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المسعودي: التلفزيون السعودي صقل موهبتي
لي�س من امل�صتحيل اجلمع بني مهارتني اأو تخ�ص�صني؛ فالطالب بكلية العلوم الطبية 
والإعالمي.  التطبيقي  العلم  بني  اجلمع  ا�صتطاع  من��وذج  امل�صعودي،  فهد  التطبيقية، 
امل�صعودي �صرد ل� »اآفاق« جتربته يف جمال الإذاعة والتلفزيون، مو�صحا اأن ع�صقة للمنرب 
اخلطابي انطلق من الإذاعات املدر�صية، كما اأنه طور هوايته باملمار�صة حتى اأ�صبح مذيعا 

تلفزيونيا معتمدا من قبل وزارة الثقافة والإعالم )تفا�صيل �صفحة: 14(.

ف�صاء كوين �صا�صع ذهب يف مهب الريح، ولكن �صداه يرتدد اليوم 
يف اأكرث الأماكن هدوءا على �صطح الكرة الأر�صية!

اإليه  تو�صل  ما  باأحدث  جمهزة  هولندا(  )يف  الغرفة  هذه 
وفيها  الأ�صوات،  �صدى  لمت�صا�س  تقنيات  من  الف�صاء  علماء 
ي��ق��وم خ���رباء »وك��ال��ة ال��ف�����ص��اء الأوروب���ي���ة« ب��اخ��ت��ب��ار ال��ه��وائ��ي��ات 

�صديدة احل�صا�صية امل�صتخدمة يف املركبات واملرا�صد الف�صائية.
جدران احلجرة م�صنوعة من خليط معدين لديه القدرة 
على �صد اأية اإ�صارات ل�صلكية من اخلارج، �صواء كانت اإذاعية اأم 
وال���رادارات.  اخللوية  الأج��ه��زة  عن  ال�صادرة  تلك  اأو  تلفزيونية 
والتي تغطي اجلدران  ال�صورة،  الظاهرة يف  املدببة  ال�صكال  اأما 
تقوم  كيميائية   - ا�صفنجية  م��ادة  عن  عبارة  فهي  ال��داخ��ل،  من 

بامت�صا�س الإ�صارات والأ�صوات ال�صادرة داخل الغرفة.
الأوروب��ي��ة،  الف�صاء  وكالتي  ن�صر  ه��و  اخل��رب  ه��ذا  منا�صبة 
والأم���رك���ي���ة ل�����ص��ور ج��دي��دة م��ذه��ل��ة م��ن ال��ف�����ص��اء ال��ب��ع��ي��د مت 
التقطاها موؤخرا، بوا�صطة »مر�صد هابل الف�صائي« الذي يحمل 
ن�صر  »اآف���اق«  و�صتتولى  اليوم؛  حتى  ت�صنيعه  مت  تل�صكوب  اأق��وى 
هذه ال�صور يف اأعدادها القادمة تباعا، ملا لها ممن قيمة علمية 

كبرة، تعرفنا على الف�صاء الكبر من حولنا

العالم
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اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  ي��رع��ى 
»اللغة  بعنوان  دوليا،  العي�صى، موؤمترا 
ال�صبكة  على  الأدب���ي  والن�س  العربية 
الثالثاء  اجل��ام��ع��ة،  تنظمه  ال��ع��امل��ي��ة«، 
املقبل يف فندق ق�صر اأبها، وي�صتمر ملدة 

يومني.
وث���ّم���ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة، 
امل�����ص��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل���وؤمت���ر، الأ���ص��ت��اذ 
ال�صلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
رعاية وزير التعليم، والتي تاأتي �صمن 
وامل�صتمرة  الدائمة  ال���وزارة  اهتمامات 
يف  العلمية  وال��ربام��ج  الأن�صطة  بدعم 
العربية  ال��ل��غ��ة  اأن  ل���ص��ي��م��ا  اجل��ام��ع��ة، 
هي لغة القراآن الكرمي، ويف ظل تطور 
احل��دي��ث،  الع�صر  يف  التقنية  و���ص��ائ��ل 
ومن�����و ا����ص���ت���خ���دام ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 
�صبكات الن��رتن��ت يف الآون���ة الأخ���رة، 
اإل����ى تنظيم م��ث��ل ه��ذه  دع���ت احل��اج��ة 

املوؤمترات.
اأه��م��ي��ة  اأن  اإل�����ى  ال�����ص��ل��م��ي  ون�����وه 

ق�صية  يعالج  ك��ون��ه  م��ن  تنبع  امل��وؤمت��ر 
والتقنية، وهما مكونان  العربية  اللغة 

حلركة الفكر والثقافة.
امل��وؤمت��ر  اأن  اإل���ى  ال�صلمي  واأ����ص���ار   
ي���ه���دف اإل������ى ا����ص���ت���ج���الء واق������ع ال��ل��غ��ة 
العاملية،  املعلومات  �صبكة  على  العربية 
وو����ص���ع احل���ل���ول ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة 
ال�صعف  م���واط���ن  مل��ع��اجل��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
ومعرفة  العاملية،  ال�صبكة  على  اللغوي 
الإمكانات التي تتيحها ال�صبكة خلدمة 
امل�صتقبلية،  واآف��اق��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
اأ�صافها  التي  الفنية  ب��الأب��ع��اد  والإمل���ام 
الأدب���ي،  الن�س  على  التقني  امل��ح��ت��وى 
اخلا�صة  التقنية  ال��ب��ح��وث  وت�صجيع 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ال�صبكة  ال��ل��غ��ة  ب��خ��دم��ة 

العاملية.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
لل�صوؤون التعليمية والأكادميية، رئي�س 
الأ�صتاذ  للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة 
اأن  احل�صون،  علي  بن  حممد  الدكتور 

امللك  اإمي��ان��ا من جامعة  ياأتي  امل��وؤمت��ر 
خالد بدورها الرتبوي والتعليمي على 
اأن  امل�صتويني املحلي والعربي، واأ�صاف 
للغة قيمة جوهرية كربى يف حياة كل 
الأفكار،  حتمل  التي  الأداة  لأنها  اأم��ة، 
رواب��ط  بذلك  فتقيم  املفاهيم،  وتنقل 
الت�����ص��ال ب��ني اأب���ن���اء الأم����ة ال���واح���دة، 
وبها يتم التقارب والت�صابه والن�صجام 
اأن ت��ق��دم وان��ت�����ص��ار  ب��ي��ن��ه��م، م��و���ص��ح��ا 
اأي���ة ل��غ��ة م��ن ل��غ��ات ال�صعوب  وازده�����ار 
والأم������م يف ه���ذا ال���ع���امل ت��ت��وق��ف على 
مدى وجدية واهتمام اأبناء هذه اللغة 

بلغتهم، واعتزازهم بها، وحبهم لها.
ال��ل��غ��ة هي  اأن  واأ����ص���اف احل�����ص��ون 
ل�صان امل��رء وواف��د عقله، بها يعرب عن 
اأن  اإل��ى  لفتا  وهويته،  وثقافته  اأفكاره 
الأدبي  والن�س  العربية  »اللغة  موؤمتر 
من  نخبة  ي�صم  العاملية«  ال�صبكة  على 

الباحثني امل�صاركني يف املجال اللغوي.
العلوم  كلية  عميد  اأو�صح  ب��دوره، 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  الإن�����ص��ان��ي��ة، 
ال�صريف،  يحيى  ال��دك��ت��ور  ل��ل��م��وؤمت��ر، 
اللغة  ع��ن  تتحدث  امل��وؤمت��ر  اأن حم��اور 
�صوء  يف  العاملية  ال�صبكة  على  العربية 
ويت�صمن  احل���دي���ث،  ال��ل��غ��وي  ال���در����س 
ال�صبكة  على  العربية  اللغة  م�صتويات 
ال�صمات  بالف�صحى  و�صلتها  العاملية، 
ال�����ص��وت��ي��ة وال�����ص��رف��ي��ة وال��رتك��ي��ب��ي��ة 
العربية  للغة  وال��دلل��ي��ة  )ال��ن��ح��وي��ة( 
اللغة  وم�صكالت  العاملية،  ال�صبكة  على 
بينما  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صبكة  على  العربية 
ي���ت���ح���دث امل����ح����ور ال����ث����اين ع����ن ال��ل��غ��ة 
ويت�صمن  التقنية،  والإتاحات  العربية 
احل���دي���ث���ة يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  و����ص���ائ���ل  دور 
وال��ف��ه��ر���ص��ة  امل��ع��ا���ص��رة،  ال��ل��غ��ة  ت�صكيل 
الإل����ك����رتون����ي����ة، وال���ك���ت���اب���ة ال��ع��رب��ي��ة 
)الإم����������الء(، واحل������رف ال���ع���رب���ي على 
ال��ل��غ��وي،  والن��ف��ت��اح  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صبكة 
وه���ج���ن���ة ال���ل���غ���ة وو�����ص����ائ����ل ال��ت��ق��ن��ي��ة 
احل����دي����ث����ة، واإ����ص���ه���ام���ات���ه���ا يف ح��ف��ظ 
)�صعرا  ال��رق��م��ي  الأدب����ي  للن�س  اأم��ث��ل 
ون��رثا(، كما هو على ال�صبكة، واإتاحته 

للباحثني.

واأ�صاف ال�صريف اأن املحور الثالث 
وت�صكالته  الأدب���ي  الن�س  عن  يتحدث 
نقدية(،  )درا���ص��ات  العاملية  ال�صبكة  يف 
يف  الأدب����ي  ال��ن�����س  ت�صكالت  ويت�صمن 
املتنوعة،  ال�صبكية  وامل��واق��ع  امل��دون��ات 
وت�����ص��ك��الت ال��ن�����س الأدب������ي يف م��واق��ع 
احلا�صن  واأث��ر  الجتماعي،  التوا�صل 

التقني على الن�س الأدبي.
اللغة  اأكد رئي�س ق�صم  من جهته، 
عبدالرحمن  الدكتور  واآدابها  العربية 
جميع  ي�����ص��ك��ر  ال��ق�����ص��م  اأن  امل��ح�����ص��ن��ي، 
على  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  يف  العاملة  اللجان 
ج��ه��وده��م ال��ك��ب��رة ال��ت��ي اأ���ص��ه��م��ت يف  
اإجن������ازه، وق����ال »ال��ق�����ص��م ح���ني ف��ك��ر يف 
خط  لتاأ�صي�س  ي�صعى  كان  املوؤمتر  هذا 
معريف ميثل عالمة على الق�صم عربيا 

وعامليا«.
اللغة  مو�صوع  اختيار  اأن  واأ�صاف 
ال�صبكة  على  الأدب���ي  والن�س  العربية 
ع�صري  مو�صوع  اختيار  ميثل  العاملية 
يتقاطع مع روؤية الق�صم الذي بداأ فعال 
كان  اأم  املوؤمتر  بهذا  �صواء  تاأ�صي�صه،  يف 
وقد  العلمي،  البحث  خ��الل  م��ن  ذل��ك 
ع��دة بحوث  الق�صم  ال��زم��الء يف  اأجن���ز 
اأك���ادمي���ي���ة ل��ل��رتق��ي��ة يف جم����ال ال��ل��غ��ة 
العربية على ال�صبكة العاملية يف فرعي 
الأدب واللغة، كما فتح الق�صم لطالبه 
البحث  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ص���ات  ب���رام���ج  يف 
الهج�س،  ب��ه��ذا  تت�صل  م��و���ص��وع��ات  يف 
العلمية  الر�صائل  بع�س  اأجن���زت  وق��د 
قيد  وبع�صها  املجال،  ه��ذا  يف  للطالب 

العمل.
بعد  الق�صم يطمح  اأن  اإل��ى  واأ���ص��ار 
اإجن�����از ه����ذا امل����وؤمت����ر، ب�����اإذن اهلل، اإل���ى 
تاأ�صي�س كر�صي اأدبي للغة العربية على 
للغة  وح���دة  واإن�����ص��اء  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صبكة 
اأن  م��وؤك��دا  التفاعلي،  والأدب  العربية 
الق�صم بهذا اخلط املعريف ي�صعى اإلى اأن 
املنطقة  ه��ذه  يف  معرفيا  مرجعا  يكون 
العلمية التي ت�صكل حياة اللغة العربية 

وم�صتقبلها.

سعيد العمري
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نيابة عن أمير عسير.. مدير الجامعة
يرعى ملتقى الجامعة الصحي بالحريضة

ن��ي��اب��ة ع��ن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم���ر 
منطقة ع�صر، رعى مدير اجلامعة الأ�صتاذ 
الدكتور فالح ال�صلمي، م�صاء الأحد املا�صي، 
اجلامعة  ب��رن��ام��ج  فعاليات  ان��ط��الق  حفل 
ال�����ص��ح��ي ال��ت��وع��وي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي اخل��ام�����س 
ملحافظة  التابع  احلري�صة  مركز  يف  املقام 
اآل  �صالح  حمافظها  بح�صور  اأمل���ع،  رج���ال 

فردان. وا�صتمر الربنامج اأ�صبوعا.
األقاها خالل  كلمة  ال�صلمي يف  وع��رّب 
ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ع��ن خ��ال�����س ���ص��ك��ره ل�صمو 
الربنامج  لهذا  رعايته  على  املنطقة  اأم��ر 
مبا�صر  ودع��م  كبر  باهتمام  يحظى  ال��ذي 
من  الأمر في�صل بن خالد، م�صرا اإلى اأن 
الربنامج  هذا  خالل  اجلامعة  به  تقوم  ما 
�صاكرا  جمتمعها،  جت��اه  واجبها  م��ن  ج��زء 
اإق��ام��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  من�صوبي اجل��ام��ع��ة 
ملن�صوبي  �صكره  مو�صال  الربنامج،  واإجن��اح 
م��رك��ز احل��ري�����ص��ة، وحم��اف��ظ��ة رج���ال اأمل���ع، 
ال�صعاب  وت��ذل��ي��ل  اجل��ام��ع��ة  م��ع  لتعاونهم 
اأم��ام��ه��ا ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا لأه����ايل امل��رك��ز 
والقرى والهجر التابعة له، اآمال اأن حتقق 
ال�����دورة احل��ال��ي��ة م��ن ال��ربن��ام��ج جن��اح��ات 
كبرة، كما يف الأعوام ال�صابقة، واأن يحظى 

بتنظيم اأف�صل يف ال�صنوات املقبلة.
اأملع،  �صكر حمافظ رج��ال  من جانبه، 
»جهودها  على  اجلامعة  ف���ردان،  اآل  �صالح 
جمتمعية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  يف  ال��ب��ال��غ��ة« 
اأه����ايل املحافظة  ���ص��ك��ر  م��ت��م��ي��زة، م��و���ص��ال 
وم����رك����ز احل���ري�������ص���ة وال�����ق�����رى وال���ه���ج���ر 
امللتقى  اأن  واأ���ص��اف  للجامعة.  لها  التابعة 
يعد م��ن ال��ربام��ج ال��رائ��دة ال��ت��ي ت�صهم يف 
متمنيا  احلري�صة،  اأه��ايل  وتوعية  تثقيف 
هذه  مثل  اإق��ام��ة  م��ن  اجلميع  ي�صتفيد  اأن 

الأن�صطة لتعم الفائدة.
يف �صياق مت�صل، اأو�صح نائب امل�صرف 
عباق،  ف��وؤاد  الدكتور  الربنامج،  على  العام 
للعام  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  ت��ن��ظ��م  اأن اجل��ام��ع��ة 
ذات  يجعلها  »مم��ا  ال��ت��وايل،  على  اخلام�س 
ال�صحية  وا�صعة يف تقدمي خدماتها  خربة 

والتوعوية والتثقيفية بجودة عالية«.
»اإن��ه  ق��ال  الربنامج،  حمتويات   وعن 
ع��ي��ادات   10 منها  طبية،  ع��ي��ادة   27 ي��ح��وي 
لطب الأ�صنان، وتخ�ص�صية كطب الأطفال 
القلب  واأم��را���س  واجللدية  الباطنة  وطب 
وتاأهيل  للعيون  عيادة  وكذلك  وال�صرايني، 

واإ�صابات الظهر  الداخلية والتوازن،  الأذن 
ملر�صى  امل��ب��ك��ر  الفح�س  والرقبة، وعيادة 
وعيادة  للن�صاء،  ك�صف  وع��ي��ادات  ال�صكري، 
الإق�����الع ع���ن ال��ت��دخ��ني وق��ي��ا���ص��ات طبية، 
وخ����دم����ات ال�������ص���م���اد، وخم����ت����ربات ط��ب��ي��ة، 

والفح�س بالأ�صعة واملوجات ال�صوتية«.
���ص��ه��دت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  وب����ني ع���ب���اق 
اخلدمية  الأن�صطة  من  جمموعة  م�صاركة 
اإلى وجود عدد من  والت�صغيلية، بالإ�صافة 
الأجهزة  اأن��واع  وخمتلف  املتنقلة  العيادات 
ال��الزم��ة، مع وج��ود �صيدلية حتتوي على 
�صهد  الأدوية، كما  من  ن��وع   200 من  اأك��رث 
ال���ربن���ام���ج ت���ق���دمي حم���ا����ص���رات ت��وع��وي��ة 

وعرو�س مرئية، ودورات تدريبية.

أكثر من 870 مستفيدا 
قدمت اجلامعة خدمات �صحية لأكرث من 
ال�صحي  برناجمها  خ��الل  م�صتفيدا،   870
والتوعوي والتثقيفي ال�خام�س، اإ�صافة اإلى 
تقدمي حما�صرات وندوات ودورات تدريبية 
توعوية وتثقيفية لأبناء واأهايل احلري�صة 
وا�صتقبلت  لها.  التابعة  والهجر  وال��ق��رى 
لكلية  التخ�ص�صية  ال�صت�صارية  ال��ع��ي��ادات 
الربنامج  ان��ط��الق  منذ  ح��ال��ة   238 ال��ط��ب 
الثاين، ومت من خاللها  اليوم  حتى �صباح 
حتويل حالة ملري�س يعاين من م�صكلة يف 
نب�س  يف  حاد  وانخفا�س  القلب،  �صمامات 
اأخرى  اإلى م�صت�صفى ع�صر، وحالة  القلب 
تعاين من اأمل حاد يف اجلنب الأمين، وبعد 
اأن  ات�صح  ال�صوتية  امل��وج��ات  اأ�صعة  اإج���راء 
وظ��ه��ور ح�صوة  احل��ال��ب،  تو�صعا يف  ه��ن��اك 
م�صت�صفى  اإلى  املري�س  فتم حتويل  كبرة، 

القحمة.
كما عاينت عيادات كلية طب الأ�صنان 
عالجية  خدمات  فيها  وقدمت  حالة،   236
منها:  م��راح��ل  ب��ع��دة  م��رت  للم�صتفيدين، 
ومعاجلة  واخل��ل��ع  والتنظيف  الت�صخي�س 
اجلذور، بالإ�صافة اإلى اخلدمات التوعوية.
وق�����دم�����ت ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم ال���ط���ب���ي���ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة خ���دم���ات���ه���ا لأك������رث م����ن 179 
واأ���ص��ع��ة  امل��خ��ت��ربات،  خ���الل  م��ن  م�صتفيدا 
الأذن،  ت��اأه��ي��ل  وع��ي��ادة  ال�صوتية،  امل��وج��ات 

والظهر والرقبة، والتهاب املفا�صل.
النظر  فح�س  عيادة  ا�صتقبلت  كذلك 
73 حالة، اطلع عليهم كل من الدكتور بندر 
وحولت  الفلقي،  يحيى  والدكتور  ال��دلك 

بي�صاء وزرق���اء  م��ي��اه  �صبع ح���الت  ال��ع��ي��ادة 
وف��ر  ك��م��ا  ال���ع���ام.  حم��اي��ل  م�صت�صفى  اإل����ى 
املدينة  عليها  ت�صرف  �صيدلية  ال��ربن��ام��ج 
ال��ط��ب��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة، وزع�����ت م���ن خ��الل��ه��ا 
للم�صتفيدين  الطبية  والعقاقر  الأدوي���ة 
اأكرث  عددهم  وبلغ  الربنامج،  خدمات  من 

من 150 م�صتفيدا.
�صنف   200 نحو  ال�صيدلية  و�صمت   
من الأدوية، اأبرزها اأدوية الأمرا�س املزمنة، 
واأمرا�س  واجللدية  وامل�صكنات  وامل�صادات 
احل�����ص��ا���ص��ي��ة، واأدوي�������ة ال���ع���ي���ون، وال��ن�����ص��اء 
وال��روم��ات��ي��زم،  املفا�صل  واأدوي����ة  وال����ولدة، 
واأدوية اجلهاز اله�صمي وامل�صالك البولية، 

اإ�صافة اإلى اأدوية احلالت الطارئة.
ا�صتقبل 57 طالبا  الربنامج  اأن  يذكر 

من مدر�صة عمر بن عبدالعزيز البتدائية 
ب��احل��ري�����ص��ة، واأج���ري���ت ل��ه��م ال��ف��ح��و���ص��ات 
واخلدمات العالجية، اإ�صافة اإلى حما�صرة 
ت��وع��وي��ة ع��ن �صحة ال��ف��م والأ����ص���ن���ان. كما 
اأقيمت دورة تدريبية يف الإ�صعافات الأولية 
من  طالبا   70 نحو  ا�صتهدفت  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

ثانوية الفهد باحلري�صة.

معرض لألمن والسالمة 
ال�صحي  الربنامج  فعاليات  هام�س  وعلى 
اأق��ام��ت  اخل��ام�����س،  والتثقيفي  وال��ت��وع��وي 
معر�صا  باجلامعة  وال�صالمة  الأم��ن  اإدارة 
ال�صالمة  على جت��ه��ي��زات  اح��ت��وى  ت��وع��وي��ا 
والإط������ف������اء ب���اجل���ام���ع���ة، ال���ت���ي ت���ع���د خ��ط 

الدفاع الأول يف حالة ن�صوب احلريق.

عيادة التدخين تستقبل
أكثر من 2000 حالة 

باجلامعة،  الطالب  ���ص��وؤون  عمادة  �صاركت 
والتوعوي  ال�صحي  الربنامج  فعاليات  يف 
بعيادة  باحلري�صة،  اخل��ام�����س  والتثقيفي 

ملكافحة التدخني.
الخت�صا�صي  العيادة  م�صرف  وك�صف 
الج��ت��م��اع��ي م��و���ص��ى ال��ن��ج��ع��ي ع���ن تقنية 
ع��الج��ي��ة ح��دي��ث��ة ت�����ص��ت��خ��دم يف ال���ع���ي���ادة، 
الإق��الع  يف  ال��راغ��ب��ني  م�صاعدة  يف  وت�صهم 
عن التدخني، ت�صمى ب� )املالم�س الف�صي( .
ي��ط��ل��ق  اجل����ه����از  اأن  ال���ن���ج���ع���ي  وب�����ني 
ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة ع���رب اجل�صم  ذب���ذب���ات 
مادة  اإف���راز  على  النخامية  الغدة  لتحفيز 
يف  النيكوتني  مقام  تقوم  التي  الأندروفني 

ج�صم املقلع عن التدخني حتى ل ي�صعر باأي 
�صداع اأو دوار اأو توهان.

وق������ال »الأن������دروف������ني م������ادة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأو  اأ���ص��رار  اأي  لها  ولي�س  اجل�صم  م��ن  تفرز 
الطبيعي  الإط���الق، واجل�صم  ت��اأث��رات على 
ي��ف��رزه��ا على ال����دوام وط���وال ال��ع��م��ر، ولكن 
النيكوتني يف ج�صد املدخن يوقف اإفراز هذه 
املادة، ويجعل اجل�صد يعتمد على النيكوتني 
ال�صار بديال لالأندروفني الطبيعي املفيد«، 
الف�صي  املالم�س  عرب  العالج  اأن  اإل��ى  لفتا 
واح��دة  جل�صة  بواقع  جل�صات  �صت  ي�صتغرق 
النجعي  واأ���ص��ار  �صاعة.  ن�صف  مدتها  يوميا 
األ��ف��ي  م��ن  اأك���رث  ا�صتقبلت  ال��ع��ي��ادة  اأن  اإل���ى 
حالة اأثناء اأداء عملها باجلامعة، وت�صببت يف 

اإقالع 800 حالة عن التدخني.
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متثل اللغة اأ�صا�صا للهوية لكل اأمة، ويف �صاأن اللغة العربية فاإن اأهميتها تزداد 
العربي،  والفكري  احل�صاري  ال��رتاث  وحاملة  الكرمي  ال��ق��راآن  لغة  لكونها 
ما  وا�صتك�صاف  بالبحث  م�صى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك��رث  ال��ي��وم  مطالبون  ونحن 

ي�صاعد هذه اللغة على البقاء واإكمال م�صرتها التاريخية.
وما من �صك يف اأن اللغة العربية تواجه حتديات حقيقية تتطلب جهودا 
مكثفة وم�صتمرة لفرتة زمنية ممتدة، تت�صافر فيها جمموعة من العلوم: 
اللغة،  والريا�صيات، والإح�صاء، والهند�صة، وعلوم احلا�صب، وت�صارك فيها 
جهات متعددة؛ حتى تواكب الع�صر وت�صتجيب مل�صتجداته، واإن ن�صر ا�صتعمال 
اللغة العربية على ال�صبكة العاملية »الإنرتنت« يتطلب زيادة خمزون املحتوى 
تقنية  اأدوات  اإل��ى  بحاجة  اأن��ه  كما  اإل��ي��ه،  الو�صول  و�صرعة  العربي  الرقمي 
تتالءم  واأنظمة معاجلة  وبرجميات  تطبيقات  تعتمد  اأ�صا�صية،  ومعلوماتية 
البحث،  الأدوات حم��رك��ات  ه���ذه  اأه���م  وم���ن  ال��ع��رب��ي��ة وحتليلها.  ال��ل��غ��ة  م��ع 

واملعاجم، وغرها.
اململكة  داخ��ل  املوؤ�ص�صات،  خمتلف  يف  حثيثة  جهود  وتبذل  ُبذلت  ولقد 
وخارجها، لتطوير واإثراء املحتوى الرقمي العربي، ومعاجلة اللغة العربية 
اآليا، وحر�صا من جامعة امللك خالد على الإ�صهام يف هذه اجلهود جاء تنظيم 
الذي  العاملية«  ال�صبكة  على  الأدب��ي  والن�س  العربية  »اللغة  ال��دويل  املوؤمتر 
عددا  ويناق�س  الإن�صانية،  العلوم  بكلية  واآدابها  العربية  اللغة  ق�صم  ينظمه 
للم�صاركني  واأرج���و  العلمية،  والأوراق  البحوث  تتناولها  التي  امل��ح��اور  من 

ول�صيوف املوؤمتر التوفيق، والو�صول باملوؤمتر اإلى اأهدافه وغاياته.

* الكلمة التقدميية ملعايل مدير اجلامعة
امل�شرف العام على امل�ؤمتر الدويل
للغة العربية والن�ص الأدبي على ال�شبكة العاملية

اللغة العربية.. 
تحديات وجهود*

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

دراسة إلنشاء مركز األمير فيصل بن خالد للجودة
سعيد العمري

خالد  امل��ل��ك  جامعة  م��ن  ف��ري��ق  التقى 
�صليمان  ع�صر،  منطقة  اإم���ارة  بوكيل 
الإم����ارة،  من�صوبي  وب��ع�����س  اجل��ري�����س، 
ل��درا���ص��ة  امل�����ص��رتك  التن�صيق  اإط����ار  يف 
وال��درا���ص��ات  البحوث  معهد  بها  ي��ق��وم 
ال���ص��ت�����ص��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة ح��ي��ال اإن�����ص��اء 
مركز الأمر في�صل بن خالد للجودة 
مل�صاعدة  احل��ك��وم��ي،  الأداء  وحت�����ص��ني 
الأج�����ه�����زة احل���ك���وم���ي���ة ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق 
خالل  م��ن  ال�صاملة،  اجل���ودة  مفاهيم 

ال��ت��غ��ي��ر م���ن ال����داخ����ل، والإ����ص���ه���ام يف 
تطوير وحت�صني م�صتوى الأداء ب�صفة 

م�صتمرة.
وي���ه���دف اإن�������ص���اء امل���رك���ز امل��ق��رتح 
م���ن ق��ب��ل اإم������ارة م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر اإل���ى 
ن�����ص��ر ث���ق���اف���ة اجل�������ودة وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
وم��ع��اي��ره��ا يف امل��ن��ط��ق��ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا 
م�صتوى  لتح�صني  ا�صرتاتيجيا  خيارا 
يعود  امل��ق��دم��ة، مب��ا  واخل��دم��ات  الأداء 
بالنفع والفائدة على اأبناء املنطقة، من 
خالل ور�س عمل وحما�صرات وندوات، 
ب���الإ����ص���اف���ة اإل������ى ب��ع�����س ال����درا�����ص����ات 

ون�صر  ال��ت��دري��ب،  وتفعيل  املتخ�ص�صة 
يف  تطبيقاتها  وتدعيم  اجل��ودة  ثقافة 
املنطقة،  يف  احلكومية  الإدارات  جميع 
وت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��ب�����ص��ري��ة يف جم��ال 
اجل����ودة، ودع���م ال��ت��ك��ام��ل ب��ني اجل��ه��ات 

احلكومية.
واأع�������رب ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال���درا����ص���ات ال���ص��ت�����ص��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
عن  احل��دي��ث��ي  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور 
امللكي  ال�صمو  �صكره وتقديره ل�صاحب 
الأم������ر ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د ع��ل��ى ه��ذه 
املركز،  ه��ذا  باإن�صاء  ال��رائ��دة«  »الفكرة 

ال�صاملة،  اجل����ودة  م��ف��اه��ي��م  وت��ر���ص��ي��خ 
واإدارة  احلكومية  باخلدمات  وربطها 
والرقابة  الإج����راءات  وت�صهيل  الأداء، 
وكيل  اأي�����ص��ا  �صكر  كما  تنفيذها،  على 
ما يجدونه  اإم��ارة منطقة ع�صر على 

من تعاون ودعم لهذا امل�صروع.
 واخ���ت���ت���م احل���دي���ث���ي ت�����ص��ري��ح��ه 
ي�صرف  ال���ذي  اجلامعة  مل��دي��ر  بال�صكر 
وي�صخر  كثب،  من  الدرا�صة  ه��ذه  على 
ال��درا���ص��ة للخروج  ل��ف��ري��ق  الإم��ك��ان��ات 
املركز  ه��ذا  اإن�صاء  يف  امل��رج��وة  بالنتائج 

وحتقيق اأهدافه الطموحة.

يحيى التيهاني

رع����ى ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
في�صل بن خالد، اأمر منطقة ع�صر، 
ب����دي����وان الإم���������ارة، ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات 
مع  اجلامعة  عقدتها  وت��ع��اون  �صراكة 
كل من: املديرية العامة للدفاع املدين، 
واملديرية  لل�صجون،  العامة  واملديرية 

العامة ملكافحة املخدرات.
واأو�����ص����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال�����درا������ص�����ات ال����ص���ت�������ص���اري���ة، رئ��ي�����س 
ق�����ص��م ال��ت�����ص��وي��ق ب��اجل��ام��ع��ة، ال��دك��ت��ور 
ه���ذه  اأن  احل����دي����ث����ي،  ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف 
اجلامعة  م��ن  �صعيا  ت��اأت��ي  الت��ف��اق��ي��ات 
ل��رت���ص��ي��خ دوره�����ا امل��ج��ت��م��ع��ي وت���اأك���ي���داً 
لر�صالتها يف خدمة التنمية للمنطقة.

أمير عسير يرعى اتفاقيات شراكة 
بين الجامعة وجهات أمنية

اجل���ام���ع���ة  ات���ف���اق���ي���ة  اأن  واأك���������د 
تركز  امل��دين  للدفاع  العامة  واملديرية 
ع��ل��ى ت���ق���دمي امل���ح���ا����ص���رات وال���ن���دوات 
والدورات التدريبية يف املجال الإداري 
الأم��ن  وجم���الت  والنف�صي  وال�صرعي 
العلمية  الدرا�صات  وتنفيذ  وال�صالمة 

وامل�صوحات امليدانية امل�صرتكة.
وق����������ال »اأم������������ا الت�����ف�����اق�����ي�����ة م��ع 
اجلامعة  ف�صتقدم  ال�صجون  م��دي��ري��ة 
الربامج،  من  وا�صعة  حزمة  مبوجبها 
برنامج  درا���ص��ة  اإت��اح��ة  ب��داي��ة  تت�صمن 
للح�صول  ل��ل�����ص��ج��ن��اء  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
تقدمي  ع��رب  اجلامعية  ال�����ص��ه��ادة  على 
ال��درو���س وامل��ح��ا���ص��رات داخ���ل ال�صجن 
اأو عرب الف�صول الفرتا�صية والتعليم 
الإل�������ك�������رتوين، وال����ت����زم����ت اجل���ام���ع���ة 

لإدارة  ال��ك��ام��ل  الفني  ال��دع��م  بتقدمي 
ال�����ص��ج��ون وت���وف���ر ج��م��ي��ع امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ت�����ص��ه��ي��ل ه������ذا الأم�������ر، 
التدريبية  ال�����دورات  ل��ت��ق��دمي  اإ���ص��اف��ة 
والعاملني  لل�صجناء  الدبلوم  وب��رام��ج 
وت��ط��وي��ر  الآيل  يف جم����الت احل��ا���ص��ب 
امل����ه����ارات ال���ذات���ي���ة والإداري��������ة وال��ل��غ��ة 
العام  اأبها  ب�صجن  و�صتقام  الإجنليزية، 

كمرحلة اأولى«.
ال��ط��ب  ك���ل���ي���ات  اأن  اإل������ى  واأ������ص�����ار 
وال�صيدلة وطب الأ�صنان �صتقدم اأي�صا 
وال�صحية  الطبية  ال��ربام��ج  من  ع��ددا 
ل��ل�����ص��ج��ن��اء ب��ت��وف��ر الأدوي������ة ال��الزم��ة 

والعيادات املتنقلة املجهزة بالكامل.
اأم��������ا الت����ف����اق����ي����ة م�����ع م���دي���ري���ة 
برامج  ف�صتت�صمن  امل��خ��درات  مكافحة 

التوجيه  وب��رام��ج  والتثقيف  التوعية 
والإر�������ص������اد ال��ن��ف�����ص��ي وال����ت����دري����ب يف 
جم���الت اجل����ودة والإ���ص��ه��ام يف اإع���داد 
واإج��راء  والعالجية  الوقائية  اخلطط 

الدرا�صات امل�صرتكة.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء، رع���ى الأم���ر 
في�صل بن خالد توقيع هذه التفاقيات 
الدكتور  خالد  امللك  جامعة  مدير  مع 
اجلامعة  ع��ن  وق���ع  اإذ  ال�صلمي؛  ف��ال��ح 
وكالوؤها، وعن املديرية العامة للدفاع 
�صالح  ال��ل��واء  ع�صر،  مبنطقة  امل���دين 
العامة  املديرية  من�صي احلارثي، وعن 
العميد مبارك حميا  بع�صر  لل�صجون 
ال�صلي�س، وعن املديرية العامة ملكافحة 
ال��ع��م��ي��د �صعد  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  امل����خ����درات 

عبداهلل العمري.



مؤتمرات

المؤتمر الدولي للغـة العربية
والنـص األدبي على الشبكة العالمية

ي��ت��ن��اول ه���ذا امل���وؤمت���ر »ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
العاملية«  ال�صبكة  على  الأدب����ي  وال��ن�����س 
م��و���ص��وع��ا ذا اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ي���دور ح��ول 
وياأتي  املعا�صر،  وواقعها  العربية  اللغة 
التي تبذلها اجلامعات  اإطار اجلهود  يف 
للنهو�س  والبحثية  العلمية  وامل���راك���ز 
عليها،  واحلفاظ  العظيمة،  اللغة  بهذه 
واله����ت����م����ام مب����ا م����ن ����ص���اأن���ه اإح���الل���ه���ا 
حملها الذي يليق بها يف وقت تتهددها 

الأخطار، وحتيط بها املوؤثرات.
اإلى  خالد  امللك  جامعة  من  و�صعيا 
على  بها  امل��ن��وط  العلمي  ب��دوره��ا  القيام 
والعاملية.   والإقليمية  املحلية  امل�صتويات 
ال���ذي ي�صارك  امل��وؤمت��ر  ف��اإن��ه��ا تنظم ه��ذا 
ف��ي��ه ن��خ��ب��ة م��ن ال��ع��ل��م��اء وامل��خ��ت�����ص��ني يف 
و�صيقدمون  والأدب،  اللغة  ع��ل��وم  ف���روع 

حديثهم  عند  جديدة،  روؤى  اأبحاثهم  يف 
ع���ن ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي ت��ق��ع ���ص��م��ن حم���اور 
امل����وؤمت����ر وت�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه����داف����ه، 
وميكن توظيف هذه الأبحاث يف معاجلة 
يتما�صى  ب�صكل  حلول  اإيجاد  اأو  اإ�صكالت 

مع اأ�صول البحث العلمي ومنهجيته.
ال���ل���ج���ن���ة  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  ج�����دي�����ر 
اأك��رث  منذ  تعمل  للموؤمتر  التنظيمية 
من عام ا�صتعدادا لهذه الفعالية البارزة 
والنجاح  التوفيق  متمنيا  اجلامعة،  يف 

للجميع.

د. حممد بن علي احل�ش�ن
وكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية 
والأكادميية
رئي�س اللجنة التنظيمية للموؤمتر
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مؤتمرات

اللغة  ت��ن��اول  مي��ك��ن  اأن���ه  الطبيعي  م��ن 
م���ن ج���وان���ب خم��ت��ل��ف��ة، ول��ك��ن اجل��ان��ب 
الت�����������ص�����ايل ل���ل���غ���ة مي����ث����ل ج���وه���ره���ا 
ف��ه��ي منظومة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة،  ووظ��ي��ف��ت��ه��ا 
تت�صكل  ال���ت���ي  امل��ن��ط��وق��ة  ال����رم����وز  م���ن 
يف  فالن�صو�س،  فاجلمل  الكلمات  منها 
م��ظ��ه��ر ي��ت��ج��ل��ى ف��ي��ه ال���ع���امل اخل��ارج��ي 
وال��داخ��ل��ي ل��الإن�����ص��ان ع��ل��ى ح��د ���ص��واء؛ 
حني ي�صتخدمها لتو�صيل اآرائه واأفكاره 
الوعي  اللغة  ت��ك��ّون  وب��ه��ذا  وان��ف��ع��الت��ه، 
ال��ذي يتبدى يف ه��ذا النمط  الإن�����ص��اين 

الراقي من ال�صلوك الب�صري.
وامل�����ص��ه��د ال���راه���ن ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ع��ل��ى ال�����ص��ب��ك��ة ال��ع��امل��ي��ة ي��ت��ط��ل��ب درا���ص��ة 
وا���ص��ت��ق�����ص��اء وم��الح��ظ��ة ل��ل��وق��وف على 
اللغة  هي  فاللغة  وتفا�صيله،  مظاهره 

ول���ك���ن ال���و����ص���ي���ط ال������ذي ت��ن��ت��ق��ل ع���ربه 
ق���د اخ��ت��ل��ف يف ع����امل ال���ي���وم امل��ت��زاح��م 
»اللغة  وموؤمتر   ، والو�صائل  بالو�صائط  
ال��ع��رب��ي��ة وال��ن�����س الأدب����ي ع��ل��ى ال�صبكة 
العاملية« ُيعنى بدرا�صة اللغة التي ل�صك 
اأن��ه��ا ت���اأث���رت، بفعل ه���ذه امل��ت��غ��رات، يف 
اأ���ص��وات��ه��ا واأل��ف��اظ��ه��ا وت��راك��ي��ب��ه��ا تغرا 
ي��وج��ب ال��ت��ف��ات��ة امل��خ��ت�����ص��ني وامل��ه��ت��م��ني 
ب�����ص��اأن��ه��ا اإل����ى درا����ص���ة ه���ذه امل�����ص��ت��ج��دات 
خلدمة  ال�صحيح؛  اإط��اره��ا  يف  وو�صعها 
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة واإ�����ص����ف����اء ����ص���يء م��ن 
التطور  حتمية  وم�صايرة  لها،  احليوية 

وروح الع�صر.
ك��م��ا اأن درا����ص���ة ال��ن�����س الإب���داع���ي، 
الف�صيحة  امل��وح��ي��ة  ل��غ��ت��ه  ت��ن��ح��و  ال����ذي 
ط��اق��ات  م��ن  خ��ا���ص��ا مب��ا حتمله  منحى 

اأو  فهمه  بحيثي�صعب  متداخلة  رمزية 
فر�صية  خ��الل  من  تذوقه  اأو  ا�صتيعابه 
واحدة، تكمل اجلزء الآخر من ال�صورة، 
ف��ق��د اأت���اح���ت و���ص��ائ��ل الت�����ص��ال لكثر 
وجتاربهم  اإب��داع��ه��م  نقل  املبدعني  م��ن 
ب�������ص���رع���ة،  واأع���ط���ت���ه���م م�����ص��اح��ة اأك����رب 
مّكنت  املقابل  ويف  وال��ت��داول،  لالنت�صار 
ل��ل��ح��رك��ة ال��ن��ق��دي��ة مم��ار���ص��ة دوره�����ا يف 
وكل  فنيا،  تناول  الن�صو�س  هذه  تناول 
ال�صخم  التقني  ال��ث��ق��ايف  احل���راك  ه��ذا 
اأف��رز ق�صايا كثرة تتناولها حماور  قد 

املوؤمتر.

اأ. د. يحيى بن عبداهلل ال�شريف
عميد كلية العلوم الإن�صانية
رئي�س اللجنة العلمية
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مؤتمرات

أهداف المؤتمر
على  العربية  اللغة  واق��ع  ا�صتجالء   •

�صبكة املعلومات العاملية.
• و����ص���ع احل���ل���ول ال��ع��ل��م��ي��ة ن��ظ��ري��ة 
وت��ق��ن��ي��ة مل���ع���اجل���ة م����واط����ن ال�����ص��ع��ف 

اللغوي على ال�صبكة العاملية.
تتيحها  ال��ت��ي  الإم���ك���ان���ات  م��ع��رف��ة   •
ال�صبكة خلدمة اللغة العربية واآفاقها 

امل�صتقبلية.
اأ�صافها  التي  الفنية  الإملام بالأبعاد   •

املحتوى التقني على الن�س الأدبي.
اخلا�صة  التقنية  البحوث  ت�صجيع   •
ال�صبكة  على  العربية  اللغة  بخدمة 

العاملية.
• ر���ص��د حت����ولت ال��ن�����س وال���ف���وارق 

الأدب���ي���ة ال��ت��ي حت��ي��ط ب���ه يف ح��وام��ل��ه 
املختلفة )تويرت، في�صبوك، وات�س اأب، 

وغرها(.
توجيه  اإل��ى  التقنية  املوؤ�ص�صات  • حث 
للن�س  متطور  حفظ  باجتاه  اأدوات��ه��ا 
الأدب�������ي ال���رق���م���ي )ال�����ص��ع��ر وال���ن���رث( 
واإتاحة  العلمية  ال�صبكة  على  هو  كما 

للباحثني.
• ا���ص��ت��ن��ه��ا���س ه��م��م ال���ن���ق���اد ال��ع��رب 
على  الأدب���ي  الن�س  ملواجهة  وغرهم 
ال�����ص��ب��ك��ة ل��و���ص��ف��ه ج�����زءا م���ن ح��رك��ة 

الن�س املعا�صر.

محاور المؤتمر
ال�صبكة  على  العربية  اللغة  الأول:  املحور 

كلمة قسم اللغة العربية 
في المؤتمر

الأربعني  واآداب��ه��ا ر�صد  العربية  اللغة   بلغ ق�صم  وق��د  ك��ان لُب��ّد 
عاما اأن يتحرك باجتاه فعل علمي يرى به حياة اللغة العربية 
وع�صريتها وقدرتها على مواجهة حتديات املرحلة ل �صيما اأنه 
اللغة  اق��رتاح »موؤمتر  ي�صم عقليات من مدار�س متعددة فكان 
العربية والن�س الأدبي على ال�صبكة العاملية« الذي يواجه حتدي 
لبناء  �صعي  يف  العاملية  ال�صبكة  على  العربية  للغة  ن�صطة  حركة 
درا�صات  وط��الب  اأ�صاتذة  الق�صم  فيه  يتكاتف  ح�صاري  م�صروع 

عليا للنهو�س به.
ن�صاأ ق�صم اللغة العربية واآدابها لأداء ر�صالته يف خدمة اللغة 
العلمية والبحثية لدار�صيها والتفاعل  املهارات  العربية وتنمية 
الواعي مع امل�صتجدات املعرفية والتقنية وبناء عالقة توا�صلية 
ن�صاأته  منذ  و�صعى ج��اداً  املناظرة  والأق�صام  املجتمع  متميزة مع 
اأظ��ه��ره��ا »تعميق روح  ال��ت��ي م��ن  اأه��داف��ه  ال��ي��وم يف حتقيق  اإل���ى 
النتماء للغة العربية والعتزاز برتاثها املعريف وتخريج دار�صني 
متخ�ص�صني ومتميزين يف جمال اللغة العربية واآدابها وتطوير 
خ�صو�صيتها  ي��ربز  مب��ا  واآداب��ه��ا  العربية  للغة  العلمي  البحث 
امل�صتجدات  ويواكب  الفكرية،  هويتها   على  ويحافظ  الرتاثية 

العلمية  املعا�صرة«.
ال�صامي  الأم����ر  ���ص��دور  اإث���ر  ن��وع��ي��ا  الق�صم حت���ول  و���ص��ه��د 
الكرمي بدمج فرعي جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية 
وجامعة امللك �صعود يف اأبها يف جامعة واحدة با�صم جامعة امللك 
خالد وم�صى الق�صم يف رحلته العلمية ويف ظل قياداته واأ�صاتذته 
وتدفقت على اأيديهم مواكب خريجيه منذ ن�صاأته وانت�صرت يف 
يف  وت�صهم  القيم،  وتعزز  النتماء  روح  ق  تعمِّ  ، الوطن  م�صاحة 

حتقيق اأهداف التنمية.
ف��اإن  الق�صم اليوم » يتابع  واإذا كان اليوم امتدادا لالأم�س 
خالل  م��ن  العربية  اللغة  خ��دم��ة  يف  ال��ب��ن��اءة  العلمية  م�صرته 
لربناجمي  والأدب  اللغة  مب�صاريه  العليا  ال��درا���ص��ات  ب��رن��ام��ج 
ال���دك���ت���وراه وامل��اج�����ص��ت��ر ط��الب��ا وط���ال���ب���ات اإ����ص���اف���ة ل��ربن��ام��ج 

البكالوريو�س.
ويف اإطار اأن�صطة الق�صم العلمية تتزاحم الفعاليات وتتعدد 

الربامج الهادفة، وميكن الإ�صارة لبع�صها فيما ياأتي:
لعدد  العلمية  موا�صمه  يف  علمية  حلقات  الق�صم  اأق��ام   •
الق�صم يف اجتاهات معرفية متعددة  الف�صالء يف  الأ�صاتذة  من 
الإبداعية �صعرية ونرثية لعدد  الفعاليات  اإلى عدد من  اإ�صافة 

من الأ�صاتذة والطالب.

عن  »ن����دوة  وم��ن��ه��ا  علمية  ن����دوات  ع���دة  ال��ق�����ص��م  • ن��ف��ذ 
امللك  وم��رك��ز  الق�صم  ب��ني  بالتعاون  العربي«  احل��رف  جماليات 
العلمية  الأوراق  العربية �صمت عددا من  للغة  الدويل  عبداهلل 
لعدد من اأ�صاتذة الق�صم وطبع مركز امللك عبداهلل كتاب الندوة. 
مع  متزامنة  والعلوم«  »»العربية  ندوة  الق�صم  نفذ  • كما 
الحتفاء باليوم العاملي للغة العربية و�صمت الندوة متحدثني 

من كليتي العلوم والطب يف اجلامعة.
من  بع�صا  الق�صم  ا�صت�صاف  ال�صت�صافات  برنامج  ويف   •
ومنهم   ، العليا  الدرا�صات  برامج  لدعم  واآداب��ه��ا  العربية  اأع��الم 
اأ.  و  القرى،  اأم  جامعة  يف  اللغويات  اأ�صتاذ  العايد  �صليمان  د.  اأ. 
�صعود  امللك  العربي يف جامعة  الأدب  اأ�صتاذ  املانع  د. عبدالعزيز 
والفائز بجائزة امللك في�صل العاملية، و اأ. د. ح�صني الواد ع�صو 

املنظمة التون�صية اإلك�صو واأ�صتاذ النقد والأدب.
دورت��ه  يف  العلمي  احل���وار  م�صروع  برنامج  �صياق  ويف   •
ال��دويل  عبداهلل  امللك  مع مركز  بالتعاون  الق�صم،  اأق��ام  الأول��ى 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  »م�����ص��روع  ع��ن   ن���دوة  العربية،  اللغة  خل��دم��ة 
وروؤي��ة« وطبع كتاب يحمل  ق��راءة  والنقدي..  الفكري  الغذامي 

هذا العنوان.
احتفاله  مع  متزامنا  الثاين  م�صروعه  الق�صم  اأقام  • كما 
اأك��رث  »���ص��ع��راء منطقة ع�صر« �صمن  ب��ع��ن��وان  ع��ام��ا  ب��الأرب��ع��ني 
ملقاربة  �صعيا  املنطقة  �صعراء  تناولت  علمية  ورق��ة  ع�صرين  من 

الق�صم من جمتمعه بقراءة علمية موجهة.
اللغة  م��ه��ارات  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع���دة  الق�صم  ن��ف��ذ   •
ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��ه��ا دورة »ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��غ��ره��ا لأ���ص��ات��ذة 
مركز  لتاأ�صي�س  م�����ص��روع��ا  الق�صم  وق���دم  اجل��ام��ع��ة«  وم��وظ��ف��ي 

لال�صت�صارات اللغوية والأدبية.
ويف اخل���ت���ام ف����اإن ال��ق�����ص��م ي��رح��ب ب�����ص��ي��وف م���وؤمت���ره من 
املتحدة الأمركية،  العربي و�صرقه ومن الوليات  العامل  غرب 
الأدب��ي  والن�س  العربية  اللغة  ملو�صوع  بناء  ح��وارا  لهم  ويتمنى 

على ال�صبكة العاملية.
وي�صكر جامعة امللك خالد وكلية العلوم الإن�صانية وجميع 
ون�����ص��األ اهلل للجميع  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  اأع��م��ال  العاملة يف  ال��ل��ج��ان 

التوفيق.

د. عبدالرحمن بن ح�شن املح�شني 
رئي�س ق�صم اللغة العربية واآدابها 

 ، احلديث  اللغوي  الدر�س  �صوء  يف  العاملية 
ويت�صمن:

• م�����ص��ت��وي��ات ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ع��ل��ى 
ال�صبكة العاملية و�صلتها بالف�صحى.

• ال�����ص��م��ات ال�����ص��وت��ي��ة وال�����ص��رف��ي��ة 
وال��رتك��ي��ب��ي��ة )ال��ن��ح��وي��ة( وال��دلل��ي��ة 

للغة العربية على ال�صبكة العاملية.
• م�صكالت اللغة العربية على ال�صبكة 

العاملية.
امل��ح��ور ال��ث��اين: ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ةوالإت��اح��ات 

التقنية، ويت�صمن :
ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة يف  • دور و���ص��ائ��ل 

ت�صكيل اللغة املعا�صرة.
• الفهر�صة الإليكرتونية.

• و�صائل التقنية احلديثة واإ�صهاماتها 

ل���ل���ن�������س الأدب���������ي  اأم������ث������ل  يف ح����ف����ظ 
على  هو  كما  ون���رثا(،  الرقمي )�صعرا 

ال�صبكة ، واإتاحته للباحثني.
• الكتابة العربية )الإمالء( واحلرف 

العربي على ال�صبكة العاملية.
• النفتاح اللغوي وهجنة اللغة.

امل�����ح�����ور ال����ث����ال����ث: ال���ن�������س الأدب��������ي 
وت�صكالته يف ال�صبكة العاملية )درا�صات 

نقدية(، ويت�صمن :
• ت�صكالت الن�س الأدبي  يف املدونات 

واملواقع ال�صبكية املتنوعة.
مواقع  الأدب����ي يف  الن�س  ت�صكالت   •

التوا�صل الجتماعي.
• اأثر احلا�صن التقني احلديث على 

الن�س الأدبي العربي.
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المؤتمر الدولي للغـة العربية
والنـص األدبي على الشبكة العالمية



أخبار الجامعة

6316 مراجعا للعيادات 
الخارجية خالل 3 أشهر

سعيد العمري
بلغ عدد املراجعني للعيادات اخلارجية باجلامعة، نحو  6316 مراجعا خالل 
بلغ عددهم  �صفر  ويف   ،2120 املراجعني  عدد  بلغ  ففي حمرم  اأ�صهر؛  ثالثة 
العيادات  مدير  واأو���ص��ح   .2441 ال��ع��دد  بلغ  الأول  ربيع  ويف  مراجعا،   1755
املدينة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  اأن  ع�صري،  نا�صر  ب��ن  عائ�س  اخل��ارج��ي��ة، 
خدمات  يقدم  متطورا  اأولية  �صحية  رعاية  مركز  تعّد  باجلامعة،  الطبية 
الرعاية ال�صحية الأولية ملن�صوبي اجلامعة، من موظفني واأهاليهم، وطالب 
ال��ع��ي��ادات  اأن  مبينا  العاملية،  ال�صحية  امل��ع��اي��ر  واأف�����ص��ل  ب��اأح��دث  وط��ال��ب��ات 
واملدينة  باجلامعة  ال�صحية  والكليات  الطب  كلية  مع  بالتعاون  ا�صتقطبت 
امل�صتويات،  اأعلى  على  موؤهلة  متري�س  وك��وادر  الأط��ب��اء  من  نخبة  الطبية، 

وكوادر طبية م�صاعدة، واأحدث واأف�صل الأجهزة الطبية احلديثة.
اأ�صاتذة الطب  اأق�صام عيادات متابعة املر�صى ت�صم نخبة من  اأن  يذكر 
اأط��ب��اء  وم��ن  ال��ط��ب،  كلية  م��ن  واملقّيمني  والخت�صا�صيني  وال�صت�صاريني 
اجللدية  الأمرا�س  كعيادة  تخ�ص�صهم،  جمالت  خمتلف  يف  الطبية  املدينة 
طب  وعيادة  اجللدية،  الأم��را���س  ع��الج  يف  ال�صت�صاريني  اأف�صل  ت�صم  التي 
وال�صمنة  املزمنة  الأم��را���س  ع��الج  يف  ال�صت�صاريني  من  نخبة  وبها  الأ���ص��رة 
بالكامل  الأذن والأنف واحلنجرة املجهزة  اأمرا�س  الوقائي، وعيادة  والطب 
العظام  اأم��را���س  وع��ي��ادة  واحل��ن��ج��رة،  والأن���ف  الأذن  اأم��را���س  على  للك�صف 
واملفا�صل، وعيادة التطعيمات، وعيادة الطوارئ ومتابعة العالمات احليوية، 
العام،  الطب  وع��ي��ادة  الباطنية،  الأم��را���س  وع��ي��ادة  ال�صليم،  الطفل  وع��ي��ادة 
وعيادة  الأج��ه��زة،  واأف�صل  باأحدث  احلمل  ومتابعة  الن�صاء  اأم��را���س  وعيادة 

الأ�صنان، وعيادة الأمرا�س النف�صية والع�صبية.

الجامعة تكرم الكليات المتميزة
في تقنية المعلومات

 
امل��واق��ع  ملن�صقي  الأول  ل��ق��اءه��ا  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ن��ظ��م��ت 
القائم  وال��ف��ري��ق  الكليات،  من�صقي  جميع  بح�صور  للكليات،  الإل��ك��رتون��ي��ة 
بكلمة  الج��ت��م��اع  وب���داأ  املعلومات.  تقنية  م��ن  الكليات  م��واق��ع  على  بالعمل 
�صفراء  اأنهم  واأو�صح  فيها احل�صور،  �صكر  العلياين،  �صامل  الدكتور  امل�صرف، 
تقنية املعلومات يف كلياتهم، مما يتطلب منهم بذل مزيد من اجلهد يف ن�صر 
هيئة  واأع�صاء  الطالب  جلميع  خدمات  من  تقدمه  وم��ا  التقنية،  الثقافة 

التدري�س بالكلية.
اأماين عريدان، احلا�صلني  امل�صرف،  ال�صياق نف�صه، كرمت م�صاعدة  يف 
على املراكز الثالثة الأولى من كليات البنات، واملن�صقة والكلية، اإ�صافة اإلى 

تقدمي بع�س املكافاآت.

الكليات الحاصلة على المراكز الثالثة األولى

كليات البنين
اأن�س عبداهلل  كلية ال�صريعة واأ�صول الدين يف املركز الأول ممثلة بالدكتور 
ممثلة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  واملالية  الإداري����ة  العلوم  وكلية  القحطاين؛  ه��ادي 
بالدكتور حميدة حممد عبداملجيد؛ وكلية املجتمع بخمي�س م�صيط يف املركز 

الثالث ممثلة بالدكتور حممد بازيد اأبازيد.

كليات البنات
كلية العلوم والآداب بخمي�س م�صيط يف املركز الأول ممثلة بالدكتورة جيهان 
ممثلة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  باأبها  للبنات  العلوم  وكلية  ���ص��ادق؛  عبدالرحمن 
لدرا�صة  اجلامعي  واملركز  ال�صهري؛  ج��ازع  اأحمد  فوزية  التدري�س  بع�صوة 

الطالبات بال�صامر يف املركز الثالث ممثال بعائ�صة ال�صهراين.

بدء القبول في الدبلومات 
التطبيقية

 
عبدالعزيز رديف

القبول  ب��دء  ب��اجل��ام��ع��ة،  امل�صتمر  والتعليم  املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 
اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��درا���ص��ي  للف�صل  التطبيقية  ال��دب��ل��وم��ات  يف 
1438/1437ه� للطالب فقط، علما باأن ال�صهادات معتمدة وم�صنفة من قبل 

وزارة اخلدمة املدنية.
وت�صمل الدبلومات كال من تخ�ص�صات الربجمة التطبيقية، والإدارة 
املعلومات  اأنظمة  اأي�صا تخ�ص�س برجمة  وت�صمل  درا�صية،  �صنة  ملدة  املكتبية 

ملدة �صنتني درا�صيتني.
ويتم الت�صجيل فيها من خالل ت�صديد ر�صوم القبول على ح�صاب عمادة 
خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر يف بنك البالد، مع �صرورة ذكر ا�صم الطالب 
كامال يف بيانات املودع و�صجله املدين، علما باأنه ل يقبل الإي��داع بال�صراف 
والتعليم  املجتمع  خ��دم��ة  ع��م��ادة  زي���ارة مقر  ث��م  وم��ن  الإن���رتن���ت،  اأو  الآيل 
امل�صتمر يف لع�صان )كلية املعلمني �صابقا( مبني2 لتعبئة ا�صتمارة الت�صجيل، 

واإح�صار �صورة من بطاقة الأحوال و�صهادة الثانوية العامة.

إطالق خدمة تعديل الجداول 
الدراسية إلكترونيا

سارة القحطاني
الإلكرتونية  اإطالق خدمتها  باجلامعة  والت�صجيل  القبول  اأعلنت عمادة 
اجلديدة )احلذف والإ�صافة( التي تتيحها للمرة الأولى يف تعديل اجلداول 

الدرا�صية.
ومن خالل هذه اخلدمة، ي�صتطيع الطالب التوا�صل مع م�صجل الكلية 
الدرا�صي عن طريق �صفحته  التعديل على جدوله  مبا�صرة، وتقدمي طلب 
تقدمي طلبني كحد  اأو طالبه  لكل طالب  باأنه يحق  علما  »اأك��ادمي��ي��ا«،  على 

اأق�صى ولن يتم ا�صتقبال اأي طلب يدوي.
هذه  اإن  القرين  عبداملح�صن  الدكتور  والت�صجيل  القبول  عميد  وق��ال 
»اأك��ادمي��ي��ا«،  على  التوا�صل  خدمة  طريق  ع��ن  الف�صل  ه��ذا  �صتتاح  اخل��دم��ة 

موؤكدا اأنها تخدم اأكرث من 70 األف طالب وطالبة.
الفرتة  الطالب يف  يدخل  اأن  على  تقوم  فكرة اخلدمة  اأن  اإل��ى  واأ���ص��ار 
الكليات، ويتم الطالع عليها من  املخ�ص�صة للمعاجلة عن طريق م�صجلي 
الطلب  على  واملوافقة  الطالب  و�صع  لدرا�صة  املر�صدين الأكادمييني  قبل 
الكلية  اإلى م�صجل  املوافقة، يحول الطلب  اأنه، يف حال  من عدمه. واأ�صاف 
اإلكرتونيا ليتم التنفيذ واإغالق الطلب، وبعد ذلك يظهر الرد املكتوب من 
اأو  املر�صد على موقع الطالب، موؤكدا باأنه لن يتم ا�صتقبال اأي طلب يدوي 

مقابلة الطالب عن طريق امل�صجلني.

أهم مزايا الخدمة
• �صهولة ال�صتخدام

• �صرعة الإجناز
• تقليل الطلبات اليدوية

• خف�س عدد املراجعني
• توفر الوقت واجلهد

• حفظ حق الطالب والكلية 
• اإتاحة الفر�س بالت�صاوي.

276 اختبارا دون ورق
ساره القحطاني

جنحت عمادة التعلم الإلكرتوين باجلامعة، يف جعل جهاز الآيباد بديال لورقة المتحان 
الف�صل  اإذ عقد خالل  املا�صية؛  تاأديتهم لمتحاناتهم  اأثناء  واح��دة  دفعة  الطالب يف  ملئات 

الدرا�صي الأول 276 اختبارا اإلكرتونيا لعدد من املواد يف جميع كليات اجلامعة.
وتاأتي هذه اخلطوة رغبة من اجلامعة يف تقدمي اآلية جديدة وجتربة مميزة وخمتلفة 

يف نوعها وكمها، لتقدمي اأف�صل اخلدمات واأحدثها للطالب كافة.   
واأو�صح عميد التعلم الإلكرتوين الدكتور فهد الأحمري اأن هذه املبادرة تاأتي يف اإطار 
روؤية تعليمية حديثة وفل�صفة تقنية فريدة �صنعت من الختبار لوحة تعليمية جادة املالمح، 
يعتربان  التعليمي  اجل��ان��ب  يف  ال�صريع  والتطور  احلديثة  التقنية  ب��اأن  اجلامعة  لإمي���ان 

�صريكني يرافقان النجاح جنبا اإلى جنب.
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الآخ���رة  البحثية يف 1 ج��م��ادى  امل��ق��رتح��ات 
1438 املوافق 28 فرباير اجلاري. 

و���ص��ك��رت ال�����ص��اي��غ م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ما  على  ال�صلمى  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ 
ي��ول��ي��ه م���ن اه���ت���م���ام ودع�����م لإق����ام����ة ه��ذا 
العام  امل�صرف  اأي�صا  �صكرت  كما  امللتقى، 
حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  تهامة  ف��رع  على 
اأن��ه كانت  اإل��ى  ال��ق��رين، م�صرة  بن نا�صر 
له اليد الطولى يف ال�صعي لنه�صة الكليات 
اإلى فريق  اأي�صا �صكرها  واأو�صلت  بالفرع. 
ال��ع��م��ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى الإع�������داد وال��ت��ن��ف��ي��ذ 

والتنظيم للقاء.

تنظيم ملتقى »تكنولوجيا العلوم الحديثة« في رجب 
سارة القحطاني 

حم��اي��ل،  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
العلوم  )تكنولوجيا  الأول  العلمي  امللتقى 
التطبيقية(،  امل�����ص��ك��الت  ح��ل  يف  احل��دي��ث��ة 
وذلك يوم الربعاء الأول من رجب، املوافق 

29 مار�س 2017.
اإط���ار  امللتقى يف  ه���ذا  اإق���ام���ة  وت���اأت���ي 
و�صمن  العلمي  بالبحث  اجلامعة  اهتمام 
لدى  البحثية  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  ج��ه��وده��ا 
قدراتهم  وتطوير  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
البحثية  وحتفيز  الثقافة  ودع��م  البحثية، 

لدى من�صوبى اجلامعة. 

وقالت عميدة الكلية، �ص���مرة عوا�س 
اإل���ى اكت�ص���اف  اللق���اء يه���دف  اإن  ال�ص���ايغ، 
وتطوي���ر ق���درات امل�ص���اركني البحثي���ة م���ن 
اأع�ص���اء هيئ���ة التدري����س، واإب���راز قدراتهم 
عر����س  خ���الل  م���ن  والفكري���ة  الإبداعي���ة 
م�ص���اريعهم البحثي���ة، واإلق���اء املحا�ص���رات 
الثقاف���ة  ون�ص���ر  العم���ل،  وور����س  العلمي���ة 
تب���ادل  و  املختلف���ة،  العلمي���ة  املج���الت  يف 
التدري����س،  هيئ���ة  اأع�ص���اء  ب���ني  اخل���ربات 
واأع�ص���اء م���ن جامع���ات اأخ���رى ع���ن طريق 
الأبح���اث  ح���ول  واملناق�ص���ات  الآراء  تب���ادل 
املعرو�ص���ة، وتنمية مه���ارات البحث العلمي 

ل���دى طالب���ات البكالوريو����س، وكذل���ك بث 
م���دارك  لتو�ص���يع  العلمي���ة  املناق�ص���ات  روح 
املعلوم���ة  عل���ى  احل�ص���ول  ويف  الطالب���ات 
حتفي���ز  وكذل���ك  اأف�ص���ل  ب�ص���كل  العلمي���ة 
التمي���ز واملناف�ص���ة البحثية، بالإ�ص���افة اإلى 
تكوي���ن فري���ق متمك���ن م���ن اأع�ص���اء هيئ���ة 
التدري����س والطالب���ات لإدارة وتنظي���م هذه 
الفعاليات حر�صا من الكلية على  تاأهيلهم 
وتطوي���ر مهاراته���م الإداري���ة والتنفيذي���ة، 
مم���ا يحق���ق روؤية اجلامعة باإن�ص���اء �ص���راكة 
فعال���ة بينه���ا وب���ني الطالب���ات. ويت�ص���من 

اللقاء حمورين هما:

وامل��وارد  وتطبيقاتها  النانو  تقنية   •
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة يف ت��وف��ر 
الطاقة، وتنوع م�صادرها والريا�صيات 

يف خدمة املجتمع.
• م������وارد امل���ي���اه وت��ن��ق��ي��ت��ه��ا وامل������وارد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة يف خ��دم��ة 
البيئة والعلوم ال�صحية والتطبيقية.

ون���ب���ه���ت ال�������ص���اي���غ اإل�������ى اأن�������ه ���ص��ي��ت��م 
عرب  الربيد  الأبحاث  ملخ�صات  ا�صتقبال 
ashendi@kku.edu.sa على  الإلكرتوين 
األ تزيد الورقة البحثية املقدمة على 250 
ل�صتقبال  ي���وم  اآخ���ر  �صيكون  كلمة، بينما 



4000 وثيقة 
تخرج

سارة القحطاني
اأغ����ل����ق����ت ع�����م�����ادة ال����ق����ب����ول وال���ت�������ص���ج���ي���ل 
اخلمي�س  م�����ص��اء  الأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل 
1438/4/28ه���������، وب����داأت يف ط��ب��اع��ة وث��ائ��ق 
اآلف خ��ري��ج  اأرب���ع���ة  ال��ت��خ��رج لأك�����رث م���ن 
وخ����ري����ج����ة. واأه������اب������ت ال����ع����م����ادة ب��ج��م��ي��ع 
اخلريجني واخلريجات اإلى موا�صلة اجلد 
والعطاء،  التوفيق  لهم  راجية  والجتهاد، 
كما �صرعت يف تفعيل العمليات الأكادميية 
التحويل، والت�صجيل  الثاين مثل:  للف�صل 

لأكرث من 70 األف طالب وطالبة. 

دورة لعضوات 
التدريس

هناء آل سرور
الثالثاء  باأبها،  للبنات  الآداب  كلية  نظمت 
هيئة  ل��ع�����ص��وات  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  امل���ا����ص���ي، 
»ال���دور  ب��ع��ن��وان  الآداب،  بكلية  ال��ت��دري�����س 
الإ�صالحي لع�صو هيئة التدري�س«، قدمها 

الدكتور عبداهلل اجلا�صر.
ي��ذك��ر اأن م��ق��دم ال������دورة ا���ص��ت�����ص��اري 
املدير  وم�صت�صار  ونائب  اأطفال،  روماتيزم 
جمل�س  وع�صو  ال�صحية،  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع��ام 
الكوثر، وعدد من اجلمعيات  اإدارة جمعية 

اخلرية.

مواجهة قلق 
االختبارات

هناء آل سرور
بهدف تبديد القلق والتوتر، اأقامت عميدة 
ع�����ص��ري،   دول����ة  ال���دك���ت���ورة  الآداب،  ك��ل��ي��ة 
طاولت قهوه و�صاي جلميع طالبات الكلية 
ق��ب��ل دخ����ول الخ��ت��ب��ار، واأم�����رت ب����اأن تكون 
م��ت��واف��رة ط����وال ف���رتة اخ��ت��ب��ارات الف�صل 
ال��درا���ص��ي امل��ن�����ص��رم. يف ���ص��اأن اآخ����ر، كرمت 
ن��ق��ر جميع  اآل  ���ص��ع��اد  د.  ال��ك��ل��ي��ة،  وك��ي��ل��ة 
والإر�صاد  الطالبية  الأن�صطة  يف  املتميزات 
الأك�����ادمي�����ي وم�������ص���ج���الت ال��ك��ل��ي��ة م��ق��اب��ل 

جهودهن خالل الف�صل الدرا�صي الأول. 

لقاءات تعريفية
ووكالتها  الطالب  �صوؤون  عمادة  برعاية 
املجتمع  كلية  تنظم  ال��ط��ال��ب��ات،  ل�����ص��وؤون 
بهدف  للطالبات  ل��ق��اءات  ح��ال��ي��ا،  ب��اأب��ه��ا، 
جتاه  وواج��ب��ات��ه��ن  بحقوقهن  تعريفهن 
جامعتهن وحثهن على اجلد و الجتهاد 
وحتفيزهن على احل�صور والنتظام بدء 

من الف�صل الدرا�صي الثاين.
ت�صجيع  اإل���ى  ال��ل��ق��اءات  ت�صعى  كما 
ال���ط���ال���ب���ات ع��ل��ى ال�����ص����رتاك ب��اأن�����ص��ط��ة 
الكلية، والتعريف بالربامج الإلكرتونية 
الطالب  خلدمة  اجلامعة  وفرتها  التي 
يف م����ا ي��خ�����س خم��ت��ل��ف اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

الأكادميية.

أخبار الجامعة

برنامج للتوعية
بـ »الصلب المشقوق« 

سارة القحطاني

تنظم اجلامعة ممثلة بكلية الطب، بالتعاون مع اجلمعية ال�صعودية جلراحة 
وال���ولدة،  للن�صاء  اأب��ه��ا  وم�صت�صفى  امل��رك��زي،  ع�صر  وم�صت�صفى  الأع�����ص��اب، 
 Spina اأو   Thorns Cleaved امل�صقوق  ال�صلب  مب��ر���س  توعية  ب��رن��ام��ج 
املخ والأع�صاب،  ا�صت�صاري جراحة  الطب،  اإ�صراف وكيل كلية  Bifida، حتت 

الدكتور اإبراهيم النعمي.
ويقام الربنامج يومي اجلمعة وال�صبت يف املراكز التجارية، كما �صيقام 
الطالبات، وي�صتهدف  اأ�صبوع درا�صي يف كليات اجلامعة ومدار�س  اأول  نهاية 

فتيات املنطقة اجلنوبية، وبخا�صة الفئات العمرية فوق 14 عاما.  
ويحظى الربنامج اأي�صا مبواكبة �صبكات التوا�صل الجتماعي، بهدف 

رفع الوعي باأهمية تناول حم�س الفوليك لتقليل ن�صبة الإ�صابة باملر�س. 
 يذكر اأن ال�صلب امل�صقوق هو من اأكرث الأمرا�س لدى حديثي الولدة، 
وميكن تفادي م�صاعفاته املزمنة وتاأثرها يف حياة الطفل وعائلته بتناول 

حم�س الفوليك قبل احلمل اأو خالل ال�صهر الأول منه.
ويحدث نتيجة لعدم انغالق قو�س فقرة اأو فقرات من العمود الفقري، 
مما يوؤدي اإلى عيوب يف الفقرات ويجعل احلبل ال�صوكي غر مغطى بالعظم، 
كما اأن التلف يف احلبل ال�صوكي يوؤثر يف الأع�صاب املت�صلة به، وخ�صو�صا يف 
املنطقة املك�صوفة منه، ويجعل تو�صيلها لالإ�صارات الع�صبية منعدما، مما قد 

ينتج منه اإعاقة دائمة للطفل.

استقبال الطالبات
المستجدات

رحمة عبدالرحيم

احتفاال  م�شيط،  بخمي�س  واالآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�شاط  وح��دة  تنظم 
بالطالبات امل�صتجدات البالغ عددهن نحو200 طالبة م�صتجدة يف اأق�صام الدرا�صات 

الإ�صالمية، واللغة العربية، واللغة الإجنليزية، واحلا�صب، ونظم املعلومات.
الطالبي،  الإر���ص��اد  وح��دة  كلمة  تعقبها  ترحيبية،  فقرة  احلفل  ويت�صمن 
كلمتا  واأي�شا  الن�شاط،  ووح���دة  باالأنظمة  للتعريف  بالكلية  امل�شجالت  وكلمة 

عميدة الكلية والوكيلة.

سهام القحطاني

م�صيط،  بخمي�س  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  اأن�������ص���اأت 
ال��ق��اع��ة ال���ص��ت��ذك��اري��ة الإل��ك��رتون��ي��ة، وهي 

الأولى على م�صتوى اجلامعة.
القاعة  ب��اأن  مطلعة،  م�صادر  واأف���ادت 
تعمل على دعم الطالبات يف جمال التعليم 
اجل���ام���ع���ي، وذل������ك م����ن خ�����الل الأب����ح����اث 
والكتب الإلكرتونية التي توفرها اجلامعة، 
الإل���ك���رتوين  ال��ع��ل��م��ي  الت�صفح  واإم��ك��ان��ي��ة 
حق  ل�صمان  ت�صعى  ك��م��ا  وي�����ص��ر،  ب�صهولة 
جميع الطالبات يف ال�صتفادة الق�صوى من 

قاعة استذكارية بمجتمع الخميس
اخلدمات الإلكرتونية باجلامعة، وبخا�صة 

املناهج والربامج.
وتهدف القاعة اإلى  اأن تكون منوذجا 
يحتذى به يف التعليم الإلكرتوين ال�صامل، 
للبحث  الطالبات  وحتفيز  حث  خ��الل  من 

العلمي املوثق وتعريفهم باآلياته.
ك���م���ا ت���ه���دف اإل������ى ت��ن�����ص��ي��ط ح��رك��ة 
الفر�صة  واإتاحة  بالكلية  العلمي  البحث 
للطالبات للح�صول على الكتب واملراجع 
اإلكرتونية  ب�صيغ  العلمية  وامل��ن�����ص��ورات 
من مواقع موثوقة، بتوجيه من اأع�صاء 

هيئة التدري�س. 

وم����ن وظ���ائ���ف ال���ق���اع���ة امل�����ص��ت��ح��دث��ة 
اأي�����ص��ا: ت��دري��ب ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى الأج��ه��زة 
مواقع  تقدمها  التي  امل�صاندة  والتطبيقات 
اجلامعة، والعمل على زيادة وعي الطالبات 
وم�صاعدة  املوثوق،  العلمي  البحث  باأهمية 
ال��ت��ع��ل��م  يف  اخل���ا����ص���ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 

وال�صتذكار والبحث العلمي.
ال���ق���اع���ة  ت���ف���ت���ح  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
ال����ص���ت���ذك���اري���ة ل��ل��ط��ال��ب��ة اآف����اق����ا  ت��ت��ع��دى 
مقرراتها الأكادميية وت�صمل اآليات البحث 
الطالبة  وحت��ث  �صتى،  جم��الت  يف  العلمي 

وتعرفها بكيفية البحث ال�صحيح.

احتفاالت بالجنادرية 31
ليلى الشهري 

حتتفي كلية املجتمع باأبها، اخلمي�س املقبل، مبهرجان الرتاث والثقافة »اجلنادرية 31«، 
اململكة، واملاأكولت  و�صيتخلل الحتفال عر�س جلميع ثقافات وعادات خمتلف مناطق 
ال�صعبية املعروفة يف تلك املناطق، اإلى جانب تقدمي عرو�س ثقافية وكلمات باملنا�صبة. 
اأكرث من 600 طالبة، وم�صاركة جميع  اأن ت�صهد الحتفالية ح�صور نحو  املتوقع  ومن 

فروع الن�شاط الطالبي من فني واجتماعي وتوعوي يف كلية املجتمع.

فعاليات 
متنوعة 

كريمة سالم

ت��ن��وي وح����دة ال��ن�����ش��اط ال��ط��الب��ي 
ب���امل���ج���م���ع الأك�������ادمي�������ي مب��ح��اي��ل 
ع���������ص����ر، ت���ن���ظ���ي���م ال����ع����دي����د م��ن 
ال���ف���ع���ال���ي���ات والأن���������ص����ط����ة خ���الل 
ال����ف���������ص����ل ال������درا�������ص������ي ال�����ث�����اين، 
»���ص��ن��اع��ة  دورة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
الإك�ص�صوار« التي تهدف الى تنمية 
اليدوية،  لل�صناعة  الطالبات  حب 
الديكوباج  ا�صتخدام  تعلم  ودورة 
يف التزيني' وتهدف هذه الأن�صطة 
اإلى تنمية الإبداع لدي الطالبات، 
م�صاريع  تبني  ع��ل��ى  وت�صجيعهن 

�صغرة بعد التخرج.

ناد جديد 
بمحايل

ي��ح��ت��ف��ي امل��ج��م��ع الأك�����ادمي�����ي يف 
حم��اي��ل، ب����ولدة ن���اد ج��دي��د يعد 
وهو  باجلامعة،  نوعه   الأول من 
للطالبات،  التو�صتما�صرتز  ن��ادي 
وي�������ه�������دف ل���ت���ن���م���ي���ة امل�������ه�������ارات 
اخلطابية لديهن. وتو�صتما�صرتز 
دولية  ملوؤ�ص�صة  ا�صم  الأ���ص��ا���س،  يف 
غ���ر رب��ح��ي��ة ت��ن��ظ��م اأن���دي���ة ح��ول 
ال������ع������امل مل���������ص����اع����دة ال����ن����ا�����س يف 
اجلماهري  والتحدث  التوا�صل 

وتعليمهم مهارات القادة.

لقاء علمي 
ي�������ص���ت���ع���د امل����ج����م����ع الأك������ادمي������ي 
مبحايل لإقامة اللقاء الطالبي 
الثاين الذي ي�صتعر�س الأبحاث 
)فرع  الكليات  لطالبات  العلمية 
العلمي  اللقاء  و�صيقام  تهامة(. 
والآداب  ال���ع���ل���وم  ل��ك��ل��ي��ة  الأول 
)ف�����رع ت���ه���ام���ة( ب��ق��اع��ة الأم����ر 
»تكنولوجيا  عنوان  حتت  نايف، 
العلوم احلديثة يف حل امل�صكالت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة«، و���ص��ت��ع��ر���س فيه 
اأبحاث اأع�صاء هيئة التدري�س يف 

جمال العلوم التطبيقية.
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
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قضية

طالب: المهنية واالنتشار الواسع
أبرز عوامل تميز »آفاق«

طالبنا

عبدالعزيز رديف
 

م����ا ب����ني ت��ث��ق��ي��ف ال���ط���ال���ب اجل��ام��ع��ي 
و���ص��ق��ل م��واه��ب��ه،  وم�����ص��اع��دت��ه يف حل 
املجتمع  واإحاطة  الجتماعية،  امل�صاكل 
من  جامعتهم  مب�صتجدات  اجل��ام��ع��ي 
اأخبار واإعالنات، واإجراء ال�صتطالعات 
�صديدة  الق�صايا  ب�����ص��اأن  والتحقيقات 
الأهمية، تت�صعب مهمة �صحيفة »اآفاق« 
والطالبات  الطالب  �صوت  ترفع  التي 
جماملة،  دون  اجلامعة  م�صوؤويل  اإل��ى 
جامعة بني املهنية ال�صحفية وال�صبغة 
الأك���ادمي���ي���ة.. ذل���ك م��ا اأك����ده ع���دد من 
الطالب يف ا�صتطالع اأجرته ال�صحيفة، 

اأخرا.   

موضوعات متنوعة
اأو�صح الطالب عبدالرحمن اآل حا�صن، 
ال�صحيفة  اأن  العربية،  اللغة  ق�صم  من 
تتمتع بتنوع موادها التي ي�صتفيد منها 

الطالب من خمتلف التخ�ص�صات.
وق������ال »م���و����ص���وع���ات ال�����ص��ح��ي��ف��ة 
ج��م��ي��ع��ه��ا م��ف��ي��دة وم����ن وج��ه��ة ن��ظ��ري 
اأنها �صاملة، وغالبا ما ت�صدين مقالت 
لأن  اإل��ي��ه،  اأنتمي  ال��ذي  الق�صم  اأ�صاتذة 
ب�صكل  امل����دارك  تو�صيع  م��ن  ن��وع��ا  فيها 
غ���ر م��ب��ا���ص��ر ل��ن��ا ن��ح��ن ط����الب ال��ل��غ��ة 

اأي�صا  فيها  اهتمامي  وي��ث��ر  العربية، 
اأخ���ب���ار اجل��ام��ع��ة وم���ا ي����دور ف��ي��ه��ا من 

م�صتجدات«.

قراءة ومتعة
غ���ر ب��ع��ي��د ع��م��ا ���ص��ب��ق، ي��ج��د ال��ط��ال��ب 
م��ن  وه������و  ك�����رع�����ان،  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ك���ل���ي���ة ال�������ص���ي���دل���ة اأي���������ص����ا، امل���ت���ع���ة يف 
تن�صره  م��ا  ومتابعة  ال�صحيفة  ق���راءة 
اأ�صبوعيا، م�صرا اإلى اأنه يقروؤها كاملة 

ب�«التف�صيل غر اململ«.
وقال »اأجد �صيئا من املتعة عندما 
اأق������راأ ال�����ص��ح��ي��ف��ة ك��ام��ل��ة واأت�������زود من 
مو�صوعاتها الثقافية، كما اأ�صتفيد من 
وب�صفة  اجل��ام��ع��ة.  تهم  ال��ت��ي  الأخ��ب��ار 
اآف���اق تفتح ن��اف��ذة معرفية  ع��ام��ة، ف��اإن 

جديدة كل اأ�صبوع للطالب«.
���ص��ح��ي��ف��ت��ه  ك����رع����ان  اآل  وام����ت����دح 
امل��ف�����ص��ل��ة، ب���دق���ة ال���ط���رح واله���ت���م���ام 
وتطويرها  الطالب  مواهب  باكت�صاف 
ع���ل���ى م�����ص��ت��وى اجل���ام���ع���ة م����ن خ���الل 
القرتاب من املهتمني باملواهب وريادة 
واإج��������راء احل��������وارات معهم  الأع����م����ال 

وعر�س اأعمالهم.
واأ������ص�����اف »اأن�������ا وزم����الئ����ي ن��ت��اب��ع 
م��واد  م��ن  تقدمه  مل��ا  وذل��ك  ال�صحيفة، 
ل  م�صامينها   بع�س  اأن  ك��م��ا  م��ه��م��ة، 

تقت�صر على اجلامعة فقط بل تتعداها 
اإلى املجتمع اخلارجي«.

عناوين مثيرة
بكلية  الطالب  اأع���رب  ذات���ه،  ال�صياق  يف 
العلوم الإدارية عبد الرحمن اآل عزيز، 
عن اإعجابه بعناوين »اآفاق«، اأي عناوين 
امل����واد امل��ن�����ص��ورة ف��ي��ه��ا، لف��ت��ا اإل����ى اأن��ه��ا 
ت��ث��ر الن��ت��ب��اه  ت�����ص��اغ بطريقة ج��ذاب��ة 
واله��ت��م��ام، م��وؤك��دا يف ال��وق��ت ذات���ه اأن 
لل�صحيفة دورا و�صفه بالكبر يف حياة 

الطالب اجلامعي.
ب���ق���راءة  »اأه����ت����م  ع���زي���ز  اآل  وق�����ال 
امل�����و������ص�����وع�����ات ال�����ت�����ي ت����ه����م ال����ط����الب 
واأن�����ص��ط��ت��ه��م داخ����ل اجل��ام��ع��ة واأي�����ص��ا 
جدا  ويعجبني  خ��ارج��ه��ا،  م�صاركاتهم 
طريقة ت��ن��اول وحت��ري��ر امل����واد،  ورغ��م 
حمط  و  مهم  ال�صحيفة  يف  م��ا  ك��ل  اأن 
انتباه فاإن اأكرث ما ي�صدين لقراءة املادة 
ال��ع��ن��وان اجل���ذاب ال���ذي ي��اأ���ص��ر ال��ق��ارئ 

ويجعله يقراأ ويتابع التفا�صيل«.

رونق خاص 
الطالب  اأو�صح  الريا�صيات،  ومن ق�صم 
ع��ب��داهلل الأ���ص��م��ري ب���اأن ال��ت��غ��ط��ي��ات يف 
»اآفاق«، »رائعة جدا وتتمتع بال�صمولية«، 
اإلى  م�صيدا بها �صكال وم�صمونا، لفتا 

مييزها  وجميال  خا�صا  رون��ق��ا  لها  اأن 
عن باقي ال�صحف، واأن تنوع املواد يزيد 

من فائدتها واإقبال القراء عليها. 
وع�����ن الأق���������ص����ام ال����ت����ي ت���ه���م���ه يف 
تبويب ال�صحيفة، قال الأ�صمري »اأهتم 
اخلا�صة  اجلامعية  الأن�صطة  مبتابعة 
ومن  ع��ام«،  ب�صكل  واجلامعة  بالطالب 
ال�����ص��ف��ح��ات ال��ت��ي اأت��اب��ع��ه��ا ب��ا���ص��ت��م��رار 
وب�صكل دائم �صفحة »ق�صية« لطرحها 
اقرتاحاتهم  وعر�صها  الطالب  ق�صايا 

حلل اأي م�صكلة معينة تخ�صهم«.

تميز وشمولية
وي����رى ال��ط��ال��ب ح�����ص��ني اآل م��ن��اع، من 
تتميز  »اآف���اق«  اأن  العربية،  اللغة  ق�صم 
بال�صمولية، اإذ ل تقت�صر على اجلامعة 
ف��ق��ط ب���ل ت���ت���ع���داه���ا، ح�����ص��ب ت��ع��ب��ره، 
»ذل��ك  اأن  م��وؤك��دا  ع�����ص��ر،  اإل���ى منطقة 
ي�صيف ن��وع��ا م��ن ال��ت��م��ي��ز، لأن��ن��ا ن��رى 
تتعدى  ل  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�صحف  بع�س 
وب�صكل  اجل��ام��ع��ة  اأروق����ة  مو�صوعاتها 

خمت�صر اأي�صا«.
خا�صة  ب�صورة  يهمه  عما  �صاألناه 
»اأن���ت���ظ���ر يف كل  ال�����ص��ح��ي��ف��ة، ف���ق���ال  يف 
عدد، املو�صوعات التي تهم كلية العلوم 
الإن�������ص���ان���ي���ة وب����الأخ���������س ق�����ص��م ال��ل��غ��ة 

العربية«.

األنشطة الطالبية
واأو�صح الطالب عبداهلل اآل هادي، من 
كلية ال�صيدلة، باأنه يتحرى كل ما هو 
جديد يف حميط اجلامعة، من خالل 
بجميع  ت��ه��ت��م  ال��ت��ي  »اآف������اق«  �صحيفة 
ال��ط��الب داخ����ل اجل��ام��ع��ة يف خمتلف 
ح�صب  والأدبية،  العلمية  التخ�ص�صات 

قوله.
جميع  ب��اه��ت��م��ام  »اأت����اب����ع  واأردف 
ال���ط���الب���ي���ة يف خم��ت��ل��ف  الأن���������ص����ط����ة 
امل��ج��الت وط��ري��ق��ة ط��رح��ه��ا ال��رائ��ع��ة، 
الدكتور  مقال  بقوة  ي�صدين  اأن��ه  كما 
ال��ق��رين يف ال�صفحة  ���ص��وي��ل  ب��ن  ع��ل��ي 

الأخرة«.

جودة المحتوى
واأك�������د ال���ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
متابع  باأنه  اجلحلي،  الإن�صانية  مانع 
عن  م��ع��رب��ا  دائ�����م،  ب�����ص��ك��ل  لل�صحيفة 
اع�����ت�����زازه ب�������ص���دوره���ا م����ن ج��ام��ع��ت��ه، 
على  تتفوق  ال�صحيفة  اأن  الى  م�صرا 
م��ث��ي��الت��ه��ا م���ن ال�����ص��ح��ف اجل��ام��ع��ي��ة 
اإ�صافة  �صفحاتها،  وع���دد  مبحتواها 
الى ج��ودة وخامة ورقها، مما يجعلها 
يف  اليومية  ال�صحف  ك��ربى  ت�صاهي 

اململكة.
ومل ي��غ��ف��ل اجل��ح��ل��ي ع���ن خ��دم��ة 

اإعالن املفقودات بال�صحيفة، بل قال: 
املفقودات  اإع��الن  خدمة  توفر  اآف��اق   «
ب��اأ���ص��ع��ار  يف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع، وبذلك 
اإل��ى  ال��ط��الب  ح��ل��ت م�صكلة ا���ص��ط��رار 
اليومية  ال�صحف  اإلى مكاتب  الذهاب 
ب��ه��دف الإع�����الن ع���ن ب��ط��اق��ة ���ص��راف 

�صائعة مثال، وب�صعر  غر ُمر�س«.

مقاالت الطالب 
�صعود،  حممد  الطالب  اأو�صح  ب��دوره، 
م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة اأي�����ص��اً، 
ال�����ص��ح��ي��ف��ة  يف  ال���ط���الب  م���ق���الت  اأن 
ب�صكل  »ي�������ص���دين  وق������ال:  ت�����ص��ت��ه��وي��ه، 
ك��ب��ر م���ا ي��ك��ت��ب��ه ط����الب اجل��ام��ع��ة يف 
طالب  اأين  ب�صبب  وذل���ك  ال�صحيفة، 
مثلهم وما يكتبونه قد ميثلني وميثل 

جميع طالب اجلامعة«.
واأ��������ص�������اد �����ص����ع����ود مب������ا ����ص���ه���دت���ه 
ال�����ص��ح��ي��ف��ة م����ن ت���ط���وي���ر يف ال���ف���رتة 
امل���ا����ص���ي���ة، م��ب��ي��ن��ا اأن�����ه ي��ف��ت��ق��د زاوي����ة 
التي كانت تنقد املظاهر  »ب��دون زعل« 
امل�صكالت  وتطرح  اجلامعة  يف  العامة 
بال�صفافة  و�صفها  بلغة  وامل��ق��رتح��ات 

والبعيدة عن املجامالت.

قوة الصحيفة
واأب������دى ال��ط��ال��ب ب���در ب���ن ع�����ارم، من 

عبد الكرمي اآل حمادعبد العزيز اآل كرعانعبد الرحمن اآل عزيزح�شني اآل مانع عبد الرحمن اآل حا�شنبدر بن عارم
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مبا  �صعادته  الإن�����ص��ان��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  كلية 
انت�صارها  و�صعة  ال�صحيفة  ق��وة  �صماه 
ومتيزها من بني ال�صحف اجلامعية، 
وقال »اآفاق لها �صدى وا�صع يف املنطقة 
حكومية  دائ����رة  اأي  ت��خ��ل��وا  ل  اإن����ه  اإذ 
اأم��ر  اأع���داده���ا، وذل���ك  يف املنطقة م��ن 
امللك  جامعة  ط��الب  نحن  ب��ه  نفتخر 
خالد ملا نلم�صه من تطور و�صلت اإليه 

جامعتنا اإعالميا«.

انتشار واسع
العلوم  بكلية  ال��ط��ال��ب  ث��م��ن  وك��ذل��ك 
الإن�صانية، عبدالكرمي اآل حماد، جهود 
اإلى  م�صرا  ال�صحيفة،  على  القائمني 
تتقدم  جعلها  العمل  ط��اق��م  متيز  اأن 

على الكثر من ال�صحف اجلامعية.
وقال »اأجد يف اآفاق تنوعا يف طرح 
بقراءتها  اأه��ت��م  ول��ذل��ك  امل��و���ص��وع��ات، 
اأقاربي  اأح��د  جدا  واأ�صعدين  اأ�صبوعيا، 
يف مدينة الريا�س عندما اأخربين باأنه 
عرب  ول��ي�����س  ورق��ي��اً  لل�صحيفة  م��ت��اب��ع 
امل��وق��ع الإل���ك���رتوين؛ واأخ����ربين باأنها 
توزع مع �صحيفة الوطن ال�صادرة من 

منطقة ع�صر«.
 واأ�صاف »انت�صار ال�صحيفة خارج 
ح���دود اجل��ام��ع��ة وامل��ن��ط��ق��ة اأم���ر يجب 
الإ�صادة به، وذلك دليل وا�صح على اأن 
جامعتنا تتقدم نحو الأف�صل من بني 

اجلامعات ال�صعودية«.
وع�����ن الأع���������داد امل��و���ص��م��ي��ة ال��ت��ي 
املنا�صبات  لبع�س  ال�صحيفة  تخ�ص�صها 
يف املنطقة، قال: »العدد ال�صياحي حقق 
تقدميه  اإل��ى  بالإ�صافة  وا�صعا  انت�صارا 
خ���دم���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م����ن خ�����الل اإب������راز 
ال�صياحة فيها، واأي�صا قدمت ال�صحيفة 

فائدة كبرة ل�صياح ع�صر«.

حممد �شع�دعبد اهلل الأ�شمري مانع اجلحليعبد اهلل اآل هادي

سعود: أرحب بالتطوير الجديد
وأطالب بعودة »بدون زعل«

الجحلي: »آفاق« تضاهي كبرى
الصحف اليومية في المملكة

آل كرعان: الصحيفة نافذة معرفية
وأجد متعة في قراءتها

األسمري: إيقاع خاص يميزها
عن باقي الصحف الجامعية

آل عزيز: العناوين تأسر القراء
وتثير االنتباه واالهتمام
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قصة خبرية

»م. ح«.. تركض بنجاح في الدراسة
رغم فشل 5 عمليات جراحية

سعيد العمري

خرجت  باجلامعة،  كفيفة  طالبة  »م.ح.« 
اأعطت  لكنها  �صيئا،  ت��رى  ل  وه��ي  للدنيا 
بف�صل  الإن�صان وقدرته،  اإرادة  دليال على 
اهلل، ع��ل��ى جت����اوز ج��م��ي��ع ال���ع���وائ���ق ال��ت��ي 

تعرت�صه.
اأرى  ل  واأن����ا  »ول����دت  »م.ح.«،  ت��ق��ول 
���ص��ي��ئ��ا، واف���ت���ق���دت ك���ث���را مم���ا ي��ت��م��ت��ع به 
الآخرون، مبعنى اأنني كفيفة منذ الولدة، 
الب�صر،  نعمة  وهي  عظيمة  لنعمة  فاقدة 
فكل واحد منا ل يت�صور حياته من دونها، 
فهذه النعمة كغرها من النعم يجب على 

العبد �صكر املولى عز وجل عليها«.

زيادة معاناة
����ص���وى  اأع�����ل�����م ع�����ن ع����امل����ي  وت����اب����ع����ت »ل 
الأ�صوات، اأعي�س على اخليال، فكل اإن�صان 
بداخلي،  مر�صومة  �صورة  له  ح��ويل  من 
در���ص��ت الب��ت��دائ��ي وامل��ت��و���ص��ط وال��ث��ان��وي، 
بحمد  اجل��ام��ع��ي��ة  درا���ص��ت��ي  اأك��م��ل  والآن 
واحل��ال��ي��ة،  املا�صية  ال��ف��رتة  وط���وال  اهلل، 
اجلراحة،  واآلم  الدرا�صة  هّم  من  عانيت 
جراحية  عمليات  خم�س  يل  اأجريت  فقد 
اأب�������ص���ر، لكن  اأن  اأم�����ل  ع��ل��ى  ب���ال���ري���ا����س، 

جميعها باء بالف�صل«. 
وتكمل »م.ح.« حديثها قائلة » قبل اأن 
يتوفى والدي، يرحمه اهلل، كان يقوم على 
مراجعاتي،  يف  ويرافقني  ���ص��وؤوين  جميع 
ولكن �صاء اهلل اأن اأفقده اأي�صا، بعد اأن كان 

�صندا مهما بعد ربي �صبحانه وتعالى«.

وصايا في كيفية التعامل
اأن  اأك����رب الأخ����ط����اء  وت���وا����ص���ل م.ح »م����ن 
اإعاقة  اإل  اإعاقة  ل  لأّن��ه  باملعاقني،  ُننعت 
ال���ع���ق���ول وال���ق���ل���وب، ف���امل���ع���اق ه���و م���ن ل 
ي�صعر بحاجة الآخر اإليه، واملعاق هو من 
ل ي��ح��رتم الخ���ت���الف، ول ي��ق��ّدر الآخ���ر 
املختلف، وهذا يتطلب منا جهودا لرتبية 
واح���رتام  ق��ب��ول  على  وتوعيتهم  اأب��ن��ائ��ن��ا 
وتغير  كبارنا  توعية   الآخرين، واإعادة 
اأن ت�صبعوا بثقافة الإق�صاء  نظرتهم بعد 
والنتقا�س من قيمة اأي اإن�صان خمتلف.

ل  اآخ���ر  �صخ�س  اأي  فالكفيف مثل 
كما  نعامله  اأن  علينا  ل��ذا  ع��ن��ه،  يختلف 

ومن  طبيعي،  ب�صكل  �صخ�س  اأي  نعامل 
له  ن��ظ��ه��ر  اأن  ي��ج��ب  اف���ت���ع���ال،  ول  دون 
العطف الزائد وال�صفقة، وو�صفه ببع�س 
ال��ك��ل��م��ات م��ث��ل »م�����ص��ك��ني«، ف��ه��ذه الكلمة 

جتعله ي�صعر باأنه عاجز حقا«.
كفيف  ب��اأي  اللتقاء  »عند  وتابعت   
ل بد من حتيته وم�صافحته، عو�صا عن 
ال�صفتني،  على  ترت�صم  التي  البت�صامة 
وعندما تتحدث مع الكفيف اأَْعِلمه باأنك 
ي��رى عينيك حتى  اإل��ي��ه، فهو ل  تتحدث 
يعرف اأنك تتحدث اإليه؛ لذا ناِدِه با�صمه 
ح��ت��ى ي��ع��رف اأن احل���دي���ث م��وج��ه اإل��ي��ه، 
وبخا�صة عندما يكون مع جمموعة فاإنك 

يف حديثك تنتقل من �صخ�س اإلى اآخر.
وعند التحدث مع الكفيف ل حتاول 
رف����ع ����ص���وت���ك، ب���ل اج���ع���ل ح��دي��ث��ك معه 
ال�صوت  ارت��ف��اع  لأن  ال�����ص��وي مت��ام��ا  مثل 
ب��الإح��راج  ت�صعر  ول  وي�����ص��اي��ق��ه،  ي��وؤذي��ه 
مثل  بالنظر  تتعلق  كلمات  ا�صتخدام  من 
»م���ن وج��ه��ة  اأو  راأي������ت«  »ه���ل  اأو  »ان���ظ���ر« 
ن��ظ��رك«، وغ���ر ذل���ك، ف��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ل 
حترج الكفيف فهو ي�صتخدمها يف حديثه 

واإن كان ل يرى.
اأن  معتقدا  ا�صتخدامها  تتجنب  ول 
ذلك �صيحرجه«، م�صرة اإلى اأن الكفيف  
ب��الإح��راج من التحدث عن كف  ل ي�صعر 
باأنه قد  اإعاقته، معللة ذلك  الب�صر وعن 
اعتاد  عليها، م�صددة يف الوقت ذاته على 

اتباع الأ�صلوب املنا�صب يف التعامل معه«.
ومعه  كفيفا  ق��اب��ل��ت  »اإذا  ووا���ص��ل��ت 
فال  �صيًئا  الكفيف  واأراد  مب�صر،  مرافق 
ت���وج���ه الأ���ص��ئ��ل��ة ل��ل��م��راف��ق امل��ب�����ص��ر مبا 
ي��ري��ده ال��ك��ف��ي��ف، واإمن����ا خ��اط��ب الأخ���ر 
والتعبر  التحدث  ي�صتطيع  فهو  نف�صه 
ال��ت��ح��دث م��ع��ه عليك  ي��ري��د،  وعند  ع��م��ا 
ل  ك��ان  واإن  باجتاهه  وتنظر  ت�صتدير  اأن 
يراك، فهو ي�صعر ويعرف اإن كنت تتحدث 
اأنه  وكما  اجت��اه �صوتك،  خ��الل  اإليه من 
م��ن غ��ر ال��الئ��ق ال��ت��ح��دث اإل���ى �صخ�س 
مب�صر دون النظر اإليه، فاإن ذلك ينطبق 
على  دخولك  اأي�صا،  وعند  الكفيف  على 
عن  وذل���ك  ب��وج��ودك  ي�صعر  َدْع����ه  كفيف 
طريق اإخراج بع�س الأ�صوات، ول تعتمد 
ع��ل��ى اأن���ه يعلم ب���وج���ودك، ف��ه��و ل ي��راك 

واأنت تدخل«.

يد
جد

اإلمارات: 4 طالبات يبتكرن عصا ذكية للمكفوفين
اإماراتيات، مبعهد  اأربع طالبات  ابتكرت 
اأب��وظ��ب��ي،  يف  التطبيقية  التكنولوجيا 
ع�صا ذكية للمكفوفني، ت�صتطيع حتديد 
اأماكن العوائق والتحذير منها بال�صوت 
واله���ت���زاز، وحت���دد الجت����اه ب��ال�����ص��وت، 
وح��ف��ظ الأم���اك���ن وامل���واق���ع ال��ت��ي تتكرر 
التوا�صل  خا�صية  اإل��ى  اإ�صافة  زيارتها، 
مع ذوي املكفوف اأو امل�صوؤول عنه يف حال 
اأو ط�����وارئ، ع��ن طريق  ح����دوث ح����ادث 
اإر�صال ر�صالة ن�صية لالأرقام امل�صجلة يف 

ذاكرة الع�صا.
حمدة  الطالبات  قالت  وتف�صيال، 

حم����م����د، و������ص�����روق خ���ل���ي���ف���ة، وف���اط���م���ة 
حممد، وعزة �صعيد، اإن ع�صا املكفوفني 
اإن��رتن��ت  دون  م��ن  تعمل  ابتكرنها  ال��ت��ي 
من خالل بطاقة هاتف حممول، واأنها 
اجلوية،  بالتغرات  اأو  باملياه  تتاأثر  ل 
ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ال���ع�������ص���ا  اأن  م���و����ص���ح���ات 
ونقلها  الجت��اه��ات،  لتحديد  ح�صا�صات 
اإلى مكرب �صوت، ليقوم بتنبيه ال�صخ�س 
اأذن  ����ص���م���اع���ة  م����ن خ������الل  وت���وج���ي���ه���ه 

مرتبطة بالع�صا عن طريق البلوتوث.
البتكار  اأن  اإلى  الطالبات  واأ�صارت 
امل��واق��ع، حلفظ  بخا�صية حتديد  م��زود 

املكفوف  ال�صخ�س  يزورها  التي  املواقع 
اأو  العمل  م��ك��ان  مثل  م�صتمرة،  ب�صفة 
املدر�صة اأو املنزل؛ لفتات اإلى اأن خا�صية 
ا���ص��ت��دع��اء م�����ص��اع��دة يف ح���ال احل����وادث 
اجلديدة  اخلوا�س  من  تعد  وال��ط��وارئ 

يف اأجهزة م�صاعدة املكفوفني.
واأكدت الطالبات اأنهن اخرتن هذا 
البتكار مل�صاعدة املكفوفني، كونهم الفئة 
الأكرث احتياجا للدعم وامل�صاندة، اإ�صافة 
اإلى اأن الأجهزة املتاحة حاليا يف الأ�صواق 
ابتكار  يف  فكرن  لذلك  الثمن،  مرتفعة 
جهاز مفيد، ويكون اإنتاجه غر مكلف. 

اأن  اخرتن  اأنهن  اإلى  الطالبات  واأ�صارت 
يكون البتكار ع�صا ذكية، ولي�صت نظارة 
التي  الأدوات  م��ن  غ��ره��ا  اأو  ق��ب��ع��ة  اأو 
حتى  امل��ك��ف��وف،  ي�صتخدمها  اأن  مي��ك��ن 
ميكن للم�صتخدم ال�صتفادة منها كع�صا 
احلركة،  على  ت�صاعد  م�صافات  حتديد 
وتلم�س الأر�س بها في�صعر بوجود عائق 
اأو ج�صم اأمامه فال ي�صطدم به، وجتنبه 
ال�صرر الذي قد ينتج عن عطل اجلهاز.

امل�صدر: �صحيفة »الإمارات اليوم«
28 يناير 2017
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العليا  الدراسات  لبرامج  3145 متقدما 
سعيد العمري

الدرا�صات  ل��ربام��ج  املتقدمني  ع��دد  بلغ 
العليا باجلامعة للعام اجلامعي احلايل 
يف  وط��ال��ب��ة،  طالبا   3145  ،1439/1438
م��ن��ه��م )993(  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات،  خم��ت��ل��ف 
 307 و  )686 طالبا،  الدكتوراه،  بربامج 
املاج�صتر،  ب��ربام��ج   2152 و  ط��ال��ب��ة(، 

)824 طالبا و 1328 طالبة(.
العليا  ال���درا����ص���ات  ع��م��ي��د  واأو����ص���ح 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن يحيى 
الإلكرتونية  القبول  بوابة  اأن  فائع  اآل 

ل���ربام���ج ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا اأغ��ل��ق��ت يف 
املا�صي،  ال�صبت  م�صاء   12 ال�صاعة  مت��ام 
م���ن خ��الل  ال��ق��ب��ول  اأت���ي���ح  اأن����ه  م�صيفا 
اأ�صابيع  ثالثة  ملدة  الإلكرتونية  البوابة 
ب��رن��اجم��ا   30 يف   ،1438/3/26 م���ن���ذ 
عملية  وكانت  والدكتوراه،  للماج�صتر 

القبول ت�صر بي�صر و�صهولة.
ال��درا���ص��ات  ع��م��ادة  اأي�صا، اأن  واأك���د 
ال��ع��ل��ي��ا ق����د ن�������ص���رت ع������ددا م����ن الأدل������ة 
الإر�صادية عن القبول واآلياته، وطريقة 
التقدمي، والتخ�ص�صات املتاحة للقبول، 
وال�����ش��روط ال��واج��ب ت��واف��ره��ا، واأت��اح��ت 

خدمة الدعم الفني على مدار ال�صاعة، 
م���ن خ����الل ق���ن���وات ات�������ص���ال م��ت��ن��وع��ة، 
الطالب  ا�صتف�صارات  جميع  على  ل��ل��رد 

والطالبات املتعلقة بعملية القبول.
ال���ق���ادم���ة  امل���رح���ل���ة  اأن  ب����ني  ك���م���ا 
تتمثل  ال��ق��ب��ول  اإج��������راءات  ل���ص��ت��ك��م��ال 
ب��اإر���ص��ال ك��ام��ل م��ل��ف��ات امل��ت��ق��دم��ني اإل��ى 
الكليات املعنية، لتتولى الأق�صام العلمية 
املعاير  وفق  املفا�صلة  اختبارات  اإج��راء 
املتفق عليها واملعلنة �صابقا، لفتا اإلى اأنه 
لحق  وق��ت  يف  مواعيدها  اإع���الن  �صيتم 

على املوقع الإلكرتوين للجامعة.

عدنان األلمعي

ب����ني رئ���ي�������س ن������ادي ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، 
الطالب بدر عي�صى الهاليل، اأن ناديه 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى ال��ك��ي��ف يف الأن�����ص��ط��ة 
تغليب  ب�����اأن  ذل���ك  معلال  وال���ربام���ج، 
الفائدة  م��ن  ال��ك��ّم على اجل���ودة يقلل 

املرجوة من الأن�صطة.
واأ�صار يف حوار مع »اآفاق« اإلى اأن 
امليزانية،  يف  نق�س  من  يعاين  النادي 
داعيا عمادة �صوؤون الطالب اإلى اإعادة 

النظر يف ميزانيات الأندية.

 لنبداأ بهدفك
من وراء رئا�شة النادي؟

اأوج������د ب��ي��ئ��ة م��ت��م��ي��زة  اأن  ه����ديف ه���و 
وفريدة للطالب اجلامعي، وذلك من 
وتربوية  نوعية  برامج  تقدمي  خالل 
وثقافية تهتم بطالب الرتبية و تنمي 

املجال املهاري لديه.

حدثنا عن اأن�شطة النادي؟
اأن�صطة  يقدم  اأن  على  حري�س  نادينا 
ن���وع���ي���ة ت���خ���دم ال���ط���ال���ب اجل��ام��ع��ي 
وط����ال����ب ال���رتب���ي���ة ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة، 
ن��وع��ي��ة«   « ك��ل��م��ة  م���ن وراء   واأق�������ص���د 
من  هائل  ك��م  لإق��ام��ة  ن�صعى  ل  باأننا 
الأن�����ص��ط��ة واإمن����ا ن��رك��ز ع��ل��ى اجل���ودة 

والفائدة. 
وق��د ق��دم ال��ن��ادي خ��الل الف�صل 

الدرا�صي املا�صي، اأربعة اأن�صطة خا�صة 
ب��ط��ال��ب ال���رتب���ي���ة، و ن�����ص��اط��ا واح����دا 

ا�صتهدف طالب اجلامعة ب�صكل عام.
لقاء  الأربعة  الأن�صطة  وت�صمنت 
اإث��رائ��ي��ا ل��ط��ال��ب ال��رتب��ي��ة وال��ط��ال��ب 
يف  ودورة  خ��ا���ص��ة،  ب�����ص��ف��ة  امل�����ص��ت��ج��د 
البحث النوعي لطالب البكالوريو�س 
ط��رق  يف  ودورة  ال��ع��ل��ي��ا،  وال���درا����ص���ات 
التدري�س عن طريق منوذج هرمان، 
اإ�صافة اإلى لقاء ختامي جلميع طالب 
ال��ك��ل��ي��ة. واأم�����ا ال��ن�����ش��اط ال���ع���ام ف��ك��ان 
مع  بال�صراكة   »KKU »#اقراأ  م�صروع 
نادي �صفحات للقراءة، وقد كان على 

م�صتوى اجلامعة للبنني و البنات. 

ما الذي مييز نادي الرتبية؟
يتميز بالأفكار الفريدة التي يقدمها 
للطالب، كما نحر�س دوما على اإثراء 
باملواد  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
كل  على  الطالب  ليطلع  الإع��الم��ي��ة 
�صارة  الذي و�صعنا له  بالنادي  جديد 

اإن�صادية خا�صة به.
ون��خ�����ص�����س ي����وم ال���ث���الث���اء من 
كما  ال���رب���وي،  للن�شاط  اأ���ش��ب��وع  ك��ل 
ن�����ص��ع��ى ل��ت��ق��دمي الأف�������ص���ل واإ����ص���راك 
اأن�صطتنا من  النادي يف تقييم  طالب 
خالل  ن�صر ا�صتبيان يف ح�صاباتنا على 
بهدف  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل 
التح�صني والرقي، اإ�صافة اإلى تقدمي 
يقدم  من  لكل  وال�صكر  الثناء  كلمات 

�صيئا مميزا للطالب من خالل  و�صم 
من  ال����ذي  وجدنا  »#�صكرا_لك« 

خالله الأثر الكبر يف نفو�صهم.

ماذا عن ميزانية النادي؟
الأن��دي��ة،  ميزانية  م��ن  ك��ث��را   نعاين 
ال��ط��الب  ���ص��وؤون  ونتمنى م��ن ع��م��ادة 
اأعادوا  اأكرب كما  اإعادة درا�صتها ب�صكل 
درا���ص��ة ع��دد الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي يقدمها 
الواحد،  الدرا�صي  الف�صل  يف  النادي 
الربامج  للتناف�س يف  ي��دع��وا  م��ا  وه��و 

والأن�صطة.

هل من ر�شالة ت�جهها
اإلى الأندية الأخرى؟

تو�صيع  الأخ���رى  الأن��دي��ة   اأمتنى من 
امليزانية،  قلة  ظل  يف  ال�صراكة  دائ��رة 
ا�صتقطاب  دائ���رة  تو�صيع  اإل��ى  اإ�صافة 
الطالب يف اأي ن�شاط يقام من خالل 

ال�صراكة.

ماذا يف جدولكم
للف�شل الدرا�شي املقبل؟ 

ن�����ص��ع��ى ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د 
ل��ط��الب اجل��ام��ع��ة، ونعمل  وم��ف��ي��د 
»#م�صروع_ ت��و���ص��ي��ع  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 

اق��راأ« لي�صمل تقدمي دورات وندوات 
مم��ي��زة يف ه���ذا امل��ج��ال، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
قريبا  عنها  الإف�صاح  �صيتم  مفاجاأة 

ولي�س الآن.

رئيس نادي التربية:
أنشطتنا متميزة 
والجودة أولوية
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نادي كلية التربية
لجنة اإلشراف والمتابعة

• مشرف النشاط: الدكتور خضران السهيمي
• رئيس النشاط: بدر بن عيسى الهاللي

• نائب رئيس النشاط: عبدالرحمن القرني

اللجنة االجتماعية
• رئيس اللجنة: صالح سعيد آل عيسى

لجنة اإلعالم والعالقات العامة
• نائب رئيس اللجنة: ياسر بن شاكر الشهري

اللجنة الثقافية والتوعوية
• رئيس اللجنة: سعد القحطاني

• نائب رئيس اللجنة: فيصل القحطاني



مواهب طالبية

المسعودي: التلفزيون السعودي
صقل موهبتي.. وال حدود لطموحاتي

هادي الشهراني

مهارتني  بني  اجلمع  امل�صتحيل  من  لي�س 
العلوم  بكلية  فالطالب  تخ�ص�صني؛  اأو 
الطبية التطبيقية، فهد امل�صعودي، منوذج 
التطبيقي  ال��ع��ل��م  ب���ني  اجل��م��ع  ا���ص��ت��ط��اع 

والإعالمي.
امل�صعودي  �صرد  »اآف��اق«  ل�  ويف حديث 
والتلفزيون،  الإذاع����ة  جم��ال  يف  جتربته 
ل��ل��م��ن��رب اخل��ط��اب��ي  اأن ع�����ص��ق��ة  م��و���ص��ح��ا 
امل��در���ص��ي��ة، م�صيفا  الإذاع�����ات  م��ن  انطلق 
اأ�صبح  حتى  باملمار�صة  ه��واي��ت��ه  ط��ور  اأن���ه 
وزارة  قبل  من  معتمدا  تلفزيونيا  مذيعا 
اأن ل حدود  والإع��الم، م�صتدركا  الثقافة 

لطموحاته. 

البدايات يف �شط�ر؟
ك��ن��ت اأع�����ص��ق م��ن��اب��ر اخل��ط��اب��ة والإذاع�����ات 
املدر�صية التي كان يل فيها ح�صور لفت 
من دافع احلب لها والظهور اأمام النا�س، 
ث���م ان��ت��ق��ل��ت ل��ت��ق��دمي الح���ت���ف���الت على 
اأم��ر  بح�صور  والتعليم  الرتبية  م�صرح 
ع�صر �صاحب ال�صمو امللكي الأمر في�صل 
الفعلية يف التجربة  بن خالد. والبدايات 
الإع���الم���ي���ة ك���ان���ت م��ن��ذ خ��م�����س ���ص��ن��وات 

بعد  اأي  اأبها،  تلفزيون  حمطة  يف  تقريبا 
اأن اج��ت��زت اخ��ت��ب��ار اإع�����داد امل��ذي��ع��ني ومت 
اعتمادي مذيعا بوزارة الثقافة والإعالم.

ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون  ال���ت���ح���ق���ت  اأن  وب���ع���د 
ال��وط��ن��ي ب��ا���ص��رت ع��م��ل��ي الإع���الم���ي من 
املبا�صر  البث  ث��م  التقارير،  اإع���داد  خ��الل 
املبا�صر  ال��ب��ث  ث��م  )10دق����ائ����ق(،  الق�صر 
ال���ط���وي���ل )����ص���اع���ة ون�������ص���ف( يف ب��رن��ام��ج 

»الوطن اإن�صان«.
���ص��ن��ة ون�������ص���ف، تلقيت  ن��ح��و  وق���ب���ل 
لأك��ون  »روت��ان��ا خليجية«  قناة  عر�صا من 

مذيعا، وهذه نقطة حتول بالن�صبة يل. 

ملاذا ان�شممت للتلفزي�ن؟
بالإذاعة  الهتمام  هو  الإعالمي  مبدئي 
والتلفزيون والظهور اأمام امل�صاهدين مبا 
ال�صورة  وتو�صيح  تقارير  م��ن  يفيدهم 
الواقع،  باأكرب دقة كما هي عليه يف  لهم 
واأنا اأقر باأن اأكرب الإعالميني يف اململكة 
ك���ان���وا ���ص��ح��ف��ي��ني ك���ب���ارا وخم�����ص��رم��ني، 
وح��ال��ي��ا ه��م م��ن اأّه����م م��ق��دم��ي ال��ربام��ج 
ال�صهرة، ولتلك الربامج �صداها الكبر 
والوا�صح على من يتابعونها اأو ي�صمعون 
ب��ه��ا، وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن���ن���ا ن��ع��ي�����س يف ع�صر 

الهجرة اإلى ال�صا�صة.

رة
اك

ذ

تلفزيون »أرامكو«.. بداية ونهاية!
اأرام��ك��و  اأط��ل��ق��ت   1957 �صبتمرب   16 يف 
امل��ن��ط��ق��ة  ي��غ��ط��ي  ت��ل��ف��زي��وين  ب���ث  اأول 
ال�����ص��رق��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 
ويعد ثاين بث تلفزيوين على م�صتوى 
اأول بث  �صبقه  اأن  بعد  الأو�صط  ال�صرق 
تلفزيوين من بغداد بعدة اأ�صهر؛ بينما 
كانت بداية البث التلفزيوين يف م�صر 

عام 1962.
وق�����د ���ص��م��ى ال���ب���ع�������س ت��ل��ف��زي��ون 
اأرامكو الثقايف« و�صملت  ب� »بئر  اأرامكو 
ال���ربام���ج اأع���م���ال م���ن ال�����ص��ن��ع املحلي 

والعربي وبرامج واأفالما اأجنبية.
التليفزيوين من  البث  غ��ّر  وق��د 

حتديات واجهتك؟
عند دخويل لالإعالم �صادفت وجود نخبة 
يف  وخ�صو�صا  الإع����الم،  �صماء  يف  مم��ي��زة 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص��ع��ودي، مم��ا ف��ر���س علّي 
الإذاع��ي��ة  املوهبة  اإث��ب��ات  كيفية  يف  حتديا 
ذل��ك هو  الكبرة، وك��ان  النخب  بني تلك 
ع��ام  خ���الل  وتخطيته  الأب�����رز،  ال��ت��ح��دي 

واحد.
انتقايل  اآخ���ر متثل يف  وه��ن��اك حت��ّد 
اإل������ى ال���ق���ن���وات اخل���ا����ص���ة م���ث���ل »روت����ان����ا 
وق��د  امل��ج��ت��م��ع،  تقبل  وكيفية  خليجية«، 
اجتزت كل هذه التحديات ب�صالم وجناح، 

وهلل احلمد.

من دعمك يف م�شريتك الإعالمية؟
وتعالى،  �صبحانه  اهلل  بعد  الداعمني  اأهم 
ه���م: ال���وال���دان وال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��وؤول��ني 
املقربون،  والأ�صدقاء  الإع��الم،  جمال  يف 
وك�������ان  ل���ه���م ج��م��ي��ع��ا اأث����ره����م يف دع��م��ي 
وت���وج���ي���ه���ي وان����ت����ق����ادي ب�����ص��ك��ل ���ص��ح��ي��ح 
وال�صلبية  الإيجابية  باجلوانب  وتعريفي 

لكي اأطور موهبتي واأمنيها يف امل�صتقبل.

ما جديد اإنتاجك التلفزي�ين؟
ب��رن��ام��ج خ��ا���س ي��ع��ر���س يف ق��ن��اة »روت��ان��ا 

لطموحاتي  �صقفا  يكون  ول��ن  خليجية«، 
التي ل حتدها حدود، كما اأخطط خلو�س 
ب�صفتي  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  الأف������الم  يف  جت��رب��ة 

معلقا �صوتيا. 

ماذا يعني لك الإعالم اجلديد؟
و����ص���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي م��ن��رب 
القناة  عن  النظر  بغ�س  �صوت،  لإي�صال 
وامل���ح���ت���وى، واأ����ص���ب���ح ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د من 
املمار�صات  ببع�س  يقومون  الذين  النا�س 
الجتماعية اخلاطئة، وميكن من خاللها 
متوا�صل  اط����الع  ع��ل��ى  ال��ف��رد  ي�صبح  اأن 
وغر منقطع مبا يحدث حوله يف العامل 
يتلقى خمتلف  واأن  ال��دويل،  اأو  الإقليمي 
م�صيعة  اأو  مفيدة  كانت  ���ص��واء  الر�صائل 
املواقع  تلك  تفعيل  الأج��در  للوقت. ومن 

مبا يهم املجتمع ويفيده.

كلمة اأخرية؟
ونقال  ممار�صة  كونه  قبل  اأمانة  الإع��الم 
اأن  ل��ل�����ص��ورة، وم��ن ث��ّم ف��اإن��ه يجب عليك 
تكون يف �صف اأ�صحاب املعاناة يف اأي ق�صية 
اأ�صبح  اأن الإعالم الآن  تطرحها ول�صيما 
يعتني بالق�صايا، وهذه هي اأبرز الن�صائح 

ملن لديه ميول اإذاعية تلفزيونية.

امل�صعودي ب�صارع الفن باأبها
يف تغطية اإعالمية لفعاليات

»�صيف اأبها« 

تغطية خارجية 
لإحدى املنا�صبات  
املحلية

ت�صجيل حللقة من الربنامج 
ال�صهر »بابا حطاب«

مدر�س العلون »هت�صم بدير« اأثناء ت�صوير ح�صة يف جتارب الكيمياء يف مار�س 1964
حيث كان ثلث وقت بث قناة اأرامكو خم�ص�صا للربامج التعليمية
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من���ط احل���ي���اة يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة، 
نقلة  التلفزيوين  الظهور  ه��ذا  و�صكل 

نوعية وثقافية لأبناء املنطقة.
عادة  العائلي  التجمع  اأ�صبح  كما 
اأن ينتهي  اإل��ى  بعد كل ع�صر وم��غ��رب، 
ومل  العا�صرة  ال�صاعة  ح��وايل  يف  البث 
الفرتة  تلك  التليفزيون يف  يكن جهاز 
كان  فلذلك  الأ���ص��ر،  جميع  متناول  يف 
اأي  يعلم  ح��ارة  ك��ل  حميط  يف  اجلميع 
كان  حيث  تليفزيون  لديها  ك��ان  اأ���ص��رة 
يجتمعون  ك��ان��وا  والأق������ارب  اجل����ران 

حول التليفزيون.
الريا�س  يف  الأ���ص��ر  بع�س  وك��ان��ت 
تنتظر بفارغ ال�صرب اأيام عطل الأعياد 
والدمام  لالأح�صاء  للمجيء  وال�صيف 
واخل�������رب مل���ت���اب���ع���ة الأف���������الم ال��ع��رب��ي��ة 

والأجنبية وامل�صل�صالت الأ�صبوعية.

جدول  يعرفون  امل�صاهدون  وك��ان 
الربامج من الن�صرة الأ�صبوعية لدليل 
�صركة  توّزعها  كانت  التي  التليفزيون 
من  اأ�صبوع  قبل  املعار�س  على  اأرام��ك��و 
الثقافية  للربامج  وك��ان  البث؛  تاريخ 
الأطفال  الأث��ر على  اأك��رب  والرتفيهية 
وح���ب���ه���م ل����ل����ق����راءة والط���������الع وك����ان 
خا�صة  الأط��ف��ال  بني  �صديدا  التناف�س 
يف اخل����رب وال���ظ���ه���ران ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

برنامج »بابا حطاب واأ�صدقائه«.
عندما  فكانت  املحطة  نهاية  اأم��ا 
ب���داي���ة ع����ام 1970  اأرام����ك����و يف  ق�����ررت 
اإثر  على  وذل��ك  بالعربية،  بثها  اإيقاف 
ال�صعودي  ال��ت��ل��ف��زي��وين  الر����ص���ال  ب���دء 
الر�صمي من الدمام يف نوفمرب 1966، 
وحولت حمطتها العتيدة اإلى قناة لبث 
فقط  الأجنبية  والأف����الم  امل�صل�صالت 

ال��ث��ال��ث��ة«. وم��ع  »ال��ق��ن��اة  حت��ت م�صمى 
نهاية عام 1989 اأ�صدلت اأرامكو ال�صتار 
من  التلفزيونية  حمطتها  على  نهائيا 
بعد اأكرث من اأربعني عاما متوا�صلةمن 

الر�صال.
وب��ال��رغ��م م��ن ال����دور امل��ه��م ال��ذي 
ل��ع��ب��ه ت���ل���ف���زي���ون »اأرام������ك������و« يف ح��ي��اة 
وترفيها،  تثقيفا  اخلليجية  املجتمعات 
ف������اإن ال����درا�����ص����ات اخل���ا����ص���ة ب��ال��ق��ن��اة 
وه���ي���اك���ل���ه���ا وب����راجم����ه����ا، ف�����ص��ال ع��ن 
وت��اأث��رات��ه��ا  واأه��داف��ه��ا  ان�صائها  ف��ك��رة 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، ت��ك��اد ت��ك��ون 
م��ع��دوم��ة، وه���والأم���ر ال���ذي �صعى من 
املدين ملحاولة  الدكتور عبد اهلل  اأجله 
����ص���د ف�������راغ ك���ب���ر وت���وث���ي���ق ج���زءم���ن 
بداية ظهور  ح��ول  ال��ذاك��رة اخلليجية 
العالم املرئي وما رافقه من ارها�صات 

كتابه  ويف  واإث����ارة.  وحكايات  وط��رائ��ف 
الكاتب  يحاول  والتلفزيون«،  »اخلليج 
حمطة  لأول  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ق�����ص��ة  ���ص��رد 
وه��واأح��د  خا�صة  اخلليج،  يف  تلفزيون 
املرحلة  تلك  عا�صوا  الذين  الأ�صخا�س 

من تاأ�صي�س تلفزيون »اأرامكو«.
وي�صف الكاتب هذا القرار »هكذا 
قناة  اخلليج  منطقة  يف  امل�صاهد  خ�صر 
ي��ك��ن فيها  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة حم���رتم���ة، مل 
ا�صفاف اأو �صخافات، ول فقرات دعائية 
باعثة علىالغثيان من فرط �شطحيتها 
من  حول  اأخبار  ن�صرات  ول  وتفاهتها، 
�صيا�صية  تعليقات  ول  غ���ادر،  اأو  و���ص��ل 
ف����ارغ����ة ت�����ص��ب��ب ال���������ص����داع وامل����ر�����س، 
ول ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب��ات حت���رق الأع�����ص��اب 
ببذاءتها، على نحوما انت�صر لحقا من 

حمطات التلفزة الف�صائية«.
جل�صة عائلية اأمام التلفزيون اأيام زمان

خالد العمري 

ال��ر���ص��م ه��واي��ة لزم���ت ال��ط��ال��ب بق�صم 
اآل  عبدالرحمن  الكيمائية،  الهند�صة 
وت�صجيع  وب��رع��اي��ة  �صغره،  منذ  ذي��ب��ة 

من عائلته.
اآل ذيبة  ويف حديث ل� »اآف��اق« قال 
»وال����دت����ي ه���ي م���ن ك���ان���ت ت��ن��م��ي ه��ذه 
ويف  يل،  الأول  ال���داع���م  وه���ي  امل��وه��ب��ة 
امل���رح���ل���ة الب���ت���دائ���ي���ة، وحت����دي����دا ع��ام 
مم��رات  يف  تعلق  لوحاتي  كانت   ،2001
يومنا  اإل���ى  م��وج��ود  وبع�صها  امل��در���ص��ة 
الكبر  ال�����ص��يء  ه���ذا، وك��ان��ت متثل يل 
تلك  اأط���ور  اأراه����ا، مم��ا جعلني  عندما 
املوهبة، واأحلم بتغطية جدران املدر�صة 

بر�صماتي«.
ومل يغفل اآل ذيبة عن معلميه يف 
وبخا�صة  الب��ت��دائ��ي،  التعليم  مرحلة 
م����ن اأ����ص���ه���م���وا يف ت���ط���وي���ر م��وه��ب��ت��ه، 
اأ�صماًء يف مقدمتها معلمه  م�صتح�صرا 
خ���ال���د ال�������ص���ه���ري، وو����ص���ف���ه ب��ال��داع��م 
اأعمال  ي�صتعر�س  ك��ان  ال��ذي  وامل�صجع 
يف  وي�صهم  والت�صكيلية  الفنية  تلميذه 

تطويرها، ح�صب قول اآل ذيبة.
واأ�����ص����اف »ان��ت��ق��ل��ت اإل�����ى امل��رح��ل��ة 
املتو�صطة 2006، ودر�صت مادة الرتبية 
اأيدي كبار فناين املنطقة،  الفنية على 

عبد الرحمن آل ذيبة:
موهبتي الرسم 
وتخصصي الهندسة
..والتوفيق صعب
وم��ن��ه��م الأ����ص���ت���اذ ع��ل��ي ن��ا���ص��ر؛ فكنت 
اأ���ص��ت��م��ت��ع ب��اأع��م��ال��ه ال��ت��ي ك��ان��ت ت��زي��ن 
الكثر، وبع�س  مدر�صتي وتعلمت منه 
الأ�����ص����ا�����ص����ي����ات امل���ه���م���ة يف جم������ال ف��ن 

الت�صوير الت�صكيلي«. 
ال���ث���ان���وي���ة،  امل���رح���ل���ة  »يف  وت����اب����ع 
اف����ت����ق����دت م��������ادة ال����رتب����ي����ة ال���ف���ن���ي���ة، 
بع�س  ب�صبب  ال��ر���ص��م  ع��ن  وان��ق��ط��ع��ت 
ر�صوماتي  فكانت  والدرا�صة؛  الظروف 
لكن  الكاريكاتر،  يف  حم�صورة  فقط 
العودة  ا�صتطعت  اجلامعية  املرحلة  يف 
الذي  الوحيد  متنف�صي  وكانت  وبقوة، 

يجعل اخليال حقيقة وم�صاهدا«.
وت����ق����دي����را مل���وه���ب���ت���ه يف ال���ر����ص���م، 
بتخ�ص�صه  يربطها  اأن  ذيبة  اآل  ح��اول 
الر�صم  فدر�س  امليكانيكية«  »الهند�صة 
الهند�صي، وقال »كان هذا املقرر جمرد 
دقة موهبتي ومدى  فيها  اأخترب  مادة 
الطويلة  ال�صاعات  حتمل  على  �صربي 
على بع�س الر�صومات الهند�صية وفك 
رائعة؛  املعقدة؛ فكانت جتربة  رموزها 
ومن ثم التحقت بنادي اخلط العربي 
وحاليا  اجلامعة،  يف  الت�صكيلي  والفن 
اأ���ص��غ��ل م��ن�����ص��ب ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س حتت 

اإ�صراف الدكتور �صيف الدين«.
اأوق���ات  يغتنم  اأن���ه  ذي��ب��ة  اآل  واأك����د 
قرية  يف  فنانني  اإل��ى  بالذهاب  ف��راغ��ه 

امل��ف��ت��اح��ة، م���ث���ل: حم��م��د ���ص��راح��ي��ل��ي، 
اأجل  من  وغرهم،  �صايع  اآل  وعبداهلل 
م�صرا  ل��دي��ه،  الر�صم  موهبة  تطوير 
اإل������ى اأن������ه ي�����رى ن��ف�����ص��ه ب����ني األ���وان���ه���ا 

ولوحاتها البي�صاء.

دعم العائلة
واأ�����ص����ار ط���ال���ب ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة 
ن�����ص��ي��ب الأ����ص���د يف دع��م��ه  ل��ع��ائ��ل��ت��ه  اأن 
وت�����ص��ج��ي��ع��ه م���ن ال�����ص��غ��ر وح��ت��ى الآن، 
اإلهامي  م�صدر  كانت  »وال��دت��ي  وت��اب��ع 
يف بع�س اللوحات، ووالدي كان داعمي 

كل  يف  معي  بح�صوره  ومعنويا  م��ادي��ا 
م�صاركاتي«.

الصعاب والتحديات
ال��وق��ت  اأن  ذي���ب���ة  اآل  ال��ط��ال��ب  وي�����رى 
اأكرب  واملوهبة،  الدرا�صة  والتوفيق بني 
ي��واج��ه��ه��ا يف م�صرته  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 
هناك  »تكون  وق��ال  واملهارية،  العلمية 
ث��م تعرت�صني  اأر���ص��م  اأن  اأري����د  اأوق����ات 
بع�س الأمور التي ل اأ�صتطيع تاأجيلها، 
واأي�������ص���ا اأوق��������ات ال����ف����راغ خ�����الل اأي�����ام 
الأ�صبوع تكون نادرة، وي�صعب التن�صيق 

ب��ني امل��وه��ب��ة وال���درا����ص���ة، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
لتعليم  خم�ص�صة  دورات  ت��واف��ر  ع��دم 

وتطوير موهبة الر�صم«.

المشاركات
الر�صم احلر مبنطقه  م�صابقه   •

ع�صر عام 2003.
منطقه  م��دار���س  ب��ني  م�صابقه   •

ع�صر عام  2005.
• ملتقى اأبها عام 2008.

بال�صودة  املفتوح  املر�صم  فعالية   •
.2015

• فعالية املر�صم املفتوح 2 بجامعه 
امللك خالد 2016.

أهم األعمال 
ردا على �صوؤال عن اأهم اأعماله الفنية، 

اختار اآل ذيب ما يلي:

• ف��ع��ال��ي��ة »امل���ر����ص���م امل���ف���ت���وح 1« 
بجامعه امللك خالد 2016.

ال�صعودي  امل��وؤمت��ر  يف  امل�صاركة   •
الأول للبيئة بلوحة زيتية ُعر�صت 
ال�صمو  اأم��ر ع�صر �صاحب  اأم��ام 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د 

.2016
امل�صرحي  املهرجان  امل�صاركة يف   •

الثاين )م�صرح الإبداع ( 2016.

األهداف المستقبلية
اآل  ق���ال  امل�صتقبلية  اأه���داف���ه  وع���ن 
اأبرزها  »الأه��داف كثرة لكن  ذيبة: 
واأه��م��ه��ا ال���درا����ص���ة يف جم���ال ال��ف��ن 
اأ�صاتذة  اإل��ى  والن�صمام  الت�صكيلي، 
اأطمح  كما  املفتاحة.  قريه  يف  الفن 
اأح��د  تبقى  ب�صمة  يل  تكون  اأن  اإل��ى 

معامل مدينتي اأبها«.
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األولمبياد الرياضي الجامعي
يصقل المواهب وينتج المحترفين

عبدالعزيز رديف 

ت��ق��ي��م ع���م���ادة ����ص���وؤون ال���ط���الب الأومل���ب���ي���اد 
وت�صعى  ال�����ص��ن��وي،  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال��ري��ا���ص��ي 
�صريحة  ل���ص��ت��ي��ع��اب  جم��الت��ه  يف  للتنويع 
اأك���رب م��ن ال��ط��الب، وذل���ك اإمي���ان باأهمية 
اك���ت�������ص���اف امل����واه����ب امل��خ��ت��ل��ف��ة واإب�����رازه�����ا 
وتقوميها يف جمالت الأن�صطة الريا�صية، 
يف  ال�صريفة  املناف�صة  باأهمية  وا�صت�صعار 

اكت�صاف املهارات وتطويرها.
ويف ال�����ص��ي��اق ذات������ه، ت��ن��ظ��م ال��ع��م��ادة 
الريا�صي  ب��ط��ولت الحت���اد  امل�����ص��ارك��ات يف 
للجامعات ال�صعودية، وذلك لإتاحة فر�س 
على  طاقاتهم  واإب����راز  امل��وه��وب��ني  للطالب 
م�����ص��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ت��ق��ي��م م�����ص��ارك��ات 
اجل����ام����ع����ة يف ال����ع����دي����د م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات 

الريا�صية داخل منطقة ع�صر.

دعم واهتمام
الريا�صية يف عمادة  الأن�صطة  اإدارة  حتظى 
���ص��وؤون ال��ط��الب ب��دع��م واه��ت��م��ام م��ن قبل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح 
�صوؤون  عميد  حر�س  اإل��ى  اإ�صافة  ال�صلمي، 
اآل ه��ب��ا���س على  ال��ط��الب ال��دك��ت��ور م��ري��ع 
توفر كل ما يحتاج اإليه موهوبو اجلامعة 
ودعمهم لإبراز مواهبهم يف �صتى املجالت 

الريا�صية واأن�صطتها.

دورات وبطوالت
بطولة  الأخ��ر  الريا�صي  الأوملبياد  و�صمل 
 15 من  طالبا   64 مب�صاركة  الطاولة  تن�س 
كلية، وبطولة الألعاب القتالية )الكاراتيه، 
طالبا   50 مب�صاركة  التايكوندو(  اجل���ودو،  
الأر�صي  التن�س  اإل��ى  اإ�صافة  كلية،   12 من 
الذي نظمته وحدة الأن�صطة الريا�صية يف 
طالبا   35 مب�صاركة  املطار  موتيل  مالعب 

من 11 كلية.
القوى  األ��ع��اب  بطولة  اأي�صا  وت�صمن 
مب�صاركة 145 طالبا من 15 كلية، وبطولة 
من  طالبا   70 فيها  ���ص��ارك  التي  ال�صباحة 
ال�صاطئية  الطائرة  كرة  وبطولة  كلية،   13

مب�صاركة 40 طالبا من 10 كليات.
ب��ط��ولت اململكة،  اأم���ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
ف��ق��د ���ص��ارك ط���الب اجل��ام��ع��ة يف ب��ط��ولت 

ال�صعودية  للجامعات  ال��ري��ا���ص��ي  الحت����اد 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت دورت��ه��ا الأخ����رة مبحافظة 
امللك عبدالعزيز )التجمع  جدة يف جامعة 
كرة  يف  اجلامعة  م�صاركة  ومتثلت  الأول(، 
الحتياجات  ل��ذوي  القوى  واألعاب  الهدف 
وحققت  ط��الب،  �صبعة  مب�صاركة  اخلا�صة 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف ال��ل��ع��ب��ت��ني، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
بطولة اخرتاق ال�صاحية التي �صارك فيها 
مب�صاركة  الكاراتيه  وبطولة  ط��الب،  ت�صعة 
ت�����ص��ع��ة م����ن ال�����ط�����الب، ح���ق���ق���وا خ��الل��ه��ا 

امليداليات الف�صية والربونزية.
ويف التجمع الثاين لبطولت الحتاد 
ال��ري��ا���ص��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة ال���ذي 
�صعود  ب��ن  حم��م��د  الإم�����ام  ج��ام��ع��ة  نظمته 
امللك خالد  بالريا�س، فقد �صاركت جامعة 

يف بطولة التن�س الأر�صي بخم�صة طالب.

اختراق الضاحية
�صارك  فقد  ع�صر،  منطقة  م�صتوى  وعلى 
خ��م�����ص��ة ط�����الب م����ن اجل���ام���ع���ة يف ���ص��ب��اق 
ال��ذي  للهيئات  املفتوح  ال�صاحية  اخ���رتاق 
اأق���ي���م ب��امل��ن��ط��ق��ة، و����ص���م ���ص��ت ه��ي��ئ��ات من 
املركز  حمققة  خالد  امللك  جامعة  �صمنها 

الثاين على م�صتوى ع�صر.
 ك��م��ا ���ص��ارك��ت اجل��ام��ع��ة يف م���اراث���ون 
اأت��ي �صمن فعاليات  ال��ذي  )روؤي��ة بر�صاقة( 
امل���وؤمت���ر ال�����دويل ال���ث���اين ل��ط��ب وج��راح��ة 

ال�صمنة بع�صر مب�صاركة 20 طالبا.
اأي�����ص��ا يف �صباق   و���ص��ارك��ت اجل��ام��ع��ة 
مهرجان الع�صل مبحافظة رجال اأملع ب�صتة 
اإلى  اإ�صافة  الثاين،  املركز  حمققة  ط��الب، 
م�صاركتها بثمانية طالب يف بطولة اململكة 
منطقة  يف  اأقيمت  التي  للكاراتيه  للهيئات 
م�صتوى  على  الأول  املركز  حمققة  ع�صر، 
الهيئات امل�صاركة التي بلغ عددها 12 هيئة.

وء
 ض

طة
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قصة األلعاب األولمبية
اأو الأومل���ب���ي���اد ح��دث  الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة 
الريا�صية  الأل��ع��اب  ي�صمل  دويل  ريا�صي 
ال�����ص��ي��ف��ي��ة وال�������ص���ت���وي���ة، ي�������ص���ارك ف��ي��ه 
ال����ري����ا�����ص����ي����ون م�����ن ك�����ال اجل���ن�������ص���ني يف 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ومي���ث���ل���ون دول  امل���ن���اف�������ص���ات 
كل  حاليا  احل��دث  ه��ذا  وينظم  خمتلفة. 
ب��ت��ن��اوب  ال��زوج��ي��ة،  ال�����ص��ن��وات  يف  �صنتني 
الألعاب ال�صيفية وال�صتوية بعد اأن كانت 
تقام كلتا امل�صابقتني يف نف�س ال�صنة حتى 
ف��رتة احلرب  توقفت يف  وق��د   1992 �صنة 
احلرب  ف��رتة  يف  وكذلك  الأول���ى  العاملية 

العاملية الثانية.

الأغريق  اأخ��ذ  عندما  كانت  البداية 
�صكان  الفينيقيني  عن  الأوملبية  الأل��ع��اب 
ه��واة  املتو�صط  للبحر  ال�صرقي  ال�صاحل 
الهجرة والرتحال الذين بنوا اأول ملعب 

يف العامل.
مدينة  يف  يقيمونها  الأغ��ري��ق  ك��ان 
�صنوات،  اأرب���ع  ك��ل  وم��رة  دائ��م��ا،  اأوليمبيا 
لألعاب  الريا�صي  الربنامج  اأن  والغريب 
ي��ك��ن يت�صمن  ال��ق��دمي��ة مل  الأول��ي��م��ب��ي��ة 
���ص��وى ���ص��ب��اق واح����د! وك����ان ���ص��ب��اق ج��ري 
ب��ط��ول امل��ل��ع��ب وك���ان ط��ول��ة 192 م���رتا و 
هو  اأومل��ب��ي  فائز  اأول  وك��ان  �صنتيمرتا   27

ك��ورب��و���س ال����ذي ك���ان ط��اه��ي��ا م���ن ولي���ة 
اإيللي�س.

ت��ع��ت��رب الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة اأ���ص��ه��ر 
القدمي.  التاريخ  يف  الريا�صية  ال���دورات 
مدينة  اإل���ى  ن�صبة  ال���ص��م  ب��ه��ذا  و�صميت 
 776 �صنة  يف  ب���داأت  اليونانية.  اأوليمبيا 

قبل امليالد.
وق���د دف���ع ت��ط��ور احل��رك��ة الأومل��ب��ي��ة 
يف ال���ق���رن ال��ع�����ص��ري��ن ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 
ال��دول��ي��ة اإل���ى جم���اراة الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة 
ل��ت��غ��ر ال���ظ���روف الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة. 
و�صملت بع�س هذه التعديالت اإن�صاء دورة 

للريا�صات  ال�صتوية  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
الأوملبية  والألعاب  والثلوج،  اجلليد  على 
اجل�صدية،  الإع���اق���ات  ذوي  للريا�صيني 
ل��ل��ري��ا���ص��ي��ني  الأومل���ب���ي���ة  الأل����ع����اب  ودورة 
حاليا  الأوملبية  احلركة  وت�صم  ال�صباب؛ 
واللجان  الدولية،  الريا�صية  الحت���ادات 
لكل  املنظمة  واللجان  الوطنية،  الأوملبية 

من الألعاب الأوملبية اخلا�صة.
وت��ع��د ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��دول��ي��ة، 
كهيئة ل�صنع القرار، امل�صوؤولة عن اختيار 
ل��الأل��ع��اب  دورة  ل��ك��ل  امل�����ص��ي��ف��ة  امل���دي���ن���ة 
الأومل���ب���ي���ة؛ وت��ع��د امل��دي��ن��ة امل�����ص��ي��ف��ة هي 
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ري���ا����ص���ي���ني غ����ر م���ع���روف���ني ومت��ن��ح��ه��م 
اأو  الوطنية  ال�صهرة  لتحقيق  الفر�صة 
كما  احل���الت؛  بع�س  يف  العاملية  ال�صهرة 
ت�صكل دورة الألعاب فر�صة كبرة للدولة 
نف�صها  وت��ق��دم  لرتقى  امل�صيفة  واملدينة 

اإلى العامل.

علم األولمبياد
وهو علم اأبي�س متموج دللة على خفقانه 
يف ال��ه��واء ب���الأع���ايل وف��ي��ه خم�س دوائ���ر 
م��رتاب��ط��ة مت��ث��ل ق����ارات ال��ع��امل اخلم�س 
واأوقيانو�صيا  واأف��ري��ق��ي��ا  واأ���ص��ي��ا  )اأوروب�����ا 
واأم����ري����ك����ا( يف اط������ار اه�������داف الأل����ع����اب 
الأومل���ب���ي���ة ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي ت���دع���وا لتوحد 
العامل وتنا�صي ال�صغائن والحقاد، وهذا 
الفرن�صي  العلم كان قد اختر من فكرة 

وه��و   1913 ع����ام  يف  ك���وب���رت���ان  دي  ب��ي��ر 
وبقى  احلديثة  الأوملبية  الألعاب  موؤ�ص�س 

على حاله اإلى يومنا هذا
ترمز الدائرة ال�صوداء يف العلم اإلى 
ال��ق��ارة الأف��ري��ق��ي��ة ك��ون ال��ع��رق امل�صيطر 
هناك هو الأ�صود، الدائرة ال�صفراء ترمز 
ال��ع��رق امل�صيطر  ل��ل��ق��ارة الأ���ص��ي��وي��ة ك���ون 
هناك هو الأ�صفر، الدائرة احلمراء ترمز 
ال�صعوب احلمراء  الأمركية كون  للقارة 
ال�صليني،  ال�صكان  هم  احلمر(  )الهنود 
الدائرة اخل�صراء ترمز للقارة الأوروبية 
كونها القارة الوحيدة يف العامل التي لي�س 
اخل�����ص��ار،  عليها  وي��ط��غ��ي  ���ص��ح��راء  فيها 
الوقينية  للقارة  ترمز  ال��زرق��اء  ال��دائ��رة 
كون معظم الدول يف هذه القارة هي جزر 

حتيط بها مياه البحار.

الحتفال  ومت��وي��ل  تنظيم  ع��ن  امل�صوؤولة 
امليثاق  م��ع  يتفق  الأومل��ب��ي��ة مب  ب��الأل��ع��اب 

الأوملبي.
الأوملبية  بالألعاب  الحتفال  ي�صمل 
العلم  رف��ع  مثل  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
عن  ف�صال  الأومل��ب��ي��ة،  وال�صعلة  الأومل��ب��ي 

حفلي الفتتاح واخلتام.
ينال الريا�صي احلا�صل على املركز 
وال��ث��اين  ال��ذه��ب��ي��ة،  امل��ي��دال��ي��ة  الأول على 

على الف�صية، والثالث على الربونزية.
اأن كل  ل��درج��ة  الأل���ع���اب  دورة  من��ت 
النمو  دول��ة متثل تقريبا. وقد خلق هذا 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���ح���دي���ات، مب���ا يف ذل��ك 
امل�صوؤولني،  ور�صوة  واملن�صطات،  املقاطعة، 
والإره�����������اب. وم������رة ك����ل ���ص��ن��ت��ني، ت��ق��دم 
الإع��الم  وو�صائل  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة 

ف�ق: حفل افتتاح اأول دورة األعاب اأوملبية يف الع�شر احلديث
يف العا�شمة الي�نانية، اأثينا، يف 6 اإبريل 1896.
اإلى الي�شار: البارون بيري دي ك�برتان م�ؤ�ش�ص الألعاب الأوملبية احلديثة.
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مقررات دراسية

»صيدلة المستشفيات المتقدمة«
دليل عملي يرافق الصيدلي 

عبد اهلل زارب

ي���ع���د م���ق���رر »����ص���ي���دل���ة امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
التي  التخ�ص�صية  امل��واد  من  املتقدمة« 
تدر�س يف امل�صتويات الأخ��رة، وت�صبقها 
الدكتور  بتعليم  مواد متهيدية؛ ويعنى 
ال�صيديل كيفية �صرف الأدوية وتعديل 
ال����ع����ي����ادات اخل���ارج���ي���ة  اجل�����رع�����ات يف 
وال��ت��ن��ومي ع��ل��ى ح�صب ح��ال��ة امل��ري�����س، 
التعامل  ال�صوء على طريقة  تلقي  كما 
وكيفية  املمنوعة  امل��خ��درة  الأدوي����ة  م��ع 
���ص��رف��ه��ا واإت����الف����ه����ا؛ وم����ن ���ص��م��ن ما 
فهر�صة  طريقة  تعلم  امل��ق��رر  يت�صمنه 

وترتيب الأدوية اأبجديا.

رأي طالبي
يف ا���ص��ت��ط��الع م�����ص��غ��ر اأج���رت���ه »اآف�����اق«، 
ذك�����رت ع��ي��ن��ة م���ن ط�����الب  امل���ق���رر اأن���ه 
اإي��اه  وا�صفني  ال�صعبة،  امل��واد  من  لي�س 
اأن م��ع��دلت  اإل�����ى  ب��امل��م��ت��ع، م�����ص��ري��ن 
اخ��ت��ب��ارات��ه��م ف��ي��ه ت��راوح��ت ب��ني اجليد 
واملمتاز، م�صددين على اأهمية املقرر يف 
والجتماعية،  العملية  ال��ط��ال��ب  ح��ي��اة 
اأداء  ال��دار���س على  اأن��ه يعني  مو�صحني 
امل��واد  ب�صاأن  جمتمعه  تثقيف  يف  واجبه 
وكيفية  واخل���ط���رة  امل���خ���درة  والأدوي������ة 

�صرفها اأو اإتالفها.
املناق�صة  اأن  اإل���ى  ال��ط��الب  واأ����ص���ار 
الأ�صتاذ  مع  املحا�صرة  خالل  التفاعلية 
لفهم  يف�صلونها  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ه��ي 

املقرر،  كما اأعربوا عن رغبتهم يف زيادة 
ال�صاعات العملية )امليدانية(. وردا على 
���ص��ع��وب��ات يواجهها  ع��ن وج����ود  ����ص���وؤال 
ال���ط���ال���ب م����ع امل����ق����رر خ�����الل ال��ف�����ص��ل 
باأن ل  العينة  اأجابت  الدرا�صي احل��ايل، 
ب�صوء  و�صفوه  م��ا  ���ص��وى  ت��ذك��ر  م�صكلة 

توقيت املحا�صرة النظرية.
وفيما يخ�س ع�صو هيئة التدري�س 
وق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل م��ع��ه، ذك��ر الطالب 
اأكمل وجه« من  اأنه »يقوم بواجبه على 
وا�صتخدامة  امل��ع��ل��وم��ه  تو�صيل  خ���الل 
اأ���ص��ال��ي��ب ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة ع��ال��ي��ة 
ال�صكر  خال�س  ل��ه  مقدمني  امل�����ص��ت��وى، 
عرب  امل�صتمر  توا�صله  على  وال��ع��رف��ان 
ب������الك ب�������ورد وال�����ربي�����د الإل�����ك�����رتوين 

والهاتف. 

رأي أستاذ المقرر
الدكتور  امل��ق��رر،  اأ���ص��ت��اذ  اأك���د  م��ن جهته 
»�صيدلة  م���ادة  اأن  خ���ان،  ع��ب��د اهلل  ن���وح 
اأه��م  م��ن  ت��ع��د  امل��ت��ق��دم��ة«  امل�صت�صفيات 
امل�����ق�����ررات ال���ت���ي ي���ج���ب ع���ل���ى ال��ط��ال��ب 
من  تت�صمنه  ملا  جيد  ب�صكل  ا�صتيعابها 
خالل  الطالب  اإليها  يحتاج  معلومات 
تدريبه ويف حياته العملية ب�صكل يومي.

وع��ن تو�صيف امل��ق��رر، اأو���ص��ح خان 
اأن�����ه ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ف��ه��م ب��ن�����ص��ب��ة %70 
للعمليات  و%10  للحفظ،   %20 مقابل 
احل�����ص��اب��ي��ة، وا���ص��ف��ا م�����ص��ت��وى ال��ط��الب 

باجليد جدا.

ات
ري

نظ

نظرية كل 
شيء.. وصف 
شامل لتفسير 
الظواهر 
الكونية 
والفيزيائية

اأو  ح��دث  لتف�صر   نظرية  تو�صع   عندما 
احرتافية  على  ي��دل  ف��ه��ذا  معينة  ظ��اه��رة 
على  فائقة  وق���درة  مالحظة  ودق���ة  عالية 
لكن هل  متقنة.   بطريقة  الأح���داث  رب��ط 
ما  ك��ل  تف�صر  واح���دة  نظرية  و���ص��ع  ميكن 

يدور من حولنا من اأحداث؟  
الأ�صتاذ  يقول  ال�صوؤال،  عن  لالإجابة 
الدكتور  املحالة،  يف  العلوم  بكلية  امل�صارك 
من  �صربا  ذل��ك  ن��رى  »ق��د  التميمي  كامل 
املحال،  م��ن  �صيء  لتحقيق  و�صعيا  اخل��ي��ال 
لكن العلم ل حدود له، وما قد نراه خيال 
ي�صعب حتقيقه، يعكف على درا�صته علماء 
ي�صعون جاهدين  التخ�ص�صات،  يف خمتلف 
من  ي�صتطيعون  واح���دة  نظرية  و�صع  اإل��ى 
الكونية  ال��ظ��واه��ر  جميع  تف�صر  خاللها 

والفيزيائية اأطلقوا عليها ا�صم »نظرية كل 
�صيء«.

وعن م�صدر النظرية ي�صيف التميمي 
ال��ك��ون  اأن ج��م��ي��ع م���ا يف  ال��ع��ل��م  »ي��خ��ربن��ا 
م��ن ج��م��اد وك��ائ��ن��ات حية ه��ي يف حقيقتها 
جزيئات وج�صيمات مرتابطة، واأن ترابطها 
حت��ك��م��ه اأرب�����ع ق����وى ه����ي: ال���ق���وة ال��ن��ووي��ة 
الكهرومغناطي�صي،  التاأثر  ق��وة  ال�صديدة، 

القوة ال�صعيفة، واأخرا قوة اجلاذبية.
وا���ص��ت��ط��اع ال��ع��ل��م اأن ي�����ص��ع ن��ظ��ري��ات 
قوة  اأح��داث وظواهر كل  تف�صر  كثرة يف 
الباحثني لت�صع  ي��د  ام��ت��دت  ث��م  ل��وح��ده��ا، 
ن���ظ���ري���ات ت��ف�����ص��ر ال����ت����داخ����ل ب����ني ق��وت��ني 
امل��ت��ع��ددة  ال��ن��ظ��ري��ات  ف��ظ��ه��رت  خمتلفتني، 
ل��ت��ف�����ص��ر ال���ع���الق���ة ب���ني ال���ق���وى ال��ن��ووي��ة 

وال���ق���وى ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة، وب���ني ق��وة 
ا�صتمر   وهكذا  ال�صعيفة،  والقوة  اجلاذبية 
الباحثون يف و�صع نظريات جلميع املجالت 

والتداخالت«.
بعني  الباحث حوله  نظر  »ثم  واأردف 
املحرتف الذي ل يحد طموحه �صقف، وبداأ 
تلك  بني  العالقة  تف�صر  اإل��ى  الآن  ي�صعى 
ال��ق��وى الأرب���ع بنظرية واح���دة ق���ادرة على 
القوى  تلك  كل  بني  العالقات  كل  تف�صر 
نظرية  ولأن��ه��ا  اجل��زي��ئ��ات،  على  امل�صيطرة 
اأ�صماها »نظرية كل  ل تتبع لأي��ة قوة فقد 
النظرية  ه��ذه  تقدم  لأن  اإذ يطمح  ���ص��يء«؛ 
و���ص��ف��ا ���ص��ام��ال ل��ك��ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق يف امل����ادة 
وج��زي��ئ��ات��ه��ا وع��الق��ات��ه��ا وك����ل ح��رك��ة من 

حركاتها اأو �صكنة من �صكناتها«.

المقرر الدراسي
اسم المقرر: صيدلة

المستشفيات المتقدمة 
565-cpu :رمز المقرر

عدد الساعات: 3 ساعات
القسم: الصيدلة
الكلية: الصيدلة
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أكاديميا القبول والتسجيل

مشهور العمري

ت���ع���د ع�����م�����ادة ال����ق����ب����ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل 
ب���اجل���ام���ع���ة م�����ن ال�����ع�����م�����ادات امل��ه��م��ة 
للجامعة واملجتمع من واقع ما تقدمه 
م���ن خ���دم���ات واأع���م���ال اإداري������ة وفنية 
وخارجها،  اأ�صوارها  داخل  واإلكرتونية 
لت�صهيل  اإلكرتونية  كما تقدم خدمات 

اأمور الطالب واملراجعني.

واجهة
ت��ع��د ال���ع���م���ادة واج���ه���ة م���ن واج���ه���ات 
اجلامعة، اإذ اإنها تقابل جمهورالطالب  
اأمورهم خالل فرتات القبول  وت�صهل 

والتخرج.
ك���م���ا ت���رت���ب���ط ع�����م�����ادة ال���ق���ب���ول 
والت�صجيل بالطالب منذ بداية حياته 
مبتابعته  م��ع��ه  وت�����ص��ت��م��ر  اجل��ام��ع��ي��ة، 
التي  الكلية  م��ع  بالتن�صيق  اأك��ادمي��ي��ا 
ي��در���س ف��ي��ه��ا، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ما 
مي��ك��ن م��ن ع��ق��ب��ات ق��د ت��واج��ه��ه حتى 
ي�����ص��ب��ح خ��ري��ج��ا ق�����ادرا ع��ل��ى الإ���ص��ه��ام 
يف خ��دم��ة وب��ن��اء وط��ن��ه م��ن خ���الل ما 

حت�صل عليه من علوم ومهارات.

تواصل منذ الثانوية 
القبول  اأهمية عمادة  ومما يدل على 
وال��ت�����ص��ج��ي��ل ل���ل���ط���الب، اأن���ه���ا ق��ام��ت 
مب��ه��م��ة ت���وف���ر امل��ع��ل��وم��ات ال��واف��ي��ة 
وتخ�ص�صاتها  وكلياتها  اجلامعة  عن 
و���ش��روط ال��ق��ب��ول ف��ي��ه��ا، واإط��الع��ه��م 
ال�صرورية  وال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  على 
ال�����ت�����ي ي����ح����ت����اج����ون اإل�����ي�����ه�����ا خ����الل 
م�صرتهم الدرا�صية، كنظام الدرا�صة 

والختبارات واملكافاآت وغرها. 
بالتوا�صل مع  العمادة  كما تقوم 
زياراتها  الثانوية من خالل  املدار�س 
مببني  ا�صتقبالها  اأو  امل��دار���س  ل��ه��ذه 
لتزويدها  والت�صجيل  القبول  عمادة 
ال�صنوي  القبول  ودليل  مب�صتجدات 
ل��ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى ال���ط���الب وه����م على 

مقاعد الدرا�صة يف املرحلة الثانوية.
ك���م���ا حت����ر�����س ع����م����ادة ال���ق���ب���ول 
متابعة  ع��ل��ى  ب��ا���ص��ت��م��رار  والت�صجيل 
ال���ت���ط���ورات احل���دي���ث���ة يف اإج�������راءات 
ال����ق����ب����ول وال���ت�������ص���ج���ي���ل،  وم���واك���ب���ة 
ال���ت���ط���ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي 
ت�صهم يف حت�صني اآلية العمل، واإجناز 
الإج��راءات، والتحول  املهام وتب�صيط 

وفق  الإل��ك��رتون��ي��ة  العمل  بيئة  نحو 
بتطبيق  احلكيمة  القيادة  توجيهات 

مفهوم احلكومة الإلكرتونية.

أهم أنظمة الجامعة
وت��ه��ت��م ع���م���ادة ال��ق��ب��ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل 
ب��ال��ن��ظ��ام الأك���ادمي���ي ال���ذي ي��ع��د من 
اأك�����رب واأه������م الأن���ظ���م���ة يف اجل��ام��ع��ة 
والتطوير  للتحديث  حاجة  واأكرثها 
اأو �صيانتها  اإن�صاء الربامج  من حيث 
للتغرات  وف��ق��ا  عليها  ال��ت��ع��دي��ل  اأو 

الأكادميية داخل اجلامعة.
ك��م��ا ن��ف��ذت ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��ادة 
ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات، ال����ع����دي����د م��ن 
على  ي�صهل  مم��ا  الأخ����رة،  متطلبات 
مثل  اخلا�صة  اأمورهم  اإنهاء  الطالب 
اإن�������ص���اء ن��ظ��ام ت��ق��دمي ط��ل��ب ال��ق��ب��ول 
الآيل  الت�صجيل  ونظام  الإل��ك��رتوين، 
الإلكرتونية،  اخلدمات  من  وغرها 
والطالبات،  الطالب  تخريج  وكذلك 
واإن�����ه�����اء اإج����������راءات الن�������ص���ح���اب م��ن 
اجلامعة وخطابات التعريف وغرها. 
ت���ق���دمي  ال����ع����م����ادة يف  وت�������ص���ه���م 
خ��دم��ات اإل��ك��رتون��ي��ة لأع�����ص��اء هيئة 

اجل��دول  على  كاحل�صول  التدري�س، 
ال��ط��الب واإدخ���ال  ال��درا���ص��ي وك�صوف 

الدرجات وغرها.

أفضل الخدمات
وت�����ص��ع��ى ال���ع���م���ادة ل���ت���ق���دمي اأف�����ص��ل 
اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة 
مع  بالتن�صيق  ذل��ك  وي��ت��م  واملجتمع، 
عمادة تقنية املعلومات لال�صتفادة من 
العمليات  لت�صهيل  التقنيات احلديثة 
امل�صاندة للنظام الأكادميي باجلامعة، 
اأجهزة  حتديث  على  دائما  تعمل  كما 
احل��ا���ص��وب ل��ت��واك��ب اآخ����ر ال��ت��ط��ورات 
التقنية احلديثة، وتربطها مبوظفي 
اأداء  تطوير  يف  اأ�صهم  مم��ا  ال��ع��م��ادة،  
امل���وظ���ف���ني وال���ع���م���ادة ب�����ص��ك��ل ك��ب��ر، 
و����ص���اع���د يف ����ص���رع���ة ت�����ص��ه��ي��ل اإجن�����از 

العمل. 
وت�����ص��ع ال���ع���م���ادة ع��ل��ى ���ص��دارة 
التقنيات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  اأه��داف��ه��ا 
ال��ط��ل��ب��ة،  اأم�����ور  لت�صهيل  احل��دي��ث��ة 
وك���ذل���ك اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
�صام ومهم يف  باجلامعة، وهو هدف 

عملها.

عمادة القبول..
دليل الطالب إلى المسار الصحيح

النشأة
الرقم 78/7/م يف  ذو  الكرمي  ال�صامي  الأم��ر  عام 1419، حيث �صدر 
1419/3/11 بدمج فرعي جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية 

وجامعة امللك �صعود يف اأبها مب�صمى جامعة امللك خالد.

الرؤية
القبول  عمليات  يف  امل��ق��دم��ة  احل��دي��ث��ة  التقنيات  تطبيق  يف  التميز 
الأ�صتاذ اجلامعي  والطالبات وخدمة  والتوثيق للطالب  والت�صجيل 
وم�صجلي الكليات اإلكرتونيا لتحقيق التميز يف �صرعة اإجناز العمليات 

املتعلقة بالطالب.

الرسالة
بيئة منا�صبة خلدمة الطالب والطالبات والأ�صتاذ اجلامعي  توفر 
م���ن خ���الل ا���ص��ت��خ��دام اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة يف ����ص���وؤون ال��ق��ب��ول 

والت�صجيل ور�صد الدرجات والتخريج.

القيم
• العدالة
• الأمانة 

• ال�صفافية
• امل�صاركة الفاعلة. 

األهداف
• حتقيق طموحات الوطن يف تنمية املعرفة البناءة.

ل��ك��ل ط��ال��ب وطالبة  اإي��ج��اد مقعد يف اجل��ام��ع��ة  ال��ع��م��ل ع��ل��ى   •
ا�شتوفى �شروط القبول .

اإل��ى  ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات  اأف�����ص��ل  • احل��ر���س ع��ل��ى ا�صتقطاب 
اجلامعة من خريجي املرحلة الثانوية. 

• توعية ال��ط��الب ب��ل��وائ��ح واأن��ظ��م��ة ال��درا���ص��ة والخ��ت��ب��ارات يف 
املرحلة اجلامعية. 

• توثيق �صجالت الطالب الأكادميية، وحتديثها اإلكرتونيا. 
• العمل على �صرف مكافاأة الطالب يف وقتها امل�صتحق. 

ي�صر  الطالب بكل  اإج��راءات تخرج  واإنهاء  العمل على توثيق   •
و�صهولة. 

• تفعيل ون�صر التقنية و�صوًل اإلى جمتمع املعرفة. 
• املواءمة بني خمرجات اجلامعة واحتياجات �صوق العمل. 

• دعم التوا�صل مع خريجي اجلامعة .

مواقع بوسائل
التواصل االجتماعي 

• �صناب ت�صات:
regandadmkku@

ال��ر���ص��م��ي  احل�������ص���اب   •
ل��������ع��������م��������ادة ال������ق������ب������ول 
وال��ت�����ص��ج��ي��ل ب��ج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى ق��ن��اة 

»تلغرام«:
https://telegram.
me/regandadmkku

عميد القبول والت�صجيل، د. عبد املح�صن القرين

توفر العمادة المعلومات 
الوافية عن الجامعة وكلياتها 

وتخصصاتها وشروط القبول فيها 
وأنظمتها ولوائحها الضرورية.

تتواصل العمادة مع المدارس 
الثانوية لتزويدها بمستجدات 

ودليل القبول السنوي لتوزيعه 
على الطالب وهم على مقاعد 
الدراسة في المرحلة الثانوية.
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أكاديميا
تميز علمي

طبيبات عربيات يقدمن ألوطانهن وللعالم 
قصص التفوق والنجاح

إعداد: أسعد أبو قاعود

�صارك الآلف من عدد من الدول العربية 
اأث��اره قبل فرتة ها�صتاغ  يف النقا�س ال��ذي 
#عمل_املراأة_بامل�صت�صفيات_حرام ، 
�صاأنه بني  الآراء يف  على تويرت، واختلفت 
م��وؤي��د وم��ع��ار���س، ح��ي��ث ق���دم امل��ع��ار���ص��ون 
ح���ج���ج���ا ت����وؤك����د اأه���م���ي���ة ع���م���ل امل���������راأة يف 
الن�صاء  بع�س  اأن  واأب���رزه���ا  امل�صت�صفيات، 
ي��ف�����ص��ل��ن ال���ع���الج ل����دى ال��ط��ب��ي��ب��ات، واأن 
علمية  اإجن���ازات  حققن  عربيات  طبيبات 
اأهم هذه الجنازات  هامة. هنا بع�س من 

التي حققتها املراأة العربية الطبيبة. 

طبيبة سعودية
كرمها الرئيس األميركي

�صّلم الرئي�س الأمركي )ال�صابق( باراك 
الأط��ف��ال  ال��ع��ام 2014، طبيبة  اأوب��ام��ا يف 
ال�����ص��ع��ودي��ة م��ه��ا امل��ن��ي��ف، ج��ائ��زة »اأ���ص��ج��ع 
اخلارجية  وزارة  تقدمها  ال��ت��ي  اإم�����راأة« 
الأم��رك��ي��ة ك��ل ع��ام لإم����راأة م��ن اإح��دى 

دول العامل.
ح�������ص���ل���ت م����ن����ي����ف ع����ل����ى �����ص����ه����ادة 
من  واجل��راح��ة  الطب  يف  البكالوريو�س 
ثّم   1986 ال��ع��ام  يف  �صعود  امل��ل��ك  جامعة 
الأمركية  »ي��ي��ل«  جامعة  م��ن  تخرجت 
يف ط���ب الأط���ف���ال والأم����را�����س امل��ع��دي��ة 
وحماية الطفل. وتعمل حاليا ا�صت�صارية 
يف ط���ب الأط���ف���ال والأم����را�����س امل��ع��دي��ة 
العزيز  عبد  امل��ل��ك  مدينة  يف  وال��وب��ائ��ي��ة 
ال�صحة  منظمة  يف  وم�صت�صارة  الطبية، 
ال��ع��امل��ي��ة يف ق�����ص��م ال���وق���اي���ة م���ن ال��ع��ن��ف 
والإ�صابات. ومت انتخابها يف العام 2013 
رئي�صة للجمعية العربية حلماية الطفل 

من العنف والإيذاء.

طبيبة إماراتية في قائمة
أهم 100 مفكر في العالم

بوليتكا«  دي��ال  »�صبات�صيو  جملة  اأدرج����ت 
ال��ط��ب��ي��ب��ة   ،2015 ال����ع����ام  يف  الإي���ط���ال���ي���ة 
بركات على لئحة  تي�صر  الإماراتية مها 

اأهم 100 مفكر يف العامل.
ت�صغل  التي  ب��رك��ات  املجلة  واخ��ت��ارت 
من�صب مدير عام هيئة »�صحة اأبوظبي«،  
لعالج  مميزة  اأ�صاليب  لتقدميها  تقديرا 

م���ر����س ال�����ص��ك��ري واإجن����ازات����ه����ا يف م��رك��ز 
»اإم����ربي����ال ك��ول��ي��دج ل���ن���دن« يف اأب��وظ��ب��ي. 
لدول  الإ�صت�صاري  بركات املجل�س  ومتثل 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا يف الحتاد 

الدويل لداء ال�صكري.
ت��ف��ّوق��ت ال��ط��ب��ي��ب��ة الإم���ارات���ي���ة اأي�����ص��ا 
يف جم����ال ال��ط��ب يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ومت 
ت��ق��ل��ي��ده��ا و�����ص����ام ����ص���رف الإم����رباط����وري����ة 
يف  مل�صاهماتها   2010 ال��ع��ام  يف  الربيطانية 
 OBE جائزة  اأي�صا  ال�صحة. وحازت  قطاع 
)رتبة �صرفية متنحها ملكة بريطانية لكبار 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف جم���الت خم��ت��ل��ف��ة( يف ال��ع��ام 
كما   ،2011 العام  يف  اأبوظبي  وجائزة   2010

ح�صلت على الو�صام امللكي يف العام 2013.
يذكر اأن بركات ح�صلت على �صهادتها 

اجلامعية يف الطب من جامعة كامربدج، 
اجلامعة  من  الدكتوراه  �صهادة  ح��ازت  ثم 
اأول  واأ���ص��ب��ح��ت   1994 ال���ع���ام  يف  ن��ف�����ص��ه��ا 
املاج�صتر  برناجمي  يف  اإماراتية  خريجة 
ك����ام����ربي����دج،  وال�����دك�����ت�����وراه يف ج���ام���ع���ة 
واأمرا�س  ال�صكري،  مر�س  يف  واإ�صت�صارية 

الغدد ال�صماء والطب الباطني.

طبيبة أردنية تحصد جائزة عالمية
عن بحث في األورام الدماغية

نور قموه على  الأردن��ي��ة  الطبيبة  ح�صلت 
الربيطانية،  اإدن����ربة  ج��ام��ع��ة  م��ن  منحة 
اإ�صرتليني،  جنيه  مليون   1.64 مقدارها 
ال��دم��اغ  اأورام  اأك����رث  يف  ال��ب��ح��ث  مل��وا���ص��ل��ة 
���ص��ي��وع��ا وع���دوان���ي���ة يف م���رك���ز اجل��ام��ع��ة 

ورم  وه��������و  ال���������ص����رط����ان����ي����ة  ل�����الأب�����ح�����اث 
اخلاليا  ي�صيب  ال���ذي   Glioblastoma
الع�صبي  اجل���ه���از  خ��الي��ا  اأي  ال��ن��ج��م��ي��ة، 
الدماغ  �صرطان  من  النوع  وهذا  املركزي. 
���ص��ائ��ع وي��ع��ت��رب الأك�����رث ت��ع��ق��ي��دا م���ن بني 
وي�����ص��ي��ب  الأخ�������رى،  ال��دم��اغ��ي��ة  الأورام 
 45 اأعمارهم بني  تراوح  الذين  الرا�صدين 

و 70 عاما.

طبيبة كويتية تدرب
أطباء يابانيين على تقنية جديدة 

لتركيب منظمات القلب
يف  املتخ�ص�صة  الكويتية  الطبيبة  �صاركت 
اأمرا�س القلب فوزية الكندري يف تدريب 
تقنية  على  اليابانيني  الأط��ب��اء  م��ن  ع��دد 

تركيب منظمات القلب بالتقنية احلديثة 
يف م�صت�صفيات طوكيو وكوبوتو واأو�صاكي.

على  احل��دي��ث��ة  التقنية  ه���ذه  وت��ق��وم 
من  اجللد  حت��ت  القلب  منظمات  تركيب 
دون مالم�صة القلب؛ ويذكر اأن تخ�ص�س 
»ف�صلجة القلب« يعالج ما يخت�س بت�صارع 
واأم����را�����س  ال���ق���ل���ب  ����ص���رب���ات  ت���ب���اط���وؤ  اأو 
بع�س  اإل��ى  بالإ�صافة  التاجية،  ال�صرايني 
احل����الت ال��وراث��ي��ة ال��ت��ي ت�صبب خ��ل��ال يف 

�صربات القلب.

طبيبة سعودية تحصل
على جائزة »نساء شهيرات

في المجال العلمي«
الأم��رك��ي  القن�صل  ق��دم   ،2015 ال��ع��ام  يف 

العربية  اململكة  يف  ال��ظ��ه��ران  منطقة  يف 
ال�صعودية، جائزة »ن�صاء �صهرات يف املجال 
ف��اط��م��ة  ل��ل��ط��ب��ي��ب��ة   »2015 ل���ع���ام  ال��ع��ل��م��ي 
وع��الج  ت�صخي�س  يف  لإجن��ازات��ه��ا  امل��ل��ح��م، 
املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��ث��دي  �صرطان 

ال�صرقية.
وامل��ل��ح��م ه��ي ب��روف��ي�����ص��رة يف الأ���ص��ع��ة 
الأ�صعة  ق�صم  ورئي�صة  ال��دم��ام  جامعة  يف 
التعليمي ورئي�صة  يف م�صت�صفى امللك فهد 
حملة »ال�صرقية وردية« للك�صف املبكر عن 

�صرطان الثدي.
وك��ان��ت ه���ذه امل���ب���ادرة ب����داأت يف ال��ع��ام 
املتميزات  الن�صاء  ت��ك��رمي  اأج���ل  م��ن   2010
اأن��ح��اء منطقة  العلوم يف جميع  يف جم��ال 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
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امل��ج��ال  ال�����ص��ع��ودي��ة 2030 يف  ت��ه��دف روؤي����ة 
التعليم؛  ب��ج��ودة  الرت��ق��اء  اإل���ى  التعليمي 
ومن مقايي�س ذلك دخول خم�س جامعات 
���ص��ع��ودي��ة ق��ائ��م��ة اأف�����ص��ل 200 ج��ام��ع��ة يف 
ال����ع����امل، ورب�����ط ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����ص��وق ال��ع��م��ل، 
وت���زوي���د ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات ب��امل��ع��ارف 
من  امل�صتقبل  لوظائف  الالزمة  وامل��ه��ارات 
وحتفيزه  التعليمي  ال��ك��ادر  ت��اأه��ي��ل  خ��الل 
ل���ل���ع���ط���اء، وجت����وي����د ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
اأولياء  وتاأهيل  الدرا�صية،  املناهج  وتطوير 

الأمور ب�صكل دوري.
»ارتقاء«  برنامج  الروؤية عن  وك�صفت 
ال���ه���ادف مل�����ص��ارك��ة اأك����رب لأول����ي����اء الأم����ور 
باعتبار  لأب��ن��ائ��ه��م  التعليمية  العملية  يف 
رك��ي��زة  اأب��ن��ائ��ه��م  بتعليم  الأب���وي���ن  اه��ت��م��ام 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��ن��ج��اح، وت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ة بني 
اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��الب وم���دار����س الأب��ن��اء 
بخلق م�صاحات للحوار والتفاهم والتعاون 
امل�صرتك ومواجهة الأخطاء اأول باأول قبل 
الرت��ق��اء  �صبل  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ا�صتفحالها، 
اأن�صطة  تنظيم  م��ع  التعليمية،  بالعملية 
وال��ط��الب  الأم���ور  اأول��ي��اء  مدر�صية جتمع 
حا�صنة  بيئة  لإي��ج��اد  التعليم  ومن�صوبي 

وحمفزة جلودة التعليم.

تعاون األسرة والمدرسة
الطويرقي مدير  ع��ب��داهلل  ب��ن  ���ص��امل  ق��ال 
�صابقا،  ج��دة  تعليم  يف  والإر���ص��اد  التوجيه 
حم��اور  ثالثة  على  تعتمد   2030 روؤي���ة  اإن 
رئ��ي�����ص��ي��ة؛ امل��ج��ت��م��ع احل���ي���وي والق��ت�����ص��اد 

املزدهر والوطن الطموح.
)امل��ج��ت��م��ع  الأول  امل����ح����ور  وي���ع���ت���رب 
باعتباره  الروؤية  لتحقيق  اأ�صا�صا  احليوي( 
بناء  باأهمية  العميق  الإمي���ان  م��ن  منبثقا 
جم��ت��م��ع ح��ي��وي، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الأ���ص��رة 
جاء لأنها نواة املجتمع، واحلا�صنة الأولى 
ل���الأب���ن���اء، وامل�����ص��ك��ل��ة ل�����ص��ل��وك��ه��م وال���راع���ي 
تت�صمن  ل����ذا  لح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  ال��رئ��ي�����ص��ي 
ال��روؤي��ة العمل على اإ���ص��راك اأول��ي��اء الأم��ور 
يف العملية التعليمية والأن�صطة املدر�صية.

ال��ع��الق��ة  اأن  ال���ط���وي���رق���ي  واأ�����ص����اف 
اإ�صرتاتيجية  عالقة  واملدر�صة  املنزل  بني 
اأن ي�صعى الطرفان لتوثيقها بهدف  يجب 
والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  الأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
والج��ت��م��اع��ي��ة وم�����ص��اع��دة امل���در����ص���ة على 

اأهدافها، فالعالقة تعترب تكاملية  حتقيق 
ت��ت��ط��ل��ب م���زي���دا م���ن ال��ت��ن�����ص��ي��ق ل��ت�����ص��اه��م 

مب�صاعدة املدر�صة يف حتقيق اأهدافها.
امل�صاركة  ق��ادرة على  الأ�صرة  اأن  واأك��د 
خالل  من  التعليمية  العملية  يف  الفاعلة 
م�����ص��ارك��ة اأول����ي����اء الأم������ور يف ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التعليمية،  املدر�صة  اأهداف  ور�صم  املدر�صي 
وت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة م��ن��زل��ي��ة م��ن��ا���ص��ب��ة للطالب 
ل���الإي���ف���اء مب��ت��ط��ل��ب��ات امل���در����ص���ة، وم��ت��اب��ع��ة 
والتعرف  ال��درا���ص��ي  اأبنائها  لأداء  الأ���ص��رة 
ع��ل��ى ت��ط��ور م�����ص��ت��وي��ات��ه��م، وامل�����ص��ارك��ة مع 
امل���در����ص���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج ال��رتب��وي��ة 
املتميزة  الطاقات  وم�صاركة  والتعليمية، 
املحا�صرات  تقدمي  الأم���ور يف  اأول��ي��اء  م��ن 
وتنظيم الدورات لطالب املدر�صة، ومتابعة 
الأبناء خارج اأوقات الدوام الر�صمي، واإبالغ 
اأو تغرات يف �صلوك  املدر�صة باأي تطورات 

البن اأو يف حياته ب�صكل عام.

إشراك 80٪ من األسر
في األنشطة المدرسية

وف��ي��م��ا ي��خ�����س الأن�����ص��ط��ة امل��در���ص��ي��ة التي 
ميكن من خاللها اإ�صراك 80% من الأ�صر؛ 

اأو�صح اأنها تتلخ�س يف التايل:
ت��ن��ف��ي��ذ ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
والجتماعية  )الثقافية  املدر�صة  تقيمها 
اأوق��ات  خ��ارج  املدر�صة  وفتح  والريا�صية(، 
ال��ربام��ج  بع�س  لتنفيذ  ال��ر���ص��م��ي  ال����دوام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��الب ل��ت��ط��وي��ر م�����ص��ت��وى 
اأولياء  ل�صتثمار  الفر�صة  واإتاحة  اأدائهم، 
الأم�����ور ل��ل��م��راف��ق امل��در���ص��ي��ة يف الأن�����ص��ط��ة 
الج���ت���م���اع���ي���ة )ح�����ف�����الت، اج���ت���م���اع���ات، 

لقاءات(.
ون����وه ال��ط��وي��رق��ي اإل����ى اأن ال��ربام��ج 
توا�صل  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التاأهيلية  التدريبية 
امل��ع��ل��م��ني م����ع الأه�������ل ت���رتك���ز يف: و���ص��ع 
تنظيمات مدر�صية لإعادة �صياغة العالقة 
بني البيت واملدر�صة ب�صكل ي�صمن جناحها 
اأهمية  على  وال��ت��اأك��ي��د  اأه��داف��ه��ا،  وحتقيق 
ت��وث��ي��ق ال���ع���الق���ة ب���ني ال��ب��ي��ت وامل���در����ص���ة، 
حتدد  الرتبوية  لل�صراكة  وثيقة  واعتماد 
احلقوق والواجبات لطريف العالقة )البيت 
وامل���در����ص���ة(، وت��وع��ي��ة م�����ص��وؤويل امل��در���ص��ة 
ومعاملة  الرتبية،  يف  الأ���ص��رة  دور  باأهمية 
ك�صركاء  الأم��ور  لأولياء  التعليم  من�صوبي 

الجودة العالمية..
رؤية 2030 التعليمية

والقناعة  والت�صلط،  الفوقية  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 
كل  الطرفني يف  بني  امل�صرتكة  بامل�صوؤولية 

ما يخ�س التعليم.

آثار انعدام تواصل
المدرسة واألسرة

ال�صت�صاري النف�صي الدكتور ح�صن حممد 
ثاين اعترب اإن م�صاعدة الأبناء يف درا�صتهم 
���ص��روري��ة وت��خ��ل��ق ن��وع��ا م��ن ال��ع��الق��ة بني 
بني  ال��ت��ف��ري��ق  ي��ج��ب  ل��ك��ن  والأب،  الب�����ن 
ف��ه��م��ه وب��ني  امل�����ص��اع��دة و���ص��رح م��ا يتع�صر 
لبنهم  امل��در���ص��ي��ة  ل��ل��واج��ب��ات  الأه����ل  اأداء 
عن  التخلي  اأن  اإل��ى  م�صًرا  ك��ام��ل،  ب�صكل 
ي�صبب خلال  والأه��ل  املدر�صة  بني  التعاون 
يف العملية الرتبوية ويوؤثر على �صلوكيات 
حت�صيلهم  وع��ل��ى  �صلبي  ب�صكل  الأط���ف���ال 

الدرا�صي.
����ص���امل  ا����ص���ت���ك���م���ل  ال�����������ص�����ي�����اق،  ويف 
ت��ده��ور  ���ص��ل��ب��ي��ات  اأب������رز  اأن  ال���ط���وي���رق���ي، 
ال��ع��الق��ة ب��ني امل��در���ص��ة وامل���ن���زل تتمثل يف 
التفاق  الطرفني وعدم  الثقة بني  فقدان 
على الأهداف التعليمية، وزيادة التهم بني 
ال��ط��الب،  ال��ط��رف��ني ح��ول ت��دين م�صتوى 
فيما  املدر�صة  لأداء  الأ�صرة  تقييم  و�صعف 
ب��الأدوار  واجلهل  التعليمي  العمل  يخ�س 
املنوطة بكل طرف وعدم اإدراك التطورات 
وال���ت���غ���رات يف ح���ي���اة ال���ط���ال���ب وال��ع��ج��ز 
تن�صيًقا  تتطلب  ال��ت��ي  امل�����ص��ك��الت  ح��ل  ع��ن 
ب��ني ال��ط��رف��ني، وف��ق��دان امل��در���ص��ة للدعم 

الجتماعي.

أربعة عوامل لتحقيق الرؤية
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ع�����ص��و ب��رن��ام��ج الأم�����ان 
القرا�س،  عبدالرحمن  الوطني  الأ���ص��ري 
التعليم  ال��روؤي��ة وخم��رج��ات  اأب��ج��دي��ات  اإن 
�صتنعك�س على امل�صتقبل و�صوق العمل وتلك 
الو�صول  ميكن  ل  والطموحات  املعطيات 
اإلى نتائجها الإيجابية اإل من خالل اأربع  

نقاط هي:
اأول: تاأهيل الكادر التعليمي وحتفيزه 
للعطاء من خالل منحه كافة �صبل الراحة 
الأ�صا�صية  الركيزة  الوظيفي فهو  والأم��ان 
الذي يظهر على  الإن�صاين  الأثر  لتحقيق 
والأم���ن  ال��ب��ل��د  وم�صتقبل  ال��ن�����سء  ���ص��ل��وك 

الجتماعي.

التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���اأه���ي���ل  ث���ان���ي���ا: 
تطلعات  حتقق  وم��دار���س  معامل  باإن�صاء 
بيئة  واإي��ج��اد  املقبلة،  ال�صنوات  يف  اململكة 
مدر�صية وجامعية توؤثر يف �صلوك املتعلم 

باإيجابية.
ث��ال��ث��ا: ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج ال��درا���ص��ي��ة 
من  امل�صتقبلية  الروؤية  اآم��ال  مع  لتتوافق 
ال�صلوكية  اجل��وان��ب  على  الرتكيز  خ��الل 
لالآخر  تعك�س  التي  واملهنية  والإن�صانية 
اأ����ص���ال���ة امل���ك���ون الج���ت���م���اع���ي ال�����ص��ع��ودي 
وق����درت����ه ع���ل���ى ال��ت��ك��ي��ف م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات 

امل�صتقبل بطرق علمية �صحيحة.
ب�صكل  الأم���ور  اأول��ي��اء  تاأهيل  راب��ع��ا: 
ت��دري��ب��ي��ة تقدم  ب��رام��ج  دوري م��ن خ���الل 
لهم عند ت�صجيل الأبناء يف املدر�صة لأول 
مرة، ومع كل مرحلة، تكون مبثابة مدونة 
���ص��ل��وك ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع امل���در����ص���ة والأب���ن���اء 
ال��روؤي��ة  حتقيق  يف  ناجًحا  ج���زًءا  ليكونوا 

امل�صتقبلية.

ربط التعليم بسوق العمل
وي��ع��د اإط���الق ب��رن��ام��ج »ارت���ق���اء« م��ن بني 
ال��ت��زام��ات روؤي���ة 2030، وي��ه��دف لإ���ص��راك 
الأ�صرة يف الأن�صطة املدر�صية، ويف ال�صياق 
اأحمد العي�صى  اأكد وزير التعليم الدكتور 
على تخ�صي�س ح�صتني درا�صيتني لتوعية 
ال�صعودية 2030،  الطلبة مب�صامني روؤية 
لت�صكيل  ال��ت��ح�����ص��رات  ب���دء  ع���ن  ك��ا���ص��ف��ا 
تنفيذ  على  الإ���ص��راف  مهمته  عمل  فريق 
اململكة  روؤي���ة  يف  بالتعليم  يخت�س  م��ا  ك��ل 
العربية ال�صعودية 2030 مب�صاركة كل من 

اجلامعات واإدارات التعليم.
اململكة 2030 متثل  اأن روؤية  واأ�صاف 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف ت���اري���خ ال�����ص��ع��ودي��ة، 
وتهدف اإلى اأن ت�صبح 5 جامعات �صعودية 
اأف�صل 200 جامعة دولية  على الأق��ل من 
يف عام 2030، وتت�صمن اأي�صا �صد الفجوة 
العايل ومتطلبات  التعليم  بني خمرجات 
ال�صتثمار  يف  وال���ص��ت��م��رار  ال��ع��م��ل  ���ص��وق 
والطالبات  ال��ط��الب  وت��زوي��د  التعليم  يف 
ب���امل���ع���ارف وامل����ه����ارات ال���الزم���ة ل��وظ��ائ��ف 
فر�س  على  طفل  ك��ل  وح�صول  امل�صتقبل 

التعليم اجليد.
عن م�قع »عني الي�م« )�شحيفة عكاظ(
جلني الأحمدي، رغد ع�شميل

رؤية المملكة 2030

وا
قال

عضو شورى: النهوض بالجامعات يتطلب تغيير دورها
اأك������دت ع�����ص��و جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي مب��ج��ل�����س ال�������ص���ورى د. ج��واه��ر 
ال��ع��ن��زي اأن م���ن اأه����م اأ���ص��ب��اب ال��ن��ه��و���س 
ب��اجل��ام��ع��ات وت��ط��وي��ره��ا، ت��غ��ي��ر دوره���ا 
ولي�س  وتوظيفها  ون�صرها  املعرفة  لنتاج 
اأن  اإل��ى  م�صرة  ال�صهادات،  ا�صدار  جمرد 
اجلامعات بقدر ما ت�صهم يف انتاج املعرفة 

بقدر ما حتقق اأعلى املراتب العاملية.
�صحفية  ت�صريحات  يف  واأو���ص��ح��ت 
تعليقا على تراجع ت�صع جامعات �صعودية 
يف اأخر ت�صنيف عاملي مقارنة مع م�صتواها 
اأ�صهر،  اأجري قبل �صتة  يف ت�صنيف �صابق 
اأن الهتمام باملناهج اجلامعية وحتديثها 

با�صتمرار حتديثا يتوؤام مع تقدم املعرفة 
الأكادميي  بالتاأليف  والعناية  الإن�صانية 
والتحرر من �صلطة املقرر اجلامعي الذي 
ويف  امل��ع��رف��ة،   لتحجيم  اأداة  ال��ى  يتحول 
اإل��ى ملخ�س يتوارثه  اأخ��ر الأم��ر يتحول 
ال��ط��ل��ب��ة؛ وال��ع��ن��اي��ة ب��ط��رائ��ق ال��ت��دري�����س 
وا�صرتاتيجياته والبعد عن التلقني الذي 
الدرا�صية  ال��ق��اع��ات  اأغ��ل��ب  على  ي�صيطر 
واله����ت����م����ام ب���ال���ت���ج���ه���ي���زات وال���ق���اع���ات 
وامل��ع��ام��ل وت���وف���ر ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة للبحث 
والب���������داع وك����ذل����ك اله���ت���م���ام ب��ال��ب��ح��ث 
التي  املوا�صيع  جدية  حيث  م��ن  العلمي 
يعاجلها وال��ب��ع��د ع��ن ال��ت��ك��رار؛ م��ن اأه��م 

وحتقيقها  باجلامعات  النهو�س  اأ���ص��ب��اب 
ت�صع  اأن  على  و�صددت   . متقدمة  ملراتب 
اجل��ام��ع��ات ن�����ص��ب ع��ي��ن��ه��ا الط�����الع على 
حتقيقها  على  والعمل  العاملية،  املعاير 
اأو حتقيق جزء منها، لفتة اإلى اأنه لي�س 
ت��ل��و الأخ���رى  اأن مت��ر �صنة  امل��ع��ق��ول  م��ن 

واجلامعة تكرر نف�صها ومناهجها .
املعاير  اأه��م  اإل��ى  العنزي  وتطرقت 
عليها  ت��ع��م��ل  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
وتقا�س  التعليم  ج���ودة  وه���ي  اجل��ام��ع��ات 
بكفاأة اخلريجني ومدى فوزهم باجلوائز 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ونوعية  العاملية 
م���ن ح��ي��ث مت��ك��ن��ه��م وك��ف��اأت��ه��م ون��ت��اج��ه��م 

باأبحاثهم،  ال�صت�صهاد  وم���دى  البحثي 
ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى اله���ت���م���ام مب��خ��رج��ات 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وي��ت�����ص��م��ن الأب����ح����اث 
الطبيعة  جم����الت  اأف�����ص��ل  يف  امل��ن�����ص��ورة 
اخلريجني  بتوظيف  والهتمام  والعلوم 
وردم الفجوة بني اجلامعة و�صوق العمل، 

وبني اجلامعة واملجتمع.
الأبحاث  اأن غالبية  العنزي  ونوهت 
ملحة  ق�صايا  تعالج  ول  نظرية  العلمية 
ومهمة، وت�صتخدم غالبا لأجل الرتقيات 
على  الفردية  النزعة  و�صيطرة  العلمية 
على  احل��ر���س  وع���دم  العلمية  الب���ح���اث 

تكوين الفرق البحثية.

خطة تطوير التعليم..
إبداع ومعاصرة

ضمن خطة التطوير الش��املة للتعليم، وفي إطار برنامج التحول 
الوطني، الذي تس��تهدفه رؤية المملك��ة 2030، أطلقت وزارة 
التعلي��م عدد م��ن األدلة والوح��دات التعليمية التي تس��تهدف 
الط��الب والطالبات ف��ي جميع مراح��ل التعليم الع��ام، للتوعية 

بالرؤية الوطنية والتعريف بمضامينها لدى الطالب والطالبات.
وقال��ت ال��وزارة إنها س��تركز على حزم��ة متكاملة من 
البرنام��ج لتطوير البيئ��ة التعليمية ومواكب��ة خطط التنمية، 
ويأتي في صدارتها تحديث شامل للمناهج وأداء المعلمين 

وتحسين البيئة المدرسية للتحفيز على التطوير واإلبداع.
وقد مكنت وزارة التعليم كافة منسوبيها من المعلمين 
والمعلمات من الحص��ول على هذه الوحدات من خالل بوابة 
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أساتذة

د. سامية الحلفاوي: الصحة النفسية.. 
توازن.. مرونة وفهم للذات

هنادي الشهراني

بكلية  امل�صاعدة  النف�س  علم  اأ�صتاذة  اأك��دت 
�صامية  ال��دك��ت��ورة  ب��اأب��ه��ا،  للبنات  الرتبية 
ال�����ص��ح��ة  اأن  احل����ل����ف����اوي،  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د 
النف�صي  توافقه  يف  توؤثر  للفرد  النف�صية 
والجتماعي واملهني والدرا�صي، مبينة اأن 
تاأثر  اأي  واأن  متكاملة،  ال�صخ�صية وحدة 
�صلبي اأو اإيجابي يف اأي جانب من جوانبها، 
���ص��ل��ب��ا يف جميع  اأو  اإي���ج���اب���ا  ي���وؤث���ر  ���ص��وف 

اجلوانب الأخرى يف حياة الفرد.

كيف ميكن اأن تتحقق
ال�شحة النف�شية؟

ك���ي ي��ت��ح��ق��ق م��ف��ه��وم ال��ت��م��ت��ع ب��ال�����ص��ح��ة 
حالة  هناك  يكون  اأن  م��ن  لب��د  النف�صية، 
م���ن ال���ت���وازن و ال��ت��ك��ام��ل ب���ني ال��وظ��ائ��ف 
ي�صلك  اأن  اإل���ى  ب��ه  ت���وؤدي  للفرد  النف�صية 
ط���ري���ق���ة جت��ع��ل��ه ي��ت��ق��ب��ل ذات�������ه، وي��ق��ب��ل��ه 
بدرجة  ذل��ك  ج���راء  م��ن  وي�صعر  املجتمع، 

من الر�صا والكفاية.

هل ت�ؤثر �شحة الفرد النف�شية
يف عالقاته الجتماعية؟

اأم��ام��ن��ا  فلي�س  ذل���ك  نثبت  ول��ك��ي  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
الناجحني  الأف���راد  �صلوك  اإل��ى  نتجه  اأن  اإل 
وامل���وف���ق���ني يف ح��ي��ات��ه��م الأ����ص���ري���ة وامل��ه��ن��ي��ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة، واإل��������ى ال����ذي����ن ي��ت��م��ت��ع��ون 
طيبا  اأث����را  وي���رتك���ون  ج���ذاب���ة،  ب�صخ�صيات 
ع���ن���د م����ن ي���ت���ع���ام���ل���ون م���ع���ه���م، وي�������ص���ع���رون 
وخمتلف  وال�����ص��ع��ادة،  النف�س  ع��ن  ب��ال��ر���ص��اء 
ذوات��ه��م،  ن��ح��و  الأخ����رى  امل�صاعر الإيجابية 
ه��وؤلء هم من  اأن  الآخ��ري��ن، و�صنجد  ونحو 
يتمتعون بال�صحة النف�صية، والعك�س �صحيح 

يف من لديهم نق�س يف ال�صحة النف�صية.

كيف يعرف ال�شخ�ص
اأنه يتمتع  ب�شحة نف�شية جيدة؟

يف ح��ال��ة وج����ود ���ص��م��ات مت��ي��ز ال�����ص��ل��وك 
النف�صية،  ال�صحة  ع��ل��ى  ال����دال  ال�����ص��وي 
وه����ي  ال���ع���الق���ة ال�����ص��ح��ي��ة م���ع ال�����ذات، 
ال�����ذات،  وت��ق��ب��ل  ال�������ذات،  وت�صمل فهم 
التعامل مع  وتطوير الذات، واملرونة يف 
امل��راد  الأه����داف  اأو  حلها  امل���راد  امل�صاكل 
بواقعية مع حقائق  والتعامل  حتقيقها، 

والطماأنينة  ب��الأم��ن  وال�صعور  ال��واق��ع، 
النفعال  ب��ني  والتنا�صب  ع��ام��ة،  ب�صفة 
وامل���وق���ف ال����ذي ي��ح��دث ف��ي��ه، والإف������ادة 
والتعديل يف ال�صلوك بناء على اخلربات 

التي مير بها الفرد.
ينتابه  ل  ال�صوي  اأن  يعني  ل  وه��ذا 
يخاف  باخلوف،  فهو  ي�صعر  ول  القلق، 
له  يعر�س  عندما  ويقلق  اأمنه،  تهدد  اإذا 
ما يثر القلق، اأو اإذا واجه بع�س مواقف 
الختيار احلا�صمة، ولكنه يف كل احلالت 
ي�صلك ال�صلوك الذي يعمل  مبا�صرة على 

حل امل�صكلة.

ما الفرق بني القلق
الطبيعي واملر�شي؟

اأو امل��و���ص��وع��ي ه���و ���ص��ع��ور  ال��ق��ل��ق ال�������ص���وي 
ب��ال��ت��ه��دي��د واخل���ط���ر م���ن م��ث��ر يف ال��ب��ي��ئ��ة 
ل��ه �صبب  اأي  ب��ال��ف��رد،  امل��ح��ي��ط��ة  اخل��ارج��ي��ة 
القلق.  ينتهي  ال�صبب  ه��ذا  وبانتهاء  واقعي 
واأما القلق املر�صي اأو الع�صابي فهو مرتبط 
فم�صاعر  ال�صديدة؛  النف�صية  بال�صراعات 
اإلى عوامل  التهديد واخلطر والتوتر تعود 

داخلية اأكرث ما تعود اإلى اأخرى خارجية.

من الأ�شخا�ص الذين يعان�ن
من ال�شطرابات النف�شية؟

ه���م ال���ذي���ن ت�����ص��در ع��ن��ه��م ���ص��ل��وك��ي��ات غر 
ال��ع�����ص��اب��ي،   ال��ق��ل��ق  �صوية،  واأمثلة  ذلك 
وال��ع�����ص��اب ال��ره��اب��ي، وال��ع�����ص��اب ال��ق��ه��ري 
وع�صاب  الكتئابي،  والع�صاب  الو�صوا�صي، 

توهم املر�س.

ما اأهمية ال�شحة النف�شية للفرد 
ب�شفة عامة؟

ال�صخ�صية وحدة متكاملة، واأي تاأثر 
اأي جانب من جوانب  يف  اإيجابي  اأو  �صلبي 
ال�صخ�صية، �صوف يوؤثر اإيجابا اأو �صلبا على 
ث��ّم عندما  جميع اجلوانب الأخ���رى، وم��ن 
يكون الفرد �صحيحا نف�صيا فاإن ذلك يوؤثر 
واملهني  والج��ت��م��اع��ي  النف�صي  ت��واف��ق��ه  يف 
والدرا�صي، وجميع جوانب حياته الأخرى. 

 
متى يف�شل املجتمع

بني املري�ص النف�شي وبني
من اأ�شابته العني واحل�شد؟

ات
يف

عر
ت

الصحة النفسية.. الصحة السلوكية
م�صتوى  هي  النف�صية  اأو  العقلية  ال�صحة 
من  اخل��ايل  العقل  اأو  النف�صية  الرفاهية 
ال����ص���ط���راب���ات، وه����ي احل���ال���ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
عاطفي  مب�صتوى  يتمتع  ال��ذي  لل�صخ�س 

و�صلوكي جيد.
من وجهة نظر علم النف�س الإيجابي 
من  العقلية  لل�صحة  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  اأو 
ال����ف����رد ع��ل��ى  ت��ت�����ص��م��ن ق������درة  اأن  امل���م���ك���ن 
ال���ص��ت��م��ت��اع ب��احل��ي��اة وخ��ل��ق ال���ت���وازن بني 
اأن�صطة احلياة ومتطلباتها لتحقيق املرونة 

النف�صية. 
ووف����ق����ا مل��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 

ف��ال�����ص��ح��ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة ت��ع��ن��ي احل���ي���اة ال��ت��ي 
واجل��دارة  وال�صتقالل  الرفاهية  تت�صمن 
واإمكانات  الأج��ي��ال  ب��ني  الذاتية  وال��ك��ف��اءة 

الفرد الفكرية والعاطفية.
كما اأن منظمة ال�صحة العاملية ن�صت 
على  القدرة  ت�صمل  الفرد  رفاهية  اأن  على 
�شغوط  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل  ق��درات��ه��م  اإدراك 
احلياة العادية والإنتاج وم�صاعدة املجتمع.

امل�صطلح  ه��ي  ال�����ص��ل��وك��ي��ة«  »ال�����ص��ح��ة 
الذي  فال�صخ�س  العقلية،  لل�صحة  الأمثل 
ال�صحية  حالته  يف  ا���ص��ط��راب  م��ن  ي��ع��اين 
ال�����ص��ل��وك��ي��ة ي���واج���ه م�����ص��اك��ل ع���دي���دة، لعل 

اأبرزها الإجهاد والكتئاب والقلق وم�صاكل 
يف عالقاته م��ع الآخ��ري��ن وق��د يعاين من 
وفرط  االنتباه  وق�شور  واالإدم���ان  احل��زن 
وا�صطراب  التعلم  يف  �صعوبات  و  احلركة 

املزاج وا�صطرابات نف�صية اأخرى.
ع�صر  اخل��ام�����س  ال��ق��رن  منت�صف  ويف 
امل���ي���الدي، ك���ان وي��ل��ي��ام ���ص��وي��ت��زار اأول من 
ب�صكل  العقلية  ال�����ص��ح��ة  م�صطلح  ع����ّرف 
وا�صح يف ما يعترب باكورة املناهج املعا�صرة 
دوروثيا  وتعترب  العقلية.  ال�صحة  لتعزيز 
يف  مهمة  �صخ�صية   )1887-1802( ديك�س 

تطوير »حركة ال�صحة النف�صية«.

ع��ل��ى  ال���ن���ا����س  م��ع��ظ��م  اأن  ح����ني  ويف 
اأن  اإل  النف�صية«  »ال�صحة  مب�صطلح  علم 
هو  ال�صلوكية«  »ال�صحة  اجلديد  امل�صطلح 
ال��رغ��م  وع��ل��ى  �صمولية  الأك����رث  امل�صطلح 
من اأن م�صطلح »ال�صحة النف�صية« يجمع 
اإل  ال�صلوكية«  »ال�صحة  اأن��واع  من  العديد 
البيولوجي  املحتوى  اإل��ى  فقط  ي�صر  اأن��ه 
ي�صمل  بينما  ال�صحة،  م��ن  اجل��ان��ب  ل��ه��ذا 
ال�����ص��ل��وك��ي��ة« جميع  »ال�����ص��ح��ة  م�����ص��ط��ل��ح 
املواد  العقلية مت�صمنا  امل�صاهمات لل�صحة 
وال��ق��وى  وال��ع��ادات  وال�صلوك  امل�صتخدمة 

اخلارجية الأخرى.

امل��وؤ���ص��ف اأن ه��ن��اك م��ن الأف����راد م��ن يرجع 
ال��ع��ني واحل�����ص��د، ول  اإل���ى  امل��ر���س النف�صي 
واإم��ك��ان��ي��ة  النف�صي  امل��ر���س  ب��وج��ود  ي��وؤم��ن 
موجود  واحل�صد  حق  العني  نعم،  عالجه. 
يوجد  ول��ك��ن  ال�����ص��رع��ي��ة،  ال��رق��ي��ة  ويكفينا 
النف�صي  املر�س  الآخ��ر،  اأي�صا على اجلانب 
الذي يتطلب العالج من الأطباء النف�صيني 

املتخ�ص�صني.
اأن اجل�صد مير�س ولكل مر�س  فكما 
النف�س هي الأخرى  اأدويته، فاإن  و  عالجه 
العالج والأدوية  م��ن  لها  م��ا  ولها  متر�س 
ال��ن��ف�����ص��ي��ة، وه������ذا ي��ت��ط��ل��ب ن�����ص��ر ال���وع���ي 
واأ�صبابها  النف�صية  ب��الأم��را���س  والتثقيف 

واأهمية عالجها لدى املتخ�ص�صني.

ن�شائح للعناية بال�شحة النف�شية؟
من  ج��م��ل��ة  ال���ك���رام  ل��ل��ق��راء  اأق�����دم  اأن  اأود 

الن�صائح املفيدة على النحو الآتي:
ت��ع��ال��ى، وا���ص��ت��ع��ن  ت���ق���رب م���ن اهلل   •
ب��ال�����ص��الة وال�����ص��ي��ام وال��ع��ب��ادات التي 
قوتك  وتزيد  ال�صلبية  طاقاتك  تفّرغ 

النف�صية.
�صخ�س ل حتبه،  تعاملك مع  • عند 
ل حت����اول الن��ف��ع��ال ع��ن��دم��ا ي��ح��اول 
واإمنا  اأي موقف،  ُتبد  ا�صتفزازك، ول 
اأنه احلديث  انتظر لينهي حديثه ثم 
من  انتهيت  »ه��ل  بقول  اأو  بابت�صامة 

حديثك؟«.
�صخ�س  اأي  م��ه��اج��م��ة  حت�����اول  ل   •
انتباهه  ب��ل ح����اول ج���ذب  ي��ه��اج��م��ك، 

مبناداته با�صمه.
التي  الريا�صية  التمارين  م��ار���س   •
يف  الإي��ج��اب��ي��ة  الطاقة  وت��زي��د  تن�صط 
ترتبط  ال��ب��دن��ي��ة  فال�صحة  اجل�����ص��م، 

ارتباطا وثيقا بال�صحة النف�صية.
تف�صلها،  ال��ت��ي  ال��ه��واي��ات  م��ار���س   •
ف���ذل���ك ي���زي���د ط���اق���ت���ك الإي���ج���اب���ي���ة، 

ويبعث يف نف�صك ال�صعادة.
التي  ال�صيئة  املمار�صات  عن  ابتعد   •
والنف�صي،  اجل�����ص��دي  ال�����ص��رر  ت�صبب 
والتوتر  النف�صي  ال�صغط  وابتعد عن 
والقلق، فذلك يوؤذي ال�صحة النف�صية 

ب�صكل كبر.
عن  وابتعد  اإيجابية  بطريقة  فكر   •

التفكر ال�صلبي.

• ك�����ون ع����الق����ات اج���ت���م���اع���ي���ة م��ع 
واجلديني،  الإيجابيني  الأ�صخا�س 
ال�صلبية  ال�صخ�صيات  ع��ن  واب��ت��ع��د 

التي ل ت�صتطيع الن�صجام معها. 
ت�صعرها  ول  بنف�صك  ث��ق��ت��ك  زد   •
بالنق�س؛ لأن ذلك �صيتعب نف�صيتك 
من  ب��احل��رج  دائ��م��ا  و�صت�صعر  ج���دا 

الآخرين.
والعطاء  اخل��ر  اأعمال  �صارك يف   •
وم�������ص���اع���دة الآخ�����ري�����ن والأع����م����ال 
التطوعية، فعند روؤية ال�صعادة على 
النف�صية  ال�صحة  ت�صحن  الآخ��ري��ن 

ب�صكل اإيجابي.
• تعلم �صيئا جديدا كل فرتة، كتعلم 
ذلك  ما، لأن  مهارة  اأو  جديدة  لغة 
لتتعامل  ويدفعك  عقلك  �صين�صط 

مع ما حولك بطريقة خمتلفة.
• تقبل نف�صك.

ب��اح��رتام  وجتنب   ع��ام��ل نف�صك   •

النقد، فكل ما حتتاج اإليه هو تقبل 
وحب النف�س. 

• ت����وق����ف ع�����ن م����ق����ارن����ة ن��ف�����ص��ك 
بالآخرين، لأن النا�س خمتلفون. 

����ص���يء،  ك����ل  ال������ت������وازن يف  ح���ق���ق   •
بالتوازن والنظام  فال�صعادة تتحقق 

والإيقاع والتناغم. 
امل�صاعدة  فطلب  امل�صاعدة،  اطلب   •
ع����ادة الأق����وي����اء، ول��ي�����س ال�����ص��ع��ف��اء، 
النجاح  اأن  دائ��م��ا  تتذكر  اأن  وي��ج��ب 
ي��اأت��ي م��ع امل��ث��اب��رة، ف��ال ي��وج��د اأح��د 
طلب  بحرية  ميكنك  ل��ذل��ك  خ���ارق، 
امل�صاعدة من اأ�صدقائك اأو اأي طبيب 
يتحقق  اأن  ومي��ك��ن  الأم�����ر،  ل���زم  اإذا 
ال��ت��غ��ي��ر م����ن خ�����الل حت���دث���ك م��ع 

�صديق، ول تكن قا�صيا مع نف�صك.
ال����ب����دن����ي����ة،  ب�������ص���ح���ت���ك  اع��������ن   •
جدا  مهم  ج��زء  البدنية  فال�صحة 
م��ن ال��رف��اه��ي��ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة، وي��ح��ت��اج 

التمارين كل   ال�صخ�س لأن ميار�س 
وت�صبط  ال��ت��وت��ر  تقلل  لأن��ه��ا  ي���وم، 
اأنك حتتاج لأكل  اإلى  اإ�صافة  امل��زاج، 

وجبات مغذية.
• ت���اأك���د م���ن ت���ن���اول ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
وامل���ع���ادن امل��ف��ي��دة ك��ل ي����وم، ك��م��ا اأن 
ال����ن����وم اجل���ي���د ه����و اأح������د ع��ن��ا���ص��ر 
ثبت  اإذ  النف�صية؛  بال�صحة  العناية 
علميا اأن قلة النوم تزيد من معدل 

االإحباط والقلق لل�شخ�س.
• خ���ذ ف����رتات راح�����ة، ف��الن�����ص��غ��ال 
الدائم يوؤثر ب�صكل كبر يف  ال�صحة 
ال��ن��ف�����ص��ي��ة، ف���ك���ل ���ص��خ�����س ي��ح��ت��اج 
اإل���ى ال��وق��ت م��ن اأج����ل  ال���ص��رتاح��ة 
احلياة  وم�صاكل  امل�����ص��وؤول��ي��ات،  م��ن 
امل���ت���ن���وع���ة؛ واق�������س ب��ع�����س ال��وق��ت 
اأف��راد  م��ع  اأو جت��ول  اأ�صدقائك  م��ع 
بالراحة  الأط��ب��اء  وين�صح  عائلتك، 

من الروتني التقليدي واملزعج.

العدد 197  |  15 جمادى األولى 1438  |  12 فبراير 2017



الذين  الأف����راد  جميع  تعني   الب�صرية 
ومروؤو�صني،  روؤ�صاء  املنظمة  يف  يعملون 
لأداء  ف��ي��ه��ا،  توظيفهم  ج���رى  وال��ذي��ن 
مظلة  حت��ت  واأعمالها  وظائفها  جميع 

ت�صمى  الثقافة التنظيمية.
فهي  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة  اأم����ا 
الأ�صا�صية  الإدارات  اأو  الوظائف  اإح��دى 
املنظمات،  اأن����واع  جميع  يف  وال��رئ��ي�����ص��ة 
الب�صرية  امل���وارد  جميع  عملها  وحم��ور 
به�ا  يتعلق  م��ا  وك���ل  ف��ي��ه��ا،  تعمل  ال��ت��ي 
تعيينها  �صاعة  منذ  وظيفية،  اأم��ور  من 
يف املنظمة وحتى �صاعة انتهاء خدمتها 

وعملها فيها.

ما الذي دفعك لدرا�شة
امل�ارد الب�شرية؟

ل �صك يف اأن الإن�صان هو اأغلى كائن يف 
الوجود، وقد كرمه اهلل �صبحانه وتعالى 
حت�صى،  ول  تعد  ل  بنعم  عليه  واأن��ع��م 
وف�صله على جميع اخلالئق، و�صخر له 

ما يف الأر�س، فهو ع�صب احلياة.
واإذا كان �صاأنه هكذا عند ربه، اأفال 
يجدر بنا نحن الب�صر �صواء كنا قطاعات 

خالد العمري

دعا عميد كلية العلوم الإدارية واملالية، 
اإلى  الطالب  ظفره،  بن  فايز  الدكتور 
الج��ت��ه��اد م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���ص��ي، 
وعدم الت�صويف، م�صرا اإلى اأن بع�صهم 
قد ل يتنبه اإلى املعدل الرتاكمي الذي 
ف��رتة درا�صته يف  ي��الزم الطالب خ��الل 

اجلامعة.
ب��اأن يعملوا  »اآف��اق«  ون�صحهم عرب 
ع���ل���ى اإب�����ق�����اء م���ع���دلت���ه���م ال���رتاك���م���ي���ة 
�صوق  اقتحام  من  يتمكنوا  حتى  عالية 
ي��رف��ع��وا  ب��ت��ق��دي��ر م��ت��م��ي��ز، واأن  ال��ع��م��ل 
تاأ�صي�س  يف  ويفكروا  طموحاتهم  �صقف 
ل  اأع��م��ال  اأ���ص��ح��اب  ليكونوا  من�صاآتهم 

باحثني عن عمل.
لنبداأ ب�شرح مفه�م

اإدارة امل�ارد الب�شرية؟
عند تعريف اإدارة املوارد الب�صرية، جند 
ونو�صح  نعرف  اأن  مبكان  الأهمية  من 
 Human معنى م�صطلح املورد الب�صري
Resource، وذلك لأن هذا املورد ميثل 
فاملوارد  اإدارة،  اأي  واهتمام  عمل  حمور 

نرعاه  اأن  اأع��م��ال  اأ���ص��ح��اب  اأم  حكومية 
ونهتم باأموره؟

اأع��ت��ق��د اأن����ه ح����ري ب��ن��ا ب����اأن ي��ك��ون 
اهتمامنا يف منظماتنا  الإن�صان مو�صع 
يف  الأول  امل��ق��ام  يحتل  واأن  واأع��م��ال��ن��ا، 
لئ��ح��ة ه����ذه اله��ت��م��ام��ات م���ن ن��اح��ي��ة 
اأخ����رى م��ع ال��ت��ق��دم ال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي يف 
مناف�صة  م��ن  ن�صهده  وم���ا  ال��ع��امل  دول 

حممومة يف الأ�صواق املحلية والعاملية.
ه��ذه  يف  امل��ن��ظ��م��ات  ح�����ص�����س  واإن 
الأ��������ص�������واق ق�����د اأ����ص���ب���ح���ت حم�������دودة، 
اأو  تو�صيع ح�صتها  تريد  التي  واملنظمة 
مطلوب  عليها،  امل��ح��اف��ظ��ة  الأق����ل  ع��ل��ى 
عنها  ير�صى  بجودة  منتج  تقدمي  منها 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك، وه����ذه اجل����ودة ل��ن تتحقق 
م��وارد  ب�صواعد  ب��ل  فح�صب،  بالتقنية 
املتنوعة،  املهارات  متتلك  فعالة  ب�صرية 
هذا  لدرا�صة  اهتماماتي  اأت��ت  هنا  وم��ن 

التخ�ص�س. 

ماذا عن اأهداف اإدارة امل�ارد 
الب�شرية؟

م��ن��ه��ا: حت��ق��ي��ق ال��ك��ف��اي��ة الإن���ت���اج���ي���ة، 

اأي دم���ج امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة م���ع امل����وارد 
لتحقيق  املنظمة  متتلكها  التي  امل��ادي��ة 

ال�صتخدام الأمثل لها.
ملا  تكميلي  ه���دف  اإ���ص��اف��ة  ومي��ك��ن 
الأداء  يف  الفعالية  حتقيق  وه��و  �صبق، 
ال��ك��ف��اي��ة  اأن  ي��ع��ن��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي، مم����ا 
الإن���ت���اج���ي���ة وح���ده���ا ل ت��ك��ف��ي، واإمن����ا 
عالية  بكفاءة  امل��ورد  ا�صتخدام  لبد من 

اجلودة.
واأخرا، تعمل اإدارة املوارد الب�صرية 
وتعمل  عمالئها،  على  املحافظة  على 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ر����ص���اء ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني 

داخل املنظمة باعتبارهم عمالء لها.

ما اأ�شاليب امل�شاعدة لزيادة 
فعالية التخطيط يف اإدارة

امل�ارد الب�شرية؟
التخطيط هو اأحد الأن�صطة واملمار�صات 
امل����وارد  اإدارة  ت��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ال��ب�����ص��ري��ة يف ج��م��ي��ع اأن������واع امل��ن��ظ��م��ات، 
احتياجات  وحُت�صب  ُتق�در  خالله  فمن 
الب�صرية  املوارد  امل�صتقبلية من  املنظمة 
اأعدادها واأنواعها ومهاراتها،  من حيث 

عميد العلوم اإلدارية للطالب:
عليكم باالجتهاد ورفع سقف الطموحات

ب�������ص���ك���ل ي�����خ�����دم م���ت���ط���ل���ب���ات حت��ق��ي��ق 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا وي���و����ص���ح  ت��خ��ط��ي��ط 
امل������وارد ال��ب�����ص��ري��ة ع����ادة يف ظ���ل ت��اأث��ر 
متعلقة  كانت  �صواء  البيئية،  املتغرات 
املحيطة،  البيئة  اأو  الداخلية  بالبيئة 
وم����ن ه����ذه امل���ت���غ���رات: ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل��ن��ظ��م��ة واأه���داف���ه���ا، ���ص��ي��ا���ص��ات ال��ع��م��ل، 
الأنظمة والقوانني، املناف�صة يف ال�صوق، 

والتقنية.
امل��ت��غ��رات جمتمعة،  وت����وؤدي ه��ذه 
دورا موؤثرا وكبرا يف ر�صم ا�صرتاتيجية 

املوارد الب�صرية يف املنظمات عامة.

ما ال�شع�بات التي ي�جهها
طالب هذا التخ�ش�ص؟

ب�صكل  الأع���م���ال  اإدارة  ت��خ�����ص�����س  ي��ع��د 
من  الب�صرية،  امل���وارد  اإدارة  ومنه  ع��ام، 
ال��ط��ال��ب  ي�صتمتع  ال��ت��ي  التخ�ص�صات 
�صوق  اأم يف  �صواء يف اجلامعة  بدرا�صتها 
ال��ع��م��ل، وم����ن ث���م ل ت���وج���د ���ص��ع��وب��ات 
تواجه الطالب لدرا�صة هذا التخ�ص�س، 
واإمنا يحتاج هذا التخ�ص�س كغره من 

التخ�ص�صات اإلى الجتهاد واملثابرة. 

مب تن�شح الطالب؟
ال��درا���ص��ي،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  بالجتهاد م��ن 
الطالب  بع�س  اإن  اإذ  الت�صويف؛  وع��دم 
قد ل يتنبه اإلى املعدل الرتاكمي الذي 
ف��رتة درا�صته يف  ي��الزم الطالب خ��الل 

اجلامعة.
وم�����ن ه����ن����ا، ف�������اإن ع���ل���ى ال���ط���الب 
اأن ي��ع��م��ل��وا ب��ج��د واج��ت��ه��اد ع��ل��ى اإب��ق��اء 
م���ع���دلت���ه���م ال���رتاك���م���ي���ة ع���ال���ي���ة ح��ت��ى 
يتمكنوا من اقتحام �صوق العمل بتقدير 

متميز.
واأمت���ن���ى م���ن اخل���ري���ج ����ص���واء ك��ان 
من كلية العلوم الإدارية اأم من الكليات 
الأخرى اأن يخلع عباءة اخلريج الباحث 
يكون  اأن  اإل��ى مرحلة  وينتقل  عن عمل 

هو نف�صه �صاحب العمل.
ورغم ما قد يواجهه من �صعوبات 
م���ث���ل: ال��ت��م��وي��ل واخل������ربة وال��ف��ر���س 
امل���ت���اح���ة، ف�����اإن ت���وج���ه ال����دول����ة وروؤي�����ة 
ال�صغرة  املن�صاآت  هيئة  واإن�����ص��اء   2030
اخلريج  ت�صاعد  اأم��ور  كلها  واملتو�صطة 
يف اقتنا�س الفر�س بالتعاون مع جهات 

متويلية.

أساتذة
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إدارة الموارد البشرية
ال��ق��وى  اإدارة  ه��ي  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة 
ال��ع��ام��ل��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ات، وت��خ��ت�����س ب��ج��ذب 
التقييم  ال��ت��دري��ب،  والخ��ت��ي��ار،  املوظفني، 
قيادة  متابعة  واأي�صا  املوظفني،  ومكافئة 
من  والتاأكد  التنظيمية  والثقافة  املنظمة 
الإمتثال بقوانني العمل. وقد ن�صاأت اإدارات 
العالقات  حلركة  كمنتج  الب�صرية  امل���وارد 
ال��ب�����ص��ري��ة يف ب���داي���ات ال���ق���رن ال��ع�����ص��ري��ن، 
ع��ن��دم��ا ب�����داأ ال��ب��اح��ث��ون ي���ط���ورون ط��رق��ا 
للقوى  الإ�صرتاتيجية  ل��الإدارة  قيم  خللق 

العاملة.
ويف ب���داي���ات ظ��ه��وره��ا، ك��ان��ت امل���وارد 
اليومي،  الجرائي  بالعمل  تهتم  الب�صرية 

مثل الرواتب واإدارة املنافع، ولكن مع تطور 
والتقدم  املنظمات،  ودم��ج  العوملة  نظريات 
املتقدمة،  الأبحاث  الكبر، وتو�صع  التقني 
امل��ب��ادرات  على  الآن  الب�صرية  امل���وارد  تركز 
الإ�صرتاتيجية مثل الإندماج والإ�صتحواذ، 
العالقات  التعاقب،  خطط  املواهب،  اإدارة 

ال�صناعية اأو العمالية، والتنوع وال�صمول.

أهم التعريفات
ف���رن�������ص: ه�����ي ع���م���ل���ي���ة اخ���ت���ي���ار   •
امل��وارد  وتعوي�س  وتنمية  وا�صتخدام 

الب�صرية باملنظمة.
• ���ش��ي��ك���ل:ه���ي ا����ص���ت���خ���دام ال���ق���وى 

ال���ع���ام���ل���ة ب���امل���ن�������ص���اأة وي�����ص��ت��م��ل ذل���ك 
الأداء  وتقيم  التعيني  عمليات  على 
وال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ع���وي�������س وامل���رت���ب���ات 
وت����ق����دمي اخل�����دم�����ات الج���ت���م���اع���ي���ة 
وال�صحية للعاملني وبحوث الأفراد.

اإدارة  ب����ي:  و����ش���ريم���ان  ����ش���رودن   •
قواعد  على  ت�صتمل  الب�صرية  امل���وارد 
وع��م��ل��ي��ات اأ���ص��ا���ص��ي��ة وق���واع���د يجب 
اإت��ب��اع��ه��ا، وامل��ه��م��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة مل��دي��ر 
الأف������راد ه���ي م�����ص��اع��دة امل��دي��ري��ن يف 
امل��ن�����ص��اأة وت���زوي���ده���م مب���ا ي��ح��ت��اج��وه 
اإدارة  من  متكنهم  وم�صورة  راأى  من 

مروؤو�صيهم بفعالية اأكرث.

• حاصل على الدكتوراه
في تخصص إدارة الموارد 

البشرية من جامعة »درم« 
Derham في بريطانيا.
• عمل أستاذا مساعدا

بقسم إدارة األعمال
في جامعة الملك خالد.

• عمل وكيال لعمادة شؤون 
المكتبات ووكيال للتطوير 

والجودة في كلية العلوم 
المالية واإلدارية.

• يعمل حاليا عميدا لكلية 
العلوم اإلدارية والمالية.
• عضو في مجالس عدة

داخل الجامعة وخارجها.
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الوثائق  نظام  عمل  اآل��ي��ات  بع�س  فهم 
الإلكرتونية.

أهداف الدراسة
وهدفت الدرا�صة اإلى التعرف على اأهم 
الو�صائل والإجراءات العلمية املطلوبة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ����ص���ري���ة ال���وث���ائ���ق 
وامل��ح��ف��وظ��ات ب���الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة، 
التي  التهديدات  اأو  الأخ��ط��ار  ومعرفة 
ميكن اأن يتعر�س لها الأمن املعلوماتي، 
الأمنية  التهديدات  مواجهة  وك��ذل��ك 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة ع���ن جم��م��وع��ة وا����ص���ع���ة من 
امل�صادر مبا فيها التج�ص�س والحتيال، 

والدخول غر الآمن اأو امل�صرح به.
ك��م��ا ه���دف���ت اأي�����ص��ا اإل�����ى ت��ط��وي��ر 
وامل��ح��ف��وظ��ات  ال���وث���ائ���ق  اإدارة  ن���ظ���ام 
زي��ادة  ل��دى الأج��ه��زة احلكومية و�صبل 

اإنتاجيتها وحت�صني اأدائها.

علي الوادعي

�صدرت عن معهد البحوث والدرا�صات 
ال����ص���ت�������ص���اري���ة ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د  
حديثا، درا�صة بعنوان »و�صائل املحافظة 
ع��ل��ى ���ص��ري��ة ال��وث��ائ��ق وامل��ح��ف��وظ��ات يف 
الأجهزة احلكومية«، اأجريت على عينة 
ك��ربى،  حكومية  قطاعات  خم�صة  م��ن 
واه��ت��م��ت ب�����ص��ك��ل رئ��ي�����ص��ي ب��ال��ب��ح��ث يف 
الالزم  والإج��راءات  والأدوات  الو�صائل 
ت���وف���ره���ا ل�����ص��م��ان ح��م��اي��ة ال��وث��ائ��ق 
من  احلكومية  بالأجهزة  واملحفوظات 

الأخطار الداخلية واخلارجية. 
ن�صبة  اأن  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت 
ك��ب��رة م���ن ال��ع��ي��ن��ة امل��ب��ح��وث��ة ل��دي��ه��م 
اأنظمة  م��ع  التعامل  يف  تقنية  خلفية 
اأن هناك  كما  وامل��ح��ف��وظ��ات،  الأر���ص��ف��ة 
يف  �صعوبات  تواجه  اأي�صا  كبرة  ن�صبة 

واأو�����ص����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال����درا�����ص����ات ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
احلديثي، اأنَّ الدرا�صة تطرقت للوثائق 
ومفهومها،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ح��ف��وظ��ات 
ال�صوء  األقت  كما  واأهميتها،  واأنواعها 
ع��ل��ى الأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات��ي ل���ه���ا، ون��ظ��م 
الوثائق  الإداري��ة، ثم بحثت  املعلومات 
احلكومية الإلكرتونية من عدة زوايا.

الدرا�صة  اأن  اإل��ى  احلديثي  واأ���ص��ار 
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال���ل���وائ���ح وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
واملحفوظات  الوثائق  ل�صرية  املنظمة 
باململكة، و�صبل واإجراءات احلفاظ على 
�صرية الوثائق واملحفوظات احلكومية.

النتائج
اأن 72% من  ال��درا���ص��ة  نتائج  اأظ��ه��رت 
العينة املبحوثة لديهم خلفية تقنية 
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأن���ظ���م���ة الأر����ص���ف���ة 

 %81 ن�����ص��ب��ة  اأن  اإل  وامل���ح���ف���وظ���ات، 
م��ن��ه��م ي��واج��ه��ون ���ص��ع��وب��ات يف فهم 
ب��ع�����س اآل����ي����ات ع��م��ل ن���ظ���ام ال��وث��ائ��ق 
ي���زال  امل��ق��اب��ل ل  الإل���ك���رتون���ي���ة، ويف 
تغير  واق��ع  يف  يثقون  ل   %19 هناك 
اإل��ك��رتوين  اإل��ى  ال��ي��دوي  العمل  نظام 
ال��ت��ق��ن��ي و�صعف  ال��وع��ي  لن��خ��ف��ا���س 

م�صتوى التدريب يف اجلهة.
وب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����ص���ة اأي�����ص��ا 
لديهم  املوظفني  م��ن   %75 هناك  اأن 
مظاهر تردد ومقاومة يف التعامل مع 
بالوثائق  اخلا�صة  التقنية  الأنظمة 
تتطلب  اأنها  واملحفوظات لعتقادهم 
مهارات تقنية خا�صة، على الرغم من 
التدريب  يتلقون  العينة  من   %68 اأن 
م��ه��ارات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر  دوري  ب�����ص��ك��ل 
وق���درات���ه���م، ورف����ع م�����ص��ت��وى اأدائ���ه���م 

للتعامل معها ب�صكل منا�صب.

دراسة: صعوبات وسط الموظفين
في فهم عمل نظام الوثائق اإللكترونية

التوصيات
املزيد من اجلهود من قبل  • بذل 
الدرا�صة  يف  �صاركت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
مب��راك��ز  الأداء  وت��ط��وي��ر  لتح�صني 

الوثائق واملحفوظات.
ال�صادرة  ال��ق��رارات  تفعيل  زي��ادة   •
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��الأ���ص��ال��ي��ب ال��ف��ن��ي��ة 

حلماية الوثائق واملحفوظات.
• ����ص���رورة رف����ع م�����ص��ت��وى ت��دري��ب 

املوظفني يف الأجهزة احلكومية.
امل����ا�����ص����ة ل����ص���ت���خ���دام  • احل�����اج�����ة 
الوثائق  اإدارة  يف  الآل��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
وامل����ح����ف����وظ����ات وال���ت���خ���ل�������س م��ن 

التعامل اليدوي.
وحت�صني  املوقع  مالءمة  اأهمية   •

الحتياطات الأمنية ب�صكل عام.
الأر�صيف  على  الرتكيز  ���ص��رورة   •

الوطني ال�صعودي.

املبكر  الإن����ذار  اأنظمة  ا�صتخدام   •
الأ�صا�صية  للتجهيزات  واحل��م��اي��ة 

والربامج الإلكرتونية.
• متابعة املعاير الدولية من قبل 

.ICA »املجل�س الدويل لالأر�صيف«
ب���اجل���وان���ب  ت���ع���زي���ز اله����ت����م����ام   •
لإدارة  والإج����رائ����ي����ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

التعامالت الإلكرتونية.
• رف����ع م�����ص��ت��وى ���ص��الم��ة امل��ح��ت��وى 
ح��ي��ال ا���ص��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ال��رتم��ي��ز 
والت�صفر، والتوقيعات الإلكرتونية، 

وتقنيات منع الإنكار.
• ا����ص���ت���خ���دام ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��خ��ل�����س 
واملحفوظات  ال��وث��ائ��ق  نفايات  م��ن 

الإلكرتونية.
• رف���ع م�����ص��ت��وى ت��ق��ن��ي��ات امل��خ��اب��ئ 
من  التحقق  وتقنيات  والرت�صيح، 

امل�صتخدمني.
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مميزات األرشفة اإللكترونية
املوؤ�ص�صات  حجم  يف  امل�صتمر  ال��ت��زاي��د  م��ع 
ووث��ائ��ق  م�صتندات  م��ن  عليه  وم��ا حت��ت��وي 
ك���ث���رة يف ���ص��ت��ى امل����ج����الت، ورغ���ب���ة ه��ذه 
بطريقة  ب��ي��ان��ات��ه��ا  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
واجلهد  الوقت  من  كثرا  يوفر  مما  اآلية 
البيانات،  هذه  على  احلفاظ  لها  وي�صمن 
اإلكرتونية  اأنظمة  لوجود  احلاجة  ظهرت 
العمليات  بجميع  القيام  تتولى  متكاملة 
مثل  اآليا،  البيانات  مع  بالتعامل  اخلا�صة 
والبحث  والتلخي�س  والأر�صفة  الفهر�صة 
وال�صرتجاعك ومن اأهم مميزات الأر�صفة 

الإلكرتونية:

• ���ص��ه��ول��ة ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات ب��ني 
م�����ص��ت��خ��دم��ي الأر����ص���ي���ف م���ع ت��وف��ر 

الوقت مهما كان حجمها.
• ان�����ص��ي��اب��ي��ة ال��ع��م��ل داخ�����ل ال��ن��ظ��ام 
مراحل  ع��رب  ال��وث��ائ��ق  تنتقل  بحيث 

العمل ب�صال�صة.
• ���ص��ه��ول��ة الن�����دم�����اج م����ع ت��ق��ن��ي��ات 
خم��ت��ل��ف��ة م���ث���ل م���ع���اجل���ات ال�������ص���ور 

واملا�صحات ال�صوئية.
• احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����ص��ري��ة ال��ت��ام��ة 
اإل  عليها  يطلع  ل  بحيث  للبيانات 

ال�صخ�س امل�صرح له بذلك.

ت��الءم  بطريقة  ال��وث��ائ��ق  ت�صنيف   •
اأ����ص���ل���وب ال��ع��م��ل يف امل��وؤ���ص�����ص��ة وذل���ك 

با�شتخدام اأمناط معدة لذلك.
• ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع ك��اف��ة 
اأو غر  اأنواع البيانات، �صواء املنظمة 

املنظمة.
البحث  اأ�صاليب  ا�صتخدام  اإمكانية   •
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���ل���ع���ث���ور ع���ل���ى ال���ب���ي���ان���ات 

املطلوبة وباأ�صرع وقت ممكن.
مثل  متقدمة  تقنيات  ا���ص��ت��خ��دام   •
الفاك�س والربيد الإلكرتوين لتداول 

الوثائق بني امل�صتخدمني.

دراسات

إحصائيات علمية
18٪  يواجهون صعوبات في فهم بعض اآلليات.
91٪  ال يثقون بواقع تغيير العمل إلى إلكتروني.

57٪  لديهم مظاهر تردد ومقاومة.
86٪  يتلقون التدريب بشكل دوري.
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جامعات سعودية

ض
عار

م

17 ألف زائر بجناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب
مبعر�س  امل�����ص��ارك  اململكة  ج��ن��اح  �صهد 
كبرا  اإق��ب��ال  للكتاب،  ال��دويل  القاهرة 
ا�صتقبل  اإذ  املعر�س؛  مع بداية فعاليات 
يف اليوم الأول، 6460 زائرا، بينما ارتفع  
العدد اإلى 11416 زائرا يف اليوم الثاين؛ 
م��ا ي��وؤك��د اأه��م��ي��ة وق��ي��م��ة ج��ن��اح اململكة 
ل����رواد م��ع��ر���س ال��ق��اه��رة ل��ل��ك��ت��اب، كما 
املتزايد على اجلناح من  الإقبال  يف�صر 
خمتلف اجل��ن�����ص��ي��ات، وب��خ��ا���ص��ة ط��الب 
الذين عرّبوا  اآ�صيا،  �صرق  ودول  ال�صني 
عن �صعادتهم بزيارة اجلناح الذي يتميز 
دون غره بالتنظيم والتن�صيق اجليد يف 

عر�س الكتب.

اأي�������ص���ا  اجل�����ن�����اح  زوار  واأ��������ص�������اد   
ب�����الإ������ص�����دارات اجل�����دي�����دة وامل���ت���ن���وع���ة 
امل�����وج�����ودة ب������دور ال��ن�����ص��ر ال���ت���ي ت��ق��دم 
جيد؛  وحتقيق  موثق  ب�صكل  العناوين 
زي��ارة  على  يحر�صون  جعلهم  م��ا  وه��و 

اجلناح كل عام.
ك��م��ا ل��ف��ت��ت اأن���ظ���اره���م ال��ت��ط��ورات 
الكبرة التي �صاحبت اجلناح ال�صعودي 
ه�����ذا ال����ع����ام، وم�����ن اأب�����رزه�����ا امل��اك��ي��ن��ات 
الإلكرتونية التي ي�صرت على الزائرين 
الو�صول ب�صكل اأي�صر واأ�صرع للكتب التي 
يرغبون يف اقتنائها، ف�صال عن �صا�صات 
العر�س املوجودة يف واجهة اجلناح التي 

وثائقية  اأفالما  م�صتمر  ب�صكل  تعر�س 
ت���اري���خ وح�����ص��ارة وث��ق��اف��ة اململكة  ع���ن 

العربية ال�صعودية. 
وق������ال امل���ل���ح���ق ال���ث���ق���ايف، امل�����ص��رف 
ال���ع���ام ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��دويل  القاهرة  معر�س  يف  ال�صعودية 
بن  الدكتور خالد   48 دورت��ه  للكتاب يف 
توجيهات  على  »ب��ن��اء  النامي:  ع��ب��داهلل 
العي�صى  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي��ر 
بامل�صاركة املتميزة يف الفعاليات الثقافية 
اأر�س م�صر، ويف مقدمتها  املقامة على 
جاء  للكتاب؛  ال��دويل  القاهرة  معر�س 
الإعداد لهذه امل�صاركة من قبل امللحقية 

اجلامعات  من  عدد  مب�صاركة  الثقافية 
حكومية  املختلفة،  ال�صعودية  واجلهات 
ا�صم  وخا�صة، حتت جناح واحد، يحمل 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة، ت��ب��ل��ورت 
وحتددت  ال�صعودية،  الثقافة  هوية  فيه 
من  ل��ك��ل  امل��ت��ف��ردة  �صخ�صيتها  م��ع��امل 

ين�صدها«. 
معهد  مب�صاركة  اجلناح  متيز  كما 
خادم احلرمني ال�صريفني لأبحاث احلج 
والعمرة وم�صنع ك�صوة الكعبة امل�صرفة، 
اإ�صافة اإلى ظهور اجلناح بكل تنويعاته 
اأبلغ  ليمثل  والأدبية  والعلمية  الفكرية 

�صفر عن الثقافة ال�صعودية.

وزير التعليـم: نتطلع لزيادة
عدد الطالب المبتعثين

في الجامعات الكورية
منصور كويع

يف  مبكتبه  لقائه  خ��الل  العي�صى  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  بحث 
الوزارة، اأخرا، باأع�صاء اللجنة التنفيذية ملجل�س الأعمال ال�صعودي-
ال����وزارة  ب��ني  التن�صيق  اآل��ي��ات  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ال��غ��رف  ال��ك��وري مبجل�س 
ال��ك��وري يف الق�صايا  ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ان��ب  ب�����ص��اأن  وجمل�س الأع��م��ال 

املتعلقة بالتعليم والتدريب.
ا�صتعداد  عن  معربا  بالأع�صاء  العي�صى  رحب  اللقاء،  م�صتهل  ويف 
توثيق  بهدف  للمجل�س  واخلدمات  الت�صهيالت  لتقدمي جميع  ال��وزارة 

عالقات التعاون مع اجلانب الكوري.
واأو�صح اأن الوزارة تتطلع اإلى زيادة التعاون مع اجلامعات الكورية، 
املبتعثني  ال��ط��الب  اأع���داد  وزي���ادة  العلمي،  البحث  جم��ال  يف  وبخا�صة 
وكذلك  طالب،   2500 نحو  حاليا  عددهم  البالغ  الكورية  اجلامعات  يف 
الفنية  العام والحتياجات اخلا�صة واملعاهد  التعليم  التعاون يف جمال 
اخلريجني  تدريب  وخ�صو�صا  التدريب،  جمالت  عن  ف�صال  املختلفة، 
الكورية  ال�صركات  يف  الكورية  اجلامعات  ل��دى  املبتعثني  الطالب  من 
تقوم  اأن  اإلى �صرورة  اللقاء  البالد. وتو�صل  اإلى  الكربى قبل عودتهم 
الوزارة وجمل�س الأعمال ال�صعودي الكوري ببحث �صبل ال�صراكة بينهما 

من خالل الربامج املتاحة من قبل املخت�صني.

ال صحة لعودة إجازة
الخميس والجمعة

الأن��ب��اء  الع�صيمي،  م��ب��ارك  التعليم  ل���وزارة  الر�صمي  املتحدث  نفى 
يومي  كانت  كما  للمدار�س  الأ�صبوعية  الإج���ازة  ع��ودة  عن  املتداولة 
تداوله يف مواقع  اإن كل ما مت  الع�صيمي  وق��ال  اخلمي�س واجلمعة، 
التوا�صل الجتماعي، وبع�س املواقع الأخرى غر �صحيح، حتى ما 

يخ�س تغيرها مع بداية العام الدرا�صي املقبل.

جامعة اإلمام.. ندوة عن التطرف
التوعية  بوحدة  ممثلة  الإ�صالمية،  �صعود  بن  حممد  الإم��ام  جامعة  نظمت 
والرعاية،  للمنا�صحة  نايف  بامل�صاركة مع مركز حممد بن  »اآم��ن«  الفكرية 
يومي الثنني والثالثاء املا�صيني، ملتقى علميا بعنوان »م�صوؤولية اجلامعات 
يف تعزيز الأبعاد الوقائية ملواجهة التنظيمات الإرهابية«، يف القاعة امل�صتديرة 

مببنى املوؤمترات باملدينة اجلامعية.
�صليمان  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار  اجل��ام��ع��ة، ع�صو هيئة  م��دي��ر  وب���ني 
نايف  بن  حممد  ملركز  رئي�صي  �صريك  اجلامعة  اأن  اخليل،  اأب��ا  عبداهلل  بن 
م��ع��اجل��ة ق�صايا  ع��امل��ي يف  ب��ي��ت خ���ربة  اأ���ص��ب��ح  ال���ذي  وال��رع��اي��ة  للمنا�صحة 

التطرف والإرهاب، معتمدا من الأمم املتحدة.

وحدة لعالج السكتات الدماغية 
لل�صكتات  »عناية«  وح��دة  باخلرب،  اجلامعي  فهد  امللك  م�صت�صفى  ا�صتحدث 
الدماغية والتدخل اجلراحي ال�صريع عرب الق�صطرة لإزالة واإذابة التجلطات 
الدماغية يف وقت ق�صر من حدوث اجللطة، وهي الوحدة الأولى من نوعها 

يف املنطقة ال�صرقية.
اآلية  اعتماد  العتيبي،  خالد  الدكتور  للم�صت�صفى،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك���د 
موحدة لنظام مواعيد مراجعي امل�صت�صفى عرب ت�صلم التحويالت الواردة اإلى 
امل�صت�صفى واإر�صالها اإلى الأق�صام املعنية لتحديد املوعد ح�صب اأولوية احلالة، 
على  ن�صية  بر�صالة  اإلكرتونيا  امل��وع��د  لإع��ط��ائ��ه  امل��راج��ع  م��ع  التوا�صل  ث��م 
جواله. واأو�صح العتيبي اأن م�صت�صفى امللك فهد اجلامعي باخلرب يعمل حتت 
مظلة جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل، وتكر�س اإدارته العليا جهودها 
نوعية يف  تو�صعة  �صهد  اأنه  الطبية ملر�صاها، مبينا  التقنيات  اأحدث  لتوفر 

ال�صنوات الأربع املا�صية.

معرض لتمويل الجامعات
بأساليب اسـتثمارية

الذاتية  ا�صتثماراتها ومواردها  الإ�صالمية �صندوق  �صعود  بن  الإم��ام حممد  تطرح جامعة 
»اإثمار« ليكون اآلية تعمل على تنمية م�صادر متويل اجلامعة باأ�صاليب ا�صتثمارية متنوعة، 
وذات جدوى اقت�صادية بالرتكيز على ال�صتثمار املعريف، ومبا يتوافق مع اخلطط التنموية 
للمملكة، وذلك من خالل معر�س اجلامعة املنتجة الذي ينظم خالل الفرتة من 21-19 

فرباير اجلاري يف مركز امللك �صلمان للمعار�س واملوؤمترات.

أم القرى تعتني بالتراث الطبي اإلسالمي
اأخرا، الجتماع  القرى،  اأم  الإ�صالمي بجامعة  واإحياء الرتاث  عقد معهد املخطوطات 
الدكتور  املعهد  عميد  برئا�صة  الإ���ص��الم��ي،  الطبي  ب��ال��رتاث  للعناية  الأول  التن�صيقي 
عدنان احلارثي، وح�صور عميد كلية الطب الدكتور اأمنار نا�صر، ووكيل املعهد الدكتور 
الطبي  ال��رتاث  لتوظيف  املنا�صبة  ال�صبل  املجتمعون  وبحث  اخل��ي��ور.  اأب��و  عبدالرحمن 
الع�صر  يف  الطبية  واخل��دم��ات  الطب  علم  يخدم  املختلفة مب��ا  الإ���ص��الم��ي يف جم��الت��ه 
عمل  ل�صتكمال  اأخ���رى  اجتماعات  �صتتبعه  الج��ت��م��اع  اأن  احل��ارث��ي  واأو���ص��ح  احل��دي��ث. 
الربنامج �شمن ا�شراتيجية املعهد يف ربط الراث االإ�شالمي املخطوط بالتخ�ش�شات 
العلمية املعا�صرة املختلفة، وما يحمله ذلك من حماولة توظيف هذا الرتاث بالجتاهات 

العلمية والثقافية احلديثة.

إنجاز علمي
بجامعة المؤسس

عبدالعزيز  امل��ل��ك  بجامعة  بحثي  ف��ري��ق  تو�صل 
اإل��ى اخ��رتاع جديد يف جم��ال اجل��راح��ة، يتمثل يف اإب��رة 

بنحت جميع  تقوم  ال�صغر،  ومتناهية  ال�صكل  من�صارية  طبية 
الأطفال  م�صكلة  حلل  الأذن  غ�صاريف  وبخا�صة  اجل�صم  غ�صاريف 
ذوي الأذن اخلفا�صية دون احلاجة للتدخل اجلراحي، وعمليات نحت 

الغ�صاريف املوجودة يف مناطق الركبتني والعمود الفقري والأنف.
الأن��ف  ا�صت�صاري  م��ن  ك��ل  اإل��ي��ه  تو�صل  ال��ذي  العمل  وا�صتغرق 
الكرمي ر�صا فدا، واملخرتع م�صعل  الدكتور عبد  والأذن واحلنجرة 
خالل  من  منتج  اإل��ى  حتويله  ليتم  اأع��وام  ثالثة  الهر�صاين،  ه�صام 
اإحدى ال�صركات الفرن�صية ل�صناعة الأجهزة  ت�صنيعه بالتعاون مع 

الطبية، حتت اإ�صراف كلية الطب باجلامعة.

العدد 197  |  15 جمادى األولى 1438  |  12 فبراير 2017



وممار�صة املهارات الأ�صا�صية لإتقان اأي لغة 
مثل القراءة وال�صتماع والتحدث والكتابة 
ل��ت��ن��ت��ه��ي ه�����ذه امل���رح���ل���ة ع���ن���دم���ا ي��ح�����ص��ل 
م�شروط  غ��ر  نهائي  ق��ب��ول  على  الطالب 
من موؤ�ص�صة تعليمية معرتف بها من قبل 

وزارة التعليم«.
 واأ����ش���اف: »م���ن اأه���م ال�����ش��روط التي 
تقف عائقا اأمام الطالب املبتعث، احل�صول 
اللغة  اخ��ت��ب��ارات  يف  املطلوبة  ال��درج��ة  على 

الإجنليزية مثل »توفل« اأو »اأيلت�س«.
كبر  ب�صكل  تعتمد  الختبارات  وهذه 
لتجاوز  املختلفة  املهارات  اإتقان  مدى  على 
هذه الختبارات. و ب�صكل اأقل، تعتمد على 
مدى مقدرة الطالب على التحدث باللغة 

الإجنليزية«.
 وع������ن م���ط���ل���وب���ات احل���������ص����ول ع��ل��ى 
ال����درج����ة يف ت���ل���ك الخ����ت����ب����ارات، ق�����ال »ل 
يطلب من الطالب اأن يتحدث الإجنليزية 

محمد حريصي

من  الإجنليزية  اللغة  درا���ص��ة  مرحلة  تعد 
البتعاث،  م�صرة  يف  املراحل  واأ�صعب  اأه��م 
الطالب  قابلية  م��دى  يتحدد  غالبا  وفيها 
على  ويتعنّي  درا�صته.  يف  والتميز  ل��الإب��داع 
امل��ب��ت��ع��ث يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��رتك��ي��ز املكثف 
على تطوير مهاراته واإمكانياته، وا�صتغالل 

فرتة وجوده يف بلد البتعاث مبا يفيده.
 ويف هذا ال�صدد، التقت »اآف��اق« بعدد 
من املبتعثني، وجهوا ن�صائحهم ور�صائلهم 
اأو  اإل��ى زمالئهم اجل��دد يف بلدان البتعاث 

املقبلني على خو�س التجربة.

المهارات األكاديمية
عبداهلل  املتحدة،  اململكة  اإل��ى  املبتعث  ق��ال 
اللغة  مرحلة  تبداأ  ما  »غالبا  اإن��ه  القرين، 
املتخ�ص�صة  امل��ع��اه��د  اأح�����د  يف  ب���ال���درا����ص���ة 

باأ�صاليب  معرفته  يكفي  ول��ك��ن  ب��ط��الق��ة، 
ه���ذه الخ��ت��ب��ارات وم��ق��درت��ه ع��ل��ى الكتابة 

والقراءة ب�صكل فعال«. 
وانتقد القرين تركيز املبتعث اجلديد 
ال�صبب  اأن��ه��ا  معتقدا  التحدث  م��ه��ارة  على 
ذلك  وا�صفا  اجل��ام��ع��ي،  للقبول  الرئي�صي 
الع��ت��ق��اد ب��ال��ث��ق��اف��ة اخل��اط��ئ��ة، وا���ص��ت��درك 
ب�صكل  ك��الم��ي  ُي��ف��ه��م  األ  »اأمت���ن���ى  ق��ائ��ال: 
خ���اط���ئ؛ ف��ال��ت��ح��دث ب��الإجن��ل��ي��زي��ة م��ه��ارة 
اأن لها دورا كبرا  املوؤكد  مهمة جدا؛ ومن 
كما  م�صتقبال،  وظيفة  على  احل�����ص��ول  يف 
اأن���ه���ا ت�����ص��اع��د ال���ط���ال���ب يف الن����دم����اج مع 
ثقافته،  على  وال��ت��ع��رف  ال��غ��رب��ي،  املجتمع 
مرحلة  ع��ن  رئي�صي  ب�صكل  اأحت���دث  ولكني 
ون�صف  �صنة  اأو  واح���دة  �صنة  وه��ي:  اللغة، 

كحد اأق�صى يف اأغلب الأحوال.
امل��رح��ل��ة  ه����ذه  الأه������م يف  اإن  واأق�������ول 
ال���ق�������ص���رة ن�����ص��ب��ي��ا ه����و اإت�����ق�����ان امل����ه����ارات 
الأك�����ادمي�����ي�����ة م����ث����ل: ال���ك���ت���اب���ة وال�����ق�����راءة 
الهند�صة  ل��ط��الب  وب��خ��ا���ص��ة  وال���ص��ت��م��اع، 
ف���ه���ذه  وال������ع������ل������وم،  الآيل  واحل������ا�������ص������ب 
التخ�ص�صات تهتم ب�صكل كبر على مهارات 
كالريا�صيات  البحتة  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ط��ال��ب 
بالتحدث  متو�صطة  معرفة  مع  والفيزياء 

باللغة الإجنليزية«.

الحضور واالنتظام
الوليات  اإل��ى  املبتعثة  �صددت  جانبها،  من 
امل��ت��ح��دة الأم���رك���ي���ة، اأم����ل ع�����ص��ري، على 
القاعة  وح�صور  باملواعيد  النتظام  اأهمية 
ال��درا���ص��ي��ة ي��وم��ي��ا وق��ب��ل ب���دء امل��ح��ا���ص��رات 

بوقت كاف.
واأ����ص���اف���ت: »ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ب��ت��ع��ث اأن 
ي�صتغل وقته كامال وجميع اخلدمات التي 
تتاح له للتعلم، ويحر�س على اأخذ مواعيد 
الجتماع اخلا�صة مع املعلمني، وا�صتخدام 
مهارات  لتطوير  الإ�صافية  التعلم  م�صادر 

لكي  اأح����داً  ينتظر  واأل  ال��ل��غ��وي��ة،  ال��ط��ال��ب 
يوجد له نقاط �شعفه ويعمل على تقويتها، 
بل يجب اأن يبادر الطالب بنف�صه«. و�صددت 
القدر  الطالب  امتالك  اأي�صا على �صرورة 
عما  وي�صاأل  يتعلم  لكي  اجل���راأة  من  الكايف 

ي�صكل عليه.
لأمل  ال�صخ�صية  التجربة  واقع  ومن 
يحتفظوا  ب��اأن  املبتعثني  ن�صحت  ع�صري، 
مب�����ذك�����رة ����ص���غ���رة ل��ت�����ص��ج��ي��ل ال���ك���ل���م���ات 
وامل�������ص���ط���ل���ح���ات اجل����دي����دة م����ع الأم���ث���ل���ة، 
للجملة،  احلرفية  الرتجمة  عن  والبتعاد 
وفهم الكلمات يف �صياقها الذي ا�صتخدمت 
ف���ي���ه، وم����الزم����ة ق���ام���و����س ي��ف�����ص��ر م��ع��اين 
م�صرة  مي�صرة،  اإجنليزية  بلغة  الكلمات 
اللغوي  الر�صيد  بزيادة  ذلك كفيل  اأن  اإلى 
ال�صحف  ق���راءة  اأي�صا  لت  وف�صّ للطالب.  
وامل����ج����الت وال���ك���ت���ب ال���ق���ي���م���ة، وال��ع��ن��اي��ة 
الذي  ال�صياق  ومعرفة  اجلديدة،  بالكلمات 

ا�صتخدمت فيه.
الطالب  يلزم  اأن  »ي�صتح�صن  وتابعت: 
بالإ�صافة  يومية،  ج��ري��دة  مبتابعة  نف�صه 
اإلى �صحيفة اجلامعة، ومتابعة ما ي�صتجد 
وُيف�صل  الإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  اأح����داث  م��ن 
وُيلزم  الطالب جريدة يومية  اأن يخ�ص�س 
فقط،  العناوين  على  ول��و  بالطالع  نف�صه 
وب����ذل����ك ���ص��ي��م��ت��ل��ك خم����زون����ا ك���ب���را م��ن 
يف  ا�صتخدامها  ي�صتطيع  التي  امل�صطلحات 

الكتابة واملحادثة«.
التفرغ التام

اأحمد  اأ�صرتاليا،  اإل��ى  املبتعث  ن��ادى  ب��دوره، 
القحطاين، باأهمية اأن يهيئ املبتعث نف�صه 
واإتقانها خالل  اللغة  التام لدرا�صة  للتفرغ 
�صنة واحدة اأو �صنة ون�صف كاأق�صى تقدير، 
كل  ت�صديق  م��ن  نف�صه  ال��وق��ت  يف  حم���ذرا 
التوا�صل  م��واق��ع  يف  املبتعثون  ين�صره  م��ا 
التاأثر  خ�صية  جت��ارب��ه��م،  ع��ن  الج��ت��م��اع��ي 

بروايات من اأخفقوا نتيجة اإهمالهم.

مبتعثون: دراسة اللغة 
مرحلة مفصلية
في مسيرة االبتعاث

األ   وق��������ال: »ي����ج����ب ع���ل���ى امل���ب���ت���ع���ث 
ي�����ص��دق ك��ل م��ا ُي��ك��ت��ب ع��ل��ى الن���رتن���ت من 
جتاربهم  ي��ن�����ص��رون  ال��ذي��ن  املبتعثني  ق��ب��ل 
من  اإن  اإذ  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  يف 
ومهمال،  فا�صال  املبتعث   يكون  اأن  املمكن 
ومن ثّم فاإن ن�صر جتربته مع درا�صة اللغة 

قد يوؤثر �صلبا على املبتعثني اجلدد«.
ومل ي��غ��ف��ل ال��ق��ح��ط��اين ع��ن ���ص��رورة 
م���راف���ق���ة ال��ن��اج��ح��ني مم���ن ل ي��ت��ح��دث��ون 
ممار�صة  ع��رب  منهم  لي�صتفيد  ب��ال��ع��رب��ي��ة، 

التحدث معهم.
الطالب  يقت�صر  األ  »يجب  واأ���ص��اف: 
املعهد  يف  الإجنليزية  اللغة  ا�صتخدام  على 
اأن ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا خ���ارج  ف���ق���ط؛ ب���ل ع��ل��ي��ه 
امل��ع��ه��د اأك����رث  مم��ا مي��ار���ص��ه��ا داخ���ل���ه، وم��ن 
واجل��م��ل،  الكلمات  حلفظ  ال��ط��رق  اأف�����ص��ل 
يف  ترت�صخ  لكي  حديثه  يف  ي�صتخدمها  اأن 

ذهنه«. 

الرحالت واألنشطة
غ��ر ب��ع��ي��د ع��م��ا ���ص��ب��ق، دع���ت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل��ى 
الوليات املتحدة الأمركية، اأريج الغامدي، 
التي  والأن�����ص��ط��ة  ال��رح��الت  ا�صتغالل  اإل���ى 
باأنه  ذل��ك  وا�صفة  اللغة،  معاهد  تنظمها 
على  والتعرف  العالقات  تكوين  �صبل  اأح��د 
الطالب الدوليني، م�صرة اإلى اأن الطالب 
ي�����ص��ط��ر ل��ل��ح��دي��ث م��ع��ه��م ب��الإجن��ل��ي��زي��ة 
وا�صتخدام خمزونه اللغوي يف التعبر عن 

راأيه.
 واأ�����ص����اف����ت: »ي��ن��ب��غ��ي ل��ل��م��ب��ت��ع��ث اأن 
ي�صعر  ول  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  تعلم  ي��ح��ب 
املهمة  �صي�صهل  باأنها مفرو�صة عليه، فهذا 
و�صيتعلمها ب�صهولة و ي�صر،  و ب�صكل اأ�صرع 

و اأكرث فعالية«.
 « ق��ائ��ل��ة:  املبتعث اجل��دي��د  وخ��اط��ب��ت 
امل�صوؤولني  م��ع  ناق�س  ب��ل  خ��ج��ول،  تكن  ل 
عقبة  اأي  ع��ن  فيه  ت��در���س  ال���ذي  املعهد  يف 

ت��واج��ه��ه��ا وو���ص��ح ل��ه��م وج��ه��ة ن��ظ��رك ق��در 
اأو  م��الح��ظ��ات  ب���اأي  يتعلق  فيما  امل�صتطاع 
اأفكار تعتقد اأنها �صتفيدك و�صتدفعك قدما 
نف�صه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دة  ال��ل��غ��ة«،  تعلم  يف 
من  الإجنليزية  اإل��ى  الكثر   ال�صتماع  اأن 
من  يعد  ومناق�صات،  وح����وارات  حم��ادث��ات 
اللغة،  ع��ل��ى  الأذن  لتعويد  امل��ه��م��ة  الأم����ور 
ما  تفا�صيل  امل�صتمع  ي�صتوعب  مل  اإن  حتى 

ي�صتمع اإليه.

انس الخجل
يف موقف م�صابه، �صددت املبتعثة اإلى كندا، 
اأن ين�صى  اأه��م��ي��ة  ال�����ص��ق��ري، ع��ل��ى  ت��ه��اين 
بالتعلم  وي���ب���داأ  ال��ط��ال��ب اخل��ج��ل مت���ام���اً، 
احلقيقي الذي يكون مبنيا على اخلطاأ ثم 

ت�صحيحه.
 واأ���ص��اف��ت: » ل ترتجم ما ت��ود قوله 
من العربية اإلى الإجنليزية، بل ابحث عن 
امل��راد ورّك��ب جملك وتعلم من مثل  املعنى 
هذه املواقف كيفية �صناعة اجلمل ب�صهولة 
الإجنليزية  اإتقان قواعد  وتعلم  وم��رون��ة، 

جيدا �صي�صهل مهمتك كثرا.
وع����ل����ي����ك ب���ت���ع���ل���م ت����راك����ي����ب اجل���م���ل 
للكتابة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وامل���ب���ادئ  ال�����ص��ح��ي��ح��ة 

وخ�صو�صا الأكادميية«.
 ون�������ص���ح���ت ال���������ص����ق����ري زم����الءه����ا 
ياأن  اللغة  مرحلة  يف  املبتعثني  وزميالتها 
ي��ح��ر���ص��وا ع��ل��ى ح��ف��ظ ك��ث��ر م��ن م��ف��ردات 
اللغة واملداومة على ذلك، مقرتحة ت�صميم 
ج���دول ي��وم��ي حل��ف��ظ ال��ك��ل��م��ات اجل��دي��دة، 
يوميا(، م�صرة  كلمات  الأقل خم�س  )على 
املخزون  على  اإيجابا  ينعك�س  ذل��ك  اأن  اإل��ى 

اللغوي للطالب.
وق��درت��ك على  بنف�صك  »ث��ق  واأردف����ت 
تعلم اللغة، فكلما زادت ثقتك بتعلمها زادت 
اليومية  ا�صتخدامها يف حياتك  رغبتك يف 

وح�صيلتك و رغبتك يف تعلم املزيد«.

وء
 ض

طة
نق

ويليام شكسبير
 William Shakespeare ويليام �صك�صبر
)1564-1616( �صاعر كبر وكاتب اإجنليزي 
باللغة  ك��ات��ب  ك��اأع��ظ��م  ي�صنف  اأ���ص��ط��وري، 
العامليني،  الأدب���اء  اأعظم  وم��ن  الإجنليزية 
وكذلك اأعظم كاتب م�صرحى على م�صتوى 

العامل.
النف�س  اأغ�����وار  م�����ص��رح��ي��ات��ه  ���ص��رب يف 
الب�صرية واأجاد، وحّللها يف بناء متنا�صق فذ 

جعلها اأ�صبه بال�صيمفونيات ال�صعرية.
األف �صك�صبر 38 م�صرحية، وترجمت 
م�������ص���رح���ي���ات���ه اإل�������ى ك����ل ال���ل���غ���ات وت��ع��ت��رب 
املوؤلفات التي مت متثيلها  اأكرث  م�صرحياته 

م�صرحيا و�صينمائيا وتلفزيونيا.

الكوميدية،  واأعماله  اآث��اره  اأ�صهر  من 
البندقية«.  »تاجر  و  الأخ��ط��اء«،  »كوميديا 
وم���ن اأ���ص��ه��ر اآث�����اره ال��رتاج��ي��دي��ة »روم��ي��و 
وج����ول����ي����ت«،  وم�����ن اأع���م���ال���ه ال��ت��اري��خ��ي��ة 
و »عطيل«،  »هاملت«،  و  »يوليو�س قي�صر«، 

و »ماكبث«، و »امللك لر«.

من أقواله
• الزمن بطيء جدا ملن ينتظر؛ �صريع جدا 
يتاأمل؛ ق�صر  ملن  ج��دا  يخ�صى؛ طويل  ملن 
مل��ن يحب. الأب��دي��ة  لكنه  مل��ن يحتفل  ج��دا 
نف�صه،  احل�����ص��ان  م��ع��ا  اث���ن���ان  رك����ب  اإذا   •

فاحدهما يجب ان يكون يف اخللف.

• اإن الآث����ام ال��ت��ي ي��اأت��ي بها الإن�����ص��ان يف 
ولكن  وف��ات��ه،  بعد  تذكر  ما  غالبا  حياته 
اأعماله احلميدة تدفن كما يدفن ج�صده 

وتن�صى.
• اأّيها النوم اإنك تقتل يقظتنا.

• اإن احلزن ال�صامت يهم�س يف القلب حتى 
يحطمه.

• ال�صك دائما ما ي�صكن العقل الآثم.
• ال�صمعة اأكرث اخلدع زيفا وبطالنا، فهي 
كثرا ما تكت�صب دون وجه حق وتفقد دون 

وجه حق.
• على املرء اأن ينتظر حلول امل�صاء ليعرف 

كم كان نهاره عظيما.

• ا�صتمع لكثرين، وتكلم مع قليلني.
• اليوم هو اأول يوم يف ما بقي يل من عمر.
• ال��ذئ��ب م��ا ك��ان ليكون ذئ��ب��ا ل��و مل تكن 

اخلراف خرافا.
• ال��ب��ع�����س ت��رف��ع��ه اخل��ط��ي��ئ��ة، وال��ب��ع�����س 

ت�صقطه الف�صيلة.
ن��ع��ّل��م الآخ����ري����ن درو����ص���ا يف �صفك  اإن���ن���ا   •
ال���دم���اء، ف����اإذا م��ا ح��ف��ظ��وا ال���در����س ق��ام��وا 

بالتجربة علينا.
• ل تطلب الفتاة من الدنيا اإل زوجا، فاإن 

جاء طلبت منه كل �صيء.
اإل��ى ال�صعادة من  امل��رء  اأن ينظر  اأم��ّر  • ما 

خالل عيون الآخرين.

مقترحات عملية
• اكتساب حب اللغة االنجليزية

• مرافقة الناجحين وممارسة التحدث
• الثقة بالنفس والقدرات الشخصية

• العناية بالكلمات والسياقات الجديدة
• االبتعاد عن الترجمة من العربية

أو بها )الختالف أساليب الصياغة
بين العربية واإلنجليزية(

• المشاركة في أنشطة معهد اللغة 
• التخلص من الخجل والتعلم

من األخطاء

اأحمد القحطاينعبد اهلل القرين
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عقود م�صت، وا�صتفدت منذ مراحل عمري 
املبكرة  من الطالع على مكتبته  املنزلية. 
تعمل  كانت  اهلل،  حفظها  وال��دت��ي،  واأي�صا 
معلمة،  فكان لت�صجيعها  ورعايتهما الأثر 
والعملية؛   العلمية   م�صرتي  يف  الكبر 
ومن هنا كانت الظروف مواتية لاللتحاق 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، واحل�������ص���ول ع��ل��ى ���ص��ه��ادة  
البكالوريو�س، واملوا�صلة حتى ح�صلت على 
يف  ال�صعودية  الطبية  التخ�ص�صات  �صهادة 

طب الأطفال.

حدثينا عن املرحلة اجلامعية
يف حياتك؟

امل���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة ه����ي مب���ن���زل���ة ع��ن��ق 
التعامل  اأح�����ص��ن  اإذا  ل��ل��ط��ال��ب،  ال��زج��اج��ة  
م��ع��ه��ا ���ص��ي��خ��رج م��ن��ه��ا وي��ن��ط��ل��ق ن��ح��و اآف���اق 
اأرح���������ب، وه������ذه امل���رح���ل���ة ت��ت��ط��ل��ب اجل���د 
والج��ت��ه��اد وال�����ص��رب وال��ب��ح��ث والط����الع، 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال������ذات. وامل��رح��ل��ة  
وهي  تفا�صيلها،  بكل  جميلة   اجلامعية 

التي تبقى را�صخة  يف الذاكرة.  

هل اأدت اجلامعة الدور الالزم
يف جناحك؟

ل �صك يف اأن دور اجلامعة مهم يف التوجيه  
والتح�صر نحو النجاح، وخر دليل على 
ذلك ما ن�صاهده نهاية  كل عام، حني تخرج  
وبنات  اأبناء  من  م�صيئة  كوكبة   اجلامعة 
الوطن الغايل يف تخ�ص�صات خمتلفة،  مما 
ع��ل��ى خدمة  تت�صابق  ���ص��اب��ة  اأج��ي��ال  اأوج����د 

بالدنا احلبيبة.

ريم  العسيري

 اأك�����دت خ��ري��ج��ة ك��ل��ي��ة ال��ط��ب واجل���راح���ة  
ب����اجل����ام����ع����ة، اخ���ت�������ص���ا����ص���ي���ة الأط�����ف�����ال 
ربى  والأط���ف���ال،  ل��ل��ولدة  اأب��ه��ا  مب�صت�صفى 
ال�صعودية  الطبيبة  اأن  ن��ي��ازي،  اإب��راه��ي��م 
م�صاركة  واأ�صبحت  الالئق  مكانها  اأخ��ذت 
بف�صل  وذل���ك  التنمية،  م�صرة  يف  فعالة 
الدعم ال�صخي، والهتمام الدائم  من قبل  
امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  حكومة 

�صلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل.
 ون�����ص��ح��ت  ط���ال���ب���ات ال���ط���ب، بحب 
ال��ت��خ�����ص�����س  والق����ت����ن����اع ب�����ه، وال����ق����راءة 
امل�����ص��ت��م��رة، والط����الع ع��ل��ى اأح����دث الكتب 
اآخر  على  والتعرف  العلمية،  والإ���ص��دارات 

التطورات  يف  جمال الطب.

كيف جاء اختيارك
لتخ�ش�ص الطب؟

الأط��ف��ال،  ط��ب  الطب وحت��دي��دا  اختياري 
يعود اإلى توفيق من اهلل ثم اإلى ما هياأته 
ح��ك��وم��ة خ����ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني من 
بكلية  والتحقت  بالتعليم،  ورعاية   اهتمام 
امل��ل��ك خالد  ال��ط��ب حينما ك��ان��ت ج��ام��ع��ة  
باأبها  يف بداية  افتتاحها لفرع الطالبات، 

وكنت من خريجات الدفعة الثانية.
الذي  والعلمي  الثقايف  املناخ  اأن  كما   
حميط  يف  اأظ��اف��ري  نعومة  منذ  عاي�صته 
اأ�صرتي ال�صغرة، كان له الأثر البالغ؛ اإذ اإن 
والدي، حفظه اهلل، من  رواد الإعالميني 
م��ن ثالثة  اأك��رث  يف منطقة ع�صر خ��الل 

طبيبة األطفال ربى نيازي: الجامعة عنق زجاجة 
تجاوزها يبدأ بحسن التعامل معها

ما ال�شع�بات التي واجهتك
اأثناء الدرا�شة اجلامعية؟

م�����ص��م��ار يف  اأي  ���ص��ع��وب��ات يف  م���ن  ب���د  ل 
ولكن  الطب،  بدرا�صة   بالك  فما  احل��ي��اة، 
م��ن ف��و���س اأم����ره اإل����ى اهلل، وو���ص��ع اأم���ام 
على  �صيقدر  فاإنه  حم��ددة،  اأه��داف��ا  عينيه 
جت���اوز ه���ذه ال�����ص��ع��وب��ات، والإن�����ص��ان كلما 
وج��د ما  ال�صعوبات،  وكافح وحت��دى  تعب 

ير�صيه.

وكيف كان تعامل
اأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعة؟

هيئه  اأع�������ص���اء  ج��م��ي��ع 
ال��ت��دري�����س يف م��راح��ل 
ال���درا����ص���ة ك���ان���وا م��ث��ال 
ط��ي��ب��ا ل��الإخ��ال���س وال��ع��م��ل، 
كما كانوا اأي�صا اأكرث حر�صا على 
من  ومنحونا  امل��ع��ل��وم��ات،  اإي�����ص��ال 
علمهم  وخرباتهم ال�صيء الكثر، 
وخالل هذه امل�صاحة، اأ�صكرهم على 
ما قدموه لنا، ونعدهم باأن نكون باإذن 
اهلل على م�صتوى  ثقتهم بنا يف خدمة 

بالدنا احلبيبة.

 مباذا تن�شحني طالبات الطب؟
اأن�������ص���ح���ه���ن ب����ال����ق����راءة امل�����ص��ت��م��رة، 
والطالع على اأحدث الكتب  والإ�صدارات 

ال��ع��ل��م��ي��ة،  واآخ�����ر ال���ت���ط���ورات  يف امل��ج��ال،  
وحماولة  اكت�صاب املهارات الالزمة، كما اأن 
التخ�ص�س والقتناع  به دورا كبرا  حلب 

يف النجاح والإبداع.

اأبرز  املهارات التي يجب
اأن متتلكها طبيبة الأطفال؟

طب الأطفال من اأبرز التخ�ص�صات الطبية 
اأن��واع  خمتلف  بني  م�صاحتها  تو�صعت  التي 
الطب واأق�صامه، نظرا لكرب ال�صريحة التي 
ي�صتهدفها هذا التخ�ص�س. ويف راأيي،  يجب  
ومعلوماتية   طبية   دراي���ة  هناك  يكون  اأن 
وا�صعة، وكذلك الدقة يف الت�صخي�س، وعدم 
الت�صرع،  ويف طب الأطفال يتم التعامل مع 
ك�صب  يجب  لذلك  الوالدين،  ومع  الطفل 

ثقة الطرفني.

ال�شع�دية  الطبيبة  اأن  ت��ري��ن  ه��ل 
اأخذت مكانها الذي ت�شتحقه؟ 

اأخ��ذت  ال�صعودية  الطبيبة  اأن  يف  �صك  ل 
م��ك��ان��ه��ا ال����الئ����ق، واأ����ص���ب���ح���ت ال���ي���وم ذات 
م�صاركات فعالة  يف م�صرة  التنمية  التي 
ت�صهدها بالدنا، وذلك بف�صل اهلل �صبحانه 
ال�صخي واله��ت��م��ام  ب��ال��دع��م  ث��م  وت��ع��ال��ى، 
ال�����دائ�����م م����ن ح���ك���وم���ة خ�������ادم احل���رم���ني 
عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفني 

حفظه اهلل.

بطاقة
• ربى إبراهيم  نيازي  أبو عيسى

• المؤهل: بكالوريوس طب 
وجراحة من جامعة الملك خالد.

• سنة التخرج: 2011.
• حاصلة على البورد السعودي  

والبورد العربي في طب األطفال.
• المسمى الوظيفي: أخصائية 

طب أطفال.
• مكان العمل: مستشفى أبها 

للوالدة  واألطفال.
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تخصص طب األطفال
ط����ب الأط�����ف�����ال ت��خ�����ص�����س م����ن اأك����رث 
ومتعة  اأه��م��ي��ة،  الطبية  التخ�ص�صات 
يهتم  الأطفال،  ملحبي  بالن�صبي  كذلك 
بالأ�صا�س برعاية الأطفال ، وت�صخي�س 

اأي اأمرا�س بهم وعالجها.
وط��������ب الأط��������ف��������ال م������ن اأك������رث 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ط��ب��ي��ة اه��م��ي��ة، لأن���ه 
الكاملة  الرعاية  تقدمي  على  يرتكز 
ل�����الأط�����ف�����ال م����ن����ذ ولدت�������ه�������م، ح��ت��ى 
من  امل��راه��ق��ة،  مرحلة  اإل���ى  و�صولهم 
اأوج������ه ال���ت���ط���ور وال�����ص��ح��ة ال��ب��دن��ي��ة 
والنف�صية، مبا يف ذلك عالج الأمرا�س 

والإعاقات وغرها.

المحتوى الدراسي
املتخ�ص�س فى طب الأطفال يدر�س، 
اإل�����ى ج���ان���ب درا����ص���ت���ه ل��الأ���ص��ا���ص��ي��ات 
الطبية املعتادة، جمموعة من املناهج 
هذا  على  تركز  الدرا�صية،  وامل��ق��ررات 

التخ�ص�س، من بينها :
لالأطفال. ال�صحية  • الرعاية 

لالأطفال. الغذائية  • النظم 
الأطفال. • تطعيم 

• اأمرا�س الطفولة )الت�صخي�س 
والعالج(.

للطفل. النف�صية  • ال�صحة 
النمو. وهرمونات  • الغدد 

للطفل. الوقائية  • ال�صحة 
وغ��ره��ا ال��ك��ث��ر ج���دا م��ن امل��ق��ررات 
واملناهج الدرا�صية، �صواءا من الناحية 
على  تعمل  التى   ، والعلمية  النظرية 
ت��خ��ري��ج اأخ�����ص��ائ��ي��ني اأك���ّف���اء ف��ى ه��ذا 

املجال الطبي �صديد الأهمية

المهام الوظيفية
م�صوؤول  ع��ادة  يكون  الأط��ف��ال  طبيب 
بكافة  الطبية  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  ع��ن 
من  ولدت��ه،  مبجرد  للطفل  اأ�صكالها 

خالل عدة مهام مثل:
• الك�صف الدوري على الأطفال

بكفاءة  الأم��را���س  ت�صخي�س   •
وحتديد العالج ال�صحيح.

والم����ه����ات  الآب���������اء  • ت���وج���ي���ه 
لأف���������ص����ل ط������رق ال���ت���ع���ام���ل م��ع 

الطفل بدنيا ونف�صيا.
ب�صكل  املري�س  الطفل  • متابعة 

دقيق حتى يتم له ال�صفاء.
اإل��ى جانب ذل��ك، فلطبيب الأط��ف��ال،  
فى  الأه���م���ي���ة  ب���ال���غ  اإج���ت���م���اع���ي  دور 
امل��ح��ي��ط امل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي ي��ع��م��ل ب��ه، 
يف جم��ال اإر���ص��اد الأم��ه��ات والعائالت 
ب���اأف�������ص���ل ط�����رق ال���ت���ع���ام���ل ال�����ص��ح��ي 

والنف�صي مع الأطفال.
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92 مقاطعة هندية تتبنى خططا وضعتها الجامعات
المصدر: ايكومونميك تايمز

يف  ال���ك���ربى  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ق����ررت 
ال��ه��ن��د، اإج����راء جت��رب��ة ج��دي��دة م��ن نوعها 
ال��ب��الد،  ت��ه��دف لتح�صني ج���ودة احل��ي��اة يف 
ترمي  ميدانية  درا���ص��ات  تنفيذ  يف  وتتمثل 
البالد.  اإلى حلول عملية لتنمية  للو�صول 
و�صتتبنى 92 مقاطعة هندية تلك التجربة 
ل��ل��ت��ب��ادل امل���ع���ريف يف امل��رح��ل��ة الأول������ى من 
تنمية  يعني  بهارت" الذي  "اأونات  برنامج 

الهند.
وت�������ص���رف وزارت�������ا امل�������وارد ال��ب�����ص��ري��ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ري���ف���ي���ة ع���ل���ى ه�����ذا امل�������ص���روع 

ت��ع��اون وق��ع��ت يف التا�صع  مب��وج��ب م��ذك��رة 
املعرفة  موؤ�ص�صات  لربط  املا�صي  يناير  من 
خ��الل  م��ن  ال��ري��ف��ي��ة  التنمية  عمليات  م��ع 

جتمعات الوديان.
ياأتي  امليدانية  الدرا�صة  اإج���راء  وبعد 
دور التوا�صل مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي، 
احلياة  ج��ودة  ملتطلبات  تقييم  اإع���داد  ويتم 
املوؤ�ص�صات  م��ن  امل�����ص��رتدة  ال��ت��غ��ذي��ة  ب�����اأدراج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال����ب����الد مب���وج���ب خ��ط��ط 
العرفية  امل��ج��ال�����س  تتبناها  ال��ت��ي  التنمية 

الريفية يف البالد.
�صتقوم  ال��ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
وزارة تنمية املوارد الب�صرية ب�صمان اأن كل 

ت�صجعيها  �صيتم  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 
لتبني خم�صة جتمعات عرفية بالت�صاور مع 

عمداء الأحياء لتنفيذ درا�صات مف�صلة. 
و����ص���ت���ت���ول���ى اجل����ام����ع����ات م�����ص��وؤول��ي��ة 
تنموية  خطط  واإع���داد  ت�صور  يف  امل�صاركة 
بالتعاون  وامل��ج��ت��م��ع  الأ���ص��ر  م�صتوى  ع��ل��ى 
وت��وف��ر  ال��ري��ف��ي��ة،  التنمية  م�����ص��وؤويل  م��ع 
للق�صايا  اإب��داع��ي��ة  م��دخ��الت وط��رح حلول 
التي تواجه النا�س يف حياتهم اليومية ويف 
مناطق املعي�صة واأمن الطاقة واأمن البيئة 

ومتطلبات املعي�صة الأخرى.
وزارة  ���ص��ت��ت��ول��ى  امل���ذك���رة،   ومبوجب 
امل��ج��ال�����س ال��ع��رف��ي��ة م�����ش��وؤول��ي��ة ان���خ���راط 

الهند  تنمية  خطط  يف  املعرفية  املوؤ�ص�صات 
ب����اإع����داده����ا ل��ل��ع��م��ل��ي��ات و����ص���م���ان ع��الق��ات 
التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب���ني  م���ا  ال��ت�����ص��غ��ي��ل 

واجلهات املحلية.
 اأما وزارة التنمية الريفية ف�صت�صخر 
بناء  يف  الريفية  للتنمية  ال��وط��ن��ي  املعهد 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  من�صوبي  ق��درات 
املعرفة  وتو�صيع  للحقل  بزيارات  يف القيام 
التقارير  واإع��داد  امليدانية  الدرا�صة  ب��اأدوات 

الفنية الالزمة.
على  البيانات  ه��ذه  ال���وزارة  و�صتوفر 
تطبيق  لهم  يت�صنى  حتى  الأ���ص��ر  م�صتوى 

هذه اخلطط يف معي�صتهم.

جامعات دولية

العايل،  التعليم  ت��دوي��ل  جم��ال  يف  الأوائ���ل  م��ن  فيت«  دي  »ه��ان��ز  الربوفي�صور  يعد 
ويرتاأ�س حاليا مركز التعليم العايل يف كلية بو�صطن CIHE، بعد 20 عاما ق�صاها يف 
منا�صب اأكادميية، ف�صال عن عمله اأ�صتاذا للتعليم العايل يف كلية »لين�س« للتعليم 

يف الوليات املتحدة الأمركية. 

النشأة والخبرة
»دي فيت« هولندي الن�صاأة، ويعد مرجعا رئي�صا يف جمال تدويل التعليم العايل؛ اأي 
كيف ت�صتطيع اجلامعات اأن ُت�صحى عاملية من خالل ا�صتقطاب الأ�صاتذة والطالب 
تاأ�صي�س  الأخ��رى، وذل��ك عرب   ال��دول  بال�صراكة مع جامعات  العامل  اأنحاء  من كل 

فروع خارج حدود الوليات والدولة للجامعات.
اإلى عمله يف قيادة املركز،  يدّر�س »دي فيت« طالب املاج�صتر يف  وبالإ�صافة 
املناهج  هذه  اإن  ويقول  العايل.  التعليم  يف  املقارنة  والنظم  العايل  التعليم  برنامج 
الأكادميية و�صوؤون  الإدارة  مهمة لأنها �صرورية لإعداد الطالب ل�صغل وظائف يف 

الطالب، تخدم العدد املتنامي من الطالب الدوليني.

المواطن العالمي والتعليم الدولي
واأكد تقرير �صادر عن معهد التعليم الدويل يف نيويورك، عام 2014 اأن عدد الطالب 
األف طالب وافد مقارنة  الدوليني يف الوليات املتحدة الأمركية زاد مبعدل 900 

بعام 2013 بزيادة قدرها 9%، وبزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2000.
ويعترب »دي فيت« اأن منهج املاج�صتر الذي اأعده يدمج مناهج التعليم العايل 
العمل  ي�صمل متطلبات  اأنه  اإلى  العلمي، م�صرا  املنهج  مع  العايل  التعليم  وتدويل 
امليداين وفر�س التعاون بدرا�صة املناهج مع اجلامعات ال�صريكة حتى يتخرج الطالب 
بخلفية قائمة على املمار�صة والبحث تتنا�صب مع متطلبات الوظائف الإدارية العليا 
ال��دويل،  البنك  مثل  العاملية  واملنظمات  العايل،  التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعات،  يف 

الذي ي�صرف على �صيا�صة حت�صني الو�صول اإلى التعليم العايل.
ويرى »دي فيت« اأن العدد املتنامي من الطالب املدربني يف هذا املجال �صيح�صن 
ال�صراكات  يزيد  احل��ال  بطبيعة  لأن��ه  باأ�صره  العامل  العايل يف  التعليم  ج��ودة  نتائج 
البحثية الدولية؛ وقال »ل ن�صتطيع اأن نعمل مبعزل عن العامل؛ لأن العامل اأ�صحى 
لها وجود  التي  اأن  اجلامعات  نكون كذلك«، موؤكدا  اأن  ترابطا، ونحن يجب  اأك��رث 
فح�صب؛  اأكفاء  وموظفني  اأكادمييني  يكوا  األ  خريجيها  تعلم  اأن  اإل��ى  حتتاج  دويل 
بل عليهم اأن يكونوا مواطنني عامليني جيدين اأي�صاً بفهمهم كيف يعملون يف بيئة 

دولية، على حد تعبره. 

هاجس تدويل التعليم
واأكد تقرير امل�صح العاملي عن تدويل التعليم العايل، الذي �صدر عن رابطة اجلامعات 
الدولية، ما قاله »دي فيت«؛ اإذ وجد اأن اإعداد الطالب لكي ينجحوا يف عامل تزداد 
العامل؛  ل� 1336 موؤ�ص�صة تعلمية دولية يف 131 دولة يف  اأولوية ق�صوى  عوملته يعد 
اأمركا ال�صمالية ومنطقة املحيط الهادي من  اإنه �صار هاج�صا لدى موؤ�ص�صات  بل 
قارة اآ�صيا اأكرث من اأي اأمر اآخر كتقوية املعرفة، واإنتاج الأبحاث، وتنمية الإيرادات. 

   
بداية الفكرة 

اإل���ى درا���ص��ت��ه، ف���اإن »دي ف��ي��ت« دخ���ل ب��واب��ة التعليم ال��ع��ايل م��ن طريق  ب��ال��رج��وع 
على  ح�صل   1976 ع��ام  ففي  واحل�����ص��اري��ة؛  الجتماعية  لالأنرثوبولوجيا  درا���ص��ت��ه 
اأم�صرتدام،  الالتينية من جامعة  اأمركا  درا�صات  البكالوريو�س يف تخ�ص�س  درجة 
يف  املاج�صتر  درج���ة  على  ح�صل  ث��م  ب���رو.  ب��دول��ة  »ليما«  يف  ميدانيا  عمال  واأع���د 
الأنرثوبولوجيا الجتماعي وتنمية املجتمعات يف 1979 حتى اأ�صحى اأ�صتاذ درا�صات 

اأمركا الالتينية يف جامعة »اأوخلرت« الهولندية.
اآن��ذاك يف التبادل الطالبي بني دول  ويف ذلك احل��ني، ب��داأت املفو�صية الأوروب��ي��ة 

هانز دي فيت.. أحد رواد تدويل التعليم العالي 

اأوروبا، وجاءت الفر�صة ل� »دي فيت« يف اإدارة التعليم الدويل. وبني 1981 و 1985 تراأ�س 
ع�صا  و�صع   1995 ع��ام  ويف  هولندا.  يف  »تلبرغ«  جامعة  يف  الدولية  العالقات  مكتب 
زائ��را يف علم الجتماع ملدة  الأول��ى يف كلية بو�صطن ب�صفته حما�صرا  الرتحال للمرة 

عام كامل �صمن برنامج تبادل الأ�صاتذة بتن�صيق من كلية بو�صطن للربامج الدولية.

باكورة إنتاجه
اأول عمل بحثي يف مقال علمي بعنوان »التعليم العايل الدويل: الوليات  بداأ نتاج 
ال��ولي��ات  ت��واج��ه  التي  التحديات  ت��ن��اول  ال��ري��ادة«،  ع��ن  تتنازل  الأم��رك��ي��ة  املتحدة 
اآخر  بحث  ون�صر  ي��وم؛  بعد  يوما  فيها  املناف�صة  ت��زداد  �صاحة  الأمركية يف  املتحدة 
واأوروب���ا  وكندا  ا�صرتاليا  بني  ما  مقارنة  درا���ص��ة  التدويل:  »ا�صرتاتيجيات  بعنوان 

والوليات املتحدة الأمركية«، �صدر عن الرابطة الأوروبية للتعليم الدويل. 
ويف عام 1996 عاد اإلى جامعة اأم�صرتدام لي�صبح نائب رئي�س ال�صوؤون الدولية. 
واأ�ص�س يف 1997 جملة درا�صات التعليم العايل، وهي جملة علمية حمكمة كان عدد 

م�صرتكيها اآنذاك 10اآلف م�صرتك.
جامعة  م��ن  الإن�صانية  العلوم  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  على  ح�صل   2001 ع��ام  ويف   
والت�صوري  التاريخي  التحليل  اأ�صا�س  على  تقوم  نظرية  على  بالرتكيز  اأم�����ص��رتدام، 
واملقارنة بني التعليم العايل الدويل ما بني الوليات املتحدة واأوروبا.  ويف عام 2005، 
ذاع �صيت »دي فيت« يف الوليات املتحدة الأمركية بو�صفه اأ�صتاذا مرموقا وباحثا نرا  

يف جمال التعليم العايل عندما عاد لها مرة ثانية اأ�صتاذا يف برنامج فولربايت.
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كيف تتعامل مع مشرف رسالتك
للحصول على الدكتوراه؟

جامعات دولية

ية
ول

 د
ات

قط
ل

الصين
العامل  وحكومات  اأمركا  جامعات  تتهافت 
ومفكروه على احل�صول على جائزة �صخمة 
»تن�صينت«  �صركة  مالك  �صنويا،  خ�ص�صها 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة، م��ل��ي��اردي��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة ال�����ص��ي��ن��ي 
»ت�صارلز ت�صن يذان«، بقيمة ثمانية ماليني 
بحثيني  م�����ص��روع��ني  ل��ك��ل  اأم���رك���ي،  دولر 
ي�صهمان يف حتويل التعليم العاملي. وي�صعى 
»ي�����ذان« م���ن خ���الل اجل���ائ���زة اإل����ى تطوير 
م�صاريع بحثية اإبداعية يف التعليم لن�صخها 

يف كل اأنحاء املعمورة.

المملكة المتحدة
ان���خ���ف�������ص���ت اأع�����������داد ط���ل���ب���ات الل���ت���ح���اق 
ب��اجل��ام��ع��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة م��ن ق��ب��ل ط��الب 
وف��ق��ا   %7 بن�صبة  الأوروب�������ي  الحت�����اد  دول 

لأحدث البيانات التي قدمتها جلنة موؤلفة 
من اأع�صاء يف الربملان تتحرى اأثر اخلروج 
العايل،  التعليم  الأوروب����ي يف  الحت���اد  م��ن 
وذل�����ك ب��ع��د ع��ق��د ك���ام���ل م���ن ازدي������اد ع��دد 

الطالب عاماً تلو اآخر دون تعرث.

فرنسا
تنوعا   2017 ع���ام  ي�����ص��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
الفرن�صية  اجل��ام��ع��ات  ام��ت��داد  وازدي�����ادا يف 
اإلى ال�صني، بافتتاح اأفرع لها هناك، وذلك 
ع��ل��ى خ��ط��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة 

واأ�صرتاليا واململكة املتحدة.
ال�صراكة  املا�صي جتديد  يناير  و�صهد 
م����ا ب����ني ج���ام���ع���ة »ك����ي����دغ« يف ف��رن�����ص��ا م��ع 
اإدارة  لتدري�س  »رمنني«  ال�صينية  نظرتها 

الأعمال يف  »�صينزهو« بال�صني.

وت�صعى »كيدغ« اإلى زيادة التعاون مع 
ال�صهرة  ت��اون��غ«  ج��ي��او  »�صنغهاي  جامعة 
لإطالق درجات علمية يف اإدارة الأعمال يف 

ال�صناعات احل�صارية والإبداعية.

الجزائر
وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ال���ع���ل���م���ي، ب����اجل����زائ����ر، اإط��������الق ب���رن���ام���ج 
جتريبية  كمرحلة  الإل��ك��رتوين  املاج�صتر 
  ،1 اجل��زائ��ر  ج��زائ��ري��ة:  يف خم�س جامعات 
واجلزائر 3، وبليدا، والق�صنطينة، ووهران.

الكاميرون
د���ص��ن��ت اجل��ام��ع��ة الف��رتا���ص��ي��ة الإف��ري��ق��ي��ة 
AVU مركزا مفتوحا لها يف جامعة »دوال« 
يف الكامرون، وهو املركز ال� 30 يف 21 دولة 

اأف��ري��ق��ي��ة م��ن اأج���ل ت��وف��ر ف��ر���س التعليم 
العايل العادل جلميع اأبناء القارة ال�صمراء.  
وي����وف����ر امل����رك����ز ت��ق��ن��ي��ات ع���ال���ي���ة اجل������ودة، 
وحوا�صب اآلية متقدمة، وو�صائل موؤمترات 
الفيديو، ف�صال عن هيكل تدري�صي موؤهل 

لإلقاء املحا�صرات والدورات العلمية.

كندا
ا�صتبعد خرباء اجلامعات الكندية اأن تكون 
ظ��اه��رة ازدي���اد ع��دد ال��ط��الب الأمركيني 
ال��راغ��ب��ني يف ال��درا���ص��ة ب��ك��ن��دا، راج��ع��ة اإل��ى 
تويل ترامب من�صبه يف يناير املا�صي، رغم 
اأن بع�س الإح�صاءات غر الر�صمية اأ�صارت 
اإل��ى اأن ال��زي��ادة و�صلت ال��ع��ام اجل��دي��د اإل��ى 

80% مقارنة ب� 20% يف العام املن�صرم.

بل  اأي�صا،  جدولك  يدير  اأن  منه  تتوقع  ل 
يجب عليك اأن ت�صع بنف�صك موعد لقائك 
هو  ي�صعها  اأن  ل  م��ذك��رت��ه،  يف  ب��الأ���ص��ت��اذ 
– ال�شغوط  ���ش��رط  – دون  واق��ب��ل  ف��ي��ه��ا، 
ال��ت��ي ت��وج��د يف وق��ت��ه؛ وم���ن ث��م عليك اأن 
ارتباطاته  عن  ن�صيبا  بعيدا  ميعادا  تطلب 

وان�صغالته. 
متفرغا  يكون  اأن  ال�صخ�س  توقع  اإن 
قبيل اأيام قليلة من املوعد املقرتح اأمر قد 
ي��ح��دث م���رة، وب���الأح���رى رمب��ا ل��ن يحدث 
مرة اأخرى، ومن هنا يجب األ يكون ديدنك 

ول ا�صرتاتيجية تنتهجها دوما.

ضع توقعات 
امل�����ص��رف  �صيق�صيه  ال��وق��ت  م��ن  ك��م  ت��وق��ع 
ويجب  عليه،  كبر  العمل  ف�صغط  م��ع��ك، 
وق��ت��ا معينا  ل��ك  ب��اأن��ه ح��دد  تعلم  اأن  عليك 
وانت  ناق�صاً،  باملطلوب  ت��اأِت  فال  العام؛  يف 
تغذية  على  حت�صل  اأن  مطلوب   - مبثله   -
م�صرتدة يف وقت وحني معلوم؛ فال تتاأخر.

اأع���م���ال  ت���ت���وق���ع  اأن  اأي�������ص���ا  وع���ل���ي���ك 
لتقدمها للم�صرف كم�صودة كاملة للمراجع 
العلمية، اأو بع�س البيانات الواردة يف درا�صة 
رائدة يف نوعها، اأو ورقة عن اأول موؤمتر اأو 

دون ملحوظاتك
امل�صرف  اإذن��ا من  امللحوظات، واطلب  اكتب 
اأم��ر  ه��ن��اك  ك��ان  فلرمبا  احل���وار،  لت�صجيل 
مهم ل ت�صتطيع تذكره. وبا�صتثناء العمالء 
النا�س من  القليل جداً من  املتخفني؛ فاإن 
و���ص��اردة من  �صاقطة  ك��ل  ت��ذك��ر  ف��ن  يجيد 

احلوار املعقد املتدفق. 

أقرأ أكثر
حاول اأن تقبل باأنك بب�صاطة ل ت�صتطيع اأن 
تتذكر كل �صيء ميكن اأن يقال يف حوار يبداأ 
تتم�صك  اأن  الدقيقة، فحاول  بالتف�صيالت 

بالنقاط الرئي�شية.
الر�صالة  م�صريف  على  باللوم  تلق  ل 
عملية  ورق��ة  تفا�صيل  يتذكرون  قد  لأنهم 
اآن��ذاك  اأحدثت �صجة   ،1973 ع��ام  مهمة يف 
وقت   يف  حالياً،  جوهرية  ن�صو�صا  واأف��رزت 
ل يتذكرون ب�صع جمل قالوها لتوهم لك 
يف احلوار؛ ففلتات العبقرية ل يخطط لها 

ومن ال�صعب اإعادة اإحيائها.

جدول لقاءاتك
التحكم  امل�����ص��رف  ي��ك��ن يف و���ص��ع  ل��رمب��ا مل 
اأوق���ات���ه، وم���ن ثم  ك��ام��ل يف ج����دول  ب�صكل 

ملجلة  تقدمي  اأو  تقدميي،  لعر�س  مل�صق 
علمية؛ ومن ثم عليك اأن تعمل قائمة بكل 

املطلوبات املتوقعة وعليك اأن جتهزها .

فكر كالمخبر السري
اجلرمية؛  كم�صهد  تبدو  الدكتوراه  درج��ة 
وفح�س  الأدل���ة  جتميع  اإل��ى  حتتاج  اإنها  اإذ 
ومتابعة  ب���راءة  اأدل���ة  وتاأ�صي�س  خلفياتها، 
امل���ف���ات���ي���ح وحت�����دي�����د م�����ن ت�������دور ح��ول��ه��م 

ال�صبهات. 
واأث���ن���اء ح���وارات���ك م���ع امل�����ص��رف ثمة 
يجب  م��ا  قائمة  يف  ت�صعها  اأن  يجب  اأم���ور 
عليك فعله، فاأحيانا توجد بع�س الطلبات 
اأوراق��ا  لتجد  الذهاب  عليك  باأن  الوا�صحة 
وال�صبب  اأو تقارير حم��ددة،  اأو كتبا  علمية 
يف ذلك اأن امل�صرف عندما يتطرق باحلديث 
ع���ن م��ن��ه��ج ع��ل��م��ي اأو ر���ص��ال��ة ب��ح��ث��ي��ة جتد 
نف�صك ت�صطلع بدور الباحث بكل ما حتمله 
ال�صبه  يكمن وجه  وهنا  الكلمة من معنى، 
ما بني الر�صالة واجلرمية. فلو كانت تلك 
مفتاح  الأم��اك��ن  تلك  اأو  ع�صوائية  الأ�صماء 
اجل��اين احلقيقي فكيف ميكن  ملعرفة  لغز 

اأن تتعامل معهم كمفتاح لفك اللغز؟
عليك اأن تقوم بالعمل البحثي وتقبل 
بالطليعة التي قد تف�صي بك اإلى "ل�صيء" 
على  ت�صيطر  اأن  وعليك  امل��ط��اف،  نهاية  يف 
اأن  وي��ج��ب  كلها،  حياتك  يف  العلمي  امل���زاج 
ي���ك���ون ه��ن��ال��ك ����ص���يء مل ي��ج��ع��ل��ك ت��و���ص��ل 
للنتيجة على الفور، وجعلك تبذل كل هذا 

اجلهد.

التغذية المستردة
يجب عليك اأثناء لقائك بامل�صرف اأن تدون 
امللحوظات يف دفرتك، ول بديل يغنيك عن 
التغذية النقدية الأمينة التي تاأخذها من 

م�صرف الر�صالة.
على  ت���ق���وم  ال��ر���ص��ال��ة  اأن  ت��ن�����س  ول   
امل�صرف  املكتوبة؛ فاحلديث مع  الأطروحة 
�صفويا اأمر جيد للح�صول على ملحوظاته، 
اأن حت�صل منه على  الأك��رث ج��دوى  ولكن 
ملحوظة مكتوبة؛ ولهذا ينبغي اأن تطلبها 
اإن مل ي��ق��دم ل���ك؛ ف��ال��دق��ة اأم����ر م��ط��ل��وب، 
وت��ت��م��ث��ل ال���دق���ة يف ال��ن��ق��د امل��ك��ت��وب ال���ذي 
فان�س  بحثك؛  ج��ودة  حت�صني  با�صتطاعته 
اأم��ر  ه��ذا  لأن  ج��ي��داً،  وان�صت  املا�صي،  اآلم 

�صروري.
امل�شدر: هايز تاميز اإدي�كا�شن

التأسيس
تاأ�ص�صت عام  1897 حتت ا�صم كليات �صفيلد، 

وتغرت جلامعة �صفيلد يف عام 1905.

شعار الجامعة
 هيا نكت�صف اأ�صباب الأ�صياء

الرسالة
وال��ت��ع��ل��م من  واأن��ف�����ص��ن��ا،  الآخ���ري���ن  تعليم 
خالل عملية التعلم ذاتها، ومن ثم نح�صن 

العامل.

الرؤية 
ثقافة  لإي��ج��اد  والتعلم  والتعليم  البحث 

اإيجابية للتعليم العايل.

الهوية 
العمرانية،  ب�صمتها  تفخر  مدنية  موؤ�ص�صة 
وحت��ف��ز من���و وف��ع��ال��ي��ة امل��دي��ن��ة، وامل��ن��ط��ق��ة 

والعامل.

مبادئ الجامعة
وال��زم��ال��ة  واالن���خ���راط  وال��ط��م��وح  التميز 

والإبداع وال�صكون والتنوع.

استراتيجية التدويل
ت��ع��ت��م��د ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���دوي���ل ع��ل��ى اأن 
املعرفة  تربط  رائدة  تكون اجلامعة عاملية 
بح�صارات العامل يف حدود اململكة املتحدة. 
وتعتمد ال�صرتاتيجية على خطة طموحة 

�صجاعة تعتمد على املجاور الآتية:
الدويل • البحث 

�صفيلد يف  الدوليني  • الطالب 
العاملية  • املواطنة 

الدولية املواهب  • ا�صتقطاب 
الأ�صاتذة  • م�صاركة 

�صراكة �صمن  • العمل 

أهداف التدويل
�صيعمل على متكني حتقيق تلك الأهداف، 

ثالث جهات هي:
اجلامعة  • خريجو 

اجلامعة  • �صمعة 
اجلامعة  • حوكمة 

التصنيف الداخلي 
يف  جامعة   20 اأف�صل  �صمن  اجلامعة  تعد 
جمموعة  �صمن  اأنها  اأي  املتحدة،  اململكة 
»ر����ص���ي���ل« ل��ل��ج��ام��ع��ات، وه����ي جت��م��ع ميثل 
تتلقى  التي  الربيطانية  النخبة  جامعات 
ثلثي املنح املخ�ص�صة لالأبحاث يف جامعات 

اململكة املتحدة.
وت�����ع�����د ت����ل����ك امل����ج����م����وع����ة ال���ن���ظ���ر 
يف  اللبالب  راب��ط��ة  جلامعات  ال��ربي��ط��اين 
على  اجلامعة  وح�صلت  املتحدة.  الوليات 
ال�����20 ح�صب  ال��ت��ا���ص��ع��ة م��ن �صمن  امل��رت��ب��ة 

. REA موؤ�ص�صة ت�صنيف الأبحاث

التصنيف الدولي
للجامعات  ال��ع��امل��ي   QS ت�صنيف  ح�صب 
 80 املركز  اجلامعة  ح�صدت   2016-2015
عامليا   97 ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى  ح�صلت  بينما 
ح�����ص��ب ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات  

.2015 THE

جامعة شفيلد
the university of sheffield
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الرأي الجامعي

فضاءات

لغة الضاد 
والتواصل 

الحضاري
د. حمدون كباشي 

حمدان
كلية المجتمع للبنات بأبها

ل��غ��ة  ه�����ي  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  اإّن 
التوا�صل  ولغة  الرباين  الت�صال 
احل�����ص��اري، وم��ق��ارن��ة م��ع اللغات 
الأخرى تندرج يف املرتبة الثامنة 
بها.  املتحّدثني  عدد  اإل��ى  بالنظر 
وتت�صم مبيزات وخ�صائ�س اأهلتها 
لتكون لغة عاملية يجري التداول 
بها يف اأروقة الأمم املتحدة؛ فهي 
بني  �صوتي  م��درج  ب��اأو���ص��ع  تتميز 
احل��ل��ق يف  اأق�����ص��ى  اإل����ى  ال�صفتني 
ت���وازن وان�����ص��ج��ام، واأ���ص��وات��ه��ا لها 
ت��ع��ب��ري��ة خ���ا����ص���ة. فعلى  ق��ي��م��ة 
يفيد  ال��غ��ني  ���ص��وت  امل��ث��ال  �صبيل 
اخل��ف��اء كما يف غ��اَب وغ���اَر وغ��اَم، 
و����ص���وت اجل���ي���م ي��ف��ي��د ال���ص��ت��ت��ار 
وهو  وجنان،  وجنني  ِج��ن  مثل:- 
القلب الذي تكنه الأ�صالع، بينما 
تفيد اجليم معنى اجلمع كما يف 

جمَد وجمَع وَجَمَل .
وال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة اأح���ي���ان���ا 
فتنقل  الأخ����رى  ب��ال��ل��غ��ات  تت�صل 
ولكن  والأ���ص��م��اء  الأل��ف��اظ  بع�س 
ق��ال��ب  ���ص��ال���ص��ة يف  ت�����ص��وغ��ه��ا يف 
عربي وتخ�صعها ملناهج التعريب 
بتغير الوزن والبناء، فمثاًل من 
قيل  وبنف�صه(  )برنامه  الفار�صية 
فيهما برنامج وبنف�صج، و)ريديو( 
بالإجنليزية قيل فيها )راد( لأنه 
ج��ه��از ي��ذي��ع وي����رد ال�����ص��وت من 
ال�صتقاق  وخا�صية  قا�ٍس.  مكان 
ترثي اللغة، بل هي معيار لتمييز 

الدخيل من الأ�صيل.
وال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ت��ع��ط��ي 
ب�����ص��خ��اء وم�����ن ث�����ّم ل ي��ع��وزه��ا 
الإي�����ف�����اء ب���ع���ل���وم ه�����ذا ال��ع�����ص��ر 
ذل��ك  يف  ت�صاهيها  ول  وف��ن��ون��ه 
لغة اأخرى، فمن غزارتها جعلت 
لل�صيف اأكرث من 50 ا�صما، فهي 
واإٍدارة  وثقافة  واإع��الم  اأدب  لغة 
وح�صارة حملت ر�صالة الإ�صالم 

نحو 14 قرنا.

التحدي الغامض
حنان السرهيد

دائ���م���ا م���ا اأت���اب���ع م���ق���الت امل�����ص��ت�����ص��ار، 
امل�����ص��رف ع��ل��ى »اآف������اق« ، رئ��ي�����س ق�صم 
الدكتور  الأ�صتاذ  والت�����ص��ال،  الإع���الم 
واأتلقى  �صديد،  باإعجاب  القرين،  علي 
ال��ب�����ص��ائ��ر م���ن ���ص��ط��ور اأف����ك����اره، ول��ك��ن 
م��ق��ال��ت��ه يف اأح�����د الأع��������داد ال�����ص��اب��ق��ة 
ك��ان��ت غ��ر ع���ادي���ة، ف��ق��د ظ��ل��ت عالقة 
ب��ك��ل ت��ف��ا���ص��ي��ل ع��ب��ارات��ه��ا يف ذاك��رت��ي 
لقراره  وذل��ك  الراهنة،  اللحظة  حتى 
امل��ف��اج��ئ وب����ادرت����ه ال��ل��ط��ي��ف��ة ب��اإت��اح��ة 
ال��ف��ر���ص��ة ل��ط��الب وط��ال��ب��ات الإع���الم 
يف  ع��م��ل  واأوراق  ب��اأب��ح��اث  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
امل��وؤمت��ر ال���دويل ل��الإع��الم والإره����اب، 
جامعات  م�صتوى  على  الأول���ى  للمرة 

اململكة.
اأ�صتوعب يف  اأنني مل  اأُخفيكم  ول 
الدكتور علي  روؤي��ة  البداية ما حتمله 
ثاقب،  وه���دف  بعد نظر  م��ن  ال��ق��رين 
ك��ان يق�صد احلث  ولكنني قلت: رمب��ا 
وال��ت��ح��ف��ي��ز. وات�����ص��ح يل لح��ق��ا اأن يف 

جملته الغام�صة حتديا خا�صا جلميع 
الطالب والطالبات، واأن هذا الأ�صلوب 

ا�صرتاتيجية ممتازة للتحفيز.
ك��ن��ت م��ن��دف��ع��ة ج���دا يف ال��دخ��ول 
اأول  لأك��ون  الغام�س  التحدي  مل�صمار 
علمية  ورقة  تقدم  بكالوريو�س  طالبة 

يف موؤمتر بذلك احلجم.
فر�صة  م��ث��ل  ال��ت��ح��دي  اأن  ورغ����م 
لفتح باب احلوار العلمي اأمام الطالب 
التي  ال�صعوبات  من  ف��اإن  والطالبات، 
باملو�صوع  ملمة  اأك  اأنني مل  واجهتني 
بل راأيته مت�صعبا وا�صعا، مما ي�صتوجب 
اإن  وه���ذا  م��ن��ه،  ت��ن��اول جزئية �صغرة 
ي��دل على الأم��ور  دل على �صيء فاإمنا 

الآتية:
لعنوان  الر�صيد  الختيار  الأول: 

املوؤمتر من قبل اللجنة العلمية. 
ال����ث����اين: ج��دل��ي��ة ال���ع���الق���ة بني 
الإعالم والإرهاب ووجود كال املعنيني 
وب����ني �صفتي  امل�����ص��ط��رة  ع��ل��ى ط����ريف 
تناق�س، اإذ يرى الإعالم نف�صه مروجا 
اآن واح��د، وذلك  وحماربا لالإرهاب يف 

ي��ع��ود اإل���ى اأن و���ص��ائ��ل الإع����الم ك��ان��ت، 
ولزال���������ت، و���ص��ي��ل��ة ف���اع���ل���ة يف ب���ل���ورة 
الق�صايا  من  كثر  جت��اه  العام  ال���راأي 
يف  امل�صبوقة  غر  مقدرتها  وبخا�صة   ،
الآونة الأخرة على رفع درجة الوعي 
جتاه ق�صايا اجتماعية واأحداث دولية.

عنوان  ج��اء  �صبق،  م��ا  على  وب��ن��اء 
ورق���ت���ي يف ه����ذا امل���ج���ال حت���ت ع��ن��وان 
»فاعلية الإعالم يف رفع الوعي واحلد 
من الظواهر الإرهابية«، وقد ا�صتفدت 
ك��ث��را م��ن اإع����داده����ا، ول اأب���ال���غ حني 
اأ���ص��ف��ه��ا مب��ع��م��ل ت��دري��ب��ي ل��ن�����ص��ف ما 

اأم�صيته درا�صيا.
كيف ل وقد و�صعتني على الطريق 
ال�صحيح لإجراء الدرا�صات الإعالمية، 
اإدراك��ي للدور  ف�صال عن كونها و�ّصعت 
القيادي لالإعالم يف خمتلف الأ�صعدة؟ 
واأعترب ذلك بداية يل يف جمال البحث 
على  بقيت  ما  اأتّعلم  و�صاأبقى  العلمي، 
قيد احلياة؛ فالعلم غر مق�صور على 
عمر حمدد، كما قال تعالى »وقل ربي 

زدين علما«.

متى تكون
مديرا ناجحا؟

ريان خالد الثميري 
قسم اإلعالم واالتصال

على  اجلال�س  ال�صخ�س  ه��و  امل��دي��ر 
م��وؤ���ص�����ص��ة، وه��و  اأو  ���ص��رك��ة  اأي  ق��م��ة 
ال�����ص��خ�����س ال������ذي ي���ه���اب���ه اجل��م��ي��ع 

ب�صبب ودون �صبب.
اأذهاننا،  يف  املدير  تعريف  هذا 
واأما تعريف املخت�صني يف علم الإدارة 
»امل��دي��ر �صخ�س  اأن  ي���دل ع��ل��ى  ف��ه��و 
الأف��راد،  م�صوؤول عن جمموعة من 
ب���غ���ر����س و����ص���ع الأه���������داف امل���ق���ررة

ف��اإن وظيفته هي حتديد  ث��ّم  وم��ن  املتاحة،  امل��وارد  وا�صتثمار  التنفيذ،  قيد 
الأهداف، وجمع املعلومات، وو�صع الفرتا�صات، واختيار البدائل املنا�صبة، 

ثم التنفيذ وتقومي النتائج«.
املديرون يختلفون يف تعاملهم مع موظفي ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة،  واملدير 
الناجح تكون عالقته مع املوظف عالقة عمل وحمبة واأخ��وة، بينما املدير 
ال�صيئ  ي�صوب عالقته مع املوظف كثر  من امل�صكالت التي تعكر جو العمل 
يف املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة وتنعك�س غالبا على اإنتاجية املوظفني �صلبا؛ ولذلك 
فاإن من ال�صروري و�صع الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب، وعلى كبار القادة 
وامل�صرين لتلك ال�صركات عدم اإهمال التقييم لكل اإدارة ومديرها ومعرفة 
مدى اجلودة التي حتققت حتى ال يعي�س املوظفون حتت �شغوط الت�شلط،  

مما ي�صلبهم اإرادتهم  وجهودهم.
ويجب على من يتولى الإدارة اأن يراعي اهلل فيما يقوم به من عمل، 
املوؤامرات والد�صائ�س حتى يحقق مع  بعيدا عن  الإنتاجية،  والرتكيز على 
اإدارته ما ت�صعى له ال�صركة من اإنتاجية ت�صهم يف رفع مداخيل هذه املن�صاأة 

حتى ت�صتطيع اأن تعطي اأكرث من غرها. 
بني  العالقات  تنظيم  يف  كبرا  دورا  ي��وؤدي  اأن  املدير  على  يجب  كما 
املهام واجلهود عليهم، وعدم  بينهم، وتوزيع  اإدارت��ه والعدل فيما  من�صوبي 
امل��ح��اب��اة لأح��ده��م ع��ل��ى ح�����ص��اب م��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن ع��م��ل، ك��م��ا اأن امل��دي��ر 
الناجح ميكن اأن يرفع من م�صتوى املوظفني من خالل الدورات الق�صرة 

والطويلة التي تعينهم على اأداء عملهم بكل ي�صر و�صهولة.

أصعب موقف في الحياة
مت��ر ع��ل��ى الإن�����ص��ان يف ح��ي��ات��ه ال��ع��دي��د من 
ت�صكيل  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  ال�صعبة  امل���واق���ف 
اأ�صعب  ولعل  عامة،  ب�صفة  و�صلوكه  حياته 
الذي  املوقف  هو  احلياة  يف  حرجا  املواقف 
مع  ال�صديد  ب��احل��زن  الإن�����ص��ان  فيه  ي�صعر 
�صعور طبيعي مير  وه��ذا  ال�صديد،  اخل��وف 

به كل اإن�صان.
وي��ت��م��ث��ل اأ���ص��ع��ب ���ص��ع��ور ق����وي ي�صر 
ي�صعر  حيث  الحت�صار  �صاعة  يف  بالإن�صان 
واأه��ل��ه  اأولده  على  ال�صديد  ب��احل��زن  امل���رء 
احلياة  يف  �صاأنه  وكل  وبيته  وماله  وزوجته 
وي��رتك كل �صيء،  الدنيا لأن��ه �صوف يفقد 

وي����اأت����ي ���ص��ع��ور اخل�����وف ب�����ص��ب��ب م���ا ���ص��وف 
العبد بعد مماته وعندما يت�صاءل  يواجهه 
ع���ّم ق���دم لنف�صه ع��ن��د رب���ه وي�����ص��رتج��ع كل 
تنجيه  ل��ن  اأن��ه��ا  فيتيقن  الدنيا  يف  اأعماله 

من عذاب ربه.
وامل����خ����رج ال���وح���ي���د م���ن ه����ذا امل��وق��ف 
ق��ال  ال��ذي��ن  ع��ل��ى  ينطبق  امل��ح��رج  ال�صعب 
ثم  اهلل  رب��ن��ا  ق��ال��وا  ال��ذي��ن  »اإن  فيهم  اهلل 
ا�صتقاموا تتنزل عليهم املالئكة األ تخافوا 
ول حت��زن��وا واأب�����ص��روا ب��اجل��ن��ة ال��ت��ي كنتم 

توعدون«.
وه���ذا الأم����ر ي��ح��ت��اج اإل���ى ع��ق��ل وقلب 
اأوام������ر اهلل تعالى  ي��ط��ي��ع ج��م��ي��ع  م��ت��دب��ر  

ويجتنب جميع النواهي التي نهى عنها.
الإن�����ص��ان جم��ب��ول ع��ل��ى ع��م��ل اخل��ر، 
بني  مييز  اأن  ي�صتطيع  عقل  له  كائن  وه��و 
احل���ق وال��ب��اط��ل وي��ح��م��ي ن��ف�����ص��ه م���ن ه��ذا 
بالوثوق برحمة اهلل جل  احل��زن واخل��وف 
ال���ذي وع���ده اهلل بتنزيل  ب��الإن�����ص��ان  وع���ال 
املالئكة عليه يف هذه ال�صدة ليطمئنه بعدم 

اخلوف واحلزن.

عبد الرحمن
بن علي الحموض 
مراقب مالي عام بالجامعة
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إعداد: سارة القحطاني 

ت��ن��ق��ل ب����ني رح���ل���ة ال���ب���ح���ث ع��ن 
ه�����وي�����ة ال����ت����ع����ل����ي����م ال������ع������ايل يف 
التعليم،  اإ�صالح  وبني  ال�صعودية 
خ���ط���ط  ب�����ح�����وث�����ه  يف  وخل�������������س 
اأم��ام��ه  وا���ص��ع��ا  التعليم  ت��ط��وي��ر 
ح��ل��م��ا ك����ب����را، وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
متقدمة. األف كتبا حول العملية 
امل���م���ل���ك���ة وق����دم   ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
البحثية، الأوراق  م��ن  ال��ع��دي��د 
ور������ص�����د م�����ن خ���الل���ه���ا ال��ك��ث��ر

من الإيجابيات وال�صلبيات واعتنى بال�صاأن الرتبوي والتعليمي، وقد كان همه 
الأول يف م�صرته الأكادميية كيف يجعل من اململكة رائدة يف التعليم.

اإنه الدكتور اأحمد العي�صى الوزير والأكادميي والكاتب والباحث و�صاحب 
املبادرات، قائد امل�صاريع والربامج و�صانع الإجنازات والنجاحات، الذي حر�س 

قبل اأن يكون وزيرا على خلق م�صتوى احرتايف عال يف قطاع التعليم. 
الكفاءات  اأب��رز  وال��رتب��وي، وهو من  الأك��ادمي��ي  باملجال  العي�صى مولع 
التدري�س  املناهج وطرق  الدكتوراه يف  ال�صعودية، وح�صل على  التعليمية يف 
ثم  بالريا�س،  التقنية  للكلية  عميدا  وعمل  بن�صلفانيا،  ولي��ة  جامعة  من 
ملوؤ�ص�صة  م�صت�صارا  ث��م  اليمامة،  جلامعة  م��دي��را  ث��م  اليمامة  لكلية  عميدا 
الأمر حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز اخلرية »م�صك اخلرية«، ونائبا 
الإ�صهامات  م��ن  العديد  ل��ه  وك��ان  ال��ري��ا���س،  م��دار���س  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 

وامل�صاركات الفاعلة يف املوؤمترات العلمية والندوات الرتبوية. 
اإل��ى  ع��دي��دة هدفت  اإجن���ازات  تعيينه  م��ن  العي�صى خ��الل عامني  حقق 
التعليمي؛  القطاع  وم�صتويات  اأ���ص��ع��دة  جميع  على  اجل���ودة  م�صتوى  رف��ع 
بتطوير  تهتم  التي  التفاقيات  من  العديد  على  واأ���ص��رف  ال��ربام��ج  فد�صن 
املتعرثة  امل�صاريع  ع�صرات  ل�صتكمال  اأخ��رى  خططا  واأق��ر  والكليات  املدار�س 
منذ �صنوات، حتى اأعلن ا�صتعداد وزارته لت�صكيل فريق عمل متكامل ي�صرف 
عليه برباعة واحرتافية على كل ما يتعلق بالتعليم يف روؤية ال�صعودية 2030 
والتزامات  اأه��داف  عينه  ن�صب  وا�صعا  التعليم  واإدارات  اجلامعات  مب�صاركة 
�صتجعل التعليم م�صهما يف دفع عجلة القت�صاد وخلق فر�س ال�صتثمار فيه 
الع�صر ومتطلباته  تواكب  تعليمية  يلزمهم من مهارات  اأبنائه مبا  وتزويد 
من  خم�س  ت�صبح  اأن  على  ومراهنا  واملهني،  الوظيفي  م�صتقبلهم  لتاأمني 

اجلامعات ال�صعودية بنهاية 2030 من اأف�صل 200 جامعة دولية.

وزير التعليم
د. أحمد العيسى

الرأي الجامعي

وجوه

تداول العامل املقطع املرئي لرجل الأمن 
بعد  العواجي   ج��ربان  العريف  ال�صعودي 
�صرتيق  ك��ان��ت  اإره��اب��ي��ة  اأح��ب��ط عملية  اأن 

دماء بريئة بال ذنب اأو �صبب.
ال��ف��ي��دي��و اأظ���ه���ر ���ص��ج��اع��ة وب�����ص��ال��ة 
ال����ع����واج����ي يف م���واج���ه���ة امل������وت امل��ح��ت��م، 
الثنني  الإرهابيني  ارت���داء  مع  وبخا�صة 
اأحزمة نا�صفة قد تنفجر مبجرد ال�صغط 
على زر �صغر اأو حتى لو اأ�صابته ر�صا�صة 

من اأي اجتاه.
 لي�س من ال�صهل اأن تغامر بحياتك 
يف م��ث��ل ه���ذا امل���وق���ف ال����ذي واج���ه���ه ه��ذا 
اأنف�صهم لأمن  البطل لكنهم رجال نذروا 
يوما  تكن  مل  ال��ت��ي  الطيبة  ال��ب��الد  ه��ذه 
واملت�صددة  املتطرفة  للتنظيمات  داع��م��ة 

ول م�����ص��درا م���ن م�����ص��ادر اإث������ارة ال��ف��ن 
على  واأق�����ص��م��وا  املنطقة،  يف  وال�����ص��راع��ات 
لأمن  وحفظا  الر�صيدة  لقيادتهم  ال��ولء 
النبيل  امل���وق���ف  ال��ط��ي��ب. وه����ذا  ���ص��ع��ب��ه��م 
تفاعلت معه كل اأطياف جمتمعنا بالدعاء 
وال�����ص��ك��ر وك��ل��م��ات احل����ب ت���اأك���ي���دا منهم 
الأم����ان لكل  الأم���ن ه��م �صمام  اأن رج���ال 

الآمنني.
العواجي مل يكن الأول يف نيل �صرف 
الذود عن حمى وطنه؛ فقد �صبقه �صهداء 
به  ال��ذي حظي  بالزخم  يحظوا  رمب��ا مل 
زميلهم العواجي ولكنهم فقدوا اأرواحهم 
بكل �صرف يف مواجهة هذه الفئات ال�صالة 
اأرواح  التي كر�صت كل جهودها ل�صتباحة 
الآم���ن���ني وامل�����ص��ت��اأم��ن��ني و���ص��ع��ت ل��ل��خ��راب 

والف�صاد ون�صر هذا الفكر ال�صال القبيح، 
وما يجدر ذكره اأن اأحد الهالكني يف هذه 
العملية هو من كان خلف عملية التفجر 
ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ال��ق��رب م��ن احل���رم النبوي 
ك��ان��وا  ���ص��ه��داء  �صحيتها  وراح  ال�����ص��ري��ف 

يذودون عن اأمن م�صجد ر�صول اهلل.

وقفة

ب����اهلل اأين مل اأج����د ف��ي��ه��م واح����دا  اأق�����ص��م 
اأ���ص��ي��ب م��ن اخل��ل��ف، اإ���ص��اب��ت��ه��م دائ��م��ا يف 
ُي��ق��دم��ون ول  ال���وج���ه اأو ال�����ص��در واإن���ه���م 
يهربون. كانت هذه كلمات املغفور له باإذن 
اهلل، وزير الداخلية الأ�صبق، الأمر نايف 

بن عبدالعزيز .

موقف 
بطولي

  وكان اأمر ع�صر، من خالل جمل�س 
التنمية ال�صياحية باملنطقة، الذي يرتاأ�صه 
ب��ن��ف�����ص��ه، ����ص���دي���د احل����ر�����س ع���ل���ى ت��ق��دمي 
م���ا ي��خ��دم امل��ن��ط��ق��ة ���ص��ي��اح��ي��ا، وم���ا ير�صم 
متابع  فهو  زواره��ا؛  البت�صامة على حميا 
اأو  ب�صكل دائم قبل واأثناء وبعد اأي فعالية 
اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  �صياحي  برنامج 
هيئة  ف���رع  دور  نن�صى  ل  وك��ذل��ك  ل���ل���زوار، 
احلكومية  ال��دوائ��ر  م�صاندة  يف  ال�صياحة 
يف التجهيز لهذا احلدث، فلهيئة ال�صياحة 
على  التفاقيات  خالل  من  ال�صراكة  مبداأ 

العمل مبا يخدم �صناعة ال�صياحة.
ر���ص��ول اهلل �صلى اهلل  ع��ن طيبة  اأم���ا 
ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م، ف��ه��ي ت���زخ���ر ب��ال��ع��دي��د من 
اأهلها  مم��ا  الدينية،  ال�صياحية  ال��وج��ه��ات 
ال�صياحة  ع��ا���ص��م��ة  ب��ل��ق��ب  ب���ج���دارة  ل��ل��ف��وز 
الإ�صالمية، فهي ت�صّم اأكرث من 200 موقع 

تاريخي ومعلم �صياحي.
وقد فازت بهذا اللقب عقب اختيارها 
م����ن ق���ب���ل امل�����وؤمت�����ر الإ�����ص����الم����ي ل�������وزراء 
ال�صياحة بالدول الأع�صاء ملنظمة التعاون 

الإ�صالمي.
ل��ل��م��دي��ن��ة امل����ن����ورة م��ك��ان��ة يف ت��اري��خ 
الإ���ص��الم  عا�صمة  فهي  جمعاء؛  الب�صرية 
الأول����������ى يف ع���ه���د خ�����ر ال�����ربي�����ة حم��م��د 
خلفائه  عهد  حتى  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
اأن���ه���ا حت��ت�����ص��ن امل�صجد  ك��م��ا  ال��را���ص��دي��ن، 
ال��ن��ب��وي ال�����ص��ري��ف، وت��ت��ع��دد ف��ي��ه��ا امل��ع��امل 

�صي�صاف  الذي  ذلك  اأق�صد  اأي فخر هذا! 
حظيت  ال����ذي  والزده������ار  ال��ت��األ��ق  ل�صجل 
و���ص��وف حت��ظ��ي ب��ه م���دن امل��م��ل��ك��ة العربية 
عربي  م�صتوى  ع��ل��ى  احلبيبة  ال�����ص��ع��ودي��ة 

اإ�صالمي واأي�صا عاملي!
�صعوديتني  مدينتني  اختيار  يكن  مل 
»اأب��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ة  ب��ل��ق��ب  للتتويج 
بلقب  املنورة  واملدينة   ،2017 لعام  البهية« 
 2017 لعام  الإ�صالمية  ال�صياحة  عا�صمة 
من فراغ، بل نظر ما حققتاه من متيز يف 

جمال اخت�صا�صيهما.
ال��ف��وز نتيجة  اأب��ه��ا ه���ذا  ل��ق��د حققت 
متتعها مبعاير الطبيعة، واملناخ واالأمناط 
التاريخية،  مكانتها  وك��ذل��ك  ال�صياحية، 
اإ�صافة  ال��ث��ق��ايف والج��ت��م��اع��ي،  وم��وروث��ه��ا 
واملهرجانات  الفريدة  الزراعية  البيئة  اإلى 

اخلا�صة بها.
ال�����ص��ي��اح��ة،  اأب���ه���ا يف جم���ال  ف���وز  واإن 
لهو   2017 ل��ع��ام  ال�صياحة  عا�صمة  ول��ق��ب 
وجهة  اأنها  اأبها  عن  ومعروف  لها،  تكرمي 
الزوار  عليها  يتوافد  العام  طوال  �صياحية 
من جميع اأرجاء اململكة ودول اخلليج، وهو 
ما جعل عجلة تنمية القطاع ال�صياحي بها 
املتوجة  املدينة  يف منو م�صتمر جعل منها 
وتبعا  ال��ع��رب��ي��ة.  ال�صياحة  عا�صمة  بلقب 
ل��ه��ذا ال��ت��ت��وي��ج ت�����ص��اف��رت ج��ه��ود ال��دول��ة 
لتطوير البنية التحتية للمنطقة وتوفر 

كل ما �صوف ي�صتحقه الزائر ملدينة اأبها.

عينني  وج��ب��ل  اأح���د  جبل  مثل  التاريخية 
امل��ه��اري�����س  ق��ن��اة  ووادي  ال���رم���اة«  »ج��ب��ل  و 
وه��ذه  امل���ب���ارك«،  »ال�����وادي  العقيق  ووادي 
املعامل اجلغرافية هي على �صبيل املثال ل 

احل�صر.
ك��م��ا حت���وي امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ال��ع��دي��د 
املرتبطة  كامل�صاجد  التاريخية  املعامل  من 
النبوي،  امل�صجد  واأهمها  النبوية  بال�صرة 
وم�������ص���ج���د ق����ب����اء، وم�������ص���ج���د ب���ن���ي ���ص��ل��م��ة 
»القبلتني«، وم�صجد الإجابة، وم�صجد اأبي 
ذر، وم�صجد امل�صرتاح، وغرها من امل�صاجد 
اأغا  م�شجد  مثل  التاريخي  االرت��ب��اط  ذات 
وامل�صاجد  ال��ع��ن��ربي��ة  وم�صجد  امل�صت�صلم، 

ال�صبعة.
وحت���وي امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة اأي�����ص��ا ع��ددا 
من املعامل ال�صياحية التي عنيت بها هيئة 
حمطة  مثل  ال��وط��ن��ي  وال����رتاث  ال�صياحة 
والقالع  العنربية«،  »متحف  الإ�صت�صيون 
واحل�����ص��ون امل��ت��ب��ق��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة م��ث��ل قلعة 
»خ�صم الذيب« على ذرى جبل اأحد، وقلعة 

»قباء«. 
�صعوديتني  م��دي��ن��ت��ني  ت��ت��وي��ج  وي���اأت���ي 
من  ك��ن��وع  عربية  �صياحية  ع��وا���ص��م  بلقب 
ال��و���ص��ام ال��ف��خ��ري ل��ب��داي��ة م��وف��ق��ة ل��روؤي��ة 
بكل مدن  النهو�س  اإل��ى  ترمي  التي   2030
امل��م��ل��ك��ة وت���وف���ر ���ص��ب��ل ال��ع��ي�����س ال��رف��ي��ع 
للمواطن على هذه الأر�س الطيبة املباركة 

احلبيبة.

عاصمتا السياحة السعوديتان
كريمة سالم

محاضرة بقسم اللغة اإلنجليزية   

بوح طالب
نايف األحمري
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صواب

خطأ

اللغة واإلعالم

الصحافة واللغة.. عالقة تكاملية
يعززها الواقع والتاريخ

زكريا حسين

توجد بني الإعالم واللغة والأدب يف جميع 
لأن  تكاملية،  عالقة  واحل�صارات  ال�صعوب 
اأ�صا�س الإعالم مبختلف اأنواعه هو الكلمة.

وع����ل����ى امل�������ص���ت���وى ال����ع����رب����ي، ظ��ه��رت 
اأي��دي  على  احلديث  مبفهومها  ال�صحافة 
الأدب������اء وال��ك��ت��اب يف ال���ق���رن 19 اإث����ر ق��ي��ام 
بونابرت  نابليون  بقيادة  الفرن�صية  احلملة 
اأدي��ب م��روة يرى  على م�صر، لكن الباحث 
بعنا�صره  ال�صحافة  فن  عرفوا  العرب  اأن 
بداية  منذ  املختلفة  والكتابية  املو�صوعية 
تاريخهم الأدبي، اأي منذ الع�صر اجلاهلي، 

رغم اأنهم مل يعرفوا ا�صمها.
واأو�صح يف كتابه »ال�صحافة العربية: 
ال�صحافة  فن  ب��ذور  اأن  وتطورها«  ن�صاأتها 
ع��ن��د ال���ع���رب جت��ل��ت يف م��ظ��اه��ر ���ص��ت��ى من 
الإع����الم  ط���رق  يف  ل���ص��ي��م��ا  الأدب،  ت���اري���خ 
وتناقل الأخبار، ورواية الأ�صعار والرتاجم 
وال�������ص���ر، وو����ص���ع امل����ذك����رات وال��ي��وم��ي��ات، 
ل��دى  املعي�صة  واأح�����وال  ال��رح��الت  وو���ص��ف 
التاريخية،  ال��وق��ائ��ع  وت�صجيل  ال�����ص��ع��وب، 
املعلقات  وتعليق  ع��ك��اظ،  ���ص��وق  وجت��م��ع��ات 

ال�صبع على الكعبة، وغرها.
ال����دللت  اأن م���ن  امل����وؤرخ����ون  وي����رى 
الوا�صحة على العالقة الوثيقة  بني اللغة 
والأدب من جهة والإعالم من جهة ثانية، 
العربي  ال��ع��امل  يف  ال�صحفيني  ط��الئ��ع  اأن 
اأمثال  الأدب��ي��ة،  الهواية  اأ�صحاب  من  كانوا 

عبا�س العقاد، وطه ح�صني.

القواعد اللغوية
تبذل كربى و�صائل الإعالم العربية جهودا 
األ�صنة  وتهذيب  اللغة  للحفاظ على  كبرة 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، م���ن خ����الل اإخ�����ص��اع��ه��م 
ل��������دورات م��ت��خ�����ص�����ص��ة واع���ت���م���اد وح�����دات 
متكاملة من املراجعني اللغويني يف �صالت 

التحرير.
�صي«  بي  »ب��ي  تقول  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
BBC العربية اإنه عرف عنها منذ تاأ�صي�صها 
الف�صيحة  ل��ل��غ��ة  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  ع������ام1939، 
الدقيقة والوا�صحة واملفهومة، م�صرة اإلى 
اأن ال�صتخدام الدقيق واجليد للغة العربية 
اأن  ذاته  الوقت  مهم جلمهورها، موؤكدة يف 
اللغة ال�صعيفة من �صاأنها اأن تبعد متابعيها 

ع��ن��ه��ا، واأن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ت��ان��ة ور���ص��ان��ة 
اللغة يكر�س الحرتام املهني والإعالمي.

العربية  اللغة  اأن  �صي«  »بي بي  وترى 
اجلديدة،  امل�صطلحات  اح��ت��واء  على  ق��ادرة 
عن  دائ��م��ا  يبحثون  �صحفييها  اأن  م��وؤك��دة 
م�صطلح  لأي  امل��ن��ا���ص��ب  ال��ع��رب��ي  ال��ب��دي��ل 

جديد. 
وي���������ص����ت����درك م����وق����ع »ب������ي ب�����ي ����ص���ي« 
اإذا كان امل�صطلح  »اأما  الإلكرتوين �صارحا: 
ب��ل��غ��ة اأخ�������رى ����ص���ائ���ع���ا وم�����ت�����داول ف��ن��ح��ن 
ن�����ص��ت��خ��دم��ه ح��ت��ى ل ن���خ���رج ع���ن امل���األ���وف 
واملعروف؛ كما اأننا نبتعد عن ا�صتخدام لغة 
مفتعلة، ول �صرر يف ا�صتعارة بع�س الكلمات 
م��ن ل��غ��ات اأجنبية ك��الإجن��ل��ي��زي��ة م��ا دام��ت 

�صائعة ومتداولة«.
ويف حديث اإلى »اآفاق«، قال ال�صحفي 
يف »ب���ي ���ص��ي ���ص��ي«، ال��زم��ي��ل ع��ب��د ال��رح��ي��م 
اإن ك���ل م���ن ي���رغ���ب يف ال��ع��م��ل يف  ���ص��ع��ي��د، 
موؤ�ص�صة اإعالمية عربية عليه اأن يجيد لغة 
العمل فيها، وا�صفا ذلك بال�صيء البديهي.

واأ�صاف: »اإجادة اللغة مهمة يف جميع 
اأجنبية  ملوؤ�ص�صة  تعمل  كنَت  واإن  الأح���وال، 
اإت��ق��ان  تن�صر م���واده���ا ب��ل��غ��ات اأخ�����رى، ف���اإن 
ال��ع��رب��ي��ة ي��ت��ي��ح ل���ك م��ت��اب��ع��ة الأح�������داث يف 
احلاجة  دون  مبا�صر  ب�صكل  العربي  العامل 

اإلى مرتجم«.
العربية  اللغة  اإج���ادة  كانت  اإذا  وعما 
ب��ق��واع��ده��ا ال��ن��ح��وي��ة وال�����ص��رف��ي��ة ت��دخ��ل 
�صي«  ب��ي  »ب��ي  يف  التوظيف  معاير  �صمن 
ال���ع���رب���ي���ة، ق�����ال ���ص��ع��ي��د »ه����ن����اك ام��ت��ح��ان 
حت��ري��ري يف جم���ال ق��واع��د ال��ل��غ��ة، يدخل 
بي  »ب��ي  وتهتم  ال��ت��وظ��ي��ف،  معاير  �صمن 
���ص��ي« ب��ال��ل��غ��ة وه���و م���ا لح��ظ��ت��ه م���ن واق���ع 
يذّكرون  التحرير  روؤ���ص��اء  اإن  اإذ  التجربة؛ 
فرتة  بني  ال�صليمة  بالقواعد  ال�صحفيني 
واأخ���رى، وذل��ك م��ن خ��الل ر�صائل الربيد 
الدليل  اأن  م�صيفا  املتبادلة«،  الإل��ك��رتوين 
يعطي  العربية  �صي«  بي  »ب��ي  يف  الأ�صلوبي 
ل��ل��ق��واع��د واأ���ص�����س الكتابة  اه��ت��م��ام��ا ك��ب��را 

ال�صحيحة.

دور قناة الجزيرة
اللغة  وعن دور قناة »اجل��زي��رة« يف خدمة 
الرتبية  وزي���ر  ق���ال  الف�صيحة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اللغوي،  �صابقا، اخلبر  والتعليم يف قطر 

عة
شائ

ء 
طا

أخ

الوعي  ن�صر  يف  اجلمعية  »�صاهمت  خطأ: 
اخلري«.

الصواب: »اأ�صهمت اجلمعية يف ن�صر الوعي 
اأو  املقارعة  تعني  امل�صاهمة  لأن  اخلري، 
قوله  ومنه  بال�صهام،  الفوز  يف  املغالبة 

تعالى: »ف�صاهم فكان من املدح�صني«.

خطأ: »الوزير يتواجد حاليا يف الربازيل«.
ــصــواب: »ال�����وزي�����ر م����وج����ود ح���ال���ي���ا يف  ال
الربازيل«، لأن التواجد يف ال�صياق ال�صابق، 
يعني اأنه ُيظهر الوجد، اأي ال�صغف واحلب. 

وهذا غر مق�صود هنا. 

�صالحياته  م��ن  ل��ي�����س  امل��دي��ر  »اإن  خطأ: 
اإل��ى جمل�س  العودة  ق��رار دون  اتخاذ هكذا 

الإدارة«.

الصواب: »اإن املدير لي�س من �صالحياته 
اإلى جمل�س  اتخاذ قرار كهذا دون العودة 
دخيلة  ال�����ص��اب��ق��ة  ال��ع��ب��ارة  لأن  الإدارة«، 
باللغات  ال��ت��اأث��ر اخل��اط��ئ  ب��ف��ع��ل  ت��ول��دت 

الأجنبية، وبخا�صة الإجنليزية.

خــطــأ: »ن�����ح�����ن، ك���م�������ص���ل���م���ني، ن���رف�������س 
ال�صتفزازات الإ�صرائيلية«

ــواب: »ن����ح����ن امل�������ص���ل���م���ني ن��رف�����س  ــص ال
ال�����ص����ت����ف����زازات الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة«. وذل����ك 
تدل  والكاف  الخت�صا�س.  على  بالن�صب 
ع��ل��ى ال�����ص��ب��ه ول��ي�����س احل��ق��ي��ق��ة، وم���ن ث��ّم 
بامل�صلمني.  نت�صبه  ول  م�صلمون  فنحن 
نتاج  ال�صابقة  ال��ع��ب��ارة  اأن  ال��وا���ص��ح  وم��ن 
ال���ت���اأث���ر اخل����اط����ئ ب���ال���ل���غ���ات الأج���ن���ب���ي���ة، 

وبخا�صة الإجنليزية.

خطأ: »مقال �صّيق«
ق،  اأي جذاب م�صوِّ الصواب: مقال �صائق، 
لأن ال�����ص��ّي��ق ي��ع��ن��ي امل�����ص��ت��اق، وم��ن��ه ق��ول 

املتنبي:

ما لح برٌق اأو ترّن طائر
اإل انثنيت ويل فوؤاد �صّيق

خطأ: اجتمع مدراء اجلامعات
الــصــواب: اج��ت��م��ع م���دي���رو اجل��ام��ع��ات، 
الفعل  م��ن  فاعل  ا�صم  »م��دي��ر«  كلمة  لأن 
الرباعي »اأدار«، ومن ثّم فاإنها جتمع جمع 
���ص��امل، فيقال »م���دي���رون« يف حال  م��ذك��ر 
الن�صب  حالتي  يف  »م��دي��ري��ن«  و  ال��رف��ع  
واجلّر، وبحذف نون اجلمع عند الإ�صافة 

كما يف املثال ال�صابق.

الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد ك��اف��ود، يف وقت 
�صابق، اإن »اجلزيرة« تعد من بني القنوات 
ت�صعى  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  القليلة 
لتتما�صى  وتطويرها  باللغة  الرتقاء  اإل��ى 
خدم  مب��ا  املعا�صر  الإع���الم  متطلبات  م��ع 
اللغة العربية؛ وقد �صجعت الكثرين من 
القائمني على و�صائل الإعالم على التوجه 
اإلى اتخاذ اللغة العربية الف�صحى و�صيلة 
للبث الف�صائي �صواء على امل�صتوى العربي 
الل��ت��زام  اإل��ى  متيزها   مرجعا  العاملي،  اأو 
ال��ف�����ص��ي��ح��ة يف معظم  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
املذيعني  م��ن  نخبة  واخ��ت��ي��اره��ا  براجمها 
واملعدين املوؤهلني لإعداد الربامج، ح�صب 

قوله.
قناة  انتهجتها  ال��ت��ي  ال��و���ص��ائ��ل  وع��ن 
الأداء  الرت���ق���اء مب�����ص��ت��وى  »اجل���زي���رة« يف 

ال��ل��غ��وي، اأ����ص���ار ك��اف��ود اإل����ى اأن ال��ق��ن��اة مل 
تكتف با�صتخدام الف�صحى و�صيلة للبث يف 
�صالمة  على  واحلر�س  املختلفة  براجمها 
ال��ل��غ��ة، واإمن����ا جل���اأت اإل���ى ج��ان��ب التدقيق 
يف اخ��ت��ي��ار امل���ذي���ع، لف��ت��ا اإل����ى اأن��ه��ا قامت 
باإن�صاء مركز للتدريب واإخ�صاع مرا�صليها 
اأن�صاأت  كما  تدريبية،  ل���دورات  ومذيعيها 
ب��رن��اجم��ا اإل��ك��رتون��ي��ا ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��اط��ق��ني 
وهو  الإن��رتن��ت،  طريق  ع��ن  العربية  بغر 
موقع جماين يتخذ مواد الإعالم حمتوى 
موقع  اأن  مبينا  وو���ص��ي��ل��ة،  واأداة  و���ص��ب��ك��ة 
م��وق��ع عربي  اأه���م  ه��و  التعليمي  اجل��زي��رة 
يف  العربية  تعليم  يف  نا�صجا  عمال  ي��ق��دم 
الوقت الراهن، معلال ذلك باأن حمتوياته 
املتعلم  ورف���د  الإع����الم  لغة  دع��م  ت�صب يف 

بلغة ف�صيحة.

خدمة اللغة
ومن وظائف الإع��الم، اأيا كان، اأنه يخدم 
لكن  حفظها،  يف  وي�صهم  وين�صرها  اللغة 
درا�����ص����ة ح��دي��ث��ة ب���ع���ن���وان »ل���غ���ة الإع�����الم 
مليح  فادية  الدكتورة  لالأ�صتاذة  العربي« 
اللغة  يف  متخ�ص�صة  )���ص��وري��ة  ح��ل��واين 
اأن الإع��الم يوؤدي مهمتني  العربية(، راأت 
متعاك�صتني يف لغة الأداء العربية: الأولى 
وين�صرها  ال��ل��غ��ة  ف��ي��ه��ا  ي��خ��دم  اإي��ج��اب��ي��ة، 
وي��ع��م��م��ه��ا ع���ل���ى امل��ت��ع��ل��م��ني والأم����ي����ني، 
والثانية �صلبية تتمثل يف ت�صجيع املحكيات 
يف  وتثبيتها  اللغة  اأخطاء  ون�صر  املحلية، 

الأذهان وعلى الأل�صنة.
ال�صحافة  اأوج����دت  »ل��ق��د  واأ���ص��اف��ت 
اأ���ص��ل��وب��ه��ا اخل��ا���س ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��و���ص��وح 
وال����دق����ة وال�������ص���ه���ول���ة، ف��ج��م��ع��ت ح��ول��ه��ا 

ف���ئ���ات خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال����ق����راء، ي��ت��ف��اوت��ون 
ال��ل��غ��وي��ة، فكان  يف ث��ق��اف��ت��ه��م وم��ه��ارت��ه��م 
املي�صرة،  الف�صحى  اأثرها ح�صنا يف تعميم 
واأثارت حركة نقدية لغوية بغية ت�صحيح 
الأخ���ط���اء يف ال��ل��غ��ة والأ���ص��ال��ي��ب؛ ب��ي��د اأن 
هذا الأث��ر احل�صن اأخ��ذ يف الرتاجع حني 
توجهاتها،  واختلفت  ال�صحافة،  ات�صعت 
واأه��م��ل��ت ال��ت�����ص��ح��ي��ح ال��ل��غ��وي، ف��اأ���ص��اع��ت 
اخل���ط���اأ ال��ل��غ��وي ور���ص��خ��ت��ه، وخ��ا���ص��ة يف 
الأ�صاليب  اأو  املعربة  الأعجمية  الأ�صاليب 
الألفاظ  فيها  وكرثت  حة،  املف�صّ العامية 
الأعجمية وال�صتقاقات الغريبة عن اللغة 

وقواعدها«.
يف موقف م�صابه، يرى رئي�س جممع 
اللغة العربية الأردين �صابقا، اأ�صتاذ الأدب 
اأن  خليفة،  الكرمي  عبد  الدكتور  العربي، 
اأ�صبحت  »ال�صليمة«  الف�صيحة  العربية 
ت��ت��ع��ر���س ل���ه���ج���وم ����ص���ر����س م����ن ال���داخ���ل 
اإق�صائها عن  وذل���ك مب��ح��اول��ة  واخل����ارج، 
م��ك��ان��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ع��ام��ة، 
ول�صيما يف اجلامعات، ويف جميع جمالت 
ويف  احلديثة،  والتقنيات  والفنون  العلوم 
ج��م��ي��ع م�����ص��ت��وي��ات امل��ع��رف��ة، ويف الإع����الم 
وو����ص���ائ���ل الت�������ص���ال احل���دي���ث���ة، واإح�����الل 
ال��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة، والإجن��ل��ي��زي��ة ب�صورة 

خا�صة، حمل العربية ال�صليمة.
يف  العربية  اللغة  »���ص��ورة  كتابه  ويف 
ي��دق خليفة  والت�����ص��ال«  الإع���الم  و�صائل 
العربية  »اأق�صيت  قائال  اخلطر  ناقو�س 
املرئي  الإع��الم  عن  »ال�صليمة«  الف�صيحة 
عاميات،  حملها  وحل  واملقروء،  وامل�صموع 
ت�صوبها  عربية  لغة  احل���الت  اأح�صن  ويف 
الأخطاء وعدم الهتمام«؛ مرجعا اأخطاء 
اإل��ى عوامل  اللغة  ال�صحافة والإع��الم يف 
م���ن���ه���ا: ال���رتج���م���ة وال���ع���ام���ي���ة وال���ع���ومل���ة 

وقوانني التطور يف الإعالم.
ويف هذا ال�صياق، يرى خرباء اأن على 
ال�صحفي، اأن يحر�س على ح�صور دورات 
تدريبية مكثفة، تقدم القواعد الرئي�صية 
اإل��ى  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  الكتابة  يف 
م����الزم����ة امل����راج����ع����ني ال���ل���غ���وي���ني خ���الل 
���ص��اع��ات ال��ع��م��ل، ل��ي��ت��ع��ّرف ع��ل��ى الأخ��ط��اء 
التي  ال�صليمة  وال��ق��اع��دة  فيها  وق��ع  التي 
يجدر اتباعها، لرتقي بالعربية ويحافظ 

على مكانتها العاملية.

ترد في وسائل اإلعالم، بمختلف 
أنواعها المكتوبة والمسموعة 

والمرئية، أخطاء شائعة غلب 
بعضها على الصحيح من األلفاظ 
والعبارات بسبب عوامل التكرار 

والتعود، وذلك رغم ما تبذله 
معظم المؤسسات الصحفية 

من جهود للحفاظ على الجودة 
اللغوية، انطالقا من أن اللغة هي 
عصب أي عمل إعالمي. وفي هذه 

الزاوية تتناول »آفاق« باقة من 
تلك األخطاء، والسيما األكثر شيوعا 

وتداوال في الصحافة العربية.
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أولى الصحف 
العربية ظهورا 

تعد �شحيفة ال�قائع امل�شرية، اأول �شحيفة عربية باملفه�م 
احلديث لل�شحافة، وقد اأ�ش�شها وايل م�شر حممد علي الكبري، 
با�شم » ج�رنال اخلدي�ي« عام 1827م، حتى غري ا�شمها بعد 
ت�شدر  وكانت  امل�شرية،  ال�قائع  اإلى  �شدورها  من  عام  م�شي 

ب�شكل غري منتظم حتى عهد اخلدي�ي اإ�شماعيل.
ثم  الرتكية،  باللغة  عهدها  بداية  يف  ال�قائع  وظهرت 

باللغتني الرتكية والعربية، قبل اأن ت�شبح عربية حم�شة.
الع�شر،  ذلك  يف  الكتاب  كبار  من  عدد  حتريرها  وت�لى 
وال�شيخ  الطهطاوي،  رفاعة  باري�ص  خريج  راأ�شهم  وعلى 
ح�شن العطار، وال�شيخ �شهاب الدين، واأحمد فار�ص ال�شدياق  
م�شطفى  وال�شيخ  عبدالرحيم،  اأحمد  وال�شيخ  اللبناين، 

�شالمة، و�شالح جمدي بك، وال�شيخ حممد عبده...
كانت  العامة،  وقراراتها  احلك�مة   اأوام��ر  جانب  واإل��ى 
بع�ص  وتعالج  املهمة،  والأخ��ب��ار  احل����ادث  تن�شر  ال�قائع 

امل��ش�عات الأدبية والجتماعية.
عهد  فى  و1863،   1854 عامي  بني  ال�شحيفة  ت�قفت 
مل�شر،  الربيطانى  الح��ت��الل  ج��اء  حتى  �شعيد،  اخل��دي���ي 
اإلى  وعندئذ حت�َلّت ال�قائع امل�شرية من �شحيفة حك�مية 
عام  عبده  حممد  ال�شيخ  يد  على  ذلك  وكان  ي�مية،  �شعبية 
اإ�شالح جريدة  اإليه مهمة  با�شا  اأوكل ريا�ص  اأن  1882، بعد 
مدار  على  عبده  حممد  ال�شيخ  وا�شتطاع  امل�شرية.  ال�قائع 
18 �شهًرا ت�ّلى فيها امل�ش�ؤولية  اأن يجعل من اجلريدة منرًبا 

للدع�ة اإلى التعليم والإ�شالح.
ويف ال�قت احلايل تتخ�ش�ص ال�شحيفة يف ن�شر الق�انني 
العليا،  الد�شت�رية  املحكمة  واأحكام  اجلمه�رية،  والقرارات 
الأح��زاب  �ش�ؤون  جلنة  وق���رارات  الأو�شمة،  منح  وبيانات 
تاأ�شي�ص  وملخ�شات  امل��ح��اف��ظ��ني،  وق����رارات  ال�شيا�شية، 
اجلمعيات بجميع اأن�اعها، واإعالنات احلج�زات واملناق�شات 

واملزايدات واإعالنات امل�شالح احلك�مية.

اللغة واإلعالم

يخ
تار

االختراع الذي غير العالم إلى األبد!
اخ������رتاع الأمل�������اين »ي����وه����ان غ���وت���ن���ربغ« ع����ام 1440 
ت��اري��خ  يف  ع���اب���را  ح���دث  ي��ك��ن جم���رد  للمطبعة مل 
اأتاحت  التي  الو�صيلة  اخرتاعة  كان  فقد  الب�صرية، 
العلم والتعلم لعامة النا�س، بعد اأن كانت مق�صورة 
قبل ذلك على النبالء واملقتدرين يف اأوروبا، وغرت 
الن�صيج الجتماعي ب�صبب ت�صاعف اأعداد املتعلمني 

بعد توفر الكتب بكميات كبرة.

ال�صورة اإلى اليمني: »غوتنربغ« مع عمال الطباعة
يتفح�س اإحدى املطبوعات.

من  النحا�س  على  حمفورة  ن�صخة  اليمني:  اأق�صى 
ال�صحيفة اليومية التي �صدرت يف عهد الإمرباطور 

»يوليو�س قي�صر«.

محطات في تاريخ الصحافة

أول صحف
الوطن العربى

• الوقائع المصرية:
القاهرة، الثالثاء 24 أو 25

جمادى األول 1244ه�.
الموافق 3 ديسمبر 1828م(
• بريد الجزائر: الجزائر، 1830.

• حديقة األخبار: بيروت، 1858.
• الرائد التونسى: تونس، 1860.

• سورية: دمشق، 1865.
• طرابلس غرب: طرابلس، 1866.

• وزوراء: بغداد، 1869.

• صنعاء: صنعاء، 1877.
• حجاز: مكة المكرمة، 1882.

• المغرب: طنجة، 1889 .
• الغازيته السودانية:

الخرطوم، 1899. 

أول صحيفة معروفة 
في العالم

أول جريدة في أوروبا هي 
 Acta Diura الجريدة الرومانية
وتعني »األحداث اليومية« وقد 

صدرت عام 131 قبل الميالد 
لنشر أخبار اإلمبراطورية الهامة 
وانتصاراتها العسكرية، وكانت 
الطالع كبار القادة لبعسكريين 

والبرلمانيين فقط، إلى أن سمح 
االمبراطور يوليوس قيصر، عقب 
توليه السلطة، في عام 59 قبل 

الميالد، باطالع عامة الناس عليها.

ن�صخة حمفورة على احلجر
من �صحيفة  Acta Diura الرومانية

التي ظهرت يف عد الإمرباطور »يوليو�س 
قي�صر«؛ ويف الو�صط ممثل يوؤدي دور

جندي روماين يف اأحد الأفالم عن عهد
»يوليو�س قي�صر«.

»إنها مطبعة! بالتأكيد هي كذلك. 
منها ستخرج جداول ال تنضب؛

وعبرها سـتنتشر »الكلمة«:
ربيع من الحقيقة سيشع

من خاللها تماما كالنجمة
التي ما أن تظهر حتى يتفرق
ثم يندثر ظالم الجهل، والتي

من خاللها سيسطع ضوء  باهر
لم يسبق للبشرية أن عرفت مثله«.

»يوهان غوتنبرغ«

أول صحيفة 
مطبوعة

أول صحيفة مطبوعة 
في العالم وفق اعتراف 

»االتحاد الدولي للصحف« 
هي صحيفة »عالقات 

ألمانية« وقد صدرت 
بمدينة »ستراسبورغ« 

عام 1605 )الصفحة 
األولى منها أدناه(.
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سؤال األسبوع

الحوادث المرورية..
كيف نضع حدا للتهور واالستهزاء باألرواح؟!

هادي الشهراني، ريم العسيري

م�صهدا  املاأ�صاوية  املرورية  احل��وادث  باتت 
م���ت���ك���ررا يف ال���������ص����وارع، ورغ������م الإمي������ان 
الكثرين،  ت��ه��ور  ف���اإن  وال��ق��در،  بالق�صاء 
بهم  الأذى  اإحل����اق  يف  يت�صبب  م��ا  دائ��م��ا 

وبغرهم.
ال����ط����الب  اآراء  ع����ل����ى  ول�����ل�����وق�����وف 
وال����ط����ال����ب����ات يف ه������ذه احل����������وادث ال��ت��ي 
ي�����ص��اه��دون��ه��ا ي��وم��ي��ا وه����م يف ط��ري��ق��ه��م 
اإل����ى اجل���ام���ع���ة، وت��ل��م�����س احل���ل���ول للحد 
بعينة  »اآف�����اق«  ال��ت��ق��ت  تقليلها،  اأو  م��ن��ه��ا 
وقدمت  امل�صكلة  �صخ�صت  اجلن�صني،  من 

املقرتحات لتفاديها.

السيارات باتت قلقا
ق���ال ال��ط��ال��ب ف��ه��د امل�����ص��ع��ودي م���ن كلية 
»ال�صيارات  اإن  التطبيقية  الطيبة  العلوم 
اأ�صبحت م�صدر قلق، فهي دائما ما ت�صبب 
بعاهة  تت�صبب  اأو  وف���اة  ح��ال��ة  ح���دوث  يف 
م�����ص��ت��دمي��ة، وع��ن��دم��ا ي����زور اأح���دن���ا ق�صم 
احلوادث والإ�صابات يف امل�صت�صفيات، يرى 

العجب العجاب«.
ون�������ص���ح امل�������ص���ع���ودي ك����ل م����ن ي��ق��ود 
امل��رك��ب��ات ب��ال��ت��اأين والل����ت����زام ب��ال�����ص��رع��ة 
لأي  ب�صالم  للو�صول  الطريق  يف  املحددة 

وجهة.

احترام المواعيد حل
علوم  كلية  طالب  ق��ال  ذات���ه،  ال�صياق  ويف 
احلا�صب الآيل، �صعيد حممد اآل طليحة: 
»اح��رتام املواعيد �صيحل جزءا كبرا من 
باحرتام  لأننا  املرورية،  احل��وادث  م�صكلة 
ال��ك��ايف  ال��وق��ت  ال��وق��ت وامل��واع��ي��د �صنوفر 
للخروج من املنزل اإلى الوجهة املق�صودة 
ب�صرعة معقولة، لأنه متى كان لل�صخ�س 
اأدق  ف�����ص��رك��ز يف  ال����وق����ت،  م����ن  م��ت�����ص��ع 
بينما  القيادة،  اأثناء  التفا�صيل من حوله 

يحدث العك�س اإذا كان وقته �صيقا«.

االهتمام بالمركبة
م���ن ج���ان���ب���ه، ي����رى ال���ط���ال���ب ح����امت علي 
اأن  الإن�صانية،  العلوم  كلية  من  العمري، 
امل��روري��ة، عدم  من بني م�صاكل احل���وادث 
اله��ت��م��ام ب�����ص��ي��ان��ة امل��رك��ب��ة ل��ل��ت��اأك��د من 

اأن  املمكن  التي من  الأع��ط��ال  خلوها من 
تت�صبب يف حادث �صر.

واأ�صاف: » التاأكد من �صالمة املركبة 
يف  م�صاعدا  عامال  �صيكون  الأعطال،  من 
كالتاأكد  بالطمئنان  املركبة  قائد  �صعور 

من �صالمة املكابح والإطارات«.

تهور الصغار
كلية  من  الب�صري،  خالد  الطالب  ويقول 
الوا�صح  التهور  اإن  الآيل،  احلا�صب  علوم 
مبا�صرا  مهددا  يعد  الطريق،  يف  لل�صغار 
حل��ي��ات��ه��م وح��ي��اة الآخ���ري���ن يف ال��ط��ري��ق، 
م��ع��ي��دا ذل���ك اإل���ى ع���دم دراي��ت��ه��م الكافية 
باأنهم يتعاملون مع كومة من احلديد ل 

اأمان لها -على حد قوله -.
واأردف: »مهما تعددت و�صائل الأمان 
داخل املركبة، فاإن ذلك غر مربر للتهور 
الذي ن�صاهده كل يوم على طرقاتنا، لأن 
موؤملة،  نهايات  اإل��ى  �صيوؤدي  حتما  التهور 
اأن ي�صيعه يف  اأغ��ل��ى م��ن  وع��م��ر الإن�����ص��ان 

حادث �صر«.

التقيد باألنظمة
ون����ادى ال��ط��ال��ب حم��م��د ال�����ص��ربم��ي، من 
ق�صم الإعالم والت�صال، ب�صرورة التقيد 
ب��اأن��ظ��م��ة امل�����رور، وم���ن اأه��م��ه��ا الإ����ص���ارات 
ال�����ص��وئ��ي��ة، وع���دم خم��ال��ف��ت��ه��ا،  واح���رتام 
حقوق الآخرين يف الطريق �صواء امل�صاة اأو 

قائدي املركبات.

ئح
صا

ن

ال تنسى ربط حزام أمانك وأمان أسرتك!
ح������زام الأم��������ان م����ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ه��م��ة 
ال��ع��امل  اك��ت�����ص��ف��ه  ال�����ذي  الأول  ل��ل��ق��ان��ون 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي اإ���ص��ح��ق ن��ي��وت��ن، وال����ذي ين�س 
�صاكنا،  ي��ب��ق��ى  ال�����ص��اك��ن  اجل�����ص��م  »اأن  ع��ل��ى 
واجل�صم املتحرك ي�صتمر يف حركته، ما مل 

توؤثرعليه قوة خارجية تغر من م�صاره«.
للمركبات  الأم�����ان  ح����زام  ت��زوي��د  مت 
املا�صي،  القرن  من  الأربعينيات  مطلع  يف 
العامل،  دول  معظم  يف  اإلزامي  وا�صتعماله 
للركاب عند وقوع   لتوفر احلماية  وذلك 
حوادث ال�صر؛ حيث مت و�صع اأحزمة اأمان 
للمقاعد الأمامية واملقاعد اخللفية؛ واأهم 

فوائده:

ي�صبب  ال�شطدام:  ق���ة  من  التقليل 
ب��ني مركبة  اأو  ب��ني مركبتني،  ال���ص��ط��دام 
وج�����ص��م اآخ�����ر، ان���دف���اع الأ���ص��خ��ا���س داخ���ل 
امل��رك��ب��ة ب��ق��وة ت��ع��ادل ���ص��رع��ة امل��رك��ب��ة وق��ت 
ال�صطدام. ومت تقدير قوة ال�صدمة عند 
عدم ا�صتخدام حزام الأمان ل�صرعة قيمتها 
من  بال�شقوط  كيلومرا/�شاعة،  خم�شني 

مبنى ارتفاعه ثالث طوابق.
امل�ج�دين  الأ�شخا�ص  ا�شطدام  منع 
قد  البع�ص:  ببع�شهم  املركبة  داخ��ل 
حتدث اإ�صابات نتيجة ا�صطدام الأ�صخا�س 
البع�س،  ببع�صهم  املركبة  داخل  املوجودين 
الأ�صخا�س  ا���ص��ط��دام  ع��ن  خ��ط��ورة  تقل  ل 

ب�����ص��ط��ح ���ص��ل��ب، ح��ي��ث اأ�����ص����ارت ال���درا����ص���ات 
امل����روري����ة اأن ق����وة ال�����ص��دم��ة حل��ظ��ة وق���وع 
احلادث املروري للركاب ت�صاعف من وزنهم 
ع�صرات املرات، لدرجة ت�صل اإلى وزن الفيل، 
كيلوغراما   30 الراكب  وزن  ك��ان  اإذا  فمثال 
و�صرعة ال�صيارة حلظة وقوع احلادث ت�صاوي 
50 كم/�صاعة، فاإن وزن الراكب ي�صبح 1200 
اإلى  اآخ��ر  ب�صخ�س  ا�صطدامه  وي��وؤدي  كغم، 

قتله على الفور.
الداخلية  بالأ�شطح  ال�شطدام  مينع 
ل��ل��م��رك��ب��ة: ي�������وؤدي ا����ص���ط���دام ال���رك���اب 
ك��ال��زج��اج،  للمركبة  ال��داخ��ل��ي��ة  ب��الأ���ص��ط��ح 
اإلى  الأمامية  واللوحة  والأب���واب،  واملقود، 

حدوث خطر كبر على الراكب؛ وهذا ما 
ال�صطدام  اأم��ا  الثاين،  ال�صطدام  ي�صمى 

الأول فيكون حلظة وقوع احلادث.
خارج  القذف  من  الأ�شخا�ص  حماية 
الأ�صخا�س  الأم��ان  ح��زام  يثبت  املركبة: 
يف مقاعدهم الأمامية واخللفية، ومينعهم 
من اإنقذافهم خارج املركبة، وحمايتهم من 

ارتطامهم بالأر�س اأو الر�صيف.
حزام  ا�صتخدام  اأن  الدرا�صات  اأثبتت 
ال��وف��ي��ات بن�صبة  الأم����ان يقلل م��ن م��ع��دل 
الإ�صابات  ع��دد  م��ن  يخفف  وك��ذل��ك   ،%50
اخلطرة بن�صبة 68%، كما ي�صاهم يف احلد 

من موت كثر من الأطفال.

ح���ق���ا يف  ل���ن���ا  اأن  ك���م���ا   « وت�����اب�����ع:   
لهم حق  اأي�صا  الآخ��ري��ن  ف��اإن  الطريق، 
فيه، ومهما  كانت ال�صرورة، فاإن ذلك ل 
اأيها ال�صائق، احلق يف اأخذ حق  مينحك 
غرك وتخطى الإ�صارة احلمراء مثال، 
لأن ذلك قد يت�صبب يف حوادث مرورية 
يف اأغ��ل��ب الأح���ي���ان«. واأ����ص���اف: »ه��ن��اك 
وع��دم  بها،  التقيد  يجب  كثرة  اأنظمة 
ل�صالمة  اإل  تو�صع  مل  لأنها  خمالفتها 

مرتادي الطريق«.

الهاتف المحمول
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ق����ال ط���ال���ب كلية 
ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة ���ص��امل ال�����ص��ه��ري، اإن 
اأثناء القيادة  ا�صتخدام الهاتف املحمول 
ال��ع��دي��د م��ن احل������وادث، مطالبا  ���ص��ب��ب 
ب�صرورة اتخاذ اإجراء �صارم من اجلهات 
م�����ص��ت��خ��دم��ي  ����ص���د  الخ���ت�������ص���ا����س  ذات 

الهاتف اأثناء القيادة.
من  ك��ب��ر  م��ت�����ص��ع  ه���ن���اك   « وزاد: 
ال���وق���ت ل����ص���ت���خ���دام ال���ه���ات���ف امل��ت��ن��ق��ل، 
ن��رى يف معظم �صوارعنا من  وم��ع ذل��ك 
مبالة  دون  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء  ي�صتخدمها 
اأن��ه طاملا دعت  اأرى  واأن���ا  ذل��ك،  بعواقب 
ال����ظ����روف ل����ص���ت���خ���دام اجل������وال اأث���ن���اء 
ال��ق��ي��ادة، ف��اإن��ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال�����ص��ائ��ق اأن 
ي��وق��ف ���ص��ي��ارت��ه ع��ل��ى ج��ان��ب ال��ط��ري��ق، 
اأن  دون  هاتفه  على  مهم  هو  ما  وينهي 

يوؤذي نف�صه وغره«.

مفاجآت الطريق
و�صدد الطالب ريان خالد الثمري، من 
���ص��رورة  والت�����ص��ال، على  الإع����الم  ق�صم 
قد  التي  الطريق  مفاجاآت  اإل��ى  النتباه 
حد  –على  م���ق���دم���ات  اأي  دون  حت����دث 

تعبره-، وال�صتعداد لها جيدا.
وق������ال:« م���ف���اج���اآت ال���ط���رق ك��ث��رة، 
التنبه وال��رتك��ي��ز،  ال�����ص��ائ��ق  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
اأو حيوانا ما يف  فقد يجد �صخ�صا اأمامه 
منطقة ما دون اأن يتوقع، كما اأن �صالمة 
املركبة من اأي عطل ي�صاعد باإذن اهلل على 

�صالمة من هو فيها«.

دور ربط الحزام
وطالب الطالب يا�صر ال�صهري، من كلية 
املركبات  الإن�صانية، جميع قائدي  العلوم 
الأم��ان للوقاية من  ب�صرورة ربط ح��زام 
ال�صهري  وق��ال  املميتة.  احل��وادث  اأخطار 
م���روري:  حل���ادث  تعر�س  اأن  �صبق  ال���ذي 
»بالفعل تعر�صت حل��ادث �صر قوي قبل 
نحو ع��ام ون�����ص��ف، ول��ك��ن رب��ط��ي للحزام 
خ���ف���ف ع���ل���ي الإ�����ص����اب����ة ب���ع���د ل���ط���ف اهلل 

�صبحانه وتعالى«.

حلول من وجهة نظر الطالبات
بكلية  ال��ت��اري��خ  ق�صم  ط��ال��ب��ة  واق��رتح��ت 
و�صع  الع�صري،  اأ�صماء  اأب��ه��ا،  يف  الآداب 
لالأطفال  ملن  ي�صمح  عقوبة  كبر  مبلغ 
دون �صن 18 بالقيادة،  وتكثيف اختبارات 

الهاتف  ي�صتخدم  م��ن  و�صجن  ال��ق��ي��ادة، 
وم�����ص��ادرة  ���ص��اع��ة،   48 القيادة    اأث���ن���اء 
بع�س  يف  املت�صببة  ال�صائبة  احل��ي��وان��ات 

احلوادث.
واأيدت الطالبة بكلية الطب يف املركز 
اجلامعي لدرا�صة الطالبات بال�صامر، روان 
هادي، اقرتاح زميلتها اأ�صماء، م�صيفة اأن 
نوعية  العقوبات  تعديل  ال�����ص��روري  م��ن 
لتت�صمن  امل���خ���ال���ف���ني،  ال�����ص��ائ��ق��ني  ع��ل��ى 
زي��������ارات مل���ت�������ص���رري احل�����وادث امل�����روري�����ة 
لهم،  اخلدمات  يف  امل�صت�صفيات،  وتقدمي 

بالإ�صافة اإلى زيارات لل�صجون.
العلوم  بكلية  الطالبة  قالت  بدورها 
الب�صري:  اأروى  باملحالة،  للبنات  والآداب 
»لو كنت م�صوؤولة لعتمدت دورات توعوية 
الرتهيب  فاأ�صلوب  تقليدي،  غ��ر  ب�صكل 
امل��ع��ت��اد مل ول��ن ي��ج��دي م��ع امل��ت��ه��وري��ن يف 
اإجبارهم  هو  املنا�صب  القيادة،  والإجراء 
على اللتحاق بدورات مكثفة  عن كيفية 
بها  يلتزم  مل  وم��ن  ال�صحيحة،  ال��ق��ي��ادة 
ُي�صجن  اأو ُيعاقب ب�صكل �صارم، بالإ�صافة 
ب��خ��ط��ورة  وتثقيفهم  الأه����ل  ت��وع��ي��ة  اإل����ى 

قيادة �صغار ال�صن لل�صيارة«.
الطالبة  ���ص��ددت  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  يف 
عامر،  ميعاد  والت�صال،  الإع��الم  بق�صم 
ع��ل��ى ���ش��ن ���ش��واب��ط وق���وان���ني و���ش��روط 
مالية  غرامة  وو�صع  املركبات،  لقائدي 
ومن  القيادة  اأثناء  الهاتف  ي�صتخدم  ملن 
املعقولة،  والهتمام  ال�����ص��رع��ة  ي��ت��ج��اوز 

ب����ال���������ص����وارع وال�����ط�����رق�����ات وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا 
لل�صائقني.

يف موقف م�صابه، لفتت الطالبة بق�صم 
املحالة،  يف  املجتمع  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة 
منى حممد ال�صهراين،  اإلى اأهمية �صيانة 
القيادة  ب�صكل  يف  دورات  وتنظيم  الطرق، 
النارية  �صائقي الدراجات  واإل��زام  �صحيح، 

بارتداء اخلوذات«.
واأت�����ى ذل����ك يف وق����ت، ن����ادت ط��ال��ب��ة 
ال��ري��ا���ص��ي��ات، زرع����ة ال���ه���اليل، ب�����ص��رورة 
من   حديد  »و�صع  حواجز  متحركة 
ال�����ص��وء  ينتهي  اأن  ق��ب��ل  الإ�����ص����ارات  ع��ن��د 
الأخ���������ص����ر ب����ث����الث ث�������وان ل���ت���ن���زل ت��ل��ك 
احلواجز  ول ترتفع  حتى  ينزل احلاجز 
الثاين، وهكذا  لكي تعمل ب�صكل تلقائي«. 

ع��ب��د  دلل  ال����ط����ال����ب����ة  واأو��������ص�������ت 
ب���ع���واق���ب  ال�����وع�����ي  ب���ن�������ص���ر  م���ع���ت���ق،  اهلل 
احل���������وادث امل�����روري�����ة ل����ط����الب امل���رح���ل���ة 
ال�����ث�����ان�����وي�����ة،  وت�����ك�����ث�����ي�����ف  امل�����خ�����ال�����ف�����ات 
وحما�صبة  امل��روري��ة،  ملتجاوزي الأنظمة 
ويل الأم�����ر ال����ذي ي��ع��ط��ي اب��ن��ه ال����ذي ل 

يتجاوز العمر القانوين �صيارة«.
الريا�صيات  بق�صم  ال��ط��ال��ب��ة  واأم����ا 
اأم�����ل ���ص��ع��ي��د اآل ����ص���رار، ف��ق��د اق��رتح��ت 
تكثيف التوعية  مبخاطر ال�صرعة وعدم 
ع��ن طريق  امل��روري��ة  بالأنظمة  الل��ت��زام 
الإعالم، وو�صع بع�س القوانني اخلا�صة 
بالقيادة، وفر�س العقوبات على كل من 

يتجاوز القوانني. 

خالد الب�شري  �شعيد اآل طليحة حامت العمريحممد ال�شربمي يا�شر ال�شهري
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ثقافة

»وشاية عطر«..
ديوان يشذو فأال وحبا 

من اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بالباحة، ديوان »و�صاية عطر« لل�صاعر 
ق�صيدة،   28 على  م�صتمال  حديثا  �صدر  ال��ذي  الزهراين  ال�صدوي  حممد 
»و�صاية  ال��دي��وان  م�صمى  م��ع  عنوانها  تطابق  بق�صيدة  ال�صاعر  وا�صتهله 

عطر«، وفيها يقول:
و�صْت بِك وردٌة حمرا
�صذاها عابُق امل�صرى

تد�ّس روائح الأنثى
فينهلُّ املدى عطرا

اأما من الق�صائد التي جاءت على النمط احلر فتاأتي ق�صيدة )املعابر 
العتيقة(، وفيها يقول:

هناك يف املعابر العتيقة
توّقف الفوؤاد وانزوى

مزّماًل �صهيقه
هناك حيث ذكرياته

توّقف الفوؤاد حلظة ليجتلي احلقيقة
اأن  وا�صتطاع  املتو�صط،  القطع  م��ن  �صفحة   64 يف  ال��دي��وان  ويقع 
ال�صورة  وتدعمه  و�صاية،  للعطر  مثال،  ليجعل،  اللغة  م��وازي��ن  يقلب 
املنفتحة  العتبة  ت�صكيل  واأم��ا  الهج�س.  ذلك  لتحقيق  للغالف  التقنية 
فاإنه ياأخذ بعدا �صيميائيا يقوم على توظيف �صورة فوتوغرافية لوردة 
العتبة  اإلى معطيات  واإذا نظرنا  الأمامي،  الديوان  حمراء على غالف 
نرى  ل  ابتداء،  الديوان  لهذا  املتلقي  ال�صاعر  بها  يواجه  التي  الن�صية 
يف هذا الغالف اإل مالمح الفاأل واحلب التي يبدو اأن ال�صاعر اأراد لها 
اأن تت�صيد معطيات هذه العتبة التي ت�صكل ملمح التالقي الأول، الذي 

يهيئ التوا�صل بني املتلقي والن�س.
 وقد لعب ال�صاعر بالن�س وال�صورة 
لتوؤكد  تلتقي  �صعرية  ح��وا���س  ع��دة  على 
ال���ذي حتويه  ال��داف��ق  ال��وج��داين  البعد 
���ص��ف��ح��ة ال���ع���ن���وان؛ ف���امل���ف���ردات ال��ل��غ��وي��ة 
ل��ل��ع��ن��وان ال��ك��ت��اب��ي »و���ص��اي��ة ع��ط��ر« تفعل 
بعدا  العنوان  تعطيان  مهمتني  حا�صتني 
مت�صادا لطيفا، فالو�صاية مبا حتويه من 
العربية  الذهنية  يف  م�صتفزة  م�صامني 
من خالل تاريخ دليل يرتبط مبعطيات 
�صلبية، جند اأن ال�صاعر ل يلبث اأن ي�صيف 
لها مفردة تغر الوجه الدليل للرتكيب 
معطيات  مع  متاما  تت�صق  معطيات  اإل��ى 
التي  احلمراء  للوردة  ال�صوئية  ال�صورة 
الأم���ام���ي.   ال��غ��الف  ل�صفحة  ارت�����ص��اه��ا 
�صفحة  يف  ال���داف���ق���ة  ال���وج���دان���ي���ة  ه����ذه 
الغالف نرى اأبعادها وت�صلطها على ن�صه 
الأول  فالن�س  وا�صحة،  ب�صورة  ال�صعري 
يف الديوان يحمل العنوان العام للديوان 
»و���ص��اي��ة ع��ط��ر« ون���راه ي��ع��زز ه��ذا الربط 
التقني  وال��ع��ن��وان  الكتابي  ال��ع��ن��وان  ب��ني 
وعالقته  ال�صاعر  لوعي  كا�صف  ن�س  يف 

املبا�صرة ب�صناعة الغالف.

امل�صاحة  ك��ان��ت  ث��ان��ي��ة  ���ص��ت دق��ائ��ق و 45 
الق�صر  الفيلم  �صغلها  ال��ت��ي  الزمنية 
»جنائز املاء« وفق الفكرة والروؤية الفنية 
للفنان عبد الرحمن بن اأحمد ع�صري 
بو�صف  وابتداأ  �صالح.  حممد  وت�صوير 
على �صدر  باأنهم مي�صون  �صعراء ع�صر 
ومت  قلوبهم،  يف  احل�س  جتاعيد  و  امل��اء 
�صاعر  ل��ت��اأب��ني  ال��دق��ائ��ق  ه��ذه  ا�صتغالل 
وا�صطفى  امل��اء  لغة  ع�صر  �صعراء  اأورث 
اأر���ص��ه��م واأرواح���ه���م ليتم ن��ور اأغ��اري��ده 

عليهم، اإنه ال�صاعر اأحمد بيهان.
ومما زاد هذا العمل الفني جمال 
هو اللغة الرقيقة التي ا�صتخدمت يف 
كتابة الن�س واختيار الكلمات واجلمل 
املو�صيقية التي اأ�صفت على هذا العمل 
التاأبيني جمال التعريف املب�صط بهذا 
ال�صاعر من خالل ا�صتخدام لغة فيها 
العميقة  ال�صعرية  ال�صور  من  الكثر 
ال����ت����ي اأ�����ص����ف����ت اجل�����م�����ال ع���ل���ى ه���ذه 

الدقائق.
ويف ق�����راءة اأدب����ي����ة، اأك�����د ال��دك��ت��ور 
اأحمد التيهاين  اأن ال�صاعر بيهان ميتاز 
ف�  الإق��ب��ال والإع��را���س؛  مبيزتني هما: 
املعر�صني عن اجلاهلني  اأحد  »لقد كان 
واأح����د امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى احل��ي��اة يف ال��وق��ت 
ذاته، كما اأنه ميتاز باجلراأة التي جعلته 
يعلن عن �صاعريته مبكرا بطبع ديوانه 
امل��ع��ه��د  يف  ط��ال��ب��ا  ي�����زال  ل  وه����و  الأول 
ال��ع��ل��م��ي، وه���و ال����ذي اأو����ص���ح ل��ن��ا الأث���ر 
اأك��رث م��ن  جيل من �صعراء ع�صر  على 

وغرهم«.

»جنائز الماء« يوثق آثار بيهان

ف�ق: الفنان عبد الرحمن ع�شريي )ميني( ود. اأحمد التيهاين )ي�شار( .. وحتت: لقطات من الفيلم
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المجلة العربية.. 44 عاما في خدمة الثقافة
ه���ي جم��ل��ة ���ص��ه��ري��ة ث��ق��اف��ي��ة، ت��اأ���ص�����ص��ت يف 
ع��ه��د امل��ل��ك ف��ي�����ص��ل، وحت���دي���دا يف 25 ربيع 
اآن��ذاك منر  وراأ���س حتريرها  الأول 1394، 
العجالين، لي�صدر العدد الأول يف جمادى 
يونيو/يوليو  امل��واف��ق   1395 الآخ��رة/رج��ب 

.1975
ت���ه���دف جم��ل��ة ك���ل ال���ع���رب، ك��م��ا ك��ان 
�صعارها منذ �صدور عددها الأول، اإلى تعزيز 
الأدبية  الأعمال  ومواكبة  العربية  الثقافة 
من خالل ن�صر الآراء والدرا�صات ومناق�صة 
الق�صايا الثقافية والأدبية بجميع اأنواعها.

وت�صدر املجلة العربية نهاية كل �صهر 
ه��ج��ري، وق��د حظيت يف ك��ل م��رة مبالمح 

الذين  التحرير  روؤ���ص��اء  ي�صكلها  حتريرية 
منر  الدكتور  راأ�صهم  وعلى  عليها  تعاقبوا 
العجالين 1394، وبعده حمد القا�صي حتى 
حتى  ال�صبيل  حممد  فالدكتور   ،1428 ع��ام 
نهاية العام نف�صه. ثم تولى الدكتور عثمان 
ع��ام  امل��ج��ل��ة ح��ت��ى  رئ��ا���ص��ة حت��ري��ر  ال�صيني 
رئا�صة  احل��اج  عبداهلل  الدكتور  تاله   ،2013
امل��ج��ل��ة ح��ت��ى ع���ام 2015؛ وي���راأ����س  حت��ري��ر 
حتريرها حاليا حممد بن عبداهلل ال�صيف.

للمجلة  التحريرية  امل��الم��ح  ت�صكلت 
التنوع  مراعية  احلالية  هيئتها  يف  العربية 
اإذ  ال�������ص���ام���ل���ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���و����ص���وع���ات  يف 
ثقافية  �صوؤونا  تتناول  افتتاحية  تت�صدرها 

التي  العدد  اإلى ق�صية  اإ�صافة  اآنية وعامة، 
ي��ن��اق�����س ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن امل��ث��ق��ف��ني ق�����ص��اي��ا 
�صهر،  ك��ل  املجلة  تطرحها  واأدب��ي��ة  ثقافية 
الدرا�صات  اأب��رزه��ا:  ثابتة  اأب��واب  ف�صال عن 
م�صاحات  اإل��ى  بالإ�صافة  والآراء،  والآداب 
ت�صجع امل�صاركات الإبداعية من قراء املجلة 
تخت�س بال�صعر والق�صة الق�صرة، كما مل 
تهمل املجلة التفاعل مع قرائها من خالل 
تعك�س �صدى  التي  احل��وار  �صاحة  �صفحات 

ما ين�صر باأقالم قرائها.
وداأب������ت امل��ج��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ ال��ع��دد 
اإه��داء قرائها  240 )حمرم عام 1418( على 
كتيبا مرفقا مع العدد مل تتجاوز �صفحاته 

فيما  ال��ع��م��ل  ليتم  �صفحة   32 ال��ب��داي��ة  يف 
ل��ي��ت��ج��اوز 200 �صفحة  ت��ط��وي��ره  ب��ع��د ع��ل��ى 
يف  خمتلفة  بعناوين  مقتنيه  مكتبة  ت��رثي 
وجميع  والعلوم  والتاريخ  والآداب  ال��رتاث 

املو�صوعات ذات الطابع الثقايف.
خ��ط��ة  امل���ج���ل���ة  ب��������داأت   ،2010 وم����ن����ذ 
ال��وح��دات  م��ن  ع��دد  با�صتحداث  تطويرية 
مركزا  لتكون  املجلة  نقل  اإل��ى  تهدف  التي 
�صال�صل  خ��الل  م��ن  �صمولية  اأك���رث  ثقافيا 

الكتب، مبعدل كتاب كل اأ�صبوعني.
 ،)2010 )ف����رباي����ر   1431 ���ص��ف��ر  ويف 
علمت املجلة العربية على ا�صتحداث وحدة 

الن�صر الإلكرتوين.
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تقنية

جوال ترمب..
الحرب القادمة!

ال���� 20 م���ن ي��ن��اي��ر، مل ي��ك��ن ي��وم��ا ع���ادي���ا يف ت���اري���خ الأم��رك��ي��ني؛ 
فرئي�صهم اجل��دي��د ت��رم��ب اأدل����ى خ��الل��ه ب��ال��ق�����ص��م م��ا ب��ني م��وؤي��د 
بالغتيال  وتهديدات  ال�صوارع،  يف  ومظاهرات  لنتخابه،  ومعار�س 
اعتقاله  ومت  نف�صه  ع��ن  معلنا  �صرح  بع�صها  وجماعات  اأف���راد  م��ن 
ع�صية التن�صيب، والبع�س الآخر بقي جمهول على �صبكة الإنرتنت 

كجماعة اأنونيمو�س.
واأن��ون��ي��م��و���س ه���ذه، جم��م��وع��ة تعمل يف جم���ال ال��ن�����ص��ال عرب 
اإلى �صخ�س  الخرتاق الربجمي، ظهرت عام 2003، �صعارها يرمز 
م���ن دون راأ������س ي��ل��ب�����س ب��دل��ة ر���ص��م��ي��ة ك���اإ����ص���ارة ل��ع��دم وج����ود ق��ائ��د 

للمجموعة، اإ�صافة للتنظيم وال�صرية التامة.
ومنذ عام 2008 اتخذت اأنونيمو�س خطا جديدا لها، فقد نفذت 
ا�صتح�صان  لق��ى  مما  الرقمية،  القر�صنة  �صد  واأف��ع��ال  مظاهرات 
بع�س املحللني الرقميني، واإ�صاءة البع�س الآخر، لكونهم فو�صويني 

يف عملهم ح�صب و�صفهم لأنف�صهم!
رمب����ا ي��ت�����ص��اءل م���ن ي���ق���راأ ه����ذه ال�����ص��ط��ور، م���ا ع��الق��ة ت��رم��ب 
رئي�س  ملن�صب  ترمب  تر�صح  فمنذ  �صهلة؛  الإجابة  بالأنونيمو�س؟ 
الوليات املتحدة الأمركية، مل تتوقف هذه اجلماعة املجهولة عن 
الهجوم عليه، وت�صريب معلومات �صخ�صية جدا عنه، كعنوان منزله، 
ليتطور  واأرق��ام هاتفه،  ورقم �صمانه الجتماعي، ووثيقة ميالده، 
ف�صائحه  ي��وم��ي  ب�صكل  تعر�س  ت��وي��رت  على  لها�صتاقات  امل��و���ص��وع 
واأ�صراره، وتقي�س ردود الأفعال �صد موقفه من عدة ق�صايا اأهمها 

الهجرة وتعدد الأديان!
ومال يعرفه البع�س، اأن ترمب نف�صه ن�صط كثرا على تويرت، 
ي��وم تن�صيبه  اأح��ي��ان��ا، ولكن  اإل��ى ح��د اجل��ن��ون  ول��ه تغريدات ت�صل 
جالك�صي،  �صام�صوجن  ن��وع  م��ن  هاتفه  ع��ن  تخلى  بالق�صم  واإدلئ���ه 
اخلدمة  ج��ه��از  مبوافقة  وم�صفر  اآم���ن  ج��دي��د  ه��ات��ف  على  وح�صل 
ال�صرية، فهو، اأي ترمب، مل يعد رجل الأعمال الرثي، بل بات رئي�صا 

لأكرب دولة يف العامل.
اأنونيمو�س  جماعة  اخرتاقات  من  خوفا  ياأتي  امل�صفر  الهاتف 
وغرها، لكنه ميثل اأي�صا حتديا جديدا لهذه اجلماعة. فهل يكون 

ذلك عنوانا حلرب تل�ص�س جديدة؟

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب
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فينت سيرف )أبو اإلنترنت(
امليالد: 23 يونيو 1943 )73 عاما(

اجلن�شية: اأمركي.
ري��ا���ص��ي��ات،  الأك��ادمي��ي:  التخ�ش�ص 

علوم احلا�صوب.
امل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: ج��ام��ع��ة 

�صتانفورد، جامعة كاليفورنيا.
املهن: عامل حا�صب اآيل، مهند�س، اأ�صتاذ 

جامعي، بروف�صور، باحث.
اأهم الألقاب: اأبو الإنرتنت لإ�صهاماته 

الكبرة يف تطوير الإنرتنت.

اأهم الإجنازات:
• رئي�س هيئة الآيكان.

• مدير برنامج يف وكالة م�صاريع اأبحاث 
الدفاع املتقدمة داريا.

متويل جمموعات تطوير تكنولوجيا   •
حزم بروتوكولت الإنرتنت.

• تطوير اأول نظام للربيد الإلكرتوين 
.MSI التجاري

الكهرباء  مهند�صي  جمعية  يف  ع�صو   •
والإلكرتونيات.

• ع�صو يف الأكادميية الأمركية للفنون 
والعلوم.

ال���وط���ن���ي���ة  الأك�����ادمي�����ي�����ة  يف  ع�������ص���و   •
للهند�صة.

• ع�صو يف رابطة مكائن احلو�صبة.

فون مارت

سامسونج .. C9 Pro تصميم جديد بسعر مميز
Galaxy في سوق الهواتف الذكية حديثا، مولود جديد يحمل اسم C9 Pro. ويتميز اإلصدار الجديد بتصميم مميز مع  صدر عن عائلة 
شاشة بحجم Inch 6، ودقة وضوح 1920X1080 بيكسل بتقنية AMOLED، وذاكرة عشوائية سعتها Gb 6 مع كاميرا خلفية وأمامية 
بدقة 16 بيكسل. الهاتف الجديد موجه بالدرجة األولى للسوق الصيني، كما أن لدى محبي أجهزة Phablet فرصة القتناء C9 عن طريق 

اإلنترنت بسعرقدره 500 دوالر.

سين التقنية؟ من ذاكرة التقنية

س: كيف يتحول الهاتف 
الذكي إلى كاميرا واقع 

افتراضي؟
ج: من طريق جهاز صغير 

 Android يعمل بنظام
يسمى Insta360 Air، وبه 
يستطيع مستخدم الهاتف 

التقاط الصور والفيديوهات 
بزاوية 360 درجة وبطريقة 

احترافية.

سايمون فون Simon Phone من شركة IBM هو أول 
هاتف ذكي في العالم؛ تم انتاجه عام 1984 ليجمع بين 
الهاتف التقليدي ونظام الحوسبة، وقدم قبل 20 عاما 
نموذجا جديدا للهاتف المحمول آنذاك.

سايمون
أول هاتف ذكي 
في العالم
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مدير مركز األمير سلطان للبحوث يعدد مقومات الجذب بعسير

د. الوادعي: اختيار أبها دليل نجاح قطاع السياحة
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نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري
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نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
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مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
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مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
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هيئة التحرير
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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 فائـع
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التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
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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

و�صت�صهم  ع�����ص��ر،  يف  لل�صياحة  ال��ت��م��ي��ز 
ال��ب��ع��د  ت���دع���ي���م   ن��ف�����ص��ه يف  ال����وق����ت  يف 
الإ�صرتاتيجي  لالأمن ال�صياحي باململكة، 
القت�صادي  الإ�صرتاتيجي  البعد  واأي�صا 
ال��وط��ن��ي م��ن خ���الل تقليل ن��زي��ف راأ����س 
ال�صياح  واجت���اه  للخارج،  ال�صياحي  امل��ال 

لل�صياحة الداخلية«.
على   اأبها  »ح�صول  قائال  وا�صتطرد 
منوذج   العربية،  ال�صياحة  عا�صمة  لقب 
ميكن  باململكة  الداخلية  لل�صياحة  ناجح 
ال����ص���ت���ف���ادة م��ن��ه يف م��ن��اط��ق اأخ������رى يف 
كما  الوطنية،  ال�صياحة  خلدمة  ال��ب��الد 
�صتحقق هذه املنا�صبة  فوائد  اجتماعية 
الفعالية،  ه���ذه   �صت�صاحب  وت��روي��ح��ي��ة  
و�صينعك�س اأثرها الإيجابي على  املجتمع 
ول���ل���زائ���ري���ن م���ن دول اخل��ل��ي��ج  امل��ح��ل��ي 
ه��ذه  �صت�صيف  ك��م��ا  وغ���ره���م،  ال��ع��رب��ي 
من  مبا�صرة  اقت�صادية  فوائد  املنا�صبة  
التي  باملنطقة  ال�صياحي  احل���راك  زي���ادة 
وع�صر  باململكة  ال�صياحة  قطاع  �صتدعم 

على وجه اخل�صو�س«.
واأك�����د ال����وادع����ي اأن ه����ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة 
�صت�صهم يف التعريف الإعالمي بال�صياحة 
الوطنية من خالل التغطيات الإعالمية 
اأنها  اإلى  اإ�صافة  لهذا احلدث،  امل�صاحبة 
التي  امل��ع��اي��ر  لأه��م��ي��ة  الن��ت��ب��اه  �صتلفت 
عا�صمة  ع�صر  اخ��ت��ي��ار  خ��الل��ه��ا  م��ن  مت 
لل�صياحة العربية، وذلك لتكثيف اجلهود 
احلدث  هذا  مثل  يتكرر  حتى  لتدعيمها 

يف امل�صتقبل القريب.
يف  املنا�صبة  ه��ذه  »�صت�صهم  واأ���ص��اف 
الهتمام بجانب اجلودة من خالل ر�صد 
الإيجابيات، وحتديد ال�صلبيات اإن وجدت  
ل��ي��ت��م ت���ع���زي���ز الإي����ج����اب����ي����ات، وم��ع��اجل��ة 
اأو  املنا�صبة  ه��ذه  اأث��ن��اء  ���ص��واء  ال�صلبيات 
امل�صتمر  التح�صني  مبداأ  لتحقيق  بعدها 

للموارد البيئية وال�صياحية باملنطقة«. 
ال�����ص��ي��اح��ة  رائ������دة  »ع�����ص��ر  واأردف 
ال���داخ���ل���ي���ة ب��امل��م��ل��ك��ة وم��������راآة لأ����ص���ال���ة 
ال�������ص���ي���اح���ة وال���������رتاث ال����ع����م����راين ع��ل��ى 

امل�صتوى الوطني.
بع�صر  ال�صياحية  امل��ق��وم��ات  واأه���م 
ال��ت��ق��ت مع  ال��ت��ي  البيئية  امل��ق��وم��ات  ه��ي 
الإرادة اجلادة الطموحة للقيادة الإدارية 
جمال  يف  كبرة  جهودا  لتثمر  باملنطقة 
ال�����ص��ي��اح��ة، اأ����ص���ف���رت ع���ن اأب���ه���ا ع��ا���ص��م��ة 

ال�صياحية العربية 2017«

ريم العسيري

عّد مدير مركز الأمر �صلطان بن عبد 
البيئية  ل��ل��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات  ال��ع��زي��ز  
الدكتور  الأ�صتاذ  باجلامعة،  وال�صياحية 
اأب��ه��ا عا�صمة  اخ��ت��ي��ار  ال���وادع���ي،   ح�صني 
ما  على  �صاهدا   ،2017 العربية  لل�صياحة 
جناح  م��ن  ع�صر  عا�صمة  اإل��ي��ه   و�صلت 
اململكة   ال�صياحة على م�صتوى  يف  قطاع 
وتتويجا  والعربي،  الإقليمي  وامل�صتويني 
ل��ل��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة م���ن رج����ل ال�����ص��ي��اح��ة 
امللكي  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  باملنطقة  الأول 
الأم��ر في�صل بن خالد بن عبدالعزيز، 
اإجن��ازات��ه  ل�صجل  ي�صاف  كبرا  واإجن���ازا 

احلافل خلدمة الوطن واملواطن.
وقال »منا�صبة اأبها عا�صمة ال�صياحة 
العربية 2017، جانب من جوانب النجاح 
ل��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة يف امل��م��ل��ك��ة ب��رئ��ا���ص��ة 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلطان بن 
�صت�صهم  اأنها  �صلمان بن عبدالعزيز، كما 
وتر�صيخ  للوطن،  ال���ولء  روح  تعزيز  يف  
دعائم الوحدة الوطنية من خالل زيادة 
ت��ع��رف امل���واط���ن ع��ل��ى م��ك��ت�����ص��ب��ات وط��ن��ه 

ومقدراته.
وي������اأت������ي ه�������ذا م�����ع زي����������ادة اجت�����اه 
الداخلية  لل�صياحة  ال�����ص��ع��ودي  ال�����ص��ائ��ح 
لهذا  ا�صتجابة  رئي�صة(  وج��ه��ة  )ع�صر 
املنا�صبة  يف  ه��ذه  �صت�صهم   كما  احل���دث، 
ال�صياحة  ب��اأه��م��ي��ة  امل���واط���ن  وع���ي  زي����ادة 
على  اأي�صا  و�صتعمل  للمملكة،  الداخلية 
لل�صياحة  رائ��دة  ع�صر  اأن  حقيقة  تاأكيد 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، و���ص��ت��ك��ون مب��ن��زل��ة 
هذا  ل�صتمرار  اجلهود  مل�صاعفة  حمطة 

أهم المقومات السياحية

جاذبية الموقع
وسهولة الوصول إليه

ت����ت����م����ي����ز  م����ن����ط����ق����ة ع�����������ص�����ر  ب����امل����وق����ع 
يربط  ج�صرا  ميثل  ال���ذي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
جنوب اجلزيرة العربية ب�صمالها، وبوجود 
جميع  من  عديدة  برية  �صياحية  م�صارات 
اجل��ه��ود احلثيثة  ت�صعى  وم��ط��ار  اجل��ه��ات، 
الثقل  م��ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب  اإل����ى دويل  ل��ت��ح��وي��ل��ة 

ال�صياحي للمنطقة.

الفضاء الطبيعي
الطبيعي  الف�صاء  بوجود  املنطقة   تتميز  
النقي الذي مينح الزائر الراحة والهدوء.

المناظر الطبيعية 
وال�صهول،  والأودي��ة  كاجلبال  الت�صاري�س، 
الأح��م��ر،  البحر  ك�صاحل  امل��ائ��ي��ة  وامل��ن��اظ��ر 
واملياه  املائية،  وامل�صاقط  املائية  واجل��داول 
احل����ارة وال�����ص��ع��ب امل��رج��ان��ي��ة،  ب��الإ���ص��اف��ة 
الغابات  يف  املتمثلة  النباتية  املناظر  اإل���ى 
ال��ن��ب��ات��ي  الإح����ي����ائ����ي  ال���ت���ن���وع  م����ن   %70(
باململكة يف ع�صر(، بالإ�صافة اإلى  املراعي 
والقفار  وامل��روج  وال�صحارى  و املنتزهات  

واملحميات.

المناخ 
يعد  عامل اجلذب الأكرب للزائرين لوجود 
ال�صم�س ال�صاطعة وال�صباب يف املكان نف�صه، 
ال��ع��امل،   وت��ل��ك ظ��اه��رة مناخية ف��ري��دة يف 
اإلى حركة ال�صحب التي تتميز بها  اإ�صافة 
قمم اجلبال، ودرجة احلرارة املعتدلة على 
املو�صمية،  ال�صنة، والأمطار  معظم ف�صول 

وال�صياحة ال�صتوية وال�صيفية.

الحياة الحيوانية الفطرية
يف  عال  وتباين  عالية  نباتية  كثافة  وج��ود 
الت�صاري�س �صمح بوجود متعة امل�صاهدة؛ اإذ  
يوجد يف ع�صر حياة برية فريدة، كوجود 
الطيور املهاجرة وحدائق حيوانات عديدة، 
ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى وج����ود ب��ع�����س احل��ي��وان��ات 
النادرة مثل النمر، كما اأنه  ميكن لل�صائح 
ممار�صة  قن�س و�صيد الأ�صماك  يف املوا�صم 

املحددة ح�صب لئحة ال�صيد.

مظاهر تاريخية وعمرانية
العمرانية  بالقرى والآث��ار  املنطقة   متتاز 
املناخية،  للتغرات  مقاِومة  ا�صتمرت  التي 
اأك��ر االأمن���اط  ال�شكانية  مم��ا جعلها م��ن 
ال�����ص��رق الأو�����ص����ط،  وتتمتع  ا���ص��ت��ق��رارا يف 
واأث��ري��ة مهمة ممثلة يف  تاريخية  ب��رثوات 
جمموع الطرق التجارية واملواقع الأثرية 
وامل������دن ال���ق���دمي���ة وال����ق����الع واحل�������ص���ون، 
وهجرة  قرية   4500 من  اأك��رث  بها  ويوجد 

قدمية وحديثة.

مقومات ثقافية
ال���ع�������ش���ريي  ال�����رتح�����ي�����ب   •

بالزائرين: »مرحبا األف«.
ح��م��الت  ال���ش��ط��ي��اف:  قافلة   •
ت���رح���ي���ب���ي���ة ت����رح����ب ب����ال����زائ����ري����ن يف 

خمتلف �صوارع املنطقة.
ومنا�شبات  ال�شعبية  • الأم�شيات 

الأفراح.
والأزي���اء  ال�شعبية  الفن�ن   •
ال���رتاث���ي���ة: ال����ع����ر�����ص����ة، ال����زم����ل، 
القزوعي والدمة، وهي لي�صت جمرد 
األ���وان  ل���ون م��ن  رق�����ص��ات �صعبية ب��ل 

ال�صجاعة و احلما�صة.
• الربامج الريا�شية وال�شبابية: 
القدم  كرة  ودورات  اجل��ري  ك�صباقات 
امل���ح���ل���ي���ة وامل���ع�������ص���ك���رات وامل���خ���ي���م���ات 

ال�صبابية والك�صفية.

المراكز الحضارية الثقافية. 
يف  ل�صك  خالد:  امللك  جامعة   •
جمتمع  اأي  يف  التعليمي  امل�صتوى  اأن 
م�صتوى  على  و�صلبا  اإيجابا  ينعك�س 

احلراك الثقايف به.
وق��د ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ب��ع��بء التعليم 
اجل����ام����ع����ي وم�������ا ف�������وق اجل����ام����ع����ي، 
ع��ل��ى احل���راك  اإي��ج��اب��ا  انعك�س  وه���ذا 
ال��ث��ق��ايف ب��امل��ن��ط��ق��ة ����ص���واء ك����ان ذل��ك 
م��ن خ���الل ال��ت��دري�����س اأو امل���وؤمت���رات 
اأو  العمل  وور����س  وال���ن���دوات،  املقامة 
والأدبية  والثقافية  العلمية  النوادي 

باجلامعة.
وك�����ان حل�����ص��ور ال���ط���الب وجم��ت��م��ع 
باجلامعة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ه��ذه  ع�����ص��ر 
ث���ق���اف���ة  ت����ع����زي����ز  يف  ال����ك����ب����ر  دوره 
امل��ج��ت��م��ع، ه����ذا ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى ما 
تقدمه اجلامعة من خالل مراكزها 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة وع���م���ادت���ه���ا ل��ت��ق��دمي 
مبا�صرة  والثقافية  العلمية  اخلدمة 
ل��ك��ل ����ص���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع، وا����ص���رتاك 
م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا يف ن�����ص��اط��ات امل��ل��ت��ق��ي��ات 
باملنطقة،  الأدبية  الثقافية والنوادي 
بالإ�صافة اإلى الأبحاث العلمية التي 
تقوم بها اجلامعة يف خدمة املجتمع 
وت��رف��ع م��ن امل�����ص��ت��وى ال��ث��ق��ايف ل��ه يف 
العمادات  جميع املجالت. ومن هذه 
واملراكز عمادة خدمة املجتمع ومركز 
والدرا�صات  للبحوث  �صلطان  الأم��ر 
البيئية وال�صياحية، ومركز البحوث 
وال���درا����ص���ات الج��ت��م��اع��ي��ة، وع��م��ادة 
خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، وم��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال����ص���ت�������ص���ارات، ووك����ال����ة اجل��ام��ع��ة 
العلمي،  والبحث  العليا  ل��ل��درا���ص��ات 
ووح�����������دة ال�������ن�������دوات وامل�������وؤمت�������رات 

باجلامعة.
بتكليف  اجل��ام��ع��ة  ت�صرف  كما   
على  املنطقة  اأم��ر  �صمو  مبا�صر من 
الإ�صرتاتيجية  ال��درا���ص��ات  م��ن  ع��دد 
كل  يف  ب��امل��ن��ط��ق��ة  للتنمية  ال�����ص��ام��ل��ة 
الدرا�صات  جوانبها، و�صتت�صمن هذه 
�صينعك�س يف  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف  اجل��ان��ب 
نقلة نوعية لهذا املجال يف امل�صتقبل.

م��ن  ال��ث��ق��ايف:  اأب��ه��ا  ملتقى   •
املقومات الثقافية املهمة يف ع�صر.

الأدب��ي: ع��ام��ل من  اأبها  • ن��ادي 
ع���وام���ل اجل����ذب ال�����ص��ي��اح��ي ال��ف��ك��ري  

باملنطقة.
املفتاحة: مركز ح�صاري  • قرية 
الع�صري،  ال��ع��م��راين  ال���رتاث  ميثل 
وروع�������ي يف ت�����ص��م��ي��م��ه ال����رب����ط ب��ني 

القدمي واحلديث.

المقومات الصناعية 
���ص��ن��اع��ة الأ����ص���ل���ح���ة اخل��ف��ي��ف��ة ال��ق��دمي��ة 
ك���ال�������ص���ي���وف واخل����ن����اج����ر وال�������ص���ك���اك���ني، 
والأدوات الزراعية القدمية واأواين الطبخ 
وامل�����ص��ت��ل��زم��ات ال���رج���ال���ي���ة وامل���ج���وه���رات، 
واأدوات الزينة، و�صناعة الن�صيج، وبخا�صة 

الثياب الن�صائية املطرزة(.

جاذبية الترفيه
ق���اع���دة  ت��و���ص��ي��ع  ال���ري���ا����ص���ة: مت   •
امل�����الع�����ب والأم�������اك�������ن ال���ري���ا����ص���ي���ة 

باملنطقة.

• مدن واألعاب وماله: توفر مولت 
ب�صكل  ���ص��ي��اح��ي��ة  ك���ب���رة وخم���ي���م���ات 

دوري باملنطقة.
ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ال����ط����ع����ام: الأك����������الت   •
ك����احل����ن����ي����ذ، وامل�����ظ�����ب�����ي، وط���ري���ق���ة 

تقدميها.

مقومات بنية أساسية
• ال���ط���رق: ي���وج���د يف ع�����ص��ر اأك���رب 
امل�صادر  ح�صب  ب��ال��ع��امل  ط��رق  �صبكة 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، وه������ذه ال����ط����رق مت��ر 
ب���ال���ع���دي���د م����ن امل����ق����وم����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
املقومات  من  فاأ�صبحت  وال�صياحية، 

املهمة لل�صياحة بها.
• مطارات: مطار اأبها وبي�صة للنقل 
القائمة  اجلهود  اإل��ى  اإ�صافة  امل��دين، 
ي��ت��ن��ا���ص��ب مع  دويل  م���ط���ار  لإي����ج����اد 
واجلغرايف   ال�صياحي  الو�صع  اأهمية 
مل��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر، ول��ه��ذي��ن امل��ط��اري��ن 
املوا�صم  مع  تفاعال  ون�صاطات  برامج 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة، وامل��ت��وق��ع اأن ي��زي��د ه��ذا 
اله��ت��م��ام خ���الل امل��و���ص��م ال�����ص��ي��اح��ي 
اأن اخل���ط���وط اجل��وي��ة  امل��ق��ب��ل. ك��م��ا 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة م���ن امل��ق��وم��ات 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة وال��ف��اع��ل��ة ل��ل�����ص��ي��اح��ة يف 

ع�صر على مدى العقود املا�صية. 
ت�صهيل  دور ج��ي��د يف  ل��ه��ا  امل���وان���ئ،   •
ا�صتراد العديد من احتياجات البنية 

التحية لل�صياحة يف ع�صر.
• ���ص��ب��ك��ة الت�����������ص�����الت: وه�����ي م��ن 
واملاأمول  املهمة،  ال�صياحية  املقومات 
ب���راجم���ه���ا اخل��ا���ص��ة  ل���ه���ا  ي���ك���ون  اأن 

ال�صياحية.

خدمات سد الحاجات
ك���خ���دم���ات الإي����������واء م����ن ف����ن����ادق و���ص��ق��ق 
وا����ص���رتاح���ات ب��ي��وت ال�����ص��ب��اب، ب��الإ���ص��اف��ة 
كاملولت  والطعام  التموين  خ��دم��ات  اإل���ى  
واملطاعم،  واملحطات،  واملتاجر  والأ���ص��واق، 

وتاأجر ال�صيارات والنقل اجلماعي. 

األمن واالستقرار السياسي
بواجبها  املنطقة  يف  املعنية  اجلهات  تقوم 
يف ذلك �صواء من خالل ما يعرف بالأمن 
ال��ت��وع��وي��ة  ال����ربام����ج  اأو ع���رب  ال�����ص��ي��اح��ي 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ه��دف��ه��ا ال��رئ��ي�����س حتقيق 

الأمن للمجتمع امل�صيف ولل�صائح.
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التطوير الثالث ألفاق
اأثرها  ت�صاهدون  والتي  الثالثة  التطويرية  املرحلة  بدخولنا  ن�صعد 
»اآف����اق«، وه��ي حافلة بالكثر من  ال��ع��دد ل�صحيفة  اب��ت��داء م��ن ه��ذا 
مدر�صة  لبناء  خاللها  من  ن�صعى  والتحريرية،  الفنية  امل�صتجدات 
ال�صعودية  اجلامعات  م�صتوى  على  لي�س  جديدة  جامعية  �صحافية 

فح�صب، بل على م�صتوى اجلامعات العربية.
ال�صحافية  امل���دار����س  �صمن  امل��در���ص��ة  ه���ذه  ت�صبح  اأن  ونتمنى 
جامعيا  وم�صمونا  جديدا  �صحافيا  �صكال  تبني  لكونها  اجلامعية، 

ثريا، وتبويبا حتريريا نوعيا.
وقد عكف فريق �صحيفة »اآفاق«  )التحريري والفني والإداري( 
الذي  النموذج اجلديد،  بناء هذا  على  نعمل  ونحن  لأ�صابيع عديدة 
�صعينا من خالله  اأن يرقى بهذه ال�صحيفة اجلامعية الى م�صتويات 

زاهية يف عمرها اجلديد الذي يبداأ عامها اخلام�س من هذا العدد.
بن  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  ملعايل  بال�صكر  اتقدم  املنا�صبة  وبهذه 
رجاء اهلل ال�صلمي مدير اجلامعة الذي دعم فكرة وم�صروع التطوير 
ال�صكر ميتد  ال�صحيفة، كما  باأفكار واقرتاحات يف �صخ�صية  و�صاهم 
جهودهم  على  »اآف����اق«  اأ���ص��رة  من�صوبي  وال��زم��ي��الت  ال��زم��الء  لكافة 

وم�صاهمتهم يف تنفيذ هذا النموذج.

نافذة

• أسبوعية جامعة الملك خالد
• الصحيفة الجامعية

األكثر انتشارا: 45 الف
نسخة اسبوعيا

• أول صحيفة جامعية
تطبع بنظام الويب

• توزع في كافة
مناطق المملكة وخارجها

• توزع كل اسبوع داخل
صحيفة الوطن

شاركونا النجاح
لقطة 
األسبوع:
ضيف »آفاق«

في »صالون آفاق 
الثقافي«


