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• رفاهية المواطن والرخاء االقتصادي
تصدرا اهتمامات القيادة الرشيدة 
• خادم الحرمين فاجأ العالم بنسج

أول تحالف عربي وإسالمي
• سياسة سلمان الخارجية تميزت بالقوة

والعزة والكرامة والشموخ العربي

منسوبو الجامعة بصوت واحد:
نبايـع ملك التصدي للتحديات

والسياسة الحكيمة والرأي الثاقب
سعيد العمري

وعبدالعزيز رديف

اأبدى من�سوبو اجلامعة �سعادتهم مبنا�سبة 
مرور عامني حافلني بالعطاء والإجناز يف 
ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده الأمني، 
ي��دمي  اأن  اهلل  �سائلني  ال��ع��ه��د،  ويل  وويل 
على الوطن نعمة الأمن والأمان والتقدم 
بعد  عا�ش  الوطن  اأن  موؤكدين  والزده���ار، 
�سلمان،  امللك  مبايعة  على  عامني  م�سي 
اقت�سادية  وتنمية  م�سبوق،  غري  رخ��اء  يف 
�ساملة واإجنازات متعددة داخليا وخارجيا.

سياسة حكيمة
ل��ل��درا���س��ات العليا  ق���ال وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
والبحث العلمي الدكتور ماجد احلربي، 
ال�����س��ع��ودي��ة حتتفل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإن 
�سلمان بن  امللك  الثانية لبيعة  بالذكرى 
منذ  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
 ،1436/04/03 يف  ملكا  مبايعته  متت  اأن 
و�����س����ط ح������ال م����ن ال���ر����س���ا يف ال�������س���ارع 
ال�������س���ع���ودي ع��ل��ى ت���وج���ه ال����دول����ة دول��ي��ا 
وحم��ل��ي��ا ع��ل��ى ح��د ���س��واء، م��وؤك��دا اأن ما 
حتقق خالل هذه املدة يعد م�سدر اعتزاز 
مبا �سطره خادم احلرمني ال�سريفني من 
والتنمية  املتوالية  الإجن����ازات  �سفحات 
يف  وبخا�سة  القطاعات  كل  يف  املتوا�سلة 
اأن  العزيز  اهلل  �سائلني  التعليم،  جم��ال 
واأن  والعافية  ال�سحة  من  مبزيد  مي��ده 

يحفظه من كل مكروه.
بهذه  واأنف�سنا  قائدنا  »نهنئ  واأ�ساف 
على  ال�سادقة  البيعة  له  وجن��دد  الذكرى 
عليه  اهلل  �سلى  ر���س��ول��ه،  و�سنة  اهلل  ك��ت��اب 
م��ن خاللها  ونتذكر  وع��م��ال،  ق��ول  و�سلم، 
م��ن عمل  ووط��ن��ه  و�سعبه  لدينه  م��ا قدمه 
على  املحافظة  يف  متوا�سل  وعطاء  دوؤوب 
ال�سريفني،  احل��رم��ني  وخ��دم��ة  ال�سريعة، 
والعمل على اإر�ساء قواعد التقدم والزدهار 
ثابتة،  ومعامل  متينة،  را�سخة  اأ�س�ش  على 
ج��ع��ل��ت م���ن امل��م��ل��ك��ة م���ث���ال ومن����وذج����ا يف 
اإجناز  الثبات وال�ستقرار، مبا حققته من 

وحتولت ح�سارية«.
احل��رم��ني  خ�����ادم  ق���ي���ادة  »يف  واأردف 
�سديد،  وراأي  حكيمة،  �سيا�سة  ال�سريفني 
وكذلك اأوامر حكيمة، مبا اأعلن يف اخلطة 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة م���ن ب��رن��ام��ج 
اململكة  وروؤي�����ة   ،2020 ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ول 
ت��رق��ب��ه  ت��اري��خ��ي��ا  ي��ع��د ح���دث���ا  2030، مم���ا 
املواطنون ب�سغف مبا له من اأهداف ت�سب 
امل��واط��ن��ني  م�سلحة  يف  الأول�����ى  ب��ال��درج��ة 
ب�����س��ك��ل ع����ام يف ظ���ل الأم��������واج امل��ت��الط��م��ة 
بالفنت؛ لذا فهذه ال�سيا�سة التي انتهجها 
جعلت البالد تتجاوز كل ال�سعاب، وحفظ 

اهلل البالد من كل الفنت وال�سراعات«.

 رأي ثاقب
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  اأو�سح  من جهته، 
حممد  ال��دك��ت��ور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
اإجن���ازات  �سهدا  ع��ام��ان  م��ر  ب��اأن��ه  احل�سون 

البيعة  مت���ت  اأن  م��ن��ذ  ���س��ج��اع��ة  وق������رارات 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم 

بن عبدالعزيز، حفظه اهلل.
واأ�����س����اف »ال���ع���ام���ان امل��ا���س��ي��ان ك��ان��ا 
عامرين بالإجنازات، والقرارات ال�سجاعة، 
واخلطوات احلازمة واحلا�سمة يف ال�سيا�سة 
اخل���ارج���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة ال���ت���ي مت���ي���زت يف 
والكرامة  والعزة  بالقوة  عهده حفظه اهلل 
القومي  النهج  نتيجة  ال��ع��رب��ي،  وال�سموخ 
وال�سديد الذي انتهجه يف الداخل واخلارج 
الأول لت�سلمه مقاليد احلكم..  اليوم  منذ 
واملتتبع مل�سرية امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
يف العامني املا�سيني، يجد نف�سه اأمام قائد 
فذ، يتمتع باحلكمة والراأي الثاقب، وبعد 
النظر و�سعة الط��الع، وال��روي يف قراءة 
وقد  امل��ن��ا���س��ب،  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  قبل  امل�سهد 
ال�سفات جمتمعة، يف عدة  جتلت كل هذه 

مواقف م�سريية«.
التعليم،  قطاع  اأن  احل�سون  واأ���س��اف 
وم��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د يف ع��ه��د ملك 
بالهتمام،  يحظى  زال  ل  وال��ع��زم،  احل��زم 
اإدراك���������ا م���ن���ه مل����ا ل����ه م����ن اأه���م���ي���ة يف ب��ن��اء 
الق��ت�����س��اد امل���ع���ريف وال���رق���ي ب���الأم���ة، مما 
»���س��ي��م��ك��ن ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ال��ت��ق��دم وال��رق��ي 
ل��ل��ن��ه��و���ش  اأدواره  وت��ع��زي��ز  مب��خ��رج��ات��ه، 
باملجتمع ال�سعودي وتطوره، واإحداث نقلة 
العمود  ميثل  ال���ذي  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  نوعية 
الفقري لأي تنمية وتقدم يف كل املجتمعات 
للم�سي  قوية  دفعة  تعد  نقلة  الإن�سانية، 
املتميز  ال��ع��ايل  التعليم  لن�سر  التو�سع  يف 
والإ���س��ه��ام  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
يف ا���س��ت��ك��م��ال م��ن��ظ��وم��ة ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب 
حياته  يف  متميزا  لي�سبح  املواطن  وتعليم 
ل��ه عظيم الأث���ر يف  ي��ك��ون  وجمتمعه، مم��ا 
 2030 روؤي���ة  وحتقيق  والق��ت�����س��اد  التنمية 
وتعك�ش  جميعا  طموحاتنا  عن  تعرب  التي 

قدرات بالدنا«.

قوة دبلوماسية
الدكتور  للم�ساريع  اجلامعة  وكيل  اأو���س��ح 
ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ع��ب  اأن  داه�����م  اآل  حم��م��د 
ي��ع��اي�����ش ه���ذه الأي�����ام ف��رح��ة ذك����رى البيعة 
ال�سريفني، حفظه  الثانية خلادم احلرمني 
امل��ا���س��ي��ة ك���ان يجوب  اهلل، وق���ال »يف الأي����ام 
الأخوة،  روابط  يدعم  اخلليجية،  العوا�سم 
وي���ق���وي ال��ب��ن��اء اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل�����س��م��ود اأم����ام 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا، وه���ذا يعطينا 
موؤ�سرا، بل دللة وا�سحة على مكانة خادم 
اإخ��وان��ه  عند  العالية  ال�سريفني  احل��رم��ني 
قادة دول اخلليج املوقرين قبل انعقاد القمة 
اخلليجية يف املنامة، وذلك اأي�سا يو�سح قوة 
وفقه  احل��رم��ني  خ���ادم  ل��دى  الدبلوما�سية 

اهلل«.
واأ�ساف »ن�ستح�سر هذا امل�سهد فنزداد 
اأي�سا؛  البيعة  جندد  ونحن  بقيادتنا  فخرا 
خادم  حكومة  اأعلنت  املا�سي  الأ�سبوع  ففي 
الظرف  ه��ذا  يف  اخل��ري  ميزانية  احل��رم��ني 
وحكمة  القت�ساد،  بقوة  وفاجاأتنا  الدقيق، 
ال����دول����ة وح���ر����س���ه���ا ع���ل���ى ع�����دم الإ�����س����رار 
ب���امل���واط���ن، وه�����ذا ي���زي���د امل���واط���ن���ني ف��خ��را 

ال��وط��ن��ي��ة بني  اللحمة  وي��ق��وي  ب��ق��ي��ادت��ه��م، 
ال�سعب والقيادة، فهي قيادة را�سدة، وال�سعب 
يف اأيد تبني وعيون �ساهرة ومرابطة حتمي 
حدود هذا الوطن وت�سهر على اأمنه، جندد 
البيعة ونحن ن��رى ك��ل ه��ذه الإجن����ازات يف 
ظل حكومة را�سدة لها روؤية طموحة اأعلنت 
وبداأت خطوات التحول الوطني وهي ت�سري 
ل���الأم���ام، وخ����ادم احل��رم��ني اف��ت��ت��ح م�سانع 
راأ�ش اخلري، موؤكدا لنا اإ�سرار وطننا قيادة 
و���س��ع��ب��ا ع��ل��ى حت����دي ال�����س��ع��اب وم��واج��ه��ة 

التحديات، بعون اهلل وتوفيقه«.

 بوتقة من األمن واألمان
وب�����ارك ع��م��ي��د ����س���وؤون ال���ط���الب ال��دك��ت��ور 
اآل ه��ب��ا���ش ل��ل�����س��ع��ب ال�����س��ع��ودي ما  م��ري��ع 
وا�ستقرار، وقال:  واأم��ن  يعاي�سه من رخاء 
من  الغالية  اململكة  بهذه  يحاط  ما  »رغ��م 

الأم��ن  م��ن  بوتقة  يف  نعي�ش  ف��اإن��ن��ا  مكائد 
والأمان، ومن واجبنا جتاه هذه النعمة اأن 

ن�سكر اهلل عليها«.
الزمنية  احلقبة  ه��ذه  »ت��ع��ّد  واأردف 
ال����ت����ي من�����ر ب���ه���ا ح���ق���ب���ة ت���ن���م���ي���ة ورخ������اء 
نتفهم  اأن  جميعا  منا  تتطلب  اقت�سادي، 
وم��ا نحن مقبلون  ال��دول��ة،  ه��ذه  �سيا�سات 
هذه  تتميز  كما  القادمة،  الفرة  يف  عليه 
ه��ذه  -يف  ف��اله��ت��م��ام  ب�سبابيتها،  احل��ق��ب��ة 
الفرة- بفئة ال�سباب من خالل قادة �سابة 

نتاأمل منها النهو�ش مبملكتنا الغالية«.

عهد التصدي للتحديات
الدكتور  الأ���س��ن��ان،  ط��ب  كلية  عميد  ق��ال 
الوطن يحتفي يف  اإن  ال�سهراين،  اإبراهيم 
لتويل خادم  الثانية  بالذكرى  الأي��ام  هذه 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 

مقاليد  اهلل،  اأي���ده  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
احلكم يف ال��ب��الد، وه��و ال��ع��ام ال��ذي كّر�ش 
اإلى جيل  ال�سلطة يف هذا الوطن  لنتقال 
ي��د ملك احل��زم  م��رة على  الأح��ف��اد لأول 
وال����ع����زم ���س��ل��م��ان ب���ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، فقد 
�سبقه  التي  الوطن  مب�سرية  قدما  م�سى 
اإخوانه ومل ياأل جهدا يف ذلك، رغم  فيها 
على  املختلفة  املجالت  يف  ن�ساطاته  تعدد 

امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
وو�������س������ف ع����ه����د خ���������ادم احل����رم����ني 
قوة  بكل  ت�سدى  الذي  بالعهد  ال�سريفني 
ت�سهدها  التي  التحديات  واأ�سخم  لأب���رز 

البالد منذ اأمد بعيد.
اأول  بن�سج  كله  العامل  »فاجاأ  واأو�سح 
حتالف عربي واإ�سالمي، ومواجهة اأطماع 
اململكة،  خا�سرة  اإل��ى  نفوذه  مد  يف  العدو 
التو�سعية،  اأجندته  تنفيذ  دون  واحليلولة 

ال�ساحة  على  العمل  فيها  اكتظ  ف��رة  يف 
والدولية،  والإقليمية  والعربية  املحلية 
ب�سفتها  ال��دائ��م  ح�سورها  اململكة  لتوؤكد 
ركنا متينا يف املنظومة الدولية، فقد كان 
بحق عام احلزم، وعام البناء، وعام تنويع 
م�����س��ادر ال��دخ��ل، وع���ام ال��ت��ح��ول الوطني، 
وعام مواجهة الإرهاب، وباخت�سار هو عام 
لرفع قامة املجد بزعامة ت�سنع احلدث«.

وتابع »جمل�ش الوزراء برئا�سة خادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
اأقر يف ختام هذا  اهلل،  عبدالعزيز، حفظه 
ال��ع��ام ال��ه��ج��ري، امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة للدولة 
 )2017(  1439/1438 اجلديد  املايل  للعام 
وتعد هذه املوازنة الأولى يف اإطار برنامج 
اململكة  وروؤي������ة   2020 ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ول 
حت�سني  اأول��وي��ات��ه��ا  �سمن  وي���اأت���ي   ،2030
احل��ك��وم��ي  ل��ل��ق��ط��اع��ني  الأداء  م�����س��ت��وى 



الذكرى الثانية للبيعة العدد 195  |  10  ربيع الثاني 1438  |  08 يناير 2017

مدير الجامعة:
ذكرى البيعة جسر
من جسور االنتماء

لهذه األرض الطاهرة
احلرمني  خل��ادم  التهنئة  ال�سلمي،  فالح  الدكتور  اجلامعة  مدير  رف��ع 
الذكرى  مبنا�سبة  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

الثانية لتوليه مقاليد احلكم. 
وقال يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة »اإن ال�سعب ال�سعودي ب�سرائحه 
اململكة  تاأ�سي�ش  منذ  ال��ر���س��ي��دة  بقيادته  وثيقا  ارت��ب��اط��ا  يرتبط  ك��اف��ة 
ث��راه، الذي مل  العربية ال�سعودية على يد امللك عبدالعزيز، طيب اهلل 
يكن قائدا �سيا�سيا فقط بل كان م�سلحا اجتماعيا فذا، ا�ستطاع التوفيق 
ب��ني م��ب��ادئ ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة ال��غ��راء وامل�����س��ت��ج��دات الجتماعية 

والقت�سادية«.
واأ�ساف ال�سلمي »نحن نحتفي بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، 
ول ي�سعنا اإل اأن جندد العهد والولء، ونتذكر اأننا اأمام م�سوؤولية ج�سيمة 
تتلخ�ش يف �سرورة اإعداد جيل يواكب تطلعات ولة الأمر، حفظهم اهلل، 

وربط الأجيال القادمة بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة«.
ال�����س��ع��ودي��ة يف رع��اي��ة  اأه��م��ي��ة دور اجل��ام��ع��ات  اإل���ى  واأ����س���ار معاليه 
الطالب والطالبات، وتنمية حب الوطن يف نفو�سهم والعمل على فتح 
حل  يف  والإ�سهام  والبحثية  العلمية  املجالت  جميع  يف  املغلقة  الأب��واب 

ق�سايا املجتمع .
اأب��ه��ى �سور  وع���ّد ال�سلمي الح��ت��ف��اء ب��ذك��رى ال��ب��ي��ع��ة، ���س��ورة م��ن 
التالحم الوطني وج�سرا قويا من ج�سور النتماء لهذه الأر�ش الطاهرة، 
اأر�ش احلرمني ال�سريفني وقبلة امل�سلمني يف �ستى اأنحاء العامل ومثوى 
اأن  القدير  العلي  اهلل  »�سائال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سيد اخللق حممد �سلى 
مكان  كل  يف  امل�سلمني  ق�سايا  خلدمة  ويوفقها  الر�سيدة  قيادتنا  يحفظ 

وخدمة بالدنا ورد كيد اأعداء الوطن يف نحورهم«.

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

وال��ن��زاه��ة،  ال�سفافية  وت��ع��زي��ز  واخل��ا���ش، 
ورف��ع كفاءة الإن��ف��اق من اأج��ل رف��ع جودة 
الرفاهية  يحقق  مب��ا  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

للمواطن«.
احل���رم���ني  خل������ادم  »ه��ن��ي��ئ��ا  واأردف 
ال�������س���ري���ف���ني ب�����س��ع��ب��ه وه���ن���ي���ئ���ا ل��ل�����س��ع��ب 
يدمي  اأن  �سبحانه  اهلل  ون�����س��األ  مبليكهم، 
�سكر  يرزقنا  واأن  واخل���ري،  اللحمة  علينا 

نعمه، واأن يحفظ لنا قائدنا ومليكنا«.
 

خطوات مدروسة
اأك����د ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
ال����س���ت�������س���اري���ة ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
احلديثي اأن هذا الوطن املبارك يعاي�ش يف 
الثانية  املجيدة  البيعة  ذك��رى  الأي��ام  هذه 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم 
بن عبدالعزيز، بعد اأيام قالئل من �سدور 
موازنة 2017 التي جاءت حتمل يف طياتها 
التفاوؤل مب�ستقبل هذا الوطن، اإ�سافة اإلى 
ما مت اإقراره من برامج التوازن املايل التي 
والتنمية  القت�سادي  لالإ�سالح  توؤ�س�ش 
الطاقة  اأ�سعار  يف  النظر  واإع���ادة  املتوازنة 
واملياه وفق منظومة قرارات مدرو�سة حتد 
م��ن ت��اأث��ري ه���ذا ال��ر���س��ي��د ع��ل��ى مواطني 
اإق���رار  ال��ب��الد، رع��اه��ا اهلل، حيث مت  ه��ذه 
الدعم  رف��ع  م��ن  املت�سرر  امل��واط��ن  ح�ساب 

التدريجي عن هذه اخلدمات.
املباركة  امل�سرية  لهذه  »املتاأمل  وزاد 
يف ح��ك��م امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ي��ل��م�����ش ب��و���س��وح 
املتتالية  وال���ق���رارات  امل��درو���س��ة  اخل��ط��وات 

والعدالة،  والإن�ساف  وال��ع��زم،  احل��زم  من 
والقوة وال�سرامة، والزدهار وال�ستقرار، 
ب��ف�����س��ل م����ن اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���ال���ى ث��م 
اهلل،  وفقه  �سلمان،  القائد  وحكمة  بحنكة 
والدولية  الإقليمية  التحديات  كل  ورغ��م 
وخارجيا  داخليا  والأم��ن��ي��ة  والقت�سادية 
جن��ح��ت ق���ي���ادة ه���ذا ال���وط���ن ب��ك��ل اق��ت��دار 

ومتكن وبراعة«.
ال�سعبية  ي��الح��ظ  اجلميع  اأن  وب��ني 
بها  يحظى  التي  الكبرية  واملحبة  واملكانة 
امللك �سلمان داخليا وخارجيا من ال�سعوب 
وهي  والإ���س��الم��ي��ة،  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية 
حافل  ر�سيد  على  عطفا  حتققت  مكانة 
من املواقف ال�سجاعة والقرارات اجل�سورة 
ما  ثمارها  كانت  التي  املباركة  واخلطوات 
ننعم ب��ه م��ن اأم���ن وا���س��ت��ق��رار، ح��ف��ظ اهلل 
���س��ل��م��ان، ورح���م اهلل م��ن �سبقه من  امل��ل��ك 

م��ل��وك ه���ذه ال���دول���ة امل��ن�����س��ورة ب��ع��ز اهلل، 
امل��ح��ف��وظ��ة ب��ح��ف��ظ��ه، وب�����ارك اهلل يف ه��ذا 

الوطن حكومة واأر�سا و�سعبا.

سالمة وإسالم 
و���س��م ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة، ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال�����س��ي��ع��ري ����س���وت���ه اإل����ى 
يف  نرفل  »نحن  بقوله  �سبقه  من  اأ���س��وات 
اأم����ن واإمي�����ان و���س��الم��ة واإ�����س����الم، يف ظل 
التي مل تدخر جهدا يف  القيادة احلكيمة 
مفهوم  البيعة  اإن  والعباد،  البالد  خدمة 
النا�ش  م�سالح  ت��ق��وم  ول  را���س��خ،  ���س��رع��ي 
لي�ست  فهي  م�ساهدا،  واقعا  بتحقيقها  اإل 
جمرد كلمة تطلق، اأو عبارات تردد، واإمنا 
هي عبادة هلل وطاعة لر�سوله القائل »من 
خلع يدا من طاعة اهلل لقي اهلل ول حجة 
بيعة مات  عنقه  ولي�ش يف  م��ات  وم��ن  ل��ه، 

ميتة جاهلية«. 
غليظ  ميثاق  البيعة  »اإن  ووا���س��ل 
ط��اع��ة  يف  الأم�����ور  ولة  ط��اع��ة  يقت�سي 
والتعاون معهم على  والن�سح لهم،  اهلل، 
يحاول  م��ن  لكل  وال�سد  والتقوى  ال��رب 
وبالدنا  اجلهود،  ت�ستيت  اأو  ال�سف  �سق 
متتالية،  وحت��دي��ات  ع�سيبة  بفرة  متر 
وه�����ي ب��ف�����س��ل اهلل ت���ع���ال���ى ث����م ب��ح��ك��م��ة 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ت��خ��و���ش جل���ج ه��ذه 
ومناء  وتطور  وثبات  ب�سكينة  التحديات 
والتعليمية  القت�سادية  النواحي  كل  يف 
والجتماعية وغريها، ونحن يف القطاع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وخ�����س��و���س��ا اجل��ام��ع��ي منه، 

ن�����رى ه�����ذا ال���ت���ط���ور وا����س���ح���ا ل خ��ف��اء 
فيه، ونوقن ب��اأن الآت��ي اأجمل، وه��ذا لن 
يتحقق من دون تقوية اللحمة الوطنية 
من  نرجو  والتي  والقيادة،  ال�سعب  بني 
ويذل  يخزي  واأن  يدميها  اأن  تعالى  اهلل 

كل من حاول اإ�سعافها«.

عهد وعقد
وع����ن ال��ب��ي��ع��ة اأي�������س���ا، ق����ال ع��م��ي��د كلية 
ال��رب��ي��ة، ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل ك��ا���س��ي: 
ال�سعودي  املجد  �سماء  يف  ه��ي  »�ساطعات 
���س��ن��وات، ت���ت���الألأ ع��زم��ا، وت��ت��وه��ج ح��زم��ا، 
واإعجازا  واقتدارا،  قدرة  تتوقد  ال�سنوات 
واإجن��ازا، ترادفت فيها املكت�سبات وتوالت 
امل����ن����ج����زات، ت���ت���اب���ع غ���ي���ث ال���و����س���م دمي���ة 
وغ���ي���م���ا،  ذل����ك وم��ث��ل��ه ي���ق���ال مب��ن��ا���س��ب��ة 
ال���ذك���رى ال��ث��ان��ي��ة ل��ب��ي��ع��ة ���س��ي��دي خ���ادم 

احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
واأي��ده  اهلل  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
بن�سره، ملكا للمملكة العربية ال�سعودية. 
والبيعة منا�سبة جليلة يف قدرها، عزيزة 
يف  �سيما  اأث���ره���ا.  يف  عظيمة  ذك���راه���ا،  يف 
بالد يحكمها �سرع اهلل، وي�سو�ش ملوكها 
رعيتها بكتاب اهلل، متحرين معا، الراعي 
متبعني  ا�ستطاعوا،  م��ا  احل��ق  وال��رع��ي��ة، 
عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر���س��ول  �سنة  ذل��ك  يف 

و�سلم«.
واأ����س���اف »م���ن اأع��ظ��م ���س��ن ال��ه��دى 
بيعة ويل اأمر امل�سلمني الذي ارت�ساه اأهل 
احل��ل والعقد م��ن الأم���ة ي��دل على ذلك 
وي�سهد ل��ه ح��دي��ث ع��ب��ادة ب��ِن ال�����س��اِم��ِت، 
ر���س��ي اهلل ع��ن��ه، ق��ال »دع��ان��ا ر���س��ول اهلل، 
فكان  ف��ب��اي��ع��ن��اه،  و���س��ل��م،  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سمع  على  بايعنا  اأن  علينا:  اأخ��ذ  فيما 
وع�سرنا  ومكرهنا  من�سطنا  يف  والطاعة 
الأم��ر  ننازع  ل  واأن  علينا  واأث���رة  وي�سرنا 
اأهله« قال »اإل اأن تروا كفرا بواحا عندكم 

من اهلل فيه برهان«، متفق علْيِه.
وزاد »البيعة عهد وعقد لزم، يوجب 
اخل��روج  امل�سلم  ي�سع  ل  والطاعة  ال�سمع 
منه لهوى يف النف�ش، اأو �سبهة يف الدين، 
اأو حظ واأثرة يف من�سب اأو مال، اأو لعاعة 
من الدنيا، وكيف يكون ذلك من موؤمن، 
و�سلم،   عليه  اهلل  �سلى  النبي،  ق��ال  وق��د 
»م���ن خ��ل��ع ي���دا م��ن ط��اع��ة ل��ق��ي اهلل ي��وم 
ال��ق��ي��ام��ة ل ح��ج��ة ل���ه، وم���ن م���ات ولي�ش 
رواه  جاهلية«،  ميتة  م��ات  بيعة  عنقه  يف 

م�سلم، وق���ال »م���ن م���ات ول��ي�����ش ل��ه اإم���ام 
اأحمد  الإم���ام  رواه  جاهلية«،  ميتة  م��ات 
واب��ن حبان يف �سحيحه من  والطرباين 
ح���دي���ث م���ع���اوي���ة، ر����س���ي اهلل ع���ن���ه، وه��و 

حديث �سحيح«. 
والآث��ار  النبوية  ال�سن  »تلك  وتابع 
اأحوالهم  للنا�ش  ت�ستقيم  بها  املحمدية 
وي�سيع  اخل����ري،  وي��ك��ر  �سبلهم،  وت���اأم���ن 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتقمع 
اأع��داء  م��ن  الفجور  اأه��ل  ويكبت  ال�سرور 
ال��دي��ن وال���وط���ن م��ن ال���داخ���ل واخل����ارج، 
الأم��ن  يكون  وبها مع توحيد اهلل وح��ده 
والرفاه يف الأوط��ان. يقول اهلل عز وجل 
اإميانهم بظلم  يلب�سوا  اآمنوا ومل  »الذين 
اأولئك لهم الأمن وهم مهتدون«، الأنعام 
عليهما  واملعلم  والأ�ستاذ اجلامعي   .)82(
يقع الأم��ل ويكون العبء الأك��رب يف ن�سر 

واأي�����س��اح  للبيعة،  العظيمة  امل��ع��اين  ه��ذه 
مقا�سدها، وجتلية اأهميتها لل�سباب ومن 
حت��ت اأي��دي��ه��م م��ن ال��ط��الب، ال��ذي��ن هم 

ثروة الوطن والذخرية يف وجه اأعدائه«.
و���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ت��ر���س��ي��خ تلك 
امل��ع��اين ال�����س��رع��ي��ة واحِل���ك���م ال��ن��ب��وي��ة يف 
م���ن���اه���ج ال��ت��ع��ل��ي��م ت���اأ����س���ي���ال وت����اأط����ريا، 
ل��ي�����س��ت��ق��ي��م ال���ف���ك���ر وحت�������س���ن الأف����ك����ار 
فكر  ك��ل  م��ن  البلدان  وحتفظ  والعقول 

منحرف دخيل.
واأمننا  ديننا  لنا  احفظ  »اللهم  وزاد 
وتوفيقك  ب��ن�����س��رك  واأي����د  وا���س��ت��ق��رارن��ا، 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
ويل  وويل  عهده،  وويل  العزيز،  عبد  بن 
واحفظ  كافة،  احلاكمة  والأ���س��رة  عهده، 
ال��ل��ه��م ���س��ع��ب ه����ذه ال����ب����الد، واأّل�������ف بني 
مللوكهم  ون�����س��را  ردءا  واجعلهم  قلوبهم 
واأول��ي��اء اأم��وره��م، ودم��ت يا وطني عزيزا 
وح�سنا  وم���اأرزا،  لالإ�سالم  قلعة  �ساخما، 

لل�سنة والتوحيد«. 

أمن ورغد
ب�����دوره، ق���ال امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى تقنية 
امل���ع���ل���وم���ات، ال���دك���ت���ور ����س���امل ب����ن ف��اي��ع 
اليوم  »نحتفل  املنا�سبة  بهذه  العلياين، 
بذكرى بيعة ملك احلزم والعزم يف وقت 
جن���د ف��ي��ه ك��ث��ريا م���ن ال�����دول يف ال��ع��امل 
مت���وج ب��ال��ف��نت وامل���ح���ن، ب��ي��ن��م��ا ن��رف��ل يف 
احلمد،  وهلل  والعز  النعمة  بثياب  وطننا  
فمن اأجل نعم اهلل علينا اأن هياأ لنا خادم 

احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
الفرة  ه��ذه  يف  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 
جميع  على  ال��ع��امل  ت��اري��خ  م��ن  الع�سيبة 
فكان  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  الأ�سعدة 
ل��ن��ا ق���ائ���د امل�������س���رية ورب������ان ال�����س��ف��ي��ن��ة يف 
احلمد  وهلل  فقادها  املتالطم.  امل��وج  ه��ذا 

بحكمة واقتدار«.
وا���س��ر���س��ل »ال���ي���وم ل��ي�����ش جم��رد 
ذكرى بيعة، بل ذكرى اأمن ورغد عي�ش 
وع��ز ووح���دة ب��ني اأط���راف ه��ذا الوطن 
التي  بيعته  ذك��رى  لنا  فهنيئا  الكبري، 
جنددها ب�سوت واحد وطنا ومواطنني، 
اأيدينا ابتهال هلل باأن يعز خادم  ونرفع 
احل���رم���ني وي��ب��ق��ي��ه وي����وؤي����ده ب��ن�����س��ره 
ونائبيه،  ع�سديه  ويحفظ  ومتكينه، 
واأن يبقي هذه البالد عزيزة منيعة واأن 

يحقق لها كل ما ت�سبو اإليه«.

د. اإبراهيم ال�سهرايند. مريع اآل هبا�شد. حممد احل�سوند. ماجد احلربي

د. �سامل بن فايع العليايند. عبداهلل اآل كا�سيد. عبدالرحمن ال�سيعريد. عبداللطيف احلديثي
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أخبار الجامعة

مدير الجامعة يفتتح يوم المهندس الثالث
سعيد العمري

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل ال�سلمي 
وال��ذي  الثالث  املهند�ش  ي��وم  فعاليات 
ت��ن��ظ��م��ه ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ب��ح�����س��ور وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل�����س��وؤون 
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 
للم�ساريع  اجلامعة  ووكيل  احل�سون، 
ال���دك���ت���ور حم��م��د اأب�����و داه�����م وع��م��ي��د 

ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م 
افتتح  ال�سلمي  و���س��ول  وع��ن��د  ف��ل��ق��ي. 
م�ساريع  على  اح��ت��وى  ال���ذي  امل��ع��ر���ش 
من  م�سروعا   31( بنماذجها  التخرج 
الهند�سة  ه���ي:  ت��خ�����س�����س��ات،  خ��م�����س��ة 
امليكانيكية،  ال��ه��ن��د���س��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
الهند�سة ال�سناعية، الهند�سة املدنية، 
والهند�سة الكيميائية(، كما اطلع على 
رك��ن الإر���س��اد الأك��ادمي��ي ال���ذي يقدم 
ال�ست�سارات للطالب اخلريجني حيال 

البحث  وجت��رب��ة  الوظيفية  ال��ف��ر���ش 
ع��ن وظ��ي��ف��ة، وج��ن��اح حم��اك��اة املقابلة 
ال�سخ�سية، وركن التدريب على كتابة 
ال�سرية الذاتية، وجناح فكرة، بالتعاون 
م��ع م��رك��ز امل��وه��ب��ة والإب�������داع، وي��ق��دم 
طالب  م�ساريع  م��ن  من���اذج  م��ن  عينة 

اجلامعة املميزة.
حما�سرتني،  الفعاليات  و�سملت 
لكتابة  الأمثل  »ال�سيغة  بعنوان  الأول��ى 
ال�������س���رية ال���ذات���ي���ة«، ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 

اإب��راه��ي��م ال�����س��ي�����س��ي، وال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان 
»اأ����س���رار امل��ق��اب��ل��ة ال�����س��خ�����س��ي��ة«، قدمها 

املحا�سر حممد العو�ش.
وبني عميد كلية الهند�سة الدكتور 
باكورة  املهند�ش  يوم  اأن  فلقي  اإبراهيم 
ت���ت���وي���ج خل���ري���ج���ي ك���ل���ي���ة ال���ه���ن���د����س���ة، 
يتم عر�ش م�ساريع  وال��ذي من خالله 
قبل  من  وتقييمها  ومناق�ستها  التخرج 
اإلى  اإ�سافة  الأق�سام،  امل�سكلة يف  اللجان 
اأجنحة  الفعاليات م��ن  ع��دد م��ن  وج��ود 

وحما�سرات ت�ساعد اخلريج على  الإملام 
ال�سرية  وجتويد  الوظيفية،  بامل�سارات 
الذاتية، ورفع كفاءة املقابلة ال�سخ�سية، 
اإل���ى  م��و���س��ح��ا اأن ه����ذا ال���ي���وم ي���ه���دف 
حت��ف��ي��ز اخل��ري��ج��ني واإب������راز ق��درات��ه��م، 
خا�سة  ال��ت��خ��رج،  م�ساريع  ك��ف��اءة  ورف���ع 
اأنه يتم طرحها يف معر�ش مفتوح، وهو 
اأي�سا و�سيلة ناجحة للتبادل املعريف بني 

الطالب والأ�ساتذة.
�سكر  يفوتني  »ل  الفلقي  واأ���س��اف 

للفعالية  رعايته  على  اجلامعة  مدير 
ودعمه امل�ستمر للكلية، كما اأ�سكر رئي�ش 
الدكتور  للمعر�ش  التنظيمية  اللجنة 
اإيهاب حممد �سقدي وفريق عمله الذي 
بذل جهودا كبرية يف الإعداد والتنظيم 
التي قام  اجلهود  اأثمن  كما  للفعالية. 
القحطاين  قبالن  م�سعل  املحا�سر  بها 

يف اإعداد وجتهيز موقع الفعالية«.

)اآفاق م�سورة: �سفحة 18(

سعيد العمري

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات يف اأب���ه���ا، 
للمملكة  امل�ستقبلية  روؤي��ة 2030  ن��دوة عن 
العربية ال�سعودية، بح�سور م�ساعدة وكيل 
خلود  الدكتورة  البنات،  لكليات  اجلامعة 
اأب���و م��ل��ح��ة. ورح���ب راع���ي ال���ن���دوة، مدير 
ال�سلمي،  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة، 
يف كلمته امل�سجلة، مبن�سوبات كلية الربية 
�سائال  وطالبات،  تدري�ش  وع�سوات  اإدارة 

لهن اهلل التوفيق وال�سداد.
بالن�ساطات  اإعجابه  ال�سلمي  واأب��دى 
وتطرق  للبنات،  الربية  لكلية  العلمية 
وما  تنظمها  التي  الفعاليات  اأهمية  اإل��ى 

تقوم به من جهود.

وق�����ال »ل ي��خ��ف��ى ع��ل��ي��ك��ن اأه��م��ي��ة 
م��ن جهود  ب��ه  تقوم  وم��ا  الربية  كليات 
مباركة خلدمة اأبناء وبنات الوطن، واإننا 
يف جامعة امللك خالد  ن�سعى اإلى تطوير 
كليات اجلامعة، من خالل تعزيز دورها 
التي  الق�سايا  م��ع  وتعاملها  املجتمعي 
ت��ه��م امل��ج��ت��م��ع، ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق عقدت 
املعلم وع�سر  ال��دويل:  املوؤمتر  اجلامعة 

املعرفة«.
واأ�ساف »انطالقا من روؤية اململكة 
التي  الطموحة  التنموية  الروؤية   ،2030
بكافة  ال�سعودي  املجتمع  بتطوير  تهتم 
العميق  واإمي��ان��ه��ا  و���س��رائ��ح��ه،  اأط��ي��اف��ه 
باأننا نعي�ش ع�سر القت�ساد املعريف الذي 
يربط املعرفة والتعلم بال�ستثمار وبناء 

الأجيال  لبناء  اجلامعة  ت�سعي  الإن�سان، 
على  تقع  هنا  وم��ن  وتثقيفهم،  القادمة 
عظيمة،  م�سوؤولية  واملعلمات  املعلمني 
مل�ستقبل  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ح�����س��ن  يف  ت��ت��م��ث��ل 
الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة وت��ن��م��ي��ة ان��ت��م��ائ��ه��م 

للوطن.
واخ���ت���ت���م ال�����س��ل��م��ي ك��ل��م��ت��ه ب�����س��ك��ر 
تنظيم  على  ومن�سوباتها  الكلية  عميدة 
روؤي��ة  على  ال�سوء  لت�سلط  ال��ن��دوة  ه��ذا 
اململكة2030، واأردف »يجب علينا جميعا 
ح�سب  على  كل  حتقيقها،  على  نعمل  اأن 

جماله وتخ�س�سه«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ك����رم وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
دعجم  بن  �سعد  الدكتور  البنات  لكليات 
مدير اجلامعة على رعايته لهذه الندوة.

اإلى ذلك، بينت عميدة كلية الربية 
العجمي،  لبنى  الدكتورة  باأبها،  للبنات 
يف  ل��ل��ب��ن��ات  ال��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  اأن  م�ساركة 
تو�سيح روؤية 2030 متزامنة مع الحتياج 
التي  الروؤية  اأبعاد هذه  الفعلي لتو�سيح 
الوطن  م�سلحة  م��ن  ال��رف��ع  على  ت��ق��وم 
الروؤية  ن�ش  عن  احلديث  ثم  وامل��واط��ن 
وال���رك���ائ���ز ال���س��رات��ي��ج��ي��ة، وال��ت�����س��ور 
ال�����س��ام��ل ل��الن��ت��ق��ال ال���ذي عليه ال��ب��الد 
بنهاية 2030 بالإ�سافة اإلى الركيز على 
اململكة  ومميزات  التاريخي  ال�ستحقاق 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، لأن »ال���روؤي���ة هي 

تف�سري لأهداف القائد«.
عددا  ت�سمنت  الندوة  اأن  واأ�سافت 
من املجالت، من بينها الأبعاد الثقافية، 

اجل��ام��ع��ات يف حتقيق هذه  دور  وك��ذل��ك 
الأدوار  اجل����غ����رايف،  وال���ب���ع���د  ال�����روؤي�����ة، 
العاملي،  القت�ساد  يف  للمملكة  القيادية 
وتاأكيد القيم الدينية وتاأ�سيلها يف هذه 
ال���روؤي���ة، م��ن خ���الل امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة 
وامل�����ع�����ام�����الت امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ل���ل���م���واط���ن 
يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ن  ال�سعودي، وتوجهات 
للتعليم  الفعلي  2030  والواقع  روؤي����ة 
ح��ال��ي��اً وم��وق��ع��ه م��ن ال���روؤي���ة واأه���داف���ه 
اأ���س��ا���س��ي��ة  ي��ع��د ق���اع���دة  اإذ  وت���وج���ه���ات���ه؛ 
وطريقة  ع��امل��ي��ة،  م�ستقبلية  لن��ط��الق��ة 
لبناء ال�سخ�سية وتر�سيخ القيم، و�سرطا 
ل��ل��ع��م��ل وال���س��ت��ث��م��ار وداع���م���ا اأ���س��ا���س��ي��ا 
لالقت�ساد، مما يوؤدي اإلى بناء منظومة 

جمتمعية ثقافية �سحية.

رؤية 2030 
في ندوة 
بـ »تربية« 
البنات
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..ويكرم خريجي دورة األبحاث الصحية
عبدالعزيز رديف

ب���رع���اي���ة م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
املكتب  نظم  ال�سلمي،  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ال����س���ت�������س���اري ل����الأب����ح����اث ال�����س��ح��ي��ة 
مب���ن���ط���ق���ة ع�������س���ري »ب�����ح�����ث«، احل���ف���ل 
ال�سيفية  امل��در���س��ة  ل����دورة  اخل��ت��ام��ي 
املتميزين  وك��رم  ال�سحية،  لالأبحاث 

فيها.
وكان ال�سلمي اطلع فور و�سوله، 
حيث  للحفل،  امل�ساحب  املعر�ش  على 
عر�ست مل�سقات الأبحاث الطالبية، 

بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية لطب 
الأ�سرة واملجتمع، واملكتب ال�ست�ساري 
ل��الأب��ح��اث ال�����س��ح��ي��ة، وج��ام��ع��ة امللك 

خالد.
ع��ر���ش  مت  احل����ف����ل،  ب����داي����ة  ويف 
فيلم بني اأن العمل البحثي جزء مهم  
اأن  اإل��ى   العلمية، م�سريا  العملية  من 
املكتب ال�ست�ساري لالأبحاث ال�سحية 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ت��ك��ف��ل ب��اإق��ام��ة ه��ذه 
املرئي  العر�ش  تطرق  كما  الفعالية. 
ب���دورة  ال��ط��الب  ال��ت��ح��اق  اإل����ى كيفية 
امل���در����س���ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف 

البحث،  لعملية  النظرية  املادة  درا�سة 
وجمع  البحث  على  عملهم  ث��م  وم��ن 
ال��ن��ت��ائ��ج والإح���������س����اءات ح��ت��ى خ���روج 

الأبحاث ب�سكل تام.
ب���������دوره، األ����ق����ى رئ���ي�������ش امل��ك��ت��ب 
ال����س���ت�������س���اري ل���الأب���ح���اث ال�����س��ح��ي��ة، 
ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ال�����س��ب��ع��اين، كلمة 
رحب فيها مبدير اجلامعة واحل�سور، 
����س���اك���را ل��ه��م اه��ت��م��ام��ه��م مب��ث��ل ه��ذه 
ال���ف���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي ت���ع���د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة 
ل���ط���الب ال��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 
املكتب  اأن  اإل���ى  لف��ت��ا  ع�سري،  منطقة 

ذا  بيت خربة وطني  يكون  لأن  ي�سعى 
قدرات تناف�سية رائدة. بعد ذلك، كّرم 
العرو�ش  باأف�سل  الفائزين  ال�سلمي 
الأول  املركز  على  التقدميية، وح�سل 
عنوانه  ببحث  الفيفي،  وليد  الطالب 
»اإدراك التاأثري اجلانبي للتدخني على 
املدخنني«،  على  واجل��راح��ة  التخدير 
عو�سة  ن���وال  ال��ط��ال��ب��ة  حققت  بينما 
»ق��ي��ا���ش معرفة  ال��ث��اين ببحث  امل��رك��ز 
ب��ال��وزن امل��ث��ايل للطفل يف  ال��وال��دي��ن 

مرحلة ما قبل دخوله للمدر�سة«.
 ك��م��ا ك�����ّرم ال�����س��ل��م��ي ال��ف��ائ��زي��ن 

وح�سل  البحثية،  املل�سقات  باأف�سل 
على املركز الأول مل�سق عنوانه »تاأثري 
على  التمر  من  خمتلفة  اأن���واع  تناول 
وجاء  اللعاب«،  حمو�سة  ن�سبة  معدل 
»الحرافية  مل�سق  الثاين  املركز  يف 
املهنية الطبية لدى اأطباء المتياز يف 

جامعة امللك خالد«.
عليه  فح�سل  الثالث  املركز  اأم��ا   
امل��وؤث��رة يف عدم  ال��ع��وام��ل  مل�سق ع��ن 
ال��ت��م��ّك��ن م��ن روؤي����ة ال�����س��ورة ثالثية 
الأب���ع���اد، ب��ني ط���الب وط��ال��ب��ات كلية 

الطب بجامعة امللك خالد.

ب��دورة  امللتحقني  ع��دد  اأن  ي��ذك��ر 
ب��ل��غ 100 ط���ال���ب وط��ال��ب��ة  الأب����ح����اث 
م���ن خم��ت��ل��ف ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة، من 
وطب  واجل��راح��ة،  ال��ط��ب  تخ�س�سات 
الطبية  والعلوم  وال�سيدلة،  الأ�سنان، 
التطبيقية، قدموا 20 بحثا متخ�س�سا 
خالل  وذل��ك  ا�ست�ساريا،   17 ب��اإ���س��راف 

ثمانية اأ�سابيع.
وي����ه����دف »ب����ح����ث« اإل������ى ت��ق��دمي 
ال�ست�سارية  واخل��دم��ات  ال��درا���س��ات 
املتخ�س�سة املبنية على املنهج العلمي 

ال�سليم.
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تطبيقية الخميس تثقف 
زوار مول الواحة صحيا

سارة القحطاني

املعر�ش  باجلامعة،  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  العامة  ال�سحة  ق�سم  نظم 
التثقيفي الأول الذي نظمه عدد من الأ�ساتذة وطالبات امل�ستوي الثامن يف جممع 
مول الواحة حتت �سعار »اأخ�سائي ال�سحة العامة م�ستقبل �سحة الأجيال القادمة«.

وهدف املعر�ش اإلى التعريف بالق�سم ودوره باعتبار اأن املعر�ش و�سيلة ات�سال 
فاعلة جتمع بني الطالبات واأرباب العمل واملجتمع.

وجم��الت  واأق�سامها  العامة  بال�سحة  املجتمع  تعريف  اإل��ى  اأي�سا  ه��دف  كما 
العمل فيها، وكيفية ربط الطالبات واخلريجات باملجتمع واأرباب العمل.

واهتم املعر�ش بتعريف الوبائيات من خالل مل�سقات، و�سرح لكيفية التعامل 
مع الأوبئة والوقاية منها، وكيفية التعامل مع الأمرا�ش املزمنة من خالل �سور 
من  الوقاية  وكيفية  وال��وق��اي��ة،  الأم��را���ش  مكافحة  ط��رق  لبع�ش  فيديو  وعر�ش 
الأمرا�ش املعدية، اإ�سافة اإلى عر�ش برنامج التح�سني املو�سع باململكة بكل اأق�سامه 
يو�سح  من خالل مل�سقات، تطعيمات الأطفال ح�سب الفئات العمرية، واللقاحات 

امل�ستخدمة.
كما اهتم املعر�ش اأي�سا بالتعريف ب�سحة و�سالمة الغذاء من خالل مل�سقات 
وعر�ش عينات من الطعام واملعلبات، وتو�سيح عالمات ف�ساد الأغذية، و�سرح عن 
التغذية ال�سحية ال�سليمة، وعر�ش جهاز حتليل املياه الكيميائي والإحيائي، وجهاز 

قيا�ش ال�سو�ساء، و�سرح طرق الإ�سحاح البيئي.
ومل يغفل املعر�ش، عن عر�ش بروجكر، و�سور عن نواقل الأمرا�ش املختلفة 

والوقاية منها، بجانب عر�ش اأجهزة ر�ش املبيدات وكيفية ا�ستعمالها.  
»نحن  احل��ازم��ي  اأم���اين  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميدة  قالت  الفعالية،  ه��ذه  وع��ن 
نحر�ش على ن�سر اأهمية تعزيز التوعية ال�سحية لدى طالباتنا بداية ولدى املجتمع 
ب�سكل عام عن طريق هذه الفعاليات التي تعد و�سيلة مهمه للتثقيف ال�سحي، فهذه 
الفعالية تاأتي �سمن برامج متعددة من الفعاليات التي تتبناها الكلية، وقد عرف 
خاللها الطالبات الزوار بكيفية التعامل مع الأمرا�ش املزمنة، وكذلك تعريفهم 

ب�سحة و�سالمة الغذاء وغريها من الأمور التي تهم �سحة الإن�سان«.

»حافظ على صحتك«.. فعالية توعوية بخميس مشيط
انطالقا من مبدأ تعزيز الصحة العامة والوقاية من األمراض، نظم فريق من النادي الطالبي بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية التمريض بخميس مشيط فعالية بعنوان "حافظ على صحتك"، حرص 

خاللها الفريق على قياس مستوى السكر في الدم، وقياس الضغط والوزن لـ60 شخصا من منسوبي الكلية، بينما قدمت نصائح وقائية لغير المصابين بمرضي ارتفاع ضغط الدم والسكر.
عدنان األلمعي
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بطاقات لطالبات 
االحتياجات الخاصة 

بمجتمع الخميس
سهام القحطاني 

 اأ�سدرت كلية املجتمع للبنات بخمي�ش م�سيط، بطاقات تعريفية 
للطالبات من ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الكلية بهدف ت�سهيل 

وتي�سري احل�سول على متطلباتهن دون عناء.
هذه  اأن  م�سيط،  اآل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  الكلية   واأكدت وكيلة 
املبادرة هي الأولى من نوعها، م�سرية اإلى اأنها تاأتي حماولة من 

الكلية  لتوفري الفر�ش العادلة واملنا�سبة.
بالطالبات  الكلية  اهتمام  ج��اء  املنطلق  ه��ذا  »وم��ن  وق��ال��ت 
الأك��ادمي��ي��ة  ب��ال��ربام��ج  لنتفاعهن  اخل��ا���س��ة،  الحتياجات  ذوات 
واخلدمات واأن�سطة اجلامعة املختلفة، مع تهيئة البيئة الالزمة، 
وذل���ك ب��دم��ج ال��ط��ال��ب��ات ذوات الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة م��ع عامة 
الطالبات، وتقدمي الدعم وامل�ساعدة لهن من قبل اأع�ساء هيئة 

التدري�ش واملوظفات«.
���س��ورة ممكنة  باأف�سل  الأه���داف  ه��ذه  »ولتحقيق  واأ���س��اف��ت 
يف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�ساركة  لهن  ي�سمن  مب��ا  واجتماعيا،  اأك��ادمي��ي��ا 
�سعت  املتوافرة، فقد  واخل��دم��ات  والأن�����س��ط��ة  ال��ربام��ج  خمتلف 
الكلية لو�سع خطوات ظاهرة توفر التكيف املنا�سب لهذه الفئة 

مع احلياة اجلامعية«.
وك�سفت اآل م�سيط اأن الكلية حر�ست اأي�سا من خالل توفري 
ب��ط��اق��ات خ��ا���س��ة ب�����ذوات الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، ع��ل��ى ت�سهيل 
الباب املخ�س�ش لهن وعدم  احتياجاتهن بدءا من دخولهن من 
اإلى  اإ�سافة  للجميع،  املخ�س�ش  الباب  من  للمزاحمة  تعر�سهن 
الكلية،  م��ن  املقدمة  الت�سغيلية  اخل��دم��ات  يف  عليهن  الت�سهيل 

وت�سجيعهن للم�ساركة يف ن�ساطات الكلية.
معمل  يف  اأج��ه��زة  تخ�سي�ش  اأنه �سيتم  اإل���ى  اأ���س��ارت  كما 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين، ت���وف���ر راب���ط���ا م��ب��ا���س��را ل���دع���م ذوات 
الحتياجات اخلا�سة، اإ�سافة اإلى اأنه �سيتم توزيع ا�ستبيانات 
التي  وال�سعاب  اآرائ��ه��ن  ملعرفة  �سهري،  ب�سكل  عليهن  ت��وزع 

تواجهن ليتم تذليلها.

400 مستفيدة
من ترشيد الطاقة 

بمجتمع أبها 
 ليلى الشهراني

الطالبات،  ل�سوؤون  العمادة  ووكالة  الطالب  عمادة  رعاية  حتت 
اأقامت كلية املجتمع للبنات باأبها  ركنا بعنوان " تر�سيد الكهرباء 
با�ستخدام  للر�سيد  ت��وع��وي��ة  مقاطع  ع��ر���ش  مت  حيث  واملاء" 
ال��ط��اق��ة وامل����اء واأي�����س��ا ت��وزي��ع بع�ش امل��ط��وي��ات ال��ت��وع��وي��ة على 
الطالبات. كما قامت الطالبات بت�سميم جم�سم يخ�ش املو�سوع، 
الرقمية. وا�ستفاد من الربنامج  الت�ساميم  اإلى جانب عدد من 

نحو 400 م�ستفيدة من من�سوبات الكلية.

برنامج ثقافي
إلحياء السنن النبوية 

 
ليلى الشهراني

العمادة ل�سوؤون الطالبات،  رعت عمادة �سوؤون الطالب ووكالة 
الربنامج الذي نظمته كلية املجتمع يف اأبها بعنوان »ا�ستبدليها 
ب�سنة« وذلك بالبتدائية ال� 17. ومت خالل الربنامج، ن�سر اأبرز 
�سن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وغر�سها يف نفو�ش الأطفال، 
وم���ن ت��ل��ك ال�����س��ن ال��ت��ي مت ت�سليط ال�����س��وء ع��ل��ي��ه��ا، ال�����س��واك 
و  ال�سباح  واأذك��ار  الأذى،  ال�سحى، واإماطة  و�سالة  والنوافل، 
م�سابقات  تنظيم  اأي�سا،  مت  كما  اللب�ش.  واأدعية  والنوم،  امل�ساء 
بني الطالبات حول ما طرح خالل الربنامج، ثم وزعت هدايا 

على الطالبات الفائزات.

اختتام دورة وورشة اإلنجليزية بعمادة المجتمع 
اختتمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر دورة اللغة الإجنليزية التي ا�ستمرت �سهرا، مب�ساركة نحو 60 متدربا من الطالب وال�سباب خارج اجلامعة،  مت 
تق�سيمهم اإلى �سعبتني. ويف ختام الدورة، عرب املتدربون عن �سرورهم مبا تقدمه العمادة من دورات جمانية متنوعة، موؤكدين ا�ستفادتهم منها. كما اختتمت عمادة 
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، ور�سة �سعوبات تدري�ش اللغة الإجنليزية، التي نظمتها بالتعاون مع كلية اللغات والرجمة، بح�سور 30 معلما و2٥ معلمة من 
معلمي اللغات الإجنليزية بع�سري. و�سارك يف تقدمي الور�سة، كل من عميد كليات اللغة والرجمة الدكتور عبداهلل اآل ملهي، ووكيل الكلية الدكتور علي الأمري، 

والدكتور اإ�سماعيل الرفاعي، والدكتور احلبيب ح�سني عبدال�سالم، والدكتور اإيهاب عبدالرزاق بدر الدين، و�سامل بن داود )ديفيد كولن(.

عدنان األلمعي

ن��ظ��م ال��ن�����ش��اط ال���ط���اب���ي ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ب���ال���ت���ع���اون  ع�������س���ري  مب����ح����اي����ل  والآداب 
الأح��د  يومي  بالكلية،  التدريب  مع وحدة 
بعنوان  تدريبية   دورة  املا�سيني،  والثنني 
»اجل����راف����ول����وج����ي: حت��ل��ي��ل ال�����س��خ�����س��ي��ة« 
الكلية  عميد  رع��اه��ا  التوقيع،  با�ستخدام 
الدكتور اإبراهيم اآل قايد ع�سريي، وقدمها 
ال��ت��دري�����ش  ه��ي��ئ��ة  املعتمد ع�سو  امل������درب 

الأ�ستاذ زكي مرزوق العويف.
وع���رف���ت ال�������دورة احل���ا����س���ري���ن على 
اأو  الآخ��ري��ن  �سفات  على  الط���الع  كيفية 

جزء منها من خالل الأتي:
• اخلط ال�سمويل وهو منظر الورقة 
امل�سافات  اأو  الهوام�ش  العام من جهة 

بني الأ�سطر والكلمات وميل اخلط.
• اخلط التكاملي وهو طريقة كتابة 

الأحرف. 
الر�سومات  وهو  الرمزي  التحليل   •

والتوقيع والأ�سكال عموما.

دورة لتحليل الشخصية عبر الخط 

معرضان عن أضرار التدخين
عدنان األلمعي

ال��درا���س��ي احل���ايل، حملة  للف�سل  الأ���س��ن��ان �سمن فعالياته   ن��ادي ط��ب  نظم 
توعوية باأ�سرار التدخني والتبغ، وذلك من خالل معر�سني اأحدهما بالتعاون 
ال��دوري��ات، والآخ���ر بكلية طب  ال��ع��ام بع�سري، مبقر  اإدارة دوري���ات الأم���ن  م��ع 
طب  ن��ادي  اأع�ساء  ووزع  ال���زوار.  من  جيدا  اإق��ب��ال  �سهدا  باجلامعة،  الأ�سنان 
الأ�سنان خالل احلملة مطويات توعوية للزوار. كما �ساركت عيادة كلية طب 
الأ�سنان املتنقلة يف املعر�ش امل�ساحب لفعاليات مكافحة التدخني املقام باإدارة 

دوريات الأمن العام، واأجرت فحو�سات للزوار.
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لماذا تغيب الصحافة؟

نايف األحمري

يف كل مرة تتنقل عرب �سا�سات التلفزيون املختلفة، ويف كل مرة حت�سر 
وفي�سبوك  ت��وي��ر  تت�سفح معرفات  م��رة  ك��ل  ويف  ون����دوات،  م��وؤمت��رات 
املحبطون يف  به  يتم�سك  وج���دارا ق�سريا  دارج��ا  لفظا  وغ��ريه��ا، جتد 
جمالت ال�سحافة العديدة، األ وهو لفظ »الإعالمي« الذي يفر�ش 
األ يطلق ب�سهولة على اأي �سخ�ش يحمل كامريا اأو اآخر يقدم احتفال 

اأو منظما ملنا�سبة عامة.
ل اأ�ست�سيغ هذا اللفظ لأنه غري  دقيق وغري متخ�س�ش ويفر�ش 
لتطلق  بينها  يجمع  اأن  يجب  التي  الأعمال  من  العديد  �ساحبه  على 
التي  ال�سحافة وهي  دائما  الإع��الم  »اإعالمي«، والأ�سل يف  عليه كلمة 

انبثق منها كل اأنواع اإعالم العامل.
ال��ورق فقط، واإمنا  وبطبيعة احل��ال ف��اإن ال�سحافة ل يق�سد بها 
هناك ال�سحافة التلفزيونية والإذاعية، و�سحافة املواطن والتي يق�سد 

بها مواقع التوا�سل الجتماعية؛ فال�سحافة بحر ل �ساحل له.
يقول اإدوارد اإغل�ستون »يف اأمريكا، يحكم الرئي�ش اأربع �سنوات، اأما 
ال�سحافة فاإنها حتكم لالأبد«، يف اإ�سارة اإلى اأهمية ال�سحافة ودورها يف 

�سناعة حياة ال�سعوب وجعلهم يف قلب احلدث واحلقيقة دائما.
ال�سحافة هي اأولى مفاتيح احلريات يف كل بلدان العامل، ول اأحد 
�شوى  عليها  يرتاق�ص  اأو  احل��م��راء  اخلطوط  يام�ص  اأن  على  يتجراأ 
تتعب  لأن��ك  املتاعب،  مبهنة  �ُسميت  لذلك  ���س��واه،  اأح��د  ول  ال�سحفي 

وجتتهد ب�سكل اأكرب من املردود الذي �ستدره عليك . 

جتد  لن  ولكنك  كله،  الإع���الم  عماد  هي  ال�سحافة  قائال:  اأختم 
اليوم من يفخر بكلمة »ال�سحفي«، بل اإن معظم املهتمني ي�ستبدلونها 

بلفظة »الإعالمي«، فيا ترى ما ال�سبب؟

بوح طالب

حزام الشهراني.. حمل لوحاته على ظهره
قبل تذوق طعم الجوائز 

خالد العمري

بق�سم  الطالب  �سق  واإ�سرار،  بحزم وعزمية 
بخمي�ش  املجتمع  كلية  يف  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م 
م�����س��ي��ط، ح����زام ���س��ع��د ال�����س��ه��راين، طريقه 
حتى  واجهته  التي  ال�سعوبات  كل  وحت��دى 
اأهلته حل�سد اجلوائز يف  اإلى مرحلة  و�سل 

الر�سم والت�سوير.
حت����دى ع����دم ح�����س��ول��ه ع��ل��ى م��ر���س��م، 
لهم يف  نف�سه  وتقدمي  النا�ش  اإل��ى  باخلروج 
ال�����س��ارع واحل���دائ���ق ال��ع��ام��ة، ح��ام��ال اأدوات����ه 
اأقدامه  على  متجول  ظهره  على  ولوحاته 
وكله �سعادة بعد اأن �سبق ذلك مرحلة �سهدت 

فقده الروح املعنوية الالزمة.

متى كانت بدايتك يف الر�سم؟
عمري،  م��ن  الثامنة  يف  كنت  اأن  منذ  ب���داأت 
يف  ووا�سلت  واأحببتها  بنف�سي  اكت�سفتها  اإذ 
اأع��ده��ا  اإل���ى م��راح��ل  تنميتها ح��ت��ى و���س��ل��ت 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة  اإذ ح��ظ��ي��ت يف  ج���ي���دة، 
ا�ستفدت  كما  املعلمني،  من  املعنوي  بالدعم 
الفيديوهات  فكانت  »ي��وت��ي��وب«،  موقع  م��ن 
املمار�سة  وم���ع  الأول،  معلمي  املتخ�س�سة 
وما  موهبتي،  �سقل  على  عملت  امل�ستمرة 
اإل��ى  اأت��ع��ل��م، فالطريق ط��وي��ل وي��ح��ت��اج  زل��ت 

مزيد من اجلهد وال�سرب.

هل واجهت اأيا من ال�سعاب؟
ل��ق��د واج���ه���ت ك���ث���ريا م���ن ال�����س��ع��اب، اإذ مل 
اأق��دم  واأن  مر�سما،  يل  اأخ�س�ش  اأن  اأ�ستطع 
اأهمل  جعلني  مما  واملجتمع،  للنا�ش  نف�سي 
موهبتي كثريا بعد اأن فقدت الروح املعنوية 
يف ب��ع�����ش الأوق�������ات، ث���م ا���س��ت��ج��م��ع��ت ق���واي 
مرة  اأخ�سر  ول  اأ�ستمر  ب��اأن  بنف�سي  وثقتي 
اأخرى، فتوكلت على اهلل عز وجل و�ساعفت 

ج��ه��دي، وب��ال��ع��زمي��ة والإ����س���رار خ��رج��ت يف 
الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة وع��ر���س��ت ر���س��وم��ات��ي اأم��ام 
النا�ش، رغم �سعوبات التنقل من مكان اإلى 
اآخر من دون موا�سالت؛ اإذ كنت اأ�سري م�سيا 
�سنتني  وم�سيت  ال�����س��ي��ارة،  اأم��ل��ك  ل  لأن��ن��ي 
اأر���س��م يف احل��دائ��ق وال�����س��وارع  ون�سفا، واأن���ا 
والأ�����س����واق وك���ل م��ك��ان، وم���ا زل���ت م�ستمرا 

و�سط �سعادة كبرية.

فعاليات �ساركت فيها؟
�ساركت يف �سارع الفن، ويف الأوملبياد الثقافية 

باجلامعة ونلت بع�ش اجلوائز.

وما اأهم اأعمالك؟
ي��ب��ق��ى معلقا  ال����ذي  اأع���م���ايل ه���و ذاك  اأه����م 

يف قلبي اإل���ى الأب����د، اأم���ا الأع��م��ال الأخ���رى 
ملمو�سة،  وتبقى  اأفكاري  منبع  جت�سد  فهي 
والأقرب اإلى قلبي لوحة »روؤية« التي حازت 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  م�سابقة  يف  الأول  امل��رك��ز 
بجامعة امللك خالد، وج�سدت فيها ويل ويل 
الأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  العهد �ساحب 
ب��ن ���س��ل��م��ان، يف ق�س�ش ال��ن��ج��اح ال��ت��ي ت��ب��داأ 
ب��روؤي��ة، واأجن���ح ال���روؤى ه��ي تلك التي تبنى 

على مكامن القوة كما يوؤكد �سموه.

هل تلقيت دعما من اأي جهات؟ 
اهلل،  وال���دت���ي، حفظها  الأك����رب يل  ال���داع���م 
فت�سجيعها يل وبري بها هو الذي �ساعدين 
ع��ل��ى الإجن�����از والإب�������داع وال��ت��م��ي��ز، ك��م��ا اأن 
دعواتها امل�ستمرة يل اأو�سلتني ملا اأطمح اإليه، 

وتبقى عائلتي هي الداعم الأول يل واحلافز 
على موا�سلة العطاء. ول اأن�سى الدعم الذي 
ال�سعودية  اجلمعية  ف��رع  مدير  من  تلقيته 
الت�سكيلية »ج�سفت« بع�سري، ووكيل  للفنون 
كلية املجتمع بخمي�ش م�سيط الدكتور علي 
ب��ن ع��ب��د اهلل م����رزوق ال����ذي ا���س��ت��ف��دت منه 
كثرياً، اإذ قدم يل الدعم واملتابعة والتوجيه، 
وم��ن��ح��ن��ي ع�����س��وي��ة »ج�����س��ف��ت«، واأع�����د ذل��ك 

و�ساما على �سدري، و�سهادة اأعتز بها.

اأهدافك امل�ستقبلية؟
اأن ي��ك��ون يل ا���س��م  اأه������دايف ك���ث���رية، وم��ن��ه��ا 
م����ع����روف يف ال���و����س���ط ال���ف���ن���ي ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 
مييزين  اأ���س��ل��وب  يل  ي�سبح  واأن  ال�����س��ع��ودي، 
اأك���ون خ��ري �سفري للفن  ع��ن الآخ��ري��ن، واأن 

الت�سكيلي.

هل �سبق لك ح�سد جوائز
من خالل ري�ستك؟

الت�سوير  يف  الأول  املركز  على  ح�سلت  لقد 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  يف  باجلامعة  الت�سكيلي 
ال��ث��ال��ث، وامل���رك���ز ال��ث��اين يف جم���ال ال��ر���س��م 
الر�سم  يف  الثالث  املركز  وكذلك  الت�سكيلي، 

الت�سكيلي يف الأوملبياد.

م�ساحة حرة.. 
فماذا �سرت�سم فيها؟

اأ�ستغلها يف ت�سجيل �سكري اإلى معايل مدير 
لإجن��ازات  ومتابعته  اهتمامه  على  اجلامعة 
واإبداعات اأبنائه الطالب، واإلى كلية املجتمع 
ب��خ��م��ي�����ش م�����س��ي��ط ال��ت��ي حت��ت�����س��ن م��واه��ب 
»اآف���اق«  واإل���ى  �سقلها،  على  وتعمل  طالبها 
التي تهتم باملبدعني واملبدعات باجلامعة يف 
�ستى املجالت وت�سلط ال�سوء عليهم، فلهم 

ال�سكر والتقدير.

َُّ
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رشا الضبعان: أحببت اإللقاء صغيرة.. ووالدتي اكتشفت موهبتي
سهام القحطاني

اأكدت املوهوبة يف الإلقاء، الطالبة بق�سم 
بخمي�ش  املجتمع  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة 
م�سيط، ر�ساء �سعيد ال�سبعان، اأن فوزها 
ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف الأومل���ب���ي���اد ال��ث��ق��ايف 
ال��ث��ال��ث ل��ط��الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة يف 
جم��ال »ا���س��رح« ك��ان مبنزلة م��ك��اف��اأة ملا 
يف  ملوهبتها  حتفيزا  و  �سابقا  ب��ه  ق��ام��ت 

الإلقاء. 

كيف منت موهبتك يف الإلقاء؟
اكت�ساف  يف  دور  املدر�سية  ل��الإذاع��ة  ك��ان 
اأث��ر  ذات  ك��ان��ت  ف��ق��د  م��وه��ب��ت��ي،  وتنمية 
جلي يف م�سريتي، وهي اخلطوة الأولى 

يف م�سرية كل موهوب وموهوبة.

ومن الذي اكت�سف موهبتك؟
وال����دت����ي ه���ي م���ن اك��ت�����س��ف��ت م��وه��ب��ت��ي 
يف اخل���ط���اب���ة، وك�����ان ذل����ك يف امل��رح��ل��ة 
البتدائية، وبدعم منها، جزاها اهلل كل 
دورات  وا�ستماع  ال��ق��راءة  وب��ك��رة  خ��ري، 
�سوتية وح�سور اأخرى مرئية و�سوتية 
ا�ستطعت  واخل���ط���اب���ة،  الإل���ق���اء  ت��خ�����ش 

تطوير موهبتي، وهلل احلمد.

�سعوبات واجهتك؟ 
بف�سل  ولكن  املوهوب،  وقود  ال�سعوبات 

اهلل جتاوزتها باملمار�سة والقراءة.
اأهم م�ساركاتك؟ 

���س��ارك��ت يف ت��ق��دمي حفل اخل��ري��ج��ات يف 

ال��ك��ل��ي��ة، واأي�����س��ا ال��ك��ث��ري م��ن الأن�����س��ط��ة 
داخ���ل اجل��ام��ع��ة، ويف الأومل��ب��ي��اد الثقايف 

الأول.
وق������د ف������زت ب����امل����رك����ز ال����ث����ال����ث يف 
"ا�سرح"،  ال��ث��ق��ايف، يف جم��ال  الأومل��ب��ي��اد 
وذلك يعني يل ال�سيء الكثري، لأنه جاء 
مبنزلة مكافاأة ملا عملته �سابقا، وحتفيزا 

ملوهبتي يف امل�ستقبل. 
حفل  بتقدمي  ت�سريفي  مت  واأي�سا 
افتتاح مركز املوهبة والإبداع يف منطقة 
ع�سري، وحالياً اأجتهز للم�ساركة الثانية 

يف الأوملبياد على م�ستوى الكليات.
حدثينا عن مميزات

الإلقاء ال�سليم؟
ب�سورة  وجيز   وق��ت  يف  املعلومة  اإي�سال 
اأك������ر و����س���وح���ا، وال���ن���ط���ق ال�����س��ح��ي��ح، 
والتلون ال�سوتي واللغة اجل�سدية اأثناء 
�سخ�سية  ت��ت�����س��م  اأن  وي��ج��ب  احل���دي���ث. 
الآخر  الراأي  واحرام  بالو�سطية  امللقي 

وعدم املقاطعة وال�سرب. 

ماذا يعني لك الإبداع؟ 
الإب����داع ج��زء م��ن امل��وه��وب، واأراه����ن اأن 
روؤي��ة للمبدعني داخل  روؤي��ة 2030م هي 

هذا البلد باإذن اهلل تعالى.

هل يتلقى املوهوبون يف الإلقاء 
الدعم الكايف من اجلامعة؟ 

ن���ع���م، وت���رج���م ه����ذا ال���دع���م ب��ال��ت��ح��ف��ي��ز 
املعززة يل  الدورات واملحا�سرات  واإقامة 
ولزمالئي وزميالتي يف املوهبة واملهارة.

سامية الفيفي: 
أتطلع إلجادة فن 

اإلتكيت في الطبخ

ليلى الشمراني

ق�سم  يف  ال��راب��ع  بامل�ستوى  الطالبة  ق��ال��ت 
اإدارة الأعمال يف كلية املجتمع باأبها، �سامية 
الفنون،  بقية  مثل  فن  الطبخ  اإن  الفيفي، 
م�سرية اإلى اأن ح�سولها على املركز الثالث 
يف م�سابقة »اأبدعي« �سمن الأوملبياد الثقايف 
الذي تنظمه اجلامعة مبنزلة دعم وحتفيز 

لها لتطوير موهبتها.

حدثينا عن موهبتك؟
اأحببت الطبخ وتعلمته؛ فاأنا اأحب اأن اأجرب 
واأدم��ج  واأب��ت��ك��ر  ك��ل طبخة ج��دي��دة  بنف�سي 
مكونات متنوعة واأقدم اأكلتي بحب، واأتقبل 
تفادي  على  واأح��ر���ش  ب��ن��اء،  دام  م��ا  النقد 
يف  اأف�سل  اأك���ون  اأن  و  وج���دت،  اإن  اأخطائي 

املرة القادمة.

مب�ساركتي  جدا  ا�ستمتعت  رائعة  كانت 
فيها، وتعرفت على اأ�سخا�ش واكت�سبت 

خربات جديدة. 

ما الدعم الذي حتتاج اإليه 
املوهوبة بالطبخ؟

الدعم يكون على هيئة حتفيز لفظي 
اإيجابي وتوفري كل ما تتطلبه عملية 

الطبخ.

كيف تطورين من موهبتك
يف الطبخ؟

بال�ستمرار واملمار�سة.

وهل متيلني لطبخ اأنواع معينة
من الأطعمة؟

اأحب طبخ املعكرونة باأنواعها املختلفة، 

كيف كانت بداياتك مع الطبخ؟ 
فا�سلة،  التجارب  اأول��ى  تكون  ما  دائما 
ول���ك���ن ه����ذا ال��ف�����س��ل مل مي��ن��ع��ن��ي من 

التجربة وال�ستمرار. 

ماذا عن م�ساركتك
يف م�سابقة اأبدعي؟

م�سابقة  �ستقيم  اجل��ام��ع��ة  اأن  ع��ل��م��ت 
الأومل�����ب�����ي�����اد ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال��ك��ل��ي��ات 
تر�سيحي  ومت  ل��ل��م�����س��ارك��ة،  ف��ت��ق��دم��ت 
اهلل،  من  وبف�سل  والتطبيق.  للذهاب 
باملركز  الثقايف  الأوملبياد  بجائزة  ف��زت 
كبرية،  ���س��ع��ادة  غمرتني  وق��د  ال��ث��ال��ث، 
واأح�س�ست باأنني حققت اإجنازا عظيما، 

واأنا فخورة جدا بنف�سي.

وكيف كانت التجربة؟

ب�سكل  م��رة  ك��ل  يف  بطبخها  والتجديد 
ونكهه خمتلفة. 

هل تعتقدين اأن الطبخ فن؟
نعم هو فن من الفنون.

تطلعاتك امل�ستقبلية؟
اأت��ط��ل��ع لأن اأ���س��ب��ح ط��اه��ي��ة حم��رف��ة 
واأ�سعى  الطبخ  يف  الإت��ك��ي��ت  ف��ن  جتيد 
اأط���ب���اق���ي  ت���ن���ال  واأن  امل�����زي�����د،  ل��ت��ع��ل��م 
نكهة  ذات  وت��ب��ق��ى  اجل��م��ي��ع  ا�ستح�سان 

خا�سة.

 ن�سيحتك للموهوبات بالطبخ؟
اأن�سحهن بال�ستمرار، وال�سعي الدوؤوب 
ل�سقل مواهبهن يف جمال الطبخ وفتح 

م�ساريع جتارية خا�سة بهن.

طموحاتك امل�ستقبلية؟ 
ال�سوتية  الإذاع��ة  اإل��ى  للو�سول  اأطمح 

واأن اأ�سهم يف خدمة الوطن والدين. 

مب تن�سحني املوهوبات؟
القراءة، لأنها تعد تغذية فكرية  كرة 

�سخرت  اإذ  القحطاين،  زينب  الأ�ستاذة 
وا�ستقطعت  ك��ث��ريا  خ��ربات��ه��ا  م���ن  يل 
تنمية  يف  ي�ساعدين  م��ا  وقتها  م��ن  يل 
ال���ف���ردو����ش  اهلل  ف���ج���زاه���ا  م���وه���ب���ت���ي، 

الأعلى.
كلية  وكيلة  بال�سكر  اأخ�ش  واأي�ساَ 

للملقي، وجتديد واختيار اأن�سب واأقوى 
املفردات. 

كلمة اأخرية؟
�ساكرة ومقدرة لكم وجلميع من دعمني 
اهلل،  حفظها  وال���دت���ي،  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى 

الدكتورة  الطالبات(  )�سطر  املجتمع 
اأ���س��ه��م��ت  اإذ  م�����س��ي��ط،  اآل  ح�����س��ني  اأم����ل 
يف ت��ه��ي��ئ��ة اجل���و امل��ن��ا���س��ب ل��ل��م��وه��وب��ات 
ال��ك��ل��ي��ة، من  داخ���ل  م��واه��ب��ه��ن  وتفعيل 
ح��ي��ث اإق���ام���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����س��ط��ة 

والدورات اخلا�سة بالطالبات.
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مقررة نادي سيدة اللغات:
غياب الدعم والمقر أعاقا خططنا

هناء آل سرور

اأكدت مقررة نادي �سيدة اللغات التابع 
لق�سم اللغة العربية بكلية الآداب باأبها، 
ال��ط��ال��ب��ة اأم���ل حم��م��د ال�����س��ه��ري، �سعي 
النادي من خالل الربامج التي يقدمها 
امل��ه��ارات وامل��واه��ب املختلفة  اإل��ى تعزيز 
ل����دى ال��ط��ال��ب��ات ك��الإن�����س��اد وال��ك��ت��اب��ة 
الأدبية والقدرة على مواجهة اجلمهور 
اأن  اإل���ى  م�سرية  بالنف�ش،  الثقة  وزرع 
عدم وجود مقر للنادي، وغياب الدعم 
اأع�ساء  همم  تثبيط  يف  ت�سببا  امل���ادي، 
موؤكدة  خططه،  تنفيذ  واأع��اق��ا  ال��ن��ادي 
اأن النادي تاأ�س�ش بجهود �سخ�سية دون 

اأن يكون له راع حتى الآن. 

متى اأن�سئ النادي؟

املا�سي، ومت  ال��ع��ام  الآخ���ر م��ن  يف ربيع 
لكلية  ال�سابقة  العميدة  بح�سور  ذل��ك 
ح�سن،  اآل  خ��ريي��ة  ال���دك���ت���ورة  الآداب 
من  الأكادميية  ال�سخ�سيات  من  وعدد 
ح�سور  و�سط  وخارجها،  الكلية  داخ��ل 
حمفز من طالبات الكلية من خمتلف 

الأق�سام. 

وكم يبلغ عدد طالباته؟
ع����دد الأع�������س���اء الأ����س���ا����س���ي���ني ي��ق��ارب 
فئات  ا�ستقطاب  اإلى  ون�سعي  30ع�سوا، 
حملية  اأكادميية  و�سخ�سيات  خمتلفة، 
وخ����ارج����ي����ة، ت�����س��ه��م يف ت���ط���ور ومن����اء 

النادي. 

 ما امل�ساريع اأو الربامج 
التي مت تنفيذها؟

���س��ارك ال��ن��ادي يف ف��ع��ال��ي��ات ي���وم اللغة 
الآداب  كلية  داخ��ل  اأقيمت  التي  العاملي 
واأ���س��ه��م يف اإجن���اح���ه���ا، ك��م��ا ن��ظ��م دورة 
اأن��ت��م��ي«، يف مكتب  ب��ع��ن��وان »ل��ل��ع��رب��ي��ة 
»الهوية  ودورة  باأبها،  والإر�ساد  الدعوة 

اللغوية« يف كلية الآداب.
اأي�سا حملة داخل الكلية  اأقام  كما 
ب��ع��ن��وان »ع���ّرب���ه���ا«، ا���س��ت��ه��دف��ت جميع 
من�سوبات الكلية. واأي�سا �سارك النادي 
قبل  م��ن  املنفذ  ال��ع��امل��ي  اليتيم  ي��وم  يف 
جمعية اآباء، و�سمل العديد من الأفكار 
امل��ن��ف��ذة ب��ط��رق خمتلفة، م��ع ع���دد من 
اأماكن  يف  املتفرقة،  الأخ��رى  الأن�سطة 

اأخرى.
 

اأبرز ال�سعوبات
التي واجهها النادي؟

ن��واج��ه، �سعوبات  واج��ه��ن��ا، وم���ا زل��ن��ا 
املثال  �سبيل  فعلى  واأ���س��ا���س��ّي��ة،  ك��ربى 
خا�ش  للنادي  مهياأ  م��ك��ان  يتوافر  ل 
ال��ك��ل��ي��ة، وه���ذا �سبب رئي�ش  ب��ه داخ���ل 
النادي  تثبيط منو  اأ�سا�سي يف  وعامل 
اإع��اق��ة  ع��ن  ف�سال  خططه،  وتعطيل 
الآن ل  اأن��ه حتى  كما  اأه��داف��ه،  تنفيذ 

يوجد راع وداعم مادي. 

اأهم املهارات التي يكت�سبها 
منت�سبات النادي؟

اأع�ساءه يف تطوير  النادي  لقد �ساعد 
ال�����س��خ�����س��ي��ة يف ج��م��ي��ع  م���ه���ارات���ه���م 
ذاتية  مهارات  كانت  �سواء  امل�ستويات، 
كالثقة ومواجهة اجلمهور، اأو مهارات 
ف��ن��ّي��ة ك���الإل���ق���اء والإن�������س���اد وال��ك��ت��اب��ة 
اأف��راده حتت مظلته  الأدبية، كما �سم 

للعمل بروح الفريق الواحد، من اأجل 
اأهداف وغايات واحدة. 

كلمة �سكر توجهينها ملن؟
ال�ُسكر وحده ل يفي جميع من �سارك 
ال��ن��ادي،  ه��ذا  خل��دم��ة  كثري  اأو  بقليل 
وع��ل��ى راأ���س��ه��م  ال��دك��ت��ورة دلل اأعظم 
هذا  تاأ�سي�ش  على  احلقيقية  القائمة 
ال���ن���ادي، واملُ��ت��ف��ان��ي��ة دائ���م���ا م���ن اأج���ل 

منوه. 
وكذلك الأ�ستاذة �سيخة ال�سبيعي، 
الأولى  وال�سريكة  وامل�ساعدة  الداعمة 
يف ال��ت��اأ���س��ي�����ش، وج��م��ي��ع الأع�����س��اء من 
الطالبات؛ روح النادي واملدد احلقيقي 
�سكر  كل  اأي�سا  »اآف��اق«  ول�سحيفة  له، 
وت��ق��دي��ر ل��ه��ذه الل��ت��ف��ات��ة ال��ك��رمي��ة، 

والثقة الغالية.

العدد 195  |  10  ربيع الثاني 1438  |  08 يناير 2017أندية



هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

قصة خبرية

شتوي.. تحدى سرطان
الغدد اللمفاوية بالتفاؤل

سعيد العمري 

مل ي��ك��ن ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن حممد 
بكلية  يدر�ش  ال��ذي  القحطاين  �ستوي  بن 
ت�سل  قد  كحة  جم��رد  اأن  يعلم  ال�سيدلة، 
ال�����س��رط��ان يف  اإل���ى ح��د  خ��الل ت�سخي�سها 

الغدد اللمفاوية.
وع�����ن ذل�����ك ي���ق���ول »ده���م���ت���ن���ي ك��ح��ة 
�شديدة ثم �شحبها هبوط خميف يف الوزن 
واإج���ه���اد وت��ع��ب ���س��دي��د، وت��غ��ريات نف�سية، 
م�ست�سفى  اإل����ى  ال���ذه���اب  ق����ررت  وح��ي��ن��ئ��ذ 
ع�سري املركزي لإجراء فحو�سات خمربية' 
وعند مقابلتي الطبيب اأجرى يل الفح�ش 
اأع��اين   اإنني  ال��الزم ثم ق��ال يل يف البداية 
اأ�ستكي منها  التي  مر�ش درن، فالأعرا�ش 
ه��ي اأع���را����ش م��ر���ش ال����درن، اإل اأن���ه ق��رر 
اأن��ه  لح��ق��ا  فتبني  مقطعية،  اأ�سعة  اإج���راء 

�سرطان الغدد اللمفاوية«.

تجاهل المرض
ي��ق��ول ���س��ت��وي »ع��ن��دم��ا ���س��ع��رت ب��اأع��را���ش 
باأعرا�ِش مر�ش  �سبيهة جدا  كانت  املر�ش 
الل��ت��ه��اب��ات ال��ف��ريو���س��ّي��ة ون�����زلت ال���ربد، 
لذلك تاأخرت يف ت�سخي�ش املر�ش، والفرق 
ب���ني ن�����زلت ال�����ربد و����س���رط���ان ال���غ���دد، اأن 
اأع��را���ش الأول���ى ت��زول بعد ف��رة ق�سرية، 

اأّما �سرطان الغدد في�ستمّر فرة اأطول«.

أعراض سرطان الغدد
وعن اأعرا�ش هذا ال�سرطان ب�سكل اإجمايل، 
للغدد  م���وؤمل  غ��ري  ان��ت��ف��اخ  »تتمّثل يف  ق��ال 
اللمفاوية، وعادة ما تكون اأكر و�سوحاً يف 
الإبط حيث ترّكز  الرقبة وحتت  منطقة 
يزيد  كبري  ب�سكل  وزين  نق�ش  كما  الغدد، 
على 10% خالل اأ�سهر قليلة ل تتعدى �ستة 
اأ�سهر دون اتباع اأي نوع من اأنواع احلمية، 
عام  ال�سهية و�سعف  وكان هناك �سعف يف 
يف اجل�����س��د، ون��ق�����ش يف ال��ط��اق��ة وارت���ف���اع 
امل�ساحب  امل�سائي  درجة احلرارة، والتعرق 
بعد  فنقلت  وال�����س��داع،  واحل��م��ي  للرع�سة، 
امل��رك��زي حيث  اإل��ى م�ست�سفى ع�سري  ذل��ك 
اكت�ساف  مت  حتى  اأي���ام  ت�سعة  تنوميي  مت 
التخ�س�سي  للم�ست�سفى  وح��ول��ت  امل��ر���ش، 

بالريا�ش لبدء رحلة العالج«.
وت����اب����ع »ل���ك���ن���ي اأ����س���ب���ت ب��ج��ل��ط��ة يف 
وا�ستخدمت  ج�سدي  من  الي�سرى  اجلهة 
الدم )جتلط  الهيبارين، وهو مانع تخر 
ال����دم، ثم  ت�سكيل ج��ل��ط��ات  ال����دم( ومي��ن��ع 
اأخذت يل عينة وتبني يل اإ�سابتي ب�سرطان 
الذي  نوع هودجكني  اللمفاوية من  الغدد 
وحتديدا  املناعي،  اجل��ه��از  خاليا  يف  ين�ساأ 
ملحاربة  امل�سممة  البي�ساء  ال��دم  خاليا  يف 
الأم��را���ش،  م��ن  اجل�سم  وحماية  ال��ع��دوى 
وه�����و واح�������د م����ن جم���م���وع���ة الأم�����را������ش 
الأورام  اأم��را���ش  ت�سمى  التي  ال�سرطانية 
اإذ  ج��دا،  كبرية  ن�سبته  وكانت  الليمفاوية، 

و�سلت اإلى 13 يف 12«.

صدمة
ووا����س���ل »يف ال��ب��داي��ة ���س��دم��ت لأن���ن���ي مل 
ال��وق��ت  ه����ذا  م�����اذا ح����دث يل، ويف  اأف���ه���م 
مل  التي  الأ�سئلة  من  العديد  علي  انهالت 
اأج��د لها اإج��اب��ة م��ن بينها ه��ل ���س��اأم��وت اأم 
النوم  اأ�ستطع  مل  ق�سرية؟  ف��رة  �ساأعي�ش 
يف الليل واأ�سابني الأرق، وراودتني الكثري 
من الكوابي�ش والأح��الم املزعجة والأفكار 

ل��الأم��ور،  الت�ساوؤمية  وال��ن��ظ��رة  احل��زي��ن��ة، 
اأمتتع  اأع��د  فاأنا مل  اأك��ر حزنا؛  واأ�سبحت 

ب�سحة جيدة«.

ما بعد التعرف على المرض
ووا������س�����ل ����س���ت���وي ح���دي���ث���ه ب��ل��غ��ة ال���واث���ق 
دائ��م��ا  نف�سه  بالت�سخي�ش  بقوله »العلم 
وتقبله  النف�ش،  يكون وقعه �سعبا علي  ما 
واحل��زن  الإن��ك��ار  يولد  مما  بال�سهل،  لي�ش 
والرت��ب��اك،  ب��اخل��وف  وال�����س��ع��ور  والغ�سب 
اأم��ر  ب��اأن��ه  واليقني  التما�سك  يجب  ول��ك��ن 
اهلل اأراد به المتحان ل الهالك، فال ميوت 

اأحدنا يف غري يومه واأجله«.
ل  ال��ت�����س��خ��ي�����ش  ع��ن��د  »ع�����ادة  واأردف 
ن���دري اأي ن��وع م��ن ال�����س��رط��ان ه��و ويف اأي 
م��رح��ل��ة، وم���ا م���دي ف��ع��ال��ي��ة �سبل ال��ع��الج 
اأم��ره  امل��وؤم��ن  ي�سلم  امل��ت��واف��رة، لكن بعدها 
اإل���ى اهلل وي�����س��األ��ه ال��ع��ف��و وال��ع��اف��ي��ة، داع��ي��ا 
رب���ه ك��م��ا دع���ا ذو ال��ن��ون رب���ه وه���و يف بطن 
احل��وت: ل اإل��ه اإل اأن��ت �سبحانك اإين كنت 
من الظاملني، ويجب اأن يلتفت املري�ش اإلى 
اإذ جعل لكل داٍء دواء،  نعمة اهلل عز وج��ل، 
كما جاء يف ال�سحيحني عن عطاء عن اأبي 
هريرة ر�سى اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل 
اهلل من  اأن���زل  م��ا  و���س��ل��م:  عليه  اهلل  �سلى 
ونلحظ مع مرور  �سفاء«،  له  اأن��زل  اإل  داء 
الزمن، اأنه بني فرة واأخرى، يكت�سف دواء 
جديد ملر�ش قدمي؛ فهذه الأدوية موجودة 
اكت�سافها  اإل  الب�سر  بيننا، وما علينا نحن 
ولي�ش اإيجادها من العدم، فكم من مر�ش 

كان مع�سلة اأ�سبح �سهل العالج«.
واأ�ساف: »يجب اأن نح�سن الظن باهلل، 
كان  مبا  وندعو  وال�سفاء،  العافية  ون�ساأله 
يدعو به ر�سولنا الكرمي عندما يعود بع�ش 

ويقول: »اللهم  اليمني  بيده  مي�سح  اأهله 
رب ال���ن���ا����ش، اذه����ب ال���ب���اأ����ش، وا����س���ف اأن���ت 
ال�����س��ايف، ل ���س��ف��اء اإل ����س���ف���اوؤك، ���س��ف��اء ل 
اأن  املنطلق  قررت  يغادر �سقما«. ومن هذا 
امل�سوؤولية، واأحتمل املوقف  اأكون على قدر 

واأتعامل معه ولن اأ�ست�سلم«.

8 جرعات من الكيماوي
واأك�����م�����ل: »اأخ���������ذت ث���م���اين ج����رع����ات م��ن 
ال��ك��ي��م��اوي، يف ك��ل ث��الث��ة اأ���س��اب��ي��ع جرعة، 
اأداوم يف  ك��ن��ت  ك���ل ج��رع��ة واأخ������رى  وب����ني 
يف  اجل��رع��ات  وخل�ست  وكليتي،  جامعتي 
امل��ا���س��ي��ة، ثم  ال�سنة  ج��م��ادى الآخ����رة م��ن 
بداأت باأخذ العالج الإ�سعاعي �سهرا كامال 
وبف�سل  اإ���س��ع��اع��ي��ة،  جل�سة   20 خ��الل  م��ن 
كبريا  ب�سكل  امل��ر���ش  م��ن  �سفيت  اهلل  م��ن 
جدا، وبداأت اأعاود حياتي الطبيعية ب�سكل 
اأك���رب، واأ���س��ع��ر الآن  �سهل، وب��ق��وة وع��زمي��ة 
باأين اأكر ا�سرخاء يف حياتي، فقد اأدركت 
عن  اأتوقف  اأن  علي  اأن  التجربة  ه��ذه  بعد 
حياتي ما قبل فرة العالج، واأغري منطها، 
واأبحث عن �سيء روحاين اأفعله، �سيء اأكر 

�سعادة و�سحة يل«.

وقفة الكلية
ومل ي��ن�����ش ���س��ت��وي ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة ال��ت��ي 
يدر�ش بها، بل اأثنى على عميدها واأع�ساء 
لوقوفهم  ط��ه،  والدكتور  التدري�ش،  هيئة 
معه وم�ساعدته ومراعاة ظروفه ال�سحية 
بل  ع��الج��ه،  وا�ستكمال  موا�سلة  بت�سهيل 
ب��ت��ك��رمي��ه م���ن ق��ب��ل��ه��م، وك���ذل���ك م���ن قبل 
ال�سرطان  لأم��را���ش  ال�سعودية  اجلمعية 
اإل��ي��ه يف رحلته  ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه م��ا يحتاج 

العالجية.
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رياضة

طب األسنان 
بطال لكرة 
الطائرة 
الشاطئية

عدنان األلمعي

املركز  الأ�سنان،  كلية طب  اأح��رز فريق 
الريا�سي  الأوملبياد  الأول يف مناف�سات 
الأن�سطة  اإدارة  نظمته  ال��ذي  الثالث، 
�سوؤون الطالب على  الريا�سية بعمادة 
م��الع��ب اجل��ام��ع��ة ب��ال��ق��ري��ق��ر، وذل���ك 
ب�سوطني  الطب  كلية  على  تغلبه  بعد 

نظيفني.
واأك��د مدير البطولة علي حممد 
م���ن 40 ط��ال��ب��ا من  اأك����ر  اأن  ق�����س��ي��م، 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  ���س��ارك��وا يف  ك��ل��ي��ات   10
اأنها  اإل��ى  م�سريا  اأي��ام،  ا�ستمرت ثالثة 
اجلامعة  داخ���ل  الأول���ى  للمرة  اأقيمت 
وت�سميمه  امل��ل��ع��ب  جتهيز  مت  اأن  ب��ع��د 
ل��ي��الئ��م امل��وا���س��ف��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة لهذه 

اللعبة.
وتعد كرة الطائرة ال�ساطئية من 
ومتاَر�ش  املتطورة،  الريا�سية  الألعاب 
الرملية  ال�ساحات  اأو  ال�سواطئ  على 
ال��ت��ي جت��ه��ز وت�����س��م��م ل��ه��ذا ال��غ��ر���ش، 
وي��ت��ك��ون ال��ف��ري��ق ال��واح��د م��ن لعبني 
فقط، بينما يعد املقا�ش القانوين مللعب 

كرة الطائرة ال�ساطئية 8م × 8 م.
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تحقيق

عبدالرحمن الشهري،
أحمد الشهري، عبدالعزيز 

القرني، عبدالعزيز العسيري، 
غانم الوادعي وسيف شاكر

تن�سط  ال�����س��ت��اء،  دخ���ول ف�سل  ق���رب  م��ع 
اململكة  جت��ارة احلطب يف جميع مناطق 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ح���ت���ى اأ���س��ب��ح��ت 
امل�����س��ب��وه��ة  تتم ع���ن ط��ري��ق  ك��ال��ت��ج��ارة 
م����ورد  ب����ني  ال���ت�������س���ري���ف  اأو  ال���ت���ه���ري���ب 

فر�ش عقوبات مالية ت�سل اإلى األفي ريال 
احلملة.  م�سادرة  م��ع  ال��واح��د  الطن  على 
وخالل زيارات فريق العمل املخت�ش، لعدة 
مواقع لبيع احلطب، �ساهد اأفراده �سيارات 
الباعة حمملة باأنواع خمتلفة من احلطب، 
مما يظهر اأن هناك من ي�سر على ممار�سة 

الحتطاب اجلائر رغم كل التحذيرات.

الحد من االحتطاب
ويف هذا ال�سدد، يقول وكيل وزارة الزراعة 

اإذ  الأع�����م�����ال يف احل�����د م����ن الح����ت����ط����اب، 
مت اإي���ق���اف اإ����س���دار ت��راخ��ي�����ش الح��ت��ط��اب 
والتفحيم ونقلهما عام 1419، وكذلك منع 
ت�سدير احلطب والفحم من داخل اململكة 

اإلى خارجها منعا باتا.
الغابات  اإلى مراقبة مواقع  بالإ�سافة 
وامل���راع���ي، ح��ي��ث مت ت��ع��ي��ني اأك����ر م��ن 110 
حرا�ش للغابات يف مناطق الغابات واملراعي، 
وكذلك التعاقد مع اإحدى ال�سركات الأمنية 
تزويدهم  م��ع  غ��اب��ات،  ح��ار���ش   112 لتوفري 
بال�سيارات واأجهزة الت�سال الالزمة، ومنع 
املحلي  والفحم  احلطب  ونقل  بيع  ن�شاط 
بامل�ستورد،  والك��ت��ف��اء  املحلية  الأ����س���واق  يف 
ع��ل��ى منع  الإع���الم���ي  ال�����س��وء  ت�سليط  م��ع 
الكتيبات  م��ن  ال��ع��دي��د  ون�����س��ر  الح��ت��ط��اب، 
باأهمية  الإر�سادية،  واللوحات  واملطبوعات 

املحافظة على الغطاء النباتي.
اأن�����ه مت عقد  اإل�����ى  واأ�����س����ار ال�����س��ي��خ��ة 
اللجان  وتكوين  الجتماعات  م��ن  العديد 
البيئة،  بحماية  املعنية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن 
ممثلة بوزارتي الداخلية وال�سوؤون البلدية 
للحياة  ال�����س��ع��ودي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  وال���ق���روي���ة، 
ال��ف��ط��ري��ة، وال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل��الأر���س��اد 
وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة واجل���ام���ع���ات، ل��ل��ح��د من 
على  ال�سغط  وتقليل  الح��ت��ط��اب،  عملية 
الغطاء النباتي املحلي وتلبية الحتياجات 

للحطب والفحم.

عقوبات مالية 
وع�������ن ال�����غ�����رام�����ات ال����ت����ي ت����ف����ر�����ش ع��ل��ى 
املحتطب، وهل ت�سادر حمولة �سيارته، قال 
امل��راع��ي  ن��ظ��ام  ال����13 م��ن  امل���ادة  اإن  ال�سيحة 
بالأ�سجار  الإ�سرار  بحظر  ت  ن�سّ والغابات 
وال�����س��ج��ريات ال��ن��ام��ي��ة يف اأرا����س���ي امل��راع��ي 
اأو  اأي �سجرة  والغابات، واأنه ل يجوز قطع 
�سجرية اأو اأع�ساب نامية يف الغابات العامة 
اأو نقلها،  اأو اقتالعها  اأو املراعي الطبيعية 
ذاكرا اأن املادة ال�1٥ من الالئحة التنفيذية 
ل��ن��ظ��ام امل��راع��ي وال��غ��اب��ات اأو���س��ت بغرامة 
ت��ق��در ب�����٥00 ري���ال ع��ن ك��ل ���س��ج��رية، واأل���ف 
املخالفة  تكررت  واإذا  �سجرة،  كل  عن  ري��ال 

ت�ساعف العقوبة.
م���وؤك���دا اأن����ه ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب�����س��ادرة 
ن�ست  فقد  املحتطب،  من  ال�سيارة  حمولة 
ال��ف��ق��رة الأول�����ى م��ن امل����ادة ال�����1٥ مبعاقبة 
من يخالف امل��ادة ال���12 من النظام بغرامة 
2000 ريال عن كل طن، مع م�سادرة ما مت 
الغابات،  منتوجات  من  نقله  اأو  ا�ستثماره 
وم�����س��اع��ف��ة ال��ع��ق��وب��ة يف ح���ال���ة ال���ت���ك���رار، 
اإل����ى اأن ه��ن��اك جل��ان��ا ت��ع��م��ل على  م�����س��ريا 
والفحم  احلطب  بيع  تنامي  م��دى  درا���س��ة 
يف الأ������س�����واق امل��خ�����س�����س��ة ل����ذل����ك، وم��ن��ع 
ب��ي��ع احل��ط��ب وال��ف��ح��م امل��ح��ل��ي والك��ت��ف��اء 
وامل��ي��اه  البيئة  ب���اإ����س���راف وزارة  ب��امل�����س��ت��ورد، 
الداخلية  وزارت���ي  م��ع  والزراعة بالتعاون 

وال�سوؤون البلدية والقروية.

تدهور ملحوظ
جامعة  يف  الغابات  اأ�ستاذ  ب��ني  جانبه،  م��ن 
ال�سعودية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش  ���س��ع��ود،  امل��ل��ك 
اإبراهيم  الدكتور  الأ�ستاذ  الزراعية،  للعلوم 
بع�ش  اأن  اإل���ى  ت�سري  ال��درا���س��ات  اأن  ع���ارف 
ومنها  اململكة  يف  ال��غ��اب��ات  اأ���س��ج��ار  م��واق��ع 

وب����ائ����ع، و����س���ول اإل�����ى ال���زب���ائ���ن ال��ذي��ن 
ل��وح��ظ اإق��ب��ال��ه��م يف اأع�����داد ك��ب��رية على 
اللوائح  عن  متغافلني  واملزايدة،  ال�سراء 
الأ���س��ج��ار، وعمرها  والأن��ظ��م��ة وف���وائ���د 

وقيمتها يف البيئة والغطاء النباتي.
البيئة واملياه والزراعة  و�سددت وزارة 
على اأهمية املحافظة على الغطاء النباتي، 
ومنع الحتطاب اجلائر من خالل التن�سيق 
ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزارة  امل��ن��اط��ق،  اإم������ارات  م���ع 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د م���ن ذل���ك م���ن خ��الل 

حممد  املهند�ش  �سابقا  الزراعية  لل�سوؤون 
املراعي  اأ�سدرت نظام  ال��وزارة  اإن  ال�سيحة، 
والغابات ولوائحه يف عام 1398، وحدثته يف 

عام 142٥.
وي�������س���ي���ف: »ن�������س���ت امل��������ادة ال��ث��ان��ي��ة 
ب��الإ���س��راف  ال�����وزارة تخت�ش  اأن  ع��ل��ى  م��ن��ه 
ع��ل��ى اأرا�����س����ي امل���راع���ي وال���غ���اب���ات ال��ع��ام��ة 
وتنظيم  احلية،  وغ��ري  احلية  وحمتوياتها 
عليها«،  واملحافظة  وتنميتها  ا�ستثمارها 
من  ب��ال��ع��دي��د  اأ���س��ه��م��ت  ال������وزارة  اأن  مبينا 

ال�������س���م���ر وال����ق����ر�����ش وال���غ�������س���ا وغ����ريه����ا، 
لعدة  نتيجة  م��ل��ح��وظ؛  ل��ت��ده��ور  تتعر�ش 
والتو�سع  اجلائر،  الحتطاب  منها  عوامل 
لعدم  وذل��ك  الأف��ق��ي،  الع�سوائي  احل�سري 
وجود حدود للغابات على الطبيعة، ولعدم 
بالإ�سافة  ل��ه��ا،  ر�سمية  خمططات  وج���ود 
اإلى  حمميات،  اأو  كمحتجزات  اإعالنها  اإلى 
جانب تكرار فرات اجلفاف، وندرة التكاثر 
الرعي  ب�سبب  امل��واق��ع؛  بع�ش  يف  الطبيعي 
العام  ط��وال  ال��ذي ميار�ش  واملبكر،  اجلائر 

داخل مناطق الغطاء ال�سجري.
الرئي�سة  الأ���س��ب��اب  »م���ن  اأن  م�سيفا 
لتدهور بع�ش مواقع الغابات، �سعف البناء 
املتخ�س�سة،  ال���ك���وادر  يف  وق��ل��ة  امل��وؤ���س�����س��ي، 
اإل��ى �سعف  اأدى  امل��ي��زان��ي��ات، مم��ا  و�سحا يف 
الغابات،  مل��واق��ع  الفنية  الإدارة  تطبيق  يف 
الأعمال  بها  يطبق  اأن  املفر�ش  من  التي 
والقيام  والتنظيمية،  والوقائية  الربوية 
باأعمال اإعادة تاأهيل اأ�سجار الغابات وزيادة 

رقعتها وحمايتها«.

األكثر تضررا
�سكان  العديد من  اأك��د  ذات��ه،  ال�سعيد  على 
م��دي��ن��ة اأب���ه���ا اأن امل��ن��اط��ق الأك�����ر ت�����س��ررا 
ه���ي ال��ت��ي ت��ق��ع ���س��رق امل��ن��ط��ق��ة م��ث��ل وادي 
امل��وؤدي��ة  عيا، والأودية  ووادي  ه�سبل،  ب��ن 
اأف�سل  بها  ت��وج��د  حيث  بي�سة،  وادي  اإل���ى 
العالية كالطلح  القيمة  ذات  اأنواع احلطب 
جتار  جل�سع  عر�سة  جعلها  مما  والقر�ش، 
احلطب يف ظل زيادة الطلب عليها من قبل 
الزبائن، وهو ما اأدى لل�سرر بتلك املواقع  

الأ�سبه باملحميات الطبيعية.
وات���ف���ق ه������وؤلء اأي�������س���ا ع��ل��ى ���س��ع��وب��ة 
ت�سنف  التي  الأ���س��ج��ار  تلك  مثل  تعوي�ش 
م��ن الأ���س��ج��ار امل��ع��م��رة وال��ت��ي ق��ل م��ا ك��ان 

لالإن�سان �سبب يف وجودها.

الحطب المستورد 
وال����زراع����ة  وامل����ي����اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  جل������اأت 
اإلى  التجارة وال�سناعة  بالتعاون مع وزارة 
ف��ت��ح ب���اب ا���س��ت��رياد احل��ط��ب وال��ف��ح��م ذي 
من  اجل��ي��دة  وامل��وا���س��ف��ات  العالية،  القيمة 
وال�سني،  كاإندوني�سيا  ال�سرقية  اآ�سيا  دول 
اإف��ري��ق��ي��ا  اأ����س���رال���ي���ا، ودول  م���ن  وك���ذل���ك 
اأمريكا  جنوب  ودول  واإثيوبيا،  كال�سومال 
مثل الأرجنتني، وحث التجار على ا�سترياد 
احلطب والفحم لدعم القت�ساد الوطني، 
مثل  يف  ال�ستثمار  على  ال�سباب  وت�سجيع 

هذا القطاع. 
وجاء احلطب والفحم امل�ستورد كحل 

جزئي مل�سكلة الحتطاب وللحد منها.

الحلول الممكنة
باأهمية  اجل��م��ي��ع  اإح���اط���ة  ����س���رورة   •

الغطاء النباتي.
• التوعية الثقافية عن اأهمية حماية 

مواردنا الطبيعية.
• تفعيل دور نظام الإمارات يف اململكة، 
مم���ا مي��ث��ل ق����وة يف ح��م��اي��ة ال��غ��ط��اء 

النباتي من خالل الإدارات املختلفة.
• زيادة الوعي واحلفاظ على مقدرات 
باأهميتها ودورها  الطبيعة والتعريف 

يف منع بع�ش الكوارث.

محتطبون يتحدون اللوائح والعقوبات 
وحراس الغابات 
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آفاق مصورة

معرض ألعمال 
وكالة األنشطة 
الرياضية
زار مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي مبنى وكالة الأن�سطة الريا�سية 
مريع  الدكتور  العمادة  عميد  ا�ستقباله  يف  وك��ان  الطالب،  �سوؤون  لعمادة  التابع 
للتطوير  ال��ع��م��ادة  ووك��ي��ل  القناعي،  يحيى  ال��دك��ت��ور  الأن�سطة  ووك��ي��ل  الهبا�ش، 

واجلودة الدكتور يا�سر اآل مدعث.
واطلع ال�سلمي يف بداية زيارته على املعر�ش الذي �سم جميع اأق�سام الوكالة 
الأندية  اإل��ى  اإ�سافة  وم�سرحية،  وعلمية  وك�سفية  وثقافية  ريا�سية  اأن�سطة  من 

الطالبية، قبل اأن يتوجه اإلى امل�سبح و�سالة احلديد وملعب كرة القدم.
اأع��م��ال ال��ط��الب ف��ي��ه، توجه  ن���ادي اخل��ط واط��ل��ع على  اأن افتتح مقر  وب��ع��د 
ال�سلمي اإلى لقاء مفتوح مع موظفي وكالة الأن�سطة الطالبية حيث قدم �سكره 
اإياهم على  اأر�ش الواقع، حاثا  وتقديره على ما �ساهده من جهود ملمو�سه على 
بذل املزيد من العطاء والتميز. ثم ا�ستمع مداخالت املوظفني واملالحظات التي 

قدموها لتنمية الأن�سطة الطالبية يف اجلامعة.
من جانبه بنّي عميد �سوؤون الطالب، الدكتور مريع الهبا�ش، اأن هذه الزيارة 
تندرج �سمن زيارات مدير اجلامعة اإلى جميع الإدارات والأق�سام، لالطالع على 
الحتياجات وتلبية كل ما يخدم اأبناء وبنات اجلامعة، موجها �سكره لل�سلمي على 

ما يقدمه خلدمة الطالب والطالبات.

هاني الحريري وعدنان األلمعي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

التالحم بين المواطن وقيادته الرشيدة

ع���ن���دم���ا ن�������س���ّل���م ب�������اأن ال�������س���ع���ب اأح�����ب 
قادته  فاإنه تتال�سى الكثري من الأ�سئلة، 
لهم  اأم��رن��ا  ولة  اأن  جيدا  نعي  وعندما 
الف�سل بعد اهلل يف ن�سر الأمن وتوفري 
ثقافة  ون�سر  للمواطن  الكرمية  احلياة 
امل��ح��ب��ة وال����وع����ي ب���ني اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع 
اأننا نعي�ش يف نعمة كبرية  ندرك متاما 
نحن حم�سودون عليها، فال�سعب يلتف 
امل�ستقبل الذي   حول قادته وي�ست�سرف 
يرغب يف روؤيته والرفاهية التي ي�سعى 

اإليها بخطى جدية.

وباملقابل، ت�سعى احلكومة جاهدة 
ل��ر���س��ي��خ دع����ائ����م ال����دول����ة احل��دي��ث��ة 
اأب��ن��ائ��ه��ا خ��ربات��ه��م فينتج  وم�����س��اط��رة 
من ذلك اللحمة وال�سراكة  املجتمعية 
وامل�����س��ري ال���واح���د امل��ق��ن ���س��م��ن اأط��ر 
مبنية ع��ل��ى اأ���س�����ش ال��ع��دل ب��ني اأف���راد 
ال�����س��ع��ب، ك��ي��ف ل وال����دول����ة ه���ي من 
املبا�سر  الت�����س��ال  ق��ن��وات  بفتح  ق��ام��ت 
بينها وبني املواطنني  للتوا�سل معهم 
ال�سعاب  وتذليل  احتياجاتهم   وتلبية 
اإلى م�ساركة  اأمامهم، بل تتعدى ذلك 
امل���واط���ن م��ن��ا���س��ب��ات الأع����ي����اد وال���ي���وم 
ال��ذي  الن��ت��م��اء  روح  لتعزيز  ال��وط��ن��ي 
اأك�سب املواطن �سفة رجل الأمن الأول 

يف الدولة.

 اإن الدولة مل تاأُل جهدا يف �سبيل 
واحلماية   ال��رع��اي��ة  م��ق��وم��ات  ت��وف��ري 
ورغ�����د ال��ع��ي�����ش وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإر����س���اء 
ت�سب  ال��ت��ي  التحتية  ال��ب��ن��ىى  دع��ائ��م 
يف م�سلحة املواطن ال�سعودي يف املقام 

الأول.
ل���ق���د ب�������داأ امل���ج���ت���م���ع ال�������س���ع���ودي 
ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه و���س��رائ��ح��ه يف الل��ت��ف��اف 
ح�������ول ال�����ق�����ي�����ادة ك����دل����ي����ل ح�����ي ع��ل��ى 
حم��ب��ة امل���واط���ن���ني ل��ق��ادت��ه��م يف اإط����ار 
والتعا�سد  ال��راب��ط  م��ف��ه��وم  تر�سيخ 
الجتماعي بني خمتلف فئات املجتمع 
لأن��ه��ا  وال��ع��ق��ول؛  القلوب   فتالم�ست 
ومفاهيم  �سامية  م��ع��ان  على  ارت��ك��زت 
الدين  مظلة  حتت  والتكافل  التكاتف 

عمله  جهة  ل��دى  تقدير  للموظف  ه��ل 
امل��ب��ا���س��ر ؟ ه���ل يعطى  ول�����دى رئ��ي�����س��ه 
تقدير  وي��ت��م  ظ��ل��م،  دون  م���ن  ح��ق��وق��ه 
ج���ه���وده؟ ه���ل ُي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ب��اأ���س��ل��وب 
لئ���ق ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ت��ع��ايل وامل�����س��اي��ق��ات 

النف�سية؟

التقدير  يجد  ل  امل��وظ��ف  ك��ان  اإذا 
نف�سيته  �ستكون  فكيف  عمله،  جهة  من 
يف العمل؟ وكيف تعلو همته لبذل املزيد 
من اجلهد والهتمام؟ واإذا كان املوظف 
ل يحظى بالحرام من ريئ�سه  فكيف 
يريدون اأن يعم الح��رام بني موظفي 

ي��ك��ون  اأن  ي���ج���ب  ال�����واح�����دة؟  الإدارة 
املوظفني  الح��رام متبادل بني جميع 
جميعا  وع��ل��ي��ه��م  ال����واح����دة،  الإدارة  يف 
جو  تعكري  ع��دم  و  اإن�سانيتهم  اح���رام 
واح��د،  عمل  فريق  يكونوا  واأن  العمل، 

بعيدا عن احلقد والبغ�ساء.
واإذا مل يكن للموظف تقدير لدى 
زم����الئ����ه؛ ف�����س��ي�����س��ب��ح جم��ت��م��ع ال��ع��م��ل 
رواب��ط  م��ق��وم��ات  اإل���ى  يفتقر  فو�سويا 
اأن يظهر  وي��ج��ب  الأخ�����وة والح������رام، 
ه���ذا الح�����رام ب��ني امل��وظ��ف��ني جلميع 
على  ي��ن��ع��ك�����ش  م���ا  وه����و  الإدارة،  زوار 
انتظام عمل الإدارة وجعل كل من يعمل 
الح���رام  ل��ه��م  ي��ك��ن  معهم  يتعامل  اأو 
بني  متبادلة  ثقة  هناك  فتكون  الكامل 
وبقية  وامل���راج���ع���ني  الإدارة  م��ن�����س��وب��ي 

الزمالء يف الإدارات الأخرى.
الح���رام  ه���ذا  اأن يظهر  وي��ج��ب   
ب���ني اجل��م��ي��ع: ال��رئ��ي�����ش وامل���روؤو����س���ني، 
وهو ما يجعل املوظف يقبل على العمل 
ن��ق��اط القوة  والإخ��ا���ص فيه واإظ��ه��ار 
والتناف�ش  الإب���داع  ي���زداد  وب��ذل��ك  فيه؛ 
ال�سريف والتفوق بني موظفي الإدارة. 
ولتحقيق ما �سبق، ل بد من اأن ي�ست�سعر 
ذل���ك الح�����رام ك��ل م�����س��وؤول وم��وظ��ف 
�سيحقق  ه��ذا الح����رام  وم��راج��ع، لأن 
خال  ج��و  يف  العمل  وامل��ن�����س��اأة  للموظف 
ت�سهم يف  التي  وامل��وؤام��رات  الأحقاد  من 
يتفرغ  املوظف  وجتعل  الأع��م��ال  تاأخري 

للدفاع عن نف�سه.

هل للموظف تقدير؟!
رافع بن محمد الشهري

والقيم والأخالق الإ�سالمية وجت�سيد 
اللحمة وتعميق الفكر .

وم���ن���ذ ال����ق����دم، ي��ت�����س��م الإن�������س���ان 
التي  وال��ك��رم  ال��ن��ب��ل  ب�سيم  ال�����س��ع��ودي 
عن  اأث��م��رت  طيبة  اأي����اد  ف��ي��ه  غر�ستها 
املجتمع  اأف�����راد  ب��ني  ال��ت��اآخ��ي  روح  ب��ث 

الواحد.
البا�سلون  جنودنا  به  يقوم  ما  اإن 
من حماية حدنا اجلنوبي علمنا نحن 
فمن  ال�سجاعة،  من  كثريا  املواطنني 
قوة  ازددن���ا  �سهدائنا  فقد  على  حزننا 
حتى  امل�سري  موا�سلة  على  واإ����س���رارا 
ن���وؤّم���ن ل��ل��وط��ن ا���س��ت��ق��راره وال��وق��وف 
دائما بجانب قادتنا مرخ�سني النف�ش 

والنفي�ش.

هدى الرشيد
المركز الجامعي لدراسة الطالبات

 تعمل اجلامعة منذ نحو ثالث �سنوات 
اأج����ل الرت���ق���اء  م���ن  م��ل��ل  اأو  ك��ل��ل  دون 
من�سوبوها،   اإل��ي��ه  يتطلع  م��ا  وم��واك��ب��ة 
واإب��������راز م��ك��ان��ت��ه��ا ع��ل��م��ي��ا واأك���ادمي���ي���ا، 
خالل  م��ن  ك��اف��ة  خمرجاتها  وت��ط��وي��ر 
و  التعليم  ج��ودة  لتحقيق  قدراتها  رفع 
احل�سول على العتماد الأكادميي على 

م�ستوى اململكة.
لقد بذلت اجلامعة ممثلة مبعايل 
و�سخرت  والنفي�ش،  ال��غ��ايل  م��دي��ره��ا، 
الكليات  جميع  لت�سجيع  اإمكانيتها  كل 
ل���ل���و����س���ول اإل�������ى م�������س���اف اجل���ام���ع���ات 

العاملية.
وه�����ا ن���ح���ن ع���ل���ى اأع����ت����اب حت��ق��ي��ق 
ذل���ك التطلع م��ن خ���الل زي����ارة ال��وف��د 

كلياتها،  وج��م��ي��ع  اخل���ا����ش  للجامعة 
ونرقب الإعالن عن منح جامعة امللك 

خالد العتماد الأكادميي.
وم���ا اأح���ب اأن اأ���س��ري اإل��ي��ه ه��ن��ا هو 
على  اهلل  ب���اإذن  �ستح�سل  اجل��ام��ع��ة  اأن 
الإ���س��رار  مل�سنا  لأننا  العلمي،  مبتغاها 
يف حتقيق هذا العتماد الذي �سيحقق 
اإمكانيات  اإب��راز ما لديها من  للجامعة 

علمية وب�سرية هائلة.
ا���س��ت��وف��ت اجل��ام��ع��ة معايري  وق���د 
احل�سول على العتماد، وهو ما يحقق 
لها  �سمعة عالية لدى الطالب واأولياء 
الأم����ور واأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل وك���ل م��ن له 

عالقة باجلامعة.
و�سيلة   الأك��ادمي��ي  العتماد  ويعد 

اإل��ى �سمان اجل��ودة يف جميع  للو�سول 
ال��ت��ي تقدمها اجل��ام��ع��ة من  الأن�����س��ط��ة 
ف��ع��ال��ي��ات اأك��ادمي��ي��ة وغ���ري اأك��ادمي��ي��ة.. 

ولكن ماذا بعد العتماد؟  
ليعلم اجلميع باأن اجل��ودة هي ما 
ت�سعى ل��ه اجل��ام��ع��ات، ول��ذل��ك  دع��ون��ا 
وثقافيا  علميا  طالبنا  مب�ستوى  نرتق 
وامل��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ل��م  يت�سلح  ج��ي��ال  ون���ن 
لإي�سال  احل��دي��ث��ة  العلمية  وب��ال��ط��رق 

املعلومة للطالب.
دع����ون����ا ن��ن�����س��ئ ج���ي���ال م��ب��ت��ك��را 
واإع���ادة  ب��الأم��ة  النهو�ش  على  ق���ادرا 
اأجم����اده����ا، ل��ت��ك��ون ج��ام��ع��ت��ن��ا م��ن��ارة 
علم ومعرفة ي�سار اإليها بالبنان بني 

جامعات العامل.

وماذا بعد االعتماد؟
د. إيهاب النزيلي
 قسم اللغة اإلنجليزية بمحايل
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ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ال���ت���اأه���ي���ل   )9(
العتماد.

)10( فوائد ومزايا العتماد.
ون����ظ����را لأه���م���ي���ة اجل�������ودة ف����اإن 
معظم الدول تر�سد حوافز وجوائز 
لالأفراد واملوؤ�س�سات للت�سجيع واحلث 
اأ���س�����ش اجل����ودة يف ح��ال  ع��ل��ى تطبيق 
فوزها يف جمال املناف�سات وامل�سابقات 

املرتبطة بتخ�س�سها.
متنح  دول��ة  اأول  اليابان  وكانت 
جوائز اجلودة عندما قام اإمرباطور 
الإح�سائيات  اأ�ستاذ  بت�سليم  اليابان 
الأمريكي  دمينج،  اإدواردز  الدكتور 
طوكيو  ل��دى  و�سام  اأعلى  اجلن�سية، 
مكافاأة على جهوده يف توجيه وتعليم 
وت�����دري�����ب امل���ع���ل���م���ني وامل���ه���ن���د����س���ني 
ال��ي��اب��ان��ي��ني ط���رق وو���س��ائ��ل تفعيل 
ال�سناعة لتنه�ش  اجل��ودة يف جمال 
ال������ي������اب������ان خ��������الل ف��������رة وج����ي����زة 
من  كبرية  �سريحة  على  وت�ستحوذ 

اأ�سواق العامل.
ال��ي��اب��ان متنح جوائز  ت���زال  وم��ا 
الدكتور  ا�سم  حاملة  �سنويا  اجل��ودة 
املتحدة  الوليات  دمينج، وقد حاكت 
منح  يف  اليابان  فعلته  ما  الأمريكية 
بالبيت  احتفال  ع��ام يف  ك��ل  اجل��وائ��ز 
الأبي�ش بح�سور رئي�ش البالد، وقد 

اأ�سبح تقليدا متار�سه دول كثرية.
ويف اململكة العربية ال�سعودية مّت 
اإن�ساء جائزة امللك عبد العزيز للجودة 
م�����س��ت��وى  »رف�����ع  1420  بغر�ش  ع����ام 
اجل������ودة وال���ك���ف���اءة والإن���ت���اج���ي���ة يف 
ومتنح  اململكة  يف  القطاعات  خمتلف 

يعد تطبيق معايري اجلودة يف املجالت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وب�����ال�����ذات يف ال��ق��ط��اع��ني 
ي���وؤدي  م�سلكا  وال�����س��ح��ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
اإل����ى ال��ن��ج��اح ال��ث��اب��ت وامل�����س��ت��م��ر، وه��و 
احلنيف؛  ال��دي��ن  تعاليم  م��ن  م�ستمدٌّ 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  كان  اإذ 
ق��ّم��ة وم��ث��ال يف ال��دق��ة والإت���ق���ان وه��و 
القائل»اإن اهلل تعالى يحّب من العامل 
)الأل�����ب�����اين:  ُي���ح�������س���ن«  اأن  ع���م���ل  اإذا 
�سحيح اجلامع( ويقول عليه ال�سالة 
وال�سالم »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم 
ال�سل�سلة  )الأل��ب��اين:  ُيتقنه«  اأن  عمال 
ال�������س���ح���ي���ح���ة(، وق�����د اأم�������ر الإ�����س����الم 
بالإح�سان، والإح�سان يف اللغة هو فعل 
م��ا ه��و ح�����س��ن، واأح�����س��َن ال�����س��يء اأج���اد 

�سنعه، وهو اإحكام العمل واإتقانه.
اجل���ودة  م��ع��اي��ري  تطبيق  وي��ح��ق��ق 
على  منها  ن��ذك��ر  ل��ه��ا  ح�سر  ل  ف��وائ��د 

�سبيل املثال:
)1( حت�سني خمرجات التعلم .

)2( زيادة م�ستوى الأداء.
الإقليمية  ال�سمود للمناف�سة   )3(

والعاملية.
)4( الكفاءة املُثلى ل�ستخدام املواد 
واملعدات ح�سب الإمكانات املتاحة.

امل������وارد  ا����س���ت���غ���الل  ُح�������س���ن   )٥(  
وخف�ش الفاقد واملرجتعات.

ال���رق���اب���ة  ع��م��ل��ي��ات  ت�����س��ه��ي��ل   )6(
والقتبا�ش.

م��ن  امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن  ك�������س���ب   )7(
اخلدمة ور�ساهم.

ال���س��ت��ث��م��ار  م��ه��م يف  ع��ن�����س��ر   )8(
املايل.

للقطاعات التي حتقق اأعلى معدلت 
اجل���������ودة«، وي�������س���رف ع���ل���ى اجل���ائ���زة 
برئا�سة  عليا  جلنة  �سيا�ستها  ور���س��م 
م��ع��ايل وزي����ر ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة، 
للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  رئي�ش 
واملقايي�ش واجلودة، وع�سوية اآخرين 

من القطاع احلكومي واخلا�ش.
  ويف جامعة امللك خالد مت اإن�ساء 
لأف�سل  متنح  التي  اجلامعة  ج��ائ��زة 
فرد  واأف�سل  م��در���ش  واأف�سل  طالب 
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وك��ذل��ك اأف�����س��ل 

برنامج يف اخلدمة املجتمعية.
ي��ك��ون ه��ن��اك جوائز  اأن  واأق����رح 
على  للحا�سلني  العلمي  ال��ب��ح��ث  يف 
ب������راءات اخ�����راع وم����ن ي���وؤل���ف ك��ت��اب��ا 
وك����ذل����ك ل��ل��ب��اح��ث��ني امل���ت���م���ي���زي���ن يف 

اجلامعة. 
وعلى الرغم من ظهور اجلودة 
ب�����س��ف��ت��ه��ا اأح������د ال���ع���ل���وم احل��دي��ث��ة 
ف���اإن���ه ُي��ح�����س��ب ل��ل��م��م��ل��ك��ة ت��ق��دم��ه��ا 
وحقيقية  �سادقة  ورغبة  بنّية  فيه 
يف ال��ن��ه��و���ش ب��ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 
ول���دي���ه���ا م���ع���اي���ري خ���ا����س���ة ب���ه���ا يف 
ويتم  والتعليم،  وال�سحة  ال�سناعة 
واجلامعات  واملعامل  املن�ساآت  تقييم 
وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات م����ن خ�����الل جل���ان 
وفرق متدربة معظمها من الداخل 
وبع�ش منها من اخل��ارج، وكل هذا 
يبني حر�ش ويل الأمر وامل�سوؤولني 
على ال�سري لالأمام يف طريق التقدم 
زيارة  عن  بقية  وللحديث  والرقّي. 
امل���راج���ع���ني جل���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 

والعتماد الأكادميي.

االعتماد األكاديمي )2(

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

نعمة األمن
مرام آل هيف

طالبة بقسم االعالم واالتصال 

اآِمناً  َب��لَ��داً  َ��َذا  َه��� اْج��َع��ْل  َربِّ  اإِْب��َراِه��ي��ُم  َق��اَل  »َواإِْذ  ق��ال اهلل تعالى 
ِب��اهلّلِ َواْل��َي��ْوِم الآِخ��ِر  اآَم��َن ِمْنُهم  اأَْه��لَ��ُه ِم��َن الثََّمَراِت َم��ْن  َواْرُزْق 
ُه اإَِلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئ�َش  َطرُّ َقاَل َوَمن َكَفَر َفاأَُمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ اأَ�سْ

رُي«)126(.  امْلَ�سِ
ت��ل��ك اأول دع����وة لأب��ي��ن��ا اخل��ل��ي��ل اإب��راه��ي��م ع��ل��ي��ه ال�����س��الة 

وال�سالم، ونعم اهلل كثرية ل تعد ول حت�سى.
 َ اإِنَّ اهللَّ وَها،  �سُ ِ َل حُتْ ِنْعَمَة اهللَّ وا  َتُعدُّ قال اهلل تعالى »َواإِن 

ِحيٌم« )18(. َلَغُفوٌر رَّ
وم��ن ه��ذه النعم، نعمة الأم���ن والأم����ان، وه��ي م��ن اأعظم 

النعم 
بعد نعمة الإميان باهلل عز وجل، فالأمن طماأنينة القلب 
و�سكينته وراحته وه��دووؤه، والبع�ش قد ل يدرك هذه النعمة 
فهم  امل��ج��اورة،  البلدان  احل��ال يف  ه��و  كما  يفقدها  اأن  بعد  اإل 
ينامون وي�ستيقظون على �سوت ال�سواريخ والطائرات خائفني 
وطماأنينة  ب��دفء  ننام  ونحن  م���اأوى،  ول  م�سكن  ل  مدمرين 

بالقرب من اأهلنا  ونعي�ش يف رغد احلياة وهلل احلمد.
 ولكن اعلم وكن على يقني باأن هناك من يحميك وي�سهر 
بعد اهلل عز وج��ل، هم  واأم��ان  باأمن  لراحتك وعي�سك  ويتعب 
ال��ذي��ن ه��م رمز  ال��ر���س��ي��دة وج��ن��ود وط��ن��ك البا�سلون  ال��ق��ي��ادة 

وب�سمة �سرف ل تنتهي �سواء كانت بحياتهم اأو بعد رحيلهم.
 يجب اأن نحمد اهلل دائما واأبدا على جميع النعم التي اأنعم 
التي يقدمها خادم  ال�سكر  للجهود  وال�سكر كل  بها  اهلل علينا 
احلرمني ال�سريفني وويل العهد و ويل ويل العهد حفظهم اهلل 
وب��ارك فيهم ويف جهودهم  ال�سريفني  جميعا لبالد احلرمني 

وجزاهم عنا وعن الإ�سالم وامل�سلمني خري اجلزاء.

ال تقولوا
ما ال تعلمون

مشهور آل مشهور العمري
طالب بقسم اإلعالم واالتصال

���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى يف النف�ش  اأودع���ه���ا اهلل  ال��ت��ي  م���ن الأم�����ور 
ولكن  رغباتها،  تنفيذ  بقيود حتّد من  تقبل  اأنها ل  الإن�سانية 
تعّر�سها  ق��د  اأم����ور  يف  ت��ن��زل��ق  ل  ح��ت��ى  النف�ش  ه���ذه  ل�سيانة 
للخطر يف خمتلف �سوؤون احلياة، فقد و�سع �سبحانه وتعالى 

قيودا وحّددها واأو�سحها يف كتابه و�سرعه الذي اآمّنا به.
التي فيها م�سلحة بني  املقّيدة  ورغم وجود هذه احلرية 
اإعمار هذه الأر�ش التي ا�ستخلفنا اهلل  الإن�سان، و ت�ساعده يف 
من  ف��اإن  ال�سوي،  للعي�ش  �ساحلا  مكانا  وجعلها  رعايتها  على 
فظهر  فها  وتو�سعوا  القيود  هذه  يف  تنّطعوا  اأنا�سا  اأن  املوؤ�سف 
لنا »حت��رمي احل���الل« خوفا م��ن ال��وق��وع يف احل���رام ب�سرع مل 
ينزل اهلل به من �سلطان، وال�سبب يف ذلك عدم الفهم ال�سوي 

للن�سو�ش الدينية ال�سرعية الوا�سحة.
ويف امل��ق��اب��ل، ظ��ه��ر م��ن ت��خ��ل��ى ع��ن ه���ذه ال��ق��ي��ود ب��دع��وى 
واأ�سقط  الكتاب وال�سنة  »احلرية«، فاأحل ما حّرم اهلل ب�سريح 
نف�سه يف متاهات الف�ساد والرذيلة؛ فجّر عليه الغ�سب والعقوبة 
عالنية،  يفعل  مب��ا  يفتخر  اأن���ه  العظمى  وامل�سيبة  اهلل،  م��ن 

ويظهر ذلك اأمام املالأ، متنا�سيا خطورة اجلهر باملعا�سي.
ما  وه��و  اخللط،  لهذا  عر�سة  الأك��ر  هم  ال�سباب  ويبقى 
النحالل؛  و  التطّرف  الأخطار مثل  لكثري من  قد يعر�سهم 
املجتمع(،  املدر�سة،  )الأ���س��رة،  احل��ل  بيده  فيجب على كل من 
اأن يراعي هذه امل�ساألة ويبداأ يف اإعداد جيل �ساب قوي يعود يف 
ال�سليم من خالل التعاون وعدم  اأ�سله للعقل الواعي والفكر 
التهاون يف هذا الأمر الذي بداأ يف النت�سار ال�سريع، وبخا�سة 
يف وجود و�سائل اإعالمية خمتلفة ا�ستطاعت اأن جتعل اجلميع 

يقولون ما ل يعلمون.  
يف اخلتام، �شُيجازى كل امرئ بقدر ما فرط اأو اأح�شن، وكل 
و�سُتحا�سب  النف�ش  هذه  على  م�سجل  فهو  قول  من  يلفظ  ما 

وحدها مبا فعلت، و »كل نف�ش مبا ك�سبت رهينة«.
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أساتذة

د. رضا شويخ
• ن���ال ال���دك���ت���وراه يف ال��ف��ي��زي��اء 
النتقال  عام 2002، يف تخ�س�ش 
الكتلي واحل��راري وتطبيقاته يف 

جمال الطاقات املتجددة. 
�سهادة   على  ح�سل   ،2008 يف   •
ال���ت���اأه���ي���ل اجل���ام���ع���ي يف ال��ع��ل��وم 
الفيزيائية بكلية العلوم بتون�ش، 
وه�����ي ����س���ه���ادة ت�����س��م��ح ل��ل��ب��اح��ث 
جمال  يف  بحث  م�ساريع  ب����اإدارة 

اخت�سا�سه.
مب�����رك�����ز  �������س������اب������ق  ب�������اح�������ث   •
بالقطب  ال��ط��اق��ة  تكنولوجيات 
يف  ال�سدرية  ب��ربج  التكنولوجي 

تون�ش.
عدة  يف  م�ساعدا  اأ���س��ت��اذا  عمل   •
م��ع��اه��د حت�����س��ريي��ة ل��ل��درا���س��ات 

الهند�سية بتون�ش.
• ي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع�����س��و ت��دري�����ش 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

خالد.

د. رضا الشويخ:
تدني مستوى الطالب 

في المواد العلمية 
يمنع فهمهم 

محتوياتها وبرامجها
خالد العمري

النتقال  فيزياء  يف  املتخ�س�ش  اأوج���ز 
احلراري والكتلي، الدكتور ر�سا �سويخ 
ال�سويخ، اأهم العوائق وال�سعوبات التي 
ت��واج��ه ع���ددا ك��ب��ريا م��ن ال���ط���الب،  يف 
العلمية  ب��امل��واد  املطلوب  دون  امل�ستوى 
الأ���س��ا���س��ي��ة ك��ال��ري��ا���س��ي��ات وال��ف��ي��زي��اء، 
مبينا  الإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ل��غ��ة  وك���ذل���ك 
ال��ط��الب  ف��ه��م  دون  ي���ح���ول  ذل����ك  اأن 
حم��ت��وي��ات ب���رام���ج ه���ذه امل������واد، داع��ي��ا 
اإياهم اإلى العمل على حتقيق ال�ستفادة 
ال��ق�����س��وى مم��ا ���س��م��اه م��ي��زة ل توجد 
خربة  وه��ي  الكبرية،  اجلامعات  يف  اإل 
اأ�ساتذة اأكفاء قدموا من عدة جامعات 
من بلدان خمتلفة ا�ستقطبتهم جامعة 

امللك خالد.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

مياه  بتحلية  تتعلق  التي  بتلك  اأهتم   
تقنيات  ع��دة  با�ستعمال  وذل��ك  البحر، 
امل��اء،  لبخار  النافذة  الأغ�سية  كتقنية 
وت��ق��ن��ي��ة ت���رط���ي���ب وجت���ف���ي���ف ال���ه���واء 
ب��ا���س��ت��ع��م��ال ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة، وق��د 

اأي�����س��ا من����اذج حم���اك���اة رقمية  ط����ورت 
ل���ل���ت���األ���ي���ف ب�����ني احل�����ق�����ول ال���ف���ول���ط���ا 
ال�����س��وئ��ي��ة واخل���الي���ا ال���وق���ودي���ة، وه��و 
نظام هجني يتاأثر بعدة عوامل كدرجة 
احل�������رارة، و���س��غ��ط ال����غ����ازات، ودرج����ة 

رطوبة الهواء.
قوية  اأداة  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  ومي��ث��ل 
هذه  واأداء  ك��ف��اءة  لتقييم  للباحثني 
الأنواع من الأنظمة الهجينة، ولبيان 
اأن البحث العلمي يف جمال الطاقات 
ب��ذل  م��ن  امل��زي��د  ي�ستدعي  امل��ت��ج��ددة 
لهذا  ملا  املتوا�سل  والت�سجيع  املجهود 
امل��ج��ال م��ن ان��ع��ك��ا���س��ات ع��ل��ى املحيط 
الق��ت�����س��ادي وال�����س��ن��اع��ي وال��ب��ي��ئ��ي، 
م�ستمدة  ط��اق��ة  اأي�����س��ا  وب��اع��ت��ب��اره��ا 
تنفذ  ل  ال��ت��ي  الطبيعية  امل����وارد  م��ن 
ول��ي�����س��ت ل��ه��ا ت����اأث����ريات ���س��ل��ب��ي��ة على 
يف  البحث  اأن  وتاأكيد  وامل��ن��اخ،  البيئة 
تنمية  يف  اأي�����س��ا  ي�سهم  امل��ج��ال  ه���ذا 
جتارة جديدة بداأت تغزو العديد من 
الأ�سواق يف العامل تعرف با�سم جتارة 

الطاقة املتجددة.
وتعتني بتحويل تقنيات الطاقات 
ك�سناعة  للدخل  م�سادر  اإلى  املتجددة 
الكهرباء،  لإن��ت��اج  ال�سم�سية  ال��ل��واق��ط 
اأنظمة  �سناعة  وكذلك  املياه  وت�سخني 
لتحلية مياه البحر باأقل تكلفة، وهذا 
ي�سهم يف اإيجاد فر�ش جديدة لتوظيف 

الطلبة اخلريجني من اجلامعة.

ماذا يعاين الطالب
من حيث املناهج التعليمية

احلالية؟
ب��ح��ك��م جت��رب��ت��ي ال��ط��وي��ل��ة ن�����س��ب��ي��ا يف 
م����ي����دان ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل وال���ب���ح���ث 
ال��ع��ل��م��ي، ف�����اإن اأه�����م ع���ائ���ق ل����دى ع��دد 
ك��ب��ري م��ن ال��ط��الب ه��و امل�����س��ت��وى دون 
الأ�سا�سية  العلمية  امل���واد  يف  امل��ط��ل��وب 
اللغة  وكذلك  والفيزياء،  كالريا�سيات 
عامة  ب�سفة  ميثل  وه��ذا  الإجنليزية، 
اأبرز ال�سعوبات التي تواجه الطالب يف 

فهم حمتويات برامج هذه املواد.

كلمة اأخرية؟
ب��ذل املزيد  اإل��ى  ال��ط��الب  اأبنائي  اأدع���و 
م��ن اجل��ه��د وال��ع��ط��اء، وا���س��ت��غ��الل كل 
ما هو متوافر يف اجلامعة من و�سائل 
ت��ع��ل��م اإل���ك���روين، وك��ذل��ك ال���س��ت��ف��ادة 
ال��ق�����س��وى م���ن خ����ربة اأ����س���ات���ذة اأك��ف��اء 
وف����دوا م��ن ع���دة ج��ام��ع��ات م��ن ب��ل��دان 
اإل يف  ت��وج��د  خمتلفة، وه���ذه م��ي��زة ل 

كربى اجلامعات العاملية.
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كريمة سالم
 

 اأك����������دت اأ������س�����ت�����اذة ال����ن����ح����و وال���������س����رف 
مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية  امل�ساركة 
عبد  ال��ط��ي��ب  ام��ت��ث��ال  ع�سري، الدكتورة 
ال���رح���م���ن، اأن���ه���ا لح���ظ���ت اإق����ب����ال غ��ري 
ال��ن��اط��ق��ني ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى تعلم 
ال���ل���غ���ة، وذل������ك م����ن خ�����الل ت��دري�����س��ه��ا 
ذلك  اإل��ى  يدفعهم  م��ا  اأن  مبينة  اإي��اه��م، 
ل  اأنهم  موؤكدة  القراآن،  لغة  العربية  اأن 
بل  ت�سريفها  ول  ي�ست�سعبون نحوها 

ينظرون اإليها على اأنها كل ل يتجزاأ.
ام���ت���ث���ال على  و����س���ددت ال���دك���ت���ورة 
لدى  العربية  اللغة  حب  تنمية  �سرورة 
ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات، وذل�����ك ب���زي���ادة 
والعلمي  الأدب����ي  بالن�ساطني  اله��ت��م��ام 
وعقد  الأدبية  الأندية  اإقامة  خالل  من 
اللفظية  الأخطاء  لت�سحيح  عمل  ور���ش 

وال�سلوكية، واإقامة الندوات.

كيف اأ�سهمت اجلامعة
يف تطوير اأدائك؟

تطوير  اإل���ى  م�����س��ك��ورة  اجل��ام��ع��ة  ت�سعى 
خالل  م��ن  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  اأداء 
عقد دورات داخلية وخارجية، جزء منها 
ي��ه��ت��م ب��ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي، واجل����زء 
الآخ������ر ب���ط���رق ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ط��الب 
ومنها ما يهتم بتطوير البيئة التعليمية 

والأكادميية يف اجلامعة.
وع��ربك��م اأ���س��ك��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ما 
ت��ق��دم��ه م��ن ت��ط��وي��ر وت���دري���ب ون����دوات 
وور�ش عمل لكل من�سوبيها لتطويرهم، 
هيئة  لع�سو  ال��وظ��ي��ف��ي  الأداء  ول��دع��م 

ال��ق�����س��م  اهلل   وب����ع����ون  واأدرت  ف��ق��ب��ل��ت، 
الربوي كما ينبغي، كما اأدرت الق�سمني 
بالأق�سام  فالعمل  ق��ب��ل،  م��ن  ال�سابقني 
م��ه��ارات  ���س��ق��ل  ���س��اع��د يف  ق��د  املختلفة  
خ��ربة  لدي واأك�سبني  الإداري  ال��ع��م��ل 

اأحمد اهلل عليها.

كيف ترين جهود اجلامعة
يف خدمة اللغة العربية؟

ر�سيدة  وب�����اإدارة  تعالى  اهلل  م��ن  بف�سل 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  من 
وال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م يف امل��م��ل��ك��ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة،  ف���ق���د خ���ّرج���ت 
ممن  الأج���ي���ال  ت��ل��و  اجلامعة  الأجيال 
العربية  فاأ�سبحوا   اللغة  ل��واء  حملوا  
يف  �ساعدت  كما  بها،  ي�ستهان   ك���وادر  ل 
امل��دار���ش  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  دف���ع عجلة 

البتدائية واملتو�سطة والثانوية.
اإج��الل  اأق���دم حتية  اأن  وه��ن��ا يجب 
ل��ت��ل��ك ال��ك��وك��ب��ة م���ن الأ����س���ات���ذة ال��ع��رب 
تلك  اأ�سهموا يف تخريج  الذين  الأج��الء 
ل  ف��اجل��ام��ع��ة  والآن   العلمية،  ال���ك���وادر 
عليها  وال��ع��ام��ل��ني  بالعربية  تفتاأ تهتم 
املتوا�سل  ال���دوؤوب  والعمل  ومبناهجها 
بحّث  وذل���ك  ب��ه��ا،  والرت��ق��اء  لتطويرها 
القائمني عليها باإبداء الآراء واملقرحات 

البناءة خلدمة العربية.

ماذا عن اهتماماتك البحثية؟
اللغة،  وعلم  والت�سريف  النحو  يف  كتب 
ون�������س���ر يل جم���م���وع���ة م����ن امل����ق����الت يف 

جمالت علمية حمكمة.
واملقالت، )التوكيد  البحوث  ومن 

امل�ستمر،  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ال��ت��دري�����ش وح��ث��ه 
وه���ن���اك ت��ق��اري��ر ت��رف��ع ���س��ن��وي��ا واأخ����رى 
ع�سو  اأداء  تقيم  ���س��ن��وي،  ن�سف  ب�سكل 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش ي�����س��ارك ف��ي��ه ك���ل من 
رئي�سة الق�سم املبا�سرة، ثم عميدة الكلية، 

وت�سارك الطالبات اأي�سا يف التقييم.

�سجلك يف جمال عملك؟ 
عملت قبل رئا�ستي لق�سم اللغة العربية 
بجامعة امللك خالد، رئي�سة لق�سم اللغة 
اللغات،  كلية  ال�سودان  بجامعة  العربية 
بغري  الناطقني  لق�سم  رئي�سة  عملت  ثم 
ثم  نف�سها،  ب��اجل��ام��ع��ة  العربية   ال��ل��غ��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة  العربية   ل��ل��غ��ة  حم���ا����س���رة 
رئي�سة  ثم  العاملية مباليزيا،  الإ�سالمية 
امللك  بجامعة  الإجنليزية  اللغة  لق�سم 
مب��ح��اي��ل  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  خ���ال���د 
احلا�سوب  نظم  لق�سم  ورئي�سة  ع�سري، 
وعلم  الربية  لق�سم  ورئي�سة  بالكلية، 
النف�ش، ثم رئي�سة لق�سم الدبلوم العايل 

الربوي.
وهنا ت�ستوقفني طرفة اأحب ذكرها 
لإدارة  الكلية  عميدة  ر�سحتني  عندما 
ق�سم الربية وعلم النف�ش، وددت لو اأنها 
تعفيني من املن�سب، وقلت لها باحلرف 
الواحد، اأنا ل عالقة يل بالربية وعلم 
اإن  و  عربية،  لغة  تخ�س�سي  واإن  النف�ش 
يف  النف�ش  وعلم  الربية  در�سنا  قد  كنا 
مرحلة املاج�ستري، فردت علي برد مقنع 
اإذ قالت  يل اإن الإدارة لي�ش بالتخ�س�ش 
ولي�ش  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  فاأنا 
فاقتنعت  وعلمت  ب�����الآداب،  ع��الق��ة  يل 
حينها اأن ل ارتباط للتخ�ش�ص بالإدارة 

الأفعال  الكرمي،  القران  يف  وال�ستثناء 
امل��ع��ت��ل��ة وت���دري�������س���ه���ا ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��غ��ري 
ال���ع���رب���ي���ة،  اب�����ن ال����روم����ي ح���ي���ات���ه م��ن 
ال��ق��راآن  يف  ال���س��ت��ث��ن��اء  واأدوات  ���س��ع��ره، 
الكرمي، ارتباط النحو بالعلوم الفقهية 

وال�سرعية(، وغريها كثري.
اأم����ا ال��ك��ت��ب ف��م��ن��ه��ا، ك��ت��اب ال��ن��ح��و 
اأربعة  يف  ويقع  الل�سان،  ق��وام  الب�سيط، 
اأج�������زاء، وك���ت���اب ن��ف��ح��ات ���س��ذا ال��ع��رف، 
واأهم  النحو  وتاريخ  العربي،  والتحرير 
ع��ل��م��اء امل����دار�����ش ال��ن��ح��وي��ة، وامل���ه���ارات 

اللغوية وغريها.

كيف ميكن تنمية حب اللغة و�سط 
الطالب والطالبات؟

الأدب���ي  بالن�شاط  اله��ت��م��ام  م��ن خ��ال 
وال��ع��ل��م��ي م��ت��م��ث��ال يف اإق���ام���ة الأن���دي���ة 
عمل  ور���ش  بتنظيم  والهتمام  الأدب��ي��ة، 
لت�سحيح الأخطاء اللفظية والأ�سلوبية، 
الر�سائل  وم�ساركة    ال��ن��دوات،  واإقامة  
الف�سحى،  بالعربية  اإلكرونية   احلية 
وغ����ر�����ش حم���ب���ة ال���ع���رب���ي���ة يف ن��ف��و���ش 

الطالب والطالبات.
للناطقني  ال��ع��رب��ي��ة  در����س���ت  ف��ق��د 
ب��غ��ريه��ا ك��م��ا در���س��ت��ه��ا ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا، 
اأك���ر  اأن ال��ن��اط��ق��ني ب��غ��ريه��ا  ف���وج���دت 
منها  لالأخذ  نهما  واأ���س��د  عليها،  اإق��ب��ال 
القراآن  ول  ل��غ��ة  اأن��ه��ا  ل��ذل��ك  ي��دف��ع��ه��م 
بل  ت�سريفها،  ول  نحوها  ي�ست�سعبون 
اإليها كال ل يتجزاأ، واحلقيقة  ينظرون 
اأنه ل �سعب اإل ما جعله الإن�سان �سعبا، 
الإق��ب��ال،  يف  الفرق  لهذا  اأبناءنا  فلننبه 
لأنها  ب��ه��ا،  للتم�سك  اأي�سا  ولنحفزهم 

ع���ن���وان ع��روب��ت��ه��م وق��وم��ت��ي��ه��م، ون��ب��ني 
لهم  اأنه يكفيهم �سرفا اأن ينت�سبوا للغة 
القران؛ وبذا نغر�ش حب العربية لديهم 

ليع�سوا عليها بالنواجذ.
 

اأهم التحديات التي تواجه
اللغة العربية باعتقادك؟

العربية،  ي��واج��ه  حت��دي��ا  ل  اأن  اأرى  اأن���ا 
ف��ه��ي ل��غ��ة ال���ق���راآن ول��غ��ة اأه����ل اجل��ن��ان، 
اهلل  حفظها  وق��د  والآذان،  ال�سالة  لغة 
�سبحانه من فوق �سبع �سماوات »اإنا نحن 
نزلنا ال��ذك��ر واإن���ا ل��ه حل��اف��ظ��ون«، فهي 
الكرمي،  للقراآن  اهلل  بحفظ  حمفوظة 
وما ن�سمعه من اإ�ساعات اإمنا هو كالزبد 
ي���ذه���ب ج���ف���اء وت��ب��ق��ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

�ساخمة فوق كل اللغات.
    

كيف تنظرين اإلى  جتربتك 
الأكادميية يف كنف
جامعة امللك خالد؟

وذلك  نف�سه  يقيم  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع 
ب�����اأن ي���ج���رده���ا وي�������وازن، ول��ي�����ش ه��ن��اك 
واأنا  النف�ش،  ميزان  مثل  ميزانا  اأ�سدق 
كنف  يف  جت��رب��ت��ي  ك���ان���ت  اهلل  وب��ح��م��د 
بكل  موفقة  جتربة  خالد  امللك  جامعة 
امل��ق��اي��ي�����ش وامل���ع���اي���ري، ول��ل��ج��ام��ع��ة اأي����اٍد 
بي�ساء علي واأقول يف حقها علّي ما قاله 

ال�ساعر:

ولو اأنني اأوتيت كل بالغة 
واأفنيت بحر النطق يف النظم والنر

ملا كنت بعد القول اإل مق�سرا 
ومعرفا بالعجز عن واجب ال�سكر.

د.  امتثال الطيب

• ال���س��م: ام��ت��ث��ال ال��ط��ي��ب عبد 
الرحمن حممد.

• اجلن�سية: �سودانية. 
اأ����س���ت���اذة  • ال���رت���ب���ة ال���ع���ل���م���ي���ة: 
م�������س���ارك���ة ب��ت��خ�����س�����ش ال��ن��ح��و 

ال�سرف.
ان�������س���م���ام���ه���ا  ق����ب����ل  ع����م����ل����ت   •
بجامعتي  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جلامعة 
ال�سودان واجلزيرة، ثم اجلامعة 

الإ�سالمية العاملية مباليزيا. 
• تراأ�ست ق�سم اللغة الإجنليزية 
مبحايل  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
احلا�سوب  نظم  ق�سم  ثم  ع�سري، 
ت��راأ���ش  اأن  ق��ب��ل  ذات��ه��ا،  بالكلية 
ثم  النف�ش،  وعلم  الربية  ق�سم 

ق�سم الدبلوم العايل الربوي.

أساتذة

د. امتثال الطيب: غير الناطقين بالعربية
أكثر اهتماما بها
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جامعات سعودية

تمديد قبول االبتعاث للماجستير والدكتوراه
مرحلتي  يف  م�سروطة«  »غ��ري  مبا�سرة   اأك��ادمي��ي��ة  ق��ب��ولت  على  احلا�سلني  التعليم،  وزارة  منحت 
املاج�شتري والدكتوراه من اجلامعات املميزة وتنطبق عليهم �شروط البتعاث العامة واخلا�شة �شوى 

�شرط العمر، فر�شة لرفع قبولهم ووثائقهم يف مدة اأق�شاها نهاية ال�شهر اجلاري )ربيع الآخر(. 
واخلا�شة  العامة  البتعاث  �شروط  قبول،  لديه  من  مراجعة  ���ش��رورة  على  ال���وزارة  و���ش��ددت 
و�شتقوم  العمر.  عدا  عليه  كافة  ال�شروط  انطباق  من  والتاأكد  والدكتوراه،  املاج�شتري  مبرحلتي 
جلنة خمت�سة بعد انتهاء التمديد بدرا�سة الطلبات، واإف��ادة من قبلت طلباتهم بكيفية ا�ستكمال 

اإجراءات الت�سجيل. 

طالب أم القرى يبتكرون طائرة دون طيار
اجلامعة  مدير  واأ���س��اد  طيار.  دون  طائرة  القرى،  اأم  بجامعة  الآيل  احلا�سب  هند�سة  ط��الب  ابتكر 
الدكتور بكري معتوق ع�سا�ش، باخلطوات التي خطتها كلية احلا�سب الآيل ونظم املعلومات باجلامعة 
يف تنفيذ العديد من امل�سروعات البتكارية التقنية التي تعزز دور الكلية واجلامعة العلمي والتعليمي، 
لكلية  التفقدية  زي��ارت��ه  خ��الل  م��وؤك��دا  التدري�ش،  هيئة  واأع�����س��اء  وطالباتها  لطالبها  وت�سجيعها 
بالكلية وت�سجيعها  التدري�ش  واأع�ساء هيئة  املعلومات دعم اجلامعة للطالب  الآيل ونظم  احلا�سب 

الدائم وامل�ستمر جلهود اجلميع وتبني م�سروعاتهم البتكارية.
البتكارية  امل�سروعات  على  واطلع  والبتكار،  التكنولوجي  للتقدم  »�سواند«  معر�ش  زار  كما   
الدكتور فهد  الكلية  �سرح من عميد  اإلى  وا�ستمع  التدري�ش،  واأع�ساء هيئة  والتكنولوجية للطالب 
اأيدي  اإنتاجها على  التي مت  الألعاب  ابتكارات  الذي ي�سم زواي��ا متنوعة من  املعر�ش  الدو�سري عن 
األعاب  اإنتاج  مت  اإذ  لالألعاب،  تطوير  من  متقدمة  تعليمية  برامج  على  ح�سولهم  بعد  الكلية  �سباب 
األعاب لنظارات الواقع الفرا�سي، واإنتاج وت�سميم طائرة  ثنائية وثالثية الأبعاد، واإنتاج حمتوى 

من دون طيار اإلى جانب العديد من املن�سات الإلكرونية. 

ثمانية محاور في الملتقى العلمي ألبحاث الحج
دعا معهد خادم احلرمني ال�سريفني لأبحاث احلج والعمرة بجامعة اأم القرى الباحثني ومن�سوبي 
اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات، اإلى التقدم مبلخ�سات اأبحاثهم للملتقى العلمي ال�17 لأبحاث احلج 

والعمرة والزيارة، الذي �سيعقد خالل �سعبان املقبل باملدينة املنورة.
واأو�سح عميد املعهد، الدكتور حمزة غلمان، اأن امللتقى ي�سمل ثمانية حماور يف فقه احلج والعمرة 
والزيارة، والإدارة، والقت�ساد، والعمران، والهند�سة والبيئة وال�سحة، والتوعية والإعالم، والتقنيات 
وتطبيقاتها، واملبادرات واأثرها يف الإجنازات يف تطوير اخلدمات واملرافق، وم�ساركة املجتمع يف خدمة 

احلجاج واملعتمرين والزائرين مل�سجد امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم.
واأ�سار غلمان اإلى اأن الأولوية �سُتعطى يف عر�ش الأبحاث يف جل�سات امللتقى لتلك التي ت�سهم يف 
رفع موؤ�سرات الأداء، حتقيقا لأهداف التحول الوطني )20/20( يف جمال احلج والعمرة والزيارة؛ 
مما يوؤكد اأهمية ت�سافر اجلهود يف املزيد من التي�سري ل�ست�سافة وفود الرحمن من احلجاج والعّمار 
والزوار، وت�سهيل اإجراءات قدومهم اإلى احلرمني ال�سريفني، وتقدمي خدمات ذات جودة عالية لهم، 

مبينا اأن اآخر موعد لت�سلم امللخ�سات هو يوم اجلمعة 1٥ربيع الآخر 1438. 

توجه لرفع نسب القبول في الكليات التقنية
يف وقت تدر�ش املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني، اآلية رفع الطاقة ال�ستيعابية لقبول خريجي 
الثانوية العامة يف براجمها التدريبية عرب كلياتها للبنني والبنات، بداأت بع�ش اجلامعات ال�سعودية 
يف اإعداد ت�سورات حول اأعداد القبول للعام املقبل. ومن املتوقع اأن يتم خف�سها بن�سبة ٥0%، خا�سة 

يف اجلامعات النا�سئة.
وناق�ست بع�ش جمال�ش اجلامعات اأخريا، اآلية القبول لالأعوام املقبلة والتخ�س�سات املطلوبة، 
اأع��داد املقبولني واإع��ادة النظر يف بع�ش التخ�س�سات. ومت رفع املقرحات لوزير  واقرحت خف�ش 

التعليم لال�ستئنا�ش براأي الوزارة يف هذا اجلانب.
اإلى  اإلى التوجه نحو توجيه اخلريجني  وياأتي خف�ش اأعداد املقبولني يف اجلامعات ال�سعودية 
التخ�س�سات املهنية التي تقدمها املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني عن طريق كلياتها ومعاهدها مبا 

يتواءم مع متطلبات �سوق العمل.
للقبول  ال�ستيعابية  الطاقة  لرفع  اآلية  اأقرت  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  وكانت 
يف براجمها للبنني والبنات ا�ستنادا لربنامج التحول الوطني لتحقيق روؤية 2030، و�سكلت املوؤ�س�سة 
الو�سع  للقبول، قيا�سا على  ال�ستيعابية  الطاقة  اآليات وا�سحة وحمددة لرفع  جلنة لدرا�سة و�سع 
الراهن مل�سروعات املوؤ�س�سة القائمة واجلديدة ودرا�سة الطاقة ال�ستيعابية للقبول يف الكليات التقنية 

للبنني والبنات.

تحديات اللغة اإلعالمية في ندوة باألحساء
اأكد م�ساركون يف ندوة »م�ستقبل اللغة العربية يف الإعالم العربي املرئي وامل�سموع« التي نظمها 
النادي الأدبي يف الأح�ساء بال�سراكة مع كلية الآداب بجامعة امللك في�سل بالأح�ساء ومركز امللك 
اأن هناك حتديات تواجه اللغة من خالل بع�ش املمار�سات التي  عبداهلل خلدمة اللغة العربية، 
فر�ستها اللغة الإعالمية التي متزج بني اللغة الف�سحى والعامية واللهجات املحلية، وما �ساحب 
ذلك من �سناعة ما ي�سمى ب�اللغة العربية الع�سرية العامة، وبخا�سة يف �سكلها املكتوب بحروف 
م�ستوحاة من اللغات الأجنبية. واأو�سح الدكتور ن�سال ال�سمايل خالل الندوة اأن جربوت ال�سورة 

ال�سحفية كفيل باإلغاء اأي خطاب.

15 جمادى األولى موعد
تكريم الفائزين بجائزة التميز

جمادى  من  ال���1٥  اأن  التعليم،  وزارة  اأعلنت 
الفائزين  ت��ك��رمي  م��وع��د  ه��و  املقبل،  الأول���ى 
ال�سابعة،  دورتها  يف  للتميز  التعليم  بجائزة 
يف مركز امللك فهد الثقايف مبدينة الريا�ش.

وت���ع���د ج����ائ����زة ال��ت��م��ي��ز اأك������رب ج���ائ���زة 
اأب��رز  اأن��ه��ا  كما  اململكة،  يف  ت��رب��وي��ة  تعليمية 
واأجن�������ح اجل����وائ����ز امل��ح��ل��ي��ة ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 
تقديرية  منحة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الإقليمي، 
�سنوية ت�ستهدف من خاللها الوزارة التكرمي 
املتميزين،  الربوي  امليدان  ملن�سوبي  الالئق 

وذل����ك ت��ث��م��ني جل��ه��وده��م وت��ق��دي��ر لأدائ��ه��م 
الإب����داع����ي ول��دف��ع��ه��م ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز ال��دائ��م 
لي�سبحوا مناذج جمتمعية �سعودية يحتذى 

بها يف ع�سر التميز وجمتمع املعرفة.
وي���اأت���ي اإن�����س��اء اجل���ائ���زة ان��ط��الق��ا من 
التميز  ثقافة  ن�سر  اإل��ى  التعليم  وزارة  �سعي 
مبا  التعليم،  جمتمع  اأع�ساء  ب��ني  الأداء  يف 
يحقق اأهدافها يف اإعداد جيل �سالح ينه�ش 
الإ�سالمية  القيم  اإط��ار  يف  البالد  مب�ستقبل 
اإ�سافة  لي�سكل  اإن�ساوؤها  ياأتي  كما  ال�سامية، 

التي  الثقافية  املعرفية  ل��الإجن��ازات  اأخ���رى 
وذلك من  ال�سامخ،  تاريخ وطننا  تواترت يف 
العملية  عنا�سر  اإب��داع��ات  عن  الك�سف  اأج��ل 
ال��رب��وي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك���اف���ة، وم���ا حت��وي��ه 
واإم��ك��ان��ات توظفها يف  م��ن ط��اق��ات  مدار�سنا 
خدمة طالبنا، اإلى جانب ت�سجيع املمار�سات 
الربوية املتميزة يف جميع قطاعات الوزارة 
بذل  على  لتحفيزهم  امل��ي��دان  م�ستوى  على 
املزيد من اجلهد والعطاء، واإبراز ذلك على 

خمتلف ال�سعد.

وزير التعليم: الملك سلمان يقود
رؤية جديدة لمستقبل مؤسسات الدولة

منصور كويع

رفع وزير التعليم  الدكتور اأحمد العي�سى، 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مل��ق��ام  التهنئة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، مبنا�سبة  ب��ن  ���س��ل��م��ان  امل��ل��ك 
ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد احلكم 

يف اململكة.
»ت��اأت��ي  املنا�سبة  ب��ه��ذه  كلمة  يف  وق���ال 
هذه املنا�سبة ونحن ن�ست�سعر اأهمية املرحلة 
التي يقودها، حفظه اهلل، يف ظل التغريات 
التي  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت��ح��ولت  ال�سيا�سية 
املنطقة  على  واأثرها  اليوم  العامل  ي�سهدها 
ب��وج��ه ع���ام، وق��درت��ه ع��ل��ى حتقيق ال��ت��وازن 
ال���داخ���ل���ي واخل�����ارج�����ي حل���ك���وم���ة امل��م��ل��ك��ة 
بالتوجهات الإ�سالحية والقرارات الدولية 
احلا�سمة وفق �سيا�سة جعلت كتاب اهلل و�سنة 

نبيه اأ�سا�سا لت�سريعاتها ونهجا لإدارتها«.
على  اأج��م��ع  ال��ع��امل  »ي�سهد  واأ����س���اف 
ودعمه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مواقف 
ب��دًءا  امل��ت��وا���س��ل لأم���ن وا���س��ت��ق��رار املنطقة 
ال�سرعية  وا���س��ت��ع��ادة  ع��ا���س��ف��ة احل���زم  م��ن 
التحالفات  وت�سكيل  اليمنية،  للحكومة 
الدولية التي تعيد لها قوتها وحتفظ لها 
دور  اأهمية  اهلل،  حفظه  م��درك��ا،  حقوقها، 
موقفها  يف  امل�سككني  ع��ل��ى  وال����رد  اململكة 
ت�سعى  التي  والتنظيمات  اجلماعات  �سد 
خللخلة اأمن املنطقة والعامل اأجمع، فتبنى 
ق��ي��ادة حت��ال��ف دويل اإ���س��الم��ي ���س��د خطر 
الإره���اب، م��وؤك��دا،  حفظه اهلل، يف العديد 
مر  وعلى  اململكة  اأن  الدولية  املحافل  من 
اأمن و�سالم وتطمح لأن يعم  قياداتها بلد 

ال�سالم اأنحاء العامل«.

قاعدة أساسية 
و�سف العي�سى م�سرية البناء احلالية التي 
ت�سكيل  اأع��ادت  باأنها  �سلمان  امللك  يقودها 
ال����دول����ة داخ���ل���ي���ا وح������ددت روؤي������ة ج��دي��دة 
العاملية  الأن��ظ��م��ة  م��ع  تتما�سى  للمملكة 
ب��ن��ظ��رة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة جت��ع��ل م���ن ال���روؤي���ة 
اجل����دي����دة وب���رن���ام���ج ال���ت���ح���ول ال��وط��ن��ي 
الدولة  موؤ�س�سات  مل�ستقبل  اأ�سا�سية  قاعدة 
مبا  الب�سرية  وعنا�سرها  اأموالها  واإدارة 
يحقق الكتفاء الذاتي لها، ويوؤ�س�ش لبناء 
بجميع  واملواطن  الوطن  خلدمة  متكامل 

فئاته و�سرائحه.
�سلمان،  امللك  مل�سرية  كان  »لقد  وق��ال 
الوطن  ه��ذا  مللوك  ومرافقته  اهلل،  حفظه 
واملنعطفات  ال���ق���رارات  يف  ل��ه��م  م�����س��ت�����س��ارا 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة، ب��ال��غ 
بها �سخ�سية  التي حتظى  الأبعاد  الأث��ر يف 
ق���ائ���دن���ا ووق����وف����ه ع���ل���ى م��ف��ا���س��ل ال���ق���رار 
وحتديد  ال��دول��ة،  يف  وال�سيادي  ال�سيا�سي 
ال��وط��ن،  مب�سرية  ترتقي  ال��ت��ي  الأول���وي���ات 
وحت��ق��ق ال����ولء والن��ت��م��اء واحل��ف��اظ على 
ال�سكانية  ال��رك��ي��ب��ة  م���درك���ا  م��ك��ت�����س��ب��ات��ه، 
للمملكة وتعدد ثقافاتها و�سرائحها، فعمد 
اإل����ى اأه��م��ي��ة اإ����س���راك امل��ث��ق��ف��ني وامل��ف��ك��ري��ن 
ورواد الأعمال وال�سباب واملراأة يف الربامج 
ال��ت��ي ت�سكل  ال��وط��ن��ي��ة  وال���س��رات��ي��ج��ي��ات 
يكن  ومل  نه�سته،  وت��ق��ود  ال��دول��ة  ع�سب 
التي  وب���راجم���ه  التعليم  ع��ن  ببعيد  ذل���ك 
ال�سريفني  حظيت باهتمام خادم احلرمني 
العايل  التعليم  وزارت���ي  دم��ج  من  انطالقاً 
والربية والتعليم ، مرورا بخطة التحول 
ال���وط���ن���ي ال���ت���ي و����س���ع���ت ال��ت��ع��ل��ي��م ���س��م��ن 

اأولوياتها واأكدت على توفري فر�ش التعليم 
على  م��ن��ا���س��ب��ة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  يف  للجميع 
ورفع  للمملكة،  التعليمية  ال�سيا�سة  �سوء 
البحث  فاعلية  وزي����ادة  خم��رج��ات��ه،  ج���ودة 
العلمي، وت�سجيع الإبداع والبتكار، وتنمية 
مب��ه��ارات  والرت���ق���اء  املجتمعية،  ال�����س��راك��ة 

وقدرات من�سوبي التعليم«.
واأ�ساف »�سعت وزارة التعليم للتما�سي 
ف���رق عمل  بت�سكيل  ال���روؤي���ة اجل��دي��دة  م��ع 
متخ�س�سة لتنفيذ كل ما يرتبط بالتعليم، 
التي  النوعية  امل���ب���ادرات  م��ن  ع���ددا  وتبنت 
ب�����اإذن اهلل يف حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات  ���س��ت�����س��ه��م 
اإدارات  بجانب  ال��وزارة  تعمل  كما  قياداتنا، 
التعليم واجلامعات على ا�ستكمال براجمها 
الربامج  من  العديد  وا�ستحداث  القائمة 

التي ت�سب يف خدمة التعليم«.

االهتمام بالنشء
خ����ادم  ت���وج���ي���ه���ات  اأن  ال��ع��ي�����س��ى  وب�����ني 
دائما  ت��وؤك��د  كانت  ال�سريفني  احل��رم��ني 
اله��ت��م��ام ب��ال��ن�����شء ورع��اي��ت��ه��م وت��وف��ري 
الربامج التي ت�سهم يف جودة ما يتلقونه 
من حم�سلة تعليمية لتقف عند حدود 
تتجاوزها  بل  اجلامعة  وف�سول  املدر�سة 
اإل������ى الإ�����س����ه����ام يف و����س���ع امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى 
املناف�سة  ال��دول  �سمن  التتويج  من�سات 

يف علومها ومعارفها.
جلميع  اأب���وي���ة  ر���س��ال��ة  »ه����ي  واأردف 
هم  ال��ذي��ن  التعليم  وم��ن�����س��وب��ات  من�سوبي 
نحافظ  لأن  امل�سوؤولية  من  ع��ال  ق��در  على 
اهتمامنا  ج��ل  ونعريها  الأم��ان��ة  ه��ذه  على 

من اأجل الوطن واأبناء الوطن«.
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مبتعثون

محمد حريصي

ي��ع��د الن����دم����اج يف ب��ل��د الب���ت���ع���اث ع��ام��ال 
م��ه��م��ا ل��ت��ق��وي��ة ل��غ��ة ال���درا����س���ة م���ن خ��الل 
ال��ت��وا���س��ل ال��ي��وم��ي م��ع اأه��ل��ه��ا، وال��ت��ح��دث 
م��ع��ه��م ب��ل�����س��ان��ه��م، ك��م��ا اأن����ه ي��ع��ني �ساحبه 
ونقل  ب��الده  لقيم  ال�سحيح  التمثيل  على 
اأك���ده عدد  م��ا  ذل��ك  عنها.  م�سرقة  ���س��ورة 
من املبتعثني يف ا�ستطالع ل� »اآفاق« تناولوا 
فيه �سلبيات النعزال والبتعاد عن الآخر، 
يتنازل عن  ل  انفتاح من�سبط  اإل��ى  داع��ني 

القيم الإ�سالمية.

تحصيل أسهل للغة
ذكر املبتعث اإلى اأ�سراليا، عبداهلل النهدي، 
اأن اإحدى الدرا�سات اأ�سارت اإلى اأن 7٥% من 
يعزفون  بريطانيا  يف  ال�سعوديني  الطالب 

عن الندماج يف املجتمع.
واأ�ساف »اأعتقد اأن من اأهم الأ�سباب يف 
ابتعاثهم  املبتعثني قبل  اأننا نحث  ذلك هو 
ع���ل���ى حت���ا����س���ي الن���ف���ت���اح وال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
املجتمع الآخر ونكّون جدرانا فا�سلة بيننا 

على  وننكفئ  الآخ���ري���ن  الأ���س��خ��ا���ش  وب���ني 
اأنف�سنا«.  و�سّدد النهدي على اأهمية تزويد 
امل��ب��ت��ع��ث��ني مب���ه���ارات ال��ت��اأق��ل��م الج��ت��م��اع��ي 

والتكيف ال�سخ�سي، والتفاعل املعريف.
وخ�سو�سا  املبتعث،  على  »يجب  وقال 
يف مرحلة حت�سيل اللغة، عدم الإكثار من 
باللغة  والتحدث  جلدته  بني  مع  اجللو�ش 
�سلبيا  م���ردوده  �سيكون  ذل��ك  لأن  العربية، 
اإذا ما قورن باحتكاكه مع اأ�سخا�ش من بلد 
باللغة  معهم  احلديث  وحماولة  البتعاث 
هي  الأ���س��ا���ش  يف  اللغة  لأن  يدر�سها،  ال��ت��ي 
املمار�سة، وعليه األ يكتفي فقط مبا يدر�سه 

يف املعهد«.

الصورة النمطية
واأ�����س����ارت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل�����ى ب��ري��ط��ان��ي��ا، منى 
ال�سهراين، اإلى اأن »الركيبة الذهنية التي 
ال�سعودي،  الفرد  اأح�سانها  يف  ون�ساأ  تربى 
ت��خ�����س��ع لع���ت���ب���ارات اج��ت��م��اع��ي��ة، وك��ذل��ك 
طبيعة  م��ن  امل�ستمدة  العائلية  للركيبة 
���م لأط�����ر وط��ب��ي��ع��ة  ال���ن���ظ���ام ال��ق��ب��ل��ي امل���ن���ظِّ
ال���ع���الق���ات الج���ت���م���اع���ي���ة ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 

املقام  يف  ه��ي  فالعائلة  والعائلي؛  ال��ف��ردي 
ال�سعودي، بل  الأول يف املنظور الجتماعي 
اإنها تعد املوؤ�س�سة الجتماعية الأولى؛ ولذا 
الُبعد  عائلته  يعترب  ال�سعودي  الفرد  جند 
الأوحد الذي ي�ستمد منه هويته، وو�سعه، 
ي�ستدعي  وه����ذا  الج��ت��م��اع��ي��ة،  م��ك��ان��ت��ه  اأو 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���د ج�سور  الأ����س���ر  اإن  ال���ق���ول 
تلك  اأف��راد  مع  الجتماعي فقط  التوا�سل 
الأُ�سر التي ت�ساركها يف العادات، والتقاليد، 
ال��ذي  ال��ق��رب��ى، وال��ن��م��ط املعي�سي  ورواب����ط 

تتم�سك به، وتف�سلها على غريها«.
ويوؤ�س�ش خللق  يف�سر  »هذا  واأ�سافت   
اأ����س���ا����ش ق����وي ي��ح��د م���ن اإق����ام����ة ع��الق��ات 
ال�سعودي  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  اجتماعية 

ونظرائهم من اأبناء الأمم الأخرى«.
ودعت ال�سهراين املبتعثني اإلى ال�سعي 
الثقافات  على  وال��ت��ع��رف  العلم  ج�سور  مل��د 
الدينية  املبادئ  على  الأخ��رى مع احلفاظ 

والثقافية الأ�سلية.

منافع االنفتاح
ذه���ب امل��ب��ت��ع��ث اإل����ى ب��ري��ط��ان��ي��ا، حم��م��د اآل 
م����ري����ع، اإل������ى ال����ق����ول ب������اأن الن�����خ�����راط يف 
املجتمعات الأخرى والتعرف على تفا�سيل 
الثقافات والعادات والتقاليد؛ يعود بالنفع 
خياله  و�سعة  مداركه  بانفتاح  املبتعث  على 

واإملامه باملجتمع املحيط به.
واأ������س�����اف »ت��ع��م��ي��ق ال���ف���ه���م وال���وع���ي 
املبتعث  لدى  والجتماعي  الثقايف  بالعمل 
قيادة حوارات  ق��ادرا على  ال�سعودي يجعله 
م��ع م��وؤ���س�����س��ات ال����دول ال��ت��ي ي��در���ش فيها، 
لإح��داث  توظيفها  ميكن  م��ه��ارات  وتكوين 
ت��غ��ي��ريات يف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ال��ع��ام��ة جت��اه 
ال��ق�����س��اي��ا ال���ت���ي ت��خ�����ش امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة ب�������س���ورة خ���ا����س���ة، وال���ع���امل���ني 
وي�ستطيع  ع��ام،  ب�سكل  والإ�سالمي  العربي 
ال�سلبية  ال�سور  العديد من  تغيري  املبتعث 
عن  الإع����الم  و���س��ائ��ل  بع�ش  كّر�ستها  ال��ت��ي 
مما  جمتمعنا،  يف  الإيجابيات  ونقل  بلدنا، 
يخفى على كثري من الأ�سخا�ش يف الدول 

الأخرى«.
اأن  اأه���م���ي���ة  اإل�����ى  م���ري���ع  اآل  واأ�����س����ار   
يكون  باأن  ي�ست�سعر كل مبتعث م�سوؤولياته 
لي�سهم  واأخ���الق���ه  بتعامله  ل��ب��ل��ده  ���س��ف��ريا 

بذلك يف حت�سني �سورة اململكة يف اخلارج.

دور األندية الطالبية
املتحدة  ال��ولي��ات  اإل��ى  املبتعثة  واأو���س��ح��ت 
الأم��ريك��ي��ة، ه��ي��ف��اء حم��م��د، اأن ل��الأن��دي��ة 

الطالبية دورا مهما يف حث الطالب على 
الندماج الإيجابي يف جمتمع بلد البتعاث 
واإق����ام����ة ال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 

لتهيئة الطالب املبتعثني اجلدد.
 وتابعت »حتر�ش الكثري من الأندية 
الطالبية ال�سعودية يف بلدان البتعاث على 
الطالب  بني  والأن�سطة  امل�سابقات  اإق��ام��ة 
ال�سعوديني فقط، وهذا جيد، ولكن يحتاج 
اإلى  اجلديد،  وخ�سو�سا  املبتعث،  الطالب 
ال��ت��ي ت�ساعده على  ال��ربام��ج  ال��ع��دي��د م��ن 
امل��ج��ت��م��ع اجل���دي���د، فيجدر  الن���خ���راط يف 
بروؤ�ساء الأندية اأن يحر�سوا على التوا�سل 
م���ع اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ع��اون ع��ل��ى اإق���ام���ة ه��ذه 
الأن�����س��ط��ة، وغ��ال��ب��ا م��ا ت��رح��ب اجل��ام��ع��ات 

مبثل هذه املبادرات«. 
�سرورة  على  ذات��ه  الوقت  يف  و�سددت 
»اإب�������راز ال���ه���وي���ة امل��ح��ل��ي��ة وك���ذل���ك اإق���ام���ة 
املجتمع  وا�ست�سافة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب��ات 
والتقاليد  بالعادات  وتعريفهم  اخل��ارج��ي 
اإعجاب  حمل  تكون  ما  غالبا  التي  املحلية 

لدى الآخرين«.

تبادل ثقافي
اأ�����س����ار امل��ب��ت��ع��ث اإل������ى ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 
الأم����ريك����ي����ة، ي���و����س���ف ال���ن���ه���دي، اإل������ى اأن 
البتعاث لي�ش فقط »�سهادة علمية بتقدير 
ممتاز مع مرتبة ال�سرف«، واإمنا هو جتربة 
اإن�ساين  وتفاعل  وح�����س��اري،  ث��ق��ايف  ت��ب��ادل 
التح�سيل  حمطة  عند  يتوقف  اأّل  يجب 
اإلى  يتعداها  اأن  عليه  بل  فح�سب،  العلمي 

حمطات اأو�سع من الأن�سطة الجتماعية.
 واأ���س��اف »ت��و���س��ي ال��درا���س��ات ب��زي��ادة 
يف  وترغيبهم  للمبتعثني  بالن�سبة  الوعي 
ل  وهذا  للغة،  الأ�سلي  باملجتمع  الندماج 
بالن�شاطات  الن��خ��راط  بل  ال��ذوب��ان  يعني 
واملتطلبات  بالأعمال  والقيام  الجتماعية 
احلياتية باأنف�سهم، لأن هناك ن�سبة كثرية 
م���ن امل��ب��ت��ع��ث��ني ل ت���ق���وم ح��ت��ى ب��الت�����س��ال 
باخلدمات  ال�سراك  اأجل  من  بال�سركات 
ال��ع��ام��ة ب��ل اإن��ه��م ي��وك��ل��ون ذل��ك لأ���س��دق��اء 
يف  اأخ��ط��اء  يف  ال��وق��وع  يتجنبوا  حتى  لهم 

التخاطب اللغوي".
اأي�����س��ا  ال���درا����س���ات  »ت��و���س��ي  واأردف 
اللغة  م��راك��ز  ب��اإج��ب��ار  الثقافية  امللحقيات 
الإجن���ل���ي���زي���ة ب���ع���دم الك���ت���ف���اء ب��ت��دري�����ش 
وجعلها  فيها  بالرغيب  ب��ل  فقط  اللغة 
ال��ي��وم��ي��ة، واأي�����س��ا بتنظيم  ال��ط��الب  ل��غ��ة 
واأي��ام جامعية لتعريفهم  رحالت للطالب 
باملجتمع اجلديد وزيادة الوعي لديهم باأن 

�سوف  الأ�سليني  املتحدثني  مع  الحتكاك 
يدعم خمزونهم يف مفردات اللغة«.

مبتابعة  املبتعثني  ال��ن��ه��دي  وط��ال��ب 
ال���ت���ل���ف���از وال����س���ت���م���اع ل���ل���م���ذي���اع وق������راءة 
ال�سحف، م�سريا اإلى اأن ذلك يتطلب و�سع 
ج���دول ي��وم��ي م��ن ج��ان��ب ال��ط��ال��ب ل��زي��ادة 

احل�سيلة اللغوية.
وقال »لكل �سخ�ش قدراته، وي�ستطيع 
ك��ل ط��ال��ب و���س��ع خ��ط��ة خ��ا���س��ة ب��ه لتعلم 
اللغة يف بلدها الأ�سلي، و ل يلزم اأن تكون 
هذه اخلطة منا�سبة لطالب اآخر«، نا�سحا 
اإي���اه���م ب��ت��ج��ن��ب اإح���ب���اط ال�����ذات وحتطيم 

املعنويات.

زيادة التعلم
ال�سهري،  هيا  بريطانيا،  اإلى  املبتعثة  واأما 
فخاطبت املبتعث ال�سعودي مت�سائلة »انظر 
ح��ول��ك! ه��ل ك��ل م��ن ح��ول��ك اأ���س��دق��اوؤك؟ 
وامل�سلمني  ال���ع���رب  وب��ع�����ش  وط��ن��ك  اأب���ن���اء 
و�سعك  ف��اإن  نعم  الإجابة  كانت  اإذا  فقط؟ 
ر�سد  اب��ن  ول  �سقراطا  ل�ست  �سليم.  غ��ري 
حتى تعتقد اأنه حينما تنعزل عن املجتمع 
اإليه  بعيد  من  تنظر  اأن  �ست�ستطيع  فاإنك 

وحتلله وتلتقط اإيجابياته ثم تعتنقها«.
 واأ�سافت »ل ميكن ر�سد الإيجابيات 
امل��ج��ت��م��ع  يف  والن����دم����اج  ب���الخ���ت���اط  اإل 
وال��ت��ع��ام��ل ال��ي��وم��ي م���ع اأف��������راده، وب��ه��ذه 
الطريقة ميكنك اكت�ساب الإيجابيات، واأما 

التنظري عن بعد فهو  حم�ش هراء «.
بالن�سمام  الك��ت��ف��اء  اإم��ك��ان��ي��ة  وع���ن 
»ان�سمامك  قالت  ال�سعودي،  ال��ن��ادي  اإل��ى 
لحتاد الطالب ال�سعوديني اأو اخلليجيني 
ي��ح�����س��ب؛ لأن  ف��ع��ل��ت، ل  اإن  يف ج��ام��ع��ت��ك، 
اأع�����س��اءه يف ال��غ��ال��ب ه��م م��ن اأ���س��دق��ائ��ك 
ال��ذي��ن  وامل�سلمني  ال��ع��رب  اأو  ال�����س��ع��ودي��ني 
اأو يف  امل�����س��ج��د  ب�����س��ك��ل دائ�����م يف  ت��ق��اب��ل��ه��م 

ال�سكن«.
ودع����������ت ه����ي����ا ال���������س����ه����ري امل���ب���ت���ع���ث 
ال�����س��ع��ودي اإل����ى الل��ت��ح��اق ب���الأن���دي���ة ذات 
موقع  »راج��ع  وقالت  بتخ�س�سه،  العالقة 
اجل��ام��ع��ة و���س��ُت��ف��اج��اأ ب����اأن ه��ن��اك ع�����س��رات 
والثقافية  والعلمية  الأك��ادمي��ي��ة  الأن��دي��ة 

والرفيهية املختلفة يف جامعتك.
ميكنك الن�����س��م��ام لأك���ر م��ن ن��اد 
الوقت  م��ن  الكثري  ل��دي��ك  واح���د.  اآن  يف 
واأن�����ت ت��ع��رف ذل���ك ج���ي���دا، والن�����س��م��ام 
ل��ه��ذه ال���ن���وادي ف��ر���س��ة رائ��ع��ة للتعرف 
فيه  تعي�ش  ال���ذي  املجتمع  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى 

ومعاي�سته عن قرب«.

بيــن  مــا  المبتعــث  يعيــش 
جامعته وناديه شاغال يومه 
بتحصيــل العلــم، إضافة إلى 
الثقافيــة  األنشــطة  حضــور 

والترفيهية األخرى.
الصفحــة  هــذه  وفــي 
مــع  ســنعيش  »مبتعثــون« 
المبتعثيــن أســبوعيا ابتــداء 
الدراســة  قــرار  اتخــاذ  مــن 
فــي الخارج مــرورا بمواقف 
وانتهــاء  الغربــة،  وقصــص 

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

مبتعثون:
التأقلم االجتماعي

يقوي اللغة ويبدد 
الصور النمطية 

حممد اآل مريع عبد اهلل النهدي
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جامعات عالمية

مختبر جديد بهارفارد
يتبنى التخصصات البينية

المصدر: هارفارد غازيت 

اف��ت��ت��ح��ت ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد، الأ���س��ب��وع 
خمتربا  اجل����اري،  دي�سمرب  م��ن  الأول 
»باغليوكا هارفارد ليف  �سمته  جديدا 

لب« اأو »خمترب احلياة«.
وي�����رت�����ب�����ط مب����خ����ت����رب ه������ارف������ارد 
اإن��وف��اي�����س��ن »ه���ارف���ارد ل���الإب���داع« ال��ذي 
مب��خ��ت��رب  واأي���������س����ا   ،2011 يف  اف���ت���ت���ح 
»هارفارد لن�ش لب« )خمترب انطالق 
خ��ري��ج��ي ه���ارف���ارد( ال����ذي اف��ت��ت��ح قبل 
ع��ام��ني، يف م��ب��ادرة م��ن ط��الب جمتمع 

اخلريجني.
املخترب اجل��دي��د،  اف��ت��ت��اح  وخ���الل 
قالت رئي�سته درو فاو�ست، اإن املختربات 
ال��ث��الث��ة ���س��ت��ع��م��ل يف اإط�����ار ال��ه��ن��د���س��ة 
بقربها  و�ستنتفع  التطبيقية  والعلوم 
ل��الأع��م��ال وجممع  ه���ارف���ارد  كلية  م��ن 
مقرا  �سيكون  ال��ذي  والهند�سة  العلوم 
ج���دي���دا ل���� »ه����ارف����ارد ج��وه��ن ب��ال�����س��ون 

للعلوم التطبيقية والهند�سة«.
واأ�سافت »�ستعمل  تلك املختربات 
كافة باملناهج بني التخ�س�سية يف ريادة 
الأعمال التي قد يتمخ�ش عنها نتائج 
اآف��اق رواب��ط جديدة تعرب  باهرة تفتح 

بني احلدود التقليدية لعلوم احلياة«. 
وا�ستقطب خمترب احلياة الطالب 
والأ�ساتذة من كل اأنحاء اجلامعة ممن 
ك���ان���وا خ����الل خ��م�����ش ����س���ن���وات م�ست 

ي��در���س��ون ع��ل��وم احل���ي���اة ال��ت��ي تتطلب 
فاملختربات  رط��ب��ة؛  م��ن�����س��اآت خم��ربي��ة 
يجرى فيها اختبارات للمواد والعقاقري 
وامل��واد الأخ��رى يتطلب تهوية مبا�سرة 

وبيئة تخ�س�سية.  
  ويقدم املخترب اجلديد م�ساحات 
وا����س���ع���ة ل��ع��ل��وم احل���ي���اة وامل�������س���روع���ات 
ال��ب��ي��وت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي اأ���س�����س��ه��ا اأ����س���ات���ذة 
واأ�ساتذة  هارفارد وخريجوها وطالبها 

الدرا�سات العليا.
لتعليم  ت��ن��م��وي��ة  ف��ر���س��ا  وي���وف���ر 
م�سروعاتها  وي��ج��ه��ز  ه���ارف���ارد  ط���الب 
املطلوبة  وال��ربجم��ة  ب��امل��وارد  العلمية 
ل��ت��ط��وي��ر وق��ي��ا���ش امل�����س��اري��ع ال��ع��ل��م��ي��ة، 
ول��ت��ول��ي��د ال������روؤى، ول�����س��ق��ل اخل���ربات 
بناء  م��ن  يطور  اأن  �ساأنه  م��ن  م��ا  حيال 
ب��ي��ئ��ة ع��ل��م��ي��ة ح��ي��ات��ي��ة ن��اج��ع��ة لأب���ن���اء 

هارفارد.
»لي�����ف  اأن  ف����او�����س����ت  واأ������س�����اف�����ت 
لي��ف«م��ب��ن��ى م��ف��ع��م ب��ج��ه��ود ه���ارف���ارد 
اإب������داع������ي يف م��دي��ن��ة  لإن���������س����اء ع���م���ل 
»األي�ستون« لت�سجيع الطالب والأ�ساتذة 
ل�سرب اأغوار واإثراء الأفكار التي �ستوؤدي 
ولرمبا  جديدة  ومنتجات  معرفة  اإل��ى 

�سناعات جديدة اأي�سا.
ت�سريحاتها  »ف��او���س��ت«  واختتمت 
املدينة  ت�سكيل  تعيد  »ه���ارف���ارد  قائلة 
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ق��رن ق���ادم ب��ه��ذه الأم��اك��ن 
التجارب  ال��ت��ع��اون وحت��ث  ت�سجع  ال��ت��ي 

وت�������ري الرت�����ب�����اط�����ات ب����ني الأن����ا�����ش 
امل����خ����رع����ني امل���ل���ه���م���ني ب�������س���ك���ل غ��ري 
اإن خمترب احلياة يف هارفارد  حم��دود. 
التي  العظيمة  اآمالنا  من  بع�ساً  ميثل 
ت�ستطيع اأن حتققها هارفارد يف غ�سون 

ال�سنوات املقبلة«.
وع��ل��ق ع��م��دة ب��و���س��ط��ن، م��ارت��ني 
باغليوكا  »خم��ت��رب  اإن  ق��ائ��ال  وي��ل�����ش 
���س��ي��ف��ت��ح اأب����واب����ه لأ����س���ات���ذة وع��ل��م��اء 
وط������الب ه�����ارف�����ارد. و����س���ي���وف���ر ل��ه��م 
اجلديدة  م�ساريعهم  لإط��الق  من�سة 
الرعاية  و�سيهند�ش  البيوتقنية  يف 
ال�سحية والبيئية يف مدينة الي�ستون، 
روؤي��ة طفرة �سخمة  واإننا على و�سك 
يف امل�ساريع اجلديدة لأن هذه املن�ساأة 
���س��ت�����س��ت��ق��ط��ب ال���ك���ث���ري م����ن امل���واه���ب 

ملدينتنا الكربى«.
 وع���ن ف��ك��رت��ه ع��ن ع��ل��وم احل��ي��اة ، 
ق��ال �ستيفان »ن��وؤم��ن ب��الإب��داع يف علوم 
منطقتنا  م�ستقبل  ف��ي��ه��ا  لأن  احل��ي��اة 
بيدها  ولأن  القت�سادية،  الناحية  من 
م�ستقبل بو�سطن وفيها اإمكانيات قادرة 

على حل كل م�ساكلنا ال�سحية«. 
ويقام املخترب على م�ساحة قدرها 
1٥ األف  قدم مربع، وهو جمهز جتهيزا 
ل�سركات  م��ك��ات��ب  وي�ست�سيف  ك��ام��ال، 
اأن��ه  على  ف�سال  التاأ�سي�ش،  مرحلة  يف 
ال�سالمة  من�ساأة متوافقة مع مقايي�ش 
مما   ،BSL-1  ،1 امل�����س��ت��وى  الأح��ي��ائ��ي��ة 

الفرق �ستعمل مبواد ل متثل  اأن  يعني 
اأي خطر لأي �سخ�ش خارج املخترب.

واخ�������ت�������ارت جل����ن����ة امل����خ����ت����رب 17 
م�����س��روع��ا ع����ايل الإم���ك���ان���ي���ات اأ���س�����س��ه��ا 
اأ����س���ات���ذة وط�����الب وخ���ري���ج���و وع��ل��م��اء 
هارفارد، ويتكون كل م�سروع من اثنني 
التقنية  اأظهروا خربة يف  خلم�ش ممن 
وال���ع���ل���وم، وك���ذل���ك ف��ه��م الح��ت��ي��اج��ات 
التجارية لالأ�سواق، مع روؤية يف كيفية 
وه��ذه  تناف�سية.  جت��اري��ة  �سركات  بناء 
امل�������س���اري���ع مت���ث���ل ث���م���اين ك���ل���ي���ات م��ن 

هارفارد ٥0% منها اأ�س�ستها �سيدات. 

التشخيص السريع
اأح������د م�������س���اري���ع امل���خ���ت���رب ي��ع��م��ل ع��ل��ى 
اإح���دى  وت��ق��ول  ال�����س��ري��ع؛  الت�سخي�ش 
هنتلي،  مريمي  امل�سروع،  هذا  موؤ�س�سي 
توفري  على  يعمل  البحثي  الفريق  اأن 
ال����زم����ن وامل��������ال والأن����ف���������ش ب��ت��ط��وي��ر 
تقطع  ج��دي��دة  ت�سخي�سية  اخ��ت��ب��ارات 
وقت انتظار النتائج، بدل من النتظار 
اأياما �ستقت�سر فقط على �ساعات فقط. 
ولهذا حمل امل�سروع ا�سم »ت�سخي�ش يف 

اأقل من يوم«.
يثمن  فريقها  اأن  هنتلي  واأك���دت   
ال��ف��ر���ش وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت���ع���اون ف��ري��ق 
ومع  ناحية،  م��ن  بينهم  فيما  امل�����س��روع 
م�����س��روع��ات اأخ����رى وط����الب م��ن �ستى 

الفروع التخ�س�سية يف اجلامعة.

الدنمارك تعيد هيكلة 
التعليم العالي

المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز

العلمي يف الدمنارك على موعد جديد  مع وزير  التعليم العايل والبحث 
امل�ستقبل«،  جديد حمل ثالث حقائب وزاري��ة من قبل، ويطلق عليه»وزير 
اإنه »�سورين بيند«. وح�سل بويند على درجة البكالوريو�ش يف القانون من 

جامعة كوبنهاجن، وعمل وزيرا للعدل والهجرة والتعاون الدويل.
التقنية  اإن  بويند  ق��ال  تولى مهام من�سبه،  اأن  بعد  له  تعليق  اأول   يف 
تتطور بنمط �سريع، ومن ثم يجب على الأجيال ال�سابة القادمة اأن تتغري 
معها، اإل اأنه لالأ�سف مل يتغري منط التعليم بعد مع هذا التغري:  وهذا اأهم 

ما ي�سغل تفكريه حاليا، ح�سب قوله.
مناهج  وهيكل  وحم��ت��وى  ط��ول  ل��درا���س��ة  جلنة  ت�سكيل  يويند  وق���رر 
التعليم العايل ل�سيما درا�سة كيفية الو�سول ملرونة اأكرب بني التعليم العايل 
وقوى العمل.  و�ستبحث اللجنة اإمكانية اإدخال عنا�سر يف املناهج من �ساأنها 
توظيف املزيد من اخلريجيني يف القطاع اخلا�ش اأو لعمل ترتيبات جزئية 

ما بني التعليم العايل وقطاع ال�سناعة. 
 بداأت احلكومة اأيامها الأولى باإ�سالح  نظام املوزانة بغية دعم اجلودة 
اأنحاء  كل  يف  العمل  اإل��ى  التخرج،  بعد  التعليم،  من  متميزة  نقلة  وت��اأم��ني 

الدمنارك.  
اأي��ام قليلة،  التي �سترك من�سبها يف غ�سون  التعليم  واأعلنت  وزي��رة 
ال�سابقني  م��ن  وطالبة  ط��ال��ب  األ���ف   3٥0 فيه  ي�سارك  �سامل  م�سح  اإج���راء 
جتاه  نظرتهم  وعن  وحا�سرهم  ما�سيهم  عن  اأ�سئلًة  ليطرحوا  واحلاليني 

عالقة التعليم بالعمل امل�ستهدف اأو الذي يتولونه.
اإر���س��ال ال�ستفتاء ع��رب ال��ربي��د الإل���ك���روين، وهو  وت��ول��ت احل��ك��وم��ة 
ال�ستفتاء الأكرب يف التعليم العايل على الإطالق. ويهدف اإلى دعم ال�سباب 
عند اختيارهم التعليم العايل بتقدمي معلومات عن اجلودة ومدى عالقة 
اأن  املناهج بواقع العمل بناًء على حكم الطالب ال�سابقني. واأكدت الوزيرة 
و�سع  �سابقا  ال���وزارة  فقد حاولت  نوعه؛  الأول من  يعد  ال�ستبيان ل  ه��ذا 
توزان بني التعليم والوظائف، واأردفت : "علينا اأن ن�سجع ال�سباب على اتباع 
قلوبهم وعقولهم اأي�سا؛ اأي اإن علينا اأن نتاأكد من اأنهم يختارون برناجما 

يحبون درا�سته وي�سمن لهم وظيفة تدر ربحا كبريا لهم اأي�سا.

مؤتمر لتحسين العالقة
مع الرياضيات في شيكاغو

المصدر: موقع جامعةشيكاغو

غالبا ل تقرن كلمة »ا�ستمتع« بلفظة »الريا�سيات« يف حياتنا؛ فالآباء ل 
ي�ستخدمونها يف املنزل؛ بل لرمبا قرنا لفظة »الريا�سيات« بالقلق والتوتر 
ربيكا  فرع  �سيكاغو،  واملجتمع يف جامعة  التعليم  اأ�ستاذة  ولكن  والنزعاج.  
بويالن، الربوفي�سورة »�سوزان ليفاين«، يف موؤمتر ا�ستمر يومني، قالت اإنه 
ل بد من وج��ود طرق لدعم الآب��اء والأب��ن��اء بدمج الريا�سيات يف حياتهم 
اليومية من اأجل اأن ينجح الأطفال يف مرحلة الرو�سة قبل دخول املدر�سة. 
التفكري  يف  الن��خ��راط  اأطفالهم  يجنبون  ما  غالبا  »الآب���اء  واأ�شافت 
ب�كراهية  يعرف  ما  يكّون  مما  �سيئة،  خ��ربات  لهم  وينقلون  الريا�سيات  يف 
ال��ن��ا���ش  �سلبية لأب��ن��ائ��ه��م، ولأن  ي��ن��ق��ل��ون م��واق��ف  ث��م  ال��ري��ا���س��ي��ات، وم���ن 
للطالب  ممتعة  الريا�سيات  جنعل  اأن  علينا  ف��اإن��ه  ي��رون��ه  مب��ا  ي�ستمتعون 

ولآبائهم ليعلموها«.
على  اأي�سا  ب��ل  الإدراك��ي��ة  الأب��ع��اد  على  امل��رك��ز فقط  يركز  »ل  وتابعت 
الأبعاد الثقافية الفاعلة؛ مبعنى كيف يت�سنى للعواطف والت�سورات الذاتية 

والعقل والأمناط البتدائية اأن ت�شكل عملية التعلم؟«.
اأوف  "يونريف�سيتي  جامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ق��ال��ت  ب��امل��وؤمت��ر،  كلمتها  يف 
التعلم؛  لبنات  املركز ل يركز فقط على و�سع  اإن  بيلوك،  �سيان  �سيكاغو"، 
بل يبحث ما يحدث يف قاعات الدرا�سة واملنزل؛ فاحلديث عن الريا�سيات 
امل�ساحة والأرق��ام ميثل »فجوة مدخالت للريا�سيات«  بلغة  يف منزل لآخر 
)احل�سانة(،  الرو�سة  دخولهم  قبل  حتى  الفقراء  الأطفال  يف  اأث��را  ترك 
وذلك ح�سب درا�سة اأعدتها يف عام 2010 مع فريق بحثي تو�سل اإلى وجود 60 
فرقا بني الأطفال ما قبل املدر�سة ترجع للو�سع القت�سادي والجتماعي 
لالأ�سر الفقرية على خالف الأطفال املنعمني ممن ي�سمعون كلمات تتعلق 

بالأرقام وامل�ساحات ب�سكل اأكرب قبل دخول الرو�سة )احل�سانة(.
على اجلميع  امل�ستقبل  �سلبا يف  توؤثر  الفجوة  اأن هذه  بيلوك  واأك��دت   
من حيث الو�سع القت�سادي والجتماعية؛ لأن التح�سيل الدرا�سي يوؤدي 
لإيجاد عدم م�شاواة اجتماعية م�شتقبا اإذا ما راعينا الرتباط الوثيق ما 

بني التح�سيل الأكادميي والنجاح لحقا يف احلياة.
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جامعات عالمية

لقطات
الصين

املفتوحة  املناهج  طلب  ع��دد  بلغ 
عرب الإنرنت 10 ماليني طالب 
بزيادة قدرها 1.٥ مليون طالب 

عن العامني املا�سيني.

الواليات المتحدة
اأن  اأظ�����ه�����رت درا������س�����ة ج����دي����دة 
ال��ط��الب ال��ب��ي�����ش ف�����س��ل��وا يف اأن 
ي�����س��اووا ن��ظ��راءه��م م��ن الأع���راق 
م�ستدركة  الكليات،  يف  الأخ���رى 
الأك��ري��ة  زال����وا  م��ا  البي�ش  اأن 
يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��ل��ي��ا ح�����س��ب ما 
�سطره »نيك مور�سون« يف جملة 

»فوربيز«.

أستراليا
ه���ب���ط من����و ط���ل���ب���ات الل���ت���ح���اق 
ب��اجل��ام��ع��ات الأ���س��رال��ي��ة ال��ع��ام 
لأن   %1.7 ب���ن�������س���ب���ة  احل���������ايل 
اإل  عرو�سا  تقدم  مل  اجلامعات 

بن�سبة %0.80 .

المملكة المتحدة
ترا�ست«  »ِويْلَكم  موؤ�س�سة  اأطلقت 
يف ل����ن����دن، وه������ي اإح��������دى اأرف������ع  
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة اخل��ريي��ة يف 
ال���ع���امل، يف 1٥ ن��وف��م��رب امل��ا���س��ي،  
من�سة للن�سر  حتمل ا�سم »ِويْلَكم 
 Welcome ري�����س��ريت�����ش«  اأوب�����ن 
للحا�سلني   Open Research
املن�سة  وتتيح  »ِويْلَكم«.  ِمَنح  على 
فيها  مبا  الأع��م��ال،  خمتلف  ن�سر 
املقالت التقليدية، والربجميات، 
وب�������روت�������وك�������ولت ال������درا�������س������ات، 
يف  احل��ي��ة،  البيانات  وجم��م��وع��ات 

غ�سون اأيام من التقدم بها.  

االتحاد األوروبي
قررت املفو�سية الأوروبية تقدمي 
م��ق��رح لإدخ����ال ا���س��ت��ث��ن��اءات على 
ت�������س���ري���ع ح����ق����وق ال���ط���ب���ع داخ����ل 
الحت���اد الأوروب�����ي م��ن اأج���ل منح 
الأوروب��ي��ني  وامل��ب��دع��ني  الباحثني 
ح���ق���ا وا����س���ح���ا يف امل�������س���ي ق��دم��ا 
معلومات  من  اإليه  تو�سلوا  فيما 
وب��ي��ان��ات ع��ن ال��ت��ع��دي��ن. وال��ن��ظ��ام 
ن�����س��و���ش  اأو   TDM ب����  امل���ع���روف 
نظاما  ي���رادف  التعدين  وب��ي��ان��ات 
اآخ����ر ا���س��م��ه »اح����ت����واء ال��ت��ع��دي��ن« 

ح�سب مفو�سية اأوروبا للعلوم.
وم��������ن ث������م ف����������اإن ب����ي����ان����ات 
اأو�سع  الثانية حتتوي على نطاق 
واأك������رب م���ن ال��ن�����س��و���ش امل��رئ��ي��ة 
اخللفية  وال��ب��ي��ان��ات  وال�����س��م��ع��ي��ة 
يقوم  التي  الأ�سا�سية  والبيانات 
اأبحاث م�سركة حمو�سبة  عليها 
اآل���ي���ا وت��ق��ن��ي��ات حت��ل��ي��ل��ي��ة اأخ����رى 
الأم��ر  النظامني،  ب��ني  متداخلة 
ال������ذي ي��ح��ت��م وج������ود ت��ف��اع��الت 

متداخلة بني النظامني.

جامعة ميامي
University of Miami

التسجيل
و����س���ل ع����دد ال���ط���الب يف خ���ري���ف ال��ع��ام 
املا�سي، 16 األفا و 387 طالبا  يف مرحلة 
البكالوريو�ش ، و 2٥20 خريجا يدر�ش يف 
اأك�سفورد يف اأوهايو، و 4900 يدر�سون  يف  

الفروع املذكورة.

البرامج الدراسية
ت��ق��دم اجل��ام��ع��ة 120 ب��رن��اجم��ا درا���س��ي��ا 
ب��رن��اجم��ا لدرا�سة  ال��ط��الب 60  وي��خ��ت��ار 

املاج�ستري و 13 للدكتوراه.

تكلفة الدراسة
ي���دف���ع ال����ط����الب امل���ق���ي���م���ون يف م��دي��ن��ة 
و736  األ���ف���ا   14 اأوه����اي����و  يف  اأوك�������س���ف���ورد 
دولرا اأمريكيا ي�سمل الر�سوم الدرا�سية 
وال���ر����س���وم ال��ع��ام��ة ح�����س��ب اأرق������ام ال��ع��ام 
يدفع  بينما   ،2016-201٥ الأك���ادمي���ي 
ط��الب خ��ارج اأوك�����س��ف��ورد 32 األ��ف��ا و ٥٥٥ 
احل�سول  ق��ب��ل  وذل���ك  اأم��ريك��ي��ا،  دولرا 
الغرفة  تكلفة  وت�����س��ل  م��ن��ح��ة،  اأي  ع��ل��ى 
والأكل وال�سرب اإلى 12 األفا و 4٥4 دولرا 

اأمريكيا.

تصنيف الجامعات
املتحدة:  الوليات  م�ستوى  على   •
تقع اجلامعة يف املرتبة ال� 82 ح�سب 
ت�سنيف »يو ا�ش اأند وورلد ربوربت« 

وال� 1٥٥ يف ت�سنيف »فورب�ش«.
• ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي: ت��ق��ع يف 

فلسفة الجامعة
حياتهم  كر�سوا  اأ�ساتذة  يقطنها  جامعة 
اجلامعة  وت��ق��دم  والك��ت�����س��اف��ات.  للعلم 
انغما�ش  �ساأنها  من  تخ�س�سية  درا���س��ات 
الأك����ادمي����ي����ة  ال����ت����ج����ارب  ال�����ط�����الب يف 
واملنهجية، مما مكنها من  حتقيق مراكز 
العاملي،  اجلامعات  ت�سنيف  يف  متقدمة 

وخرجت طالبا ح�سدوا نتائج باهرة.

التاريخ
ميامي  ا�سم  وحمل   ،1809 ع��ام  تاأ�س�ست 
الهنود  من  الأ�سل  اأمريكية  قبائل  ا�سم 
الزمن يف وادي  احل��ر، عا�ست ردح��ا من 
ميامي يف اأوهايو، ومليامي عالقات طيبة 
الآن  تقطن  ال��ت��ي  »م��ي��ام��ي«  قبيلة  م��ع 

ولية »اأوكالهوما«.

مقر وفروع الجامعة: 
مدينة  يف  الرئي�سي  اجلامعي  املقر  يقع 
»اأوك�سفورد«  بولية اأوهايو، على م�ساحة 
مر   األ��ق   ٥٥2 و  ماليني  ثمانية  قدرها 
وللجامعة  مبنى.   188 وي�سمل  م��رب��ع، 
فروع يف اأحياء »هاميلتون« و »ميدتاون« 

و »و�ست ت�سي�سر«.

املرتبة 701 يف ت�سنيف »كيو ا�ش«،  
ويف املرتبة ما بني 601-800 ح�سب 

ت�سنيف »تاميز«.

األندية والمنظمات:
ي��وج��د يف اجل��ام��ع��ة اأك���ر م��ن 400 ن��اد 

ومنظمة يديرها الطالب.

أبرز الخريجين 
عدد  ميامي  جامعة  خريجي  ب��ني  م��ن 
ذلك  يف  مب��ا  ال��ب��ارزة،  ال�سخ�سيات  م��ن 
واملو�سيقيني؛  املمثلني  مثل  الفنانون 
ال��ب��ي�����س��ب��ول،  دوري  م���ن  وال��ري��ا���س��ي��ني 
وال����راب����ط����ة ال���وط���ن���ي���ة ل����ك����رة ال����ق����دم، 
وكبار  ال�سلة،  لكرة  الوطنية  والرابطة 
امل�����س��وؤول��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني م���ن خمتلف 
القائمة  وت�سمل  وال��ع��ل��م��اء.  ال�����س��رك��ات 

اأي�سا ال�سخ�سيات التالية:
املتحدة،  للوليات   23 الرئي�ش   •
»بنجامني هاري�سون« والذي تخرج 

منها يف عام 18٥2.
• حاكم اأوهايو »ت�سارلز اأندر�سون« 

وتخرج يف عام 1833.
اجلنوبية  ك��وري��ا  وزراء  رئ��ي�����ش   •

الأ�سبق »ت�سونغ اون ت�سان«. 
• املمثل �سلف�سر �ستالون.

• املغني الإ�سباين ال�سهري انريكيو 
اأغال�سيا�ش.

• املحلل ال�سيا�سي والإداري مايكل 
جونز.

إرادة شاب
غيرت وجه اليابان

الق�سة اجلديرة  ياباين، وهو بطل هذه  �ساب  اأو�ساهريا«  »تاكيو 
والطموح   الإرادة  ق��وة  لهم يف  ق��دوة  ليكون  ت��روى لالأجيال  ب��اأن 

للنهو�ش بالوطن اإلى مزيد من التطور والنماء .
وحتى نتفهم بواعث هذا ال�ساب الرائع وما �سنعه من اأجل 
بالده، ارتاأيت اأن اأروي ما قاله بنف�سه »�سافرت يف بعثة للدرا�سة 
العلمية.  امليكانيكا  تخ�س�ش  لأدر���ش  باأملانيا  همبورغ  جامعة  يف 
ذهبت اإلى هناك حامال ُحلمي اخلا�ش الذي خالج روحي و عقلي 

دائما، وهو اأن اأتعلم كيف اأ�سنع حمركا �سغريا.
كنت اأعرف اأن لكل �سناعة وحدة اأ�سا�سية، فاإذا عرفت كيف 
اأ�سنعها و�سعت يدي على �سر هذه ال�سناعة كلها، و بدل من اأن 
اأعطوين  عملي،  تدريب  مركز  اأو  املعمل  اإل��ى  الأ�ساتذة  ياأخذين 
كتبا كثرية لأقراأها حتى عرفت نظريات امليكانيكا كلها، ولكنني 
اأمام لعبة  اأو كاأين طفل  اأمام لغز  اأمام املحرك كمن يقف  ظللت 

جميلة �سديدة التعقيد.
ظل حلمي باأن اأمل�ش املحرك واأتعرف على اأجزائه يراودين يف 
كل وقت حتى دخلت يف يوم من الأيام معر�سا ملحركات اإيطالية 
ح�سانني  بقوة  حمركا  فيه  ووج���دت  همبورغ  مدينة  يف  ال�سنع 
ثمنه يعادل راتبي كله، فدفعته وحملت املحرك، وكان ثقيال، اإلى 
اإن  املن�سدة، فقلت يف نف�سي  حجرتي يف اجلامعة، وو�سعته على 
هذا �سر تقدم اأوروبا، لو ا�ستطعت �سنع واحد مثله لغريت تاريخ 
هذا  اأج���زاء  تفكيك  من  متكنت  لو  اأنني  بذهني  وط��اف  اليابان، 
املحرك و تركيبه مرة اأخرى فاإذا ا�ستغل اأكون قد خطوت خطوة 

نحو ال�سر وراء منوذج ال�سناعة الأوروبية.
ثم  ج��زء  ك��ل  ور�سمت  ج���زءا  ج���زءا  وفككته  بالعمل  م�سيت 
اآك��ل  كنت  حيث  اأي���ام  ثالثة  العملية  وا�ستغرقت  تركيبه،  اأع���دت 
وجبة واحدة يف اليوم ول اأنام اإل القدر الذي ميكنني من العمل، 
عن  يتوقف  اأن  قلبي  كاد  عندئذ  ا�ستغل،  بت�سغيله  قمت  وعندما 

اخلفقان من �سدة الفرح. 
يجب  اإن��ه  اأملانيا  يف  اليابانية  البعثة  رئي�ش  يل  ق��ال  وبعدها 
علي الآن اأن اأ�سنع اأجزاء املحرك بنف�سي واأركب حمركا جديدا، 
اأملانيا  اأ�ستطيع فعل ذلك التحقت مب�سنع �سهر املعادن يف  ولكي 
الأملان،  اأ�ساتذتي  اأراد  الدكتوراه كما  اأح�سر لر�سالة  اأن  بدل من 
�سنوات   ثماين  العمل  ه��ذا  يف  وق�سيت  ال��زرق��اء  البدلة  فلب�ست 
كاملة كنت اأعمل خاللها ما بني 10 اإلى 1٥ �ساعة يف اليوم، وعلم 
)اإمرباطور اليابان( باأمري فاأر�سل يل من ماله اخلا�ش خم�سة 
اآلف جنيه ا�سرليني، ا�سريت بها اأدوات واآلت ل�سنع املحركات 
وعندما اأردت �سحنها اإلى اليابان كانت قد نفدت النقود جميعها 
اإليه راتبي  ال�سنوات واأ�سفت  فجمعت ما ادخرته طوال كل هذه 

ل�ستكمال اإجراءات ال�سحن.
»ن��اج��ازاك��ي«  اإل���ى مدينة  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  ع��ائ��دا  وعندما و�سلت 
اأ�ستحق  قيل يل اإن امرباطور اليابان يريد اأن يراين فقلت: لن 
هذا  وا�ستغرق  كامل،  حمركات  مل�سنع  اإن�سائي  بعد  اإل  مقابلته 

الأمر ت�سع �سنوات من العمل ال�ساق.
 و يف يوم من الأيام حملت اإلى الق�سر 10 حمركات �سنعت 
اأدرت��ه��ا  ث��م  خا�سة،  ق��اع��ة  يف  وو�سعتها  قطعة  قطعة  ال��ي��اب��ان  يف 
ودخل المرباطور فابت�سم وقال: هذه اأعذب مو�سيقى �سمعتها يف 
حياتي. �سوت حمركات يابانية خال�سة وهكذا نكون قد نقلنا قوة 

اأوربا اإلى اليابان ونقلنا اليابان اإلى الغرب«. 
كله،  والعامل  اليابان  وج��ه  ال��ذي غري  الياباين  املحرك  اإن��ه 
ومن خالل هذا ال�ساب القدوة  ن�ست�سف �سر جناح اليابان ومتيزه 

يف التطور والتقدم.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات
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ثقافة

30 دولة في معرض جدة الثاني للكتاب
أمل أبو مديني

ال��دويل  معر�سها  اأخ���ريا  ج��دة  اختتمت 
اأي���ام،   10 ا�ستمر  ال���ذي  للكتاب،  ال��ث��اين 
اأن��ح��اء  مب�����س��ارك��ة 30 دول���ة م��ن خمتلف 
ال�����ع�����امل. ووف�������ق ����س���ه���ود ع����ي����ان، مت��ي��ز 
بامل�ساركة  للكتاب  ال��دويل  ج��دة  معر�ش 
العربية  الن�سر  دور  لكربيات  الوا�سعة 
ت�سمنت  ال��ت��ي  و���س��م��ول��ي��ت��ه  وال���دول���ي���ة، 
والعلمية  والثقافية  الأك��ادمي��ي��ة  الكتب 
كتب  اإل��ى  بالإ�سافة  والدينية،  والأدب��ي��ة 
ال��ط��ف��ل وال��و���س��ائ��ط امل��ع��رف��ي��ة وال��ك��ت��ب 

الإلكرونية.

م��ر داخ���ل امل��ع��ر���ش. واح��ت��وى املعر�ش 
دخلها  توقيع  من�سات  �ست  على  اأي�����س��اً 
ال��دول  ع��دد  وبلغ  موؤلفة.  و  موؤلفا   231
امل�����س��ارك��ة 30 دول�����ة خ��ل��ي��ج��ي��ة وع��رب��ي��ة 
واإ����س���الم���ي���ة وع���امل���ي���ة، ك��م��ا ت��ن��اف�����ش يف 

املعر�ش 4٥0 دار ن�سر.

النشاط الثقافي
اأم�سيات  امل��ع��ر���ش،  هام�ش  على  اأق��ي��م��ت 
 ، ال�سعراء  من  ع��دد  فيها  �سارك  �سعرية 
وعرو�ش م�سرحية قدمها طالب جامعة 
من  ع��دد  جانب  اإل��ى  العزيز،  عبد  امللك 

الندوات و ور�ش العمل .

www. الإن��رن��ت  �سبكة  على  للمعر�ش 
jeddahbookfair.com، بالإ�سافة اإلى 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ت��وظ��ي��ف 
املجتمع  �سرائح  اإل��ى  للو�سول  املختلفة 
وتعريفهم باملعر�ش وفعالياته الثقافية. 
توا�سل  قناة  الكتاب  معار�ش  وتعد 
الن�سر،  ودور  والقراء  الكتاب  بني  فعالة 
كما اأن��ه��ا ح��دث ثقايف ب��ارز يف الأو���ش��اط 

الثقافية  و الإعالمية و الأكادميية.
على معار�ش  الإقبال  تزايد  ويعود 
لكونها  العربي    امل��ج��ت��م��ع  الكتاب  يف 
امل��ل��ت��ق��ى امل���و����س���م���ي مل����ن ل���ه���م ال�������دور يف 
�سناعة الكتب من املوؤلفني والنا�سرين و 

121 زائرا
وا�ست�ساف معر�ش جدة الدويل للكتاب 
األ��ف زائ��ر منذ افتتاحه،  اأك��ر م��ن 121 
واأت��اح  بوابات  �ست  خ��الل  من  ا�ستقبلهم 
�سيارة،   2٥00 ت�سع  �سيارات  مواقف  لهم 
اإ�سافة اإلى خطة مرورية �سهلت احلركة 
امل����روري����ة ط�����وال اأي������ام امل���ع���ر����ش، و100 
لت�سهيل  اإل��ك��رون��ي��ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ���س��ا���س��ة 
ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ح���ث ع����ن ع���ن���اوي���ن ال��ك��ت��ب 
باخلرائط  اإر�سادهم  و  وجودها  واأماكن 
من  واملوؤلفني  الن�سر  ل��دور  التو�سيحية 
والبالغ  ي�سلكونها،  التي  امل��م��رات  خ��الل 
اآلف  اأرب��ع��ة  يقارب  ما  اأطوالها  جمموع 

و�سجلت اإدارة تعليم جدة م�ساركتها 
يف ال���ربن���ام���ج ال��ث��ق��ايف ل��ل��م��ع��ر���ش عرب 
م�����س��رح��ي��ة »ح����ق ال��ط��ف��ل يف ال��ت��ع��ل��ي��م« 
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ق�����س��ي��ة ع��م��ال��ة الأط���ف���ال 
للدرا�سة  وت��رك��ه��م   ال�سعبة  وظ��روف��ه��م 
روؤي��ة  ودور  ال�����س��ارع،  للبيع يف  وال��ت��وج��ه 

اململكة 2030 يف دعم حقوق الطفل. 
وم���ن الأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة اأي�����س��ا، 
اأوب��ري��ت »ب��ن��ت ال��وط��ن« و »اأن���ا ف��ط��ن« و 
ق�����س��ائ��د وط��ن��ي��ة مب�����س��ارك��ة ط���الب من 
اإل����ى تر�سيخ  ري��ا���ش الأط���ف���ال؛ ه��دف��ت 

احل�ش الوطني و روح الولء.
ك���م���ا د�����س����ن امل����وق����ع الإل�����ك�����روين 

املوزعني واجتماعهم مع جمهورهم من 
وغريهم  العلم  وطالب  املثقفني  القراء 
م��ن ه���واة ال��ق��راءة م��ن ���س��رائ��ح املجتمع 

كافة.

مدينة مزدهرة
تعد جدة من املدن البارزة واملزدهرة يف 
اململكة العربية ال�سعودية ،كما اأنها متثل 
اإل��ى  بالإ�سافة  الغربية،  املنطقة  مركز 
و  مكة  املقد�ستني  املدينتني  م��ن  قربها 
املدينة املنورة. وهي اأي�سا مدينة جتارية 
ترفيهية حيوية، ويبلغ عدد �سكانها نحو 

خم�سة ماليني ن�سمة.
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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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تقنية

نظارة للسرقة
وضح النهار

حسن أحمد العواجي

ريتويت

م��ع ظ��ه��ور ك��ل اب��ت��ك��ار ج��دي��د، تتملكنا ال��ده�����س��ة ون��دخ��ل يف ح��ال��ة من 
الذهول، لكن اأن ياأتي غريهم ب�ساعد اأمين للمجرمني، فهذا يفوق حد 
اإلى ال�ستغراب؛ ففي الفرة الأخ��رية، اأعلن عن نظارة  الده�سة وي�سل 
اإنها نظارة غري عادية �ست�ساعد  Reflectacles، وقيل  الإخفاء اجلديدة 

من يرتديها على اأن يكون غري مرئي للنا�ش.
وقطع  الطريق  يف  ال�سري  مل�ستخدمها  اجل��دي��دة  ال��ن��ظ��ارة  وجت��ي��ز 
اإ�سارة ال�سري، والوقوف عند جهاز ال�سراف الآيل، بل و�سرقة ما بداخله 

دون اأن تظهر مالمح وجهه لكامريا املراقبة.
يتجول مرتديها كيفما ي�ساء، ويفعل ما ي�ساء، ُيحدث اإرباكا كبريا 
لكامريات الطرق وم�ست�سعرات املراقبة، وحتى اإن التقط اأحدهم �سورة 
له، فلن تظهر  مالحمه بو�سوح، واإمنا �سيظهر نور م�سع يغطي اأغلب 

اأجزاء ال�سورة. اإنه لأمر ي�سابه ما نراه يف الأفالم!.
امل���زع���ج اأن اأ����س���ح���اب امل��ن��ت��ج وف������روا امل��ب��ل��غ امل�����س��ت��ه��دف ل��ت��م��وي��ل 
امل�سروع،  على  القائم  اإرب���ان،  به  �سرح  ما  وبح�سب  النظارة)املجرمة(! 
فاإن النظارة التي �ستطرح يف الأ�سواق مببلغ يراوح بني 9٥-12٥ دولر، 
لل�سوء  انعكا�ش  اأك��رب  اإح���داث  على  ق���ادرة  م��واد  م��ن  بالكامل  م�سنوعة 
فاإنه بعد  اإرب��ان  املراقبة. وكما يرى  اأجهزة  اأم��ام جميع  للتخفي  يهيئها 
ت�سريبات �سنودن وويكيليك�ش، اأ�سبح لدى النا�ش هلع باأنهم حتت املراقبة 
ب�سفة دائمة، واأن نظارته �ستكون حال للباحثني عن اخل�سو�سية. يقول 
ذلك، ويغفل الآثار ال�سلبة لنظارته امل�سوؤومة!، فبنظارته املنعك�سة هذه 

�ستنعك�ش حياة الب�سر بت�سجيعه لهم على اجلرمية.
من  ب�سيء  �سيحظى  ونظارته  اإرب��ان  بف�سل  باأنه  يعتقد  ك��ان  وم��ن 
ب�سبب  اخلا�سة  الأ�سياء  حتى  �سيفقد  لأن��ه  خمطئ،  فهو  اخل�سو�سية، 
انت�سار الل�سو�ش. الأدهى اأن الرقم املطلوب للبدء باإنتاج النظارة مت قبل 
املمولني معجبون  ه��وؤلء  كل  �ساعة، فهل   60 باأكر من  التمويل  اإقفال 

بالتقنية اأم ل�سو�ش رموا الفتات ليظفروا بالكعكة الكربى!؟

إنفوغرافيك

 ELSA تطبيق
لتطوير النطق 

باإلنجليزية
 

لتطوير   ،ELSA ت��ط��ب��ي��ق  ظ��ه��ر 
الإجنليزية،  اللغة  نطق  م��ه��ارات 
ال�سطناعي  الذكاء  على  ويعتمد 
اإذ  امل�����س��ت��خ��دم،  يف ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ل��ي��م 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م��ك��ام��ن اخل���ط���اأ يف 
ال���ن���ط���ق وي���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ع��زي��زه��ا 
ب�����س��ورة م�����س��ل��ّي��ة وم���ري���ح���ة. وم��ا 
وج��ود  غ��ريه،  ع��ن  التطبيق  مييز 
م����������درب اف������را�������س������ي ي���خ���اط���ب 
احلديث  خ��الل  وم��ن  امل�ستخدم،  
وم��ق��ارن��ة  وحت��ل��ي��ل  ت�سحيح  ي��ت��م 
تعليمي  باأ�سلوب  امل�ستخدم  نطق 
جمانا  التطبيق  وي��ت��واف��ر  ممتع. 

. Android و iOS على نظامي

جديد التطبيقات

جديد ألعاب فيديو

لعبة الرعب The Walking Dead في موسمها الثالث
2012، بطلها مدر�ش  اأن اللعبة عن رواية حتمل ال�سم نف�سه، �سدرت عام  The Walking Dead )املوتى ال�سائرون(. ومن املعروف  �سدر ال�سهر املا�سي، اجلزء الثالث من لعبة الرعب 
بجامعة جورجيا يدعى »يل اإيفريت«. ويتهم اإيفريت بقتل زوجته ويتم القب�ش عليه من قبل ال�سرطة، ليتعر�ش اجلميع لهجوم من جمموعة من  املوتى ال�سائرين، وتكون مهمة »اإيفرت« 

حل الغمو�ش الذي يحيط بالق�سية. اللعبة من اإنتاج �سركة Telltale Games ومتوافرة على من�سات الألعاب PS4،XboxOne،PC. واملميز يف هذا الإ�سدار باأنه يدعم اللغة العربية.

أمازون.. 22 عاما من الشراء عبر اإلنترنت
• 1994 انطالقة متعثرة ألمازون كخدمة شراء عبر اإلنترنت.
• 2006 تكلفة الشحن والدعم اللوجستي 884 مليون دوالر.

• 2015 إيرادات تتجاوز 107 مليارات دوالر.
• 2016 المركز األول في أميركا.

• أكثر من 183 مليون زائر للموقع شهريا.
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يرجى ممن يعثر
على أي من المفقودات المذكورة

في هذه الصفحة تسليمها
إلى عمادة القبول والتسجيل

مع بالغ الشكر والتقدير

إعالنات
جامعية

436803261
428820421
435814406
434801353
436800542
435808994
432804141
435800340
434810462
433824174
432802957
436806621
432804826
436806844
436814516
433817998
433824536
437808837
437803812
436804934
434802241
436800317
434808473
434808376
437806336
436806643

بطاقة جامعية
بطاقة جامعة
بطاقة صراف 

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
بطاقة جامعية

صالحة مستور سعد األحمري
حسين صالح محمد ال عباس

حسن عالن أحمد عسيري
موسى عامر محمد الشهري

نوح ناصر محمد آل جابر األسمري
سعيد عبداهلل العمري

عبدالسالم سعيد العرام
عبداهلل محمد هادي السلمي 

عبداهلل محمد عبداهلل القحطاني
وليد محمد خالد القواتي

خالد يحيى عيسى الويمني
سارة محمد حسين السريعي

ود سليمان دخيل
عبير عبداهلل المقرفي
فاطمة علي الحكمي

فيصل محمد القحطاني
احمد محمد علي عسيري

أماني سعيد مريع القحطاني
ساره غانم القحطاني

محمد علي مهري
نواف عبدالرحمن الشريف

يزيد عبداهلل القحطاني
فهد حسين علي القحطاني

موسى محمد الشهراني
فهد محمد مشعي

ريناد محمد العلكمي

433803113
436803462
437812806
434804146
425812687
433812526
436802755
434801298

-
-

434804718
434822520
434802344
437804357
428811981
437804271
431809098
436813937
434817914
436808261
435821062
434809506
418014794
436807583
437803075
428830825
437803899
435801323
433809227
428820203
435806897
436800902
432803409
436800976
436806692
432804215
432801393
432801180
432801292
433819786
432801491
431808315
432802347
435822170
430810105
433807507
433803552
436814994
436806986
431806952
434804611

1043574480
428813653
433809976

وثيقة تخرج
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
بطاقة صراف
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية + بطاقة صراف

بطاقة جامعية
وثيقة تخرج
بطاقة صراف

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

وثيقة تخرج مع السجل األكاديمي
بطاقة جامعية

وثيقة تخرج
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
وثيقة تخرج

بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

وثيقة تخرج
بطاقة صراف

بطاقة جامعية
بطاقة صراف

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

وثيقة تخرج
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية
بطاقة جامعية

بطاقة صراف
وثيقة تخرج

بطاقة جامعية
بطاقة صراف
وثيقة تخرج
بطاقة صراف
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج
بطاقة صراف

عادل سعيد األحمري
شهد محمد القرني

عذا محمد ال مناع
وجدان انور محمد صالح

بندر علي شويل القحطاني
حسام علي السالمي

خوله علي مشبب ساقطي
العنود سعيد الحيد

عبدالعزيز عبداهلل الحق
عائشة طالع احمد ال الهندي
نوره عبداهلل مشبب األسمري

عائشة حسن  علي
خلود عبداهلل البريدي
حنان صالح الشهراني

عبدالرحمن محمد الشريف
عبير محمد عسيري

علي أحمد القحطاني
يحيى أحمد علي

غدير ظافر ال ظافر
غالية سعيد األحمري

جمعان سالم القحطاني
منى محمد الشهري

عبداهلل راجح ال جراد
ابتهاج عيسى الهيازع
سلطان زاهر االسمري

أمل يحيى حصان
نوره علي عسيري

هيفا محمد سعيد ثابت
سلوى مساعد الزهراني

سليمان هشبول محمد العمري
أمل علي الكثيمي

نوره عبداهلل محمد أبو مغاش
محمد علي مدهش القحطاني

سارة محمد القحطاني
ساره علي الغزواني

زهور علي القحطاني
محمد معيض عوض القرني

علي ظالم عسيري 
عبداهلل علي عسيري

محمد عبداهلل عبده األسمري
راشد احمد العماري

خالد سعد الشهراني
سلطان عبدالعزيز الصوع

راكان عايض الحارثي
عبدالرحمن غرامة األسمري

مهند محمد سعيد
وايل محمد جلهم القحطاني

نايف سعد سفر األحمري
رغد سعيد عبدالرحمن

عبدالمجيد  عبدالرحمن األسمري
اثير احمد سعيد العجيري

سالم يلمان احمد الشهري
احمد علي سعد حسين
مشاعل عايض ال ضرمة
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أحجية!
يف  ال��ب�����س��ت��اين  ي�سعه  ���س��ئ  اأي   •

احلديقة فور دخولها؟
فى  احل��ري��ة  مت��ث��ال  ي��ق��ف  • مل���اذا 

ميناء نيويورك؟
• ما ال�سئ الذي نبتلعه ويبتلعنا؟
ولكنك  اأ�سود  لونه  ت�سريه  • �سئ 
ي�سبح  اأن  بعد  اإل  منه  ت�ستفيد  ل 

لونه اأحمر!
الجواب مقلوبا

اإلجابات

• قدميه.
• لأنه ل ي�ستطيع اجللو�ش.

• املاء.
• الفحم. 

إستراحة آفاق

هذا اليوم
في التاريخ
08 يناير

أحداث
638: امل�سلمون يفتحون مدينة القد�ش وينتزعونها من البيزنطيني.

1790: الرئي�ش الأمريكي جورج وا�سنطن يلقي من نيويورك اأول خطاب 
�سنوي له.

يف  واخل��ط��وط  ال��ن��ق��اط  با�شتخدام  ت��ل��غ��راف  ر���ش��ال��ة  اأول  اإر���ش��ال   :1838
نيوجر�سي بالوليات املتحدة.

1863: وقوع معركة »�سربينغ فيلد« يف اإطار احلرب الأهلية الأمريكية.
اخلديوي  لوالده  خلفا  م�سر  حكم  يتولى  الثاين  حلمي  عبا�ش   :1892

توفيق الذي تويف يف اليوم ال�سابق.
حتت  »األ���س��ك��ا«  ولي��ة  ي�سع  مكينلي  ويليام  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ش   :1900

احلكم الع�سكري.
تزعمها  التي  املنظمة  وهي  الأفريقي«  الوطني  »املوؤمتر  تاأ�سي�ش   :1912
نظام  �سد  اأفريقي  اجل��ن��وب  ال�سعب  كفاح  ق��ادت  وال��ت��ي  مانديلال  نيل�سون 

الف�سل العن�سري احلاكم.
ع�سر،  الأرب��ع��ة  مبادئه  ي�سع  ويل�سون  وودرو  الأمريكي  الرئي�ش   :1918

وهذه املبادئ من نتائج احلرب العاملية الأولى.
اإلى  العربي  الإنقاذ  جي�ش  متطوعي  من  الأول��ى  الفرقة  و�سول   :1948
ق���وات الح��ت��الل  330 م��ق��ات��ال. وق��د ���س��دت م��ن قبل  فل�سطني، وق��وام��ه��ا 

الربيطانية.
1958: قوات الثورة الكوبية ت�سيطر على العا�سمة هافانا.

1959: زعيم املقاومة الفرن�سية �سد الإحتالل الأملاين النازي، اجلرنال 
�سارل ديغول يتولى رئا�سة فرن�سا.

يف  امل�سري  تقرير  ح��ق  ح��ول  واجل��زائ��ر  فرن�سا  يف  ا�ستفتاء  عقد   :1961
اجلزائر.

1963: عر�ش لوحة املوناليزا يف املتحف الوطني للفنون الأمريكي باإذن 
من متحف اللوفر يف باري�ش.

1973: انطالق املركبة الف�سائية ال�سوفياتية لونا 21.

1980: اأنديرا غاندي تفوز برئا�سة احلكومة الهندية.
ه��ذه  ا���س��ت��م��رت  الأق�����س��ى،  امل�����س��ج��د  يقتحم  الكني�ست  م��ن  وف���د   :1986

املحاولت على مدار اأ�سبوع.
1998: احلكم على رمزي يو�سف بال�سجن مدى احلياة لتورطه يف تدبري 

تفجري مبنى مركز التجارة العاملي يف ولية نيويورك.
الفل�سطينية على حدود  بالدولة  ر�سميا  الع��راف  تقرر  ت�سيلي   :2011

67، وهي �ساد�ش دول اأمريكا اجلنوبية التي تقرر العراف.

والدات
1823: األفرد را�سل وال�ش، عامل طبيعة بريطاين.

على  حا�سلة  اأمريكية  ونقابية  اقت�سادية  بال�ش،  جرين  اإميلي   :1867
جائزة نوبل لل�سالم عام 1946.

1891: ف��ال��ر ب��وت��ه، ع���امل ف��ي��زي��اء اأمل����اين ح��ا���س��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل يف 
الفيزياء عام 1954.

1942: �ستيفن هوكينغ، عامل فيزياء اإجنليزي.

وفيات
1324: ماركو بولو، م�ستك�سف اإيطايل.

1642: جاليليو جاليلي، فلكي وفيل�سوف وعامل فيزياء اإيطايل.
1896: بول فرلن، �ساعر فرن�سي.

1996: فرن�سوا ميتريان، رئي�ش فرن�سا.
جائزة  على  حا�سل  اأمريكي  حيوية  كيمياء  عامل  كالفن،  ملفني   :1997

نوبل يف الكيمياء عام 1961.
2002: الك�سندر بروخروف، عامل فيزياء رو�سي حا�سل على جائزة نوبل 

يف الفيزياء عام 1964.

هل
تعلم؟

• امل�سه���د ال���ذي تري���د ت�سوي���ره 
من���ك  ي�ستغ���رق  ل  بالكام���ريا، 
�سوى جزء م���ن الثانية يف الوقت 
ي�ستغ���رق  كان  بينم���ا  الراه���ن، 
ت�سوي���ره عن���د ب���دء اخ���راع اآل���ة 
الت�سوي���ر )الكام���ريا(، اأكر من 

�ساعة.
• اأول اإر�س���ال تلفزي���وين بداأ عام 

.1927
اإ�سمن���ت  اكت�س���ف  م���ن  اأول   •
يف  الآن  امل�ستخ���دم  »بورتالن���د« 
كل علمي���ات الت�سيي���د والبناء هو 
�سبدي���ن،  جوزي���ف  الإجنلي���زي 
وكان ذل���ك �سن���ة 1823 يف مدين���ة 

ليدز باململكة املتحدة.
• قلب احلوت يدق دقة واحدة يف 

الدقيقة الواحدة. 
• الفيل يبدل اأ�سنانه الع�سر اأربع 
م���رات خالل ف���رة حياته ولي�ش 

مرة واحدة كالإن�سان. 
• الرئة اليمني يف ج�سم الإن�سان 
تتكون من ثالثة ف�سو�ش، بينما 
تتكون الرئة الي�سرى من ف�سني 

فقط ب�سبب احت�سانها للقلب. 
• الكب���د ه���و اأك���رب غ���دة يف ج�سم 

الإن�سان. 
يك���ر  ال���ذي  ال�سف���ادع  نقي���ق   •
به���ا  الت���ي  الأماك���ن  يف  �سماع���ه 
م�ستنقع���ات وبرك مي���اه، ي�سدره 

ذكور ال�سفادع دون اإناثها.

ثري هندي يبني 90 منزال للمشردين
بأموال زفاف ابنته

قرر رجل اأعمال هندي ثري �سرف الأموال املخ�س�سة لالحتفال بزفاف ابنته يف بناء 90 منزل للم�سردين بدل من هدرها 
على مرا�سم الزفاف. وخ�س�ش اأجاي مونوت من ولية ماهارا�سرا يف الهند مبلغا ماليا كبريا لالحتفال بزفاف ابنته، ولكنه 

قرر فيما بعد ت�سخري هذه الأموال مل�ساعدة امل�سردين بدل من ذلك.
وبنى مونوت، تاجر القما�ش والقمح، بالفعل 90 منزل على م�ساحة  فدانني اثنني من اأجل امل�سردين، وكلفه الأمر مبلغ 
220.920 دولرا تقريبا. ودعم هذا القرار كل من العرو�ش والعري�ش اإذ �سلما باأنف�سهما مفاتيح املنازل لأ�سحابها بعد حفل 

الزفاف. وقالت العرو�ش �سيارا »اأنا �سعيدة جدا باتخاذ هذا القرار وهو مبنزلة هدية الزواج بالن�سبة اإيل«.
وُحدد الأ�سخا�ش الذين �سيت�سلمون املنازل من الطبقة الفقرية املعدمة، حيث كانوا ي�سكنون يف حي فقري، بينما ُجهزت 

املنازل بالنوافذ والكهرباء وم�سارف املياه.

Source: Infographic_ksa



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

اأبو بكر حممد بن زكريا ال��رازي وقد  هو 
وكان  ُن�سب،  واإليها  ال��ري،  مدينة  يف  ول��د 
ميالده يف �سنة 2٥0ه� )864م(، وكان منذ 
ف��در���ش  وال��ع��ل��م��اء،  للعلم  حم��ب��ا  طفولته 
يف ب���ل���دت���ه ال���ع���ل���وم ال�����س��رع��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة 
نهمه  ي�سبع  مل  ه���ذا  ول��ك��ن  وال��ف��ل�����س��ف��ي��ة، 
ال��رازي وجهه  ولذلك ميم  العلم؛  لطلب 
���س��ط��ر ع��ا���س��م��ة ال��ع��ل��م يف ال��ع��امل يف ذل��ك 
ال���وق���ت، وه����ي ب���غ���داد ع��ا���س��م��ة اخل��الف��ة 
العبا�سية، فذهب اإليها يف �سبه بعثة علمية 
ولكنه  ك��ث��رية،  علوما  فيها  تعلم  مكثفة. 
ركز اهتمامه يف الأ�سا�ش على الطب، وكان 
بن  »علي  هو  املجال  ه��ذا  الأول يف  اأ�ستاذه 
زين الطربي«، وهو �ساحب اأول مو�سوعة 

طبية عاملية»فردو�ش احلكمة«.
لها  التي  بالعلوم  اأي�سا  ال��رازي  اهتم 
والأع�ساب  الكيمياء  كعلم  بالطب،  عالقة 
من  الكثري  اآراء  يحوي  لكونه  والفل�سفة؛ 
يتكلمون  كانوا  والذين  اليونان  الفال�سفة 

يف الطب اأي�سا.
 اأن����ف����ق ال���������رازي ع�����دة ����س���ن���وات م��ن 
يديه من  يقع حتت  ما  كل  تعلم  عمره يف 
اأم���ور ال��ط��ب، حتى ت��ف��وق يف ه��ذا امل��ج��ال. 
اإل���ى مدينته ال���ري، وه��ن��اك تقلد  ث��م ع��اد 
من�سب مدير م�ست�سفي املدينة، وكان من 
فذاعت  الإ�سالم،  يف  املتقدمة  امل�ست�سفيات 
�سهرته وجنح يف عالج الكثري من احلالت 
امل�ستع�سية يف زمانه، حتى �سمع به »ع�سد 
الدولة  ال��وزراء يف  بويه« كبري  بن  الدولة 
ليتولى  بغداد  اإل��ى  فا�ستقدمه  العبا�سية، 
م��ن�����س��ب رئ��ي�����ش الأط����ب����اء يف امل�����س��ت�����س��ف��ى 
العامل  يف  م�ست�سفى  اأك��رب  وه��و  الع�سدي، 
ب��ه خم�سون  وك���ان يعمل  ال��وق��ت،  ذل���ك  يف 
طبيبا؛ واحلق اأنه مل يكن م�ست�سفى فقط، 
على  للطب  وكلية  علمية،  جامعة  ك��ان  بل 

اأعلى م�ستوى.

الرازي ومنهجه التجريبي.
ب��ح��ث ال����رازي ع��ن ال��ع��ل��م يف ك��ل م�����س��ادره، 
واجتهد قدر ا�ستطاعته يف حت�سيل كل ما 
يقع حتت يده من معلومات، ثم اأتبع ذلك 
ودرا���س��ة  م��ت��ع��ددة  وجت����ارب  عميق  بتفكري 
التي  النظريات  يعدل يف  بداأ  متاأنية، حتى 
اإلى  يقروؤها، واأخذ ينقد ويحلل، ثم و�سل 

الخراع والإبداع.
ل��ق��د ان��ت�����س��ر يف زم���ان ال�����رازي الطب 
ال��ي��ون��اين وال��ف��ار���س��ي وال��ه��ن��دي وامل�����س��ري 
نتيجة اجتهاد العلماء يف ترجمة كتب تلك 
مل  لكنه  جميعا،  ال����رازي  ف��ق��راأه��ا  الأم����م، 
رائ��ع��ا هو  �سلك م�سلكا  ب��ل  ب��ال��ق��راءة  يكتف 

املالحظة والتجربة وال�ستنتاج.
ف��ق��د ك���ان ال��ط��ب ال��ي��ون��اين ه���و اأه���م 
ال��ف��رة، ولكنه ك��ان يعتمد يف  طب يف تلك 
الأ�سا�ش على النظريات غري املجربة، وكان 
كل اأطباء اليونان يعتمدون هذه الطريقة 

حتى عرفوا بفال�سفة الطب.
امل�����س��ه��ورة  ق���ال كلمته  ال�����رازي  ول��ك��ن 
العلم  قوانني  من  قانونا  الآن  تعترب  التي 

ب�سفة عامة، والطب ب�سفة خا�سة. 
ق����ال »ع���ن���دم���ا ت���ك���ون ال���واق���ع���ة ال��ت��ي 
ت��واج��ه��ن��ا م��ت��ع��ار���س��ة وال��ن��ظ��ري��ة ال�����س��ائ��دة 
يجب قبول الواقعة، حتى واإن اأخذ اجلميع 
فهو  ال��ع��ل��م��اء.  مل�ساهري  ت��اأي��ي��دا  بالنظرية 
يذكر اأنه لي�ش لعامل م�سهور اأو غري م�سهور 
اأن ي��ق��رر ن��ظ��ري��ة ت��ت��ع��ار���ش م��ع امل�����س��اه��دة 
ال��ف��ع��ل��ي��ة وال��ت��ج��رب��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة وال��واق��ع��ة 
احلادثة؛ وبذلك ُيْبَنى ال�ستنتاج على �سوء 

احلقائق ل الفرا�سات اجلدلية.

وك����ان ال�����رازي ح��ري�����س��ا ع��ل��ى ���س��وؤال 
تقريبا  باملر�ش  يتعلق  ما  كل  عن  املري�ش 

من قريب اأو بعيد.
األ  ينبغي  الطبيب  »اإن  ي��ق��ول  وك���ان 
ي���دع ُم�����س��اَءل��ة امل��ري�����ش ع��ن ك��ل م��ا ميكن 
يف  خطوة  اأول  وه��ذه  علته،  ع��ن  يقوله  اأن 
التعامل مع املري�ش يف الطب احلديث؛ ثم 
يقوم الرازي بالك�سف على املري�ش وقيا�ش 
اأن  الأم���ر  ا�ستلزم  واإذا  والنب�ش،  احل���رارة 
يدخل املري�ش امل�ست�سفي فاإنه ي�سعه حتت 
كل  لت�سجيل  امل�ستمرة  الدقيقة  املالحظة 
�سبب  ك�سف  يف  مفيدة  ت��ك��ون  ق��د  معلومة 

املر�ش، اأو يف و�سف العالج.
اإل�����ى م���ا هو  ال�������رازي و����س���ل  اإن  ب���ل 
الطب  اأر���س��ى دعائم  ذل��ك، حيث  اأروع من 
ال��ت��ج��ري��ب��ي ع��ل��ى احل���ي���وان���ات، ف��ق��د ك��ان 
ي��ج��رب بع�ش الأدوي�����ة ع��ل��ى ال��ق��رود ف��اإن 

اأثبتت كفاءة واأمانا جربها مع الإن�سان.
م��ب��ت��ك��ر خل��ي��وط  اأول  ه���و  وال�������رازي 
اأمعاء القطة،  اجلراحة، وقد ابتكرها من 
وقد ظلت ت�ستعمل بعد وفاته لعدة قرون، 
ا�ستعمالها  ع��ن  اجل���راح���ون  ي��ت��وق��ف  ومل 
القرن  اأواخ���ر  م��ع��دودة يف  �سنوات  اإل منذ 
من  اأف�سل  اأن���واع  اخ��راع  عند  الع�سرين، 

اخليوط.
الزئبق،  �سنع مراهم  اأول من  وه��و   
ال���وري���دي  ال��ن��زي��ف  ب���ني  ق  ف�����َرّ واأول م���ن 
ال�سغط  وا�ستخدام  ال�سرياين،  والنزيف 
ب���الأ����س���اب���ع لإي����ق����اف ال���ن���زف ال����وري����دي، 
وا����س���ت���خ���دم ال����رب����ط لإي�����ق�����اف ال���ن���زي���ف 

ال�سرياين، وهذا عني ما ي�ستخدم الآن.
اأول م��ن و���س��ف عملية  اأي�����س��ا   وه���و 
واأول من  ال���ع���ي���ون؛  م���ن  امل����اء  ا���س��ت��خ��راج 
ال�سعال  الأفيون يف عالج حالت  ا�ستخدم 
علم  امللينات يف  اأدخ���ل  م��ن  واأول  اجل���اف؛ 
اعترب احلمى عر�سا  واأول من  ال�سيدلة، 
ل م��ر���س��ا؛ ك��م��ا ن�����س��ح ب��ت��ج��ن��ب الأدوي�����ة 
للعالج  اإذا كانت هناك فر�سة  الكيميائية 
بالغذاء والأع�ساب، وهو عني ما ين�سح به 

الأطباء الآن.
ومل يكن الرازي مبدعا يف فرع واحد 
ق��دم �سرحا مف�سال  ف��روع الطب، بل  من 
والن�ساء  والأط��ف��ال  الباطنية  ل��الأم��را���ش 
والعيون  التنا�سلية  والأم��را���ش  وال���ولدة 

واجلراحة وغري ذلك.
ومل يكن الرازي جمرد طبيب يهتم 
بعالج املر�ش، بل كان معلما عظيما يهتم 
بن�سر العلم وتوريث اخلربة، فكان يدر�ش 
ت��الم��ذت��ه ال��ط��ب يف امل��در���س��ة ال��ط��ب��ي��ة يف 
يعتمد  وك��ان  ببغداد،  الع�سدي  امل�ست�سفي 
يف ت���دري�������س���ه ع���ل���ى امل���ن���ه���ج���ني: ال��ع��ل��م��ي 
فكان  الإكلينيكي؛  والتجريبي  النظري، 
يدر�ش الكتب الطبية، وبع�ش املحا�سرات، 
الوقت  ذات  ويف  العلمية،  احللقات  ويدير 
وكان  املر�سى؛  اأ�سرة  على  طلبته  مع  مير 
يدر�سهم الطب يف ثالث �سنوات، وكان يف 
اآخر ال�سنوات الثالث يعقد امتحانا لطلبة 
الطب مكونا من جزاأين: اجلزء الأول يف 
مع  العملي  اجلانب  يف  والثاين  الت�سريح، 
املر�سى، ومن كان يف�سل يف اجلانب الأول 

ل يدخل المتحان الثاين.

مؤلفات الرازي
بالتدري�ش  يكتفي فقط  ال��رازي  يكن  ومل 
بل  ال��ع��ل��م،  لنقل  والم��ت��ح��ان��ات  والتعليم 
اأهمية عن هذه  اآخ��ر ل يقل  اهتم بجانب 
اجل����وان����ب وه����و ج���ان���ب ال���ت���األ���ي���ف، ف��ك��ان 
املعلومات  ال��ت��األ��ي��ف وت��دوي��ن  م��ك��را م��ن 

أبو بكر الرازي.. معجزة الطب عبر األجيال

وكتابة الكتب الطبية، حتى اأح�سى له ابن 
و  كتابا   113 »الفهر�ست«  كتابه  يف  الندمي 

28 ر�سالة.
ال��رازي  اأعظم موؤلفات  ك��ان من  وق��د 
ك��ت��اب »احل������اوي يف ع��ل��م ال����ت����داوي«، وه��و 
املعلومات  ل��ك��اف��ة  �ساملة  طبية  م��و���س��وع��ة 
ال��ط��ب��ي��ة امل���ع���روف���ة ح��ت��ى ع�����س��ر ال������رازي. 
اإل��ى اأك��ر من لغة  وق��د ترجم ه��ذا الكتاب 
اأوروبية، وطبع لأول مرة يف بري�سيا ب�سمال 
اأ�سخم  وه��و  1486م،  891ه���/  �سنة  اإيطاليا 
مبا�سرة،  املطبعة  اخ���راع  بعد  طبع  كتاب 

وكان مطبوعا يف 2٥ جملدا.
وم���ن كتبه اأي�����س��ا »امل��ن�����س��وري«، وق��د 
بن  املن�سور  اإل���ى  ن�سبة  ال���س��م  ب��ه��ذا  �سماه 
اإ���س��ح��اق ح��اك��م خ��را���س��ان، وق���د ت��ن��اول فيه 
م��و���س��وع��ات ط��ب��ي��ة م��ت��ع��ددة يف الأم���را����ش 

الباطنية واجلراحة والعيون.
ومن اأروع كتبه كذلك كتاب »اجلدري 
اأول  ال����رازي  اأن  يتبني  وف��ي��ه  واحل�����س��ب��ة«، 
ن  م��ن ف���رق ب��ني اجل����دري واحل�����س��ب��ة، ودَوّ
م���الح���ظ���ات يف غ���اي���ة الأه���م���ي���ة وال���دق���ة 

للتفرقة بني املر�سني.
غ��ري اأن اأه��م م��ا ميز ال���رازي يف ذلك 
كله، هو الُبعد الأخالقي عنده؛ فقد متيز 

الرازي بالأمانة العلمية التامة يف كتاباته؛ 
اأم����را م��ن الأم����ور اكت�سفه  ف��ك��ان ل ي��ذك��ر 
الأ�سلي،  املكت�سف  ا�سم  اإل��ى  اأ�سار  اإل  غريه 
ب��اأ���س��م��اء جالينو�ش  ك��ت��ب��ه  ح��ف��ل��ت  ول��ذل��ك 
ذكر  كما  وغريهم،  واأرمان�شو�ص  واأب��ق��راط 
يف كتبه املحدثني من الأطباء اأمثال يحيى 

بن ما�سويه، وحنني بن اإ�سحاق.
ت��الم��ذت��ه على  ال����رازي يح�ش  وك���ان 
يقول  فكان  وال��ت��األ��ي��ف،  الكتابة  نهج  ات��ب��اع 
لهم »اإذا جمع الطالب اأكرب قدر من الكتب، 
اأن يجعل لنف�سه  ف��اإن عليه  وفهم ما فيها، 
التي  الكتب  عنه  غفلت  م��ا  ي�سمنه  ك��ت��اًب��ا 

قراأها«.
ي��ك��ون  اأن  ت���الم���ذت���ه  ي��و���س��ي  وك�����ان 
اأك��ر م��ن نيل  اإب���راء املر�سى  هدفهم ه��و 
الأج������ور م��ن��ه��م، وي��و���س��ي��ه��م ك���ذل���ك ب���اأن 
متاما  ال��ف��ق��راء  ب��ع��الج  اهتمامهم  ي��ك��ون 
من  اإن��ه  بل  الأغنياء؛  بعالج  كاهتمامهم 
كتابا  لهم  األ���ف  بالفقراء  اهتمامه  ���س��دة 
خ��ا���س��ا ���س��م��اه »ط����ب ال����ف����ق����راء«، و���س��ف 
ثم  واأع��را���س��ه��ا  املختلفة  الأم���را����ش  ف��ي��ه 
و�سف طرق عالجها عن طريق الأغذية 
الأدوي���ة  م��ن  ب��دل  الرخي�سة  والأع�����س��اب 

مرتفعة الثمن اأو الراكيب النادرة.

الرازي )فوق( ون�سب تذكارية له يف حديقة مبنى الأمم املتحدة بالعا�سمة النم�ساوية، فينا
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جائزة للمخترعين
الطاقات  م��ن  بالعديد  اجلامعة  تزخر 
يف  واملوهبة  الرغبة  متلك  التي  الب�سرية 
البتكارات والخرتاعات  والبحث العلمي 
والتاأليف، وبرع كثري منهم يف هذا املجال 
من  لخرتاعاتهم  ب��راءات  على  وح�سلوا 
كثريا  و���س��ارك��وا  ال��ع��الق��ة،  ذات  اجل��ه��ات 
اجلامعة  با�سم  وم��وؤمت��رات  م��ع��ار���ش  يف 

و�سرفوها مب�ساركات مميزة.
اهتماما  اأب����دت  اجل��ام��ع��ة  اأن  ك��م��ا 
منقطع النظري بهم، فاأن�ساأت مركز املوهبة 
لهم يقدمون من  متنف�سا  ليكون  والإبداع، 
الدعم  جتد  التي  ابتكاراتهم  كل  خالله 

املادي وامل�ساندة.
ك���ث���ري م����ن ه��������وؤلء امل���خ���رتع���ني 
وامل��خ��رتع��ات ا���س��ت��ف��ادوا م��ن اخل���ربات 
املادي  والدعم  املركز  على  ت�سرف  التي 
التي  اجلامعة  على  وبقي  لهم،  والعملي 
خمتلف  يف  املتميزين  من�سوبيها  تكرم 
البحث  يف  ج��وائ��ز  تطرح  اأن  امل��ج��الت، 
اخرتاع  ب��راءات  على  للحا�سلني  العلمي 
للباحثني  وك��ذل��ك  ك��ت��اب��ا،  ي��وؤل��ف  وم��ن 
تكرم  ال��ع��زي��زة  فجامعتنا  املتميزين؛ 
والطالب  املوظفني  من  البارزين  �سنويا 

واأع�ساء هيئة التدري�ش.

من أحضان التاريخ
إلى آفـاق المسـتقبل

امللك �سلمان بن عبدالعزيز �سخ�سية وطنية مبوا�سفات عاملية، تربى يف كنف 
الدولة  الأول��ى، وتاآخى مع اخوته ملوك  ال�سعودية  الأجيال  والده يف مدر�سة 
وم�ستوياتهم  اع��م��اره��م  مبختلف  اململكة  م��واط��ن��ي  م��ع  وتعاي�ش  ال�سعودية، 
زعماء  بكبار  تربطه  التي  ال��دول��ي��ة  ال�سداقات  م��ن  الكثري  ول��ه  ومناطقهم، 
العامل. هذا باخت�سار هو �سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه اهلل، قائد الأمة وبطل 

احلزم ورجل املواقف.
متر الذكرى الثانية على بالدنا ونحن نعي�ش عهد �سلمان بن عبدالعزيز، 
الرجل الذي عرفناه اأمريا ووليا للعهد وملكا، ومن منا ل يعرف هذا الرجل، 

ومن منا مل ي�سمع عن خ�ساله الإن�سانية وحكمته للوطن وحزمه يف احلق.
�سلمان بن عبدالعزيز عرفناه حلوايل ن�سف قرن وهو اأمري ملنطقة 
الريا�ش، وهو الذي خطط لها وبناها ور�سمها وعا�سها يوما بيوم وعاما 
بعد عام، وت�سهد له الريا�ش من اأو�ساطها وجهاتها، من طرقها ومبانيها، 
من رجالها ون�سائها ي�سهدون له انه �ساحب الروؤية امل�ستقبلية التي حولت 
الريا�ش من مدينة متوا�سعة يف الإمكانيات وال�سكل واملحتوى الى مدينة 

عاملية ب�سكانها احلاليني الذين جتاوزوا ثمانية ماليني ن�سمة.
�سلمان بن عبدالعزيز الآن هو معني بتطوير الدولة ولي�ش العا�سمة 
فقط، فهّمه اأن ينقل هذه البالد اإلى اآفاق من التنمية ال�ساملة والتاأ�سي�ش 

الإقت�سادي يف كافة الأنحاء واملجالت.
واأم��ام  ط��رق  مفرقات  اأم��ام  اليوم  تقف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
مواجهات من الأخطار الداخلية واخلارجية، وكان �سلمان بن عبدالعزيز 
اأم��ام الأخ��ط��ار واأم��ام  هو رج��ل املرحلة ورج��ل كل امل��راح��ل، يبقى �سامدا 
التحديات التي تواجهنا. ف�سلمان الدولة هو عينها وقلبها وعقلها ير�سم 
الأم��ري  ومعه  تفوقها،  وجم��الت  تطويرها  وخطط  م�ستقبلها  اأب��ع��اد  لها 
روؤي��ت��ه  يف  يع�سدانه  �سلمان،  ب��ن  حممد  الأم���ري  وم��ع��ه  ن��اي��ف  ب��ن  حممد 

ال�سديدة ويعينانه يف كل جمالت التطوير والتمكن لبالدنا.
والبناء، وموؤ�س�سا  مل�سرية اخلري  ب�سلمان بن عبدالعزيز قائدا  لنا  هنيئا 
لأجماد امل�ستقبل، ونحن باأمان اهلل عز وجل ثم باأمان وحكمة مليكنا املفدى، 
حفظه اهلل، وم��ع��ه ول��ي��ا ع��ه��ده الأم���ري حممد ب��ن ن��اي��ف والأم����ري حممد بن 
�سلمان، خري من ا�ستعان بهما يف حتقيق روؤيته اإلى امل�ستقبل ودفعه بالبالد الى 

تناف�سية عاملية مع ثبات املبادئ والقيم والأمن والإ�ستقرار بحول اهلل تعالى.
)نقال عن �سحيفة »اجلزيرة« بت�سرف(
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