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آل دليم: تعلمت أبجديات الكتابة للصورة 
عن  يتحدث  دليم،  �آل  عبد�لعزيز  عبد�لإله  �لتطبيقية،  �لطبية  �لعلوم  بكلية  �لطالب 
�أث��ب��ت ج��د�رت��ه يف وق��ت قيا�سي  �أن���ه  جتربته �لإع��ام��ي��ة و�أ���س��ر�ر جن��اح��ه فيها، وي��ق��ول 
�لثقافية  �لقناة  �إد�رة  ��ستح�سان  ولق��ت  �ل�سا�سة،  على  عر�ست  تقارير  عدة  خال  من 
ومن�سوبيها، و�إد�رة حمطة تلفزيون �أبها؛ موؤكد� �أن �لتحاقه باحلقل �لإعامي مل يكن 
م�سادفة بل هو�ية �متدت معه 11 �سنة.                                             )تفا�سيل �سفحة 14(

نشرت وكالة الفضاء 
األميركية »ناسا«، أخيرا، 
هذه الصورة التي يظهر 

فيها القطب الشمالي 
للقمر. الصورة تم تجميعها 

من ١٠،٥٨١ صورة صغيرة 
التقطتها مركبة االستطالع 

الفضائية؛ وتغطي كل نقطة 
رقمية في الصورة متران 
مربعان من سطح القمر.

)امل�صدر: جامعة اأريزونا احلكومية، 
الوليات املتحدة الأمريكية(
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�أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم  ن��ي��اب��ة ع��ن وزي����ر 
�ل��ع��ي�����س��ى، رع���ى م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���س��ت��اذ 
�ل�����دك�����ت�����ور ف�����ال�����ح �ل�������س���ل���م���ي، �ل����ث����اث����اء 
للغة  �ل��دويل  �ملوؤمتر  �فتتاح  �ملا�سي، حفل 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل���ن�������ص �لأدب�������ي ع��ل��ى �ل�����س��ب��ك��ة 
�لعربية  �للغة  ق�سم  نظمه  �ل��ذي  �لعاملية، 
�ل��ع��ل��وم �لإن�����س��ان��ي��ة، خ��ال  و�آد�ب���ه���ا بكلية 
�إلى 19 من جمادى �لأولى  �لفرتة من 17 
�ل�سلمي  �أبها. وثّمن  �جلاري، بفندق ق�سر 
يف كلمته رعاية وزير �لتعليم لهذ� �ملوؤمتر، 
وق����ال »�أت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر و�لم���ت���ن���ان مل��ع��ايل 
�ملوؤمتر،  لهذ�  ودعمه  رعايته  على  �ل��وزي��ر 
وخ��ارج  د�خ���ل  �مل�ساركني  جميع  �أ�سكر  كما 
�لعلوم  �ململكة، و�لزماء �لأفا�سل يف كلية 
و�آد�ب��ه��ا  �لعربية  �للغة  وق�سم  �لإن�����س��ان��ي��ة، 
بذلوه  ما  على  للموؤمتر،  �ملنظمة  و�للجان 

من جهود كبرية«.
�إل������ى م��د  ي���ه���دف  �مل����وؤمت����ر  �أن  و�أك�������د 
ج�سور �لتعاون بني �ملخت�سني يف �لدر��سات 
تتيحها  �لتي  �لإمكانيات  ومعرفة  �للغوية، 

ي�سهم  مما  �لعربية،  �للغة  خلدمة  �ل�سبكة 
�لعلمية و�لتقنية ملعاجلة  يف و�سع �حللول 
�ل�سبكة  ع��ل��ى  �ل��ل��غ��وي  �ل�����س��ع��ف  م���و�ط���ن 

�لعاملية.
و�أك�����د �ل�����س��ل��م��ي �أن �ل���وق���ت ق���د ح��ان 
حا�سوبيا،  �لعربية  �للغة  معاجلة  لت�سجيع 
و��ستثمار  �لعاملية،  �ل�سبكة  عرب  وخدمتها 
ه���ذا ال��ن�����س��اط ال��ع��ل��م��ي ب��ت��ط��وره ال�����س��ري��ع، 
وق��اب��ل��ي��ت��ه مل�����س��ارك��ة �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص حتى 
�لعماقة  �ل�سركات  �هتمام  حم��ل  �أ�سحى 
و�لهيئات �لعلمية �لكربى، ل� »كوننا نعي�ص 
ح���ي���اة ���س��ري��ع��ة ت��ت��م��ي��ز ب���ث���ورة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
�لتي  �ل��و�ع��ي��ة  ل��اأم��م  ق��وة  �أن متثل  ميكن 
ت�سخر �ل�سبكة �ملعلوماتية لرت�سيخ هويتها 

�للغوية«.
�ل��ف�����س��اء  ����س��ت��غ��ال  �أن  �إل�����ى  و�أ�����س����ار 
�لعربية  �للغة  خدمة  جمال  يف  �ملعلوماتي 
و�حل��ف��اظ على �ل��ه��وي��ة ل ي���ز�ل حم���دود�، 
كما  �لأجنبية،  و�لثقافات  باللغات  مقارنة 
�أن �جلانب �لرتفيهي �أخذ حيز� كبري� من 

و  �لعاملية  �ل�سبكة  على  �لعربية  �لن�ساطات 
�لثقافة  تنمية  �لوقت ل�ستغاله يف  »ح��ان 

وتر�سيخ �لهوية �للغوية«.
�لعلوم  كلية  عميد  رح��ب  جهته،  م��ن 
�لإن�سانية، رئي�ص �للجنة �لعلمية، �لدكتور 
ي��ح��ي��ى �ل�����س��ري��ف، ب�����س��ي��وف �مل����وؤمت����ر من 
�أن  »ي�سعدين  وق���ال  �ململكة،  وخ���ارج  د�خ���ل 
�ملوؤمتر �لذي ينظمه  �أرح��ب بكم جميعا يف 
�لعلوم  بكلية  و�آد�ب��ه��ا  �لعربية  �للغة  ق�سم 
�إطار  يف  ياأتي  و�ل��ذي  باجلامعة،  �لإن�سانية 
�هتمام وحر�ص �لكلية و�أق�سامها على دفع 
حركة �لبحث �لعلمي، وهذ� �ملوؤمتر �لثاين 
�لعام، حيث نظم  �لكلية هذ�  �ل��ذي تنظمه 
»�لإع��ام  موؤمتر  و�لت�سال  �لإع���ام  ق�سم 

و�لإرهاب: �لو�سائل و�ل�سرت�تيجيات«.
�لعلمية  �للجنة  �أن  �ل�سريف  و�أو���س��ح 
تلقت �أكرث من 210 ملخ�سات بحثية، ُقبل 
منها 41 بحثا بعد �لتحكيم، و�أنه ي�سارك يف 
هذ� �ملوؤمتر نخبة من �لعلماء و�ملتخ�س�سني 
�أع��م��ال �ملوؤمتر  �أن  �إل��ى  من 14 دول��ة، لفتا 

وزعت على 10 جل�سات لعر�سها ومناق�ستها 
و�إث���ر�ئ���ه���ا، م���وؤك���د� �أن����ه روع����ي يف حت��دي��د 
�أه������د�ف �مل���وؤمت���ر ع��ن��اي��ت��ه��ا ب��اجل��دي��د من 
كغريها  »�ل��ل��غ��ة  �أن  �إل���ى  م�سري�  �لق�سايا، 
م��ن م��ظ��اه��ر �لخ��ت��اف �ل��ب�����س��ري مت��ار���ص 
حركتها يف ف�ساء عام يجري تكونه �سمن 
فانبثقت  متغري،  ف�سفا�ص  ت��ع��ددي  �إط���ار 
م���ن ه����ذ� �ل���و�ق���ع �أم�����ور ك���ث���رية، م��ن��ه��ا ما 
باعتبارها  و�لتقنية  �لعربية  باللغة  يتعلق 
و�سيطا ناقا حل حمل و�سائل نقل وحفظ 
باللغة  يرتبط  ما  ومنها  �لتقليدية،  �لعلم 
�لعفوية  م��ن  عليها  ط��ر�أ  وم��ا  �مل�ستخدمة، 
وهنا  �ل�سرعة،  تفر�سها  �ل��ت��ي  و�لتلقائية 
�لتوفيق بني كفاءة  ياأتي دور �ملخت�سني يف 

�لتعبري وقوة �لتاأثري«.

تفا�صيل �صفحات:
4، 5، 8، 9، 20 و 21

سعيد العمري
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خالل جولة سموه على المواقع المتضررة وبطون األودية..
فيصل بن خالد: سنحاسب المقصر من المسؤولين 

والمعتدي من المواطنين
يحيى التيهاني

�أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن خالد بن 
عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري  �أن �لو�سع يف منطقة 
م��وؤك��د�  مطمئن،   �أب��ه��ا،  مدينة  يف  وحت��دي��د�  ع�سري، 
�لأي���ام  خ��ال  �ل��ت��ي هطلت  �لم��ط��ار  �أن  كمية  �سموه 
يكون  �أن  ��ستدعى  مما  كثيفة،  كميات  كانت  �ملا�سية 
هناك خطط للطو�ريء و��ستنفار لكافة �جلهات ذ�ت 

�لعاقة.
تلك  ع��ن  نتجت  �ل��ت��ي  �ل���س��ر�ر  �أن  �سموه  و�أك���د 
بطون  علي  �لتعديات  لبع�ص  نتيجة  كانت  �لم��ط��ار 
�لودي�����ة ول�����س��وء �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ يف ع���دد من 
�أب���د�  �أن����ه  ل��ن ي��ت�����س��اه��ل  �مل��خ��ط��ط��ات، موؤكد�  ���س��م��وه 
يخالف  من  على  كل  �ل��ر�دع��ة  �لعقوبات  تطبيق  عن 
ولن  و�ل�سعاب،  �لأودي���ة  بطون  يف  �لبناء  يف  �لنظمة 

يت�ساهل مع �أي م�سوؤول تهاون يف �أد�ء و�جبه.
و�أكد �سمو �أمري منطقة ع�سري على دور �لعام 
يف نقل �ل�سورة �حلقيقية وحتري �مل�سد�قية يف كل ما 

ينقل و�أخذ �ملعلومة من م�سدرها �لر�سمي.
ج����اء ذل����ك خ����ال ج���ول���ة ���س��م��وه ع��ل��ى ع����دد من 
�أبها و�لتي �سملت جماري  �ملو�قع �ملت�سررة يف مدينة 
�ل�سيول بحي �ملوظفني و�ملن�سك و�ملروج و�لتقى بعدد 
ذلك  بعد  �سكاويهم؛  �ل��ى  ��ستمع  كما  �ملو�طنني،  من 
توجه �سموه �لى م�ست�سفى ع�سري �ملركزي و�طلع  على 
�لعمل  و�سري  �مل�ست�سفى  �ل��ط��و�ريء يف  تطبيق خطط 

هناك.
�أمري منطقة ع�سري قد عقد �جتماع  وكان �سمو 
عاجل مبكتبه بالمارة، �سم عدد من مديري �لإد�ر�ت 
ناق�ص فيه �لجر�ء�ت  �حلكومية و�لقطاعات �لمنية 
�لتي �تخذت خال �ليومني �ملا�سيني و�ل�ستعد�د�ت  

ملعاجلة مكامن �خللل .
�لجتماع  بن خالد خال  في�سل  �لأم��ري  و�أعلن 
�إم��ارة  تكون  لد�رة �لأزم����ات،  �إن�ساء مركز موحد  عن 
�لعديد  ع�سويته  يف  وي�سم  ل��ه،  مقر�  ع�سري  منطقة 
�لعاقة،  ذ�ت  �حلكومية  �لإد�ر�ت  من  �مل�سوؤولني  من 
بحيث يبا�سر �ملركز مهامه يوميا وعلى مد�ر �ل�ساعة 

خال فرتة �لأمطار و�إعان �لطو�رئ.
كافة �جلهات �خلدمية بح�سر  �سموه على  و�كد 
�ل�سر�ر �لتي طالت مدن وحمافظات �ملنطقة نتيجة 
�لمطار و�ل�سيول، ورفع تقارير عاجلة ودوريه عنها، 
�ملياه  فيها  تتجمع  �لتي  �مل��و�ق��ع  معاجلة  �ل��ى  �إ�سافة 
د�خ����ل �لأح���ي���اء؛ ك��م��ا وج���ه �جل��ه��ات �خل��دم��ي��ة برفع 

�حتياجاتها ب�سكل عاجل.

أمير عسير يوجه بإنشاء مركز إلدارة األزمات بمقر اإلمارة
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�أحدث �لجتاهات  �لعاملية من  �ل�سبكة  �للغة و�حلو�سبة و�لن�سر على  �أن در��سات 
�ل��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات جليلة ل��ل��غ��ات �ل��ب�����س��ري��ة، ف��ال��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر ب��ني �للغويني 
و�حلا�سوبيني �أدى �إلى ن�سوء فرع علمي جديد �أطلق عليه علم �للغة �حلا�سوبي 
�ل��ل��غ��ات �لأج��ن��ب��ي��ة، ويف مقدمتها  �ل��غ��رب و����س��ت��ف��ادت منه كثري م��ن  و�زده����ر يف 

�لإجنليزية و�لفرن�سية.
�للغة �لعربية حا�سوبيا، وخدمتها عرب  لقد حان �لوقت لت�سجيع معاجلة 
ال�سبكة العاملية، وا�ستثمار هذا الن�ساط العلمي بتطوره ال�سريع، وقابليته مل�ساركة 
�لقطاع �خلا�ص حتى �أ�سحى حمل �هتمام �ل�سركات �لعماقة و�لهيئات �لعلمية 
�لكربى، ل�كوننا نعي�ص حياة �سريعة تتميز بثورة معلوماتية ميكن �أن متثل قوة 

لاأمم �لو�عية �لتي ت�سخر �ل�سبكة �ملعلوماتية لرت�سيخ هويتها �للغوية.
و�إن ��ستغال �لف�ساء �ملعلوماتي يف جمال خدمة �للغة �لعربية و�حلفاظ 
على �لهوية ل يز�ل حمدود�، مقارنة باللغات و�لثقافات �لأجنبية، كما �أن �جلانب 
�لرتفيهي �أخذ حيز� كبري� من �لن�ساطات �لعربية على �ل�سبكة �لعاملية وقد حان 

�لوقت ل�ستغاله يف تنمية �لثقافة وتر�سيخ �لهوية �للغوية.
ول��ذ�  و����س��ع،  ب�سكل  �لأج��ن��ب��ي��ة  باللغات  �لعلمية  �لن�ساطات  �نت�سرت  لقد 
فمن يكتب بحثا باللغة �لإجنليزية ل يو�جه �سعوبات تذكر يف �ختيار �لدورية 
�لعاملية  �ل�سبكة  على  �لعلمي  �لن�سر  �أما  �لعلمية،  �أبحاثه  لن�سر  �ملنا�سبة  �لعلمية 
باللغة �لعربية فا ز�ل حمدود� لاأ�سف، ب�سبب عدم دقة معامل �لتاأثري �لعربي 
�ملتخ�س�سة يف �ملجات �لتي ت�سدر باللغة �لعربية فقط، ولعل مثل هذ� �ملوؤمتر، 
�ل�سبكة  ت�ستثمر  ولغوية  و�سائل حا�سوبية  �بتكار  ي�سهم يف  �ملخل�سة،  وبجهودكم 
�لعاملية، وتطور معامل تاأثري عربية توؤدي �إلى تقييم دقيق للمجات �لتي ت�سدر 

باللغة �لعربية.
* مقتطفات من كلمة معايل مدير اجلامعة  املوؤمتر الدويل
للغة العربية والن�ص الأدبي على ال�صبكة العاملية

حوسبة اللغة *

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

اختتام دورة إعداد الممثل المسرحي
عدنان األلمعي 

 
ن��ظ��م ال��ن�����س��اط امل�����س��رح��ي ب��اجل��ام��ع��ة، 
�مل�سرحي  �مل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن 

�لثالث، دورة �إعد�د �ملمثل �مل�سرحي.
وقدم �لدورة �لتي ��ستمرت ثاثة 
�أي����ام، �مل��خ��رج �مل�����س��رح��ي رئ��ي�����ص جلنة 
�لثقافة  بجمعية  �مل�سرحية  �ل��ف��ن��ون 

و�لفنون باأبها،متعب �آل ثو�ب.
�لتعريف  ع��ل��ى  �ل����دورة  و�ح��ت��وت 
مب�����د�ر������ص �مل���������س����رح، وم����ق����دم����ة ع��ن 
�ل��ت��م��ث��ي��ل �مل�����س��رح��ي م��ن��ذ ب���د�ي���ات���ه، 

وكذلك �لتعريف بتمارين �ل�سرتخاء 
�لنف�سي  �جل��و  تهيئة  يف  ت�ساعد  �لتي 
متارين  �إلى  �إ�سافة  للممثل،  �ملنا�سب 
�ل�������س���وت و�لأح���ا����س���ي�������ص و�مل�������س���اع���ر 
�مل�����س��اع��دة  و�لأدو�ت  و�لن����ف����ع����الت 

للممثل �مل�سرحي.
�ل��ط��اب  ����س���وؤون  و�أو����س���ح عميد 
ه��ذه  �أن  ه��ب��ا���ص  �آل  م��ري��ع  �ل���دك���ت���ور 
�ساعات  خم�ص  ب��و�ق��ع  �أقيمت  �ل���دورة 
الن�ساط  ل��ط��اب  وخ�س�ست  ي��وم��ي��اً، 
�سمن  ت��دخ��ل  �أن��ه��ا  مبينا  �مل�����س��رح��ي، 
�ملهرجان  وب��ر�م��ج  و�أن�سطة  فعاليات 

امل�سرحي الثالث الذي يقيمه الن�ساط 
خال هذ� �لف�سل.

الن�ساط  رئي�س  ب���نّ  جانبه،  من 
�أن ه��ذه  �ل��ك��ع��ب��ي  �مل�����س��رح��ي حم��م��د 
�ل��������دورة ت����اأت����ي ب����د�ي����ة ل��ل��ع��دي��د م��ن 
يف  الن�ساط  �سيقدمها  التي  ال���دورات 
�ملجال �مل�سرحي يف هذ� �لف�سل، ومنها 
و�ل�سينوغر�ف،  �مل�����س��رح��ي،  �لإخ����ر�ج 

وكتابة �لن�ص �مل�سرحي وغريها.
يذكر �أن �جلامعة تقيم مهرجانا 
م�����س��رح��ي��ا ك����ل ع�����ام ب���ح�������س���ور ك��ب��ار 

�ملهتمني يف �لو�سط �مل�سرحي.

 سارة القحطاني
باملركز  باجلامعة،  �لأ�سنان  طب  كلية  ف��ازت 
وطالبات  لطاب  �لعلمية  �مل�سابقة  يف  �لأول 
ط��ب �لأ���س��ن��ان يف م��وؤمت��ر �لإم�����ار�ت �ل���دويل 
لطب �لأ�سنان ومعر�ص طب �لأ�سنان �لعربي 
�لفرتة  خ��ال  �لذي عقد   »2017 »�إي���دك   ،21

من 7-9 من فرب�ير �جلاري.
و�ساركت �لكلية بفريق مكون من خم�ص 
�سند�ص  �ل��دك��ت��ورة   وه���ن:  �م��ت��ي��از،  طبيبات 
�لغامدي، و�لدكتورة �أفنان معدي، و�لدكتورة 
�ل��غ��ام��دي،  و�ل��دك��ت��ورة ولء  �مل�����س��وري،  �سهد 

و�لدكتورة هاجر من�سور.
�لأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  ف��ري��ق  ح�سل   وقد 
�لنهائية  �ملناف�سة  يف  �لكاملة  �لعامات  على 
�لنهائيات  �إل��ى  تاأهلت  جامعات   10 ب��ني  م��ن 
من  جامعة   150 �لت�سفيات  �سمت  �أن  بعد 
»�إي��دك«  �لعامل. ويعد موؤمتر  �أنحاء  خمتلف 
�أكرب فعالية يف جمال طب �لأ�سنان يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا، 
�لنا�سئة  �لأ���س��و�ق  �إل��ى  �ملثالية  �ل��ب��و�ب��ة  وه��و 

و�لبعيدة يف جمال طب �لأ�سنان.

أمير عسير
يشكر الجامعة 
ويمتدح تقرير 
عمادة الطالب

عدنان األلمعي

بن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  �لأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  �سكر  خ��ط��اب  �جل��ام��ع��ة،  تلقت 
�لتقرير  حو�ها  �لتي  �ملميزة  �جلهود  على  خاله  �أثني  ع�سري،  منطقة  �أم��ري  عبد�لعزيز، 

�خلتامي لعمادة �سوؤون �لطاب.
وكان �لتقرير ت�سمن �أهم �لأن�سطة و�ملبادر�ت و�لفعاليات خال �لعام 1436- 1437، 
و�أو�سح ر�سالة �جلامعة نحو �ملجتمع، وبخا�سة فئات �ل�سباب، وتقدمي ما يفيدهم ويحقق 

�لرقي يف جمالت �حلياة كافة.
�أم��ري  �سمو  وت�سجيع  دع��م  �ل�سلمي،  فالح  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  �جلامعة،  مدير  وث��ّم��ن 
منطقة ع�سري، وما تلقاه �جلامعة د�ئما من توجيهات بناءة، ودعم متو��سل، و�هتمام كبري 

من لدنه، موؤكد� مو��سلة �لعطاء يف خدمة �لوطن مبا يتو�فق مع تطلعات �سموه.

أسنان الجامعة األول في »إيدك 2017«



مدير الجامعة: حان وقت معالجة اللغة العربية 
حاسوبيا وخدمتها عبر الشبكة العالمية

سعيد العمري

�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم  وزي��ر  ع��ن  نيابة 
�لأ���س��ت��اذ  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  رع���ى  �لعي�سى، 
�ل����دك����ت����ور ف����ال����ح �ل�������س���ل���م���ي، �ل���ث���اث���اء 
�ل����دويل  �مل���وؤمت���ر  �ف��ت��ت��اح  �ملا�سي، حفل 
للغة �لعربية و�لن�ص �لأدبي على �ل�سبكة 
�لعربية  �للغة  �لذي نظمه ق�سم  �لعاملية، 
خال  �لإن�سانية،  �لعلوم  بكلية  و�آد�ب��ه��ا 
�ل��ف��رتة م��ن 17 �إل���ى 19 ج��م��ادى �لأول���ى 

�جل��������اري، ب���ف���ن���دق ق�����س��ر �أب����ه����ا. وث���ّم���ن 
رعاية  �أل��ق��اه��ا،  �ل��ت��ي  �لكلمة  يف  �ل�سلمي 
»�أتقدم  وقال  �ملوؤمتر،  لهذ�  �لتعليم  وزير 
على  �ل���وزي���ر  مل��ع��ايل  و�لم��ت��ن��ان  بال�سكر 
�أ�سكر  كما  �مل��وؤمت��ر،  لهذ�  ودع��م��ه  رعايته 
�ململكة،  وخ����ارج  د�خ���ل  �مل�����س��ارك��ني  جميع 
و�ل����زم����اء �لأف���ا����س���ل يف ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
و�آد�بها  �لعربية  �للغة  وق�سم  �لإن�سانية، 
و�للجان �ملنظمة للموؤمتر، على ما بذلوه 

من جهود كبرية«.

�إل������ى م��د  ي���ه���دف  �مل����وؤمت����ر  �أن  و�أك�������د 
ج�سور �لتعاون بني �ملخت�سني يف �لدر��سات 
تتيحها  �لتي  �لإمكانيات  ومعرفة  �للغوية، 
ي�سهم  مما  �لعربية،  �للغة  خلدمة  �ل�سبكة 
�لعلمية و�لتقنية ملعاجلة  يف و�سع �حللول 
�ل�سبكة  ع��ل��ى  �ل��ل��غ��وي  �ل�����س��ع��ف  م���و�ط���ن 
�لعاملية، ويثّمن �لأدو�ر �لتي ميكن �أن يقوم 
بها �للغويون و�حلا�سوبيون يف تعزيز مكانة 

�للغة �لعربية.
�للغة  در�����س���ات  �أن  �ل�سلمي  و�أ����س���اف 

�لعاملية  �ل�سبكة  على  و�لن�سر  و�حل��و���س��ب��ة 
�لتي تقدم خدمات  �أح��دث �لجت��اه��ات  من 
ب��اأن  ذل���ك  �ل��ب�����س��ري��ة، معلا  ل��ل��غ��ات  جليلة 
�لتعاون �ملثمر بني �للغويني و�حلا�سوبيني 
�أدى �إلى ن�سوء فرع علمي جديد �أطلق عليه 
ع��ل��م �ل��ل��غ��ة �حل��ا���س��وب��ي و�زده����ر يف �ل��غ��رب 
�للغات �لأجنبية،  فا�ستفادت منه كثري من 

ويف مقدمتها �لإجنليزية و�لفرن�سية.
لت�سجيع  ح���ان  ق���د  �ل���وق���ت  �أن  و�أك�����د 
معاجلة �للغة �لعربية حا�سوبيا، وخدمتها 

عرب ال�سبكة العاملية، وا�ستثمار هذا الن�ساط 
مل�ساركة  وقابليته  �ل�سريع،  بتطوره  �لعلمي 
�لقطاع �خلا�ص حتى �أ�سحى حمل �هتمام 
�لعلمية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل��ع��م��اق��ة  �ل�����س��رك��ات 
�لكربى، ل� »كوننا نعي�ص حياة �سريعة تتميز 
بثورة معلوماتية ميكن �أن متثل قوة لاأمم 
�ملعلوماتية  �ل�سبكة  ت�سخر  �لتي  �ل��و�ع��ي��ة 

لرت�سيخ هويتها �للغوية«.
�ل��ف�����س��اء  ����س��ت��غ��ال  �أن  �إل�����ى  و�أ�����س����ار 
�لعربية  �للغة  خدمة  جمال  يف  �ملعلوماتي 

و�حل��ف��اظ على �ل��ه��وي��ة ل ي���ز�ل حم���دود�، 
كما  �لأجنبية،  و�لثقافات  باللغات  مقارنة 
�أن �جلانب �لرتفيهي �أخذ حيز� كبري� من 
�لعاملية �ل�سبكة  على  �لعربية  �لن�ساطات 
و »حان �لوقت ل�ستغاله يف تنمية �لثقافة 

وتر�سيخ �لهوية �للغوية«.
�نت�سار�  ه��ن��اك  �أن  �ل�سلمي  و�أو����س���ح 
�لأج��ن��ب��ي��ة،  ب��ال��ل��غ��ات  �لعلمية  ل��ل��ن�����س��اط��ات 
و�أردف »من يكتب بحثا باللغة �لإجنليزية 
ل يو�جه �سعوبات تذكر يف �ختيار �لدورية 
�لعلمية،  �أب��ح��اث��ه  لن�سر  �ملنا�سبة  �لعلمية 
�لعاملية  �ل�سبكة  على  �لعلمي  �لن�سر  �أم���ا 
�لعربية فا ز�ل حم��دود� لاأ�سف،  باللغة 
�لعربي  �ل��ت��اأث��ري  معامل  دق��ة  ع��دم  ب�سبب 
�ملتخ�س�سة يف �ملجات �لتي ت�سدر باللغة 
�ل��ع��رب��ي��ة ف��ق��ط، ول��ع��ل م��ث��ل ه���ذ� �مل��وؤمت��ر، 
وب��ج��ه��ودك��م �مل��خ��ل�����س��ة، ي�����س��ه��م يف �ب��ت��ك��ار 
�ل�سبكة  ت�ستثمر  ولغوية  حا�سوبية  و�سائل 
�لعاملية، وتطور معامل تاأثري عربية توؤدي 
ت�سدر  �ل��ت��ي  للمجات  دق��ي��ق  تقييم  �إل���ى 

باللغة �لعربية«.
يخفى  ل  �إن���ه  �أي�����س��ا،  �ل�سلمي  وق���ال 
�أحدثته  �ل��ذي  �لكبري  �لأث��ر  �جلميع  على 
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �ملعا�سرة على 
مل�ستخدميها  تتيح  و�ل��ت��ي  �لعربية،  �للغة 
م�ستمرة  ب�سورة  تو��سل  على  يكونو�  �أن 
�سلبي  ب�سكل  �أث���رت  �أن��ه��ا  �إل  بع�سهم،  م��ع 
ل  م�ستخدميها  لأن  �لعربية،  �للغة  على 
ب�سبب  �ل�سحيحة،  �لعربية  باللغة  يكتبون 
هجينة  لغة  وتوظيف  �لخت�سار�ت،  كرثة 
تعتمد على �مل�سطلحات �لأجنبية و�لرموز 

�ملخت�سرة.
�ل�سبل  ت��ب��ح��ث��ون يف  »ل��ع��ل��ك��م  وت���اب���ع   
�ملعينة على �لكتابة �ل�سحيحة و�لتقيد بها 
�حرت�ما  �لجتماعي،  �لتو��سل  و�سائل  يف 
لاأجيال  وح��م��اي��ة  �ل��ك��رمي،  �ل��ق��ر�آن  للغة 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة �ل�����س��غ��وف��ة ب��و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل 

�حلديثة«.
�لعلوم  كلية  عميد  رح��ب  جهته،  من 
�لإن�سانية، رئي�ص �للجنة �لعلمية، �لدكتور 
ي��ح��ي��ى �ل�����س��ري��ف، ب�����س��ي��وف �مل���وؤمت���ر من 
�أن  »ي�سعدين  وق��ال  �ململكة،  وخ���ارج  د�خ��ل 
�أرحب بكم جميعا يف �ملوؤمتر �لذي ينظمه 
�لعلوم  بكلية  و�آد�ب��ه��ا  �لعربية  �للغة  ق�سم 
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خدمة المجتمع 
تدرب أمن المنشآت

���س��م��ن �ل���ت���ع���اون و�ل�����س��ر�ك��ة �ل��ق��ائ��م��ة 
خدمة  ع��م��ادة  يف  ممثلة  �جلامعة  ب��ني 
و�إد�رة  �مل�����س��ت��م��ر،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �مل��ج��ت��م��ع 
�نطلقت  ع�سري،  مبنطقة  �ملن�ساآت  �أمن 
تنظمها  �ل���ت���ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��������دور�ت 
�فتتح  �إذ  �ملن�ساآت،  �أم��ن  لأف��ر�د  �لعمادة 
عميد خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر 
�لدكتور مبارك بن �سعيد حمد�ن دورة 
�لأر�سفة  ودورة  �لإد�ري�����ة،  �لت�����س��الت 
�لإل��ك��رتون��ي��ة، �لأح���د �مل��ا���س��ي.  وتقام 
�ل�����دورة يف �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ن�����س��ف م�����س��اء، 

وت�ستمر 90 يوما.

ورشة إعداد دراسة ذاتية
بمجتمع الخميس

عقدت كلية �ملجتمع بخمي�ص م�سيط، ور�سة تدريبية بعنو�ن  »�إعد�د �لدر��سة 
�لذ�تية«، بح�سور م�سوؤويل �لكلية و�أع�ساء هيئة �لتدري�ص.

�إع��د�د  بكيفية  �لتدري�ص  هيئة  �أع�����س��اء  تعريف  �إل��ى  �ل��ور���س��ة  وه��دف��ت 
�لتطوير  �مل��و���س��وع يف  بغر�ص جت��وي��د  فيها  و�مل�����س��ارك��ة  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �ل��در����س��ة 

و�جلودة.
�أهمية  على  مريع  �آل  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لكلية  عميد  �سدد  جهته،  م��ن 
�ل��ور���ص و�ل���دور�ت �لتدريبة يف حتفيز وت��دري��ب �لأك��ادمي��ي، وجناحه  عقد 
�لكلية  �ل��ذي خطت فيه  �لتطوير و�جل��ودة،  يف مو�سوع مهم مثل مو�سوع 
بالدكتور  ممثلة  �لكلية  لوكالة  �سكره  مقدما  متقدمة،  خطو�ت  و�جلامعة 

حممد ظافر �لقحطاين على جهوده �ملقدرة يف هذ� �لعمل.

إعالن

�مل��وؤمت��ر وزع��ت على 10 جل�سات  �أع��م��ال  �أن 
�أنه  موؤكد�  و�إثر�ئها،  ومناق�ستها  لعر�سها 
روع���ي يف حت��دي��د �أه���د�ف �مل��وؤمت��ر عنايتها 
ب��اجل��دي��د م���ن �ل��ق�����س��اي��ا، م�����س��ري� �إل����ى �أن 
»�ل��ل��غ��ة ك��غ��ريه��ا م���ن م��ظ��اه��ر �لخ���ت���اف 
�ل��ب�����س��ري مت��ار���ص ح��رك��ت��ه��ا يف ف�����س��اء ع��ام 
يجري تكونه �سمن �إطار تعددي ف�سفا�ص 
م��ت��غ��ري، ف��ان��ب��ث��ق��ت م���ن ه���ذ� �ل���و�ق���ع �أم���ور 
ك���ث���رية، م��ن��ه��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا و���س��ي��ط��ا ن��اق��ا حل 
حمل و�سائل نقل وحفظ �لعلم �لتقليدية، 

�إطار  ياأتي يف  و�لذي  باجلامعة،  �لإن�سانية 
�هتمام وحر�ص �لكلية و�أق�سامها على دفع 
حركة �لبحث �لعلمي، وهذ� �ملوؤمتر �لثاين 
�لذي تنظمه �لكلية هذ� �لعام، حيث نظم 
»�لإع��ام  و�لت�سال موؤمتر  �لإع��ام  ق�سم 

و�لإرهاب: �لو�سائل و�ل�سرت�تيجيات«.
�لعلمية  �للجنة  �أن  �ل�سريف  و�أو���س��ح 
بحثية،  م��ل��خ�����س��ات   210 م���ن  �أك����رث  ت��ل��ق��ت 
ُق��ب��ل م��ن��ه��ا 41 ب��ح��ث��ا ب��ع��د �ل��ت��ح��ك��ي��م، و�أن���ه 
�لعلماء  من  نخبة  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  يف  ي�سارك 
و�مل��ت��خ�����س�����س��ني م���ن 14 دول�����ة، لف��ت��ا �إل���ى 

وما  �مل�ستخدمة،  باللغة  يرتبط  ما  ومنها 
�لتي  و�لتلقائية  �لعفوية  م��ن  عليها  ط��ر�أ 
تفر�سها �ل�سرعة، وهنا ياأتي دور �ملخت�سني 
يف �ل���ت���وف���ي���ق ب����ني ك����ف����اءة �ل��ت��ع��ب��ري وق����وة 
قو�عدي  معياري  جانب  ف���الأول  �ل��ت��اأث��ري، 
يحر�سه �سدنة �للغة ويحوطونه بعنايتهم، 
كل ح�سب خلفيته ومنهجه، قبول ورف�سا 
نف�سها،  باللغة  يتعلق  و�ل��ث��اين  ل��ل��ج��دي��د، 
فمنتج �للغة لدية �ختبار�ت لغوية متعددة، 
�لتلقي  قاعدة  �ت�ساع  هو  �ملق�سود  �أن  ومب��ا 
منحنى  ت�سلك  حينئذ  �للغة  فاإن  و�سمولها 

يقرب ماأخذها من مدركات �جلمهور، وبني 
هذ� وذ�ك تتعر�ص �للغة لآفات".

�ملجل�ص  رئي�ص  �ألقى  ذ�ت��ه،  �ل�سياق  يف 
�لدكتور  ب��اجل��ز�ئ��ر،  �لعربية  للغة  �لأع��ل��ى 
���س��ال��ح ح��م��و���ص ب��ال��ع��ي��د، كلمة �مل�����س��ارك��ني، 
يف  �مل�����س��ارك��ني  وب��ا���س��م  »با�سمي  فيها  وق���ال 
�مل���وؤمت���ر، ن��ت��ق��دم ب��ج��زي��ل �ل�����س��ك��ر جلامعة 
�مللك خ��ال��د، ومل��ع��ايل م��دي��ره��ا، على ح�سن 
�ل���س��ت��ق��ب��ال و�ل�����س��ي��اف��ة، و�إن����ه مل��ن دو�ع���ي 
�سرورنا �أن نختار هذ� �ملو�سوع، نظر� ملا له 
�أبعاد ح�سارية ومعا�سرة، وما يعاجله  من 

غمار  يخو�ص  حيث  م�ستقبلية،  �آف���اق  م��ن 
�ملحتوى �لرقمي وما ي�سخ يف �ل�سبكة من 
�ملكتوب �لعربي �لذي يجعل �حلرف �لعربي 
ي��ن��ال م��وق��ع��ا ب��ني �ل��ل��غ��ات، وه���ذ� �مل��و���س��وع 
و�أن  �لق�سوى،  �لأهمية  �إعطاء  �إلى  بحاجة 
له  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي  �ل���رت�ث  يقع يف تخزين 
مقد�ر زماين ومكاين يف كل لغات �لعامل«.

مبوقع  نعتز  »�إن���ن���ا  ب��ال��ع��ي��د   و�أ�ساف 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف �ل��ه��ي��ئ��ات �لأمم���ي���ة، ويف 
عدد  ويف  م�ستعمليها،  ع��دد  ويف  �نت�سارها، 
�مل���و�ق���ع ب��ال��ع��رب��ي��ة، وم���ا ت��ن��ال��ه ي��وم��ي��ا من 

 2007 قبل   12 �ل��رت��ب��ة  م��ن  فتنتقل  زي����ادة، 
عليها  ويقع   2016 ع��ام  �لثالثة  �لرتبة  �إل��ى 
�لناطقني  غ��ري  م��ن  وده���ا  ويطلب  �لطلب 
بها، وهذ� دللة على عظمتها وقوتها بقوة 
منبها  �ل�سد�رة،  يف  د�ئما  و�لإ���س��ام  دينها 
�إلى »ما تقوم به �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�لريادة  لها  ت�سجل  �إذ  �لرقمنة؛  جم��ال  يف 
ترقية  على  �لعاملة  �ل��ت��و����س��ل  �سبكات  يف 
�للغة �لعربية، وهذ� بف�سل وحد�ت �لبحث 
�ل��ت��ي ت�ساهي  �ل��ب��ح��وث �جل�����ادة  وم���ر�ك���ز 

مر�كز �لبحوث �لعاملية �ملتقدمة«.
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سعيد العمري

�كت�س���ف برنام���ج جامعة �مللك خالد �ل�س���حي 
و�لتثقيف���ي و�لتوع���وي �خلام����ص مبحافظ���ة 
رج���ال �أمل���ع مبركز �حلري�س���ة، حالة مري�س���ة 
ع�س���رينية تع���اين من مر�ص ن���ادر يطلق عليه 

.Cystic Fibrosis »علميا »�لتليف �لكي�سي
و�أو�س���ح ��ست�س���اري �لأمر��ص �ل�س���درية 
بكلية �لطب باجلامعة �لدكتور بدر �لغامدي، 
�أن���ه عند ت�س���خي�ص �حلال���ة تبني �أن �ملري�س���ة 
تع���اين م���ن خلل جيني ي�س���يب �جلينات، وهو 
مر�ص ور�ثي نادر يف �ل�سرق �لأو�سط، وينت�سر 

يف �لغ���رب، و�أدى �إل���ى تكي�س���ات يف �لرئة وخلل 
يف �لبنكريا����ص، مم���ا �أث���ر عل���ى عملي���ة �لنم���و 
ل���دى �ملري�س���ة و�لوعي كذل���ك، لكون���ه يوؤدي 

�إلى نق�ص �لفيتامينات يف �جل�سم.
و�أ�ساف »عند �سوؤ�ل �ملري�سة عن �لتاريخ 
�ملر�س���ي، �ت�س���ح �أنه���ا ل ت�س���تطيع �أن تع���ي ما 
م���ن  حتف���ظ  ول  ت�س���لي  ول  حوله���ا،  ي���دور 
�لق���ر�آن �س���يئا«، مبين���ا �أن �لتليف �لكي�س���ي هو 
�أح���د �لأمر��ص �لور�ثية، �أي ينتقل من �لآباء 
لاأبناء عرب �جلينات، ويوؤثر ب�سكل رئي�سي يف 
�لرئت���ني و�لبنكريا�ص، وقد ي�س���يب �لأع�س���اء 
�لأخرى كالكب���د، كم���ا �أنه يعمل على �ن�س���د�د 

�لإنزمي���ات  تف���رز  �لت���ي  �لبنكريا����ص  قن���و�ت 
ث���ّم  و�لربوتينات، وم���ن  للده���ون  �لها�س���مة 
يوؤثر يف �مت�سا�سها عرب �لأمعاء، مما يت�سبب 
�لبط���ن  و�نتف���اخ  �لتغذي���ة،  مب�ساكل �س���وء 

و�لإم�ساك.
ونب���ه �لغام���دي �إل���ى �أن �ملر����ص ي�س���عب 
عاج���ه، لكون���ه خل���ا جيني���ا، لك���ن ي�س���اعد 
لت�س���حيح  �لفيتامين���ات  ببع����ص  �ملري����ص 
�مل�س���ار، �إذ مت حتوي���ل �ملري�س���ة �إلى م�ست�س���فى 
�لع���اج  م�س���توى  لرتتي���ب  �ملرك���زي،  ع�س���ري 
و�لت�سخي�ص ب�سكل �أف�سل، و�أو�سح �أنه يف مثل 

هذه �حلالت حتتاج �إلى زر�عة رئتني.

216 وكيال ومسجال ورئيس قسم في »ورشة شركاء النجاح«
سارة القحطاني 

�أقام���ت عم���ادة �لقب���ول و�لت�س���جيل، ور�س���ة 
عم���ل بعن���و�ن »�س���ركاء �لنج���اح« ��س���تقبلت 
فيه���ا 216 م���ن وكاء ووكي���ات �لكلي���ات، 
وروؤ�س���اء �لأق�س���ام و�مل�س���جلني و�مل�سجات. 
�إج���ر�ء�ت  توحي���د  �إل���ى  �لور�س���ة  وهدف���ت 
�لعم���ل ب���ني �لعم���ادة و�لكلي���ات، وتو�س���يح 
�مل�ستجد�ت و�لتطوير �مل�ستمر. وقدم عميد 
�لقب���ول و�لت�س���جيل �لدكت���ور عبد�ملح�س���ن 
للم�س���تجد�ت،  تو�س���يحيا  �لق���رين عر�س���ا 
�لإلكرتوني���ة  �خلدم���ات  جدي���د  مو�س���حا 

�لتي تقدمها �لعمادة. 

ح���ول  نقا�س���ات  �لور�س���ة  و�س���هدت 
و�لإر�س���اد  و�لتحوي���ل  �لت�س���جيل  عملي���ات 
�لأكادمي���ي، بينما �أج���اب �لعميد على جميع 
��ستف�س���ار�ت �حل�سور. و��ستعر�ست �لور�سة 
�أي�س���ا، �ملاحظ���ات �لت���ي ر�س���دتها �لعم���ادة 
خال �لف�س���ل �لدر��س���ي �ملا�س���ي، و�حللول 
وكذل���ك  �ملاحظ���ات،  لتل���ك  �ملقرتح���ة 
ناق�ست �س���و�بط �لت�سجيل للف�سل �جلديد 
ب���ني �لعم���ادة  �آلي���ة �لعم���ل  و�لتف���اق عل���ى 
و�لكليات حول �س���و�بط �لعتذ�ر و�لفر�ص، 
بجانب ��ستعر��ص خدمة �حلذف و�لإ�سافة 

�جلديدة يف هذ� �لف�سل.
ومل تغف���ل �لور�س���ة ع���ن ��س���تعر��ص 

خدمة �لإر�ساد �لأكادميي على »�أكادمييا«، 
�أف�س���ل ومناق�س���ة  ب�س���كل  و�آلي���ة تفعيله���ا 
بينم���ا  �ملنقطع���ني،  �لط���اب  متابع���ة 
ج���رى حو�ر مفت���وح ب���ني قي���اد�ت �لعمادة 
و�لكلي���ات. ماحظ���ات ر�س���دتها �لعم���ادة 

خال �لف�سل �ملا�سي: 
�لختب���ار�ت  �إج���ر�ء  يف  �لتاأخ���ر   •
�إل���ى  �أدى  مم���ا  و�عتماده���ا،  �لبديل���ة 
رفعه���ا متاأخ���ر� �إلى �لعم���ادة وحرمان 
تعدي���ل  م���ن  و�لطالب���ات  �لط���اب 
�لف���رتة  خ���ال  �لدر��س���ية  جد�وله���م 

�ملحددة لذلك.
• �لتاأخ���ر يف �عتم���اد طلب���ات �ملعادلة، 

�لز�ئ���ر لبع����ص �لط���اب و�لطالب���ات، 
و�س���ع  �إنه���اء  تاأخ���ر  �إل���ى  �أدى  مم���ا 
�لف���رتة  �س���من  �لطالب���ة  �أو  �لطال���ب 

�ملحددة لذلك.
بع����ص  م�س���ار  حتدي���د  يف  �لتاأخ���ر   •
�أح���دث  مم���ا  و�لطالب���ات،  �لط���اب 
تاأخري� يف ت�سجيل �جلد�ول �لدر��سية 

لهم يف �لوقت �ملحدد لذلك.
م���ن  �لتحوي���ل  طلب���ات  ��س���تقبال   •
�لط���اب و�ملو�فق���ة عليه���ا، علم���ا باأن 
ف���رتة �لتحوي���ل �نته���ت من رم�س���ان 
�لتق���ومي  يف  ج���اء  م���ا  وف���ق  �ملب���ارك 

�لأكادميي )�خت�سا�ص �لعمادة(.

• ��س���تقبال طلب���ات �لز�ئ���ر �لد�خل���ي 
لبع�ص �لطاب و�لطالبات وت�س���ميم 
)�خت�س���ا�ص  �إلكرتوني���ة  ��س���تمار�ت 

�لعمادة( .
• ��س���تقبال طلب���ات �لز�ئ���ر �خلارجي 
للط���اب و�لطالبات، م���ع �لعلم باأنهم 
�لنظ���ام  عل���ى  بطل���ب  يتقدم���و�  مل 

�لأكادميي )�خت�سا�ص �لعمادة(.
�ر���س��ال خطابات  �أو  م���و�د  �إ���س��اف��ة   •
�إ����س���اف���ة ل���ط���اب وط���ال���ب���ات )ز�ئ����ر 
خ�����ارج�����ي( مل�������و�د غ����ري م���ع���ت���م���ده يف 
�ملر�سل  �لطالبة  �أو  �لطالب  خطاب 

من جامعته.

�لط���اب  �أو�س���اع  معاجل���ة  ع���دم   •
و�لطالب���ات �ملتوقع تخرجهم وحتويل 
بع�ص �ل�س���عب �إل���ى تعلي���م �إلكرتوين، 
تعليم���ا  لي�س���ت  �مل���و�د  ب���اأن  علم���ا 

�إلكرتونيا.
• و�س���ع �س���عب مو�د �مل�س���توى �لو�حد 
يف �لوق���ت نف�س���ه عند �إع���د�د �جلدول، 
مما ت�سبب يف تعار�ص �ملو�د لدى كثري 
�مللتزم���ني  و�لطالب���ات  �لط���اب  م���ن 
باخلط���ة وع���دم حج���ز بع�ص �ل�س���عب 
لتخ�س�س���ات معينة، تافيا لت�س���جيل 
تخ�س�س���ات  م���ن  وطالب���ات  ط���اب 

خمتلفة يف �ل�سعبة نف�سها.

برنامج الحريضة يكشف حالة مرضية نادرة

أكثر من 120 مراجعا لعيادة التدخين بالحريضة
سعيد العمري

 
ر�ج����������ع ع������ي������ادة م����ك����اف����ح����ة �ل����ت����دخ����ني 
���س��خ�����س��ا   120 م����ن  باحلري�سة، �أكرث 
ر�غ��ب��ني يف ت���رك �ل��ت��دخ��ني. وج���اء ذل��ك 
�ل�����س��ح��ي  �ل����ربن����ام����ج  �سمن فعاليات 
�ل��ذي  �خل��ام�����ص  و�لتثقيفي  و�ل��ت��وع��وي 
ن��ظ��م��ت��ه �جل��ام��ع��ة يف م��رك��ز �حل��ري�����س��ة 

مبحافظة رجال �أملع. 
مكافح���ة  عي���ادة  م�س���رف  و�أو�س���ح 
�لتدخ���ني باجلامع���ة، �س���عيد ظويف���ر �أن 
�لعي���ادة �أتت حر�س���ا من مدي���ر �جلامعة 
�لدكتور فالح �ل�سلمي، و�أنها تندرج �سمن 
جه���ود مرك���ز �لتوجي���ه و�لإر�س���اد بعمادة 
�لعي���ادة  �أن  مو�س���حا  �لط���اب،  �س���وؤون 
تعنى بالتوعية باأ�سر�ر �لتبغ وم�ستقاته، 
و�مل�س���كر�ت  �ملخ���در�ت  �أ�س���ر�ر  وكذل���ك 

بالتوعية و�لتثقيف و�لعاج.
و�أ�س���اف ظويف���ر �أن طريق���ة �لعاج 
للمدخنني وم�س���تقات �لتبغ من )�سي�سة، 
مع�س���ل، �س���مة، �س���ويكة، متباك(، تتم عن 
طريق جهاز �ملام�ص �لف�سي بالذبذبات 
عل���ى  ت�س���اعد  �لت���ي  �لكهرومغناطي�س���ية 
حتفي���ز �لغ���دة �لنخامية لإف���ر�ز هرمون 
�لأندروفني، وحتديد� )بيتا �لأندروفني( 
�لذي ي�س���هم يف ط���رد و�إخ���ر�ج �لنيوكتني 
ع���ن طري���ق )�لب���ول، �لع���رق، و�ل���رب�ز(، 
خلم����ص  يخ�س���ع  �مل�س���تفيد  �أن  مبين���ا 

جل�سات عاجية.
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حملة خليجية على السرطان 
سارة القحطاني 

للتوعية  �خلليجية  �حلملة  بال�سامر،  �ل��ط��ال��ب��ات  ل��در����س��ة  �جل��ام��ع��ي  �مل��رك��ز   نظم 
ود�ّسنها  �ملا�سي ،  �لأ�سبوع  بد�ية  �نطلقت  �لتي  لتد�سني �حلملة  �متد�د�  بال�سرطان، 
�ملدير �لعام لل�سوؤون �ل�سحية مبنطقة ع�سري، �لدكتور حممد بن علي �لهبد�ن. وقد 
�لفعاليات يف كل من جممع  �ملركز �جلامعي عدد من  �لتي نظمها  �ساحب �حلملة 

�لو�حة بخمي�ص م�سيط، وجممع ع�سري مول  �ملركزي. 

ملتقى التميز الرابع 
ملتقى  يف  بال�سامر،  �لطالبات  لدر��سة  �جلامعي  باملركز  ممثلة  �ساركت �جلامعة 
و�لإر�ساد  للدعوة  �لتعاوين  �ملكتب  مع  بالتعاون  بامل�سقى،  �أقيم  �لذي  �لر�بع  �لتميز 
وتوعية �جلاليات بال�سعف، وذلك بتقدمي برنامج عن  �سرطان �لثدي بح�سور عدد 
�ل�سحة  �سديقات  عن  جلنة  تعريفية  بفقرة  �لربنامج  وب��د�أ  �ل�سيد�ت.  من  كبري 
هيئة  ع�سوة  �للقاء،  �سيفة  تناولت  ثم  �ل�سافعي.  هالة  �لدكتورة  قدمتها  بامل�سقى، 
�لثدي،  �سرطان  مو�سوع  �لن�سار،  حممد  �إمي��ان  �لدكتورة  �لطب،  بكلية  �لتدري�ص 
�لذ�تى.  �لفح�ص  وكيفية  �لك�سف عنه مبكر� وطرق  �ل�سوء على م�سبباته  م�سلطة 

و�ختتمت �ملحا�سرة باملناق�سة و�ملد�خات.
 

برنامجان في محايل
فاطمة األسمري 

نظمت كلية �لعلوم �لطبية للبنات مبحايل، �لربنامج �لتوجيهي لطالبات �لمتياز 
�لذي يعد جزء� من جمموعة خدمات ذ�ت كفاءة عالية يف م�ساعدة �لطالبات على 
�لكلية  �أق��ام��ت  م���و�ز،  خ��ط  وعلى  لديهن.  �لتمري�سية  و�ل��ق��در�ت  �مل��ه��ار�ت  حت�سني 
برناجما عن طرق �إعد�د �لبحوث ون�سرها يف �ملجات �لعلمية �ملحّكمة، ��ستفاد منه 

عدد من ع�سو�ت هيئة �لتدري�ص.

ثالثة مشاريع
جنحت ثاث من طالبات ق�سم �لإعام و�لت�سال بكلية �لعلوم �لإن�سانية يف تقدمي  
من�سقة  ك�سفت  �مل�ساريع،  تلك  نوعية  وع��ن  �جل��دي��د.   �لإع��ام  مل��ادة  �مل�ساريع  �أف�سل 
�لق�سم،  �ملحا�سرة نورة عامر، �أنها عبارة عن �إن�ساء مدونات، م�سرية �إلى �أن ثاثا من 
�أف�سل �ملدونات، وهن: �سارة �لقرين، �سيماء �ل�سهري،  �لطالبات جنحن يف ت�سميم 

ومنى �لقويعي.

لقاءات تعريفية
ليلى الشهراني

برعاية عمادة �سوؤون �لطاب ووكالتها ل�سوؤون �لطالبات، نظمت كلية �ملجتمع باأبها، 
جامعتهن  جتاه  وو�جباتهن  بحقوقهن  تعريفهن  بهدف  للطالبات  لقاء�ت  �أخ��ري�، 
وحثهن على �جلد و �لجتهاد وحتفيزهن على �حل�سور و�لنتظام بدء� من �لف�سل 
�لدر��سي �لثاين. و�سعت �للقاء�ت لت�سجيع �لطالبات على �ل�سرت�ك باأن�سطة �لكلية، 

و�لتعريف بالرب�مج �لإلكرتونية �لتي وفرتها �جلامعة خلدمة �لطالب و�لطالبة.

تدريب 30 عضوة تدريس 
سهام القحطاني  

�لطالبات(، بدعم وتوجيه من وكيلة  �ملجتمع بخمي�ص م�سيط، )�سطر  �أقامت كلية 
لع�سو�ت   )MySite موقعي( بعنو�ن  م�سيط، دورة  �آل  ح�سني  �أمل  �لدكتورة  �لكلية 

��ست�س����قاء يف �لرئت����ني، و�س����يق يف �لتنف�����ص، 
فاأجريت له �لفحو�سات �لازمة، وتبني من 
خاله����ا خط����ورة حالته، فت����م حتويله ونقله 
�إل����ى م�ست�س����فى �لقحم����ة  ب�س����يارة �لإ�س����عاف 
�لع����ام. كم����ا عاين����ت عي����اد�ت �لربنام����ج حالة 
لفت����اة تبل����غ م����ن �لعم����ر 20 عام����ا تع����اين من 
�س����يق يف �لتنف�����ص وخفق����ان ع����ال يف �لقل����ب، 
�إ�سافة �إلى م�ساكل يف �سمامات �لقلب، ومن 
خال �لفحو�س����ات مت �لتو�سل �إلى �أن هناك 
�حتمالي����ة لوجود م�س����كلة خلقي����ة يف �لقلب، 
وعل����ى �إثره����ا مت حتوي����ل �حلالة �إل����ى طبيب 

قلب �أطفال مب�ست�سفى ع�سري �ملركزي.

عيادات الحريضة تحول حاالت لعسير المركزي
عبدالعزيز رديف

حول����ت عي����اد�ت برنام����ج �جلامع����ة �ل�س����حي 
�ملق����ام  �خلام�����ص  و�لتثقيف����ي  و�لتوع����وي 
مبركز �حلري�س����ة �أخري�، عدد� من �حلالت 
�حلرج����ة �إل����ى �مل�ست�س����فيات �لعام����ة �ملجاورة 
ملرك����ز �حلري�س����ة، �س����ملت م�ست�س����فى ع�س����ري 
�ملرك����زي، وم�ست�س����فى �لقحم����ة، وم�ست�س����فى 
�إل����ى  مل�س����ن  �لع����ام.  وحول����ت حال����ة  حماي����ل 
م�ست�س����فى ع�س����ري �ملرك����زي ملعاناته م����ن �آلم 
يف �لكل����ى، وبعد �إجر�ء �لفحو�س����ات �لازمة 
له �ت�س����ح �أن هناك ت�س����خما كبري� يف حو�ص 

كبريت����ني،  ح�س����وتني  وج����ود  �إث����ر  �لكلي����ة، 
)�لكلي����ة بحج����م 3.5 �س����م(. كم����ا مت حتوي����ل 
حال����ة �أخ����رى �إل����ى م�ست�س����فى ع�س����ري، وكانت 
�ملفا�س����ل  يف  �لته����اب  م����ن  يع����اين  ملري�����ص 
وروماتي����زم، �إ�س����افة �إلى ه�سا�س����ة يف �لعظام، 
ومر�����ص د�خ����ل �أن�س����جة �لرئت����ني، وعل����ى �إثر 
ذلك مت �إجر�ء �لفحو�س����ات �لازمة للحالة، 
و�ت�س����ح م����ن نتائجه����ا �أنه يعاين من ق�س����ور 

كبري يف وظائف �لرئتني.
و�كت�سفت �لعياد�ت حالة مل�سن يبلغ من 
�لعم����ر 70 عام����ا، يعاين من �رتفاع يف �س����غط 
�لدم، و�س����رعة يف نب�س����ات �لقلب، �إ�سافة �إلى 

أخبار الجامعة

هيئة �لتدري�ص، قدمتها من�سقة �لبو�بة �لإلكرتونية رند� حممد. وتعرفت �مل�ساِركات 
خال �لدورة على كيفية ت�سميم وتن�سيط مو�قعهن و�ملعلومات �ملطلوب تو�فرها يف 
�لبالغ عددهن 30 ع�سوة  �ل��دورة، �حلا�سر�ت  �ملو�قع �خلا�سة بهن. وحثت مقدمة 

تدري�ص، على   تفعيل هذه �خلدمة �ملقدمة من جامعة �مللك خالد.  

تصميم المقرر المدمج  
سهام القحطاني

نظمت كلية �ملجتمع بخمي�ص م�سيط، )�سطر �لطالبات(، ور�سة تدريبية ل� 20 ع�سوة 
حيث  جل،  حمري�ء  �ملدربة  قدمتها  �ملدمج؟«  مقرري  �أ�سمم  »كيف  بعنو�ن  تدري�ص 
عر�ست جتربتها يف جمال ت�سميم مقررها �ملدمج وكيفية �إحر�زها 100% يف معايري 
�لتقييم. وناق�ست �مل�ساركات خال �لور�سة جتاربهن وخرب�تهن �ل�سابقة كما تبادلن 

�لروؤى يف �ملقرر�ت �ملدجمة و�لتعلم �لإلكرتوين.

رفع األبحاث إلكترونيا
سهام القحطاني

كرتات،  رقية  �لدكتورة  وتقنياتها،  �لإد�ري��ة  �لعلوم  بق�سم  �مل�ساعدة  قدمت �لأ�ستاذة 
Eprints.kku. لإلكرتوين� �لأبحاث  �لأبحاث علي م�ستودع  دورة تدريبية عن رفع 
ع�سو�ت  من   30 ومب�ساركة  م�سيط،  بخمي�ص  للبنات  �ملجتمع  كلية  edu.sa مبقر 
�لتدري�ص. وثمنت كريات دور �جلامعة  يف �إن�ساء م�ستودع �لأبحاث �لإلكرتوين ملا له 

من مز�يا يف تبادل خرب�ت �لباحثني.

برنامج توجيهي
لطالبات االمتياز 

فاطمة االسمري
�لتدريب  بلجنة  ممثلة  تهامة  بفرع  للبنات  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  نظمت 
و�لمتياز بالكلية، �لربنامج �لتوجيهي لطالبات �لمتياز، للف�سل �لدر��سي �لثاين 
للعام �جلامعي 1437-1438ه. ويهدف �لربنامج �إلى �إك�ساب �ملمر�سات كفاءة عالية، 
وكذلك  �لثقة،  وب��ن��اء  �لتمري�سية  و�مل��ق��در�ت  �مل��ه��ار�ت  حت�سني  على  وم�ساعدتهن 

حت�سني مقدرة �لطالبات يف مو�جهة م�ساكل �ملر�سى يف مو�قع �لعمل. 

إعداد البحوث
فاطمة األسمري 

نتائج  عر�ص  ط��رق  عن  دورة  تهامة،  بفرع  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  نظمت 
�لعاملية  و�ل���دوري���ات  �مل��ج��ات  يف  للن�سر  �لعلمية   �ل��ورق��ة  �إع����د�د  وكيفية  �ل��ب��ح��وث 
�إع��د�د  �أ�ساليب  �مل�ساِركات  وطبقت  تدري�ص.  ع�سوة   15 نحو  منها  ��ستفاد  �ملحكمة، 
وعر�ص �لبحوث و�لأور�ق �لعلمية يف �ملوؤمتر�ت، وكيفية �لبحث عن معامل �لتاأثري 

وح�سابه للمجات و�لدوريات �لعاملية �ملحكمة. 

خطاب شكر
كريمة سالم

ح�سلت كلية �لعلوم و�لآد�ب ممثلة يف م�سرفة �لتوجيه و�لإر�ساد بالكلية، �لدكتورة 
�لأول،  �لدر��سي  �لف�سل  �لأد�ء خال  دينا بدر �سياء على تقييم ممتاز يف م�ستوى 
وذلك يف خطاب �سكر وجه �إلى �لكلية عميد �سوؤون �لطاب �لدكتور مريع �لهبا�ص.  
يف  جهدها  ق�سارى  تبذل  �أن  وتعد  �ل��ط��اب،  ���س��وؤون  ع��م��ادة  خطاب  �لكلية  وتثمن 

�ل�ستمر�ر بالعمل �لدوؤوب �لذي يحقق م�سلحة �لطالبات.

االجتماع األول
سميرة عسيس

�لغر�بي،  �هلل  عبد  �سلمى  �ل��دك��ت��ورة  رف��ي��دة،  ب��اأح��د  �لعلوم و�لآد�ب  كلية  عميدة  �فتتحت 
�إياهن  �ساكرة  �لتدري�ص،  هيئة  باأع�ساء  مرحبة  �لثاين،   �لدر��سي  �لأول للف�سل  �لجتماع 
يف  �لأد�ء  م�ستوى  لرفع  و�لتعاون  �لتطوير  يف  �ل�ستمر�ر  على  حثتهن  كما  جهودهن  على 

�لعمل و�لو�سول بالعملية �لتعليمية للهدف �ملن�سود.
�لاتي  و�ل�سعوبات  �مل�ساكل  ع��ن  �لأق�����س��ام  رئي�سات  م��ن  كلمات  �ل��غ��ر�ب��ي  و��ستمعت 
و�حتو�ئهن  بالطالبات  �لهتمام  على  و���س��ددت  �لأول،  �لدر��سي  �لف�سل  خ��ال  و�جهتهن 

وم�ساعدتهن وحماولة فهم م�ساكلهن.

هذا رزقهم
و�لآخ���ر يف جمال�سنا وع��رب و�سائل  حت��دث مقارنات جندها بني �حل��ني 
من  �ل��ق��دم  ك��رة  لعبو  عليه  يح�سل  م��ا  ب��ني  م��ن  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لذين  �لع�سكريني  وبخا�سة  �لدولة،  موظفو  عليه  يح�سل  وما  �أم��و�ل 
متنا�سني  ب�سوء،  �لوطن  هذ�  يريد  من  كل  من  وحدودنا  �أمننا  يحمون 
�إن�سان، فاهلل قد تكفل لكل  لكل  �سبحانه وتعالى  �أنها رزق قد كتبه �هلل 

منا قبل ولدته برزقه.
ِ رزقها«. وقال تعالى  قال تعالى »َوَما ِمْن َد�بهٍَّة يِف �ْلأَْر�ِص �إِلهَّ َعلَى �هللهَّ
اُكْم«. وقال تعالى �أي�سا  ُ َيْرُزُقَها َو�إِيهَّ ِمُل ِرْزَقَها �هللهَّ »َوَكاأَيِّْن ِمْن َد�بهٍَّة ل حَتْ
�ِسَك َلَها«. وعلى ذلك يدل قوله  ُ ِللنهَّا�ِص ِمْن َرْحَمٍة َفا مُمْ »َما َيْفَتِح �هللهَّ

ِلِه«. تعالى »َو�إِْن ُيِرْدَك ِبَخرْيٍ َفا َر�دهَّ ِلَف�سْ
َيْوَماً  اأَْرَب��ِع��َ�  ��ِه  مِّ اأُ َبْطِن  يف  َخْلُقُه  ُيْجَمُع  اأَح��َدُك��ْم  »اإنَّ  ويف احلديث 
َغًة ِمْثَل ذلَك، ُثمَّ ُيْر�َسُل  ُنْطَفًة، ُثمَّ َيُكوُن َعلََقًة  ِمْثَل ذلَك، ُثمَّ َيُكوُن ُم�سْ
َوَعَمِلِه  َو�أَجِلِه  ِرْزِقِه  ِبَكْتب  َكِلماٍت:  باأْرَبِع  َوُيوؤَْمُر  وَح،  ِفيِه �لرُّ َفَيْنُفُخ  �ملَلَُك 

َو�َسِقيٍّ �أَْو �َسِعيٍد«. رو�ه م�سلم من حديث  �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه.
وكل هذه �لآيات و�لأحاديث تدل على �أن �أرز�قكم من �هلل رب �لعاملني 
ول د�عي لإجر�ء هذه �ملقارنات �لتي تنفي تكفل �هلل برزق �لإن�سان وت�سل 
به من حيث ل ي�سعر ملرتبة �حل�سد و�لغرية؛ ولذلك يجب علينا �لبتعاد 
�أن يتقي �هلل، لأن �هلل  عن مثل هذه �ملقارنات، وعلى كل من يتقول بها 

عز وجل هو �ملتكفل بالرزق، بينما يعمل �لنا�ص ويجتهدون يف �أعمالهم.
ورزُق  �لأب����د�ِن عافيتها،  ف���رزُق  �أن����و�ع،  و�ل���رزق على  م���رزوق،  �لكل 
ورزق  ها  �إخا�سُ �لقلوِب  ورزُق  ن��ق��اوؤه��ا،  �لأرو�ح  ورزق  علُمها،  �لعقوِل 
�مل��ال وما  �ل���رزق فقط يف  �أن  �أل يعتقد  �لإن�����س��ان  �ل��ت��ز�وج ذري��ت��ه، وعلى 

يح�سل عليه من �أجر، علما باأنه لن متوت نف�ص حتى ت�ستويف رزقها. 

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير
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متابعات

10جلسات تناقش اللغة العربية والنص األدبي
على الشبكة العالمية

برنام���ج  خال���ه  و��س���تعر�ص  �لرقم���ي«، 
»�ملع���رب« �ل���ذي يعد طريقة جدي���دة لتعلم 
وتعليم �لإعر�ب، با�س���تخد�م �أ�سلوب جذ�ب، 
حلاجي���ات  ت�س���تجيب  تفاعلي���ة،  وو�جه���ة 
�ملعلم/�ملتعل���م �ملعا�س���ر، وتنقل���ه م���ن رتابة 
�لتعاطي مع �لقانون �لنحوي �إلى �لتعامل 

�حلي مع �ملفرد�ت.

الجلسة الثانية
بورقة  �لثانية  �جلل�سة  مناق�سات  وب���د�أت 
ح�سني،  ري��ه��ام  �ل��دك��ت��ورة  قدمتها  بحثية 
�ملنيا بجمهورية  �لآد�ب بجامعة  من كلية 
م�سر �ل��ع��رب��ي��ة، ب��ع��ن��و�ن »م��ن �ل����د�د� �إل��ى 
�لن�ساأة  بني  �لإلكرتوين  »�لأدب  و  �جلافا« 
و�ل����ت����ط����ور«، م�����س��رية م���ن خ����ال بحثها 
�لإل��ك��رتوين،  �لأدب  مناق�سة  وج���وب  �إل���ى 
�ل�سياقني  يف  و�لتطور،  �لن�ساأة  حيث  من 

�لعربي و�لغربي.
�أي�����س��ا ����س���ارك يف �جل��ل�����س��ة �ل��دك��ت��ور 
مرباح  قا�سدي  جامعة  من  حا�سة  عمار 
باجلز�ئر، ببحث تناول فيه مو�سوع �لن�ص 
�لإلكرتونية  �لتقنية  �لتفاعلي بني  �لأدبي 
على  �ل�سوء  م�سلطا  �لأدب��ي��ة،  و�جلمالية 
مقدرة �لن�ص �لتفاعلي على فر�ص نف�سه، 
يف ظ���ل �ل���ث���ورة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �ل��ع��ارم��ة، 
وم����دى ت��ف��اع��ل �ل���ق���ارئ �ل��ع��رب��ي م���ع ه��ذ� 
�لن�ص، ومدى �سدقية هذ� �لن�ص يف �لنقد 

�لأدبي �حلديث.
نقا�ساتها  �لثانية  �جلل�سة  و�ختتمت 
�ل��دك��ت��ور�ه  طالبة  قدمتها  بحثية  ب��ورق��ة 
ج��ه��اد �ل��ف��ال��ح م���ن �جل��م��ه��وري��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�لرقمية  »�لق�سيدة  وعنو�نها  �لتون�سية، 
�أن م��ا بلغته  �ل��ك��ت��اب��ة«، م��وؤك��دة  وحت����ولت 
هو  تطور  م��ن  �ملعا�سر  �ل��زم��ن  يف  �لكتابة 
�سهدتها  �ل��ت��ي  للتحولت  بديهية  نتيجة 
لي�ص  �ل��رق��م��ي  �لأدب  �أن  ك��م��ا  �ل��ع�����س��ور، 
فالكتابة  ول حت��دي��ا،  �ل���ورق���ي  م��ع  ق��ط��ع��ا 
ق���د ���س��ق��ت درب�����ا ط���وي���ا �ب���ت���د�ء ب��ال��ر���س��م 
و�ل��ن��ق��و���ص و�ن��ت��ه��اء �إل���ى �ل��ط��ب��اع��ة، تليها 
�إذن بني  �ل��ع��اق��ة  »ل��ي�����س��ت  ف����  �ل���رق���ام���ة، 
�ل���ط���ب���اع���ة و�ل�����رق�����ام�����ة ق���ط���ع���ا، ب�����ل ه��ي 
��ستمر�رية وتو��سل و�إن تباينت �أو �ختلفت 

منطلقاتهما �أو �أ�س�سهما«.
�مل�سائية  جل�ساته  �مل��وؤمت��ر  و��ستكمل 
فايز  �ل��دك��ت��ور  ق��دم��ه  ببحث  �لأول  لليوم 
�مل���ل���ك في�سل  ع��ب��د�ل�����س��ام م���ن ج��ام��ع��ة 

سعيد العمري
وعبدالعزيز رديف

�نطلقت �سباح �لثاثاء �ملا�سي، جل�سات 
و�لن�ص  �لعربية  للغة  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر 
�لأدب�������ي ع��ل��ى �ل�����س��ب��ك��ة �ل��ع��امل��ي��ة، �ل���ذي 
ن��ظ��م��ت��ه �جل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة ب��ق�����س��م �للغة 
�لإن�سانية،  �لعلوم  و�آد�بها بكلية  �لعربية 
�أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم  وزي���ر  ب��رع��اي��ة 
من  من  19-17  �لفرتة  خال  �لعي�سى، 

جمادى �لأولى.
خم�سة  �لأول  �ليوم  جل�سات  وناق�ست 
ب��ح��وث ع��ل��م��ي��ة، ب���د�أه���ا �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 
جم���اه���د م���ي���م���ون، م���ن ج��ام��ع��ة �ل��ط��اه��ر 
م���ولي ب��اجل��ز�ئ��ر، مب��و���س��وع »مت��ظ��ه��ر�ت 
�لزدو�جية �للغوية �لف�سحى و�لعامية يف 
�للغة  ترقية  على  و�أثرها  �لعاملية،  �ل�سبكة 
�لعربية« ، و�أ�سار فيه �إلى �أن ت�سفح �ل�سبكة 
و��سح  ت��ف��اوت  على  نقف  يجعلنا  �لعاملية 
بني ��ستعمال �للغات فيها ومدى جناعتها، 

وبخا�سة �للغة �لعربية، عامية وف�سحى.
وناق�ص �لدكتور عبد�هلل �لأع�سري من 
وهجنة  �للغوي  �لن��ف��ت��اح  مو�سوع  �مل��غ��رب 
�إلى »وجوب  �للغة، منبها من خال بحثه 
�لعاملية  �ل�سبكة  يف  �للغوي  �لثغر  حر��سة 
�ل����ذي ت��غ��اف��ل��ن��ا ع��ن��ه ح��ت��ى م����اأت �لهجنة 
�أجو�ءنا �لعربية، فخ�سرنا ق�سايانا �لعادلة 
�لتي مل متكّنا و�سائلنا �للغوية من �لدفاع 

عنها بحذ�قة«.
ك���م���ا ق�����دم ع�����س��و ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص 
�جل��ز�ئ��ري��ة  ب��وع��ل��ي  ب��ن  ب��ج��ام��ع��ة ح�سيبة 
»�لرقمية  بعنو�ن  �لدين بحثا  نور  لب�سري 
�ل��ع��رب��ي��ة م��ن تكري�ص  �ل��ك��ت��اب��ة  وحت����ولت 
�لتهجني  تاأ�سي�ص  �إل���ى  �للغوية  �لأخ��ط��اء 
تعاي�سه  �لذي  �لو�قع  فيه  ناق�ص  �للغوي«، 
�لعربي  �لعامل  �لف�سحى يف  �لعربية  �للغة 
�ليوم، م�سري� �إلى �أنها متر بحالة �نتكا�سية 
�للغوي  �ل��و�ق��ع  �إل���ى  بالنظر  لها  مثيل  ل 
�لعربي �حلايل �لذي متخ�ست عنه �أخطاء 
لغوية كارثية، نحوية، و�إمائية و�سرفية.

و�ختتم���ت �جلل�س���ة �لأولى نقا�س���اتها 
ببحث قدمه �لدكتور كبري بن عي�س���ى، من 
مرك���ز �لبح���ث �لعلم���ي و�لتقن���ي لتطوي���ر 
�جلز�ئري���ة  باجلمهوري���ة  �لعربي���ة  �للغ���ة 
»�أف���ق  بعن���و�ن  �ل�س���عبية،  �لدميوقر�طي���ة 
جدي���د لتعلي���م �لإعر�ب وتعلمه يف �لع�س���ر 

للغة  �ل�سرفية  »�ل�سمات  بعنو�ن  بالدمام، 
�ل��ع��رب��ي��ة ع���ن ط���ري���ق در�����س���ة يف م��ق��الت 
جم��م��ع �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �لف��رت����س��ي على 
�ل�سبكة �ل��ع��امل��ي��ة«، و�أ���س��ار م��ن خ��ال��ه �إل��ى 
ونحوية  و�سرفية  �سوتية  �سمات  ثمة  �أن 
�إلى من  �آخر  �إلى  ودللية حتتاج من وقت 
�لعاملية �لتي  �ل�سبكة  يربزها، ل�سيما على 
تتميز بالنت�سار و�لذيوع، معربا عن �أ�سر�ر 
مت��ي��زه��ا، وك��ي��ف��ي��ة »�إح�������س���ان ����س��ت��خ��د�م��ه��ا 
يف �لأغ���ر�����ص �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف ح��ي��ات��ن��ا، وم��ن 
لهذه  منا�سبتها  ع��ن  �لإع������ر�ب  ي��ك��ون  ث��م 

�لأغر��ص«.
م�سلم  �ل��دك��ت��ور  �جلل�سة  يف  و���س��ارك 
ببحث  �مللك خالد،  عبد�لفتاح من جامعة 
�ل�سبكة  على  �ل�سوتية  »�لتغري�ت  عنو�نه 
�لعاملية يف �سوء علم �ل�سوتيات �حلديث«، 
�أو���س��ح م��ن خ��ال��ه ت��اأث��ري ت��ل��ك �ل��ت��غ��ري�ت 
�ل�����س��وت��ي��ة يف �ل�������س���وت �ل���ل���غ���وي �مل���ف���رد، 

و�لعن�سر �لأد�ئي »�لنرب«.
�لأول،  �ل��ي��وم  جل�سات  ث��ال��ث  و�ختتم 
رئي�ص �ملجل�ص �لعلمي ملعهد �لآد�ب و�للغات 
�جلمهورية  يف  بغليز�ن  �جلامعي  باملركز 
ببحث  عبد�هلل  مفاح  �لدكتور  �لتون�سية، 
�خ��ت�����ص ب��ال��ب��ن��ي��ة �ل��ن�����س��ي��ة يف ت��دوي��ن��ات 
»في�سبوك«، ناق�ص فيه دور مو�قع �لتو��سل 
قنو�ت  �أه��م  من  �أ�سحت  �لتي  �لجتماعي 
�لأ�ساليب  �ليومي، متفوقة على  �لتو��سل 

�لتو��سلية �للغوية �لتقليدية.
�لأول  �ل����ي����وم  ج���ل�������س���ات  و�خ���ت���ت���م���ت 
مب��ن��اق�����س��ة ب���ح���وث �مل�������س���ارك���ني ب��اجل��ل�����س��ة 
�سعد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  بد�أها  �لتي  �لر�بعة 
�لغامدي مدير حترير جملة جممع �للغة 
�لعربية على �ل�سبكة �لعاملية )�إلكرتونية-

ورق���ي���ة( ب���ورق���ة ب��ح��ث��ي��ة، ����س��ت��ع��ر���ص فيها 
�لعربية  �للغة  مبجمع  �خت�ص  مو�سوعا 
فيه  وحت���دث  مب��ك��ة،  �لعاملية  �ل�سبكة  على 
عن �لتحديات �لتي تو�جه �ملو�قع �ل�سبكية 
�للغوية ك�سبكة �لف�سيح، و�لألوكة، و�سوت 

�لعربية وغريها، ومنجز�ت �ملجمع �ملكي.
للغة  �لأعلى  �ملجل�ص  رئي�ص  قدم  كما 
�لعربية باجلز�ئر، �لأ�ستاذ �لدكتور �سالح 
بالعيد ورقة علمية بعنو�ن »منهج �ملجل�ص 
�لأع���ل���ى ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف م��ك��ن��ز �ل��ل��غ��ة«، 
للغة  �إل��ى مدونة مكنز  و�أ�سار من خالها 

ومهامها جتاه �للغة �لعربية.
و����س���ارك يف �جل��ل�����س��ة �أي�����س��ا، �لأم���ني 

�ل���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����ص �ل�����دويل ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
باململكة �لعربية �ل�سعودية �لأ�ستاذ �لدكتور 
»�للغة  عنو�نها  بحثية  بورقة  علي مو�سى، 
�أو���س��ح فيها جتربة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة«،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إلى  و�أ�سار  �لعربية،  للغة  �ل��دويل  �ملجل�ص 
�للغة  و�جهتها  �ل��ت��ي  �لتحديات  رغ��م  �أن���ه 
�ل��ع��رب��ي��ة مت��ك��ن��ت م���ن �ل���ول���وج �إل����ى ع��امل 

�لتقنية يف �أ�سكال خمتلفة.
و�ختتم���ت �جلل�س���ة �لر�بعة و�لأخرية 
قدم���ه  ببح���ث  مناق�س���اتها  �لأول  للي���وم 
م���ن  �لثبيت���ي،  عبد�ملح�س���ن  �لدكت���ور 
مدين���ة �ملل���ك عبد�لعزيز للعل���وم و�لتنقية 
�ل�س���عودية، وناق����ص م���ن خال���ه مو�س���وع 
حو�س���بة �للغ���ة �لعربي���ة ومعاجلاته���ا �آلي���ا، 
م�ستعر�س���ا من���اذج من �أعم���ال مدينة �مللك 

عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية.

اليوم الثاني 
علمية،  جل�سات  �ست  �لثاين  �ليوم  و�أث���رت 
»�أنطولوجيا  بعنو�ن  در��سة  �أوله��ا  �سهدت 
حا�سوبية«،  لغوية  در��سة  �لعربية..  �للغة 
ل��ل��دك��ت��ور ح�����س��ني حم��م��د �ل��ب�����س��وم��ي، من 
فيها  ب���نّ  اأ���س��ي��وط،  بجامعة  الآداب  كلية 
بناء  يف  �لعربية  �للغة  �أنطولوجيا  �أهمية 
�ملتنوعة، كما �هتم  �لتطبيقات �حلا�سوبية 
�ل��ب��ح��ث ب��ر���س��د و�ق����ع �أن��ط��ول��وج��ي��ا �للغة 

وما  �لعاملية  �ل�سبكة  على  �حل��ايل  �لعربية 
وتطويرها،  بنائها  �آليات  وبيان  به،  تتميز 
�للغوية  �مل���دون���ات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  ���س��و�ء 
�أو �لأع���م���ال �مل��ع��ج��م��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة  �مل���رم���زة 
�ملعجمية  �ل�سناعة  مب��ب��ادئ  �أخ����ذت  �ل��ت��ي 

�حلديثة.
 كما قّدم �لدكتور ر�سيد عموري، من 
مركز فاطمة �لفهري للدر��سات و�لأبحاث 
مب��دي��ن��ة ف��ا���ص �مل��غ��رب��ي��ة، در�����س���ة ب��ع��ن��و�ن 
»خماطر لغة �سبكات �لتو��سل �لجتماعي 
�لبحث  �لكرمي«، وهدف  �ل��ق��ر�آن  لغة  على 
�إل����ى ب��ي��ان �لخ���ت���اف ب��ني ل��غ��ة �ل��ت��و����س��ل 
و�للغة  وتركيبا  و�إم��اء  نطقا  �لجتماعي 
�لعربية، و�أثر هذ� �لختاف يف فهم �للغة 
�لعربية �لف�سحى ويف فهم �لقر�آن �لكرمي، 
�للغة  هذه  ��ستخد�م  �آث��ار  لبيان  �سعى  كما 
�لذوبان  وخطر  �لإ�سامية،  �لعقيدة  على 
�لثقايف، وحاول �أي�سا تقدمي حلول عملية 
باللغة  �ل��ت��و����س��ل  ع��ل��ى  �ل�����س��ب��اب  لت�سجيع 

�لعربية �لف�سحى.
يف �ل�����س��ي��اق ذ�ت������ه، ن��اق�����ص �ل��دك��ت��ور 
�ملركز �جلامعي  ق��ادة بن طيب، من  قا�سم 
در��سة  �جلز�ئرية، يف  تي�سم�سيلت  بولية 
عنونها »�ألفاظ �للغة �لعربية بني �لتو�سع 
�لتد�ول على  �ل��دليل يف فعل  و�لنحر�ف 
�لدللة  ق�سية  �لعاملية«،  �ملعلومات  �سبكة 

�لن�سو�ص  من  عينة  خ��ال  من  �للفظية، 
و�ملن�سورة  �لعربية  باللغة  �ملكتوبة  �لأدبية 
ركزت  وق��د  �لعاملية،  �ملعلومات  �سبكة  على 
�لألفاظ  لعينة من  �ل��دليل  �مل�ستوى  على 
�لأك��������رث ت���������د�ول، وب����ع����د ع��م��ل��ي��ة �جل��م��ع 

و�ملعاينة لعينة �لبحث �لتي ق�سدها.
»م�ستويات  ب��ع��ن��و�ن  در����س��ة   وك�سفت 
�للغة �لعربية وم�سكاتها يف �ملو�د �ملوجودة 
�لهند«، قدمها  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سبكة  ع��ل��ى 
�سركة  م��ن  �لأن�����س��اري،  �هلل  عبيد  �لباحث 
�لعربية  �للغة  بقطر، �أن  �لدم�سقي  �لفن 
من �أ�سرع �للغات منو� على �ل�سبكة �لعاملية 
حتتل  فهي  �مل�ستخدمني،  ع��دد  حيث  م��ن 
�أك��رث من 150 مليون  بنحو  �ل��ر�ب��ع  �ملركز 
�إل��ى   2000 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���ال  م�ستخدم، 

.2015
 

 الجلسة السادسة
للدكتور  ببحث  �ل�ساد�سة  �جلل�سة  وب���د�أت 
�لآد�ب  كلية  م��ن  �ل��ت��اوي،  جنيب  حممد 
ب��ج��ام��ع��ة �مل���ي���ن���ا، ب���ع���ن���و�ن »روؤي�������ة ن��ق��دي��ة 
�لنقد  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة:  �ل��رق��م��ي��ة  ل��ل�����س��ردي��ات 
�مل��ع��ل��وم��ات��ي �أمن����وذج����ا«، ق����ال ف��ي��ه �إن����ه يف 
�خل���ويل:  �أم���ني  ق���ال   20 �ل��ق��رن  منت�سف 
�ألف �سورة«، ومع نهاية  »�لكلمة خري من 
»�ل�����س��ورة خري  نبيل علي  ق��ال  �ل��ق��رن 20 
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متابعات

�لتو��سل  و���س��ائ��ل  يف  �لتعليمي  �خل��ط��اب 
�لج���ت���م���اع���ي ل�����دى ط�����اب ق�����س��م �ل��ل��غ��ة 
�لبحث  �أن  �لقرى«،  �أم  جامعة  يف  �لعربية 
ي��ن��ف��ت��ح يف �ل��ن�����س��ق �ل��ل�����س��اين ع��ل��ى در����س��ة 
�لنظامية  وخ�سائ�سه  �لهيكلية  مكوناته 
�لتو��سلي مبختلف  وديناميته يف �حلدث 

جتلياته �لتد�ولية.
�أخ�������رى ب���ع���ن���و�ن »ل��غ��ة  ويف در������س����ة 
�لتو��سل  �سبكات  على  �لرقمية  �ملحادثة 
�لج����ت����م����اع����ي«، ب������نّي �ل����دك����ت����ور ح��ب��ي��ب 
باجلز�ئر،  مع�سكر  جامعة  م��ن  ب����وزو�ده، 
�ليوم �سهد تطور� علميا هائا،  �أن عاملنا 
وتقدما تكنولوجيا كبري�، وثورة معرفية 
مذهول،  �أمامها  �لإن�سان  وقف  متدفقة، 
رغ����م �أن����ه ه���و �ل����ذي �أوج����ده����ا وط���وره���ا، 
�لثورة  ه��ذه  غمرة  يف  �لعامل،  �أ�سبح  فقد 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة غ����ري �مل�������س���ب���وق���ة، ق��ري��ة 
يتو��سلو�  �أن  لأف���ر�ده���ا  مي��ك��ن  ���س��غ��رية، 

فيما بينهم بكل �سهولة وي�سر.
عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  و��ستعر�ص 
جامعة  �لآد�ب  كلية  م��ن  طعمة،  حممد 
�لقاهرة، يف در��سة بعنو�ن »بناء �ملدونات 
�للغوية �لن�سية و�ملعاجلة �لتقنية �لآلية 
ل���ه���ا ل���غ���ر����ص �حل���ف���ظ و�ل�����س����رتج����اع«، 
�ل�ستفادة  كيفية  يبني  تطبيقيا  منوذجا 
م����ن �ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل���ا����س���وب���ي���ة لأغ����ر������ص 
�مل��دون��ة  �ل��ت��ع��ام��ل �لآيل م��ع �ل��ن�����س��و���ص 

�ألفية جديدة جاءت  ومع  كلمة«،  �ألف  من 
لتحول  �لثالثة  �لعاملية  �حل�سارية  �لوثبة 
فقل:  �سئت  و�إن  كونية،  قرية  �إل��ى  �لعامل 

لتحول �لعامل �إلى �سا�سة �سغرية زرقاء.
�سيبان،  عبد�لقادر  �لدكتور  و�أو���س��ح 
من كلية �لآد�ب بجامعة مع�سكر باجلز�ئر، 
يف بحث بعنو�ن »هند�سة �ل�سرد يف �لرو�ية 
�ل��رق��م��ي��ة: ت��ق��ن��ي��ات �ل��ن�����ص �مل���رت�ب���ط من 
�ل��ت��ف��اع��ل �حل�����س��ي �إل����ى �ل��ت��ف��اع��ل �ل��ف��ن��ي«، 
�ل�سردي  للن�ص  �لو�سائطية  باأن �لهند�سة 
م�ساحة مهمة  �أتاحت  �لرقمية  �لرو�ية  يف 
من �لتفاعلية بني �لقارئ و�لن�ص، مهدت 
وف��ق  �ل�����س��ردي��ة  �لعملية  خ��ط��ط  لتاأ�سي�ص 

منظور متثلي للمقروء.
�لأدب  »ه��وي��ة  بعنو�ن  �آخ��ر  بحث  ويف 
�لأدب��ي  �لن�ص  تد�خل  يف  در����س��ة  �لرقمي: 
ب��ال��و���س��ي��ط �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي«، ب���نّي �ل��دك��ت��ور 
�لقا�سي  جامعة  من  �لطفيل،  �أب��و  في�سل 
ع���ي���ا����ص مب���ر�ك�������ص �مل�����غ�����رب، ب������اأن ت��ط��ور 
�لو�سائط �لإلكرتونية �حلديثة �سهد ولدة 
����س��م:  �أط��ل��ق عليه  �لأدب  ن���وع ج��دي��د م��ن 
�لأدبي  �لن�ص  �نتقل  �لرقمي؛ حيث  �لأدب 
ب��و���س��اط��ة م��ل��ح��ق��ات��ه �ل��ت��اأث��ريي��ة �مل�����س��اف��ة 
وب�����س��ري��ة(  �سمعية،  ت��ق��ن��ي��ة،  )ف��ن��ي��ة،  �إل��ي��ه 
م���ن �لق��ت�����س��ار ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة ق���ر�ءت���ه �إل���ى 
�إليه  و�ل�ستماع  م�ساهدته  �إمكانية  �إتاحة 

و�لتعليق عليه.
و�ه���ت���م���ت در�������س�����ة �أخ��������رى ب��ع��ن��و�ن 
»�لو�سيط �لرقمي و�آليات �لإنتاج و�لتلقي 
ومناذج  نظرية  مقاربة  �لتفاعلي:  للن�ص 
�لتي  �حل�����س��اري��ة  ب��ال��ت��ح��ولت  تطبيقية« 
ت�����س��ه��ده��ا �حل����ي����اة �لإن�������س���ان���ي���ة، م�����س��رية 
�إل����ى حت����ولت م��ع��رف��ي��ة و�إب�������د�لت ن�سية 
ت�����س��ت��ج��ي��ب ل�����س��روط احل���ي���اة ال��ن��ه�����س��وي��ة 
�لكتابة  �كت�ساف  وم��ع  �حل�����س��ار�ت،  لتلك 
�لكتابية،  �إلى  �ل�سفاهية  من  �لتحول  كان 
�لعنكبوتية  وباكت�ساف �حلا�سوب و�ل�سبكة 
�لرقمية،  �إل��ى  �لكتابية  م��ن  �لتحول  ك��ان 
�لدكتور حممد عرو�ص، من  �ألقاها  وك��ان 

جامعة �لعربي �لتب�سي باجلز�ئر.
بجامعة  �ل��ت��دري�����ص  ع�����س��و  وت���ن���اول 
�مللجمي،  حممد  علوي  باليمن،  �لبي�ساء 
يف در�����س���ة ب��ع��ن��و�ن »���س��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ل���ق���ر�ءة 
يف �ل��ن�����ص �لأدب�������ي يف م���و�ق���ع �ل��ت��و����س��ل 
�لأدب���ي  �لن�ص  ت�سكل  كيف  �لج��ت��م��اع��ي«، 
يف م��و�ق��ع �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي؟ وكيف 
وما  �لن�ص؟  لهذ�  �ل��ق��ارئ  �لن�ص  يت�سكل 
ن���وع �ل��ع��اق��ة �ل��ت��ي جت��م��ع ب���ني �لن�سني 
)�مل���ق���روء و�ل����ق����ارئ(؟ وت���ه���دف �ل��در����س��ة 
يف  �لأدب�����ي  �ل��ن�����ص  �سيميائية  �إب�����ر�ز  �إل����ى 
�لتو��سل �لجتماعي بو�سفه ن�سا  مو�قع 

مقروء�، و�لبحث يف �آليات �إنتاجه.
ق��رة، من  بو  نعمان  �لدكتور  و�أو�سح 
»لغة  بعنو�ن  بحث  يف  �ل��ق��رى،  �أم  جامعة 

�أخ���رى عن  �إل��ك��رتون��ي��ا، بينما يف در����س��ة 
و�لإتاحات  �لعربية  �ملعجمية  »�ل�سناعة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة: �ل��ف��ر���ص و�ل���ت���ح���دي���ات«، ق��ال 
�لدكتور عبد�لقادر بو �سيبة، من جامعة 
�ل�ساغل  �ل�سغل  باجلز�ئر، �إن  تلم�سان 
�لعربية  ق�سايا  يف  �لباحثني  لكل  �ليوم 
هو مدى ��ستفادة �للغة �لعربية من هذ� 
�ملعجمية  �ل�سناعة  يف  �حلا�سل  �ل��زخ��م 
ت�ستفيد كثري� من �حلو�سبة،  باتت  �لتي 
وم���ع �لإ�����س����ادة ب��اجل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة �ل��ت��ي 
�لعربية،  �للغة  حو�سبة  �سبيل  يف  ت��ب��ذل 
ويف عدة جمالت،  �مل�ستويات  يف خمتلف 
ول  �ملطلوب  �إل��ى  ترتقي  ل  جهود  فاإنها 

حتقق �ملاأمول منها.
بدر��سة  �ل�سابعة  �جلل�سة  و�ختتمت 
يحياوي،  �سليمية  �لباحثة  بني  م�سرتكة 
مركز  م��ن  �ل�سيد،  ب��اهلل  �ملعتز  و�ل��دك��ت��ور 
تلم�سان  بوحدة  و�لتقني  �لعلمي  �لبحث 
معجم  بناء  »نحو  بعنو�ن  وكانت  باملغرب، 
�إل�����ك�����رتوين ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل���ل���غ���ة �ل��ع��رب��ي��ة 
لأغ���ر�����ص خ��ا���س��ة«، وه��دف��ت �إل����ى �إي��ج��اد 
�مل��ع��ج��م �مل��ن�����س��ود خل��دم��ة �ل��ن��اط��ق��ني بغري 
�ل��ع��رب��ي��ة، وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ف��ه��م��ه��ا يف 
�لبحث  يقدم  كما  �ملدونة؛  ل�سانيات  �سوء 
بذلك،  ليجمع،  �ملن�سود  للمعجم  منوذجا 

بني �لنظرية و�لتطبيق.
 ويقوم �لبحث على �ملنهج �لو�سفي، 

�إذ ت�����س��ت��م��د م���ادت���ه م���ن �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملعا�سرة يف ميد�ن �ل�سياحة.

الجلسة الثامنة
�لدكتور  �لثامنة  �جلل�سة  مناق�سات   وبد�أ 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  من  ك��رمي،  �أحمد 
»ت�سكيات  بعنو�ن  بحثيه  ب��ورق��ة  مب�سر، 
�ل���ن�������ص �لأدب����������ي يف م�����و�ق�����ع �ل���ت���و�����س���ل 
�لج��ت��م��اع��ي، مم��ث��ل��ة يف �ل��ن�����ص �ل�����س��ع��ري 
ع��ل��ى )ف��ي�����س��ب��وك( من���وذج���ا«، م�����س��ري� �إل��ى 
متثل  لل�سعر�ء  �لعاملية  �ل�سبكة  مرحلة  �أن 
يفوق  حم���دود،  غ��ري  جماهرييا،  تو��سا 
�ل��ط��ب��اع��ة �ل���ورق���ي���ة، ف�����س��ا ع���ن ح�����س��ور 
�مل��ب��دع، وم�ساركته  م��ع  وت��ف��اع��ل��ه  �مل��ت��ل��ق��ي، 
�أُتيح  �أحيانا. كما  �ل�سعري  �لن�ص  �إب��د�ع  يف 
�لتكنولوجيا  �إم��ك��ان��ات  ��ستغال  للمبدع 

�لرقمية يف �إبد�ع ن�ص خمتلف ومتميز.
و����س���ارك يف �جل��ل�����س��ة �أي�����س��ا �ل��دك��ت��ور 
علي �لفار�سي، من وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
فيها  حت��دث  بحثية  بورقة  عمان  ب�سلطنة 
عن بنية �لتغريدة �لعربية، م�سري� �إلى �أن 
ن�ص �لتغريدة من �لن�سو�ص �حلديثة على 

�للغة �لعربية و�للغات �لأخرى �أي�سا.
باجلامعة  �ل��ت��دري�����ص  ع�سو  ون��اق�����ص 
ماهر  �لدكتور  �ملنورة  باملدينة  �لإ�سامية 
�لعربي  �ل�سعر  ت�سكات  �لرحيلي مو�سوع 
يف م���وق���ع »ت����وي����رت«، م��ت��خ��ذ� م���ن �ل�����س��ع��ر 

�ل�سوء  ي�سلط  منوذجا  �ل�سعودي  �لعربي 
ع���ل���ي���ه، ن���ظ���ر� ل����وف����رة ن�����س��و���س��ه، وك����رثة 
�سعر�ئه، وقوة م�ساركته، ورغبة يف �لرتكيز 

للخلو�ص �إلى نتائج دقيقة.
و�خ���ت���ت���م �جل��ل�����س��ة �ل���ب���اح���ث م��اج��د 
ببحث  �لإ�سامية  �جلامعة  �لزهر�ين من 
يف  للمتلقي  �ل�����س��اع��ر  ب��ا���س��ت��ج��اب��ة  �خ��ت�����ص 
بعد  خاله عن  م��ن  ك��ا���س��ف��ا  »ف��ي�����س��ب��وك«، 
دق��ي��ق م���ن اأمن�����اط ال��ت��وا���س��ل ب���� امل��ب��دع 
�ل���ت���و�ف���ق  ي��ع��ه��د  و�مل���ت���ل���ق���ي، يف ح������و�ر مل 
�لقدم،  منذ  جدليته  و�م��ت��دت  و�لن�سجام 
فعله  ورد  �ل�ساعر  �سلوك  يف  ذل��ك  ويتمثل 

حني يُحاور عن منتجه �لإبد�عي.

الجلسة التاسعة
�لدكتور عا�سم  �لتا�سعة  �جلل�سة  و�فتتح 
ب��ن��ي ع���ام���ر، م���ن ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك ف��ي�����س��ل، 
ب��ب��ح��ث ع���ن���و�ن���ه »�آف�������اق �ل��ت��ل��ق��ي �ل��ن��ق��دي 
لاأدب �لرقمي«، و�أ�سار فيه �إلى �لتغيري�ت 
مثل  من  �لرقمي  �لأدب  على  ط��ر�أت  �لتي 
�لبنية  و�ن��ه��ي��ار  �حل��رك��ة،  تقنية  ت��وظ��ي��ف 
�مل��ك��ان��ي��ة وه��ن��د���س��ت��ه��ا �مل��ع��م��اري��ة، و�خ��ت��ف��اء 
�لن�سخ �لرقمية �ملعتمدة من مكان �لن�سر، 
على �لرغم من ح�سور رو�بطها �لآلية يف 

�أكرث من موقع.
�لتمارة،  عبد�لرحمن  �لدكتور  وقدم 
باململكة  �إ���س��م��اع��ي��ل  م����ولي  ج��ام��ع��ة  م���ن 

�لرقمي:  »�لأدُب  ب��ع��ن��و�ن  بحثا  �مل��غ��رب��ي��ة، 
م�سري�  �لتلقي«،  وره��ان  �لتحقق  ���س��ريورة 
من خاله �إلى مبد�أ ماءمة �لتفاعل بني 
�لأدبي و�لتقني وحتقيقه، وهو ما مييز �أي 
ن�ص رقمي، ومينحه قيمة خا�سة عن باقي 

�لن�سو�ص.
وكذلك �سارك �جلل�سة �لدكتور فوزي 
خالد، بورقة  �مل��ل��ك  جامعة  م��ن  �سويلح، 
�أث��ر �حلا�سوب يف  ع��ن  فيها  بحثية حت��دث 
منبها  �لعربي،  للخط  �جلمايل  �لت�سكيل 
ف��ي��ه��ا �إل�����ى �ل���ت���ط���ور �ل����ر�ه����ن يف �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
و�لربجميات  �لآلة  �حلديثة على م�ستوى 

�حلديثة على �خلط �لعربي.
وت���ن���اول يف �جل��ل�����س��ة �أي�����س��ا �ل��دك��ت��ور 
ول��د مل��ر�ب��ط، م��ن جامعة ح��ائ��ل، يف ورق��ة 
بحثية عنو�نها »�لن�ص �ل�سعري �ملوريتاين 
�حل��دي��ث ع��ل��ى �سبكة �لإن���رتن���ت، حت��ولت 
نقديا  م�سغا  �ل���ق���ر�ءة«،  و�آف�����اق  �ل��ك��ت��اب��ة 
جاد� وطريفا، يتعلق مبقاربة �أ�س�ص حتول 
من  �حل��دي��ث  �مل��وري��ت��اين  �ل�سعري  �لن�ص 
وع����اء �ل��ن�����س��ر �ل���ورق���ي �إل����ى ف�����س��اء �لن�سر 

�لرقمي على �سبكة �لإنرتنت.

الجلسة العاشرة
�ختتمت جل�سات �ملوؤمتر باجلل�سة �لعا�سرة 
�ل��ت��ي ب���د�أه���ا �لأم���ريي���ك���ي �ل��دك��ت��ور �ساند 
بالتجارب  بورقة بحثية تخت�ص  بالدوين، 
»�لآد�ب  ب���ع���ن���و�ن  ج�������اءت  و�مل���������س����اه����د�ت 
�لعالية«، م�سري� من خالها  �لإلكرتونية 
تو�جهها  �لتي  و�لتكتيكات  �لتحديات  �إل��ى 

تلك �لآد�ب.
و�����س����ارك يف �جل��ل�����س��ة �أي�������س���ا �أ���س��ت��اذ 
و�ل��ع��ل��وم  �لآد�ب  ب��ك��ل��ي��ة  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��ال��رب��اط امل��غ��رب��ي��ة، الأ���س��ت��اذ 
�ل���دك���ت���ور ���س��ع��ي��د ي��ق��ط��ني، ب���ورق���ة بحثية 
ع���ن���و�ن���ه���ا »�ل���ن�������ص �مل����رت�ب����ط و�ل��ث��ق��اف��ة 
�لرقمية«، �سرد فيها تطور مفهوم �خلطاب 
ب��الأخ��ري م��ن تفاعل  و�ل��ن�����ص، وم��ا يت�سل 

ن�سي، مع �ملرحلة �لبنيوية وما بعدها.
�لدكتور حممد  �لأ�ستاذ  وكذلك قدم 
رب��ي��ع �ل���غ���ام���دي، م���ن ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك عبد 
�لعزيز، ورقته �لبحثية �لتي حملت عنو�ن 
»�ل��ك��ت��اب ب��ني �لإم��ات��ة و�لإح���ي���اء«، م�سري� 
�ل�سخ�سي  م��وق��ع��ه  م��ع  ق�سته  �إل����ى  ف��ي��ه��ا 
ملر�حل  �سرد�  �ل��ورق��ة  وت�سمنت  ومكتبته، 
�ل�سخ�سي  مبوقعه  �مللحقة  مكتبته  تطور 
على �لإنرتنت، و�لتي ت�سم �لآن �أكرث من 
25 �ألف كتاب، منذ �أن كانت قائمة حمدودة 

ل تتجاوز 20 كتابا �أن�ساأها لطابه.
و�ملهند�ص  �ل��ك��ات��ب  �جلل�سة  و�خ��ت��ت��م 
حممد �ل�سناجلة بورقة بحثية حتدث من 
خالها عن مو�سوع �حتاد كتاب �لإنرتنت 
يف  �لرقمية  �لثقافة  ن�سر  يف  ودوره  �لعرب 

�لعامل �لعربي.

�سياغة  يف  ي�سهم  مب��ا  �أط��روح��ات��ه��ا، 
وع����ي م�����س��ت��خ��دم��ي �ل��ل��غ��ة وت��وج��ي��ه 

�سلوكهم �للغوي.
�إل���ى توجيه جزء  �مل��وؤمت��ر  ودع���ا 
م����ن �لإن�����ف�����اق �ل���ت���ن���م���وي يف �ل���ع���امل 
و�ل��در����س��ات  �لبحوث  ل��دع��م  �لعربي 
�لتقنية  و�لتطبيقات  و�ل��ربجم��ي��ات 
�ل�سبكة  على  �لعربية  �للغة  خلدمة 
�ل���ع���امل���ي���ة، وت���اأ����س���ي���ل �ل���ع���اق���ة ب��ني 
�مل��خ��ت�����س��ني يف �ل���در�����س���ات �ل��ل��غ��وي��ة 
لتحقيق  �لربجميات،  و�ملخت�سني يف 
�أه�������د�ف ع��ل��م��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ورب���ط 
�مل��وؤ���س�����س��ات �ل���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب���امل���دون���ات 
�ل���رق���م���ي���ة ب����اجل����ام����ع����ات و�مل�����ر�ك�����ز 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة، و�ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر لإجن���از 

�أعمال علمية ر�سينة.

11 توصية 
تختتم 
أعمال 
المؤتمر

و�لن�ص  �لعربية  »�للغة  موؤمتر  خل�ص 
�ل��دويل  �لعاملية«  �ل�سبكة  على  �لأدب���ي 
�لأول �لذي �ختتمت فعالياته �لأربعاء 
ر�أ���س��ه��ا  ع��ل��ى  �إل���ى 11 تو�سية  �مل��ا���س��ي، 
�ع��ت��م��اد �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ف�����س��ح��ى يف 
و�لنقدية  �لإب��د�ع��ي��ة  �مل���دون���ات  ك��ت��اب��ة 

و�سياغة �مل�سطلحات و�ملفاهيم.
�ل���ب���ي���ان  �مل���������س����ارك����ون يف  و������س�����دد 
�خل��ت��ام��ي، ع��ل��ى �ل���س��ت��م��ر�ر يف �إق��ام��ة 
�لفعاليات �لعلمية ملو��سلة ما طرح من 
و�أب��ح��اث علمية ج��ادة، وتاأكيد  در����س��ات 
�أه��م��ي��ة �ل���س��ت��م��ر�ر يف رق��م��ن��ة �ل���رت�ث 
والدعوة  للباحث�،  واإتاحته  املخطوط 
�إلى تطوير �أدو�ت نقدية تقنية لتج�سري 
�ل��ف��ج��وة ب���ني �ل��ن�����ص �ل��رق��م��ي و�آل���ي���ات 

قراءته املنا�سبة بحثاً ومناق�سة.

وح���ث���و� �مل��وؤ���س�����س��ات �لأك��ادمي��ي��ة 
ع��ل��ى �له���ت���م���ام ب���در�����س���ة �مل���دون���ات 
بو�سفها  �لرقمية،  و�لأدبية  �للغوية 
وتن�سيق  للمعرفة،  �أ�سا�سيا  م�سدر� 
�جل����ه����ود ب����ني �مل���وؤ����س�������س���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�لأر�سفة  �لتوثيق  �سو�بط  لتوحيد 
كليات  وتبّني  �لعاملية،  �ل�سبكة  على 
و�أق���������س����ام �ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة �إن�������س���اء 
متخ�س�سة  بحثية  وم��ر�ك��ز  وح���د�ت 
يف �خل���ط���اب �ل��رق��م��ي، �إ���س��اف��ة �إل���ى 
�حل���ر����ص ع��ل��ى ع��ق��د ����س���ر�ك���ات بني 
�مل���وؤ����س�������س���ات �لأك����ادمي����ي����ة و�ل��ق��ط��اع 
�خل������ا�������ص، و�له�����ت�����م�����ام يف م���و�ق���ع 
�لتو��سل �لجتماعي بر�سد وتقومي 
�لعربية  �للغة  ��ستعمال  حركة تطور 
ف���ي���ه���ا، و�ل���ت���ف���اع���ل �لإي����ج����اب����ي م��ع 
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قضية

الحذف واإلضافة قلق يعكر
بدايات الفصل الدراسي

طالبنا

عبدالعزيز رديف 

ع������رب ع�������دد م������ن ط�������اب �جل����ام����ع����ة ع��ن 
وحذفها  �مل��و�د  ت�سجيل  �آلية  من  ��ستيائهم 
�ل��در����س��ي  ب��د�ي��ات �لف�سل  و�إ���س��اف��ت��ه��ا م��ع 
�لقبول  ع��م��ادة  �أن  �إل���ى  م�سريين  �ل��ث��اين، 
و�لت�سجيل مل تخدمهم يف عمليات �لتعديل 

�لإلكرتوين و�ليدوي �أي�سا.
وت����ذم����رو� يف ����س��ت��ط��اع ل���� »�آف�������اق«، 
�لت�سجيل  ف���رتة  تنظيم  ���س��وء  ���س��م��وه  مم��ا 
»ت���و�����س���ل«  خ���دم���ة  �أن  م���وؤك���دي���ن  �لآيل، 
فوجئو�  و�أن��ه��م  ب��ع��د،  ت�ستقر  �جل��دي��دة مل 
ب��ت��غ��ي��ري�ت ع�����س��و�ئ��ي��ة ع��ل��ى ج��د�ول��ه��م دون 
على  �لقائمني  �أن  م�سيفني  منهم،  طلب 
�خلدمة �جلديدة ل يردون على مر��سات 
�لطاب. وطالبو� بتنظيم دور�ت تعريفية 
�خلدمة  م��ع  �لتعامل  على  �ل��ط��ال��ب  تعني 

�جلديدة.

جدول غير مناسب
�أو�سح �لطالب م�سعل �ل�سهر�ين، من كلية 
�ل�����س��ري��ع��ة و�أ����س���ول �ل��دي��ن، �أن���ه ع��ان��ى من 
م�سكلة عدم تعديل جدوله �إلكرتونيا، مما 
وقال  �لكلية،  م�سجل  �إلى  للتوجه  ��سطره 
»ذهبت �إلى مكتب م�سجل �لكلية يف �ساعات 
�لدو�م �لأولى فوجدته مغلقا بحجة �أنه مت 
جميع  يف  �لإل��ك��رتوين  بالتعديل  �لك��ت��ف��اء 

�لتي  تو��سل  خدمة  ع��رب  �جلامعة  كليات 
�أخري�.  و�لت�سجيل  �لقبول  عمادة  طرحتها 
ح�سب  �لغياب  �حت�ساب  بدء  جد�  ويقلقني 
ج����دويل �حل����ايل �ل����ذي ل ي��ت��ن��ا���س��ب معي 

نهائيا«.

تمديد الفترة
ط���ال���ب ع����ب����د�هلل �لأح������م������ري، م����ن ق�����س��م 
�ملحا�سبة، بتمديد فرتة �حلذف و�لإ�سافة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، م�����س��ري� �إل����ى �أن 
معاناة  يقلل من حجم  �أن  �ساأنه  ذل��ك من 
الطاب ح�سب راأيه.  كما طالب اأي�ساً بفتح 
�لتدري�ص  هيئة  ع�سو  طريق  ع��ن  �ل�سعب 
بعد �لتاأكد من �لطاقة �ل�ستيعابية لديه، 
مكاتب  اأم��ام  والتكد�س  التزاحم  من  ب��دًل 
�أن  مبينا  ج���دوى،  دون  �لكليات  م�سجلي 
�لكلية  م�سجل  قبل  من  ُتغلق  �سعبا  هناك 
مع �لعلم بوجود �أعد�د قليلة ملتحقة بها.

خدمة تواصل
و�ملالية،  �لإد�ري��ة  �لعلوم  كلية  طالب  �أ�سار 
خ��ال��د �ل��ك��ام��دي، �إل���ى �أن���ه ع��ان��ى يف ب��د�ي��ة 
ف����رتة �ل��ت�����س��ج��ي��ل م���ن م�����س��ك��ل��ة ع����دم فتح 

و�إي�ساح �ل�سعب �ملتاحة.
وق����ال »ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ف����رتة �ل��ت��ع��دي��ل 
�لإل��ك��رتوين ك��ان �مل��اأم��ول �أن حت��ّل م�ساكل 
�ل�سعب يف فرتة �لتعديل �ليدوي، ولكنني 
�ليدوي  �لتعديل  خا�سية  باإلغاء  فوجئت 
و����س��ت��ب��د�ل��ه��ا ب��خ��دم��ة »ت���و�����س���ل«، وب��ع��د 
�جل��دي��دة  �خل��دم��ة  ع��رب  �ملعنيني  مر��سلة 
مما  رد،  �أي  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  يف  �أف���ل���ح  مل 
للبحث  كليتي  �إلى  �لرجوع  �إلى  ��سطرين 

عن تعديل يدوي«.

مل  كليتنا  ت��ع��اون  �أن  »�لغريب  وت��اب��ع 
ُي��ج��د ك��ث��ري� يف ظ���ل �إغ�����اق �ل��ع��دي��د من 
�ل�سعب ب�سبب م�ساكل خدمة »تو��سل« مع 
كليته  م��و�د  ي��در���ص  ل  �لطالب  ب��اأن  �لعلم 
�أخرى  فقط، و�إمن��ا هناك مو�د من كليات 
م�ساكل  طاولتها  �لعامة  �ملتطلبات  �سمن 

خدمة »تو��سل«.

تغيير مفاجئ
����س��ت��ك��ى ط��ال��ب ق�����س��م �ل��رتب��ي��ة �خل��ا���س��ة، 
م�ساري �ل�سهر�ين، من قلة �ل�سعب �ملتاحة 
�ملحا�سر�ت  وم��وع��د  �جل���دول  تغيري  وم��ن 
دون ���س��اب��ق �إن�������ذ�ر، و�أ�����س����اف »ب��ع��د ن���زول 
رغم  تعديل،  �أي  دون  ب��ه  ر�سيت  �جل���دول 
وذل��ك  �إيّل،  بالن�سبة  منا�سبا  يكن  مل  �أن���ه 
لكي ل �أقع يف �إ�سكاليات �حلذف و�لإ�سافة 
�لكليات،  م�سجلي  عند  �لزدح���ام  وخ��و���ص 
ولكن فوجئت بتغيري �جلدول كاما دون 
على  ف��دخ��ل��ت  ت��غ��ي��ري،  �أي  عليه  �أج����ري  �أن 
خدمة تو��سل وطلبت �لتعديل ولكن دون 

رّد حتى �لآن«.

دورات تعريفية
عبد�ل�سام  �ملحا�سبة،  ق�سم  طالب  �أو�سح 
يطلب  �أن  دون  ت��غ��ري  ج��دول��ه  �أن  �لأمل���ع���ي، 
��ستف�ساره عرب  �أن  �إل��ى  تعديل، م�سري�  �أي 
خدمة »تو��سل« مل يحظ باأي رد، مطالبا 

�مل�����س��وؤول��ني  ع��ن �إل���غ���اء �ل��ت��ع��دي��ل �ل��ي��دوي 
يوفرو� هذه  باأن  بالإلكرتوين،  و��ستبد�له 
�لفائدة  لتحقق  �لكامل  بال�سكل  �خلدمة 
�ملرجوة منها، و�أن يقدمو� دور�ت للطاب 
ليتفهمها  ��ستخد�مها  بكيفية  ويعرفوهم 

�لطالب بال�سكل �ملنا�سب.

تشتيت التركيز
و�ملالية،  �لإد�ري��ة  �لعلوم  كلية  طالب  �أ�سار 
عبد�هلل �ل�سهر�ين، �إلى �أن تد�عيات �ملرحلة 
�لنتقالية �حلالية عمت �لطاب، يف �إ�سارة 
�إل���ى �لن��ت��ق��ال �إل���ى �ل��ت��ع��دي��ل �لإل��ك��رتوين 
عرب خدمة تو��سل، وقال »فوجئت بتغيري 
منذ  م���ر�ت  ث��اث  نحو  �لتدري�ص  �أع�����س��اء 
ن���زول ج���دويل للف�سل �ل��در����س��ي �حل��ايل، 
وه�����ذ� ي�����س��ت��ت ت��رك��ي��ز �ل���ط���ال���ب وي�����س��ي��ب��ه 
ينتظم  �أن  فيه  باحلرية، يف وقت يفرت�ص 
وي��ح��دد طريقة مذ�كرته  در����س��ي  ب��ج��دول 

مبكر� ليحقق �لنجاح يف ح�ساد �لف�سل«.

 إغالق التحويل
�أع����رب �ل��ط��ال��ب ن��اي��ف م���ب���ارك، م��ن كلية 
�ل��ع��ل��وم �لإد�ري������ة و�مل��ال��ي��ة، ع��ن رغ��ب��ت��ه يف 
�إ����س���اف���ة م�����و�د مل ي��ح��ظ ب��امل��و�ف��ق��ة على 
�إ���س��اف��ت��ه��ا �أث��ن��اء ف���رتة �ل��ت��ع��دي��ل �ل��ي��دوي، 
وك���ذل���ك ع���رب خ��دم��ة »ت���و�����س���ل« �ل��ت��ي مل 

تتجاوب معه ح�سب قوله.

ي��و�ج��ه��ه��ا  م�����س��ك��ل��ة  »ه���ن���اك  و�أردف 
�أغ��ل��ب ط���اب �ل��ك��ل��ي��ة وت��ك��م��ن يف �إغ���اق 
�أخ����رى بحجة  �إل���ى  �ل��ت��ح��وي��ل م��ن �سعبة 
�كتفاء �ل�سعب مع �لعلم باأن هناك تكافوؤ� 
يف �ل�����س��ع��ب��ت��ني م���ن ن��اح��ي��ة �ل��ر�غ��ب��ني يف 
ك��ث��رية، وم��ن  �أح���ي���ان  بينها يف  �لن��ت��ق��ال 
�إل��ى  �إت���اح���ة �لن��ت��ق��ال م��ن �سعبة  �ل��ظ��ل��م 
�أخ�����رى ل��ل��خ��ري��ج��ني ف��ق��ط، رغ����م وج���ود 
طاب كرث يف حاجة للتغيري، مل�ساعدتهم 

يف عملية ت�سريع تخرجهم«.

 تسجيل عشوائي
عرب طالب كلية �لعلوم، علي �لقحطاين، 
�أث��ن��اء  �ل�سعب  �إغ���اق  م��ن  ��ستيائه  ع��ن 
ف���رتة �ل��ت��ع��دي��ل �لإل����ك����رتوين، و�إج���ب���ار 
لهم  ت�سجيلها  مت  �سعب  على  �ل��ط��اب 
ع�سو�ئيا، د�عيا �إلى �إعادة �لنظر يف نظام 
يتمثل  �ل��ذي  و�لت�سجيل  �لقبول  عمادة 
ب��ن��زول ج����دول ع�����س��و�ئ��ي �آيل يف ب��د�ي��ة 
�ملوقع  من  �لتعديل  �فتتاح  ثم  �لف�سل، 
�أول �أ�سبوع در��سي، م�سدد� على �أن �إلغاء 
�لتعديل �ليدوي ي�سكل عبئا كبري� على 
�لطالب، وبخا�سة �أن يف خدمة »تو��سل« 
بع�سا من �ل�سعوبة، مما يتطلب تقدمي 
على  تعينهم  للطاب  تدريبية  دور�ت 
دور�ت  �لتعامل معها، كما هو �حلال يف 

»باك بورد«.

نايف مباركم�صعل ال�صهراينم�صاري ال�صهراينعبد اهلل الأحمري عبد اهلل ال�صهراينخالد الكامدي
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قصة خبرية

سعيد العمري

منذ نحو 30 عاما، ظل �ل�ستيني �لذي 
يومه  يفتتح  ����س��م��ه،  ذك���ر  ع���دم  ف�����س��ل 
لينطلق من  �ل��دخ��ان،  بعلبة  �سباح  كل 
خ��ال��ه��ا ي���وم���ه �ل���ط���وي���ل ح��ت��ى ي�سل 
علب  خم�ص  ن��ح��و  ل��ل��دخ��ان  ��ستهاكه 

يوميا.
وب��ي��ن��م��ا ظ��ل �أب���ن���اوؤه يف حم���اولت 
م�ستمرة معه من �أجل �إقناعه بالإقاع 
و�ح��دة  حماولة  جنحت  �لتدخني،  عن 
�أخ����ري� ع��ن��دم��ا وع����دوه ب��ت��زوي��ج��ه ح��ال 
جن���اح���ه يف ت����رك �ل���ت���دخ���ني، وع��ن��دئ��ذ 
�أع���ل���ن �حل����رب ع��ل��ى ���س��دي��ق��ه �ل��ق��دمي 

)�ل�سجائر(.

عالقة قديمة
�لتدخني  مع  حكايته  �ل�ستيني  وي��روي 
بقوله »كنت �أدخن من ثاث �إلى خم�ص 
عاماً   30 ومل���دة  �ل��ي��وم  يف  �سجائر  علب 
يومي  وب�سكل  �أ���س��رف  وكنت  تقريبا،  
من 35 �إلى 65 ريال  يف �سر�ء �ل�سجائر، 
�لنوم،  ول يوقفني عن �لتدخني �سوى 
كبرية  مبالغ  �سرفت  �أنني  يعني  وه��ذ� 

يف �لتدخني«.
وي���ك���م���ل ح���دي���ث���ه ق����ائ����ا »ح�����اول 
�أولدي م�ساعدتي لرتك �لتدخني، لكن 
دون ج��دوى، ويف �أح��د �لأي���ام �قرتحو� 
�لتدخني،  تركي  مقابل  تزويجي  علي 
فا�ستح�سنت �لفكرة �لتي كانت من �أهم 
�لتدخني،  عن  لاإقاع  لدي  �ملحفز�ت 
)قالها �ساحكا(، مما جعلني �أبحث عن 
�سبل جادة �أك�سب بها حربي �سده، حتى 
ت�ساعد  عيادة  بوجود  �أحدهم  �أخ��ربين 
يف �لإقاع عن �لتدخني بجامعة �مللك 
خالد، فقررت �أن �أزورها، وفيها بد�أت يف 
�أخذ �جلل�سات �لازمة ملدة ن�سف �ساعة 
بجهاز �ملام�ص �لف�سي �لذي �ساعدين 

كثري� يف �لإقاع عن �لتدخني.
وقد علمت يف �لعيادة باأن �ل�سجائر 
ت�����س��ن��ع م���ن ن��ب��ات ي�����س��م��ى �ل��ت��ب��غ، وه��و 
مادتي  على  يحتوي  �لطعم  م��ر  ن��ب��ات 
�لنيكوتني و�لقطر�ن �للتني تعد�ن من 
�سيجارة  حمتوى  و�أن  �ل�سموم،  �أخطر 
و�ح����دة م��ن ت��ل��ك �ل�����س��م��وم ك���اف لقتل 
�إن�سان �سحيح �جل�سم لو حقنت مبا�سرة 
من �لوريد؛ ولي�ص هذ� فح�سب، بل �إن 
قد قدمت  �ل�سامة  �خلبيثة  �مل��ادة  ه��ذه 

لبع�ص �حليو�نات فعافتها«.

إقالع تام
�أق��ل��ع��ت متاما  »ب��ح��م��د �هلل،  وو����س��ل 
ع��ن ه���ذه �لآف����ة �ل�����س��ارة، وت��زوج��ت 
وك����ل �أم������وري ع��ل��ى م���ا ي�����ر�م، وم��ن��ذ 

يخ
تار

5000 سنة من التدخين!
قبل 5000 �سنة �كت�سف �لهنود �حلمر �سكان 
�أم��ري��ك��ا �ل�����س��م��ال��ي��ة �لأ���س��ل��ي��ون �ل��ت��دخ��ني، 
وكانو� يزرعون �سجرة �لتبغ بكميات كبرية؛ 
�إلى  كولومبو�ص  كري�ستوفر  و�سول  وبعد 
�لقارة �لأمريكية يف �أو�خر �لقرن �خلام�ص 
ع�سر، تعّرف على هذه �لعادة. ويف عام 1559 
بحار  ����س��ت��ورده  عندما  �أوروب����ا  �لتبغ  دخ��ل 
فرن�سي ��سمه »نيكوت« ولذلك �سميت �ملادة 
�لرئي�سية يف مكونات �ل�سجائر بالنيكوتني.
ويف ع���ام 1881 �خ��رتع��ت م��ك��ائ��ن لف 
�نت�سار  ي�سر  �لكربيت مما  �ل�سجائر وعلب 
هذه �لعادة. ومنذ �لقرن �لثامن ع�سر حذر 
�ل�سحة.   على  �لتدخني  �أخطار  من  �أطباء 
ويف عام 1938ن�سرت جملة �لعلوم �ل�سهرية  
Science مقال مطول ومف�سا عن تاأثري 
�ل��وف��ي��ات و�أرف��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��دخ��ني ع��ل��ى ن�سبة 

�أن �ملدخنني �أق�سر حياة  باإح�سائيات تفيد 
من غري �ملدخنني.

وق����د دخ���ل���ت ع�����ادة �ل��ت��دخ��ني �ل��ع��امل 
�لإ�سامي مع �ل�ستعمار �لأوروبي يف �أو�ئل 
�لقرن �لع�سرين و مل يعرفها �مل�سلمون قبل 

ذلك �لوقت.
ع��ادة  �أ�سبحت  �لع�سرين  �ل��ق��رن  ويف 
�لتدخني ظاهرة عامة منت�سرة بني طبقات 
�ملجتمع �ملختلفة و�رتفعت ن�سبة �ل�سر�ئب 
و�لتلفاز  �لإذ�ع���ة  و�أ�سبحت  �لتدخني  على 

و�ل�سحافة تعي�ص على �أمو�ل �لتدخني.
ملكافحة  �لطبية  �جلمعية  �كت�سفت 
�ل�سرطان عاقة �لتدخني ب�سرطان �لرئة 
دون  حالت  �لتبغ  �سركات  ولكن   1948 ع��ام 
ويف  1952؛  عام  وحتى  �ملعلومات  هذه  ن�سر 
�لتبغ  �سركات  روؤ���س��اء  �أق�����س��م   �أب��ري��ل 1994 

�لأم��ري��ك��ي��ة �أم����ام �ل��ك��وجن��ر���ص �لأم��ريك��ي 
�إلى  على عدم علمهم باأن �لنيكوتني يوؤدي 

�لإدمان!!
ومنذ �أو�ئل �لت�سعينات قامت �ملوؤ�س�سات 
�حل��ك��وم��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات م��ك��اف��ح��ة �ل��ت��دخ��ني 
ب��ح��م��ات م��ك��ث��ف��ة ل��ك�����س��ف م�����س��ار �ل��ت��دخ��ني 
وتوعية �ملجتمعات وكانت �لنتيجة �نخفا�ص 
ن�سبة �ملدخنني من 41% �إلى 25% يف �أمريكا 
ولكن بالرغم من ذلك فاإن ن�سبة �إنتاج �لتبغ 
�ل�سابقني  �لعقدين  يف  �ل��زي��ادة  يف  ��ستمرت 
زي���ادة  نتيجة  وذل���ك  ع���ام  ك��ل  يف   %2 بن�سبة 
�ل����س���ت���ه���اك يف �ل����ع����امل �ل���ث���ال���ث. وي��ك��ل��ف 
�سنويا 50  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��ت��دخ��ني �خل��زي��ن��ة 
دولري��ن  يعادل  ما  �لعاج،  دولر يف  مليار 
�أعلى من  وه��ذ�  و�ح���دة،  �سجائر  علبة  لكل 

�ل�سر�ئب �ملفرو�سة عليه.

ُوعد بالزواج يكسب ستينيا حربه ضد التدخين
�أ���س��ع��ر  و�أن������ا  �ل���ت���دخ���ني  ق��اط��ع��ت  �أن 
و�سحيا  نف�سيا  و�ل���ر�ح���ة  ب��ال�����س��ع��ادة 
ج�سمي  يف  لحظت  كما  و�جتماعيا، 
�سهيتي  �نفتاح  بعد  تدريجيا  حت�سنا 

�ل�سم  حا�ستي  و����س��ت��ع��ادت��ي  للطعام، 
و�ل�����ذوق، �إ���س��اف��ة �إل����ى حت�����س��ن كبري 
�جل�سم،  ق��وة  ويف  �لتنف�ص،  عملية  يف 
اأتاأثر  مل  اأنني  كما  الن�ساط،  وجت��دد 

و�أ���س��ع��ر ب��احل��ن��ني �إل���ى �ل��ت��دخ��ني مع 
من  �لعديد  بني  حياتي  �أم��ار���ص  �أين 

�ملدخنني«.
�ل��ن��ا���ص  ن���ظ���رة  »ت���غ���ريت  و�أردف 

جت��اه��ي، ف��ف��ي �ل�����س��اب��ق ك��ان��ت حت��دث 
يل مو�قف حمرجة مع �لنا�ص ب�سبب 
كرثة �لتدخني؛ �إذ كانو� ينفرون مني، 
يعرفونني  �لذين  �لأ�سخا�ص  و�أغلب 
�لآن يبدون ��ستغر�بهم حينما �أجل�ص 
و�حل��م��د  �أدخ����ن،  ل  لأن��ن��ي  بجانبهم، 
هلل �أنا �لآن يف نعمة كبرية �إذ ل �أُوؤذي 
�لنا�ص، و�لذين كانو� ينفرون مني يف 

�لأم�ص، �قرتبو� مني �ليوم«.

دور المنصح
ز�وي��ة  م��ن  و�سعه  �ل�ستيني  ويحكي 
�لتدخني،  عن  �لإق���اع  بعد  خمتلفة 
وي����ق����ول  »يف �ل�������س���اب���ق ك�����ان �ل��ك��ث��ري 
ب��رتك  ين�سحونني  �لأ����س���دق���اء  م��ن 
�أي  �أع����ريه����م  ل  وك���ن���ت  �ل����ت����دخ����ني، 
�أرد ع��ل��ي��ه��م ب����اأن ه��ن��اك  �ه��ت��م��ام، ب���ل 
و�لآن  يدخنون،  �لأط��ب��اء  من  �لكثري 
بعد �أن �أقلعت عنه، بت �أن�سح �لأطباء 
كلما  �لتدخني  عن  �لإق��اع  ب�سرورة 

ر�أيت �أحدهم مم�سكا ب�سيجارة.
�إن���ه مل��ن �مل��وؤ���س��ف �أن ن���رى كثري� 
ويعر�سون  ي��دخ��ن��ون  �مل��ر�ه��ق��ني  م��ن 
�أنف�سهم خلطر �لإدم��ان وهم يف هذ� 
�ل��ع��م��ر، ف��ن�����س��ي��ح��ت��ي ل���ه���م، �لب��ت��ع��اد 
ع��ن �ل��ت��دخ��ني لأن ذل��ك �أف�����س��ل لهم 
للخطر،  �ستتعر�ص  �لتي  وحلياتهم 
وعلى �لآباء و�أولياء �لأمور �أن ير�قبو� 
�أبناءهم، و�أن مينعوهم عن �لتدخني، 
لأنه �سيكون �سببا يف تدمري حياتهم«.

و�أو���س��ي  جميع �ملدخنني برتك 
توجد  ل  باأنه  ذل��ك  معلا  �لتدخني، 
فائدة له بتاتا، م�سدد� على �أنه �سبب 
بالأمر��ص  �لإن�سان  لإ�سابة  رئي�سي 

يف �لقلب و�ملعدة.
�لذين  �ملدخنني  »وجلميع  وت��اب��ع 
يزعمون عدم مقدرتهم على �لنقطاع 
ع��ن �ل��ت��دخ��ني، �أق����ول �إن����ه مب��ج��رد �أن 
ي��ك��م��ل��و� ع���زم���ه���م وي����ق����وو� �إر�دت�����ه�����م، 
ف�����س��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان��ه��م �ل�����س��ي��ط��رة على 
و�أن  �ل�سعاب  على  ويتغلبو�  �ل��و���س��ع، 
�لعديدة  �لتدخني  �أ���س��ر�ر  يف  ينظرو� 
كثرية،  م�ساريف  من  �إليه  يحتاج  وما 
عيادة  م��ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة  �أن�سحهم  كما 
م��ك��اف��ح��ة �ل��ت��دخ��ني ب��اجل��ام��ع��ة، فهي 
�لآف��ة' ومن  �ست�سهل عليهم ترك هذه 
هنا �أ�سكر جامعة �مللك خالد و�لقائمني 
على عيادة مكافحة �لتدخني مل�ساعدتي 

يف حربي �سده«.

يحتوي التبغ املوجود يف ال�صيجار 
على مركبات اأخطر من املركبات 
املوجودة يف تبغ ال�صجائر العادية؛ 
حيث يوّلد ال�صيجار اأول اأك�صيد 
الكربون بكمية اأكرب من ال�صجائر 
العادية. اأما  الأرجيلة اأو ال�صي�صة 
فينظر على تدخينها باأّنه اأخف 
�صررا من ال�صجائر العادية، ولكن 
احلقيقة اأن �صررها اأكرب؛ لأن 
تدخينها ي�صتغرق وقتا اأطول 
وبالتايل ي�صتن�صق املدخن
كمية اأكرب من النيكوتني.
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عدنان األلمعي

�لطالب  �لأ�سنان،  نادي طب  رئي�ص  �أو�سح 
عبد�لعزيز خالد ع�سريي، �أن �لنادي ي�سعى 
�إل����ى ت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت وم���و�ه���ب �ل��ط��اب 
�عتز�زه  مبديا  جديدة،  خرب�ت  و�إك�سابهم 
ب��ال��ع��م��ل �ل������ذي ق�����ام ب����ه �ل����ط����اب خ���ال 
�ل�سحي  �جلامعة  برنامج  يف  م�ساركتهم 

و�لتثقيفي �ملقام �أخري� باحلري�سة.

حدثنا عن اأن�صطة النادي؟
�إيجاد بيئة عمل لطاب  �إلى  �لنادي  يهدف 
�ل��ك��ل��ي��ة خ�����ارج �أ�����س����و�ر �جل���ام���ع���ة وت��ط��وي��ر 
و�إك�سابهم  ع��ام  ب�سكل  ومو�هبهم  مهار�تهم 
خ��������رب�ت ج�����دي�����دة م�����ن خ������ال �ل���ع���م���ل يف 
منظومة عمل متكاملة م�سابهة لتلك �لتي 
و�إ�سفاء  �لقريب  �مل�ستقبل  يف  �سيو�جهونها 
ط���اب���ع خ���ا����ص م���ن �ل���رت�ب���ط �لأخ������وي بني 
�أع�ساء �لنادي �لذي ينعك�ص بنتيجة �إيجابية 

على حياة �لطالب �لعلمية و�لعملية.

ما ال�صريحة امل�صتهدفة
من اأن�صطتكم وبراجمكم؟

�مللك  بجامعة  �لأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  ط��اب 
كليتنا  حذو  نحذو  �أن  �أي�سا  وعلينا  خالد، 
ر�ئ���دة يف  تعد  �لتي  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  يف 
بقيادة  �ملنطقة  م�ستوى  على  �مل��ج��ال  ه��ذ� 
�ل�����س��ه��ر�ين؛  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور   عميدها 
�ملجتمع  هم  �لثانية  �سريحتنا  ف��اإن  ولهذ� 

بكامل فئاته.

وماذا يقدم النادي
يف جمال اخلدمة املجتمعية؟

ي����ق����دم ع�������دد� م����ن �حل����م����ات �ل�����س��ح��ي��ة 
و�لتوعوية �لتي تعود بالنفع على �ملجتمع، 
وم���ن ذل���ك ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة ع���ن �ل�����س��و�ك 
�لفئة  وكانت  نت�سوك«،  »هيا  عنو�نها  كان 
�مل��د�ر���ص يف مدينة  ه��م ط��اب  �مل�ستهدفة 
�أن هناك عدد�  كما  �أبها وخمي�ص م�سيط، 
من �حلمات بخطة �لنادي خال �لف�سل 
�ل��در����س��ي �حل���ايل، وكلها ت�سب يف جمال 

�خلدمة �ملجتمعية.

وماذا عن م�صاركتكم يف برنامج 
اجلامعة ال�صحي والتثقيفي

الذي اأقيم اأخريا باحلري�صة؟
�إل���ى جانب  �لأ���س��ن��ان  ���س��ارك��ت كلية ط��ب 
باقي �لكليات �ل�سحية يف برنامج جامعة 
�ل�سحي و�لتثقيفي  �مللك خالد �خلام�ص 
و�ل����ت����وع����وي �ل������ذي �أق����ي����م ب��احل��ري�����س��ة 
مب��ح��اف��ظ��ة رج����ال �أمل�����ع،  وذل����ك ب��ع��ي��اد�ت 
من  ع��دد  �إل��ى  بالإ�سافة  �ملتنقلة،  �لكلية 
�سارك  �ل���ذي  �ل�سحي  باملخيم  �ل��ع��ي��اد�ت 
ف��ي��ه ع����دد م���ن ����س��ت�����س��اري �ل��ك��ل��ي��ة �إل���ى 
�لكلية  دور  وك��ان  �لمتياز،  �أط��ب��اء  جانب 
�لكاملة  �لعاجية  �خل��دم��ة  �إي�����س��ال  ه��و 
جلميع �مل�ستفيدين، بالإ�سافة �إلى توعية 
�ل�سنية  ف��ئ��ات��ه  بجميع  �ملنطقة  جمتمع 
و��ستفاد، وهلل  و�لأ�سنان،  �لفم  عن �سحة 
�حلمد، ما يقارب 1200 فرد من �خلدمة 

�ملقدمة لهم.

�صعوبات وعوائق واجهت النادي
يف تنفيذ براجمه واأن�صطته؟

ي��ع��د �ل��وق��ت �أك����رب ع��ائ��ق و�ج��ه��ن��ا يف �ل��ف��رتة 
�مل�سرفة  بال�سورة  �لكلية  ومتثيل  �ملا�سية، 
و�مل��ت��م��ي��زة �مل��ع��ه��ودة، وب��خ��ا���س��ة مت��ي��زه��ا بني 
ن���ظ���ري�ت���ه���ا ح��م��ل��ن��ا ع��ب��ئ��ا �أك������رب ك�����ان ع��ل��ي��ن��ا 
��ستغاله، وهو ما دفعنا لاأمام، وهلل �حلمد.

هل من تعاون مع جمعيات اأو هيئات 
طبية يف تقدمي براجمكم؟

�أف�����س��ل  �إل����ى ت��ق��دمي  �ل���ن���ادي د�ئ��م��ا  ي�سعى 
�ملجتمع، وهذ�  �لرب�مج و�لأن�سطة خلدمة 
ي�ستوجب عقد �سر�كات مع جهات حكومية 
�لنادي على تطبيق  �أهلية؛ ولذ� حر�ص  �أو 
�ل���ن���ادي  �أد�ء  م�����س��ت��وى  ل���رف���ع  �ل�������س���ر�ك���ات 
�مل��ث��ال  �سبيل  �مل��ق��دم��ة. وع��ل��ى  و�لأن�����س��ط��ة 
�لكليات  �أن��دي��ة  بع�ص  �ل��ن��ادي  ���س��ارك  فقد 
�حلكومية  �جلهات  وبع�ص  �جلامعة  د�خ��ل 
يف  باملنطقة  للدوريات  �لعامة  �لإد�رة  مثل 
فعالية تهدف لن�سر �لوعي عن �سحة �لفم 

و�لأ�سنان وخطر �لتبغ عليها.

ر�صالتك اإلى طالب طب الأ�صنان؟
�لكلية  ن����ادي  �إل����ى  �أن�����س��ح��ه��م  بالن�سمام 
و�لط�����اع ع��ل��ى ب��ر�جم��ه وخ��و���ص جتربة 
جديدة خمتلفة عما حتويه �لكتب و�سقل 
�أف���ك���اره���م وت��ن��م��ي��ة م��و�ه��ب��ه��م، و�أوؤك�������د �أن 
يعود  �لطابية  بالأن�سطة  و�لتميز  �لإبد�ع 
�لدر��سية  حياته  يف  �لطالب  على  بالنفع 

وُيك�سبه مهارة تنظيم �لوقت.

رئيس نادي
طب األسنان:
نسعى لتطوير 
الطالب وإعدادهم 
لخدمة المجتمع

نادي طب األسنان
الرؤية

كليات �جلامعة معرفيا  �إلى م�ستوى رفيع بني  و�مل�ساركني  �لنادي  باأع�ساء  �لو�سول 
ومهاريا، و�إعد�دهم خلدمة �ملجتمع و�لرقي به وتلم�ص �حتياجاته.

الرسالة
ترجمة جميع �ملكت�سبات �إلى تطبيق عملي يهدف �إلى رفع م�ستوى �لنادي و�أع�سائه، 

و�إك�ساب �مل�ستفيدين مهار�ت ومعلومات ترفع من م�ستو�هم �ل�سخ�سي و�لجتماعي.

األهداف
• �إقامة دور�ت تدريبية تخ�س�سية ومهارية لرفع �مل�ستوى �لتعليمي و�ل�سلوكي.

• �إقامة �جتماعات دورية لتعزيز �لرت�بط �لأخوي بني �أطباء �مل�ستقبل .
• �ل�سعي للم�ساركة يف �لأن�سطة �خلارجية و�ملوؤمتر�ت لتنمية �ملهار�ت، و�لتعرف 

على �لإجناز�ت.
• �مل�ساركة يف �حلمات �لتطوعية �لتوعوية �لتي تخدم �ملجتمع.

رؤساء لجان النادي
• رئي�ص �لنادي: عبد�لعزيز خالد ع�سريي

• نائب رئي�ص �لنادي: �أحمد �آل جمثل
• �للجنة �لإعامية: �إبر�هيم �ل�ساحلي
• �للجنة �لإجتماعية: فار�ص بن حمر�ن
• �للجنة �لثقافية: عبد�حلكيم �لقرين

• �للجنة �لريا�سية: من�سور �لعمري

رئي�ص النادي، 
عبدالعزيز
خالد ع�صريي

طب الأ�صنان.. عناية خا�صة بطالب املدار�صجولة تفقدية ملدير عام �صرطة منطقة ع�صري اللواء �صالح بن �صليمان القرزعي

لقطة جماعية لأع�صاء النادي
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مواهب طالبية

آل دليم: ظهوري التلفزيوني
تتويج لهواية استمرت 11 عاما

هادي الشهراني

ك�����س��ف �ل���ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �ل��ط��ب��ي��ة 
دليم،  �آل  عبد�لعزيز  عبد�لإله  �لتطبيقية، 
فيها  و�أ����س���ر�ر جن��اح��ه  �لإع��ام��ي��ة  جتربته 
�ملحطات  �إل���ى  متطرقا  تخ�س�سه،  بجانب 
�لتلفزيون  يحت�سنه  �أن  قبل  بها  م��ر  �لتي 
عمله  �أن  موؤكد�  ميد�نيا،  ومر��سا  مذيعا 
�لإع����ام����ي مل ي��ك��ن م�����س��ادف��ة ب���ل ه��و�ي��ة 

�متدت معه 11 �سنة.. 

كيف كانت البداية؟
مر��سا  عمله  ي��ب��د�أ  ت��ل��ف��زي��وين  م��ذي��ع  �أي 
�مل�����س��اه��دي��ن و�إد�رة  ل��ق��ن��ات��ه حم����اول ج���ذب 
�لقناة من خال �إعد�د عدة تقارير يجتهد 
فيها �ملرة تلو �لأخ��رى، يكر�ص من خالها 
روحه �لإبد�عية يف �سياغة �لكلمة و�إعد�دها 
ودر��ستها حتى تكون مائمة لل�سورة ب�سكل 

يجعل متابعها ينده�ص مما ير�ه.
وب��ح��م��د �هلل �أث��ب��ت ج���د�رت���ي يف وق��ت 
قيا�سي من خال عدة تقارير عر�ست على 
�لرئي�سية،  بر�جمها  يف  وحتديد�  �ل�سا�سة، 
�لثقافية  �ل��ق��ن��اة  �إد�رة  ��ستح�سان  ولق���ت 

ومن�سوبيها، و�إد�رة حمطة تلفزيون �أبها.
للعمل مر��سا  ذل��ك  بعد  �نتقلت  ثم   
ومن  مبا�سر  ب�سكل  �حل��دث  �أن��ق��ل  ميد�نيا 
�أ�سهر من دخويل  �أربعة  بعد  موقع �حلدث 
بف�سل  ث��م  �هلل  بف�سل  وه���ذ�  �مل��ج��ال،  ه���ذ� 

ودعم �مل�سوؤولني.

متى اكت�صف حبك لالإعالم؟ 
مل ي��ك��ن عملي ك��م��ذي��ع جم���رد ���س��دف��ة، بل 
�سنة   11 نحو  عمرها  �م��ت��د  ل��ه��و�ي��ة  تتويج 
�أح��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا �لإل���ق���اء و�ل��ت��ق��دمي بجميع 

�أنو�عه.
وقد كنت �أتدرب على ذلك يف �لإذ�عات 
�مل��در���س��ي��ة و�خل���ط���ب وم�����س��اب��ق��ات �لإل���ق���اء 
و�ململكة  �ملنطقة  م�ستوى  على  ت��ق��ام  �ل��ت��ي 
م��ن خ���ايل ����س��ت��م��اع��ي ل��ن�����س��ر�ت �لأخ���ب���ار، 
�أ�سمعها  كنت  �لتي  �لأدع��ي��ة  �إل��ى  و�إ�سغائي 
ملقدمي  وم�ساهدتي  و�لإق��ام��ة،  �لأذ�ن  بني 
�حلفات �لر�سمية، وكيف �أنهم يبدعون يف 
�إذ كنت  ذل��ك، كما كنت من ع�ساق �لإذ�ع���ة، 
و�جل���دة،  �جل��د  بيت  يف  �سباح  ك��ل  �أ�سمعها 
ح��ت��ى ق�����ررت ت��ن��م��ي��ة م��وه��ب��ت��ي م���ن خ��ال 

ب��ال��دور�ت  و�إتقانها  وتطويرها  ممار�ستها 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة، و�ل����س���ت���م���اع �جل���ي���د مل��ذي��ع��ي 
يف  �ساعدين  مما  �ملتميزة  �لقنو�ت  ومعلقي 
تقوية م��ا ل���دي. وم��ع ك��ل ذل���ك، مل تكتمل 
مقومات موهبتي �إل بعد حفظي كتاب �هلل، 
��ستقامة  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ذل���ك  ف�����س��اع��دين 
ل�ساين، و�إتقاين خمارج �حلروف، مما ي�سر 
يف  �لطويل  �مل�سو�ر  ذ�ك  قطع  �هلل،  بعد  يل 

فرتة وجيزة.

هل واجهت �صعوبة
يف اإنتاج التقارير التلفزيونية؟

من  ت�سور  تقارير  ع��دة  �أع���ددت  �لبد�ية  يف 
خ���ال جم��م��وع��ة م���ن زم���ائ���ي �مل�����س��وري��ن 
ل�سياغة  �أع��ود  ت�سويرها  وبعد  �ملحرتفني، 
لذلك  و�ملنا�سبة  �ملعينة  �لعبار�ت  من  ع��دد 
�حلدث كي تدمج مع تلك �ل�سورة ب�سوتي 

وتخرج على �ل�سا�سة باأف�سل �إخر�ج.
وم����ع �خل�����ربة �ل��ي�����س��رية يل يف ه��ذ� 
بنف�سي  �لتقرير  �أعمل على  �ملجال، �سرت 
ع���د� �ل��ت�����س��وي��ر، و�أق�����س��د ه��ن��ا �ل��ع��م��ل من 
�ل�سوت  و�ملونتاج، وتن�سيق  �لإع��د�د  ناحية 
�ل��ت��ق��ري��ر بال�سكل  �ل�����س��ورة، و�إخ�����ر�ج  م��ع 
تقرير  �أول  ذ�كرتي  يف  ي��ز�ل  ول  �لنهائي، 
يل خ����رج ع��ل��ى ���س��ا���س��ة �ل���ق���ن���اة �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�مل�سرحي  �ملهرجان  ع��ن  وك��ان  �ل�سعودية، 

�لأول بجامعة �مللك خالد.

ات
هار

م

إتقان فن الخطابة خطوة أساسية على طريق النجاح
�خلطابة هي �لقابلية على �سياغة �لكام 
باأ�سلوب ميِكّن �خلطيب من �لتاأثري على 

نف�ص �ملخاطب.
وق���د ع��رف��ه��ا»�أر���س��ط��و» ب��اأّن��ه��ا »ق���وة 
تتكلف �لإقناع �ملمكن«، وقال �بن ر�سد �أن 
�ملمكن  �لإقناع  تتكلف  »ق��وة  �خلطابة هي 

يف كل و�حد من �لأ�سياء �ملفردة«.
وق���د ع��رف��ت �خل��ط��اب��ة �أي�����س��ا ب��اأن��ه��ا 
عليهم  ل��ل��ت��اأث��ري  �حل�����س��ور  م�سافهة  »ف���ن 
و�����س���ت���م���ال���ت���ه���م«. وه����ن����اك ت���ع���ري���ف �آخ����ر 
�أن�����و�ع من  ن���وع م��ن  �أن��ه��ا  للخطابة وه���و 
�لفنون �لنرثية، فائدتها �لتاأثري و�لإقناع 

بح�سور �جلمهور �ملتلقي.

وكما كانت فرحتي عارمة مب�ساهدته 
و�لف���ت���خ���ار ب���ذل���ك �مل���ن���ج���ز، ����س���رت، وهلل 
�حل��م��د، �أق���دم �ل��ع��دي��د م��ن �ل��رب�م��ج �سو�ء 
�أو مو�كبة  مبا�سرة  �لهو�ء  على  �أو  �مل�سجلة 
للحدث باإقامة ��ستوديوهات مفتوحة مثل 
�لتي عملتها بجائزة �ملفتاحة، وجائزة �أبها؛ 
�إذ  قدمت لكل جائزة برناجما مدته �ساعة 

ون�سف، وغريها من �لرب�مج.

اأين موقعك حاليا؟ 
و�لتلفزيون،  �لإذ�ع����ة  هيئة  يف  �لآن  �أع��م��ل 
ب�سفتي  �أي  �لثقافية،  �لقناة  لدى  متعاونا 
و�أعمل  ع�سري،  مبنطقة  وم��ر����س��ا  مذيعا 
�أي�����س��ا م��ت��درب��ا ل����دى م�����س��ت�����س��ف��ى �ل���ق���و�ت 
�مل�����س��ل��ح��ة، وم�����س��ت�����س��ف��ى �ل���ق���و�ت �مل�����س��ل��ح��ة 

باملنطقة �جلنوبية.

اأهم تغطية قدمتها؟ 
�لثقافية  �لقناة  م�ساركتي مع زمائي من 
يف تغطية مهرجان �جلنادرية عام 1437 يف 
�لريا�ص، �إذ كنت مر��سا ميد�نيا و�أعددت 
ن��ح��و 12 ت���ق���ري���ر�، �إ����س���اف���ة �إل����ى ع����دد من 
�لتقارير �ملبا�سرة كنا ننقلها �سوتا و�سورة 
م���ن خ����ال زي���ارت���ن���ا ل���ع���دد م���ن �لأج��ن��ح��ة 
�حلكومية و�خلا�سة، و�لأجنحة �لع�سكرية، 
وبيوت �ملناطق �لرت�ثية، وقد كانت مبنزلة 
ن��وع��ي��ة تو�سعت  ق��ف��زة م��ت��م��ي��زة يل ون��ق��ل��ة 

وتعلمت  �لإع��ام��ي��ة  م��د�رك��ي  م��ن خالها 
ع���دد� م��ن �ل��درو���ص خ��ال مقابلتي ع��دد� 
و�ملخ�سرمني  �ملتميزين  �لإع��ام��ي��ني  م��ن 
و�ل����ذي����ن ل��ه��م ب����اع ك��ب��ري يف ه����ذ� �مل���ج���ال، 
وم���ا زل���ت �أ���س��ت��ق��ي م��ن خ��ربت��ه��م و�أ���س��ت��ن��ري 

بتوجيهاتهم يف تطوير موهبتي.

كيف ا�صتطعت التوفيق
بني الإعالم امليداين والدرا�صة؟

فلهما  يل،  وت�سجيعهما  �ل��و�ل��دي��ن  ب��دع��اء 
ت�سجيع  و�أي�����س��ا  ذل��ك،  يف  �هلل  بعد  �لف�سل 
�لأ����س���دق���اء و�إ�����س����د�ء �ل��ن�����س��ح يف ك���ل وق��ت 
من  وت��ط��وي��ره��ا  موهبتي  على  باملحافظة 
دون �لإخال مبا ُهو �أهم وهو �لتخ�س�ص.

ه���ذه �ل���دو�ف���ع  ك��ان��ت  �ل�سبب يل يف 
�لتوفيق  بني تخ�س�سي وعملي �لإعامي، 
بو�سفه  ال��وق��ت  تنظيم  اأن�����س��ى   ل  واأي�����س��اً 
ع��ن�����س��ر� م��ه��م��ا، وخ�����س��و���س��ا �أن دخ���ويل يف 
ه����ذ� �مل���ج���ال ك����ان يف �ل�����س��ن��ة �ل���ر�ب���ع���ة من 
�لهتمام  عاتقي  على  فاأخذت  �لتخ�س�ص، 
ج��زء  تخ�سي�ص  خ���ال  م���ن  بالتخ�س�ص 
ل��ل��م��ذ�ك��رة، وتق�سيم  �ل�����س��اع��ات  ك��ب��ري م��ن 
�لأخ��رى غري  �لأعمال  �ملتبقي على  �لوقت 
ع��م��ل��ي م��ذي��ع��ا ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا م��ث��ل �ل��ري��ا���س��ة 
و�ل���رتف���ي���ه، وذل�����ك مل��ن��ح��ي �جل����و �مل��ن��ا���س��ب 
ل���س��ت��ع��ادة ط��اق��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة، و�أي�����س��ا ما 

�ساعدين يف تخطي �سنو�ت �لدر��سة.
 ومب���ا �أن��ن��ي يف �آخ���ر �أ���س��ه��ر �لم��ت��ي��از، 
و���س��ع��ت ج����دول م��ت��ك��ام��ا مل��ا ���س��اأف��ع��ل��ه من 
ن��اح��ي��ة در�����س���ت���ي و�خ���ت���ب���ار�ت���ي وو�ج��ب��ات��ي 
�جلامعية، وعملي يف �لتلفزيون من خال 
�لط����اع ع��ل��ى �أخ���ب���ار �ل�����س��ح��ف و�مل��ج��ات 
لتن�سيق  فعاليات  ما هو مهم من  وحتديد 

تغطيتها. 

كلمة اأخرية
نعمة  ب��اأن موهبتك  م��وه��وب  لكل  �أوج��ه��ه��ا 
م��ن �خل��ال��ق وه��ب��ك �إي��اه��ا فا�سكر �ل��و�ه��ب 
�لغايل  و�ب��ذل  بها،  وت�سبث  عليها،  وحافظ 
قدرة  فهي  وتنميتها،  �سقلها  يف  و�لنفي�ص 
وكن  متميزة.  قيمة  وذ�ت  طبيعية  ب�سرية 
ع��ل��ى ي��ق��ني ب���اأن �ل��ن��اج��ح ي���رى �أن���ه م��ا ز�ل 
ل��وك��ان خبري�  ح��ت��ى  ليتعلمه  ك��ث��ري  ه��ن��اك 
�أن يعد خبري�  ي��رغ��ب  و�ل��ف��ا���س��ل  مب��ج��ال��ه، 

قبل تعلمه ما يكفي ملعرفة �ساآلة فكره.

مواصفات المؤدي )الخطيب(
وف��ه��م  و�إدر�ك  ع��م��ق  مي��ت��ل��ك  �أن   •
وفهم  ل��غ��وره��ا  ���س��ربه  وم���دى  للحياة 

لأحو�لها.
من  �سكلية  مو��سفات  ميتلك  �أن   •
�ل�سوت،  وجهارة  �لنربة  ح�سن  حيث 

و�أن يكون ح�سن �ملظهر.

مواصفات األداء )اإللقاء(
�ملحكم  و�لإل��ق��اء  ب���الأد�ء  �لهتمام   •
و�ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن �لأم������ور �مل��ن��ف��رة مثل 
و�ل��رتدد  و�ل��ت��اأت��اأة  و�لتنحنح  �ل�سعال 

و�لتكر�ر �ململ و�حلركات �لع�سو�ئية.

• ���س��ي��اغ��ة �ل���ك���ام ب��اأ���س��ل��وب ج��ام��ع 
ل���ق���و�ع���د �ل���ل���غ���ة م����ن ن���ح���و وب���اغ���ة 
�ملنطقية  �مل��ع��اجل��ة  لأ����س���ول  و���س��ام��ل 

و�لعلمية لاأمور.

مواصفات النص الملقى
�ل��ل��غ��ة وع��دم  �ل��ن�����ص �سهل  �أن ي��ك��ون  ي��ج��ب 
يكون  ل  و�أن  �لعامية،  �لكلمات  ��ستخد�م 
�ل��ن�����ص ط���وي���ل ول ق�����س��ري »خ����ري �لأم�����ور 

�أو�سطها«.

 الخطابة اليونانية
�إر����س���اء �خل��ط��اب��ة  �لأول يف  �ل��ف�����س��ل  ي��ع��ود 

قبل  ال��ي��ون��ان��ي���،  اإل���ى  فنونها  وا�ستنباط 
�مل�����ي�����اد، وي����ع����ود �ه���ت���م���ام���ه���م ب��اخل��ط��اب��ة 
لرتباطها بطبيعة �حلياة �ليونانية �آنذ�ك،  
�لفل�سفية  �مل���ج���ادلت  ع��ل��ي��ه��ا  غ��ل��ب��ت  �ل��ت��ي 
�لفردية  �حلرية  حالة  و�سيوع  و�ل�سيا�سية 

و�لتعبري عن �لر�أي.
وق������د ك������ان ل���ظ���ه���ور جم���م���وع���ة م��ن 
»�ل�سف�سطائيني«  ب�  ُعرفو�  �لذين  �ملتكلمني 
�مل��وؤث��رة  �خل��ط��اب��ة  على  ب��ال��ق��درة  لتميزهم 
و�لإل���ق���اء �مل��ح��ك��م �ل����دور �ل��ك��ب��ري يف تطور 
�خل��ط��اب��ة �ل��ي��ون��ان��ي��ة، مم��ا ج��ع��ل �خلطابة 
�ملر�تب  بلوغ  يريد  من  �إليها  ي�سعى  مهنة 

�لعليا من طبقات �ملجتمع.
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مواهب طالبية

ليلى الشمراني

ك�سفت �لطالبة بق�سم �إد�رة �لأعمال بكلية 
�مل��ج��ت��م��ع ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا، �حل��ا���س��ل��ة على 
�لت�سكيلي  �لفن  يف  جمال  �لأول  �مل��رك��ز 
�لثالث باجلامعة  �ل��ث��ق��ايف  �لأومل��ب��ي��اد  يف 
"�سباق �ملبدعني"، رمي وليد، �أن خ�سارتها 
يف �لأوملبياد يف دورته �لثانية، كانت د�فعا 
ه��ذه  �أن  مبينة  لتطوير موهبتها،  ل��ه��ا 
�خل�سارة قوت عزميتها و�إ�سر�رها، موؤكدة 
و�جهت بع�ص �ل�سعوبات  �ملالية، يف  �أنها 

ظل غياب �لدعم �ملعنوي �أي�سا.

متى ظهرت موهبتك يف الر�صم؟
يتجاوز  ل  وعمري  بالر�سم  بد�أت  �أهتم 
ث��م��اين ���س��ن��و�ت، وذل����ك ح��ي��ن��م��ا ك��ن��ت يف 
�مل��رح��ل��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة م��ن خ��ال ح�س�ص 
�لر�سم، و�أي�سا من خال م�ساهدة  بر�مج 
�لفرتة  يف  تلك  تعر�ص  ك��ان��ت  تعليمية 
�لر�سم  �أتدرب على  �لتلفاز،  �إذ كنت  على 
من خال ر�سم �ل�سخ�سيات �لتي �أحبها.

وكيف طورت موهبتك؟
�سخ�ص  �أي  �أن يحر�ص  �لبد�ية يجب  يف 
مي��ل��ك �مل��وه��ب��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا د�ئ���م���ا، 
ب���الإ����س���اف���ة �إل������ى م����ا ي�����س��م��ى ب�����امل��وه��ب��ة 
بنف�سك،  نف�سك  تعلم  �أن  وهي  �ملكت�سبة، 

ريم وليد: خسارتي سباق المبدعين
أكسبتني عزيمة قادتني للمركز األول

وت�����س��ت��ف��ي��د م����ن خ�������رب�ت م����ن ح���ول���ك، 
وت�ستمع �إلى ن�سائحهم، و�أن يكون عقلك 
مهيئا لأف���ك���ار ج��دي��دة د�ئ���م���ا، وه����ذ� ما 
ب��ه، كما ط��ورت نف�سي م��ن خال  عملت 
�ساعدين  عامل  وه��و  »ي��وت��ي��وب«،  متابعة 
كثري� يف تطوير موهبتي، وكذلك �لتعلم 

�لذ�تي، و�ملمار�سة �سبه �ليومية.
�أن »�ن�����س��ت��غ��ر�م« ���س��اع��دين يف  ك��م��ا 
�إي�������س���ال ر���س��وم��ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع، وم��ت��اب��ع��ة 
�ل��ر���س��ام��ني و�ل��ف��ن��ان��ني، و�ل���س��ت��ف��ادة من 
�ملتابعني  لتعليق  ب��الإ���س��اف��ة  خ��رب�ت��ه��م، 

و�نتقاد�تهم، مما �سكل حافز� كبري� يل.

اأهم ال�صعوبات التي واجهتك؟
�أدو�ت  فبع�ص  م��ادي��ة،  �سعوبات  و�ج��ه��ت 
و�جهت  كما  قدرتي،  تفوق  كانت  �لر�سم 
ب��ع�����ص �ل�������س���ع���وب���ات م����ن ح���ي���ث �ل���دع���م 
�مل���ع���ن���وي، ف�����ق��ل��ي��ا ج����د� م���ا ك��ن��ت �أج���د 
�هلل  بف�سل  ولكن  لأكمل،  �ملعنوي  �لدعم 
�لعقبات بف�سل �هلل ثم  تغلبت على هذه 
ومثابرتي،  و���س��ربي  ملوهبتي  ب�محبتي 

و�ساأ�ستمر على هذ� �ملنو�ل باإذن �هلل.

ما املدار�ص الت�صكيلية
التي متيلني لها؟

على  تعتمد  لأنها  �لنطباعية،  �ملدر�سة 
�لطبيعة  م���ن  �حل����دث  �أو  �ل���و�ق���ع  ن��ق��ل 

م��ب��ا���س��رة �أو م��ن خ���ال �ل��ع��ني �مل��ج��ردة، 
بعيد� عن �لتخيل، وتنقل �نطباع �لفنان 
عن �ملنظر �مل�ساهد بعيد� �أي�سا عن �لدقة 

و�لتفا�سيل.

هل تاأثرت باأ�صماء معينة
يف الفن الت�صكيلي؟

 كل م��ن��ا ي��ت��اأث��ر ب��غ��ريه يف جم��ال��ه، وع��ن 
نف�سي تاأثرت بر�سوم ليوناردو د� فين�سي.

قدوتك يف هذا املجال؟
�ل�����س��م��ر�ين،  ليلى  و�سديقتي  �أ���س��ت��اذت��ي 

فقد تعلمت منها كثري�.

هل �صبق لك احل�صول
على اأية جوائز؟

يف  ك���ان���ت  يل  ت��ن��اف�����س��ي��ة  م�������س���ارك���ة  �أول 
�لأومل��ب��ي��اد  يف  كليتي  مثلت  �إذ  �جل��ام��ع��ة، 
�لثقايف �لثاين يف جمال �لر�سم �لت�سكيلي، 
لكني مل �أفز  وذلك قدر مكتوب و�حلمد 
هلل، وح��ول��ت ه��ذه �خل�����س��ارة �إل���ى عزمية 
و�إ������س�����ر�ر وع�����دم ����س��ت�����س��ام، وحت��دي��ت 
نف�سي وذكرتها باأنني لن �أتوقف ما دمت 
�أ�ستطيع �لإم�ساك بالقلم و�أر�سم، وعملت 
مو�طن  عن  وبحثت  نف�سي  تطوير  على 
وح�سنتها  ومن��ي��ت��ه��ا  ر���س��م��ي  يف  �ل�����س��ع��ف 

لاأف�سل.

�لأوملبياد  يف  مثلت  �لعام  هذ�  ويف 
�ل���ث���ق���ايف �ل���ث���ال���ث يف جم�����ال �ل��ر���س��م 
�لت�سكيلي للمرة �لثانية، وح�سلت على 
�ملركز �لأول، وهذ� بف�سل ربي و�حلمد 
هلل، ث���م ب���دع���م ع��ائ��ل��ت��ي و���س��دي��ق��ات��ي 
و�أ��������س�������ت�������اذ�ت�������ي وق������دو�ت������ي  �������س������ذى 
وليلى  �لقحطاين،  �لقحطاين و�أمل 
ع��ون��ا يل  ك���ّن  �ل�����س��م��ر�ين، فجميعهن 
بعد �هلل، وحر�سن على  دعمي معنويا 
و�لثقة  يف  �ل�����س��ج��اع��ة  روح  وغ���ر����ص 
نف�سي،  و�حلقيقة �أين ل �أملك عبار�ت 
لهن يف  دع���ائ���ي  �إل  ح��ق��ه��ن  جت��زي��ه��ن 

ظهر �لغيب.

تطلعاتك وطموحاتك امل�صتقبلية؟ 
ول��دي  �ل��ت��ف��اوؤل،  بعني  للم�ستقبل  �أن��ظ��ر 
تتحقق،  �أن  �أمت��ن��ى  و�أه�����د�ف  ط��م��وح��ات 
ليكون  خا�سا  معر�سا  �أمتلك  �أن  ومنها 
�أج��د  �سخ�سيا،  و�أن  يل  حقيقيا  تعريفا 
�ل��ف��ر���س��ة لإظ���ه���ار م��وه��ب��ت��ي ع��ل��ى �أك��م��ل 
وجه. كما �أمتنى �أن �أر�سم ب�سكل م�ستمر، 
معلومة  �أو  ف��ك��رة  �إي�����س��ال  يف  �أوف����ق  و�أن 

لاآخرين من خال ر�سومي.

كلمة اأخرية؟
�لإب����د�ع و�لإل���ه���ام م��وج��ود يف ك��ل مكان، 

وكل ما علينا فعله هو �لبحث عنه.

�أول  وُيعد موؤلف »�خلطابة« لأر�سطو 
موؤلف جامع ومنظر لعلم �خلطابة.

�لعهد  يف  ذروتها  �خلطابة  بلغت  وقد 
ب���رز خ��ط��ب��اء م�سهورون  �ل���روم���اين، ح��ي��ث 
�لعديد  �فتتحت  حيث  »�سي�سرون«  �أم��ث��ال 
م����ن �مل������د�ر�������ص �خل���ا����س���ة ب��ت��ع��ل��ي��م ف��ن��ون 

�خلطابة.

الخطابة عند العرب
�خلطابة يف �لع�سر �جلاهلي كان لها حظ 
و�ف����ر ع��ن��د �ل���ع���رب ل��ت��م��ت��ع �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�جل��ان��ب  مثلت  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ي��ان  بالف�ساحة 
�لع�سر،  ذل��ك  خطب  م��ن  ورد  فيما  �لأه���م 
ومن خطباء ذلك �لع�سر: ق�ص بن �ساعدة 
د�ح�ص  خطيب  �سنان  بن  خارجة  �لإي���ادي، 
و�ل����غ����رب�ء، خ��وي��ل��د ب���ن ع��م��رو �ل��غ��ط��ف��اين 
خطيب يوم �لفجار، و�أكثم بن �سيفي. ومع 

بزوغ فجر �لإ�سام على �جلزيرة �لعربية، 
�إليها  �حل��اج��ة  و����س��ت��دت  �خل��ط��اب��ة  ن�سطت 
ن�سر  يف  للتبليغ  �جل��دي��د  �ل��دي��ن  لح��ت��ي��اج 
�لر�سالة؛ كما كان للخطابة �لأثر �لبالغ يف 
��ستنفار  من  �لدعوة  تطور  مر�حل  جميع 
�ل��ه��م��م ل��ل��ج��ه��اد و�ل���دف���اع ع��ن �ل��دي��ن �سد 
�أحكامه  وتبليغ  به  و�ملرتب�سني  �لكائدين 
للخطابة  و�أ�سبحت  للم�سلمني.  وتعاليمه 
و�أوق��ات، كخطبتي  يف ظل �لإ�سام مو��سم 

�لعيدين وخطبة �جلمعة.
�خلطابة  بلغت  �لعبا�سي  �لع�سر  ويف 
�أع���ل���ى م���ا مي��ك��ن �أن ي�����س��ل �إل���ي���ه ع��ل��م من 
يكتف مبا  و�إنتاج، حيث مل  ورعاية  �هتمام 
�ل��ع��رب ب��ل ترجمو�  توفر م��ن جت��ارب عند 
م��ا ك���ان ع��ن��د غ��ريه��م م��ن �آد�ب �خل��ط��اب��ة 
�ملهمة  �لكتب  وم��ن  �لعربية.  �إل��ى  وفنونها 
�لتي ترجمت يف هذ� �لع�سر كتاب �خلطابة 

لأر���س��ط��و �ل���ذي ترجمه �إ���س��ح��اق ب��ن حنني 
وعلق عليه �لفار�بي.

الخطابة في العصر الحديث
ب����ال����رغ����م م�����ن ت����ط����ور و�����س����ائ����ل �لت�������س���ال 
�جل���م���اه���ريي وت���ن���وع �أ���س��ك��ال��ه��ا يف �ل��ع�����س��ر 
�حلديث، مل تفقد �خلطابة رونقها بل �زد�دت 
من  �جلديدة  �لت�سال  و�سائل  لقدرة  �أهمية 
�خلطاب  تعميم  من  و�لتلفاز،  �ملذياع  �أجهزة 

على عدد هائل من �سكان �ملعمورة.
ولأه��م��ي��ة ف��ن »�خل��ط��اب��ة« يف �حل��ي��اة 
�جل���ام���ع���ات  �أغ����ل����ب  �أن  �ل���ب�������س���ري���ة، جن����د 
�ل��ف��ن ���س��م��ن مناهجها  ه����ذ�  �أدرج������ت  ق���د 
�لتي  �مل���ادة  ع��ن  �لنظر  بغ�ص  �لتدري�سية، 
يجب  ك��ف��اءة  باعتبارها  �ل��ط��ال��ب،  يدر�سها 
در��سته  �أث��ن��اء  ���س��و�ء  �ل�سخ�ص  يتقنها  �أن 
ت�ساعده  لأنها  تخرجه،  بعد  �أو  �جلامعية 

جم��الت  يف  ومقرتحاته  �أف��ك��اره  عر�ص  يف 
مع  �لتو��سل  يف  وك��ذل��ك  �ملختلفة،  �لعمل 

عامة �جلمهور.

أنواع الخطابة
• �خلطبة �لوعظية )�لدينية(.

• �خلطبة �لحتفالية.
• �خلطبة �ل�سيا�سية.
• �خلطبة �لق�سائية.

• �خلطبة �لجتماعية.
• �خلطبة �حلربية.

أجزاء الخطبة المقدمة
• �لعر�ص )�ل�سرد(.

• �ملناق�سات.
• �ملاحظات �لثانوية.

• �خلامتة )�خلا�سة(.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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11 لعبة تطلق األولمبياد الرياضي الثالث
عبدالعزيز رديف 

�لأومل��ب��ي��اد  فعاليات  �لأح���د،  �أم�����ص  �نطلقت 
�ل��ري��ا���س��ي �ل��ث��ال��ث �ل�����ذي ت��ن��ظ��م��ه ع��م��ادة 
�سوؤون �لطاب، مب�ساركة 18 كلية من �أبها 
وخمي�ص م�سيط، وفروع �جلامعة مبحايل 
وتنومه. وتقام �ملناف�سات على ملعب و�سالة 

�جلامعة مبقرها �لرئي�سي بالقريقر.
جماعية  لعبة   11 �لأوملبياد  ويت�سمن 
خما�سي  ق����دم،  ك���رة  دوري  ه���ي:  وف���ردي���ة، 
�ل�������س���الت، ك���رة �ل���ط���ائ���رة، ���س��ب��اح��ة، تن�ص 
كار�تيه،  قوى،  �ألعاب  �أر�سي،  تن�ص  طاولة، 

تايكوندو، جودو، �سباق �خرت�ق �ل�ساحية، 
�لفعاليات،  م��ن  م��ن  كبري  ع��دد  وي�ساحبه 
مثل دورة �لإعد�د �لبدين �ملحرتف، �إ�سافة 
كما  �ل�سحفي،  �خل��رب  كتابة  يف  دورة  �إل���ى 
حما�سرة  ت��ق��دمي  �لأومل��ب��ي��اد  خ���ال  �سيتم 
بعنو�ن �لتغذية �ل�سحية، وكذلك م�سابقة 

»�خ�سر تك�سب«.
�خ��ت��ت��ام��ه،  �لأومل��ب��ي��اد قبيل  و���س��ي��ق��دم 
ب����رن����اجم����ا ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م����رك����ز �مل���ل���ك 
عبد�لعزيز للحو�ر �لوطني، بعنو�ن )ِفَرُقنا 
ما ُتفرقنا(، وذلك ملناق�سة م�سكلة �لتع�سب 

�لريا�سي و�إيجاد حلول لها.

�لدكتور  �لطاب،  �سوؤون  و�أك��د عميد 
�أن �لأومل��ب��ي��اد يف دور�ت���ه  �آل ه��ب��ا���ص،  م��ري��ع 
�ل�سابقة حقق جميع �لأهد�ف �ملرجوة �لتي 
اإق��ب��اًل  اأن��ه لق��ى  اأجلها، م�سيفا  اأق��ي��م م��ن 
الذين  اجلامعة  طاب  اأو�ساط  ب�  كبرًيا 
�لريا�سية،  �لأل���ع���اب  خمتلف  يف  تناف�سو� 
م�سيد� ب��ال��دع��م �ل��ك��ب��ري �ل���ذي ي��ل��ق��اه ه��ذ� 

�لأوملبياد من مدير �جلامعة.
وقال »�لأوملبياد �أخرج طاقات �لطاب 
ع��دد من  �كت�ساف  و���س��اع��د على  �مل��ب��دع��ني، 
�أ�سماوؤهم  �أن تلمع  �ملوهوبني �لذين نتمنى 
ريا�سة  �ملحلية، وخدمة  �لريا�سة  �سماء  يف 

�لوطن يف مقبل �لأيام«. كما �أ�ساد �آل هبا�ص 
بني  و�لكبرية  �لو��سعة  �مل�ساركة  مب�ستوى 
ط��اب �لكليات، مم��ا ك��ان ل��ه �لأث���ر �لأك��رب 
يف جن���اح �ل��ت��ن��ظ��ي��م، و�ن��ع��ك�����ص �إي��ج��اب��ا على 

مناف�سات �لأوملبياد.
ب�������اإد�رة  �ل����ع����م����ادة مم��ث��ل��ة  �أن  و�أك�������د 
�لأن�����س��ط��ة �ل��ري��ا���س��ي��ة ���س��ع��ت �إل����ى ت��ف��ادي 
�لأوملبياد  دور�ت  يف  ظهرت  �لتي  �ل�سلبيات 
احلالية  ال���دورة  حتقق  اأن  اآم���ًا  ال�سابقة، 

�لفائدة �ملرجوة منها.
م�����ن ج���ان���ب���ه �أف���������اد �مل���������س����رف ع��ل��ى 
عدد�  هناك  �أن  �لوهابي،  علي  �لأومل��ب��ي��اد، 

كبري� من �لطاب �مل�ساركني من خمتلف 
د�عيا  ف��روع��ه��ا،  بجميع  �جل��ام��ع��ة  كليات 
�ل���دور� و�ل��ن��دو�ت و�خ��رت�ق  �لر�غبني يف 
�لأن�سطة  �إد�رة  م��ر�ج��ع��ة  �إل���ى  �ل�ساحية 
�ل��ري��ا���س��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا وج����ه �مل��ق��ب��ل��ني على 
�لت�سجيل يف �لألعاب �لريا�سية �جلماعية 
�أو  ب��ال��ك��ل��ي��ات  �لأن�����س��ط��ة  رو�د  مب��ر�ج��ع��ة 

�ملن�سقني �لريا�سيني فيها.
كاأ�ص  على  �حلا�سلة  �لكلية  �أن  يذكر 
�ل�����س��اب��ق��ة، هي  �لأومل���ب���ي���اد  �ل��ت��م��ي��ز يف دورة 
�ل�سريعة و�أ�سول �لدين، بو�قع 360 نقطة 

من جميع �أن�سطة �لأوملبياد.

رياضة

برنامج وجدول فعاليات األولمبياد الرياضي الثالث
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مهرجان الجنادرية

قرية ع�سري يف مهرجان �جلنادرية

�حلجارة و�لعمارة �لع�سريية كانت هناك �أي�سا�إقبال كبري على �لقرية �لع�سريية يف �جلنادرية

فنون وحرف يدوية
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مقررات دراسية

»مهارات االتصال«
مقرر يربط بين الصيدلي والمجتمع

تعريف بالمادة

ت��ع��د م����ادة م���ه���ار�ت �لت�������س���ال بق�سم 
�مل��ق��رر�ت  م��ن  �ل�����س��ري��ري��ة،   �ل�سيدلة 
�مل��ه��م��ة ج���د� يف ح��ي��اة �ل���ط���اب؛ فقد 
بنيت �أ�سا�سا على �لتو��سل مع �ملجتمع 
ب�سكل  و�مل���ر����س���ى  �أف��������ر�ده،  مب��خ��ت��ل��ف 

خا�ص، ح�سب تاأكيد �ملخت�سني. 

رأي الطالب
»�آف���اق«  ���س��األ��ت  م�سغر،  ��ستطاع  ويف 
ع��ي��ن��ة م����ن ط�����اب ق�����س��م �ل�����س��ي��دل��ة 
ع��ن �أه��م��ي��ة �مل����ادة وم���دى ق���درة ع�سو 
معهم  �لتو��سل  على  �لتدري�ص  هيئة 
و�إي�سال �ملعلومة، فاأبدو� ر�ساهم �لتام 
عن مدر�ص �ملادة وتو�سيله حمتوياتها 

ب�سكل �سل�ص ومتنوع.
ب�����س��اأن  �ل���ط���اب  �آر�ء  وت��ب��اي��ن��ت 
ومتو�سطة  �سهلة  ب��ني  �مل����ادة  �سعوبة 
�أن  م��وؤك��دي��ن  �ل�سعوبة،  �إل���ى  ت�سل  ل 
بني  ت��رت�وح  �لطاب  غالبية معدلت 
�إلى �سهولة  �جليد و�ملمتاز، مما ي�سري 
�لتدري�ص،  هيئة  ع�سو  وك��ف��اءة  �مل���ادة 

ح�سب قولهم.
�آر�وؤها  وف�سلت �لعينة �مل�ستطلعة 
�ملحا�سر�ت  خال  �لتفاعلية  �ملناق�سة 
ع���ل���ى �ل�������س���رح �ل���ط���وي���ل و�ل���ت���ل���ق���ني، 
�لأ�سبوع  �أن �ساعتني يف  جممعني على 
كافية جد� لدر��سة �ملقرر،  بينما �نتقد 

بع�سهم كرثة �لو�جبات.

م����دى  ع�����ن  �������س������وؤ�ل  ع����ل����ى  ورد� 
�ملادة يف حياتهم  ��ستفادة �لطاب من 
�ل�سخ�سية و�لعملية، �أجابو� باأن �ملقرر 
مهم جد� يف �حلياة �لجتماعية ب�سكل 
ب�سفة  �ملر�سى  مع  �لتو��سل  ويف  ع��ام، 
�ل�سيديل  عمل  �أن  ول�سيما  خ��ا���س��ة، 

يام�ص �ملري�ص ب�سكل مبا�سر.
وخ�������ال �ل����رتك����ي����ز ع���ل���ى ع�����س��و 
�أجاب  �لتو��سل،  ب�ساأن  �لتدري�ص  هيئة 
�لطاب باأن هناك قنو�ت تو��سل معه، 
وذلك خال �ل�ساعات �ملكتبية ومن�سة 
»ب��اك ب��ورد« كما �أن��ه يرد على معظم 
بع�سهم،  ب�سهادة  �ل��ط��اب،  �ت�����س��الت 

هاتفيا. 
تو�جههم،  �لتي  �ل�سعوبات  وع��ن 
�أبدت �لغالبية ر�ساها �لتام عن كليتهم 
وما تقدمه لهم من دعم على �مل�ستوى 
��ستغرب  بينما  و�ل�سخ�سي،  �لتعليمي 
ب��ع�����س��ه��م م����ا ����س���م���وه ك�����رثة �مل�������و�د يف 
�إلى  �ل�سيدلة رغم حاجتهم  تخ�س�ص 
�لعلم  تلقي  �أك��رث من  �مل��ي��د�ين  �لعمل 

�لنظري.

رأي عضو هيئة التدريس
�لطاب  �آر�ء  عند  �ل�سحيفة  تقف  مل 
�أ�ستاذ �ملادة  بل توجهت باإجاباتهم �إلى 
وتركت  ح�سني  ط��ه  بكر  �أب���و  �ل��دك��ت��ور 
ل��ه �مل��ج��ال ل���ريد عليها ق��ائ��ا »�أ���س��ك��ر 
�لطاب على ر�أيهم يف م�ستوى �لأ�ستاذ 
و�أرد  �هلل،  م���ن  ت��وف��ي��ق��ا  �إل  ذل���ك  وم���ا 

اسم المقرر:
مهارات اتصال

رمز المقرر: صكل547
التخصص: علوم صيدلة/

دكتور صييدلة
القسم:

الصيدلة السريرية
الكلية: الصيدلة

كرثة  �ملنتقدين  �لطاب  �أبنائي  على 
ي�ستخدم  م���ن  ه��ن��اك  ب����اأن  �ل���و�ج���ب���ات 
�لنرتنت دون �لطاع عليه، وهذ� ما 
وما  متدنيا،  �ل��درج��ة  م�ستوى  يجعل 
�ل��و�ج��ب  �أد�ء  ه��و  �لطالب  على  يجب 
ب��ال��ط��ري��ق��ة �ل�����س��ح��ي��ح��ة ومب��ج��ه��وده 
على  �سي�ساعده  م��ا  وذل��ك  �ل�سخ�سي، 

ك�سب �أعلى �لدرجات«. 
و�أ�ساف »�أما ب�سان كرثة �ملو�د على 

�ل�سيدلة  ف��ط��اب  �ل��ت��دري��ب  ح�����س��اب 
على حق، وذلك ب�سبب تاأخر �لتدريب 
�أنهم  و�سحيح  �لأخ����رية،  للم�ستويات 
�مل��و�د  وفهم  �ملهنة  ملمار�سة  يحتاجون 
ب��ي��ئ��ة �لعمل  �مل��م��ار���س��ة يف  م���ن خ���ال 

�حلقيقية لأنها �أكرث و�قعية«.
وع����ن �ل��ع��ق��ب��ات �ل���ت���ي ي��و�ج��ه��ه��ا 
�لدر��سي، قال  �لف�سل  �لطاب خال 
لل�سكر  �لفر�سة  ه��ذه  »�أن��ت��ه��ز  ح�سني 

بالكلية  �لأك��ادمي��ي  للمر�سد  �جل��زي��ل 
�ل��دك��ت��ور ط���ه �ل��ق��ح��ط��اين مل���ا يقدمه 
�إن�سانية  لفتات  م��ن  �ل��ط��اب  لأب��ن��ائ��ه 
مع  و�لتو��سل  �لجتماعي  �جلانب  يف 
�لطاب د�خل وخارج �أ�سو�ر �جلامعة، 
للبحث  معدلتهم  �ملتدنية  وبخا�سة 
يف �لأ�سباب ومعاجلتها، وذلك مما �أثر 
ورف��ع  �لعلمي  حت�سيلهم  على  �إيجابا 

روحهم �ملعنوية«. 

و�ختتم ح�سني حديثه باأن �ساعات 
�مل��ادة كافية، متفقا يف ذلك مع �ل��ر�أي 

�لطابي.
تعتمد  �خ��ت��ب��ار�ت��ه��ا  �أن  و�أ����س���اف 
على �لفهم �أول، ثم يبد�أ �لتدرج ب�سكل 
�سامل، مرحبا مبقرتحات وماحظات 
�ل���ط���اب ع���رب �ل���ربي���د �لإل����ك����رتوين 
�أن مينع  دون   ، ب���ورد«  »ب��اك  ومن�سة 

�لتو��سل معه عرب �جلو�ل.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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آفاق مصورة

المؤتمر الدولي للغة العربية
والنص األدبي على الشبكة العالمية
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العدد 196  |  17 ربيع الثاني 1438  |  15 يناير 2017تميز علمي

أكاديميا
أقسام

قسم اللغة العربية بتربية أبها..
37 عاما من العناية بالضاد

ريم العسيري 

�لرتبية  بكلية  �لعربية  �للغة  ق�سم  �أن�����س��ئ 
للبنات يف �أبها عام 1401/ 1402، و�نطلق ب� 
58 طالبة من خمتلف �جلن�سيات، وكان من 
�أول �لأق�سام �لتي تفتتح يف تلك �لكلية. ويف 
�لوقت �حلايل يبلغ عدد طالبات �لق�سم 896 

طالبة.
�لنحو  �أ�ستاذة  �لق�سم،  رئي�سة  وقالت 
و�ل�������س���رف �مل�����س��اع��دة، �ل���دك���ت���ورة خ��دي��ج��ة 
�لق�سم  �أن  »�آف�����اق«  ل���  �حل��ف��ظ��ي، يف ح��دي��ث 
يتيح برنامج �لبكالوريو�ص، وينه�ص بجهود 
�أن  م�سيفة  �لعربية،  باللغة  لاعتناء  عدة 
ميكن  م�����س��روع  �أي  تبني  يف  تتمثل  ج��ه��وده 
و�إع�����د�د دور�ت  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل��ل��غ��ة  ي��خ��دم  �أن 
قبل  من  للطالبات  �لأدبية  �ملهار�ت  لتنمية 
م��د�ر���ص  ويف  و�لكلية،  �لق�سم  يف  �لأع�����س��اء 
�لتعليم �لعام، مثل دور�ت �لإلقاء و�خلطابة 
�لتي  �لأن�سطة  �إل���ى دع��م  �إ���س��اف��ة  وغ��ريه��ا، 
تعزز �لنتماء للغة �لعربية يف �لق�سم، مثل 
م��ا ي��ق��دم ل��اح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي للغة 

�لعربية، من قبل �لأع�ساء و�لطالبات.

إنجازات القسم
على  �حلفظي  خديجة  �لدكتورة  وتدرجت 
�مل��ن��ا���س��ب �لأك��ادمي��ي��ة و�لإد�ري������ة �ل��ت��ال��ي��ة: 
وكيلة  م�ساعدة،  �أ�ستاذة  حما�سرة،  معيدة، 
رئي�سة  ت�سبح  �أن  قبل  �لإد�ري�����ة،  �ل�����س��وؤون 
ل��ل��ق�����س��م، و����س��ت��ع��ر���س��ت يف ح��دي��ث��ه��ا �أه���م 
�لق�سم منذ توليها  �لتي حققها  �لإجن��از�ت 
رئ��ا���س��ت��ه، وم���ن���ه���ا: �إع�������د�د ع����دد ك��ب��ري من 
�لطالبات �ملتميز�ت يف �لق�سم، وم�ساركتهن 
يف ���س��وق �ل��ع��م��ل، و�ل��ت��ح��اق ج���زء م��ن��ه��ن يف 
على  وح�سولهن  �لعليا،  �لدر��سات  برنامج 
يف  و�لإ�سهام  و�ملاج�ستري،  �لدكتور�ه  درج��ة 
�إعد�د مبدعات يف فنون �لأدب، كال�ساعر�ت 
و�لكاتبات يف فنون �لأدب كالق�سة و�لرو�ية. 

صعوبات ومعوقات
�لتي  �ل�سعوبات  �أوج��زت  مت�سل،  �سياق  ويف 

تو�جه �لق�سم، يف �لأمور �لآتية: 
• ك����رثة �أع�������د�د �ل���ط���ال���ب���ات م��ق��ارن��ة 

باأعد�د �أع�ساء هيئة �لتدري�ص. 
• ق��ل��ة ع���دد ال��ق��اع��ات ق��ي��ا���ًس��ا ب��اأع��داد 

�لطالبات. 

�مل����ق����رر�ت  يف  �ل���ط���ال���ب���ات  ����س���ع���ف   •
مر�حل  يف  تاأ�سي�ص  على  تعتمد  �لتي 

�لدر��سة مثل �لنحو و�لباغة.
�لطالبات  ت��و�ج��ه  �لتي  �مل�ساكل  و�أم���ا 
م�ساكل  �حلفظي،  ح�سب  فهي،   ، �لق�سم  يف 
�لطالبات يف مقرر�ت  �أكادميية، مثل تعرّث 
�ل��ن��ح��و و�ل���ب���اغ���ة، وي��ت��م م��و�ج��ه��ت��ه��ا من 
خ����ال م���ا ي��ق��دم��ه �لأع�������س���اء ل��ل��ط��ال��ب��ات 
تنفيذ  يتم  كما  �ملكتبية،  �ل�ساعات  بتفعيل 
م�ستوى  �لأق����ل  للطالبات  ت��ق��وي��ة  ف�����س��ول 
قدر�تهن  لتنمية  دور�ت  وتنفيذ  �لنحو،  يف 
�أي�سا  »وهناك  و�أ�سافت  و�للغوية.  �لأدبية 
بع�ص �مل�ساكل �لجتماعية، ويتم معاجلتها 
بالتعاون مع �ملر�سدة �لأكادميية يف �لق�سم، 

ومع وحدة �لإر�ساد بالكلية«.

أسباب العزوف
�للغة  در����س��ة  �لطالبات عن  ع��زوف  وع��زت 

�لعربية �إلى جملة من �لأ�سباب منها:

�للغة  بقيمة  �لطالبات  وع��ي  ع��دم   •
�لعربية. 

• عدم تو�فر فر�ص عمل كافية بعد 
�لتخرج. 

دور�ت  ي��ن��ظ��م  �ل��ق�����س��م  �أن  و�أ����س���اف���ت 
�لأك��ادمي��ي��ة  ق��در�ت��ه��ن  لتنمية  للطالبات 
و�ل�سلوكية، لفتة �إلى �أنه ي�سجع �لإد�ريات 
مبهامهن  للقيام  ب��ال��دور�ت  �مل�ساركة  على 

ب�سورة مثلى. 

البحث العلمي
وع���ن م���دى ح��ر���ص �ل��ق�����س��م ع��ل��ى �لبحث 
ق����ال����ت د. خ���دي���ج���ة �حل��ف��ظ��ي  �ل���ع���ل���م���ي، 
لإع���د�د  �لأع�����س��اء  ت�سجيع  على  »ن��ح��ر���ص 
لارتقاء  خطة  وهناك  �لعلمية،  �لبحوث 
و�ل��ط��ال��ب��ات،  ل��اأع�����س��اء  �لعلمي  بالبحث 
ت�سرف على تنفيذها جلنة �لبحث �لعلمي 
يف �لق�سم، وهناك �إح�سائية للبحوث لدينا 

للعام �ملا�سي، 14 بحثا«. 

ي��خ��ط��ط   �ل��ق�����س��م  �أن  و�أو�����س����ح����ت 
ل���ت���وف���ري ع������دد �إ������س�����ايف م�����ن �أع�������س���اء 
�ل��ت��دري�����ص، وت��ط��وي��ر خ��ط��ة �ل��ربن��ام��ج 
وت�سجيع  �ل��ت��خ�����س�����ص،  م���ع  ي��ت��ف��ق  مب���ا 
�ل���������دور�ت،  �لأع���������س����اء ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
و�لأن���������س����ط����ة �ل���ع���ل���م���ي���ة ك����امل����وؤمت����ر�ت 
و�لندو�ت، مبدية تفاوؤلها مبا ميكن �أن 
وخ�سو�سا  �مل�ستقبل،  يف  �لق�سم  يحققه 
يف ����س���ي���اق ����س���ع���ي �جل����ام����ع����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
م��ع��اي��ري �جل�����ودة ل��ل��ن��ه��و���ص ب��الأق�����س��ام 
و�لرب�مج �لأكادميية، وحتقيق �لعتماد 

�لرب�جمي. 
و�أكدت �حلفظي �أن �لق�سم يحر�ص 
كثري� على �حلفاظ على �للغة �لعربية، 
و�لدور�ت  و�لقرت�حات  �مل�ساريع  وتبني 
ذلك  معللة  تدعمها،  �لتي  و�مل��وؤمت��ر�ت 
ب����اأن �ل��ع��رب��ي��ة ع��ام��ل م��ه��م م���ن ع��و�م��ل 
وحدة �لأمة، ومن �أهم عنا�سر هويتها، 

بعد �لدين �لإ�سامي �حلنيف. 

قسم اللغة العربية
الرؤية 

حتقيق �لتميز يف جمال تر�سيخ �للغة �لعربية و�خلروج بها �إلى �لعاملية. 

الرسالة
و�ملهنية  �لبحثية  �مل��ه��ار�ت  وميتلكن  �لعربية،  �للغة  يتقن  خريجات  �إع��د�د 

و�لتقنية؛ لاإ�سهام يف تطوير �ملجتمع، ول�سد �حتياجات �سوق �لعمل.

األهداف  
• تنمية روح �لعتز�ز باللغة �لعربية. 

• �إعد�د �لطالبات �أكادمييا يف جمال �للغة �لعربية.
• رعاية نو�بغ �لطالبات و�خلريجات.

• رعاية �لطالبات �ملوهوبات، وت�سجيعهن قبل �لتخرج وبعده.
• تطوير مهار�ت �لطالبات �للغوية و�لتقنية.

• �لرتقاء مبهار�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ص �ملهنية و�لبحثية. 
• تنقيح �ملقرر�ت وحتديثها.

املجمع الأكادميي للبنات، طريق امللك عبد اهلل، اأبها

د. الحفظي: ندرة الوظائف 
خلف العزوف عن التخصص
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قسم اإلنجليزية بأحد رفيدة:
منهجية تعليمية حديثة في مجاالت 

العلوم التكنولوجية واآلداب

أقسام

وء
 ض

طة
نق

بين العربية واإلنجليزية
ل��ي�����ص ه���ن���اك �إج����م����اع �أك�����ادمي�����ي ح���ول 
ع���دد �مل���ف���رد�ت ذ�ت �لأ���س��ل �ل��ع��رب��ي يف 
�لإجن��ل��ي��زي��ةك ويف در����س��ت��ة �ل�����س��ه��رية 
)1933( حول هذ� �ملو�سوع، قدم �لباحث 
�ل��ربي��ط��اين »و�ل�����ت ت��اي��ل��ور« �ل��ت��ق��دي��ر 
�لأع����ل����ى، وه����و ح����و�يل �لأل�����ف م��ف��ردة، 
�أغلب هذه  �أن  �إل��ى  �أ�سار  �أن��ه نف�سه  غري 
�ل��ت��د�ول، و�أن  �مل��ف��رد�ت قد خرجت من 
ع��دد �مل��ف��رد�ت �ل��ت��ي ل ت���ز�ل �سائعة ما 

يناهز 260 مفردة ل غري.
ب��ع��د ذل����ك ب��اأرب��ي��ع��ن ���س��ن��ة مت��ام��ا، 
�ل�سيد«  عبد�حلميد  »���س��اه��رة  �أح�����س��ت 
ع���دد �مل���ف���رد�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ل ت��ز�ل 

ع���ل���ى ق���ي���د �ل�����ت�����د�ول يف �لإجن���ل���ي���زي���ة 
لأن��ه��ا مل  ذل��ك  م��ف��ردة،   515 فوجدتها 
�ل��ع��رب��ي��ة بل  �مل���ف���رد�ت  ب��اإح�����س��اء  تكتف 
على  �للغات  باقي  �أي�سا مبقارنة  قامت 

�لإجنليزية.
يف  �لعربية  �مل��ف��رد�ت  توجد  �ليوم، 
�ستى �ملجالت يف �للغة �لإجنليزية، وهي 
�لفلك،  حقل  يف  خا�ص  ب�سكل  حا�سرة 
معرفة  �ل��ن��ج��وم:  »�أ���س��م��اء  ك��ت��اب  �إن  �إذ 
متو�رثة ومعنى« ل� »رت�سارد هنكلي �آلن« 
للم�سطلحات  م�سغر  بقامو�ص  �ختتم 
�لعربية نظر� لغز�رة �أ�سماء �لنجوم ذ�ت 
طبيعي  ب�سكل  �ملتد�ولة  �لعربي  �لأ�سل 

يف �لإجن��ل��ي��زي��ة. ف�سا ع��ن ذل��ك، فقد 
�أح�����س��ى »م��اري��و پ��ي��ي« يف ك��ت��اب��ه »ق�سة 
�للغة �لإجنليزية« 183 �إ�سما من �أ�سماء 
�لنجوم، منها 125 �إ�سما ذو �أ�سل عربي.

�أث��ر  للعربية  �أي�����س��ا  �جلغر�فيا  يف 
ك��ب��ري ع��ل��ى �لإجن���ل���ي���زي���ة، وه���ن���اك 94 
�أ�سل عربي على  م�سطلحا جغر�فيا ذ� 

وجه �لتحديد.
�ل��ري��ا���س��ي��ات، فمن  �أم�����ا يف ح��ق��ل 
�مل��ع��روف �أن �ل��ع��رب ه��م �ل��ذي��ن �أدخ��ل��و� 
مفهوم وكلمة »�ل�سفر« �إلى �لريا�سيات 
وتعود  �لإجن��ل��ي��زي��ة؛  ومنها  �لأوروب���ي���ة، 
لإ����س���م  ن��ف�����س��ه��ا   algorithm ك���ل���م���ة 

مل  �لأخ��������ري  ه�����ذ�  و�أن  �خل�������و�رزم�������ي، 
مفتاح  لعن�سر  �إ���س��م��ه  ب��اإع��ط��اء  ي��ك��ت��ف 
�ل��ري��ا���س��ي��ات، ب���ل �أع���ط���ى �أي�����س��ا ن��ظ��ام 
�لأرق�������ام �ل��ع��رب��ي ل��ل��ح�����س��ارة �ل��غ��رب��ي��ة 
ب��ع��د �أن ك��ان��ت ت��ع��ت��م��د ن��ظ��ام �ل��رتق��ي��م 

�لروماين.
�للغة  تلخي�ص حكاية  �أردن��ا  ما  �إذ� 
�ل��ع��رب��ي��ة م��ع �ل��ل��غ��ة �لأجن��ل��ي��زي��ة، ف��اإن 
�لعربية  ت��اأث��ري  �أت��ى  كالتايل:  �لنتيجة 
ن��ت��ي��ج��ة ل���غ���ات و����س���ي���ط���ة ك��ال��ات��ي��ن��ي��ة 
�لقرو�سطية و�لفرن�سية، وعدد �ملفرد�ت 
�ل��ت��ي ل ت���ز�ل ع��ل��ى قيد  �ل��ع��رب��ي��ة فيها 

�لتد�ول يقارب 400 مفردة.

سميرة عسيس

ر�ه���ن���ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة 
ب��اأح��د  ل��ل��ب��ن��ات  و�لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  يف 
حمد  فاطمة  بالق�سم،  رفيدة،  �ملحا�سرة 
�لدو�سري، على ��ستطاعة �لكلية �أن ت�سبح 
بيئة خ�سبة للتعلم �لأكادميي �لن�سط، و�إن 
�لتطور  �ل��ت��ق��دم و  ت���ز�ل يف ط���ور  ك��ان��ت ل 
بالبيئة  �إي��اه��ا  و��سفة  لها،  �سنه  ثالث  ويف 
�ل���ق���ادرة ع��ل��ى �لرت���ق���اء ب��امل�����س��ت��وى �مل��ع��ريف 
للطالبات،  و�لرتبوي  و�ملهاري و�لأخاقي 
م����وؤك����دة �أن���ه���ا  ت���ق���وم ب��ت��خ��ري��ج م��ع��ل��م��ات 
�مل�ستقبل بعد عملها على تهيئتهن �أكادمييا 

وتربويا.
 

اإلى ماذا تطمحني
من خالل رئا�صتك للق�صم؟ 

�ل�����ق�����������س�����م ي�������وف�������ر ل����ل����ط����ال����ب����ات 
ف���ر����س���ة �حل���������س����ول ع���ل���ى درج�����ة 
�ل�������ب�������ك�������ال�������وري�������و��������ص  يف �ل����ل����غ����ة 
ثمانية  در�����س���ة  ب��ع��د  �لإجن��ل��ي��زي��ة 
�أعو�م،  �أربعة  م�ستويات على  مدى 
وط���م���وح���ات���ي ت��ن��ط��ل��ق م����ن روؤي�����ة 
�أل  ور�سالتهما،  و�لق�سم  �لربنامج 
عالية  تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  وه��ي 

�جل�������ودة لإع��������د�د ج���ي���ل ق������ادر ع��ل��ى 
وذلك  و�لأدب��ي��ة،  �للغوية  �مل��ه��ار�ت  مو�كبة 
متميز  مثقف  و�ع  جيل  تن�سئة  خ��ال  من 
مبهار�ت �لتفكري �لناجح ومزود مبوؤهات 
�ل�سريع  �ل��ت��ط��وي��ر  م��ع  تن�سجم  �أك��ادمي��ي��ة 

�لذى يعاي�سه �لعامل حاليا.
 و�أح������اول خ���ال �إد�رت������ي وب��ال��ت��ع��اون 
�مل�ستوى  تطوير  �لق�سم،  يف  زمياتي  م��ع 
�لتعليمي و�لثقايف للطالبات، و�إ�سر�كهن يف 
�لأن�سطة �ل�سفية �ملنهجية وغري �ملنهجية 
�لثقايف  م�ستو�هن  رف��ع  �إل���ى  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
و�لعلمي و�ملهارى، كما �أنني �أ�سعى لتفعيل 
دور �لفتاة �ل�سعودية و�إ�سر�كها يف جمالت 
خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ن��ا���س��ب م����ع ع�����س��ر �ل��ن��ه�����س��ة 

�لعلمية �حلديثة.
و�أت��ب��ن��ى م��ع زم��ي��ات��ي م��ن ع�����س��و�ت 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������ص �مل���ت���م���ي���ز�ت يف �ل��ق�����س��م، 

تعليم  وتقدمي  حديثة،  تعليمية  منهجية 
�لتكنولوجية  �ل��ع��ل��وم  جم���الت  يف  متميز 
بكفاءة  �ل��ك��و�در  يف  �إع���د�د  ت�سهم  و�لآد�ب، 
عالية وق��در�ت علمية لرفع م�ستوى تعلم 

�للغة �لإجنليزية يف �لق�سم.

كيف تقيمني البيئة العلمية 
بالكلية؟

�ل��ك��ل��ي��ة ب��ي��ئ��ة خ�����س��ب��ة ل��ل��ت��ع��ل��م �لأك���ادمي���ي 
�لتقدم  ط��ور  يف  ت���ز�ل  ل  وك��ون��ه��ا  �لن�سط، 
و�لتطور ويف ثالث �سنة لها، مل مينعها من 
�أن تكون بيئة قادرة على �لرتقاء بامل�ستوى 
�مل��ع��ريف و�لأخ��اق��ي و�ل��رتب��وي ومب�ستوى 
معلمات  ت��خ��رج  �إذ  �ل��ط��ال��ب��ات؛  م���ه���ار�ت  

�مل�ستقبل بعد �أن تهيئهن �أكادمييا وتربويا.
هل من م�صاكل تواجه الطالبات 

داخل الق�صم؟ 
يف  بانتظامهن  تتعلق  ق��د  م�ساكلهن  �أب���رز 
ق���اع���ات �ل���در�����س���ة، وق���د ي��ك��ون ���س��ب��ب ذل��ك 
يف  �سعوبة  م��ن  �لطالبات  بع�ص  يجده  م��ا 
و���س��ائ��ل �لن��ت��ق��ال و�مل���و�����س���ات، ول��ك��ن مع 

�لوقت يتح�سن �نتظامهن يف �لدر��سة.
�لطالبات   �أن  �أي�سا،  �مل�سكات  وم��ن   
ياأتني �إلى �جلامعة من خلفيات �جتماعية، 
�قت�سادية، تعليمية متباينة، وبع�سهن غري 
موؤهات للدر��سة بق�سم �للغة �لإجنليزية، 
ما  على  ويعتمد  تر�كمي،  �للغة  تعلم  لأن 
در�سنه يف �سنو�ت حياتهن �لتعليمية �سابقا، 
ك��م��ا ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ع���و�م���ل �أخ�����رى ترتبط 
�للغة  ن��ح��و  و�لجت�����اه  للتعلم،  ب��ال��د�ف��ع��ي��ة 
�لتعليمية  و�ل���ق���در�ت  و�أه��ل��ه��ا،  �لأج��ن��ب��ي��ة 

�ل��ك��ام��ن��ة، وم���ن ث���ّم ف����اإن مت��ي��ز �ل��ط��ال��ب��ات 
عملية فردية تختلف من فتاة لأخرى.

ما متطلبات جناح العملية التعليمية؟ 
�لد�فعية  وه��ي  �ملفتاحية  �لكلمة  يف  تكمن 
تريد،  �لطالبة  كانت  ف��اإذ�  Motivation؛ 
ف���اإن���ه���ا ���س��ت��ت��ع��ل��م وت��ن��ج��ز وت���ت���ف���وق؛ وي��ل��ي 
وهي   ،Aptitudes لطالبات� ق��در�ت  ذل��ك 
��ستعد�د�تهن �لفطرية و�ملكت�سبة لكت�ساب 
م���ه���ار�ت �ك��ت�����س��اب �مل��ع��رف��ة وم���ه���ار�ت تعلم 
كيفية �لتعلم، وهذه تبقى مع �لفرد مدى 
�أخ���ري�، �لجت��اه��ات �لإيجابية  �حل��ي��اة. ث��م 
ينا�سب  ما  �لفتاة  تدر�ص  و�أن  �لتعلم،  نحو 
�ه���ت���م���ام���ات���ه���ا، و�جت����اه����ات����ه����ا وق���در�ت���ه���ا 
وم���ه���ار�ت���ه���ا، وه��ن��ا ت����ربز �أه��م��ي��ة �لإر����س���اد 
و�ملجتمعي  �ل���و�ل���دي  و�ل��ت��وج��ي��ه  �ل��ع��ل��م��ي 
�ل�����ذي ي�����س��ع ك���ل ف����رد يف ط���ري���ق جن��اح��ه 

وب�سكل فردي.

 ماذا مييز املعلم اليوم عن ال�صابق؟ 
جيد  ب�سكل  معدين  �أ�سبحو�  �ليوم  معلمو 
وتاأهيل  �إع��د�د  يف  متخ�س�سة  موؤ�س�سات  يف 
وت���دري���ب �مل��ع��ل��م��ني، وك���ث���ري م���ن �مل��ع��ل��م��ني 
�سو�ء يف �لتعليم قبل �جلامعي �أو �جلامعي 
ي��ن��خ��رط��ون يف �ل��در����س��ات �ل��ع��ل��ي��ا وب��ر�م��ج 
�لتنمية �لذ�تية، وهو ما مييز معلمي �ليوم 

عن �ل�سابقني.

روؤيتك امل�صتقبلية للق�صم؟ 
�مل���وؤه���ات يف  ب��الأ���س��ت��اذ�ت  �أن يعمر  �أرج����و 
�أرقى جامعات �لعامل �سو�ء �لو�فد�ت �أو من 
وحما�سر�ت  معيد�ت  �ملعينات  �ل�سعوديات 
وحا�سات على �لدكتور�ه وما بعدها؛ كما 
�مل�ستوى  حت��دي��د  �ختبار  يطبق  �أن  �أمت��ن��ى 
لن���ت���ق���اء �ل���ط���ال���ب���ات �مل����وؤه����ات ل��ل��در����س��ة 

بالق�سم.

كلمة ختامية؟
وف���ق �هلل �جل��م��ي��ع مل��ا ف��ي��ه خ��ريه��م، وخ��ري 
�ملجتمع، و�أحثهم على �لإخا�ص يف �لعمل 
و�ل���ت���ع���اون �ل�����ذي ل ي��ت��ح��ق��ق �ل���ن���ج���اح �إل 

بوجوده، و�هلل �ملوفق.

قسم اللغة اإلنجليزية
التأسيس 

عام 1436-1435.

الرؤية 
�أن يحقق �لق�سم خمرجات تعليمية �أكادميية خلدمة �ملجتمع.

الرسالة 
�ملجتمع  �لعمل وخلدمة  �إعد�د خريجات متميز�ت لتلبية �سوق 
و�ملهارية  �ملعرفية  �ل��ق��در�ت  ببناء  وذل���ك  باملنطقة  و�لنهو�ص 

للطالبات وت�سجيع �ملهار�ت �لبحثية و�لتقنية لديهم.

األهداف 
• تطوير بر�مج �للغة �لإجنليزية لتنمية �ملهار�ت �للغوية 

و�لت�سالية للطالبات.
• �لو�سول �إلى حتقيق �أهد�ف �لطالبة �أكادمييا ومهنيا.

�ملجتمع  ب��ني  �مل�سرتكة  �لتو��سل  لغة  وت��ط��وي��ر  تنمية   •
�لإ�سامي و�لغربي بهدف ن�سر �لإ�سام وتبادل �ملعرفة.

عدد طالبات
335 طالبة
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أساتذة

د. إيناس أحمد: الشغف والنظام والشفافية 
طورت أدائي األكاديمي

كريمة سالم

�����س����ددت �أ�����س����ت����اذة �ل���ك���ي���م���ي���اء �ل��ع�����س��وي��ة 
�ل��ع��ل��وم و�لآد�ب  ك��ل��ي��ة  �مل�����س��اع��دة، وك��ي��ل��ة 
باملجمع  و�جل�����ودة  �لأك���ادمي���ي  للتطوير 
�لدكتورة  مبحايل،  للطالبات  �لأك��ادمي��ي 
�لتدري�ص  �أن  �أحمد،  �ل�سميع  عبد  �إينا�ص 
ف���ق���ط ل��ي�����ص ك���اف���ي���ا ل��ت��م��ي��ز �لأك����ادمي����ي 
ن��و�ح  يف  يكون  متيزه  �أن  م��وؤك��دة  �لناجح، 
ع����دة، ك��م��ج��ال خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ب��ح��ث 
�ل��ع��ل��م��ي، و�ل��ت��ط��وي��ر �مل��ه��ن��ي، و�لإر�����س����اد 
هيئة  ع�سو  �أن  �إل���ى  م�سرية  �لأك���ادمي���ي، 
و�لعطاء  �ل��ب��ذل  م��ن  مو�سوعة  �لتدري�ص 
اأي  واأن  جامعي،   ن�ساط  اأو  جم��ال  اأي  يف 
جامعة ل ترقى �إل مبجهود �أع�ساء هيئة 

�لتدري�ص بها.

كيف بداأ م�صوارك الأكادميي؟
�أن يعي�ص دون هدف  �لإن�سان ل ي�ستطيع 
ك��ان��ت �حل��ي��اة با  �إل  و  �أم���ل  �أو  وط��م��وح 
م��ع��ن��ى، وك����ان ط��م��وح��ي د�ئ����م����ا �أن �أك����ون 
الكيمياء،  علم  يف  فعال  اأك��ادمي��ي��ا  ع�سواً 
على  ح�سلت  م��ن��ه  وب��ف�����س��ل  هلل  و�حل��م��د 
�ملخلفات  ��ستخد�م  جم��ال  يف  �ملاج�ستري 
�ل�سناعية يف توفري �لطاقة عام 2008، ثم 
�لنانو  تقنية  جم��ال  �لدكتور�ه  يف  درج��ة 
عام 2012، و�سافرت �إلى �لوليات �ملتحدة 
�لأم���ريك���ي���ة ودر����س���ت �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة 
و�أتقنتها ب�سكل جيد، مما �ساعدين كثري� 

على تقدمي علميا و�أكادمييا.

كيف طورت من اأدائك الأكادميي؟
و�ل�سغف  و�لبحث  �لط��اع  د�ئما  هو�يتي 
�حلديثة،  �لعلوم  تكنولوجيا  يف  باملعرفة 
لعر�ص  �ملبتكرة  �لأ���س��ال��ي��ب  ع��ن  و�لبحث 
�مل����ادة �ل��ع��ل��م��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة م�����س��وق��ة علميا 
بع�ص �ملقومات  ج����ان����ب  �إل�������ى  وت���ق���ن���ي���ا 
�أن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  و�لأك��ادمي��ي��ة  �ل�سخ�سية 
يتحلى بها ع�سو هيئة �لتدري�ص، كالدقة 
و�لنظام و�ل�سفافية يف �لقول و�لعمل، وكل 

ذلك �أ�سهم يف تطوير �أد�ئي �لأكادميي.

هل تت�صبب املهمات الإدارية
يف اإ�صعاف العمل الأكادميي؟

ي�سعف  ل  �لإد�ري  �ل��ع��م��ل  �أن  �أع���ت���ق���د 

�لأك��ادمي��ي على �لإط��اق �إل من منطلق 
يف  �لتدري�سية  �ل�����س��اع��ات  ع��دد  �نخفا�ص 
حال تولى من�سب معني، لكن لي�ص على 
�ملتميز  �لأكادميي  لأن  �ملخرجات،  ح�ساب 
ذ� �ل��ك��ف��اءة �ل��ع��ل��م��ي��ة ق����ادر ع��ل��ى �لإث�����ر�ء 
و�إح���د�ث  �لعلمية،  و�لإ���س��اف��ات  �ل��ف��ك��ري، 
تطوير وتغيري يف جميع �ملجالت حتى �إن 

كان مكلفا بالعمل �لإد�ري.
فالإخا�ص و�لدقة ومر�عاة �لأمانة 
يف ك��ل ع��م��ل ي��دف��ع �لأك���ادمي���ي ل��ب��ذل كل 
ير�سي  وج��ه  على  �لعمل  لإجن��از  جمهود 
�أع�سق  �إن��ن��ي  قلت  �إن  �أب��ال��غ  ول  �أول.  �هلل 

�لعمل �سو�ء كان �أكادمييا �أم �إد�ريا.
ب����ال����ن����ج����اح يف حت��ق��ي��ق  و�ل���������س����ع����ور 

وء
 ض

طة
نق

الـ »نانو تكنولوجي« في سطور
تقنية  �أو  �ل�سغر  تقنية �جلزيئات متناهية 
�لذي  �لعلم  هي  �لنانو،  تقنية  �أو  �ل�سغائر 
�ملقيا�ص  على  �مل���ادة  معاجلة  بدر��سة  يهتم 

�لذري و�جلزيئي.
تقنيات  ب��اب��ت��ك��ار  �ل��ن��ان��و  تقنية  تهتم 
بالنانومرت  �أبعادها  وو�سائل جديدة تقا�ص 
وه��و ج��زء م��ن �لأل���ف م��ن �مل��ي��ك��روم��رت �أي 
ولتقريب  �مليليمرت؛  من  �ملليون  من  ج��زء 
�سعرة  فان قطر  �لو�قع  �إل��ى  �لتعريف  هذ� 
نانومرت،   75000 تقريبا  ي�����س��اوي  �ل��ر�أ���ص 
�ل���دم �حل��م��ر�ء ي�سل  �ن ح��ج��م خلية  ك��م��ا 
�لنانو  ع��امل  يعترب  و  نانومرت،   2000 �إل��ى 

�حلد �لفا�سل بني عامل �لذر�ت و�جلزيئات 
وبني عامل �ملاكرو. وقد ��ستقت كلمة »نانو« 
م�ستق من �لكلمة �لغريقية »نانو�ص« �لتي 

تعني �لقزم.
�إح��دى  �ل��ن��ان��و  �ل��ن��ان��و وتقنية  وع��ل��وم 
جم������الت ع���ل���وم �مل��������و�د و�ت���������س����الت ه���ذه 
�مليكانيكية  �لهند�سة  �لفيزياء،  مع  �لعلوم 
�لكيميائية  و�لهند�سة  �حليوية  و�لهند�سة 
ت�����س��ك��ل ت���ف���رع���ات و�خ��ت�����س��ا���س��ات ف��رع��ي��ة 
متعددة �سمن هذه �لعلوم وجميعها يتعلق 
ب��ب��ح��ث خ���و�����ص �مل�����ادة ع��ل��ى ه���ذ� �مل�����س��ت��وى 

�ل�سغري.

تطبيق  ب��اأن��ه��ا  �ل��ن��ان��و  تقنية  وت��ع��ّرف 
جتميعها  عرب  �لأ�سياء  �إنتاج  يتولى  علمي 
ع���ل���ى �مل�������س���ت���وي �ل�����س��غ��ري م����ن م��ك��ون��ات��ه��ا 
�لأ���س��ا���س��ي��ة، م��ث��ل �ل����ذّرة و�جل��زي��ئ��ات. وم��ا 
�مل��و�د �ملكونة من ذر�ت مرت�سفة  د�م��ت كل 
وف����ق ت��رك��ي��ب م��ع��ني، ف��اإن��ن��ا ن�����س��ت��ط��ي��ع �أن 
ذرة  ب��دل��ه��ا  ون��ر���س��ف  عن�سر  ذرة  ن�ستبدل 
�سيء  �سنع  ن�ستطيع  وهكذ�  �آخ��ر،  لعن�سر 

جديد ومن �أي �سيء تقريبا.
تقني  �لنانو  تقنية  خ��ال  م��ن  ميكن 
�سنع �سفينة ف�سائية يف حجم �لذرة ميكنها 
�لإب��ح��ار يف ج�سد �لإن�����س��ان لإج���ر�ء عملية 

دون ج��ر�ح��ة. كما  م��ن  جر�حية و�خل���روج 
�حل�سرة  حجم  يف  ���س��ي��ارة  �سنع  م��ن  متكن 
ط��ارد  وزج���اج  �لبعو�سة  حجم  يف  وط��ائ��رة 
ل��اأت��رب��ة وغ���ري م��و���س��ل ل��ل��ح��ر�رة و�أي�����س��ا 
�مل��اء  يخرتقها  ل  �ل��ت��ي  �لأق��م�����س��ة  �سناعة 
�ل��ع��رق منها.  خ���روج  �سهولة  م��ن  ب��ال��رغ��م 
�لت�سجيلية  �ل��رب�م��ج  بع�ص  يف  ورد  ق��د  و 
200 مرة  �أق���وى  خ��اي��ا  �سناعة  �أن���ه ميكن 
�ل��دم وميكن من خالها حقن  من خايا 
ج�سم �لإن�سان ب� 10% من دمه بهذه �خلايا 
ب��دون  دق��ي��ق��ة  مل���دة 15  �ل��ع��دو  فتمكنه م��ن 

تنف�ص !

حينما  بثمن،  يقدر  ل  ر�ئ��ع  هدف  �سيء 
ما  معلومة  تو�سيل  يف  �لأك��ادمي��ي  ينجح 
للطالبات، فهذ� بحد ذ�ته �سعادة، وحينما 
ننجح يف �إحد�ث تطوير لاأف�سل من �أجل 

م�سلحة �لعمل فهذ� �سعور ل ي�ساهى. 

ما مميزات الأكادميي الناجح؟ 
�لعمل و�لط��اع  و�لإخ��ا���ص يف  �جلدية 
ع���ل���ى م����ا ه����و ج���دي���د ب�����س��ف��ة م�����س��ت��م��رة 
ح���ت���ى ي���ك���ون �ل��ع�����س��و �لأك������ادمي������ي ع��ل��ى 
�لعلوم  يف  �جل��دي��دة  بامل�ستحدثات  وع���ي 
�ل�سخ�سية،  بقوة  يتحلى   و�أن  �حلديثة، 
�لتفكري،  يف  و�مل��رون��ة  �مل�سوؤولية  وحت��م��ل 
و�لوقوف �إلى جانب �لطالبة و�حرت�مها، 

وت�����س��ج��ي��ع��ه��ا �ل����د�ئ����م، و�مل�����س��ارك��ة يف حل 
ذهنيا  م�����س��ت��ع��دة  ت��ك��ون  ح��ت��ى  م�سكاتها 
د�ئ��م��ا  �مل��ج��ال  و�إف�����س��اح  �مل��ع��ل��وم��ة،  لتقبل 
تعاون ع�سو  وكذلك  و�حل��و�ر،  للمناق�سة 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ص م���ع �لآخ����ري����ن مل���ا فيه 
�لتعليمية  �لعملية  ودفع  �لعمل،  م�سلحة 
�إلى �لتقدم، لتخريج طالبات ذو�ت كفاءة 
ع��ال��ي��ة ق������ادر�ت ع��ل��ى ���س��د �ح��ت��ي��اج ���س��وق 

�لعمل. 
�لتدري�ص  �أن  قلت  م��ا  �إل���ى  و�أ���س��ي��ف 
ل��ي�����ص ف���ق���ط م����ا ي��ت��م��ي��ز ب����ه �لأك����ادمي����ي 
خدمة  جم��ال  يف  يكون  فالتميز  �لناجح، 
�مل��ج��ت��م��ع و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، و�ل��ت��ط��وي��ر 
وكما �أذكر  �لأك��ادمي��ي.  و�لإر���س��اد  �ملهني، 

د�ئما فاإن ع�سو هيئة �لتدري�ص مو�سوعة 
من البذل والعطاء يف اأي جمال اأو ن�ساط 
جامعي، ول ترقى �أي جامعة �إل مبجهود 

�أع�ساء هيئة �لتدري�ص بها.

اأهم م�صاركاتك البحثية؟
�لعلمية يف  �لأب���ح���اث  ع���دد م��ن  ُن�����س��ر يل 
�مل��ج��ات �ل��ع��امل��ي��ة وم���وؤمت���ر�ت ب��ال��ولي��ات 
�ملتحدة �لأمريكية، كما �ألفت بع�ص �لكتب 
�إع��ادة  كتاب يف جم��ال  و�أه��م��ه��ا:  �لعلمية، 
�ل�سناعية،  ل��اأغ��ر����ص  �لنفايات  ت��دوي��ر 
مت ن�سره يف �أملانيا، و�أعمل رئي�سة لتحرير 
جانب  �إل���ى  ب��ال��ك��ل��ي��ة،  �لكيميائية  �مل��ج��ل��ة 
�إل���ق���اء ع���دد م���ن �مل��ح��ا���س��ر�ت و�ل���ن���دو�ت 

�ل��دور�ت  من  �لعديد  وكذلك  باجلامعة، 
ل��ن�����س��ر �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة ب���ني �لأع�����س��اء 

و�لطالبات.

ما التحديات التي واجهتك
ب�صفتك وكيلة لكلية البنات؟ 

من �أهم �لتحديات على �سبيل �ملثال ولي�ص 
�حل�����س��ر، ت��ن��م��ي��ة �ل���ق���درة �ل��ب��ح��ث��ي��ة ل��دى 
�ل��ط��ال��ب��ة �جل��ام��ع��ي��ة مل��ا ل��ذل��ك م��ن �أهمية 
�لإب����د�ع و�ل��ت��م��ي��ز، ون�سر  يف فتح جم���الت 
�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة، وه����ذ� ه���و �ل���س��ت��ث��م��ار 

�حلقيقي لإعد�د �مل�ستقبل �لو�عد.
�إ�سر�ف عميدتنا  ولذلك �سعينا حتت 
�لأ����س���ت���اذة ���س��م��رية ع���و�����ص �ل�����س��اي��غ �إل���ى 
تاأمني و�سائل تنمية �لقدرة �لبحثية لدى 
�ل��ط��ال��ب��ة ب��اإق��ام��ة �ل���ن���دو�ت و�مل��ح��ا���س��ر�ت 
و�لدور�ت �لتدريبية، وم�ساركتهن مبقالت 
يف �مل���ج���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل�������س���ادرة، وك��ذل��ك 
�مل�����س��اب��ق��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل��ق��ام��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
وتنمية  اكت�ساف  على  الكلية  م��ن  حر�ساً 

مو�هبهن �لعلمية و�لثقافية.

كيف كانت جتربتك
ب�صفتك وكيلة جودة وتطوير؟

�جل������ودة جم����ال و�����س���ع ومم���ت���ع، وت��ه��دف 
�إل����ى حت��ق��ي��ق ر���س��ال��ة �جل��ام��ع��ة و�أه��د�ف��ه��ا 
م��ب��ادئ �جل��ودة  تبني وتطبيق  م��ن خ��ال 
�ل�ساملة، وت�سعى وحدة �لتطوير و�جلودة 
�لأك��ادمي��ي  �لتطوير  منظومة  تعزيز  �إل��ى 
حتقيق  ت�سمن  �ملجالت �لتي  ج��م��ي��ع  يف 
م�ستويات عالية من �لأد�ء من خال  كثري 
من �لعمليات و�لإجر�ء�ت �لتي تهدف �إلى 
وجودة  �لتدري�سية،  �لعملية  جودة  تطوير 

�ملخرجات.
�لأك��ادمي��ي  �لتطوير  وح���دة  وت��ه��دف 
و�جل����ودة  م��ن خ��ال ف��ري��ق عمل متميز، 
�إلى �ل�ستمر�ر يف عملية �لتح�سني �مل�ستمر 
و�ملجالت يف �جلامعة،  يف جميع �جلو�نب 
جمتمع  بناء  يف  و�لتميز  �ل��ري��ادة  لتحقيق 
�ملعرفة، وما زلنا نتطلع �إلى �لأف�سل د�ئما 
�لع�سر  باحثني عن كل جديد يو�كب روح 
���س��اأن جامعتنا،  رف��ع��ة  �سبيل  �ل��ت��ط��ور يف  و 
وتوفري مقومات ومتطلبات �حل�سول على 
و�ملحافظة عليه وفق  �لأكادميي،  �لعتماد 

�أعلى معايري �جلودة �ملحلية و�لعاملية.

د. إيناس
عبد السميع أحمد
و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  • وكيلة 
مبحايل للتطوير �لأكادميي 

و�جلودة، 2017-2016.
ل�سوؤون  �لكلية  • وكيلة 
�لطالبات، 2015-2014.

�ملعلومات  نظم  ق�سم  • رئي�سة 
بالكلية، 2016-2015.

�لكيمياء ق�سم  • رئي�سة 
بالكلية، 2013-2012.

بق�سم م�ساعدة  • �أ�ستاذة 
�لكيمياء بالكلية. 

دكتور�ه على  • حا�سلة 
يف جمال تقنية �لنانو، 2012.
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أساتذة

اأهم املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها؟

ق��م��ت ب��ن�����س��ر �ل���ع���دي���د م���ن �لأب���ح���اث 
�ل��ع��ل��م��ي��ة يف �ل���ع���دي���د م����ن �مل���ج���ات 
دور  ع��ن  �مل��رم��وق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لعلمية 
�لنباتات  من  �لطبيعية  �مل�ستخل�سات 
يف ت��خ��ف��ي��ف �لآث�����ار �ل�����س��ارة مل��ل��وث��ات 
�ل���ب���ي���ئ���ة ع���ل���ى �لأج�����ه�����زة �ل���د�خ���ل���ي���ة 
و�ل���ع���م���ل���ي���ات �حل���ي���وي���ة و�ل���ت���غ���ري�ت 
�أج���������س����ام �حل���ي���و�ن���ات  �جل���زي���ئ���ي���ة يف 

�لفقارية.

ما ال�صعوبات
التي يواجهها الطالب
يف تخ�ص�ص الأحياء؟

ل ت��وج��د ���س��ع��وب��ات ت��و�ج��ه �ل��ط��اب 
يف ق�����س��م �لأح���ي���اء يف ظ���ل م���ا وف��رت��ه 
�جل�����ام�����ع�����ة م������ن ق������اع������ات در������س����ي����ة 
وخم�������ت�������رب�ت ت����دري���������س����ي����ة جم���ه���زة 
للعملية  �ل��ازم��ة  �لتجهيز�ت  بكامل 
�ل��ت��ع��ل��م��ي��ة، وك����ذل����ك يف ظ����ل ت���و�ف���ر 
من  �لعديد  ب��وج��ود  �ملعلومة  م�سدر 
مكتبة  يف  �مل��ت��و�ف��رة  �لعلمية  �مل��ر�ج��ع 
�جلامعة �أو عن طريق �ملو�قع �ملوثوقة 

يف �ل�سبكة �لعنكبوتية.
وم�������ن �أه��������م �مل�����اح�����ظ�����ات ع��ل��ى 
�لطاب، تكرر �لغياب عن �ملحا�سر�ت، 
مما يوؤثر �سلبا يف فهمهم و��ستيعابهم 

خالد العمري

ق������ال وك����ي����ل ك���ل���ي���ة �ل���ع���ل���وم ل���ل�������س���وؤون 
�مل�����س��ارك بق�سم  �لأك���ادمي���ي���ة، �لأ���س��ت��اذ 
�لأح�������ي�������اء، �ل����دك����ت����ور ع���ل���ي ب�����ن ع��ب��د 
�ل��غ��ي��اب عن  ت��ك��رر  �إن   �ل�����س��اط��ي،  �هلل 
�ملحا�سر�ت يوؤثر �سلبا يف فهم �لطاب 
م�سري�  �لعلمية،  ل��ل��م��ادة  و��ستيعابهم 
�أن ع����دم ت��دوي��ن  �إل����ى  �ل���وق���ت ذ�ت����ه  يف 
�مل���اح���ظ���ات �أث���ن���اء �مل��ح��ا���س��رة ظ��اه��رة 
منت�سرة لدى معظم �لطاب بعك�ص ما 

هو متوقع من �لطالب �جلامعي.

ما الذي دفعك
اإلى تخ�ص�ص الأحياء؟

ع��ل��م �لأح���ي���اء ل���ه ع��اق��ة ب��احل��ي��اة من 
�لعامل  وفهم  يهتم مبعرفة  حولنا فهو 
فيه  �حلية  �لكائنات  وجميع  �لطبيعي 
و�لنمو  و�لوظيفة  �لرتكيب  حيث  من 
و�سول  و�لت�سنيف،  و�لتوزيع  و�لتطور 
�ل��ن��ووي يف  �إل���ى فهم ودر����س��ة �حلم�ص 

خايا �لكائنات �حلية.
وهذه �ملعرفة توؤدي يف �لنهاية �إلى 
حماولة  مثل  عملية  تطبيقات  تفعيل 
وقف �نت�سار �لأمر��ص وحت�سني �ل�سحة 
�لكائنات �حلية  و�ملحافظة على  �لعامة 
�لبيئة  على  و�ملحافظة  �لنقر��ص  من 

من �لتلوث باأنو�عه.

تدوين  ع��دم  �أن  كما  �لعلمية،  للمادة 
�مل��اح��ظ��ات �أث��ن��اء �مل��ح��ا���س��رة ظ��اه��رة 
بعك�ص  �لطاب  معظم  لدى  منت�سرة 

ما هو متوقع من �لطالب �جلامعي.
عام  ب�سكل  �ل��ط��اب  �ط���اع  و�إن 
يف  للمعلومات  متنوعة  م�سادر  على 
مقرر ما وكذلك زيارة مكتبة �جلامعة 
وهذ�  منعدمة،  تكون  تكاد  با�ستمر�ر 
له دور كبري يف خف�ص م�ستوى �لفهم 

و�ل�ستيعاب للمادة �لعلمية. 
ي��ت��ج��ن��ب  �أن  �أمت�����ن�����ى  ول�����ذل�����ك 
ط���اب �مل��رح��ل��ة �جل��ام��ع��ي��ة يف جميع 
�ل��ت��خ�����س�����س��ات �ل���وق���وع يف م��ث��ل ه��ذه 
�ملاحظات حتى ن�سعد بتخريج كو�در 
ع��ل��ى ق���در ع���ال م���ن �ل��ث��ق��ة و�جل��دي��ة 

و�ملناف�سة يف ميد�ن �حلياة �لعملية.

كلمة اأخرية؟ 
�أقدم �سكري وتقديري ل�سحيفة  �أول 
�أ�سبحت منارة م�سعة يف  »�آف��اق« �لتي 
�إب����ر�ز ج��ه��ود و�أن�����س��ط��ة ج��ام��ع��ة �مللك 

خالد يف جميع �ملجالت.
و�أمتنى من �هلل �لعلي �لعظيم �أن 
و��ستقر�رها  �أمنها  بادنا  على  يدمي 
و�أن يوفق جميع من�سوبي �جلامعة ملا 
حتى  �لطاب  �أبنائنا  م�سلحة  يخدم 
يف  ومنتجني  فاعلني  �أع�����س��اء  ن��ر�ه��م 

هذ� �لبلد �ملعطاء.

د. علي الشاطي: 
من سلبيات طالبنا

الغياب وإهمال 
تدوين المالحظات

د. علي بن عبد 
اهلل الشاطي

�لأحياء  بكالوريو�ص  ن��ال   •
من جامعة �مللك �سعود عام 

1417ه.
بجامعة  بالعمل  �ل��ت��ح��ق   •
بق�سم  امل��ل��ك خ��ال��د م��ع��ي��داً 

�لأحياء عام 1420 ه�.
علم  يف  �مل��اج�����س��ت��ري  ن����ال   •
�لأحياء من جامعة �أي�سك�ص 

عام 2004م. 
�لدكتور�ه يف  على  • ح�سل 
ع��ل��م �لأح����ي����اء م���ن ج��ام��ع��ة 

�أبردين عام 2007.
• ع��م��ل �أ����س���ت���اذ� م�����س��اع��د� 
�لأح��ي��اء  بق�سم  م�ساركا  ث��م 
بكلية �لعلوم قبل �أن ي�سبح 
�لأكادميية  لل�سوؤون  وكيا 

بالكلية.
• ن�سر �لعديد من �لأبحاث 
�لعلمية يف جمال تخ�س�سه 
و�أ���������س��������رف ع����ل����ى ر�����س����ائ����ل 

ماج�ستري ودكتور�ه.

وء
 ض

طة
نق

لمحات من تطور علم األحياء
و�ح��د  كمجال  �لأح��ي��اء  علم  مفهوم  ظهر 
ولكن  ع�����س��ر،  �ل��ت��ا���س��ع  �ل��ق��رن  يف  متما�سك 
�لطب  تقاليد  م��ن  �لأح���ي���اء ظ��ه��رت  ع��ل��وم 
�حل�سار�ت  خمتلف  يف  �لطبيعي  و�لتاريخ 
�إل��ى  �لهندية  �إل���ى  �ل�سينية  م��ن  �ل��ق��دمي��ة 
بقوة  كذلك  وظهرت  �لفرعونية،  �مل�سرية 
�لع�سور  يف  وجالينو�ص  �أر�سطو  كتابات  يف 

�ليونانية و�لرومانية �لقدمية.
ك��م��ا ت���ط���ور ه����ذ� �ل��ع��ل��م يف �ل���ق���رون 
�ل���و����س���ط���ى م����ن ق���ب���ل �لأط�����ب�����اء و�ل��ع��ل��م��اء 
ع�سر  وخ���ال  ���س��ي��ن��ا؛  �ب���ن  م��ث��ل  �مل�سلمني 

�لنه�سة �لأوروبية.

يف �لع�س���ر �حلديث، مت حتديث �لفكر 
يف عل���م �لأحي���اء يف �أوروب���ا ب�س���بب �لهتم���ام 
و�كت�س���اف  �لتجريبي���ة  بالفل�س���فة  �ملتج���دد 
�لعدي���د م���ن �لكائن���ات �حلي���ة �لت���ي مل تكن 
معروفة �سابقا؛ ومت �لعتماد على �لتجريب 
و�ملعاين���ة �لدقيق���ة يف �لف�س���يولوجيا )عل���م 
وظائف �لأع�س���اء(؛ حيث ك�سفت �لدر��سات 
�ملجهرية عن عامل �مليكروبات �لذي مل يكن 
معروف���ا م���ن قبل، مم���ا �أتاح �ملج���ال لظهور 

نظرية �خللية.
ويف بد�ية �لقرن �لع�سرين، �أدت �إعادة 
�ك��ت�����س��اف �أع���م���ال غ��ري��غ��ور ي��وه��ان مندل 

�إلى تطور �سريع يف علم �لور�ثة من قبل 
ت��وم��ا���ص م���ورغ���ان وط���اب���ه، و�جل���م���ع ما 
بني علمي �لور�ثات �لإ�سكانية و�لنتخاب 
�لتطوري  �ل�سطناع  نظرية  يف  �لطبيعي 
�حل����دي����ث يف �ل���ث���اث���ي���ن���ي���ات م����ن �ل���ق���رن 
ج��دي��دة  �خت�سا�سات  وت��ط��ورت  �مل��ا���س��ي؛ 
ب�����س��رع��ة، ب��الأخ�����ص ب��ع��د �ق����رت�ح جيم�ص 
و�ت�سون وفرن�سي�ص كريك لهيكل �حلم�ص 

�لنووي. 
�ملركزية  �لعقيدة  نظرية  �إن�ساء  وبعد 
لعلم �لأحياء �جلزيئي وحل رموز �ل�سيفرة 
�جل��ي��ن��ي��ة، �ن��ق�����س��م ع��ل��م �لأح���ي���اء �إل����ى علم 

�ل���ف���روع �ملعنية  �ل��ع�����س��وي��ة وه���ي  �لأح���ي���اء 
ب��ال��ك��ائ��ن��ات �حل���ي���ة �ل��ك��ام��ل��ة وجم��م��وع��ات 
بعلم  �ملتعلقة  و�ل���ف���روع  �حل��ي��ة،  �ل��ك��ائ��ن��ات 

�لأحياء �خللوي و�جلزيئي.
ظهرت  �لع�سرين  �ل��ق��رن  ن��ه��اي��ة  وم���ع 
ف���������روع ج�����دي�����دة ك���ع���ل���م �جل����ي����ن����وم وع���ل���م 
�ل��ربوت��ي��وم��ي��ات، ح��ي��ث ب���د�أ ع��ل��م��اء �لأح��ي��اء 
�لع�سوية با�ستعمال �لتقنيات �جلزئية، وبد�أ 
بدر��سة  و�خللوية  �جلزيئية  �لأحياء  علماء 
بالإ�سافة  و�لطبيعة،  �جلينات  �لعاقة بني 
�إل������ى در������س����ة ع���ل���م �ل�����ور�ث�����ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ص 

�لتجمعات �ل�سكانية للكائنات �حلية.

العامل الفرن�صي لوي���ص با�صتور اأحد اأهم موؤ�ص�صي علم 
الأحياء الدقيق��ة، عرف بدوره املميز يف بحث اأ�صباب 
الأمرا���ص و�صب��ل الوقاية منه��ا. �صاهم��ت اكت�صافاته 
واإع��داد  النفا���ص  حم��ى  وفي��ات  مع��دل  بتخفي���ص 
لقاح��ات م�ص��ادة لداء الكل��ب واجلم��رة اخلبيثة، كما 
دعم��ت جتاربه نظري��ة جرثومي��ة املر�ص؛ وه��و اأول 
من اأوج��د عملية الب�صرتة يف احللي��ب لقتل اجلراثيم 

وامليكروبات املوجودة فيه.
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االبتزاز
التفكك األسري
يقوي جريمة

..والنساء يتصدرن الضحايا

علي الوادعي

ك�سفت در��سة بعنو�ن »جرمية �لبتز�ز.. 
�أنو�عها و�أ�سبابها وعاجها«، �سدرت عن 
�ل�ست�سارية  و�لدر��سات  �لبحوث  معهد 
�أب���رز  ب��اجل��ام��ع��ة، �أن �ل��ت��ف��ك��ك �لأ����س���ري 
�لأ���س��ب��اب �لأ���س��ري��ة �مل��وؤدي��ة �إل���ى جرمية 
يف  �لدينية  �لقدوة  �فتقاد  يليه  �لبتز�ز، 
�ملحيط �لعائلي، ثم ياأتي �لعنف �لأ�سري، 

و�سعف �حلو�ر بني �أفر�د �لأ�سرة.

أهداف
ه���دف���ت �ل����در������س����ة �إل������ى �ل���ت���ع���رف ع��ل��ى 
�أه����م �أ���س��ب��اب ودو�ف������ع ج��رمي��ة �لب���ت���ز�ز 
�ل�����س��خ�����س��ي��ة و�لأ����س���ري���ة، و�ل��ك�����س��ف عن 
�خل�����س��ائ�����ص �ل��ن��ف�����س��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

مل��رت��ك��ب��ي ج���رمي���ة �لب����ت����ز�ز و���س��ح��اي��اه، 
�لوقاية  �أ�ساليب  حتديد  �إل��ى  بالإ�سافة 

و�لعاج للحد من هذه �جلرمية.
و�أو�����س����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د �ل��ب��ح��وث 
و�ل����در������س����ات �ل���س��ت�����س��اري��ة، �ل��دك��ت��ور 
�ل��در����س��ة  �أن  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف �حل��دي��ث��ي، 
كانت نتاج تعاون م�سرتك بني �جلامعة 
وه��ي��ئ��ة �لأم�����ر ب���امل���ع���روف و�ل��ن��ه��ي عن 
�أنه  �إل��ى  م�سري�  ع�سري،  مبنطقة  �ملنكر 
ف��ي��ه��ا خ����رب�ء �ج��ت��م��اع و�سريعة  ���س��ارك 
مبينا  ميد�نيني،  وباإ�سر�ف  نف�ص  وعلم 
نظر�  و��سعا  �سدى  لقيت  �لدر��سة   �أن 
لأه��م��ي��ة �مل��و���س��وع، وم���ا متثله ظ��اه��رة 
�لبتز�ز من �نتهاك �سارخ لقيم �ملجتمع 
�لإ�����س����ام����ي، وت����اأث����ريه����ا �لج��ت��م��اع��ي 

و�لنف�سي و�ل�سلوكي.

600 عينة
من  عينة   600 على  �لدر��سة  �أجريت 
خمتلف فئات �ملجتمع من �جلن�سني، 
�سكلت فئة �ل�سباب )�أقل من 30 �سنة( 
 %60.5 ك��ان  بينما   ،%92.7 نحو  فيها 
م���ن �أف������ر�د �ل��ع��ي��ن��ة م���ن �حل��ا���س��ل��ني 
يحملون  و%30  جامعي،  موؤهل  على 
ن��ال��و� تعليما  ث��ان��وي��اً، و%5.8  م��وؤه��ًا 

عاليا فوق �جلامعي.
وت�������س���م���ن ج������زء م�����ن �ل���ع���ي���ن���ة، 
ح������الت ت��ع��ر���س��ت ل���اب���ت���ز�ز خ���ال 
�إح�������دى م����ر�ح����ل ح���ي���ات���ه���ا. �أم������ا ع��ن 
فقد  لابتزاز  تعر�ساً  ال�سرائح  اأك��ر 
 ،%78.8 ن�سبة  �لن�ساء  �سريحة  �سكلت 
و�أخ��ري�   ،%19.7 بن�سبة�  �لأط��ف��ال  ثم 

�لرجال بن�سبة %1.5.

دراسات

توصيات الدراسة

• تنمية �لو�زع �لديني و�لرتبية �لإ�سامية �لر�سيدة
لدى �أفر�د �ملجتمع.

• �لتحري يف �ختيار �لرفقاء، وتكثيف �جلهود �لأ�سرية و�ملجتمعية
يف هذ� �ملجال.

• تنمية مهار�ت �أفر�د �ملجتمع يف ��ستخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة.

• معاجلة ق�سايا �لتفكك �لأ�سري يف �ملجتمع، وتكثيف �لرب�مج 
�لتوعوية يف هذ� �جلانب.

• �لقرب من �لأبناء ومتابعتهم.

• توجيه �لآباء و�لأمهات للتخل�ص من مظاهر �لعنف �لأ�سري.

• توفري �آلية �سهلة وو��سحة لات�سال باجلهات �لأمنية �ملخت�سة 
لاإباغ عن �ملبتزين.

• تفعيل دور �ملوؤ�س�سات �لجتماعية من خال بر�مج معتمدة 
وجمدولة.

• ��ستحد�ث �أق�سام تابعة للجهات �لأمنية ملكافحة �لبتز�ز.

�لتكنولوجيا �حلديثة • �سوء ��ستخد�م • رفقاء �ل�سوء • �سعف �لو�زع �لديني)المبتز والضحية(أسباب الجريمة
و�لإنرتنت

�مل�سروعة بني �ل�سباب • �لعاقات غري • �ملعاك�سات 
و�لفتيات

• �لعدو�نيةللشخص المبتزالصفات الشخصية
• عدم �ل�سعور بالندم.• �ل�سعادة باإيذ�ء �لآخرين• عدم �ملبالة • عدم �ل�سعور بامل�سوؤولية• �لأنانية 

صفات ضحايا االبتزاز
• �سعف �ل�سخ�سية 
• عدم �جلر�أة على 

�لتخل�ص من �ملوقف
• �لهروب من �لو�قع

• �لنغاق على �لنف�ص
• عدم طلب �مل�ساعدة من 

�لآخرين

• عدم �لثقة يف �لنف�ص ويف 
�ملجتمع.

آثار ضحايا
جريمة االبتزاز

• فقد�ن �لطمئنان 
�لنف�سي 

• �لنعز�ل و�لنطو�ئية
• �لتفكك �لأ�سري

• �لأثر �لنف�سي
على و�لدي �ل�سحية 

و�أفر�د �أ�سرته
• فقد�ن �لثقة يف �لآخر
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جامعات سعودية

يع
شار

م

العواد: »تحدي القراءة« لبلورة عالقة الطفل بالكتاب
)ب���ن���ات(   �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  وك���ي���ل  �ع����ت����ربت 
�لقر�ءة  حتدي  م�سروع  على  �لعام  �مل�سرف 
�أن  �ل��ع��و�د  عبد�لعزيز  بنت  هيا  د.  �لعربي 
م�����س��روع »حت����دي �ل���ق���ر�ءة �ل��ع��رب��ي« �ل��ذي 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أط��ل��ق��ه 
ر��سد �آل مكتوم  نائب رئي�ص دولة �لإمار�ت 
جمل�ص  رئي�ص  �ل�سقيقة  �ملتحدة  �لعربية 
�لوزر�ء حاكم دبي، �لعام �ملا�سي، وت�سرتك 
ف��ي��ه م���د�ر����ص �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ام �حل��ك��وم��ي��ة 
�سقيقاتها  ب��اق��ي  م��ع  �ململكة  يف  و�لأه��ل��ي��ة 
من دول �لعامل �لعربي، من �أكرب �مل�ساريع 
�لثقافية �لعربية �لتي تاأتي يف وقت تز�حم 

فيه و�سائل �لتقنية  )�لكتاب (.

�أن �لتحدي يف هذ�  �ل��ع��و�د   و�أك���دت 
�مل�سروع �سيدفع بطاب وطالبات �لوطن 
�لعربي يف كافة مر�حل �لتعليم �لعام نحو 
وغر�سها  ل��ل��ق��ر�ءة،  �ل�سريفة  �لتناف�سية 
ك���ع���ادة م��ت��اأ���س��ل��ة يف ح��ي��ات��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة، 
�لذ�تي  �لتعلم  مهار�ت  تنمية  عن  ف�سا 
و�لتفكري  �لناقد، وحت�سني مهار�ت �للغة 
�لأولية يف  �ل��ق��ر�ء�ت  �أن   �لعربية، مبينة 
�ملعريف،  �مل�سار  بد�ية  ت�سكل  �لطفل  حياة 

لبلورة عاقته بالكتاب.
�ل���ت���ع���ل���ي���م   وز�رة  �أن  و�أ����������س���������ارت 
�ل��وزي��ر عملت منذ  وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل 
ت�سكيل  على  �حل��ايل  �لدر��سي  �لعام  ب��دء 

�مل�����س��روع،  مل��ت��اب��ع��ة تنفيذ  جل��ن��ة م��رك��زي��ة 
وفق  ملر�حله  �لتنفيذية  �خلطط  و�إع��د�د 
جلان  ت�سكيل  مت  كما  �لإد�ر�ت،  �ح��ت��ي��اج 
برئا�سة  �لتعليم  �إد�ر�ت  كافة  يف  تنفيذية 
�لتعليمية  �ل�سوؤون  وم�ساعد�ت  م�ساعدي 
مهتمني  وم�سرفات  م�سرفني  وع�سوية 
�إل��ى  بالإ�سافة  �لعلمي  �لبحث  مب��ه��ار�ت 
�لعربية  �للغة  عدد من معلمي ومعلمات 

�ملتميزين.
ودعت �لعو�د لن�سر ثقافة �مل�سروع يف 
�ملد�ر�ص، ومتابعة تنفيذه يف �مليد�ن، وفق 
�لإطار �ملنظم مع تعزيز �ل�سر�كة �لفاعلة 
ت�سجيل  ومتابعة  و�مل��در���س��ة،  �لبيت  ب��ني 

�ل��ط��اب و�ل��ط��ال��ب��ات �إل��ك��رتون��ي��ا �سمن 
قاعدة �لبيانات �خلا�سة باملوقع �لر�سمي 

مل�سروع »حتدي �لقر�ءة �لعربي«.
ي�����س��ار �أن م�����س��روع »حت���دي �ل��ق��ر�ءة 
�لعربي« ي�ستهدف �أكرث من مليون طالب 
وطالبة يف �لوطن �لعربي لقر�ءة خم�سني 
م��ل��ي��ون ك���ت���اب ك���ل ع����ام در������س����ي، وت��ف��ت��ح 
�مل�����س��اب��ق��ة �أب��و�ب��ه��ا  ل��ل��ط��اب و�ل��ط��ال��ب��ات 
�ل�سف  وحتى  �بتد�ئي  �لأول  �ل�سف  من 
ي��ت��درج��ون خالها عرب  �ل��ث��ال��ث ث��ان��وي، 
خم�ص مر�حل تت�سمن كل مرحلة قر�ءة 
)ع�سرة( كتب ويتم تلخي�سها يف جو�ز�ت 

�لتحدي �لتي مت توزيعها على �ملد�ر�ص.

وزير التعليم:
عودة االبتعاث الداخلي قريبا

منصور كويع

توقع وزير �لتعليم، �لدكتور �أحمد بن حممد �لعي�سى، �ملو�فقة على در��سة 
�أن  بالن�سبة للجامعات و�لكليات �لأهلية قريبا، مبينا  �لد�خلية،  �ملنح  ب�ساأن 

هناك در��سة بذلك، وقال: »نتطلع للمو�فقة عليها لإعادة �ملنح«.
مقرن  �لأم���ري  جامعة  �فتتاح  ح�سوره  عقب  ت�سريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 
باملدينة �ملنورة، �لثاثاء �ملا�سي، يف معر�ص تعليقه على كلمة ممثل طاب 
�جل��ام��ع��ة يف �حل��ف��ل، لف��ت��ا �إل���ى �أن���ه �سيتم ه��ذ� �ل��ع��ام �ب��ت��ع��اث 10 �آلف من 

�لطاب و�لطالبات خارجيا.
ربحية  وغ��ري  �أهلية  "�إنها  ق��ال:  حكومية،  �إل��ى  �جلامعة  حتويل  وع��ن 
�حلكومية  �جلامعات  بني  ف��رق  ول  �جلامعات،  لائحة  �ستخ�سع  وبالتايل 
�لتي  �لأكادميية  �ملعايري  وتطبيق  �جلامعات  م�ستوى  حيث  من  و�خلا�سة 

ن�سعى لها".
�ل�سعودية من تقدمي  ل�"تقدمي ما نفتخر به يف  و�أع��رب عن تطلعاته 
من  �أق��ر�ن��ه��ا  م��ع  �لتعليمية  �لب�سرية  �ل��ق��وى  رف��ع  يف  ي�سهم  �ل���ذي  �لتعليم 
�جلامعات ويف نه�سة �لتعليم وتقدمي عمل نوعي ي�سهم يف �لإنتاج للطاب 

و�لطالبات"، موؤكد� �أن �جلامعة تب�ّسر باخلري من خال �فتتاحها.
و�أّكد �أن روؤية �ململكة 2030 �أّكدت �إيجاد تعليم نوعي وجتويد وتطوير 

�لتعليم وربط خمرجات �لتعليم بحاجات �سوق �لعمل.

منح دراسية لمصابي الحد الجنوبي
�أعلن مدير جامعة طيبة �لدكتور عبد �لعزيز �ل�سر�ين، تقدمي منح در��سية 
جمانية يف �لتعليم عن بعد، مبرحلة �لبكالوريو�ص لعدد من م�سابي �حلد 
�جلنوبي �لذين ��ست�سافهم بيت منطقة �ملدينة �ملنورة يف مهرجان �جلنادرية 

�أخري� للدر��سة يف جامعة طيبة �لعام �ملقبل.
وع���رب �ل�����س��ر�ين ع��ن �ع���ت���ز�زه وف��خ��ره مب��ا ي��ق��دم��ه ج��ن��ود �ل��وط��ن من 
ت�سحيات حلماية �لباد ومكت�سباتها، م�سري� �إلى �أن �ملاحم �لتي �سطروها 

يف �حلد �جلنوبي توؤكد مدى ت�سرفهم يف حماية �لوطن.

رفض توظيف
التخصصات النظرية

يثير الجدل
�لعليا  �ل�سهاد�ت  حملة  �جلامعات  قبول  عدم  �لتعليم  وز�رة  �أرجعت 
من من�سوبيها يف �جلامعات �ل�سعودية �إلى �أن 95% من تخ�س�ساتهم 
نظرية، رغم �أن �لوز�رة �أوفدت خال  �ل�سنو�ت �لثاث �ملا�سية )من 
نحو   )1437-1436 �لدر��سي  �لعام  �إلى   1435-1434 �لدر��سي  �لعام 
�لدكتور�ه يف تخ�س�سات  درجة  للح�سول على  154 معلما ومعلمة، 
نظرية فقط، ح�سب ما �أكده تقرير �إخباري ن�سرته جريدة »�لوطن« 

يف عددها �ل�سادر �لثنني �ملا�سي.
�أعلنت عن 200 مقعد للمعلمني و�ملعلمات  �أن �لوز�رة  و�أ�سافت 
لاأعو�م �لثاثة �ملقبلة للح�سول على درجة �لدكتور�ه يف تخ�س�سات 

نظرية �أي�سا.
وكانت وز�رة �لتعليم ك�سفت نهاية يناير �ملا�سي �أن 95% من حملة 
�ل�سعودية  �جلامعات  يف  بالتعيني  �ملطالبني  �ل�سعوديني  �لدكتور�ه 
تخ�س�ساتهم  ك��ان��ت  �ملتعاقدين  ع��ن  ب��دل  ت��دري�����ص  هيئة  ك��اأع�����س��اء 
تربوية ونظرية، و�أن 87% ممن ح�سلو� على تلك �ل�سهاد�ت هم على 

ر�أ�ص �لعمل ب�سفتهم معلمني يف مد�ر�ص �لتعليم �لعام �حلكومي.
ول��ف��ت��ت �إل����ى �إن�����س��اء ن��اف��ذة �إل��ك��رتون��ي��ة ت�����س��م ب��ي��ان��ات حاملي 
�ل��دك��ت��ور�ه و�مل��اج�����س��ت��ري �ل�����س��ع��ودي��ني �ل��ر�غ��ب��ني يف �لن�����س��م��ام �إل��ى 
�ملتخ�س�سني  م���ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة  و�لأه���ل���ي���ة،  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 

و�ملوؤهلني منهم.

»سديم« تحصد المركز الثاني
في الواليات المتحدة

فاز فريق �ل�سيارة �لكيميائية �سدمي Chem-E-Car من جامعة �مللك فهد 
مب�سابقة  �لت�سميم  حمور  يف  �لثاين  باملركز  بالظهر�ن،  و�ملعادن  للبرتول 
عاملية �أقيمت �أخري� يف مدينة �سان فر�ن�سي�سكو بالوليات �ملتحدة �لأمريكية 

من بني 42 فريقا �ساركو� يف �مل�سابقة.
�ملهنا،  م�ساري  �ملطوع،  حممد  ه��م:  �أع�ساء  ت�سعة  �سدمي،  فريق  و�سم 
عبد�لكرمي �لدولة، معز معروف، �سفيع بيج، كرمي ز�هر، �إبر�هيم �ل�سبيبان، 
 AICHE فهد �حلربي وزياد �لغ�سون، حتت �إ�سر�ف �مل�سرف على فرع جمعية
ورئي�ص  �ل�سعود،  �أب��و  با�سم  �لدكتور  باجلامعة،  �لكيميائية  �لهند�سة  ون��ادي 

ق�سم �لهند�سة �لكيميائية �لدكتور حممد با�سماخ.
 و��ستغرق عمل �لفريق عاما كاما لاإعد�د لهذه �مل�سابقة �لتي �سهدت 

مناف�سة �سديدة يف جميع حماورها وهي: �ل�سباق، و�لت�سميم، و�لبو�سرت.
وذكر �أبو �ل�سعود، �أن فريق �جلامعة حاز �إعجاب �لقائمني على �مل�سابقة 
حلد�ثة  نظر�  ر�ئ��ع  �إجن���از  �لفريق  حققه  م��ا  �أن  م�سيفا  فيها،  و�مل�ساركني 
�لفرق  �أغ��ل��ب  �أن  �إل��ى  م�سري�   ،2015 ع��ام  �إل��ى  تاأ�سي�سه  يعود  �ل��ذي  �لفريق 

�مل�ساركة يف �مل�سابقة هي فرق عريقة متتلك خربة طويلة يف هذ� �ملجال.
وقال »�لفريق �سبق �أن �سارك يف �مل�سابقة �لتي �أقيمت يف مملكة 
خ��ارج  �مل�سابقة  ه��ذه  فيها  تقام  �لتي  �لأول���ى  �مل��رة  وك��ان��ت  �لبحرين، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ومتكن حينئذ من حتقيق �ملركز �لثاين 
يف حمور »�ل�سباق« و�حل�سول على �ملركز �لأول يف حموري »�لت�سميم« 

و »�لبو�سرت«.

أم القرى تستضيف
مؤتمرا عالميا لالقتصاد

�أم �لقرى يف مار�ص 2018 �ملوؤمتر �لعاملي �ل�12 لاقت�ساد  ت�ست�سيف جامعة 
�ست  ب��ني  �لأ���س��و�ت  معظم  على  ملفها  ح�سول  بعد  �لإ���س��ام��ي،  و�لتمويل 
�لعاملي،  �لعلمي  �حل���دث  ه��ذ�  ل�ست�سافة  تناف�ست  وع��امل��ي��ة،  علمية  ج��ه��ات 
�ملوؤمتر  خال  بذلك   IAIE �لإ�سامي  لاقت�ساد  �لعاملية  �جلمعية  و�إق��ر�ر 
�ل�11 لاقت�ساد و�لتمويل �لإ�سامي �لذي عقد �أخري� يف �لعا�سمة �ملاليزية،  
كو�لملبور. وعرّب مدير �جلامعة �لدكتور بكري معتوق ع�سا�ص، عن �سعادته 
ه��و تتويج  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  �إل��ى  ل�ست�سافة ح��دث علمي بهذ� �حل��ج��م، م�سري� 

لنجاحات �جلامعة يف تنظيم �لأحد�ث و�ملحافل �لعلمية �لعاملية.

مقاعد ابتعاث خارجي
بنين )معلمون(

• تصميم التدريس 4
• تكنولوجيا التعليم
وتقنية المعلومات 4

• اإلدارة التربوية
)الجودة والتميز في التربية، 

القيادة التربوية، التخطيط، 
اإلشراف التربوي( 7

• القياس والتقويم التربوي 5
• تربية خاصة )سمعي، بصري، 

فكري، صعوبات، توحد( 5
• اللغة اإلنجليزية 2

• مناهج وطرق تدريس 3  

مقاعد إيفاد داخلي
بنين )معلمون(

• المناهج وطرق التدريس 18
• اإلدارة التربوية 14

• أصول التربية 3
• التوجيه واإلرشاد الطالبي 3

• تقنيات وتكنولوجيا التعليم 2
• تعليم الكبار

والتعليم المستمر 2
• القياس والتقويم 5

خطة األعوام
الثالثة القادمة

100 مقعد )بنين(
• المناهج وطرق التدريس 32

• اإلدارة التربوية 26
• أصول التربية 7

• التوجيه واإلرشاد الطالبي 7
• تقنيات وتكنولوجيا التعليم 7

• تعليم الكبار
والتعليم المستمر 7

• القياس والتقويم 7
• التربية الخاصة 7

100 مقعد )بنات(
• المناهج وطرق التدريس 32

• اإلدارة التربوية 26
• أصول التربية 6

• التوجيه واإلرشاد الطالبي 7
• تقنيات وتكنولوجيا التعليم 6

• تعليم الكبار
والتعليم المستمر 6

• القياس والتقويم 6
• التربية الخاصة 6
• رياض األطفال 5

العدد 198  |  22 جمادى األولى 1438  |  19 فبراير 2017



دوؤوب  وعمل  وفخر  حب  من  ت�ستحقه  ما 
للحفاظ عليها.

كيف ميكن اإيقاف عزوف
اأبناء العربية عنها؟  

ميكن �أد�ء هذ� �لدور من خال �خلطو�ت 
�لتالية:

ن��ف��و���ص  �ل���ع���رب���ي���ة يف  • غ���ر����ص ح����ب 
لها  �لنتماء  م�ستوى  رف��ع  و  �أبنائها 
و�لفخر بها �إذ� زرعنا يف نفو�ص �لن�صء 
�أنها لغة �لقر�آن و�أن تعلمها وخدمتها 

قرب �إلى �هلل وو�جب و�سرف. 
• �ل��ع��ن��اي��ة ب��ب��ن��اء ب���ر�م���ج ح��ا���س��وب��ي��ة 
)ر������س�����وم م���ت���ح���رك���ة( ب���ل���غ���ة ع��رب��ي��ة 
���س��ح��ي��ح��ة و���س��ه��ل��ة، ت���ك���ون م�����س��وق��ة 
وج����اذب����ة  ل��ل�����س��غ��ار م���ن ع��م��ر ث��اث 
���س��ن��و�ت �إل����ى خ��م�����ص ���س��ن��و�ت )ميكن 
عرى  لنوثق  �لآي��ب��اد(  على  ّمل  حُتَ �أن 
�ل��ت��و����س��ل ب��ني �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ط��ف��ل يف 

�سنو�ته �لأولى.
�لعربية  ت��ق��دمي  على  بجد  �لعمل   •
�ل��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني يف م����ر�ح����ل 

ريم  العسيري

�للغة  �لنحو و�ل�سرف بق�سم  �أ�ستاذة  قالت 
عبد  بنت  ن��ورة  �لأم���رية  بجامعة  �لعربية 
�ل��رح��م��ن، �لأ���س��ت��اذة  �ل��دك��ت��ورة  �لبندري 
بنت عبد �لعزيز �لعجان �إن خدمة �للغة 
�لتو��سل  ع��رى  توثيق  م��ن  ت��ب��د�أ  �لعربية 
ب��ي��ن��ه��ا وب���ني �ل��ط��ف��ل يف ���س��ن��و�ت��ه �لأول�����ى، 
متحركة«  »ر���س��وم  �سناعة  بناء  �إل��ى  د�عية 
بلغة عربية �سحيحة و�سهلة، تكون م�سوقة 
على  ��ّم��ل  حُتَ �أن  مي��ك��ن  لل�سغار،  وج���اذب���ة  

�لآيباد.
وتناولت يف حو�ر �أجرته معها »�آفاق«  
على هام�ص »�ملوؤمتر �لدويل للغة �لعربية 
دور  �لعاملية«،  �ل�سبكة  �لأدب��ي على  و�لن�ص 
لغة  تهدد  �لتي  و�ملخاطر  �للغوي،  �لعامل 
�ل�����س��اد، وق��دم��ت م��ق��رتح��ات ع��دة خلدمة 

�لعربية.
ما  املخاطر التي تهدد

اللغة العربية؟
�سعف  �ليوم  �لعربية  تو�جهه  خطر  �أب��رز 
�إي��اه��ا  �إع��ط��ائ��ه��م  �أه��ل��ه��ا بها وع���دم  مت�سك 

تعتمد  م�سوقة  ب��اأ���س��ال��ي��ب  �ملختلفة  
ع��ل��ى �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل���ت���ف���اع���ل �مل�����س��ت��م��ر 
�ل�����س��ف��ه��ي و�ل��ك��ت��اب��ي و�ل��رتك��ي��ز على 
�مل��ه��ار�ت  �لطالب  و�إك�����س��اب  �لتطبيق 
�لأرب����ع )�ل��ف��ه��م و�ل��ت��ح��دث و�ل��ق��ر�ءة 

و�لكتابة( .
• رف�����ع م�����س��ت��وى خ���ري���ج���ي �أق�������س���ام 
مبهار�ت  وت��زوي��ده��م  �لعربية  �للغة  
����س���وق �ل��ع��م��ل ب��ج��ان��ب �ل��ت��م��ك��ن من 
منوذجا  �خلريج  فيكون  �لتخ�س�ص؛ 
�لعمل  جهات  تت�سابق  للق�سم  م�سرفا 
ربطنا  ق��د  ن��ك��ون  وب��ذل��ك  لتوظيفه، 
فين�ساأ  حمبة  ب��رب��اط  بلغته  الطفل 
يحبها  بطر�ئق  له  تقدم  ير�ها  وه��و 
هذه  فيجد  يتخرج  ثم  عليها  ويقبل 
�للغة  لها قيمتها يف �ملجتمع  و�سوق 
�لعمل فيزد�د �إعجابه بها ويتفانى يف 

خدمتها .
• ف��ت��ح م�����س��ار�ت ج���دي���دة  يف �أق�����س��ام  
�لعربية  ب��ني  �ل��ع��رب��ي��ة جت��م��ع  �ل��ل��غ��ة 
�للغة  �أو  كاحلا�سوب  �آخ��ر  وتخ�س�ص 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل���در�����س���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة،  

وت���ك���ون م���دة �ل���در�����س���ة ف��ي��ه��ا خم�ص 
مهار�ت  �لطاب  فيها  يتقن  �سنو�ت 
و�لتطبيقي  �ل��ن��ظ��ري  �لتخ�س�سني 
ويكونون قادرين على توظيف �لعلوم 

�لأخرى خلدمة �لعربية.

عملت اأ�صتاذة لكر�صي �صحيفة 
اجلزيرة للعلوم اللغوية عام 

14٣٧فما اأهم اإجنازاتك فيه؟
تبنى �لكر�سي م�سروعا لغويا كبري� �سارك 
ف��ي��ه �أ����س���ات���ذة م���ن ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك ���س��ع��ود، 
وج��ام��ع��ة �لإم����ام، وج��ام��ع��ة �لأم����رية ن��ورة، 
وق��د ك��ان �مل�����س��روع ع��ن �ل��رب��اع��ي يف معجم 
�مل�سروع �ستة  تاج �لعرو�ص، وخرج من هذ� 
ب��ح��وث لأع�����س��اء هيئة ت��دري�����ص ن�����س��رت يف 
جمات علمية حمكمة، وكذلك خرج من 
�لعرو�ص  ت��اج  يف  للرباعي  معجم  �مل�����س��روع 

من �لهمزة �إلى �لذ�ل و�سين�سر قريبا.
وق�����دم�����ت ل���ق�������س���م �ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة  
م�سروعا  عنو�نه تاأ�سيل �لألفاظ �لرباعية 
يف تاج �لعرو�ص، وقد تلقاه �لق�سم بالقبول 
يف  تدري�ص  هيئة  �أع�ساء  ثاثة  على  ووزع 

د.البندري: خدمة اللغة العربية تبدأ بتوثيق صلتها بالطفل
وجامعة  �ل��ب��اح��ة  وج��ام��ع��ة  �لإم����ام  جامعة 
در��سات عليا  ن��ورة و�سبع طالبات  �لأم��رية 

)ماج�ستري(.
وح�����ر������ص �ل����ك����ر�����س����ي ع����ل����ى ت����زوي����د 
�ل����ب����اح����ث����ات ب���و����س���ائ���ل �ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي 
�حلديثة؛ فقدم دور�ت يف ��ستعمال �لتقنية 
�لكر�سي  عناية  �إل��ى  بالإ�سافة  �لبحث،  يف 

باجلو�نب �لأدبية و�لتدريبية.
ت��ف��رغ��ت علميا  �ل��ع��امل �حل����ايل،  ويف 
لإجن���������از م���������س����روع ل����غ����وي ع�����ن �لأب���ن���ي���ة 

�خلما�سية يف معجم تاج �لعرو�ص.

ما دور العامل اللغوي يف خدمة 
العربية و الرتقاء بها؟

دوره عظيم وم�سوؤوليته كبرية يف �لتدري�ص 
وعليه  �ملجتمع،  وخدمة  �لعلمي  و�لبحث 
ت��ق��ع م�����س��وؤول��ي��ة رف����ع م�����س��ت��وى �ل��ط��اب 
�ت��ب��اع ط��ر�ئ��ق جديدة  �لعلمي ع��ن ط��ري��ق 
مهار�ت  تنمية  على  و�حل��ر���ص  �لتعليم  يف 
�لطاب مع زرع حب �لعربية و�لفخر بها 
�لقاعة  يف  م�ستعملة  ل��غ��ة  �إل���ى  وحت��وي��ل��ه��ا 

و�مل�سرح و�سبكات �لتو��سل. 

بحوثه  ت��وج��ي��ه  فعليه  �ل��ب��اح��ث  �أم����ا 
يق�سر همه  و�أل  �ل��ع��رب��ي��ة  ي��خ��دم  م��ا  �إل���ى 
�أم��ا خدمة  �لرتقيات.  على  على �حل�سول 
�مل��ج��ت��م��ع ف��م��ج��ال ك��ب��ري ل ي��ت�����س��ع �مل��ج��ال 

للتف�سيل فيه �لآن. 

ما تقييمك للموؤمتر الدويل
للغة العربية والن�ص الأدبي

على ال�صبكة العاملية؟
�للغة  ل��و�ق��ع  و���س��ف  ت��ق��دمي  �مل��وؤمت��ر  �أر�د 
جنح  وق��د  �لعاملية،  �ل�سبكة  على  �لعربية 
و��ستقطب  �ملن�سود.  هدفه  وحقق  ذل��ك  يف 
�أف��ادو� بعلمهم وك�سفو� عن  علماء �أج��اء  
كثري من �لق�سايا �لتي تعود على �لعربية 
ب���ال���ف���ائ���دة. وجن����ح �مل����وؤمت����ر يف �ل��ت��ن��ظ��ي��م 

و�لإعد�د جناحا باهر�. 

طموحاتك امل�صتقبلية؟
�ل��ط��م��وح ل ي��ت��وق��ف ع��ن��د ح����د، وط��ل��ب 
�لعلم من �ملهد �إلى �للحد، و�لعلم �لنافع 
طريق مو�سل �جلنة، �أما خدمة �لوطن 

فو�جب م�ستمر.

وء
 ض

طة
نق

كيف تصنع فيلما كرتونيا
ت��ع��د �لأف�����ام �ل��ك��رت��ون��ي��ة �مل�����س��در �ل��ث��اين 
للتعلم عند �لأطفال بعد �لتعلم من خال 
على  تعمل  تعليمية  و�سيلة  وه���ي  �لآب�����اء، 
�لأطفال  ل��دى  �ملعلومة  تلقي  حب  تر�سيخ 
�ملو��سيع  وتختلف  وب�سيط.  �سهل  باإ�سلوب 
وه��ذ�  �ل��ك��رت��ون��ي��ة،  �لأف����ام  تتناولها  �ل��ت��ي 
�لكثري  تعلم  على  �لأط��ف��ال  ي�ساعد  �لتنوع 
من �ملعلومات �لهادفة، ويف تعزيز قدر�تهم 
�لتطبيقية  �لرب�مج  خال  من  �لتعليم  يف 
�للغوية،  ق��در�ت��ه��م  ي��ع��زز  ك��م��ا  �لتعليمية، 
و����س���ق���ل م���و�ه���ب���ه���م، ري��ح��ث��ه��م ع���ل���ى ح��ب 
�لق�س�ص و�لرو�يات و�لعلوم بر�سوم جميلة 

وبطريقة �سهلة وحمببة.

مع  رحلتها  �لكرتونية  �لأف��ام  ب��د�أت 
�ل��ف��ن��ان �لأم���ريك���ي �ل��ك��ب��ري »و�ل����ت دي���زين« 
�لذي �أبدع يف �سنع �ل�سخ�سيات �لكرتونية 
وح�سد �ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ئ��ز و�ل�����س��ه��اد�ت 
�لفخرية، و�سطر جناحات د�مت قر�بة 45 
مثل  م�سهورة  �سخ�سيات  خ��ال  م��ن  �سنة 
و�لأقز�م  �سنوو�يت  ماو�ص،  �سخ�سية ميكي 
�أطفال  مدينة  بنى  وق��د  وغ��ريه��ا؛  �ل�سبعة 
�أطلق عليها ��سم »ديزين لند« عام  كاملة، 
1955 بتكلفة و�سلت 17 مليون دولر، ليبد�أ 
�لكرتونية  �لأف���ام  �إن��ت��اج  يف  �لتو�سع  معها 

�لطويلة و�لحرت�فية.
يجب  ب�سيط،  ك��رت��وين  فيلم  ل�سناعة 

�تباع �خلطو�ت �لتالية:
1( حتميل برنامج على جهاز �حلا�سوب 
خم��ت�����ص ب�����س��ن��ع �لأف������ام �ل��ك��رت��ون��ي��ة 

بالطريقة �لعتيادية.
لعمل  وحت�سريه  �لربنامج  ت�سغيل   )2

�لر�سوم �ملطلوبة يف �لفيلم �لكرتوين.
نف�ص  يف  �ل���ر����س���وم���ات  ق��ائ��م��ة  م���ن   )3
�لربنامج نختار �لر�سم �ملطلوب وننزله 

على �ل�سا�سة �لرئي�سية يف �لربنامج.
�ستوؤديها  �ل��ت��ي  �حل���رك���ات  ن��خ��ت��ار   )4
�ل�����س��خ�����س��ي��ات يف �ل��ف��ي��ل��م �ل��ك��رت��وين 
ونقوم بحفظ �حلركة بال�سغط على 

زر �لإدخال.

كرتونية  �سخ�سية  ك��ل  جتهيز  بعد   )5
نقوم بحفظها حتى ل ت�سيع �خلطو�ت 

�لتي قمنا بها.
6( مي��ك��ن �إن�������س���اء �ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل��ت��ي 
ن��رغ��ب��ه��ا ب��ر���س��م��ه��ا ووحت���دي���د �أب��ع��اده��ا 
وت��ل��وي��ن��ه��ا م���ن �لأي����ق����ون����ات �خل��ا���س��ة 

بالربنامج.
�لفيلم  �سنع  خ��ط��و�ت  �إك��م��ال  ب��ع��د   )7
على  بال�سغط  حفظه  يتم  �ل��ك��رت��وين 
و�إك��م��ال  ت�سميته  ث��م  وم��ن  �أم���ر حفظ 

�أمر �حلفظ.
8( يتم ت�سغيل �لفيلم بعد حتميله على 

�سطح �ملكتب.
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خبيرة اإلرشاد النفسي د. ريم الزيد:
المرحلة الجامعية متعة علمية ال تنسى

د. ريم الزيد
�لإمام. جامعة  من  �لدين  �أ�سول  • بكالوريو�ص 

�لق�سيم.  جامعة  من  عام  تربية  • دبلوم 
�مللك  جامعة  من  تربوي  و�إر�ساد  توجيه  • ماج�ستري 

عبد  �لعزيز .
�مللك  جامعة  من  نف�سي  و�إر���س��اد  توجيه  دك��ت��ور�ه   •

خالد. 
تربوية. وم�سرفة  معلمة  • عملت 

و�مل��ر�ك��ز  �خل��ريي��ة  �جلمعيات  م��ن  ع��دد  يف  ع�سوة   •
�لتدريبية. 

�لتدريبية.  �لدور�ت  من  �لعديد  • قدمت 
• من بحوثها: »�لتو�فق �لنف�سي وعاقته باحلاجات 
�ل��ن��ف�����س��ي��ة و�ل����ذك����اء �ل����وج����د�ين ل��ط��ال��ب��ات �مل��رح��ل��ة 
و�ل��رتب��وي��ة  �ل�سلوكية  �مل�سكات  »بع�ص  و  �ل��ث��ان��وي��ة« 

لطالبات �ملرحلة �لثانوية يف  مدينة بريدة«.

خريجون

ات
صص

تخ

علم اإلرشاد النفسي
 counseling �ل��ن��ف�����س��ي  �لإر������س�����اد  ع���ل���م 
علم  ف����روع  م��ن  و�ح����د  ه��و   psychology
على  تعتمد  منظمة  عملية  وه��و  �لنف�ص، 
�ملر�سد  قطبني،  ب��ني  وث��ق��ة  تفاعل  ع��اق��ة 
بالعملية،  للقيام  علميا  �مل��وؤه��ل  �لنف�سي 
و�مل�������س���رت����س���د، وه����و ���س��خ�����ص ����س���وي ل��دي��ه 
���س��ع��وب��ة ن��ف�����س��ي��ة وي��ح��ت��اج �إل����ى �مل�����س��اع��دة، 
وي����ك����ون ه�����دف �ل��ع��م��ل��ي��ة ت���وف���ري ظ����روف 
مثمر  حل  �إل��ى  �مل�سرت�سد  لي�سل  �مل�ساعدة 

ل�سعوبته وفهم �أف�سل لنف�سه.
ول��ع��م��ل��ي��ة �لإر������س�����اد ه����ذه ���س��روط��ه��ا 
مقابلة  ت�سمله  م��ا  جملة  ويف  و�أ���س��ال��ي��ب��ه��ا، 
جت��م��ع ب���ني �مل��ر���س��د و�مل�����س��رت���س��د يف �إط���ار 

ي�ستهدف  �ملر�سد  ب��ه  يقوم  و�إج���ر�ء  معني، 
�حل�����س��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م��ت��ك��ام��ل��ة عن 
�أو  �حلديث  لأ�سلوب  و��ستخد�م  �مل�سرت�سد، 
�حلو�ر يف �سعي �لإر�ساد نحو بلوغ �أغر��سه.
�إن �لتلميذ �لذي يغلب عليه �لنعز�ل 
مثا   �لبتد�ئية  باملدر�سة  �للعب  �ساحة  يف 
�لد�فع  �إ�سباع  من  ه��ذه،  حاله  يف  حم��روم، 
�إلى �للعب مع �لآخرين، وهو بذلك حمتاج 
�ل�سعوبة  ه��ذه  على  ليتغلب  �مل�ساعدة  �إل��ى 
تعا�سة  �إل���ى  تتطور  �أن  فيها  يحتمل  �ل��ت��ي 
و�أمل، فتوؤذي تكوينه �لنف�سي وتوجهه نحو 

�لنحر�ف.
�لفر�ص  ي��وف��ر  �لنف�سي  �لإر����س���اد  �إن 

�حللول  �إل��ى  بنف�سه  ليهتدي  للم�سرت�سد، 
مل�����س��ك��ات ق��ائ��م��ة ل��دي��ه ول��ي�����س��ل �إل����ى فهم 

�أف�سل لنف�سه مب�ساعدة من �ملر�سد.
منذ  وج��د  �إن�ساين  �إج���ر�ء  �لن�سح  �إن 
�حل�����س��ار�ت �ل��ق��دمي��ة وق��د �رت��ب��ط مبكانة 
�لدينية  و�لع���ت���ق���اد�ت  ح����الت،  يف  �ل��ك��ب��ار 
و�لج����ت����ه����اد�ت �ل��ف��ل�����س��ف��ي��ة و�ل���ف���ك���ري���ة، يف 
�أمثلة  ت�ساهد  م��ا  وك��ث��ري�  �أخ����رى.  ح���الت 
متنوعة منه يف �لفكر �لفل�سفي و�حلركات 
�لإن�سانية يف �حل�سارة �لعربية �لإ�سامية 
وح�������س���ار�ت �أخ�����رى يف �ل���ق���رون �ل��و���س��ط��ى 

و�حلديثة.
�أما �لإر�ساد �لنف�سي فهو مو�سوع علم 

�لقرن  خم�سينيات  يف  وترعرع  ن�ساأ  حديث 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لع�سرين 

ثم �نت�سر �لهتمام به عامليا.
�أم���ا �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي ت��دخ��ل��ت يف ن�سوء 
هذ� �لعلم فمنها: زيادة �لهتمام بالإن�سان، 
ول�سيما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، و�نت�سار 
ح���رك���ة �ل��ت��وج��ي��ه �مل��ه��ن��ي يف �لأرب��ع��ي��ن��ي��ات، 
وح���رك���ات �ل�����س��ح��ة �ل��ن��ف�����س��ي��ة، و�ل��ت��ط��ور يف 
�لتي  و�مل�سكات  �لنف�سي،  �لقيا�ص  �إجن��از�ت 
خلفتها �لأزم����ات �لق��ت�����س��ادي��ة، و�ل��ن��زوع يف 
�ل���ع���امل �إل����ى �ل��ع��ل��م وط��ر�ئ��ق��ه و�إجن����از�ت����ه، 
و�له��ت��م��ام ب��اأ���س��ال��ي��ب وق��اي��ة �لإن�����س��ان من 

�ل�سعف �لنف�سي و�لنحر�ف.

يل  �أ�سافوها  �لتي  �لعلمية  �ملعرفة  حجم 
خ��ال در����س��ت��ي يف �جل��ام��ع��ة، وك��ان��و� خري 
�أو  بتوجيهاتهم  ���س��و�ء  �هلل  بعد  يل  معني 
دعمهم غري �ملحدود، وعلى ر�أ�سهم رئي�ص 
�ل��ق�����س��م ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي �ل��ول��ي��دي، 
و�أ�ستاذتي  �لدكتور�ه،  يف  ر�سالتي  م�سرف 
�ل��ف��ا���س��ل��ة �لأ�����س����ت����اذة �ل���دك���ت���ورة ب�����س��رى 
�إ���س��م��اع��ي��ل �ل���ت���ي ر�ف��ق��ت��ن��ي يف �ل��ف�����س��ول 
باإ�سر�فها،  �لدر��سية ويف �لتدريب �لعملي 
�أن ميد بعمرها على  و�أ�سكرها و�أ�ساأل �هلل 
ط��اع��ت��ه و�أن ي��ج��زي��ه��ا خ���ري م���ا ج����زى به 

معلما عن طابه.

ريم العسيري 

و�لإر����س���اد  �ل��ت��وج��ي��ه  يف  �ملتخ�س�سة  �أك����دت 
�ل���ن���ف�������س���ي، خ���ري���ج���ة �جل���ام���ع���ة، م�����س��رف��ة 
�ل���ت���وج���ي���ه و�لإر��������س�������اد ب�����������اإد�رة �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�حلياة  �أن  �لزيد،  رمي  �لدكتورة  بالق�سيم، 
و��سفة  تن�سى،  ل  علمية  متعة  �جلامعية 
يف  و��ستعر�ست  �جلميلة.  بالرحلة  �إي��اه��ا 
ح��دي��ث م��ع »�آف�����اق« �أل��ب��وم ذك��ري��ات �حل��ي��اة 
وم���ا حوته  م��ر�ح��ل��ه��ا  �جل��ام��ع��ي��ة مبختلف 
�لطالبات  نا�سحة  وق�س�ص،  م��و�ق��ف  م��ن 
يف  �مل�ستمرة  ب��ال��ق��ر�ءة  تخرجهن،  �مل��ت��وق��ع 
�آخر  ومو�كبة  �لأ�سا�سية،  �لتخ�س�ص  كتب 
�مل�ستجد�ت يف �لبحوث ونتائجها، و�حلر�ص 
على ح�سور �ملوؤمتر�ت و�لدور�ت �لتدريبية  

�ملتخ�س�سة.

ماذا بقي يف ذاكرتك
من اأيام الدرا�صة

بجامعة امللك خالد؟
م��رح��ل��ة �ل���در�����س���ة �جل��ام��ع��ي��ة، ه���ي ب��د�ي��ة 
و�إن  ج���د�  ج��م��ي��ل  تعليمي  وم�����س��و�ر  رح��ل��ة 
ف��ه��ي جميلة  �ل�����س��ع��وب��ات،  بع�ص  �ع��رتت��ه��ا 
بكل ذكرياتها، جميلة بكل تفا�سيلها، يتعلم 
�لإن�سان فيها �ل�سرب كي يتخطى �ل�سعاب 
ل��ي�����س��ل مل��ب��ت��غ��اه وم�������ر�ده، وع���ن���د ����س��ت��ع��ادة 
ي��ت��درج يف مر�حل  ف��اإن��ه  �ل��ذك��ري��ات  �سريط 
متعددة، ومبرور �لوقت ل يخلد �إل �أعمقها 

و�أكرثها تاأثري�. 
كل حمطة من حمطات هذه �لرحلة 
وذك��ري��ات،  ق�س�سا  ثناياها  يف  حتمل  كانت 
فمن رحات �ل�سفر �لأ�سبوعية و �لنتظار 
يف ����س���الت �مل���ط���ار وحم����اول����ة ����س��ت��غ��ال��ه 
�جلامعية  �لتكليفات  من  �لكثري  مبر�جعة 
وق�س�ص  عابرة  ي�ساحبها من مو�قف  وما 
�لغاليات،  �لدفعة  وزم��ي��ات  للم�سافرين 
وما كانو� يقدمنه من حتفيز يل، كل ما مر 
من جتارب يف قاعات �ملحا�سر�ت مع �أع�ساء 
�لذكريات  �أج��م��ل  لها  ك��ان  �لتدري�ص  هيئة 

و�أبقى �لأثر.

اأبرز داعميك
اأثناء الدرا�صة اجلامعية؟ 

�أحمد �هلل تعالى �أن هياأ يل فر�سة �لتخرج 
على �أيدي كثري من �أع�ساء هيئة �لتدري�ص 
بالف�سل جميعا يف  لهم  و�أدي��ن  �لف�ساء، 

نهلت من اأربع جامعات
فماذا اأ�صاف لك هذا التنوع؟

�أ�ساف يل �لكثري من �لتنوع �ملعريف، فبع�ص 
�جلامعات تهتم باجلانب �لنظري، و�لبع�ص 
�لآخر يهتم باجلانب �لعملي، وذلك كان له  
دور بارز يف تقدم وتنوع مهار�تي باختاف 
ويف  �خل���رب�ت،  وت��ب��ادل  و�لثقافات  �لبيئات 
�إتقان �لعمل �أي�سا، وهذ� باعث على �لبتكار 

و�لتطوير ومو�كبة �مل�ستجد�ت.

ما مفهوم التوجيه
والإر�صاد النف�صي؟  

هو عملية وعي م�ستمرة وبناءة وخمططة، 
لكي  �ل��ف��رد  وت�سجيع  م�ساعدة  �إل��ى  تهدف 
يعرف نف�سه ويفهم ذ�ته ويدر�ص �سخ�سيته 
ج�����س��م��ي��ا وع��ق��ل��ي��ا و�ج��ت��م��اع��ي��ا و�ن��ف��ع��ال��ي��ا، 
وي����ف����ه����م خ������رب�ت������ه، وي�����ح�����دد م�����س��ك��ات��ه 
و�أن  له،  �ملتاحة  �لفر�ص  وحاجاته، ويعرف 
ي�ستخدم وينّمي �إمكاناته بذكاء �إلى �أق�سى 
قر�ر�ته  ويّتخذ  �ختيار�ته  يحدد  و�أن  حد، 
ويحل م�سكاته على �سوء معرفته ورغبته 
وحتقيق  حت��دي��د  �إل���ى  ي�سل  ل��ك��ي  بنف�سه، 
�أه������د�ف و����س��ح��ة ت��ك��ف��ل ل���ه حت��ق��ي��ق ذ�ت���ه 

وحتقيق �ل�سحة �لنف�سية.

ماذا عن امل�صتقبل الوظيفي
خلريجات التوجيه
والإر�صاد النف�صي؟  

�ل����وظ����ائ����ف ك����ث����رية يف �حل����ق����ل �ل�����س��ح��ي 
و�ل�����رتب�����وي و�ل�������س���ي���ا����س���ي و�لق���ت�������س���ادي 
�لعمل �حلايل  �سوق  �ملتاح يف  �أما  و�لديني. 
ف��ه��و جم����ال �ل�����س��ح��ة م���ث���ل: �خ��ت�����س��ا���س��ي 
نف�سي �أو معالج �سلوكي ومعريف، �إ�سافة �إلى 
�لعمل يف جمال �لرتبية و�لإر�ساد �لطابي 

يف �ملد�ر�ص �أو �جلامعات. 
�سّتى  �ل��ن��ف�����س��ي يف  �لإر�����س����اد  وي���دخ���ل 
��ة �لج��ت��م��اع��ّي��ة  جم����الت �حل���ي���اة، وب��خ��ا���سّ
ووق���ائ���ي  �إمن����ائ����ي  دور  ول�����ه  و�ل���ن���ف�������س���ّي���ة، 

وعاجي.
�أهمّيته يف كونه  �مل��د�ر���ص، تكمن   ويف 
�أ�سبح ���س��رورة من ���س��رور�ت �حل��ي��اة، فهو 
�آمنة، وي�ساعد  بيئة د�عمة  �إيجاد  ي�سهم يف 
�ل�سخ�ص على �مل�سي قدما يف حياته ب�سكل 
ع��ق��اين وف���ع���ال، وي�����س��اع��ده يف �ل��و���س��ول 
يف  و�أي�سا  �لذ�تية،  �ل�ستقالية  من  لنوع 
�لإيجابية  �ل��ت��غ��رّي�ت  �إح����د�ث  م��ن  متكينه 
يف ���س��ل��وك��ه، و�ل���و����س���ول ب���ه �إل�����ى �ل�����س��ح��ة 
�ل��ن��ف�����س��ي��ة وحت��ق��ي��ق��ه��ا، ب��ح��ي��ث مت��ّك��ن��ه من 
�لتو�فق �لنف�سي، حتى ي�سل ملرحلة �ل�سعور 
بال�سعادة مع نف�سه ومع �لآخرين؛ ومن ثّم 

�لو�سول �إلى �لر�ساء.

اأبرز امل�صاكل النف�صية
التي تواجه الطلبة

يف املراحل التعليمية املختلفة؟
�لطلبة  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لنف�سية  �مل�����س��ك��ات 
ك���ث���رية م��ن��ه��ا: �ل���ق���ل���ق، �خل������وف، �خل��ج��ل، 
�ل��ره��اب  �لك��ت��ئ��اب،  بالنف�ص،  �لثقة  �سعف 

�لجتماعي وفقد�ن �لهوية.

ن�صائحك للطالبات
الالتي اقرتبن من التخرج؟

�لتخ�س�ص   ك��ت��ب  �مل�����س��ت��م��رة يف  �ل���ق���ر�ءة  
�ل��ع��ل��م��ي��ة �لأ����س���ا����س���ي���ة، وم����و�ك����ب����ة �آخ����ر 
�مل�����س��ت��ج��د�ت حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا يف �ل��ب��ح��وث 
ون���ت���ائ���ج���ه���ا، و�حل�����ر������ص ع���ل���ى ح�����س��ور 
�ملوؤمتر�ت يف جمال �لتخ�س�ص، و�لدور�ت 
�لتدريبية  �ملتخ�س�سة، و�ملمار�سة �لعملية 
ع���ل���ى �أي��������دي م��ت��خ�����س�����س��ني يف �مل����ج����ال، 
و�لتدريب على بناء  وتطبيق �لختبار�ت 

و�ملقايي�ص �لعلمية.

كلمة اأخرية؟
�أ�سكر �هلل عز وجل  على نعمه وف�سله وعلى 
�لو�سول �إلى هذه �ملرحلة، ثم �أثني بال�سكر 
�أو  توجيها  �أو  ن�سحا  �إيل  �أ���س��دى  م��ن  لكل 
يل  و�أ���س��اف  م�ساري  تعديل  يف  �أ�سهم  نقد� 

مزيد� من �لعطاء.
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جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية بنيروبي
المصدر: يونيفرسيتي وورلد نيوز 

�أول  تاأ�سي�ص  على  وكينيا  �أمل��ان��ي��ا  �تفقت 
�أفريقيا  ���س��رق  يف  للعلوم  �أمل��ان��ي��ة  جامعة 
يف  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  متطلبات  لتلبية 

�ملنطقة باأ�سرها. 
ف��رب�ي��ر  م���ن  �لأول  �لأ����س���ب���وع  ويف 
�لقمة  �أث��ن��اء  �ل��دول��ت��ان،  �أعلنت  �جل���اري، 
�لتي عقدت  �لأملانية �لأفريقية لاأعمال 
يف ن��ريوب��ي، ع��ن توقيع م��ذك��رة �ل��ن��و�ي��ا، 
�ستكون  �جل��دي��دة  �جل��ام��ع��ة  �أن  وح��ددت��ا 
ع��ل��ى غ����ر�ر �جل��ام��ع��ات �لأمل���ان���ي���ة للعلوم 

�لتطبيقية. 

وق���ع ع���ن �جل���ان���ب �لأمل������اين، �سفري 
ووزي��ر  فر��سخ«  »غوتا  كينيا  ل��دى  �أملانيا 

�لتعليم �لكيني »فرد ماتينغ«.
 و����س���ت���رتك���ز ت���ل���ك �ل�����رب�م�����ج ع��ل��ى 
متطلبات �لتعليم �لعايل يف �سرق �إفريقيا 
و�لتنموية  و�لتعليمية  �لقت�سادية  �سو�ء 
و�لتعاون بني �جلامعات وقطاع �لأعمال.

�أعربت  يف تعليق على �تفاق �لنو�يا، 
رئ��ي�����س��ة �مل��وؤ���س�����س��ة �لأمل���ان���ي���ة ل��ل��خ��دم��ات 
»م�����ارغ�����ري�����ت   DAAD �لأك�������ادمي�������ي�������ة 
يعطي  �أن  �إل��ى  تطلعها  فينرتمانتل« عن 
هذ� �مل�سروع �لوليد دفعة كربى للتعاون 
�سرق  وم��ن��ط��ق��ة  كينيا  ب��ني  م��ا  �مل�����س��رتك 

�أفريقيا. و�سددت فينرتمانتل على �أهمية 
و�مل�ساريع  لكينيا  �لق��ت�����س��ادي  �لزده����ار 
�لتجارية يف هذ� �ملقام من ور�ء �مل�سروع، 
�مل��وؤ���س�����س��ة دور�  ت�����وؤدي  �أن  �أه��م��ي��ة  وع��ل��ى 
�خلريجني.  �ل�سباب  توظيف  يف  حموريا 
و�أ�����س����ادت مب��ن��ه��ج �مل��وؤ���س�����س��ة �لأمل���ان���ي���ة يف 
يف  يتمثل  �ل���ذي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ت��دوي��ل 
�ل���ت���دري���ب �لأك�����ادمي�����ي ع����ايل �مل�����س��ت��وى، 
و�لرتكيز على �جلو�نب �لعملية و�ملعرفة 
�لدولية، وقدرة �لرب�مج �لدولية على �أن 
�لتعليم  ب�سكل جوهري يف مفاهيم  تغري 

�لعايل �لإقليمي.
م����ن ج���ه���ت���ه، �أع����ل����ن وزي������ر �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لفيدر�يل �لأملاين »غر�د مولر« ، �أن باده 
بالرتكيز  �إفريقيا  يف  مار�سال  �أع��دت خطة 
على  يقوم  للتعاون  جديد  بعد  �إيجاد  على 
�ل���س��ت��ث��م��ار؛  �أو  �ل��ت��م��وي��ل  ول��ي�����ص  �لتنمية 
ف���اأف���ري���ق���ي���ا ل���دي���ه���ا ث����رو�ت����ه����ا وم����و�رده����ا 
وظائف  توفر  �أن  ت�ستطيع  �لتي  �لطبيعية 
يف �ل�سناعة ذ�ت قيمة م�سافة؛ ومن ثّم ل 
يهاجر مو�طنيها، و�سيتمثل دور �ملوؤ�س�سة يف 
�لدعم بالعمل �ل�س�ستاري و�ملعرفة �لفنية. 
و�أكد »مولر« �أن �حلكومة �لأملانية �ست�ساعد 
�ل�����س��رك��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ك��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى �إع����د�د 
تدريب  �أج��ل  م��ن  كيني  �ساب  �آلف  خم�سة 

مليون يدخلون �سوق �لعمل كل عام.

جامعات دولية

فيليب سي آلبتاخ..
رائد التعليم العالي في العالم

التأسيس
مدينة برلني  يف   1879 عام  عام  تاأ�س�ست 
مركز   وه��ي  604.000م2؛  م�ساحة  على 
ج���ام���ع���ي ب���ح���ث���ي ه������ام وم�����رم�����وق ع��ل��ى 

م�ستوى �لقارة �لأوروبية.
تعترب �جلامعة من �أكرب �جلامعات 
يف �أملانيا من حيث عدد �لطاب �لأجانب 
يف  ن�سبتهم  بلغت  حيث  ب��ه��ا،  �مللتحقني 
عام 2016، 20% من �لعدد �لكلي لطاب 

�جلامعة.
للتقنية  ب���رل���ني  ج��ام��ع��ة  وت��ت��م��ي��ز 

وبالذ�ت  �لرفيعة،  �لهند�سية  برب�جمه 
يف جمال �لهند�سة �مليكانيكية

مناهج الجامعة 
للدر��سة  تخ�س�سا   90 �جل��ام��ع��ة  ت��ق��دم 
و�لعلوم  و�لتقنية   �لهند�سة  جمالت  يف 
�لإن�سانية  و�لعلوم  و�حل�سارة  �لطبيعية 

و�لجتماعية و�لقت�ساد.

التصنيف الدولي للجامعات
�ح��ت��ل��ت �جل��ام��ع��ة �مل��رت��ي��ة 164 يف ع��ام 
للجامعات  �لعاملي  �لت�سنيف  يف   2016

QS وقفزت 14 مرتبة لاأمام. 

أموال الجامعة
منحة   2016 ع����ام  يف  �جل���ام���ع���ة  ت��ل��ق��ت 

فيدر�لية قدرها 310 مايني يورو.

الكليات
ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �لإن�����س��ان��ي��ة،ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
�لكهربائية  �لهند�سة  وكلية  �لت�سغيل، 
�مليكانيكية  و�لهند�سة  �حلا�سب،  وعلوم 
وكلية  �لتخطيط،  وكلية  �لنقل،  ونظم 

�لقت�ساد و�لإد�رة.  

أعداد الطالب
33،933 طالبا وطالبة يف �أكتوبر 2015.

أعداد األساتذة
من  �سخ�سا،   8455 �جلامعة  يف  يعمل 
در����س��ات  وب��اح��ث  م��در���س��ا   338 بينهم 
�إلى 2651  �إ�سافة  عليا، 2،131 موظفا، 

طالبا م�ساعد�، و 126 متدربا.

الفائزون بجائزة نوبل
• كارل بو�ص �حلا�سل على جائزة 

نوبل يف �لكمياء عام 1931
على  �حل��ا���س��ل  ه���اب���ر  • ف��ري��ت��ز 

جائزة نوبل يف �لكمياء عام 1918
�حل��ا���س��ل  ه��رت�����ص  • غ��و���س��ت��اف 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ن���وب���ل يف �ل��ف��ي��زي��اء 

عام1925.
على  �حل��ا���س��ل  ه��ي��ف��ي  • ج����ورج 
جائزة نوبل يف �لكمياء عام 1943.

• فرينر فون بر�ون قائد برنامج 
�أملانيا �ل�ساروخي V2 قبل وخال 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
عبد  �لباك�ستاين  �ل���ذرة  ع��امل   •

�لقادر خان.

جامعة برلين التقنية
Technische Universität Berlin

�لتعليم  وت��ر�أ���ص دوري��ات »مر�جعة  �لأم��ريك��ي منذ 2008، 
لتحرير  رئ��ي�����س��ا  ع��م��ل  ك��م��ا   ،1988-1978 م���ن  �مل����ق����ارن« 
وموؤ�س�ص   ،2004-1996 منذ  �ل��ع��ايل«  �لتعليم  »م��ر�ج��ع��ة 

دورية »�سيا�سة �لتعليمية« منذ 2004-1985.  

كتبه
�إل��ى  �ل��ع��ايل  ب���دء� م��ن �لتعليم  �أل���ف »�ل��ب��ي��ت��اخ« 50 ك��ت��اب��ا 
�ل��ط��اب،  م����رور� بتن�سيط  �ل��ه��ن��د،  �ل��ط��ب��اع��ة يف  ���س��ن��اع��ة 
وم����ن  ك��ت��ب��ه »�ل����س���ط���ر�ب و�لن���ت���ق���ال«، وي��ت��ن��اول حتليل 
م��و���س��وع��ات �ل��ت��غ��ي��ري يف �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل يف �ل��ق��رن 21؛ 
وكتاب »�لإلز�م �لدويل للتعليم �لعايل« �لذي يتطرق �إلى 
�لعامل  يف  �جلامعات  على  توؤثر  �لتي  �لرئي�سية  �لعنا�سر 
يتناول  �ل���ذي  �مل��ق��ارن«،  �ل��ع��ايل  »�لتعليم  وك��ت��اب  ب��اأ���س��ره؛ 
�أول  وه��و  �لعامل،  جامعات  بني  �لأكادميية  �لنظم  رو�ب��ط 
�لتعليم  يف  �لعوملة  م�سامني  �أه��م  با�ستك�ساف  يعنى  كتاب 
�لعايل، و�أثر فكرة �لتعليم �لعايل �لغربي على �جلامعات  
�حل��ال��ي��ة لاأفكار  �لأه��م��ي��ة  تلك  ك��ل��ه، ل�سيما  �ل��ع��امل  يف  
�لأكادميية �لأمريكية يف �لعامل؛ وكتاب »�سيا�سات �لطاب 

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية«.
كما �ساهم يف حترير كتب �أخرى مثل »�لدليل �لدويل 
»�سناعة  و  �لك��ادمي��ي«،  �لتميز  »طريق  و  �ل��ع��ايل«،  للتعليم 
�لعاملية:  �جلامعات  »قيادة  و  �لعاملية«،  �لبحثية  �جلامعات 
حت��دي��ات �ل����دول �ل��ن��ام��ي��ة«، و »�جل��ام��ع��ات �ل��ع��امل��ي��ة: حت��ول 

�جلامعات �لبحثية يف �آ�سيا و�أمريكا �لاتينية«.  

ر�ئد �لتعليم �لعايل يف �لعامل، �ملدير �مل�سارك ملركز �لتعليم 
�لعايل �لدويل يف كلية بو�سطن.

حياته
�سيكاغو وح�سل  تعليمه يف جامعة  وتلقى   1941 عام  ولد 
 ،1963 يف  و�مل��اج�����س��ت��ري   ،1962 يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص  ع��ل��ى 

و�لدكتور�ه يف عام 1966. 

عمله
ع��م��ل حم��ا���س��ر� يف �ل��ت��ع��ل��ي��م وزم��ي��ا يف م��رح��ل��ة م��ا بعد 
�ل��ع��اق��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف جامعة  ق�����س��م  �ل���دك���ت���ور�ه يف 
جامعة  يف  م�ساركا  و�أ�ستاذ�   ،1967-1965 ع��ام  يف  ه��ارف��ارد 

»وي�سكون�سون مادي�سون « يف 1975-1967.
مركز  و�أ�س�ص  بو�سطن  �إل��ى  »�لبيتاخ«  �سافر   1994 يف 
�لتعليم �لعايل �لدويل بال�سر�كة مع �أ�ستاذ �لتعليم �لعايل 

يف كلية بو�سطن »دوتنالد مونان«.
يف  عمل  �إذ  �مل��ع��م��ورة،  �أن��ح��اء  �ستى  يف  »�لبيتاخ«  عمل 
�ستى،  جامعات  يف  و�لهند  و�سنغافور�  وماليزيا  �ل�سني 
»ه��و�ن��زون��غ«  و  بكني  جلامعتي  ز�ئ���ر  �أ���س��ت��اذ  لقب  ويحمل 
»بياغو«  �سبكة  و�أ�س�ص  و�أد�ر  �ل�سني.  و�لتقنية يف  للعلوم 
للن�سر بتمويل من  موؤ�س�سة »روكفيلر«، وهي �سبكة تعنى 
بتح�سني طباعة �لكتب يف �أفريقيا، وذلك عام 2000-1992.  
�لعايل منذ  �لتعليم  ويعمل حاليا حمرر� رئي�سيا لدورية 
�أبحاث �لتعليم  1994 حتى �لآن، وحمرر� م�ساركا لدورية 
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المملكة المتحدة
قررت حكومة �ململكة �ملتحدة و�سع خطط 
لتقوية بر�مج �لتعاون �لبحثي مع �ل�سني، 
�أع��ل��ن وزي���ر �جل��ام��ع��ات و�لعلوم  ح�سب م��ا 
�فتتاحه  �أثناء  جون�سون«  »جو  �لربيطاين 
مدينة  خ���ارج  �مل�سرتكة  ل��اأب��ح��اث  م��رك��ز� 
يعد  �ل���ذي  �مل���رك���ز   و�سيعمل  »���س��ن��غ��ه��اي«. 
لانتفاع  بريطانيا  تبذلها  جهود  �أح���دث 
يف  �لعلمي  لا�ستثمار  �ملت�سارع  �لنمو  من 
لزر�عة  جديدة  ط��رق  �إيجاد  على  �ل�سني، 
لل�سكان  �ملتنامي  �لعدد  لتغذية  �ملحا�سيل 

عامليا.
دولر  م��ل��ي��ار   194 �ل�����س��ني  و�أن���ف���ق���ت 
من   %2 ي���ع���ادل  م���ا   ،2015 ع����ام  �أم����ريك����ي 
�إج���م���ايل �ل���ن���اجت �ل��وط��ن��ي �ل�����س��ي��ن��ي، على 
م��ل��ي��ار دولر  ب�����  10.9  م��ق��ارن��ة  �لأب����ح����اث 

�أمريكي، ما يعادل 0.5% من �إجمايل �لناجت 
�لوطني يف �ململكة �ملتحدة يف 2015.

اليابان
�أع���ل���ن �مل��ج��ل�����ص �ل���س��ت�����س��اري ل��ل��ج��ام��ع��ات 
�ليابانية تفكريه يف عدم �فتتاح �أي جامعات 
ج����دي����دة يف ط���وك���ي���و م����ن �أج������ل ت��خ��ف��ي��ف 
�ل�سغط على تركيز �لطاب على �لدر��سة 
�سحيفة  �أوردت�����ه  م��ا  ح�سب  �ل��ع��ا���س��م��ة،  يف 

»نيكاي �آ�سيان ريفيو«.
�لإج���ر�ء  ه��ذ�  ي�سهم  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
و�إي��ج��اد  �لإقليمية  �جل��ام��ع��ات  �إح��ي��اء  على 
ف��ر���ص وظ��ي��ف��ي��ة ج���دي���دة ف��ي��ه، ع��ل��م��ا ب���اأن 
�ملجل�ص يتكون من �ل�سا�سة ورجال �لأعمال 
�أن يتو�سل  �مل��ق��رر  ورئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة. وم���ن 

�ملجل�ص �إلى قر�ر يف مايو �ملقبل.

الهند
جايتلي«  »�رون  �لهندي  �ملالية  وزي��ر  �أعلن 
، يف م��ط��ل��ع ف���رب�ي���ر �جل������اري، ع���ن زي����ادة 
خم�����س�����س��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م يف م���و�زن���ة �ل��دول��ة 

بن�سبة %10.
�لن�سيب  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  و���س��ي��ن��ال 
�لتعليم  ن�سيب  ب����اأن  ع��ل��م��ا  م��ن��ه��ا،  �لأك����رب 
و�سل �إلى 72.92 مليار روبية )مليار دولر 
�أم����ريك����ي(، ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة »ذي �ن��دي��ان 

�ك�سربي�ص«.
م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، �أع��ل��ن��ت �حل��ك��وم��ة 
�ل��ه��ن��دي��ة ع��زم��ه��ا �إن�������س���اء وك���ال���ة وط��ن��ي��ة 
م�����س��ت��ق��ل��ة لإج�������ر�ء �خ���ت���ب���ار�ت �ل���ق���ب���ول يف 
»تي  �سحيفة  �أعلنت  ما  ح�سب  �جلامعات، 
�إن �إن« �لهندية على ل�سان وزير �ملالية، عند 

حديثه عن مو�زنة عام 2018-2017.

آيرلندا
�لأ�سر  �أن  �إل��ى  ج��دي��دة  �إح�سائيات  �أ���س��ارت 
ز�ل��ت حتكم قب�ستها  �آيرلند� ل  �لرثية يف 
�لدولة  تبني  رغ��م  �جلامعات  مقاعد  على 
�سيا�سة �لتعليم �لعايل �ملجاين ملدة عقدين 
»ذي  �سحيفة  �أف���ادت  م��ا  ح�سب  �لآن،  حتى 

�آيري�ص تاميز«.

سويسرا
�أع����ل����ن �ل��ت�����س��ن��ي��ف �ل����ع����امل����ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
جامعتني  �أن  �دي���وك���ا����س���ن«  ه��اي��ر  »ت���امي���ز 
����س���وي�������س���ري���ت���ي���ني: �مل����ع����ه����د �ل����ف����ي����در�يل 
�ل�سناعية  وك��ل��ي��ة  زي����ورخ  يف  �ل�����س��وي�����س��ري 
�جل��ام��ع��ات  �عتلتا  ل����وز�ن،  يف  �ل��ف��دي��ر�ل��ي��ة 
ن�سرته  م��ا  ح�سب   2017 ع��ام  ت�سنيفها  يف 

�سحيفة »�ستادي �نرتنا�سونال«.

سلطة اإلعالم
حمتوياتها  ي��رى  جمتمعاتنا  يف  �لإع���ام  و�سائل  من  للعديد  �ملاحظ  �إن 
�لطرح  يف  �لعدمية  طحية  و�ل�سهَّ �مل��ح��دود   غري  �لرتفيه  يف  كثري�  تتخبط 
و�ملناق�سة ملو�سوعات وق�سايا مهمة تثار حولها ت�ساوؤلت جوهرية وحتتاج 
و�لإب��ه��ام  �لغمو�ص  عنها  تزيل  ومقنعة  �سحيحة  وتف�سري�ت  �إج��اب��ات  �إل��ى 

ومتنع �لتهَّيهان �لفكري و�ل�سلوكي يف �ملجتمع، وبخا�سة لدى �ل�سباب.
�إن �لتاأثري �ملذهل �لذي يحدثه �لإعام على �جلماهري يف خمتلف 
دول العامل قد جعله اأ�سا�س التحول والتَّغيري يف الأو�ساط اَلعبية الراهنة 
قبل جمموعة من �خلرب�ء  �أجن��زت من  �لتي  و�لبحوث  �لدر��سات  وفق 

و�ملفكرين يف عامل �لت�سال �جلماهريي.
ت�سوم�سكي«  »ن��ع��وم  �ل�سهري  �لأم��ريك��ي  و�ل��ن��اق��د  �ملفكر  �أل���ف  فقد 
كتابا عرف رو�جا كبري� يف �ملر�كز �لعلمية �لبحثية �لعاملية �لذي يحمل 
عنو�ن »�ل�سيطرة على �لإعام« وفيه حتدث عن هيمنة و�سائل �لإعام 
على �لتفكري و�لإدر�ك �ملعريف لاإن�سان من خال �لتاأثري �لقوي �لذي 
تفقد  متطورة  تقنيات  بو��سطة  �إنتاجها  يتم  �لتي  م�سامينها  حتدثه 

�لعقل �لب�سري وظائفه �لنقدية و�لإدر�كية.
ك��م��ا ي��وؤك��د ع���امل �لت�����س��ال �ل��ك��ن��دي م��ن خ���ال ن��ظ��ري��ت��ه �مل�سماة 
�أن �لو�سيلة �لإعامية هي يف حد ذ�تها �لر�سالة  �حلتمية �لتكنولوجية 
�لتي تن�سرها، وهذ� ما يبينه �أي�سا عامل �لجتماع »�ألفني توفلر« يف كتابه 
�ملت�سارع ل�سلطة �لإعام  �أ�سار �لى �لتنامي  »�ل�سلطات �جلديدة« عندما 
و��ستفحال  �ملن�سرم   20 �لقرن  نهاية  �لإن�ساين مع  �مل�سهد �حل�ساري  يف 
تد�عياتها على و�قعه �لر�هن و�مل�ستقبلي ودفعها لعجلة �لتغيري �ملحتوم 
�ملجتمع:  يف  �مل��وج��ودة  �لأخ����رى  �ل�سلطات  ك��ل  ب��ذل��ك  م��ت��ج��اوزة  فيهما 
�لت�سريعية ،�لتنفيذية و�لق�سائية، لتحتل هي �ملرتبة �لأولى يف �سناعة 

�لقر�ر �ملحلي و�لدويل.
�ل��ر�أي  توجيه  يف  �لإع���ام  لو�سائل  �لكبري  �ل���دور  لهذ�  ونتيجة 
�لعام، فقد �أ�سبحت �أد�ة فعالة و�ساحا ناعما ي�ستخدم يف كل �مليادين، 
�ملنت�سرة  �ل��ت��وت��ر  ب���وؤر  �ل��د�ئ��رة يف  و�ل�����س��ر�ع��ات  وبخا�سة يف �حل���روب 

مبختلف بقاع �ملعمورة.
�أ�سا�سيا وجوهريا  �أكدت دورها ب�سفتها فاعا  ف�سلطة �لإعام قد 
�ل�سعوب،  لكل  �حليوية  �مل��ج��الت  تعرفها  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �ل��ت��ح��ولت  يف 
مما ي�ستدعي منا �لهتمام بها �أكرث و�لتهَّحكم يف دو�ليبها ب�سفة كاملة  
ي�سمح  �ل��ذي  و�ملائم  �ملنا�سب  و�ملنهجي  �لعلمي  بال�سكل  و��ستخد�مها 
لنا با�ستغالها مبا يعود على جمتمعاتنا بالفائدة و�ملنفعة �لتي نحتاج 
�لنهو�ص  ثقافة  ون�سر  و�ل��ت��ط��ور  �لتنمية  يف  م�سريتها  ل��دع��م  �إليهما 

و�لتغيري نحو م�ستقبل �أف�سل.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

كيف تتعامل مع مشرف رسالة الدكتوراه 
�أ�ستاذ منهما، وعليك �أن ت�سجل كل ما  طلبه 
منك �لأ�ساتذة، ول ترتدد يف �أن تر�سل بريد� 
�إل��ك��رتون��ي��ا ع��ق��ب ك��ل �ج��ت��م��اع، م��و���س��ح��ا ما 
ين�سى  فلعله  �لأ���س��ت��اذ،  م��ع  عليه  �لت��ف��اق  مت 
رقعة  يف  بيدقا  نف�سك  م��ن  جتعل  ف��ا  �سيئا 
�ل�سطرجن يرتنح هناك وهناك لك�سب مزيد 

من �لأر�ص.
�مل���ج���ال  يف  ي��ع��م��ل  �أن  ي���ري���د  ف�����رد  �أي 
فن  تعلم  فر�سة  يكت�سب  �أن  عليه  �لأكادميي 
رئي�سىة  م��ه��ارة  لتطوير  �لإ����س���ر�ف  �سيا�سة 
�ن��ت��ق��ال��ي��ة؛ ف��ك��ر م���رة ب��اأن��ك حم���ام ويف �مل��رة 
���س��ام يف  ت��ك��ون حمامة  �أن  �لأخ����رى فكر يف 

�لأمم �ملتحدة.

ال تختف
م�����س��رف��و �ل��ر���س��ال��ة م�������س���وؤول���ون ع��ن��ك وع��ن 
تقدمك �لعلمي، وعليك �أن تقلق �إذ� ما بدوؤو� 

ي�ساألون عنك ومل يجدوك.
�إح�سا�سك  ب��ع��د  �لخ��ت��ب��اء  ت��ري��د  لعلك 
ر�سالتك،  يف  اأخطاء  وج��ود  نتيجة  بالإحباط 
م��ن طبيعة  وه���ذ�  �لأع������ذ�ر،  تختلق  ول��ع��ل��ك 
ينبغي  كما  �لأع��م��ال  يعملو�  مل  �إذ�  �لب�سر، 
ف�����س��ت��ق��ول م���ث���ا: ���س��ت��ق��ول �أ����س���اب �لإمي���ي���ل 
�ل��ع��ط��ب �أو ع��ل��م��ت م���ا ي��ط��ل��ب م��ن��ي ول��ك��ن��ي 
ت��ق��ر�أوه��ا عن  �أر���س��ل��ت ر�سالة ومل  �أو  ت��اأخ��رت 

المصدر: هايز تايمز إديوكاشن

لديك،  للدكتور�ه  ر�سالة  �أول  تكون  لعلها 
ومن  �لأول���ى؛  تكون  ل��ن  بالتاأكيد  ولكنها 
�أ�ساتذتك  لن�سائح  تن�ست  �أن  عليك  ث��م 
�إع��ط��اء  �لأك��ادمي��ي��ني؛ فهم م��درب��ون على 
�ل���ت���غ���ذي���ة �مل�������س���رتدة يف �����س����ورة ���س��ط��رية 
�أم����ور طيبة  �إع���ط���اء  �أي  )���س��ان��دوي��ت�����ص(: 
منها  �لنتهاء  قبل  �سعبة  ر�سائل  تتبعها 
يف �سورة نغمة لطيفة منا�سبة. وعليك �أن 
�أخ���ربوك بحذفه، ول  �أو حت��ذف ما  تنهي 
�ل�سطرية  م��ن  �لأو���س��ط  �جل��ان��ب  تتجاهل 

�أو �لن�سيحة.

ال تسبب في أزمة دبلوماسية 
رمبا  ر���س��ال��ت��ك   م�سريف  �أن  ت��ر�ع��ي  �أن  يجب 
�ألفا  �أوح��ت��ى  بعيد  �أم���د  منذ  �سديقني   ك��ان��ا 
كتباً بال�سراكة، وبالعك�س رمبا كان م�سروعك 
فيه  يعمان  مم��ا  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  �لبحثي 

معا.
�لبحثي  م�سروعك  ي��ك��ون  �أن  و�لأ����س���و�أ 
�أو  �سام  لتفاقية  �لو�ساطة  حم��اول��ة  ميثل 
�إع��ادة  �أح��ز�ب متناحرة عقب  لتعاون ما بني 

هيكلة للقطاع  �لأكادميي.
ومن هنا فعليك �أن تكون يف جانب كل 

تتو��سل  �أن  عليك  ذل���ك!  تفعل  ل  ت��اأخ��ري. 
م��ع �مل�����س��رف��ني وت��ظ��ه��ر ع��ن��دم��ا ي��ط��ل��ب منك 
�حل�سور لجتماع مثا لأن �لأمر قد ينتهي 

مبا هو �أ�سو�أ.
قريب  ك��وف��اة  م�سيبة  �أ���س��اب��ت��ك  و�إذ� 
لديك �أو �أ�سابك مر�ص طويل �لأمر �أو رزقت 
مبولود �أو طلقت زوجتك فعليك �أن تتو��سل 
بك  يهتمون  باأنهم  و�علم  وتخربهم.  معهم 
�ملحنة  ه��ذه  �أن متر من  ي�ساعدونك يف  وق��د 

�سريعا. 

كن أمينا
ل  تقول:  �أن  عليك  ما  �سيئا  تفهم  ل  عندما 
تفعل  �أن  تطيق  نف�سك ل  ر�أي��ت  �إذ�  �أو  �أفهم، 
���س��ي��ئ��ا م���ا ف��خ��رب �مل�������س���رف؛ ف��رمب��ا ي�سعون 
�أ�سماء �أفر�د مل ت�سمع عنهم قط وي�ساألونك 
ع��ن��ه��ا وع��ل��ي��ك �أن ت��ق��اوم �إح�����س��ا���س��ك ب��اإمي��اء 

�لر�أ�ص جميبا بالإثبات.
وتقول:  �لرغبة  تلك  تقاوم  �أن  وعليك 
�سيئا، و�ط��ل��ب �حل�����س��ول على  ع��ن��ه  �أع��ل��م  ل 
م��زي��د م���ن �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل ح��ي��ال��ه. ول ت��ت��ق��دم 
تعلمه.  ل  �سيئا  ت��ع��رف  �أن  دون  �أمن��ل��ة  ق��ي��د 
�لعلمية  �أمانتك  �آن���ذ�ك  �مل�سرفون  و�سيقدر 
ويقدرون �سعورك باأنك ل تعلم و�سيزودونك 

باملعلومات �ملطلوبة.

النهاية
رمب����ا ت���ع���رثت ع���اق���ات���ك ب���الأ����س���ات���ذة، فكن 
�سبور� وتاأكد من �أنك �تخذت  كل �خلطو�ت 
�مل��ع��ق��ول��ة، ف��ف��ي ع���امل م��ث��ايل ل��ع��ل عاقاتك 
تتعانو� يوما ما يف عمل  باأن  تتوج  بالأ�ساتذة 
ما حتى بعد ح�سولك على درجة �لدكتور�ه، 
�أن  �أو  تعمل لديهم  ب��اأن  �لأم��ر  �نتهى  ولرمبا 

تطلب منهم مرجعا علميا.
ولرمبا �نتهت �لعاقة متاما حتى  قبل 
ح�سولك على �لدرجة �لعلمية لأي �سبب كان 
�أو �أنك حتتاج  مثل �أن �جتاهك �لبحثي تغري 
�أن  �أو  �مل���ه���ار�ت  م��ن  �إل����ى جم��م��وع��ة خمتلفة 
م�سرف �لر�سالة قد نف�ص يد�ه منك، ولكن ل 
تظن �أن ذلك �لأمر �سهل لك؛ بل هو ع�سري؛ 
�إليها  تنتمي  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  لأن 
�ست�ساألك ما �لذي جتده �سعبا و�ستطلب منك 

�أدلة توؤكد كامك لكي ترتب م�سرفا لك. 
رمب��ا ك��ان م��ن �لأف�����س��ل ل��ك �أن حتظى 
�لتغذية  ك��ان��ت  �إن  ول�سيما  ج��دي��د  مب�سرف 
�لأم��ر  �سلبية،  �لبحثي  عملك  على  �مل�سرتدة 
�ل����ذي ي��ج��ع��ل ع��م��ل��ي��ة ت��غ��ي��ري �لأ����س���ات���ذة غري 
�ل�سببب  هل  ملعرفة  �حلاجة  يف  تتمثل  تافهة 
عدم قدرتك على �لوفاء باللتز�مات �لبحثية 
يف �إطار زمني حمدد �أم نهاية فعلية للعاقة 

مع م�سرفك �ل�سابق لتجد بديا عنه.
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الرأي الجامعي

فضاءات

لغة الضاد 
والتواصل 

الحضاري
د. حمدون كباشي 

حمدان
كلية المجتمع للبنات بأبها

ل��غ��ة  ه�����ي  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ل���غ���ة  �إّن 
�لتو��سل  ولغة  �لرباين  �لت�سال 
�حل�����س��اري، وم��ق��ارن��ة م��ع �للغات 
�لأخرى تندرج يف �ملرتبة �لثامنة 
بها.  �ملتحّدثني  عدد  �إل��ى  بالنظر 
وتت�سم مبيز�ت وخ�سائ�ص �أهلتها 
لتكون لغة عاملية يجري �لتد�ول 
بها يف �أروقة �لأمم �ملتحدة؛ فهي 
بني  �سوتي  م��درج  ب��اأو���س��ع  تتميز 
�حل��ل��ق يف  �أق�����س��ى  �إل����ى  �ل�سفتني 
ت���و�زن و�ن�����س��ج��ام، و�أ���س��و�ت��ه��ا لها 
ت��ع��ب��ريي��ة خ���ا����س���ة. فعلى  ق��ي��م��ة 
يفيد  �ل��غ��ني  ���س��وت  �مل��ث��ال  �سبيل 
�خل��ف��اء كما يف غ��اَب وغ���اَر وغ��اَم، 
و����س���وت �جل���ي���م ي��ف��ي��د �ل���س��ت��ت��ار 
وهو  وجنان،  وجنني  ِج��ن  مثل:- 
�لقلب �لذي تكنه �لأ�ساع، بينما 
تفيد �جليم معنى �جلمع كما يف 

جمَد وجمَع وَجَمَل .
و�ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة �أح���ي���ان���ا 
فتنقل  �لأخ����رى  ب��ال��ل��غ��ات  تت�سل 
ولكن  و�لأ���س��م��اء  �لأل��ف��اظ  بع�ص 
ق��ال��ب  ���س��ا���س��ة يف  ت�����س��وغ��ه��ا يف 
عربي وتخ�سعها ملناهج �لتعريب 
بتغيري الوزن والبناء، فمثًا من 
قيل  وبنف�سه(  )برنامه  �لفار�سية 
فيهما برنامج وبنف�سج، و)ريديو( 
بالإجنليزية قيل فيها )ر�د( لأنه 
ج��ه��از ي��ذي��ع وي����رد �ل�����س��وت من 
�ل�ستقاق  وخا�سية  قا�ٍص.  مكان 
ترثي �للغة، بل هي معيار لتمييز 

�لدخيل من �لأ�سيل.
و�ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة ت��ع��ط��ي 
ب�����س��خ��اء وم�����ن ث�����ّم ل ي��ع��وزه��ا 
�لإي�����ف�����اء ب���ع���ل���وم ه�����ذ� �ل��ع�����س��ر 
ذل��ك  يف  ت�ساهيها  ول  وف��ن��ون��ه 
لغة �أخرى، فمن غز�رتها جعلت 
لل�سيف �أكرث من 50 ��سما، فهي 
و�إٍد�رة  وثقافة  و�إع��ام  �أدب  لغة 
وح�سارة حملت ر�سالة �لإ�سام 

نحو 14 قرنا.

أنت تصنع السالم

�سجرة  ظ��ل  �أن جتل�ص حت��ت  ه��و  �ل�سام 
ت���ت���ن���اول �ل��ب�����س��ك��وي��ت وت�������س���رب �ل�����س��اي 
و�ل���ن�������س���ي���م ي����د�ع����ب ت���ق���ا����س���ي���م وج��ه��ك 

�ل�ساحك ويفوح �سذ� �لطبيعة.
�ل�����س��ام ه���و ع��ن��دم��ا ي��ق��رتب منك 
فتات  م��ن  ت�ساقط  م��ا  ليتناول  ع�سفور 
لك  جتعل  عندما  بح�سنك؛  �لب�سكويت 
وتعيد  بنف�سك  فيه  لتختلي  د�ئ��م��ا  وقتا 
�أن  ت�ستطيع  عندما  م�����س��اع��رك؛  تلوين 
ت�ستطيع  عندما  وبذ�تك؛  بنف�سك  تفكر 

�أن تعرف ذ�تك وحتاول د�ئما �كت�سافها.
�ل�����س��ام ه��و يف ذل��ك �ل��ن��ور �ملنبعث 
�ل��ذي ميّكنك  من م�سباح مكتبك. ذلك 

من قر�ءة كتبك يف �لظام �حلالك.

�ل�����س��ام ه��و يف �ب��ت�����س��ام��ات �أح��ب��ت��ك 
رفقتهم ووجودهم قربك. يف مامح  يف 
طفل عندما تخربه باأنك حتبه يف بر�ءته 

وكل ت�سرفاته.
�ل�����س��ام ه���و ع��ن��دم��ا ت��ذه��ب ل��ذل��ك 

�ملكان لي�ص ل�سيء �سوى لأنك حتبه.
�ل�سباح دون  ��ستيقاظك  �ل�سام يف 
منبه، يف كوب قهوتك يف حديقة �أزهارك.
بنيتها  �ل���ت���ي  غ��رف��ت��ك  يف  �ل�����س��ام 
�سرير  يف  ماب�سك،  خ��ز�ن��ة  يف  لنف�سك، 
ن��وم��ك، يف م��ر�آت��ك، يف رف���وف كتبك، يف 
�أحبه  منظر  على  �ملطلة  غرفتك  ن��اف��ذة 

قلبك.
�لأفكار  تتحرك  عندما  هو  �ل�سام 
�لفكرة  بان�سجام، وعندما تنتظر  بعقلك 

�أختها لتنتهي حتى يحني دورها.
�ل�سام هو يف قلبك �لذي ل ت�ستد 
�لأعماق  من  و�سحكة  لفرح  �إل  �سرباته 

لنت�سار حلب ل�سغف لإر�دة.

�ل�����س��ام ه���و ع��ن��دم��ا ت��دع��و للخري 
وت��ع��م��ل ب���اإخ���ا����ص، وع��ن��دم��ا ت���ق���ول ما 
تريد وتفعل ما حتب، وعندما تثق مبن 
حولك، وحتب �لنا�ص باأعر�قهم و�ألو�نهم 

وبكل �ختافاتهم.
�ل�����س��ام ه���و يف در�����س���ت���ك وع��ل��م��ك 
ووظيفتك، ويف تلك �لنقود �لتي ك�سبتها 

بعرق جبينك.
ويف  للتعاون،  حبك  يف  ه��و  �ل�����س��ام 
فرحة  يف  ه��و  �ل�سام  وك��رم��ك.  عطائك 
�أدخ��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى ق��ل��ب حم��ت��اج، ويف عط�ص 

�أ�سقيته وجوع �أطعمته.
�ل�سام هو يف حبك لذ�تك وثقتك 
مببادئك.  ومت�سكك  وطموحك  بنف�سك 
�ل�سام هو حمايتك لروحك �لتي �أودعت 

فيك.
ل��ك��ي��ف��ي��ة  م���ع���رف���ت���ك  ����س���ام���ك يف 
و�سام  ت�سنعه  �أن���ت  �سامك  حتقيقه. 

�لعامل من �سامك.

التخصص 
الجامعي

ريان خالد الثميري 
قسم اإلعالم واالتصال

�مل����رح����ل����ة �جل���ام���ع���ي���ة ت�����اأت�����ي ب��ع��د 
ومو��سلة  �ل��ث��ان��وي��ة،  م��ن  �لن��ت��ه��اء 
�مل�����س��رية م���ن �أج�����ل �ل��ت��ع��ل��ي��م و�أخ����ذ 
�خل����������رب�ت، وت���ع���ل���م من�����ط �حل���ي���اة 
و�ك��ت�����س��اف م��ا ق��ب��ل م��رح��ل��ة �لعمل 
غ��ريه��ا! �أو  م��ن��ظ��م��ة  �أو  ���س��رك��ة  يف 
ك���ان ���س��اب يف �ل�����18 م��ن عمره 
تخرج بن�سبة قدرها 99% لكن معدله 
ب�سبب ج��ي��د�  ي��ك��ن  مل  �لتح�سيلي 
متفائل  وغ��ري  ج��د�  حزينا  ف��ك��ان  و�لتح�سيلي؛  �ل��ق��در�ت  ن�سبة  �نخفا�ص 
ب��اجل��ام��ع��ة.. مت ق��ب��ول��ه يف ت��خ�����س�����ص ل ي��رغ��ب ف��ي��ه، ل��ك��ن��ه ك���ان جم��ب��ور� 
ع��ل��ى ذل�����ك، ف���ب���د�أ ح��ي��ات��ه �ل���در�����س���ي���ة ب��خ��ط��ى م��ت��ث��اق��ل��ة وه���م���ة م��ن��ه��ارة. 
حتدث ذلك �ل�ساب يوما مع نف�سه وق��ال: ما �لذي �آتى بي �إلى هنا ؟ 
وملاذ�؟ و�أثناء ذلك ��ستوعب متاما �أنه لبد من �أن يحب تخ�س�سه �لعلمي 

و�جلامعة و�لقدر �لذي �أتى به �إلى هنا.
��ستعان باهلل وحده وبد�أ يتحدث مع �لآخرين بكل حب و�حرت�م، وقرر 
�أجل  وم��ن  بتقدير ممتاز،  �أم��ا يف ك�سب معدل  �لدر��سة  يتغيب عن  �أن ل 
�لتقرب للتخ�س�ص و�لأ�سدقاء، فحقق جناحا لفتا وتغريت نف�سيته و�آماله 

و�أهد�فه.
�أنت �لآن طالب م�ستجد ولعلك مل جتد تخ�س�سك �ملف�سل، ورمبا كتب 
تكتب  بخط  �أن  ولهذ� يجب عليك  فيه؛  �آخ��ر ل ترغب  �هلل لك تخ�س�سا 
�آخ��ر، و�أن  باأنه ل يوجد طريق  �أن��ك موؤمن متاما  عري�ص يف ورق��ة بي�ساء 
�لعلم له فو�ئد عدة مادية وثقافية و�جتماعية وغريها، و�أن �لإن�سان من 

دون �لعلم يف ع�سرنا هذ� ي�سبح جاها. 
�أختم فاأقول: من �ل�سروري جد� �لقر�ءة يف جمال تطوير �لذ�ت، ففي 

ذلك فو�ئد عدة  ثبتت بالتجربة، وهي مريحة حلياتك �لعلمية.

نجوى الشحبي 
كلية العلوم واآلداب

)فرع تهامة(
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إعداد: سارة القحطاني 

�ل��ت��ي ك��ان يعتقد يف  �أم��ن��ي��ات��ه   وجهته 
���س��غ��ره �أن���ه���ا ب��ع��ي��دة، م���ع ع�����س��ق �أزيل 
�لإع��ام��ي،  و�لإب����د�ع  و�لأدب  للقر�ءة 
�إليها  فان�سم  �لريا�ص،  �سحيفة  �إل��ى 
مكون  متو��سع  عملي  موقع  يف  وه��ي 
من غرفتني بهما 15 حمرر�، فطورها 
قوية  غ��ادره��ا  حتى  وم�سمونا  �سكا 
م��ب��ان �سخمة  م�����س��ت��ق��رة يف  ع��م��اق��ة 
�أكرث  حوت  متعددة  مناطقية  ومر�كز 

من 300 حمرر.
رئي�ص حترير جريدة �لريا�ص �سابقا، تركي بن عبد�هلل �ل�سديري، لقبه 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، رحمه �هلل، ب� »ملك �ل�سحافة« بعد �أن �أكمل بناء 
�لعربي، وحقق ل�سحيفته كثري�  �لوطن  �لإعامية يف  �ل�سروح  �أعظم  �أحد 
من �جلو�ئز �ملحلية و�لدولية وجعل حمبوبته »�لريا�ص« �لأولى يف �ململكة 
نقلة  بها  يحدث  �أن  و��ستطاع  و�لإع��ان��ات،  و�ل���س��رت�ك��ات  �لتوزيع  ن�سب  يف 
ثقة  عالية  لينال  مهنية  و�حرت�فية  عاملية  �سهرة  �أك�سبتها  نوعية  �إعامية 

مايني �لقر�ء على خر�ئط ذوق متنوعة ويف ت�ساري�ص خمتلفة.
�سعد ال�سديري �سلم املهنية يف باط ال�سحافة بدافع �سخ�سي ومعنوي 
�إلى  ريا�سي  حم��رر  من  �ل�سحفية،  �ليمامة  موؤ�س�سة  فتدرج  يف  عالية؛  وهمة 
رئي�سا  �أ���س��ب��ح  ح��ت��ى  للتحرير،  ���س��ك��رت��ري�  ث��م  وم���ن  �مل��ح��ل��ي��ات،  �سكرتري  حم���رر 
�ل�سحفيني  لهيئة  �لتاأ�سي�سية  للجنة  رئي�سا  و�خ��ت��ري   1394 ع��ام  يف  للتحرير 
�أول رئي�ص لحتاد �ل�سحافة �خلليجي يف  �ل�سعوديني و�نتخب بعد ذلك ليكون 

2005 و�أعيد �نتخاب �ل�سديري رئي�سا لحتاد �ل�سحافة �خلليجية يف 2009.
ب��ر�ع��ة ح��ت��ى جعلها يف مقدمة  ب��ك��ل  »�ل��ري��ا���ص«  �ل�����س��دي��ري  �أد�ر  ل��ق��د 
�ل�سحف، و����س��ت��ط��اع خ��ال �أك���رث م��ن �أرب��ع��ة ع��ق��ود �إح����د�ث ت��ط��ور ه��ائ��ل يف 
ن��ه��ره،  �ل��ت��ي نهلت م��ن  �ل��رم��وز �لإع��ام��ي��ة،  �ل��ك��ث��ري م��ن  �ل�سحيفة وق���دم 
�لإعامية، ومتكن من �سناعة بيئة فريدة من  �لأمان  �مل�سد�قية و�ملهنية 
�مل����ر�أة  ظ��ه��ور  ودع����م  »�ل���ري���ا����ص«،  �مل�ستقبلي  ملن�سوبي  و�لأم�����ن  �ل��وظ��ي��ف��ي 
وعو�ئق  حينئذ  �لتخ�س�ص  ن��درة  رغم  و�أديبة  وكاتبة  �سحافية  �لإعامية، 

�لعاد�ت �ملجتمعية و�لتحديات.
يف 2015، تخلى �ل�سديري عن رئا�سة �سحيفة �لريا�ص، لظرف �سحية 
منعته من مو��سلة �مل�سو�ر، لكنه تعهد رغم ذلك  باأن ي�ستمر عطاوؤه ويتابع 

تطور�ت حمبوبته بعني �ملر�قب �خلبري،  م�سرفا عاما على �لتحرير.

رئيس تحرير »الرياض«
تركي السديري

الرأي الجامعي

وجوه

ب��ه��ا وحت��م��ل��ه��ا يف ح��ي��ات��ه��م و�أع��م��ال��ه��م 
وجمتمعهم ووطنهم.

�آم��ن��و�  فتية  ت��ع��ال��ى:»�إن��ه��م  �هلل  ق���ال 
بربهم وزدناهم هدى«.

وك��م��ا ه���و م���ع���روف ف����اإن �ل�����س��ب��اب يف 
ب����ادي مي��ث��ل��ون م���ا ي��رب��و ع��ل��ى 60% من 
ال�سكان؛ ول��ه��ذا ك��ان م��ن ال�����س��روري ج��داً 
����س��ت��غ��ال ت��ل��ك �ل���ق���در�ت وت��ه��ي��ئ��ة �لبيئة 
�ملنا�سبة لهم �سو�ء يف �لتعليم �أو يف �ملجتمع 
و�لقيم  �جليدة،  �ملعرفة  �كت�ساب  �أجل  من 
�حلميدة، و�لجتاهات �لإيجابية �ل�سلمية 
يف  ليكونو�  �ملتنوعة  �حلياتية  و�مل���ه���ار�ت 
يف  منتجني  فاعلني  �أع�����س��اء  �لأم���ر  نهاية 

م�سرية �لوطن. 
وم���ن �أج����ل ت��ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ن��ا���س��ب��ة 
تربية  باأبنائها  �لأ�سرة  �هتمام  من  فابد 
الهادف  احل���وار  م��ن  اأ�س�س  على  وتوجيهاً 
و�ل��ت��ف��اه��م �ل��ب��ن��اء، و�إت���اح���ة �ل��ف��ر���ص لهم 

للم�ساركة �لفاعلة يف بناء �أ�سرة منتجة.
ول��ت��ح��ف��ي��ز ذل���ك ي���اأت���ي دور �مل��در���س��ة 
يف �ل���ت���وج���ي���ه و�مل���ت���اب���ع���ة و����س���ح���ذ �ل��ه��م��م 
من  �لقدر�ت  وت�سجيع  �ملو�هب  و�كت�ساف 
و��سرت�تيجيات  �أ�ساليب  ��ستخد�م  خ��ال 
للعملية  حم���ور�  �ل�����س��اب  جتعل  تدري�سية 
قدر�تهم  تنمية  من  ومتكنهم  �لتعليمية، 

طياتها  يف  حاملة   2030 روؤي���ة  �نطلقت 
����س���ن���اع���ة م��ت��ق��ن��ة وه���ن���د����س���ة م�����س��ي��ئ��ة 
ب��اإذن �هلل ململكة  و�ع��د وم�سرق  مل�ستقبل 
�ل��ع��زم و�حل����زم ب��روؤي��ة خ��اق��ة ت��رك��ز يف 
م�����س��م��ون��ه��ا ع��ل��ى �أب���ع���اد م��ه��م��ة ب���اإع���د�د 
يف  مزهر  �قت�ساد  وبناء  حيوي  جمتمع 

وطن طموح. 
يف  تعتمد  �ل���روؤي���ة  �أن  يف  ���س��ك  ول 
�لوطن  �سباب  على  كثري من ماحمها 
هذه  ل���و�ء  حمل  يف  �لفتية  و���س��و�ع��ده��م 
�لروؤية وحتقيقها يف ظل �حلر�ص على 
�ستجد  �ل��ت��ي  �لق��ت�����س��اد  م�����س��ادر  تنويع 
بيئة خ�سبة على �أر�ص �لوطن باإمكاناته 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�جل��غ��ر�ف��ي��ة 
و�لبيئية و�لقت�سادية، بالإ�سافة �إلى �أن 
من يقود هذه �لروؤية �أمري �ساب طموح 
وطنه  لنقل  وم�سرق  با�سم  �أم��ل  يحدوه 

نقلة نوعية متميزة.
و�ل�����س��ب��اب ه���م �ل���ط���اق���ة �ل��ن�����س��ط��ة 
�لنا�سجة  و�لعقول  �خلاقة  و�ل��ق��در�ت 
�ملمتلئة  �مل��ت��ق��دة و�لأج�����س��ام  و�حل��م��ا���س��ة 
و�حليوية  و�لطاقة  و�لعافية  بال�سحة 

وهم �لأمل �ملنتظر.
وم�����ن ث�����ّم ف��ع��ل��ى ع���و�ت���ق���ه���م ت��ق��ع 
�مل�����س��وؤول��ي��ة �ل���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي ل��ه��م �ل��ق��ي��ام 

بلغة  وخماطبتهم  و�لتفكريية،  �لعقلية 
�لع�سر �لتي يعاي�سونها.

ولعل بيئة �لتعليم �جلامعي و�لعايل 
�مل��ت��اح��ة لل�سباب  �ل��ف��ر���ص  د�ئ����رة  ت��و���س��ع 
و�ملبتكرين  �ملبدعني  ت�سجيع  خ��ال  من 
وت��ن��م��ي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة يف 
�لقيادية  ب��امل��ه��ار�ت  وت��زوي��ده��م  نفو�سهم 
�جليدة، وتو�سيع قاعدة �لأعمال �لريادية 
و�إعادة تاأهيلهم مبا ي�ساعدهم على �لقيام 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�سروعات  ب���اإد�رة 
لهم من  م�����س��ادر متويلية  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث 
�لقطاع �خلا�ص، و�لرتكيز على �لتدريب 
ي���زوده���م مب��ا يحتاجون  �ل����ذي  �مل�����س��ت��م��ر 
�إليه من مهار�ت حياتية وفنية متنوعة، 

ومنحهم �لثقة.
ف�����اإن فتح  �ل��ب�����س��ي��ط،  ت�����س��وري  ويف 
جم��ال �حل���و�ر �ل��ه��ادف و�إز�ل����ة �حل��و�ج��ز 
�جلامعات،  يف  و�لأكادمييني  �ل�سباب  بني 
و�لعقلي،  �ملعريف  م�ستو�هم  �إلى  و�لنزول 
و�ل�����س����ت����م����اع �إل����ي����ه����م و�لإ������س�����غ�����اء �إل����ى 
�أط���روح���ات���ه���م و�أف����ك����اره����م وت��وج��ي��ه��ه��م 
�إع��د�ده��م  يف  �سي�سهم  �ل�سليم  �ل��ت��وج��ي��ه 
للم�ساركة �ملجتمعية ب�سورة �أكرث فاعلية 
�لوطن يف  و��ستثمار طاقاتهم مبا يخدم 

جمالته �ملتنوعة.

الشباب في رؤية 2030

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

أخالق الجاهلية
ج��اه��ل��ي��ة �ل��ع��رب ك��ان��ت ج��اه��ل��ي��ة ع��ق��ائ��دي��ة، 
فاأ�سركو� وعبدو� من �لأ�سنام ما ل ينفعهم 
�سحيحة  عقيدة  لهم  تكن  مل  �أي  ���س��يء،  يف 
�لأخ��اق،  يف  جاهليتهم  تكن  ومل  و�سليمة. 
فقد ُعرف �لعرب برفعة �أخاقهم  �حلميدة 
�إبر�هيم  دين  �لباقي من  �مل��وروث  تعد  �لتي 

�خلليل و�بنه �إ�سماعيل، عليهما �ل�سام.
ول مي��ك��ن �إن���ك���ار �أن����ه ك���ان ه��ن��اك من 
�لف�ساد ما كان، ولذلك كانو� بحاجة �سديدة 
فيهم حممد� �سلى  �هلل  فبعث  �لهدى  لنور 

�هلل عليه و�سلم و�أمره باأن يب�سر وينذر.
�حل��م��ي��دة  �لأخ��������اق  �أن  و�حل���ق���ي���ق���ة 
�نت�سرت �نت�سار� و��سعا بني �لعرب، فتجدها 

يف �أخ��ب��اره��م و�أ���س��ع��اره��م، ون��رى ذل��ك �أي�سا 
عليه  �هلل  �سلى  �مل�سطفى  �حلبيب  ق��ول  يف 
و�سلم »�إمنا بعثت لأمتم مكارم �لأخاق«؛ �إذ 
�أن كلمة »�أمتم« يف �للغة تاأتي مبعنى �لإكمال 

ولي�ص �لبدء من �لعدم. 
وك����ان����ت ب����و�ع����ث �ل����ك����رم و�����س���ح���ة يف 
وطبيعتها  �ل�سحر�ء  حياة  �إن  �إذ  �جلاهلية؛ 
و�مل�سرب  �مل��اأك��ل  م�سادر  وقلة  �أهلها  وتنقل 

جعلت �لعرب يخدم بع�سهم بع�سا.
لك�سب  �ل�سيف  يكرمون  �لعرب  وك��ان 
و�سيله ل غاية،  لديهم  �مل��ال  وك��ان  �ملحامد، 
و���س��ي��ل��ة مهمة م��ن و�سائل  �ل��ك��رم  ك���ان  ك��م��ا 

�ل�سيادة. يقول حامت �لطائى:

يقولون يل �أهلكت مالك فاقت�سد 
وما كنت لول ما تقولون �سيد�.

�سفات  من  و�لغرية  �ل�سجاعة  �أن  كما 
�ل��ع��رب ق��دمي��ا، وق���د �ك��ت�����س��ب��و� �لأول�����ى من 
ق�سوة �ل�سحر�ء و �حلروب، و�أما �لغرية فقد 
ذروة  ف��امل��ر�أة  �أمهاتهم؛  حليب  مع  ر�سعوها 
�سرفهم ول يثريهم �سيء مثل �لعتد�ء على 
و�ملحافظة  حمايتها  يف  تفننو�  وقد  ن�سائهم 
عليها، و�لدفاع عنها �أما و�أختا وزوجة و�بنة 

حتى �لقريبة  و�جلارة.
�لعديد من  �أتى �ل�سام فثبت  وهكذ� 
�ل�سفات �حلميدة �لتي عرفها �لعرب، وعدل 

ما غلو� فيه من �ل�سفات، ونهى عما نهى.

أمل أبو مديني
طالبة بقسم اإلعالم و االتصال
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صواب

خطأ

اللغة واإلعالم

»العربيزي« و »الفرنكو أراب«
معاول هدم تشوه جمال لغة الضاد

زكريا حسين

يف ظ���ل �لن��ت�����س��ار �مل��ت�����س��ارع ل��و���س��ائ��ل 
�للغويون  �لتو��سل �حلديثة، يتوج�ص 
خ���ي���ف���ة م����ن ظ����اه����رة خ����ط����رية ت��ه��دد 
�ل��ع��رب��ي��ة وت���خ���د����ص ج���م���ال �أح��رف��ه��ا 
�ل���ه���ج���ائ���ي���ة وت���ع���ب���ري�ت���ه���ا �ل��ب��ل��ي��غ��ة، 
موؤكدين �أن و�سائل �لتو��سل و�ل�سبكات 
�لجتماعية مثل: و�ت�ساأب، وفي�سبوك، 
�ت�سالية هجينة  لغة  �أوجدت  وتويرت، 
تخلط بني �لعربية و�للغات �لاتينية، 
خال  من  وذل��ك  «�لعربيزي«،  ت�سمى 
�لرت��سل عرب �لهو�تف �خللوية لتنتقل 
�إلى �لدرد�سة عرب �لنرتنت، و�لكتابة 
ع��ل��ى م���و�ق���ع �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي 
من  وغريهما  »ت��وي��رت«،  و  »في�سبوك« 

و�سائل �لتو��سل �حلديثة.
»�لعربيزي«  �أن  م��ر�ق��ب��ون  وي��رى 
لغة هجينة بني �لعربية و�لإجنليزية، 
وهي غري حمددة �لقو�عد، ��ستحدثت 
�أع������و�م، ع��ل��ى ي��د ب��ع�����ص �ل�سباب  م��ن��ذ 
على  �لدرد�سة  عرب  للتو��سل  �لعربي 
�لإنرتنت باللغة �لعربية �أو بلهجاتها، 
�أن  بيد  بالعربية،  �للغة  ه��ذه  وتنطق 
هي  �ل��ك��ت��اب��ة  يف  �مل�ستخدمة  �حل����روف 
�حل��روف و�لأرق��ام �لاتينية بطريقة 
ُتكتب  �أنها  م�سيفني  �ل�سيفرة،  ت�سبه 
بالعربية  ولي�ص  د�رج���ة  بلهجة  ع���ادة 
�لطريقة  ل��ه��ذه  وي�����س��اف  �لف�سيحة، 
ك��ث��ري م���ن �ل��ك��ل��م��ات و�لخ���ت�������س���ار�ت 

�ملتعارف عليها يف �لإجنليزية.

دراسة علمية
و�أ������س�����ارت در������س����ة �أج���رت���ه���ا �ل��ط��ال��ب��ة 
�آل زي�����ان �لأح����م����ري،  ���س��ع��ي��د  ظ���اف���رة 
م����ن ق�������س���م ن���ظ���م �مل���ع���ل���وم���ات ب��ك��ل��ي��ة 
عن  ع�سري،  مبحايل  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم 
و�سائل  يف  وت��اأث��ريه��ا  �لعربية  «�ل��ل��غ��ة 
�إلى  �حلديثة«،  �لجتماعي  �لتو��سل 
�سلبي  ب�سكل  �أّث���رت  �لو�سائل  ه��ذه  �أن 
يف �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، لف��ت��ة �إل����ى وج��ود 
بالكتابة  يتعلق  فيما  ك��ب��ري«  «�إه���م���ال 
و�سائل  يف  �ل�سحيحة  �لعربية  باللغة 
�ل���ت���و�����س���ل �حل���دي���ث���ة ح��ت��ى م���ن قبل 
جيد،  م�ستوى  على  تعليما  تلقو�  من 

�لعربية  �للغة  �إم��اء  بقو�عد  و�مللمني 
�ل�سحيحة.

و�أ����س���اف���ت »�مل�����س��ت��خ��دم��ون ل��ه��ذه 
�ل��و���س��ائ��ل ي��ق��ع��ون يف �أخ���ط���اء �أب���زره���ا 
للكلمات،  �مل��ف��ي��دة  غ��ري  �لخ��ت�����س��ار�ت 
و�إدخ���ال ح��روف �جل��ر يف �لكلمات مع 
تكر�ر حروف �ملد يف �لكلمة دون فائدة، 
وك���ت���اب���ة �ل��ك��ل��م��ات و�جل���م���ل م���ن دون 
�لأح���رف  م�ساحة  لقلة  بينها  م�سافة 
�مل�����س��م��وح ب��ه��ا يف ب��ع�����ص �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات؛ 
فيما  �لكتابة  �أ�ساليب  بع�ص  وك��ذل��ك 
ي�سمى »�لعربيزي«، وهو كتابة �لكلمات 
�ل��ع��رب��ي��ة ب����الأح����رف �لإجن���ل���ي���زي���ة �أو 
�لعك�ص، مما ينعك�ص �سلبا على مهار�ت 

�للغتني لدى �مل�ستخدم«.
و���س��خ�����س��ت ظ����اف����رة �لأح����م����ري 
عو�مل  �إل��ى  فاأرجعتها  �مل�سكلة  �أ�سباب 
م���ن���ه���ا:  �����س���ت���خ���د�م ع�����دة ب����ر�م����ج �أو 
�آن  �ج��ت��م��اع��ي يف  ت���و�����س���ل  ���س��ف��ح��ات 
يف  ي�سرع  �مل�ستخدم  يجعل  مما  و�ح��د، 
�إل��ى  تفتقر  خمت�سرة  ع��ب��ار�ت  ك��ت��اب��ة 
ف�سا  و�لإم���ائ���ي،  �ل��ل��غ��وي  �ل�سبط 
م�ساركاته  ب���اأن  �مل�ستخدم  ���س��ع��ور  ع��ن 
ولي�ست  �ل��ر���س��م��ي��ة  �ل�����س��ف��ة  ل حت��م��ل 
ب��الأه��م��ي��ة �ل��ت��ي ت�����س��ت��دع��ي ����س��ت��خ��د�م 
ق���و�ع���د �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، �إ���س��اف��ة �إل���ى 
�سخرية  بر�ثن  �لوقوع يف  �خلوف من 
�لآخرين، �عتقاد� باأن �لكتابة بالعربية 
�ل�����س��ح��ي��ح��ة ي��خ��ال��ف �لإي����ق����اع �ل��ع��ام 
يف �مل��ح��ادث��ات ع��رب و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل 

�حلديثة.

ضعف داللي ولغوي
�ل���ن���اط���ق���ة  �ل����ع����رب����ي����ة  �ل������������دول  ويف 
»ف��رون��ك��و  م�سمى  ي�����س��ود  بالفرن�سية، 
وهو  ذ�ت��ه،  »�لعربيزي«  وي��ع��ادل  �أر�ب« 
م�سطلح ي�سري �إلى هذه �للغة �لعربية 
باملمار�سة  �أ�سا�سا  �ملرتبطة  �لهجينة 
�لت�سالية لل�سباب من خال تطبيقات 
�لإع��ام �جلديد �لتي تت�سم بال�سعف 
�ل����دليل و�ل��ل��غ��وي و�ل��ن��ح��وي ويغلب 
�لاتينية،  �حل���روف  ��ستعمال  عليها 
بق�سم  �مل�سارك  �لأ���س��ت��اذ  و�سف  ح�سب 
�لإعام و�لت�سال بجامعة �مللك خالد 

�لدكتور عمر بو �سعدة.
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خطأ: �لب�ساعة �ملباعة ل ترد.
الصواب: �لب�ساعة �ملبيعة ل ترد. 

»ب����اع«  �ل���ث���اث���ي  �ل��ف��ع��ل  �أن  و�ل�����س��ب��ب 
وم�����س��ارع��ه »ي��ب��ي��ع«؛ ول��ه��ذ� ف���اإن ��سم 

�ملفعول منه ياأتي على »يبيع«.
ومنه قول �ل�ساعر:

وما عر�سي مبلء �لأر�ص مال
مبيع فهو �أغلى من حياتي

خطأ: بلغ ثمن �مل�سرتو�ت نحو مليون 
ريال.

نحو  �مل�����س��رتي��ات  ث��م��ن  ب��ل��غ  الصواب: 
�مل���ف���رد  لأن  وذل��������ك  ري���������ال؛  م���ل���ي���ون 
»م�����س��رتى« وه���و ����س��م م��ق�����س��ور �أل��ف��ه 
ز�ئ������دة ع��ل��ى ث���اث���ة، وط��ب��ق��ا ل��ق��اع��دة 
تقلب  �ساملا  موؤنث  جمع  �ملق�سور  جمع 

م�ستوى  يف:  تقول  كما  ي��اء،  هنا  �أل��ف��ه 
م�ستويات، وف�سلى ف�سليات.

ب��اده  ج��ن��ود  على  �لقائد  �أث��ن��ى  خطأ: 
�لبو��سل.

الــصــواب: �أث���ن���ى �ل��ق��ائ��د ع��ل��ى ج��ن��ود 
�أن  �إم���ا  »ب��ا���س��ل«  لأن  �لبا�سلني؛  ب���اده 
يجمع جمع مذكر �سامل نحو: با�سلون، 
ك��ر�ك��ع  ب�����ّس��ل،  م��ث��ل:  تك�سري،  ج��م��ع  �أو 

ورّكع، �أو ب�ّسال، كعاذل وعّذ�ل.
ول ي�سح جمع با�سل على »بو��سل« 
بوزن »فواعل«، لأنه ي�سرتط يف »فاعل« 
�لذي  �لتاء  �خل��ايل من  �ملذكر  لو�سف 
ُي��ج��م��ع ع��ل��ى »ف���و�ع���ل« �أن ي��ك��ون لغري 
�ل��ع��اق��ل، م��ث��ل: ج��ب��ل ���س��اه��ق، وج��ب��ال 
����س���و�ه���ق. وب��ا���س��ل ���س��ف��ة مل���ذك���ر ع��اق��ل 

خال من �لتاء؛ ومن ثّم ل يجمع على 
وف��و�ر���ص،  ف��ار���ص  با�ستثناء  »ف���و�ع���ل«، 
وه��ال��ك وه���و�ل���ك، ون��اك�����ص ون��و�ك�����ص؛ 

فهي كلمات �ساذة.

خطأ: �جتمع �ملعّمر باأبنائه و�أحفاده.
ــصــواب: �ج���ت���م���ع �مل���ع���ّم���ر ب��اأب��ن��ائ��ه  ال
�أن  و�ل�����س��ب��ب  ح���ف���د�ئ���ه.  �أو  وح���ف���دت���ه، 
�مل���ف���رد �إم�����ا: ح���اف���د، وج��م��ع��ه »ح��ف��دة« 
ت��ع��ال��ى »و�هلل ج��ع��ل لكم  ك��م��ا يف ق��ول��ه 
من �أزو�ج��ك��م بنني وح��ف��دة...« )�سورة 
»ح��ف��ي��د«  ي��ك��ون  �أن  و�إم����ا  �ل��ن��ح��ل 72(. 
قول  يف  كما  »ح��ف��د�ء«  حينئذ  وجمعه 

�ل�ساعر:
حفد�وؤنا قبل �ل�سباب جميعهم 

�أبطال حرب يف �لوغى �آ�ساد.

وب���ل���غ���ة �ل�����در�������س�����ات �لإع���ام���ي���ة 
بو�سعدة  ق��ال  و�لنف�سية،  و�لجتماعية 
ثقافة  يف  �سلبا  ت��وؤث��ر  �ل��ظ��اه��رة  »ه����ذه 
و����س���ل���وك���ي���ات �ل�������س���ب���اب ب�����س��ك��ل ���س��ل��ب��ي 
يف �مل���ج���ت���م���ع �ل���ع���رب���ي ب���ح���ي���ث ت��ر���س��خ 
ف��ي��ه��م �لإح�������س���ا����ص ب��ال��ت�����س��ت��ت �ل��ل��غ��وي 
و�لغ������رت�ب �ل��ف��ك��ري و�ل����س���ط���ر�ب يف 
�أعماقهم  وت��ك��ون يف  �ل��ه��وي��ة و�لن��ت��م��اء 
�لتي  و�ملغلوب  و�ل�سعف  �لنق�ص  عقدة 
ت����وؤدي �إل����ى مت��ج��ي��د ل��غ��ة �لآخ����ر وجلد 
ل��غ��ة �ل����ذ�ت �ل��ع��رب��ي��ة، وه���ذ� م��ن �ساأنه 
وخ��ط��رية  ج�سيمة  ت��د�ع��ي��ات  ُي��ن��ت��ج  �أن 
الأو���س��اط  يف  الت�����س��ال  منظومة  ع��ل��ى 
�ل��ع��رب��ي��ة، وع��ل��ى مكونات  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�للغة �لعربية ومفرد�تها«.
و�أ���س��اف يف حديث �إل��ى »�آف���اق« �أن 
�ل�سلوك �لت�سايل �جلديد  �نت�سار هذ� 
مل�����س��ت��خ��دم��ي �لن����رتن����ت م���ن �ل�����س��ع��وب 
�لعربية �سوف يهدد كيان �للغة �لعربية 
�لف�سيحة يف عقر د�رها بالعامل �لعربي 
ويعرقل منوها وتطورها �لطبيعي، مما 
يوؤدي بها �إلى �ل�سمحال �سيئا ف�سيئا، 
�أن ت�����س��اب لغة  م��ع��رب��ا ع���ن ق��ل��ق��ه م���ن 
�ل�ساد يف �لوقت نف�سه بالهتز�ز يف بنية 
خطابها �للغوي و�لباغي �لذي تتميز 
ب��ه، مم��ا يفرغها م��ع م��رور �ل��زم��ن من 

ثر�ئها �ملعريف ونقائها �لدليل.

أساليب المواجهة
�سعدة  بو  دع��ا  �لظاهرة،  ه��ذه  وملو�جهة 
�إل�����ى ت��وع��ي��ة �ل�����س��ب��اب ب���� »�ل���س��ت��ع��م��ال 
�لعقاين« للغة �لعربية �ل�سحيحة  يف 
يقوم  �ل��ت��ي  �لتو��سل  عمليات  خمتلف 
بها عرب �سبكة �لنرتنت، ومعاجلة هذه 
�ملختلفة  �لإع��ام  و�سائل  �لظاهرة عرب 
�للغة  م�ستقبل  على  م�ساوئها  و�إب����ر�ز 
�لهوية  وكينونة  و�ق���ع  وع��ل��ى  �لعربية 
خمتلف  خ��ال  م��ن  �لعربية  و�ل��ث��ق��اف��ة 
و�نت�سار  ��ستفحال  ودر����س��ة  ب��ر�جم��ه��ا، 
�لهجينة  �لعربية  �للغة  ه��ذه  ��ستعمال 
�لعربي  لل�سباب  �لتو��سلي  �خلطاب  يف 
عرب �لنرتنت من قبل باحثني يحللون 
جو�نبها،  خمتلف  م��ن  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه 
و�لجتماعية  منها  �للغوية  وبخا�سة 
�حلقيقية  �أ���س��ب��اب��ه��ا  لفهم  و�ل��ن��ف�����س��ي��ة، 

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.

في خضم »تسونامي« 
الفوضى اإلعالمية 

الهائج الذي ضرب الوطن 
العربي بكل أصقاعه في 
السنوات األخيرة، نتسائل 
عن دور الجهات الرسمية 

والمؤسسات اإلعالمية في 
السماح لكل من هب ودب 

بطرح أي شيء في وجه 
المجتمعات العربية وداخل 

بيوت األسر العربيـة دون 
وازع أو مسؤولية أخالقية!

إن المخاطر التي تتعرض
لها هذه المجتمعات

ال تنحصر باإلرهاب بل بالتسيب
والخضوع للجشع ولسطوة 

مال التغريب الكامل 
للمجتمعات، حتى لم يعد 

بعض الشباب يجدون
قدوة لهم غير القيم 
االستهالكية الغربية!

اأ. د. عمر بو �صعدةاأ. د. عبد اهلل حامد
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و�ملو�سوعية و�لبحث يف تد�عياتها على 
م�ستقبل �للغة �لعربية وحتديد �لطرق 

�لتي من �ساأنها �لت�سدي لها.
و�����س����دد ع���ل���ى �له����ت����م����ام ب��ال��ل��غ��ة 
�ل���ع���رب���ي���ة ب�����س��ف��ت��ه��ا م���ظ���ه���ر� ل���ل���ذ�ت 
�لعربية و�نعكا�سا ل�سخ�سيتها �لثقافية 
و�حل���������س����اري����ة وت���دع���ي���م ����س��ت��ع��م��ال��ه��ا 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة  �مل����م����ار�����س����ات  يف خم���ت���ل���ف 
وت�سجيع  �ملجتمع  د�خ��ل  و�لجتماعية 
�ساأنها  ُتعلي من  �لتي  �ملبادر�ت  خمتلف 
وتعمم  �لعربي  �ل�سباب  ب��ني  ومكانتها 
��ستعمالها يف خمتلف �ملجالت �حلياتية 

يف �ملجتمعات �لعربية.   

حضور تقني
�لتدري�ص  هيئة  ع�سو  ق��ال  جهته  م��ن 
ب��ق�����س��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف �جل��ام��ع��ة، 
�لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل ح��ام��د، يف 
ت�سريح ل� »�آفاق«: »�أعتقد �أننا ل ميكن 
�أ�سبق  تاأثري� لاإعام �جلديد  �أن نرى 
�لعربية،  �للغة  يف  ت��اأث��ريه  من  و�سوحا 
ذ�ك �أنه �أ�سحى ناقا كا�سفا عن ميز�ت 
و�إذ�  بها.  و�لكاتبني  �ملتحدثني  وعيوب 
�ل�سلبيات،  ت��ب��دي  �ل�سخط  ع��ني  ك��ان��ت 
ف����اإن ع���ني �ل��ر���س��ا ت��ق��ف ز�ه���ي���ة ب��ق��درة 
�لأخطاء، على  �للغة، مع كل هذه  هذه 
ن��ق��ل �لأف����ك����ار و�ل���ت�������س���ور�ت ع��ل��ى نحو 
وهو  وتفوقها،  وقدرتها  جمالها  يوؤكد 
�لإ�سكالت  كل  مع  �أنها  �إل��ى  ي�سري  �أم��ر 
بكل  �لتقني  �مل�سهد  يف  حا�سرة  �أ�سحت 

�نت�ساره وجتدده«.
»�لأخطاء  قائا  حامد  و��ستدرك 
�ل��ل��غ��وي��ة ح��ا���س��رة م��ن ق��ب��ل وم���ن بعد، 
ولكن  �لأ�سيل،  �لإن�سان  طبع  من  وهي 
كرثتها �أحيانا تدل على عجز وتق�سري 
طر�ئق  �إل��ى  �لو�سول  يف  �أ�سحابها  من 
جديدة حتمي من هذه �لأخطاء«، د�عيا 
�ملتخ�س�سني وع�ساق �لعربية �إلى �لقيام 
�لأخطاء  ت�سحيح  يف  »�حت�سابي«  بعمل 
قياما  �لتو��سل،  �سبكات  يف  �لو��سحة 
باأمانتهم �حل�سارية و�لأخاقية، بعيد� 
عن «�لتقعر، وحمل �لآخرين  على ر�أي 

و�حد  ر�جح �أو مرجوح«.
و�أب���������دى ح���ام���د ث��ق��ت��ه وت���ف���اوؤل���ه 
مب�����س��ت��ق��ب��ل �ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة، ن��ا���س��ح��ا 
با�ستثمار  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  �ملتخ�س�سني 
و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �حل��دي��ث��ة يف خدمة 
بدر��سات  �لقيام  حيث  م��ن  �للغة  ه��ذه 
�جلامعة  �لقو�عد  »��ستخا�ص  ل�  جادة 
�مل������وج������زة �ل����ت����ي ت����ق����دم �ل����ل����غ����ة ل��غ��ري 
موجزة  �آليات  وف��ق  فيها،  �ملتخ�س�سني 
در��سات  �لتطبيق من خال  �إل��ى  تعمد 
ع��ل��ى و�ق���ع �لأخ���ط���اء �مل���وج���ودة ب��ك��رثة، 

وطرق عاجها«.

اختصارات
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ملتقى العالقات العامة واألزمات.. مايو القادم
حددت �جلمعية �ل�سعودية للعاقات �لعامة 
و�لإع��������ان، م��ط��ل��ع رج����ب �مل��ق��ب��ل، �مل���و�ف���ق 
�ل�����س��اد���ص م��ن م���ار����ص،  ل��ي��ك��ون �آخ���ر موعد 
�لعمل  و�أور�ق  �لبحوث  ملخ�سات  لتقدمي 
بالريا�ص،  عقده  �ملقرر  �لر�بع  ملتقاها  يف 
بعنو�ن   ،2017/5/2 �مل��و�ف��ق   1438/8/6 يف 
�لأدو�ر  و�لأزم����������ات:  �ل���ع���ام���ة  »�ل���ع���اق���ات 

و�ل�سرت�تيجيات«.
و�أو�سح رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلمعية، 
�لأ�ستاذ �لدكتور حممد �حليز�ن، �أن �مللتقى 
�لأزم��ات  مفاهيم  على  �لتعرف  �إل��ى  يهدف 
�مل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة و�أ����س���ب���اب وق��وع��ه��ا، وحت��دي��د 
�لتنبوؤ  وط���رق  �لأزم����ة  ��ستك�ساف  �أ���س��ال��ي��ب 

ب���ح���دوث���ه���ا، و�ل���ت���ع���ري���ف ب��ا���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
وبيان  �ملوؤ�س�ساتية،  �لأزم����ات  م��ع  �لتعامل 
على  �ل��ت��غ��ل��ب  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��اق��ات  �أدو�ر 
�لأزم��������ات، و����س��ت��ط��اع �ل���ت���ج���ارب �ل��ع��امل��ي��ة 
�أن  موؤكد�  معاجلتها،  يف  و�ملحلية  و�لعربية 
لت�سلم  موعد  �آخ��ر  ه��و  �ملقبل  رج��ب  مطلع 

�مللخ�سات  و�أور�ق �لعمل �مل�ساركة.
وع���ن �أه��م��ي��ة �مل��ل��ت��ق��ى، ق���ال �حل��ي��ز�ن 
�لكينونة  وجوهر  �حلقيقي  �مل��ال  ر�أ���ص  »�إن 
�ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  للموؤ�س�سات  �لفعلية 
و�خلا�ص، يرتكز�ن ب�سكل رئي�ص يف قدرتها 
لدى  �لذهنية  و�سورتها  �سمعتها  بناء  على 
ي�ستوجب  مم��ا  عليها،  و�حل��ف��اظ  �جلمهور 

�لتعرف على �لعو�مل �ملوؤثرة يف ذلك �إيجابا 
�إد�ر�ت  �أن  نف�سه  �لوقت  يف  م��وؤك��د�  و�سلبا«، 
�لعاقات �لعامة تعد �إحدى �أهم �لقطاعات 
�رت����ب����اط����ا مب����و�����س����وع �ل�������س���م���ع���ة وب���ن���ائ���ه���ا 
ومر�قبتها، و�أنها تكاد تكون �جلهة �لوحيدة 
�ل��ت��ي ُي��ط��ل��ب ح�����س��وره��ا يف ج��م��ي��ع م��ر�ح��ل 
�لأزمات، �سو�ء قبل �أو �أثناء �أو بعد حدوثها.

�مللتقى  تنظيم  �أن  �إلى  و�أ�سار �حليز�ن 
ي����اأت����ي �إدر�ك���������ا م����ن �جل��م��ع��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة 
للعاقات �لعامة و�لإعان حاجة �ملوؤ�س�سات 
�مل�����س��ت��م��رة �إل����ى ت��ط��وي��ر �أد�ئ���ه���ا �لت�����س��ايل 
باأ�س�سه  �لإمل����ام  عملية  ت�سكل  �ل���ذي  �ملهني 
�سعة  حتقيق  يف  حا�سما  عن�سر�  و�أ�ساليبه 

�مل��ل��ت��ق��ي  �أن  �ن��ت�����س��اره��ا وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا. و�أك�����د 
ه��ي:  حم���اور  خم�سة  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  �سيلقي 
و�لأ�سباب،  �ملفاهيم  �ملوؤ�س�ساتية:  �لأزم���ات 
و�أ����س���ال���ي���ب ����س��ت��ك�����س��اف �لأزم��������ة و�ل��ت��ن��ب��وؤ 
ب���وق���وع���ه���ا، و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�ل�ست�سارية  و�لأدو�ر  �ملوؤ�س�ساتية،  �لأزم��ات 
على  للتغلب  �لعامة  للعاقات  و�لت�سالية 
�لأزم��ات، ومناذج عاملية وعربية وحملية يف 

كيفية �لتعامل مع �لأزمات.

للتو��سل:
+966)0(561000078  |  +966)0(112585174
Sapra2017@gmail.com
www.sapra.org
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سؤال األسبوع

مواقع التواصل االجتماعي..
منفعة أم مضرة؟

هادي الشهراني ومندوبات »آفاق«

ج��زءاً  الجتماعي  التوا�سل  اأ�سحت و�سائل 
مهما من حياة �لب�سرية، ل ميكن �ل�ستغناء 
�ل�سعودية من  �أن  �لإح�سائيات  وتوؤكد  عنه، 
��ستخد�م   ين�سط بها  �ل��ت��ي  �ل�����دول  �أك����رث 

و�سائل  �لتو��سل �لجتماعي.  
»�آفاق« ��ستطلعت �آر�ء عدد من �لطاب 
و�لطالبات ب�ساأن �لتاأثري �لذي تركته و�سائل 
�لعامة،  �حل��ي��اة  على  �لجتماعي  �لتو��سل 
م��ا منافع  م�����وؤد�ه:  ���س��وؤ�ل  وط��رح��ت عليهم 

وم�ساوئ و�سائل �لتو��سل �لجتماعي؟

تأثير سلبي
�إن و�سائل  �آل عبد�هلل،  �إبر�هيم  قال �لطالب 
يف  �سلبي  ب�سكل  �أث��رت  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لتو��سل �لأ�سري و�لجتماعي ويف �لعاقات 
لدى  �ملبا�سر  �لتو��سل  وم��ه��ار�ت  �لإن�سانية 
�أفر�د �ملجتمع، و�أردف »�ل�ستغر�ق  كثري من 
يف ��ستخد�م هذه �لو�سائل ُي�سعف �لعاقات 
�لجتماعي  �لتفاعل  وُيقلل من  �لجتماعية 
يف حم��ي��ط �لأ�����س����رة، وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك يف قلة 
�ل����زي����ار�ت و�ل���ل���ق���اء�ت �ل��ع��ائ��ل��ي��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا 
و�لعزلة  �لنف�سي  �لغ��رت�ب  من  �أي�سا  تزيد 

�لجتماعية«.
�أب��و م�سمار، من  وحت��دث �لطالب علي 
م�سد�قية  عدم  عن  �لإن�سانية،  �لعلوم  كلية 

بع�ص تلك �ملو�قع وما ين�سر فيها.
ي�ستقي  �أن  �ملجتمع  على  »يجب  وق��ال 
معلوماته من م�سادرها �لر�سمية �ملوثوقة و 
�لبتعاد عن �أخذها من غريها ملا يولد نوعا 

من عدم �لدقة يف �مل�سد�قية«. 
يف موقف م�سابه، �أ�سار �لطالب �إبر�هيم 
ح�سو�سة، من ق�سم �لإعام و �لت�سال �إلى 
�لعدد �لهائل من �ملعلومات �لتي يتم ن�سرها 
م���ن خ����ال ت��ل��ك �مل���و�ق���ع دون �ل���ت���اأك���د من 
�سحتها، نظر� �إلى �سعي �ملجتمع لن�سر كل ما 

ياأتيهم يف �سفحاتهم على تلك �ملو�قع.
و�أ�ساف »يوجد �ليوم كثريون يروجون 
�لجتماعي  �ل��ت��و����س��ل  م��و�ق��ع  ل��اإ���س��اع��ة يف 
وي��ع��دون��ه��ا �أف�����س��ل �إع������د�د ل��ك��ي ت�����س��ل �إل���ى 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية وك��اأن��ه��ا ح��ق��ي��ق��ة، ك��م��ا �أن��ه 
ي���وج���د �ل��ك��ث��ري �أي�����س��ا مم���ن ي���رج���ون ل��ه��ذه 
�لإ�ساعة دون �نتباه منهم لت�سل لأكرث عدد 
و  �لتاأكد من �سحة  هنا يجب  وم��ن  ممكن؛ 

دقة ما ين�سر يف �سفحاتنا يف مو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي«. 

رأي مختلف
م��ن ز�وي����ة خم��ت��ل��ف��ة، �أو����س���ح �ل��ط��ال��ب فهد 
�ملو�قع �سهلت �حل�سول على  �أن تلك  منكاع، 
�لأخبار لوجود عدد كبري من و�سائل �لإعام 
و�جلهات �لر�سمية على تلك �ملو�قع، م�سري� 
�إل����ى �أن���ه���ا �أ���س��ب��ح��ت ت���و�ك���ب �حل����دث حلظة 

وقوعه.
 و �أ�ساف »�أ�سبح �لعامل قرية �سغرية، 
للنا�ص  �لجتماعي  �لتو��سل  و�أتاحت مو�قع 
معرفة ما يدور حولهم بعد حدوثه بدقائق 
�لتي كانت  �لتقليدية  بعك�ص و�سائل �لإعام 
تتاأخر يف ن�سر �لأح��د�ث، و هذ� �أمر جيد يف 

ر�أيي«.
�ل�سياق ذ�ت��ه، �سدد �لطالب عبد�هلل  يف 
�لتطور  مو�كبة  �سرورة  على  عو��ص  حمود 
�ل���ع���امل م���ن ق��ب��ل بع�ص  ي���ح���دث يف  �ل�����ذي 
عن  تاأخرت  �لتي  �لتقليدية  �لع��ام  و�سائل 
�لتو��سل،  م��و�ق��ع  على  �مل��وج��ودة  قريناتها 
�ل�����س��رع��ة و يجب  »�أ���س��ب��ح��ن��ا يف ع�سر  وق���ال 
على �جلميع حتقيق �ل�سبق يف ن�سر �ملعلومة 

�ل�سحيحة« .
و�ألقى �لطالب حممد �آل عمرة �ل�سوء 
على بع�ص �ل�سلوكيات �خلاطئة من قبل من 
ي�ستخدمون مو�قع �لتو��سل يف غري �لأوقات 
�ملنا�سبة. وقال: "�لبع�ص منا ين�سغل بهاتفه 
�ملتحرك وما يوجد فيه من بر�مج للتو��سل 
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�أل ين�سغل  �أوق��ات يجب عليه  �لجتماعي يف 
ب��ه��ا م��ث��ل �أوق����ات ق��ي��ادة �ل�����س��ي��ارة و�ل��ل��ق��اء�ت 
�أهم  وكلها  �لدر��سية،  و�ملحا�سر�ت  �لأ�سرية 
م���ن �ل��ه��ات��ف �جل�����و�ل وم���ا ف��ي��ه م���ن ب��ر�م��ج 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  �أن  �إل���ى  و�أ���س��ار  م�سلية".  
�لجتماعي �ساح ذو حدين، ميكن ��ستغاله 
م�ستخدمي  ن��ا���س��ح��ا  �ل�����س��ر،  �أو  �خل����ري  يف 
تعايل  �هلل  م��ر�ق��ب��ة  با�ست�سعار  �مل��و�ق��ع  تلك 

و�لتحري يف �لبث و�لن�سر.
 

آراء الطالبات
�لعلوم  �لكيمياء بكلية  وترى �لطالبة بق�سم 
و�سائل  �أن  حم��م��د،  م��ن��ار  مب��ح��اي��ل  و�لآد�ب 
�لتو��سل �لجتماعي �أثرت �سلبا يف  �لتو��سل 
بني �أفر�د �لأ�سرة �لتي �أ�سبحت م�ستتة،  كما 
اأكرب من خال  النفتاح  اأنها  ت�سكل خطراً 

غري �ملن�سبط على �حل�سار�ت �لأخرى. 
بامل�ستوى  �لطالبة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
�ساحلة  و�لت�سال،  �لإع��ام  بق�سم  �ل�ساد�ص 
�ل��ع�����س��ريي  �إن ���س��ب��ك��ات �ل��ت��و����س��ل ���س��اح ذو 
ح���دي���ن، و�أ����س���اف���ت »يف ج��ان��ب��ه��ا �لإي��ج��اب��ي، 
و�أ�سهمت  و�ملكان،  و�لزمان  �لوقت  �خت�سرت 
�لثقافات  وت��ب��ادل  �لنظر  وجهات  تقريب  يف 
�ملختلفة بني �لنا�ص، كما �أ�سهمت يف  �لطاع 
�لتو��سل بني  و�سهلت  �ل��دول  على ح�سار�ت 
جغر�فيا  �لبعيدين  و�أق��ارب��ه��م  �لأ���س��خ��ا���ص 
قلة  �إل��ى  �أدت  �ل�سلبية  �لناحية  وم��ن  عنهم، 
من  �لكثري  �لأ���س��رة  و�سياع  ب��ني  �ل��ت��و����س��ل 

�لأوقات«.

 يف ����س���ي���اق م��ت�����س��ل، ق���ال���ت �ل��ط��ال��ب��ة 
�لأط��ف��ال،  ري��ا���ص  بق�سم  �ل�سابع،  بامل�ستوى 
م���ن���رية ع����ون �حل��ن��ي��ه »�����س���ت���خ���دم �ل�����س��ب��اب 
ل��ل��درد���س��ة وتكوين  �ل��ب��د�ي��ة  �مل��و�ق��ع يف  تلك 
�ل�����س��د�ق��ات، ول��ك��ن م��ع م���رور �ل��وق��ت ورغم  
�أدركو� �أهميتها  �سلبياتها، فاإن �لكثري منهم  
و�أ���س��ب��ح��و� ي�����س��ت��خ��دم��ون��ه��ا ب�����س��ك��ل �إي��ج��اب��ي 
كما   �لنظر  وجهات  خالها  من  ويتبادلون 
�أ�سبحت  �لنافذة �لتي يطالبون من خالها 
�إلى  �إ�سافة  �لجتماعية،  �لأو���س��اع  بتح�سني 
�أن���ه���ا ���س��اع��دت ع��ل��ى ن��ق��ل �لأح������د�ث وت��ب��ادل 

�ملعلومات وم�ساركتها  مع �لآخرين«.

تواصل بين مختلف الفئات
بق�سم  �ل�ساد�ص   بامل�ستوى  �لطالبة  وق��ال��ت 
»و�سائل  ع��ف��ت��ان:  روؤى  و�لت�����س��ال،  �لإع����ام 
�ل��ك��ث��ري من  �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي منحتنا 
�حلرية يف طرح �لآر�ء و�لتو��سل مع جميع 
و�مل��ذه��ب،  و�ل��ع��رق  �ل��دي��ن  باختاف  �لفئات 
يعني  ل  عنها  �ل��رق��اب��ة  بع�ص  غياب   ول��ك��ن 

غياب �لقيم �لتي تربى عليها �ل�سخ�ص«.
وت��ك��م��ل��ة مل����ا ����س���ب���ق، �أو����س���ح���ت ط��ال��ب��ة 
�سامية  باأبها،  �ملجتمع  بكلية  �لأع��م��ال  �إد�رة 
�ل��ف��ي��ف��ي �أن و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي 
�أنها  موؤكدة  �لنا�ص،   بني  ما  �مل�سافات  قربت 
�لنا�ص  �أن مي��ل��ك  وي��ج��ب  ح��دي��ن،  ذو  ���س��اح 
�سحيح   ب�سكل  ��ستخد�مها  بكيفية  �لوعي  

لي�ستفيدو� منها. 
�لآيل  �حلا�سب  بق�سم  �لطالبة  و�أك��دت 

�أم��اين  رف��ي��دة،  ب��اأح��د  �لآد�ب  و  �لعلوم  بكلية 
يف  �أ�سهمت   �ل��ت��و����س��ل  ���س��ب��ك��ات  �أن  م�����س��ب��ب، 
���س��ه��ول��ة �ل��ت��و����س��ل م���ع �جل��ام��ع��ة وم��ع��رف��ة 
�أ�سهمت يف تنمية  �أخبارها و �إعاناتها ، كما 
�ملو�هب  من خال �لطاع  على �حل�سابات 
للتعرف  �ملجال  وفتحت  بالفنون،  �ملخت�سة 

على ثقافات وح�سار�ت خمتلفة. 
على �ل�سعيد ذ�ته، قالت �لطالبة بق�سم 
�لآد�ب  و  �ل��ع��ل��وم  بكلية  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة 
�لإعام  »�إن  �لقحطاين  �أماين  باأحد رفيدة، 
�لجتماعي �سهل من  تو��سلنا مع �لآخرين، 
و معرفة كل جديد ومفيد، كما �أنه مكننا من 

�سرعة �لو�سول للمعلومات«. 

إيجابيات أكثر 
بق�سم  �ل�����س��اب��ع  ب��امل�����س��ت��وى  وترى �لطالبة 
�لإع������ام و �لت�������س���ال، �أم����ل �لأح����م����ري، �أن 
�إي���ج���اب���ي���ات و����س���ائ���ل �ل���ت���و�����س���ل �أك������رث م��ن 
���س��ل��ب��ي��ات��ه��ا، وق��ال��ت »�أ���س��ع��ر ب��اأن��ه��ا ج���زء من 
تكون  ب���اأن  ل��ه��ا  �سمح  �ل���ذي  �ل�سخ�ص  ح��ي��اة 
�سديقة له باملو�قع �لتي تخ�سه من  خمتلف 

�ملن�سات«. 
وذك����������رت �ل����ط����ال����ب����ة ب���ك���ل���ي���ة �ل���ع���ل���وم 
�أن  ج����اب����ر،  �آل  �إل����ه����ام  مب���ح���اي���ل،  و�لآد�ب 
�لبعيد  قربت  �لجتماعي  �لتو��سل  م��و�ق��ع 
خالها  »م���ن  �ل��ق��ري��ب،  و�أ�سافت  وب���ع���دت 
بعيدين،  �أ�سخا�ص  م��ع  �لتو��سل  ت�ستطيع 
ولكن �ل�ستخد�م �خلاطئ �أثر على �لعاقات 

�لجتماعية و�لأ�سرية«.

خصوصيات مكشوفة
بكلية  �لعربية  �للغة  بق�سم  �لطالبة  و�أ�سارت 
�لعلوم  و�لآد�ب باملحالة، قوت �ل�سهر�ين،  �إلى 
�أن و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �سلبت �لكثري 
�أوقات م�ستخدميها، كما ت�سببت يف نزع  من 
�سهلت  وباملقابل  حياتهم،  من  �خل�سو�سية 
�لتو��سل مع �لنا�ص وفتحت �ملجال لاطاع 

على ثقافات خمتلفة وجديدة. 
وق��ال��ت �ل��ط��ال��ب��ة ب��امل�����س��ت��وى �ل�����س��اد���ص 
بق�سم �لإعام و�لت�سال �أمل �سعد عن تاأثري 
ب�سكل  »�أث��رت  �لجتماعي:  �لتو��سل  �سبكات 
�سلبي على حياتنا، �إذ �إن حياة  �ل�سخ�ص تكون 
معرو�سة للجميع بكل تفا�سيلها و�أحد�ثها، 
ولكن يف �لوقت ذ�ته فاإن لها تاأثري� �إيجابيا، 
�ملعلومات  خالها  م��ن  يكت�سب  و�ل�سخ�ص 
�ل���ت���ي تفر�سها  ت��ل��ك  ه���و ل  ي��ري��ده��ا  �ل���ت���ي 
�أنها  كما  �لتقليدية،  �لإع���ام  و�سائل  عليه 
للم�سوؤولني،  ت�سل  �ل�سعوب  �أ���س��و�ت  جعلت 
يتيح وظائف  ودخل  رزق   و�أ�سبحت  م�سدر 

ومنا�سب عليا«. 
و�أم�������ا �ل���ط���ال���ب���ة ب��ق�����س��م ���س��ع��وب��ات 
�لتعلم، �سارة �لقحطاين، فقد ذهبت �إلى 
�لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  ب��اأن  �لقول 
من  ك��ل��ه،  �ملجتمع  يف  عميقا  �أث���ر�  ت��رك��ت 
�ل���ن���اح���ي���ة �لأخ����اق����ي����ة وح���ت���ى �ل��دي��ن��ي��ة 
�أن �ملجال فيها و��سع  و�لإن�سانية، موؤكدة 
ملن �أر�د �خلري و�لنفع و�لأجر �أي�سا، كما 
�أنها باملقابل جمال و��سع ملن �أر�د �لرذيلة 

ون�سر �ل�سوء و�لف�ساد.

عبد اهلل عوا�ص عاي�ص اأبو م�صمار فهد منكاعاإبراهيم عبد اهلل اإبراهيم ح�صو�صة
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ثقافة

»القتل بالشعر« 
يكشف العالقة

بين الجمال والعنف
�لد�مغة  �لثقافة:  �سيميوطيقيا  يف  در����س��ة  يف  بال�سعر  »�لقتل  كتاب  ك�سف 
�ألفته �لدكتورة فاطمة عبد�هلل �لوهيبي، و�سدر   ، جلرير بو�سفها عامة« 
�لو�سط،  �لقطع  من  �سفحة   240 يف  ويقع   ،2016 باأبها  �لأدب���ي  �ل��ن��ادي  عن 
و�ل�سعر�ء  لل�سعر  �لت�سورية  �لبنى  يف  و�لعنف  �جلمال  بني  �لقوية  �لعاقة 

يف �لثقافة �لعربية.
 وت�ستفيد هذه �لدر��سة من مكت�سبات �سيميوطيقا �لثقافة ومن نظرية 
وكيف  وع��ام��ة،  و�سم��ا  »�لق�سيدة«  �ل�سفهي  �أم�سى  كيف  وتبيان  �لأن�����س��اق، 

�سارت »�لد�مغة« معطى عاماتي��ا �سيميولوجي��ا حمفور� يف �لذ�كرة.
للن�ص  �ملولدة  �لت�سورية  �لبنية  عن  �لك�سف  �إل��ى  �لدر��سة  ت�سعى  كما 
�لبنى  يف  و�لعنف  �جلمال  بني  �لقوية  �لعاقة  و�إي�ساح  ودللي��ا،  ت�سوير� 

�لت�سويرية لل�سعر و�ل�سعر�ء.
�لهجاء عنف قويل  �أن  �إلى  بحثية،  �سل�سلة حلقات  وهو  �لكتاب،  و�أ�سار 
متعمد يق�سد �إيقاع �أق�سى �أنو�ع �لأذى باخل�سم، مو�سحا ما فعلته ق�سيدة 
»�لد�مغة« �لتي تقع يف 114 بيتا، و�لتي �أماتت �لر�عي �لنمريي كمد� عندما 

�سمعها، وبهذ� مثلت �أق�سى حالت �لعنف و�لتوح�ص. 
وعنونت �لوهيبي �لباب �لأول من كتابها ب� »�لأطر و�لن�سو�ص �ملو�زية« 
�ملنظور  »يف  و�ل��ث��اين  »�لأط�����ر«،  منه  �لأول  ت��ن��اول  ف�سلني،  �إل���ى  وق�سمته   ،
و�لعتبات«، بينما و�سم �لباب �لثاين ب� »عو�ء �ل�سعر«، وت�سمن ف�سله �لأول: 

�لعنف �ل�سعري و�لبيئة �لت�سويرية لل�سعر عند جرير.
وحمل �لباب �لثالث عنو�ن »�لقتل بال�سعر«، وق�سمته �إلى ثاثة ف�سول، 
بال�سعر«،  وقتله  وت��ه��دي��ده  �ل�سعري  ج��ري��ر  »ع��ن��ف  �إل���ى  منها  �لأول  ت��ط��رق 
و�لثاين تناول »�سياق �لقتل و�ملرجعيات« و�حتوى على »مرجعية �جتماعية 
وتاأثري  اخلارجية  باملو�سوعات  تتعلق  و�سروط  ال�سعرية  ال�سنن  وثقافية.. 
ومنها:  الفنية  بال�سياغة  تتعلق  و���س��روط  والدينية،  الأخ��اق��ي��ة  النظرة 
�أ�سحوكة، و�لت�سريح و�لهجاء  �لتهزل و�لطول و�لإ�سحاك، وجعل �خل�سم 

بال�سلب للف�سائل �لنف�سية، و�ل�سدق«. 
وق�سمت �لباب �لر�بع �لذي عنونته ب� »�لقتل بال�سعر بو�سفها عامة«، 
و�لثاين  �ل��ر�ب��ع«،  �ل��ب��اب  ع��ن��و�ن  نف�ص  »�لأول حمل  ه��ي  ف�سول  �إل��ى ثاثة 
و�لقوة  �لدهقانة،  »لقب  على:  و�حتوى  »�لدهقانة«  و�لثالث  »�لفا�سحة«، 

و�لزعامة و�لرو�ج، و�أ�سياع من �جلن وقافية من�سورة«. 

محمد إبراهيم

مع تطور و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 
و���س��ه��ول��ة �حل�������س���ول ع��ل��ى ����س��ت��خ��د�م 
�لنرتنت ز�د �لإقبال على قر�ءة �لكتب 
�مل�سموعة ويف مو�سوعات خمتلفة عن 
�لبع�ص  و��ست�سهلها  �ل�����س��م��اع،  ط��ري��ق 
من  �مل�سموع  �لكتاب  ب��اأن  منه  �عتقاد� 

�لظو�هر �ملنت�سرة يف هذ� �لوقت.
 و�أ���س��ب��ح �لإع���ام �جل��دي��د يزخر 
ت�سهل  �لتي  �مل��و�ق��ع  ه��ذه  م��ن  بالكثري 
على  و�لإع��ان��ة  �لكتاب  على  �حل�سول 
ق���ر�ءت���ه ب��و���س��اط��ة م���وؤل���ف �ل��ك��ت��اب �أو 
ب��اأح��د �لأ���س��و�ت �جل��ي��دة، وم��ع خلفية 

مو�سيقية ت�ساعد على �لقر�ءة.
�أهمية  �مل�سموع  �لكتاب  و�كت�سب   
�ل��ق��ر�ء  وت�سجيع   م�ساعدة  يف  ك��ب��رية 
من  و�ملعلومات،  باملعارف  �لتزود  على 
خ�����ال �خل����و�����ص يف جت���رب���ة ج���دي���دة 

الكتاب المسموع..
األذن تقرأ قبل العين أحيانا

�أو �أثناء  �لأوق��ات، �أثناء تناول  �لطعام 
ما  تذكر  على  وت�ساعد  �ل�سيارة،  قيادة 
مت �سماعه  �أك��رث م��ن �ل��ذي ق��ر�أت��ه يف 
ميكن  �مل�سموع  و�ل��ك��ت��اب  �أخ���رى،  كتب 
قر�ءته دون �قتنائه، وهو ما قد يوفر 
�ملال �ملدفوع يف �لكتب �لورقية �أحيانا.

ويرى �آخرون �أن لهذ� �لنوع كثري� 
من �لأ�سر�ر على �لقر�ءة �ملبا�سرة، يف 
�مل�سموع  �لكتاب  �أن ظاهرة  �إل��ى  �إ���س��ارة 
�لكتب  �قتناء  عن  �لتقاع�ص  يف  ت�سهم 
�لورقية و�لكتفاء بال�سماع فقط، وهو 
�لعامة،  �ملكتبات  هجر   يف  يت�سبب  م��ا 
كما �أن �لكتب �مل�سموعة ت�سعف �لتاأمل 
�لكتاب  �لقارئ يف  �لتي يجدها  و�ملتعة 
وفقد�ن  �لت�ستيت  يف  وت�سهم  �ل��ورق��ي، 
�ل��رتك��ي��ز �أث��ن��اء �ل���س��ت��م��اع، ب��الإ���س��اف��ة 
باإعادة  �لوقت  �إ�ساعة  �إ�سهامها يف  �إلى 
�ملقاطع �ل�سوتية لعدة مر�ت لترت�سخ 

�لفكرة �إن كانت معقدة.

خم��ت��ل��ف��ة ك���ل���ًي���ا ع����ن ال���ط���ري���ق���ة ال��ت��ي 
ت��ع��وده��ا �ل���ق���ارئ وجت��ع��ل��ه ي��رب��ط بني 
و�سخ�سيات  و�نفعالته  �لقارئ  �سوت 
�لق�سة و�أحد�ثها؛ ليجعل �لن�ص �أكرث 

حياة من ذي قبل.
 وت�������س���ف���ح �ل����ك����ت����اب ب���و����س���اط���ة 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ملحبي  �سمح  �ل�ستماع 
�ل�سائع،  �ل��وق��ت  با�ستغال  �ل���ق���ر�ءة 
)وخ�����س��و���س��ا يف زح�����ام �ل�������س���ي���ار�ت(، 
ك��م��ا �ع��ت��ربه��ا �ل��ب��ع�����ص ب��اأن��ه��ا ط��ف��رة 
و�لثقافة  �ل���ق���ر�ءة  ع��ل��ي  �لت�سجيع  يف 
وت�ساعد على خلق �لأجو�ء �لروحانية 
�لغو�ص بني  �لقارئ على  �لتي ت�ساعد 

طيات �ل�سفحات.
�ساعدت  �مل�سموعة  �لكتب  �أن   كما 
يف ن�����س��ر �ل��ع��ل��م و�ل��ث��ق��اف��ة، وب��خ��ا���س��ة 
�أول����ئ����ك �ل����ذي����ن ل���دي���ه���م م�����س��اك��ل يف 
�لب�سر،  نعمة  ف��ق��دو�  م��ن  �أو  �لإب�����س��ار 
ك��م��ا �أن���ه���ا حت���ث ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة يف كل 

ي�������س���اف �إل������ى م����ا ����س���ب���ق، ح�����س��ب 
بن�سختها  �مل�سموعة  �لكتب  �أن  �أولئك، 
القتبا�سات  التقاط  ي�سعب  ال�سمعية 
�لورقية،  �لكتب  يف  كما  ب�سهولة  منها 
وت�����س��ج��ي��ل  �ل���ت���وق���ف  م�����ن   ب����د  ل  �أي 

�لقتبا�ص �أو �لعودة لت�سجيله لحقا.
 و�لكتاب �مل�سموع ي�سعف �لقر�ءة 
ع��ن��د �أف�����ر�د �ل��ع��ائ��ل��ة �ل���و�ح���دة بعك�ص 
�حل�سول  ميكن  �ل��ذي  �لورقي  �لكتاب 
ع��ل��ي��ه يف �أي وق���ت وم���ك���ان، ع��ل��م��ا ب��اأن 
كل �لطرق ت��وؤدي �إل��ى روم��ا، �أي زي��ادة 
�سو�ء  �ل�سخ�ص  ل��دى  �ملعريف  �لر�سيد 

تلقى معارفه بال�ستماع �أو �لقر�ءة.
ول  �لآر�ء  ت��خ��ت��ل��ف  �خل����ت����ام،  يف 
علينا  يجب  ولكن  خمتلفني،  ي��ز�ل��ون 
ول  �لطريقة،  بهذه  �ل��ق��ر�ءة  ن�سع  �أل 
ن�سيع �لوقت يف �ملقارنة بني و�سيلتني 
�أن  و�ملهم  و�ح��د،  موؤد�هما  �أ�سلوبني  �أو 

نقر�أ �أيا كانت �لطريقة �ملتبعة.

1( الكتاب المسموع
موقع ي�سم جمموعة من �لكتب �ملتنوعة، 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة و�لإ����س���ام���ي���ةو�ل�������س���ي���ا����س���ي���ة 
وكذلك  و�لعلمية،  و�ل�سعرية  و�ل��ف��ك��ري��ة 
�لرو�يات و�مل�سرحيات، و�لأفام �لوثائقية.

  
2( المكتبة الصوتية

�لعربية  �لكتب  م��ن  �لعديد  ت�سم  مكتبة 
�لأعمال  من  �لعديد  وي�سمل  و�ملرتجمة، 

�لأدبية �ملختلفة لعمالقة �لأدب �لعربي.

3( أقرأ لي
م��وق��ع ي��ه��دف ل��ن�����س��ر �مل��ع��رف��ة ع���ن ط��ري��ق 

ت��وف��ري حم��ت��وى ع��رب��ي م�����س��م��وع. ميكنك 
�إل���ى م��ق��الت وت��ق��اري��ر �لعديد  �ل���س��ت��م��اع 
م���ن �ل��ك��ت��اب و�مل���وؤل���ف���ني، ب��الإ���س��اف��ة �إل���ى 
�لثقافية  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ي��وم��ي��ة،  �لأخ���ب���ار 

و�لتكنولوجية و�لكتب �لعربية �ملختلفة.

LibriVox )4
موقع يحتوي على مئات �لآلف من �لكتب 
�ل�سوتية و�لرو�يات �لتي ميكنك حتميلها 
و�ل�ستماع �إليها وقتما ت�ساء، بالعديد من 
�لفرن�سية،  �لإجنليزية،  كالعربية،  �للغات 
�ل�سينية،  �لإ�سبانية،  �لإيطالية،  �لأملانية، 

�لرب�زيلية، وغريها

Audiobooks.net )5
ك��ت��اب��ا   400.000 م���ن  �أك�����رث  ي�����س��م  م���وق���ع 
�ل���دي���ن، �لأدب،  �ل���ت���اري���خ،  ك��ك��ت��ب  ���س��وت��ي��ا 
�ل�����در�م�����ا، �خل����ي����ال، �ل����رع����ب، �ل�����س��ي��ا���س��ة 
و�لقت�ساد، �لكتب �لعلمية و�لتكنولوجية، 

�لكتب �لبولي�سية، �ل�سفر و�لريا�سة.

Books Should Be Free )6
كتاب   7000 م��ن  �أك��رث  على  يحتوي  موقع 
�سوتي لكل �لأعمار، يحتوي على جمموعة 
و��سعة من كتب �خليال و�ملغامرة، �لدر�ما 
و�لأدب، �ل�سعر و�لفل�سفة، �لتاريخ، و�لكتب 

�لدينية، و�لق�س�ص �لق�سرية.

Podiobooks.com )7
�ل�سوتية  �لكتب  مئات  على  يحتوي  موقع 
�خليال  �خليال،  �لأط��ف��ال،  ككتب  �ملختلفة 
�لعلمي، �لرو�يات، �لأدب �لق�س�سي، �لأدب 

�ل�ساخر، �لرعب، وغري ذلك.

Librophile )8
�ل��ك��ت��ب  م���ن  �لآلف  م���ئ���ات  ي�����س��م  م���وق���ع 
�ل�سوتية �ملختلفة، ميكنك ت�سفح �أكرث من 
�لكا�سيكية  �لأعمال  من  كتاب،  �أل��ف   100
و�لفن، �لكوميديا و�لأدب، �لتَعلم و�للغات، 
�لأط��ف��ال،  وق�س�ص  و�لقت�ساد،  �ل�سيا�سة 

بالإ�سافة �إلى كتب تعلم �لطبخ.

Thought Audio )9
م��وق��ع ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م���ن �لكتب 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، جميع  �مل���ج���الت  �ل�����س��وت��ي��ة يف 

�لكتب باأ�سو�ت متطوعني.

Litteratureaudio.com )10
�إن كنت من ع�ساق �للغة و�لأد�ب و�لأعمال 
كنت  �إن  �أو  �مل��م��ي��زة،  �لفرن�سية  �ل��رو�ئ��ي��ة 
و�إتقانها  �لفرن�سية  �للغة  بتعليم  ت��رغ��ب 
بال�ستماع �إلى �لكتب �ل�سوتية بتلك �للغة، 
�أك��رث من 4500  �ملوقع يحتوي على   فهذ� 
يف  �لفرن�سية  باللغة  �سوتية  ورو�ي��ة  كتاب 

خمتلف �ملجالت.

Talking Books 
جهاز ال�صتماع للكتب والروايات امل�صموعة
عن طريق �صراء الكتب املخزنة
على بطاقات خا�صة باجلهاز

قع
وا

م
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تقنية

أفيقي يا اتصاالت!

ف���األ خ��ري علينا؛ ففي  �ل��رق��م »76«  �مل��ا���س��ي، مل يكن  يف �لأ���س��ب��وع 
�حتلت  �ل�ست�سارية،   Open Signal ل�سركة  ج��دي��دة  �إح�سائية 
يف  عربيا  و�لعا�سرة  عامليا   76 �ملرتبة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

�سرعة �لإنرتنت.
وملن ل يعرف Open Signal، فهي �سركة متخ�س�سة يف ر�سم 
جودة  وحتديد  �لبيانات،  وم�سادر  �لا�سلكية،  �لتغطية  خر�ئط 

نقل �لإ�سارة من مزودي �خلدمة للم�ستخدمني.
و�جلدير بالذكر �أن هيئة �لت�سالت وتقنية �ملعلومات ت�سدت 
كعادتها لنفي �لإح�سائية �جلديدة، طاعنة يف م�سد�قية �ل�سركة 
معايري  على  ت��َن  مل  �لإح�سائية  ه��ذه  �أن  وم��وؤك��دة  �ل�ست�سارية، 
�لأكرث  من  تعد  لدينا  �لإنرتنت  خدمات  و�أن  حقيقية،  وقيا�سات 
تطوراً لي�س على م�ستوى الدول العربية فح�سب بل على م�ستوى 

�لعامل.
نحن  ون��ق��ّي��م  ج��ان��ب��ا،   Open Signal ون���دع  من�سفني  لنكن 
�أكرث  وج��ود  ظل  يف  �أنو�عها  باختاف  �لإنرتنت  خدمات  باأنف�سنا 

من ثاث �سركات مزودة لهذه �خلدمات.
�لآن يف ظل وجود  �إليه حتى  و�سلنا  مقتنعون مبا  نحن  هل 
بالأرقام فقط وتغطية متقطعة من مكان لآخر،  �سرعات وهمية 
�إ�سافة �إلى ما �أ�سموه جماز�، بال�ستخد�م �لعادل للبيانات �لذي ل 

�أرى فيه عدل على �لإطاق!
�أقل  على  لدينا  يكون  �أن  �لطبيعي  وم��ن   ،2017 ع��ام  نحن يف 
�مل��ولت، وعلى  wifi يف كل �لأماكن �لعامة حتى يف  تقدير خدمة 
على  مينح  �متياز�  �أو  معينة  لفئة  حكر�  ولي�ص  �ل��ط��ائ��ر�ت،  م��ن 

��ستحياء، ويف �أماكن معدودة.
�لإم����ار�ت  دول���ة  �جل���ارة  جن��د  نف�سها،  لاإح�سائية  ب��ال��ع��ودة 
�لعربية �ملتحدة حتتل �ملرتبة �لأولى عربيا، و�ل� 12 على م�ستوى 

�لعامل!
لأن  �مل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  �لت�����س��الت  هيئة  ي��ا  �لأو�ن  �آن  �أم���ا 
ن�ستفيد من جتارب �لدول �ملجاورة بدل من �أن من�سك �لع�سا من 
�ملنت�سف للم�ستهلك �ملغلوب على �أمره �حلائر بني ثاث �سركات 

تتناف�ص عليه فيما بينها لتعطيه �لفتات؟ �آمل ذلك!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

راي توملينسون صاحب أول رسالة إلكترونية في التاريخ
امليالد: 23 �أبريل 1941

يف نيويورك بالوليات �ملتحدة.
اجلن�صية: �أمريكي

التخ�ص�ص الأكادميي: هند�سة 
كهربائية.

املهنة: مربمج وخمرتع.
اأهم الإجنازات: 

• �إر�سال �أول ر�سالة �إلكرتونية 
يف �لتاريخ، عندما �ختارت وز�رة 

 BBN لدفاع �لأمريكية �سركة�
�لتي يعمل بها ر�ي

 ARPANET لتقوم ببناء
وهو �أول نو�ة لفكرة �سبكة 

�لإنرتنت لربط �ملعاهد �لعلمية 
و�جلامعات بع�سها ببع�ص.

• �لعمل على برنامج ب�سيط 
 SNDMSG لكتابة �لر�سائل

 CYPNET وبرنامج نقل �مللفات
و�جلمع بينهما لتظهر فكرة 

�لربيد �لإلكرتوين.
• �ختيار �لرمز @ ليكون دللة 
على عنو�ن �لربيد �لإلكرتوين.

• تطوير برجميات �لتجارة 
�لإلكرتونية جلعلها �أكرث 
�أمنا وقدرة على مو�جهة 

�لخرت�قات.

فون مارت

هاتف OnePlus 3T الصيني نسخة مطورة بسعة 128 جيجا
بعد صدور نسختين من هاتف One Plus 3 العام الماضي، تواجه الشركة المنتجة طلبا كبيرا على الهاتف، وخصوصا في األسواق الصينية؛ ولذلك 
 Inch 5.5 3 بشاشة عالية الوضوح مقاسهاT باإلصدار الذهبي وبسعة 128 جيجا. ويأتي One Plus 3T أصدرت نسخة محسنة من هاتفها حملت اسم
وبدقة 1080x1920، إضافة لمعالج من نوعQualcomm Snapdragon 821، وذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت مع بطارية سعتها 3400 مللي 

أمبير وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل. ولمحبي 3T، فتحت الشركة الطلب المسبق على الجهاز بسعر يبلغ 510 دوالرات أميركية.

سين التقنية؟ من ذاكرة التقنية

س: ما فيروس الرانسوم وير، وما العمل
في حال تم تحميله بالخطأ على جهاز الكمبيوتر؟

ج: هو نوع من أنواع البرمجيات الخبيثة التي تنتشر
بشكل كبير عبر ملفات البريد اإللكتروني وشبكات التواصل 

االجتماعي، وعند تحميله يصيب جهاز المستخدم بالشلل 
التام عن طريق تشفير كل ما هو موجود عليه، وإظهار 

رسالة لطلب فدية أو مقابل مالي لتمكين جهاز الكمبيوتر 
من العمل مجددا. والحل في تثبيت نسخة أصلية من برنامج 

مكافح للفيروسات، وعدم تصفح المواقع المشبوهة
أو تحميل البرامج غير موثوقة المصدر.

كان ENIAC أول حاسوب إلكتروني لألغراض العامة، صمم 
في الواليات المتحدة، وكان الغرض من تصميمه واستخدامه 
األساسي في حساب جداول ضرب المدفعية لمصلحة مختبر أبحاث 
المقذوفات التابع للجيش األميركي، بينما كان من أول برامجه، 
برنامج لدراسة إمكانية تصميم القنبلة الهيدروجينية.

ENIAC أول 
حاسوب في 
العالم لألغراض 
العامة

اأهم اجلوائز:
�أ�ستوريا�ص  �أمرية  • جائزة 

للبحث �لتقني و�لعلمي.
IEEE لاإنرتنت. • جائزة 

�ستيبيتز  ر.  جورج  • جائزة 
يف ريادة �حلا�سب من �ملتحف 

�لأمريكي للحا�سوب.
�لأكادميية من  ويبي  • جائزة 

�لدولية للفنون و�لعلوم �لرقمية.
بني من  �لر�بعة  • �ملرتبة 

�أف�سل 150 �خرت�عا وفكرة.
الوفاة: تويف يف 5 مار�ص 2016

باأزمة قلبية عن 74 عاما.
توملين�صون �صابا
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

عبد العزيز رديف، محمد شامي، 
سعيد العمري، خالد محمد العمري

منصور كويع مشهور العمري
عدنان األلمعي، هادي الشهراني
سارة القحطاني، أمل أبو مديني

ليال الشهري

التصوير
محمد فائـع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا غائم 

جزئيا غائم غائم
غائم مشمسجزئيا

جزئيا
غائم 
جزئيا غائم

22-3120-2719-2819-2717-2708-1308-1309-1911-2011-1811-1710-1710-1609-1609-16

غائم ماطرماطر
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

البنية التحتية 
للمنطقة

م���رت منطق���ة ع�س���ري م���ع بع����ص �ملناط���ق يف �ململكة بتح���د تنموي 
كبري متثل يف  مدى وحجم ��ستيعاب م�سروعات �لتنمية لاأمطار 
�لغزيرة و�ل�س���يول �لكبرية �لتي �جتاحت �ملنطقة ومدينة �أبها على 

وجه �خل�سو�ص.
نوؤم���ن �أن تل���ك ه���ي �ر�دة �هلل �لت���ي نحم���ده عليه���ا، فه���ي م���ن 
�لنعم �لتي نتمناها د�ئما يف بادنا. وكاإعاميني، لحظنا �أن هناك 
تد�ول كبري� يف و�س���ائل �إعام خمتلفة، ��س���افة �إلى تدو�ل و��سع يف 
�سبكات �لتو��سل �لإجتماعي، ومعظمها ي�سري �إلى ق�سور �أو �أخطاء 

�أو نق�ص يف �لبينة �لتحتية للمنطقة.
ويف ر�أي���ي �ل�سخ�س���ي، يج���ب �أن ننظ���ر �إل���ى ما حدث كفر�س���ة 
مو�تي���ة ل�ستك�س���اف مكام���ن �خلل���ل �لت���ي ق���د ل تظه���ر �إل بحدث 
ل�ست�س���ر�ف  �أو  �ملا�س���ية،  �لأي���ام  خ���ال  ع�س���ناه  كال���ذي  طبيع���ي 
�حتياج���ات جدي���دة للمنطق���ة يف �س���وء �لنق����ص �حل���ايل يف بع����ص 
م�س���روعات �لبني���ة �لتحتي���ة، وه���ذ� م���ا يجب �أن ت�س���عى �إلي���ه كافة 
�لإد�ر�ت �حلكومية مبا فيها �جلامعة لتعزيز �حتياجاتها يف �س���وء 

تلك �لأحد�ث �ملوؤ�سفة.

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
اللقطة الفائزة باجلائزة 
الأولى للت�صوير حتت املاء
وهي  بعنوان »الأخطبوط 
الراق�ص« للم�صور الفرن�صي  
»غابرييل باراثيو«
Gabriel Barathieu
وقد التقطها يف ال�صاحل 
اجلنوبي - ال�صرقي لإفريقيا، 
بالقرب من جزيرة »مايوتي«.
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