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القيسي: التصوير الجوي متعة ال توصف
يجد الطالب على القي�صي، يف الت�صوير اجلوي، متعة فنية تفوق الو�صف، بل يعتربه 
ح�صدت  حيث  امل�صورين  ع��امل  يف  �صاهقة  مرتفعات  اإل��ى  و�صوله  ويوؤكد  خمتلفا،  عاملا 
�صوره جوائز عديدة.  يف عام 2013 تفجرت موهبة القي�صي يف الت�صوير، وكان اقتناوؤه 

اأولى كامرياته االحرتافية كفيال ب�صمه اإلى قائمة املبدعني يف املجال.
)تفا�صيل �صفحة 14(

أعلنت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« األربعاء الماضي عن اكتشاف جديد ومهم خارج نظامنا الشمسي، يتكون من سبعة كواكب موجودة في نظام نجمي يعتبر 
قزما وباردا نسبيا؛ كما يعتبر قريبا من كوكب األرض، إذ يبعد 40 سنة ضوئية فقط!.. النجم المكتشف يقارب حجمه حجم كوكب المشتري، أي أنه يساوي ألف مرة 
حجم األرض، في مقابل شمسنا التي تساوي مليون مرة حجم األرض. الكواكب المكتشفة موجودة في نطاق يسمح بتواجد الماء سائل على سطحها. ستة من 
الكواكب صخرية، وواحد يغطيه الجليد بالكامل؛ ومن بين هذه الكواكب، ثالثة تقع في منطقة قابلة للحياة حول ذلك النجم، وهي ليست حياة ذكية أو بشرية 
وإنما حياة مايكروبية أو بكتيرية، وهذا يعني أن هناك فرصة لنشوء حياة عليها. هذا االكتشاف العالمي شارك فيه أكثر من ثالثين باحث من حول العالم، من بينهم 

ثالثة علماء عرب، مغربيان وسعودي؛ والعلماء هم: الدكتور خالد بلكاوي، والدكتور زهير بن خلدون، والسعودي الدكتور ياسين المليكي.

العالم

العدد 199  |  29 جمادى األولى 1438  |  26 فبراير 2017

 اأكد مدير اجلامعة، االأ�صتاذ الدكتور فالح 
ال�صلمي، �صعى اجلامعة من خالل روؤيتها، 
اإلى دور ريادي ذي عمق اإقليمي وبعد عاملي 
ومت��ي��ز م��ع��ريف وب��ح��ث��ي، واإ���ص��ه��ام جمتمعي 
اأن  التناف�صية، مو�صحا  فاعل نحو اجل��ودة 
للجامعة  اال�صرتاتيجية  التوجهات  اأب���رز 
وهيئة  م��ت��م��ي��زة،  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  يف  ت��ك��م��ن 
تدري�س عالية امل�صتوى، و�صراكة جمتمعية 
ف��ع��ال��ة، ون��ظ��م م��ال��ي��ة واإداري������ة ذات ك��ف��اءة 
ع��ال��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة م��ت��م��ي��زة، وت���ع���اون حملي 

ودويل.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اف���ت���ت���اح���ه ور����ص���ة 
ع��م��ل اإن�����ص��اء اأوق�����اف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
للدرا�صات  »امل��ب��دع��ون  مركز  م��ع  بالتعاون 
واال�����ص����ت���������ص����ارات وال�����ت�����دري�����ب« ب��ج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، يف اإط����ار ال�����ص��راك��ة بني 

اجلامعتني.
وح�����ص��ر االف��ت��ت��اح ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار 
ووزير  املبارك،  قي�س  ال�صيخ  �صابقا  العلماء 
العمل وال�صوؤون االجتماعية �صابقا االأ�صتاذ 
امللك  جامعة  ومدير  النملة،  علي  الدكتور 
اأ�صامة  الدكتور  االأ�صتاذ  �صابقا  عبدالعزيز 

بالدمام  العامة  املحكمة  ورئي�س  الطيب، 
���ص��ع��د امل��ه��ن��ا، ووك������الء اجل��ام��ع��ة وع���م���داء 
ال��ك��ل��ي��ات وع�����دد م���ن امل��خ��ت�����ص��ني ورج����ال 

االأعمال.
باحل�صور،  كلمته  يف  ال�صلمي  ورح���ب 
اأ�صالة عن نف�صي  قائال »ي�صرين وي�صرفني 
ونيابة عن من�صوبي اجلامعة، اأن اأرحب بكم 
اأجمل ترحيب، واأ�صكر لكم تلبيتكم للدعوة، 
اأوق��اف جامعة  العمل؛  ور�صة  وم�صاركتنا يف 
اأهمية الوقف  امللك خالد، ونتفق جميعا يف 
ب�صكل  الكبري  العلمي  وال��وق��ف  ع��ام  ب�صكل 
خا�س يف تعزيز وتطوير خططها وبراجمها 
عام،  ب�صكل  وللمجتمع  الأبنائها  وخدماتها 
ف��ك��ث��ري م���ن ج��ام��ع��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة 
واجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ع��م��ل��ت على 
ت�صاعدها  رواف��د  واأ�صبحت  اأوقافها،  تنمية 
اأن  مو�صحا  والبحثي«،  العلمي  متيزها  يف 
اجل��ام��ع��ة ت��ه��دف اإل���ى اإن�����ص��اء اأوق����اف ت�صهم 
امل��ال��ي��ة، ودع��م براجمها  م��وارده��ا  يف تعزيز 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة، وت��ع��زي��ز دوره�����ا يف 
خدمة املجتمع، وهذه من الركائز االأ�صا�صية 
م���ن خ��الل  وذل�����ك  امل��م��ل��ك��ة 2030،  ل����روؤي����ة 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع  حقيقية  �صراكات 
واأبناء  املحلي  املجتمع  ومنظمات  واخلا�صة 

الوطن املخل�صني.
ال�صكر  بتقدمي  كلمته  ال�صلمي  واختتم 
وال��ت��ق��دي��ر ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 
في�صل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري منطقة 
للجامعة  امل��ح��دود  غ��ري   دع��م��ه  على  ع�صري، 
وبراجمها املختلفة، كما تقدم بال�صكر لوزير 
وجلامعة  العي�صى،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز مم��ث��ل��ة مب��رك��ز امل��ب��دع��ون 
للدرا�صات واال�صت�صارات والتدريب ل�صراكتهم 

يف هذا امل�صروع.
م��ن ج��ه��ت��ه اأو����ص���ح ال��ع�����ص��و امل��ن��ت��دب من 
م���رك���ز امل���ب���دع���ون ل���ل���درا����ص���ات واال���ص��ت�����ص��ارات 
اأن  كوثر،  بن ح�صن  ع�صام  الدكتور  والتدريب 
املركز منبثق من مهام الوقف العلمي بجامعة 
امللك عبدالعزيز، موؤكدا اأن م�صاركته اليوم يف 
هذه الور�صة تعد ا�صتكماال للدرا�صات وامل�صاريع 
التي يقدمها للعديد من اجلامعات واملوؤ�ص�صات 
من  العديد  هناك  اأن  اإل��ى  م�صريا  احلكومية، 
اآنفا،  املبدعون  مركز  قدمها  التي  ال��درا���ص��ات 
نورة  االأم���رية  جلامعة  ا�صت�صارية  درا���ص��ة  مثل 

اجل��وان��ب  لتطوير  وذل���ك  ع��ب��دال��رح��م��ن،  بنت 
درا�صة  اإلى  اإ�صافة  بها،  اال�صتثمارية  وامل�صاريع 
يربط بني مكة  الذي  ال�صكينة  م�صروع طريق 
امل��ك��رم��ة وج����دة، وك��ذل��ك درا����ص���ة م��ق��دم��ة من 
 ،2013 االق��ت�����ص��ادي  ال��ري��ا���س  امل��رك��ز مبنتدى 
اأ�صا�صيا  اقت�صاديا ومطلبا  باملياه موردا  وتعنى 

للتنمية امل�صتدامة.
يتميز  املركز  اأن  اإل��ى  كوثر  ع�صام  واأ�صار 
جامعة  م��ن  الباحثني  م��ن  ال��ع��دي��د  مب�صاركة 
امللك عبدالعزيز، وعدد من اجلامعات االأخرى. 
وحتدث اأي�صا عن جماالت املركز التي تتمحور 
ت��ق��دمي اال���ص��ت�����ص��ارات يف خمتلف حقول  ح��ول 
ال��ك��ف��اءات العلمية  ب��اال���ص��ت��ف��ادة م��ن  امل��ع��رف��ة، 
املتوافرة بجامعة امللك عبدالعزيز، وال�صراكات 
العاملية لدى املركز، والقيام بدرا�صات اجلدوى 
ف��ر���س اال���ص��ت��ث��م��ار للقطاع اخل��ا���س  وحت��دي��د 

للم�صاركة يف امل�صاريع اال�صرتاتيجية.
ال��ور���ص��ة للطرفني،  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
م�صريا اإلى اأن من اأهم اأ�صباب جناحها  م�صاركة 
احل�صور يف جل�صات الور�صة للو�صول اإلى نتائج 

اإيجابية تخدم اأوقاف جامعة امللك خالد.
سعيد العمري
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أميـر عسير يوجه بإيجاد حلول لمشاكل الطرق
ويشدد على الدقة في اختيار المقاولين 

يحيى التيهاني

���ص��دد ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 
في�صل بن خالد، اأمري منطقة ع�صري، 
ع��ل��ى ���ص��رع��ة االن���ت���ه���اء م���ن اإ����ص���الح 
االأ�صرار التي حلقت بعقبة �صلع جراء 
ال�صيول، و�صرورة اإيجاد حلول عاجلة 
ودائ����م����ة مل�����ص��اك��ل ال���ط���رق ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
النقل  وزارة  دور  اأهمية  على  م�صددا 
ب�صكل  �صيانتها  ومتابعة  تهيئتها  يف 

م�صتمر .
ا�صتقبال �صموه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
امل��ا���ص��ي،  االأح����د  االإم������ارة،  يف  مبكتبه 
وزير النقل �صليمان عبداهلل، اإذ ناق�س 
املتعلقة  امل��و���ص��وع��ات  م��ع��ه ع����ددا م��ن 
بالطرق يف ع�صري، وكذلك م�صروعات 

الطرق اجلاري تنفيذها.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأو����ص���ح وزي����ر النقل 
التي  العقبة  اإجن��از  مناق�صة  اأن��ه متت 
وج���ازان  ع�صري  منطقتي  ب��ني  ت��رب��ط 
بطول 135كم وبتكلفة اإجمالية قدرها 
�صتة مليارات، وهي من امل�صاريع التي 
حتظى باالأولوية بالن�صبة اإلى الطرق 
املحورية على م�صتوى اململكة، اإ�صافة 
اإلى اإن�صاء واعتماد عقبة رديفة لعقبة 
�صعار، وهي عقبة ق�صى التي تعد من 
اإلى  باملنطقة،  االأول��وي��ة  ذات  امل�صاريع 
ج��ان��ب  ع���دد م��ن م�����ص��روع��ات ال��ط��رق 
ال�صياحي،  ال�صودة  كطريق  باملنطقة، 
وط���ري���ق احل������زام ال����دائ����ري ال���ردي���ف 

وطريق ال�صاحل.
ال�صيانة  »ف����رق  اهلل  ع��ب��د  وق����ال 
ال�صيانة  عمليات  معظم  م��ن  انتهت 
يف امل����واق����ع امل���ت�������ص���ررة ب��ع��ق��ب��ة ���ص��ل��ع 
نتيجة االأمطار الغزيرة التي �صهدتها 
وتقوم  املا�صية،  االأي��ام  خ��الل  املنطقة 
بدورها مبا�صرة وبالتن�صيق مع اللجنة 
امل�صّكلة من املعنيني باالإمارة واجلهات 
واإدارة  امل����دين  ال���دف���اع  م���ن  االأم���ن���ي���ة 

سموه يستقبل وزيري النقل
والشؤون البلدية والقروية

الطريق  لتاأمني احلركة، وفتح  املرور 
التي  االأ���ص��رار  معاجلة  بعد  تدريجيا 
حل��ق��ت ال��ط��ري��ق، اإ���ص��اف��ة اإل���ى تهيئة 
امل����واق����ع امل���ت�������ص���ررة م���ن االن���ه���ي���ارات 
وترابية  حجرية  ردم��ي��ات  طريق  ع��ن 

بكميات جتاوزت 30 األف م³«.
واأ�صار اإلى اأنه مت اال�صتعانة باأكرث 
ال�صيانة من  اآلية من معدات  من 35 
يف  العمل  الإجن���از  وج��راف��ات  �صاحنات 
اأ����ص���رع وق����ت، ومت ال��ع��م��ل اأي�����ص��اً على 
اإع������ادة ال�����ص��ف��ل��ت��ة، وجت��ه��ي��ز ال��ط��ري��ق 
بناء  �صيتم  اأن����ه  اإل����ى  ل��ل��ح��رك��ة، الف��ت��ا 
ج�����ص��ور ا���ص��ت��ن��ادي��ة يف ب��ع�����س م��واق��ع 
املناطق  لتعزيز  دائ���م  ب�صكل  ال����وادي 

املت�صررة.
اأنه مت التعاقد مع �صركات  يذكر 
�صيانة  الإع����ادة  اجل���ودة  عالية  عاملية 
اللتني  و�صلع  �صعار  عقبتي  وت��اأه��ي��ل 
و�صاحل  ال�صروات  جبال  بني  تربطان 

تهامة.
من جهة اأخرى، ا�صتقبل �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري في�صل بن خالد،  
ال�����ص��وؤون  وزي���ر  ع�صري،  منطقة  اأم���ري 
اآل  عبداللطيف  وال��ق��روي��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
امل�صوؤولني  م��ن  ع��دد  ي��راف��ق��ه  ال�صيخ، 

بالوزارة. 
�صموه  ن��اق�����س  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  ويف 
ع��������ددا م�����ن امل����و�����ص����وع����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وكذلك  باملنطقة،  البلدية  باخلدمات 
تنفيذها،  اجلاري  البلدية  امل�صروعات 
م�������ص���ددا ع���ل���ى ����ص���رع���ة االن���ت���ه���اء م��ن 
اإ�صالح االأ�صرار التي خلفتها االأمطار 
وال�صيول خالل االأيام املا�صية، واإيجاد 
ح��ل��ول ع��اج��ل��ة ودائ���م���ة ل��ه��ا، وحت���ري 
املنفذين  امل��ق��اول��ني  اخ��ت��ي��ار  ال��دق��ة يف 
اإجن���ازات  لهم  ي��ك��ون  واأن  للم�صاريع، 
امل�����ص��روع��ات  تنفيذ  ���ص��اب��ق��ة يف  مم��ي��زة 
يف  الت�صاري�س  لتنوع  وذل��ك  الكبرية، 

منطقة ع�صري و�صعوبتها.
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من  كبرية  وبن�صبة  كثريا،  تعتمد  العاملية  اجلامعات  اأن  امل��ع��روف  من 
ميزانياتها، على عائداتها الوقفية، وتت�صدر جامعة هارفارد اجلامعات 
االأمريكية يف قيمة اأوقافها التي ت�صل اإلى  اأكرث من 37 مليار دوالر، 

وعدد اآخر من اجلامعات تزيد قيمة اأوقافها عن 20 مليار دوالر.
لتلك  وم�صتقرا  ثابتا  دخ��ال  الوقفية  اال�صتثمارات  ه��ذه  وت�صكل 
اجلامعات املرموقة؛  ولهذا جند اأنف�صنا نحن يف اجلامعات ال�صعودية، 
اأك��رب نحو تطوير االأوق���اف يف  اإط��ار روؤي��ة اململكة 2030 يف اجت��اه  ويف 

اجلامعات.
 وحل�صن احل����ظ ف�����اإن ب��ع�����س اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ع��ودي��ة ق���د ب����داأت 
م�صروعات االأوقاف فيها قبل عدة �صنوات وحققت جناحات جيدة على 

هذا ال�صعيد.
امل��ب��ادرات  لتبني  و�صعيها  خ��ال��د  امل��ل��ك  اه��ت��م��ام ج��ام��ع��ة  اإط����ار  ويف 
التطويرية، واأ�صوة ببع�س جامعاتنا ال�صعودية، فقد اأطلقنا مبادرة من 
اجلامعة الإن�صاء اأوقاف لها،  وهذا ما دعانا الأن ننطلق يف هذا امل�صروع 
من �صراكة مع اإحدى اجلامعات ال�صعودية التي لديها خربة ومتكن يف 

هذا التوجه الوقفي، وهي جامعة امللك عبدالعزيز.
اإن�صاء »اأوقاف جامعة امللك خالد« يف االأ�صبوع  وتنظيم ور�صة عن 
درا���ص��ات  اإع����داد  يف  للجامعة  ا�صرتاتيجية  خطة  �صمن  ي��اأت��ي  امل��ا���ص��ي 
فيها،  واأ�صعدت  اأوق�����اف  الإن�����ص��اء  تنفيذية  وخ��ط��ط  ع��م��ل  وت�����ص��ورات 
بافتتاحي وم�صاركتي يف هذه الور�صة، بح�صور عدد من اأ�صحاب املعايل 
من  االأع��م��ال  ورج���ال  واحل��ال��ي��ني  ال�صابقني  امل�صوؤولني  م��ن  وال�صعادة 
الوقف  االأوق��اف، مبا فيها  والدراية واالهتمام مبو�صوع  ذوي اخلربة 
التي  الور�س والربامج  الور�صة هي بداية ل�صل�صلة من  العلمي.  وهذه 

�صتنتهي، بحول اهلل، اإلى اإطالق وتد�صني هذا امل�صروع املهم.

أوقاف الجامعة

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

طالب الحد الجنوبي يزورون الجامعة
سعيد العمري

امل��ا���ص��ي،  االأ���ص��ب��وع  اجل��ام��ع��ة،  ا�صتقبلت 
حمافظة  يف  الثانوية  املرحلة  من  وف��دا 
ظ��ه��ران اجل��ن��وب، م��ك��ون��ا م��ن 3٨ طالبا 
واالإر���ص��اد  التوجيه  ق�صم  من  وم�صرفني 

باإدارة التعليم يف املحافظة.
وا���ص��ت��ه��ل ال���وف���د زي���ارت���ه ب��امل��ج��م��ع 
االأكادميي باملحالة حيث ا�صتقبلهم عميد 
اجلنوب  ب��ظ��ه��ران  واالآداب  ال��ع��ل��وم  كلية 
الدكتور م�صفر اأحمد اآل عاطف، وعميد 
ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��ل��ي اآل 

مريع، وعميد الربامج امل�صرتكة الدكتور 
اأحمد عبداهلل مب�صر، ووكيل كلية العلوم 
اجل��ن��وب  ظ���ه���ران  مب��ح��اف��ظ��ة  واالآداب 

الدكتور حممد عبداهلل القحطاين.
وا���ص��ت��م��ع ال���وف���د اإل����ى ���ص��رح م��وج��ز 
ع���ن ال�����ص��ن��ة ال��ت��ح�����ص��ريي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
وامل��ع��ام��ل  التعليمية  ال��ق��اع��ات  زار  ك��م��ا 
امل���خ���ربي���ة، ق��ب��ل اأن ي��ن��ت��ق��ل اإل����ى ع��م��ادة 
القبول والت�صجيل باجلامعة ويطلع على 
والتخ�ص�صات  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ق��ب��ول  اآل��ي��ة 
واالإج��اب��ة  امل��ق��دم��ة،  وال���ربام���ج  العلمية 
املتعلقة  اال�صتف�صارات  م��ن  العديد  ع��ن 

والتقى  باجلامعة.  االإلكرتوين  بالقبول 
لل�صوؤون  اجل��ام��ع��ة  بوكيل  اأي�����ص��ا  ال��وف��د 
حممد  الدكتور  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
ع��ل��ي احل�����ص��ون ال����ذي رح����ب ب��ه��م ن��ي��اب��ة 
ع��ن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب��ذل 
امل���زي���د م���ن اجل����د واالج����ت����ه����اد. ث���م زار 
ال���وف���د ع���م���ادة ����ص���وؤون ال���ط���الب واط��ل��ع 
اكت�صاف  ودوره��ا يف  اإجنازاتها  اأب��رز  على 
املواهب والقدرات الطالبية والعمل على 

توجيهها التوجيه ال�صليم.
 ك��م��ا اط���ل���ع ع��ل��ى اإجن�������ازات ع��م��ادة 
����ص���وؤون امل��ك��ت��ب��ات، واآل���ي���ة اال���ص��ت��ف��ادة من 

مدير الجامعة يدشن خدمة التربية 
الميدانية اإللكترونية

مالحمها،  وتتوحد  ال�����ص��ورة  لتتكامل 
اأن تكون التقنية هي الداعم االأ�صا�س يف 
للو�صول  والو�صيلة  التعليمية،  العملية 

اإلى الغاية املن�صودة.
واأ�صاف اأنه �صتكون هناك م�صابقة 
ن��ه��اي��ة ك���ل ع����ام، ي��ج��ري ال��ع��م��ل عليها 
ح��ال��ي��ا الأف�����ص��ل ك��ل��ي��ة، واأف�����ص��ل ق�صم، 

وكذلك اأف�صل اإدارة.
من جانبه، اأكد عميد كلية الرتبية 
موقع  اأن  ك��ا���ص��ي  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
االإلكرتونية  امليدانية  الرتبية  خدمة 
ال�����ذي ي��ه��م ال���ط���ال���ب ل��ل��ح�����ص��ول على 
درا�صي  ف�صل  خ��الل  امل��ي��داين  التطبيق 
واحد، يتم من خالله تقييم اأدائه بحيث 
ي�صمح له باختيار 15 مدر�صة، ومن ثم 
للتطبيق  واح���دة  م��در���ص��ة  تر�صيح  يتم 
ف��ي��ه��ا، م�����ص��ريا اإل�����ى اأن م���ا مي��ي��ز ه��ذه 

سعيد العمري

الدكتور  االأ�صتاذ  اجلامعة،  مدير  د�ّصن 
الرتبية  خ��دم��ة  م��وق��ع  ال�صلمي،  ف��ال��ح 
اأطلقتها  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة،  امليدانية 
امل��ع��ل��وم��ات،  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  االإدارة 
وم�صروع  ال��رتب��ي��ة،  كلية  م��ع  بالتعاون 
الكليات  م��واق��ع  م��ن  اجل��دي��دة  الن�صخة 
االإل���ك���رتون���ي���ة. وق����دم ال�����ص��ل��م��ي ���ص��ك��ره 
امل�صاريع،  ه��ذه  على  القائمني  جلميع 
اخلطوات  من  املزيد  ب��ذل  على  وحثهم 

التطويرية.
ك��م��ا ح���ث ج��م��ي��ع ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
ب��ال��ت��ف��اع��ل وال���ت���ع���اون م���ن خ����الل ه��ذه 
يف  احلديثة  التقنية  وا�صتثمار  امل��واق��ع، 
دعم م�صرية التعليم، مو�صحا اأن الغاية 
تعليمية  موؤ�ص�صة  ك��ل  لها  تطمح  ال��ت��ي 

اخل��دم��ة ه���ي: ال�����ص��ه��ول��ة، واإل��ك��رتون��ي��ة 
بعيدا  وامل��در���ص��ة،  ال��ط��ال��ب  ب��ني  الطلب 

عن الطريقة التقليدية اليدوية.
�صرح مف�صل  اإلى  وا�صتمع اجلميع 
ع���ن م��وق��ع خ��دم��ة ال��رتب��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة 
االإلكرتونية، قدمه وكيل كلية الرتبية 
الدكتور حممد اآل حمفوظ، اأو�صح فيه 
اخلدمات التي يقدمها املوقع، واإمكانية 
ال��ت��ح��ك��م ب���امل���دار����س امل��ت��اح��ة م���ن حيث 
التعريف واحلذف واخلدمة، والتفعيل 
اأو االإي����ق����اف ح�����ص��ب احل���اج���ة، واأي�����ص��ا 
اإلى  اإمكانية الرت�صيح اليدوي للطالب 
مدر�صة حمددة من قبل مدير النظام، 
مبينا اأنه يتم الرت�صيح ح�صب املفا�صلة 
خا�صية  وت���واف���ر  وامل���ع���دل  ب���االأول���وي���ة 
املر�صحني  للطلبة  الن�صية  ال��ر���ص��ائ��ل 

وتكوين التقارير ح�صب احلاجة.

على  اجلامعة  مدير  اطلع  كما 
مواقع الكليات اجلديد الذي يهدف 
اإلى عمل ت�صميم موحد ي�صهل اإدارة 
واالأل����وان،  الهوية  وتوحيد  امل��واق��ع، 
مبا يتما�صى مع هوية اجلامعة، كما 
واإث��راء  بال�صهولة،  الت�صميم  يتميز 

املحتوى ب�صكل تلقائي.
وح���������ص����ر ال�����ت�����د������ص�����ني، وك���ي���ل 
اجل��ام��ع��ة ل��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات ال��دك��ت��ور 
���ص��ع��د ب���ن دع���ج���م، ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
اأح��م��د  واجلودة الدكتور  للتطوير 
اجل���ب���ي���ل���ي، وع���م���ي���د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
ووكيل  كا�صي،  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اآل 
حمفوظ، وامل�صرف العام على االإدارة 
ال��دك��ت��ور  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��ع��ام��ة 

�صامل العلياين.

املحركات البحثية العاملية وت�صخريها يف 
خدمة العلم واملعرفة.

اإلى كلية  الثانوية  انتقل طالب  ثم 
الطب، ووقفوا على براجمها االأكادميية، 
وزاروا امل�صرحة الطبية واملعامل وغريها. 
واالآداب  العلوم  كلية  عميد  واأو�صح 
اأحمد  م�صفر  الدكتور  اجلنوب  بظهران 
اإط����ار  يف  ت���اأت���ي  ال����زي����ارة  اأن  ع���اط���ف  اآل 
اجلهات  مع  املجتمعية  اجلامعة  �صراكة 
من  ما  كل  وتقدمي  باملنطقة،  التعليمية 
من  ومن�صوبيه  بالتعليم  ال��رق��ي  ���ص��اأن��ه 

طالب ومعلمني.



37043 مستفيدا من برنامج الجامعة الصحي بالحريضة
سعيد العمري

ب������ل������غ ع������������دد امل�����������ص�����ت�����ف�����ي�����دي�����ن م���ن 
ب�������رن�������ام�������ج اجل�������ام�������ع�������ة ال���������ص����ح����ي 
وال���ت���ث���ق���ي���ف���ي وال����ت����وع����وي اخل���ام�������س 
رج��ال  حمافظة  مبركز احلري�صة يف 
بينما  م�����ص��ت��ف��ي��دا،   37043 اأملع نحو 

ن���ف���ذه 230م������ن ال����ك����وادر االأك���ادمي���ي���ة 
والتخ�ص�صية واالإدارية باجلامعة.

من  ال�صريعة اأكرث  كلية  ونظمت 
ودورات  ما بني حما�صرات  ن�صاطا   73
 11770 منها  ا�صتفاد  جمعة،  وخ��ط��ب 
�صخ�صا يف الدوائر احلكومية واملدار�س 
والدور االجتماعية واجلوامع، و�صملت 

امل��ح��ا���ص��رات واخل��ط��ب امل��ق��دم��ة ع��ددا 
من املو�صوعات، اأهمها موقف ال�صباب 
امل�����ص��ل��م م���ن ال���ف���ن، وال�����ص��ب��اب اأم����ام 
التكفري  وفتنة  وال�����ص��ه��وات،  ال�صبهات 
الفكري: �صرورته  والتفجري، واالأمن 
واأ���ص��ب��اب��ه، ون��ع��م��ة االأم����ن وامل��ح��اف��ظ��ة 
عليها، وكذلك الغزو الفكري: خطره 

اإعجاز  م��ن  و���ص��ور  وع��الج��ه،  واأ�صبابه 
القراآن وال�صنة، واالنحرافات الفكرية 
وخ��ط��ره��ا وط�����رق ع��الج��ه��ا، واإت���ق���ان 
ال��ع��م��ل، واالأم���ان���ة وامل�����ص��وؤول��ي��ة، ومم��ا 
املحا�صرات  مو�صوعات  اأي�صا  تناولته 
ط��اع��ة ويل االأم����ر وث��م��رت��ه��ا، وح��رم��ة 
ال���دم وامل����ال واالأع����را�����س، وامل��واط��ن��ة: 

احل���ق���وق وال����واج����ب����ات، وغ���ريه���ا من 
املحا�صرات. 

ال�����ذي  ال�����ربن�����ام�����ج  اأن  ي�����ذك�����ر 
امل��ن��اط��ق  يف  ���ص��ن��وي��ا  اجل��ام��ع��ة  تقيمه 
ال���ن���ائ���ي���ة ب��ع�����ص��ري ي���ه���دف اإل������ى ب��ن��اء 
املجتمع،  اأف��راد  �صراكة جمتمعية مع 
اجلامعة  اإمي����ان  م��ب��داأ  م��ن  وينطلق 

التعليم  ع��ل��ى  يقت�صر  ال  دوره����ا  ب���اأن 
اإلى خارج  واإج��راء البحوث، بل ميتد 
اإل��ى  بخدماتها  لت�صل  موؤ�ص�صاتها، 
خمتلف القطاعات والفئات واالأعمار، 
لتزويدهم باملعرفة املتجددة واخلربة 
لت�صبح  ال�صحية،  واخلدمات  الفنية 

�صريكا فعاال مع املجتمع .
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خدمات 
قدمتها 
العيادات 

المصاحبة 
للبرنامج

• 1٨612 �صخ�صا ا�صتفادوا من خدمات 
العيادات.

ق��دم��ت  ع���ي���ادة ط��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة   1٨7 •
خدماتها من خمتربات ومعامل اأ�صعة.

• اأكرث من 200 نوع من االأدوية حوتها 
ال�����ص��ي��دل��ي��ة مب�����ص��ارك��ة ك��ل��ي��ات ال��ط��ب، 
التطبيقية،  الطبية  واالأ�صنان، والعلوم 
الطبية،  واملدينة  والرتجمة،  واللغات 
باأبها، والتمري�س بخمي�س  والتمري�س 
م�������ص���ي���ط، وج���م���ع���ي���ة ع���ن���اي���ة وج��م��ع��ي��ة 

الكوثر.
اإلقاء حما�صرات  ال��ربن��ام��ج  ���ص��ه��د   •
ودورات  م���رئ���ي���ة،  وع���رو����ص���ا  ت���وع���وي���ة 
وور���س  ميدانية  وم�صوحات  تدريبية، 
مل���ا ي��رب��و ع��ل��ى 6661 م�����ص��ت��ف��ي��دا،  ع��م��ل 
مب�صاركة كلية ال�صريعة، وعمادة القبول 
املجتمع،  خ��دم��ة  وع��م��ادة  وال��ت�����ص��ج��ي��ل، 
وعمادة �صوؤون الطالب، واالإدارة العامة 

لالأمن وال�صالمة باجلامعة.
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ب�����ص��ج��رة ال���زي���ت���ون ال���ت���ي ت�����زرع ل��الأج��ي��ال 
اأن�صئت  ال��ق��ادم��ة. وق����ال »ه��ن��اك ج��ام��ع��ات 
قدميا على االأوق��اف، ومعتمدة ماليا على 
م�����وارد االأوق�������اف، وخ���ري م��ث��ال ع��ل��ى ذل��ك 
ب��� 36  اأوق��اف��ه��ا  التي تقدر  ه��ارف��ارد  جامعة 
البنوك،  يف  جم��م��دة  ولي�صت  دوالر  مليار 
ما  ت�صغيل اجلامعة على  ويتم  ت�صتثمر  بل 
التي  وا�صتثماراتها  االأوق��اف،  ي�صمى غالل 

ت�صمى اأ�صوال«.
وت�صاءل النملة »ماذا جنعل احلكومة 
���ص��يء، فنحن يف مرحلة  ب��ك��ل  ت��ق��وم  دائ��م��ا 
خم��ت��ل��ف��ة، وب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ع��م��ا ك��ن��ا عليه يف 

النملة: أوقاف الجامعات مشروع جبار
سعيد العمري

االجتماعية  وال�����ص��وؤون  العمل  وزي���ر  ���ص��دد 
ال�صابق، االأ�صتاذ الدكتور علي النملة، على 
واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  تكون  اأن  ينبغي  اأن��ه 
قوية،  م�صاندة  للحكومة  م�صاندة  االأهلية 

ورافدا ماليا لها. 
واأو������ص�����ح ال��ن��م��ل��ة خ�����الل ك��ل��م��ت��ه يف 
ور���ص��ة ع��م��ل اإن�����ص��اء اأوق�����اف ج��ام��ع��ة امللك 
لها،  امل�����ص��روع جبار وراف���د كبري  اأن  خ��ال��د، 
اأه��داف��ه،  ليحقق  طويل  وق��ت  اإل��ى  ويحتاج 
م�صت�صهدا  االآن،  ال��ب��ذرة  تو�صع  اأن  ويكفي 

ال�����ص��اب��ق ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى احل��ك��وم��ة يف كل 
احلالية  امل��رح��ل��ة  نعي�س  اأن  وي��ج��ب  ���ص��يء، 
م��ع��ت��م��دي��ن ع��ل��ى امل������وارد ال���ذات���ي���ة، وم��ن��ه��ا 
االأوق��اف وكل ما يحدث يبقى حتت مظلة 
مبا�صرة  م�صوؤولية  وم�����ص��وؤول��ة  احل��ك��وم��ة، 
و���ص��ي��ادة ت��ام��ة ل��ه��ا، واأن ي��ك��ون ب��اإ���ص��راف��ه��ا 
وم��راق��ب��ت��ه��ا وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، ول��ك��ن احل��ك��وم��ة 
بحاجة اإلى اأذرع م�صاعدة لها من القطاعني 
على  القائمني  ون�صح  واخل���ريي«.  االأه��ل��ي 
امل�������ص���روع ب��اال���ص��ت��ف��ادة م���ن جت�����ارب ب��ي��وت 
اخلربة املحلية يف اإقامة االأوقاف، واالبتعاد 

عن نظرياتها العاملية.

الجامعة في حلقة نقاش
عن المخدرات

مواجهة  يف  اجلامعات  دور  ح��ول  النقا�س  حلقة  يف  اجلامعة  من  وف��د  �صارك 
قاعة  يف  امل��خ��درات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  نظمتها  التي  امل��خ��درات  ظاهرة 
ع��دد من  بح�صور  الريا�س  »وا����س« يف   ال�صعودية  االأن��ب��اء  بوكالة  امل��وؤمت��رات 
االأك��ادمي��ي��ني يف اجل��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة.  و���ص��م وف��د اجل��ام��ع��ة، عميد خدمة 
الطب  وا�صت�صاري  حمدان،  �صعيد  مبارك  الدكتور  امل�صتمر  والتعليم  املجتمع 
النف�صي الدكتور ح�صن العمري، والدكتور علي اآل زهري القحطاين من ق�صم 
وقاية  �صبل  ب�صاأن  نقا�صا  احللقة  و�صهدت  االإن�صانية.  العلوم  بكلية  االإع���الم 

�صباب الوطن من هذه االآفة.

ل�صغل  حاجتها  باجلامعة  الطبية  املدينة  اأعلنت 
بع�س الوظائف ال�صحية عن طريق التعاقد على 
ف��رع  يف  للعمل  وذل���ك  ال���ذات���ي،  الت�صغيل  ب��رن��ام��ج 
اجل��ام��ع��ة مب��ح��اي��ل، وا���ص��رتط��ت ل�صغل ال��وظ��ائ��ف 

املطروحة ما يلي: 
• اأن يكون املتقدم حا�صال على ال�صهادة املوؤهلة 

يف التخ�ص�س املطلوب.
• احل�����ص��ول ع��ل��ى ���ص��ه��ادة ال��ت�����ص��ج��ي��ل وب��ط��اق��ة 
للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة  من  الت�صنيف 

ال�صحية واأن يكون الت�صجيل �صاري املفعول.
اأخ��رى  جهة  اأي  مع  بعقد  مرتبطا  يكون  اأال   •
اإخ��الء  خ��ط��اب  باإح�صار  يتعهد  اأو  قبوله  عند 
ط��رف م�صدق من جهة عمله خ��الل �صهر من 

قبوله.
يكون  واأال  وال�صلوك  ال�صرية  ح�صن  يكون  اأن   •
قد �صدر بحقه حكم �صرعي اأو ف�صل من وظيفة 

اأو برنامج تدريبي اأو برنامج ت�صغيل ذاتي.
• اإرفاق ال�صهادة وال�صرية الذاتية.

جهة  م��ن  م�صدقا  ب��اخل��ربة  م�صهد  اإح�����ص��ار   •
عمله.

• اإرف����اق خ��ط��اب ي��ذك��ر ف��ي��ه ال��وظ��ي��ف��ة املتقدم 
عليها.

• ي��ر���ص��ل ال��ط��ل��ب وال���وث���ائ���ق امل��ط��ل��وب��ة خ��الل 
اأ�صبوعني من ن�صر االإعالن يف ال�صحف املحلية 

kkumc@kku.edu.sa :على الربيد التايل

وظائف صحية بـ »طبية الجامعة«
المسمى الوظيفي

طبيب مقيم
طبيب مقيم
طبيب مقيم

طبيب أخصائي
طبيبة نساء ووالدة

الجنس
ذكر
أنثى
ذكر
ذكر
أنثى

العدد المطلوب
2
2
1
1
1

التخصص
طب عام )بكالوريوس(
طب عام )بكالوريوس(

طب وجراحة أسنان )بكالوريوس(
طب باطني )ماجستير أو زمالة(

طب أمراض النساء والوالدة )ماجستير أو زمالة(

المسميات الوظيفية المطلوبة



أخبار الجامعة

25 طالبا بدورة السينوغرافيا المسرحية
عدنان االلمعي

ن��ظ��م ال��ن�����س��اط امل�����س��رح��ي ب��اجل��ام��ع��ة، دورة 
���س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا امل�������س���رح، ل���ط���اب ال��ن�����س��اط، 
الدورة �صمن  واأت��ت  اأي���ام.  خم�صة  وا�صتمرت 
فعاليات واأن�صطة وبرامج املهرجان امل�صرحي 
بعمادة  ممثلة  اجلامعة  تقيمه  الذي  الثالث 

�صوؤون الطالب يف الف�صل احلايل.
وقدم الدورة التي و�صفت باملتخ�ص�صة 
املدرب  امل�صرحية،  ال�صينوغرافيا  يف جماالت 
وامل��خ��رج امل�����ص��رح��ي زك��ري��ا امل��وؤم��ن��ي، وت��ن��اول 
االإ�����ص����اءة، وكيفية  اأب����رزه����ا:  ف��ي��ه��ا حم����اور 
وكيفية  املنا�صبة،   االأل���وان  واختيار  ر�صمها، 

ت��اأث��ي��ث امل�����ص��رح مب��ج��م��وع��ة م���ن ال��ع��الم��ات 
معاين  تو�صيح  بق�صد  والب�صرية  ال�صمعية 

الن�س الدرامي وتف�صري موؤ�صراته. 
حممد  امل�سرحي،  الن�ساط  مدير  وبينّ 
ك��ل ما  ت��ق��دمي  اإدارت����ه على  الكعبي، ح��ر���س 
يفيد الطالب، وذلك بدعم من عميد �صوؤون 
الطالب الدكتور مريع الهبا�س، م�صريا اإلى 
اأك��رث من 25 طالبا  ا�صتفاد منها  ال��دورة  اأن 

من املهتمني باملجال امل�صرحي.
ال�������دورة ه���ي ام���ت���داد  اأن ه����ذه  ي���ذك���ر 
الن�ساط  يقدمها  التي  ال��دورات  للعديد من 
املهرجان  هام�س  على  باجلامعة  امل�صرحي 

امل�صرحي الثالث.

النشاط المسرحي يقر جدول التصفيات النهائية لمهرجانه الثالث
عدنان األلمعي

ي��ح��ت�����ص��ن م�����ص��رح اجل��ام��ع��ة ب��امل��دي��ن��ة 
اجلامعية، يف القريقر، خالل  االأ�صبوع 
املوؤهلة  النهائية  الت�صفيات  احل���ايل، 
اجلامعة  م�����ص��رح  م��ه��رج��ان  لنهائيات 

الثالث.
واأو���ص��ح م��دي��ر امل��ه��رج��ان، رئي�س 
الكعبي،  حم��م��د  امل�����س��رح��ي،  ال��ن�����س��اط 

�صمل  الثالثة،  دورت���ه  يف  امل��ه��رج��ان  اأن 
العديد من الدورات التي توؤهل وتفيد 
طاب الن�ساط امل�سرحي ب�سكل خا�ص 
مبينا  ع���ام،  ب�صكل  اجل��ام��ع��ة  وط���الب 
اإليه  ال��دورات �صملت كل ما يحتاج  اأن 

املمثل امل�صرحي.
الت�صفيات  اأن  الكعبي  واأ���ص��اف 
النهائية اأقرت يف هذه الدورة وللمرة 
وذلك  امل�صاركة،  الكليات  بني  االأول��ى 

املقدمة.  من االأعمال  الكبري  للكم 
ودع������ا ال��ك��ع��ب��ي اجل���م���ي���ع ل��ل��ح�����ص��ور 
التي  التقدميية  العرو�س  وم�صاهدة 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ك��ل��ي��ات، م��ب��ي��ن��ا اأن ه��ن��اك 
جلنة حتيكم متخ�ص�صة يف اجلوانب 
احل���رك���ي���ة وال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة واالإ������ص�����اءة 
ال��ع��ن��ا���ص��ر  ه����ذه  ك���ل  واأن  وال�������ص���وت، 
ت��ق��ع ���س��م��ن ن��ط��اق ال��ن��ق��اط امل��وؤه��ل��ة 

للنهائيات.

برنامج التصفيات بين الكليات
األحد: كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�صيط،  بعد �صالة  املغرب، 

يعقبها كلية الهند�صة بعد �صالة الع�صاء .
االثنين: كلية طب االأ�صنان بعد املغرب، ثم كلية العلوم االإن�صانية، بعد الع�صاء.

الثالثاء: كلية الطب بعد املغرب، وكلية اللغات والرتجمة بعد الع�صاء.

األربعاء: كلية املجتمع بعد املغرب، وكلية العلوم االإدارية بعد الع�صاء.

العدد 199  |  29 جمادى األولى 1438  |  26 فبراير 2017



إعالنات

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

طب األسنان تنظم»دليلك ألول خطوة«
عدنان األلمعي

 اأق����ام ن����ادي ط����ب االأ�صن����ان �صم����ن فعاليات����ه 
له����ذا الع����ام بال�صراك����ة م����ع ن����ادي الربام����ج 
خط����وة«  الأول  »دليل����ك  امل�صرتك����ة،  فعالي����ة 
لط����الب طب االأ�صن����ان بال�صن����ة التح�صريية 
باملحال����ة. وت�صمن����ت الفعالي����ة ن�صائ����ح م����ن 
عمي����د الكلي����ة الدكت����ور اإبراهي����م ال�صه����راين 
وتوجيه����ات م����ن وح����دة التوجي����ه واالإر�ص����اد 
وم����ن طبي����ب االمتي����از الدكتور اأن�����س الحق، 
وم����ن الزم����الء بن����ادي ط����ب االأ�صن����ان، كم����ا 
وزع����ت  مطوي����ات عل����ى طالب ط����ب االأ�صنان 

باملجمع االأكادميي باملحالة .
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كليات البنات

100 متطوعة يكافحن الصلب المشقوق
إيمان عياض

تنظم الجامعة، غدا االثنين وبعده، برنامج توعية يستهدف فتيات المنطقة الجنوبية )١٤ سنة فما فوق( في ١٢ موقعا موزعا على كليات الطالبات وبعض 
الجمعية  بالتعاون مع  البرنامج  ويقام  المشقوق.  بالصلب  اإلصابة  نسبة  لتقليل  الفوليك  تناول حمض  بأهمية  الوعي  نسبة  لرفع  المستشفيات وعسير مول، 
السعودية لجراحة األعصاب، ومستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها للنساء والوالدة، ومستشفى خميس مشيط للنساء والوالدة، وبإشراف مباشر من 
وكيل كلية الطب، استشاري جراحة المخ واألعصاب، الدكتور إبراهيم النعمي، وبمشاركة أكثر من 100 متطوعة من مختلف الكليات الصحية.   ويهدف البرنامج 
إلى تحقيق دور الجامعة في رفع نسبة الوعي لدى الفتيات في عمر اإلنجاب بمدى أهمية اتباع أنظمه صحية حتى من قبل مرحلة الحمل، مما يهيء التوقيت 

المناسب والتدخل العالجي من قبل حدوث المرض ويحمي األم وطفلها وعائلتها من معاناة تستمر سنوات لسب يمكن تجنبه. 
يشار إلى أن دراسة أجرتها الدكتورة جميلة قاري، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أوضحت أن ٨٨٪ من طالبات الجامعة ال يعرفن عالقة حمض 
الفوليك بمرض الصلب المشقوق، ودعت في نهاية دراستها إلى برامج توعية تستهدف الفتيات في هذه المرحلة العمرية. في سياق متصل، دعت منظمة 
الصحمة العالمية إلى اعتماد أنظمة مكثفه من التوعية، وتدخالت تثري األغذية بحمض الفوليك ومنها المياه، وتم تطبيق ذلك في الواليات المتحدة األميركية 

وكندا منذ عام ١٩٩٨؛ وبذلك تراجعت نسبة اإلصابة بالصلب المشقوق في كلتا الدولتين بشكل ملحوظ.
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ندوة علمية لمحو األمية
كريمة سالم

�صارك���ت كلي���ة العل���وم واالآداب مبحاي���ل، ممثلة مبجموعة من ع�ص���وات  هيئة التدري�س باملجم���ع االأكادميي، يف 
ن���دوة علمي���ة اأقامه���ا  ق�صم تعليم الكب���ار باالإدارة العام���ة للتعليم مبحافظة حمايل  بعن���وان »جتارب عربية يف 

حمو االأمية« ، �صلطت ال�صوء على جتربة كل من م�صر  وتون�س وال�صودان يف تقليل ن�صبة االأمية.
وتاأتي ه���ذه الب���ادرة بطل���ب م���ن رئي�صة تعليم الكب���ار يف اإدارة التعلي���م مبحايل، فاطم���ة االأملعي. وح�صرت 
الن���دوة جمموع���ة م���ن من�صوب���ات التعليم العام مبحاي���ل ع�صري تبادلن النقا����س حول االأ�صباب الت���ي تقف وراء 

ارتفاع ن�صب االأمية يف الدول العربية واحللول التي ميكن اتخاذها للحد من انت�صارها.
ويف خت���ام الن���دوة، ُكرمت كلي���ة العلوم واالآداب مبحاي���ل ممثلة بعميدتها  واالأع�ص���اء امل�صاركني يف 
الندوة؛ و�صكرت م�صاعدة مدير التعليم لل�صوؤون التعليمية، غاية بلقا�صم، الدور الريادي الذي تقوم به 
جامع���ة املل���ك خالد يف منطقة ع�ص���ري، داعية اإلى ت�صافر جهود الدوائر احلكومية لدفع عجلة التنمية 

الب�صرية خدمة ل� »روؤية 2030«.
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100 ألف حذف وإضافة
سارة القحطاني 

اأعلن���ت عم���ادة القب���ول والت�صجي���ل اإنهاء جمي���ع العملي���ات االأكادميي���ة اخلا�صة بطالب 
وطالب���ات اجلامع���ة، للف�ص���ل الدرا�صي الث���اين، وانتظ���ام العملية التعليمي���ة يف القاعات 
الدرا�صي���ة. وق���ال عمي���د القبول والت�صجي���ل باجلامع���ة، الدكتور عبد املح�ص���ن القرين، 
اإن م���ن اأه���م العملي���ات الت���ي مت تنفيذه���ا يف االأ�صبوع���ني املا�صي���ة، التحوي���ل والت�صجيل 
والفر����س، م�ص���ريا اإل���ى ت�صجي���ل اآيل الأكرث م���ن 70 األف طالب وطالب���ة، واأكرث من 100 

األف عملية حذف واإ�صافة وتعديل.
 وتاب���ع »مت ا�صتقب���ال اأكرث من 15 األف طلب على خدمة التوا�صل اجلديد للحذف 
و االإ�صافة، كما اأنهت العمادة حتويل اأكرث من 700 طالب وطالبة من خمتلف الدرجات 
العلمية يف اجلامعة، لتنهي العمادة بذلك اأحد اأكرب العمليات ال�صخمة يف وقت قيا�صي 
مقارن���ة بحج���م العم���ل املنجز«. وختم الق���رين قائ���ال »تتمني العم���ادة جلميع الطالب 

والطالبات التوفيق يف هذا الف�صل«.

مجتمع أبها تحتفي بالجنادرية 
ليلى الشهراني

نظمت كلية املجتمع باأبها، االأربعاء املا�صي، حتت رعاية عمادة �صوؤون الطالب ووكالتها 
للطالب���ات احتفاال مبنا�صبة املهرجان الوطني للثقافة والرتاث »اجلنادرية31«. وتخلل 
احلف���ل ال���ذي اأقي���م يف �صاحة الكلي���ة، عر�س مرئي �صم �صورا للحا�ص���ر واملا�صي، كم مّت 
عر����س جمموعة م���ن االأكالت واالأدوات واملالب�س القدمية. وكان للفن الت�صكيلي اأي�صا 
ح�ص���وره بعدة لوحات عربت عن ت���راث املنطقة. وح�صر احلفل عميدة الكلية الدكتورة 

منرية اأبو حمامة، واأع�صاء هيئة التدري�س، وعدد من املوظفات، و600 طالبة.

برنامجان تدريبيان بآداب الخميس 
رحمة عبدالرحيم

نظم���ت كلي���ة العل���وم واالآداب بخمي����س م�صي���ط، دورة تدريبي���ة الأع�صاء هيئ���ة التدري�س 
باللغ���ة االإجنليزي���ة بعن���وان »قيا����س خمرجات التعل���م«، قدمته���ا  املدربة عائ�ص���ة �صعيد 
نا�ص���ر، وتناول���ت فيها خمرج���ات التعلم واأهدافها وطرق قيا�صه���ا، وذلك يف اإطار تفعيل 
اجلودة.  ويف االإطار ذاته، نظم ق�صما علوم احلا�صب ونظم املعلومات ور�صة عمل بعنوان 
»ا�صتخ���دام بالك بورد : طرق وحيل«، �صارك فيها عدد كبري من اأع�صاء هيئة التدري�س 

من جميع االأق�صام. 

اختراع طالبة يحقق ميدالية ذهبية
كريمة سالم

حقق���ت  طالبة امل�صت���وي الرابع بكلية العلوم واالآداب للبن���ات مبحايل )ق�صم الفيزياء(، 
ي�ص���رى احل�ص���ن عب���ده الدره���م، املرك���ز الث���اين يف معر����س اجلامع���ة املنتج���ة ال���ذى 
نظمته جامع���ة االإم���ام حمم���د ب���ن �صع���ود االإ�صالمي���ة خ���الل الف���رتة  م���ن 22 ال���ى 24 

جمادى االأولى املن�صرم، يف مركز امللك �صلمان للمعار�س واملوؤمترات باجلامعة.
ونال���ت ي�ص���رى الدره���م تكرمي���ا  مقاب���ل ابتكاره���ا »املاكين���ة امل�صنف���ة للم�صح���ف 
ال�صري���ف«، وه���و عب���ارة ع���ن ماكينة م�صنف���ة للم�صاحف ت�صب���ه يف عمله���ا ماكينة البيع 
الذاتي���ة وال�صراف االآيل، حتتوي عل���ى �صا�صه مل�س فيها جميع اللغات ويوجد فيها زران 
متتاليان وفتحتان اأوالهما لالإدخال والثانية لالإخراج، يتم ترتيب امل�صاحف فيها من 
حي���ث اللغ���ات؛ اإذ يتم ال�صغط على اللغة، ومن ثم زر االإخراج ليخرج امل�صحف، وكذلك 
احل���ال يف االإع���ادة. يذك���ر اأن الطالب���ة ي�ص���رى ح�صلت على ث���الث ميدالي���ات: برونزية 
وف�صي���ة وذهبي���ة و�صهادة م�صاركة يف املهرجان ال�صع���ودي، و�صاركت يف م�صابقة »فكرتي« 
يف جامعة امللك خالد، وح�صلت على املركز اخلام�س، كما فازت بامليدالية الذهبية ودرع 

االإبداع يف جمال البحث العلمي و االبتكار.

مركز السامر يستقبل المستجدات 
 

كوثر الطيب احمد 
اأق���ام  املركز اجلامعي للطالب���ات بال�صامر، بالتعاون مع عمادة �صوؤون الطالب ووكالتها 
املخت�ص���ة باأم���ور الطالبات، وبرعاي���ة عمي���دة املرك���ز اجلامع���ي ع���ال اآل حاق���ان ، حف���ل 
ا�صتقب���ال امل�صتج���دات للف�ص���ل الدرا�ص���ي الثاين جلمي���ع اأق�ص���ام التخ�ص�ص���ات ال�صحية 
وكلي���ة احلا�ص���ب. وخ���الل احلف���ل، رحب���ت اآل حاق���ان  بالطالب���ات، قب���ل اأن تتحدث عن 

االأنظمة واللوائح اجلامعية، وحتث احلا�صرات على اجلد واالجتهاد.
يف ال�صي���اق ذات���ه، وجه���ت م�صجل���ة املرك���ز اجلامع���ي �صاحل���ة فقيهي،  ن�صائحه���ا 
للم�صتج���دات ع���ن كيفي���ة التوا�ص���ل م���ع العم���ادة واخلدم���ات االإلكرتوني���ة يف موق���ع 
اجلامع���ة، بينم���ا قدم���ت ع�ص���وة التدري����س باملرك���ز، �صلم���ى عطاف، نب���ذة ع���ن التعل���م 
االإلك���رتوين وكيفيه التوا�صل م���ع اأ�صتاذ املقرر، م�صرية اإلى اأن »بالك بورد«  يوفر بيئة 

تعليمية اإلكرتونية متطورة. 

تهيئة 92 خريجة للتوظيف 
هنادي الشهراني 

نظم���ت  وح���دة �ص���وؤون اخلريج���ات بكلية الرتبية للبن���ات باأبه���ا، دورة تدريبية 
بعن���وان »ا�صرتاتيجي���ات احل�ص���ول على عم���ل«، األقت ال�صوء عل���ى كيفية كتابة 
ال�ص���رية الذاتي���ة واجتياز املقابل���ة ال�صخ�صية. قدمت ال���دورة كل من الدكتورة 
اإمي���ان فرغل���ي، واملدربت���ني: فاطم���ة الغام���دي، ورن���ا ال�صه���راين، وهدفت اإلى 
تهيئ���ة خريج���ات العام احلايل  بالكلي���ة، )وعددهن92خريج���ة(، اإلى االلتحاق 

ب�صوف العمل، وحتديد الهدف الوظيفي وبناء العالقات .
 

تدريبات على القطع والوصل 
كريمة سالم

اأقام���ت وح���دة التطوير واجل���ودة بكلية العل���وم واالآداب مبحايل ع�صري، ممثلة 
مبرك���ز التدريب والتطوير، دورة تدريبية بعن���وان »االأخطاء ال�صائعة يف كتابة 
همزت���ي القط���ع والو�صل« ، قدمتها ع�صو هيئ���ة التدري�س بق�صم اللغة العربية 

بالكلية الدكتورة �صمية عكا�صة حمزة.
وهدف���ت الدورة اإلى تعريف الطالبات  بالفرق بني همزة القطع والو�صل 
وبي���ان موا�ص���ع كل م���ن الهمزت���ني يف احل���روف واالأ�صم���اء وكتاب���ة اخلطاب���ات 
االإدارية بطريقة �صحيحة. وجت�صد الدورة اإميانا من اأع�صاء هيئة التدري�س 
ب�ص���رورة اإعط���اء دورات دع���م تع���زز م���ا مت اكت�صابه م���ن مع���ارف يف الف�صول 
الدرا�صي���ة، كم���ا تو�ص���ح ال���دور ال���ذي يوؤدي���ه مرك���ز التدري���ب والتطوي���ر يف 
كلي���ة العل���وم واالآداب مبحايل، الذي اأك���دت رئي�صته الدكت���ورة وفاء �صماحة، 
اأن ر�صالت���ه ترتك���ز على تق���دمي الربامج التدريبية مب�صت���وى التميز باأحدث 
بامله���ارات  ودعمه���ن  اجلامع���ة   من�صوب���ات  جلمي���ع  واالأ�صالي���ب  الو�صائ���ل 
واخل���ربات الالزم���ة.  ويق���وم املرك���ز بعقد العدي���د من ال���دورات التي تخدم 

الر�صالة واالأهداف التي من اأجلها اأ�ص�س، ح�صب قول �صماحة.

انتظام الدراسة بعلوم محايل
كريمة سالم

انتظمت الدرا�صة بكلية العلوم واالآداب للبنات مبحايل، بعد اأن اأنهت االإجراءات 
اخلا�صة بعمليات احلذف واالإ�صافة للمقررات الدرا�صية للطالبات عرب خدمة 

»توا�صل« التي ا�صتحدثتها عمادة القبول والت�صجيل.
وعلل���ن  وممي���زة،  كانت جدي���دة  التجرب���ة  باأن ه���ذه  الطالب���ات  واأك���دت 
ذل���ك باأنه���ا اإلكرتوني���ة بحتة تخل���ت ب�صببه���ا العمادة ع���ن التعام���ل الورقي يف 
عملي���ة احل���ذف واالإ�صاف���ة. وكان���ت اإدارة الكلية جن���دت كل طاقاته���ا الب�صرية 

واالإلكرتونية لدرا�صة ما قدمته الطالبات من مطالب يف هذه اخلدمة. 

»نظام الفصول االفتراضية«..
دورة بمحايل

كريمة سالم
نظم���ت وح���دة التعلم االإلكرتوين باملجم���ع االأكادميي مبحاي���ل، دورة تدريبية 
التعلي���م  عم���ادة  ممثل���ة  االفرتا�صية«، قدمته���ا  الف�ص���ول  »نظ���ام  بعن���وان 
االإلكرتوين باملجمع �صفاء حيا اهلل. وا�صتهدفت الدورة اأع�صاء هيئة التدري�س 
الذين يرغبون يف التمر�س بنظام »بالك بورد«، وبخا�صة الف�صول االفرتا�صية 
من���ه، و�صلطت ال�صوء على مفهوم الف�ص���ول االفرتا�صية: اأهميتها، مميزاتها، 

وكيفية اإن�صاء ف�صل افرتا�صي مبا�صر وم�صجل.
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المطعم الجامعي في ميزان التقييم

طالبنا

عبدالعزيز رديف 

باجلامعة  ال��ط��الب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  ت�صعى 
واالهتمام  الطالبية  خدماتها  ت�صهيل  اإلى 
بتقدميها عرب املطعم اجلامعي، اإذ حتر�س 
الفائدة و�صط جميع الطالب  على حتقيق 
من حيث خدمة التغذية وجودة الوجبات، 
وت��ه��ي��ئ��ة امل��ك��ان امل��ق��دم��ة ف��ي��ه، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
ت��خ��ف��ي�����س االأ����ص���ع���ار، وت���ن���وع االأغ����ذي����ة يف 

وجبتي االإفطار والغداء.
وت�����وف�����ر ع�����م�����ادة �������ص������وؤون ال����ط����الب 
خدمة  املعلومات  تقنية  اإدارة  مع  بالتعاون 
اجلامعية  بطاقته  ع��ر���س  للطالب  تتيح 
اإلكرتونيا ع��رب ج��ه��ازه اجل���وال م��ن خالل 

ت��ط��ب��ي��ق »اأك���ادمي���ي���ا« ل��ي��ت��اح ل���ه اال���ص��ت��ف��ادة 
اإظهار  دون  اجلامعي  املطعم  خ��دم��ات  م��ن 
ب��ط��اق��ت��ه امل��ط��ب��وع��ة، وذل����ك ب���اإدخ���ال ا���ص��م 
امل�����ص��ت��خ��دم، وك��ل��م��ة امل�������رور، ث���م ال���ذه���اب 
البطاقة  واخ��ت��ي��ار  »�صخ�صي«  اأي��ق��ون��ة  اإل���ى 
ك�صورة  وحفظها  القائمة  م��ن  اجلامعية 
ع��ل��ى اجل����وال ل��ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا ال��دخ��ول 

والتمرير بها عرب جهاز الباركود.
وع����ن امل��ط��ع��م اجل���ام���ع���ي وخ��دم��ات��ه 
املقدمة، تباينت اآراء الطالب الذين التقت 

بهم »اآفاق«.

مستوى عال
اأو����ص���ح ال��ط��ال��ب م��ع��دي ال��ع��ل��ي، م���ن كلية 

غذائية  خدمات  يقدم  املطعم  اأن  الهند�صة، 
ذات م�صتوى عال، م�صيدا باالأ�صناف املقدمة 
يف وجبتي ال��ف��ط��ور وال���غ���داء، وق���ال »اأت���ردد 
وبخا�صة  با�صتمرار،  اجلامعي  املطعم  على 

اأنه ميتاز بوجبات متنوعة ونظيفة«.

توفير وقت
وب�����ني ط���ال���ب ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال���رتج���م���ة 
اأنه يرتدد على املطعم  عبداالإله الزهراين 
ف��رتة الأخ���رى، ح�صب اختالف جدول  من 
املطعم  تقييم  »ميكنني  وق��ال  حما�صراته، 
اأعمد  باأنه ممتاز جدا، وذلك مما يجعلني 
اإلى تناول وجبتي فيه، كما اأنه يوفر علينا 
نحن الطالب عناء الذهاب اإلى مطعم اآخر 

الزهراين  واأ�صاف  اجلامعة«،  اأ�صوار  خ��ارج 
ويف  ب�صيطة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ة  ق��ي��م��ة  اأن 
والقيمة  اخل��دم��ة  مقابل  اجلميع  متناول 

الغذائية املقدمة.

أسعار الوجبات
اأم����ا ال��ط��ال��ب ���ص��ع��د ال�����ص��ه��راين م���ن كلية 
�صعر  ثبات  ع��دم  من  ا�صتكى  فقد  الرتبية، 
ال��وج��ب��ات، م��وؤك��دا اأن االأ���ص��ع��ار تختلف من 
ت��ربي��ر، وق���ال »نحا�صب يف  ي��وم الآخ���ر دون 
يوم ب�صعر ريالني ويوم اآخر بخم�س رياالت، 
االأ�صعار«، م�صريا  تفاوت  امل�صوؤول عن  فمن 
اأن طريقة الدخول للمطعم اجلامعي  اإلى 
اأي�صا، ففي يوم يتم  تختلف من يوم الآخر 
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واأك��د  تقدميها«،  الوجبة حني  ح��رارة  على 
ال�����ص��ن��وات  امل��ط��ع��م يف  اأن  اأي�����ص��ا  ال����وادع����ي 
ال�صابقة كان يقدم خدمات اأف�صل مما هي 

عليه يف الفرتة احلالية.

أعداد في ازدياد
الطالب م�صلي احلبابي،  اأو�صح  من جانبه، 
يقدم  املطعم  اأن  االأع���م���ال،  اإدارة  ق�صم  م��ن 
ف��ائ��دة عظيمة مل��رت��ادي��ه؛ ول��ه��ذا ف��اإن اأع��داد 
ازدي��اد  يف  املطعم  م��ن  امل�صتفيدين  ال��ط��الب 
وا�صح؛ وزاد »جودة املطعم تت�صبب يف ازدحام 
اإيجابيا  اأم��را  يعد  قد  وه��ذا  عليه،  الطالب 
من  اإي��ج��اب��ي  فهو  نف�صه،  ال��وق��ت  يف  و�صلبيا 
متميزا،  مطعما  ت�صم  اجلامعة  اأن  ناحية 
اأننا نحن الطالب نعاين  و�صلبي من ناحية 

من الزحام والتاأخر عن حما�صراتنا«.

المطعم المتوسط
وو���ص��ف ط��ال��ب ق�����ص��م االإع�����الم واالت�����ص��ال 
امل��ط��ع��م  ي���ق���دم���ه  ����ص���اك���ر، م����ا  اآل  ���ص��ل��م��ان 

مطالبة الطالب باإبراز البطاقة اجلامعية، 
بينما يتم جتاهل ذلك يف بع�س االأيام.

املطعم  يرتاد  اأن��ه  ال�صهراين  واأو���ص��ح 
ب�صكل م�صتمر، واأ�صاف »اأوقات اال�صرتاحة 
بني حما�صراتي وبعد منزيل عن اجلامعة 
املطعم  يف  وجباتي  ت��ن��اول  على  يجربانني 

اجلامعي«.

برودة الوجبات
واأب������دى ال��ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم االإداري������ة 
ب���ربودة  ال���وادع���ي، ده�صته  ���ص��ع��ود  وامل��ال��ي��ة 
ال���وج���ب���ات امل��ق��دم��ة وب��خ��ا���ص��ة يف ال���غ���داء، 
متوقعا اأن يكون الزدحام الطالب ووقوفهم 
يف ال�صف للو�صول اإلى ت�صلم الوجبات، من 
اأن  اإل��ى  ب��رودة الوجبة، م�صريا  اأ�صباب  اأه��م 
هناك ق�صورا ملحوظا يف االهتمام بنظافة 

املكان الذي يتم فيه تناول الوجبة.
امل��ط��ع��م  اإدارة  ع��ل��ى  »ي���ج���ب  واأردف 
واملكان  ال��ط��اوالت  بنظافة  اأك��رث  االه��ت��م��ام 
باحلفاظ  االهتمام  اإلى  اإ�صافة  عام،  ب�صكل 

باملتو�صط، وقال »ميكنني و�صفه  اجلامعي 
باملتو�صط ملا يتمتع به من نظافة يف االأكل 
هناك  ولكن  ونظافتهم،  العاملة  واالأي���دي 
ك���ربودة  �صلبية   ت��ع��د  ال��ت��ي  امل�����ص��اك��ل  بع�س 
ال��وج��ب��ات مدعوم  »�صعر  واأ���ص��اف  االأك����ل«؛ 
من �صندوق الطالب؛ ولذلك اأن�صح جميع 
زم��الئ��ي ب��اال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه اخل��دم��ات 

التي توفرها لنا جامعتنا«.

تنظيم الزحام
من  االأحمري،  عبدالكرمي  الطالب  واأ�صار 
كلية العلوم االإدارية واملالية، اإلى اأن املطعم 
ت��زاح��م  ن��اح��ي��ة  م��ن  اأك���رث  تنظيما  يتطلب 

الطالب، واآلية ت�صجيل الباركود.
واأ�صاف »اآلية ت�صجيل دخول الطالب 
مربكة بع�س ال�صيء، ونتمنى اأن يتم تركيب 
التخفيف من  اأك��رث من جهاز لالإ�صهام يف 
ازدحام الطالب«، كما اأ�صار االأحمري اأي�صا 
اإلى اأن غالبية الطالب ي�صتكون من برودة 

الوجبات املقدمة يف فرتة الغداء.

كفاءة وسلبيات
وو���ص��ف ال��ط��ال��ب زي���اد ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، من 
كلية ال�صريعة واأ�صول الدين، خدمات املطعم 
خدمة  ج��ودة  ب��ني  »باملقارنة  وق��ال  باملمتازة، 
املطعم مع اأعداد امل�صتفيدين، فاإنه يت�صح لنا 
مدى كفاءة املطعم والقائمني عليه«، م�صريا 
اإلى اأن هناك بع�س ال�صلبيات التي تتمثل يف 
ح�صب  ال��ط��اوالت،  تنظيف  يف  وا���ص��ح  ق�صور 
الطالب  ي��رت��اده مئات  »م��ك��ان  واأردف  ق��ول��ه. 
خا�صة  عمالة  ت��وف��ري  يحتم  واح���د،  وق��ت  يف 
املكان وخلوه من  �صالمة  ل�صمان  بالتنظيف 

االأمرا�س والبكترييا«.

مشرف المطعم
م���ن ج��ه��ت��ه اأو����ص���ح امل�����ص��رف ع��ل��ى امل��ط��ع��م 
املطعم  اأن  ال�����ص��ح��ي��م��ي،  ح�����ص��ن  اجل��ام��ع��ي، 
ي�����ص��ع��د ب���خ���دم���ة ط������الب اجل����ام����ع����ة ع��رب 
ف���رتت���ني م��ت��ت��ال��ي��ت��ني ت��ت��م��ث��ل يف وج��ب��ت��ي 
ال��ف��ط��ور وال����غ����داء، وي���ق���دم يف ال��وج��ب��ت��ني 
اأبوابه  املطعم  يفتح  بحيث  �صنفا،   15 نحو 

التي  الفطور  لوجبة  �صباحا  ال�صابعة  من 
تغيري  يتم  ثم  �صباحا،   9،30 حتى  ت�صتمر 
امل��ق��دم��ة وجتهيزها  واالأ����ص���ن���اف  ال��ب��وف��ي��ه 
للفرتة الثانية املتمثلة يف وجبة الغداء؛ اإذ 
يفتح املطعم اأبوابه ال�صتقبال الطالب من 

ال�صاعة 11�صباحا حتى الثالثة ع�صرا.
واأ����ص���ار اإل����ى اأن اآل��ي��ة اال���ص��ت��ف��ادة من 
بعد  وال�صيما  ج��دا  �صهلة  اجلامعي  املطعم 
���ص��وؤون  ع��م��ادة  ب��ني  ح�صل  ال���ذي  التن�صيق 
واملتمثل  املعلومات،  تقنية  واإدارة  الطالب، 
يف ق���راءة ال��ب��ارك��ود ع��رب تطبيق اأك��ادمي��ي��ا، 

موؤكدا اأنه قدم ت�صهيال كبريا للطالب.
وع��ن ب��رودة االأك��ل التي ي�صتكي منها 
بعد  »ال��وج��ب��ات  ال�صهيمي:  ق��ال  ال��ط��الب، 
طهيها يتم عر�صها اأمام الطالب يف اأفران 
حتافظ على درج��ة ح��رارة معينة للطعام، 
ومت اخ��ت��ي��اره��ا م���ن ق��ب��ل خم��ت�����ص��ني ب��ن��اء 
حفظ  ويتم  عاملية،  ودرا���ص��ات  اأب��ح��اث  على 
ت��ت��ج��اوز 60  اأال  االأط��ع��م��ة يف االأف����ران على 
درجة مئوية«. وتابع »قد يكون �صبب برودة 

االأكل هي تاأخر الطالب يف اختيار طاوالت 
للطعام وتناول وجبته عليها«.

باملطعم  يتوافر  اأن��ه  ال�صحيمي  واأو�صح 
املعنيني  الغذائيني  االخت�صا�صيني  من  عدد 
ب�صالمة الوجبات وطريقة حفظها وتخزينها 
ب���االإ����ص���اف���ة ال����ى ت��ق��دمي��ه��ا، م��ب��ي��ن��ا اأن ع��دد 
يوميا ي�صل  املطعم  امل�صتفيدين من خدمات 
اإلى نحو 2000 طالب، الفتا اإلى اأنه ي�صتقبل 
نحو  الفطور  وجبة  يف  ال�صباحية  الفرتة  يف 
400 طالب، بينما يتم توزيع اأكرث من 1600 

وجبة غداء يف الفرتة امل�صائية.
اأم������ا م����ن ن���اح���ي���ة االأك�������ل ال��ف��ائ�����س، 
جميع  ت��وزي��ع  يتم  اأن���ه  ال�صحيمي  ف��اأو���ص��ح 
االأك����ل ال��ف��ائ�����س ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة امل��وج��ودي��ن 
ب��اجل��ام��ع��ة، واأ�����ص����اف »ت��ع��اون��ن��ا م���ع كلية 
وتثقيف  لتوعية  الدين  واأ���ص��ول  ال�صريعة 
م�صاألة  يف  ال�صرعية  الناحية  من  الطالب 
لل�صريعة  وك��ان  واالإ����ص���راف،  التبذير  ع��دم 
العديد  وف��رت  اإذ  ذل��ك؛  يف  وا�صحة  جهود 

من اللوحات التوعوية«.

خبراء التغذية... المتطلبات واألدوار 
ال��غ��ذاء  خ���رباء  ه��م  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�صا�صيو 
اإل��ى  النا�س  اإر���ص��اد  ه��و  ودوره���م  والتغذية، 
يعي�صوا حياة  اأن  اأج��ل  تناوله من  ما يجب 
خا�صة  اأه�����داف  اإل����ى  ال��و���ص��ول  اأو  �صحية 

متعلقة بال�صحة.
ب�صفات  التغذية  اخت�صا�صيو  ويعمل 
م��ت��ن��وع��ة وخم��ت��ل��ف��ة يف جم�����ال ال���رع���اي���ة 
ال�����ص��ح��ي��ة وخ�����دم�����ات االأغ�����ذي�����ة واإع�������داد 
وي�صرفون  التعليمية،  واملجاالت  ال�صركات 
ع���ل���ى اإع��������داد وت����وف����ري ال���ط���ع���ام وت��ط��وي��ر 
ال��وج��ب��ات امل��ع��دل��ة وامل�����ص��ارك��ة يف االأب��ح��اث 
وت��ع��ل��ي��م االأف��������راد وامل���ج���م���وع���ات ال���ع���ادات 

الغذائية اجليدة.

وي��ه��دف اأول��ئ��ك اخل���رباء اإل���ى توفري 
االأغذية  على  واحل�صول  الطبية  التغذية 
واإع����داده����ا ب�����ص��الم��ة وت���وف���ريه���ا واإع���ط���اء 
واالأطعمة  االأغ��ذي��ة  م��ذاق  ب�صاأن  اإر���ص��ادات 
ال��غ��ذائ��ي��ة للمر�صى  ال��ن��اح��ي��ة  امل��ف��ي��دة م��ن 

واملجموعات واملجتمعات.
وي���وف���ر اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة، من 
خ���الل ال��ع��م��ل م���ع االأط���ب���اء وغ���ريه���م من 
االح��ت��ي��اج��ات  ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  م��وف��ري 
للمر�صى  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال��ذي��ن لي�صت ل��دي��ه��م ال��ق��درة ع��ل��ى ت��ن��اول 
اأن  ميكن  كما  الطبيعي.  بال�صكل  الطعام 
ي��وف��ر اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة امل��ح��رتف��ون 

خدمات متخ�ص�صة كما هو احلال يف حاالت 
وه�صا�صة  االأورام  وعلم  والبدانة  ال�صكري 
ال��ع��ظ��ام وط����ب االأط����ف����ال وم���ر����س ال��ك��ل��ى 
ا�صتخدام  ويتم  الدقيقة،  املغذيات  واأبحاث 
ال��دول  يف  خمتلفة  احرتافية  م�صطلحات 
املختلفة ويف املنا�صب التوظيفية املتنوعة، 
مثل: اأخ�صائي التغذية الطبي، واأخ�صائي 
التعريف  وم�����ص��وؤول  املجتمعية،  ال��ت��غ��ذي��ة 
ب��ال��وج��ب��ات، واأخ�����ص��ائ��ي خ��دم��ة ال��ت��غ��ذي��ة، 
واأخ�����ص��ائ��ي ال��ت��غ��ذي��ة امل�����ص��ج��ل، واأخ�����ص��ائ��ي 
ال�����ص��ح��ة ال���ع���ام���ة، واأخ�������ص���ائ���ي ال��ت��غ��ذي��ة 

العالجية واأخ�صائي تغذية االأبحاث.
يحق  ال  ال�������دول،  م���ن  ال���ع���دي���د  ويف   

لغري االأ�صخا�س احلا�صلني على اعتمادات 
املتطلبات  م��ن  وغ��ريه��ا  حم���ددة  تعليمية 
ا�صم  اأنف�صهم  على  يطلقوا  اأن  االحرتافية 
»اأخ�����ص��ائ��ي ت��غ��ذي��ة«؛ وم���ن ث���ّم ي��ك��ون ه��ذا 

اللقب حمميا ب�صكل قانوين.
 ورغم اأن امل�صطلح »م�صوؤول التغذية« 
يتم ا�صتخدامه ب�صكل �صائع، فاإن امل�صطلح 
التغذية«  »م�صوؤول  و  التغذية«  »اأخ�صائي 
كال  اأن  على  اإليهما  النظر  يتم  اأال  يجب 
اأن يكون  منهما يحل حمل االآخ��ر، وميكن 
منهما  كل  ممار�صة  ونطاق  ولوائح  تدريب 
خمتلفا اخ��ت��الف��ا ت��ام��ا ب��اخ��ت��الف االأف����راد 

ونطاقات االخت�صا�س.

م�سرف املطعم حم�سن ال�سهيمي
يتحدث مع الزميل عبد العزيز رديف
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قصة خبرية

سعيد العمري

الطب،  بكلية  الثالث  امل�صتوى  الطالب يف 
ي��و���ص��ف  اأن  ا���ص��ت��ح��ق  ال���������وداين،  ي��ح��ي��ى 
ب��ال��ط��ال��ب ال��ن��م��وذج��ي ال��ط��م��وح، �صاحب 
ا�صتطاع بجهده  العزمية واالإ�صرار؛ فقد 
وعمله وفكره، اأن ينق�س ا�صمه على الئحة 

النجاح والتميز.
ال���ت���ح���ق ب���ال�������ص���ل���ك ال���ع�������ص���ك���ري يف 
الدرا�صة  عن  فانقطع  املتو�صطة،  املرحلة 
درا�صته  ليكمل  بعدها  ع��اد  ���ص��ن��وات،  اأرب���ع 
ال���ث���ان���وي���ة ع���ن ب���ع���د، ف���اج���ت���از ال��ت��ج��رب��ة 
والتحق باجلامعة، وحتديدا كلية العلوم، 
ه��ذا احلد،  يتوقف عند  لكن طموحه مل 
ل��ي��ب��داأ مرحلة  ال��ط��ب  اإل���ى كلية  ف��ت��ح��ول 

جديدة يف حياته.
الوداين  اأحمد  الطالب يحيى عامر 
ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 31 ع���ام���ا، م���ت���زوج واأب 
ل��ط��ف��ل��ني ي����در�����ص����ان ح���ال���ي���ا يف امل��رح��ل��ة 

االبتدائية.

بداية الحكاية
وعن هذه التقلبات، يقول الوداين »بداأت 
ط��ال��ب��ا يف اإح������دى امل����دار�����س االب��ت��دائ��ي��ة 
باملنطقة ال�صرقية، وكنت متفوقا، واأكملت 
اأي�����ص��ا  امل��ت��و���ص��ط  االأول  ال�����ص��ف  درا�����ص����ة 
ال�صحية  وال��دي  لظروف  ونظرا  بتفوق، 
اأحد  من  املبكر  التقاعد  اإل��ى  وا���ص��ط��راره 
انتقالنا  ثم  وم��ن  الع�صكرية؛  القطاعات 

اإلى جانبه للمنطقة اجلنوبية.
ا����ص���ط���ررت اأن������ا واإخ�����وت�����ي ال��ل��ذي��ن 
الدرا�صة  اإلى ترك مقاعد  �صنا  يكربونني 
املعي�صية،  احل��ي��اة  ل��ظ��روف  وذل��ك  مبكرا، 
ولكوننا ال ن�صتطيع اإكمال درا�صتنا، فقررنا 
عن  وابتعدت  ال��ف��رتة،  تلك  خ��الل  العمل 
املعلمني  بع�س  رغ��م حم���اوالت  ال��درا���ص��ة 

الإعادتي اإلى مقاعد الدرا�صة«.
اأح����د  ج������اءين  ي�����وم  »ذات  ووا������ص�����ل 
املعلمني اللذين در�صوين، وهو معلم اللغة 
وباإ�صراره  مطمي،  عبدالرحمن  العربية 
عدت اإلى مقاعد الدرا�صة بعد اأن حفزين 
و���ص��ج��ع��ن��ي وت���وا����ص���ل م��ع��ي ب��ا���ص��ت��م��رار، 
ب���ل ظ���ل م��ت��اب��ع��ا دق��ي��ق��ا يل، ل��ك��وين اأح���د 
اأدر�س  فكنت  معه،  درا�صتي  اأيام  املتفوقني 
امل�صائية،  ال��ف��رتة  يف  واأع��م��ل  ال�����ص��ب��اح  يف 

واأك��م��ل��ت درا���ص��ت��ي م���ن ال���ث���اين امل��ت��و���ص��ط 
والثالث املتو�صط بامتياز، ويف تلك الفرتة 
اجتزتها  تعليمية  م�صابقات  يف  ا�صرتكت 

بتفوق«.

توقف للمرة الثانية
توقف الوداين للمرة الثانية عن الدرا�صة 
ل����ظ����روف ���ص��ب��ي��ه��ة مب����ا م�������ص���ى، حت���دث 
عنها ق��ائ��ال »ن��ظ��را حل��اج��ت��ي امل��ل��ح��ة اإل��ى 
اأ�صتطع  مل  اال�صتقرار،  عن  بحثا  وظيفة 
اإك����م����ال درا�����ص����ت����ي، وال���ت���ح���ق���ت ب���ال���ق���وات 
ويف  حت��دي��دا،  ت��ب��وك  منطقة  يف  امل�صلحة 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ���ص��رت ع��ل��ى ن��ه��ج��ي وت��ف��وق��ي 
يف  احل��م��د،  وهلل  وان�����ص��ب��اط��ي،  وخدمت، 
تخللتها  �صنوات  ت�صع  الع�صكري  القطاع 
عالوات وترقيات و�صهادات، وكان معلمي 
اأك��رث  م��ن  مطمي  عبدالرحمن  االأ���ص��ت��اذ 
ال��ن��ا���س ت��وا���ص��ال م���ع���ي، ودائ���م���ا م���ا ك��ان 
ي��وؤن��ب��ن��ي وي��ع��ات��ب��ن��ي ع��ل��ى ع����دم اإك���م���ايل 
نظام:  ب��اأي  ب��ال��ع��ودة  ويطالبني  تعليمي، 

باالنت�صاب اأو االنتظام الليلي«.

عودة للدراسة
ع���اد ال�����وداين  اإل���ى م��ق��اع��د ال��درا���ص��ة من 
اإحل��اح  ك��رثة  »م��ع  ق�صته  ويكمل  ج��دي��د، 
اأن  ق��ررت  مطمي،  عبدالرحمن  االأ���ص��ت��اذ 
اأدر�س بنظام االنت�صاب، ومن ح�صن احلظ 
در�صت يف مدر�صة ال�صقيق الثانوية، وكان 
ف��ي��ه��ا ن��ظ��ام ال���درا����ص���ة ال��ع��ل��م��ي، ف��اأك��م��ل��ت 
ال���درا����ص���ة يف ال��ت��خ�����ص�����س ال��ع��ل��م��ي رغ��م 
���ص��ع��وب��ت��ه، وك��ن��ت ح��ري�����ص��ا ع��ل��ى درا���ص��ت��ي 
االأول  واج��ت��زت  الرتقية فقط،  اأج��ل  م��ن 

الثانوي والثاين والثالث.
ا�صت�صرت معلمي وكذلك  وبعد ذلك 
اأ�صرتي لكوين متزوجا من ال�صنة الثالثة 
يل يف ال��ع�����ص��ك��ري��ة، ع���ن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي 
اأ���ص��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل��ه��ا اإك���م���ال درا���ص��ت��ي 
اجلامعية، فاأ�صاروا علّي اأن اأوؤدي اختبارات 
التح�صيلي،  واالختبار  العامة،  ال��ق��درات 
اأداء  ت��اأخ��ري يف  ذل��ك واجتزتها رغ��م  فتم 
اإنني اأ�صفته يدويا  اختبار القدرات، حتى 
للجامعة، فتم قبويل، وهلل  عند تقدميي 

احلمد«.
وتابع »يف تلك الفرتة كنت يف حرية 
م���ن اأم������ري: ه���ل اأك���م���ل درا����ص���ت���ي ب��ن��ظ��ام 
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رحلة كفاح أوقفتها الظروف
وأعادتها  العسكرية لمحطة الطب

املقربون  فن�صح  باالنت�صاب؟  اأم  االنتظام 
والداعمون باأن اأكتفي باخلدمة الع�صكرية 
الع�صكري  للتفرغ  ال�صلك  من  واأ�صتقيل 
ل���ب���دء م���رح���ل���ة م���غ���ام���رة ج����دي����دة وك����ان 

اجلميع مقتنعا بقدراتي وجناحي.
عبدالرحمن  ال�صهيد  اللواء  وبدعم 
���ص��ع��ي��د اأب�������و ج����رف����ة ال�������ص���ه���راين ال����ذي 
ا���ص��ت�����ص��ه��د يف احل���د اجل��ن��وب��ي دف���اع���ا عن 
الوطن وت�صهيله اأموري، وا�صلت درا�صتي 
اجلامعية بعد اأن مت قبويل يف كلية العلوم 
باجلامعة )تخ�ص�س الريا�صيات(، وكانت 
ب��داي��ة ج��ي��دة يل وحت���دي���ا، وك��ن��ت را�صيا 
درا�صتي  اإليه، ولكن يف خ�صم  مبا و�صلت 
املجتمع  واندجمت يف  اأك��رث  اأحتفز  ب��داأت 
�سروط  على  خاله  واطلعت  الأك��ادمي��ي، 

التحويل يف اجلامعة«.

بداية الحلم
ب����دا احل��ل��م ال����ذي ك����ان ي��ت��م��ن��اه ال����وداين 
يف ب���داي���ة ح��ي��ات��ه ي��ل��وح اأم���ام���ه، وه���و اأن 
اأن  اهلل  و���ص��اء  طبيبا،  اأو  مهند�صا  ي�صبح 
جيدة  ن�صبة  حقق  اأن  بعد  حلمه،  يتحقق 
والن�صبة  وال���ث���اين،  االأول  امل�����ص��ت��وي��ني  يف 
ومت  االأول،  وامل����رك����ز  ب���ت���ف���وق،  امل��ط��ل��وب��ة 
تلك  يف  اجلامعة  مدير  قبل  من  تكرميه 

الفرتة ح�صب اإفادته.
التحويل  »ث���م جن��ح��ت يف  وي��وا���ص��ل 
ل��ل��درا���ص��ة ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، واأن�����ا ح��ال��ي��ا يف 
امل�����ص��ت��وى ال��ث��ال��ث، وهلل احل��م��د، واج��ت��زت 
ال�����ص��ن��ة ال��ت��ح�����ص��ريي��ة ���ص��اع��ي��ا اإل����ى ه��ديف 
وح���ل���م���ي، ����ص���اك���را ل���ك���ل م����ن وق�����ف م��ع��ي 

و�صاندين خالل تلك االأيام«.

رسالة للطالب
ال���وداين  »اآف����اق«، بعث  ل���  يف خ��ت��ام حديثه 
ر����ص���ال���ة اإل������ى ج��م��ي��ع اإخ�����وان�����ه واأخ����وات����ه 
ب��اأن  فيها  اأو���ص��اه��م  والطالبات،  ال��ط��الب 
ي�صعوا خلف اأحالمهم بجد وعزمية، واأن 

يحولوا رغباتهم واأمنياتهم اإلى اأهداف.
وق������ال »م���ع���ن���ى وج������ود ال����ه����دف ه��و 
اأن���ه ب��اإم��ك��ان��ك ف��ع��ل ذل���ك االآن وم���ن دون 
الهدف  يرتبط  ما  دائ��م��اً  لذلك  ت�صويف، 
ب��ال��وق��ت ال��زم��ن��ي، مم��ا يجعل م��ن��ه اأم���را 
تقُبّل  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��دك  وال��ه��دف  ح�صا�صا، 

االلتزام بتحقيق احللم«.

أوباما.. بائع آيس كريم
اوباما  ب���اراك  ال�صابق  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
اآي�����س ك���رمي يف  ب��ائ��ع  ب����داأ ح��ي��ات��ه العملية 
ج��زي��رة »ه�����اواي« ليتمكن م��ن ج��م��ع امل��ال 
ال���ك���ايف ل��الل��ت��ح��اق ب����واح����دة م���ن اأف�����ص��ل 

جامعات  العامل.

لينكولين.. محرر العبيد
ع�صر  ال�صاد�س  الرئي�س  لينكولني  اإبراهام 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، وق��ائ��د ال��وح��دوي��ني يف 
احلرب االأهلية االأمريكية وحمرر العبيد، 
ف��ح��اف��ظ ع��ل��ى وح�����دة ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
واإحداث قفزة اقت�صادية يف البالد، وو�صع 
د�صتورها احلايل؛ مل يع�س طفولة �صعيدة 
ريفية  لعائلة  اب��ن��ا  ك��ان  فقد  م�صتقرة،  اأو 

فقرية كثرية التنقل. 

أندرو جونسون.. ترزي
عا�س اأندرو جون�صون الرئي�س ال�صابع ع�صر 
�صغل  اأن ينجح يف  ق��ب��ل  ال��ف��ق��ر  حت��ت خ��ط 
اأرفع من�صب يف الواليات املتحدة، فهو ابن 
والدته  عملت  حيث  للغاية،  فقرية  اأ���ص��رة 
اأبنائها.  الإعالة  للنا�س  املالب�س  فى غ�صيل 
ك��رتزي،  وع��م��ل  تعليمه  جون�صون  يتم  مل 
علمته  من  هي  زوجته  اأن  البع�س  وي��وؤك��د 

القراءة والكتابة.

كلينتون.. ميكانيكى
ك����ان رئ��ي�����س ال����والي����ات امل���ت���ح���دة االأ���ص��ب��ق 
كان  ال��ذى  اأم��ه  زوج  ي�صاعد  كلينتون،  بيل 
ميتلك ور�صة الإ�صالح ال�صيارات فى والية 
اأرك��ن�����ص��ا���س، ح��ي��ث ك����ان ي��ف��ح�����س م��وات��ري 

ال�صيارات.

جاك شيراك.. منظف الصحون
يف  ق��رر  �صرياك  ج��اك  الفرن�صى  الرئي�س 
�صبابه عام 1953 ق�صاء العطلة ال�صيفية 
و�صوله  ومب��ج��رد  املتحدة،  ال��والي��ات  ف��ى 
ع��م��ل ف���ى م��ط��ع��م ل��ل��وج��ب��ات ال�����ص��ري��ع��ة 
مب��دي��ن��ة ب��و���ص��ط��ن ب��ال��ق��رب م���ن جامعة 
انتق  ال�����ص��ح��ون  تنظيف  وم���ن  ه���ارف���ارد، 
اإل�����ى ت���ق���دمي ال���ط���ع���ام، ف�����ص��ن��ع ���ص��ط��ائ��ر 
ال��ه��ام��ب��ورج��ر وامل���ث���ل���ج���ات، وع���ام���ال فى 
م��ع��م��ل ل��ل��م�����ص��روب��ات ال��غ��ازي��ة ال��ت��ي ك��ان 

يبيعها بوا�صطة عربة الب�صائع.

تيريندرا مودي.. بقال
ج���اء رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ه��ن��دي ت��ريي��ن��درا 
م����ودي. م��ن اأ���ص��رة ف��ق��رية م��ك��ون��ة م��ن 5 
اأط���ف���ال، وك����ان ي�����ص��اع��د وال�����ده يف مهنة 

م��وق��ف  يف  ال�������ص���اي  ب���ي���ع  ويف  ال���ب���ق���ال���ة 
للبا�صات،  اإلى اأن افتتح ك�صكا لبيع ال�صاي 
يف حم��ط��ة ف���ادن���اغ ال��ه��ن��دي��ة ل��ل��ق��ط��ارات، 
 2014 ع��ام  انتخابات  ويف   ال�صنني،  م��رت 
ملر�صح  ت�صويت  ن�صبة  ب��اأك��رب  م���ودي  ف��از 

على م�صتوى العامل.

مهاتير محمد.. بائع فطائر
م����ه����ات����ري حم����م����د م�����ن اأع�����ظ�����م ال����ق����ادة 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني واالق��ت�����ص��ادي��ني يف اآ���ص��ي��ا، 
ا���ص��ت��ط��اع ت��غ��ي��ري وج����ه م��ال��ي��زي��ا ون��ه�����س 
ب��ه��ا ت��ن��م��وي��ا وج��ع��ل��ه��ا يف م�����ص��اف ال���دول 
ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  امل��ت��ق��دم��ة  االق���ت�������ص���ادي���ة 
ال�صلع  ت�صدير  على  تعتمد  زراعية  دول��ة 
وله  فقرية  اأ���ص��رة  و�صط  ن�صاأ  الب�صيطة؛ 
اأ�صغرهم، ووال��ده يعمل  اأ�صقاء هو  ت�صعة 

اإبتدائية. عمل مهاتري  معلما يف مدر�صة 
اخلفيفة  وال��وج��ب��ات  امل��وز  لفطائر  بائعا 
لتوفري الدخل الأ�صرته، فوا�صل درا�صته، 
وبعد تخرجه خدم يف احلكومة املاليزية 
ك�صابط خدمات طبية، ثم افتتح عيادته 
للك�صف  وق���ت���ه  ن�����ص��ف  وم���ن���ح  اخل���ا����ص���ة 

املجاين على الفقراء.

أردوغان.. بائع بطيخ
مر رجب طيب اأردوغان مبراحل خمتلفة 
ثم  ل��ل��وزراء  رئي�صا  ب��ات  ن�صاأته حتى  منذ 
 1954 ع��ام  ففي   ، تركيا  يف  للبالد  رئي�صا 
ول����د اأردوغ��������ان يف اأف���ق���ر اأح���ي���اء م��دي��ن��ة 
ا���ص��ط��ن��ب��ول الأ���ص��رة م��ن اأ���ص��ول ق��وق��ازي��ة 
امل��در���ص��ة ليبيع  ف��ق��رية، وك��ان يخرج بعد 

البطيخ وال�صم�صم حتى يعيل اأ�صرته.
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أندية

عدنان األلمعي

�صعيد  الطالب  الهند�صة،  ن��ادي  رئي�س  بني 
�صعد حممد ال�صهراين، اأن النادي يحر�س 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه الطالب 
اجل��ام��ع��ي يف ج��م��ي��ع امل����ج����االت، وب��خ��ا���ص��ة 
حر�س  نف�صه  الوقت  يف  موؤكدا  الهند�صية، 
النادي على ا�صتقطاب الطالب امل�صتجدين 
م���ن خ���الل ع���دة ق���ن���وات، وب���ن���اء �صخ�صية 

هند�صية متكاملة مهاريا ومعرفيا.

ماذا يقدم النادي للطالب؟
 يحر�س نادي الهند�صة على تقدمي واإثراء 
امللك  بجامعة  الطالب  اإليه  يحتاج  ما  كل 
من  خا�صة،  الهند�صة  وكلية  ع��ام��ة،  خالد 
مهارات وخربات يف كل املجاالت الهند�صية 
واملعرفية واملجتمعية والثقافية والريا�صية 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��االت . ك��م��ا اأن���ه يحر�س 
للعمل  الهند�صة  كلية  ط��الب  تهيئة  على 
اأم  اخل���ا����س  القطاع   يف  ����ص���واء  اخل���ارج���ي 
الطالب  رغبات  اإلى حتقيق  وي�صعى  العام، 
كافة، مبا  يعود عليهم بالنفع والفائدة يف 

حياتهم العلمية والعملية.

ما الطريقة املنا�سبة لتعريف 
امل�ستجدين بالأندية الطالبية؟

ن�صاأ  التي  البيئة  تبداأ من  االأول��ى  اخلطوة 
درا�صته  وق��ت  بذلك  واأع��ن��ي  الطالب،  فيها 
يف املرحلة الثانوية، هل �صبق له اأن التحق 
ب��االأن�����ص��ط��ة م��ث��ل اأن����دي����ة احل����ي وامل���راك���ز 

املجتمعية؟  االأن�صطة  ال�صيفية وغريه من 
ف���اإن ك���ان ك��ذل��ك في�صهل ج��ذب��ه، الأن���ه قد 
راأى اأثرها يف نف�صه، اأما اإذا مل يكن ذا �صلة 
الطرق  ع��رب  ي��اأت��ي  ف��اإن��ه  باالأن�صطة  �صابقة 

التالية:
• تو�صيح ال�صورة االإعالمية للنادي 
ويكون  باأهمية  الطالب  ي�صعر  بحيث 

مطلعا على براجمه.
• ال�صراكات مع االأندية االأخرى مثل 

نادي الربامج امل�صرتكة.
يوجهها  التي  اخلطابية  الكلمات   •
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ل���ه���ا االأث�������ر ال���ب���ال���غ، 
وال�صيما عندما  يحث على االلتحاق 
باالأندية، ويو�صح اأهميتها يف تطوير 
من  يكت�صبه  وم��ا  م�صتقبال،  الطالب 

خربات يف �صتى املجاالت.
ال��ه��ن��د���ص��ة نحر�س  ن���ادي  ن��ح��ن يف   •
امل�صتجدين  بالطالب  االهتمام  على 

من حيث ا�صتقبال ا�صتف�صاراتهم.

وماذا عن برامج النادي
خالل الف�سل احلايل؟

النادي يف هذا  التي يقدمها  الربامج  اأب��رز 
الف�صل الدرا�صي هي: 

• ب��رن��ام��ج ب��ن��اء امل��ه��ن��د���س ال��ن��اج��ح، 
تخ�ص�صية  دورات  ب���اإق���ام���ة  وذل�����ك 

ومهارية وقيادية  الأق�صام الكلية.
• »حملة نحن معكم« لزيارة جنودنا 
ال��ب��ا���ص��ل��ني ال��ذي��ن ي�����ذودون ع��ن ه��ذه 

البالد الطاهرة.

• »حملة قدرين«  لتعزيز دور االأمن 
اجلامعي يف اجلامعة.

ه��ذا  يف  ال��ه��ن��د���ص��ة  ن�����ادي   ويحر�س 
الف�صل على عدة اأمور اأهمها:

اأك������ف������اء يف  • اإع������������داد م���ه���ن���د����ص���ني 
ب��امل��ه��ارات  ي��ت�����ص��ل��ح��ون  تخ�ص�صاتهم 

واخلربات يف خمتلف املجاالت .
• ج�����ذب ال����ط����الب امل�����ص��ت��ج��دي��ن يف 

قريقر لاللتحاق بالنادي.

هل من دورات تخ�س�سية
ي�ستفيد منها طالب الهند�سة؟

تاأ�صي�صه  بداية  منذ  الهند�صة  ن��ادي  ي�صعى 
اإلى بناء �صخ�صية هند�صية متكاملة؛ ولذا 
ال��دورات املهارية  يقدم النادي العديد من 

واملعرفية والقيادية والتخ�ص�صية.

هل ي�ؤثر العمل بالنادي
يف التح�سيل العلمي للطالب؟

من  ينق�س  وال  لل�صخ�س  ي�صيف  ال��ن��ادي 
قدراته، وكلما كان هناك تخطيط وتن�صيق 
يف اجلدول الدرا�صي واخلطة التي ينفذها 
التنفيذ  وطريقة  الوقت  حيث  من  النادي 
ك����ان ذل����ك يف م�����ص��ل��ح��ة ال����ط����الب، وث��ب��ت 

بالتجربة اأنه يوؤثر فيهم اإيجابا ال �صلبا.

كلمة اأخرية؟
 اأدعوا جميع طالب اجلامعة اإلى االلتحاق 
باالأن�صطة الطالبية ملا مل�صت فيها من اأثر 

كبري يف حياتي اليومية.  

رئيس نادي الهندسة:
هدفنا بناء شخصية 
متكاملة مهاريا 
ومعرفيا 

نادي الهندسة
الرؤية

بناء �صخ�صيات هند�صية متكاملة.

الرسالة
وغري  ال�صفية  وال��ربام��ج  االأن�صطة  من  ع��دد  طريق  عن  واجتماعي  ثقايف  علمي  تطويري  عمل  تقدمي 

ال�صفية لطالب كلية الهند�صة بجامعة امللك خالد، بهدف تاأهيلهم ك�صخ�صيات هند�صية متكاملة.

األهداف
• تر�صيخ املبادئ والقيم الدينية والوطنية لدى الطالب، مبا يجعل منه عن�صرا فاعال ولبنة �صاحلة 

يف جمتمعه ووطنه. 
• ا�صتثمار طاقات الطالب ومواهبهم وقدراتهم وتوظيفها التوظيف االأمثل. 

• تطوير اجلوانب ال�صخ�صية واملهارات الذاتية لدى الطالب.
• بناء جمتمع هند�صي متطور. 

• تزويد الطالب باملعلومات التخ�ص�صية التي يحتاج اإليها يف عمله.

رؤساء لجان النادي
• جلنة املقرات: خالد ال�صهري

• جلنة منا�صط الكلية: عبداالإله الزهراين

• جلنة اللقاءات التفاعلية: تركي ال�صهري

• جلنة العالقات العامة: اأحمد العبديل

• اللجنة االإعالمية: اإ�صماعيل حمدان

• جلنة االأمانة: �صعيد ال�صهراين.

• اأمني املجل�س: وليد اآل زاب

نحرص على تقديم وإثراء
كل ما يحتاج إليه طالب كلية الهندسة
من مهارات وخبرات في كل المجاالت 
الهندسية والمعرفية والمجتمعية 
والثقافية والرياضية وعلى تهيئة
طالب الكلية للعمل الخارجي
سواء في القطاع  الخاص أم العام
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مواهب طالبية

القيسي: أمتلك تصريحا للتصوير الجوي
فهو متعة وعالم مختلف

+ 
ق

فا
آ

أنواع التصوير الفوتوغرافي
تصوير الطبيعة

وجود  مراعاة  يجب  الطبيعة  ت�صوير  يف 
االأر���س، ال�صماء وامل��اء ان وجد مزج هذه 
واإ����ص���اءة  ب���زاوي���ة  الطبيعية  ال��ت��ك��وي��ن��ات 

معينة يعطي امل�صور نتائج مبهره.

التصوير القريب
االأ���ص��ي��اء  ت�صوير  ه��و  ال��ق��ري��ب  الت�صوير 
الدقيقة  تفا�صيلها  اإظ��ه��ار  م��ع  القريبة 
مثل احل�صرات، الورود، و�صفحات الكتب. 
وي��ك��ون  اأب  ال��ك��ل��و���س  ت�صوير  ذل���ك  وم���ن 
املاكرو  وت�صوير   ،)2:1( جت�صيم  بن�صبة 
ويكون بن�صبه جت�صيم )1:1( وهو احلجم 

الطبيعي، وت�صوير املايكرو ويكون بن�صبة 
يف  ال��دخ��ول  ب��ه  ويق�صد   )1:10( جت�صيم 
كل  ويت�صمن  ج��دا،  الدقيقة  التفا�صيل 

�صئ ال ميكن روؤيته بالعني املجردة.

حياة المدن
هو كل ما يعرب عن حياة املدينة وما يدور 
يف �صوارعها من اأحداث معي�صية وت�صوير 
لطرق العي�س ملختلف ال�صعوب يف خمتلف 

مدن العامل.

التصوير الليلي
الت�صوير الليلي  يتم بعد غروب ال�صم�س 

لون  يكون  ال�صم�س عندما  بزوغ  وقبل  اأو 
ا���ص��ت��خ��دام  ي��ت��م  وال  ق���امت  اأزرق  ال�����ص��م��اء 

الفال�س يف ال�صور الليلية.

تصوير األشخاص
وكبار  ال�����ص��ب��اب،  االأط���ف���ال،  ت�صوير  مثل 
الوجه  على  الرتكيز  يكون  حيث  ال�صن، 
واجت��اه  النظرة  على  اأك��رب  ب�صكل  والعني 

النظر.

التصوير التجريدي
ويعني جتريد  الت�صوير  فنون  هو فن من 
ال�صيء  وت�صوير  العني،  تراه  عما  املو�صوع 

ذهن  يف  ال��ت�����ص��اوؤالت  تثري  معينة  بطريقة 
تو�صح  اأن  ال�����ص��روري  م��ن  ول��ي�����س  املتلقي 
ال�����ص��ورة ك��ف��ك��رة وم��ف��ه��وم، ول��ك��ن ان تفتح 
ت�����ص��ورات اإب��داع��ي��ة ال ح���دود ل��ه��ا يف خيال 

امل�صاهد.

تصوير الحياة البرية
ت�صوير احليوانات واحلياة الربية ب�صكل 
ع����ام م���ن ح���ي���وان���ات وط���ي���ور وح�����ص��رات؛ 
وه����ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت�����ص��وي��ر ي��ح��ت��اج اإل��ى 
ال�صور  اأف�صل  القتنا�س  واملراقبة  الدقة 
م���ع درا����ص���ة ���ص��ام��ل��ة ل��ب��ي��ئ��ة ال��ك��ائ��ن قبل 

الت�صوير.

هادي الشهراني

و�����ص����ل ال���ط���ال���ب ع���ل���ي ال���ق���ي�������ص���ي اإل����ى 
م��رت��ف��ع��ات ���ص��اه��ق��ة يف ع���امل امل�����ص��وري��ن 
اأرب��ع �صنوات طور  خالل مدة ال تتجاوز 
فيها خرباته ومعداته الت�صويرية، حتى 
جوائز  التقطها،  ال��ت��ي  ���ص��وره  ح�صدت 
ع���دي���دة، اأ����ص���اد ب��ه��ا ك���ب���ار االإع��الم��ي��ني 
ال��ع��دي��د من  م��ع  ت��ع��اون  كما  اململكة،  يف 
ولقيت  والريا�صية،  االإعالمية  اجلهات 
ب��ع�����س ����ص���ورة ا���ص��ت��ح�����ص��ان ال��ع��دي��د من 

مرتادي مواقع التوا�صل االجتماعي.
 

حدثنا عن بداياتك يف الت�س�ير 
العام واجل�ي ب�سفة خا�سة؟ 

وقد  اجل���وال،  بكامريا  ع��ام 2013  ب���داأت 
ك��ن��ت اأح���ل���م ب��ام��ت��الك ك���ام���ريا الإ���ص��ب��اع 

رغبة الت�صوير يف داخلي، واأكرث ما كان 
اأ�صخا�س  م��وه��ب��ت��ي،  لتطوير  ي��ح��ف��زين 
من نف�س بيئتي ومنطقتي، وكنت اأحذو 
حذوهم واأعتربهم مثاال جيدا بالن�صبة 
ال���زي���ادي  ف���اي���ز  امل�������ص���وران  وه���م���ا  اإيّل، 
اأن��ن��ا كنا  اآل زاه����ر، وخ�����ص��و���ص��ا  وط����ارق 

زمالء املدر�صة.
عقب  ج���اءت  الفعلية  وان��ط��الق��ت��ي 
ان�صمت  ث��م  اح��رتاف��ي��ة،  ك��ام��ريا  �صرائي 
اإل����ى ن����ادي ع�����ص��ري ال��ف��وت��وغ��رايف، وفيه 
وج����دت ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ف��زة ل��ل��ن��ج��اح ال��ت��ي 
اأت����ي����ح يل  اأن  ب���ع���د  م���وه���ب���ت���ي  ���ص��ق��ل��ت 
االحتكاك باخلربات املوجودة يف النادي 
واال���ص��ت��ف��ادة م���ن ال������دورات واجل��ل�����ص��ات 
النقدية ورحالت الت�صوير التي يقدمها 
النادي. اأما الت�صوير اجلوي فقد بداأته 
ق��ب��ل اأرب���ع���ة اأ���ص��ه��ر ت��ق��ري��ب��اً، وذل���ك عند 

���ص��رائ��ي ط���ائ���رة ال��ف��ان��ت��وم، وال��ت�����ص��وي��ر 
اجل������وي مم���ت���ع ج�����دا وع������امل خم��ت��ل��ف، 
من  ول��ل��ح��ي��اة  للطبيعة  ت��ن��ظ��ر  يجعلك 
زاوي�����ة اأخ������رى. ك��م��ا اأن���ن���ي، ب��ح��م��د اهلل، 
اأمتلك ت�صريحا للت�صوير اجلوي، ولكن 
الت�صريح  باأن  يتمثل  ال�صلبي هنا  االأم��ر 
ال يخدمك يف جميع احل��االت، واإمن��ا يف 

فعالية حمددة. 

ما الذي ي�سته�يك ت�س�يره؟
ت�����ص��وي��ر  يف  اأت��خ�����ص�����س  مل  االآن  ح��ت��ى 
حم�����دد، ف��ال��ت�����ص��وي��ر يف جم��م��ل��ه ع��امل 
بني  تفا�صل  اأن  ال�صعوبة  وم��ن  ك��ب��ري، 
نوع واآخر، ويف كل يوم اأخرج للت�صوير، 
واملناظر  الطبيعة  يف  يذهلني  م��ا  اأرى 
اأ�صورها، حتى و�صلت القتناع هو  التي 
كامريا  بت�صويره  اأق���وم  منظر  لكل  اأن 

يف  اأع���م���ل  اأن���ن���ي  ك��م��ا  ف��ي��ه.  متخ�ص�صة 
التعاون  ال�صحفي من خالل  الت�صوير 
ن��ي��وز، وك��ذل��ك يف  م��ع �صحيفة ع�����ص��ري 
عدد  مع  وتعاونت  الريا�صي،  الت�صوير 
م���ن االأن����دي����ة ال��ري��ا���ص��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة 
اجلنوبية، كاأبها و�صمك وال�صهيد واأملع.

بالت�صوير  خ��ا���ص��ة  ب��ط��اق��ة  ول���دي 
للمحرتفني،  جميل  دوري  مباريات  يف 
دي���رب���ي ج���دة بني  ����ص���ورت  اأن  ���ص��ب��ق  اإذ 
اأ���ص��ور الطبيعة  االأه��ل��ي واالحت���اد، كما 
ع�صري  م��ن��ط��ق��ة  ذل����ك  وي�������ص���اع���دين يف 

وجمالها.
�صخ�صية،  ����ص���ورا  اأ����ص���ور  واأي�����ص��ا 
بالت�صوير،  خا�صا  اأ���ص��ت��ودي��و  اأم��ل��ك  اإذ 
ومن بني �صوري املميزة، �صورة جلدي 
تتميز بالتفا�صيل الدقيقة جدا، وفازت 

بجائزة االأوملبياد الثقايف باجلامعة.

 ما اأبرز املع�قات التي واجهتك؟  
�صوق العمل مبنطقة ع�صري غري م�صجع 
مدينتي  عك�س  ف��وت��وغ��رايف  الأي  جت��اري��ا 
مبدينة  واح���د  فعمل  وج����دة،  ال��ري��ا���س 

الريا�س ي�صاوي اأربعة اأعمال بع�صري.

اأبرز الذين دعم�ك
يف م�س�ارك؟ 

ج��م��ي��ع م���ن ح����ويل ع��م��ل��وا ع��ل��ى دع��م��ي 
من  نوعا  نف�صي  يف  ذل��ك  ووّل���د  معنويا، 
اأن��ا عليه  اإل��ى م��ا  االإ���ص��رار حتى و�صلت 
اأ���ص��دق  ول��ه��م مني جميعا  احل��م��د،  وهلل 

كلمات ال�صكر والعرفان. 

�س�رة حققت اأعلى م�ساهدة
من بني لقطاتك؟  

ال�����ص��ورة اجل��وي��ة ل��� »م��ه��رج��ان حمايل 

اأدف������������اأ« مب���ح���اف���ظ���ة حم����اي����ل ع�����ص��ري، 
ال�صورة رواج��ا وا�صعا يف مواقع  ولقيت 
ال��ت��وا���ص��ل وال�����ص��ح��ف، وع��ل��ى راأ�����س من 
ن�����ص��ره��ا االإع����الم����ي ����ص���الح ال���غ���ي���دان، 
ورئي�س املركز االإعالمي بنادي االحتاد 

عادل ع�صام الدين.

 اأهم اجنازاتك؟ 
)ف��ي�����ص�����س(  اأ����ص���ت���ودي���و  • اأ���ص�����ص��ت 

االحرتايف. 
للت�صوير  االأوملبياد  بجائزة  • فزت 

الفوتوغرايف بجامعة امللك خالد.
ال�صوئي  الت�صوير  بجائزة  • فزت 

مب�صابقة رعاية ال�صباب.
على  االأول  املركز  على  ح�صلت   •
ب�صفتي  ع�����ص��ري  م��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى 

م�صورا ريا�صيا.
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مواهب طالبية

األبيض واألسود
ف���ن ع��ري��ق وه���ن���اك ع����دة اخ���ت���ي���ارات من 
االأبي�س  تقنية  ا�صتخدام  ميكن  ال�صور 
واالأ�صود عليها يف�صل ان حتتوي ال�صورة 
ع��ل��ى درج����ات االأب��ي�����س ودرج����ات االأ���ص��ود 
ال�صبع درج��ات حتى  التي تقارب  جميعها 

يكتمل التميز.

التصوير السريالي
�صنوات  يف  ال�����ص��ري��ايل  الت�صوير  ف��ن  ظهر 
ال��ع�����ص��ري��ن��ات م���ن ال���ق���رن امل��ا���ص��ي ع��ل��ى يد 
وجاء  هو�صمان،  راوؤول  النم�صاوي  الفنان 
ذل���ك ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت ل��ه ن��ت��ائ��ج ا���ص��ت��خ��دام 
يبدع  ب��اأن  وفكر  اإب��داع��ي،  ب�صكل  الرتكيب 
م��وا���ص��ي��ع ج���دي���دة ب��ت��ل��ك ال�����ص��ور امل��رك��ب��ة 
واملتعارف  امل��األ��وف  �صياقها  ع��ن  ويخرجها 

عليه يف خرق للقواعد االأكادميية.

التصوير الصحفي
الت�صوير ال�صحفي او ال�صحافة امل�صورة 
بالدرجة  الفر�س  اقتنا�س  على  يعتمد 
االأول�����ى وع��ل��ى ���ص��رع��ة امل�����ص��ور ون��ب��اه��ت��ه 
امللفتة  ال��ل��ق��ط��ات  م��ع��رف��ة  يف  واإم��ك��ان��ي��ة 
واجلذابة، املهمة للحدث ويجب اأن تكون 
وا�صحة ومفهومة وغري جزئية،  واقعية 

مبهمة للم�صاهد.

التصوير الرياضي 
ال��ت�����ص��وي��ر ال��ري��ا���ص��ي ي��ع��ت��رب ج����زء من 
اقتنا�س  وي��ع��ت��رب  ال�����ص��ح��ف��ي،  ال��ت�����ص��وي��ر 
ال��ف��ر���س ف��ي��ه ���ص��يء يف غ��اي��ة االأه��م��ي��ة. 
ل��ن��ج��اح اي ����ص���ورة ري��ا���ص��ي��ة ي��ج��ب على 
وطرق  اأ�صاليب  معرفة  الريا�صي  امل�صور 
ك���ل ل��ع��ب��ة ري��ا���ص��ي��ه ل���زي���ادة ال��ف��ر���س يف 
عد�سات  ت�ستخدم  مميزه،  �سور  التقاط 

ل��ت�����ص��وي��ر  ط���وي���ل  ب������وؤري  ب��ع��د  ذات  زوم 
الت�صوير  اأو و�صعية  الريا�صية  االإح��داث 

الريا�صي يف الكامريات ال�صغرية.

التصوير تحت الماء
التقاط  عملية  ه��و  امل���اء  حت��ت  الت�سوير 
����ص���ور حت����ت امل�������اء، وه�����و ي���ت���م ب��وا���ص��ط��ة 
النوع  امل��اء، وه��ذا  ال�صباحة يف  اأو  الغو�س 
ك��ب��ريا الن��ه  الت�صوير مي��ث��ل حت��دي��ا  م��ن 
يتطلب معدات وتقنيات متخ�ص�صة جدا؛ 
يجمع  امل�صور  اأن  يف  التحدي  ميثل  وه��و 
ال�صباحة  اأو  ال��غ��و���س  م��ه��ارة  ات��ق��ان  ب��ني 

ومهارة ا�صتخدام الكامريا حتت املاء.

تصوير الحياة الصامتة
يتم  وغالبا  الثابتة،  االأ�صياء  ت�صوير  هو 
العمل على �صور الطبيعة ال�صامتة داخل 

و  واالإ�صاءة.  العنا�صر  لتن�صيق  اال�صتديو 
ي�صتخدم بكرثة لت�صوير االإعالنات الأنها 
حتتاج اإلى الوقت الكايف والدقة والعناية 
يف اخ���ت���ي���ار ال���ع���ن���ا����ص���ر ب��ع��ك�����س ال�����ص��ور 

ال�صحفية التي حتتاج اإلى ال�صرعة.

التصوير اإلعالني
ي��دخ��ل ���ص��م��ن ه���ذا امل��ج��ال ج��م��ي��ع اأن����واع 
ال��ت�����ص��وي��ر وم���ن���ه ال��ت�����ص��وي��ر ال�����ص��ي��اح��ي 
كبري  ب�صكل  ويعتمد  ال�صامتة  واحل��ي��اة 
املتقن  وال��ب��ح��ث  ال�صاملة  ال��درا���ص��ة  على 

املحدد الإخراج ال�صورة بال�صكل املطلوب.

التصوير الجوي
الت�صوير اجلوي فن من فنون الت�صوير 
وال�صور من  اللقطات  اأخ��ذ  على  ويعتمد 
غ��ال��ب��ا اجل���و ع��ن ط��ري��ق ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت اأو 

مرتفعه  اأم���اك���ن  م���ن  اأو  م��دن��ي��ة  ط���ائ���رة 
اأج��رى ت�صويرا جويا كان  اأول من  ج��دا. 
ت��ورن��ا���ص��ون  فيليك�س  ج��ا���ص��رب  الفرن�صي 
جوية  �صورة  التقط  ال��ذي  ب�نادار  املكنى 

لباري�س �صنة 1٨5٨.

التصوير المعماري
هو ت�صوير املباين واإب��راز جمالها بطرق 
ف��ن��ي��ه وه����ن����اك ن���وع���ني م����ن ال��ت�����ص��وي��ر 

املعماري ت�صوير خارجي وداخلي.

التصوير السري
ا���ص��ت��خ��دام  اإل���ى  ال��ت�����ص��وي��رال�����ص��ري ي�صري 
ال��ف��ي��دي��و  اأو  ال�������ص���ورة  ت�����ص��ج��ي��ل  ج���ه���از 
ل��ت�����ص��وي��ر ���ص��خ�����س ال ي��ع��ل��م اأن�����ه ي��ج��ري 
ت�����ص��وي��ره ع���م���دا. وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اأح��ي��ان��ا 
الت�صوير ال�صري، وهو م�صطلح ي�صتخدم 

غ���ال���ب���ا ب����ني امل���ح���ق���ق���ني امل���ح���رتف���ني اأو 
ال��ت�����ص��وي��ر غ���ري امل�����ص��رح ب���ه، وق���د ي��ك��ون 
ال�صخ�س الذي يتم ت�صويره غري مدرك 
اأنه يجري ت�صويره يف جمموعة متنوعة 

من احلاالت.

تصوير البانوراما
التقاط �سل�سلة من ال�سور مل�ساهد عديدة 
من زوايا ودرجة مت�صاوية، وجتميعها مع 
بع�صها البع�س يف �صورة واحدة عر�صية 

اأو طولية.

تصوير السلويت
ف��ن تظهر فيه االأج�����ص��ام ���ص��وداء حم��ددة 
ملونة  واخللفية  مالحمها  اظ��ه��ار  دون 
وي��ك��ون ذل���ك ع��ن ط��ري��ق ج��ع��ل االإ����ص���اءة 

خلف اجل�صم املراد ت�صويره.
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مشاركة 24 العبا
في بطولة المملكة للشطرنج

يزيد الجاسر

نظم فرع اللجنة ال�صعودية للريا�صات 
االأولية  الت�صفيات  اأب��ه��ا،  يف  الذهنية 
ل��ل�����ص��ط��رجن بفندق  امل��م��ل��ك��ة  ل��ب��ط��ول��ة 
ال��ب��ح��رية، على م���دار ي��وم��ي 17 و 1٨ 
العبا   24 مب�صاركة  اجل���اري  ف��رباي��ر 
تناف�صوا يف �صت جوالت على احل�صول 
ع���ل���ى ال���ب���ط���اق���ات ال���ع�������ص���ر امل���وؤه���ل���ة 

للمراحل النهائية من البطولة التي 
���ص��ت��ق��ام مب��دي��ن��ة ال���ري���ا����س يف ن��ه��اي��ة 

مار�س املقبل.
و�صهدت لعبة ال�صطرجن ح�صورا 
الف��ت��ا واإق���ب���اال غ��ري م�����ص��ب��وق، ومتثل 
ال�صعودية  اللجنة  ن�����ص��اط��ات  اإح����دى 
ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ذه��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��راأ���ص��ه��ا 

عثمان الق�صبي.
اإع������الن  مت  ال���ل���ع���ب���ة  اأن  ي����ذك����ر 

ملجال�س  اجلديد  الت�صكيل  يف  اإن�صائها 
للدورة  الريا�صية  االحت���ادات  اإدارات 
باعتماد  وذلك   ،2020/2017 االأوملبية 
للريا�صة،  العامة  الهيئة  رئي�س  من 
ال�صعودية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ورئ��ي�����س 
مطلع  م�صاعد  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  االأم����ري 

العام اجلاري. 
الت�صفيات  تنظيم  على  واأ���ص��رف 
االأول����ي����ة امل���وؤه���ل���ة ل��ب��ط��ول��ة امل��م��ل��ك��ة 

اأبها املهند�س  لل�صطرجن، رئي�س نادي 
�صعد القحطاين. 

وتعد هذه الت�صفيات هي الظهور 
العريقة  اللعبة  لهذه  االأول  الر�صمي 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ر���ص��م��ي حت���ت مظلة 

اللجنة االأوملبية.
يف  اللعبة  ن�صاطات  ت��اري��خ  وي��ع��ود 
امل��م��ل��ك��ة اإل����ى ال��ث��م��ان��ي��ن��ات م���ن ال��ق��رن 
اخلطوط  من�سوبي  مب�ساركات  املا�سي 

ال�����ص��ع��ودي��ة يف ال���ب���ط���والت اخل��ارج��ي��ة 
اخلا�صة، ثم من خالل اإن�صاء اجلمعية 
التي   2011 ع��ام  لل�صطرجن  ال�صعودية 
حتولت فيما بعد اإلى اللجنة ال�صعودية 
ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ذه��ن��ي��ة، ومت اع��ت��م��اده��ا 
����ص���م���ن احت������������ادات وجل���������ان ال���ل���ج���ن���ة 

ال�صعودية االأوملبية. 
امل��م��ل��ك��ة  اأن م��ن��ت��خ��ب  اإل�����ى  ي�����ص��ار 
اإجن�����ازات  اأن ح��ق��ق  ���ص��ب��ق  ل��ل�����ص��ط��رجن 

اأ�صهمت  اخل��ارج��ي��ة،  م�صاركاته  خ��الل 
الرتتيب  اإل���ى  اململكة  م�صتوى  بتقدم 
114 من بني 173 دولة م�صاركة متفوقة 
بذلك على العديد من الدول ذات الباع 
ب�صكل  اأ���ص��ه��م  مم��ا  اللعبة،  يف  ال��ط��وي��ل 
ك��ب��ري يف ت�����ص��ك��ي��ل ال��ل��ج��ن��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
حتقيق  ملوا�صلة  الذهنية  للريا�صات 
االإجن�������ازات ال�����ص��ع��ودي��ة يف امل�����ص��ارك��ات 

االأوملبية واالإقليمية واملحلية. 

من تسلية ذكية إلى رياضة تستهوي العباقرة
يف  كبري  ب��اح��رتام  ال�صطرجن  لعبة  حتظى 
خمتلف ال��ب��ل��دان وال��ث��ق��اف��ات واحل�����ص��ارات 
كرمز للذكاء والتفكري وتتبع االحتماالت، 
ي��زال  ال  ال�صطرجن  لعبة  ن�صاأة  ت��اري��خ  لكن 
مو�صع خالف بني عدة روايات تن�صبها اإلى 

ال�صني والهند وبالد فار�س و م�صر. 
وتعد الرواية الهندية االأكرث طرافة، 
حيث ت�صري يف الوقت ذاته للعبقرية البالغة 
اإلى خمرتع اللعبة الوزير »�صي�صا«،  وتقول 
الرواية اإن ملك الهند �صرهام اأ�صيب مبلل 
ووع��د  م��ن��ه،  التخل�س  م��ن  يتمكن  ح��اد مل 
يتمكن  ملن  ج��دا  ثمينة  مبكافاأة  اأث��ره  على 

من تخلي�صه من هذا امللل. 

وجاء الوزير �صي�صا برقعة ال�صطرجن 
قال  التي   )٨×٨( مربعا   64 اإل��ى  املق�صمة 
عنها اإنه »ميكنك لعبها طوال حياتك دون 
ال�صعور بامللل«، فانهمك فيها امللك طوال 

االأ�صبوع دون اأن ي�صعر.
وحينما جاء الوزير مطالبا بجائزته 
ي�صاء  ما  اأن يطلب  امللك  اأخ��ربه  امل��وع��ودة 
اإعجابه،  نال  الذي  تقديرا له والخرتاعه 
طلب  اإذ  ال��غ��ري��ب؛  بطلبه  ف��وج��ئ  اأن���ه  اإال 
املربع  يف  تو�صع  واح��دة  قمح  حبة  الوزير 
االأول وتت�صاعف يف املربعات التالية حتى 

تنتهي املربعات ال�64. 
غري  الزهيد،  طلبه  من  امللك  �صخر 

اأن����ه ذه���ل م���ن ع��ب��ق��ري��ت��ه احل������ادة، حينما 
ع��ل��م ب���اأن حم�����ص��ول ال��ه��ن��د الأرب��ع��ة اأع���وام 
من القمح لن تكفي لتلبيه طلب الوزير؛ 
اإل��ى  الرقعة  نهاية  يف  ي�صل  ال��رق��م  اإن  اإذ 

1٨،446،744،073،709،551،615 حبة. 
ومم�����ا ي����زي����د ت��ع��ق��ي��د ه�����ذه ال��ل��ع��ب��ة 
امل���ع���ت���م���دة ع���ل���ى ال�����ذك�����اء احل���������اد، ال���ت���ي 
ا����ص���ت���خ���دم���ت رم��������زا ل����ل����ح����روب وو�����ص����ع 
ه��ن��اك  اأن  واال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات،  اخل���ط���ط 
���ص��م��ن  اح���ت���م���ال   31٨،979،564،000
اخل��ط��وات االأرب����ع االأول����ى ف��ق��ط، يف حني 
ت�صل االحتماالت يف نهاية اللعبة اإلى األف 

ترليون مكررة ت�صع مرات.
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مجلس إدارة اللجنة السعودية 
للرياضات الذهنية

• عثمان طارق الق�صبي: رئي�صا
• الدكتور خالد بن عبداهلل امل�صوح: ع�صوا

• عبدالعزيز ح�صن العفالق: ع�صوا
• عبداللطيف عبداهلل اخل�صري: ع�صوا

• يا�صر مطلق العتيبي: ع�صو ا

يعتمد  التعليمي  نظامنا  اأن  يف  �صك  ال 
 Spoon اعتمادا �صبه كلي على التلقني
االأم��ر   ،feeding style of teaching
ال����ذي ل��ه ب��ال��غ االأث����ر يف ت��خ��ري��ج ع��دد 
كبري من طالب وطالبات التعليم العام 
االأ�صا�صي  اإال اجلزء  والعايل ال يتقنون 
امل��ع��ريف  االإدراك  ه���رم  م��ن  وال��رئ��ي�����ص��ي 
باالبتكار،  وينتهي  باحلفظ  يبداأ  الذي 
م�����رورا ب��ال��ف��ه��م وال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��ق��ومي 

والتطبيق.
قد  امل��و���ص��وع  اأن  يف  اأي�صا  �صك  وال 
م�صوؤولية  ح��ول  وحتليال  نقا�صا  اأ�صبع 
ذل����ك و���ص��ب��ل ع���الج���ه ك��ت��دري�����س م���واد 
اأو التفكري النقدي وغريها من  املنطق 

امل��ق��رتح��ات ال��ت��ي ك��ان��ت والزال�����ت حمل 
تفكري ومداولة. 

واأو���ص��ح ع��دد م��ن ال��درا���ص��ات على 
ال��ط��الب ع��ن ارت��ف��اع »م��ع��دالت ال��ذك��اء« 
ريا�صة  ال���ذي مي��ار���ص��ون  ل��ل��ط��الب   IQ
ال�����ص��ط��رجن ب�����ص��ك��ل م���ل���ح���وظ، اإ���ص��اف��ة 
ال��ق��درات  على  املحافظة  دوره���ا يف  اإل���ى 
ال���ع���ق���ل���ي���ة ل���ك���ب���ار ال�������ص���ن وحم���ارب���ت���ه���ا 
اأم���را����س اخل����رف وال���زه���امي���ر، اإ���ص��اف��ة 
اإل������ى ال���ت���ج���رب���ة ال���رو����ص���ي���ة يف اع��ت��م��اد 
تعليميا  منهجا  ال�����ص��ط��رجن  )ري��ا���ص��ة( 
لتحفيز  ال��ع��ام��ة  امل���درا����س  يف  اإل���زام���ي���ا 
�صخ�صية  وبناء  واال�صتقاللية  التفكري 
م���ت���اأه���ب���ة واع����ي����ة وق��������ادرة ع���ل���ى ق�����راءة 

تبعتها  والتنفيذ،  والتخطيط  ال��واق��ع 
مع  اإل��زام��ي،  غري  ب�صكل  اإ�صبانيا  بذلك 
ولعلي  م�صتقبال.   ذل��ك  تغيري  اإمكانية 
الذهنية  ال��ري��ا���ص��ات  اع��ت��م��اد  اآم����ل م��ع 
اللجنة  �صمن  اأخ����ريا  رئي�صية  كلجنة 
االأومل���ب���ي���ة ال�����ص��ع��ودي��ة وخ��ط��ط جمل�س 
لريا�صة  الرتويج  يف  الطموحة  اإدارت��ه��ا 
جتاوبا  جتد  اأن  امل��دار���س،  يف  ال�صطرجن 
ال�صعوديني  االأبطال  فاإجنازات  �صادقا؛ 
ال��ب��ط��والت اخل��ارج��ي��ة، رغم  يف خمتلف 
جتعلنا  الر�صمي،  احلا�صن  وج��ود  ع��دم 
ن���اأم���ل م���ع ب��ع�����س االه���ت���م���ام وال��رتك��ي��ز 
على هذه الريا�صة اأن ن�صرب اأكرث من 

»قطعة« ب� »بيدق« واحد!

متطلب 
تخرج
يزيد الجاسر
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مقررات دراسية

الجبر والهندسة مادة دسمة
تتطلب الدقة والتركيز

رأي الطالب 
و�صف عدد من طالب ق�صم الريا�صيات، 
م���ق���رر اجل�����رب وال���ه���ن���د����ص���ة، ب��ال�����ص��ه��ل 
وال�صائك يف الوقت نف�صه، م�صريين اإلى 
اأنه يحتاج اإلى تدقيق وتركيز �صديدين.

اإلى  امل��ادة، قالوا »جيد  اأ�صتاذ  وعن 
ح��د م��ا ل��ك��ن اال���ص��ت��ع��ج��ال وال�����ص��رع��ة يف 
ما  بع�س  فهم  اأم���ام  عائقا  ك��ان  ال�صرح 
ي��ط��رح م��ن م��و���ص��وع��ات وحم����اور، لكن 
امل���ادة اأ���ص��ه��ل ك��ث��ريا مم��ا ُي��ت��وق��ع،  وك��ان 
اأداء ع�صو هيئة التدري�س فاعال وجيدا 

ومفعما باحليوية والن�ساط«.
واأ�����ص����اف ب��ع�����س م���ن امل�����ص��ت��ط��ل��ع��ة 
ال�صعوبة،  متو�صطة  امل��ادة  ب��اأن  اآراوؤه���م 
م�صريين اإلى اأن  اأداء اأ�صتاذ املقرر جيد 
العقبات  ب��ع�����س   اأن  م�صتدركني  ج���دا، 
ب��ع�����س ال��واج��ب��ات لكرثة  واج��ه��ت��ه��م يف 
ما تاأخذه من وق��ت يف احل��ل مع وجود 

واجبات وتكليفات بحثية ملواد اأخرى.
واأكد الطالب اأن الوقت املخ�ص�س 
ل����الخ����ت����ب����ارات ال��ف�����ص��ل��ي��ة غ����ري ك���اف 
الد�صمة، وف�صلوا يف  املادة  باملقارنة مع 
والتفاعل  ال�صرح  التاأين يف  ذاته  الوقت 
م����ع ال����ط����الب ل��ت��ل��ق��ي ال���ف���ك���رة ول��ي�����س 

التلقني واحلفظ.
وردا على �صوؤال عما اإذا كانت املادة 
اأ�صبوعيا لتغطية  اأكرث  بحاجة ل�صاعات 
مو�صوعاتها وت�صعباتها، اأو�صح الطالب 
الوقت  املزيد من  اإلى  املقرر بحاجة  اأن 
ال�صتيعابه، �صاكرين اأ�صتاذ املادة على ما 

و�صهولة  املعلومة  اإي�صال  ج��ودة  �صموه 
التوا�صل معه.

رد أستاذ المقرر
ت��وج��ه اأ���ص��ت��اذ امل���ق���رر، ال��دك��ت��ور حممد 
للطالب،  بال�صكر  م��ع��ل��م،  ح�صن  اأح��م��د 
وات��ف��ق معهم يف ك��ث��ري م��ن امل��الح��ظ��ات، 

مقدما اإي�ساحاته يف النقاط الآتية:
• بالن�صبة ل�صرعة ال�صرح يف بع�س 
املو�صوع  ي�صتدعيها  فقد  االأح��ي��ان، 
املعني واملخ�ص�س للمحا�صرة، حني 
ال ميكن جتزئته ملحا�صرتني، الأنه 
عبارة عن وح��دة واح���دة، واأع��رتف 
ب��وج��ود االإ����ص���راع ن��وع��اً م��ا يف �صرح 

بع�س املحاور، ولكنه لي�س باملخل. 
• اأما بالن�صبة اإلى كرثة الواجبات، 
املمار�صة يف  االإكثار من  اأن  فاأعتقد 
اأف�صل  هي  والواجبات  امل�صائل  حل 
ط��ري��ق��ة ال���ص��ت��ي��ع��اب امل���ق���رر، وذل��ك 
ب���ن���اء ع��ل��ى خ���ربت���ي امل��ت��وا���ص��ع��ة يف 
عامة،  ب�����ص��ورة  الريا�صيات  جم��ال 
ومقرر »129 جرب وهند�صة« ب�صفة 

خا�صة. 
مي��ث��ل  امل����ق����رر  ف������اإن  • واأخ���������ريا، 
م��ت��ط��ل��ب��ا ل��ب��ع�����س امل����ق����ررات ال��ت��ي 
ي��در���ص��ه��ا ال���ط���ال���ب يف ال��ف�����ص��ول 
ال���الح���ق���ة، ك���م���ا ي���دخ���ل يف ك��ث��ري 
م�����ن ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة 
عليها  �صيتعرف  التي  والهند�صية 

الطالب يف حينها.

اسم المقرر:
الرياضيات

)جبر وهندسة(
الرمز: ريض١٢٩

التخصص:هندسة
الكلية: هندسة

أستاذ المقرر:
د. محمد أحمد حسن

الخوارزمي عالم من الطراز األول
»اإذا انتقلنا اإلى الريا�صيات والفلك ف�صنلتقي 
ومن  االأول،  ال��ط��راز  من  بعلماء  البدء  منذ 
اأ�صهر هوؤالء: اأبو عبد اهلل حممد بن مو�صى 

اخلوارزمي«.
ه������ذه امل����ق����ول����ة الأح�������د امل�����ص��ت�����ص��رق��ني 
ف�صل  وعرفوا  امل�صلمني،  بعلوم  ُعُنوا  الذين 

اإ�صهاماتهم، وهو امل�صت�صرق األدو ميلي.
واخل�����وارزم�����ي ال��ري��ا���ص��ي واجل���غ���رايف 
والفلكي يعد من اأكرب علماء امل�صلمني، ومن 
على  ت��اأث��ري كبري  لهم  ك��ان  ال��ذي��ن  العامليني 
موؤ�ص�س  وه��و  والفلكية،  الريا�صية  ال��ع��ل��وم 
ومبتدع علم اجلرب ب�صفته علما م�صتقال عن 
اأنه  احل�صاب، وقد اأخذه االأوربيون عنه، كما 

اأول من ا�صتعمل كلمة »جرب« للعلم املعروف 
االآن بهذا اال�صم يف جميع اللغات االأوروبية. 
اللغات  يف  تنتهي  التي  الكلمات  ك��ل  وت��رج��ع 
اإلى   »algorism/algorithme« ب�  االأوربية 
الف�صل يف  اإليه  ا�صم اخلوارزمي، كما يرجع 
كان  العربية؛ ولهذا  باالأرقام  النا�س  تعريف 

اخلوارزمي اأهاًل لت�صميته باأبي اجلرب.
اإلى خوارزم  اأ�صول اخلوارزمي   وتعود 
اليوم(، وعا�س يف بغداد ما بني  )اأوزبك�صتان 
 ٨50-7٨0( ه��جرية   235 و���ص��ن��ة   164 �صنة 

ميالدية( وتويف هنالك.
واأم�����ا ب�����روزه ال��ع��ل��م��ي، ف���ك���ان يف زم��ن 
علم  يف  ومل���ع   ،)21٨-19٨( امل���اأم���ون  خ��الف��ة 

املاأمون،  وال��د  ك��ان  ومل��ا  والفلك.  الريا�صيات 
اخل��ل��ي��ف��ة ه������ارون ال��ر���ص��ي��د، ي���ري���د ت��وط��ي��د 
املرتامي  االإ�صالمي  العامل  اأن��ح��اء  يف  العلم 
املاأمون،  ابنه  �صار على درب��ه  االأط���راف، فقد 
واأ���ص�����س »ب��ي��ت احل��ك��م��ة« ال���ذي ك���ان يحتوي 
الأه��م  مرتجمة  ن�صو�صا  ت�صم  مكتبة  على 
الكتب الالتينية، ثم عني اخلوارزمي رئي�صا 
ل��ه��ا، وع��ه��د اإل���ي���ه ب��ج��م��ع ال��ك��ت��ب ال��ي��ون��ان��ي��ة 
وت��رج��م��ت��ه��ا، مم��ا اأف����اد اخل���وارزم���ي ك��ث��ريا؛ 
والفلك،  واجلغرافيا،  الريا�صيات،  در���س  اإذ 
وال���ت���اري���خ، اإ���ص��اف��ة اإل����ى اإح��اط��ت��ه ب��امل��ع��ارف 
ال��ي��ون��ان��ي��ة وال��ه��ن��دي��ة، ح��ت��ى ك���ان ن��ب��وغ��ه يف 

حدود �صنة 205.

فقد  الريا�صيات،  تاريخ  اإلى  عدنا  واإذا 
هم  الريا�صيات  علوم  ا�صتخدم  من  اأول  كان 
البابليون، منذ 3000 �صنة، وكانوا ميار�صون 
االأعمال  يف  الفوائد  وح�صاب  االأع���داد  كتابة 
يعرفون  وك��ان��وا  ب��اب��ل،  ال��ت��ج��اري��ة يف مدينة 
الطرح، واجلمع، وال�صرب، والق�صمة؛ وكانوا 
ال�صتيني«  »النظام  ي�صتخدمون  كانوا  اأي�صا 
زواي��ا  قيا�س  يف  ال��ي��وم  حتى  ي�صتخدم  ال���ذي 
امل���ث���ل���ث���ات وال����زم����ن )ال�������ص���اع���ة 60 دق��ي��ق��ة، 
امل�صريون  والفراعنة  ثانية(.   60 والدقيقة 
هم اأول من ا�صتخدم »النظام الع�صري« وهو 
العد باالآحاد واالأع�صار واملئات يف نظام م�صح 

االأرا�صي وتقدير ال�صرائب.
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نظريات

د. الرافعي: عملية التعلم فسرتها خمس نظريات

عبد اهلل زارب

و�صف اأ�صتاذ علم النف�س الرتبوي واملوهبة 
واالب���ت���ك���ار، ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ب���ن ع��ب��داهلل 
ال���راف���ع���ي، م��و���ص��وع ال��ت��ع��ل��م ب��االأ���ص��ا���س يف 
ال�صلوك االإن�صاين، مبينا اأن العلماء اهتموا 
ك��ث��ريا ب��درا���ص��ت��ه وحم���اول���ة ت��ف�����ص��ريه عند 

االإن�صان وحتى احليوان.
اإن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م ت���دخ���ل يف  وق�����ال 
االإرادي��ة، م�صيفا  االإن�صان  �صلوكيات  معظم 
التي  ال��ن��ظ��ري��ات  اأن ه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن 
التعلم،  مو�صوع  تف�صري  وح��اول��ت  تناولت 
اأطلق عليها نظريات التعلم والتعليم، وهي 
و�صعها  مت  ال��ت��ي  النظريات  م��ن  جمموعة 
يف بدايات القرن 20 امليالدي، وبقي العمل 

على تطويرها حتى اليوم.
 

النظرية السلوكية
اهتمت  التي  الفل�صفية  امل��دار���س  اأول��ى  تعد 
اأ�صحاب  وي��رى  والتعليم،  التعلم  بنظريات 
االإن�صاين عبارة  ال�صلوك  باأن  النظرية  هذه 
ع��ن جم��م��وع��ة م��ن ال���ع���ادات ال��ت��ي يتعلمها 
الفرد ويكت�صبها اأثناء مراحل منوه املختلفة، 
وهي  ال��دم��اغ،  ق��وان��ني  تكوينها  يف  ويتحكم 
قوى الكف وقوى اال�صتثارة اللتان ت�ّصريان 
جمموعة اال�صتجابات ال�صرطية، وُيرجعون 
ذلك اإلى العوامل البيئية التي يتعر�س لها 

النظرية  ه��ذه  اأن  الرفاعي  واأو���ص��ح  الفرد. 
تدور حول حمور عملية التعلم يف اكت�صاب 
اإع��ادت��ه،  اأو  اإط��ف��ائ��ه  يف  اأو  اجل��دي��د  التعلم 
واأ�صاف »اإن اأكرث ال�صلوك االإن�صاين مكت�صب 
قابل  الفرد  �صلوك  واإن  التعلم،  طريق  عن 
باإيجاد ظروف واأجواء  اأو التغيري  للتعديل 
التعلم  طريقها  عن  ون�صاأ  معينة،  تعليمية 

الكلي واجلزئي«. 

نظريـة اإلشـراط اإلجرائـي
توؤكد  اإنها  اإذ  التعلم،  مبادئ  عليها  ويطلق 
اال���ص��ت��ج��اب��ات ال��ت��ي ت��وؤث��ر يف ال��ف��رد، وت��رى 
حدث  ال�صلوك  اأعقب  اإذا  يحدث  التعلم  اأن 
ال��ف��رد  اإ���ص��ب��اع ح��اج��ة  اإل���ى  ي����وؤدي  يف البيئة 
واحتمال تكرار ال�صلوك امل�صبع يف امل�صتقبل.

نظرية التعليم بالتقليد
والمالحظة والمحاكاة

يتعلم  الفرد  اأن  على  النظرية  ه��ذه  وتقوم 
والتقليد؛  امل��الح��ظ��ة  خ���الل  م��ن  ال�����ص��ل��وك 

ف��ال��ط��ف��ل ي���ب���داأ ب��ت��ق��ل��ي��د ال���ك���ب���ار، وال��ك��ب��ار 
قال  ال�صياق  ه��ذا  ويف  بع�صا.  بع�صهم  يقلد 
الرفاعي: »عادة يك�صب االأفراد �صلوكهم من 
وقيامهم  البيئة  يف  من��اذج  م�صاهدة  خ��الل 
بتقليده، ويتطلب التعلم هنا تغيري ال�صلوك 
اإع����داد من���اذج ق�ص�س  ع��ن ط��ري��ق  وتعديله 
ذوى  موؤثرين  اأ�صخا�س  حلياة  هادفة  �صري 
ق�ص�س  م��ث��ل  النا�صئة  ع��ل��ى  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
ال�����ص��ح��اب��ة ر�����ص����وان اهلل ع��ل��ي��ه��م ل��ك��ون��ه��م 
بهم،  االح��ت��ذاء  ق��دوة ح�صنة ميكن  ميثلون 
اأه��ل  م��ن  واحل��ك��م��اء  العلماء  ق�ص�س  وك���ذا 
الراأي والفطنة والدراية، وكذلك مناذج من 
حياتنا املعا�صرة، فمحاكاة ال�صلوك املرغوب 
االنتباه  على  يعتمد  امل��الح��ظ��ة  خ��الل  م��ن 
واحل��ف��ظ وا���ص��ت��ع��ادة احل��رك��ات وال��ه��دف اأو 
احلافز؛  اإذ يجب اأن يكون �صلوك النموذج اأو 

املثال هدفا يرغب فيه الطالب«. 

النظريات المعرفية )البنائية( 
وت������رى ال���ن���م���و ك���م���ح���دد ل��ل��ت��ع��ل��م و���ص��رط��ا 

الب�سرية  ال�����س��روط  ت��واف��رت  اإذا  حل��دوث��ه، 
واملادية املنا�صبة.

نظرية التعلم باالستبصار 
ال�صلوك عبارة عن  اأن  النظرية  وترى هذه 
وح����دة ك��ل��ي��ة واح�����دة غ���ري ق��اب��ل��ة للتحليل 
كلية،  ك��وح��دة  ُي��در���س  واإمن���ا  التجزئة،  وال 
الإ���س��راط  نظرية  ع��ن  تختلف  بذلك  وه��ي 
ال�����ص��ل��وك ميكن  اأن  ت���ري  ال��ت��ي  االإج����رائ����ي 
وج��زئ��ي��ات  ب�صيطة  وح����دات  اإيل  ي��ح��ل��ل  اأن 
بعد،  فيما  بينها  الربط  ثم  وم��ن  متناثرة، 

ون�صاأ عنها الطريقة الكلية يف التدري�س.
ه��ذه  يف  االأ���ص��ا���س  ه��و  االإدراك  وي��ع��د 
النظرية، ويكون بطريقة جمملة كلية، ثم 
اأي  التفا�صيل،  اإيل  ذل��ك  بعد  االنتقال  يتم 

اأننا ال نفهم التفا�صيل اإال يف اإطار الكل.
ال�صلوكيون  »ي��رى  الرفاعي  وي�صيف 
ل���ل���رب���ط ب��ني  ن��ت��ي��ج��ة  ي���ح���دث  ال��ت��ع��ل��م  اأن 
املعرفيون  ي��رى  بينما  واال�صتجابة،  املثري 
الكلي  ل����الإدراك  نتيجة  ي��ح��دث  التعلم  اأن 

جزيئات  الإدراك  نتيجة  ول��ي�����س  ل��ل��م��وق��ف، 
م��ن��ف�����ص��ل��ة، ب��ي��ن��م��ا ت�����رى ن���ظ���ري���ة ال��ت��ع��ل��م 
طريق  ع��ن  يحدث  التعلم  ب��اأن  االجتماعي 

املالحظة واملحاكاة«.

مراحل عملية التعلم
االأول��ي��ة  العملية  وه���ي  الكت�ساب: 
ال����ت����ي ي���ح�������ص���ل ف���ي���ه���ا امل���ت���ع���ل���م ع��ل��ى 

ال�صلوكيات اأو املادة املراد تعلمها.
ال��ت��خ��زي��ن: وف����ي����ه����ا ي����ت����م ح��ف��ظ 

املعلومات يف وعاء الذاكرة. 
ال�ستعادة: وتتمثل يف قدرة الكائن 
قام  التي  املعلومات  تذكر  على  احل��ي 

بتخزينها �صابقا، وقت احلاجة. 
يتذكر  التي  العملية  وه��و  التعرف: 
ف��ي��ه��ا امل��ت��ع��ل��م اأ���ص��ي��اء ت��ك��ون م��وج��ودة 

اأمامه. 
ال���س��ت��دع��اء: وه����و ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 
ي���ت���ذك���ر ف���ي���ه���ا امل���ت���ع���ل���م اأ�����ص����ي����اء غ��ري 

موجودة اأمامه واإمنا من ذاكرته.

+ 
ق

فا
آ

الترابطية: تواصل حتى تتعلم وتعمل
اأ�����ص���������س ال���ن���ظ���ري���ة، امل����ن����ّظ����ر االأك�����ادمي�����ي 
امل��ت��خ�����ص�����س يف ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م 
 George Siemens الدكتور جورج �صمينز
ع���ام 2004 ب��امل�����ص��ارك��ة م���ع امل��ت��خ�����ص�����س يف 
الدكتور  االأداء  دع��م  ونظم  التعلم،  برامج 

. Steven Downes  صتيفن دوينز�
ومع التطور الكبري يف و�صائل االت�صال، 
و يف ظل ذلك التدفق الكبري للمعلومات من 
م�صادر متنوعة، ظهرت النظرية الرتابطية 
Connectivism لتحاول تفهم كيف ميكن 
حتقيق التعلم  اليوم، فذهبت اإلى اأن التعلم 
داخله،  من  ولي�س  ال�صخ�س  خ��ارج  من  يتم 
التعليمية  النظريات  عليه  تركز  كانت  كما 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة. وي������رى ك���ث���ري م����ن اخل�����رباء 
وال��ب��اح��ث��ني اأن ال��رتاب��ط��ي��ة ه���ي ال��ن��ظ��ري��ة 
اليوم  جيل  تنا�صب  التي  الرابعة  الرتبوية 
واأدواته، واأنه مل يعد هناك �صعوبة يف التعلم 

بعد ظهورها.
التعلم  اأن  نظريته  �صيمنز  يف  وك�صف 
 Actionable االإج����رائ����ي����ة  امل���ع���رف���ة  ه����و 
knowledge التي يتم حت�صيلها من خارج 
منظمة  اأو  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  )يف  اأن��ف�����ص��ن��ا 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اأو  االأع��م��ال 
املعرفة موزعة  اأن تلك  اإلى  مثال(، م�صريا 
بني النا�س واالأ�صياء وال ميلكها فرد واحد.

امل��ع��رف��ة  ت���ل���ك   وال مي���ك���ن حت�����ص��ي��ل 

امل�صادر  تلك  م��ع  التوا�صل  خ��الل  م��ن  اإال 
متثيل  ومي��ك��ن  الب�صرية،  وغ��ري  الب�صرية 
 Nodes ال��ع��ق��د  م��ن  ب�صبكة  امل�����ص��ادر  ت��ل��ك 
متثل كل عقدة م�صدرا من م�صادر املعرفة. 
وت��ت��م��ث��ل امل��ع��رف��ة االإج���رائ���ي���ة- ح�صب 
���ص��م��ي��ن��ز- ب��ع��ن�����ص��ري��ن اأ���ص��ا���ص��ي��ني، اأول��ه��م��ا: 
امل���ع���رف���ة ذات����ه����ا ال���ت���ي ت���ت���ن���وع م����ن امل��ع��رف��ة 
ال�����ص��م��ن��ي��ة »م���ع���رف���ة ك���ي���ف« اإل������ى امل��ع��رف��ة 
ال��ت��ي تت�صمن  ال�����ص��ري��ح��ة »م��ع��رف��ة م�����اذا« 
االهتمام باملعرفة الناعمة املتمثلة باخلربات 
وال���ت���ف���اع���الت ون���ح���وه���ا. وث��ان��ي��ه��ا، ال��ع��م��ل 

والقيام باأداء املهام بالطريقة املنا�صبة.
ون��ت��ي��ج��ة ل���ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة، ظ��ه��ر ما 

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ���ص��ب��ك��ة ال��ت��ع��ل��م ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
  Personal learning environment
التي يوؤ�ص�صها املتعلم لنف�صه حتى يتعلم من 
مع م�صادر خمتلفة ميكنه  توا�صله  خالل 
مب�صاعدة  اأو  بنف�صه  اإم���ا  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول 
اإل���ى ظهور  ال��ن��ظ��ري��ة  اأدت  االآخ���ري���ن. ك��م��ا 
MOOC ال��ذي  امل��ف��ت��وح  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ف��ه��وم 
عرب  فقط  التعلم  على  ب��داي��ات��ه  يف  اعتمد 
بني  وال��ت��وا���ص��ل  للمتعلم  ال���ذات���ي  ال��ت��ع��ل��م 
املتعلمني، ثم تطور لتظهر من�صات التعليم 
املفتوح التي تقدم مناهج ومقررات درا�صية 
املتعلمني  ذات ج��ودة عالية لعدد كبري من 

ب�صكل جماين كمن�صات  تعليمية.

Connectivism
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أكاديميا
أقسام

قسم اإلدارة بمجتمع رجال ألمع..
8 سنوات في دعم العمل المحاسبي

آمال هاشم

املجتمع  كلية  يف  االأعمال  اإدارة  ق�صم  اأن�صئ 
ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اف��ظ��ة رج���ال اأمل���ع ع���ام 1430، 
وي�صم برناجما واحدا هو املحا�صبة، وخّرج 
خم�س دفعات، كما يبلغ عدد طالباته حالياً 

304 طالبات. 
علي  فاطمة  الق�صم،  رئي�صة  واأك����دت 
ب��داي��ات��ه،  يف  ي��زل  الق�صم مل  اأن  ال�����ص��ه��ري، 
م�����ص��رية اإل����ى اأن����ه ي��ح��ت��اج اإل����ى امل���زي���د من 
ال�صليم،  العلمي  املنهج  ينتهج  حتى  الدعم 
الفتة اإلى احتياجه للعديد من االإمكانيات 
ل��ل��ن��ه��و���س ب���ه، م��ع��رب��ة ع���ن ط��م��وح��ه��ا الأن 
يحقق الق�صم التميز يف الربامج املحا�صبية 
واملناف�صة  املجتمع  خلدمة  ومهنيا  علميا 
يف ال�صوق مب�صتوى عايل اجل��ودة، واأن يتم 
اإل��ى  اأخ���رى  اإداري����ة  تخ�ص�صات  ا�صتحداث 

جانب املحا�صبة لتغطية �صوق العمل. 
ال��ق�����ص��م  اإجن�������ازات  اأن  اإل�����ى  واأ�����ص����ارت 
االأه���داف  حتقيق  يف  التقدم  مب��دى  تقا�س 
املن�صودة واملرجوة من قبل االإدارة، والقيام 
الفريق،  روح  و�صمن  بتفان  بالعمل  بذلك 
وت��ع��ظ��ي��م اإجن�����ازات االآخ���ري���ن واال���ص��ت��ف��ادة 
اأي  املحددين حتت  والوقت  وباجلهد  منها 

�صغط للقيام بذلك. 
واأو�صحت اأي�صا اأن الق�صم افتتح نادي 
االأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  خ��الل  املحا�صبة، 
اأق��ام النادي ما  من عام 1436/ 1437، وقد 
يقارب �صبعة اأن�صطة متنوعة ما بني دورات 
على  واأن�صطة  طالبية  ول��ق��اءات  تدريبية 
حتقق  م��ا  »دائ��م��ا  وتابعت  الكلية،  م�صتوى 
االأول��ى على م�صتوى  املراكز  النادي  برامج 

الكلية«.

صعوبات ومعوقات
وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال�����ص��ه��ري ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي 
تواجه الق�سم واأوجزتها يف النقاط التالية:

• نق�س اأع�صاء هيئة التدري�س.
• ت�����دين امل�������ص���ت���وى امل���ط���ل���وب ل��ف��ه��م 
ويرجع  الق�صم،  ه��ذا  م��واد  حمتويات 
ال���ط���ال���ب���ات  ب���ع�������س  اأن  اإل��������ى  ذل������ك 
امل�صجالت يف الق�صم هن من خريجات 
اأو  ال��ع��ام��ة،  بالثانوية  االأدب���ي  الق�صم 
ح�����ص��ل��ن ع��ل��ى م���ع���دالت م��ت��دن��ي��ة يف 

الثانوية.

لق�صم  القدمية  الدرا�صية  اخلطة   •
املحا�صبة ت�صببت ب�صكل كبري يف تعرث 
ومازلنا  الق�صم،  طالبات  من  العديد 

نعاين منها حتى وقتنا احلايل.

البحث العلمي 
وك�صفت رئي�صة ق�صم اإدارة االأعمال يف كلية 
املجتمع للبنات برجال اأملع، اأن اأهم اأهداف 
العلمي  االإب�����داع  بت�صجيع  تتمثل  ال��ق�����ص��م 
املتميز وحتديث الفكر املحا�صبي، ومواكبة 
العلمي  والبحث  امل�صتمر  العلمي  التقدم 
الإثراء املعرفة يف املجتمع، م�صرية اإلى اأنهن 
والنهو�س  االأه���داف  ه��ذه  لتحقيق  ي�صعني 

مبهنة املحا�صبة.
وقالت »يحر�س الق�صم ممثال بنادي 
املحا�صبة على امل�صاركة يف اللقاءات العلمية 
التي تنظمها جامعة امللك خالد �صواء على 
م�صتوى اجلامعة اأو على م�صتوى الكليات، 
وق����د ����ص���ارك اأخ������ريا يف ال���ل���ق���اء ال��ط��الب��ي 
االأول لطالب وطالبات جامعة امللك خالد 
واالآداب  العلوم  بكلية  املقام  تهامة(  )ف��رع 
عنوان:  حتت  عمل  بورقة  ع�صري،  مبحايل 
يف  اال�صرتاتيجي  التخطيط  تطبيق  )اأث��ر 
حت�صني اأداء اال�صتخدام التقني(، و�صارك يف 
تقدميها عدد من طالبات النادي بالق�صم«.

قيم ومهارات 
على  الق�صم  حر�س  على  ال�صهري  و�صددت 
اإك�صاب الطالبات عددا من املهارات والقيم 
االأمانة وااللتزام وال�صدق  اإلى جانب قيم 
اجلامعة  تكت�صبها خريجات  اأن  يجب  التي 
ب�صكل عام. ومن تلك املهارات والقيم التي 
خريجة  تكت�صبها  اأن  على  الق�صم  يحر�س 

برنامج املحا�صبة ما يلي:
• قوة ال�صخ�صية.
• الثقة بالنف�س.

• ال���دق���ة وق�����وة امل��الح��ظ��ة و���ص��رع��ة 
البديهة.

• التفاوؤل وقوة العزمية.
• القدرة على التحليل واملقارنة.

• اأن تكون الطالبة �صاحبة راأي وفكر.
• ال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق واحل��ر���س 
واأث��ر  العمل  االإمل���ام بكل ج��وان��ب  على 
ال��ت��غ��ريات ف��ي��ه ����ص���واء اق��ت�����ص��ادي��ة اأو 

�صيا�صية اأو اجتماعية.

المستقبل الوظيفي
ي��ت��ع��ل��ق  امل����ج����ال وا�����ص����ع ف��ي��م��ا  اأن  واأك��������دت 
ب��امل�����ص��ت��ق��ب��ل ال��وظ��ي��ف��ي خل��ري��ج��ي اأق�����ص��ام 
املحا�صبة، وعددت القطاعات التي ميكن اأن 

يعمل فيه خريج املحا�صبة وهي:
الوظيفة  وهي  والبنوك،  امل�صارف   •

االأكرث �صيوعا خلريجي املحا�صبة.
• امل���ك���ات���ب امل��ح��ا���ص��ب��ي��ة وال�����ص��رك��ات 

اخلا�صة.
• هيئة ال�صوق املالية وموؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي.
• وزارة املالية ووزارة التجارة.

• الغرف التجارية يف اأنحاء اململكة.
• املدن ال�صناعية.
• االأعمال احلرة.

ودع�������ت ال�������ص���ه���ري ع����م����ادة ال���ق���ب���ول 
اإل�����ى اأن حت�����ص��ر ال���ق���ب���ول يف  وال��ت�����ص��ج��ي��ل 
الثانوية  خريجات  على  املحا�صبة  برنامج 
يتم  واأن  فقط،  العلمي  الق�صم  من  العامة 

رفع معدل القبول بالربنامج.

قسم اإلدارة بمجتمع رجال ألمع
الرؤية

ال�صعي اإلى التميز يف الربامج املحا�صبية علميا ومهنيا خلدمة  املجتمع واملناف�صة يف ال�صوق
مب�صتوى عايل اجلودة.

الرسالة
• تطوير املهارات االأكادميية واملهنية.

• تخريج مهنيات متخ�ص�صات مبهارات عالية يف تكنولوجيا املحا�صبة 
• توفري بيئة اأكادميية منا�صبة لتلبية حاجة ال�صوق وتقومي املقررات مبراجعتها وحتديثها ملواكبة التغيري 

امل�صتمر يف املجال التكنولوجي.

األهداف
• احل�صول على خمرجات مبهارات عالية متخ�ص�صة  وتاأهيلهم اأكادمييا ومهنيا.
• تغطية حاجة ال�صوق من املحا�صبات املتخ�ص�صات بكفاءة عالية خلدمة املجتمع.

• ت�صجيع االإبداع العلمي املتميز وحتديث الفكر املحا�صبي.
• ا�صتخدام اأحدث التقنيات يف برامج املحا�صبة وحل م�صكالت بيئة العمل وفقا ملتطلبات ال�صوق.

• مواكبة التقدم العلمي امل�صتمر والبحث العلمي الإثراء املعرفة يف املجتمع.

الشهري: 
الخطة الدراسية 
القديمة تتسبب 
في تعثر الطالبات 
أكاديميا
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إعادة القيد والفرص اإلضافية..
أنظمة تهم المتعثرين

أكاديميا القبول والتسجيل

مشهور العمري

ت�صعى  ال��ر���ص��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  حر�صا 
متطلبات  ج��م��ي��ع  ل��ت��ل��ب��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
ال����ط����الب وال����ط����ال����ب����ات، وم�������ص���اع���دة 
واللوائح  االأن��ظ��م��ة  ب��اإت��اح��ة  املتعرثين 
املرنة التي تراعي مقام احلال وتعينهم 
وع��دم  التعليم  م�����ص��وار  ا�صتكمال  على 
حتقيق  دون  االأكادميي  احلقل  مغادرة 

الهدف.
تتيح  خ���ال���د،  امل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  ويف 
خدمة  عرب  والت�صجيل  القبول  عمادة 
»اأك����ادمي����ي����ا« اإم���ك���ان���ي���ة اإع�������ادة ال��ق��ي��د، 
لرفع  اإ�صافية  فر�س  على  واحل�صول 

املعدل الرتاكمي ب�سروط معقولة.

أوال: إعادة القيد

اإعادة القيد للمرة الأولى:
مي��ك��ن ل��ل��ط��ال��ب اإع������ادة ال��ق��ي��د ل��ل��م��رة 
االأول������ى ع���ن ط��ري��ق »اأك���ادمي���ي���ا« على 
اأال ت��زي��د ف���رتة االن��ق��ط��اع ع���ن اأرب��ع��ة 
ف�صول درا�صية وفق اخلطوات التالية: 
حركة  )اأكادمييا–خدماتي-اإدخال 

اأكادميية(

اإعادة القيد للمرة الثانية 
للكلية  ال��ت��ق��دم  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى   )1

بطلب.
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى جمل�س  ي��ع��ر���س   )2

الق�صم والكلية.
3( يرفع ملجل�س اجلامعة ال�صتثناء 
ال����ط����ال����ب م�������ص���ف���وع���ا مب������ربرات 

جمل�س الكلية.

ثانيا: الفرص اإلضافية
بسبب انخفاض المعدل

الفر�سة الرابعة
مل��ج��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة اإع����ط����اء ال���ط���ال���ب اأو 
رفع  ميكنه  ملن  رابعة  فر�صة  الطالبة 
ح�صوله  بافرتا�س  الرتاكمي  معدله 
ع��ل��ى 60 ن��ق��ط��ة م���ن درا����ص���ة 15وح����دة 
اأن ي��ت��م اح��ت�����ص��اب  ذلك  درا���ص��ي��ة ع��ل��ى 

وتنفيذه اآليا.

الفر�سة اخلام�سة
 مل��ج��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة اإع���ط���اء ال��ط��ال��ب اأو 
الطالبة فر�صة خام�صة، ملن ميكنه رفع 
ح�صوله  بافرتا�س  الرتاكمي  معدله 
درا����ص���ة 15 وح��دة  م��ن  ع��ل��ى 45 نقطة 

درا���ص��ي��ة ع��ل��ى اأن ي��ت��م اح��ت�����ص��اب ذل��ك 
وتنفيذه اآليا.

الفر�سة ال�ساد�سة والأخرية
مل��ج��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة اإع����ط����اء ال���ط���ال���ب اأو 
الطالبة فر�صة �صاد�صة ملن ميكنه رفع 
 37.5 على  ح�صوله  بافرتا�س  معدله 
نقطة من درا�صة 15 وحدة درا�صية على 

اأن يتم احت�صاب ذلك وتنفيذه اآليا.

ثالثا: الفرص اإلضافية
بسبب تجاوز المدة

• ي��ح��ق مل��ج��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة اإع���ط���اء 
ف��ر���ص��ة  ال���ط���ال���ب���ة  اأو  ال���ط���ال���ب 
�صعف  الي��ت��ج��اوز  مب��ا  ا�صتثنائية 
اأن تكون املدة  مدة الربنامج على 
كافية الإنهاء متطلبات الربنامج.

• ي���ح���ق مل��ج��ل�����س اجل���ام���ع���ة ب��ع��د 
ت��و���ص��ي��ة جم��ل�����س ال��ك��ل��ي��ة اإع��ط��اء 
بعد  فر�صة  الطالبة  اأو  الطالب 
جت�����اوز  ���ص��ع��ف امل�����دة مل����دة ف�صل 
ب��اإم��ك��ان  ك����ان  اإذا  واح�����د  درا�����ص����ي 
اإن����ه����اء  ال���ط���ال���ب���ة  اأو  ال����ط����ال����ب 
ال����ربن����ام����ج يف ذل���ك  م���ت���ط���ل���ب���ات 

الف�صل. 

19 جمادى األول 1438
نهاية فترة معالجة التسجيل عن طريق مسجلي الكليات

الخميس 02 رجب 1438
بداية اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام هذا اليوم

األحد 12 رجب 1438
استئناف الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

19 رجب 1438
بداية التسجيل المبدئي للفصل الصيفي 1438/1437

الخميس 23 رجب 1438
نهاية التسجيل المبدئي للفصل الصيفي 1438/1437

الخميس 08 شعبان 1438
آخر موعد لالعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي الثاني وعن مقرر

األحد 02 رمضان 1438
بداية االختبارات لمواد االعداد العام والعملي

الخميس 06 رمضان 1438
نهاية االختبارات لمواد االعداد العام والعملي

األحد 09 رمضان 1438
بداية االختبارات النهائية

الخميس 20 رمضان 1438
بداية إجازة نهاية العام بنهاية دوام هذا اليوم

الخميس 20 رمضان 1438
نهاية االختبارات النهائية

األحد 23 رمضان 1438
بداية فترة معالجة التسجيل عن طريق مسجلي الكليات

الثالثاء 25 رمضان 1438
بداية إجازة أعضاء هيئة التدريس

الثالثاء 25 رمضان 1438
نهاية فترة معالجة التسجيل عن طريق مسجلي الكليات

08 شوال 1438
بداية فترة معالجة التسجيل عن طريق البوابة

األحد 14 ذو القعدة 1438
آخر موعد لالعتذار عن الفصل الدراسي الصيفي وعن مقرر

األحد 28 ذو القعدة 1438
بداية االختبارات النهائية للفصل الصيفي

الخميس 02 ذو الحجة 1438
نهاية االختبارات النهائية للفصل الصيفي 14
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التمريض.. فن وعلم وإنسانية
ال��ت��م��ري�����س ه��و ف��ن وع��ل��م واأن�����ص��ان��ي��ة وه��و 
اإمداد املجتمع بخدمات معينة عالجية يف 
طبيعتها ت�صاعد على بقاء الفرد �صحيحا، 
كما متنع امل�صاعفات الناجتة عن االأمرا�س 
واآخ��ر معنوي  واالأ�صابات وله جانبان فني 

)نف�صي واأجتماعي(.
رفيدة  تعترب  االإ���ص��الم��ي،  العهد  ويف 
حيث  املمر�صات؛  اأول  االأ�صلمية  كعب  بنت 
ك���ان���ت مت���ر����س امل�������ص���اب���ني واجل����رح����ى يف 
احلروب؛ وكان لها خيمة ملداواة اجلرحى، 
ب�صهم يف معركة  بن معاذ  �صعد  اأ�صيب  وملا 
النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم،  اخلندق قال 

امل�صجد  التي يف  رف��ي��دة  »اأج��ع��ل��وه يف خيمة 
حتى اأع��وده«، وتقديرا من النبي جلهودها 
يف غزوة خيرب يف مداواة اجلرحى وخدمة 
امل�صلمني فقد اأ�صهم لها ب�صهم رجل مقاتل.
التي  بنت معوذ  الربيع  ا�صم  ب��رز  كما 
تطوعت ب�صقاية اجلي�س، ومداواة اجلرحى 
بنت  حمنة  واأي�صا  املدينة  اإل��ى  القتلى  ورد 
جح�س التي تطوعت يف معركة اأحد فكانت 
واأي�صا  وت��داوي اجلرحى.  العط�صى  ت�صقى 
غزوة  يف  تطوعت  التي  االأ�صلمية  �صنان  اأم 
النبي،  ك��ان  وق��د  املحاربني.  ملعاجلة  خيرب 
�صلى اهلل عليه و�صلم، يواجه هذه االأعمال 

ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��وم ب��ه��ا الن�صاء 
بال�صكر والثناء.

اختصاصات التمريض
• متري�س ال�صحة النف�صية.

• متري�س الن�صائية.
• متري�س �صحة االأمومة.
• متري�س �صحة االأطفال.
• متري�س �صحة املجتمع.

• متري�س ال�صرطان.
• متري�س الرعاية التلطيفية.

• متري�س الباطنية واجلراحة.

• متري�س الطوارئ.
• متري�س غ�صيل الكلى.

• متري�س ق�صطره القلب وال�صرايني.
• متري�س العنايه املركزة.

• متري�س التعليم يف معاهد
 التمري�س.

• متري�س العمليات
• متري�س التخدير.
• متري�س العمليات.

• متري�س اجلروح،
• التمري�س اجلنائي

• متري�س التحكم باالأمل.

ال��ت��م��ري�����س م��ه��ن��ة ���ص��ري��ف��ة، وع��ل��ى 
مم��ار���ص��ه��ا م�����ص��وؤول��ي��ات ك���ربى جت��اه 
مر�صاه تفر�صها ال�صريعة والقوانني 
الو�صعية واالأخالقية و�صمري املهنة، 
واأهم ثالث قيم ت�صكل اإطار ممار�صة 
م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س ه����ي: امل�����ص��وؤول��ي��ة 
وال���ك���رام���ة واخل�����ص��و���ص��ي��ة و���ص��ري��ة 

املعلومات.
ف���امل���م���ر����س وامل���م���ر����ص���ة ي��ج��ب 
امل���ر����ص���ى   ث���ق���ة  م���و����ص���ع  ي���ك���ون���ا  اأن 
واأهاليهم. وعلى املمر�س االإخال�س 
الكامل وت�صخري كل معرفته  وعلمه  
ي��ك��ون كرميا  واأن  امل��ري�����س،  خل��دم��ة 
ل��ط��ي��ف��ا ط��ي��ب ال��ق��ل��ب يف م��ع��ام��ل��ت��ه 
ل��ل��م��ر���س، ي��ت�����ص��رف ب��ح��ك��م��ة ودق���ة، 
ويخفف  االأم���ل  مر�صاه  يعطي  واأن 
ي��ح��ر���س على   اآالم���ه���م،  واأن  ع��ن��ه��م 
ال�صحي؛  الفريق  اأف��راد  التعاون مع 
اإذ اإن ح�صيلة هذا التعاون توؤدي اإلى 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  حت�صني 

للمواطنني.

ما مميزات  البيئة اجلامعية 
التي حتقق ال�سحة النف�سية؟

تعد اجلامعة نظاما اجتماعيا مميزا 
ل���ه خ�����ص��ائ�����ص��ه و���ص��م��ات��ه اخل��ا���ص��ة، 
ف���احل���ي���اة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ي�����ص��ت جم��رد 
اأي�صا  ه��ي  ب��ل  درا���ص��ي فقط  حت�صيل 
يتوافق  اأن  اإم���ا  عالقات اجتماعية، 
ال��ت��واف��ق  اإن  اإذ  ال؛  اأو  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ه��ا 
م����ع احل����ي����اة االج���ت���م���اع���ي���ة م��ط��ل��ب 
وا�صتمرارهم  الطلبة  لنجاح  اأ�صا�صي 

بالدرا�صة اجلامعية. 
وي���ت���اأث���ر ت��واف��ق��ه��م م���ع احل��ي��اة 
اجل��ام��ع��ي��ة مب�����ص��ك��الت ع����دة م��ن��ه��ا: 
����ص���ع���ف االإع����������داد امل�������ص���ب���ق ل���دخ���ول 
اجلو  واخ��ت��الف  اجلامعية،  امل��رح��ل��ة 
حيث  من  املدر�صة  جو  عن  اجلامعي 
اأ�صاليب التدري�س واملناهج واالأنظمة 
عالقات  تكوين  واللوائح ،  و�صعوبة 
اإي��ج��اب��ي��ة م���ع ال��ط��ل��ب��ة واالأ����ص���ات���ذة، 
واال�صطراب  بالنف�س  الثقة  وت��دين 
والتوتر النف�صي وغريهما؛ ومن هنا 
لتهيئة  الطالبي  االإر���ص��اد  دور  ي��اأت��ي 

بيئة تعليمية  منا�صبة للطلبة.

كيف ميكن املحافظة على 
ال�سحة النف�سية والعقلية؟ 

من خالل اخلطوات االآتية:
النف�س،  بحقيقة  اجلهل  عدم   •
ب�����ل ال����ع����م����ل ع����ل����ى ت���ط���وي���ره���ا 
وم���ع���رف���ت���ه���ا  ج���ي���دا م����ن ح��ي��ث 

مواطن القوة و ال�صعف.
من  اأك��رث  باحلا�صر  االهتمام   •

كوثر الطيب

للبنات  التمري�س  كلية  اأكدت  وكيلة 
ب���اأب���ه���ا، اأ����ص���ت���اذة ال�����ص��ح��ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
عدلية  الدكتورة  امل�صاعدة،  والعقلية 
ت��وف��ي��ق، اأن ال��ك��ل��ي��ة ت��ع��د م��ن اأف�����ص��ل 
امل��م��ل��ك��ة على  ال��ت��م��ري�����س يف  ك��ل��ي��ات 
اأن خريجاتها  اإل��ى  االإط��الق، م�صرية 
»ح���ق���ق���ن ���ص��م��ع��ة ط��ي��ب��ة واإجن���������ازات 
مثمرة« يف املجال االأكادميي والعملي.

ت��وف��ي��ق، طالبات  ودع���ت ع��دل��ي��ة 
التمري�س، عرب  »اآفاق«، اإلى املحافظة 
ع��ل��ى اأخ���الق���ي���ات م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����س 
وتطبيقها يف خمتلف جوانب احلياة، 
العلمي وم�صتجدات  التقدم  ومواكبة 
بالبحث  وااله��ت��م��ام  العملي،  احل��ق��ل 

العلمي. 

كيف يط�ر ع�س� التدري�س
من اأدائه؟

التطوير من االأداء االأكادميي يتم يف 
كل �صاعة وال ميكن لالأ�صتاذ اجلامعي 
اأن يكون على وت��رية واح��دة �صواء يف 
�صرحه للمحا�صرات اأو اأثناء التدريب 

العملي للطالبات.
وتنمية  بتطوير  اأق��وم  و�صخ�صيا 
مهاراتي يف جمال التدري�س والتقومي 
وال���ب���ح���ث واالإر������ص�����اد وال���ت���وج���ي���ه مبا 
ي��ت��م��ا���ص��ى م����ع ال���ت���ح���دي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة  
والتكنولوجية الراهنة، وخ�صو�صا  يف 

جمال ال�صحة النف�صية والعقلية.
امل���ج���ال يعد  ف���االأ����ص���ت���اذ يف ه����ذا 
احللقة االأقوى يف العملية التعليمية 
الأن���������ه ن������اق������ل  ل����ل����خ����ربة وامل����ع����رف����ة 
�صياغة  عن  م�صوؤول  وهو  والتجربة، 
�صلوكهن  وت�صكيل  ال��ط��ال��ب��ات  اأف��ك��ار 
وتكوين قيمهن ودجمهن يف املجتمع، 
جم��ال  يف  ال���ط���ال���ب  اأن  وخ�����ص��و���ص��ا 
ال�صحة النف�صية والعقلية يحتاج اإلى  
تنمية م��ه��ارات��ه ع��ن ط��ري��ق االأ���ص��ت��اذ 
امل��ج��ال،  ب��ه��ذا  املتخ�ص�س  اجل��ام��ع��ي 
االأداء  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى   ينعك�س  وه����ذا 

االإداري.
ال  وال��ع��ق��ل��ي��ة  النف�صية  ال�����ص��ح��ة 
ولكنها  ال��ع��ادي��ة  احل��ي��اة  ع��ن  تنف�صل 
على  طريقة  املقايي�س  بكل  تنعك�س 
وحل  احتواء  وكيفية  االإداري،  العمل 
امل�صكالت ومواجهتها، وكذلك كيفية 
ال  ح��ت��ى  االإداري  امل��ج��ال  يف  االإب������داع 
على  اإلى  القائمني  امل���ل���ل  ي��ت�����ص��رب 

العمل.

حدثينا عن  اأخالقيات
مهنة التمري�س؟

ي��ك��ون  واأن  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل  امل��ا���ص��ي 
التفكري يف احلا�صر  اإيجابيا.

للنجاح  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ظ��رة   •
وال��ف�����ص��ل، وال��ت��ع��ل��م م��ن االأخ���ري 
وراء  ال�����ص��ع��ي  يف  واال����ص���ت���م���رار 

النجاح.
امل�صكالت  تعلم حل ومواجهة   •

مهما كانت.
• الغذاء ال�صليم واأخذ وقت كاف 

من النوم والراحة و الريا�صة.

ما تقييمك ملخرجات
كلية التمري�س باأبها؟

يف  التمري�س  كليات  اأف�صل  من  تعد 
ب�صهادة  وفد  االإط���الق،  على  اململكة 
م�����ن ج����ام����ع����ات ع����امل����ي����ة يف ت��ق��ي��ي��م 
الكلية  ومن خريجات  خم��رج��ات��ه��ا، 
م��ن ب���داأت ب��اإك��م��ال ال��درا���ص��ات العليا 
من  ومنهن  املاج�صتري،  درج��ة  لنيل 
بع�س  يف  م��ع��ي��دات  بالعمل  التحقن 
اجلامعات باململكة، اأو يف م�صت�صفيات 
خارجها،  اأو  ع�صري  مبنطقة  اململكة 
وج��م��ي��ع��ه��ن ح���ق���ق���ن ���ص��م��ع��ة ط��ي��ب��ة 

واإجنازات  مثمرة بالعمل.

وما اأهم اإجنازات الكلية؟
���ص��راك��ة  اإجنازاتها: عقد  اأه����م  م���ن 
اأرب��ع  وابتعاث  بن�صلفانيا  جامعة  مع 
ط���ال���ب���ات  م���ن خ����ري����ج����ات ال���دف���ع���ة 
االأول������ى ب��اجل��ام��ع��ة ل��ل��ح�����ص��ول على 
اأول  تكون  وبذلك  املاج�صتري،  درج��ة 
كلية بادرت باإبرام مثل هذه ال�صراكة.

مب تن�سحني طالبات التمري�س؟  
اأن�صحهن باالأمور االآتية:

• املحافظة على اأخالقيات مهنة 
وتطبيقها  وحفظها  التمري�س 

يف خمتلف جوانب احلياة.
• مهنة التمري�س لي�صت وظيفة 
ف��ق��ط، ب��ل ه��ي ر���ص��ال��ة توؤجرين 

عليها من رب العاملني. 
ال��ع��ل��م��ي  ال����ت����ق����دم  • م����واك����ب����ة 
والوقوف على م�صتجدات العمل 
يف  العلمي  بالبحث  االهتمام   •
جم��ال��ه��ن وع����دم ال���وق���وف عند 

ممار�صة املهنة فقط.
• امل��م��ر���ص��ة دائ���م���ا ه���ي ال��ق��دوة 
ت��ك��ون  اأن  وي����ج����ب  مل��ج��ت��م��ع��ه��ا، 
ق��دوة ح�صنة و�صاحلة يف جميع 

ت�صرفاتها و�صلوكها.
ال��ت��م��ري�����س  • ت��ط��ب��ي��ق م���ه���ن���ة 
امل��ج��االت  جميع  يف  بها  وال��ع��م��ل 
احل��ي��ات��ي��ة ول��ي�����س يف امل��وؤ���ص�����ص��ات 

ال�صحية فقط.

وكيلة التمريض 
لطالبات الكلية: 
واكبن التطور 
ومستجدات 
المهنة

الدكتورة
عدلية توفيق

• بكالوريو�س علوم 
التمري�س من جامعة عني 

�صم�س 19٨9.
• ماج�صتري يف ال�صحة 

النف�صية 1997.
• دكتوراه يف ال�صحة 

النف�صية و العقلية 2004.
• عملت من�صقة لق�صم 

التمري�س باأبها، قبل
اأن ت�صبح وكيلة  للكلية.

• حا�صلة على 
جائزة  املدر�س املثايل 

بق�صم ال�صحة النف�صية 
بكلية التمري�س بجامعة 

عني  �صم�س  يف م�صر.
• �صاركت يف   موؤمترات 

وحمالت توعوية يف  جمال 
تخ�ص�صها.
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أساتذة

د. مبارك: طب األسنان تخصص حيوي
ومناهج الجامعة تواكب العصر

خالد العمري

اأو�����ص����ح م���دي���ر ال����ع����ي����ادات يف ق�����ص��م ط��ب 
االأ�����ص����ن����ان ب���اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور ح�����ص��ني 
املجاالت  اإل��ى  ينتمي  تخ�ص�صه  اأن  مبارك، 
احل��ي��وي��ة ال���ت���ي ت�����ص��ك��ل ق���اع���دة رب����ط بني 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة وال�����ص��ري��ري��ة، م�صريا  ال��ع��ل��وم 
تلك  م��ن  النظري  اجل��ان��ب  ت�صعب  اأن  اإل��ى 
العلوم الت�صخي�صية قد يرفع من م�صتوى 
ال��ت��ح��دي وال�����ص��ع��وب��ة ل���دى ال��ط��الب، مما 
يحتم ا�صتمرار اجلدية يف العمل، للح�صول 
على اأف�صل النتائج يف التح�صيل الدرا�صي.   
اأن املناهج  »اآف���اق«،  ل�  واأك��د يف حديث 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة ب��ك��ل��ي��ة ط���ب االأ���ص��ن��ان 
تو�صل  ما  اآخ��ر  هي  للطالب  بها  واملو�صي 
اإل��ي��ه ال��ع��ل��م��اء،  يف اإ���ص��ارة اإل���ى اأن��ه��ا تواكب 

الع�صر.

ما الذي قادك
اإلى تخ�س�س طب الأ�سنان؟

ال��ت��ح��ق��ت ب��ه ط��م��ع��ا يف ن��ي��ل ���ص��رف خدمة 
االأه��ل واملجتمع، ودع��اين اإل��ى ذل��ك حاجة 
البلد للكفاءات الوطنية يف املجال الطبي.

اأهم امل��س�عات البحثية
التي تهتم بها؟

ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ولها  ومت�صعبة،  كثرية  فهي:  بالتخ�ص�س 
مثل  اأخ�����رى،  ط��ب��ي��ة  بتخ�ص�صات  ع��الق��ة 
اهتمامي بطرق الك�صف املبكر عن �صرطان 
وركيزة  قاعدة  يعد  العلمي  والبحث  الفم، 
ي��ج��ب ال��رج��وع اإل��ي��ه��ا الإث��ب��ات امل��ع��ل��وم��ة اأو 
ال��ب��ي��ئ��ة اخل�صبة  ن��ف��ي��ه��ا. واجل��ام��ع��ة ه���ي 
الح���ت���واء ال��ب��اح��ث��ني وت��و���ص��ي��ع م��دارك��ه��م 

وكذلك تطوير مهاراتهم البحثية.

ما ال�سع�بات التي ي�اجهها الطالب
يف التخ�س�س؟

ه�������ذا ال���ت���خ�������ص�������س ه�����و اأح��������د امل����ج����االت 
للعلوم  رب��ط  ق��اع��دة  ت�صكل  التي  احليوية 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة وال�����ص��ري��ري��ة يف ط��ب االأ���ص��ن��ان، 
العلوم  تلك  من  النظري  اجلانب  وت�صعب 
ال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة ق����د ي���رف���ع م����ن م�����ص��ت��وى 
الطالب،  بع�س  لدى  وال�صعوبة  التحدي 
اأه��م��ي��ة ا���ص��ت��م��رار اجل��دي��ة  وه���و م��ا يف�صر 

ال��ك��ايف  ال��وق��ت  تخ�صي�س  ويف  ال��ع��م��ل،  يف 
للح�صول على اأف�صل النتائج يف التح�صيل 

الدرا�صي.

هل ترى اأن املناهج التعليمية احلالية
م�اكبة ملتطلبات الع�سر؟

اأرى اأن املناهج التعليمية املتبعة بكلية طب 
االأ�صنان واملو�صي بها للطالب هي اآخر ما 
تو�صل اإليه العلماء، وتعد مواكبة ملتطلبات 
الطالب  اأن��ه��ا جت��ه��ز  ع��ن  ال��ع�����ص��ر، ف�صال 
فكريا وعمليا ليتخرج طبيبا ناجحا ويكون 

بذرة �صاحلة يف املجتمع.
وهناك هام�س للتطوير دائما، وروؤية 
فقط،  النجاح  اإال  حتتمل  ال   2030 اململكة 

اأن  اإل��ي��ه ون��رج��و  اأن ن�صعى  ي��ج��ب  وه���و م��ا 
يتحقق على جميع االأ�صعدة. 

ما طبيعة اخلدمات املقدمة
يف جمال التخ�س�س؟

التي  ال��ف��م  اأم���را����س  وم��ع��اجل��ة  ت�صخي�س 
ت�صيب الغ�صاء املبطن للفم وعظام الفكني 
واأورام،  وت��ق��رح��ات  وال��ت��ه��اب��ات  اآف����ات  م��ن 
العينات  وفح�س  امل��ج��ه��ري،  والت�صخي�س 
امل��ر���ص��ى، ودرا����ص���ة م�صببات  امل���اأخ���وذة م��ن 

اأمرا�س الفم واآثارها. 

كلمة ت�جهها لطالب طب الأ�سنان؟
اأمتنى من كل طالب يف كلية طب االأ�صنان 

اأهميته، فدخول مثل هذه  يعي مقدار  اأن 
اأن  وي��ج��ب  ال�صهل،  ب��االأم��ر  لي�س  الكليات 
ينعك�س هذا على كل خطواته بالكلية من 
والواجبات  واملهمات  باحل�سور  ان�سباط 
امل��وك��ل��ة اإل���ي���ه. وع��ل��ى اأط���ب���اء االأ����ص���ن���ان اأن 
ي��راع��وا اهلل يف م��ر���ص��اه��م، ف��ه��م اأم��ان��ة يف 
اأع��ن��اق��ه��م، ُي�����ص��األ��ون ع��ن��ه��ا، ون��ح��ن ن�صعى 
جميع  من  الكلية  م�صتوى  لتطوير  دائما 
ن�صل  حتى  والعملية  النظرية  ال��ن��واح��ي 
اإل����ى ال���ه���دف االأ����ص���م���ى، وه���و ب��ن��اء طبيب 
اأ�صنان مميز بعلمه ومهاراته بني اأقرانه يف 
الكليات االأخرى، واأ�صكر �صحيفة اآفاق على 
للجميع  واأرج����و  ال��ك��رمي��ة،  الفر�صة  ه��ذه 

دوام التوفيق والنجاح.

الدكتور
حسين مبارك

م���ن كلية  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ن����ال   •
�صعود  امللك  بجامعة  االأ�صنان  طب 

عام2000.
تخ�ص�س  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�����ص��ل   •
يف ع��ل��م اأم����را�����س ال���ف���م وال���وج���ه 
وال��ف��ك��ني، م���ن ج��ام��ع��ة م��ريالن��د، 
ب���ال���ت���ي���م���ور، ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 

االأمريكية عام 2011.
االأمريكية  الزمالة  على  ح�صل   •
يف ع��ل��م اأم����را�����س ال���ف���م وال���وج���ه 

والفكني عام2011.
ن��ال املاج�صتري وال��دك��ت��وراه من   •

جامعة مريالند االأمريكية.
• البورد االأمريكي يف علم اأمرا�س 

الفم والوجه والفكني عام 2013.
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طب األسنان: 14،000 سنة في عمق التاريخ 
االأ���ص��ن��ان  ل��ط��ب  اأق����دم مم��ار���ص��ة م�صجلة 
اإيطاليا  يف  وج���دت  �صنة   14000 ع��م��ره��ا 
ل�صن مت تنظيفه بوا�صطة اأحجار ال�صوان.

اأدل�����ة تثبت  اأي�����ص��ا مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى 
ممار�صة طب االأ�صنان يف بالد ال�صند قبل 
مكانا  باحثون  وجد  �صنة.   7000 ب�  امليالد 
خم�ص�س  ك��ان  اأن��ه  ُيعتقد  )مهرغاره(  يف 
اأدوات  بوا�صطة  االأ���ص��ن��ان  اأم��را���س  لعالج 
اأن ذلك  وي��ب��دو  ك��اأق��وا���س احل��ف��ر،  بدائية 
واأق��دم  متخ�ص�صني.  مهرة  قبل  من  يتم 
�صنة يف  ل� 6500  تعود  اأ�صنان  عملية ح�صو 
�صلوفينيا ومت ا�صتخدام �صمع الع�صل فيها.

 5000 ل�  يعود  �صومري  ن�س  وهناك 
�صنة قبل امليالد ي�صف »دودة الفم« ك�صبب 
ل��ت�����ص��و���س االأ����ص���ن���ان. ك��م��ا ع��رث ع��ل��ى اأدل���ة 
ت�����ص��ادق ع��ل��ى ه���ذا االع��ت��ق��اد يف ك��ل م��ن: 
وال�صيني،  وال��ه��ن��دي،  امل�����ص��ري،  ال��ت��اري��خ 
اآالم  ع���الج  و���ص��ف��ات  وتنت�صر  وال��ي��اب��اين. 
الالهون،  برديات  يف  والتهاباتها  االأ�صنان 
اإيرب�س، وبردية بروغ�س، وبردية  وبردية 

هور�صت يف م�صر القدمية.
يف  املكتوبة  �صميث  اإدوي���ن  ب��ردي��ة  يف 
اأنها  ُيعتقد  ولكن  امل��ي��الد  قبل   17 ال��ق��رن 
قبل  �صنة  اآالف   3 ل���  ت��ع��ود  تعك�س جت���ارب 

مناق�صة طرق عالجية  فيها  امليالد متت 
امليالد  قبل   1٨ القرن  ويف  الفك.  لك�صور 
قوانني  )د�صتور  حمورابي  �صريعة  اأ�صارت 
يف ع���ه���د �����ص����اد�����س م����ل����وك مم���ل���ك���ة ب��اب��ل 
القدمية( لعملية خلع االأ�صنان مرتني يف 

�صياق العقوبات.
يف م�صر القدمية كان »ح�صي رع« هو 
اأ�صنان«  »طبيب  ب�  ت�صميته  متت  من  اأول 
يف ال��ت��اري��خ؛ وق���د ع���رف امل�����ص��ري��ون رب��ط 
االأ�صنان ببع�صها بوا�صطة اأ�صالك الذهب.

ك���ت���ب ال���ك���ات���ب ال���ط���ب���ي ال����روم����اين 
)كورنيليو�س �صيل�صو�س( ب�صكل مو�صع عن 

اأمرا�س االأ�صنان وعالجاتها، ككتابته عن 
التخدير والتطهري.

بكر  اأب��و  ك��ان  امل�صلمني  العلماء  وم��ن 
ال��ذي حت��دث عن ت�صريح  ال���رازي )932م( 
ال��ف��ك��ني واال����ص���ن���ان ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل وك��ذل��ك 
ال��زه��راوي(  القا�صم  )اأب���و  الكبري  اجل���راح 
االدوات  م��ن  ال��ع��دي��د  ور���ص��م  ال���ذي �صمم 
اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ارب ب��دق��ت��ه��ا االدوات 
و�صف  ال��ذي  �صينا  اب��ن  والنن�صى  احلالية 
العديد من امرا�س الفم. واأول كتاب رّكز 
 Artzney على طب االأ�صنان فقط هو كتاب

Buchlein والذي كتب يف 1530م.

بين األحساء وأبها
خالل االأ�صابيع املا�صية، حتدثت تقارير اإخبارية عن تخريج 27 طالبا يق�صون 
خم�صة  تخريج  وكذلك  اأبها،  مبدينة  العامة  املباحث  �صجون  يف  حمكومياتهم 

�صجناء  من �صجون االأح�صاء.
واملفرح يف هذه االأخبار اأن �صجون اململكة اأتاحت لهوؤالء املوقوفني فر�صة 
قّل اأن توجد يف العديد من �صجون واإ�صالحيات العامل؛ فقد اأح�صن امل�صوؤولون 
�صنعا مب�صاعدتهم وتهيئة االأجواء املنا�صبة لهم ال�صتكمال درا�صتهم، وقد  بلغ 
عدد ال�صجناء امللتحقني بالتعليم اجلامعي يف جميع �صجون البالد ٨6٨ �صجينا 

يف خمتلف امل�صتويات باجلامعات حتى ال ينقطعوا عن طلب العلم.
لوطنهم  حبهم  تعزيز  يف  ت�صاعدهم  قد  ال�صهادات  هذه  على  وح�صولهم   
الذي اأتاح لهم فر�صة موا�صلة تعليمهم دون اأن  يوؤاخذهم مبا ارتكبوه فيق�صوا 
من  متقدمة  درا�صية  ملراحل  والتقدم  العلم  طلب  جعل  بل  ويهم�صهم،  عليهم 
اأولوياته، الأن يف هذه الدرا�صة فوائد عظيمة للنزيل وللم�صوؤول، فهي قد ت�صنع 
منه مواطنا �صاحلا ي�صهم يف بناء وطنه بعد اأن اأغواه ال�صيطان وقاده اإلى طريق 

جمهول ال يعلم نهايته اإال اهلل.
نحو 161 طالبا يف اأبها و75 يف االأح�صاء مل مينعهم ال�صجن من موا�صلة 
درا�صتهم بل اإنه كان فر�صة لهم حتى ال يفوتهم قطار التعليم ولي�صتفيدوا من 
ما  كل  ال�صجون  اإدارة  لهم  هياأت  فقد  بالنفع،  عليهم  يعود  فيما  الكبري  وقتهم 
لتلقي  ف�صوال  لهم  وفتحت  درا�صية  وكتب  واأج��ه��زة  اأدوات  من  اإليه  يحتاجون 

التعليم عن بعد وزودتها بكل االأجهزة املطلوبة. 
فوائد  له  �صيحقق  تعليمه  موا�صلة  على  وم�صاعدته  امل��وق��وف  اإحل��اق  اإن 
جد  بكل  لها  واال���ص��ت��ع��داد  درو���ص��ه  متابعة  يف  ف��راغ��ه  وق��ت  و�صيق�صي  عظيمة 
واجتهاد، كما اأن موا�صلته التعليم �صتزيد من مداركه ووعيه بخطورة ما ارتكبه 
من جرم قاده لهذا املكان، مما يعينه على التغري نحو االأف�صل لي�صبح مواطنا 

�صاحلا نافعا لنف�صه ووطنه.
اإن هذا التوجه الذي اتخذته الدولة وحفظت به لل�صجني كرامته وعزته، 
لهو ت�صجيع له على ت�صحيح االأخطاء التي ارتكبها يف حياته حتى يتمكن من 
اإليه من علم ومعرفة وزي��ارة  مراجعة نف�صه يف جو تتاح له فيه كل ما يحتاج 

اأهل واأقارب.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة
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كيف تكسب محبة أوالدك؟
اأن يجعلوا  اأه��م��ي��ة  ي��ت��ن��ا���ص��وا  االآب�����اء  ب��ع�����س 
اأبنائهم يحبونهم ويرتبطوا بهم وي�صبحوا 
تنتج  وبالتايل  اليومية،  حياتهم  من  ج��زءا 
التفاهم  ع���دم  ب�صبب  امل�����ص��اك��ل  م��ن  ال��ك��ث��ري 
اأو�صحت بع�س  ب��ني االآب���اء واأب��ن��ائ��ه��م؛ وق��د 
يجعلوا  اأن  لالآباء  اأن ميكن  كيف  الدرا�صات 
االأفعال  اأبنائهم يحبونهم من خالل بع�س 

الب�صيطة يف عالقتهم معهم ومنها:
اأوالدك  م��ع  ال��وق��ت  بع�س  خ�ص�س   •
اأو  البيت  خ��ارج  ال��غ��ذاء  وجبة  كتناول 

ممار�صة بع�س الريا�صة معهم.
• من����ي داخ���ل���ه���م ث��ق��ت��ه��م ب��ن��ف�����ص��ه��م 

بت�صجيعك لهم وتقديرك ملجهوداتهم، 
واحتفالك باإجنازاتهم.

باأن  االإيجابي  التفكري  اأوالدك  علم   •
تكون اإيجابيا يف تعاملك معهم.

• اخرج األبوم �صور اأوالدك وهم �صغار 
الفرتة  ه��ذه  ع��ن  واح��ك��ي لهم ق�ص�س 

التي ال يتذكرونها.
• ذكرهم ب�صيءتعلمته منهم.

ما  باأنف�صهم  يختارون  اأطفالك  دع   •
حترتم  اأن��ك  تريهم  فبذلك  يلب�صونه 

قراراتهم.
• ت���اب���ع احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة الأط��ف��ال��ك 

ك������اأن ت���ع���رف ج���دول���ه���م وم��در���ص��ي��ه��م 
واأ�صدقاءهم، اإظهارا الهتمامك.

• عندما يطلب منك ابنك اأن يتحدث 
ب�صيء  م�صغول  واأن���ت  تكلمه  ال  معك، 

اآخر واأعطه تركيزك.
• ع��ن��دم��ا ي��ر���ص��م اأط��ف��ال��ك ر���ص��وم��ات 
لهم يف مكان خا�س يف  �صغرية �صعها 

البيت واأ�صعرهم اأنك تفتخر بها.
• بدال من اأن تقول البنك اأنت فعلت 
ملا ال تفعل  له  ذل��ك بطريقة خطاأ قل 
ذلك بالطريقة االآتية وعلمه ال�صواب.
• اكتب لهم يف ورقة �صغرية كلمة حب 

نكتة و�صعها جانبهم يف  اأو  ت�صجيع  اأو 
حتى  مدر�صتهم  حقيبة  يف  اأو  ال�صرير 
واأن��ت  حتى  فيهم  تفكر  اأن��ك  ي�صعرون 

غري موجود معهم.
• حاول ان تبداأ يوما جديد كلما طلعت 
املا�صي  اخطاء  كل  فيه  تن�صى  ال�صم�س 
ف��ك��ل ي����وم ج��دي��د ي��ح��م��ل م��ع��ه ف��ر���ص��ة 
ج���دي���دة مي��ك��ن ان ت��زي��د ح��ب��ك الب��ن��ك 

وت�صاعدك على اكت�صاف مواهبه.
لهم  وق���ل  وقبلهم  اوالدك  اح�����ص��ن   •

انك حتبهم كل يوم.

وصية باحثة لآلباء:
ال تتخذوا العقـاب 
أســلوبا للتربيـة

سارة القحطاني

اأج���رت طالب���ة املاج�صت���ري بق�ص���م عل���م 
النف����س الرتب���وي باجلامع���ة، عزة عبد 
ع���ن  درا�ص���ة  ال�صه���ري،  ناع���م  اآل  اهلل 
اأ�صالي���ب املعامل���ة الوالدي���ة، وعالقتها 
بفاعلي���ة ال���ذات ل���دى طالب���ات املرحلة 

املتو�صطة مبدينة اأبها.
و�صع���ت اآل ناعم من خالل البحث 
اإل���ى التعرف على طبيع���ة العالقة بني 
اأ�صالي���ب املعامل���ة الوالدي���ة )االأ�صل���وب 
العقابي- اأ�صلوب �صحب احلب- اأ�صلوب 
االإر�صاد التوجيهي( لكل من االأب واالأم، 
وفاعلية ال���ذات لدى عينة من طالبات 
املرحل���ة املتو�صط���ة مبدين���ة اأبه���ا، كم���ا 
ه���دف بحثها اإل���ى الك�صف ع���ن الفروق 

بني مرتفعي ومنخف�صي فاعلية الذات 
يف اأ�صاليب املعاملة الوالدية )االأ�صلوب 
العقابي- اأ�صلوب �صحب احلب- اأ�صلوب 
االإر�صاد التوجيهي( لكل من االأب واالأم 

الأفراد عينة البحث.

400 عينة
طبق البحث على عينة مكونة من 400 
طالبة من طالبات املدار�س املتو�صطة 
احل���ك���وم���ي���ة مب���دي���ن���ة اأب����ه����ا، ت�����رتاوح 
اأعمارهن بني 12- 14 عاما؛ مبتو�صط 
وان�����ح�����راف   ،13.03 ق�������دره  ع����م����ري 

معياري 0.79.
اأدوات  ال��ب��اح��ث��ة  ع��ل��ي��ه��م  وط��ب��ق��ت 
ال��وال��دي��ة،  املعاملة  اأ�صاليب  مقيا�صي 

وفاعلية الذات.

أهم النتائج
وت����و�����ص����ل����ت ال����ب����اح����ث����ة اإل����������ى ن���ت���ائ���ج 
�صالبة  ارت��ب��اط��ي��ة  ع��الق��ة  منها: وجود 
دال�����ة اإح�����ص��ائ��ي��اً ع��ن��د م�����ص��ت��وى دالل���ة 
الوالدية  املعاملة  اأ�صاليب  بني   )0.01(
اأ����ص���ل���وب �صحب  ال��ع��ق��اب��ي،  )االأ����ص���ل���وب 
الكلية  وال���درج���ة  واالأم  ل����الأب  احل����ب( 

لفاعلية الذات.
كما توجد عالقة ارتباطية موجبة 
دالل���ة  م�صت���وى  عن���د  اإح�صائي���ا  دال���ة 
)0.01( بني اأ�صل���وب املعامل���ة الوالدي���ة 
التوجيهي( ل���الأب  االإر�ص���اد  )اأ�صل���وب 

واالأم والدرجة الكلية لفاعلية الذات.
اأي�ص���ا،  البح���ث  نتائ���ج  واأظه���رت 
وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائي���ة بني 
ال���ذات  فاعلي���ة  ومنخف�ص���ي  مرتفع���ي 

يف كل م���ن اأ�صالي���ب املعامل���ة الوالدي���ة 
�صح���ب  اأ�صل���وب  العقاب���ي،  )االأ�صل���وب 
الف���روق  وكان���ت  واالأم،  ل���الأب  احل���ب( 

مل�صلحة منخف�صي فاعلية الذات.
دالل���ة  ذات  ف���روق  توج���د  كم���ا 
ومنخف�ص���ي  مرتفع���ي  ب���ني  اإح�صائي���ة 
االإر�ص���اد  )اأ�صل���وب  يف  ال���ذات  فاعلي���ة 
اأ�صالي���ب  اأح���د  ب�صفت���ه  التوجيه���ي( 
املعامل���ة الوالدي���ة ل���الأب واالأم، وكان���ت 
الفروق مل�صلحة مرتفعي فاعلية الذات.

وج���ود  اإل���ى  النتائ���ج  اأ�ص���ارت  كم���ا 
عن���د  اإح�صائي���ة  دالل���ة  ذات  ف���روق 
ب���ني مرتفع���ي  م�صت���وى دالل���ة )0.01( 
ومنخف�ص���ي فاعلي���ة ال���ذات يف الدرج���ة 
الكلية الأ�صاليب املعاملة الوالدية لالأب، 
وكانت ه���ذه الفروق مل�صلحة منخف�صي 

فاعلي���ة الذات، ووجود ف���روق ذات داللة 
اإح�صائي���ة عن���د م�صت���وى دالل���ة )0.05( 
ب���ني مرتفعي ومنخف�صي فاعلية الذات 
املعامل���ة  الأ�صالي���ب  الكلي���ة  الدرج���ة  يف 
الف���روق  ه���ذه  ل���الأم، وكان���ت  الوالدي���ة 

مل�صلحة منخف�صي فاعلية الذات.

أهم التوصيات
اإر�صادية  برامج  �صرورة تقدمي   •
لتطوير وعي الوالدين با�صتخدام 
اأ����ص���ال���ي���ب ���ص��ح��ي��ح��ة و���ص��ل��ي��م��ة يف 

تربية االأبناء.
ال��ع��ق��اب  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ن  • ال��ب��ع��د 

اأ�صلوبا يف الرتبية.
تهتم  وملتقيات  ن��دوات  اإق��ام��ة   •
ب���ال���ت���وج���ي���ه واالإر���������ص��������اد ه��دف��ه��ا 

ع��ل��ى تعلم  ال���وال���دي���ن  م�����ص��اع��دة 
اأ����ص���ال���ي���ب ���ص��ح��ي��ح��ة و���ص��ل��ي��م��ة يف 

معاملتهم الأبنائهم.
خ��������الل  م�����������ن  ال���������رتك���������ي���������ز   •
ب�����رام�����ج ال����ت����وع����ي����ة االإع����الم����ي����ة 
وال�����دي�����ن�����ي�����ة ع�����ل�����ى ا�����ص����ت����خ����دام 
ال����وال����دي����ن الأ�����ص����ل����وب ال��ت��وج��ي��ه 
بنائهم  واالإر�صاد يف التعامل مع اأ
امل��راه��ق��ني، وذل���ك ل��وج��ود عالقة 
ال��ذات  وفاعلية  االأ�صلوب  ه��ذا  بني 
الرتبية  اأ�صلوب  وهو  االأبناء،  لدى 

االأمثل.
اإلى  تهدف  لربامج  التخطيط   •
االأبناء  ل��دى  ال��ذات  فاعلية  تنمية 
يف امل���رح���ل���ة امل��ت��و���ص��ط��ة وم��رح��ل��ة 

املراهقة املبكرة.
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جامعات سعودية

21 دولة في معرض الشعوب بجامعة القصيم
ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ال��ق�����ص��ي��م، مم��ث��ل��ة ب��ع��م��ادة 
���ص��وؤون ال��ط��الب، االأح���د امل��ا���ص��ي، معر�س 

تراث ال�صعوب ال� 3٨، مب�صاركة  21 دولة.
وقد مثل كل دولة 10 من طالب املنح، 
واأكالته  عر�صوا يف جناح بلدهم منتجاته 
ال�صعبية ونافذة من معامله وح�صارته، كما 

قدموا عرو�صا �صعبية متثل دولهم. 
ووق�������ف م����دي����ر اجل���ام���ع���ة االأ����ص���ت���اذ 
الدكتور عبد الرحمن الداود على اأجنحة 
امل��ع��ر���س واأب�����دى اإع��ج��اب��ه ب��ال��ف��ك��رة ال��ت��ي 
ال���ط���الب، مثمنا  ����ص���وؤون  ت��ب��ن��ت��ه��ا ع���م���ادة 
اأن يكون  »نتطلع  وق��ال  امل��ب��ذول��ة،  اجل��ه��ود 
ليعرف  اأك��رب  م�صتوى  على  املهرجان  ه��ذا 

م���ن ه���م خ����ارج اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه 
اجلامعة  خ��ارج  يقدم  واأن  املميزة،  اجلهود 
الإعطاء من مل يتمكن من احل�صور روؤية 

هذا املهرجان«.
البالغ  املنح  طالب  قدم  جهتهم،  من 
عددهم ٨00 طالب الفتة تعرب عن �صكرهم 
على  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حلكومة 
اململكة  بالدرا�صة يف  الفر�صة لهم  اإتاحتها 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة.  ي��ذك��ر اأن م��ن اأب���رز 
الدول امل�صاركة يف املعر�س: األبانيا، ال�صني، 
طاجاك�صتان،  �صوريا،  غامبيا،  اأفغان�صتان، 
ت�صاد، باك�صتان، املالديف، اليمن، الفلبني، 

مالوي، بنجالدي�س، والهند.

مركز لتطوير االقتصاد وقسم لإلفتاء بالجامعة اإلسالمية
خرج لقاء مدير اجلامعة االإ�صالمية باملدينة املنورة الدكتور حامت املرزوقي، بع�صو هيئة كبار العلماء ال�صيخ عبداهلل بن �صليمان املنيع، بتو�صيات عدة ت�صمنت اإمكانية اإن�صاء 

مركز لتطوير االقت�صاد االإ�صالمي، وق�صم لالإفتاء باجلامعة، وتقدمي دبلوم يف هذا املجال.
و�صدد املنيع خالل اللقاء على اأهمية الو�صطية واالعتدال يف ن�صر ر�صالة االإ�صالم واحلث على اتباع تعاليمه ال�صمحة، م�صريا اإلى اأن »اجلامعة االإ�صالمية هي خري من 

يقوم على حتقيق هذه املبادئ، فر�صالتها حتمل بعدا اإ�صالميا وعامليا ما يجعلها تتبواأ مكانة مرموقة بني جامعات العامل«.
واأ�صار اإلى اأن من اأهم االأمور التي يجب اأن يتم العمل عليها، تعزيز مكانة االإ�صالم بو�صفه دين رحمة يحارب الغلو والت�صدد، وين�صر اخلري وال�صالم، مع �صرورة الق�صاء 
على التفرقة الطائفية وت�سحيح نظرة بع�ص الأو�ساط الغربية عن الإ�سام وامل�سلمي. واأ�ساد املنيع باجلامعة الإ�سامية مبا تقدمه لطابها ليكونوا خري �سفراء لبادنا 
املباركة يف تعزيز �صورة االإ�صالم الو�صطي املعتدل يف ذاكرة ال�صعوب، مثمنا دورها احل�صاري واالإن�صاين حول العامل، اإ�صافة اإلى دورها التاريخي يف ترجمة مبادئ االإ�صالم 

ال�صمحة اإلى برامج عملية عرب العديد من الندوات والدورات والدرو�س العلمية داخل وخارج اجلامعة.

العصيمي: ال صحة لتقديم 
موعد االختبارات إلى شعبان

نفت وزارة التعليم، على ل�صان متحدثها الر�صمي، مبارك الع�صيمي، 
خرب تقدمي االختبارات اإلى �صعبان املقبل، وبداية اإجازة نهاية العام 

الدرا�صي اأول رم�صان املبارك.
تقدمي_  #« و�صم  على  معلقا  تغريدة  كتب  الع�صيمي  وك��ان   
االخ���ت���ب���ارات_ق���ب���ل_رم�������ص���ان«، ق���ائ���ال: »ال���زم���الء وال��زم��ي��الت، 
مقرتحاتكم واآراوؤكم حمل تقديرنا، والوزارة يف هذا ملتزمة بخطة 

التقومي الدرا�صي لهذا العام«.  
املواقع،  الأح��د  خربا  تناقلوا  التوا�صل  مواقع  م�صتخدمو  وك��ان 
اإل��ى  االإج���ازة  ال���وزراء يقرر تقدمي  التعليم »جمل�س  وزي��ر  ق��ال فيه 

االأول من  رم�صان، واالختبارات تبداأ يوم 16 �صعبان 143٨«.
»قال وزير  كاالآتي  »وات�صاب«  املتداولة على  االإ�صاعة  وجاء ن�س 
قرر  ال���وزراء  جمل�س  اإن  العي�صى  اأحمد  الدكتور  ال�صعودي  التعليم 
خالل جل�صته التي عقدها، تقدمي موعد بدء االإج��ازة لنهاية العام 
الدرا�صي يف جميع مراحل التعليم العام اإلى يوم االأول من رم�صان 
الثاين  الدرا�صي  الف�صل  اختبارات  بداية  تكون  اأن  على   ،143٨ لعام 

لطالب املرحلتني املتو�صطة والثانوية يف 16 من �صعبان«.

الدكت�ر حامت املرزوقي

الفيصل يرعى تخريج 16 ألف طالب بجامعة المؤسس
خالد  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رع��ى 
خ��ادم  م�صت�صار  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  الفي�صل 
مكة  منطقة  اأم���ري  ال�صريفني،  احل��رم��ني 
امل��ك��رم��ة، االأرب���ع���اء امل��ا���ص��ي، ح��ف��ل تخريج 
ال���دف���ع���ة 46 م����ن ط������الب ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف ج�����دة، ب��ح�����ص��ور ���ص��اح��ب 
بن  ماجد  بن  م�صعل  االأم��ري  امللكي  ال�صمو 
التعليم  ووزي��ر  ج��دة،  عبدالعزيز، حمافظ 
الدكتور اأحمد العي�صى، وعدد من اأ�صحاب 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  وم���دي���ري  امل���ع���ايل، 

باملنطقة واأولياء اأمور الطالب.
وب�����داأ احل��ف��ل اخل��ط��اب��ي ال����ذي اأق��ي��م 
بهذه املنا�صبة باآيات من الذكر احلكيم، ثم 
يلقي  اأن  قبل  انطلقت م�صرية اخلريجني، 
ال��ط��ال��ب ع��ب��دال�����ص��الم ال���ق���رين ن��ي��اب��ة عن 
اخلريجني كلمة رحب فيها براعي احلفل، 
قائال »اإن رعاية �صموكم الكرمي وح�صورك 

امليمون، تعمق فينا ال�صعور باالإجناز، وزادت 
يف  اهلل  »حياكم  واأ�صاف  اأف��راح��ا«؛  اأفراحنا 
العمل،  ميادين  اإل��ى  وزفافنا  تخرجنا  ي��وِم 
هذا اليوم الذي طاملا انتظرناه جميعا، بكم 
وبجهودكم بعد توفيق اهلل �صبحانه وتعالى 
من  لنتمكن  وال��ع��ل��وم،  امل��رات��ب  اأ�صمى  نلنا 

خدمة ديننا ومليكنا ووطننا«.
ال��ك��ل��ي��ات  خ��ري��ج��و  اأدى  ذل����ك  ع��ق��ب 
�صبحانه  اهلل  معاهدين  الق�صم،  ال�صحية 
وت��ع��ال��ى على اجل��د واالإخ���ال����س واالأم��ان��ة 

والوفاء للدين ثم املليك والوطن. 
واألقى مدير اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور 
ع��ب��د ال���رح���م���ن ال���ي���وب���ي ك��ل��م��ة وج����ه فيها 
احل��رم��ني  خ���ادم  مل�صت�صار  وت��ق��دي��ره  ���ص��ك��ره 
اأمري منطقة مكة املكرمة، على  ال�صريفني، 
امل��وؤ���ص�����س،  ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ي  ح��ف��ل  ت�صريفه 
الدرجة  منح  ال��ي��وب��ي   يعلن  اأن  قبل  وذل��ك 

العلمية للخريجني، )الدكتوراه واملاج�صتري 
والدبلوم  والبكالوريو�س  العايل  والدبلوم 

مبختلف التخ�ص�صات يف اجلامعة(.
م����ن ج���ان���ب���ه رح������ب ع���م���ي���د ال���ق���ب���ول 
يف  امل�صايخي،  ع��اب��د  ال��دك��ت��ور  والت�صجيل، 
ك��ل��م��ة ع��ل��ى ه��ام�����س االح���ت���ف���ال، ب�����ص��اح��ب 
ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي االأم�����ري،  خ��ال��د  الفي�صل، 
اأ�صحاب  االأم���راء   امللكي  ال�صمو  واأ�صحاب 
»يف هذا  وقال  وال�صعادة،  واملعايل  الف�صيلة 
�صموكم  ب��رع��اي��ة   نت�صرف  البهيج   ال��ي��وم  
ال��ك��رمي ل��ه��ذا احل��ف��ل امل��ب��ارك ال���ذي ت�صعد 
ف��ي��ه ج��ام��ع��ة امل��وؤ���ص�����س، ج��ام��ع��ة امل��ل��ك عبد 
ال�صابة  ال�����ص��واع��د  ه���ذه  بتخريج  ال��ع��زي��ز،  
لت�صارك يف التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها 
احلرمني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة  احلبيبة  مملكتنا 
العزيز،  عبد  ب��ن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  

يحفظه اهلل«.
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وقال احلربي »اإن البحث ال�صخ�صي 
املعرفية  اخل��ربة  وزي���ادة  تنمية  يف  ي�صهم 
يف ج���وان���ب ال��ل��غ��ة وامل��ف��ات��ي��ح ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
العامة  وال�سروط  القبول  على  للح�سول 

الواجب توافرها واإح�صارها«. 

اختيار الجامعة
اجل��ام��ع��ة  امل��ع��ي��د يف  اأن  احل���رب���ي  وذك�����ر 
م���ط���ال���ب ب����اإك����م����ال ال�����درا������ص�����ات ال��ع��ل��ي��ا 
والدكتوراه،  املاج�صتري  مرحلتي  واجتياز 
اأف�صل  من  القبول  ك�صب  على  واحلر�س 
برامج  ل��وج��ود  وذل��ك  عامليا،  جامعة   100

درا�صية قوية.
ت��زال اجلامعات اخلارجية  وق��ال »ال 
االأكادميية،  الربامج  بجودة  علميا  تتميز 
وبخا�صة يف الواليات املتحدة االأمريكية«.

تحذير أكاديمي
ويف ما يتعلق باجلامعات التي توفر قبوال 
ب�����ص��ك��ل م��ي�����ص��ر، ح����ذر احل���رب���ي امل��ع��ي��دي��ن 
وامل��ح��ا���ص��ري��ن م���ن ���ص��ل��ك ه����ذا االجت�����اه، 

يحيى القبعة

الدكتور  االأ�صتاذ  اجلامعة،  مدير  برعاية 
االب��ت��ع��اث  اإدارة  ن��ظ��م��ت  ال�����ص��ل��م��ي،  ف���ال���ح 
للدرا�صات  اجلامعة  بوكالة  واال�صتقطاب 
تاأهيلية  دورة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا 

ملعيدي وحما�صري اجلامعة لالبتعاث. 
و����ص���دد وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��درا���ص��ات 
العليا الدكتور ماجد احلربي على �صرورة 
ا���ص��ت��غ��الل ال��وق��ت امل��ت��اح ح��ال��ي��ا م��ن خ��الل 
واال���ص��ت��ع��داد  ال��ت��ع��ل��م  بتكثيف  اال���ص��ت��ف��ادة 
ج���دي���ا ل���الخ���ت���ب���ارات ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة امل��ط��ل��وب 
اأجل  االأجنبية من  اجتيازها يف اجلامعات 
للدرا�صة،  النهائي  القبول  على  احل�صول 
ال�صخ�صي  ال��ب��ح��ث   باأهمية  طالبهم  كما 
التي  التجارية  باملكاتب  اال�صتعانة  وع��دم 
عمولة  ن�صبة  اأك��رب  على  للح�صول  تهدف 
اجلانب  عن  وتغفل  اجلامعات،  من  مادية 
االأك�����ادمي�����ي وم�����دى م����واءم����ة ال��ربن��ام��ج 
رغبات  م��ع  باجلامعة  امل��ت��واف��ر  االأك��ادمي��ي 

الطالب وتخ�ص�صه.

م�صتقبلية  اأح�������داث  الأي  جت��ن��ب��ا  وذل�����ك 
اإلغاء  خ��الل  من  الطالب  م�صرية  تعرقل 
االعرتاف بها من قبل امللحقية الثقافية 

ال�صعودية يف اخلارج. 
و����ص���دد وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���ص��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى ����ص���رورة 
ت��وف��ري امل��ت��ط��ل��ب��ات ق��ب��ل االل��ت��ح��اق بوقت 
التعليمية  ب���ال���دورات  والن���خ���راط  ك���اف، 
»ت��وف��ل«  ك���  القيا�صية  واالخ��ت��ب��ارات  للغة 
»اجليمات«،  و  اأي«  اآر  »ج��ي  اأو  »اآيلت�س«  و 
متفوق  ع��ل��م��ي  حت�صيل  لتحقيق  وذل����ك 

اأثناء الدرا�صة الحقا. 

رفع نسبة الوعي
اللقاءات  ه��ذه  اأن مثل  اإل��ى  ونبه احلربي 
ودوري  متكرر  ب�صكل  �صتكون  وال����دورات 
من اأجل رفع ن�صبة الوعي لدى املعيدين 
واملحا�صرين باالإجراءات املتبعة للح�صول 
على قبول من اجلامعات املعرتف بها من 
الطالب  تخ�ص�س  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال�����وزارة، 
وال���ق�������ص���م واال�����ص����ت����ف����ادة ال���ق�������ص���وى م��ن 

على  ينعك�س  االأك��ادمي��ي��ة، مم��ا  ال��ربام��ج 
اخلربات املعرفية وكذلك املهنية.

 شرح تفصيلي
اإدارة  ع���ل���ى  امل�������ص���رف  ق�����دم  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
الدكتور  االأ�صتاذ  واال�صتقطاب،  االبتعاث 
�صعد العمري، �صرحا تف�صيليا عن اأنظمة 
ال�صعودية  اجلامعات  يف  االبتعاث  ولوائح 
وكيفية التوا�صل اأثناء البعثة مع امللحقية 
واجلامعة، كما بي الإجراءات وال�سروط 
اخلا�صة باإدارة االبتعاث الواجب االلتزام 
املبتعثني جتنبا الأي م�صاكل  بها من قبل 

قد تعرقل �صري الدرا�صة. 
الواجبات  اأه���م  العمري  وا�صتعر�س 
اأن تقوم بتوعية  واحلقوق التي من �صاأنها 
املعيدين واملحا�صرين من خالل اال�صتفادة 

منها اأثناء مرحلة االبتعاث الحقا.

األنظمة التعليمية
ب�����دوره، ت��ن��اول ع�����ص��و جل��ن��ة االب��ت��ع��اث 
وال���ت���دري���ب ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال�����ص��اط��ي 

دورة تأهيلية
لشرح متطلبات االبتعاث

الحربي ينصح 
بالدراسة في 
أفضل 100
جامعة عالميا

االأن����ظ����م����ة االأك����ادمي����ي����ة وال���ق���ان���ون���ي���ة 
من  اإليها  االبتعاث  يتم  التي  للبلدان 
ق��ب��ل اجل���ام���ع���ة م���ن اأج�����ل رف����ع ن�صبة 
امل��ع��رف��ة ل���دى امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���ص��ري��ن 
املختلفة  ل��ل��ب��ل��دان  اب��ت��ع��اث��ه��م  امل��ت��وق��ع 

خارجيا. 
ال��دورة  ت�صمنت  ذات���ه،  ال�صياق  يف 
و���ص��رورة  اأهمية  ع��ن  اإي�صاحيا  عر�صا 
التزام املبتعث بطبيعة الثقافة والعادات 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال�������ص���واب���ط ال��دي��ن��ي��ة 
واالأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 
اأثناء وجوده  اململكة العربية ال�صعودية 
يف ب��ل��د االب��ت��ع��اث، وك��ذل��ك ع��ن��د كتابة 
ال��ر���ص��ائ��ل وال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة، وذل���ك 
حر�صا على عدم الوقوع باأي م�صكالت 

قد توؤثر �صلبا يف امل�صرية التعليمية.
وفق  ال�صري  على  الت�صديد  مّت  كم 
العادات  واح��رتام  بها  املعمول  االأنظمة 
وال��ت��ق��ال��ي��د االج��ت��م��اع��ي��ة، وع����دم خ��رق 
القوانني وانتهاك االأنظمة املوجودة يف 

بلدان االبتعاث. 

مفتوحا  لقاء  ال���دورة  ختام  و�صهد 
ب��ني امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���ص��ري��ن، واأع�����ص��اء 
االبتعاث  اإدارة  وم��دي��ر  االب��ت��ع��اث،  جلنة 
واال����ص���ت���ق���ط���اب خ���ال���د ال�����ص��ل��ي��م��ان، من 
تتعلق  ال��ت��ي  الق�صايا  بع�س  ط��رح  اأج���ل 
هاج�صا  وت�صكل  اململكة  خ��ارج  باملبتعثني 
الداخلية  املعوقات  بع�س  وكذلك  لهم، 
االبتعاث.  �صري  يف  �صلبا  ت��وؤث��ر  ق��د  التي 
ووع�������د امل���������ص����وؤول����ون ب��ت�����ص��ه��ي��ل ج��م��ي��ع 
االإج��������راءات ل��ل��م��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���ص��ري��ن 
واإيجاد جميع احللول املنا�صبة لهم وفق 

االأنظمة املتبعة. 
اأن وكالة اجلامعة للدرا�صات  يذكر 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ممثلة ب����اإدارة 
ع��ددا من  وزع��ت  واال�صتقطاب  االبتعاث 
احلقائب التذكارية واملطويات التثقيفية 
يف جمال التدريب واالبتعاث والقوانني 
واالإج��������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��احل�����ص��ول على 
القبول من اأف�صل اجلامعات يف البلدان 
اخل����ارج����ي����ة، وك����ذل����ك ب��ع�����س ال����ع����ادات 

والتقاليد يف تلك البلدان.
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االختصاصية النفسية جواهر القحطاني:
الجامعة معلم خاص للصبر وضبط االنفعاالت

جواهر محمد القحطاني
جدا. جيد  بتقدير  نف�س  علم  • بكالوريو�س 

النف�صية  من  ال�صحة  نف�صية  مب�صت�صفى  • اأخ�صائية 
تاريخ 1435/11/5 حتى االآن.

التطوعي. ع�صري«  »نف�س  يف  فريق  • ع�صوة 
والع�صبية. النف�صية  املقايي�س  تطبيق  • جتيد 

املعريف. ال�صلوكي  العالج  • جتيد مبادئ 
• حا�صلة على عدة دورات تدريبية  يف العالج النف�صي 

وال�صلوكي و التوحد واإدارة القلق وغريه.
التوعوية. املحا�صرات  من  العديد  • قدمت 

خريجون

+ 
ق

فا
آ

تاريخ علم النفس
النف�س  علم  ب��داي��ة  تكون  اأن  البديهي  م��ن 
القائلة  للحكمة  ت�صديقا  فل�صفية،  بداية 
»الفل�صفة اأم العلوم«؛ فمنذ �صالف الع�صور 
النف�س،  �صر  عن  يت�صاءلون  الفال�صفة  ب��داأ 
هو  وما  ما هي طبيعتها؟  اأ�صلها؟  هو  وما 
م�صريها؟ ولعل �صبب هذا الت�صاوؤل يتمثل 
يف ك��ون االإن�����ص��ان ق��د ت��اأث��ر ب��ظ��اه��رة وج��ود 
تغري يف الن�ساط الف�سيولوجي، كما لحظ 
اأن التفاعالت النف�صية املختلفة )الغ�صب، 
ال����ف����رح، احل�������زن، وغ�����ريه�����ا(؛ ف���االإن�������ص���ان 
ال���ب���دائ���ي ك����ان ي���ف���رح وي����ح����زن، وال��ت��ق��دم 
لهذه  ج��دي��دا  �صيئا  ي�صف  مل  احل�����ص��اري 

االنفعاالت النف�صية.

وق���د اع��ت��رب ف��ي��ث��اغ��ورث اأن ال��ت�����ص��ور 
ال��ن��ف�����ص��ي ع���ب���ارة ع���ن ع��ن�����ص��ر خ��ال��د مغاير 
للج�صم م�صتقر يف الدماغ وعند املوت يغادر 
االأر���س يف  اإل��ى  العن�صر اجل�صم ليعود  هذا 
ال��ذي كانت فيه؛  اأ�صمى من  اأو  اأح��ط  ج�صم 
اأما اأفالطون فقد اأدت نظريته اإلى االإقرار 
باأن الروح )والنف�س جزء من ال��روح( اأقدم 
ُ�ل التي ال تدركها  ُ�ث� من البدن واأنها اأدركت امل�

االأبدان، فالنف�س عنده قوة روحية.
اأما ابن �صينا فقد كان اأكرث الفال�صفة 
امل�����ص��ل��م��ني اع���ت���ن���اء ب���اأم���ر ال��ن��ف�����س وف��ع��ال 
الر�صاالت  م��ن  العديد  الغر�س  ل��ه��ذا  ه��ي��اأ 
واملقاالت من بينها »اختالف النا�س يف اأمر 

»ر�صالة  و  بالبدن«،  النف�س  »تعلق  النف�س«، 
يف م��ع��رف��ة ال��ن��ف�����س واأح���وال���ه���ا« وا���ص��ت��ط��اع 
النف�صية  ب��ال��رباه��ني  النف�س  وج���ود  اإث��ب��ات 
ويعاين  يت�صور،  ي��درك،  االإن�صان  اأن  وذل��ك 

خمتلف االنفعاالت.
�صنة  يف  النف�صية  ال��درا���ص��ات  ت��ق��دم��ت 
و  »ب�����ال«  ال��ع��امل��ان  وا���ص��ت��ط��اع   1٨20 و   1٨11
»م���اج���ن���دي« اأن مي��ي��زا االأع�������ص���اب اجل��اب��ذة 
بقيا�س  »هالب�س«  وق��ام  النابذة،  واالأع�����ص��اب 
بح�صب  الع�صبية  ال�صيالة  يف  النقل  �صرعة 
والف�صائل احليوانية، وهناك فروق  االأن��واع 

فردية فيما يخ�س اال�صتجابة.
ويف �صنة 1٨61 اكت�صف »بروكا« وجود 

ال��ي�����ص��رى لق�صرة  امل��ن��ط��ق��ة  ل��ل��غ��ة يف  م��رك��ز 
الدماغ، ويف 1926 اكت�صف العامل »بريجيه« 
حينما  ال��دم��اغ،  يف  كهربائي  ن�ساط  وج��ود 
بت�صجيل خمطط يف حركة  م��رة  ق��ام الأول 

الدماغ الكهربائية.
ك���م���ا ي��ع��ت��رب »ف���ي���خ���ر« م���وؤ����ص�������س ع��ل��م 
العامل  اأ�ص�س  التجريبي 1٨60؛ يف ما  النف�س 
»فونت« اأول خمرب يف ععلم النف�س التجريبي 
مب��دي��ن��ة الي��ب��زي��ج االأمل��ان��ي��ة وه���و ال����ذي ميز 
اأي�����ص��ا  والب�����د  واالإدراك.  االإح�������ص���ا����س  ب���ني 
النف�س  اإع���الم علم  بع�س  اإل���ى  االإ����ص���ارة  م��ن 
»بافلوف«،  الي��ك«،  »ت��ورن  »وودوارد«،  اأم��ث��ال 

»وات�صون«، و »�صيجموند فرويد«.

اأهم  املهارات التي اكت�سبتها 
درا�ستك اجلامعية؟

م��ن اأه��م��ه��ا م��ه��ارة االط���الع والبحث، 
املعلومات من  التقييد باكت�صاب  وعدم 
االأكادميية، باالإ�صافة  التعليمية  املواد 
اإل�����ى م����ه����ارات ال��ن��ق��ا���س ال���ق���ّي���م وح��ل 
امل�������ص���ك���الت، وال�����ت�����درب ع���ل���ى ال�����ص��رب 
اجلماعي  والعمل  االنفعاالت،  و�صبط 
االأن�صطة  يف  بامل�صاركة  الزميالت  مع 

واملبادرات االجتماعية. 

ريم العسيري

النف�س،  ع��ل��م  ق�����ص��م  و���ص��ف��ت خ��ري��ج��ة 
مب�صت�صفى  النف�صية  االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة 
ال�صحة النف�صية باأبها، جواهر حممد 
من  اجل��ام��ع��ي��ة  القحطاين، املرحلة 
بها  التي متر  التعليمية  امل��راح��ل  اأه��م 
ك��ل ط��ال��ب��ة، م�����ص��رية اإل����ى اأن��ه��ا خ��الل 
ه���ذه امل��رح��ل��ة، ت���ب���داأ ب��االع��ت��م��اد على 
على  احل�����ص��ول  يف  نف�صها، واالجتهاد 
على  باحل�صور  واالنتظام  املعلومات، 
ع��ك�����س امل���راح���ل ال��درا���ص��ي��ة ال�����ص��اب��ق��ة، 
ب��امل��ع��ل��م  اأ����ص���ب���ه  اأن اجل���ام���ع���ة  م����وؤك����دة 
اخل���ا����س ال�����ذي درب���ه���ا ع��ل��ى ال�����ص��رب 

و�صبط االنفعاالت، وحل امل�صكالت.  
 و����ص���ددت ع���ل���ى �����ص����رورة ال���ت���زام 
امليثاق  بقواعد  النف�س  علم  خريجات 
النف�صي،  ل��الخ��ت�����ص��ا���ص��ي  االأخ���الق���ي 
م��و���ص��ح��ة اأن ذل���ك ي�����ص��اع��د ع��ل��ى رف��ع 

م�صتوى االأداء املهني.

ما الدافع لختيارك
تخ�س�س علم النف�س؟

النف�س حلمي منذ  كان تخ�ص�س علم 
ال�صغر، وقد حظيت بحمد اهلل بدخول 
هذا التخ�ص�س والعمل به،  ومن املهم 
الختيار  طالبة  لكل  الفر�صة  اإت��اح��ة 
ال��ت��خ�����ص�����س امل��ح��ب��ب اإل���ي���ه���ا، ودع��م��ه��ا 
املجال  اختيار  اإن  اإذ  االأه���ل،  قبل  م��ن 
امل���الئ���م مل��ي��ول��ه��ا وق���درات���ه���ا م���ن اأه���م  
العملية  م�صريتها  النجاح  يف  عوامل 

بامل�صتقبل.

 اإلى اأي مدى ت�ؤثر املرحلة 
اجلامعية يف حياة الطالبة؟ 

امل��راح��ل  اأه���م  م��ن  اجلامعية  املرحلة 
ال��ط��ال��ب��ة،  ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي  التعليمية 
نف�صها   على  االعتماد  يف  تبداأ  ففيها 
يف  االجتهاد  و  بامل�صوؤولية،  وال�صعور 
واالنتظام  املعلومات  على  احل�صول 
يف احل�صور،  عك�س املراحل الدرا�صية 
ت��ع��د من  اإيل  وب��ال��ن�����ص��ب��ة  ال�����ص��اب��ق��ة. 
اأه����م م���راح���ل ح��ي��ات��ي، ح��ي��ث تعلمت 
عن  البحث  وكيفية  واملثابرة  ال�صرب 
م�صتقبلي  م�صار  وحت��دي��د  امل��ع��ل��وم��ة، 

بعد التخرج. 

ماذا ميكن اأن ت�سيف
درا�سة علم النف�س للطالبة

على امل�ست�ى ال�سخ�سي؟
ت�صيف الكثري على امل�صتوى ال�صخ�صي، 
ب���ال���درا����ص���ة  ي��ه��ت��م  ال��ن��ف�����س  ع���ل���م  الأن 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل�����ص��ل��وك االإن�������ص���ان وف��ه��م��ه 
ينعك�س  مم��ا  فيه،  والتحكم  وتف�صريه 
تعامله  يف  النف�صي  االخت�صا�صي  على 
م���ع ج��م��ي��ع اأم�������وره احل��ي��ات��ي��ة وت��غ��رّي 

طريقة تفكريه وتف�صريه لالأمور.

حدثينا عن املجالت وال�ظائف
 التي ميكن اأن تعمل بها
خريجات علم النف�س؟

هناك جماالت كثرية ملتخ�ص�صي علم 
ال��ن��ف�����س ����ص���واء ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د امل�����ص��ت��وى 
امل���راك���ز  اأو  ال�����ص��ح��ي  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
معرفة  هو  واالأه��م  وغريها،  اخلا�صة 
كل طالبة مبيولها ال�صخ�صية لي�صهل 
للعمل  امل��ن��ا���ص��ب  امل��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  عليها 

واالإبداع فيه.

كيف ميكن للطالبات
اأن يثبنت  وج�دهن

يف اجلامعة؟
باجلد واالجتهاد، وامل�صاركة يف العمل 
عالقات  وب��ن��اء  واالأن�����ص��ط��ة،  اجلماعي 
اج���ت���م���اع���ي���ة ج����ي����دة، ول����ك����ل ���ص��خ�����س 
و متيزه  نف�صه  الإث��ب��ات  ت��وؤه��ل��ه  م��ي��زة 
ع��ن غ���ريه، وم���ن امل��ه��م اأن ت��ع��رف كل 
طالبة  مهاراتها التي حتفزها الإثبات 

نف�صها بجدارة.

مب تن�سحني خريجات
علم النف�س؟

االل���ت���زام ب��ق��واع��د امل��ي��ث��اق االأخ��الق��ي 
ذل��ك   الأن  ال��ن��ف�����ص��ي،  ل��الخ��ت�����ص��ا���ص��ي 
ي�صاعد على رفع م�صتوى االأداء املهني، 
وجت��ن��ب ال���ت���ج���اوزات ال��ت��ي ق���د ت��وؤث��ر 
ت�صتهدفه  ال����ذي  ال�����ص��خ�����س  يف  ���ص��ل��ب��ا 
اأن�صحهن  هذه اخلدمة النف�صية، كما 
بالقراءة واالطالع على كل ما ي�صتجد 

من م�صادر علمية موثوقة.

ما اأهم اإ�سهاماتك  الت�ع�ية؟
ع�صري«  »نف�س  بفريق  التطوع   •

لن�صر الوعي النف�صي للمجتمع.
»ك�صر  بعنوان  حما�صرة  اإل��ق��اء   •
احل���اج���ز ال��ن��ف�����ص��ي« ب��ق�����ص��م علم 
ال��ن��ف�����س يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 

باأبها.
ب���ع���ن���وان  ت����ق����دمي حم����ا�����ص����رة   •
»تقديرا لذاتي اأعلنت احرتامي« 

بخمي�س  ال���ع���ا����ص���رة  ب��ال��ث��ان��وي��ة 
م�صيط.

ب���ع���ن���وان  ت����ق����دمي حم����ا�����ص����رة   •
»ك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق اال���ص��ت��ق��رار مع 
ال��������ذات« ب���االب���ت���دائ���ي���ة ال���راب���ع���ة 

للبنات باأبها.
اإق���ام���ة ب��رن��ام��ج يف ال��ع��الق��ات   •
االإيجابية ملن�صوبات جممع تيهان 

للبنات.
»كيف  بعنوان  برنامج  تقدمي   •
ت����ك����ون����ني اإي����ج����اب����ي����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اأح������الم������ك« مب�����دار������س امل���ن���اه���ل 

االأهلية باأبها. 
• ت��دري��ب ط��ال��ب��ات ب��ك��ال��وري��و���س 
ع��ل��م ال��ن��ف�����س ع��ل��ى االخ���ت���ب���ارات 

واملقايي�س النف�صية.

كيف  ميكن لطالبات وخريجات 
علم النف�س اأن يخدمن جمتمعهن؟
لطالبات وخريجات علم  النف�س  دور 
�صتى  يف  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  يف  ك��ب��ري 
املجاالت واالأماكن، وال يخلو جمتمع 
النف�صي  االحتياج لالخت�صا�صي  من 
يف  امل�صاعدة  اأو  م��ا،  باأمر  با�صت�صارته 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اإح����دى اال���ص��ط��راب��ات 
ب��اأي  لها  التعر�س  املمكن  م��ن  ال��ت��ي 
اأي�����ص��ا دور ك��ب��ري بن�صر  وق���ت، ول��ه��ن 
التغلب على  يف  وامل�����ص��اع��دة  ال���وع���ي 
ال���و����ص���م���ة االج���ت���م���اع���ي���ة امل��رت��ب��ط��ة 
ب��اال���ص��ط��راب��ات ال��ن��ف�����ص��ي��ة ال��ت��ي قد 

يتعر�س لها بع�س االأ�صخا�س.
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هارفارد تكتشف العالقة بين المخ والتوحد
موقع جامعة هارفارد

يف اكت�صاف جديد قد يقدم تف�صريا اأف�صل 
العلماء  تو�صل  التوحد  وع��الج  لت�صخي�س 
يف ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد ل��ل��م��رة االأول������ى اإل���ى 
ناقل ع�صبي حم��دد يف مخ  بني  ما  الربط 
االإن�����ص��ان م��ع ���ص��ل��وك ال��ت��وح��د. ف��ف��ي بحث 
حا�صلة  وهي  روبرت�صون،  ل�كالولني  جديد 
»ه��ارف��ارد  اأو  ه��ارف��ارد  جمعية  زم��ال��ة  على 
نتيجة الختبار مرئي  فيلوز«،  اأو  �صو�صيتي 
املري�س  م��خ  يف  خمتلفة  فعل  ردود  يحفز 
اأو ال�����ص��خ�����س ال���ع���ادي،  امل�����ص��اب ب��ال��ت��وح��د 

تعلقت  ال��ف��روق  تلك  اأن  اإل���ى  فيه  تو�صلت 
الغاما  ت�صتخدمه  االإ�صارة  طريق  يف  بخلل 
اأم��ي��ن��وب��وت��ريي��ك GABA وه��ي واح���دة من 
املثبط  ب��ل  ال��رئ��ي�����ص��ة  الع�صبية  ال��ن��اق��الت 

الرئي�س يف اجلهاز الع�صبي املركزي.
وعلقت روبرت�صون على الدرا�صة قائلة 
»اإنها املرة االأولى اأن يرتبط ناقل ع�صبي يف 
املخ  ب�صلوك التوحد، وهو املطلوب اإثباته.« 
النظرية  »لقد جرى تطبيق هذه  واأردف��ت 
ع��ل��ى احل��ي��وان��ات ك��ن��م��وذج اإال اأن���ه ل���الآن ال 
يوجد دليل على ت�صبيب فروق يف االإن�صان«.
اأن ه����ذا االك���ت�������ص���اف رمب����ا ال  ورغ�����م 
للتوحد  بعينه  ل��دواء  الو�صول  يف  يت�صبب 

ق���دم معلومات  اإن����ه  ق��ال��ت »روب���رت�������ص���ون«: 
ذات ق��ي��م��ة ع��ال��ي��ة يف اال���ص��ط��راب وال����دور 
ال������ذي ي��ل��ع��ب��ه ال���ن���اق���ل ال��ع�����ص��ب��ي ال��غ��ام��ا 

.GABA اأمينوبوترييك

الناقل العصبي
التوحد  »ج��رى و�صف  روبرت�صون  واأردف��ت 
ع��ل��ى اأن����ه ا���ص��ط��راب ت���اأت���ي ف��ي��ه م��دخ��الت 
احل����وا�����س ك��ل��ه��ا م�����رة واح��������دة، وم�����ن ه��ن��ا 
ج�����اءت اأه���م���ي���ة ال���ن���اق���ل ال��ع�����ص��ب��ي امل��ث��ب��ط 
ال�صريرية،  املالحظات  يف  الع�صبية  للنوبة 
ف���اإن مر�صى التوحد  اإل���ى ذل��ك  ب��االإ���ص��اف��ة 
ب��ني %20  ف��م��ا  ب��ن��وب��ات ع�صبية؛  ي�����ص��اب��ون 

امل�صرتك يوجد ما  اإل��ى 25% من االعتالل 
النوبات  باأن  وجنزم  وال�صرع،  التوحد  بني 

الع�صبية تعمل اهتياجا ملمو�صا يف املخ.
الدليل  ه��ذا  ع��ن  »للبحث  واأو���ص��ح��ت 
اختبار  عن  بالبحث  وزم��الوؤه��ا  هي  قامت 
ن�صخة قابلة لال�صتن�صاخ لعلها توؤتي نتائج 
بالتوحد  امل�صابني  االأنا�س  خمتلفة ما بني 
ب��ه، ووج���دوه يف ما يعرفه  وغ��ري امل�صابني 
اأطباء االأع�صاب املعنيني بالروؤية ب�التناف�س 

بني العينني«.
واأك�����دت اأن »امل����خ ت��ق��دم ل���ه ���ص��ورت��ان 
اإن  اإذ  خمتلفتان ب�صكل طفيف مرة واح��دة 
كل عني  ترى �صورة خمتلفة عن االأخرى، 

جامعات دولية

األستاذ الدكتور دالي إل يانغ

التأسيس
يف  1425م  ع��ام  ل��وف��ان  ك��و  جامعة  تاأ�ص�صت 
اإقليم »فالندر» يف مدينة »لوفان«، وتدر�س 
باللغة الهولندية وت�صتخدم كل مرا�صالتها 
اللغة لتفرق بينها وبني جامعة »دي  بهذه 
لوفان« التي تدر�س باللغة الفرن�صية وتقع 
يف »لوفان ال نوف« يف »والونيا« على بعد 20 

كلم جنوب �صرق بروك�صل.

التصنيف العالمي
ح�����ص��دت اجل��ام��ع��ة امل��رك��ز ال���� 40 ع��امل��ي��ا يف 
 .QS ت�صنيف»تاميز«، وال� 79 وفق ت�صنيف 
اأما يف بلجيكا فتعد اأف�صل جامعة يف البالد 

بالتبادل مع جامعة »جنت«.

األقسام األكاديمية
ت��ن��ق�����ص��م اأق���������ص����ام اجل����ام����ع����ة اإل�������ى ث���الث 
جم����م����وع����ات رئ���ي�������ص���ة مت����ن����ح ك�����ل واح�����د 
م��ن��ه��ا درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����ص��ت��ري 

والدكتوراه، وهي كالتايل:
االإن�������ص���ان���ي���ة  ال���ع���ل���وم  • جم���م���وع���ة 
العلوم  كليات  وت�صمل  واالجتماعية: 
االإن�������ص���ان���ي���ة، وال��ف��ل�����ص��ف��ة، ودرا�����ص����ات 
االأدي������������ان وال�����ق�����ان�����ون واالق���ت�������ص���اد 
ال��ن��ف�����س  وع���ل���م  واالآداب  واالأع�����م�����ال 

والعلوم الرتبوية.
وال��ه��ن��د���ص��ة  ال���ع���ل���وم  • جم���م���وع���ة 
كليات  خم�س  من  وتتاألف  والتقنية: 

هي: العلوم، وعلوم الهند�صة، وهند�صة 
الهند�صة،  وتقنية  احل��ي��وي��ة،  ال��ع��ل��وم 
اأق�صاما  وت�صم  املعمارية،  والهند�صة 
ال��ب��ي��ول��وج��ي  م��ن��ه��ا:  م��ت��ن��وع��ة  علمية 
املدنية  والهند�صة  احليوية  والنظم 
الكيمائية  وامل��ع��م��اري��ة  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

وامليكانيكية والفيزياء والريا�صيات.
احليوية:  الطبية  العلوم  ثالثا:   •
ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال�����ص��ي��دالن��ي��ة وعلم 
اإع��ادة  وعلوم   Kinesiology احلركة 

التاأهيل.

الموارد المالية
زادت اإيرادات اجلامعة من 516 مليون يورو 
يف عام 2004 اإلى 933 مليون يورو يف  2014، 
وذلك با�صتبعاد اإيرادات ت�صغيل امل�صت�صفيات 

اجلامعية.

المشاريع البحثية
االإنفاق  يف  ال�صاد�س  املركز  اجلامعة  حتتل 
على امل�صاريع البحثية يف االحتاد االأوروبي 
 60 ب���   »2020 »ه���وراي���زون  م�����ص��اري��ع  �صمن 
م�صروعا بحثيا قيمتها ت�صل اإلى 2٨ مليون 

يورو وفق اإح�صائيات يونيو 2015.

الطالب
و���ص��ل ع���دد ال��ط��الب اإل����ى  57 األ��ف��ا و2٨4 

طالبا   حتى يونيو 2015 وهم كاالآتي:

• 39.4% يف مرحلة البكالوريو�س.
مت���ه���ي���دي  ي�����در������ص�����ون   29.3  •

املاج�صتري.
امل��اج�����ص��ت��ري  ي���در����ص���ون   %4.2  •

املتقدم.
الدكتوراه.  يدر�صون   %٨.2 •

تدريب  دورات  يدر�صون   %0.٨  •
التدري�س االأكادميية. 

اأخرى. دورات  يدر�صون   %1٨.1 •
ع��ل��ى  ال����ط����الب  اأك�������رث  • ي���ق���ب���ل 
درا������ص�����ة االق����ت���������ص����اد واالأع�����م�����ال 
واالآداب  الهند�صة  وتقنية  والطب 

والقانون.
يف  يدر�س  الوافدون:   • الطالب 
اجل��ام��ع��ة ط���الب وف����دوا م��ن 150 
دول�����ة اأك���رثه���م ح�����ص��ب ال��رتت��ي��ب 
ه��ول��ن��دا، فال�صني،  م��ن  ال��ت��ن��ازيل 

فاإيطاليا، فاإ�صبانيا، فالهند.

 أشهر الخريجين 
• رئي�س وزراء بلجيكا هريمان فان 

رومبوي.
• الرئي�س التنفيذي ل�صركة ن�صتله 

العاملية بول بولكه.
• رجل االعمال البلجيكي ال�صهري 

ليون بارون بريكارت.
روت����ن»  »غ���وي���ن���دول���ني  • ال��ن��ائ��ب��ة 

.Open Vld االأمني العام حلزب

جامعة لوفان )بلجيكا(
KU Leuven

عن  درا���ص��ات  االآن  البحثية  م�صاريعه  وت�صمل  واحل��وك��م��ة، 
املجتمع  وعالقات  البيئية،  واحلوكمة  االجتماعية،  اللوائح 
ال�صيا�صي  االق��ت�����ص��اد  اأي�����ص��ا يف  »ي���ان���غ«  وي��ب��ح��ث  ب��ال��دول��ة. 
مليون   15 م��ن  اأك��رث  بحياة  اأودت  التي  العظيمة  للمجاعة 
يف  االأ����ص���واأ  وه���ي   ،1961-1959 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  �صيني 
التاريخ الب�صري، ح�صب التقديرات احلكومية، بينما قدرتها 

االإح�صاءات غري الر�صمية مبا بني 20-43 مليون �صيني.

كتبه
ك��ت��اب اإع�����ادة ���ص��ن��ع ال��ع��م��الق ال�����ص��ي��ن��ي: ان��ت��ق��ال االأ����ص���واق 
امل�صيبة  وك���ت���اب   ،2004 ال�����ص��ني،  يف  احل��وك��م��ة  و���ص��ي��ا���ص��ات 

واالإ�صالح يف ال�صني 1996.

اللجان
 100 ت�صم  التي  ال�صينية  االأمريكية  العالقات  جلنة  ع�صو 
للمدن  ال���دويل  ال��ربن��ام��ج  يف  ال�صني  جلنة  وع�صو  ع�صو، 
ملعهد  اال���ص��ت�����ص��اري��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����ص��و  ل�����ص��ي��ك��اغ��و،  ال�صقيقة 

»بول�صون« يف جامعة �صيكاغو.

دوريات
تراأ�س يانغ العديد من الدوريات يف جمال العلوم ال�صيا�صية 

والدرا�صات عن ال�صني.

ال�صيا�صية وكبري م�صت�صاري مدير جامعة  العلوم  اأ�صتاذ  هو 
�صيكاغو، وم�صوؤول املبادرات العاملية فيها.

خلفيته العلمية
للعلوم  بكني  جامعة  من  الهند�صة  بكالوريو�س  على  ح�صل 
العلوم  برين�صتون يف  الدكتوراه من جامعة  ونال  والتقنية، 

ال�صيا�صية.

الخبرات
عمل »يانغ« يف الفرتة ما بني 2010 حتى يونيو 2016 مديرا 
تبنتها  ك��ب��رية  م���ب���ادرة  يف  ب��ك��ني  يف  �صيكاغو  ج��ام��ع��ة  مل��رك��ز 
املتحدة  الواليات  بني  واالأ�صاتذة  الطالب  لتبادل  اجلامعة 
يف  متفرغ  غري  كزميل  مبن�صبه  يحتفظ  زال  وال  وال�صني، 
منا�صب  »ي��ان��غ«  وتولى  العاملية.  لل�صوؤون  �صيكاغو  جمل�س 
ال�صيا�صية، ومدير  العلوم  ق�صم  رئي�س  اأكادميية عدة منها: 
مركز الدرا�صات ال�صرقية االآ�صيوية، ومدير جلنة العالقات 
اأي�صاً مديرا ملعهد ال�صرق  الدولية جلامعة �صيكاغو، وعمل 
ملعهد  ومديرا  �صنغافورا،  يف  الوطنية  اجلامعة  يف  االآ�صيوي 

كونفو�صيو�س يف جامعة �صيكاغو.

أبحاثه
التنمية  يف  ال�صني  �صيا�صات  على  اأب��ح��اث��ه  يف  »ي��ان��غ«  ي��رك��ز 

وه���ن���ا ي���اأت���ي دور اخ��ت��ب��ار ال��ع��ي��ن��ني؛ ف��امل��خ 
�صيجرب كل عني على روؤية �صور خمتلفة؛ 

فن�صل لنتائج مفاجئة متاما«.
واأك�����دت روب��رت�����ص��ون اأن »واح�����دة من 
الوعي  م��ن  مت��ام��ا  �صت�صمحل  ال�����ص��ورت��ني 
اإذا قدمت  هنا  وم��ن  وج��ي��زة،  املرئي لفرتة 
ل����ك �����ص����ورة ح�������ص���ان وت����ف����اح����ة، ف�����ص��ورة 
�صورة  وتبقى  متاما  �صت�صمحل  احل�صان 
الع�صب  �صيتعب  واأخ����ريا  ف��ق��ط.  التفاحة 
و�صينتقل  امل��ث��ب��ط��ة،  ال���روؤي���ة  ع��ل��ى  امل��ج��رب 
تكررت  وكلما  احل�صان؛  �صورة  ي��رى  حتى 
وتتبقى  احل�����ص��ان  ���ص��ورة  ت��ذه��ب  التجربة 

�صورة التفاحة«.

+ 
ق

فا
آ
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جامعات دولية

ية
ول

 د
ات

قط
ل

التشيك
جمهورية  يف  االإن���اث  ت�صجيل  معدالت  زادت 
بني  ما  العمر  يف  العايل  التعليم  يف  الت�صيك 
اإل��ى نحو ثلث االإن��اث يف وقت  25-34 لت�صل 
التعليم  يف  ال���ذك���ور  ت�صجيل  ن�صبة  و���ص��ل��ت 
ال��رب��ع، ح�صب تقرير ���ص��در عن  اإل���ى  ال��ع��ايل 
ال�صبب  وي��رج��ع  الت�صيكية.  االأن���ب���اء  وك��ال��ة 
على  احل�صول  يف  الن�صاء  رغبة  اإل��ى  ذل��ك  يف 
توليها  يف  الرجال  يرغب  ال  وظيفية  فر�س 
علما  مداخلها؛  قلة  ب�صبب  التعليم  ال�صيما 
باأن رواتب الن�صاء تقل ب�صكل عام عن رواتب 
الرجال بن�صبة تقدر باخلم�س، يف وقت يتولى 

الرجال منا�صب اأعلى من الن�صاء.

آيرلندا
اأعلن تقرير �صدر حديثا اأن نظام التعليم 

ذوي  بالطالب  يعباأ  ال  اآيرلندا  يف  العايل 
االإع���اق���ة ال��ب�����ص��ري��ة؛ وم���ن ث��م ع���زف %50 
م��ن��ه��م ع��ن ال���ذه���اب اإل����ى اجل��ام��ع��ة ح�صب 
�صن«.  اآي��ري�����س  »ذي  �صحيفة  تناولته  م��ا 
وت��و���ص��ل ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي اأع���دت���ه راب��ط��ة 
اإلى  العايل  التعليم  واالإعاقة يف  الت�صجيل 
اأن اأعداد الطالب ذوي االإعاقة اأو من كف 
بالعام  مقارنة   %10 بن�صبة  قلت  ب�صرهم 

املا�صي للمرة الثانية على التوايل.

كوريا الجنوبية وكوستاريكا
زادت كو�صتاريكا من جهود التعاون املثمر 
يف  ال�صيما  اجلنوبية  كوريا  جامعات  مع 
جماالت العلوم والهند�صة على حد و�صف 
�صحيفة »ذا كوريا تاميز«؛ ففي ال�صنوات 
داأب��ت جامعات كو�صتا ريكا على  االأخ��رية 

اإ�صافة برامج جديدة يف التقنية والعلوم 
وال��ه��ن��د���ص��ة واالأب���ح���اث وال��ت��ن��م��ي��ة تتميز 
كوريا اجلنوبية فيها ب�صكل كبري. وكللت 
بها  ق��ام  زي��ارة  اإث��ر  بالنجاح  تلك اجلهود 
�صيول،  ملدينة  كو�صتاريكا  جامعة  مدير 
ا�صتغرقت 12 يوما، يف الفرتة ما بني 30 

يناير  حتى 11 فرباير  اجلاري.

روسيا
اأع��ل��ن��ت ن��ائ��ب��ة وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأغ��وردوف��ا«  »ليودميال  الرو�صية  والعلوم 
اأن حكومة بالدها قررت زيادة عدد طالب 
اأرا�صيها  اإل���ى  ال��واف��دي��ن  ال��ع��ايل  التعليم 
بن�صبة 30% بتوفري 200 األف مقعد اإ�صايف 
ل��ه��م يف اجل��ام��ع��ات ال��رو���ص��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة. 
واأ�����ص����ارت اأغ����وردوف����ا اإل����ى اأن ب���الده���ا ال 

الوافدين  اأن تزيد عدد الطالب  ت�صتبعد 
اأك��رث من ذل��ك يف غ�صون االأع��وام  بن�صب 
احلكومة  اأن  اإل���ى  الف��ت��ة  املقبلة،  القليلة 
اأع������دت ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ه���ذه ال���زي���ادة 
واأدرجت برامج تدر�س باللغة االإجنليزية. 

أفريقيا
اأب���رم���ت راب��ط��ة اجل��ام��ع��ات االأف��ري��ق��ي��ة 
AAU التي ت�صم 3٨0 جامعة اأفريقية، 
اتفاقا  ف��رباي��ر اجل���اري،  الثالث م��ن  يف 
على  ال��ع��ايل  للتعليم  من�صة  اأك���رب  م��ع 
 eLearnAfrica اأفريقيا  يف  االنرتنت 
لتمكني 10 ماليني طالب من اخلدمات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى امل��ن�����ص��ة م����ن خ���الل 
اجلوال الذي يعد اأ�صرع و�صيلة تعليمية 

على االنرتنت.

أين المثقف العضوي 
في مجتمعاتنا؟

التدخل  بفعل  الراهن  الع�صر  االإن�صانية يف  التي عرفتها  املذهلة  التطورات  اإن 
اأدت  قد  الجتماعية  الأو���س��اط  يف  التغيري  م�سارات  توجيه  يف  للتقنية  ال�سافر 
كياناتها  خمتلف  م�صت  ج��وه��ري��ة  حت���والت  اإل���ى  لالنتباه  الف��ت  �صريع  ب�صكل 
املرجعية، و�صار لهذه التقنية هيمنة كبرية على �صلوكيات النا�س واجتاهاتهم 
الفكرية، وتراجع بذلك دور املثقف القيادي الذي يتمتع به يف املجتمعات منذ 
االأ�صخا�س  حياة  ُت�صريرِّ  اأ�صبحت  التي  التقنية  لهذه  مكانه  تاركا  طويل  زم��ن 

وتوجههم وفق متطلباتها التي تفتقر اإلى االأخالق وال�صمري.
املفكر  اإل��ي��ه  ي�صري  مثلما  للح�صارة  االأ�صا�صية  القاعدة  ميثل  املثقف  اإن 
الدعامة  اعتربه  عندما  النه�سة«  »�سروط  كتابه  يف  نبي  بن  مالك  اجلزائري 
اإلى الأمام  ال�سعوب ودفع عجلة تقدمها  املحورية وال�سرط ال�سروري لنه�سة 
بعدها  يف  االإن�صانية  احل�صارة  قاطرة  ك��ان  املثقف  اأن  تبني  التاريخ  فتجارب   ،
املدين واالأخالقي الذي ر�صخ جتليات الوعي بني الب�صر، فقد كان للعديد من 
املفكرين والفال�صفة على مر الع�صور اأثر بارز يف ظهور خمتلف الثورات التي 
ارتقت بالفكر االإن�صاين وغريت واقع املجتمعات وجعلتها تعاي�س ع�صور التطور 
ر التقنية ملنطلقات التغيري يف الع�صر  والنماء يف اأرقى معانيهما، ولكن منذ َت�صدُّ
احلديث، وبخا�صة مع انفجار الثورة الرقمية ارتبكت معايري االأخالق يف �صلم 
اأ�صواطا كبرية وغاب دور املثقف يف  القيم االجتماعي وتخلف الوعي االإن�صاين 
قيادة التغيري، وال�صيما يف الدول امل�صتهلكة للمعلومات والتقنية مثل املجتمعات 
العربية التي اأ�صبحت حتتاج ب�صكل ملح اإلى �صرورة عودة تاأثري املثقف الع�صوي 
ال�صهري  كتابه  يف  غرام�صي«  »انطونيو  االإيطايل  املفكر  عنه  حتدث  الذي  فيها 
»دفاتر ال�صجن« بحيث هو الذي يتولى م�صاألة تكوين ون�صر الوعي يف املجتمع 
وحترير العقل اجلمعي من اجلمود والتبعية من خالل اإر�صاء وحتريك االأطر 
املرجعية ال�صحيحة للتفكري االإيجابي بحيث جند اأن هذا املثقف الع�صوي كان 
اأوروب��ا  رب��وع  االإيطايل ويف كامل  املجتمع  التنوير يف  الف�صل يف بعث حركة  له 
التي ا�صتطاعت اأن تت�صدى للفا�صية التي قهرت وجود جمتمعاتها وكينوناتها 

االجتماعية والثقافية لعقود من الزمن.
يجب اأن ي�صرتجع املثقف الع�صوي يف املجتمعات االإن�صانية الراهنة دوره 
يف  وبخا�صة  ال�صلوكيات،  وحت��دي��د  ال��ق��رار  و�صناعة  ال���راأي  ق��ي��ادة  يف  ال��ري��ادي 
العليا  واملثل  االأخ��الق  على  املبني  ال�صليم  التفكري  لتفعيل  العربية  املجتمعات 
واتخاذ التقنية وو�صائلها فقط كاأدوات للنهو�س والتقدم،  ولي�صت هي التطور 
يف حد ذاته حتى ن�صتطيع اأن نتجاوز هذه الفرتة املظلمة الراهنة من الالوعي 

والنحطاط املعياري يف ال�سلوك والتفكري.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

جامعة شيكاغو تطلق مجلة باللغة العربية
ولكن ال توجد تلك الفر�س خارجه؛ ومن 
ثم وددنا اأن من�صي بلغتنا العربية قدما، 
ففكرنا وا�صت�صرنا حما�صر اللغة العربية 
يف اجل��ام��ع��ة، اأ���ص��ام��ة اأب����و ال���ل���دام، ال���ذي 
يف  فبداأنا  املجلة،  تلك  باإ�صدار  ن�صحهما 
حتى  امل��ا���ص��ي  ال��رب��ي��ع  يف  امل��ج��ل��ة  ت�صميم 
اإلى املغرب لتعلم اللغة  �صافر »بوي�صغاي« 
اجلامعة  بطالبة  والتقى  هنالك  العربية 
حتم�صت  ال��ت��ي  ف���ي���غ���ريدو«  دي  »م���ادل���ني 
للفكرة وتبنتها، وعر�صت امل�صاعدة اأي�صا«.

نداء المشاركات
ن�����داء لتلقى  ال��ت��ح��ري��ر  ث���الث���ي  واأط����ل����ق 
على  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ق���ي���ود  دون  االإ����ص���ه���ام���ات 
املحتوى، با�صتثناء اأن يكون امل�صارك طالبا 

يف اجلامعة.
وت��ل��ق��ت امل��ج��م��وع��ة م����وادا اأك��ادمي��ي��ة 
من  وخريجون  ط��الب  اأع��ده��ا  و�صخ�صية 

اجلامعة على حد �صواء.
وق���ال���ت م���ادل���ني »ت��ن��وع��ت م�����ص��ارك��ة 
اأ�صواأ يوم  املحررين؛ فمنهم من كتب عن 
تاريخ  ع��ن  �صطر   م��ن  ومنهم  حياته؛  يف 

�صلطنة عمان«.

المصدر:
موقع جامعة شيكاغو

فكر طالب ق�صم اللغة العربية يف جامعة 
تعلمهم  ل��ت��اأك��ي��د  م��ا  ط��ري��ق��ة  يف  �صيكاغو 
يف  �صليم  اأك��ادمي��ي  ب�صكل  العربية  اللغة 
اللغة  متحدثي  من  تخلو  تكاد  بيئة  ظل 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ط��الق��ة، وت��و���ص��ل��وا اإل���ى فكرة 
رائ����دة مل ت��وج��د يف اجل��ام��ع��ة م��ن قبل؛ 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  اإ����ص���دار جم��ل��ة  ف���ق���رروا 
بتحرير كامل من طالب اللغة واملهتمني 

بها يف  داخل اجلامعة.
وحترك الطالب يف الفرقة الدرا�صية 
ال��راب��ع��ة »ن��اي��ك ب��و���ص��غ��اي« وال��ط��ال��ب��ة يف 
ال�����ص��ن��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة »ال���ي���زا ب���راي���ان« ُق��دم��ا 
واأ����ص���درا جم��ل��ة »جم��ل��ة ���ص��ي��ك��اغ��و« التي 

�صدر العدد االأول منها يف يناير املا�صي.
اإ�صدار  على  حاليا  الطالبان  ويعمل 
ال��ع��ام بالتعاون  ال��ث��اين الحقا ه��ذا  ال��ع��دد 

مع طالب اللغات ال�صرقية واحل�صارات. 
وقالت الطالبة برايان يف تعليق على 
احلدث »يوجد داخل الف�صل العديد من 
الفر�س للحديث والكتابة باللغة العربية، 

لهم حتديا  التحرير  عملية  و�صكلت 
كبريا؛ وعلى الرغم من متكنهم من اللغة 
املادة  بها  التي �صيغت  اللغة  ف��اإن  العربية 
اإل��ى �صرب  ج��اءت خمتلفة؛ مما ا�صطرهم 
من  ليتمكنوا  والقوامي�س  املعاجم  اأغ��وار 

معرفة مفردات لغوية اأكرث.
وعلى هذا علقت برايان قائلة: »كان 
اأن  اأردنا  التحرير فر�صة للتعلم لنا الأننا 
نن�صره نفهمه، فلم يكن  اأن ما  نتاأكد من 
داخ��ل  امل��ف��ردات  تلك  نتعلم  اأن  و�صعنا  يف 

الف�صل«.

إبداع لغوي
امل��ح��ا���ص��رة يف اجل��ام��ع��ة، من�صقة  وق��ال��ت 
برنامج اللغة العربية يف اللغات ال�صرقية 
اإن امل��ج��ل��ة  واحل�������ص���ارات، ن��ه��ى ف��و���ص��رت، 
مل ت�����ص��ل��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى اب�����داع ال��ط��الب 
قدرتهم  على  اأي�صا  ب��ل  فح�صب،  اللغوي 

التحريرية.
وع��������ربت ف����و�����ص����رت ع�����ن ����ص���ع���ادت���ه���ا 
اللغة  من  متكنك  اأن  موؤكدة  باملخرجات، 
ي��ع��ن��ي ق���درت���ك ع��ل��ى اإن���ت���اج ال��ل��غ��ة ك��ت��اب��ة 

و�صفويا.

واأ�����ص����اف����ت »م���ث���ل���ت امل���ج���ل���ة دل��ي��ال 
يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  التحول  على 
اجلامعة كق�صم: فاالآن ي�صتطيع الطالب 
العربية  ال��ل��غ��ة  ن��ع��رف  ن��ح��ن  ي��ق��ول��وا:  اأن 

الأنهم ي�صتطيعون التوا�صل بها«.

دعم من الجامعة
وتتلقى املجلة الدعم من �صندوق تطوير 
اللغات  منح  لربنامج  التابع  اخلريجني 
ت��رع��اه وزارة اخل��ارج��ي��ة  ال���ذي  احل��رج��ة 

االأمريكية.
وي��ت��ط��ل��ع امل����ح����ررون ال���ث���الث���ة اإل���ى 
الدرا�صات  مركز  من  دع��م  على  احل�صول 
اإ���ص��دار  يف  لال�صتمرار  اأو���ص��ط��ي��ة  ال�����ص��رق 

طبعتني يف العام الواحد.
»ن�صعى  ق��ائ��ل��ة  ح��دي��ث��ه��ا  واخ��ت��ت��م��ت 
املجلة  ن�����ص��ر  يف  ت�صتمر  جم��م��وع��ة  ل��ب��ن��اء 
حتى بعد تخرج »اليزا« يف اجلامعة، الأنها 
املاج�صتري؛  و�صتدر�س  الرابعة  الفرقة  يف 
م�����ص��درا  لب�صت  امل��ج��ل��ة  ت��ك��ون  اأن  ون���اأم���ل 
اأك���ادمي���ي���ا ف��ح�����ص��ب ب���ل ت��ب��ن��ي جم��م��وع��ة 
ل�صرب  ج���ددا  ط��الب��ا  ت�صتقطب  متكاتفة 

اأغوار اللغة العربية«

العدد 199  |  29 جمادى األولى 1438  |  26 فبراير 2017



الرأي الجامعي

فضاءات

من الحد إلى اللحد
�صعاع  وغ��اب  بالغيوم  ال�صماء  تلبدت  اأن  بعد  ف�صولها  ب���داأت  حزينة  ق�صة 
ال�صم�س وت�صاقطت زخات املطر التي مل جتد ملجاأ غري التكد�س يف بطون 

االأودية التي اأ�صبحت اأحياء �صكنية فاخرة بقدرة قادر!
وال��د ي��ذود عن حمى احل��دود، وطفل يطلب العلم بال ح��دود، وفجاأة 

يغادر دنيا عائلته بال �صابق عهود! 
غرق  بعد  املا�صية  االأي���ام  اأبها  مدينة  يف  االأه��م  الق�صية  ت�صكلت  هكذا 
لكنه  اقرتفها،  اأو خطيئة  ذنب  13 عاما بال  ال�  ذي  االأحمري  ن��واف  الطفل 

اإهمال م�صوؤول مل و لن يبايل! 
وال���ده ع��اد م��ن احل��د ل��ي��ودع اب��ن��ه خلف ال��ل��ح��د، وك���ان ح��ري��ا باجلهات 
على  وتعمل  ال��رخ��اء  وق��ت  تتحرك يف  اأن  ال�صيول  اأخ��ط��ار  درء  امل�صوؤولة عن 
اإيجاد حلول لكثري من االأحياء ال�صكنية التي تعاين من غياب ت�صريف مياه 
بالطرق  يع�صف  اأن  قبل  الب�صر   ي�صرب  �صبح  اإل��ى  تتحول  قد  التي  ال�صماء 

واالأنفاق وامل�صاريع )اجلديدة( بال هوادة! 
باأن  الدرا�صة  تعليق  م�صوؤويل  كثريا من  اأيقظ  قا�صيا  در�صا  كان  ن��واف 
اأخ��ط��اء تخطيطية  ال��ظ��روف، وك�صف  ه��ذه  اختياريا يف مثل  يعد  االأم��ر مل 

فادحة يجب اأن تعالج باأ�صرع وقت ممكن! 
وعندما نلقي باللوم على امل�صوؤول لي�س الأنه تعمد ذلك فال اأحد يتمنى 
اأن يواجه املوقف ذاته مع فلذة كبده، لكن احللول ومفاتيحها باأيديهم دون 

�صواهم.
لكن قدرة اهلل  ُي�صت�صهد يف احلد،  اأن  اأمنيته  كانت  نواف  اأختم قائال: 
اختارت له ال�صهادة بعد خروجه من مدر�صته.  �صالٌم على روحه التي رحلت 

ولن تعود.

نايف األحمري
بوح طالب

لنفسك عليك حق

ت���ك���ون غ��ال��ي��ة  اأن  ال��ن��ف�����س    م���ن ح���ق 
عزيزة على �صاحبها، يكرمها ويدللها 
وبني  بينها  وي�صع  جلدها  ويتجنب 
بالو�صطية  مت�صمة  ح���دودا  االآخ��ري��ن 

والعتدال؛ فا اإفراط ول تفريط.
  ا���ص��ت��ق��ب��ل االإ�����ص����ارات وال��ر���ص��ائ��ل 
كانت  لو  اخل��ارج��ي حتى  املجتمع  من 
االزدراء،  اأن����واع  جميع  حتمل  �صلبية 

ت��اأخ��ذه��ا  وال  ف��ق��ط  ت�صتقبلها  ف���اأن���ت 
قانونا  لي�صت  الأن��ه��ا  االع��ت��ب��ار،  ب��ع��ني 
من  م�صلّمة  وال  عليه  ت�صري  اأن  يجب 
اأن��ت مرغم  م�صلّمات احلياة وال مبداأ 
املوؤ�صف  لكن  ب��ه،  االأخ��ذ  على  باالأ�صل 
اأن بع�صنا يجعل راأي االآخرين منهاجا 
ي�صري عليه، بينما يود البع�س �صماعه 
بتحفّظه  العلم  م��ع  فقط  كا�صت�صارة 

براأيه ووثوقه اأمت الثقة ب�صحة راأّيه.
االإ���ص��ارات  ا�صتقبال  وم��ن اخل��ط��اأ 
والر�صائل كما هي وتخزينها يف العقل 
اإن  وحت�صينها  تغيريها  دون  الباطن 

اخلاطئة،   اأو  العك�صية  بال�صورة  كانت 
ق��ات��ال  ي��ع��ت��رب  ال���ب���اط���ن  ال���ع���ق���ل  الأن 
غري  ب��ط��ري��ق��ة  ا���ص��ت��خ��دم  اإذا  للنف�س 

�صحيحة.
  ق����ال ع����امل ال��ن��ف�����س االأم���ريك���ي، 
حتّرك  التي  القوة  اإن  جيم�س،  ويليام 
الذي  الباطن  كامنة يف عقلك  العامل 
حدود  ال  وحكمة  مطلق  بذكاء  يت�صم 
خفّية  ينابيع  على  يتغذى  وه��و  ل��ه��ا، 
���ص��يء  واأي  ق���ان���ون احل���ي���اة.  وي�����ص��م��ى 
تطبعه يف عقلك الباطن فاإنه �صيبذل 
االنطباع  ه��ذا  لتحقيق  جبارة  جهودا 

رهف عبداهلل   
قسم رياض األطفال

ول��ذا يجب عليك  العملي؛  ال��واق��ع  يف 
اأف���ك���ارا  ال��ب��اط��ن  اأن ت��ط��ب��ع يف ع��ق��ل��ك 

�صحيحة وبناءة..
اأه��م��ي��ة  ن�صتخل�س  ه��ن��ا  ون��ح��ن    
بت�صرفات  التحكم   يف  الباطن  العقل 
الكامنة  وق��درت��ه  و�صيطرته  االإن�����ص��ان 
العزمية  وم��ع  ب��االأم��ور،  التحكم  على 
بالعقل  التحكم  واالإ�صرار يف حماولة 
ال���ب���اط���ن م����ن ال���ن���اح���ي���ة االإي���ج���اب���ي���ة 
والتفاوؤل ي�صبح كل �صيء يف م�صلحة 
االإن�����ص��ان وجت���ري االأم���ور يف جمراها 

ال�صحيح.

الجانب المظلم لمواقع التواصل

فاإننا  قليال،  ال���وراء  اإل���ى  رجعنا  ع��دن��ا  اإن 
���ص��رى اأن ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال��ت��وا���ص��ل يف جمتمعاتنا؛  اأث���رت يف  ال��ت��ي 
ف��ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون واالإذاع��������ة ك���ان���ا و���ص��ي��ل��ت��ي 
االآن  ولكنهما  اآن�����ذاك.  ف��ّع��ال��ت��ني  ت��وا���ص��ل 
و����ص���ي���ل���ت���ا ت����وا�����ص����ل حم������دودت������ان ب�����ص��ب��ب 

التزامهما بوقت و�سروط معينة.
يف عهد االإذاعة والتلفزيون، مل تكن 
جميع اأطياف املجتمع بارزة، واإمنا كان ما 
فقط  املُتاح  هو  ُي��ذاع  اأو  يعر�س  اأن  ُيختار 
يذكر  دور  لهم  يكن  مل  ال��ذي��ن  للمتلقني 
االآن  اأم��ا  يعر�س.  اأن  يجب  م��ا  حتديد  يف 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اأعطت  فقد 
ك��ان  واإن  للتعبري،  اأك���رب  ح��ّي��زاً  احل��دي��ث��ة 
ه���ن���اك ق���ي���ود ف���اإن���ه���ا ب��ال��ت��اأك��ي��د اأق�����ل من 

نظرياتها �صابقاً.
ن���ال���ت  االأخ������������رية  ال���������ص����ن����وات  ويف   
و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي اه��ت��م��ام��ا 
ب�صكل  م�صتخدميها  ع���دد  وازداد  ك��ب��ريا 
ملحوظ، وبطبيعة احلال فاإن ازدياد عدد 
م�صتخدميها يتنا�صب طرديا مع تاأثرياتها 

يف حياتنا.
ال��ت��اأث��ريات يف ح�صنها  ه��ذه  وتختلف 
ال�����ص��ن��ف��ني،  ب���ني  ت��اأرج��ح��ه��ا  اأو  و���ص��وئ��ه��ا 
منابر  للمهم�صني  جعلت  بالتاأكيد  وه��ي 
واأي�صا  خاللها،  من  احلديث  ي�صتطيعون 
بني  االآراء  وع��ر���س  احل����وار  ف��ر���س  زادت 

فئات املجتمع املختلفة.

احلديثة  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  اأن  كما   
�صعوباً  لتقّرب  ال��واح��د  املجتمع  جت���اوزت 
خمتلفة واألغت كثريا من ال�صور النمطية 
��م��ت ���ص��اب��ق��ا ع��ن ت��ل��ك ال�����ص��ع��وب،  ال��ت��ي ُر���صِ
وب��ال��ت��اأك��ي��د ف����اإن ه���ذا االن��ت�����ص��ار ل��و���ص��ائ��ل 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ج��ع��ل ل��ه��ا اأه��م��ي��ة 
ُتقّدم  اأ�صبحت  التي  ال�صركات  بني  كبرية 
اإعالناتها من خاللها، واأي�صا فقد �صهلت 
امل�صتخدمني  بني  التوا�صل  ال�صبكات  هذه 
اخلدمات  تقدم  التي  اجل��ه��ات  م��ن  وكثري 

�صواء احلكومية اأو غريها.
ول���ك���ن ه���ن���اك ج���ان���ب م��ظ��ل��م ل��ه��ذه 
املجتمع،  اأو  االأف���راد  على  ���ص��واء  ال�صبكات 
فعلى امل�صتوى الفردي قللت هذه الو�صائل 
االأولوية  وجعلت  احلقيقي  التوا�صل  من 
للتوا�صل االإلكرتوين الذي غالبا ما يكون 

�صطحيا ورتيبا واإن كان اأ�صهل واأ�صرع.
 وع��ل��ى امل�����ص��ت��وى امل��ج��ت��م��ع��ي، اأت��اح��ت 
اآرائهم، و�صاعدت  فر�صة للجميع لتقدمي 
يف ن�����ص��ر امل��ح��ت��وى اجل���ي���د وال���ت���اف���ه، كما 
نتائج عك�صية متثلت  التوا�صل  ظهر لهذا 
اأ�صواأ  ومن  املجتمع.  اأطياف  بني  بعداوات 
هذه التاأثريات »التنمر االإلكرتوين« الذي 
يجد يف و�صائل التوا�صل االجتماعي بيئة 

خ�صبة لالنت�صار.
يعرفه،  ال  من  االإلكرتوين،  والتنمر 
ه��و ا���ص��ت��خ��دام االإن���رتن���ت الإحل����اق االأذى 
غالبية  اأن  وامل���وؤ����ص���ف  االآخ������ر،  ب��ال��ط��رف 
ه���ذا ال��ت��ن��م��ر ت��ق��ع ع��ل��ى ���ص��غ��ار ال�����ص��ن من 
ال��ذي��ن ال يعرفون  امل��راه��ق��ني واالأط���ف���ال 
جت���اوزه؛  كيفية  اأو  م��ع��ه  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية 
وم���ن ث��م ف���اإن ه���ذا ي�صتدعي وق��ف��ة ج��ادة 

التوعية  تت�صمن  ا�صتخدامه،  اإ���ص��اءة  �صد 
واأي�صا  حمتملة،  اإ�صاءات  اأي  عن  والتبليغ 
ي�صيئ  ملن  وا�صحة  عقوبات  الئحة  اإ�صدار 

ا�صتخدامه.

كاملة أحمد عسيري
كلية العلوم واآلداب بمحايل

واأخ���������ريا ف�������اإن و����ص���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل 
االجتماعي كغريها اإن مل ُت�صتخَدم بحكمة 
كره  و���ص��ائ��ل  وت�صبح  نتائجها  ف�صتنقلب 

بدال من و�صائل توا�صل وحمبة.
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ق��ام��ة اإع��الم��ي��ة ع��ري��ق��ة ج��م��ع��ت بني 
وامتازت  وال�صمود،  واالإق���دام  الريادة 
يف ف�������ص���ول م�����ص��ريت��ه��ا ب��امل�����ص��داق��ي��ة 
�صطرته  جناحا  و�صكلت  واملو�صوعية، 

االإجنازات وال�صفحات.
تراأ�س احتاد ال�صحافة اخلليجية 
باالإجماع بعد ن�صف قرن ات�صم بعطاء 
ام����ت����زج ب����اع����ت����دال وم����ث����اب����رة خ��ل��ق��ت 
االإب�������داع، وم��ن��ه��ج��ي��ة اأن��ت��ج��ت ل��ل��ع��امل 
موقف  على  حافظت  راق��ي��ة  �صحافة 

ال�صلطة الرابعة اأنيقا.
املحلية،  ال�صحافة  خم�صرم  اإن��ه 
رئي�س حترير �صحيفة اجلزيرة خالد املالك، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة ال�صحفيني 
ال�����ص��ع��ودي��ني، ���ص��اح��ب ال�����ص��خ�����ص��ي��ة االإداري�������ة وث���اب���ت اخل��ط��ى ال��ق��ي��ادي��ة، ال���ذي 
ا�صتطاع  طوال م�صريته االإعالمية اأن يبقى حمافظا على معايري ال�صحافة ويقف 
امل�صتجدات  مع  والتعامل  املختلفة  الق�صايا  تناول  يف  معتدال  موقفا  ب�صحيفته 
واملتغريات من حوله يف ظل اللهاث االإعالمي خلف االإثارة واملبالغة غري املهنية.

و�صحيفة  اليمامة  جملة  م��ن  ك��ل  يف  حم���ررا  العمل  ال�صحافة  �صيد  ب���داأ 
موهبته  وقادته  ال�صعودية،  ال�صحف  اأغلب  يف  للكتابة  الطموح  ودفعه  اجل�زيرة 
لالنفراد بحوارات ولقاءات خالدة مع عدد من ملوك وروؤ�صاء الدول، ف�صال عن 

براعته باالأدب والتاأليف، اإذ اأ�صدر ثالثة موؤلفات و�صارك يف اإعداد اأخرى.
تولى املالك رئا�صة حترير اجلزيرة عام 1972 وانتخب نائبا لرئي�س جمل�س 
اإدارة هي�ئة ال�صحفيني ال�صعوديني يف اأول ت�صكيل ل�ها عام 2004، ثم الحقا رئي�صا 
له عام 2016، وملا امتازت به م�صريته االإعالمية وو�صط تيقن عمالقة ال�صحافة يف 
اخلليج كفاءة املالك االإعالمية وقدرته على اإحداث تغيري كبري لل�صحافة و�صط 
التحديات التي تواجهها، انتخب اأخريا ليكون رئي�صا الحتاد ال�صحافة اخلليجية. 
وارتبط ا�صم املالك باجلزيرة العمالقة ارتباطا وثيقا بعد عالقة اأكملت 45 عاما 
اإلى يومية تفردت  اأ�صبوعية  اأدار خاللها حترير �صفحاتها وحولها من �صحيفة 

بال�صبق ال�صحفي و�صناعة احلدث والتنوع االإنتاجي.
واإبان التوجه لالإعالم الرقمي، بداأت اجلزيرة بتلك اخلطى التي انتهجها 
املالك تفر�س ح�صورها ب�صفتها اأول �صحيفة �صعودية على االنرتنت يف عام 1997، 

واإحدى اأهم ع�صر ح�صابات اإعالمية على من�صة التوا�صل االجتماعي »تويرت«.
اإعالمية  م��در���ص��ة  اإن���ه  ب��ل  فح�صب  خم�صرم  �صحفي  جم��رد  لي�س   املالك 
متكاملة حوت، اإلى جانب اخلربة واملهارات االإعالمية، كيانا من االإبداع االأخالقي 

واملهني يندر اأن يجتمع  يف م�صوؤول اإعالمي.

رئيس تحرير »الجزيرة«
خالد المالك

الرأي الجامعي

ل���وج���ود احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني، وه��م��ا 
وق���درات  وال��ع��رب��ي،  االإ���ص��الم��ي  عمقنا 
ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ���ص��خ��م��ة وم���وق���ع ج��غ��رايف 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي ي��رب��ط ال���ق���ارات ال��ث��الث، 
ال�سعف  نقاط  حتديد  اإل��ى  بالإ�سافة 
وال���ف���ر����س امل��ت��اح��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
تفر�س اأو تواجه اململكة. وحتى نتمكن 
من حتقيق هذه الروؤية يجب علينا اأن 
اأن  يجب  ال��ت��ي  العمليات  على  نتعرف 
ال��ت��ي يجب  ن��ب��دع فيها، واالح��ت��ي��اج��ات 
توافرها من بنية حتتية وموارد ب�صرية 
ومالية تدار بفعالية لتحقيق االأهداف 

املوجودة.
ولقد اأعجبني يف هذه الروؤية وجود 
م��ع��اي��ري م��ث��ل حت��دي��د ن�����ص��ب وا���ص��ح��ة 
ل��ت��خ��ف��ي�����س م���ع���دل ال��ب��ط��ال��ة وارت���ف���اع 
ن�����ص��ب��ة امل���ح���ت���وى م���ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از 

جاءت  وا�صحة  وروؤي���ة  منظم  جمهود 
ب���ع���د درا�������ص������ات ع���ل���م���ي���ة وت��خ��ط��ي��ط 
ت�����ص��م��ن م���رح���ل���ة االإع����������داد ل��ل��خ��ط��ة 
ال���ت���ي ن���ت���ج ع��ن��ه��ا ق��������رارات اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اململكة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات  جميع  لتوجيه 
ل��ت��ح��دي��د االأول�����وي�����ات وامل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
ممكن  التي  واخل��دم��ات  امل�صتهدفني، 
واالأق��ل،  الو�صطى  للطبقات  تقدم  اأن 
م��ع دع��م االإج����راءات ب��ق��رارات �صامية 
م��ن جمل�س ال���وزراء م��ن خ��الل روؤي��ة 
وا�صحة  اأه���داف  اإل��ى  للو�صول  ثاقبة 
وم�����ص��رتك��ة ب���ني امل�������ص���وؤول وامل���واط���ن 

لتحقيق النتائج املطلوبة.
ال��روؤي��ة للمملكة بعد  ج��اءت ه��ذه 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ودرا����ص���ة ال���واق���ع م���ن خ��الل 
م��ع��رف��ة ن���ق���اط ال���ق���وة ال���ت���ي ت��ك��م��ن يف 
وط�����ن م����ب����ارك اأث����م����ن م����ن ال���ب���رتول 

اإلى  القطاع اخلا�س  باإ�صهام  والو�صول 
احلكومة  موؤ�صرات  يف  متقدمة  مراكز 
االإل��ك��رتون��ي��ة، وال��رتك��ي��ز على االإن��ف��اق 
على االأ�صرة والقطاع ال�صياحي الديني.

التنفيذ  مرحلة  ت��اأت��ي  ه��ذا  وب��ع��د 
من خالل خارطة ا�صرتاتيجية وخطة 
ت�صغيلية، وهذا ُيعد من اأكرب التحديات 
ال��ت��ي ���ص��ت��واج��ه امل��م��ل��ك��ة، وال���ق���درة على 
تنفيذ هذه الروؤية، وهذا يكمن يف و�صع 

م�صاريع لتحقيق االأهداف.
اجلميع  دور  يبقى  اخل��ت��ام،  ويف 
ه��ذه  لتنفيذ  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ك��ات��ف  يف 
فعالية  بكل  يخ�صه  فيما  كل  الروؤية 
وكفاءة لت�صبح منوذجا للعامل، داعياً 
على  بالنفع  ت��ع��ود  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل 
اهلل اجلميع  وف���ق  وال���ب���الد.  ال��ع��ب��اد 

واأدام علينا نعمه.

رؤية المملكة

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

اإلعالمي الحقيقي
يف  متابعيه  ع���دد  ازداد  اإذا  مم��ن  اأت��ع��ج��ب 
مواقع التوا�صل االجتماعي، اأو ظهر على 
اإحدى �صا�صات التلفاز ملدة من الزمن �صمى 

نف�صه »اإعالميا«؟
»اإعالمي«  اإلى معنى كلمة  لو نظرنا 
يف معاجم اللغة لوجدناه م�صطلحا حديثا 
مهنة،  ولي�س  اإع���الم  اإل���ى  من�صوبا  وا���ص��م��ا 
اأقف على تعريف وا�صح يبني مفهوم  ومل 
بني  اخللط  ع��ن  يبعدنا  ب�صكل  االإع��الم��ي 
امل���ج���ال م���ن �صحفيني  ه���ذا  ال��ع��ام��ل��ني يف 

ومرا�صلني ومعدين، وغري ذلك.
ونرى اأن هذا امل�صمى اأ�صبح ي�صتخدم 

ملن  اجتماعية  مكانة  ي�صيف  »بر�صتيج«  ك� 
يحمله ح�صب اعتقاد املولعني به.

وهنا ن�صتطيع القول اإنه لي�س كل من 
اتخذ لنف�صه من�صة وكرث  عدد م�صاهديه، 
اإع��الم��ي��ا ح��ق��ي��ق��ي��ا، وك���ذل���ك ال مي��ك��ن اأن 
بذلك  نف�صك  ت�صمية  ملجرد  طبيبا  تكون 
وال مهند�صا وال طيارا اإن مل حتمل �صهادة 
تع�صدها خربة �صحيحة يف هذه املجاالت.

كثريون  االإعالميني  من  اأن  �صحيح 
ولكنهم  االإع����الم  يف  ���ص��ه��ادات  يحملون  ال 
عملوا فيه ولديهم خربة وا�صعة، جعلتهم 
ي�صتحقون هذا اللقب، وللتاأ�صي�س املنهجي 

ال��ك��ب��رية يف جميع  اأه��م��ي��ت��ه  واالأك����ادمي����ي 
االأحوال.

ومن ميلك اأو يدير �صفحة اإخبارية 
اإلكرتونيا  موقعا  اأو  التوا�صل  م��واق��ع  يف 
ويعيد  يتلقى اخلرب  الأنه  باإعالمي،  لي�س 
ن�صره دون اأن يتدخل يف �صناعته وحتريره 
املواقع  با�صتثناء  م�صداقيته،  من  والتاأكد 
لديها  التي  ال�صحفيني  نقابة  يف  امل�صجلة 
مت���وي���ل م������ادي وم���را����ص���ل���ون وحم������ررون 
واأخبار ح�صرية وي�صنعون ر�صالة اإعالمية 

جلمهور معني.
ن�صمي  اأن  املنطقي  اأن��ه من غري  كما 

وموؤ�ص�صيها  التلفزيونية  القنوات  اأ�صحاب 
ال��ذي  االأع���م���ال  ورج����ال  امل�صتثمرين  م��ن 
اجلمهور  وك�صب  والرتويج  الربح  يهمهم 
دون م��ع��رف��ة االإع�����الم ب��اإع��الم��ي��ني م��امل 
وا�صعة يف هذا  اأو خربات  �صهادات  يحملوا 

املجال.
يف اخل���ت���ام، ه����ذه ب��ع�����س خ�����ص��ائ�����س 
االإع���الم���ي احل��ق��ي��ق��ي ال��ت��ي جن���د الكثري 
مبجرد  ب��ه��ت��ان��ا  اأن��ف�����ص��ه��م  اإل����ى  ين�صبونها 
اإذاع��ي��ة  اأو  تلفزيونية  ق��ن��اة  يف  ظ��ه��وره��م 
و�صهود  �صيوف  هيئة  على  ول��و  م�صهورة، 

عيان، اأو كتابتهم يف تويرت وفي�صبوك.
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وجوه

سارة القحطاني

حت���وي م��ق��اب��اًل ل��ه��ا يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة مع 
اململكة  مناطق  م��ن  منطقة  ي��وج��د  ال  اأن���ه 
جامعتها،  يف  العربية  للغة  ق�صم  وفيها  اإال 
التعليم،  اإدارات  يف  اأك����رث  اأو  اآخ����ر  وق�����ص��م 
ال��ن��وادي االأدب��ي��ة التي حتل  اإل��ى  باالإ�صافة 
يف ك���ل م��ن��ط��ق��ة وغ��ال��ب��ي��ة م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا من 

املتخ�ص�صني يف اللغة العربية.
على  االأمثلة  بع�س  ب��اإي��راد  و�صنكتفي 
ع�صري،  منطقة  يف  الدخيلة  االأ���ص��م��اء  ه��ذه 
فال اأحد منا ال يعرف )ع�صري مول( و )اأبها 
مول( و )اخلمي�س اأفنيو( و)اأ�صداف مول( 
حتى �صارت هذه االأ�صماء تنطق على ل�صان 

حددت االأمم املتحدة ال�1٨ من دي�صمرب من 
اليوم  لكونه  العربية،  للغة  يوماً  ع��ام،  كل 
االأم��م  يف  ر�صمية  لغة  فيه  اع��ت��م��دت  ال���ذي 
املتحدة عام 1973، وهو اأمر غري م�صتغرب؛ 
اإذ اإن اللغة العربية رابع لغة يف العامل من 
حيث عدد الناطقني بها، ولكن الغريب اأنه 
ملا  ال��ي��وم  لهذا  املتحدة  االأم���م  ل��وال حتديد 

راأينا اأحداً يحتفي بها من اأبنائها.
املنا�صبات  اإق��ام��ة  م��ن  ال��رغ��م   وع��ل��ى 
االح���ت���ف���ال���ي���ة يف ذل������ك ال�����ي�����وم م�����ن ق��ب��ل 
املوؤ�ص�صات املعنية باللغة العربية فاإنها تبقى 
تخدم  ال  العموم  يف  ا�صتعرا�صية  احتفاالت 

اللغة العربية ب�صكل جاد.
اإن م���ن واج��ب��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ن��ح��و ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، ب�����ص��ف��ت��ه��ا حم����ددا اأ���ص��ا���ص��ي��ا من 
طوفان  من  نحميها  اأن  الهوية،  حم��ددات 
اجتاحت  التي  االأجنبية  اللغوية  امل��ف��ردات 
وال�صوارع،  واالأبنية  املوؤ�ص�صات  من  العديد 
وب��خ��ا���ص��ة امل����راك����ز واالأ������ص�����واق وامل���ح���الت 
فيها  املتخ�ص�صني  ي�صع  مم��ا  ال��ت��ج��اري��ة، 
اأمام م�صوؤولياتهم، الأنهم اأقدر من غريهم 
على حمايتها والدفاع عنها ال�صتيعابهم ما 
التعدي  يتم  وق��واع��د  م��ف��ردات  م��ن  حتمل 
انتهاكا  ي�صكل  مم��ا  م��ت��زاي��د،  ب�صكل  عليها 

ملكانتها.
م���ن امل���وؤ����ص���ف اأن���ن���ا مل ن���ر اأح������داً من 
اأو  ح���اول  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  املتخ�ص�صني 
���ص��ع��ى مل��واج��ه��ة امل����ف����ردات االأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي 

فيه  ب�صكل م�صت�صاغ ال غرابة  املتخ�ص�صني 
مع مالحظة اأن هذه االأ�صواق اأهم االأ�صواق 
واأكربها يف املنطقة، مما يحدث اأثرا عميقا 
يف ال��ع��ق��ل ال���ب���اط���ن ل����دى ج��ي��ل االأط���ف���ال 
اأ�صبوعياً ويف  الذين يرتادون هذه االأ�صواق 
اأن  اأه��ال��ي��ه��م. ول��و  االإج����ازات الر�صمية م��ع 
كم�صطلحات  ا�صتجد،  مم��ا  االأ���ص��م��اء  ه��ذه 
جديدة غري متوافرة يف اللغة العربية، كما 
هو احلال يف جمايل العلوم والتقنية، لكان 
ذلك مفهوماً وميكن قبوله �صمن دائرة ما 

يعرف باحتكاك اللغات.
وحتى يكون االحتفال باللغة العربية 
ال�����1٨ م��ن دي�صمرب ذا دالل���ة وم���ردود  ي���وم 
اإي���ج���اب���ي ف���اإن���ه ي��ن��ب��غ��ي ل��ل��م��ع��ن��ي��ني ب��ال��ل��غ��ة 
التوا�صل  يف  اليوم  ذل��ك  ا�صتغالل  العربية 
مع اجلهات الر�صمية ذات العالقة للتنبيه 
اإل���ى ه��ذا ال��ت��ل��وث ال��ل��غ��وي، ب��االإ���ص��اف��ة اإل��ى 
ت��وزي��ع امل��ن�����ص��ورات ال��ت��ي ت��وؤك��د مكانة هذه 
وكتابة  بها،  املحدقة  املخاطر  وتبني  اللغة 
امل��ق��االت ون�صرها يف ذل��ك ال��ي��وم، وه���ذا ما 

حتتاج اإليه اللغة العربية يف اأيامنا هذه.
 اأم���ا اإق��ام��ة ال���ن���دوات وامل��ح��ا���ص��رات 
يكون  اأال  االأول���ى  فمن  املتخ�ص�صني  بني 
ال���ذي ي��ف��رت���س توظيفه  ال��ي��وم  يف ذل���ك 
املحا�صرات  اإق��ام��ة  الأن  العامة،  للتوعية 
وال����ن����دوات م���وج���ودة ب�����ص��ك��ل دائ�����م، وه��ي 
اللغة  ي��ن��اق�����ص��ون  ال��ذي��ن  للمتخ�ص�صني 

وعلومها فيما بينهم.

اللغة العربية واليوم المنشود

د . مصلح معيض مصلح
mosleh5@hotmail.com
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االأف�����الم  م�����ص��اه��دة  اأح���ب���ذ  ال  خطأ: 
الكوميدية ال�صاخرة.

اأوؤي����د  وم��ث��ل��ه��ا  ���ل،  اأف�������صّ ال  الصواب: 
ونحوها، م�صاهدة االأفالم الكوميدية 
فعل  »ح��ب��ذا«  اأن  وال�صبب  ال�����ص��اخ��رة. 
اأي  يت�صرف؛  وال  »لي�س«،  مثل  جامد 
اأي  اأو  االأم���ر  اأو  امل�صارع  منه  ي��اأت��ي  ال 

م�صتق كا�صم الفاعل وغريه.

ت��دخ��ل  اأي  ن��ق��ب��ل  ل����ن  ����ص���وف  خطأ: 
خارجي.

الصواب: لن نقبل اأي تدخل خارجي. 
وال�صبب اأن اللغويني ا�صرتطوا ل�صحة 
بالفعل  تت�صل  اأن  »���ص��وف«،  ا�صتعمال 
بينهما  يف�صل  ف��ال  م��ب��ا���ص��رة  ب��ع��ده��ا 
فا�صل ال بنفي وال غريه. نحو: �صوف 

اأذاكر درو�صي. ومن االأخطاء ال�صائعة 
وال�صيما  »���ص��وف«،  ا�صتعمال  يف  اأي�صا 
ت�صتخدم  اأن  وال�صحف،  االإذاع����ات  يف 
للداللة على الزمن امل�صتقبلي املطلق 
حتى لو كان قريبا ج��دا، مثل: �صوف 
املفاو�صات بعد ن�صف �صاعة.  ُت�صتاأنف 
احل��ال��ة:  ه��ذه  يف  ي��ق��ال  اأن  وال�صحيح 
ب��ع��د ن�صف  امل���ف���او����ص���ات  ���ص��ت�����ص��ت��اأن��ف 

�صاعة.

اأق�صى درجات  اإلى  خطأ: و�صل فالن 
النحطاط.

اأق�����ص��ى  اإل����ى  ف���الن  و���ص��ل  الصواب: 
درك���ات الن��ح��ط��اط، لأن ال��درك��ة هي 
املنزلة ال�صفلى؛ ومن ثّم فاإن الدركات 
ب��ع�����س، بينما  ب��ع�����ص��ه��ا حت���ت  م���ن���ازل 

ف��وق  بع�صها  م��ن��ازل  تعني  ال���درج���ات 
ب��ع�����س. ق���ال ت��ع��ال��ى »اإن امل��ن��اف��ق��ني يف 
ال����درك االأ���ص��ف��ل م��ن ال���ن���ار«، )���ص��ورة 

الن�صاء، 145(.

خطأ: اأهداين والدي �صاعة ثمينة.
�صاعة  وال����دي  اإيّل  اأه����دى  الصواب: 
ال  »اأه����دى«  فعل  اأن  وال�صبب  ثمينة. 
واإمن��ا  مفعولني،  اإل��ى  بنف�صه  يتعدى 

يتعدى ب�حرف اجلّر  »اإلى«. 

خطأ: ما راأيته من اأم�س.
الصواب: ما راأيته منذ اأم�س. وال�صبب 
اأن »من« تخت�س باملكان، بينما تخت�س 
الزمان  تق�صد  واأن��ت  بالزمان،  »منذ« 

يف جملتك ال�صابقة.

الصحفيون.. أدباء وبالغيون 
من نوع مختلف!

زكريا حسين

والتورية،  واملقابلة  وال�صجع  والطباق  اجلنا�س  ي�صتخدمون  ال  ال�صحفيون 
اأبلغ  تاأثريا  اخلا�صة،  بطريقتهم  يحققون  قد  لكنهم  بالغية،  اأ�صاليب  وكلها 
مما يحققه البالغي واالأديب على منابر اخلطابة وال�صعر، وذلك ب�صبب اللغة 
اليومية.  احلياة  ذائقة  اإل��ى  واأقربها  التعبريات  اأع��ذب  وانتقاء  اجلماهريية، 
االأ���ص��ل��وب  ب��ني  امل�صافة  منت�صف  على  تقع  ال�صحافة  لغة  اأن  خ���رباء  وي���رى 
الفني االأدبي ولغة العلم التي تتجرد من الذاتية، م�صريين اإلى اأن ال�صحافة 
مب��ف��ه��وم��ه��ا احل��دي��ث ف��ن غ��رب��ي ت��ب��ّن��ت��ه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة مب��ف��ردات��ه��ا ال��رثي��ة 

واأ�صاليبها البليغة.
ب��ني الف�صحى  »ل��غ��ة االإع�����الم  ب��ع��ن��وان  ويف درا����ص���ة 
والعامية«، اأ�صار اأ�صتاذ اللغة العربية بكلية االإعالم 
يف جامعة بغداد، الدكتور حممد عبد املطلب 
البكاء، اإلى اأن النقاد العرب ق�صموا النرث 
اأق�����ص��ام كالتايل: اإل���ى ث��الث��ة 

لغة تخاطبهم  النا�س يف  ي�صتخدمه عامة  ال��ذي  العادي: وهو  النرث   )1
اأو  والتفكري  الروية  �صيء من  اإل��ى  فيه  يق�صدوا  اأو  ب��ه،  يحفلوا  اأن  دون 

الزخرف، واإمنا ير�صلونه مبا�صرة ملجرد التعبري عن حاجاتهم.
اإبرازها  ملجرد  العلمية  احلقائق  به  ت�صاغ  ال��ذي  وهو  العلمي:  النرث   )2

والتعبري عنها دون عناية بالناحية الفنية.
3( النرث الفني: وهو الذي يرتفع فيه اأ�صحابه عن لغة احلديث العادية، 
ولغة العلم اجلافة، اإلى لغة فيها فن ومهارة وروية، ويوفرون له �صروبا 
جمله،  وين�صقون  األفاظه  فيختارون  والزخرف،  والتنميق  التن�صيق  من 

وينمقون معانيه.
واأ�صاف النقاد، والكالم للبكاء، ق�صما رابعا، هو: النرث العلمي ال�صحفي، 
ال��ف��ن��ي« ولغة  »ال��ن��رث  االأدب  لغة  ب��ني  ال��ط��ري��ق  اإن���ه يقف يف منت�صف  وق��ال��وا 
التخاطب ال��ي��وم��ي.  وع��ن مم��ي��زات ال��ن��وع ال��راب��ع، ق��ال البكاء »ل��ه م��ن النرث 
وعذوبة  التفكري  من  حظه  االأدب  من  وله  و�صعبيته،  و�صهولته  األفته  العادي 
اأ�صاتذة ال�صحافة يطلقون على ال�صحافة  التعبري، ولعل هذا ما جعل بع�س 

م�صمى االأدب العاجل«.

األسلوب الصحفي
وي�صري كتاب »اإنتاج الن�صو�س االإعالمية يف اللغة االإعالمية«ملوؤلَفيه: الدكتور 
االإع��الم  كلية  من  وكالهما  هيبة،  من�صور  حممود  والدكتور  خليل،  حممود 
بداأ  ال�صحافة  ن�صاأة  بداية  يف  ال�صحفي  االأ�صلوب  اأن  اإل��ى  القاهرة،  جامعة  يف 
متاأثرا باالأدبي وما مييزه من خ�صائ�س خمتلفة كال�صجع واجلنا�س والطباق 
»ال�صحافة  اأن  م�صتدركا  ال��ب��ي��ان��ي��ة،  وال�����ص��ور  واالأخ��ي��ل��ة  احل��ك��م  وا���ص��ت��خ��دام 
االأ�صلوب  عن  به  متيزت  خا�صا  اأ�صلوبا  لنف�صها  تطور  اأن  تدريجيا  ا�صتطاعت 
كاأنها  اأ�صبحت  بذاتها  وتراكيب  معينة  األفاظا  ت�صتخدم  ب��داأت  فقد  االأدب���ي، 
تقاليد يو�صك اأن تن�صئ لغة جديدة تقرتب من ح�صيلة اللغة عند اأقل النا�س 

معرفة، مع حماولة االحتفاظ قدر االإمكان بالقواعد التي حتكم اللغة«.
اأو�صح ع�صو هيئة التدري�س بق�صم االإع��الم يف جامعة  ويف هذا ال�صياق، 
اأبرز  اأن من  امللك �صعود، االأ�صتاذ الدكتور عثمان العربي، يف حديث ل� »اآف��اق« 
اللغوية والدقة يف  الب�صاطة وال�صالمة  ال�صحافة،  للغة  املعيارية  اخل�صائ�س 

نقل املعلومات واإي�صالها، ومراعاة امل�صتوى العام للمتلقني. 
واأ�صاف العربي »لغة ال�صحافة يجب اأن تكون من ال�صهولة على م�صتوى 
لغة اخلام�س االبتدائي كي يفهمها عامة اجلمهور، وهذا ال يعني اأن تنزل اإلى 

اأدنى م�صتويات الف�صاحة، بل هناك معايري وقواعد متليها طبيعة احلرفة«.

وحي اللحظة
املطلوبة  ال�صرعة  تفر�صه  م�صتمر،  ال�صحفيون �صغط عمل  ويعاي�س 
اليوم  مدار  على  االإنتاج  كان  اإذا  وخ�صو�صا  والتحرير،  الكتابة  يف 
اأو ال�صاعة، وهو ما ي�صقل ممار�س مهنة املتاعب ويجعله يبدع 
نقال  وهيبة،  كل من خليل  ويوؤكد  غ��ريه.  اأ�صرع من  ب�صكل 
عن اخلبري اللغوي الراحل عبد اهلل كنون، اأن اأكرب  تطور 
ع��رف��ت��ه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف الع�صر احل��دي��ث ك���ان ع��ل��ى يد 
ال�صحفيني وحمرري ال�صحف، »فاإن هذه الفئة من حملة 
اأنهار  اإنتاجا يوميا متنوعا، ميالأ  االأقالم تواجه عمال يتطلب منها 
اجلامعي  كعمل  لي�س  العمل  وه��ذا  �صفحاتها،  اختالف  على  ال�صحف 
يف تطّلب امل�صطلح، وال كعمل املجمّعي يف تخريج هذا امل�صطلح على روية يف 

االأمر، و�صعة من الوقت، بل هو وحي اللحظة وتفكري االآونة«.
واإذا كان االأدباء والبالغيون على درجات، فاإن املحررين اأي�صا يتوزعون 
على مراتب، اأعالها ما ي�صمى »حترير ال�صياغة«، وت�صمل تطوير بنية املادة 
تلّون  ب��ه��ارات جمالية ال  اإل��ي��ه م��ن  م��ا حتتاج  واإ���ص��اف��ة  ع��ام،  ب�صكل  ال�صحفية 
على  تقدر  التي  اجل��اذب��ة  واال�صتهالالت  االآ���ص��رة  العناوين  و���ص��وغ  احلقائق، 

ت�صويق املنتج ال�صحفي بكفاءة ودون تكلف وافتعال.

ترد في وسائل اإلعالم، بمختلف 
أنواعها المكتوبة والمسموعة 

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

والتعود، وذلك رغم ما تبذله 
معظم المؤسسات الصحفية 

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

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

وتداوال في الصحافة العربية.
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اللغة واإلعالم

التلفزيون السعودي.. 55 عاما من التثقيف والتوعية 
االأم���ري  األ��ق��ى   )1962(  13٨2 ع���ام  يف 
اهلل،  يرحمه  عبدالعزيز،  ب��ن  في�صل 
ال����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ال��ع��ه��د  )ويل 
ال��وق��ت(، بيانا وزاري���ا بتاريخ  يف ذل��ك 
13٨2/6/2اأع������ل������ن ف��ي��ه ع����زم ح��ك��وم��ة 
التلفزيوين  البث  اإدخ��ال  على  اململكة 
اإل������ى ال����ب����الد يف االإط��������ار االأخ����الق����ي 
ي�صتند  ال����ذي  ال�����ص��ع��ودي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
النبوية  وال�صنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  اإل��ى 

املطهرة.
اأق����ر   ،)1963(13٨3 ع������ام  ويف 
جم��ل�����س ال��������وزراء م�����ص��روع��ا ب��اإن�����ص��اء 
مرحلتني،  على  اململكة  يف  التلفزيون 
يف  موؤقتتني  حمطتني  ب��ن��اء  االأول����ى: 
الريا�س وجدة، والثانية: اإن�صاء نظام 
اأك��رث  اأ���ص�����س  على  متكامل  تلفزيوين 

تطورا.
 13٨5 ع���ام  م���ن  االأول  رب��ي��ع  ويف 
م��ن  ال���ر����ص���م���ي  ال���ب���ث  ب������داأ   ،)1965(
حم��ط��ت��ي ال��ري��ا���س وج����دة ب��االأب��ي�����س 
واالأ�صود عندما خرجت اأول اإ�صارة بث 
من حمطتي تلفزيون الريا�س وجدة 

وكان االإر�صال على قناة واحدة.

البث الملون
يف ���ص��ن��وات الح��ق��ة مت اإي�������ص���ال ال��ب��ث 
التلفزيوين اإلى مكة املكرمة والطائف 
من حمطة جدة عام 13٨7، ثم حمطة 
ثم   ،137٨ ����ص���وال  يف  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة 
ثم   ،13٨9 �صعبان  يف  الق�صيم  حمطة 
بداأ البث الر�صمي امللون مطلع �صوال 

.)1976( 1396
1394)ي����ن����اي����ر  احل���ج���ة  ذي  ويف 
يف  ال�صعودي  التلفزيون  ب���داأ   ،)1975
ال��ت��ق��اط ع��ر���ص الأح�����داث اخل��ارج��ي��ة 

بعد �صاعات من وقوعها.
 )1972(1392 ع����ام  اأواخ�������ر  ويف 
العامل  ال��ى  نقل منا�صك احل��ج  ج��رى 
اأجمع عرب �صبكات االأقمار ال�صناعية.

طوال  ال�صعودي  التلفزيون  وقام 
ت����اري����خ����ه، ب�������دور ك���ب���ري يف جم����االت 
ال����ت����وع����ي����ة وال���ت���ث���ق���ي���ف وال����رتف����ي����ه 
املجتمع،  فئات  جميع  م��ع  والتوا�صل 
وع���م���ل ع��ل��ى مت��ت��ني اأوا�����ص����ر االإخ�����وة 
الدينية والوحدة الوطنية يف ظل راية 
التوحيد التي رفعها قادة هذه البالد 
منذ امللك املوؤ�ص�س ثم اأبناوؤه من بعده 
وحتى عهد خادم احلرمني ال�صريفني 

امللك �صلمان بن عبد العزيز.

القناة األولى
حت�����ر������س ع����ل����ى اال�����ص����ت����غ����الل االأم�����ث�����ل 
ل���رباجم���ه���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
وحتقيق  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  الوطنية 
خ��الل  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  رغ��ب��ات 

براجمها املختلفة.

القناة الثانية
ت��ه��دف ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة ب�����ص��ك��ل ع����ام، اإل���ى 
وال�صعي  العامل  يف  اململكة  �صورة  حت�صني 

ل��ت��غ��ي��ري ال�������ص���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ع���ن ال��ع��رب 
ال�����ص��ائ��دة  االأف���ك���ار  وت�صحيح  وامل�����ص��ل��م��ني 
ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ون�����ص��ر ال��ق��ي��م 

االإ�صالمية ال�صامية.

القناة اإلخبارية
احلديثة  املتخ�ص�صة  القنوات  �صمن  تعد 
اأن�صئت للتغطية اخلربية والربامج  التي 
وغريها  التحليلية  وال�صيا�صية  احلوارية 
م����ن ال����ربام����ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���وث���ائ���ق���ي���ة، 

وت��ن��ق�����ص��م االأخ�����ب�����ار ف��ي��ه��ا اإل������ى ق�����ص��م��ني 
يف  وتعتمد  مف�صلة«،  »ن�����ص��رة  و  »م��وج��ز« 
ثم  املحلي،  اخلرب  تراتبية  على  امل�صمون 
اإل���ى ذل��ك ن�صرة  ال��ع��امل��ي، وي�صاف  اخل��رب 

اقت�صادية مف�صلة.

القناة الرياضية
م���ن ال���ق���ن���وات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ال���ت���ي تعنى 
يف  للم�صاركة  وحت��ف��ي��زه  ال�صباب  بتنمية 
والعلمية  والثقافية  الريا�صية  املناف�صات 

وال��رتف��ي��ه��ي��ة، ومت ال��ب��ث ال��ف��ع��ل��ي ل��ه��ذه 
القناة يف 16 رجب 1423، وتهدف اإلى بناء 
ال�صواعد الفتية والعناية بال�صباب ج�صديا 
وعيه  تنمية  ط��ري��ق  ع��ن  وف��ك��ري��ا  وعقليا 
ال��ث��ق��ايف وال��ري��ا���ص��ي وال��ف��ك��ري، وك��ذل��ك 
واال�صتجابة  ال�صعودي  ال�صباب  ا�صتقطاب 
ل��رغ��ب��ت��ه��م ال�����ص��وي��ة يف م��ت��اب��ع��ة اجل��دي��د 
واملفيد يف دنيا الريا�صة والثقافة والعلوم. 
قناة  اأي�صا  ال�صعودي  التلفزيون  وي�صم 

اأجيال امل�صتقبل وقناة االقت�صادية.

القنوات
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سؤال األسبوع

كيف نحصن المجتمع
ونواجه الحمالت المغرضة ضد الوطن؟

هادي الشهراني
وريم العسيري  

ت����واج����ه امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�����ص��ع��ودي��ة 
ح���م���الت م���غ���ر����ص���ة ت�����ص��ت��ه��دف ال���وط���ن 
واللحمة  الدينية،  واملقد�صات  واالإن�صان، 
والتقاليد  ال��ع��ادات  وبع�س  االجتماعية، 
امل��رت���ص��خ��ة م��ن��ذ ع��ق��ود يف ن��ف��و���س اأب��ن��اء 
ال���وط���ن، وت��ت��خ��ذ م��ن و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل 
االج��ت��م��اع��ي م��ن��اب��ر ل��ل��و���ص��ول اإل���ى اأك��رب 

�صريحة ممكنة. 
ويف هذا ال�صياق، اأكد ع�صو هيئة كبار 
لالإفتاء،  الدائمة  اللجنة  ع�صو  العلماء، 
اأن  �صابق،  وق��ت  ال��ف��وزان، يف  �صالح  ال�صيخ 
احلمالت املغر�صة التي ُتنظم �صد اململكة 

يقودها فئة من احلا�صدين واحلاقدين.
»اآف���������اق« ال���ت���ق���ت م����ع جم���م���وع���ة م��ن 
طالب وطالبات اجلامعة وطرحت عليهم 
ملواجهة  امل��ث��ل��ى  ال�صبل  م��ا  م��ف��اده:  ���ص��وؤاال 

حمالت اأعداء الوطن؟ فماذا قالوا؟
�صدد طالب ق�صم االإعالم واالت�صال، 
�صعيد ظافر، على �صرورة حجب احل�صابات 
االإلكرتونية املعادية فور ظهورها حتى ال 
داعيا  عالية،  مب�صاهدات  فتحظى  تتطور 
الرقابة  الفرد نوع من  اأن يكون لدى  اإل��ى 
واال���ص��ت��زادة  اجليد  على  للتعرف  ال��ذات��ي��ة 
منه، وعلى ال�صيء من اأجل جتنبه ونبذه، 
امل��دارة من خارج  اأن »احل�صابات  اإل��ى  الفتا 
اململكة هي من اأكرث ما ُيتداول على مواقع 

التوا�صل االجتماعي خطورة«. 
ال��ط��ال��ب عي�صى  ن�����ادي  م���ن ج��ه��ت��ه 
للت�صدي  اجل��ه��ود  بتكثيف  ال��ق��ح��ط��اين 
م�صريا  واالإ���ص��اع��ات،  امل�صبوهة  للمواقع 
املجتمع  م��ن  ع��دد كبري  اج��ت��م��اع  اأن  اإل���ى 
امل��واق��ع يبعث يف  تلك  يف عملية حم��ارب��ة 
نفو�س القائمني عليها اخلذالن وال�صعور 

بخيبة االأمل. 
ح�صام  الطالب  نبه  ذات���ه،  ال�صياق  يف 
ال�صهراين، اإلى العمل على ن�صر املن�صورات 
لديهم  لي�س  الذين  يعرف  لكي  ال�صغرية 
فكرة عن تلك التنظيمات ل�صهولة تفاديها، 
�صخ�س  ا�صم  ي�صتعري  من  هناك  اأن  ذاك��را 
م�صهور يف اململكة ويروج من خالله اأفكاره 
امل�صمومة، وقال »يجب على اجلميع العمل 
ع��ل��ى اإن�����ص��اء امل��ن�����ص��ورات ون�����ص��ره��ا يف اأك��رب 

اإن ك��ان��ت غ��ري ورق��ي��ة، فذلك  ن��ط��اق حتى 
ي�صمن و�صولها لعدد كبري «.

سبل التأثير
غ���ري ب��ع��ي��د ع��م��ا ���ص��ب��ق، دع���ا ال��ط��ال��ب علي 
الدينية  ال��ت��وع��ي��ة  اإل����ى  ال��ع�����ص��ريي،  م��ف��رح 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وا���ص��ف��ا اإي��اه��م��ا ب���اأه���م �صبل 

التاأثري واالإقناع.
وق����ال ال��ع�����ص��ريي »اخل���ط���ب ال��دي��ن��ي��ة 
والربهان،   االإقناع  بقوة  تت�صم  املنابر  على 
ويجب على كل خطيب اأن يعمل على توعية 
النا�س واإعالمهم مبقا�صد تلك التنظيمات 
اأكرث  النا�س  يكون  حتى  حقائقها  واإي�صاح 

حذرا يف م�صاهدة هذه ال�صفحات«.
 ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ذات����ه، ���ص��دد ال��ط��ال��ب 
����ص���ال���ح ال���ق���ح���ط���اين ع���ل���ى ال���ت���وع���ي���ة يف 
املحا�صرات  بدء  قبيل  واملدار�س  اجلامعات 
واحل�صابات  امل��واق��ع  بخطورة  واحل�ص�س، 

االإلكرتونية املغر�صة.
»امل��ح��ا���ص��ر اجل��ي��د يف اجلامعة  وق���ال 
ي���ك���ون ل����ه ق���ب���ول ل�����دى ال����ط����الب ال���ذي���ن 
يدر�صون عنده، فمن ال�صهل عليه توعيتهم 
االإدراك���ي���ة  م�صتوياتهم  م��ع  يتنا�صب  مب��ا 
وبكلمات �صادقة، ويف دقائق يح�صل الهدف 

وتعم املعلومة«. 
اأن  ويرى الطالب بدر مريح عبداهلل 
فعالة   منابر  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، 
لهم  من  وكل  واملثقفني  االإعالميني  داعيا 

+ 
ق
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آ

ا�صتثمار  اإلى  متابعون كرث على االنرتنت، 
ت��ل��ك امل��ن��اب��ر يف ال����رد ع��ل��ى م���ن ي��ح��اول��ون 
تهديد وحدة ال�صعب، م�صريا اإلى اأن »ذلك 
املغر�صني  حتقيق  دون  ب��احل��ي��ل��ول��ة  كفيل 

اأهدافهم امل�صمومة«.
فقد  ح�صني،  اهلل  عبد  الطالب  واأم���ا 
ن�صح بتهذيب الرد على من يحاول تنظيم 
احل�������ص���اب���ات امل���غ���ر����ص���ة، وت����ق����دمي احل��ج��ة 
موؤكدا  واالنفعال،  العاطفة  على  املنطقية 
اأن "ذلك من �صاأنه اأن يو�صح احلق للعامة 

من النا�س ويفحم املف�صدين واملغر�صني".
 

آراء الطالبات
اأو����ص���ح���ت ط���ال���ب���ة االإع��������الم واالت�������ص���ال، 
ال�صخ�صي  يف  اأن دوره��ا  ال�صهراين،  ابتهال 
التي تتعر�س  ال�صر�صة  الت�صدي للحمالت 
بالعلم   ال��ت�����ص��ل��ح  م���ن  ي���ب���داأ  امل��م��ل��ك��ة،  ل��ه��ا 
واملعرفة،  م�صرية اإلى اأن ذلك يجنبها، قبل 
اأو  كل �صيء، االجن��راف خلف اأي معتقدات 
اأف��ك��ار ���ص��ارة، م�صددة يف ال��وق��ت ذات���ه على 
فور  ال�صر�صة  للحمالت  الت�صدي  ���ص��رورة 
مطلقيها،  م��ع  الت�صاهل  وع���دم  ح��دوث��ه��ا، 

واالإبالغ عنهم اإذا تطلب االأمر.
بالق�صم  الطالبة  ال��راأي،  ووافقتها يف 
»بالت�صلح  قالت  اإذ  احلازمي   غ��ي��داء  ذات���ه، 
اأن  ميكن  وال��وع��ي  الفكر  وتو�صيع  بالعلم 
نت�صدى لتلك الهجمات، واإن اأف�صل و�صيلة 
ل��ل��دف��اع ه��ي ال��ه��ج��وم كما يف امل��ث��ل، وحتى  
ن���داف���ع ع���ن ب���الدن���ا ���ص��د ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي 

ال�صال يجب  الفكر  اأ�صا�صها على  ترتكز يف 
ال�صليم  بالفكر  احل��م��الت  تلك  ن��واج��ه  اأن  
ف��اإن  ول��ذل��ك  اأهميتها؛  وتقليل  لدح�صها 
الت�صلح بالعلم من �صاأنه اأن يجعلنا جمتمعا 
التاأثري فيه من قبل   واعيا ال ميكن  قويا 

اأ�صحاب االأفكار ال�صالة«. 

متابعة اإلعالم 
اآل  ال��ط��ال��ب��ة بق�صم االإع����الم ع��ه��ود  ودع���ت 
م�����داوي اإل����ى م��ت��اب��ع��ة االإع������الم مل��ع��رف��ة ما 
ي��ح��اك ���ص��د ب��الدن��ا ووح��دت��ن��ا م��ن مكائد 

وموؤامرات.
�صعبا  ن��ك��ون  اأن  علينا  »ي��ج��ب  وق��ال��ت 
واع����ي����ا م����ن خ�����الل م��ت��اب��ع��ة اإع����الم����ن����ا يف 
لنكون  وي���ح���اك،  ي���دور حولنا   م��ا  م��ع��رف��ة 
ج����دارا اأم��ن��ي��ا ق��وي��ا، وال ب��د اأي�����ص��ا م��ن اأن 
ت��ك��ون ه��ن��اك ع��الق��ة متينة ب��ني امل��واط��ن و 
االأجهزة االأمنية، فاملواطن هو رجل االأمن 
اإلى  االأول وله دور م�صاند مهم، باالإ�صافة 
اأن يقوم به من  ال��دور الفعال ال��ذي ميكن 
خالل حت�صني فكر االأبناء ملحاربة  كل فكر 

�صال«. 
امل��ج��ت��م��ع  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ط��ال��ب��ة   وقطعت 
بخمي�س م�صيط، مرام ال�صهراين، عهدا باأن 
تدافع عن بالدها بكل ما اأوتيت من مقدرة 
وت��ت�����ص��دى حل���م���الت امل���غ���ر����ص���ني، وق��ال��ت 
»�صاأحاول بكل ما اأ�صتطيع اأن اأحمي بالدي 
التوا�صل  و�صائل  اأجعل  واأن  �صرورهم،  من 
ذل��ك، وحتديدا  بدايتي يف  االجتماعي هي 

»ت���وي���رت«، وذل���ك م��ن خ���الل ب��ث ت��غ��ري��دات 
وطنية«.

ب������دوره������ا، ت���ع���ه���دت ط���ال���ب���ة ال���ط���ب 
ت�صّخ�س  ب��اأن  القحطاين،  اأم��ل  واجل��رح��ة، 
اململكة،  ت�صتهدف  ال��ت��ي  احل��م��الت  اأ���ص��ب��اب 
وت��ب��ح��ث ب�����ص��ك��ل م��و���ص��ع ع���ن اأ����ص���ب���اب ه��ذا 
وق���ادرة  متعلمة  ط��ال��ب��ة  ب�صفتها  ال��ه��ج��وم 
�صعار  ذات��ه  ال��وق��ت  راف��ع��ة يف  التمييز،  على 
ذات  الو�صائل  جميع  با�صتخدام  الت�صدي 
ال��ت��اأث��ري ال��ق��وي يف وج���ه ك��ل م��ا م��ن �صاأنه 

زعزعة اأمن الوطن و ا�صتقراره. 
�صريفة  االأح����ي����اء،  ط��ال��ب��ة  واأ�����ص����ارت 
الدعاء  يتمثل يف  دوره��ا  اأن  اإل��ى  العمري، 
�صر،  ك��ل  م��ن  ب��الدن��ا  ب���اأن يحمي اهلل  اأواًل 
اأو  اإ���ص��اع��ات  حتمل  ر�صائل  اأي  ن�صر  وع��دم 
يتم  ال  الوطن حتى  اأم��ن  معلومات مت�س 
ت�صهيل االأمر على االأعداء  للو�صول اإلى  

ماآربهم.

نشر الوعي 
اأك����������دت ال����ط����ال����ب����ة  ب���ق�������ص���م االإع���������الم 
واالت�صال، �صارة االأحمري،  اأن الت�صدي 
ل��ل��ح��م��الت ي���ك���ون ب���ال���وع���ي ال�����ص��ح��ي��ح 
ون�����ص��ره ب�����ص��ت��ى ال��و���ص��ائ��ل، ح��ت��ى ميكن 
للنا�س،  مع  ال�صليمة  االأف��ك��ار  اإي�����ص��ال 
اأو  �صالة  فكرة  الأي  العقل  ت�صليم  ع��دم 
م�صددة  للوطن،   ال��والء  تنايف  متطرفة 
ع��ل��ى جت���اه���ل ك���ل م���ا ي��ب��ث��ه احل���اق���دون 

بهدف النيل من الوحدة الوطنية.

  يف م��وق��ف ���ص��ب��ي��ه مب���ا ���ص��ب��ق، ن���ادت 
االإ���ص��الم��ي��ة  ال���درا����ص���ات  بق�صم  ال��ط��ال��ب��ة 
مبحايل، جربة اآل حممد، بالتم�صك بوالة 
االأمر والعلماء، و االأخذ براأيهم يف املن�صط 
و املكره، يف حني �صددت زميلتها يف الق�صم 
اأف���راح القحطاين، على  االأك��ادمي��ي ذات��ه، 
التي  املجهولة  احل�صابات  اإيقاف  �صرورة 

تن�صر البلبلة. 
 يف ال�����ص��ي��اق ن��ف�����ص��ه، دع���ت ال��ط��ال��ب��ة 
القحطاين،  �صمية  املعلومات،  نظم  بق�صم 
اإل�����ى  ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة ال���ت���ع���اون ب���ني اأف�����راد 
املجتمع وحمايته من كل ما يهدد اأمنه و 
ا�صتقراره، با�صتخدام كل الطرق،  وغر�س 

حب الوطن يف قلوب ال�صغار . 
اأك����دت ط��ال��ب��ة االقت�صاد  ذل���ك،  اإل���ى 
امل���ن���زيل مب��ح��اي��ل ع�����ص��ري، اأم����ل ال��ق��رين، 
اأهمية ن�صر الوعي  واملعلومات ال�صحيحة 
املغر�صة،  للهجمات  الت�صدي  كيفية  عن 
اإ�صافة اإلى طرح  بع�س االأفكار للت�صدي 
لتلك الهجمات من خالل و�صائل االإعالم 
ب�صكل  االج��ت��م��اع��ي��ة  وامل���واق���ع  ع���ام  ب�صكل 

خا�س. 
�صارة  االإجنليزية،  اللغة  واأما طالبة 
ال�صخ�صي  دوره��ا  خل�صت  االأحمري فقد 
الكلمة  توحيد  يف  االإ�صهام  يف  املو�صوع  يف 
وال���ل���ح���م���ة ال���وط���ن���ي���ة، و ت���وع���ي���ة امل���غ���رر 
به   ت���ق���وم  م���ا  واإب��������راز  ون�����ص��ح��ه��م،  بهم  
لالإ�صالم  خدمة  من  الر�صيدة   احلكومة 

وامل�صلمني«. 

عبد اهلل ح�سني �سايع �سالح القحطاين علي مفرح ع�سرييح�سام ال�سهراين بدر عبد اهلل
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ثقافة

اأقام منتدى الثالثاء الثقايف، اأخريا، ندوة 
ف��ن��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��اخل��ط ال��ع��رب��ي حت��ت ع��ن��وان 
»ف��ن��ون اخل��ط ال��ع��رب��ي وم��ن��اه��ج��ه«، �صارك 
اخلط  ل��دار  املوؤ�ص�س  الع�صو  م��ن  ك��ل  فيها 
املحمد �صالح،  باالأح�صاء، عبد اهلل  العربي 
اإبراهيم  ال�صعودية  اخل��ط  جمعية  ورئي�س 

الزاير. 
وت��ن��اول��ت ال��ن��دوة ف��ن اخل���ط العربي 
املنتدى يف  ي��وؤدي��ه  ال��ذي  وال���دور  وعراقته، 
تنظيم ندوات وفعاليات تركز على الفنون 
ب��اأ���ص��ك��ال��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة مل��ا ل��ه��ا م��ن ت��اأث��ري يف 
الكفاءات  واإب���راز  الفنية،  الذائقة  حت�صني 
كل  ي�صتحقون  ال��ذي��ن  امل��ح��ل��ي��ة  وامل���واه���ب 

التقدير على جهودهم.
على  ال�صوء  حديثه  يف  �صالح  و�صلط 
اخل���ط ال��ع��رب��ي وت���اري���خ ت��ط��وره ب��اع��ت��ب��اره 
ذلك  رابطا  اجلميلة،  الفنون  اأ�صكال  اأح��د 
ب��ال��ت��ط��ور ال����ذي م���رت ب���ه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
وت�صكالتها املختلفة. واأو�صح اأن فن اخلط 
من  اأي�صا  الكرمي  بالقراآن  اق��رتن  العربي 
ن��اح��ي��ة ال��ت��اأث��ري ال��ف��ن��ي امل��ت��ب��ادل ب��اع��ت��ب��اره 
املرا�صيم  اأن  مبينا  به،  خا�صا  جن�صا  يحمل 

املتبعة مت�صابهة بني اخلطاطني والقراء.
ووا�صل يف هذا ال�صياق قائال »يعطى 

ندوة تستعرض جماليات الخط العربي
اأ���س��اف��وا مل�����س��ات ج��م��ال��ي��ة ع��ل��ى اخل��ط��وط، 
براعة  اأك���رث  ك��ان��وا  امل�����ص��ارق��ة  اأن  م�صتدركا 

واإتقانا لكون اللغة العربية اأ�صيلة لديهم.
املعروفة  اخلطوط  اأ�سهر  اأن  واأو�سح 
يعتمد  امل��ب�����س��وط  خ��ط  واأن  امل��ج��وه��ر،  ه��و 
كثريا على الكتلة اجلمالية يف الن�س، واأنه 
مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام خ���ام���ات م��ت��ن��وع��ة يف فن 
اخلط العربي، وهي تتطور �صناعيا وتقنيا 
م��ن مرحلة اإل��ى اأخ���رى، كما ه��و احل��ال يف 

االأحبار اأي�صا.

علماء طوروا الخط
من جهته، اأكد الزاير اأن فن اخلط العربي 
اأ���ص��ه��م يف ت��ط��وي��ره ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء 
يف  وبخا�صة  الع�صور،  م��ر  على  والفنانني 
م��راح��ل ان��ت��ق��ال احل���روف م��ن ال�����ص��ور اإل��ى 
االأ���ص��ك��ال؛ ف��ال�����ص��ورة ك��ان��ت متثل ال��دالل��ة 
االنتقال  مت  ثم  النا�س  بني  التوا�صل  على 

اإلى احلروف ثم ال�صوتيات.
وت��اب��ع »احل��رك��ات ت��ط��ورت على اأي��دي 
علماء و�صعوا اأ�صول احلرف، ولهم الف�صل 
خ��ط��اط��ني  م����ن  ت��ب��ع��ه��م  م����ن  ع���ل���ى  االأول 
وفنانني، ومن اأمثال علماء اللغة املعروفني 
وال��ف��اراب��ي  و�صيبويه  ال����دوؤيل  اأبو  االأ�صود 

امل���ق���رئ،  باخلط  كما  اإج��������ازة  اخل����ط����اط 
واخلط العربي كان من الدرو�س التي يتم 

تعليمها يف امل�صاجد ودور العبادة«.

ارتباط بالهندسة والكيمياء
واأو�����ص����ح ���ص��ال��ح اأن ع��ل��م اخل����ط ال��ع��رب��ي 
م��ت��داخ��ل م��ع ع��ل��وم اأخ����رى ك��ال��ه��ن��د���ص��ة يف 
ومع  احل��رف،  واأ�صكال  زواي��ا  وت�صكيل  ر�صم 

الكيمياء يف التحبري وم�صتقاته.
وعن »احلروفيات العربية« بني �صالح 
يف  وا�صتخدمت  ال��ع��راق  م��ن  انطلقت  اأن��ه��ا 
بالد املهجر و�صيلة توا�صل وحلفظ الهوية 
م�صتعر�صا  الغربية،  املجتمعات  يف  العربية 
جت��رب��ة ال��ف��ن��ان ال���ع���راق���ي ح�����ص��ن امل�����ص��ع��ود 
الذي انتقل اإلى فرن�صا ودر�س فيها الفنون 
اجل��م��ي��ل��ة وت���ف���رغ ل��ل��خ��ط ال��ع��رب��ي وت��و���ص��ع 
ب��ه م��ن �صناعة االأح��ب��ار  ك��ل م��ا يرتبط  يف 

والورق واحلروف.
 وب�����ني ����ص���ال���ح، م����ن واق������ع جت��رب��ت��ه 
وخ���ربت���ه، اأن احل����رف ال��ع��رب��ي ك��ائ��ن حي 
اإن  مطواع م��رن، وهو ال يكتمل مطلقا بل 

جماله يف نق�صانه.
 وق��ارن بني تطور فن اخل��ط العربي 
يف امل�����ص��رق وامل���غ���رب، م��و���ص��ح��ا اأن امل��غ��ارب��ة 

ال���ذي���ن و����ص���ع���وا احل������روف وال��ت�����ص��ك��ي��الت 
واأ�صولها«.

واأو���ص��ح ال��زاي��ر اأن ال��ع��امل اب��ن مقلة 
اخلط  وو�صع  اخل��ط  فن  عر�س  على  تربع 
املن�صوب عموديا واأفقيا، وحلقه ابن البواب 
يف مرحلة اأخرى اأي�صا، فكانا رائدي اأ�ص�س 
وق����واع����د ال��ك��ت��اب��ة واخل�����ط امل���ق���ّع���د ط���وال 
ال�صاد�س  حتى  الثالث  ال��ق��رن  م��ن  ال��ف��رتة 

الهجري.
 واأ�صاف الزاير »يف مراحل الحقة برز 
فن  العثمانية على  الدولة  تاأثري خطاطي 
فناين  ظهور  مع  وبخا�صة  العربي،  اخلط 
التي  االآالت  وان��ت�����ص��ار  اأوروب�����ا  يف  النه�صة 
تكرر الطباعة با�صتخدام القوالب وبجودة 
عالية«، منتقدا يف الوقت ذاته عدم اهتمام 
العرب كثريا باخلط العربي يف مقابل االأمم 
االأخرى كاالأتراك والفر�س مع اأن العربية 
حتت�صن  تركيا  اأن  مو�صحا  لغتهم،  لي�صت 
املتخ�ص�صة  واملرا�صم  املتاحف  من  االآالف 
واالأهلية  الر�صمية  العربي  فنون اخلط  يف 
وامل��دع��وم��ة م��ن ال�����ص��رك��ات، الف��ت��ا اإل����ى اأن 
من  لديهم  تعترب  العربي  اخل��ط  »ل��وح��ات 
�صبيها  جت��د  ال  بينما  ال��ق��وم��ي��ة،  املقتنيات 

لذلك يف منطقتنا العربية«.

لل�صحافة، عن انتهاء عملية حتكيم االأعمال 
امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��ائ��زة، مت��ه��ي��دا مل��رح��ل��ة اعتماد 
ال��ن��ت��ائ��ج واالع�����الن ع��ن االأ���ص��م��اء املر�صحة 
لنيل اجلائزة، الفته اإلى اأن االرتفاع الالفت 
للجائزة يدل على  املقدمة  االأعمال  يف عدد 
يوليها  التي  الكبرية  والثقة  املتميزة  املكانة 

املجتمع ال�صحايف العربي للجائزة«.
وقالت »تعد جائزة ال�صحافة العربية، 
مب���ث���اب���ة اأرف�������ع ت���ق���دي���ر جل���ه���ود ال��ع��ام��ل��ني 
يف م��ي��دان ال�����ص��ح��اف��ة اأف������رادا وم��وؤ���ص�����ص��ات، 
العربية  ال�صحافة  اإلى تعزيز مكانة  اإ�صافة 
ما  وه��و  نه�صتها،  على  القائمني  وت�صجيع 
االإم����ارات  دول���ة  مكانة  تعزيز  على  انعك�س 

لالمتياز  كمركز  وموقعها  املتحدة  العربية 
ال�صحايف العربي.

اجل��ائ��زة  جن��اح  مل��وؤ���ص��رات  وا�صتعرا�صا 
وبلوغها مكانة مرموقة يف الو�صط ال�صحايف 
ال��ع��رب��ي وال����دويل، ق��ال��ت علياء ال��ذي��ب، اإن 
ال���دورة و�صل  ال���دول امل�صاركة يف ه��ذه  ع��دد 
العربية.  العربية وغ��ري  دول��ة منها  اإل��ى 34 
وج���اءت م�صر يف امل��رت��ب��ة االأول����ى م��ن حيث 
عدد امل�صاركات التي و�صلت اإلى 1506 عمال 
االأع��م��ال  اإج��م��ايل  ق��دره��ا 25% م��ن  وبن�صبة 
م�صاركات  بعدد  االإم��ارات  وتلتها  العام،  هذا 
ب� 517  اإلى 719 عمال، ثم ال�صعودية  و�صلت 
عمال، ثم فل�صطني ب� 501 عمال، ثم املغرب 

ب� 32٨ عمال، ثم  ب� 457 عمال، ثم اجل��زائ��ر 
عمال،   316 �صوريا  ثم  عمال،   326 ب�  االأردن 
ثم العراق ب� 1٨9 عمال، ثم ال�صودان ب� 160 
اليمن  ث��م  عمال،   16٨ ب���  الكويت  ث��م  عمال، 
ب��� 167 ع��م��ال، ث��م ل��ب��ن��ان ب��� 155 ع��م��ال، ثم 
البحرين ب�� 151 عمال، باالإ�صافة الى العديد 
االأخرى.  العربية  الدول  امل�صاركات من  من 
اع��م��ال �صحافية  اجل��ائ��زة  لنيل  ت��ق��دم  ك��م��ا 
العربية  باللغة  تن�صر  اجنبية  دول��ة   14 من 
ومنها اإ�صبانيا، واأ�صرتاليا، وال�صويد، واأملانيا، 
وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، وال����روي����ج، وال���والي���ات 
امل���ت���ح���دة، وب��ل��ج��ي��ك��ا، وت���رك���ي���ا، و���ص��وي�����ص��را، 

وفرن�صا، والهند، وكندا، وتايلند.

جائزة الصحافة العربية تحقق أعلى نسبة مشاركة

سمرة
مغبون ومفهي

)1(
منطقة  اإلى  اهلل،  رحمه  عبداهلل،  امللك  زيارة  اأثناء  يف  • مغبون: 
اأمطار  اأب��ه��ا  على  هطلت  للعهد،  وليا  ك��ان  عندما   ،1419 �صنة  ع�صري، 
غزيرة جدا، تفوق يف غزارتها االأمطار التي هطلت اأخريا، ومل يحدث 

اأي دمار، اأو خراب..
يعني؟ ق�صدك  و�س  • مفّهي: 

)2(
ومل  ف�صاد،  اجلاهليني  عند  يكن  مل  اأن��ه  ت�صدق  هل  مغبون:   •
اإل��ى  النظر  دون  ع��م��ل��وا،  اإن��ه��م  ل��ُي��ق��ال عنهم  امل�����ص��اري��ع  يعملون  ي��ك��ون��وا 

فائدة ما عملوه؟
يعني؟ كيف  لكن  جاهليون،  اأنهم  من  بالرغم  • مفّهي: 

االأودية،  على  ر�صمية  تعديات  عندهم  تكن  مل  يعني؛  • مغبون: 
ودورات  وا���ص��رتاح��ات  »ت��ربي��دات  م�����ص��روع��ات  ي�صتحدثون  ي��ك��ون��وا  فلم 
مياه ال داعي لها« مبحاذاة االأودية على جانبي طرق العقبات، مبعنى: 

اأنهم مل يكونوا يحبون اأن ُيحمدوا باإ�صاءاتهم.
دراك«؟ »و�س  • مفّهي: 

• مغبون �صاحكاً: مل يذكرها امروؤ القي�س يف و�صف املطر، حتى 
اإن اأق�صى دمار حدث حينها هو ما �صّوره يف قوله:

وتيماَء مَلْ يرتْك ِبَها ِجْذَع َنْخلة..
وال اأُُطماً اإال م�صيداً بجْنَدِل

يعني؟ ق�صدك  و�س  طيب،  • مفّهي: 
)3(

• مغبون: ل�صت اأدري كيف ت�صتطيع ال�صحب اأن تلقي ماءها على 
اأر�ٍس ال اأودية لها؟ اإنها �صحٌب قا�صية.. ال قلب لها..

يعني؟ كيف  • مفّهي: 
���ص��ارت  االأودي������ة  ب��ع�����س  اأن  ت����دري  ال  اأن���ه���ا  اأق�����ص��د  • م��غ��ب��ون: 
»موا�صري«، و »عّبارات« طولية، فوقها الورد، وحتتها جيف احليوانات، 

وما خفي اأعظم..
فعال؟ تدري  ما  هي  وهل  • مفّهي: 

ما  تدري،  كانت  ولو  بها،  كعهدها  تظّنها  هي  �صاحكا:  • مغبون 
قال ال�صاعر اأحمد بيهان، رحمه اهلل، عن �صحب اأبها:

حُب حَتَتها خا�ِصعاٍت.. َتْخُطُر ال�صُّ
َثِمالٍت ِبَعاِطِر االأن�َصاِم

وترتنح  هوناً،  االأر���س  على  مت�صي  االأبهاوية  ال�صحَب  يجعل  فهو 
كما يرتنح الثِمل، لثقتها، يف ذلك الوقت، باأن ماءها �صيجد اأودية ي�صيل 
فيها. يف ذلك الوقت، كان ملدينة اأبها واد جميل ووا�صع، وكان املطر �صبباً 

يف ِتيِه ال�صحاب، حتى اإنها كانت تتبخرت بعده.
يعني؟ ق�صدك  و�س  وكانت«..  »كان  • مفّهي: 

)4(
االأر�س! يفهمون  ال  اخلدميني  امل�صوؤولني  اأكرث  • مغبون: 

يعني؟ كيف  • مفّهي: 
كاملة  حدائق  يجتاح  من  االأر���س  يفهم  ال  اأنه  اأعني  مغبون:   •
من  االآالف  اأو يقتلع  ل��ه«،  »ال داع���ي  اأو مبنى  جامد  باإ�صفلت  ليبدلها 
يغر�س مكانها  ثم  التطوير،  الباردة بحجة  العرعر من جبالها  اأ�صجار 
ب�صع نخالت مظلومات متوت بعد اأيام من ت�صّلم امل�صاريع، وال يفهمها 
من يتلف اآالف االأ�صجار من اأجل زيادة ب�صعة �صنتمرات يف عر�س �صارع، 
اأو يتلفها لالإتالف فقط؛ والأنه م�صوؤول خدمي يحّب اأن ُيحمد باإ�صاءاته 

اإلى ال�صجر واحلجر والب�صر، فيقول عنه مريدوه: اإنه م�صوؤوٌل �صالح.
يحا�صبونه؟ ال  ملاذا  اأخي  يا  • مفّهي: 

يا ُترى كم �صيدفع هذا  اأن تت�صاءل فقط:  • اأ�صحكتني، لكن لك 
عند  ال�صائقون  يدفعها  التي  الغرامات  قانون  عليه  ُطّبق  لو  امل�صوؤول، 

اال�صطدام ب�صجرة من اأ�صجار ال�صوارع؟!
يعني؟  ق�صدك  • و�س 

�صاهي«. يل  »�صب  • مغبون: 

د. أحمد التيهاني

إذا عسعسَ 
الليل

االأم��ان��ة  ممثل  لل�صحافة،  دب��ي  ن��ادي  ك�صف 
اإح��دى  العربية  ال�صحافة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام��ة 
العاملية،  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  مبادرات 
اأن عدد امل�صاركني يف اجلائزة �صجل ارتفاعا 
دورتها  يف  الفئات  خمتلف  �صمن  ملحوظا 
االأعمال  ع��دد  و�صل  حيث  ع�صرة،  ال�صاد�صة 
ه��ذا  وي��ع��د  ع��م��ال،   5،931 ت�صلمها  مت  ال��ت��ي 
ال����رق����م االأك�������رب يف ت����اري����خ اجل�����ائ�����زة م��ن��ذ 
ن�صبة  بلغت  حيث   ،1999 العام  يف  اإطالقها 
العام  امل�صاركة هذا  االعمال  الزيادة يف عدد 
)6%(، يف موؤ�صر وا�صح على اكت�صاب اجلائزة 

اأهمية اأكرب على م�صتوى الوطن العربي.
واأعلنت علياء الذيب، مدير نادي دبي 
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تقنية

»كايال«..
الخطر الموؤود

يف  دمية  اأ�صهر  ه��ي  ال��زرق��اء،  العيون  ذات  ال�صقراء  تلك  »ب��ارب��ي« 
العامل اإن  مل اأكن خمطئا.

كعادتنا ا�صتن�صخنا »باربي«، واأظهرنا »فلة« برداء اأ�صود يغطي 
�صعرها، لتظهر معها قيم وعادات عربية اإ�صالمية.

ك��ب��ري يعك�س ثقافتني  ت��ن��اق�����س  »ف��ل��ة«  و  »ب���ارب���ي«  ب��ني  وم���ا 
خمتلفتني متاما، لكن لي�س هذا ما يدعو للتوقف؛ فهناك دمية 
االأ�صهر على  تكون  »ك��اي��ال«، رمب��ا  اأملانيا تدعى  قادمة من  اأخ��رى 

االإطالق!
و »كايال« لي�صت دمية عادية، بل ناطقة، وهي من �صنع �صركة 
االأملانية  ال�صلطات  منها  حذرت  وقد  االأمريكية،  تويز«  »جني�ص�س 
واإن  املا�صي الأن برناجمها االإلكرتوين قابل لالخرتاق،  االأ�صبوع 

هذا االخرتاق �صيكون خطرا على االأطفال.
فقطعة البلوتوث املوجودة داخل اللعبة متكن املخرتقني من 
اللعبة، مما  الطفل مقتني  مبا�صرة مع  والتحدث  اإليها  الو�صول 
يهدد خ�صو�صيته، ويهيئه لتلقي اأوامر من �صخ�س جمهول، رمبا 
ت�صل اإلى درجة حثه على اجلرمية كما اأكدت وكالة احتادية االآباء 

االأملانية.
»كايال« امل�صكينة ح�صلت على ال�صهرة من اأو�صع اأبوابها ولكن 
اأح��د م�صتودعات  املطاف يف  بها   انتهى  اأن  بعد  لالأ�صباب خاطئة، 
متج�ص�صة  دمية  يريد  اأح��د  فال  اإتالفها،  حلني  امل�صنعة  ال�صركة 

ف�صولية تطرح االأ�صئلة وت�صدر االأوامر لطفل يف عمر الزهور.
على  االأملانية  التجربة  وطبقنا  االآن،  حالنا  اإل��ى  نظرنا  ول��و 
على  خ��ط��را  تعترب  ال��دم��ى  م��ن  كمية  ف�صنجد  املحلية،  اأ���ص��واق��ن��ا 
اأج�صام  ل��وج��ود  اأو  م�صرطنة،  م��واد  على  الحتوائها  اإم��ا  اأطفالنا، 

موؤذية فيها اأو لعدم مالءمتها لالأطفال باأي حال من االأحوال!
امل�صكلة الكربى اأن ال�صوق يعج بالغث وال�صمني من دمى رمبا 
ال تكون ذكية بذكاء »كايال« ولكنها خطرة �صحيا، وحتتاج من كل 

اأب اأن يكون م�صوؤوال عما يختار الأبنائه.
فكم من طفل تويف يف غم�صة عني ب�صبب دمية اعتقد باأنها 
التي  �صاعات يومه  اإليه وتهتم به وهي ت�صاطره  حقيقية، ت�صتمع 

يق�صيها وحيدا! 

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

رالف باير Ralph Baer أبو ألعاب الفيديو 
امليالد: ٨ مار�س 1922

اجلن�سية: اأملاين
ال�سهادة اجلامعية: بكالوريو�س علوم

املهنة: مهند�س وخمرتع
الإجنازات: 

• عمل على ظهور اأول جهاز األعاب فيديو 
منزيل

• اأ�صهم يف تطور العديد من األعاب الفيديو
اجل�ائز: 

• قالدة العلوم الوطنية االأمريكية
يف جمال التقنية واالبتكار 2006.

• و�صام اإيد�صون 2014.
ال�فاة: يف 6 دي�صمرب 2014 عن 92 عاما

فون مارت

Changhong H2 أول هاتف لمعرفة السعرات الحرارية بالطعام 
كشفت شركة »سيتشوان تشانجهونج إلكتريك« الصينية عن هاتف ذكي جديد أطلقت عليه مسمى »تشانجهونج إتش changhong H2 »2. ويميز 
الهاتف الجديد بأنه يستطيع بفضل التقنية، تحليل خصائص األطعمة والسوائل األدوية ومقاييس الجسم، إضافة لقدرته في اختيار أفضل الخضروات 
والفواكه. ويأتي H2 بشاشة قياس 6 انش، وبدقة 1080x1920 بيكسل مع معالج ثماني النواة بتردد 2.0 جيجاهرتز، وبطارية سعة 3000 ميللي 
أمبير، إضافة إلى حساس لبصمات األصابع، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل. وسيتوافر هاتف H2 في األسواق الصينية في الربع الثالث من العام 

الحالي، ولم تعلن الشركة بعد سعره.

سين التقنية؟ من ذاكرة التقنية

س: هل يمكن نسخ بصمة األصابع من خالل الصورة ؟
ج: في دراس��ة لمجموع��ة من الباحثين بالمعه��د الوطني الياباني 
للمعلوماتية، أكدوا خالله��ا أن وجود صورة واضحة المعالم وفي 
وضع اإلضاءة الطبيعية ليد شخص ما يرفع أصبعيه بعالمة النصر، من 

الممك��ن أن يعاد تش��كيلها 
لمح��اكاة بصمت��ه الحقيقية، 
وبذل��ك يمك��ن الول��وج ع��ن 
طريق البصمة المنسوخة إلى 
حس��اباته وهاتف��ه المش��فر 

وهويته الشخصية.

هو جهاز تم تصميمه من قبل المهندس رالف باير
ذي األصول األلمانية، وقد عمل على النموذج األولي
حتى عام 1968 ليظهر ماغنافوكس في مايو 1972

ليكون أول جهاز ألعاب فيديو منزلي يمكن إيصاله بالتلفاز 
باستخدام النظام التناظري.

ماغنافوكس 
أوديسي أول 
نظام ألعاب 
فيديو منزلي 
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني
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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
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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
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كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

أبها 2017

أبها تترقب الحدث السياحي األكبر في السعودية

أسباب الفوز باللقب
اأب��ه��ا  وق��ف��ت خ��م�����ص��ة ع���وام���ل وراء اخ��ت��ي��ار 
قبل  من   2017 العربية  لل�صياحة  عا�صمة 
جلنة اخلرباء مبنظمة ال�صياحة يف جامعة 

الدول العربية. 
وتلك املعايري، وفقا لرئي�س منظمة 
ال�����ص��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���دك���ت���ور ب���ن���در اآل 
وامل��ن��اخ  ال�����ص��اح��رة  الطبيعة  ه���ي:  ف��ه��ي��د، 
امل���ع���ت���دل والأمن��������اط ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��اأب��ه��ا، 
ال��ث��ق��ايف  م��وروث��ه��ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  مكانتها 
الفريدة،  الزراعية  البيئة  واالجتماعي، 
امل���ه���رج���ان���ات اخل���ا����ص���ة ب���ه���ا، م��ق��وم��ات 
ط��ب��ي��ع��ي��ة واأمن������اط م��ت��ع��ددة ب���ي ج��م��ال 
ال��غ��اب��ات ب��ني ال�����ص��ودة ودل���غ���ان واحل��ب��ل��ة 
ال�����ص��اه��ق��ة  االإط������الالت  وامل��رت��ف��ع��ات ذات 
)ال�صودة(،  اململكة  يف  نقطة  اأعلى  اأهمها 
اإذ  اململكة؛  يف  االأج��م��ل  امل��ن��اخ  يظل  بينما 
ن�صبية  ل��ربودة  ال�صيف ومييل  يعتدل يف 
فهي  ال�سياحية  الأمن���اط  اأم��ا  ال�ستاء،  يف 

متنوعة وال تنح�صر.

محمد شامي 

ت��رتق��ب م��دي��ن��ة اأب���ه���ا، احل����دث ال�����ص��ي��اح��ي 
باحتفالية  املتمثل  ال�����ص��ع��ودي��ة،  يف  االأك���رب 
نيلها لقب عا�صمة ال�صياحة العربية 2017، 
وامل��ق��رر اإق��ام��ت��ه��ا  يف 21 رج���ب امل��واف��ق 1٨ 

اأبريل.
ويحظى احلفل ب�صكل خا�س واملنا�صبة 
من  ومتابعة  مبا�صر  ب��اإ���ص��راف  ع��ام،  ب�صكل 
بن  في�صل  االأم���ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
خالد بن عبدالعزيز، اأمري منطقة ع�صري، 
رئي�س  ال�صياحية،  التنمية  جمل�س  رئي�س 

اللجنة العليا لفعاليات وبرامج املنا�صبة.
واأكد امل�صرف على ال�صوؤون االإعالمية 
مب���ك���ت���ب اأم�������ري ع�������ص���ري، رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة 
االإع��الم��ي��ة �صعد ب��ن ع��ب��داهلل اآل ث��اب��ت، اأن 
اللجان امل�صكلة تبذل جهودا كبرية وتن�صيقا 
م�صتمرا مع العديد من اجلهات احلكومية 
باملكانة  واخلا�صة للخروج باحتفالية تليق 
اأبها على خارطة الوطن،  ال�صياحية ملدينة 
على  تقام  التي  االحتفالية  اأن  اإل��ى  م�صريا 
ب��ح��رية ال�����ص��د وي��ح�����ص��ره��ا ع���دد ك��ب��ري من 
ع��رو���ص��ا  �صت�صهد  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
جديدة و »مفاجاآت كبرية« �صتعلن يف وقت 

الحق.
اإعداد  اأنه يتم حاليا  اآل ثابت  واأو�صح 
ال��ف��ن��ي وجت��ه��ي��ز من�صة االح��ت��ف��ال  ال��ع��م��ل 
االأج���ه���زة  و����ص���ول  ب��ع��د  300م،  مب�����ص��اح��ة 
واملخ�ص�صة  اأمل��ان��ي��ا  م��ن  امل��ت��ط��ورة  التقنية 
ل���ع���رو����س احل����ف����ل، اإل������ى ج���ان���ب االأل����ع����اب 
ال��ن��اري��ة م���ن ال�����ص��ني، م��ب��ي��ن��ا اأن ال�����ص��رك��ة 
من  لالحتفالية  روؤي��ت��ه��ا  و�صعت  املنظمة 
وب��ج��ودة  ج��دي��دة  تقنيات  ا�صتخدام  خ��الل 
واإبهار ب�صري متطور، مع االهتمام  عالية 
واأداء  ب��امل�����ص��ارك��ني  اخل��ا���ص��ة  ب��ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل 
وتوظيف  امل�صاركة،  اال�صتعرا�صية  ال��ف��رق 
ح�صاري،  باأ�صلوب  واإب���رازه  املحلي  امل��وروث 
ف�صال عن احلر�س على تقدمي عمل نوعي 

وغري م�صبوق على م�صتوى اململكة.

موقع استراتيجي
ويحظى املوقع اال�صرتاتيجي الأبها باأهمية 
التجارية،  الطرق  اأه��م  ممر  لكونها  كبرية 
احل�صارية،  ال��ت��اأث��ريات  ملختلف  وم�صرحا 

ومدينة ُجر�س خري دليل على ذلك. 

سياحة بيئية ال تضاهى
ول��ل�����ص��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب���امل���دي���ن���ة مم���ي���زات 
غطاء  من   %  70 على  ت�صتحوذ  اإذ  متفردة، 
اململكة النباتي، ومتلك بيئة نظيفة وخالية 
حممية  )مثل  حممية  وبيئات  التلوث  من 
ال�صباب  ناهيك عن ظاهرة �صعود  ري��دة(، 
من اأودية تهامة وجتمعه يف اأعايل اجلبال، 
اإ�صافة  املجاورة،  املائية  امل�صطحات  ووج��ود 
اإل����ى اأب����رز اأن�����واع ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي، وه��ي: 
ونبات  ال�صبارية،  النباتات  العرعر،  اأ�صجار 

العدنه، ونبات الطلح. 

موروث غني 
املدينة موروث ثقايف واجتماعي غني،  ويف 

يف مقدمته �صوق الثالثاء، و »قرية املفتاحة 
الت�صكيلية« التي تعد منبع الفن واجلمال، 
املت�صرفية  ك���ان م��ق��ر  ال����ذي  وح���ي م��ق��اب��ل 

العثمانية )تق�صيم اإداري تركي(.
حتمل  اأبها  مبدينة  اجلبلية  واملعامل 
ت��اري��خ��ا غ��ن��ي��ا، يتمثل مب��ا ي��ل��ي: ج��ب��ل ذرة 
الذي كان ثكنة ع�صكرية تركية، ثم خ�ص�س 
الال�صلكية،  ل��الت�����ص��االت  الح��ق��ة  ف���رتة  يف 
ل��ي�����ص��ري، اأخ�����ريا، م��ع��ل��م��ا ���ص��ي��اح��ي��ا ول��وح��ة 
نهارا،  اخل�صراء  املدرجات  به  حتيط  فنية 
وينبعث منه االخ�صرار �صوءا ليال، وجبل 
كانت  قلعة  عليها  ب��اح��ة  وف��وق��ه  �صم�صان، 
حتمي املدينة من ال�صمال، وجبل اأبو خيال، 
وهو �صقيق جبل ذرة، وكانت به قلعة ملراقبة 
�صياحيا،  م��زارا  االآن  ب��ات  وق��د  عقبة �صلع، 

وحمطة توقف للعربات املعلقة.

أسبقية في تنفيذ المهرجانات
اأم����ا امل���ه���رج���ان���ات؛ ف��ي�����ص��ه��د ت���اري���خ ال��ع��م��ل 
يف  االأ�صبقية  ق�صب  ح���ازت  اأن��ه��ا  ال�صياحي 

تاأ�صي�س مفهوم املهرجانات التي ا�صتقطبت 
جنوم  با�صت�صافة  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  اأن��ظ��ار 
ال��ف��ن وال��ري��ا���ص��ة وال��ث��ق��اف��ة يف ف��ع��ال��ي��ات 

وبرامج ما زالت عالقة يف االأذهان.

استقطاب استثمارات 
اإل�����ى اأن رئ��ي�����س امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة  ي�����ص��ار 
ك�صف  فهيد،  اآل  بندر  ال��دك��ت��ور  لل�صياحة، 
في�صل  االأم��ري  مع  �صابق، االتفاق  وق��ت  يف 
اأم��ري منطقة ع�صري، على و�صع  بن خالد، 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات وخ��ط��ط ت��روي��ج��ي��ة جل��ذب 
ا�صتثمارات ملدينة اأبها، بعد فوزها بعا�صمة 
على  تقت�صر  ال   ،2017 العربية  ال�صياحة 
امل�����ص��ت��وى ال��وط��ن��ي، ب��ل مت��ت��د اإل���ى ال��وط��ن 
اأم��ري  �صمو  بدعم  �صعادته  مبديا  العربي، 
واخلطط  اال�صرتاتيجيات  ل��ه��ذه  املنطقة 

بتقدمي الدعم والت�صهيالت كافة.
ق��دم��ت  م����ا  »م���ت���ى  ف��ه��ي��د  اآل  وق������ال 
اال�صتثمارات،  �صتاأتي  والدعم  الت�صهيالت 
البنك االإ�صالمي ل�صمان  ونحن نعمل مع 

اال���ص��ت��ث��م��ار وت���دف���ق روؤو������س االأم������وال بني 
ن��ق��دم��ه��ا م���ن  خاللها  ال���ع���رب���ي���ة،  ال������دول 
م���ن عمليات  ال��ع��ق��ود واحل����د  االل���ت���زام يف 

االإفال�س  حتى يت�صجع امل�صتثمر«.
من  اال�صرتاتيجيات  »�صمن  واأ���ص��اف 
واإق��ام��ة  اجل���ودة،  تطوير   ،2017 حتى  االآن 
والور�س  والفعاليات  امللتقيات  من  الكثري 

والدورات«.
ومل يخف اندها�صه من وفرة املتاحف 
اإلى  التي حولت  التاريخية  القرى  ومناذج 
رجال  وقرية  ح�صان،  بن  كقرية  �صياحية، 
وغريها، واهتمام ال�صباب برتاثهم واإي�صال 

ر�صالة للعامل بتاريخ اأجدادهم واآبائهم.
اأمن�������اط، منها  »ال�����س��ي��اح��ة  واأ�����س����اف 
ال��ت�����ص��وق وال�����رتاث وال���ت���اري���خ وال��ط��ب��ي��ع��ة، 
م�صريا  ع�صري«،  منطقة  يف  موجودة  وكلها 
معلما  ���ص��ي��ك��ون  اجل���دي���د  امل���ط���ار  اأن  اإل�����ى 
االإقليمي،  امل�صتوى  على  متميزا  ومنوذجا 
�صي�صهم يف تقدمي املزيد من خدمات النقل 

اجلوي، وو�صول عدد اأكرب للمنطقة.

العدد 199  |  29 جمادى األولى 1438  |  26 فبراير 2017



الصفحة األخيرة

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

التقويم 
األكاديمي

مؤتمر التنمية المتوازنة : دراسات في رؤية الملك سلمان 
15-6/16/ 1438 الموافق 2017/3/15-14

ICACC 2017 :المؤتمر الدولي الثانى لمكافحة الجرائم المعلوماتية
27-1438/6/28 الموافق 2017/3/27-26

حفل تدشين اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية.
الثالثاء 21 /1438/6 الموافق 18 أبريل 2017

ملتقى العمل التطوعي 
١-١٤٣٨/٦/٢ )عمادة شؤون الطالب(

يوم البحث العلمي الثاني عشر بكلية العلوم اإلنسانية
١٤٣٨/٧/١

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا غائم غائم 

غائم مشمسمشمسجزئيا
جزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

21-3221-3123-3321-3319-3109-1911-2013-2115-2414-2510-1612-1712-1712-1912-18

غائم مشمسماطر
جزئيا مشمس مشمس

صدى التطوير
اأ�صع���دت مع زمالئ���ي وزميالتي يف �صحيفة »اآف���اق«، بال�صدى الكبري 
الذي وجدناه من م�صوؤولني داخل اجلامعة وخارجها جراء التطوير 

الذي اأحدثناه يف ال�صحيفة �صمن املرحلة الثالثة للتطوير.
و�صعادتن���ا بالغ���ة ب���اأن اأت���ت ه���ذه االإ�ص���ادة م���ن خمت�ص���ني وقراء، 
واجلمي���ع، واحلم���د هلل، ي�صيد بهذه املرحل���ة النوعية التي ت�صري فيها 

»اآفاق«.
وع���دا املدر�صة االإخراجية التي تبنته���ا ال�صحيفة، وتعد منوذجا 
جدي���دا بي ال�سحف اجلامعية، هناك خطوط حتريرية �سعينا اإليها 
يف ه���ذا التطوي���ر، ومنها زيادة االهتمام بال�ص���اأن الن�صائي يف اجلامعة 
ومبختل���ف املن�صوب���ني من طالب وموظف���ني واأع�صاء هيئ���ة تدري�س، 
اإ�صاف���ة اإل���ى تركيز اأكرب على الطالب اجلامع���ي، مما جعلنا نزيد من 

م�صاحات مقاالت وم�صاركات الطالب معنا يف هذا التطوير.
االأف���كار  م���ن  مبزي���د  مرحب���ني  م�صتم���را،  التطوي���ر  و�صيظ���ل 
اجلدي���دة الت���ي ميك���ن اأن تغ���ذي لن���ا بع����س املو�صوع���ات والزواي���ا يف 

مرحلة تطويرية م�صتمرة ل�صحيفة »اآفاق«.

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

أجبار القطاع الخاص!فكرة!
يدر�س يف اجلامعة حوايل 70 األف طالب وطالبة يف 
خمتلف الكليات والتخ�ص�صات، ويتخرج �صنويا نحو 
خم�ص���ة اآالف طال���ب وطالب���ة، وه���وؤالء اخلريج���ون 
ل���ن يكون هناك جم���ال ال�صتيعابه���م جميعا بفر�س 
وظيفية؛ ولكن يف املقابل، فقد در�س هوؤالء الطالب 
واجتهدوا وتخرجوا ليتمكنوا بعلمهم من االلتحاق 

بعمل م�صرف تاأ�صي�صا حلياتهم العملية.
واملوؤ�ص���ف اأن العدي���د م���ن اجلامع���ات ح�صرت 
والتدري���ب  بالعل���م  الط���الب  بتاأهي���ل  دوره���ا 
وتخريجه���م فق���ط؛ حي���ث تنقط���ع عالق���ة الطالب 
بجامعت���ه بعد تخرج���ه، با�صتثناء حم���اوالت ي�صرية 
تتمث���ل باأ�صابي���ع التوظي���ف التي تقيمه���ا اجلامعات 
لتعري���ف الط���الب بفر�س العمل املتاح���ة، والتي مل 

حتقق الفائدة املرجوة منها.
قد يكون ال�صبب عدم جدية القطاع اخلا�س 
باملغام���رة مع ط���الب حديثي التخ���رج؛ لذا، نرى 
ه���ذه  اإجب���ار  يف  م�صوؤولي���ة  عليه���ا  اجلامع���ات  اأن 
ال�ص���ركات والقطاع���ات عل���ى ا�صتيع���اب ج���زء م���ن 
خريجيها من خالل منح تلك ال�صركات امتيازات 
ت�صغي���ل  وفر�ص���ا يف م�صاري���ع اجلامع���ات مقاب���ل 

اأعداد من اخلريجني.
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