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اليامي: المونتاج فن جميل يتطلب وقتا كبيرا 
املونتاج بحر وا�صع من الإب��داع، لكن عا�صقيه يعانون من �صعوبة تنظيم الوقت، لكونه 
ياأخذ وقتا طويال، كما اأن الأجهزة احلا�صوبية ال�صعيفة ت�صعب من الإبداع واإنتاج اأي 
مقطع؛ هذا ما اأكده طالب ال�صيدلة مبارك حممد اليامي، يف حديث ل� »اآفاق« تناول 

فيه موهبته الفنية وتطلعاته امل�صتقبلية. 
)تفا�صيل �صفحة 14(

الفك��رة نبتت من س��يناريو فيلم س��ينمائي 
شهير اسمه »الكوكب األحمر« حيث يقوم 
رائ��د فضاء تعطلت مركبت��ه الفضائية وهو 
في رحلة استكش��افية إلى كوكب المريخ، 
بتجرب��ة لزراع��ة بع��ض الخض��ار الموجودة 
على متن المركبة، باستخدام تربة من ذلك 

الكوكب، فينجح في مسعاه.
علم��اء من وكال��ة الفض��اء األميركية 
»ناس��ا« التقط��وا فك��رة الفيل��م، لتجريب 
الزراعة فعليا في تربة مريخية، ولكن على 
األرض، باستخدام تربة تمت معالجتها علميا 
لتحاكي تربة الكوكب األحمر؛ وقد أرس��لت 
كمي��ات من ه��ذه التربة إلى علم��اء زراعة 
متخصصي��ن ف��ي هولن��دا، والذي��ن نجحوا 
ف��ي زراع��ة وإنبات كمي��ات م��ن الطماطم 
والبازيل��اء والجرجير والخ��س والفجل، في 
التربة النموذج، وفي ظروف وأجواء تماثل 

أجواء المريخ )الصورة(.

العالم +
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رعى  ع�صري،  منطقة  اأم���ري  ع��ن  نيابة 
فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير 
ف��ع��ال��ي��ات ملتقى  ان���ط���الق  ال�����ص��ل��م��ي، 
»ع���ط���اء«،  الأول،  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
ال���ذي نظمته ع��م��ادة ���ص��وؤون ال��ط��الب 
ب����اجل����ام����ع����ة، ال�����ث�����الث�����اء والأرب�������ع�������اء 
بح�صور  اجلامعي،  بامل�صرح  املا�صيني، 
وزي���ر ال�����ص��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة الأ���ص��ب��ق، 
الدكتور علي النملة، وعدد من وكالء 

اجلامعة وعمدائها.
األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  ال�صلمي  ورح���ب 
ب��ا���ص��م��ه وب���ا����ص���م م��ن�����ص��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
باحل�صور، وقال »اأرحب بكم جميعا يف 
هذا امللتقى التطوعي الأول الذي يعقد 
برعاية كرمية من اأمري منطقة ع�صري 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن 
خالد بن عبدالعزيز اآل �صعود، وبا�صمي 
�صموه  ن�صكر  وبا�صم من�صوبي اجلامعة 
الدائم  على رعايته الكرمية، وحر�صه 

على منا�صط اجلامعة املختلفة«.

واأ�����ص����اف ال�����ص��ل��م��ي »����ص���ررن���ا مبا 
���ص��اه��دن��اه ال��ي��وم م��ن اأع��م��ال تطوعية 
يقوم عليها اأبناوؤنا من طالب وطالبات 
اجل��ام��ع��ة ال���ذي���ن ه���م ف��خ��ر ل��ن��ا على 
وت�صابقهم   ، ال��ك��ب��ري  وط��ن��ن��ا  م�صتوى 
على التميز يف الأعمال التطوعية التي 
م��ن خ��الل��ه��ا ي��ق��دم��ون اأع��م��ال جليلة 

لأبناء جمتمعهم«.
اأن اجلامعة  واأك��د يف ختام كلمته 
مهتمة ب�صكل كبري بالعمل التطوعي، 
م�����ص��ت�����ص��ه��دا ب���اإن�������ص���اء وح������دة ل��ل��ع��م��ل 
ال��ت��ط��وع��ي ب���ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
امل�صتمر، و�صوف تكون مظلة  والتعليم 
جل��م��ي��ع الأع�����م�����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي 
املجتمع،  وتخدم  اجلامعة  من  تنطلق 
الطالب  �صوؤون  لعمادة  �صكره  مقدما 
على ما بذلته من جهود، دون اأن يغفل 

عن الطالب امل�صاركني.
وك�����ان امل��ل��ت��ق��ى ت�����ص��م��ن يف ي��وم��ه 
الأنظمة  »دور  عن  علمية  ن��دوة  الأول 

والقوانني يف حتفيز العمل التطوعي«، 
قدمها الدكتور علي النملة، تلتها ندوة 
اأخرى عن »التطوع: مفهومه واأهميته 
وال�صرتاتيجيات«  وامل��ج��الت  اأه��داف��ه 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ع��ائ�����ض ال�����ص��ه��ري، 
ون����دوة ث��ال��ث��ة ب��ع��ن��وان »دور الأن��ظ��م��ة 
والقوانني يف حتفيز العمل التطوعي«، 

األقاها الدكتور اإبراهيم احليدري.
 وت��ال ذل��ك ور���ص��ة عمل »�صناعة 
ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي   »2030 ل���روؤي���ة  ال���ق���ادة 
اختتم  بينما  ال���داي���ل،  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور 
ع��ن  ت���دري���ب���ي���ة  ب�������دورة  الأول  ال����ي����وم 
اإدارة  يف  امل��ت��ق��دم��ة  التقنيات  ت��وظ��ي��ف 
ل��ل��دك��ت��ور في�صل  ال��ت��ط��وع��ي��ة،  ال��ف��رق 

املالكي.
و����ص���ه���د ي������وم الأرب�������ع�������اء، ن�����دوة 
ع��ل��م��ي��ة ع���ن »اأث�����ر ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
الطالب  ع��ل��ى  امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة  يف 
الدكتور  األقاها  واملجتمع«  واجلامعة 
ه��م��ام اجل���ري���د، واأخ�����رى ع���ن العمل 

و�صبل   »2030 »روؤي������ة   يف  ال��ت��ط��وع��ي 
وليد  ل��ل��دك��ت��ور  م�صتهدفاته  حتقيق 
ال����داي����ل، وك���ذل���ك ن�����دوة اأخ������رى عن 
ثقافة  ن�صر  يف  الإع���الم  و�صائل  »دور 
اآل  نا�صر  للدكتور  التطوعي«  العمل 
تطوعية  »جت���ارب  وك��ذل��ك  قمي�صان، 
وال�صليب  للهالل  العربية  للمنظمة 
با�صل  امل����درب  ا�صتعر�صها  الأح���م���ر«  
ال���ث���ن���ي���ان، ورئ���ي�������ض ف����ري����ق م��ن��ت��ه��ى 
ال��ت��ط��وع��ي اأح���م���د ال��ع��م��ري، واأي�����ص��ا 
املحتوى  �صناعة  يف  متطوع  »جت��رب��ة 
ب���و����ص���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي« 
ل��ل��م��درب ع��ب��داهلل ال���ع���الوي، وك��ذل��ك 
ور���ص��ة ع��م��ل »���ص��ن��اع��ة ال���ق���ادة ل��روؤي��ة 
2030« للدكتور عبداهلل الدايل، ودورة 
التقنيات  توظيف  دور  ع��ن  تدريبية 
التطوعية  ال��ف��رق  اإدارة  يف  املتقدمة 

للدكتور في�صل املالكي.

سعيد العمري
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أمير عسـير يدعو مجلس المنطقة
لرفع مستوى األداء

يحيى التيهاني

ت���راأ����ض ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د، اأم����ري ع�����ص��ري رئي�ض 
جم��ل�����ض امل��ن��ط��ق��ة، اج���ت���م���اع امل��ج��ل�����ض يف 
جل�صته الأولى من دورته العادية الأولى 
للعام املايل 1439/1438ه����، وذلك بقاعة 
ومناق�صة  لبحث  ب��الإم��ارة  الجتماعات 
اأعمال  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�صوعات 

الجتماع.
وا���ص��ت��ه��ل اأم�����ري ع�����ص��ري الج��ت��م��اع 
بكلمة ترحيبية قال فيها »ي�صعدنا يف هذا 
جمل�ض  جل�صات  نفتتح  اأن  املبارك  اليوم 
املنطقة يف دورته اجلديدة ال�صابعة، بعد 

املناطق، ويف  اإع��ادة ت�صكيله على م�صتوى 
اجلل�صة الأولى ملجل�ض منطقة ع�صري من 
دورته العادية الأولى لعام 1439/1438ه�، 
الذين  بالزمالء  اأرح���ب  اأن  ي�صرين  كما 
ان�صموا للمجل�ض يف دورته احلالية، وهم 
ع�صريي،  حممد  فايع  الدكتور  من:  كل 
والدكتور �صعد اآل غنوم، و�صعد مريع اأبو 
دبيل، و�صالح �صعيد احلقباين، واحل�صني 
عبداهلل البارقي، وركبان حممد القرين، 
وم�صبب حممد القحطاين، وذيب ع�صق 
القحطاين، و�صياف حممد املعاوي وعلي 
�صعد احل�صنية«، راجيا لهم التوفيق، واأن 
م�صرية  دع��م  يف  للمجل�ض  ع��ون��ا  ي��ك��ون��وا 
احل��رم��ني  خ����ادم  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  التنمية 

ال�����ص��ري��ف��ني، ك��م��ا ���ص��ك��ر الأم�����ري في�صل 
فرتة  انتهت  الذين  لالأع�صاء  خالد  بن 
عملهم باملجل�ض، مثمنا لهم تلك اجلهود 
التي بذلوها اأثناء فرتة ع�صويتهم فيه، 
مما كان لها اأبلغ الأثر يف حتقيق العديد 

من الإجنازات التنموية واخلدمية.
يف ال�������ص���ي���اق ذات�������ه، ب������ارك الأم�����ري 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د، ل��ل��زم��الء الأع�����ص��اء 
الدكتور  وه��م:  لهم،  التجديد  الذين مت 
ع��ب��دال��رح��م��ن اأح��م��د امل���ف���رح، وال��دك��ت��ور 
اأحمد  ب��ن  وح�صن  ع�صريي،  اأح��م��د  زاي��د 
ال�����ص��ه��ري، وع��م��ر ب���ن ح�����ص��ن ال��ف��اه��م��ي، 
لهم  راجيا  ال��وادع��ي،  وحممد بن م�صفر 

دوام التوفيق. 

ب��ن خالد  في�صل  الأم����ري  واأ����ص���اف 
»ه�������ذه اجل���ل�������ص���ة ت���ع���ت���ر الأول���������ى ب��ع��د 
تكون  اأن  نتطلع  واإننا  اجلديد  الت�صكيل 
ب��داي��ة م��رح��ل��ة ج��دي��دة مل�����ص��رية املجل�ض 
مبا يحقق اأهدافه التي اأن�صئ من اأجلها، 
ال��رتك��ي��ز على رف��ع م�صتوى  م��ن خ��الل 
امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت��ق��ي��ق  الأداء 
وكفالة  والنظام،  الأمن  على  واملحافظة 
ح��ق��وق امل��واط��ن��ني وح��ري��ات��ه��م يف اإط���ار 
القائمة،  ال�صريعة الإ�صالمية والأنظمة 
اجتماعيا  املنطقة  تطوير  على  والعمل 
اخلدمات  وتنمية  وعمرانيا،  واقت�صاديا 

ورفع كفاءتها«.
خالد  ب��ن  في�صل  الأم����ري  واأ����ص���ار 

الرئي�صية  اللجان  ت�صكيل  مت  اأن��ه  اإل��ى 
للمجل�ض وفقا ملتطلبات العمل، م�صريا 
اإل��ى اأن��ه روع��ي يف ذل��ك كل امل�صتجدات 
العتبار،  بعني  اأخ��ذه��ا  م��ن  لب��د  التي 
ومب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب م��ع امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة، 
وق�����ال »روع������ي يف ه����ذا اإح������داث جلنة 
اململكة  »روؤي���ة  تنفيذ  مبتابعة  تخت�ض 
2030«، وبرنامج التحول الوطني »اأداء 
2020«، وفقا لقرار جمل�ض الوزراء رقم 
»232« وتاريخ 1438/8/2ه� ب�صاأن اإن�صاء 
الأج��ه��زة  اأداء  لقيا�ض  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
املجل�ض  اأن  �صيما  ل  »اأداء«  احلكومية 
فريق  م��رك��ز  ب��اإن�����ص��اء  اأو���ص��ى  اأن  �صبق 

التن�صيق التنموي«. 

و���ص��ك��ر الأم������ري ف��ي�����ص��ل امل��ج��ل�����ض 
على  باأمانته  والعاملني  بجميع جلانه 
م���ا ق���دم���وه خ����الل ال�������دورات امل��ا���ص��ي��ة 
م��ن ج��ه��ود خل��دم��ة ب��رام��ج التنمية يف 
اأن��ح��اء املنطقة ك��اف��ة، وم���ا حت��ق��ق من 
الأداء  م�صتوى  رف��ع  يف  �صاعدت  نتائج 
يف الأج����ه����زة احل��ك��وم��ي��ة. م���ن ج��ان��ب 
اأعمال  املجل�ض ج��دول  ا�صتعر�ض  اآخ��ر، 
اجلل�صة واطلع على حما�صر وتو�صيات 

اللجان املنبثقة منه.
ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع، وج���ه اأم��ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري اجل����ه����ات اخل��دم��ي��ة 
تنفيذ  على  بالعمل  املجل�ض  يف  املمثلة 

هذه التو�صيات كل فيما يخ�صه.
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 �صجلت جامعة امللك خالد، خالل الف�صل الدرا�صي الأول وخالل هذا الف�صل، 
موؤمترات  بينها  وم��ن  ون���دوات،  م��وؤمت��رات  من  العلمية  الفعاليات  من  الكثري 
خمتلف  من  دوليون  باحثون  فيها  �صارك  عديدة  تخ�ص�صات  يف  ك��رى  دولية 

مناطق العامل وقاراتها.
واأ�صعدت باللتقاء �صخ�صيا مع هذه النخبة من الباحثني الدوليني الذين 
ميثلون جامعات عاملية مرموقة ومراكز بحثية معروفة وموؤ�ص�صات علمية ذات 
واأوراق  امللك خالد ببحوث  مكانة دولية. وجميع هوؤلء �صاركوا معنا يف جامعة 
علمية  متميزة تعك�ض دورهم ومكانتهم املرموقة يف جمال تخ�ص�صاتهم العلمية. 
كما �صارك هوؤلء الباحثون الدوليون مع نظرائهم يف جامعاتنا وموؤ�ص�صاتنا 
الوطنية يف اجلل�صات واأثروها بنقا�ض مو�صوعي وحوارات تخ�ص�صية ذات  فائدة 
علمية كبرية. وكانت ن�صبة من هوؤلء الباحثني ياأتون اإلى اململكة للمرة الأولى، 
هذه  مثل  ا�صتقطاب  يف  اجل��ام��ع��ة  نظمتها  ال��ت��ي  امل���وؤمت���رات  ه��ذه  اأ�صهمت  وق��د 
النه�صة  الدولية للح�صور جلامعة �صعودية، والطالع على معامل  ال�صخ�صيات 

التنموية يف بالدنا. 
وحت��ق��ق ه���ذه امل�����ص��ارك��ات ال��دول��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن الأه������داف، وم��ن��ه��ا: اإث���راء 
التخ�ص�ض العلمي للموؤمترات ببحوث دولية تعك�ض اأحدث النظريات وامل�صتجدات 
دول  خمتلف  من  الباحثني  ه��وؤلء  ح�صور  اأن  اإل��ى  اإ�صافة  للتخ�ص�ض،  العلمية 
امللك  جامعة  يف  هم  ممن  وغريهم  ال�صعوديني  للباحثني  فر�صة  يعطي  العامل 
بينهم  فيما  لاللتقاء  ال�صعودية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  خ��ال��د 
اجلامعات.  بني  العلمية  العالقات  تنمية  وفر�ض  التعاون  �صبل  ب�صاأن  والتحاور 
ول نن�صى اأي�صا الفائدة الكبرية لطالب جامعة امللك خالد الذين راأيتهم كثريا 
يح�صرون وي�صاركون ويناق�صون وي�صتفيدون من مثل هذه املوؤمترات، وبخا�صة 
تلك التي ي�صارك فيها باحثون من خارج اململكة؛ اإذ هي فر�صة ل تعو�ض لاللتقاء 

بهوؤلء الأ�صاتذة والباحثني من جامعات دولية.

الباحثون الدوليون

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

مدير الجامعة يستقبل السفير األسترالي بالمملكة
ال�صلمي،  فالح  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  اجلامعة  مدير  ا�صتقبل 
ل���دى  الأ������ص�����رتايل  مبكتبه، ال�صفري  امل���ا����ص���ي  الأرب�����ع�����اء 

اململكة،  الدكتور رالف كينج.
ويف بداية اللقاء، رحب ال�صلمي ب�صيفه، مثمنا الزيارة، 
وا�صتعرا�ض  ال��ودي��ة،  الأح��ادي��ث  اجل��ان��ب��ان  يتبادل  اأن  قبل 
امل��و���ص��وع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف والعلمي 

والبحثي ما بني اجلامعة ونظرياتها ال�صرتالية.
اأث��ن��ى كينج ع��ل��ى م��ا راآه يف اجل��ام��ع��ة من  م��ن ج��ه��ت��ه، 
وذل��ك من خ��الل حديثه مع  ا�صرتاتيجية،  وروؤي��ة  من�صاآت 
امل�صتقبلية،  وروؤيتها  اجلامعة  ا�صرتاتيجية  ح��ول  ال�صلمي 

ومواكبتها للتطور العلمي.
سعيد العمري

مدير تعليم عسير يزور الجامعة

وال����و�����ص����ول ب����اجل����وان����ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وامل��ن��ه��ج��ي��ة وال���ت���دري���ب���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 
ورعاية  العلمي  والبحث  وال�صت�صارات 
امل��وه��وب��ني اإل���ى امل�����ص��ت��وى ال���ذي يحقق 
النمو  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  للعملية 

والزدهار يف منطقة ع�صري.
م����ا مت��ت  اأن  واأ������ص�����اف احل���دي���ث���ي 

سعيد العمري

ا���ص��ت��ق��ب��ل م���دي���ر اجل����ام����ع����ة، الأ����ص���ت���اذ 
املدير  مبكتبه  ال�صلمي،  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
جلوي  ع�����ص��ري،  مبنطقة  للتعليم  ال��ع��ام 
اآل كركمان، والوفد املرافق له، بح�صور 
عدد من وكالء اجلامعة وعمداء الكليات 

والعمادات امل�صاندة.
ويف بداية اللقاء رحب ال�صلمي باآل 
كركمان، موؤكدا اأهمية  هذه الزيارة التي 
تعزز �صبل التعاون بني الطرفني، وذلك 
خلدمة  متكامل  ب�صكل  العمل  �صبيل  يف 

جمتمع منطقة ع�صري التعليمي.
اأو����ص���ح عميد معهد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال���ب���ح���وث وال����درا�����ص����ات ال���ص��ت�����ص��اري��ة 
ب���اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
احل��دي��ث��ي ب���اأن ال���زي���ارة ت��اأت��ي انطالقا 
امللك خالد  من حر�ض كل من جامعة 
والإدارة العامة للتعليم مبنطقة ع�صري 
ع��ل��ى ال���ت���ع���اون الإي���ج���اب���ي وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
التعليمية  العملية  بناء  الذي ي�صهم يف 
وجمالتها املتعددة، والرتقاء مب�صتوى 
امل���ع���ل���م وامل���ت���ع���ل���م اإع����������دادا وت���اأه���ي���ال، 

م��ن��اق�����ص��ت��ه خ�����الل الج���ت���م���اع ب��رن��ام��ج 
»ب����اح����ث امل�����ص��ت��ق��ب��ل« واأه����م����ي����ة رع���اي���ة 
اجلامعة  ودور  ذل��ك،  واآل��ي��ات  املوهوبني 
من خالل عمادة البحث العلمي وعمادة 
اجلامعة يف  دور  واأي�صا  املكتبات،  �صوؤون 
فكريا  التعليم  وطالبات  ط��الب  توعية 
العامة  الإدارة  م��ع  بالتعاون  و�صلوكيا، 

بعمادة  املنوط  ال��دور  وكذلك  للتعليم، 
ط��الب  تثقيف  يف  وال��ت�����ص��ج��ي��ل  ال��ق��ب��ول 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ب�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ق��ب��ول، 
وال��دور  املجتمع،  خدمة  ع��م��ادة  واأي�����ص��ا 
امل����ح����وري ل��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة يف ات��ف��اق��ي��ة 
وال�صت�صارات  اخل��رات  وتبادل  التعاون 

يف جمال التطوير وحتقيق اجلودة. 



أخبار الجامعة

طب األسنان 
يقيم فعالية 

لقاء الربيع
عدنان األلمعي

�صم����ن  الأ�صن����ان  ط����ب  ن����ادي  نظ����م 
فعاليات����ه له����ذا الع����ام، فعالي����ة لق����اء 
الربي����ع. و�صمل����ت الفعالي����ة، تعري����ف 
امل�صارك����ة يف  باأهمي����ة  الكلي����ة  ط����الب 
الأن�صط����ة الطالبي����ة، قب����ل اأن تنظ����م 
التناف�صي����ة  م����ن  امل�صابق����ات  ع����ددا 

بينهم. واختتمت بتكرمي الفائزين.

توصية بإدارة أوقاف الجامعة بفكر ربحي
عبدالعزيز رديف

اأ����ص���درت ور���ص��ة ع��م��ل اإن�����ص��اء اأوق����اف 
اجلامعة، بالتعاون مع مركز املبدعون 
ل��ل��درا���ص��ات وال���ص��ت�����ص��ارات وال��ت��دري��ب 
اإط���ار  يف  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  امل��ل��ك  بجامعة 
ال�����ص��راك��ة ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني، ع���ددا من 

التو�صيات يف نهاية الور�صة.
ودع�������ت ال����ور�����ص����ة اإل�������ى امل����ب����ادرة 
بتاأ�صي�ض كيان م�صتقل لأوقاف جامعة 
امللك خالد، يتمتع ب�صخ�صية اعتبارية 
م�����ص��ت��ق��ل��ة مت��ث��ل ف��ي��ه اجل���ام���ع���ة، مع 
و�صياغة  الأ�صا�صية،  املتطلبات  توفري 

�صياغة  الوقف  ونظام  الوقفية  �صك 
حمكمة ومرنة، مبا يحقق الطموحات 

وا�صت�صراف امل�صتقبل.
الوقفية  تتمتع  ب���اأن  اأو���ص��ت  كما 
بالتاأهيل العلمي واملهني التخ�ص�صي، 
وال������ع������الق������ات اجل������ي������دة ب���ال���و����ص���ط 
الج���ت���م���اع���ي، وال�������ص���ف���ات ال��ق��ي��ادي��ة 
والإدارية، واخلرة ال�صابقة يف جمال 
العمل اخلريي ب�صفة عامة والأوقاف 

ب�صفة خا�صة.
ال�صراكة  ب�صرورة  ن��ادت  وكذلك 
وال����ت����ع����اون م����ع الأوق����������اف ال��ع��ل��م��ي��ة 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال��وق��ف��ي��ة وال��ق��ط��اع��ات 

ال��ع��الق��ة  احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة ذات 
وال����ص���ت���ف���ادة م���ن خ��رات��ه��ا، ك��رك��ي��زة 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ن��ج��اح اأوق�������اف اجل��ام��ع��ة، 
الأوق�����اف  اإدارة  وج����وب  اإل����ى  اإ���ص��اف��ة 
ومن  الربحي؛  اخلا�ض  القطاع  بفكر 
التاأ�صي�صية  اخلطط  ر�صم  �صرورة  ثّم 
وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة، مع 
الإدارة،  يف  ال�صتقاللية  على  التاأكيد 
ال��ق��رارات  �صناعة  يف  امل��رون��ة  ل�صمان 

ال�صتثمارية.
التنويع يف  وج���وب  على  و���ص��ددت 
ال�صتثمارية  واملحافظ  املالية  امل��وارد 
ال���وق���ف���ي���ة، ل��ي��ح��ق��ق ذل����ك خ��ف�����ص��ا يف 

درج����ة امل���خ���اط���رة، وت��ع��ظ��ي��م ال��ع��وائ��د 
ال�صتثمارية.

تو�صياتها  الور�صة يف  اأ�صارت  كما 
متثل  القانونية  الت�صريعات  اأن  اإل���ى 
تواجه  التي  احلالية  التحديات  اأه��م 
وج��وب  على  م�صددة  الأوق����اف،  اإن�صاء 
بدل  الكبرية،  الفر�ض  على  الرتكيز 

من الرتكيز على امل�صاكل فقط.
وقال اأمني جلنة م�صروع تاأ�صي�ض 
اإدارة  على  امل�صرف  اجل��ام��ع��ة،  اأوق���اف 
ال�صتثمار الدكتور اإبراهيم الأ�صمري، 
ملتقى  هي  الوقف  تاأ�صي�ض  ور�صة  اإن 
ل���ل���خ���رات والأف������ك������ار ال���ت���ي ت��ب��ن��ت��ه��ا 

ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، ب��ال��ت��ع��اون مع 
بعد  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  اأوق��اف 
وق�صاة  معاٍل  اأ�صحاب  ا�صت�صافت  اأن 
ومهتمني  واأكادمييني  اأعمال  ورج��ال 
بالأوقاف، �صعيا من اجلامعة لتاأ�صي�ض 
اأمنوذج متميز لالأوقاف اجلامعية يف 

جامعة امللك خالد.
ه���ذه  يف  امل����ت����اأم����ل  اأن  واأ������ص�����اف 
الأوقاف، كما اأثبتت كثري من التجارب 
�صتكون  اأن��ه��ا  ي��رى  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية 
املنطقة،  التنمية يف  راف��دا من رواف��د 
بني  احلقيقية  للم�صاركة  واأمن��وذج��ا 

املجتمع واجلامعة.

ا���ص��ت�����ص��اف��ت  ال���ور����ص���ة  اأن  ي���ذك���ر 
ع�صو هيئة كبار العلماء �صابقا ال�صيخ 
وال�صوؤون  العمل  ووزير  املبارك،  قي�ض 
الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  �صابقا  الجتماعية 
ع��ل��ي ب���ن اإب���راه���ي���م ال��ن��م��ل��ة، وم��دي��ر 
جامعة امللك عبدالعزيز �صابقا الأ�صتاذ 
ال���دك���ت���ور اأ����ص���ام���ة ال���ط���ي���ب، ورئ��ي�����ض 
املهنا،  �صعد  بالدمام  العامة  املحكمة 
ووك����الء اجل��ام��ع��ة وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات، 
وعددا من املخت�صني ورجال الأعمال، 
خراتهم  من  الفائدة  حتقيق  بهدف 
يف جم������الت الأوق����������اف، ول��ت��اأ���ص��ي�����ض 

اأمنوذج متميز لالأوقاف باجلامعة.

العدد 200  |  06 جمادى الثاني 1438  |  05 مارس 2017



إعالن

أخبار الجامعة

سعيد العمري

ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة، مم��ث��ل��ة مب���رك���ز امل��وه��ب��ة 
والإب���������داع وري�������ادة الأع�����م�����ال، ور����ص���ة عمل 
وب��راءات  الفكرية،  امللكية  بحقوق  للتعريف 
مركز  مدير  واأو���ص��ح  و�صياغتها.  الخ���رتاع 
املوهبة والإب���داع وري��ادة الأع��م��ال باجلامعة 
الدكتور حممد بن خما�ض املغربي اأن الور�صة 

هي باكورة الأعمال التي يقوم بها املركز يف 
هذا الخت�صا�ض، مبينا اأن احلقوق الفكرية 
هي اأولى اأولويات املركز. وقال »املركز �صجل 
ما يقارب 50براءة اخرتاع يف مكتب الراءات 
امللكية  حل��ق��وق  وح���دة  وخ�ص�ض  ال�����ص��ع��ودي، 
وت�صرف  ال��راءات،  ت�صتقبل طلبات  الفكرية 

عليها حلني �صدور الراءة«.
تعريفي  بعر�ض  ب��داأت  الور�صة  وكانت 

الأ�صتاذ  قدمه  الفكرية،  امللكية  حقوق  عن 
م��اج��د ال�����ص��وي�����ض، ث���م اأق��ي��م��ت ور����ص���ة عمل 
ال���راءات«  ب�صاأن  التعاون  »معاهدة  بعنوان 
اأن  املزنعي  ح�صن  امل��درب  فيها  اأو�صح   ،PCT
املعاهدة تهدف اإلى توفري نظام عاملي ي�صهل 
اإي������داع طلبات  اإج�������راءات  ع��ل��ى امل��خ��رتع��ني 
متثل  دول��ة   148 يف  لخرتاعاتهم  احلماية 
جم��م��وع الأع�����ص��اء يف امل��ع��اه��دة. وت���ال ذل��ك 

ور�صة عمل اأخرى عن �صياغة طلب براءات 
اأقيمت  ثم  املزنعي  اأي�صا  قدمها  الخ���رتاع، 
طلب  �صياغة  تقنية  يف  ال��ب��ح��ث  ع��ن  ث��ال��ث��ة 
ب�����راءات الخ������رتاع، ق��دم��ه��ا امل�����درب حممد 
حمرزي. ثم اختتم الرنامج بجل�صة نقا�ض. 
يذكر اأن اللقاء ح�صره عدد من اأع�صاء هيئة 
التدري�ض باجلامعة، بالإ�صافة اإلى 67 طالبا 

و 54 طالبة.

ورشة للتعريف بحقوق الملكية الفكرية

الجراح يتقدم ضيوف المهرجان المسرحي
عدنان األلمعي 

ت��ن��ط��ل��ق الأح�����د امل��ق��ب��ل، امل��ن��اف�����ص��ات 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة  ل���ف���ع���ال���ي���ات امل���ه���رج���ان 
وذل��ك  للجامعة،  ال��ث��ال��ث  امل�صرحي 
على م�صرح الدرا�صات العليا بلع�صان 
وي�صتهدف  ���ص��اب��ق��ا.  امل��ع��ل��م��ني  ك��ل��ي��ة 
املهرجان يف كل عام، طالب اجلامعة 
وق��د  امل�����ص��رح��ي،  امل��ج��ال  املهتمني يف 
ح��ق��ق يف دورات�������ه امل��ا���ص��ي��ة جن��اح��ا 

كبريا، ح�صب القائمني عليه. 
وا�صتحدث منظمو املهرجان يف 

هذا العام، ت�صفيات موؤهلة لنهائيات 
املهرجان امل�صرحي، اإذ ناف�ض يف هذه 
الدورة اأكرث من ت�صع كليات باأعمال 
عر�صت على جلنة التحكيم ر�صحت 
م��ن��ه��ا اأرب�����ع ك��ل��ي��ات ب���اأرب���ع���ة اأع���م���ال 
املو�ضوعة  ال�����ض��روط  حققت  مميزة 

من اإدارة املهرجان.
الطالب  ���ص��وؤون  واأو���ص��ح عميد 
ال���دورة  اأن  الهبا�ض  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور 
احل�����ال�����ي�����ة حت����ظ����ى ب�����دع�����م م���دي���ر 
اجل��ام��ع��ة الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ف��ال��ح 
على  دائ��م��ا  يحر�ض  ال��ذي  ال�صلمي، 

اإل��ي��ه الطالب  ك��ل م��ا يحتاج  ت��وف��ري 
يف جميع منا�صط اجلامعة ول�صيما 
امل���ه���رج���ان  اأن  خ�����ص��و���ص��ا  امل�������ص���رح، 
ي��ح��ظ��ى ب���رع���اي���ت���ه، ب��ي��ن��م��ا ���ص��ت��ك��رم 
الكلية الفائزة بدرع ال�صلمي للتميز 

امل�صرحي.
ال��ع��م��ادة  اأن  ال��ه��ب��ا���ض  واأ����ص���اف 
�صيوفا  ال��دورة  هذه  يف  �صت�صت�صيف 
امل�صرحي،  ال�صاأن  يف  طويل  ب��اع  لهم 
اأم�����ث�����ال ال���ف���ن���ان ي���و����ص���ف اجل������راح، 
الأحمري،  واأحمد  مر�صمه،  و�صعيد 
وع��ب��دال��ع��زي��ز اإ���ص��م��اع��ي��ل وغ��ريه��م.  

ح�صور  اإل���ى  اجلميع  الهبا�ض  ودع���ا 
امل��ه��رج��ان وال���ص��ت��م��ت��اع ب��ال��ع��رو���ض 
امل���م���ي���زة ال���ت���ي ���ص��ت��ق��دم، ك��م��ا ن���ادى 
امل�صاركني  ال��ط��الب  وم����وؤازرة  بدعم 

يف امل�صرح. 
امل��ه��رج��ان،  ب���دوره ك�صف م��دي��ر 
باجلامعة،  امل�ضرحي  الن�ضاط  رئي�س 
العرو�ض،  مواعيد  الكعبي،  حممد 
يف  ت��ق��ام  ال��ع��رو���ض  جميع  اأن  مبينا 
م�صرح  على  م�صاء  والن�صف  الثامنة 
وي�صبقها  بلع�صان،  العليا  الدرا�صات 

ندوات عند ال�صاعة ال�صابعة.
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60 مدير 
إدارة في 
ورشة تطوير 
المهام 
والصالحيات 

عبدالعزيز رديف

اأع�����ص��اء هيئة  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  نظمت 
ال���ت���دري�������ض وامل���وظ���ف���ني ب��اجل��ام��ع��ة، 
اأخ�����ريا، ور���ص��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان »م��ه��ام 
و�صالحيات مدراء الإدارات بالكليات 

والعمادات امل�صاندة«.
على  بناء  الور�صة  ه��ذه  اإقامة  وتاأتي 
ت���وج���ي���ه م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ص���ت���اذ 
الدكتور فالح ال�صلمي، بتطوير مهام 
و�صالحيات مديري اإدارات اجلامعة، 
�صتى  ب��اجل��ام��ع��ة يف  ال���رق���ي  ب���ه���دف 
املجالت من خالل اإداراتها املختلفة.
و����ص���ارك يف ال���ور����ص���ة اأك����رث من 
خ��الل��ه��ا  ن��اق�����ص��وا  اإدارة،  م���دي���ر   60
العديد من الفر�ض والتحديات التي 

اليومية  مهامها  يف  اإدارات��ه��م  تواجه 
وامل�صتقبلية. 

ك��م��ا ق����دم امل�������ص���ارك���ون ال��ع��دي��د 
م���ن امل���ق���رتح���ات ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ام��ه��م 

و�صالحياتهم.
ون���ت���ج م����ن ال����ور�����ص����ة ع�����دد م��ن 
ال���ت���و����ص���ي���ات، م�����ن اأب�������رزه�������ا: دع���م 
ال���ت���وا����ص���ل امل�����ص��ت��م��ر ب����ني م���دي���ري 
اخلرات  لتبادل  باجلامعة  الإدارات 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  والط�����الع 
على  العمل  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  وتعميمها، 
ملديري  التنظيمية  الهياكل  توحيد 
وال����ع����م����ادات  ب���ال���ك���ل���ي���ات  الإدارات 
التعديالت  بع�ض  واق��رتاح  امل�صاندة، 
ع���ل���ى م���ه���ام و����ص���الح���ي���ات م���دي���ري 

الإدارات يف تلك الوحدات.

علوم وآداب تنومة
تستقبل المستجدين

د. هيثم الصديق

مبحافظة  والآداب  العلوم  كلية  عميد  رعى 
تنومه، الدكتور عبدالعزيز اإبراهيم الفقيه، 
ن��ادي الأن�صطة  ال��ذي نظمه  اأخ��ريا، احلفل 
ال��ط��الب��ي��ة  ب��ال��ك��ل��ي��ة ل���ص��ت��ق��ب��ال ال��ط��الب 
العديد  ع��ل��ى  ا�صتمل  وال����ذي  امل�صتجدين، 
من الكلمات الرتحيبية. ويف البداية، األقى  
اأهمية املرحلة  الفقيه كلمة �صدد فيها على 
العتماد  ���ص��رورة  اإيل  نبه  كما  اجلامعية، 
ع��ل��ى ال�����ذات، وو���ص��ع الأه������داف ال��وا���ص��ح��ة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا م���ع الن��ت��ب��اه اإل���ى 

خطورة معيقات النجاح.
ب��ع��د ذل���ك، حت���دث وك��ي��ل الكلية 
ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د �����ص����الح ال����دي����ن 
حم���ج���وب ع���ن ال���ن���ظ���ام الأك����ادمي����ي، 
وك���ي���ف���ي���ة ال���ت���ع���ام���ل م�����ع ال����ب����واب����ات 
الإلكرتونية يف نظام اجلامعة، وذلك 
الدكتور  الن�ضاط   رائد  اأن يلقي  قبل 
هيثم الو�صيلة كلمة تناول فيها تنوع 
م�صاركة  و�صرورة  بالكلية،  الأن�صطة 
�صخ�صيتهم  ت��ك��ت��م��ل  ح��ت��ى  ال���ط���الب 

وترز اإبداعاتهم ومواهبهم.

حفل أنشطة طالبية بنادي الهندسة 
عدنان األلمعي 

الثاين،  الدرا�صي  للف�صل  الهند�صة  لكلية  الطالبية  الأن�صطة  تد�صني  حفل  املا�صي،  الثالثاء  الهند�صة،  نادي  اأق��ام 
اآل  الكلية لل�صوؤون الأكادميية الدكتور حممد خلوفه  اإدري�ض فلقي، ووكيل  اإبراهيم  الكلية الدكتور  بح�صور عميد 
م�صفر، ورائد الأن�صطة الطالبية بالكلية املهند�ض بدر حممد اآل فردان. وقد بداأ احلفل بكلمة عميد الكلية الذي 
واإبداعاتهم.  مهاراتهم  و�صقل  كبري،  ب�صكل  تطويرهم  يف  ودوره��ا  ال�صفية،  غري  الأن�صطة  باأهمية  الطالب  اأو�صى 

واختتم احلفل بالتد�صني وت�صجيل ال�صتمارات لالأع�صاء اجلدد. وقد بلغ عدد امل�صجلني اأكرث من 50 طالبا.

األولمبياد الرياضي الثالث
يتوهج بسباق الضاحية

عدنان األلمعي

املقبل �صمن فعاليات  الأربعاء  تقام ع�صر 
الأوملبياد الريا�صي الثالث، �صباق اخرتاق 
تفرقنا«  م��ا  »ف��رق��ن��ا  ���ص��ع��ار  حت��ت  �صاحية 

مل�صافة 7 كم.
واأو�����ص����ح م���دي���ر ال�������ص���ب���اق، ال��ك��اب��ن 
م�صلي القحطاين اأن اختيار �صعار »فرقنا 
اأج��ل حماربة  ما تفرقنا«  لل�صباق مت من 
م���ا ي���ح���دث يف ال��و���ص��ط ال��ري��ا���ص��ي وب��ني 
تع�صب  م��ن  الريا�صية  الأن��دي��ة  جماهري 
ريا�صي. واأ�صاف »طول ال�صباق 7 كم على 

طريق الأمري �صلطان »امليه«.
من جانبه بنّي عميد �صوؤون الطالب 
تقدمه  م���ا  اأن  ال��ه��ب��ا���ض  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور 
ي�صتهدف  ل  الأومل���ب���ي���اد  ه���ذا  يف  ال��ع��م��ادة 

ال���ط���ال���ب ف��ح�����ص��ب، ب���ل ام���ت���دت اأه���داف���ه 
�صباق  خ��الل  م��ن  وذل��ك  املجتمع،  لي�صمل 

اخرتاق ال�صاحية.
يف  ي�صارك  اأن  املتوقع  »م��ن  واأ���ص��اف 
هذا ال�صباق اأكرث من 600 م�صارك«، داعيا 
ال�صباق  يف  للم�صاركة  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل 
ال����ذي ���ص��ي��ك��ون ب��رع��اي��ة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 
م��ب��ي��ن��ا اأن����ه خ�����ص�����ض ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز 

الأولى جوائز قيمة. 
وكانت مناف�صات الأوملبياد الريا�صي 
ثالث  يف  ق��وي��ة  مناف�صة  و���ص��ط  توا�صلت 
األ���ع���اب خم��ت��ل��ف��ة؛ اإذ ت��اأه��ل يف ل��ع��ب��ة ك��رة 
ال��ق��دم اإل��ى دور الأرب��ع��ة ف��رق ن��ادي كلية 
ال�صريعة،  كلية  ون��ادي  مبحايل،  املجتمع 
ونادي كلية العلوم الإن�صانية، ونادي كلية 

ال�صيدلة.

اأما يف لعبة كرة الطائرة، فقد تاأهل 
اإلى دور الأربعة كل من نادي كلية الآداب 
مب��ح��اي��ل، ون����ادي كلية ال��ه��ن��د���ص��ة، ون���ادي 

كلية طب الأ�صنان، ونادي كلية ال�صريعة.
ال�صالت،  خلما�صي  ال��ق��دم  ك��رة  ويف 
تاأهل اإلى دور الأربعة، نادي كلية احلا�صب 
كلية  ون����ادي  ال��ع��ل��وم،  كلية  ون����ادي  الآيل، 

ال�صريعة، ونادي كلية الرتبية.
وع��ل��ى ه��ام�����ض الأومل���ب���ي���اد، اأق��ي��م��ت 
قدمها  ال�صحية  التغذية  عن  حما�صرة 
امل����درب ال�����دويل، اخ��ت�����ص��ا���ص��ي ال��ت��غ��ذي��ة، 
�صامي اآل �صرمي، تطرق فيها اإلى العادات 
ال�����ص��ح��ي��ة ال���ت���ي ي���ج���ب ع���ل���ى مم��ار���ص��ي 
ال��ري��ا���ص��ة ات��ب��اع��ه��ا، اإ���ص��اف��ة اإل����ى ط��رق 
اإليه  اختيار الغذاء املتكامل الذي يحتاج 

ج�صم الإن�صان.
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هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

48 عضو تدريس ينهون التدريب اإللكتروني وتطبيق الجودة
سارة القحطاني

اأنهى اأكرث من 30 ع�صو هيئة تدري�ض، 
ال���رن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي الإل�����ك�����رتوين، 
املكون  الإل��ك��رتوين(،  التعلم  )مم��ار���ض 
من اأربع دورات تدريبية متتالية؛ وقد 
مت تقدمي هذا الرنامج التدريبي عن 

طريق نظام البالك بورد ب�صكل كامل.
العالية  باملرونة  الرنامج  ومتيز 
يف ال�����زم�����ان وامل������ك������ان، وم������ن خ���الل���ه 
ي�����ص��ت��ط��ي��ع ع�������ص���و ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ض 
اأي وق��ت  ال���رن���ام���ج يف  اإل����ى  ال���دخ���ول 
وم��ن اأي م��ك��ان وخ���الل ف���رتات زمنية 

حم���ددة ل��ك��ل دورة ت��دري��ب��ي��ة. وق��دم��ت 
العو�صي  علي  امل��درب  باإ�صراف  ال���دورة 
امل��ت��خ�����ص�����ض يف ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين، 
ب��ي��ن��م��ا ح�����ص��ر ال���ل���ق���اء ك���ل م���ن عميد 
بن  فهد  الإلكرتوين الدكتور  التعلم 
عبداهلل الأحمري، ووكيل عمادة التعلم 
اإبراهيم  الإلكرتوين الدكتور عادل بن 

قحم�ض.
����ص���ه���ادات  ت����وزي����ع  اخل����ت����ام، مت  يف 
مم����ار�����ض ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������رتوين ع��ل��ى 
ت��ك��رمي جمموعة  كما مت  احل��ا���ص��ري��ن، 
امل�صاركني  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  م��ن 
يف ت��ق��دمي ال��ن��دوات الإل��ك��رتون��ي��ة التي 

الأول  ال��درا���ص��ي  الف�صل  ع��ق��دت خ��الل 
تقديرا جلهودهم وتعاونهم. على خط 
مواز، نظمت عمادة التعليم اللكرتوين 
ب����اجل����ام����ع����ة، ال����رن����ام����ج ال���ت���دري���ب���ي 
اجل��ودة«  معايري  »تطبيق  الإل��ك��رتوين 
Quality Matters يف تطوير املقررات 
الإل���ك���رتون���ي���ة(  يف م��رح��ل��ت��ه الأول������ى، 

لأكرث من 18 ع�صو هيئة تدري�ض.
وي�����ه�����دف ال�����رن�����ام�����ج ال���������ذي مت 
بورد  البالك  تقدميه عن طريق نظام 
ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل، اإل���ى م�����ص��اع��دة اأع�����ص��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض يف ب���ن���اء م��ق��ررات��ه��م 
معايري  اأف�صل  على  بناء  الإلكرتونية 

منظمة  من  واملعتمدة  العاملية  اجل��ودة 
Quality Matters.  واأ�صرف على هذا 
املعتمد من  واملراجع  املدرب  الرنامج، 
منظمة Quality Matters الأمريكية 

حممد جاراهلل احلبابي. 
م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ع��م��ي��د ال��ت��ع��ل��م 
الإل���ك���رتوين ال��دك��ت��ور ف��ه��د الأح��م��ري 
ت�صاعد  معايري حم���ددة  وج���ود  اأه��م��ي��ة 
وبناء  تطوير  يف  التدري�ض  هيئة  ع�صو 
اأف�صل  على  بناء  الإلكرتونية  مقرراته 
مل�صاعدة  وذل���ك  ال��رتب��وي��ة،  امل��م��ار���ص��ات 
ال����ط����الب يف ال��ت��ع��ل��م ب�����ص��ك��ل اأف�������ص���ل، 

وحتقيق اأهداف املقرر التعليمية.

سعيد العمري

الأول  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
بجامعة  »ع���ط���اء«  ال��ت��ط��وع��ي  ل��ل��ع��م��ل 
امل��ل��ك خ��ال��د، رع���ى الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
�صراكة  اتفاقية  توقيع  ال�صلمي  فالح 
بني اجلامعة واملركز العربي للحقوق 
خلدمة  با�صمح  وبرنامج  وال��ت��دري��ب، 

املجتمع »متقن«.
وم���ّث���ل اجل���ام���ع���ة، ع��م��ي��د معهد 
ال���ب���ح���وث وال����ص���ت�������ص���ارات ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف احل��دي��ث��ي، ب��ي��ن��م��ا وق��ع 
للحقوق  العربي  املركز  عن  التفاقية 
بن  ه��ادي  الدكتور  رئي�صه  وال��ت��دري��ب 

علي اليامي.
التعاون  اإل��ى  التفاقية  وت��ه��دف   
يف جم����ال ت���دري���ب ط����الب ال�����ص��ري��ع��ة 
والقانون باجلامعة يف املجال القانوين 
العمل،  ل�صوق  وتهيئتهم  التطبيقي، 
وكذلك التعاون يف التن�صيق والتنظيم 
اأع�صاء  وم�صاركة  املتنوعة،  للفعاليات 
من  حكمهم  يف  وم��ن  التدري�ض،  هيئة 
املتخ�ص�صني يف ال�صريعة والقانون، يف 

جمال تقدمي الرامج التدريبية.
يف �صياق مواز، مّثل عميد �صوؤون 
ال��ط��الب ال��دك��ت��ور م��ري��ع ب��ن �صعد اآل 
التفاقية  توقيع  يف  اجلامعة  هبا�ض 
م���ع امل���دي���ر ال���ع���ام ل���رن���ام���ج ب��ا���ص��م��ح 
ه�����ص��ام بن  »م��ت��ق��ن«،  املجتمع  خل��دم��ة 

�صالح رزق.
 يذكر اأن التفاقية جاءت لهتمام 
اجلامعة بت�صخري اجلهود والإمكانيات 
وال��ط��ال��ب��ات،  ال��ط��الب  ق���درات  لتعزيز 
لكونهم الدعائم التي يوؤمل منها بناء 
اإجنازات للوطن يف احلا�صر وامل�صتقبل، 
اجلهات  التعاون مع  ب��اأن  منها  واإميانا 
املهمة  الو�صائل  من  يعد  العالقة  ذات 
برامج  تقدمي  اإل��ى  اإ�صافة  والناجحة، 
ال��ت��ط��وي��ر ال���ت���ي مت���ّك���ن ال�����ص��ب��اب من 

املهارات احلياتية واملهنية.

اتفاقية بين الجامعة
والمركز العربي للحقوق وبرنامج باسمح
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»أبها ستبقى األبهى« حملة تطوعية لطالب مجتمع الخميس
حت��ق��ي��ق��ا لأه����������داف »روؤي����������ة امل��م��ل��ك��ة 
من  امل��ت��ط��وع��ني  ع���دد  ب���زي���ادة   »2030
برامج  اإل��ى مليون متطوع يف  األفا   11
وف��ع��ال��ي��ات »اأب���ه���ا ع��ا���ص��م��ة ال�����ص��ي��اح��ة 
ال��ع��رب��ي��ة« ل��ه��ذا ال��ع��ام، اأط��ل��ق��ت وح��دة 
املجتمع  كلية  يف  الطالبية  الأن�صطة 
بخمي�ض م�صيط، ممثلة بلجنة العمل 
التطوعي، حملة تطوعية بيئية حتمل 
لتنظيف  الأب��ه��ى«  �صتبقى  اأبها  �صعار» 
م���ن���ت���زه���ني م����ن م���ن���ت���زه���ات م��ن��ط��ق��ة 

ومنتزه  ال��ع��زي��زة،  منتزه  هما  ع�صري، 
عني الذيبة.

وبني امل�صرف على الفعالية، وكيل 
الكلية، الدكتور علي عبد اهلل مرزوق، 
هو  املنتزهني  هذين  اختيار  �صبب  اأن 
ل�����ص��ع��وب��ة و����ص���ول ���ص��رك��ات ال��ن��ظ��اف��ة 
اإل��ي��ه��م��ا ل��وع��ورة امل��ك��ان، ومل���ا يتمتعان 
ب���ه م���ن م��ن��اظ��ر خ���الب���ة، و����ص���اللت، 
اأن اخ��ت��ي��اره��م��ا  وم���ي���اه ج���اري���ة، ك��م��ا 
الأه����داف  ي��اأت��ي حتقيقا جل��م��ل��ة م��ن 

اإليهما،  املتنزهني  اأنظار  لفت  اأهمها: 
احل�صنة  ال�صلوكية  ال���ع���ادات  وتنمية 
ال��ت��ي ح���ث ع��ل��ي��ه��ا دي��ن��ن��ا الإ���ص��الم��ي، 
والإ����ص���ه���ام يف ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ح��ول 
البيئة، وحت�صني  اأهمية احلفاظ على 
البيئة ونظافتها، لتكون نقية و�صحية 
وخالية من الأمرا�ض، واإ�صراك طالب 
ال��ك��ل��ي��ة يف ال��ع��م��ل امل���ي���داين حل��م��اي��ة 
الإح�صا�ض  تنمية  ي�صهم يف  البيئة مبا 

بامل�صوؤولية.

و����ص���ك���ر م���������رزوق ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
اآل مريع الذي  اأحمد بن علي  الدكتور 
ا���ص��ت��م��ع اإل����ى خ��ط��ة ال��ع��م��ل واأه����داف����ه، 
و�صهل كل ما يحتاج اإليه الفريق ماديا 
وم���ع���ن���وي���ا، ث���م ال��ت��ق��ى ب��ف��ري��ق ال��ع��م��ل 
الوادعي،  فهد  الطالب:  ميثلهم  الذي 
ال�صهراين،  العزيز  عبد  علي،  ومو�صى 
ظ����اف����ر ح����ام����د، ح�������ص���ام ال���ق���ح���ط���اين، 
وكيل  اإل��ى  اإ�صافة  ال�صهراين،  وفي�صل 
وامل�صرف  م��رزوق،  علي  الدكتور  الكلية 

ع��ل��ى وح�����دة الأن�����ص��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة يف 
الكلية حممد العدوي.

 وق�����د مت���ث���ل ال��ت��ح�����ص��ري ل��ل��ع��م��ل 
اخلمي�ض  ي��وم  املوقعني  على  بالوقوف 
املخلفات  حجم  وت��ق��دي��ر   1438/5/26
يحتاج  التي  الحتياجات  و�صراء  بهما، 
ومالب�ض  )ق��ف��ازات،  م��ن  الفريق  اإليها 

ريا�صية، وكمامات، وم�صروبات(.
 1438/5/27 اجل���م���ع���ة  ي�����وم  ويف 
انطلق الفريق ال�صاعة الثامنة �صباحا 

اإل���ى م��ن��ت��زه ال��ع��زي��زه. وم��ن��ه اإل���ى عني 
على  تقوم  العمل  وكانت خطة  الذيبه، 
باملخلفات  مم��ل��وء  وه��و  امل��ك��ان  ت�صوير 

وت�صويره بعد اإزالتها.
 ثم قام الطالب وامل�صرفون بجمع 
النفايات يف اأكيا�ض خا�صة من املوقعني، 
خم�ص�صة  ح��اوي��ات  اأق���رب  اإل���ى  ونقلها 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  العمل  وانتهى  لها. 
تخللها  عمل  �صاعات   10 بواقع  م�صاء، 

كثري من ال�صعوبات والعوائق.
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كليات البناتأخبار الجامعة

آداب رفيدة تزور دار األيتام
سميرة عسيس

نظم���ت وح���دة خدمة املجتمع بكلية العل���وم والآداب باأحد رفيدة،  زيارة اإلى دار 
الأيت���ام، حت���ت اإ�صراف رئي�ص���ة الوحدة غادة الهندي، يرافقه���ا عدد من طالبات 
الكلي���ة من خمتلف الأق�صام. وهدفت الزيارة اإلى رفع معنويات النزلء بالدار، 
واإدخ���ال الفرح���ة والبهج���ة يف نفو�صه���م، والط���الع عل���ى حياته���م وظروفه���م، 

وقدمت هدايا لنزلء الدار.

طالبة تترجم األحاديث النبوية
إلى اإلنجليزية

أروى البشري 
اأطل���ق ن���ادي م�صك بكلية العل���وم والآداب بخمي�ض م�صيط، حت���ت رعاية وكالتي 
العم���ادة ل�ص���وؤون الطالب والطالب���ات، وانطالقا من مب���داأ ال�صراكة املجتمعية 
ب���ني اجلامع���ة وجمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون، م�ص���روع الطالبة ن���دى الغام���دي 

الثقايف »معر�ض ر�صالة �صالم«.
 و�صطرت الغام���دي يف امل�ص���روع اأحادي���ث نبوية باللغ���ة العربية وترجمتها 

اإلى الإجنليزية، وكتبتها بخطوط الن�ضخ والثلث والرقعة.
ورعى الفتت���اح عمي���دة كلي���ة العل���وم والآداب الدكت���ورة �ص���راء اب���و ملحه، 
بح�ص���ور وكيل���ة الكلي���ة الدكت���ورة �صلطان���ة ال�صه���راين، ووكيل���ة مرك���ز املوهبة 
والإب���داع وريادة الأعمال الدكتورة فاطمة الزهراين، ورئي�صة اللجنة الن�صائية 
بجمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون �صلم���ى القحط���اين، وع�ص���وة اجلمعي���ة، الفنان���ة 
الت�صكيلية عفاف دعجم، واملعلمتني زينة الغامدي وثمراء جلفان من مرحلتي 
البتدائي���ة واملتو�صط���ة، وعدد من ع�ص���وات هيئة التدري����ض. وت�صمن الفتتاح 

فقرات عديدة.

علوم محايل تحتفي
بيوم الدفاع المدني 

كريمة سالم
نظم���ت اإدارة الأم���ن وال�صالم���ة، بف���رع اجلامعة يف تهامة، حت���ت رعاية امل�صرف 
الع���ام على الفرع الأ�صتاذ الدكتور حمم���د نا�صر القرين، وبالتعاون مع الدفاع 
املدين مبحافظة بارق، فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين حتت �صعار »يدا بيد 
للوقاي���ة من املخاطر«، وذلك يف كلية العل���وم والآداب للبنات مبحايل. وهدفت 
الفعالي���ة اإل���ى توعية الطالب���ات ومن�صوبات الكلي���ة  بالأم���ن وال�صالمة، وطبق 

خاللها  خطة اإخالء على اأر�ض الواقع. 

تربية أبها تدرب 26 هاوية تصوير 
هنادي الشهراني 

نّظم���ت كلي���ة الرتبية للبنات باأبها، وبالتعاون مع وكالة عمادة الطالب ل�صوؤون 
الت�صوي���ر  »اأ�صا�صي���ات  عن���وان  حت���ت  ال�صوئ���ي  الت�صوي���ر  يف  دورة  الطالب���ات، 
تعريف����ا  وت�صّمنت ال����دورة  ت�صوي���ر.  هاوي���ة   26 فيه���ا  �ص���ارك  الفوتوغ���رايف«، 
مبكون����ات الكام����ريا واأنواعه����ا واأ�صناف العد�ص����ات واأو�ص����اع الت�صوير، وبع�ض 
تاريخ����ا  الفوتوغ����رايف  الت�صوي����ر  اإل����ى  بالإ�صاف����ة  في����ه،  الأ�صا�صي����ة  القواع����د 
وتط����ورا. كم����ا ت�صم����ن برنامج ال����دورة ور�ص����ة عم����ل تفاعلية تناول����ت طريقة 
�صب����ط اإع����دادات الكامريا، ومبادئ ا�صتخدام الفال�ص����ات. وتاأتي الدورة �صمن 

الأن�صطة التي تتبناها وحدة الإعالم وتقدمها للموهوبات.

جائزة التميز للمقدادي
كريمة سالم

ح�ص���ل ع�ص���و هيئ���ة التدري����ض بق�ص���م اللغ���ة العربية بكلي���ة العل���وم والآداب 
للبن���ات مبحاي���ل، الدكتور زي���اد مقدادي، على املركز الثال���ث جلائزة التميز 
)ف���رع التمي���ز يف التدري����ض اجلامع���ي( يف دورته���ا الرابع���ة للع���ام اجلامع���ي 
1438/1437. ومتن���ح اجلائ���زة الت���ي تقيمها اجلامعة �ضنوي���ا، وفقا ل�ضروط 
حم���ددة متوافق���ة مع مفاهيم اجل���ودة، تهدف اإلى ت�صجي���ع التميز، وتعزيز 

الجتاهات الفاعلة يف التعليم اجلامعي.

برنامج ثقافي بتطبيقية تهامة 
فاطمة األسمري

اأقام���ت كلي���ة العلوم الطبي���ة التطبيقية، بف���رع تهامة، ممثلة بن���ادي �صفاء، 
وبرعاي���ة م���ن عمادة �ص���وؤن الطالب، ووكالته���ا للطالب���ات،  برناجما ثقافيا 
وتراثي���ا، حت���ت �صع���ار »تراثن���ا مرياثن���ا«.   وه���دف الرنامج اإل���ى تثقي���ف 
وت�صم���ن  ال�صع���ودي وخ�صو�ص���ا يف اجلن���وب،  والإرث  بال���رتاث  الطالب���ات 
املعر����ض اأي�ص���ا ركن���ني ثقافي���ني لل�ص���ودان والهن���د، ت�صمن���ا بع����ض العادات 

كالت وامل�صروبات ال�صعبية للدولتني.  والأ

صناعة اإلكسسوار
في علوم وآداب محايل 

كريمة سالم
نظ���م ن���ادي الن�ضاط الطالب���ي بكلية العل���وم والآداب للبن���ات مبحايل، دورة 
يف �صناع���ة الإك�ص�ص���وار واملكرمي���ات، قدمته���ا رئي�صة الن���ادي الدكتورة منى 
م�صطف���ي. ورك���زت ال���دورة على اجلان���ب العملي ال���ذي تكت�صب���ه الطالبة بعد 
ان�صمامه���ن لالأن�صط���ة غ���ري ال�صفي���ة الت���ي تنظمه���ا وكال���ة العم���ادة ل�ص���وؤون 
الطالب���ات. يذك���ر اأن ع���ددا كب���ريا م���ن طالب���ات الكلي���ة التحق���ن به���ذه الدورة 
واأ�ص���دن باجله���ود املبذولة من قبل الكلي���ة والعمادة يف بن���اء �صخ�صية الطالبة 

ودعمها.

مجتمع الخميس
تحتفي بالمتفوقات 

سهام القحطاني  
برعاي���ة عم���ادة �ص���وؤون الطالب ووكالته���ا للطالبات، احتفل���ت كلية املجتمع 
بخمي����ض م�صي���ط )�صط���ر الطالب���ات(، بتك���رمي الطالب���ات املتفوق���ات علميا 

واإبداعيا حتت عنوان »نعم لالإبداع والتفوق«.
وب���داأ حفل التكرمي بدخول موكب اأوائ���ل املتفوقات علميا، تاله دخول 
موكب املبدعات امل�صاركات يف الأوملبياد الثقايف لعام 1438/1437 اإلى امل�صرح.
وه���دف الرنامج اإلى ت�صجيع اأوائل الطالب���ات املتفوقات، وحثهن على 
موا�صلة التفوق. وعرت وكيلة الكلية الدكتورة اأمل ح�صني اآل م�صيط، عن 
�صعادته���ا مب�صارك���ة الطالبات فرحته���ن، موؤك���دة اأن الإرادة والعمل امل�صتمر 
هما اأ�صا�ض النجاح والتفوق، وا�صفة املنا�صبة مبو�صم ح�صاد، م�صرية اإلى اأن 
الطالب���ات مبعث فخ���ر لأ�صاتذتهن واأو�صمة على �ص���دور اأ�صرهن وم�صتقبل 
واع���د لوطنه���ن. وح�ص���ر احلف���ل قي���ادات الكلية، وع���دد من ع�ص���وات هيئة 

التدري�ض واملوظفات والإداريات، واأكرث من 180طالبة.

آل مشيط تجتمع باألكاديميات 
سهام القحطاني 

 اجتمعت وكيلة كلية املجتمع بخمي�ض م�صيط )�صطر الطالبات( الدكتورة اأمل 
ح�ص���ني اآل م�صي���ط، وم�صاعدتها الدكتورة انت�ص���ار مقبول اجليالين، بع�صوات 

هيئة التدري�ض.
واأو�ص���ت  اآل م�صي���ط، املر�ص���دات الأكادميي���ات مب���ا ه���و خ���ري له���ن يف �صري 
العملي���ة التعليمي���ة، و�صددت عل���ى �صرورة متابعة الطالب���ات املتعرثات والأخذ 

باأيديهن وتوجيههن اإلى ما فيه م�صلحتهن.
وناق����ض اللق���اء حم���اور اأبرزه���ا: الأن�صط���ة الطالبي���ة وفائدته���ا يف �صغ���ل 
وق���ت الطالب���ات مب���ا يفيدهن، وح���ث على احتوائه���ن وم�صاعدته���ن يف تخطي 

ال�صعوبات، والعمل اجلماعي.
 

معرض تراثي بكلية العلوم
عايشة الشهري

�صم���ن فعالي���ات املهرج���ان الوطني لل���رتاث والثقافة "اجلنادري���ة 31"، اأقامت 
كلية العلوم للبنات باجلامعة، معر�صا تراثيا، افتتحته عميدة الكلية الدكتورة 
حليم���ة ال�صعي���دي، و�صم عددا م���ن الأركان التي �صملت العدي���د من املوروثات 
ال�صعبية كاملالب�ض واحللي وبع�ض الأكالت ال�صعبية التي كانت ت�صنع يف جميع 

مناطق اململكة، لتعك�ض ما كان عليه الأجداد من حياة الب�صاطة.
 

دورات تطوعية
لمنسوبات آداب رفيدة 

سميرة عسيس
اأقام���ت وح���دة التطوي���ر واجل���ودة بكلي���ة العل���وم والآداب باأح���د رفي���دة، دورات 

تدريبية تطوعية، ا�صتهدفت اأع�صاء هيئة التدري�ض واملوظفات والطالبات.
كم���ا اأقيمت ور�ص���ة عمل بعنوان "تعلي���م مه���ارات التفكري" قدمتها ع�صو 
هيئ���ة التدري����ض بكلية الرتبية باأبها )ق�صم اأ�صول الرتبية واملناهج(، الدكتورة 

بدرية اأبو حا�صل.
 

مسابقات باإلدارة واالقتصاد المنزلي 
زهراء حبتر 

نظم���ت كلية الإدارة والقت�ضاد املنزيل، بالتن�ضيق مع وحدة الن�ضاط الطالبي، 
واإ�ص���راف جلنة الأن�صطة الطالبية، برناجما ثقافي���ا ترفيهيا تعليميا، ت�صمن 

م�صابقات ثقافية هدفت اإلى اإثراء التناف�ض بني الأق�صام.
 

حملة توعية بأهمية حمض الفوليك 
زهراء حبتر  

 مب�صارك���ة طالب���ات الطب والتمري�ض، اأقامت كلي���ة الإدارة والقت�صاد املنزيل، 
"حملة مر�ض ال�صلب امل�صقوق وحم�ض الفوليك"، باإ�صراف ا�صت�صاري جراحة 

املخ والأع�صاب الدكتور اإبراهيم النعمي.
وبداأت احلملة بتعريف �صامل عن املر�ض وعر�ض فيديو عن تاريخه، تال 
ذل���ك التوعي���ة بكيفية التعام���ل معه، والتوعي���ة بالأطعمة والأغذي���ة املحتوية 

على حم�ض الفوليك واأهميتها، وكيفية العمل بها للحماية من املر�ض.

دورة تفادي المخاطر بالمعامل
كريمة سالم

اأقام���ت جلن���ة املعامل بكلية العل���وم والآداب 
للبن���ات مبحاي���ل، دورة ح���ول كيفي���ة تفادي 
الدكت���ورة  قدمته���ا  باملعام���ل،  املخاط���ر 
ال���دورة  وتناول���ت  الق���ادر.  عب���د  اإمي���ان 
ملعام���ل  الفعلي���ة  بالوظيف���ة  التعري���ف 
الكيمي���اء والأحي���اء، وباأهميته���ا واخلط���ط 
تكف���ل  الت���ي  ال�صامل���ة  ال�صرتاتيجي���ة 
داخ���ل  الآم���ن  بالعم���ل  التمت���ع  للطالب���ات 
املعام���ل، وكيفية حتم���ل امل�صوؤولية من قبل 

كل من يعمل فيه وفق اإر�صادات ملزمة.
كم���ا رك���زت ال���دورة عل���ى التجهي���زات 
املعم���ل  يف  توافره���ا  الواج���ب  لل�صالم���ة 

العام���ة  العام���ة  والرم���وز  والحتياط���ات 
لالأم���ن، ونظ���م الألوان يف جم���ال ال�صالمة 
والعوام���ل  باأنواعه���ا،  املخاط���ر  وم�ص���ادر 
امل�صاع���دة له���ا، وكذل���ك اخلط���ط الواج���ب 
اتباعها يف حالة الطوارئ، وكيفية الت�صرف 
عند وقوع حادثة، واأنواع الإ�صابات املحتمل 
حدوثها، واأي�صا �صرح اأنواع طفايات احلريق 
وكيفي���ة ا�صتخداماته���ا وحمتوي���ات حقيبة 
توخيه���ا  يج���ب  الت���ي  الأولي���ة  الإ�صعاف���ات 
وا�صتخدامه���ا يف بع����ض الإ�صاب���ات املحتمل 
حدوثها. واختتمت ال���دورة بن�صائح خا�صة 
للطالب���ات والعامل���ني يف املعام���ل، وا�صتف���اد 

من الدورة نحو 100 طالبة.
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قضايا

طالب: بوفيهات الجامعة
تحتاج لرقابة وتصحيح أوضاع

طالبنا
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قضايا

امل��واق��ف ال��ت��ي تعد م��ن اأ���ص��ب��اب جن��اح تلك 
اأن  اإل���ى  ال�صويعر  اأ���ص��ار  كما  ال��ب��وف��ي��ه��ات«. 
اإط��الق  ح��اول  الطالب  من  العديد  هناك 
م�صروع خا�ض يقدم من خالله وجبات اأو 
كويف �صوب داخل اجلامعة، ولكنه ا�صطدم 
»املعقدة  ال�ضتثمار  اإدارة  و�ضروط  باأنظمة 

والتعجيزية«.
لهم  ال��ف��ر���ص��ة  اأت���ي���ح���ت  »ول�����و  وزاد 
ل�صحة  و�صمان  ل�صبابنا  دع��م  هناك  لكان 
تلك  م��ن  للم�صتفيدين  ال��غ��ذاء  و���ص��الم��ة 

امل�صاريع«.

خدمات جيدة
اأم���ا ال��ط��ال��ب ع��ل��ي ال��ع��م��ري، ف��ق��د اأك���د اأن 
جيد  ب�صكل  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ب��وف��ي��ه��ات 
م��ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي، وق����ال »اأت�����ردد على 
ال��ب��وف��ي��ه��ات امل��ت��وف��رة ع��ل��ى م��دخ��ل كليتي 
م�����ص��ت��وى  اأن  واأرى  ي���وم���ي،  ���ص��ب��ة  ب�����ص��ك��ل 
النظافة فيها عال، اإ�صافة اإلى اأن اأ�صعارها 
يف م��ت��ن��اول ال���ي���د، وت���ق���دم اأي�����ص��ا خ��ي��ارات 

وا�صعة من الأ�صناف لنا نحن الطالب«.

قصور وأسعار عالية
يف املقابل، اأ�صار الطالب ماجد ال�صهري اإلى 
اأن هناك ق�صورا يف تنويع الوجبات واملواد 
البوفيهات،  ه��ذه  خ��الل  املقدمة  الغذائية 
وقال »اإ�صافة اإلى قلة املواد الغذائية فيها، 
نالحظ نحن الطالب ارتفاعا يف اأ�صعارها، 
كما اأن هناك مالحظات على نظافة املكان 

والعمالة«.
تنويع  ���ص��رورة  على  ال�صهري  و���ص��دد 
امل����واد امل��ق��دم��ة يف ال��ب��وف��ي��ه��ات ن��ظ��را لعدد 
ال����ط����الب امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ي��ه��ا ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري 
يف  النظر  ب��اإع��ادة  اأي�صا  مطالبا  وم�صتمر، 
الأ���ص��ع��ار وال��ن��ظ��اف��ة، م�����ص��ريا اإل���ى اأن على 
امل�صوؤولني يف اجلامعة، جلب �صركات اأخرى 

عبدالعزيز رديف 

ال��ط��الب  اآراء  يف  ت��ب��اي��ن  ه���ن���اك  ي�����زال  ل 
ب�����ص��اأن اخل���دم���ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ق��دم��ة لهم 
»اآف����اق« على  وقفت  اأن  فبعد  اجل��ام��ع��ة،  يف 
اآرائ�����ه�����م يف خ����دم����ات امل���ط���ع���م اجل���ام���ع���ي، 
ت����رتك امل�����ص��اح��ة ال��ت��ال��ي��ة لن��ط��ب��اع��ات��ه��م 
البوفيهات  خ��دم��ات  ح���ول  وم��ق��رتح��ات��ه��م 
خمتلف  يف  امل�صتثمرين  قبل  م��ن  امل�صغلة 
اأن  اأرج���اء اجل��ام��ع��ة، م��ع الأخ���ذ بالعتبار 
امل��ط��ع��م اجل��ام��ع��ي م���دع���وم م���ن ���ص��ن��دوق 
ال��ط��ال��ب ب��ع��م��ادة ����ص���وؤون ال��ط��الب ليقدم 
خ��دم��ات��ه ل��ه��م ب��اأق��ل ث��م��ن، بعك�ض م��ا هو 
التي  امل�صتثمرين  بوفيهات  يف  احلال  عليه 
تام،  الغذائية ب�صكل ربحي  تقدم خدماتها 
لال�صتثمار  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  ب��اإ���ص��راف 
يف اجل��ام��ع��ة، ال��ت��ي ت��ف��ر���ض ���ص��روط��ا على 
امل�صغلني من ناحية جودة ما يتم تقدميه 
ونظافتها  غ��ذائ��ي��ة،  وج��ب��ات  م��ن  للطالب 

وخف�ض اأ�صعارها.

مشاريع خاصة
 الطالب ريان ال�صويعر قال اإن البوفيهات 
ال�صيء، وعلى  يف اجلامعة حم��دودة بع�ض 
الرغم من ذلك فاإن الطالب ل ميلك �صوى 
ال�صراء منها بحكم بعد موقع اجلامعة عن 

اأي بوفيه اأو كويف داخل املدينة.
واأ�������ص������اف »ه����ن����اك اح����ت����ك����ار وا����ص���ح 
للبوفيهات يف اجلامعة؛ اإذ ل يتوافر داخل 
�صركتني  �صوى  برمتها  اجلامعية  املدينة 

لي�صتا من ال�صركات املعروفة«.
ال��ب��وف��ي��ه��ات  اح���ت���ك���ار  »رغ�����م  واأردف 
ف��اإن��ه ل��ي�����ض اأم��ام��ن��ا ن��ح��ن ال��ط��الب بديل 
اخل��روج  يف  ط��ال��ب  فكر  واإن  اإل��ي��ه،  للجوء 
الفطور  ت��ن��اول وجبة  لأج��ل  م��ن اجلامعة 
اأك��ر ما يوؤرقه زحمة  اأو ك��وب قهوة،  ف��اإن 

ل��ه��ا ا���ص��م��ه��ا وق��ي��م��ت��ه��ا يف جم���ال ال��ت��غ��ذي��ة 
ل��ي��ك��ون ه��ن��اك ن���وع م��ن ال��ت��ن��اف�����ض، يخدم 
وامل�صتفيد  املت�صرر  يعتر  ال��ذي  الطالب 

الأول من هذه اخلدمات، ح�صب قوله. 

مالعق بالستيكية
وي�������رى ال���ط���ال���ب ري����ا�����ض ال�������ص���ه���ري اأن 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذه ال��ب��وف��ي��ه��ات بعيدون 
جدا عن اأنظمة ال�صالمة ال�صحية واملقرة 

عامليا وحمليا من هيئة الغذاء والدواء.
وق�������ال »لزال���������ت ه������ذه ال���ب���وف���ي���ه���ات 
ب��ع��ي��دة ع���ن ت��ط��ب��ي��ق الأن���ظ���م���ة ال�����ص��ح��ي��ة 
ل  امل��ث��ال،  �صبيل  وعلى  ال��الزم��ة،  الوقائية 
مع  البال�صتيكية  امل��الع��ق  ت�صتخدم  ت���زال 
تلك  ب���اأن  ال��ع��ل��م  م��ع  ال�صاخنة  امل�����ص��روب��ات 
املالعق، تتفاعل مع احلرارة وت�صبح مواد 
هيئة  ح���ذرت  ول��ذل��ك  خ��ط��رية،  م�صرطنة 

الغذاء والدواء من ا�صتخدامها«. 
واأردف »ل نعلم هل يعود عدم تطبيق 
اأم  اأم الالمبالة،  هذه التوجيهات للتغافل 
انه ا�صتهتار باأرواح الب�صر يف و�صح النهار«.

واأب����������دى ال�������ص���ه���ري ا�����ص����ت����ي����اءه م��ن 
ه���ذا ال��ت�����ص��رف وب��الأخ�����ض يف ف����روع تلك 
البوفيهات اأمام الكليات ال�صحية التي يعي 

ويفهم طالبها مدى خطورة هذا الفعل. 

جلسات خاصة
ال�صهراين اقرتاحا  نا�صر  الطالب  واأب��دى 
يتمثل يف وجوب توفري جل�صات خا�صة بكل 
من  ب��دل  ال��ط��الب،  بخدمة  لتقوم  بوفيه 
جتمعاتهم اأمام مداخل الكليات وقاعاتها.

توفري  امل�صتثمر  ع��ل��ى  »ي��ج��ب  وق����ال 
كل ما يتعلق باخلدمة التي يقدمها داخل 
اجلامعة، والتي من اأبرزها توفري جل�صات 
الت�صغيلية  ال�صتثمارات  يف  وذل��ك  لالأكل، 
الطالب  جتمع  اأن  اإل��ى  م�صريا  الغذائية«، 

الوجبات  انتظار  يف  الكليات  مداخل  اأم��ام 
مظهر غري ح�صاري.

 سحب الكراسي
ال���ط���ال���ب  و�����ص����ف  ن���ف�������ص���ه،  ال���������ص����ي����اق  ويف 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ص��ه��ري ق��ل��ة ت��وف��ري اأم��اك��ن 
وا���ص��رتاح��ات خ��ا���ص��ة ب��ال��ك��وف��ي��ه��ات، ب��الأم��ر 
ال�صلبي. وزاد »قلة توفري اجلل�صات والأماكن 
املخ�ص�صة للبوفيهات اأدى اإلى �صحب العديد 
�صاحات  اإل��ى  القاعات  لكرا�صي  الطالب  من 
اجلامعة ومداخلها، وذلك ي�صبب لنا م�صاكل 
من حيث قلة الكرا�صي يف القاعات وح�صور 
ي�صتطيع  ل  الأحيان  اأغلب  ويف  املحا�صرات، 
القاعات  يف  كر�صي  ع��ن  يبحث  اأن  ال��ط��ال��ب 
املجاورة لتجنب عدم حت�صريه ب�صكل �صريع« 
بالبوفيهات  خا�صة  جل�صات  بتوفري  مطالبا 
اأك����ر �صريحة  ب��ع��دد ك��را���ص��ي ك���اف ل��ي��خ��دم 

ممكنة من الطالب.

تفاوت تحت سقف واحد 
وو�صف الطالب عبدالعزيز خالد البوفيهات 
القائمني  اأن  م�صيفا  امل�صتوى،  عالية  باأنها 
وملمو�صة،  وا�صحة  بنظافة  يتميزون  عليها 

اإ�صافة اإلى اأن اأ�صعارها جيدة.
وقال »م�صتوى البوفيهات من ناحية 
واأ���ص��ع��اره��ا  ع���ال،  بها  وال��ع��ام��ل��ني  النظافة 
التفاوت  بع�ض  هناك  اأن  م�صتدركا  جيدة، 
اأخرى  اإلى  بوفيه  الأ�صعار، من  ناحية  من 
مع اأنها جميعها حتت �صقف واحد، مطالبا 
ب��ت��وح��ي��د الأ����ص���ع���ار يف ج��م��ي��ع ال��ب��وف��ي��ه��ات 
يخدم  مبا  اجلامعة  من  وتنظيم  باإ�صراف 

طالبها يف �صتى املجالت والفروع.
الذي نحلم  الوحيد  »ال�صيء  واأ�صاف 
ب���ه ك��م��ا ي���ح���دث يف اجل���ام���ع���ات الأخ�����رى 
ب���ال���ري���ا����ض وج�������دة، ت���وف���ري وا���ص��ت��ق��ط��اب 

كوفيهات عاملية ذات م�صتوى عال«.

البالستيك.. قاتل قليل التكلفة
ي�صكل البال�صتيك اإحدى اأكرث املواد املف�صلة 
للكهرباء  ع���ازل  فهو  ال�صناعي،  ال��ع��امل  يف 
ولكنه  التكلفة،  ومنخف�ض  للت�صكيل  وقابل 
يف الوقت نف�صه يحمل اآثارا �صحية خطرية، 
وف����ق م��ن��ت��ق��دي��ه ودرا�����ص����ات ع�����دة، ت���وؤث���ر يف 

الإن�صان والبيئة. فما هذه الآثار ال�صحية؟
البال�صتيك  منتجات  خطورة  ترتبط 
ت�صمى  م���واد  ع��ل��ى  ب��اح��ت��وائ��ه��ا  ك��ب��ري  ب�صكل 
phthalates، وهي مواد ت�صاف  »فثاليتات« 
مرونته،  لزيادة  ت�صنيعه  اأثناء  للبال�صتيك 
وتت�صلل الفثاليتات من منتجات البال�صتيك 
وي�صمل  الب�صر،  وحتى  والطعام  الهواء  اإل��ى 

ذلك اجلنني يف رحم الأم.

ت�صمى  مادة  الفثاليت يف  مادة  وتدخل 
على  ت�صتخدم  وهي  كلورايد«،  فينيل  »بويل 
نطاق وا�صع يف �صناعة األعاب الأطفال، مثل 
التي  البال�صتيكية  )ال��ق��ط��ع��ة  ال��ع�����ص��ا���ص��ة 
يع�ض عليها الطفل لتخفيف اآلم الت�صنني(،  
والأل����ع����اب ال���ط���ري���ة والأل����ع����اب امل��ن��ف��وخ��ة.  
وت��ن��ت��ق��ل ه�����ذه امل�������ادة م����ن ه�����ذه امل��ن��ت��ج��ات 
مل�صها،  ع��ر  والبيئة  الطفل  اإل��ى  والأج�����ص��ام 
م�صحوبة  املالم�صة  تكون  عندما  وبخا�صة 

ب�صغط.
والحت��������اد  امل����ت����ح����دة  ال������ولي������ات  ويف 
الأوروبي وكندا واأ�صرتاليا، منعت ال�صلطات 
ا�صتخدام الفثاليت يف املنتجات البال�صتيكية 

التي ي�صتعملها امل�صتهلكون، مثل: الر�صاعات 
واألعاب الأطفال وال�صحون والأكواب.

أبرز اآلثار السلبية للفثاليتات
على صحة اإلنسان

الدهون. تخزين  • زيادة 
اأم��ر  وه���و  الأن�����ص��ول��ني،  م��ق��اوم��ة  • زي����ادة 

يرتبط مبر�صى ال�صكري.
اجلن�صية. الهرمونات  م�صتوى  • انخفا�ض 

• تاأثري على اجلهاز التنا�صلي لدى الذكور 
والإناث.

• هناك عالقة حمتملة بني تركيز فثاليت 
ب��اجل��ه��از  ب���ول الأم وم�����ص��اك��ل  ت��ط��وري��ة  يف 

عدم  مثل  ال��ذك��ور،  املواليد  ل��دى  التنا�صلي 
نزول اخل�صية ب�صكل كامل.

وج��ود  اح��ت��م��ال��ي��ة  اإل���ى  امل��ع��ط��ي��ات  • ت�صري 
ع���الق���ة ع��ك�����ص��ي��ة ب���ني ارت���ف���اع ت��رك��ي��ز م���ادة 
لدى  الق�صيب  وع��ر���ض  الأم،  ل��دى  فثاليت 
الأم  ارتفع تركيزها لدى  كلما  اأي  امل��ول��ود،  

قّل عر�ض ق�صيب الطفل اإذا كان ذكرا.
املني. نوعية  على  • التاأثري 

أبرز اآلثار السلبية للفثاليتات
على البيئة والحيوان

التي  باملواد  والرتبة  واملاء  الهواء  • تلويث 
تت�صرب منها.
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مالحظات الطالب
• انعدام أماكن

للجلوس بالبوفيهات
• استخدام األواني 

الباستكية
• تفاوت األسعار دون مبرر

• قصور في تنويع 
الوجبات

• االحتكار يئد
مشاريع طابية

نا�صر ال�صهراينماجد ال�صهريعلي العمريعبد العزيز خالدعبد الرحمن ال�صهريريا�ض ال�صهري

ع��ل��ى  ال��ت��ح��ل��ل  ���ص��ع��ب  • ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك 
اأن��ه  ي��ق��در  فمثال  ال��ب��ي��ول��وج��ي،  ال�صعيد 
ي��ح��ت��اج اإل����ى م��ا ب��ني 100 اإل����ى األ����ف �صنة 
حتى يتحلل عندما يتم طمره يف مقالب 

القمامة.
يقل  التي  البال�صتيكية  الأكيا�ض  • توؤدي 
���ص��م��ك��ه��ا ع���ن 20 م��ي��ك��رون��ا اإل�����ى اإح�����داث 
يف  ال�صحي  ال�صرف  اأنظمة  يف  ان�صدادات 
امل��دن، مما ي��وؤدي حل��دوث في�صانات فيها 

اأثناء مو�صم الأمطار.
ال��ت��ي  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة  امل������واد  • ت��ت�����ص��ب��ب 
الكائنات  م��الي��ني  بقتل  البحر  يف  تلقى 

البحرية �صنويا.

العدد 200  |  06 جمادى الثاني 1438  |  05 مارس 2017



قصة خبرية

سعيد العمري

ي��ع��ي�����ض اأغ���ل���ب ط���الب اجل��ام��ع��ة على 
امل��ك��اف��اأة اجل��ام��ع��ي��ة رغ���م اأن��ه��ا ل تفي 
مبتطلبات احلياة املعي�صية، مما يدفع 
عمل  عن  البحث  اإل��ى  للجوء  بع�صهم 

يف امل�صاء ل�صد احتياجاته املالية.
واأغ����ل����ب م���وظ���ف���ي الأ������ص�����واق يف 
ال���ف���رتة امل�����ص��ائ��ي��ة ه���م م���ن ���ص��ري��ح��ة 
ط������الب  اجل����ام����ع����ات، ب��ي��ن��م��ا مي��ت��ه��ن 
جميع  ويف  اأخ�����رى؛  اأع���م���ال  بع�صهم 
احل��الت فاإن ذلك يعود على الطالب 
عقب  �صتعينه  التي  وال��ف��وائ��د  بالنفع 

تخرجه.
اأن  اأحب  الذي  الطالب اجلامعي 
يرمز اإلى نف�صه با�صم »عزيز«، هو من 
تبدو  مهنة  امتهن  اجل��ام��ع��ة،  ط��الب 
غريبة نوعا ما بعدما ف�صل العمل يف 
بيع ال�صاي، لريفع دخله ال�صهري من 

األف ريال اإلى خم�صة اآلف ريال.

البحث عن وظيفة
فقرية  اأ���ص��رة  يف  »اأعي�ض  عزيز:  يقول 
اأخوات،  اأبي واأمي وثالث   مكونة من 
واأخ وحيد، ونقيم يف بيت �صعبي باأحد 
ال��ق��دمي��ة مب��دي��ن��ة خمي�ض  الأح����ي����اء 
هو  ال��وح��ي��د  دخلنا  وم�����ص��در  م�صيط، 
تخرجي  وعند  الجتماعي،  ال�صمان 
من الثانوية �صعيت لاللتحاق بوظيفة 
تنجح  مل  ولكن  عنها،  كثريا  وبحثت 
درا�صتي،  اأكمل  اأن  فقررت  حماولتي، 
وكنت خائفا جدا لو�صعنا املايل ومن 
امل�صتقبل املجهول الذي باءت يوؤرقني 

وي�صهر مقلتي، وبعد اأن ا�صتخرت اهلل، 
درا���ص��ت��ي اجلامعية  اأوا���ص��ل  اأن  ق��ررت 

م�صتعينا باهلل«.

أول كأس شأي
التحق  اأن  ق��ررت  ويكمل عزيز: »حني 
ب��اجل��ام��ع��ة راودت���ن���ي ف��ك��رة ب��ي��ع �صاي 
اجل���م���ر ف���اخ���رتت م��ك��ان��ا ق��ري��ب��ا من 
منزيل، وبداأت يف جمع راأ�ض املال الذي 
ف��ق��ط،  ���ص��وى 500 ري����ال  ي��ك��ل��ف��ن��ي  مل 
وذه���ب���ت لأح�����د الأ�����ص����واق وا���ص��رتي��ت 
الأدوات الالزمة لذلك العمل، وبداأت 
يف اأول يوم يل وولعت احلطب وركبت 
�صاي جمر، م�صتعينا بخرة  براد  اأول 
والدتي، حفظها اهلل، يف اإعداد ال�صاي، 
وامل���ارة  لعل  ال�صيارات  اأراق���ب  وظللت 
بطلب  اأح��ده��م  يل  يتقدم  اأن  وع�صى 
كوب �صاي جمر، واأخريا جاء اأول زبون 
اإيّل حمققا  بالتوافد  الزبائن  ب��داأ  ثم 

يف يومي الأول مك�صب 130 ريال. 
ويف ن��ه��اي��ة ال���ي���وم اأط���ف���اأت ال��ن��ار 
وح��م��ل��ت اأدوات������ي م��ع��ي راج���ع���ا مل��ن��زيل 
لأخرهم بح�صيلتي يف اأول يوم عمل 
حر، وقبل و�صويل اإلى املنزل توجهت 
واأخ��ذت ع�صاء  القريبة  لأح��د املطاعم 
بفرح  اجل��م��ي��ع  وا�صتقبلني  لأ���ص��رت��ي 
و�صرور، ودعموين من اأجل ال�صتمرار 

يف ذلك العمل«.

ساعات بيع الشاي
ووا�صل »بداأت اأعمل يوميا من ال�صاعة 
ال���12  وح��ت��ى  م�صاء  والن�صف  الثانية 
ل��ي��ال، وظ��ل��ل��ت ع��ل��ى ه���ذا احل����ال م��دة 
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للشاي
تاريخ
وقصائد

الطالب عزيز يتحدى »الظروف« ببيع الشاي
�صهر كامل، متوجا جهدي بدخل قدره 
امل�صاريف واللتزامات  األف ريال غري 
الأخ����������رى، وع���ن���دئ���ذ اق����رتح����ت ع��ل��ي 
والدتي اأن ت�صنع هي يف البيت معجنات 
و���ص��م��ب��و���ص��ة ل��ب��ي��ع��ه��ا ب��ج��ان��ب ال�����ص��اي، 
وبحمد اهلل ارتفع دخلي، وبداأت الأ�صر 
وزاد  عندي  ب�صاعتها  بعر�ض  املنتجة 
وق��ررت  ال�صهري،  الدخل  احلمد  وهلل 
تو�صيع ن�صاطي يف بيع ال�صاي، واخرتت 
الرئي�صة،  ال�صوارع  اأحد  اآخر  يف  مكانا 
اإل���ى ذل��ك مكانا ثالثا  اأ���ص��ف��ت  واأي�����ص��ا 
وال��ق��ه��وة،  ال�����ص��اي  فيه  مقدما  وراب��ع��ا 
املنتجة،  الأ����ص���ر  ت��ع��ر���ص��ه  م��ا  وك��ذل��ك 
وبف�صل اهلل ارتفع دخلي اإلى اأكرث من 

خم�صة اآلف ريال �صهريا.
 اأم������ا اأن������ا ف��ب��ق��ي��ت ب���رف���ق���ة اأخ����ي 
ال�صغري يف مكاين الأول وم�صرفا على 
ارتفاع  املواقع الأخ��رى، ومع  عمال يف 
دخ���ل���ي ال�����ص��ه��ري حت�����ص��ن��ت اأو���ص��اع��ن��ا 
اآخر  �صكن  اإل��ى  اأ�صرتي  ونقلت  امل��ادي��ة، 
�صيارتي  بيع  يف  حاليا  واأف��ك��ر  اأرح����ب، 
مت  ه��ذا  اأخرى، وكل  و�صراء  ال�صغرية 

بف�صل اهلل وحده.

لماذا عزيز؟
وع����ن ع����دم اإظ����ه����ار ا���ص��م��ه احل��ق��ي��ق��ي 
والكفاح،  النجاح  يف  من��وذج��ا  ب�صفته 
قال  عزيز،  ا�صم  اختياره  وراء  وال�صر 
»يف جمتمعنا اأنا�ض حمبطون واآخرون 
يرون اأن العمل والكفاح عيب، واأذكر اأن 
اأحد الطالب ممن يعرفونني، جاءين 
ذات م���رة ون�����اداين ي��ا »���ص��دي��ق واح��د 
يعلمون  ول  حمبطون،  فمثله  �صاي«، 
غ���ريي؛  ع��م��ل  اأو  ع��م��ل��ي  وراء  ال�����ص��ر 
لذلك اأردت  اأن اأعمل بعيدا عن هوؤلء 
اأريد م�صتعينا بدعوات  حتى اأحقق ما 
ووقوفهم  ودعمهم  واإخ��وت��ي،  وال���دّي 
معي، ول اأخفيك �صرا اأين اأعمل حاليا 
ع��ل��ى م�����ص��روع ح��ق��ي��ق��ي واأع���ك���ف على 

درا�صة جدوى ذلك امل�صروع«.

تأثر الدراسة بالعمل
درا����ص���ت���ه بعمله  ت���اأث���ر  م����دى  وع����ن 
يف ب��ي��ع ال�����ص��اي، ق���ال ع��زي��ز »اأدر������ض 
كتبي  واإن  امل�صاء،  يف  واأع��م��ل  �صباحا 
وم����ذك����رات����ي وح���ا����ص���وب���ي دائ����م����ا م��ا 
ترافقني خالل عملي يف امل�صاء، واأنا 
يتبق  ومل  ال��ث��ال��ث��ة  ال�صنة  يف  ح��ال��ي��ا 

على تخرجي اإل القليل«.

واأوراقها  ا�صم يطلق علي �صجرية  »ال�صاي« 
وعلى امل�صروب الذي ي�صنع من الأوراق.

وال����ن����ب����ات دائ�������م اخل�������ص���رة م��وط��ن��ه 
حوايل  ارت��ف��اع  اإيل  ينمو  اآ�صيا،  يف  الأ�صلي 
�صجريات  اإيل  غالبا  يقلم  لكنه  و  اأم��ت��ار   9
واأوراق���ه  م��ن 90-150����ص���م،  �صغرية طولها 
رحم��ي��ة خ�����ص��راء داك��ن��ة، ي��ح��ت��اج اإيل تربة 
خ�صبة و طق�ض حار و مطر غزير، واأف�صل 
القمة،  والقريب من  الرقيق منها  الأوراق 
ثم  تذبل  وت��رتك حتي  باليد  وه��ي تقطف 
ت�صخن  الأخ�����ص��ر  وال�����ص��اي  وت�صخن،  ت��رم 
املنتجة  ال���دول  ف��ور قطفها، واأه���م  اأوراق����ه 
لل�صاي الهند وال�صني و�صيالن واأندوني�صيا 

واليابان.
انت�صارا  امل�صروبات  اأكرث  ال�صاي من  و 
الأم��م  اأك��رث  هم  والريطانيون  العامل،  يف 

ل��ل�����ص��اي، ول��ه��م يف �صربه  ���ص��رب��ا  الأورب����ي����ة 
ال�����ص��اع��ة  )����ص���اي  واأدوات  ون���ظ���ام  ط��ق��و���ض 

اخلام�صة(.
وق�������د وف�������د ال���������ص����اي ع����ل����ي ال����ع����امل 
الإ���ص��الم��ي و ���ص��ار م�����ص��روب��ا دائ��م��ا و من 
اأك����رث الأم�����م ���ص��رب��ا ل��ل�����ص��اي م���ع ال��ع��ن��اي��ة 
اإي��ران وتركيا وم�صر  اأه��ل  اأدوات��ه  بنظافة 
واحل��ج��از وال���ع���راق، واأه����ل امل��غ��رب ال��ذي��ن 
ي�������ص���رب���ون غ���ال���ب���ا ال�������ص���اي الأخ�������ص���ر م��ع 
اأهل احلجاز  اأما  »اأت��اي«  النعناع وي�صمونه 
ف��ي�����ص��م��ون��ه »���ص��اه��ي« وه���م م��ول��وع��ون به 

يكرثون من �صربه علي الدوام.
ويف م�صر ي�صمي اأهل الريف ال�صاي 
»ال���������ص����اذيل«، وه����م ي��غ��ل��ون ال�������ص���اي ع��دة 
مرات ي�صمونها اأدوار وي�صربون يف اأكواب 
�صغرية وي�صب من فوق، في�صنع رغاوي 

كبرية  مبالغ  ينفقون  ال��ف��الح��ون  وك���ان 
الريف  اأه���ل  ���ص��اي  وي�صمي  ال�����ص��اي،  علي 

ال�صاي الأ�صود.

أبيات قيلت في الشاي
قال ال�صيخ عبد اجلليل برادة املدين )تويف 

حوايل 1325ه�( مادحا ال�صاي:
اأري كل ما حتوي جمال�ض اأن�صنا

جنودا لدفع الهم �صلطانها ال�صاهي
و ل�ي�ض ل�ها اأم�ر يت�م ب��دونه

وه�ل ت�م اأم�ر لل�جنود ب�ال �ص�اه

وقال بع�ض ف�صالء اأهل مكة ميدح ال�صاي 
ويرغب فيه:

و�صربك لل�صاهي يزيدك به�جة
اإذا كان مع �صحب و يف و�صطهم جلوا

ودع كل م�صروب �صواه ومل له
اإذا كان متقون�ا و يف جوفه احل�لوا
و�صع فيه من طيب ي�صمي بعنر
ك�ذاك حليبا فهو اأجم�ع لل�ص�ه�وي

اإذا اجتمعت يف جمل�ض ال�صرب هذه
فلذاته تزهو عن املن و ال�صلوي.

وق����ال ال�����ص��ي��د ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ق��ي��ل ي�����ص��األ 
�صاحبا له اأن يعدا ال�صاي معا:

منك النبات و مني النار اأ�صرمها
و املاء مني ومنك ال�صاي واللنب

كذا اأوانيه يا هذا حت�ص�رها 
والغ�صل من اإذا م�صها الدرن

وال�صب منك ومني ال�صرب اأجمعه
وال�صكر مني اإذا اأوليت يا فطن
مني القبول ملا ي�صخو باأخ�صره

لكن اأ�صوده عندي هو احل�صن
ما اأح�صن ال�صاي اإذا فاحت لويزته

كذاك نعناعه والعنر اللدن
باهت به ال�صاي اأقوم له �صربوا

منه و قد طربوا ما م�صهم حزن
فيه الفوائد من ته�ص�يم ماأكلنا

ك�ذاك ق�لب �صجي ناله و�صن.

وقال ال�صيخ اأحمد بن اأمني بيت املال املكي 
يو�صي بتقدمي ال�صاي لل�صيف العزيز:

اإذا زار من تهواه يوما م�ودة
وقد اأيقنت بالود م�نك ن��فو�صه

فاإن رمت اأن حتظي بلطف حديثه
وبادرت بال�صاهي يطول جلو�صه
واإن ت�صقه ال�صربات يا �صاح اإنه

ي�قوم اإذا دارت عل�يه كوؤو�ص�ه.
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أندية

عدنان األلمعي

الطالب  الإ���ص��ك��ان،  ن��ادي  رئي�ض  اأو���ص��ح 
اأن النادي ي�صعى  وليد حممد القواتي، 
اإل������ى ت���ق���دمي ال����رام����ج ال���ت���ي ت��ن��ا���ص��ب 
خم��ت��ل��ف ال����ط����الب، يف ظ����ل اخ���ت���الف 
ثقافاتهم وجن�صياتهم، كما ياأمل يف رفع 

م�صتوى الوعي و�صطهم.

حدثنا عن النادي؟
املركزية  الأن��دي��ة  اأح���د  الإ���ص��ك��ان   نادي 
الرامج  من  العديد  ويقدم  باجلامعة، 
رفع  بهدف  ال�صكن  لطالب  والأن�صطة 
الطالب  عند  والتفكري  الوعي  م�صتوى 
اجل��ام��ع��ي، وك���ذل���ك ت��ع��م��ي��ق ال��ع��الق��ات 
ال��ط��ي��ب��ة ب����ني ال����زم����الء م����ن خم��ت��ل��ف 

اجلن�صيات.

كيف ترى ف�سل نادي الإ�سكان
عن نادي املنح؟

رئيس نادي اإلسكان: تعدد الجنسيات 
يجبرنا على تنويع برامجنا 

نادي اإلسكان
الرؤية

للطالب،  مالئمة  بيئة  خلق  اجلامعي اإلى  الإ���ص��ك��ان  ن���ادي  ي�صعى 
ت�صهم يف تعميق روح التعاون والتاآخي فيما بينهم لي�صهموا بفاعلية 

يف خدمة دينهم ووطنهم وهدفهم التعليمي الذي جاءوا من اأجله.

الرسالة
التكامل والتوازن يف �صخ�صية الطالب بني درا�صته وحياته  حتقيق 
امل�صكالت  على  التغلب  يف  وم�صاعدته  همومه  ومالم�صة  الطبيعية 
الطالب  رب��ط بني  النادي من  به  التي تواجهه من خ��الل ما يقوم 

وعمادة �صوؤون الطالب.

 األهداف
الطالب  على  يعود  فيما  وا�صتثماره  ال��وق��ت  م��ن  ال�صتفادة   •

بالنفع والفائدة.
• اكت�صاف املهارات واملواهب الطالبية والعمل على تنميتها.

• العمل على بناء عالقات اإيجابية بني الطالب والتدرب على 
العمل اجلماعي وحتمل امل�صوؤولية.

• تو�صعة مدارك الطالب يف مدى اأو�صع من جمال تخ�ص�صه.
• تعميق ال�صلة بني الطالب وجامعته وتعديتها اإلى اأكرث من 

جمرد الدرا�صة فقط.

رؤساء لجان النادي
• رئي�ض النادي:

وليد حممد خالد القواتي  

• رئي�ض اللجنة الريا�صية:
اإبراهيم الدوامية

• رئي�ض اجلنة الجتماعية:
خالد احلياين

خ���ط���وة ج���ي���دة و���ص��ي��ك��ون 
ل��ه��ا اأث�����ر اإي���ج���اب���ي، فهي 

�صت�صهم يف تنوع الرامج �صواء لطالب 
اأم الإ���ص��ك��ان، ك��م��ا ينتج ع��ن ه��ذا  امل��ن��ح 
وتوفري  الطالب  رغبات  تلبية  الف�صل 
جميع  م��ن  ال��رام��ج  م��ن  احتياجاتهم 

النواحي.

ماذا يقدم النادي للطالب؟
ال���ن���ادي ي��ن��وع يف ت��ق��دمي ب��راجم��ه من 
ري��ا���ص��ة وث��ق��اف��ة واأخ�����رى اج��ت��م��اع��ي��ة، 
واأخ���رى  ترفيهية،  رح���الت  ينظم  كما 
ببع�ض  الإ����ص���ك���ان  ل���ط���الب  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

مناطق اململكة العربية ال�صعودية.

ماذا عن عدد الطالب
وجن�سياتهم يف النادي؟

النادي ي�صم خمتلف اجلن�صيات ب�صبب 
ا�صتقطاب ال�صكن اجلامعي للعديد من 
ال��ط��الب ال��دار���ص��ني م��ن خ��ارج اململكة، 

وه���و م��ا ي��ج��رن��ا ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ال��رام��ج 
املقدمة.

 
هل واجهتم اإ�سكالية

يف تلبية رغبات الطالب
يف الفعاليات وخ�سو�سا

اأن بع�سهم من دول اأخرى؟ 
اإ�صراك الطالب يف  اإل��ى  النادي  ن�صعى يف 
اخ��ت��ي��ار ال��رام��ج وال��ف��ع��ال��ي��ات، ونحر�ض 
ويلبي  ينا�صبهم  م��ا  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  دائ��م��ا 
اأوق���ات  نغطي  لكي  ومواهبهم  رغباتهم 

فراغهم مبا يفيدهم.

ما اأبرز الفعاليات لديكم؟ 
دائ���م���ا م���ا ي��ك��ون ل����دى ال��ط��ال��ب فعالية 
حمببة له، ولدينا نحن يف نادي الإ�صكان 
فعالية اجتماعية ن�صعى من خاللها اإلى 

اأبرزها  من  متنوعة  برامج  تقدمي 
املختلفة  ال��ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
اإ�صافة  الطالب،  جن�صيات  مبختلف 
اإل����ى خ��ل��ق احل����ب وامل������ودة ب���ني اجل��م��ي��ع، 
وي��ح�����ص��ر ه����ذه ال���ل���ق���اءات اأك�����رث م���ن60 

طالبا.

هل هناك برامج خا�سة 
للطالب امل�ستجدين؟

الطالب  تهيئة  اإل��ى  ون�صعى  تاأكيد،  بكل 
امل�صتجد يف ال�صكن وتعريفه على تعليمات 
واأنظمة ال�صكن، اإ�صافة اإلى تعريفه على 

املرافق التي يجب اأن ي�صتفيد منها.

ماذا عن تعاونكم مع نادي املنح؟ 
نحر�ض على التعاون ب�صدة، وخ�صو�صا يف 
التعرف على ثقافات ال�صعوب من خالل 
اجلامعة،  ت�صت�صيفهم  التي  املنح  طالب 
اململكة  ثقافة  على  تعريفهم  اإلى  اإ�صافة 

العربية ال�صعودية.

المدن الجامعية.. قيمة مضافة
ت��ع��د امل����دن اجل��ام��ع��ي��ة م���ن اأه����م ق��ط��اع��ات 
ال��رع��اي��ة ل��ط��الب اجل��ام��ع��ات ���ص��واء كانت 
علمية  اأو  ���ص��ح��ي��ة  اأو  اج��ت��م��اع��ي��ة  رع���اي���ة 
ت��وف��ر ح��ي��اة  ف��ه��ي  اأو ري��ا���ص��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  اأو 
جامعية متكاملة لأبنائها الطالب؛ فاملدن 
املالئم  الجتماعي  الو�صط  هي  اجلامعية 
ترعى  ف��ه��ي  اجل��ام��ع��ي  للطالب  وامل��ن��ا���ص��ب 
الطالب  ث��م  علميا  امل��ت��ف��وق  ال��ط��ال��ب  اأول 
املغرتب وكذلك الطالب ذوى الحتياجات 
اجتماعية  اأو  �صحية  كانت  �صواء  اخلا�صة، 
وذلك فى حدود ن�صبة معينة لتدعيم القيم 
�صاعة   24 م���دار  على  ع��ام  ب�صكل  ال�صليمة 
ي��وم��ي��ا ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى ذل���ك ي��وج��د نظام 

املقيمني  الطالب  جلميع  متكامل  غذائي 
ب��امل��دن ي��ت��م م��ن خ��الل��ه ت��ق��دمي ال��وج��ب��ات 
ال���غ���ذائ���ي���ة وو����ص���ع���ه���ا ح�����ص��ب اح��ت��ي��اج��ات 
فى  متخ�ص�صون  اأ�صاتذة  مبعرفة  الطالب 

التغذية باجلامعة.

أهداف المدن الجامعية
• توفري مكان منا�صب لالإقامة على اأعلى 

م�صتوى.
على  للطالب  الغذائية  الوجبات  • توفري 

م�صتوى عال من اجلودة.
وتهيئة  للطالب  الكاملة  الراحة  • توفري 

اجلوى املنا�صب للمذاكرة.

الطالب  وتوجية  الفراغ  وقت  • ا�صتغالل 
تعود  التي  الأن�صطة  خمتلف  ممار�صة  اإل��ى 

على الطالب بالفائدة.
مع  للتعارف  للطالب  الفر�صة  اإت��اح��ة   •
ط�����الب م����ن ك���ل���ي���ات اأخ�������رى وجم�����ت��م��ع��ات 

خمتلفة.
ال���الزم���ة  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  • ت���وف���ري 
ل��ل��ط��الب ل��ت��وف��ري ���ص��ي��ارة اإ���ص��ع��اف خا�صة 

لنقل الطالبات من املدن اإلى امل�صت�صفى.
وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة  ال���ن���دوات  • اإق���ام���ة 
والعلمية ب�صفة م�صتمرة لتثقيف الطالب، 
وغري ذلك من ن�صاطات اجتماعية وعلمية 

وترفيهية.

• توفري مكتبات حتتوى على كتب علمية 
ودرا����ص���ي���ة مل�����ص��اع��دة ال���ط���الب ع��ل��ى تنمية 

الفكر وال�صتيعاب الدرا�صى.
امل�صلحة  ف��ى  ال��ط��الب  غ��اي��ات  ت��رك��ي��ز   •
ال��ع��ام��ة اأك���رث م��ن ت��رك��ي��زه��ا ف��ى امل�صلحة 

اخلا�صة.
ب���امل���دن  ال����ط����الب  ال���ن�������ض���اط  • ت���وج���ي���ة 

اجلامعية مبا يتفق مع روح اجلامعة.
عن  الطالب  بني  الجتماعي  التكافل   •
مع  الطالب  تدفعها  التي  امل�صاهمة  طريق 
ر���ص��وم الإق���ام���ة يف ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���ص��ي 
عليهم  ينطبق  ل  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  برعاية 

�ضروط الإقامة بنظام الإقامة املوؤقتة.
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مواهب طالبية

اليامي: »عبيد« من إبداعاتي..
وحقق 40 ألف مشاهدة

فن المونتاج.. التعريف وتاريخ الظهور
ه����و ف����ن اختي����ار وترتي����ب امل�صاه����د وطوله����ا 
الزمن����ي عل����ى ال�صا�ص����ة، لتتحول اإل����ى ر�صالة 
 Montage حمددة املعنى. واأما كلمة املونتاج
الإجنليزي����ة  يف  ويقابله����ا  فرن�صي����ة،  فه����ي 
كلم����ة Edit، وي�صاويه����ا يف العربي����ة التوليف 
الت�صوي����ر  اخ����رتاع  كان  واإذا  التحري����ر.  اأو 
الفوتوغ����رايف يع����ود اإلى منت�ص����ف القرن 19، 
ف����اإن اخ����رتاع ال�صينم����ا كان يف نهاي����ة الق����رن 

ذاته )1895( يف فرن�صا.
الأ�صا�صي���ة  ال�صينم���ا  فك���رة  وتع���ود 
اإل���ى ت�صوي���ر �صل�صل���ة م���ن ال�ص���ور الثابت���ة 
بفوا�ص���ل زمنية مت�صاوي���ة مل�صهد ما، فيتم 

بذل���ك ت�صجي���ل احلرك���ة، اأي اإ�صافة البعد 
الزمني اإل���ى عامل ال�ص���ور الفوتوغرافية. 

ثم اأ�صيف ال�صوت لحقا.
بالت�صوي���ر  ال�صينمائي���ون  ب���داأ  وق���د 
ث���م  ت�صوي���ره،  امل���راد  للم�صه���د  امل�صتم���ر 
عر�ص���ه دون اأي تدخ���ل اأو تغي���ري، و�صيئ���ا 
ف�صيئ���ا ب���داأ ال�صينمائ���ي يتدخ���ل يف ترتيب 
اللقط���ات وت�صل�صلها، كما حدث مع املخرج 
الأمريك���ي ادوي���ن اإ����ض. بورت���ر يف فيلم���ه 
»�صرق���ة القط���ار الك���رى« ال���ذي اأنتج عام 
1903؛ اإذ و�ص���ع املنت���ج لقط���ة ذات منظ���ر 
لعام���ل  تعليمات���ه  يف  كت���ب  وق���د  كب���ري، 

العر����ض اأن���ه ميك���ن و�ص���ع اللقط���ة اإم���ا يف 
بداي���ة الفيلم واإما يف نهايت���ه طبقا لذوقه 
ال�صخ�ص���ي. ثم ظهر املخرج غريفيث، وهو 
اأي�ص���ا اأمريك���ي، فتم���ت عل���ى يدي���ه اأن�ص���ج 
فق���د  املتعم���د؛  التدخ���ل  ه���ذا  حم���اولت 
�صعى اإلى خل���ق موؤثرات درامية عن طريق 
ترتي���ب اللقط���ات ب�ص���كل مع���ني ل يتطابق 
مع الواقع املنق���ول اأو امل�صور.  ومن خالل 
جتارب���ه واأفالم���ه الق�ص���رية، تو�ص���ل اإل���ى 
حقيقة اأنه ي�صتطيع تق�صيم امل�صهد الواحد 
)ال���ذي يروي عادة حدث���ا واحدا( اإلى عدة 
لقط���ات. ولك���ن ه���ذا ال�صع���ي مل يلب���ث اأن 

تط���ور عل���ى اأي���دي املخرج���ني الرو�صي���ني 
»ايزن�صتاي���ن«، و »بودوفك���ني«، حت���ى و�صل 

الأمر اإلى ما هو عليه اليوم.

وظيفة المونتاج
• حذف الأجزاء الزائدة من امل�صاهد.

الت�صوير. اأخطاء  • ت�صحيح 
• اإ�صافة عنا�صر خارجية اإلى الفيلم 

)�صور ثابتة، ن�صو�ض، اأ�صوات(.
مث���ل  خمتلف���ة  موؤث���رات  اإ�صاف���ة   •

النتقالت والفالتر املختلفة.
• ترتيب امل�صاهد ح�صب املخطط املو�صوع.

هادي الشهراني

ال�صيدلة عن ممار�صة  درا�صة  تثنه  مل 
هوايته و�صقل موهبته، فا�صتطاع اإنتاج 
اأفالم ومقاطع فيديو نالت ا�صتح�صان 
م��ت��اب��ع��ي��ه، وم��ن��ه��ا ف��ي��ل��م ي��ح��م��ل ا���ص��م 
»ع��ب��ي��د« يف »ي��وت��ي��وب«، ح��ق��ق 40 األ��ف 
حممد  مبارك  الطالب  اإن��ه  م�صاهدة. 
اليامي ال��ذي �صرد يف حديث ل� »اآف��اق« 
اأن���ه بحر  م�����ص��واره م��ع امل��ون��ت��اج، مبينا 
وا�صع من الإبداع مينح املرء الف�صول.

حدثنا عن بدايات م�سوارك؟ 
ب����داأت ب��رن��ام��ج »���ص��وين ف��ي��غ��ا���ض« مع 

ج��ه��از لب���ت���وب ���ص��ع��ي��ف ن�����ص��ب��ي��ا لعمل 
املونتاج، وتعلمته من مقاطع »يوتيوب« 
اأغلبها ُت�صرح على  التعليمية التي كان 
ب��رن��ام��ج »����ص���وين ف��ي��غ��ا���ض«، ووا���ص��ل��ت 
اليوم،  اإل��ى  الرنامج  ه��ذا  على  العمل 
ول زال هناك العديد والكثري لأتعلمه.
وم����ن امل���ع���روف اأن م���ن ي��ع��م��ل يف 
كثري  تنفيذ  ي�صتطيع  امل��ون��ت��اج  جم��ال 
م����ن ال���ل���ق���ط���ات الإب����داع����ي����ة واخل�����دع 
امل�صور بغري  املقطع  واإخ��راج  الب�صرية 
النا�ض  خ��داع  بهدف  الأ�صلية  �صورته 
الظواهر  من  وه��ذه  احلقائق،  وتزوير 
ال�صالبة، لكن هديف من ذلك كله تعلم 

املزيد واإبهار امل�صاهد. 

ما الذي ا�ستهواك يف املونتاج؟
املونتاج بحر وا�صع من الإبداع مينحك 
الف�صول لتعلم اأ�صياء اأخرى ت�صاعدك 
يف اإظ���ه���ار م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ب��اأج��م��ل 
وتعديل  ال�صور  ت�صميم  مثل  ���ص��ورة 
اأن���ه م��ن ال�����ص��روري  ال�����ص��وت، مبعنى 
يف  باملونتاج  يعمل  من  م��زاج  يكون  اأن 
قدر  اأك��ر  يعطي  لكي  ح��الت��ه  اأف�صل 
مم��ك��ن م��ن الإب�����داع واحل��رف��ي��ة، واأن���ا 
اأحب العمل بذهن �صاف يف مثل هذا 

النوع من الإبداع.

اأبرز اإبداعاتك؟ 
 فيلم »عبيد« يف يوتيوب، ومت ت�صويره 

بالكامل يف لعبة فيديو، وكانت الفكرة 
ما  ب��ك��ل  وع��م��ل��ت  م���ا،  ن��وع��ا  ا�صتثنائية 
اإم��ك��ان��ي��ات ل��ظ��ه��وره باأف�صل  ل��دي م��ن 
����ص���ورة، وي��ت��ك��ون ال��ف��ي��ل��م م���ن ث��الث��ة 
اأجزاء، وو�صلت م�صاهداته اإلى 40 األف 

م�صاهدة، و هلل احلمد. 

هل من معوقات واجهتك؟
املونتاج،  لعمل  الوقت  تنظيم  �صعوبة 
لأن���ه ي��اأخ��ذ وق��ت��ا ط��وي��ال ج���دا، ومثل 
ه��ذه الأن���واع من الأع��م��ال توجد فيها 
ال��ك��ث��ري م��ن الأي��ق��ون��ات ال��ت��ي تخت�ض 
اأي م��ق��ط��ع م���رئ���ي، وال��ك��ث��ري  ب��ت��زي��ني 
م���ن الخ���ت�������ص���ارات، ك��م��ا اأن الأج���ه���زة 

احل��ا���ص��وب��ي��ة ال�����ص��ع��ي��ف��ة  ت�����ص��ع��ب من 
الإبداع واإنتاج اأي مقطع. 

من دعمك يف م�سريتك الفنية؟
دع���م،  اأي  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ال���ب���داي���ة مل  يف 
ولكن بعد ما تعلمت الكثري، اأتى الدعم 
الداعمني يل  اأه��م  وك��ان  وامل�صاعدات،  

الوالدان واأ�صدقائي. 

ن�سيحة للمبتدئني
يف جمال املونتاج؟

ل تفقد الأمل نهائيا، وحاول اأن تتعلم 
اأكرث على برامج ت�صميم ال�صور، لأنها 
من وجهة نظري هي الطريقة الأ�صهل 

للعمل على برامج املونتاج، ورغم اأنه ل 
ي�ضرتط اأن يكون تعلمها عميقا، فاإنها 
فيديو  مقطع  اإن��ت��اج  يف  ك��ث��ريا  مفيدة 
مميز وخمتلف عن بقية املقاطع التي 
ومواقع  النقالة  الهواتف  على  تاأتينا 

التوا�صل الجتماعي. 

طموحاتك امل�ستقبلية؟ 
امل��ت��ح��رك  اجل��راف��ي��ك�����ض  لتعلم  اأت��ط��ل��ع 
»اأفرت  برنامج  على  جرافيك«  »مو�صن 
والتعمق   ،After Effects اإيفيكت�ض«  
كثريا يف اإنتاج مقاطع الفيديو املطعمة 
اأن جتد  ب��امل��و���ص��ن ج��راف��ي��ك، واأمت���ن���ى 

اأعمايل رواجا وا�صعا.
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املعنية  للدعم واله��ت��م��ام م��ن اجل��ه��ات 
مقارنة  ببقية الفنون الأخرى. 

 
 متى اكت�سفت موهبتك

يف فن الكاريكاتري؟
ملهمة  كنت  اإذ  املتو�صطة،  امل��رح��ل��ة  يف 
ب��ق��راءة امل��ج��الت ال��ك��رت��ون��ي��ة امل�����ص��ورة، 
�صيئا  ال�����ص��ور  وتقليد  ال��ر���ص��م  وج��رب��ت 

ف�صيئا حتى تطورت موهبتي.

جوائز ح�سلت عليها؟ 
يف املرحلة املتو�صطة ح�صلت على �صهادة 
اإبداع، ويف الثانوية فزت باملركز الأول يف 
اإحدى امل�صاركات، ويف املرحلة اجلامعية 

فاطمة األسمري

ور���ص��م  التمري�ض  درا���ص��ة  ب��ني  م��زج��ت 
ال��ك��اري��ك��ات��ري، وا���ص��ت��ط��اع��ت ال��ت��ف��وق يف 
امل��ج��ال��ني، اإذ ح��ازت ع��دة ج��وائ��ز.. اإنها 
طالبة التمري�ض بكلية العلوم الطبية 
فاطمة  املوهوبة  مبحايل،  التطبيقية 
علي ع�صريي، التي فازت باملركز الثاين 
يف الأوملبياد الثقايف للعام 1437-1436. 
اأو�صحت  »اآف����اق«،  اإل��ى  ويف حديث 
ال�صديد  ارتباطها  اأن  ع�صريي،  فاطمة 
ر�صم  اإل���ى  ق��اده��ا  الكرتونية  ب��امل��ج��الت 
اإلى  م�صرية  فيه،  والتفنن  الكاريكاتري 
يفتقرون  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املوهوبني  اأن 

ال��ث��اين يف  جم���ال ر�صم  امل��رك��ز  حققت 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  �صمن   الكاريكاتري 

الذي اأقيم للعام 1437-1436. 

ماذا اأ�سافت لك امل�ساركة
يف الأوملبياد؟  

راأي��ت  عندما  والإجن���از  بالفخر  �صعرت 
اإ�صراري  زاد  وكذلك  تعر�ض،  ر�صومي 
التميز  اإل��ى  والو�صول  ال�صتمرار  على 

يف هذا املجال.

كيف  �سقلت موهبتك يف الر�سم؟ 
الر�صامني  اأعمال  م�صاهدة  طريق  عن 
اإلى  للو�صول  اأطمح  كنت  اإذ  املبدعني، 
متابعتهم  على  واأح��ر���ض  م�صتوياتهم، 
هو  ما  كل  منهم  اأتعلم  واأن  با�صتمرار، 

جديد يف هذا الفن.
 

يبدو اأن ر�سومك موجهة للطفل.. 
ما الذي ميكن اأن تقدمينه اإليه؟

 مي��ك��ن اأن ن��ق��دم ل��ل��ط��ف��ل ال��ك��ث��ري من 
اأن  واأرى  وامل��م��ت��ع��ة،  امل��ف��ي��دة  الأ����ص���ي���اء 
جن����اح ر���ص��وم��ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ط��ف��ل، 
ف����اإذا اأع��ج��ب��ت ال��ط��ف��ل اأع��ج��ب اجلميع 
ب��ه��ا،  ومي��ك��ن م��ن خ��الل ه��ذه الر�صوم 
غ��ر���ض ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ الأخ��الق��ي��ة يف 
نفو�ض الأطفال؛ اإذ اإن ال�صور والألوان 

جتذبهم ويتاأثرون بها.
 

 كيف ترين الهتمام بفن 
الكاريكاتري ودعم املوهوبني فيه؟

بقبول  الكاريكاتري يحظى  اأن فن  اأرى 
ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ض، ول��ك��ن رغ���م ذل���ك ل 
ل��ه ول الهتمام   ال��ك��ايف  ال��دع��م  ي��وج��د 
من قبل اجلهات املعنية بالفنون، واأرى 
امل��ج��ال بحاجة  ه���ذا  امل��وه��وب��ني يف  اأن  
بحاجة  اأنهم  كما  املعنوي،  الدعم  اإل��ى 
���ص��ق��ل موهبتهم  اأج����ل  م���ن  ل����ل����دورات 

وتعليمهم اأ�صا�صيات الفن.

جت�سدينها  ثم  ت�ستفزك  ق�سايا 
على هيئة ر�سوم كاريكاتريية؟ 

ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق�����ص��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة 
والظواهر املنت�صرة يف جمتمعنا.

 ما الذي مييز ر�سومك؟
اأف�����ص��ل  اأين  ك��م��ا  ب��ال��ب�����ص��اط��ة،  مت���ت���از 
ق�ص�ض  هيئة  على  تاأتي  التي  الر�صوم 
وتو�صل  معنى  تعطي  لأن��ه��ا  ق�����ص��رية، 

ر�صومي  تكون  ما  وغالبا  اأب��ل��غ،  ر�صالة 
ظاهرة  عن  اأو  ق�صرية  هزلية  ق�ص�صا 

يف جمتمعنا.

وماذا عن ردود اأفعال املتلقني؟
ك��ث��ريا م��ن التعليقات   لق��ت ر���ص��وم��ي 
الإي����ج����اب����ي����ة، واأ�������ص������اد ب���ه���ا م���ت���اب���ع���ّي 

ون�صحوين بال�صتمرار يف هذا املجال، 
وباأن اأطور موهبتي اأكرث.

 طموحاتك امل�ستقبلية؟
واأ�صقل   اإمكاناتي  تطوير  اإل��ى  اأط��م��ح 
ق����درات����ي يف ال���ر����ص���م ب�����ص��ك��ل ي��وؤه��ل��ن��ي 

للمناف�صات الإقليمية والدولية.

فاطمة عسيري:
عشقي للمجالت الكرتونية 

جذبني للكاريكاتير

جذور فن الكاريكاتير
 Caricature بالفرن�صية  »ال��ك��اري��ك��ات��ري«، 
هو فن �صاخر من فنون الر�صم، وهو �صورة 
الطبيعية  املالمح  حتريف  اإظهار  يف  تبالغ 
بهدف  م��ا،  �صخ�ض  ومميزات  خ�صائ�ض  اأو 
ال�صخرية اأو النقد الجتماعي اأو ال�صيا�صي 
ا���ص��م  وال��ك��اري��ك��ات��ري  غ����ريه.  اأو  ال��ف��ن��ي  اأو 
»ك��اري��ك��ري«  الإي��ط��ال��ي��ة  الكلمة  م��ن  م�صتق 
ل  »يحَمّ اأو  »يبالغ«  تعني  التي   ،Caricare
مال يطيق«، وكان »مو�صيني« M0sini اأول 

من ا�صتخدمها عام 1646.
الإي�����ط�����ايل  ك�������ان   ،17 ال�����ق�����رن  ويف 
 Gian Lorenzo برنيني  ل��وري��ن��زو  جيان 

م��اه��ر،  ك��ارك��ات��ريي  ر���ص��ام  وه���و   ،Bernini
اأول من قدمها اإلى املجتمع الفرن�صي، حني 

ذهب اإلى فرن�صا، عام 1665.
وق������د ازده��������ر ف����ن ال���ك���اري���ك���ات���ري يف 
اإي��ط��ال��ي��ا، ف���اأب���دع ال��ف��ن��ان��ون الإي��ط��ال��ي��ون 
اأ�صهرهم:  ومن  الفنية.  الأعمال  يف  كثريا 
اإلى  عمد  ال��ذي   ،)1576-1477( تيتيانو�ض 
م�����ص��خ ب��ع�����ض ال�����ص��ور ال��ق��دمي��ة امل�����ص��ه��ورة، 
ويرى  م�صحكة.  باأ�صكال  ت�صويرها  باإعادة 
كاركاتريية  ر�صوم  اأول  اأن  امل��وؤرخ��ني  بع�ض 
ظهرت يف اأوروبا خالل القرن 16 امليالدي، 

م�صريين اإلى اأنها كانت لأ�صباب مذهبية.

ر�صامي  من  ع��ددا  بريطانيا  واأجنبت 
البارزين خالل القرنني 18 و  الكاريكاتري 
وليام هوجارث  ا�صتهر  وقد  امليالديني،   19
ب��ر���ص��وم��ه ال��ك��اري��ك��ات��ريي��ة ال���ت���ي ان��ت��ق��دت 
خم��ت��ل��ف ط��ب��ق��ات امل��ج��ت��م��ع ال���ري���ط���اين. 
وكذلك اأبدع جورج كروك �صانك، وجيم�ض 
ج��ي��الري، وت��وم��ا���ض رولن��د���ص��ون يف املئات 
حول  الالذعة  الكاريكاتريية  الر�صوم  من 

ال�صيا�صة واحلكومة يف اململكة املتحدة.
ويعتر فن الكاريكاتري الأكرث �صعبية 
بني باقي الفنون الت�صكيلية الأخرى، فهو 
ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام وا���ص��ع م��ن ق��ب��ل ال��ق��راء، 

ولكنه الأقل اإثارة والأكرث اإهمال من قبل 
ابنا  يعترونه  ال��ذي��ن  وال��ب��اح��ث��ني،  ال��ن��ق��اد 
انتمائه  رغم  فهو  الت�صكيلية،  للفنون  عاقا 
بال�صحافة  يرتبط  اأنه  اإل  اإليها؛  بالوراثة 
اأك����رث م��ن��ه��ا، ورغ����م ه���ذا الإه���م���ال اإل اأن 
تعر�صوا  الكاريكاتري  فناين  من  الكثريين 
لإه����ان����ات واع������ت������داءات، واآخ����ري����ن ق��دم��وا 
حياتهم رهنا لهذا الفن، فخ�صروا الرهان، 
ف��ال��ق��ائ��د ال��ف��رن�����ص��ي »ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت« 
ملك  م��ع  يت�صالح  لأن  ا�صتعداد  على  ك��ان 
اجن���ل���رتا، ول��ك��ن��ه م���ا ك����ان ل��ي��غ��ف��ر ل��ف��ن��اين 

الكاريكاتري الإجنليز.
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رياضة

أبها تفوز بلقب بطولة »مدني« عسير

عدنان األلمعي

باأبها،  امل��دين  ال��دف��اع  اإدارة  فريق  ت��وج 
بلقب البطولة التي ا�صت�صافتها عمادة 
ملن�صوبي  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��ط��الب  ���ص��وؤون 
امل��دين مبنطقة ع�صري، خالل  ال��دف��اع 
ملعب  على  فراير،   20-5 من  الفرتة 
اأن  بعد  بالقريقر،  اجلامعية  امل��دي��ن��ة 
تغلب ع��ل��ى ن��ظ��ريه يف اأح���د رف��ي��دة يف 

املباراة النهائية.
واأق���ي���م اأي�����ص��ا ���ص��م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
 1500 مل�صافة  للجري  �صباق  الريا�صية 
م����رت �����ص����ارك ف���ي���ه اأك������رث م����ن 28 م��ن 

من�صوبي الدفاع املدين.
مدير  �صلم  ال��ب��ط��ول��ة،  خ��ت��ام  ويف 
اللواء  ع�صري،  مبنطقة  امل��دين  ال��دف��اع 
���ص��ال��ح م��ن�����ص��ي احل���ارث���ي، درع����ا مل��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة الأ�����ص����ت����اذ ال����دك����ت����ور ف��ال��ح 
ال�صلمي، ت�صلمه نيابة عنه وكيل عمادة 
�����ص����وؤون ال����ط����الب ل��الأن�����ص��ط��ة ي��ح��ي��ى 
�صهادات  احل��ارث��ي  �صلم  كما  القناعي. 
الريا�صية  الأن�صطة  ملن�صوبي  تقدير 

واجلهات امل�صاركة يف البطولة.
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مقررات دراسية

»االتصال االستراتيجي«..
مقرر يستعرض التجارب الدولية الناجحة

تعريف بالمادة 
مت���ث���ل م�������ادة الت���������ص����ال ال����ص���رتات���ي���ج���ي 
على  الت�صال  عملية  فهم  لتعزيز  مدخال 
ب�صكل مو�صع  تتعمق  م�صتوى دويل، بحيث 
ال���دول���ي���ة يف جم���ال  ال���ت���ج���ارب  ب��ع�����ض  يف 
فيها  والتعمق  وحتليلها  العامة  العالقات 
كما  فهمها،  على  الطالب  مل�صاعدة  نظريا 
لالت�صال  احلديثة  التوجهات  اإلى  تتطرق 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي يف ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ويف 
املبا�صرة  غ��ري  واملفاهيم  ال���دويل  الإع���الن 
الربح  بعيدا عن  اإلى حتقيقها  ي�صعى  التي 

املادي.
كما ت�صاعد عملية ا�صتعرا�ض التجارب 
الدولية الناجحة يف هذا املجال، يف تو�صيع 
م��������دارك ال����ط����الب امل����ه����اري����ة ومت��ك��ي��ن��ه��م 
م��ن ���ص��ي��اغ��ة وت��خ��ط��ي��ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

الت�صالية لتحقيق الأهداف املرجوة.

رأي الطالب 
وعن املادة و�صعوبتها من عدمها، ا�صتطلعت 
حت�صيلهم  ع���ن  ال���ط���الب  ب��ع�����ض  »اآف��������اق« 
الدرا�صي فيها، فاتفق بع�صهم على اأن املادة 
لي�صت من املقررات التي تو�صف بال�صعبة، 
ذكر  بينما  واملمتعة،  بامل�صوقة  و�صفوها  بل 
ال��ب��ع�����ض اأن امل���ق���رر ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى الط���الع 
والفهم، واأنه ل يوجد �صيء �صعب طاملا اأن 

هناك مراجعة وا�صتذكارا للدرو�ض.
وعن عدد �صاعات املقرر، راأى معظم 
اإلى  ول حتتاج  ج��دا  كافية  اأنها  الطالب 
زي����ادة، يف ح��ني ن���ادت فئة اأخ���رى ب��زي��ادة 

�صاعات املقررات التخ�ص�صية على ح�صاب 
املقررات العامة حلاجة الطالب اإلى هذه 

املادة اأكرث.
الدرا�صي  التح�صيل  يخ�ض  فيما  اأم��ا 

للطالب، فرتاوح بني متو�صط اإلى ممتاز.
»اآف������اق« للطالب  ا���ص��ت��ط��الع  وخ����الل 
التوا�صل  وقنوات  املقرر،  اأ�صتاذ  اأداء  ب�صاأن 
من:  ك��ل  ب���اأداء  اإعجابهم  اأب���دوا  فقد  معه، 
�صعود  وامل��ح��ا���ص��ر  �صعدة  ب��و  عمر  ال��دك��ت��ور 
اإي�صال  ال�صبري، بل �صكروهما على طريقة 
املعلومات ب�صكل تفاعلي و�صائق، كما اأكدوا 
مما  باملقرر،  التدري�ض  هيئة  ع�صوي  اإمل���ام 

اأ�صفى عليه الب�صاطة وال�صمول.
وع���ن ق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل م��ع اأ���ص��ت��اذي 
اإن��ه��م مل ي��ج��دوا �صعوبة يف  امل��ق��رر، ق��ال��وا 

التوا�صل معهما.
املطروحة  الأ���ص��ئ��ل��ة  �صمن  م��ن  وك���ان 
تاأثري  للمقرر  �صيكون  ه��ل  ال��ط��الب:  على 
ف��اأج��اب��وا  واخل��ا���ص��ة؟  العملية  ح��ي��ات��ك  يف 
التخ�ص�صية، بل  امل���واد  م��ن  تعد  امل���ادة  ب��اأن 
املجتمع  تربط  فهي  الت�صال،  اأع��م��دة  من 
الداخلي باخلارجي، وهي اجلندي املجهول 
يف املنظمات ال�صغرية والكبرية، وهي التي 

حت�صن ال�صورة الذهنية للمنظمة.
ال�صعوبات  من  اأي��ا  مواجهتهم  وب�صاأن 
الطالب  بع�ض  راأى  املا�صي،  الف�صل  خ��الل 
ال�صي،  بع�ض  متاأخرا  كان  املحا�صرة  اأن وقت 
من  اأي���ا  م��واج��ه��ت��ه  بع�صهم  ي��ذك��ر  مل  بينما 
ال�صعوبات، بل اأثنوا على ما يقدم من تطوير 

لقدرات الطالب وزيادة ثقافتهم.

اسم المقرر:
االتصال االستراتيجي)تجارب دولية(

رمز المقرر: 456 علم – 2
القسم: االعام واالتصال

التخصص: اتصال استراتيجي
استاذ المقرر:

د. عمر بو سعدة
والمحاضر سعود علي الشبير
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مطار دبي والذكاء االتصالي
ال�صنوية  امل��ن��ا���ص��ب��ات  ا�صتثمار  ي�صاعد 
املقامة يف دول اأخرى على جذب انتباه 
ال�صورة  وحت�صني  ال��دول،  تلك  �صعوب 
كما  يقدم اخلدمة،  الفكرية جتاه من 
وال��ولء لدولتك  يرفع م�صتوى احلب 
اأو ملنظمتك، وذلك من خالل اإ�صعارهم 
بالهتمام وم�صاركتهم اأفراحهم وحتى 

اأحزانهم.
 وم����ا ق���ام���ت ب���ه دول�����ة الم������ارات 
مم��ث��ل��ة يف ���ص��ل��ط��ة م���ط���ارات دب����ي من 
ا�صتقبال حافل للم�صافرين الكويتيني 
بالعيد  احتفالتهم  خ��الل  ال��ق��ادم��ني 
ال��وط��ن��ي، وت���وزي���ع ال������ورود واحل��ل��وى 

احلقيقية  ال�������ص���ورة  وع��ك�����ض  ع��ل��ي��ه��م، 
ل��ل�����ص��ي��اف��ة ال���ع���رب���ي���ة و����ص���ط رف���رف���ة 
الأع�����الم ال��ك��وي��ت��ي��ة يف ج��ن��ب��ات امل��ط��ار، 
واإ�����ص����اءة ن��اط��ح��ات ال�����ص��ح��اب ب��ال��ع��ل��م 
الذكاء  الكويتي، خري دليل على مدى 
الإمارات،  لدولة  والتفاعلي  التوا�صلي 
الكويتيني  وهو بال �صك، �صريفع عدد 
ب�صكل  ولدبي  الإم���ارات  اإل��ى  القادمني 
الوجهة  الإم����ارات  �صتكون  ب��ل  خ��ا���ض، 
يحظون  مل��ا  وللخليجيني  لهم  الأول���ى 
ب���ه م���ن ت�����ص��ه��ي��الت وت��رح��ي��ب م���ن كل 
م��وظ��ف اأو م�����ص��وؤول ي��واج��ه ال��ق��ادم يف 
ان��ط��ب��اع جميل  ل���زرع  حم��اول��ة ناجحة 

يف خميلة الزائر منذ دخوله الإمارات 
وحتى اخلروج منها. وذلك بالطبع مل 
ياأت من فراغ، فهذا الأمر نتيجة عمل 
اإداري متكامل مت مبكرا من خالل زرع 
تلك القواعد يف قلب كل من يعمل لدى 
ف��ري��ق »ه��وي��ت��ي« ال��ت��اب��ع مل��ط��ارات دب��ي، 
الذي ي�صم ممثلني عن الإدارة العامة 
والإدارة  الأج���ان���ب،  و���ص��وؤون  ل��الإق��ام��ة 
العامة لأم��ن امل��ط��ارات وج��م��ارك دبي، 
اإب����راز ال��وج��ه احل�صاري  اإل���ى  وي��ه��دف 
الدولة  منافذ  وجعل  الإم���ارات  لدولة 
خمتلف  مع  والتاآخي  للمحبة  ج�صورا 

�صعوب وثقافات العامل.
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نظريات

التخطيط االستراتيجي.. إجراءات دقيقة لتحقيق اإلنجازات 
عبد اهلل زارب

ع������رف ال����دك����ت����ور اأجم�������د حم���م���د امل���ه���ن���ا، 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����ص���رتات���ي���ج���ي ب���اأن���ه ع��ب��ارة 
ع����ن ع��م��ل��ي��ة ت����ب����داأ ب�����ص��ي��اغ��ة الأه��������داف، 
ثم اخلطط،  وال�صيا�صات  فال�صرتاتيجيات 
ل �صيما التف�صيلية اأو الإجرائية املوؤدية اإلى 
يتحقق من  وب�صورة  ال�صرتاتيجية  تنفيذ 
خاللها الأه��داف املر�صومة؛ ومن ثّم فاإنه 
يتبلور من خاللها وبتحديد  ميثل عملية 
املطلوب  التخطيطي  اجل��ه��د  ن���وع  م�صبق 
وزمنه واآلية تنفيذه واجلهة املنفذة وكيفية 
م��ع��اجل��ة ال��ن��ت��ائ��ج، مم��ا ي��ع��ن��ي اأن��ه��ا عملية 
ت�����ص��ري ع��ل��ى اأ���ص�����ض وا����ص���ح���ة، ويف ال��وق��ت 
نف�صه تت�صف بال�صتمرارية لل�صيطرة على 

التغريات التي تطراأ يف البيئة.
»م���ارت���ن  اإن  امل���ه���ن���ا  ال���دك���ت���ور  وق������ال 
ي��رى   ،1980  ،M. Petreson ب��رت���ص��ون« 
عملية  ه��و  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  اأن 
من  املوؤ�ص�صة  خاللها  م��ن  تتمكن  م��درك��ة 
اإدراك وحتديد و�صعها احلايل وامل�صتقبلي 
وامل���ت���وق���ع، ث���م ت��ن��م��ي اأو ت���ط���ور ب��ع��د ذل��ك 
والإج��راءات  وال�صيا�صات،  ال�صرتاتيجيات، 
بغية اختيار وتنفيذ اإحداها اأو بع�ض منها.

وامل�����������ص�����ت�����ه�����دف م�������ن ال���ت���خ���ط���ي���ط 
تعزيز  ه��و  ه��ن��ا  التعليمي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
املوؤ�ص�صة  ب��ني  والن�����ص��ج��ام  التكيف  عملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ط��اب��ع 
ال��ت��غ��ري، وذل���ك م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر من��وذج 
قابل للتعديل، ميكن تطبيقه بغية حتقيق 
م�صتقبل املوؤ�ص�صة التعليمية، وكذلك و�صع 
التكيف  ذلك  حتقيق  ت�صهل  ا�صرتاتيجيات 

والن�صجام.
 ،Warren Groff »وارن جروف«  اأما 
ال�صرتاتيجي  التخطيط  فيعرف   ،1983
باأنه عملية قوامها املالءمة بني  التعليمي 
للموؤ�ص�صة  اخلارجية  البيئة  تقييم  نتائج 
الداخلية  البيئة  م����وارد  وب���ني  التعليمية 
لهذه املوؤ�ص�صة، بحيث ت�صاعد هذه العملية 
القوة  نقاط  م��ن  ال�ضتفادة  على  املوؤ�ض�ضة 
والإف���ادة  ال�ضعف،  نقاط  على  وال�ضيطرة 

من الفر�ض املتاحة واحلد من املخاطر.
وب�������ص���ف���ة ع����ام����ة، ف�������اإن ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اإلى  يهدف  منظم  جهد  هو  ال�صرتاتيجي 
ات��خ��اذ ق����رارات اأ���ص��ا���ص��ي��ة واإج������راءات حت��دد 
تفعل  ومل��اذا  تفعل؟  وم��اذا  املوؤ�ص�صة،  ماهية 

ذلك؟ من خالل الرتكيز على امل�صتقبل.
هو  التخطيط  اأن  اإل���ى  امل��ه��ن��ا  واأ����ص���ار 
ع��م��ل��ي��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، م��ع��ل��ال ذل����ك ب��اأن��ه 

ا�صتجابة  الطرق  لأف�صل  التهيوؤ  يت�صمن 
باملوؤ�ص�صة بغ�ض  املحيطة  البيئية  للظروف 
ال��ن��ظ��ر ع��ن م��ع��رف��ة اأو ع���دم م��ع��رف��ة ه��ذه 
ا�صرتاتيجيا  تكون  واأن  م�صبقا،  ال��ظ��روف 
وا�صحة  املوؤ�ص�صة  اأه����داف  ت��ك��ون  اأن  يعنى 
للبيئة  واعيا  تكون  واأن  وكذلك م�صادرها، 

الديناميكية.
يت�صمن  ال�صرتاتيجي  فالتخطيط 
حت����دي����دا م���ت���ع���م���دا ل�����الأه�����داف )اخ���ت���ي���ار 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل امل�����رغ�����وب(، وت���ط���وي���ر اأ���ص��ل��وب 

لتحقيق هذه الأهداف.
واأ�������������ص������������اف »ي�������ع�������د ال����ت����خ����ط����ي����ط 
ال�صرتاتيجي عملية منظمة لأنه يت�صمن 

ت��رت��ي��ب حم���دد ومن���ط ي��ت��م ال��رتك��ي��ز عليه 
جمموعة  تثري  فالعملية  فاعليته،  وع��ل��ى 
املخططني  ت�صاعد  املتتابعة  الأ�صئلة  م��ن 
ع��ل��ى اخ���ت���ي���ار ال��ف��ر���ص��ي��ات وج���م���ع ودم���ج 
بالبيئة  والتنبوؤ  امل�صتقبل  ح��ول  املعلومات 
املوؤ�ص�صة.  فيها  �صتعمل  ال��ت��ي  امل�صتقبلية 
العملية عبارة عن جمموعة  فاإن  وبالتايل 
من القرارات حول ماذا �صتفعل؟ ملاذا نفعل 

ذلك؟ وكيف نفعل ذلك؟«.
ووا�صل »وب�صبب اأننا ل ميكن اأن نفعل 
كل �صيء نريده، فالتخطيط ال�صرتاتيجي 
والإج����راءات  ال��ق��رارات  بع�ض  اأن  يت�صمن 
اأكرث اأهمية من الأخرى وجانب كبري من 

ال�صرتاتيجية يقع يف اإطار �صنع القرارات 
القرارات والإج���راءات الأكرث  حول ما هي 
اأهمية لنجاح املوؤ�ص�صة يف حتقيق اأهدافها«.

ال�صرتاتيجي  التخطيط  اأن  واأو�صح 
ا�صتثمار كل  اإل��ى  جهد عقلي منظم يهدف 
ال��ط��رق والأ���ص��ال��ي��ب وامل�����وارد امل��ت��اح��ة من 
امل��رج��وة، ويت�صمن  الأه���داف  اأج��ل حتقيق 
وبناء  املوؤ�ص�صة،  غ��اي��ات  اأو  اأه���داف  حتديد 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال���الزم���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه 
الأهداف والغايات، وتطوير جمموعة من 
اخلطط ال�صاملة لدمج وتن�صيق الأن�صطة. 
اإنه يهتم بالنواجت )ما الذي يجب فعله؟( 

والو�صائل )كيف ميكن فعله؟(.

الخطوات األساسية
في عملية التخطيط االستراتيجي 

• اجلاهزية.
• اإعداد الروؤية والر�صالة.

• تقييم الو�صع احلايل.
تطوير ال�صرتاتيجيات والأهداف   •

الكرى والأهداف اخلا�صة.
• اإكمال اخلطة املكتوبة.

فوائد التخطيط االستراتيجي 
• امل�صاعدة يف اإدارة الأزمات.

• يو�صح الإطار والجتاه الذي يقود 
ويدعم اإدارة املوؤ�ص�صة.
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»الخطة« من الورق إلى الواقع الملموس
ل �صيء يتحقق ب�صهولة، وجاء يف املثل الغربي 
»لو كان الأمر �صهال، لفعله اجلميع«، وهناك 
العديد من الن�صائح يف هذا املجال هنا اأهمها:

من  اإن  فريقك:  بقدرات  ثقة  على  كن 
اأه����م الأم������ور ال��ت��ي ���ص��ت�����ص��اع��دك يف حتويل 
اخل����ط����ط اإل�������ى ح��ق��ي��ق��ة ه����ي ال���ث���ق���ة مب��ن 
الثقة مبن خلفك  وهذه  احللم،  �صيحققون 

يجب األ تقل عن %100.

املا�صي  يخلو  ل  القدوة:  لفريقك  اخرت 
�صببا يف  تكون  من جت��ارب جن��اح م�صابهة قد 
حت��ف��ي��ز ورف����ع ال��ه��م��م، ورف����ع اأن���ظ���ار فريقك 

اأه��م لتحقيق اخلطة  ه��و  مل��ا  اأف��ك��اره��م  و�صمو 
املراد تنفيذها.

مبنطقية:  واملجازفة  باملخاطرة  قم 
ي��ج��ب ع��ل��ى ���ص��اح��ب اخل��ط��ة ال�����ص��ري فيها 
ك��م��ا ه��و خم��ط��ط ل��ه��ا، وب��ط��ري��ق��ة من�صقة 
ب���داأت  ح���ال  يف  ول��ك��ن  وطبيعية،  وتلقائية 
الأمور تخرج عن اخلطة املر�صومة، عليك 
البدء يف العمل �صمن اإطار معني بعيد عن 

الأمان، ولكن بحذر. 

يف  ي��رغ��ب  م��ن  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال�سرب:  امتلك 
ال�صري يف م�صاريعه اأن ميتلك قدرة هائلة على 

من  العديد  طريقك  تعرت�ض  فقد  ال�صر، 
العقبات وال�صعوبات.

ا�ستثمر العاطفة: حاول اأن تزرع يف فريقك 
الرغبة يف املتابعة وال�صعي باأ�صلوب يخرج عن 
العمل، فالأمر  اإطار ع�صق  اإلى  اإطار الوجوب 
ال��رغ��ب��ة بالعاطفة  اإ���ص��ب��اع ه���ذه  اإل����ى  ي��ح��ت��اج 
فلن  عمله  ال�صخ�ض  يحب  مل  ف���اإذا  واحل���ب، 

ي�صتطيع اأن يقوم به بالكفاءة املطلوبة.

عالقات  و�سبكة  بيانات  قاعدة  اإبني 
اإل��ى  اخل��ط��ة  حت��وي��ل  �صبيل  يف  وات�سالت 
واق����ع م��ل��م��و���ض، م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اخل��ط��ة 

الأ�صلية فقط، وحتييد  امل�صايقات املحيطة 
�صعيه  الفريق يف  تاأخري  تت�صبب يف  قد  التي 

لتحقيق حلمه.

ال��دراي��ة  امل��ه��م  م��ن  تفكريك:  يف  مرنا  كن 
اإل��ى  تتحول  اأن  ميكن  ف��ك��رة  اأي  ب���اأن  وال��ع��ل��م 
الأف�����ص��ل دوم����ا، ف��خ��الل امل�����ص��رية وم���ع رب��ط 
تت�ضح  ببع�س،  بع�ضها  واخل��ط��وات  ال��ن��ق��اط 

الأفكار اجلديدة واملميزة �صواء.

اأقم حالة من التوازن يف العمل: يجب 
ب��ن��اء ال��ت��وازن ب��ني اجل��ه��د ال��واف��ر وال��زخ��م، 
ولكي  ال��ف��ك��رة،  يف  وال�صغف  العاطفة  وب��ني 

ي�صعر الفريق بالر�صاقة وعدم التعب، على 
اخلطط  �صمن  العمل  اأن  يفهم  اأن  القائد 
يجب  ل��ذا  ���ص��رع��ة،  �صباق  ولي�ض  ك��امل��ارث��ون 
اأن يوزع  طاقتهم على طول امل�صروع وحتى 

خط النهاية.

حول  وال��ه��ال��ة  املثالية  ال�����س��ورة  اب��ن��ي 
العمل على حتويل  النجاح يف  امل�سروع: بعد 
اأن  ال�صخ�ض  ه��ذا  على  م�����ص��روع،  اإل��ى  الفكرة 
حا�صرة  الفكرة  هذه  جعل  على  بالعمل  يبداأ 
وتعي�ض يف فكر الآخرين واأمامهم، مبعنى اأن 
يبقى هذا العمل ناجحا لأطول فرتة ممكنة 

ل اأن ينتهي مبجرد اأن يتحقق.

• ي���ح���دد روؤي�������ة وغ����اي����ة م�����ص��رتك��ة 
جلميع العاملني باملوؤ�ص�صة.

• ي���زي���د م�������ص���ت���وى الل�����ت�����زام ن��ح��و 
املوؤ�ص�صة واأهدافها.

املقدمة  اخل��دم��ات  نوعية  يح�صن   •
ل����ل����ع����م����الء وط����������رق ق����ي����ا�����ض ه����ذه 

اخلدمات.
• ي��زي��د م��ن اح��ت��م��ال ت��وف��ري الدعم 

وتطوير الأفراد.
• حت����دي����د الأول�������وي�������ات وامل�������ص���ادر 

الالزمة.
• زي����ادة ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

املخاطر اخلارجية.

الدكتور أمجد محمد المهنا 
• املوؤهل العلمي: حا�صل على درجة الدكتوراه يف الأدب الإجنليزي

• له كتاب ن�صر عام 2007  حول »الال�صرعية يف الأدب الإجنليزي يف القرن التا�صع ع�صر«.
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أكاديميا
أقسام

تمريض محايل..
خطوات جادة نحو التميز رغم الصعوبات

فاطمة األسمري
 

اأن�صئ ق�صم التمري�ض بكلية العلوم الطبية 
التطبيقية مبحايل  ع�صري عام 1429، وهو 
برنامج  ويقدم   الكلية،  يف  الوحيد  الق�صم 
التمري�ض العام. وقد تخرج يف الق�صم 166 
الوقت  يبلغ عدد طالباته يف  بينما  طالبة، 

احلايل 269 طالبة.
 

أربعة معامل
التمري�ض  الق�صم،  اأ�صتاذة  رئي�صة  وك�صفت 
ال��ب��اط��ن��ي اجل���راح���ي امل�����ص��اع��دة ال��دك��ت��ورة 
دري������ة ح�����ص��ن م���ريغ���ن���ى،  ك���ام���ل م��الم��ح 
ال��ق�����ص��م، م��ب��ي��ن��ة اأن����ه ي�����ص��م اأرب���ع���ة معامل 
متري�ض جمهزة على م�صتوى جيد تخدم 
اأن  التعليمية، موؤكدة  والعملية  التخ�ص�ض 
هيئة  اأع�����ص��اء  قدمها  ال��ت��ي  عدد  الأبحاث 
اأن  ك��م��ا  17ب��ح��ث��ا،  التدري�ض  بالق�صم  بلغ 
مدعومة.  بحثية  خم�صة  م�صاريع  ه��ن��اك 
واأعربت يف الوقت ذاته عن  تطلعات اأع�صاء 
ت�صل  ح��ت��ى  ال��ق�����ص��م  التدري�ض  يف  ه��ي��ئ��ة 
اخلريجة اإلى م�صتوى تناف�صي يزداد عليه 
يف  ت�صهم  واأن  التوظيف،  جهة  من  الطلب 

خدمة  املجتمع.

صعوبات تواجه القسم
التي  ال�صعوبات  دري��ة  ال��دك��ت��ورة  واأوج����زت 

تواجه الق�صم يف الآتي:  
من  مل���ق���ررات  ال��ط��ال��ب��ات  ت�صجيل     •
م�صتويات عليا وخمتلفة دون اللتزام 

بخطة الرنامج.
يف  الطالبات  اجلماعي  غ���ي���اب     •
الأ�صبوع الأول والأخري من كل ف�صل 
درا����ص���ي، وب��ع��د ك��ل اإج�����ازة، مم��ا ي��وؤث��ر 

�صلبا يف العملية التعليمية.
ل��زي��ادة  اخل���اط���ئ  ال��ط��ال��ب��ات  •  فهم 
ع��دد  اأك����ر  بت�صجيل  وذل����ك  امل���ع���دل، 
مم���ك���ن م�����ن امل������ق������ررات يف ال��ف�����ص��ل 
قد  كما  الطالبة،  يرهق  الواحد، مما 
الرتاكمي،  معدلها  ت��دين  يف  يت�صبب 
ال��ط��ال��ب��ة  ت��ل��ت��زم  اأن  امل�����ص��ل��ح��ة  وم����ن 

بخطتها.
•   ت���دري���ب م���ي���داين يف ي����وم واح���د 
بامل�صت�صفيات  للطالبات  الأ���ص��ب��وع  يف 
ل���ل���ت���ط���ب���ي���ق ال����ع����م����ل����ي، وه��������و غ��ري 
ك���������اف حل�����������ص�����ول ال�����ط�����ال�����ب�����ة ع���ل���ى 

املهارة  الكافية.
واإلى  من  الطالبات  نقل  �صعوبة     • 

امل�صت�صفى للتدريب.

قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير
الرؤية

التميز يف تعليم التمري�ض والبحث العلمي واخلدمة املجتمعية حمليا وعامليا.

الرسالة
تعزيز بيئة  اأكادميية متميزة عالية اجلودة يف تعليم التمري�ض والبحث العلمي لتلبية احتياجات املجتمع.

القيم
الحرتافية، التميز والإبداع، التطوير واجلودة، ال�صراكة املجتمعية، التعلم مدى احلياة«.

األهداف
• تطبيق املعرفة النظرية واملمار�صة القائمة على الأدلة والراهني يف بيئة تعاونية  لتقدمي  الرعاية  ال�صحية.
• تطبيق مبادئ القيادة والعمل اجلماعي لتقدمي الرعاية ال�صحية عالية اجلودة يف الأماكن ال�صحية املتنوعة.

ال�صحية،  الرعاية  حت�صني  يف  لالإ�صهام  التمري�صية  املمار�صة  النتائج  يف  وا�صتخدام  البحث  عملية  من  ال�صتفادة   •
والنهو�ض بعلوم التمري�ض.

• توفري اخلدمات املجتمعية من خالل عقد ال�صراكات املجتمعية الفعالة.
الأخالقية  واملبادئ  املهنية  املعايري  وا�صتيعاب  املعرفة  عن  البحث  خالل  من  احلياة  مدى  التعلم  ممار�صات  تطوير   •

وامل�صاءلة القانونية يف ممار�صة مهنة التمري�ض.

 خدمة  المجتمع
الق�صم  قدم  عددا من  اأن  واأك��دت مريغني 
ال����رام����ج  يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع م���ن خ��الل 
يف  املختلفة  العاملية  فعاليات  لالأيام  اإقامة 
اأماكن متعددة باملجتمع، مثل: امل�صت�صفيات 
فئات  واملدار�ض وغريها من  وامل�صتو�صفات 
م�����ص��ت��وى  ل���رف���ع  ت���ه���دف  امل��ج��ت��م��ع،  والتي 

الوعي ال�صحي للمجتمع.

 جوائز 
الق�صم،  حققها  اجلوائز  التي  اأه���م  وع���ن 

بينت اأنه ح�صل على عدة جوائز كالآتي:
•   حقق امل��رك��ز ال��ث��اين يف الأومل��ب��ي��اد 

الثقايف يف جمال الأوبريت.
جم������ال  يف  ال���������ث���������اين  •  املركز 
-1436 اجلامعي   الكاريكاتري  للعام 

. 1437
ال��ب��ح��ث  جم�����ال  يف  الأول  امل����رك����ز     •
ال�صحية  يف  ال���ع���ل���وم  )ف�����رع  ال��ع��ل��م��ي 
ال��ل��ق��اء ال��ت��ن��اف�����ص��ي ل��ط��الب وط��ال��ب��ات 
اجلامعة  للعام اجلامعي   1437-1436.

•   املركز الثالث يف الأوملبياد الثقايف 
-1437 للعام   الأوب����ري����ت  جم����ال  يف 

.1438

العدد 200  |  06 جمادى الثاني 1438  |  05 مارس 2017



أقسام

رئيس قسم هندسة الشبكات:
نطور المهارات التقنية لتأهيل جيل متمكن

متمكن  جيل  واإع��داد  لتاأهيل  وال�صبكات 
يف ه����ذا ال��ت��خ�����ص�����ض مب���ا ي��ت��م��ا���ص��ى مع 
ل�صوق  وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة  املتطلبات 
من  ال��ع��امل  ي�صهده  م��ا  ومل��واك��ب��ة  العمل 
واملعلومات،  الت�����ص��الت  يف  تقنية  ث���ورة 
وبناء  ت�صميم  درا���ص��ة  ب��ني  امل���زج  يتم  اإذ 
واخ����ت����ب����ار ����ص���ب���ك���ات احل���ا����ص���ب امل��ح��ل��ي��ة 
وال��دوائ��ر  احلا�صب  وتركيب  والوا�صعة، 
ول��غ��ات  الت�صغيل  ون��ظ��م  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
الرجمة، ونظم الت�صالت الإلكرتونية 
اأو ل���ص��ل��ك��ي��ة،  ���ص��ل��ك��ي��ة  ات�������ص���الت  ����ص���واء 
يف  موجودا  التخ�ص�ض  هذا  اأ�صبح  حتى 

ت�صميم نظم الت�صالت والنرتنت.
ال��دار���ص��ني  ل��ل��ط��الب  الق�صم  ي��ق��دم 
لعلم  الأ�صا�صية  املفاهيم  م��ن  جمموعة 
الت�������ص���الت، و���ص��ب��ك��ات احل��ا���ص��ب الآيل 
لت�صميم  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
ونظم  ال�صبكات  وت��اأم��ني  واختبار  وب��ن��اء 

الت�صالت.

كيف تواكبون تطورات
جمال الخت�سا�ص؟

م�صتوى  ع��ل��ى  ع��ام��ة  �صيا�صة  ال��ت��ط��وي��ر 

خالد العمري

ال�صبكات  ه��ن��د���ص��ة  ق�����ص��م  رئ��ي�����ض  اأو����ص���ح 
الآيل،  ك��ل��ي��ة احل��ا���ص��ب  والت�������ص���الت يف 
الدكتور اأ�صرف حممود عبد الرحمن، اأن 
للطالب  التقنية  امل��ه��ارات  يطور  الق�صم 
لتاأهيل  وال�صبكات  الت�صالت  جمال  يف 

واإعداد جيل متمكن يف هذا التخ�ص�ض.
واأ����ص���ار ع��ب��د ال��رح��م��ن يف ح��دي��ث ل� 
للدار�صني  يقدم  الق�صم  اأن  اإل��ى  »اآف���اق« 
لعلم  الأ�صا�صية  املفاهيم  م��ن  جمموعة 
الت�������ص���الت، و���ص��ب��ك��ات احل��ا���ص��ب الآيل 
لت�صميم  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
ونظم  ال�صبكات  وت��اأم��ني  واختبار  وب��ن��اء 
الت���������ص����الت. ك��م��ا ي���واك���ب ال���ت���ط���ورات 
ال�صبكات  هند�صة  جم���ال  يف  امل��ت��الح��ق��ة 

والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية.

لنبداأ بنبذة عن الق�سم؟
 مت اف���ت���ت���اح ق�����ص��م ه��ن��د���ص��ة ال�����ص��ب��ك��ات 
ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  والت�����ص��الت يف مطلع 
امل��ه��ارات  ب��ت��ط��وي��ر  وي��ق��وم   1427/1426
الت�صالت  جم��ال  يف  للطالب  التقنية 

الكلية  عميد  ويدعمها  يتبناها  الكلية 
ال��دك��ت��ور ن��ا���ص��ر م��ن�����ص��ور ط����ريان، وق��د  
والت�صالت  ال�صبكات  هند�صة  ق�صم  قام 
ب��ت��ط��وي��ر اخل���ط���ة ال���درا����ص���ي���ة وامل��ع��ام��ل 
والتجهيزات، كما يختار اأع�صاء تدري�ض 
ذوي خ���رة وك���ف���اءة مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 
ال�صبكات  هند�صة  جم���ال  يف  امل��ت��الح��ق��ة 
اإل��ى  والال�صلكية  ال�صلكية  والت�����ص��الت 
رف�����ع امل�������ص���ت���وى ال��ع��ل��م��ي ل��ل��خ��ري��ج��ني. 
وح�صل الق�صم على العتماد الأكادميي 
ب��اأن��ه ف��ري��د يف  ABET، ومت��ي��ز  ال����دويل 
نوعه على م�صتوى ال�صرق الأو�صط، رغم 

حداثته.

وماذا عن دور الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

يف  التقنية  بال�صت�صارات  الق�صم  ي��ق��وم 
احلا�صب  �صبكات  وب��ن��اء  ت�صميم  جم��ال 
وت��اأم��ي��ن��ه��ا ���ص��د الخ����رتاق����ات، وك��ذل��ك 
للتدريب  ط��الب��ه  ب��اإر���ص��ال  الق�صم  ي��ق��وم 
ال���ت���ع���اوين م���ع ج��م��ي��ع ه��ي��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع 
ي�صب يف  ال��ذي  البناء  امل�صرتك  للتعاون 

م�صلحة الطالب واملجتمع.

هل تقدمون دورات تخ�س�سية
لطالب الق�سم؟

ي��ق��ي��م ال��ق�����ص��م مب���ع���دل ك���ل ف�����ص��ل درا����ص���ي 
ال�صبكات  هند�صة  جم��ال  يف  اأك���رث  اأو  دورة 
جلميع  والال�صلكية  ال�صلكية  والت�صالت 
الآيل،  احلا�صب  ن��ادي  طريق  عن  الطالب 
امل�صتمر،  والتعليم  املجتمع  خدمة  وعمادة 
اإعداد مهند�صني ذوي قدرات  وذلك بهدف 
اإب���داع���ي���ة خ���الق���ة، وا���ص��ت��ث��م��ار الإم���ك���ان���ات 
الهند�صية  احللول  اأف�صل  واختيار  املتاحة، 

حلل امل�صكالت التي تواجههم.

هل من تعاون بينكم وبني الأق�سام 
املماثلة يف اجلامعات الأخرى؟

يتم التعاون امل�صرتك بني الق�صم والأق�صام 
امل��ن��اظ��رة يف ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة يف جم��الت 
�صتى منها: الزيارات املتبادلة مع اجلامعات 
املعملية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  جم���ال  يف  الأخ������رى 

والأبحاث.

كيف تقيم م�ستوى البحث العلمي
يف الق�سم؟

اأن ي��ك��ون ه���دف ال��ب��ح��ث وا�صحا  لب���د م��ن 

وحم���ددا م��ن ال��ب��داي��ة، وك��ذل��ك ال��درا���ص��ات 
والأبحاث ال�صابقة حلل م�صكلة ما، وتوفر 
الإم���ك���ان���ات ل��ه��ذه امل��ع��اجل��ة، وف���ائ���دة ذل��ك 
املنطلق يتم  ل��ل��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع؛ وم���ن ه���ذا 
اإج�������راء اأب����ح����اث ع��ل��م��ي��ة دوري������ة يف جم��ال 
ال��ت��خ�����ص�����ض ع���ن ط���ري���ق اأ����ص���ات���ذة ال��ق�����ص��م 
بالكلية  الأب����ح����اث  وح����دة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

وعمادة البحث العلمي باجلامعة.
 ويتم الن�صر ب�صورة دورية يف املجالت 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل����وؤمت����رات ال��دول��ي��ة يف جم��ال 
ال��ت��خ�����ص�����ض، وق����د و����ص���ل ع����دد الأب���ح���اث 
واملوؤمترات اخلا�صة بالق�صم خالل العامني 
اإل��ى   1437/1436  ،1436/1435 ال�صابقني 

ت�صعة موؤمترات علمية و 32 بحثا علميا.

تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
ن��ت��ط��ل��ع اإل����ى ال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى ع����دة حم���اور 
هيئة  واأع�����ص��اء  ال��ط��الب  ق����درات  لتطوير 
ال���ت���دري�������ض، وت���ط���وي���ر اخل���ط���ط وامل��ن��اه��ج 
اأر�ض  على  كاملة  اجل��ودة  معايري  لتحقيق 
ال���واق���ع مب���ا ي���ت���الءم م���ع ت��ط��ل��ع��ات الكلية 
واجل��ام��ع��ة وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�����ص��راك��ة مع 
التدريب  فر�ض  وزي��ادة  العاملية،  ال�صركات 

ذات  والعاملية  املحلية  باملوؤ�ص�صات  للطالب 
لربط  الطيبة  وال�صمعة  العالية  ال��ك��ف��اءة 
املحلي  امل�صتوي  العمل على  ب�صوق  الطالب 
والدويل يف جمال التخ�ص�ض، والعمل على 
اأع�صاء هيئة تدري�ض متميزين،  ا�صتقطاب 
واله��ت��م��ام ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��درا���ص��ات 

العليا.

ما ر�سالتك للطالب؟
اإن����ه مل���ن دواع�����ي ال��ف��خ��ر اأن ي��خ��ت��ار ط��الب 
التخ�ص�ض  ه���ذا  ال�����ص��ف��وة،  وه���م  ال��ق�����ص��م، 
الطالب  ه��وؤلء  يكون  واأن  الفريد،  املتميز 
ه���م ���ص��واع��د ه���ذا ال��ب��ل��د وف��خ��ر ت��ق��دم��ه��ا- 
بعلمهم  ث��م  وتعالى  �صبحانه  اهلل  وبف�صل 
امل��م��ل��ك��ة العربية  ت��رت��ف��ع راي���ة  وم��ع��رف��ت��ه��م 
املتقدم  العامل  دول  بني  خفاقة  ال�صعودية 
ال��ري��ادة.  و�صاحبة  �صباقة  اململكة  لتكون 
حفظ اهلل بالد احلرمني ال�صريفني، واأدام 
عليها اأمنها واأمانها ورغد عي�صها ورخاءها، 
الأم��ر لكل اخلري،  وحفظ اهلل ووف��ق ولة 
واأ�صاأله �صبحانه وتعالى اأن يدمي عزهم واأن 
ين�صرهم وي�صدد على طريق احلق خطاهم 

اإنه �صميع جميب.
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اإلبداع اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات
الرتجمة هي عملية حتويل ن�ض اأ�صلي 
مكتوب اأو مقروء  من  لغة اإلى اأخرى 
وفق قواعد واأ�صول علمية، وذلك نقل 

للح�صارة   والثقافة والفكر.
وت����ع����د ال���رتج���م���ة ف���ن���ا م�����ص��ت��ق��ال 
ب���ذات���ه ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى الإب�������داع واحل�����ض 
اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات، 
التوا�صل  من  الب�صرية  جميع  وميّكن 
وت���ب���ادل اخل�����رات ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، فهي 
فن ق��دمي ق��دم الأدب املكتوب، وق��د مت 
جلجام�ض  ملحمة  م��ن  اأج���زاء  ترجمة 
ال�����ص��وم��ري��ة، م���ن ب���ني اأق�����دم الأع���م���ال 

الأدبية املعروفة، اإلى عدة لغات اآ�صيوية 
منذ الألفية الثانية قبل امليالد.

 وع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��رب��ي، ي��ق��ول 
ال���رتج���م���ة: »ول  ق��ي��م��ة  اجل���اح���ظ يف 
اأن ي���ك���ون ب��ي��ان��ه  ب���د ل��ل��رتج��م��ان م���ن 
ال��رتج��م��ة، يف وزن ع��ل��م��ه يف  ن��ف�����ض  يف 
اأعلم  ي��ك��ون  اأن  وينبغي  امل��ع��رف��ة،  نف�ض 
اإليها،  واملنقول  املنقولة  باللغة  النا�ض 
ومتى  وغ��اي��ة،  �صواء  فيهما  يكون  حتى 
وجدناه اأي�صا قد تكلم بل�صانني، علمنا 
كل  لأن  عليهما،  ال�صيم  اأدخ��ل  قد  اأن��ه 
واح�����دة م���ن ال��ل��غ��ت��ني جت���ذب الأخ����رى 

وكيف  عليها،  وتعرت�ض  منها،  وت��اأخ��ذ 
جمتمعني  منهما  الل�صان  متكن  يكون 
فيه، كتمكنه اإذا انفرد بالواحدة، واإمنا 
ل��ه ق��وة واح���دة، ف��اإن تكلم بلغة واح��دة 
وكذلك  عليهما،  القوة  تلك  ا�صتفرغت 
اإن تكلم باأكرث من لغتني، وعلى ح�صاب 
اللغات،  جلميع  ال��رتج��م��ة  ت��ك��ون  ذل��ك 
وك��ل��م��ا ك����ان ال���ب���اب م���ن ال��ع��ل��م اأع�����ص��ر 
واأ�صيق، والعلماء به اأقل، كان اأ�صد على 
ولن  فيه،  اأن يخطئ  واأج���در  امل��رتج��م، 
جت��د ال��ب��ت��ة م��رتج��م��ا ي��ف��ي ب��واح��د من 

هوؤلء العلماء«. 

وق��ت��ي يف ال��ت��ع��ل��م وال�������ص���وؤال وال��ب��ح��ث عن 
الطرق الأف�صل والأ�صح لتاأدية عملي.  

وم����ن ال�����ص��ع��وب��ات اأي�������ص���ا، ع����دم فهم 
وتعلق  وواجباتي،  مل�صوؤولياتهن  الطالبات 
بع�صهن بفكرة احل�صول على درجات عالية 
تطوير  اأو  جم��ه��ود  ب���ذل  يف  ال��رغ��ب��ة  دون 
دائما  يدفعني  مما  الدرا�صية،  م�صتوياتهن 
للبحث عن اأجنح الطرق لتح�صني م�صتوى 

الطالبات.

 مهارات �سرورية
لطالب وطالبات اجلامعة؟  

ي������درك  اأن  اجل�����ام�����ع�����ي  ال�����ط�����ال�����ب  ع����ل����ى 
واجبه  تاأدية  يف  يتقاع�ض  واأل  م�صوؤولياته 
وطلب العلم باإخال�ض واجتهاد، واأل ي�صمح 
وعلى  ق��ل��ب��ه.  اإل����ى  يت�ضلل  ب����اأن  ل��الإح��ب��اط 
اأن احلياة مدر�صة  اأن يدرك  اأي�صا  الطالب 
ف�صيحة من العلوم فال يحد نف�صه بالكتب 
ي�صعى  بل  الأكادميية،  وال�صاعات  الدرا�صية 
ويحث  اأهدافه  وحتديد  نف�صه  تطوير  اإلى 

نف�صه دائما على التميز.

عقبات تعرت�ص عمل املرتجم؟
م���ن اأه�����م ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي ت��ع��رت���ض عمل 
امل����رتج����م ق���ل���ة ال���وظ���ائ���ف احل���ك���وم���ي���ة يف 
ل  ما  وه��و  راتبه،  تقدير  و�صوء  تخ�ص�صه، 
ال���ذي يبذله  وال��وق��ت  يتنا�صب م��ع اجل��ه��د 
املرتجم يف عمله، اإلى جانب املناف�صة التي 
ي��ج��ده��ا م���ن ال��ع��ام��ل��ني ب��امل��ج��ال م���ن غري 
اأن  الدار�صني له، فتجدين  اأو  املتخ�ص�صني 

سميرة عسيس

اأك����دت امل��ع��ي��دة يف ق�صم ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
منرية  رفيدة،  باأحد  والآداب  العلوم  بكلية 
ال��وظ��ائ��ف  ���ص��ح  اأن  ال���ق���ح���ط���اين،  حم��م��د 
و�صوء  ال��رتج��م��ة،  تخ�ص�ض  يف  احلكومية 
تقدير رواتبها، تعد من اأبرز العقبات التي 
اأن��ه  اإل��ى  امل��رتج��م، م�صرية  تعرت�ض طريق 

لي�ض كل من يجيد الإجنليزية مرتجما. 
و�����ص����ددت  ع��ل��ى اأن احل���ي���اة م��در���ص��ة 
ف�����ص��ي��ح��ة م����ن ال����ع����ل����وم، داع����ي����ة ال��ط��ال��ب 
ي�صعى  اأن  اإل�����ى  »اآف��������اق«  ع���ر  اجل���ام���ع���ي، 
للتطوير والتميز، واأل يحد نف�صه بالكتب 

الدرا�صية وال�صاعات الأكادميية. 

بداية  يف  واجهتك  �سعوبات  من  هل 
م�سوارك الوظيفي باجلامعة؟

كان التدري�ض ذاته من اأول واأهم ال�صعوبات 
التي واجهتني ب�صبب عدم امتالك اخلرة، 
ل��ك��ن��ي ح����اول����ت ال��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى ال�����ص��ع��وب��ة 
الق�صم  بالعتماد على خرات زميالتي يف 
بالتدري�ض،  يتعلق  م��ا  ك��ل  ع��ن  و���ص��وؤال��ه��ن 
واطلعت على بع�ض الكتب واملحا�صرات يف 

التدري�ض للمعيدين باجلامعات. 
عمل  ك��ل  اأن  اأي�����ص��ا،  ال�صعوبات  وم��ن 
يقوم به املعيد يف �صنته الأول��ى هو اأم��ر مل 
ي�صبق ل��ه ال��ق��ي��ام ب���ه، مم��ا ي��ول��د ن��وع��ا من 
ال��ك��ث��ري من  امل��ع��ي��د، وي��خ��ل��ق  ال�صغط ع��ل��ى 
العمل مبا ير�صي  تاأدية  املخاوف من عدم 
اهلل؛ و لذلك كنت -وم��ا زل��ت- اأق�صي جل 

ق��ادر  اأن���ه  يعتقد  ثانية  لغة  يجيد  م��ن  ك��ل 
على الرتجمة ومزاحمة املرتجمني الذين 

ق�صوا اأعمارهم يف املجال.

ما  الأمور التي يجب
اأن يت�سلح بها املرتجم؟ 

و�صغوفا  لعمله  حمبا  يكون  اأن  عليه  يجب 
به، واأن يكون له هدف �صام يذكر نف�صه به 
يف كل حني، واأن يكون وا�صع الطالع كثري 
���ص��واه من  م��ا  وك���ل  ال���ق���راءة يف تخ�ص�صه 
على  ب��ال��ق��درة  يتحلى  اأن  وعليه  جم���الت، 
ل  فهما  معانيها  وفهم  الن�صو�ض  حتليل 
يخل مبقا�صد الكاتب واأ�صلوبه حتى يكون 
عليه  ويجب  بدقة.  املعنى  نقل  على  ق��ادرا 
املرتجم  ف�صالح  اأ�صلحته؛  يهمل  األ  اأي�صا 
ال��ق��وام��ي�����ض اجل��ي��دة ب��اخ��ت��الف جم��الت��ه��ا 
باملرتجمني  الح��ت��ك��اك  اأن  كما  واأن��واع��ه��ا، 
تطوير  يف  ك��ب��رية  ف��ائ��دة  ل��ه  وجمتمعاتهم 
الأف�صل،  دائما على تقدمي  املرتجم وحثه 
وعليه اأن يبقى قريباً ممن هم على اطالع 

وا�صع باملجال، واأل يعزل نف�صه. 

 ن�سيحة توجهينها
للطالب والطالبات؟ 

اأذكر جميع الطالب والطالبات باأن يعتنوا 
باأنف�صهم واأمتهم جيدا، وهذه العناية تلتزم 
واأهدافهم  وتوجهاتهم  بفكرهم  الهتمام 
خدمة  اأعينهم  ن�صب  وا�صعني  احل��ي��اة،  يف 
الإ�صالم وامل�صلمني ونفع الأمة والدفع بها 

اإلى م�صايف الأمم املتقدمة.

منيرة القحطاني:
شح الوظائف 
وضعف الرواتب 
يؤرقان خريجي 
الترجمة

أ. منيرة محمد 
القحطاني

• بكالوريو�ض اللغة 
الإجنليزية بتقدير ممتاز 

مع مرتبة ال�صرف الثانية. 
• ماج�صتري ترجمة  بتقدير 

ممتاز مع مرتبة ال�صرف 
الأولى. 

• �صاركت يف ترجمة 
جمموعة ق�ص�صية بعنوان 

»�صرفات الذاكرة«. 
• تطوعت يف التعريف 

بالإ�صالم يف مركز احلوار 
الإلكرتوين للتعريف 

بالإ�صالم، ثالثة  اأ�صهر. 
• متطوعة مرتجمة يف 

م�صروع »تكوين« للكتابة 
الإبداعية . 

• متطوعة يف م�صروع 
»حديث الكتب« م�صروع كتب 

عربية م�صموعة تطوعي.
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د. آل مسفر: تناغم كبير
بين التخصصات الهندسية وسوق العمل

خالد العمري

اأو�����ص����ح وك���ي���ل ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ة ل��ل�����ص��وؤون 
الأك���ادمي���ي���ة، ال��دك��ت��ور حم��م��د خ��ل��وف��ه اآل  
تخ�ص�صات  بني  كبري  تناغم  وجود  م�صفر، 
م�صريا  العمل،  �صوق  ومتطلبات  الهند�صة 
يتطلب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة«  »ال��ه��ن��د���ص��ة  اأن  اإل����ى 
مهارات وا�صعة من الطالب الذين يرغبون 
يف درا�صته، منها: الإملام اجليد بالريا�صيات 

والكيمياء والفيزياء.
واأو�صح يف حوار مع »اآف��اق« اأن ع�صقه 
اإلى  لدرا�صتها،  دفعه  الكيميائية  للهند�صة 
جانب دواع اأخرى يتقدمها توافر الفر�ض 

الوظيفية خلريجيها.

ما الذي دفعك اإلى تخ�س�ص
الهند�سة الكيميائية؟

التخ�ص�ض،  ه���ذا  وب���ني  بيني  ع�صق  ه��ن��اك 
كما اأن فر�ض خريجي الهند�صة الكيميائية 
امل�صتقبل  م�صتوى  �صواء على  واأف�صل  اأكرث 
ال�صائقة  ال���درا����ص���ة  اأو  امل��ت��م��ي��ز  ال��وظ��ي��ف��ي 
امل���و����ص���وع���ات والجت���اه���ات  ت���ن���وع  اأو ح��ت��ى 
ال���ت���ي مي��ك��ن ل��ل��م��ه��ن��د���ض ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي اأن 
التي  ال�صناعية  ف��امل��ج��الت  اإل��ي��ه��ا،  يتوجه 
ي�����ص��رف ع��ل��ي��ه��ا امل��ه��ن��د���ص��ون ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ون 
وا����ص���ع���ة ج�����دا، وم����ن اأه���م���ه���ا: ال�����ص��ن��اع��ات 
نانو،  وتقنية  والبرتوكيميائية،  النفطية 
وال�صحية،  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�صناعات  وك��ذل��ك 
اأك���ر ال����دول يف الإن��ت��اج  وت��ع��د اململكة م��ن 
كبري  ب�صكل  يعتمد  ال��ذي  البرتوكيميائي 

على املهند�صني الكيميائيني.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

ترتكز اهتماماتي البحثية حول الدرا�صات 
التقنية والقت�صادية لل�صناعات الكيميائية 
التفاعالت  وه��ن��د���ص��ة  وال��ب��رتوك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
وا���ص��ت��دام��ة  امل��ف��اع��الت،  وت�صميم  امل��ح��ف��زة 

م�صادر الطاقة املتجددة وهند�صة املواد.

ما ال�سعوبات التي يواجهها
طالب الهند�سة الكيميائية؟

ل توجد �صعوبات باملعنى املطلق، وبخا�صة 
لخت�صا�صه،  حمبا  الطالب  يكون  عندما 
بل توجد اأفكار ومفاهيم قد تكون جديدة 
فهمها  يف  �صعوبة  ف��ي��الق��ي  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى 

تهون  م�صقة  وللعلم  بينها،  فيما  وال��رب��ط 
ب�صغف الطالب فيما يتعلم. 

لبد  ال��ت��ي  ال�صعوبات  بع�ض  وه��ن��اك 
درا�صته  اأث��ن��اء  مواجهتها  م��ن  ط��ال��ب  لأي 
اجل��ام��ع��ي��ة اب����ت����داًء م���ن ال��ت��ب��اي��ن ال��ك��ب��ري 
الثانوية  يف  التدري�ض  وط���رق  مناهج  ب��ني 
الطالب  معرفة  بعدم  وانتهاًء  واجلامعة، 
التي  اجلامعية  الدرا�صة  واأنظمة  باللوائح 

قد تفقدهم كثريا من الفر�ض. 
وي����ت����ط����ل����ب ت���خ�������ص�������ض ال���ه���ن���د����ص���ة 
ال��ط��الب  م��ن  وا���ص��ع��ة  م��ه��ارات  الكيميائية 
اأن  اإذ ي��ج��ب  ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف درا���ص��ت��ه، 
ت��ت��واف��ر ل��ه��م م��ع��رف��ة ج��ي��دة يف ك��ث��ري من 
امل�صرتك  الطابع  ذات  الدرا�صية  امل��ق��ررات 
مع الهند�صة الكيميائية، مثل: الريا�صيات 
التخ�ص�صات  وبع�ض  والفيزياء،  والكيمياء 
يف ال���ه���ن���د����ص���ة واحل����ا�����ص����ب وع����ل����وم امل�����واد 
وتكنولوجيا املعلومات، ف�صال عن ا�صتيعاب 
الق��ت�����ص��اد والإدارة  م��ث��ل  اأخ����رى  جم���الت 

والأم�������ن ال�����ص��ن��اع��ي واحل���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
املتعلقة  والتفا�صيل  ه��ذه  الت�صعبات  وك��ل 
ملن  �صعوبات  ت�صكل  اأخ���رى  باخت�صا�صات 
لهذا  ال��الزم��ة  والأدوات  الإمل���ام  لديه  لي�ض 

التخ�ص�ض.

هل ترى اأن املناهج التعليمية احلالية 
مواكبة ملتطلبات الع�سر؟

كبريا  تناغما  ه��ن��اك  اأن  ف��ي��ه  ���ص��ك  ل  مم��ا 
�صوق  ومتطلبات  الهند�صة  تخ�ص�صات  بني 
ال��ع��م��ل، ف��ه��ن��اك جل���ان ا���ص��ت�����ص��ارة م�صرتكة 
وحمليني  عامليني  اأك��ادمي��ي��ني  م��ن  مكونة 
من  العمل  �صوق  اأرب���اب  وم��ن  متخ�ص�صني 
ال��ق��ط��اع��ني اخل��ا���ض وال��ع��ام ع��ل��ى م�صتوى 
الن�صائح  خ��الل  وم��ن  الكلية،  اأو  الأق�����ص��ام 
اللجان  ممثلو  يقدمها  ال��ت��ي  والإر����ص���ادات 
ال�صت�صارية وخريجو الكلية تقوم الأق�صام 
ال���ع���ل���م���ي���ة ب���ت���ط���وي���ر ب����راجم����ه����ا ل���ت���واك���ب 
هيئات  ومتطلبات  العمل  �صوق  احتياجات 

املحلي  امل�صتوى  على  الأك��ادمي��ي  العتماد 
والدويل.  ول يفوتني يف هذا املقام اأن اأ�صري 
اأكادميية بكلية الهند�صة  اأق�صام  اإلى ثالثة 
ه���ي: ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وال��ه��ن��د���ص��ة 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، ح�صلت  امل��دن��ي��ة، وال��ه��ن��د���ص��ة 
على العتماد العاملي »ABET(، والبقية يف 

طريقها اإلى العتماد.

كلمة اأخرية؟
ترتكز  التي  الأول��وي��ات  م��ن  الهند�صة  تعد 
ال�صعودية  العربية  اململكة  خطط  عليها 
للتنمية؛ لذا فاإن طالب الهند�صة هو عماد 
ويكت�صب  يتعلم  اأن  وع��ل��ي��ه  التنمية  ه���ذه 
درا�صته  اأثناء  اجلديدة  املهارات  من  كثريا 
اأو خارجها  الدرا�صية  الف�صول  داخل  �صواء 
وال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ���رة الأ���ص��ات��ذة يف ذل��ك 
املجال، لأن هذه املكونات جمتمعة هي التي 
تلتقطه  ناجحا  تفرز مهند�صا  اأن  ت�صتطيع 

الأ�صواق الوظيفية �صريعا.

الدكتور محمد 
خلوفه آل مسفر

• بكالوريو�ض الهند�صة الكيميائية 
من جامعة امللك �صعود.

يف  ودك���������ت���������وراه  م���اج�������ص���ت���ري   •
ال���ت���خ�������ص�������ض ذات�������ه م�����ن ج��ام��ع��ة 
م�������ي�������زوري ل����ل����ع����ل����وم وال���ت���ق���ن���ي���ة 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
ل��ل�����ص��وؤون  وك��ي��ال  ح��ال��ي��ا  • ي��ع��م��ل 
الأك���ادمي���ي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ة يف 

جامعة امللك خالد.
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137 عاما.. عمر »الهندسة الكيميائية«
ي��ع��د ال���ع���امل الإجن���ل���ي���زي ج�����ورج دي��ف��ي�����ض 
اأول  وكانت  الكيميائية،  الهند�صة  موؤ�ص�ض 
تدري�ض  مت  بينما   ،1880 ع���ام  اك��ت�����ص��اف��ات��ه 
ذلك العلم تخ�ص�صا للمرة الأولى يف معهد 

ما�صا�صو�صت�ض للتكنولوجيا عام 1888.
يخت�ض  علم  الكيميائية  والهند�صة 
ال�صناعية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  بت�صميم 
وبناء  وبت�صميم  التحويلية،  اأو  الكيميائية 
واإدارة امل�صانع التي تكون العملية الأ�صا�صية 
وتندرج  الكيميائية،  التفاعالت  ه��ي  فيها 
املادة  انتقال  عمليات  التخ�ص�ض  هذا  حتت 
التفاعالت،  ت�صمل  كما  والكتلة،  واحل��رارة 

ويهتم  امل��راح��ل.  متعددة  الف�صل  وعمليات 
املعرفة  بتطبيقات  الكيميائيون  املهند�صون 
والتجارب  الأ�صا�صية  العلوم  من  املكت�صبة 
العمليات  بت�صميم  يهتمون  كما  العملية، 
امل�����ص��ان��ع  واإدارة  وت��ط��وي��ره��ا  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
ب��ه��دف حت���وي���ٍل اآم�����ٍن واق��ت�����ص��ادي ل��ل��م��واد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة اخل����ام اإل����ى م��ن��ت��ج��ات ن��اف��ع��ة. 
العلم  ه��ي  الكيميائية  الهند�صة  كانت  ومل��ا 
علوم  ب��ني  الأو���ص��ع  ال��ق��اع��دة  ذي  الهند�صي 
اأن  اإل����ى  اأدى ذل����ك  ك��ل��ه��ا، ف��ق��د  ال��ه��ن��د���ص��ة 
دائ��م  �صعي  يف  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  تكون 
لتوظيف مهند�صني كيميائيني يف املجالت 

يف  الإ���ص��راف  م��واق��ع  ويف  املتنوعة  التقنية 
اأنواع ال�صناعات املختلفة.  وت�صنف رواتب 
اخل���ري���ج���ني احل���دي���ث���ني م����ن امل��ه��ن��د���ص��ني 
التي  العليا  ال��روات��ب  �صمن  الكيميائيني 

يتقا�صاها املهند�صون الكيميائيني.
ويرى اخلراء اأن املجالت ال�صناعية 
التي ي�صرف عليها املهند�صون الكيميائيون 
ال�صناعات  اأه��م��ه��ا:  وم���ن  ج����دا«،  »وا���ص��ع��ة 
والبرتوكيميائية،  والنفطية  الكيميائية 
وت���ق���ن���ي���ة ن����ان����و، وال�������ص���ن���اع���ات ال���غ���ذائ���ي���ة 
احليوية  الكيمياء  وهند�صات  وال�صيدلية، 

والطب الأحيائي.

إصالح وتجديد
يف اإح����دى ال��ق��ن��وات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ب��رن��ام��ج ا���ص��م��ه »اإ���ص��الح 
وجتديد«، وفيه يقوم الفريق باختيار �صيارة ذات طراز قدمي ويف حالة 
يرثى لها، وفق �ضروط تتعلق ب�ضاحب ال�ضيارة الذي يعاين من ظروف 
باإ�صالحها  الفريق  يقوم  ال�صيارة  اختيار  وعند  اجتماعية،  اأو  مر�صية 
يتوقعها  ج��ي��دة ل  ح��ال��ة  وه��ي يف  لل�صيف  ت�صليمها  وي��ت��م  وجت��دي��ده��ا، 

�صاحب ال�صيارة.
 امل�صمم الرئي�صي للرنامج الذي يتحدث عن نف�صه يقول اإنه مت 
اكت�صاف موهبته يف ال�صنة الرابعة من عمره من قبل والده الذي تولى 
تدريبه وتنمية هذه املوهبة لديه، حتى اأ�صبح البن بارعا وهو يف �صن 
ال�14، وتولى تنفيذ جميع الت�صاميم لوالده، وت�صاميم ال�صيارات لهذا 

الرنامج.
 ما اأود قوله هو اأن املوهبة تبداأ يف مراحل مبكرة يف حياة الطفل 
الأول����ى  م��ن خالل  امل�����ص��وؤولن ع��ن رعايتها يف مراحلها  ووال����داه هما 
اكت�صافها وتنميتها  وت�صجيعها، وذلك باإحلاق الطفل املوهوب بالدورات 
منها؛  ال�صتفادة  وي�صتطيع  فيها  ليرع  موهبته  تنمي  التي  النافعة 
العلمية  حياته  يف  ل��ه  داف��ع��ا  �صيكون  الطفل  مبوهبة  املبكر  فالهتمام 

والعملية، و�صيجعل منه ع�صوا نافعا يف جمتمعه.
اأطفالهم وتو�صيع مداركهم  من خالل  على الآب��اء رعاية مواهب 
ال�صحيح  للطريق  توجيههم  يتم  حتى  وا�صتعداداتهم  قدراتهم  معرفة 
واإعدادهم ليكونوا مواطنني �صاحلني يخدمون جمتمعهم وي�صهمون يف 
نه�صته، كما ي�صهم الآباء يف رعاية مواهب اأطفالهم والعمل على زيادة 
اإبداعهم وت�صجيعه على ال�صتمرار، و�صيكون لذلك انعكا�ض اإيجابي على 
الذي  حياته  م�صار  حتديد  يف  �صيدعمه  م�صتقبله،  يف  الطفل  �صخ�صية 

يتوافق مع رغباته واحتياجاته.
املوهوبني يف اجلامعة،  الطالب  تعاملي مع عدد من  ومن خالل 
النجاح والتفوق يف درا�صته  القدرة على  املوهوب لديه  الطالب  اأن  اأرى 

لأنها انعك�صت عليه وعلى �صلوكه.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة
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خدمات جليلة تقدمها المملكة للحجاج
حاج  مليوين  نحو  �صنويا  اململكة  ت�صتقبل 
بان�صيابية، يتجمعون يف م�صعر منى طوال 
اأيام احلج ويبيتون فيها منذ يوم الرتوية 
م�صاحة  يف  احلجة،  ذي  �صهر  من  الثامن 
منى  م�صاحة  وتقدر  مربع.  كم   3،2 تبلغ 
ال�صرعية حوايل 7،82 كم مربع وامل�صتغلة 
فعاًل 4،8 كم مربع فقط اأي ما يعادل %61 
من امل�صاحة ال�صرعية ملنى و39% عبارة عن 
500م  ح��وايل  قممها  ترتفع  وع��رة  جبال 

فوق م�صتوى �صطح الوادي.
اأم�������ا ع����رف����ة ف��ت�����ص��ه��د ي����وم����ا واح����د 
ف��ق��ط اأك����ر جت��م��ع ب�����ص��ري م���ن ن��وع��ه يف 

ال��ع��امل، وه��ي تبعد ع��ن مكة امل��ك��رم��ة 20 
10،4 كم مربع، وبها جبل  كم وم�صاحتها 
النا�ض جبل الرحمة،  عرفة الذي ت�صميه 
األ��ق��ى فيه �صيد اخللق  ال���ذي  امل��ك��ان  وه��و 
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم خطبة 
ر�صالة  اك��ت��م��ال  فيها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  ال�����وداع 

الإ�صالم قبل 14 قرناً
هذه امل�صاعر املحدودة م�صاحة توؤوي 
م��ا ي��ت��ج��اوز مليوين ح��اج ك��ل ع��ام ي���وؤدون 
من  واطمئنان  واأم���ان  ي�صر  يف  �صعريتهم 
خالل تلم�ض جهود جبارة تقوم بها اململكة 
طوال العام من اأجل توفري راحة احلجاج 

يف ما يقل عن �صتة اأيام فقط يوؤدون فيها 
ال��ذي  واجل��ه��د  ال��ع��م��ل  ول��ك��ن  منا�صكهم، 
يبذل طوال العام هو ما يرفل فيه احلاج 
ومتعة  واأم���ان  تنقالت  و�صرعة  راح��ة  من 

باحلج.
ول تقدم اململكة نف�صها يف احلج كل 
عام من خالل اأف�صل اخلدمات بل حتاول 
ج���اه���دة وم���ن خ���الل جل���ان واج��ت��م��اع��ات 
تتالفى  اأن  مو�صم  ك��ل  نهاية  بعد  مكثفة 
اإن ح�����ص��ل وت���در����ض الأ���ص��ب��اب  ال��ق�����ص��ور 
وتبحث ع��ن الأف�����ص��ل وت��راج��ع الأخ��ط��اء 

وت�صعى اإلى الت�صحيح. 

باحثة تطرح 
آليات علمية 
لترشيد الطعام
في الحج

سارة القحطاني  

الدرا�صات  بق�صم  امل�صاركة   اأكدت الأ�صتاذة 
الإ�صالمية بكلية الآداب للبنات باجلامعة، 
الدكتورة اأم كلثوم حكوم داود بن يحيى، اأن 
�صكر النعمة واحلفاظ عليها يف مو�صم احلج 
م�صوؤولية اجلميع كل ح�صب موقعه: احلاج 
اهتماماتها،  يف  واحل��م��الت  �صلوكياته،  يف 
واجلمعيات يف خططها، واملراكز البحثية يف 
اآلياتها وا�صرتاتيجياتها، موؤكدة اأن »حتمل 
امل�����ص��وؤول��ي��ة وال��ت��ح��ل��ي ب�����روح امل����ب����ادرة  هو 
املاأ�صاة  ه��ذه  من  للخروج  الوحيد  ال�صبيل 
الدينية والأخالقية التي ل ميكن الترير 
لها ل عقال ول �صرعا«. وقالت اإن خماطر 
الهدر الغذائي يف مو�صم احلج اأولها الوقوع 
يف احل��ظ��ر ال�����ص��رع��ي، وم���ن امل��ع��ل��وم حرمة 
القمامة لأن هدره  الطعام يف  رمي فائ�ض 

اإ�صاءة للنعمة من وجهني: 
و�صبب  بالنعمة  كفر  الهدر  الأول: يف 

من اأ�صباب زوالها.
اإتالفها  ويف  م��ال  النعمة  اأن  ال��ث��اين: 
هدر للمال و�صرف له يف غري حمله، 
ن��ه��ى ع��ن��ه ���ص��ل��ى اهلل عليه  وه����و م���ا 

و�صلم.

مخاطر صحية
يعد الت�صمم الغذائي من امل�صكالت ال�صحية 
ال�صائعة بني احلجاج يف مو�صم احلج، ومرد 
ال�صحية  الثقافة  اأن  كلثوم  اأم  ح�صب  ذل��ك، 
التعليمي  امل�صتوى  ظ��ل  يف  قليلة  للحجاج 
والثقايف املتدين لكثري من احلجاج،  ويعود 

الت�صمم الغذائي اإلى عدة اأ�صباب، اأبرزها:
حفظ  و���ص��ع��وب��ة  ال��ن��ا���ض  • ازدح�����ام 
ال����ط����ع����ام، م����ا ي��������وؤدي اإل�������ى ان��ت�����ص��ار 

اجلراثيم والبكترييا.

يف  تكرث  ال��ت��ي  احل�����ص��رات  انت�صار   •
الطعام  رم��ي  ب�صبب  املقد�صة  امل�صاعر 

يف القمامة.
من  ال���ت���اأك���د  دون  ال���ط���ع���ام  اأك�����ل   •

م�صدره.
احلجاج  من  الكايف  الهتمام  عدم   •
بنظافتهم ال�صخ�صية، وبخا�صة غ�صل 

اليدين قبل وبعد تناول الطعام.
وت��اب��ع��ت: »ع����دم اه��ت��م��ام ال��ك��ث��ري من 
وال��ع��ام��ة،  ال�صخ�صية  ب��ال��ن��ظ��اف��ة  احل��ج��اج 
والتهاون يف رمي ف�صالت الطعام يف  غري 
هاج�صا  لها، ي�صكالن  املخ�ص�صة  الأم��اك��ن 
ي�������وؤرق ك����ل امل��ه��ت��م��ني مب���و����ص���م احل�����ج م��ن 
وخ��راء  خ��ريي��ة  وجمعيات  ر�صمية  ج��ه��ات 
اأك���ادمي���ي���ني مل���ا ل��ه��ا م���ن ت���اأث���ريات خ��ط��رية 
على نظافة البيئة، ومن ثّم تعر�ض �صحة 
الأم��را���ض  من  لكثري  و�صالمتهم  احلجاج 

والأوبئة«.
العربية  اململكة  اأن  »رغ���م  واأ���ص��اف��ت 
ال�������ص���ع���ودي���ة جت���ن���د م�������ص���ك���ورة ف�����رق ع��م��ل 
وت��ن��ظ��ي��ف واإر������ص�����اد وت��ط��ب��ي��ب ع��ل��ى م���دار 
ال�����ص��اع��ة، ف����اإن ع���دم اه��ت��م��ام احل����اج ب��ه��ذه 
هذه  يعرقل  بخطورتها  ووع��ي��ه  ال��ظ��اه��رة 
امل�����ص��اري��ع وي��ق��ل��ل م���ن م��ردودي��ت��ه��ا بن�صبة 
كبرية، ويف كل ذلك هدر للمال وا�صتنزاف 
ل��ل��ج��ه��د ح���رم���ه ال�������ص���رع، ومي���ك���ن جت��ن��ب��ه 

بتغيري ال�صلوكيات ال�صلبية للحاج«.

ضرر اقتصادي
وت��ط��رق��ت اإل����ى ت��اأث��ري ال��ه��در ال��غ��ذائ��ي يف 
اجل��ان��ب الق��ت�����ص��ادي، م��وؤك��دة اأن���ه �صلوك 
ي�صر املجتمع كله ومي�ض اقت�صاده، وقالت 
العادي  ال�صخ�ض  على  ال�صعب  من  »لي�ض 
ال��وق��وف على خم��اط��ر ال��ه��در ال��غ��ذائ��ي يف 
يف التكلفة  النظر  اأم��ع��ن  اإذا  احل��ج  مو�صم 

حديثنا  واإن  ال���غ���ذاء،  ل��ل��ه��در  الإج��م��ال��ي��ة 
الغذاء  خملفات  من  الأطنان  ماليني  عن 
التي ترمى يف مو�صم احلج هو حديث عن 
ه���در مل��الي��ني ال���ري���الت ال��ت��ي ���ص��رف��ت يف 
العمل  ال�صاعات من  واآلف  الغذاء،  توفري 
امل��ت��وا���ص��ل ل��ل��ف��رق ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��وف��ري 
ال��ط��ع��ام ل��ل��ح��ج��اج ����ص���واء م���ن اجل��م��ع��ي��ات 
اأم  اأم م���ن م��ت��ع��ه��دي احل���م���الت  اخل���ريي���ة 
عمال الفنادق، من طبخ وتنظيف وتوفري 

للمواد الأولية«.
نتحدث  اأن  املحزن  ملن  »اإن��ه  ووا�صلت 
ع����ن ه�����ذا ال����رق����م امل���خ���ي���ف م����ن الإت������الف 
يتعدى  ل  ال��ذي  احل��ج  مو�صم  يف  الغذائي 
اأك��رث تقدير، يف حني يعاين  45 يوما على 
امل���الي���ني يف ال���ع���امل م���ن ����ص���وء ال��ت��غ��ذي��ة، 
امل��ع��م��ورة جوعا  ب��ق��اع  امل�صلمون يف  ومي���وت 
ب��ي��ن��م��ا حل���م ال�������ص���اأن وم����ا ل���ذ وط�����اب من 

الأطعمة يرمى يف النفايات«.  
علمية  ك��ل��ث��وم  اآل����ي����ات  اأم  وط���رح���ت 
لرت�صيد برامج الإطعام واحلد من ظاهرة 
الإ������ص�����راف، م��ن��ه��ا: ال��ت��وع��ي��ة، وم�����ص��ارك��ة 
يف  املقد�صة  امل�صاعر  يف  امل��وج��ودة  امل��ط��اع��م 
اإ�صراك حمالت  الرت�صيد، وكذلك  حتقيق 

احلج يف العملية. 
العربية  اململكة  ج��ه��ود  »اإن  وق��ال��ت   

ال�صعودية لإجناح مو�صم احلج ل ينكرها 
التطوير ل تتوقف،  اإل جاحد، فم�صاريع 
والأم��وال امل�صروفة لإجن��اح مو�صم احلج 
هائلة، ومن ثّم نحتاج لآليات لإجناح هذا 
احلجيج،  اأهمها:  اإ�صراك  وم��ن  امل��و���ص��م، 
والتوعية التي توؤتي اأكلها تبداأ من موطن 
امل�صاعر  اإل���ى  و���ص��ول��ه  ق��ب��ل  نف�صه  احل���اج 
املطاعم  اإ�صراك  اإل��ى  بالإ�صافة  املقد�صة،  
امل���وج���ودة يف امل�����ص��اع��ر امل��ط��ل��وب ت��ع��اون��ه��ا، 
لكمية  مدرو�صة  خطط  و�صع  طريق  عن 
منه  تبقى  م��ا  معاملة  ث��م  املطهو  ال��غ��ذاء 
املبنية  الغراء  �صريعتنا  مع  تتفق  معاملة 
على حفظ النعمة وعدم امتهانها، واأي�صا 
ح��ني  احل�����ج  »خا�صة  ح���م���الت  اإ������ص�����راك 
ويتم  ومزدلفة«،  عرفة  يف  احلجاج  يكون 
لتوعية  حمالت  تنظيم  طريق  ع��ن  ذل��ك 
امل�صاعر  اإل��ى  قدومهم  وبعد  قبل  احلجاج 
امل��ق��د���ص��ة ب��اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى النعمة 
وح���رم���ة ال��ت��ب��ذي��ر والإ�����ص����راف وخ��ط��ورة 

امتهان الطعام ورميه يف الطرقات«.

حلول ومقترحات
اإ���ض��راك نقاط  اإل���ى  اأي�����ض��ا  اأم كلثوم  ودع���ت 
ت���وزي���ع ال���ط���ع���ام اخل���ريي���ة ع��ل��ى احل��ج��اج 
للتوزيع  امل��ث��ايل  التنظيم  �صمان  اأج��ل  م��ن 

اخلريي للغذاء واحلد من ظاهرة التوزيع 
وخل�صت  وامل��رط��ب��ات.  للوجبات  الع�صوائي 

اإلى املقرتحات التالية:
وال�صوابط  املعايري  على  • احل�صول 
والت�صاريح الالزمة لتقدمي الإطعام 

اخلريي.
التطوعي  العمل  منت�صبي  خ�صوع   •
ل���������دورات ت���دري���ب���ي���ة والب����ت����ع����اد ع��ن 
عمل  وتنظيم  ال��ف��ردي��ة  الج��ت��ه��ادات 

املح�صنني يف مو�صم احلج.
ع��م��ل��ي��ات  يف  اجل���م���ع���ي���ات  اإ����ص���ه���ام   •
النظافة على م�ضتوى نقاط توزيعها 
وحم����ي����ط����ه، وت����وظ����ي����ف اجل���م���ع���ي���ات 
م��راق��ب��ي ت���وزي���ع م��ه��م��ت��ه��م ال���وق���وف 
على �صري التوزيع حتى ل يقع يف فخ 
اإل��ى  فينقلب  والإ����ص���راف،  الع�صوائية 
�صرر حمقق بعد اأن كان نفعا حم�صا.
 • حث احلجاج على �صرورة احرتام 
ال���ط���ع���ام ب����اأخ����ذ احل����اج����ة م���ن���ه دون 
ال����زائ����د وع������دم رم���ي���ه ع���ل���ى الأر�������ض 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن ال���وج���ب���ات امل��ط��ه��وة 
غ��ري ال��ق��اب��ل��ة ل���الدخ���ار وا���ص��ت��ب��دال��ه��ا 
مباأكولت خفيفة قابلة لالدخار واأقل 
ع��ر���ص��ة ل���الإت���الف م��ث��ل ال��ب�����ص��ك��وي��ت 

والكعك واملك�صرات.

•  اإجراء اأبحاث متخ�ص�صة يف جودة 
الغذائية،  العنا�صر  وتقييم  ال��غ��ذاء، 
وحتديد كمية املواد الغذائية لوجبات 
اإ�صراف معهد  الإطعام اخلريي حتت 
خادم احلرمني لأبحاث احلج وجلنة 
ال�صقاية والرفادة للحد من الإ�صراف 

وال�صلوك ال�صتهالكي الإتاليف.
ال��ت��غ��ذي��ة  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ي  • اإ�����ص����راف 
ع���ل���ى ال����وج����ب����ات اخل����ريي����ة ل��ت��ق��دي��ر 
ال���ك���م���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة اأث�����ن�����اء ال��ت��ع��ب��ئ��ة 
الغذائي  الح��ت��ي��اج  ح�صب  والتغليف 
الغذائي  بالهرم  بال�صرت�صاد  اليومي 
و�صرورة توزيع مردات الغذاء ح�صب 

كثافة احلجاج.
مو�صم  يف  امل�صاجد  خطباء  • اإ�صراك 
ال�����وع�����ي ال�����ص��ح��ي  ن�������ص���ر  احل�������ج يف 

والديني عند احلاج.
• تطوير ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات 
مل��ع��اجل��ة م�صكلة  ال��الزم��ة  وال���رام���ج 
ف��ق��د الأغ���ذي���ة وه���دره���ا، وذل����ك من 
خ������الل ال�����ص����ت����ف����ادة م�����ن اخل������رات 
العاملية يف التعامل مع فائ�ض الطعام 
وحت���وي���ل���ه اإل�����ى ���ص��م��اد ل���ص��ت��خ��دام��ه 
يف حت�����ص��ني ال��رتب��ة وال���ص��ت��ف��ادة من 

التجارب العاملية يف ذلك. 
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جامعات سعودية

العيسى يفتتح »مؤتمر الكشفية والعمل التطوعي«
رئ��ي�����ض جمعية  ال��ت��ع��ل��ي��م،  اف��ت��ت��ح وزي�����ر 
ال��ك�����ص��اف��ة ال�����ص��ع��ودي��ة، ال���دك���ت���ور اأح��م��د 
ال��ع��ي�����ص��ى، ب���ال���ري���ا����ض، امل����وؤمت����ر ال��ع��امل��ي 
"الك�صفية والعمل التطوعي: روؤى نظرية 
وجتارب تطبيقية"، الذي نظمته جمعية 
الك�صافة ال�صعودية برعاية خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز.
بتالوة  املوؤمتر،  افتتاح  وبدئ حفل 
اآيات من القراآن الكرمي ، ثم قدم فيلم 
ع��ن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال��ك�����ص��ف��ي، األ��ق��ى 
يف  الب�صرية  للموارد  العام  املدير  بعده 
���ص��اب��ك، حم��م��د ال��ن��اف��ع، ك��ل��م��ة ال��راع��ي 

الر�صمي للحفل.

"اإن  ك��ل��م��ت��ه:  ال��ع��ي�����ص��ى يف  وق�����ال 
ت��ن��ظ��ي��م ج��م��ع��ي��ة ال��ك�����ص��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة 
جانبا  ميثل  امل��وؤمت��ر،  لهذا  ال�صعودية 
الك�صفي  امل�����ص��روع  اأع���م���ال  م���ن  م��ه��م��ا 
انطلق  ال���ذي  ال�����ص��الم(  )ر���ص��ل  العاملي 
م���ن امل��م��ل��ك��ة اإل����ى اآف�����اق ال���ع���امل لن�صر 
ر����ص���ال���ة ال�������ص���الم، وق��ي��م��ه الأ���ص��ي��ل��ة، 
وامتدادا للجهود الك�صفية املبذولة يف 
العامل  ك�صايف  ال�صالم بني  ثقافة  ن�صر 
اإلى 200  ال�صالم  اإي�صال ر�صالة  بهدف 
مليون اإن�����ص��ان م��ن خ��الل الإ���ص��ه��ام يف 
حم���اور امل�����ص��روع وال��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية 
م��ه��ارات��ه��م وق��درات��ه��م ل��ي��ك��ون��وا ر�صال 

التعليم: الدكتوراه البحثية ال توظفها الجامعات السعودية
منصور كويع

للتوظيف  الدكتوراه  حملة  من  املواطنني  مطالب  ب�صاأن  العي�صى،  اأحمد  الدكتور  الوزير،  من  بتوجيه  امل�صّكلة  اللجنة  وتو�صيات  نتائج  التعليم  وزارة  اأعلنت 
باجلامعات اأع�صاء هيئة تدري�ض بدل من املتعاقدين غري ال�صعوديني. واأو�صح املتحدث الر�صمي للوزارة، مبارك الع�صيمي، اأن درا�صة اللجنة ك�صفت اأن 95% من 
املتقدمني للجامعات من حملة درجة الدكتوراه تخ�ص�صاتهم تربوية ونظرية، وهي تخ�ص�صات يقل الطلب عليها با�صتمرار ب�صبب اإجراءات املواءمة ملخرجات 

اجلامعات مع �صوق العمل.
واأ�صار اإلى اأن 87% من املتقدمني ح�صلوا على الدكتوراه، وهم على راأ�ض العمل ب�صفتهم معلمني يف مدار�ض التعليم العام احلكومي، وتخرجوا عن طريق 
برنامج التعليم املوازي من دون تفرغ كامل للدرا�صة، اأو عر نظام الرتدد على اجلامعات يف بع�ض الدول العربية. وبنّي الع�صيمي اأن الدرا�صة اأكدت اأن التعيني 

باجلامعات ال�صعودية يتم وفق عدة اإجراءات نظامية، منها:
• عدم تعيني متعاقدين غري �صعوديني قبل الإعالن عن الوظائف الأكادميية وحتديد متطلباتها و�صروطها وفقا لالئحة اأع�صاء هيئة التدري�ض التي 

تن�س على تعيني الكفاءات اجليدة واملوؤهلة تاأهيال اأكادمييا، ووفق ما يقره جمل�س اجلامعة من �ضروط اإ�ضافية.
• عدم تعيني املتعاقدين من غري ال�صعوديني على وظائف اأكادميية دون التن�صيق مع وزارة اخلدمة املدنية للتاأكد من عدم وجود �صعودي موؤهل للوظيفة.

• عر�ض جميع طلبات املتقدمني على اجلامعات على اللجان املخت�صة كافة بدًءا من جمل�ض الق�صم وجمل�ض الكلية واملجل�ض العلمي.
واأملح الع�صيمي اإلى اأن اختيار املعيدين واملحا�صرين يخ�صع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكادميية، واجلوانب ال�صخ�صية واملهارية، م�صريا اإلى 
اأن اجلامعات لديها مبتعثون يفوق عددهم 11500 يف جامعات عاملية متميزة، وتتابع اإنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم اأع�صاء هيئة تدري�ض يف 

جامعاتهم التي ابتعثهم.
وك�صف الع�صيمي اإن�صاء نافذة اإلكرتونية حتوي قاعدة بيانات للحا�صلني على درجتي الدكتوراه واملاج�صتري من ال�صعوديني الراغبني يف الن�صمام اإلى 

�صلك اأع�صاء هيئة التدري�ض باجلامعات احلكومية والأهلية، وذلك رغبة من الوزارة يف ال�صتفادة من املتخ�ص�صني واملوؤهلني منهم.
ولفت اإلى اأن ا�صتعانة بع�ض اجلامعات بغري ال�صعوديني للعمل كاأع�صاء هيئة تدري�ض "موؤقت" اإلى حني عودة مبتعثي تلك اجلامعات، ول يتم اإل بعد 

التاأكد من مدى احلاجة اإليهم، ومنا�صبتهم للمهنة الأكادميية، من حيث التاأهيل العلمي واجلوانب ال�صخ�صية.
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الوعي بالذات..
ضرورة المرحلة

الراهنة  جمتمعاتنا  يف  التغيري  عملية  اأن  النا�ض  م��ن  العديد  يعتقد 
يجب اأن تنطلق مبا�صرة من موؤ�ص�صات املجتمع برمتها باعتبارها ت�صكل 
لهم  واملحفزة  املجالت احلياتية لالأ�صخا�ض  كل  التحولت يف  اأ�صا�صات 
يف الوقت نف�صه للتقدم والنَّماء، ولكن جمريات الأمور والأحداث عر 
العامل  وال�صعوب يف  ال��دول  ت على  م��رَّ التي  التاريخية  خمتلف احلقب 
دقيقة  منهجية  و�صبال  منطلقات  دائما  تتبع  التغيري  ح��الت  اأن  بّينت 

ت�صتند 
التي  واجتاهاته  م�صاراته  حتديد  يف  العلمي  واملنطق  العقل  اإل��ى 

ي�صلكها باختالف ظروف الزمان واملكان.
ولو بحثنا وتق�صينا بعمق يف اأن�صطة التغيري التي مازالت تعرفها 
اأنها متثل جوهر  اأوروب��ا واأمريكا لوجدنا  ال��دول املتقدمة وبخا�صة يف 
ومركز احلركة يف كل امليادين املرتبطة ببناءاتها التفكريية يف امل�صتقبل 
ب��غ��ر���ض ر���ص��م اخل��ط��ط وال���رام���ج ال�����ص��روري��ة وال��ك��ف��ي��ل��ة ب��دف��ع عجلة 
التنمية والتطور اإلى الأم��ام، ثم اإن وجود هذا التوجه يف هذا التفكري 
التغيريي امل�صتمر والقاعدي لدى  العديد من ال�صعوب بالدول الغربية  
اأوروب���ا نظرا  الأك��رث تغريا يف  ال��دول  التي تعد من  اأملانيا   ول�صيما يف 
لزدهار الأفكار الداعمة لعمليات التغيري الإيجابية رغم احلروب التي 
بعد  كبرية  ب�صفة  هذا  وي��رز  احلديث،  الع�صر  يف  وخ�صو�صا  �صهدتها 

احلرب العاملية الثانية .
الأملاين   املجتمع  الإيجابي يف  التغيري  اإلى  التوجه  واإن وجود هذا 
ي��ع��ود  اإل���ى ال��ت��اأث��ري ال��ب��ارز وامل��ه��م ال���ذي اأح��دث��ه ك��ت��اب للمفكر الأمل���اين 
عنوان  ويحمل  الأوروب���ي���ة،  ال���دول  ك��ام��ل  يف  رواج���ا  ع��رف  "هيجل" 
"ظاهريات الروح"حيث و�صح فيه الدعائم ال�صرورية لإر�صاء عمليات 
التغيري الناجحة يف املجتمعات، موؤكدا اأن الوعي بالذات ميثل القاعدة 
اأر�ض  على  الفعالة  واأ�ص�صه  كينونته  حتدد  التي  والرئي�صية  اجلوهرية 
خمتلف  م��ع  اإيجابية  ب�صفة  املجتمع  يف  ال��ن��ا���ض   يتفاعل  حتى  ال��واق��ع 

املوؤ�ص�صات املوجودة يف حميطهم الجتماعي والثقايف والديني وغريه.
الوعي  خ��الل  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ا  ي��ب��داأ  اأن  يجب  جمتمعاتنا  يف  التغيري 
نرى  اأن  ن�صتطيع  حتى  البّناء  والنقد  الإ�صالح  حمور  وجعلها  بذواتنا 
والقوة،  ال�صعف  مكامن  كل  فيه  تتجلى  وحقيقي  وا�صح  ب�صكل  واقعنا 
نعوق  اأو  ما�صينا  ن��ه��دم  اأن  دون  حا�صرنا  نبني  اأن  ب��ذل��ك  ون�صتطيع 

م�صريتنا نحو م�صتقبل اأف�صل.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

ل��ل�����ص��الم ي�����ص��ه��م��ون يف ب��ن��اء اأوط��ان��ه��م 
وجم���ت���م���ع���ات���ه���م ع������ر م���������ص����روع����ات 
وُينتظر  وف��ردي��ة،  جماعية  وم��ب��ادرات 
بنهاية  عمل  �صاعة  مليار  يحققوا  اأن 
حتى  و�صلت  اأن��ه��ا  اإل���ى  م�صريا   ،2020
ال��ي��وم م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه م��ن اململكة يف 
مليون   800 نحو   2011 ع��ام  �صبتمر 

�صاعة عمل.
ب���ع���د ذل�����ك مت ت���وق���ي���ع م���ذك���رات 
تفاهم بني جمعية الك�صافة وعدد من 
املوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية، وتكرمي 
امل�صاحب،  امل��ع��ر���ض  واف��ت��ت��اح  ال���رع���اة، 

وتد�صني حملة الترع بالدم.

ثم بداأت اأولى جل�صات املوؤمتر عن 
دور الك�صافة يف تعزيز العمل التطوعي، 
و�صاحب  التعليم،  وزي���ر  فيها  و���ص��ارك 
ال�����ص��م��و الأم������ري ف��ي�����ص��ل ب���ن ع���ب���داهلل، 
رئ���ي�������ض ج��م��ع��ي��ة ال���ك�������ص���اف���ة ال�������ص���اب���ق، 
وامل�����ص��ت�����ص��ار يف ال����دي����وان امل��ل��ك��ي اإم����ام 
وخطيب امل�صجد احلرام الدكتور �صالح 
العامة  املوؤ�ص�صة  وحم��اف��ظ  حميد،  ب��ن 
للتدريب التقني واملهني الدكتور اأحمد 
للهيئة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  ال��ف��ه��ي��د، 
امللكية الدكتور عالء ن�صيف، والرئي�ض 
ال���ف���خ���ري ل����الحت����اد ال���ع���رب���ي ل��ل��ع��م��ل 

التطوعي جنيب الزامل.

نمنقاني أول عميدة طب
في الجامعات السعودية

خطت املراأة ال�صعودية خطوة جديدة يف م�صارها نحو التقدم الوظيفي، بعد �صدور قرار وزير التعليم 
جامعة  يف  الطب  لكلية  عميدة  مننقاين  دلل  ال��دك��ت��ورة  الأ���ص��ت��اذة  بتعيني  العي�صى  اأح��م��د  الدكتور 

الطائف.
يف  اجلن�صني  م��ن  وط��الب��ا  تدري�ض  هيئة  اأع�����ص��اء  ت�صم  لكلية  عميدة  اأول  مننقاين  واأ�صبحت 
العمادة على الرجال، بينما  التعيني يف من�صب  اأن كان يقت�صر  اململكة، بعد  اجلامعات احلكومية يف 

يتوقف ال�صلم الإداري لالأكادمييات داخل الكليات عند حدود من�صب وكيل العميد.
فارق  وتغليبهما على  والعملية،  العلمية  والكفاءة  اجل��دارة  اإل��ى معياري  التعيني  ق��رار  وا�صتند  
اململكة 2030« يف  »روؤي��ة  القرار مع توجهات  الكلية. وين�صجم  التدري�ض يف  اأع�صاء هيئة  اجلن�ض بني 
دعم م�صاركة املراأة يف �صوق العمل، وتعزيز دورها يف القطاعني احلكومي واخلا�ض، ومتكينها وظيفّيا.

امللك عبدالعزيز يف  MBCHB من جامعة  ونالت مننقاين �صهادة بكالوريو�ض الطب واجلراحة 
جدة عام 1991، وهي اأي�صا حا�صلة على �صبع زمالت يف علوم الأمرا�ض واخلاليا والأن�صجة، ف�صاًل 

عن ع�صويتها يف العديد من اجلمعيات العلمية.
وبداأت الدكتورة مننقاين م�صريتها العملية يف العام 1992-1991  بالعمل طبيبة امتياز يف كلية 
الطب بجامعة امللك عبدالعزيز يف جدة، وتنقلت بعدها بني العديد من الوظائف داخل كلية الطب 
اأن  قبل  بالطائف،  التخ�ص�صي  عبدالعزيز  امللك  وم�صت�صفى  الع�صكري،  الهدا  م�صت�صفى  ثم يف  ذاتها، 
ت�صتقر بالعمل يف جامعة الطائف بدًءا من العام 1432 اأ�صتاذة  م�صاعدة يف علم الأمرا�ض بكلية الطب 

بجامعة الطائف، اإلى اأن ح�صلت على الرتقية العلمية اإلى درجة اأ�صتاذ دكتور.
وكانت مننقاين، ال�صت�صارية يف علم الأمرا�ض الن�صيجي والت�صريحي، ت�صغل، اإلى جانب عملها 
اأعلى  وك��ان  نف�صها،  اجلامعة  يف  اجلامعية  بالدرا�صات  مكلفة  عميدة  بالكلية،  التدري�ض  هيئة  ع�صو 

من�صب يف اجلامعة يخ�ض �صطر الطالبات، قبل تعيينها يف من�صبها اجلديد.
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ح�صب جودة الرامج الأكادميية يف دول 
الب��ت��ع��اث، وي��ق��وم ال��رن��ام��ج مبراجعة 
ال���ق���ائ���م���ة ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��م��ر، ب��اإ���ص��اف��ة 
جامعات يف دول جديدة بح�صب اجلودة 

الأكادميية للرامج الدرا�صية.
وب���ع���د ان���ت���ه���اء امل����راح����ل اخل��م�����ض 
العايل  التعليم  وزارة  واقتناع  الأول���ى، 
)وزارة التعليم حاليا( بنجاح الرنامج، 
به، طلبت  املنوطة  الأه��داف  وحتقيقه 
م��ن م��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني ال�صريفني 
ال��ت��ف�����ص��ل ب���امل���واف���ق���ة ع���ل���ى مت���دي���ده 
خم�ض �صنوات اأخرى اعتباراً من العام 
الهجري 1431ه���، وج��اءت موافقته يف 
الرقية ذات الرقم 1032/م ب املوؤرخة 
لأبناء  الب�صرى  لتزف  1431/3/4؛  يف 
الوطن، وبناته بهذه الفر�ض العلمية؛ 
ل��ت��ح��ق��ق ط��م��وح��ات��ه��م، وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، 
والأه��ل��ي  احلكومي  القطاعني  ولتمد 
اإدارة  وت���ق���وم  امل���ت���م���ي���زة.  ب���ال���ك���ف���اءات 

مشهور العمري

اأط����ل����ق امل���ل���ك ال�����راح�����ل، ع����ب����داهلل ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ص��ع��ود، ب��رن��ام��ج خ��ادم 
احل�����رم�����ني ال�������ص���ري���ف���ني ل���الب���ت���ع���اث 
لدعم  مهما  راف���دا  ليكون  اخل��ارج��ي، 
اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ع��ودي��ة، وال��ق��ط��اع��ني 
املتميزة  بالكفاءات  والأهلي  احلكومي 
من اأبناء الوطن ال�صعوديني، ولي�صاعد 
ال�صعودية  الب�صرية  امل����وارد  تنمية  يف 
واإع�����داده�����ا، وت��اأه��ي��ل��ه��ا ب�����ص��ك��ل ف��اع��ل؛ 
العمل،  �صوق  يف  عامليا  مناف�صا  لت�صبح 
وجمالت البحث العلمي. واأ�صدر امللك 
ب��ال��رق��م 5387/م ب يف  اأم����ره  ال��راح��ل 
عام  الرنامج  هذا  ببدء   ،1426/4/17

1426، وا�صتمراره خم�صة اأعوام.

دول االبتعاث
ال��رن��ام��ج  يف  الب���ت���ع���اث  دول  ُح�������ّددت 

ال�����رن�����ام�����ج ب���ت���ق���ي���ي���م ك������ل م���رح���ل���ة، 
ال��راج��ع��ة يف  وال���ص��ت��ف��ادة م��ن التغذية 

حت�صني وتطوير الأداء كما وكيفا.

األهداف
• اب��ت��ع��اث ال���ك���ف���اءات ال�����ص��ع��ودي��ة 
اأف�������ص���ل  ل����ل����درا�����ص����ة يف  امل����وؤه����ل����ة 
اجلامعات يف خمتلف دول العامل.

• العمل على اإيجاد م�صتوى عال 
واملهنية  الأك��ادمي��ي��ة  املعايري  م��ن 

من خالل برنامج البتعاث.
ال��ع��ل��م��ي��ة  اخل����������رات  ت�����ب�����ادل   •
والرتبوية والثقافية مع خمتلف 

دول العامل.
• ب���ن���اء ك�����وادر ���ص��ع��ودي��ة م��وؤه��ل��ة 

وحمرتفة يف بيئة العمل.
• رف������ع م�������ص���ت���وى الح����رتاف����ي����ة 
ال��ك��وادر  ل��دى  وتطويرها  املهنية 

ال�صعودية.

االبتعاث الخارجي
..المراحل واألهداف والفوائد

مبتعثون

مشاكل تواجه المبتعثين
ال�صبل  هياأت  الر�صيدة  القيادة  اأن  رغم 
للمبتعثني بتذليل ال�صعاب، وكل ما من 
�صاأنه اأن يعرت�ض طريقهم، فاإن املرحلة 
ل تخلو من م�صكالت و�صعوبات يكون 
اإل���ى الخ��ت��الف يف منط  م��رده��ا غالبا 
احل���ي���اة وال��ت��ق��ال��ي��د ب���ني امل��م��ل��ك��ة وب��ل��د 

البتعاث.

صعوبات اللغة
والتعامل مع الطرف اآلخر

املبتعث  اأن  وه��و  خ��اط��ئ،  مفهوم  هناك 
لديه  ولي�ض  البتعاث  بلد  اإل��ى  يذهب 
م��ع��رف��ة ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، وه���ذه 
امل�صاكل  م��ن  ك��ث��ريا  ل��ه  ت�صبب  امل�صكلة 
غري  لأن����ه  ي�صبح  الأول�������ى،  اأي���ام���ه  يف 
الآخ��ر،  التعامل مع الطرف  ق��ادر على 
وي�����ص��ع��ب ع��ل��ي��ه ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��وظ��ف 
اجلمارك اأو اجلوازات اأو م�صوؤول معهد 
اللغة. كما اأن املبتعث �صيواجه �صعوبات 
يف ج��م��ي��ع اأم��������وره م����ن اإي����ج����اد ���ص��ك��ن 

اأم���ور  اأي  اأو  ���ص��ي��ارة  وا����ص���رتاء  منا�صب 
اأخرى،  لذلك فاإن عدم املعرفة باللغة 
نفق  يف  املبتعث  يدخل  قد  الإجنليزية، 

مظلم يف اأيامه الأولى ببلد البتعاث.

التعامل السليم مع المشكلة
الذهاب لبلد البتعاث  اللغة قبل  تعلم 
امل�صاكل  ه��ذه  جميع  املبتعث  يجنب  قد 
املذكورة؛ لذلك احر�ض عزيزي املبتعث 
على تعلم اللغة الجنليزية باأكر قدر 

ممكن قبل ذهابك لبلد البتعاث.

االنبهار الحضاري والتقني 
بالتطور  ينبهر  الغالب  يف  مبتعث  كل 
احل�صاري والعمراين يف بلد البتعاث، 
ملا متتلك هذه الدول من تكنولوجيات 
ال��ت��ي قد  امل��ج��الت  م��ت��ط��ورة يف جميع 
وك��ذل��ك  ب��الدن��ا،  يف  بع�صها  منتلك  ل 
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ص��اح��رة يف ب��ع�����ض ب��ل��دان 
املبتعثني  م���ن  ك��ث��ريا  ت��ب��ه��ر  الب��ت��ع��اث 
يف اأي��ام��ه��م الأول�����ى، وك���ل ه���ذه الأم���ور 

ب��امل��ق��ارن��ة بني  ي��ب��داأ  املبتعث  ق��د جتعل 
ظاملة  �صتكون  املقارنة  وه��ذه  البلدين، 
ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����ض م��ه��م��ا ك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج، 
يتعرف  مل  اجلديد  املبتعث  لأن  وذل��ك 
ع��ل��ى ب��ل��د اب��ت��ع��اث��ه ج���ي���دا، ف��ق��د ينظر 
لالأمور بنظرة ايجابية اأو �صلبية زائدة 

عن احلد.

التعامل السليم مع المشكلة 
• جتنب املقارنة بني بلد البتعاث 
وب����ل����دك، لأن�����ك ل���ن ت�����ص��ف��ي��د من 
اأهدافك  اإل الن�صغال عن  املقارنة 

الرئي�صية من البتعاث.
ب��ل��د  ع���ل���ى  ت���ت���ع���رف  اأن  ح������اول   •
اب���ت���ع���اث���ك م����ن ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 

الإيجابية وال�صلبية.
يف  احل�صنة  من  الأمور  ا�صتفد   •

هذه البالد وجتنب ال�صلبيات.
• التعرف على ال�صلبيات �صروري 
ج������دا ل��ل��ت��ف��ك��ري ب����ط����رق جت��ن��ب��ه��ا 

واحلذر منها.

االبتعاث.. كيف تتعامل هناك!

+ 
ق

فا
آ

مبتعث يحصد جائزة التفوق العلمي في الواليات المتحدة
الأ���ص��ن��ان  ط��ب  ع��ل��وم  بق�صم  جنح املعيد 
ال���ص��ت��ع��ا���ص��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����ص���ن���ان 
واملبتعث  امل��ن��ورة  باملدينة  طيبة  بجامعة 
املتحدة  الوليات  يف  اإنديانا  جامعة  اإل��ى 
ح�صد  يف  عيون�صه  �صلطان  الأم��ري��ك��ي��ة 
متنحها  وال��ت��ي  العلمي  ال��ت��ف��وق  ج��ائ��زة 
العلمي  ل��ل��ت��ف��وق  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

لطلبة ال�صنة الأولى من الرنامج .
الدكتور  طيبة  جامعة  مدير  وق��ال 
اأن اجلامعة فخورة  عبدالعزيز ال�صراين 
م���ن طلبتها  امل��ت��ف��وق��ة  ال���ن���م���اذج  ب���ه���ذه 
املبتعثني باخلارج الذين ر�صموا اأ�صماءهم 

على جدار التفوق والإبداع والتميز، مما 
وطالبة  طالب  وبكل  بهم  نفخر  يجعلنا 
متميزة  اإجن���ازات  يحققوا  اأن  ا�صتطاعوا 

داخل وخارج اململكة .
�صلطان  امل��ب��ت��ع��ث  ال��ط��ال��ب  واأك�����د 
عينو�صه على اأهمية اجلائزة التي تعد 
حافزا لتكرار ح�صد جوائز عاملية على 
مدار ال�صنوات القادمة جلميع الطلبة 
والطالبات املبتعثني، لرفع علم اململكة 
يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة ولإث���ب���ات وج���ود 
عاملياً  ومتميزون  متفوقون  علم  طلبة 

وحمليا.
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إنفوغرافيك

+ 
ق

فا
آ

اإلنفوغرافيك.. فن تبسيط المعلومات
هو   Infographic »انفوجرافيك«  ال� 
والرموز  بال�صور  املعلومة  اإي�صال  فن 
ويعود  الكتابة،  اأو  الفيديو  عن  عو�صاً 
قبل   7500 العام  اإلى  الفن  هذا  تاريخ 
امليالد عندما كان الن�صان ينق�ض ال�صور 
حلفظ  الكهوف  جدران  على  والرموز 
اأول  اكت�صاف  التاريخ لالأجيال، وقد مت 

انفوجرافيك عام 1786.
والبيانات  املعلومات  حتويل  فن 
اإلى ر�صوم وت�صاميم ي�صهل ا�صتيعابها 
اإذا،  ال��ب�����ص��ري��ة  ع���ل���ى  ب���ج���دي���د  ل��ي�����ض 
ب�صرف النظر عن الأ�صلوب امل�صتخدم 
يف حت��وي��ل��ه��ا، ف��ل��و رج��ع��ن��ا اإل�����ى اآث����ار 

قبل  املكت�صفة  ال��ق��دمي��ة  احل�����ص��ارات 
وب����ع����د امل����ي����الد ك��ال��ع�����ص��ر احل���ج���ري 
واحل�����ص��ارة ال��ف��رع��ون��ي��ة والإغ��ري��ق��ي��ة 
الر�صومات  م��ئ��ات  ل��وج��دن��ا   ، وغ��ريه��ا 
وامل��ن��ح��وت��ات ع��ل��ى اجل����دران واجل��ب��ال 
والأل�����واح ال��ت��ي تف�صر وت�����ص��رح ع��ادات 
قادتنا  الأم��م  لتلك  واأفكار ومعتقدات 
اإل����ى درا����ص���ات ع��م��ي��ق��ة ودراي�����ة ك��ب��رية 
ب��ه تلك  ت��وؤم��ن  م��ا تعتقده وم��ا  لفهم 
احل�������ص���ارات، ب��ل وح��ت��ى يف احل�����ص��ارة 
الإ����ص���الم���ي���ة جن���د ع��ل��م��اء امل�����ص��ل��م��ني 
�صرح  يف  الر�صوم  ا�صتخدموا  الأوائ���ل 
العام  ويف  ونظرياتهم،  اخ��رتاع��ات��ه��م 

العامل  ا�صتخدم  امليالدي  الرابع ع�صر 
ال�صهري ليوناردو دافين�صي الر�صومات 

يف �صرح اأبحاثه ودرا�صاته.
وعاد فن النفوجرافيك للظهور 
ب���داي���ة ولدة  ال��ت��ق��ن��ي��ة م���ع  يف ع�����ص��ر 
و�صائل التوا�صل الجتماعي بني عامي 
2005 و 2006 لتظهر خم�صة ت�صاميم 
ان��ف��وج��راف��ي��ك ف��ق��ط، وت���ط���ور الأم���ر 
يف  �صريع  ب�صكل  وقفزت  انت�صرت  حتى 

عام 2011 اإلى 2٫000٫000 ت�صميم!
ف���ف���ي ع�����ص��ر الن���ف���ج���ار امل���ع���ريف 
ال��������ذي ن���ع���ي�������ص���ه، وت������راك������م وت����دف����ق 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات والإح�����ص��اءات، 

فاأ�صبحنا اأمام كم كبري من املعلومات 
ب�صكل  اإلينا  ي�صل  بع�صها  والبيانات 
يعطي  وبع�صها  فهمه،  ي�صعب  معقد 
بامللل  ال��ق��ارئ  ل��دى  وانطباعا  �صعورا 

والت�صتت.
ل���ه���ذا ظ���ه���ر ه�����ذا ال���ف���ن ب�����ص��ك��ل��ه 
احلايل، لتحليل املعلومات وتب�صيطها 
وحت���وي���ل���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة م��ن��ظ��م��ة اإل����ى 
وقراءتها  ا�صتيعابها  ي�صهل  معلومات 
ب��و���ص��وح م��ن ق��ب��ل اجل��م��ي��ع وب��اأ���ص��ل��وب 
ج���م���ي���ل وم���������ص����وق وج����������ذاب مت���ت���زج 
ف���ي���ه���ع���ن���ا����ص���ر:  ال���������ص����ور، ال���ر����ص���وم، 

الن�صو�ض، والألوان.

ّعدل جلستك

منوذج »اإنفوغرافيك« ي�سرح تطور التعليم العايل
يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 374 �سنة
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شروط وضوابط
لالعتذار عن مقرر دراسي

مشهور العمري

جميع  تلبية  اإل���ى  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ت�صعى 
حت�صيلهم  وت�صهيل  ال��ط��الب  متطلبات 
املتعرثين.  اأول��ئ��ك  وبخا�صة  الأك��ادمي��ي، 
من  ظ���رف  اأي  حت���ت  ال��ط��ال��ب  جل���اأ  واإذا 
الظروف اإلى تقدمي العتذار عن مادة اأو 
مقرر، فاإن عمادة القبول والت�صجيل تتيح 

له ذلك ب�ضوابط و�ضروط كالتايل:
• يحق للطالب العتذار عن مادة 

اإلكرتونيا يف الف�صل الدرا�صي.
اأرب������ع������ة م������ق������ررات خ���الل  • ع�����ن 

م�صريته الدرا�صية يف اجلامعة.
• يف حال رغب الطالب يف العتذار 
ع���ن اأك�����رث م���ن م���ق���رر ف��ي��ت��م ذل��ك 

بال�ضروط التالية:
يف  املعنية  املجال�ض  موافقة   •

الكلية. 

امل�صجلة  ال�صاعات  تقل  األ   •
الواحد  الدرا�صي  الف�صل  يف 

عن 12 �صاعة.
ع������دد  ي�������ت�������ج�������اوز  األ   •
الع�������ت�������ذارات خ�����الل ف���رتة 

الدرا�صة عن اأربعة.
جمل�س  موافقة  ي�ضرتط   •
مقرر  ع��ن  لالعتذار  الكلية 
خ����������ارج ال������ف������رتة امل�����ح�����ددة 

لالعتذار.
ع��ن  الع�����ت�����ذار  • ل مي���ك���ن 
العتذار عنه يف  �صبق  مقرر 

الف�صول ال�صابقة.
• ل مي��ك��ن الع���ت���ذار ب��اأث��ر 
رجعي عن مقرر قد �صبق اأن 

ر�صدت له درجة.
ع��ن  الع��������ت��������ذار  مي����ك����ن   •
ال��ف�����ص��ل ال���درا����ص���ي ال�����ص��اب��ق 

فيه  ي���در����ض  ال����ذي  للف�صل 
ب��اأث��ر  ال��ط��ال��ب��ة  اأو  ال��ط��ال��ب 
درجة  له  يكن  مل  اإذا  رجعي 
مر�صودة يف اأي مقرر خالل 
ذل���ك ال��ف�����ص��ل ال����ذي يرغب 

العتذار عنه.

االعتذار عن فصل دراسي
التاأجيل  اأو  الع��ت��ذار  للطالب  يحق 
ل��ف�����ص��ل��ني درا����ص���ي���ني م��ت��ت��ال��ي��ني اأو 
ثالثة  ف�صول غري متتالية ول ميكن 
ال���ت���ج���اوز يف ع����دد ال��ف�����ص��ول امل��ع��ت��ذر 
عنها ب�صبب تاأثريها يف املدة املطلوبة 
ال��رن��ام��ج. و »ع��ل��ى الطالب  لإن��ه��اء 
تقدمي مرر مقنع للمجال�ض املعنية 
يف حال مل يتمكن من تقدمي اعتذار 
وهو  اآيل،  ب�صكل  ف�صل  اأو  مقرر  ع��ن 

يرغب يف ذلك«.
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عمادة القبول.. بوابة الطالب
الطالب  بوابة  وه��ي  ل  كيف  املجتمع،  وواج��ه��ة  املحورية  العمادات  اأه��م  اإح��دى  والت�صجيل  القبول  عمادة  تعد 
الطالب  عالقة  وت�صتمر  املختلفة؟  التخ�ص�صات  يف  الدرا�صة  مبقاعد  يلتحقون  خاللها  من  التي  والطالبة 
التعليمية يف اجلامعة حتى تكلل جهوده بالنجاح واحل�صول على  بالعمادة من حلظة قبوله مرورا مب�صريته 
وثيقة التخرج، وت�صهم ب�صكل فعال يف ت�صريع وتطبيق الأنظمة الأكادميية يف اجلامعة التي هدفها الأ�صا�صي هو 

دعم م�صرية اأبناء وبنات الوطن نحو النجاح ليكونوا بذلك �صواعد بناء ت�صهم يف تقدم الوطن وازدهاره.
 وتاأخذ العمادة على عاتقها تطبيق العدل وال�صفافية من خالل توحيد الإجراءات الأكادميية بني كليات 
اجلامعة يف خمتلف التخ�ص�صات. ولتطبيق ذلك تعتمد العمادة على نظام اإلكرتوين �صخم يحوي كثريا من 
اخلدمات الإلكرتونية يف متناول الطالب وع�صو هيئة التدري�ض من خالل قنوات خمتلفة لت�صهم ب�صكل فعال 

يف حت�صني العملية الأكادميية وتطبيقها ب�صكل يهدف اإلى النجاح.

د. عبد المحسن القرني
عميد القبول والتسجيل
جامعة الملك خالد



ضيوف الجامعة

الشيخ المبارك: أوقاف الجامعة
سعي إلحياء ما كان عليه الصدر األول

جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �صالح 
يدعو له«. وبيان ذلك اأن الإن�صان حني 
ك��ان ح��ّي��ا ك��ان م��اأذون��ا ل��ه يف اأْن ينتفع 
مب���ال اهلل ال����ذي اأك���رم���ه ب���ه، اأم����ا بعد 
بالدنيا،  �صلُته  انقطعْت  فقد  وفاته  
فلم يوؤَْذن له يف اأْخِذ �صيٍء منه معه اإلى 
ال��ق��ر، كما ه��و ح��ال امل��رء ح��ني يدعى 
اأن ينتفع  له  م��اأذون  فاإنه  اإل��ى �صيافة، 
مبا بني يديه من ال�صيافة، ومل يوؤذن 

له باأخذ �صيء منها معه.
فلو اأن اأحد النا�ض ُدعي اإلى غداء، 
الدعوة،  اإلى مو�صع  فلي�ض حني ي�صل 
ي�متنع  اأن  يديه،  بني  الطعام  ويو�صع 
ع���ن الأك�����ل، ب���دع���وى اأن����ه ���ص��ب��ع��ان، ثم 
بيته،  اأولده يف  اإلى  الطعام معه  ياأخذ 
ول اإل��ى بيت غ��ريه، فهذا مل ي��وؤذن له 
بذلك، ورمبا عد النا�ض هذا الت�صرف 
منه لوؤما، اإل اإن اأذن له �صاحب الطعام 

يف اأخذه.
فيعاملنا  ج���الل���ه،  ج���ل  رب��ن��ا  اأم����ا 
الب�صر،  تعامالت  عن  خمتلفة  معاملة 
فقد اأَذن لأحدنا اأْن يو�صي ب�صرف ثلث 
ماله اإن �صاء، ليكون وقفا ي�صله ثوابه 
وه���و م��ي��ت، ون����دب ال��ن��ا���ض اإل����ى ذل���ك، 
وو�صع يف م�صارف الوقف وي�صر �صبله؛ 
فلالإن�صان اأن يوقف على اأهله وذريته، 
وله اأن يوقف على اأي جهة من جهات 

الر.
نظام  ال�صريعة  يف  ال��وق��ف  اإن  ث��م 
مكتمل الأركان وال�ضروط وال�ضوابط، 
ف��ه��و ق��ائ��م ع��ل��ى ث��الث��ة اأرك������ان، اأول��ه��ا 
اأو  ال������ذات  ح��ب�����ض  ال�����ذي  اأي  ال����واق����ف 
امل��ن��ف��ع��ة، وث��ان��ي��ه��ا امل���وق���وف عليه وه��و 
ال������ذي ت�������ص���رف ل����ه م��ن��ف��ع��ة ال���وق���ف، 
بحاجة  اليوم  النا�ض  اأن  هنا  وُيالَحظ 
بع�ض  ع��ن  يغفلوا  لأل  ال��ت��وع��ي��ة،  اإل���ى 
اإلى  النا�ض  فيت�صارع  املهمة،  امل�صارف 
ال��وق��ف ع��ل��ى دور الأي���ت���ام، ف����اإذا طلب 
اإلى  ب��ادر اجلميع  اأح��د �صدقة لالأيتام 
ال��ت��رع، وك��ذل��ك الأم���ر ب�����ص��اأن الترع 

لدور حتفيظ القراآن.
ف���ال���ن���ا����ض ت��ت�����ص��اب��ق اإل������ى ه��ذي��ن 
امل�صرفني، وهما م�صرفان مهمان، غري 
اأن امل�صارف الأخرى كذلك بحاجة اإلى 
دعم، ومن اأهمها املوؤ�ص�صات التعليمية، 
من مدار�ض ومعاهد ومراكز الأبحاث 

مشهور العمري

ح�صوره  امل���ب���ارك  قي�ض  ال�����ص��ي��خ  �صجل 
ور�صة اأوقاف اجلامعة، وامتدح ما جاء 
من  بخ�صي�صة  ال��وق��ف  م��ع��رف��ا  ف��ي��ه��ا، 
خ�صائ�ض هذه الأمة، واأنه  لي�ض تنازل 
ع��ن م����ال، واإمن����ا ه��و ن��ظ��ام ل��ع��ق��د على 
�صبيل التاأبيد، م�صريا اإلى اأن ال�صواهد 
التاريخية امل�صرقة يف الأوقاف باملدار�ض 
التي  العلمية  وامل���راك���ز  وامل�صت�صفيات 
العلمي  التعليم والبحث  اإ�صالح  ترعى 
ك��ث��رية ج����دا، وم���ن اأ���ص��ه��ره��ا امل��در���ص��ة 
اخلليفة  اأن�����ص��اأه��ا  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��ن�����ص��ري��ة 
���ص��ن��ة631ه���،  ب��اهلل  امل�صتن�صر  العبا�صي 
اآلف  خم�صة  م�صاحة  على  بناها  والتي 

م2 على نهر دجلة يف بغداد.

ما راأيك يف ور�سة
اأوقاف اجلامعة؟

اأق����ول يف ور���ص��ة عقدت  اأن  وم���ا ع�����ص��اي 
لإن�����ص��اء اأوق�����اف جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
رح��م��ه اهلل، وه���و ع��م��ل م����رور، و�صعي 
لإح���ي���اء م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه ال�����ص��در الأول، 
الأمم،  اأ�صباب نه�صة  اأهم  فالوقف من 
ول���ذل���ك جن���د الأوق�������اف ق���د ك����رثت يف 

العهد النبوي.
جابر  اجلليل  ال�صحابي  قال  فقد 
ذا مقدرة  اأح��دا  اأعلم  اهلل»فما  عبد  بن 
من اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و���ص��ل��م م���ن امل��ه��اج��ري��ن والأن�������ص���ار اإل 
َحَب�َض مال ِمن ماله، �صدقة موقوفة«. 
وذك����ر الإم������ام ال�����ص��اف��ع��ي اأن ع��دد 
م��ن اأوق���ف م��ن الأن�����ص��ار اأك��رث م��ن 80، 
رغم قلة ذات اليد، ومن عظيم اهتمام 
للوقف  ج��ع��ل��وا  اأْن  ب��ال��وق��ف  امل�صلمني 
اأي وزارة، وك��ان ذل��ك يف  دي��وان��ا كبريا، 

بداية القرن الرابع.

ما مفهوم الأوقاف
من منظور �سرعي؟

هذه  خ�صائ�ض  م��ن  خ�صي�صة  ال��وق��ف 
الأمة، وهو لي�ض تنازل عن مال، واإمنا 
ه��و ن��ظ��ام ل��ع��ق��د ع��ل��ى �صبيل ال��ت��اأب��ي��د، 
والأ���ص��ل فيه ق��ول ر���ص��ول اهلل �صلوات 
اآدم  اب��ن  م��ات  »اإذا  عليه  و�صالمه  رب��ي 
�صدقة  ث���الث:  م��ن  اإل  عمله  ان��ق��ط��ع 

العلمية، فلقد كان املتقدمون ُيوقفون 
ع���ل���ى ه�����ذا امل�������ص���رف، وه�����و م����ن اأه����م 
الأ�صباب املعينة على نه�صة الأمم، لأنه 
لي�ض مال ينتهي بالترع به، واإمنا هو 
به وت�صتمر  العمل  ي�صتمر  اأب��دي،  عقد 
امل�صلحة،  تقت�صيه  م��ا  ح�صب  تنميته 
الآخ���رة،  يف  للموقف  م�صتمر  ف��خ��ريه 

وللموقوف عليهم يف الدنيا.
التي  ال�صيغة،  الأرك��ان هو  وثالث 
بها ُت�صبط كيفية الت�صرف يف الوقف، 
يوقف  اأن  فلالإن�صان  املوقوف،  ورابعها 
اأر�صا اأو بناية اأو ب�صتانا، وله اأن يوقف 
اأو مكتبة، بل له  اأو كتابا  اآل��ة  اأو  �صيارة 
اأن يوقف فكرة اأو ا�صما جتاريا، واجلهة 

�صوؤونه  يف  الوقف  م�صالح  ترعى  التي 
��ظ��ارة،  الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة ي��ق��ال ل��ه��ا ال��َنّ
ي��رج��ع  ب���ذل���ك لأن م��ع��ن��اه��ا  و���ص��م��ي��ت 
على  فالناظر  والتفكر،  التب�صر  اإل���ى 
الوقف هو امل�صوؤول عن تنميته وتوزيع 

احلقوق مل�صتحقيها.
ناظر،  اأي  ٍم،  َقِيّ بال  الوقف  فبقاء 
ت�����ص��ي��ي��ٌع ل�����ه، ف���ك���ان ت��ع��ي��ني ال��ن��اظ��ر 
نظارة،  جمل�ض  تعيني  والأكمل  واجبا، 
ف��ه��و اأك����رث ق����درة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال��وق��ف 
وال��ن��ه��و���ض ب����ه، وق����د ب�����ص��ط ال��ف��ق��ه��اء 
فذكروا  النظارة،  وظيفة  على  الكالم 
قادرا  يكون  اأن  الناظر  اأنه ي�ضرتط يف 
ع��ل��ى ت�����ص��ري��ف �����ص����وؤون ال����وق����ف، واأل 

تدفعه  �صعيفة،  ب�صفات  مت�صفا  يكون 
للتفريط يف الوقف.

�سف لنا جتربة الأوقاف
يف املجتمع؟

لنا تاريخ م�صرق يف الأوقاف، فاملدار�ض 
التي  العلمية  وامل���راك���ز  وامل�صت�صفيات 
التعليم والبحث العلمي  اإ�صالح  ترعى 
ك��ث��رية ج���دا، وم���ن اأ���ص��ه��ره��ا: امل��در���ص��ة 
اخلليفة  اأن�����ص��اأه��ا  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��ن�����ص��ري��ة 
ال��ع��ب��ا���ص��ي امل�����ص��ت��ن�����ص��ر ب���اهلل ���ص��ن��ة631، 
م2  اآلف  خم�صة  م�صاحة  على  وب��ن��اه��ا 
���ض فيها  ت��دَرّ ب��غ��داد،  على نهر دجلة يف 
واآداب��ه��ا،  اللغة  وع��ل��وم  ال�صريعة،  علوم 

وال���ري���ا����ص���ي���ات وال����ط����ب وال�����ص��ي��دل��ة 
كبري  م�صت�صفى  ب��ه��ا  واأحل����ق  وغ��ريه��ا، 
100غرفة،  وفيها  والتعليم،  للتطبيب 
غ��ري امل��ط��اب��خ وال��ق��اع��ات، وب��ه��ا مكتبة 
األ����ف جم��ل��د، ولعل  ك��ب��رية، حت���وي 80 
اإن�صاء اأوقاف  جامعاتنا تكون �صباقة يف 

تفيد البالد.

كلمة اأخرية؟
الأم��وال  واأرب��اب  املح�صنني  املاأمول من 
اإن�صاء  اأن يقتدوا ب�صلفهم ال�صالح، من 
وبحثية،  وتعليمية  علمية  موؤ�ص�صات 
ال�صلم،  اأعظم جيو�ض  التعليم  فاإ�صالح 

وهو اأهم عندنا من جي�ض احلرب.

+ 
ق

فا
آ

»الوقف«.. أنواعه.. شروطه.. ومجاالته
يعني  لغويا  اإ�صالمي،  م�صطلح  هو  الوقف 
امل��ن��ع، وا���ص��ط��الح��ا ه��و »حب�ض  اأو  احل��ب�����ض 
ال���ع���ني ع����ن مت��ل��ي��ك��ه��ا لأح������د م����ن ال��ع��ب��اد 
م��ب��اح«.  م�����ص��رف  ع��ل��ى  باملنفعة  وال��ت�����ص��دق 
كالعقارات  الثابتة  الأ�صول  الوقف  وي�صمل 
وامل��زارع وغريها، وي�صمل الأ�صول املنقولة 
ال��ت��ي ت��ب��ق��ى ع��ي��ن��ه��ا ب��ع��د ال���ص��ت��ف��ادة منها 
التي  اأم���ا  والأ���ص��ل��ح��ة  ال�صناعية  ك�����الآلت 
ت��ذه��ب ع��ي��ن��ه��ا ب��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا فتعتر 
يف  ال�صدقة  ع��ن  ال��وق��ف  ويختلف  �صدقة. 
اأما  بانفاقها،  عطاوؤها  ينتهي  ال�صدقة  اأن 
الوقف في�صتمر العني املحبو�ض يف النفاق 

يف اأوجه اخلري حتى بعد الوفاة.

أنواع الوقف
)ال��ذري(:م��ا جعلت فيه  الأهلي  الوقف   •
�صواء  لذريتهم  اأو  معينني  لأف���راد  املنفعة 

من الأقرباء اأو من الذرية اأو غريهم.
املنفعة  فيه  ما جعلت  اخل��ريي:  الوقف   •
جلهة ب��ر اأو اأك���رث وك��ل م��ا ي��ك��ون الإن��ف��اق 

عليه قربة هلل تعالى.
الوقف  ما يجمع بني  امل�صرتك:  الوقف   •

الأهلي واخلريي.

شروط الوقف
• ك��ون امل��وق��وف عينا؛ فال ي�صح وق��ف ما 

يف الذمة.

الت�صرف  ال��وق��ف م��ن مالك جائز  ك��ون   •
وهو املكلف الر�صيد؛ فال ي�صح من �صغري 

اأو �صفيه اأو جمنون.
• ك���ون ال��وق��ف ع��ل��ى ب��ر وه���و ا���ص��م جامع 

للخري.
• ك�����ون ال����واق����ف ع���ل���ى م���ع���ني م����ن ج��ه��ة 

كم�صجد كذا، اأو�صخ�ض ما، غري نف�صه.
• اأن يقف ناجزا غري معلق ول موقت ول 

م�ضروط بنحو خيار.
اأي  ال��وق��ف  ال���واق���ف يف  ي�����ض��رتط  اأن ل   •
����ض���رط ي��ن��اف��ي��ه م���ن ال�������ض���روط ال��ف��ا���ض��دة 
اأو  ���ض��اء،  متى  هبته  اأو  بيعه  نحو  ك�ضرط 

�ضرط خيار فيه.

مجاالت الوقف
• الوقف باإن�صاء امل�صاجد ورعايتها والقيام 

ب�صوؤونها وتزويدها بامل�صاحف.
• الوقف على اجلهاد يف �صبيل اهلل.

• ال���وق���ف ع��ل��ى ت���وزي���ع ال��ك�����ص��وة ل��ل��ف��ق��راء 
والأرامل واملحتاجني.

كاإن�صائها  العامة  املكتبات  على  ال��وق��ف   •
واإيقاف الكتب ال�صرعية بها.

ال���ت���ي تكفل  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����دار�����ض  اإن�������ص���اء   •
جمانية التعليم لأبناء امل�صلمني.

• حفر الآبار واإجراء املاء.
• الأوقاف على الدعاة والوعاظ.

وتبليغ  التوحيد  دعوة  ن�صر  الوقف على   •

والأ�صرطة  الكتب  بطبع  وذل��ك  الإ���ص��الم؛ 
وتوزيعها.

• اإقامة مراكز للمهتدين اجلدد.
والعناية  ورعايتهم  الأي��ت��ام  مراكز  بناء   •

بهم.
• ال��وق��ف ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��وث امل��ف��ي��دة 

والنافعة.
ال��ق��راآن  ال��وق��ف على ج��م��اع��ات حتفيظ   •

الكرمي التي نفع اهلل بها اأبناء امل�صلمني.
ال��ق��راآن  ال��وق��ف ع��ل��ى م���دار����ض حتفيظ   •

الن�صائية.
• الأوق����������اف ع���ل���ى ال�����دع�����وة ع���ل���ى ���ص��ب��ك��ة 

املعلومات )الإنرتنت(.
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الرأي الجامعي

فضاءات

نعم سعوديات
اإدارة  ملجل�ض  رئي�صة  ال�صحيمي  ���ص��ارة  ال�����ص��ي��دة  انتخبت  اأي����ام  ق��ب��ل 
الن�صاء  من  لعديد  امتدادا  لتكون  »ت��داول«  ال�صعودية  املالية  ال�صوق 
الالتي تفخر بهن اململكة العربية ال�صعودية وتراهن على جناحهن 

وتاأثريهن يف جمتمعهن.
 املراأة ال�صعودية تواجه التحديات وال�صعوبات لكنها �صرعان ما 
حتولها اإلى جناحات واإجن��ازات لت�صرب مثال لكل ن�صاء العامل باأن 
الغربي عنها لتعدوا كونها حماولت  التي ر�صمها الإعالم  ال�صورة 
العديد  يائ�صة لإحباطها ور�صم �صورة تغيب عنها احلقيقة، وهناك 
ال�صعودي  املجتمع  يف  امل��راأة  معادلة  غريت  التي  امللهمة  النماذج  من 

لتكون ن�صفا حقيقيا ومكمال للرجل ورمبا تفوقه اأحيانا! 
ت���رز رئ��ي�����ص��ة م��رك��ز الأب���ح���اث يف جامعة  ال�����ص��ي��اق ذات�����ه،  ويف 
كاليفورنيا بولية �صان دييجو الأمريكية، العاملة ال�صعودية الدكتورة 
بالتقنية  اأ���ص��رق��ت  و�صم�صا  م�صيئا  وج��ه��ا  ب�صفتها  امل��ط��ريي،  غ���ادة 
دون  ال�صرطانية  الأورام  تعالج  التي  املوجه"  "الفوتون  اجل��دي��دة 

احلاجة للتدخل اجلراحي.. اإنها مفخرة حقيقية لبالدها! 
املن�صور،  هيفاء  الأول����ى،  ال�صينمائية  امل��خ��رج��ة  اأي�����ص��ا  ومت��ث��ل 
"وجدة" ثالث  اأن حقق فيلمها ال�صينمائي  اآخر مميزا بعد  منوذجا 

جوائز يف مهرجان البندقية.
اأختم قائال: كم بيننا من �صارة وغادة وهيفاء؟ رمبا مل ي�صتطعن 
اأن ي�صلن اإلى املكان الذي ي�صتحققنه الآن، ولكن حتما �صي�صلن يوما 

ما، و�صت�صل املراأة ال�صعودية للمكانة املرموقة التي ت�صتحقها.

نايف األحمري
بوح طالب

المجتمع ومواقع التواصل االجتماعي

امل��ج��ت��م��ع ه���و جم��م��وع��ة م���ن الأف������راد 
ج��غ��رايف  م��وق��ع  تعي�ض يف  واجل��م��اع��ات 
واحد، وتربط بينها عالقات اجتماعية 

وثقافية ودينية. 
وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 
تعتمد  حديثة  تكنولوجية  تطبيقات 
والتفاعل  التوا�صل  لتتيح  ال�صبكة  على 
ب����ني ال����ن����ا�����ض، م����ن خ�����الل ال���ر����ص���ائ���ل 
املكتوبة، والر�صائل ال�صوتية امل�صموعة، 
تفعيل  على  وت��ق��وم  املرئية،  والر�صائل 

وبناء املجتمعات احلّية يف بقاع العامل، 
اأن�صطتهم،  حيث يقوم النا�ض مب�صاركة 

واهتماماتهم من خالل تطبيقات.
ومل����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل الج��ت��م��اع��ي 
ف����ائ����دة ك����ب����رية ت��ت��ح��ق��ق ب���ال���ت���وا����ص���ل 
وال������رتاب������ط ب����ني امل���ج���ت���م���ع وال���ب���ح���ث 
ال�����ص��ري��ع وال��ت�����ص��ل��ي��ة وغ���ريه���ا، ك��م��ا اأن 
امل��واج��ه  بقلة  تتمثل  ع��دة  اأ���ص��رارا  لها 
ب���ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وت��ف��ك��ك الأ����ص���ر، 
وت�������داول الأخ����ب����ار غ���ري امل����وث����وق ب��ه��ا، 
والت�صليل وقلة الأمانة، ون�صر الأفكار 
غ���ري ال��واق��ع��ي��ة، وال��ك�����ص��ل، وامل��ح��ت��وى 
ال���ذي ي��وؤث��ر يف الأط���ف���ال وغ��ريه��ا من 
واأخ��رى  مفيدة  مواقع  وهناك  امل�صار، 

خالد عبد اهلل الثميري 
طالب بقسم اإلعام واالتصال

تزود  التي  هي  فالنافعة  مفيدة؛  غري 
والهادفة،  ال�صادقة  بالأخبار  متابعيها 
وت��ت��ي��ح ل��ه��م ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د، وت��ب��ادل 

الأخبار ال�صحيحة مع اأ�صدقائهم. 
واأما املواقع غري املفيدة، فهي التي 
ت�صيع وقتك دون ج��دوى وحت��ول دون 

اللقاءات واملنا�صبات الجتماعية.
يف اخلتام، ل بد من معرفه اأهداف 
امل����واق����ع وم���ع���رف���ة الأوق��������ات امل��ن��ا���ص��ب��ة 
املجتمع  ب��ني  وال��ت��وف��ي��ق  ل�صتخدامها 
ب�صكل  الجتماعية  التوا�صل  و�صبكات 
اأن  اأي�صا  عليك  ويجب  وحكيم.  �صليم 
امل��ف��ي��دة وتتم�صك  امل���واق���ع غ��ري  ت���رتك 

بالهادفة النافعة.

تغير المناخ والتحوالت العالمية

ت��ن��اق�����ض اله��ت��م��ام وال��رتك��ي��ز الإع��الم��ي 
وال�صيا�صي على الفعاليات البيئية العاملية 
خالل الأ�صهر املا�صية، وان�صب على �صري 
وت��داع��ي��ات نتائج الن��ت��خ��اب��ات والأح����داث 

ال�صيا�صية التي ي�صهدها العامل.
وي��ت�����ص��ح ذل����ك م���ن ع����دم اله��ت��م��ام 
العام  نهاية  العاملية  ال�صاحة  �صهدته  مبا 
امل��ن�����ص��رم م���ن ف��ع��ال��ي��ات بيئية  امل���ي���الدي 
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  خلف�ض  مهمة 
  1.5O C عند  العاملي  الح���رتاز  للحد من 
2O C  عن م�صتويات ما قبل  اأق��ل من  اأو 
موازنة  اإلى  والتو�صل  ال�صناعية  النه�صة 

النبعاثات بحلول نهاية القرن.
الفعاليات موؤمتر كيغايل  اأب��رز  ومن 
ال����ذي اأق���ي���م يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال���روان���دي���ة يف 
ا�صتهالك  م�صتوى  لتثبيت  اأك��ت��وب��ر2016، 
 HFC م��رك��ب��ات ال���ه���ي���درو-ف���ل���وروك���رب���ون 
واإن��ت��اج��ه��ا وخ��ف�����ص��ه��ا، وه���ي م��ن ال��غ��ازات 
التو�صع  بعد  تراكمها  زاد  ال��ت��ي  الدفيئة 
ال���ت���ري���د  اأج�����ه�����زة  يف  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا  يف 
واإح��الل��ه��ا ب��دي��ال م��ن م��رك��ب��ات ال��ك��رب��ون 
حظرها  مت  ال��ت��ي   CFC ال��ف��ل��وروك��ل��وري��ة 

ل�صتنفادها طبقة الأوزون.
وقد التزمت العديد من الدول، ومن 
بخف�ض  ال�صعودية،  العربية  اململكة  بينها 

ال�صتهالك بن�صبة 85% بحلول 2047؛ وهو 
ما دعا الأمم املتحدة لعقد موؤمتر اأطراف 
املناخ  تغري  ب�صاأن  املتحدة  الأم���م  اتفاقية 
 ،)2016( املغربية  مبراك�ض   22 دورت���ه  يف 
ح��ي��ث اأع���ل���ن ع���ن ب����دء ال��ع��م��ل ب��ات��ف��اق��ي��ة 
باري�ض 2015 واللتزام بتقليل النبعاثات، 
اأج����ل دع��م  واإط�����الق »م��ن�����ص��ة 2050« م���ن 
ال�����دول وامل���ن���اط���ق وامل�����دن وال�������ص���رك���ات يف 
�صايف  نحو  الأج���ل  طويلة  م�صارات  و�صع 
امل�صتدامة  والتنمية  ال�صفري،  النبعاثات 
النمو  وتعزيز  امل��ن��اخ،  اآث���ار  لتحمل  امل��ع��ززة 
القت�صادي والتنمية من خالل ال�صتثمار 

يف بنى حتتية حديثة ونظيفة وذكية.
يف  ال�صتثمار  اأهمية  اململكة  واأك���دت 
تقليل الآثار البيئية عن اإنتاج وا�صتهالك 
ال��وق��ود الأح���ف���وري، م��ع الل���ت���زام بتلبية 
وال��ت��ح��ول  للطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
ال���ت���دري���ج���ي ن��ح��و م�����ص��ت��ق��ب��ل ب��ي��ئ��ي اأك���رث 

ا�صتدامة.
ال��ق�����ص��اي��ا  ت�������ص���درت  اأن  ���ص��ب��ق  وق����د 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، واأه���م���ه���ا ت��غ��ري امل����ن����اخ، ق��ائ��م��ة 
الأعوام  خالل  الدويل  املجتمع  اهتمامات 
العديد  ل���دى  ع���ام  راأي  وت�صكل  امل��ا���ص��ي��ة، 
من اخلراء عن الرتابط بني تغري املناخ 
املتتبع  اأن  اإل  املوارد الطبيعية،  وا�صتنزاف 
ل��ل��ت��وج��ه ال��ع��امل��ي، وب��خ��ا���ص��ة يف ال��ولي��ات 
م�صتقبل  اأن  ي���رى  الأم���ريك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 
التعاون اللتزام الدويل جتاه ق�صية املناخ 
الأول��ى والأهم  البيئية  الق�صية  ُتعد  التي 

والأخطر.  

أ. د. عصام الدين وراق 
مركز األمير سلطان بن عبد  العزيز

للدراسات والبحوث البيئية والسياحية 
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 م�����ن اأوائ�����������ل امل����وؤ�����ص���������ص����ني ل��ل�����ص��ح��اف��ة 
الح��رتاف��ي��ة يف ال�����ص��ع��ودي��ة، وم���ن جيل 
ال����رواد، ورع��ي��ل الأف����ذاذ ال��ذي��ن حولوها 
واملعايري  الأ�ص�ض  على  ترتكز  مهنة  اإل��ى 
ال�صحيحة، وتنبع من اأر�صية ل تعرتف 
بيئته  وط����دت  والن����ف����راد.  ب��ال��ت��م��ي��ز  اإل 
اجل���ن���وب���ي���ة يف ل���ب���ن���ات ���ص��ف��ات��ه ال�����ص��ر 
�صماته  ج���وان���ب  وخ���ل���دت يف  وال���ط���م���وح، 
م����ب����ادئ ال����وف����اء وال�������ص���ف���اء مل��ع�����ص��وق��ت��ه 
»ال�صحافة«، فر�صم من حمبتها مدر�صة 
متفردة برزت يف اأروع �صورها.  اإنه عراب 
ال�صحافة، ورمز الكفاح والعزم؛ ال�صحفي

ال�صم  عكاظ،  ل�صحيفة  الأ�صبق  الرئي�ض  ها�صم؛  عبده  ها�صم  الدكتور  والكاتب 
الذي خدم ال�صحافة املحلية على امتداد ن�صف قرن م�صى بكل مهنية وم�صداقية 

ومو�صوعية جعلت �صحيفته يف قائمة املراكز الأولى حمليا وخليجيا.
بداأ ها�صم حياته ال�صحفية مرا�صال لكل من جملة »املنهل« و »قري�ض« 
بعد  واأ�صبح  املدينة،  للتحرير يف �صحيفة  �صكرتريا  ثم  ريا�صيا،  ثم حمررا 
ذلك مديرا لتحرير جملة الريا�صي،  وعمل يف جريدة اجلزيرة، ثم توجه 
عني  اأن  اإل��ى  التحرير،  لرئي�ض  نائبا  ثم  البالد،  جريدة  يف  التحرير  ليدير 

رئي�صا لتحرير »عكاظ«يف 1981.
 مار�ض الكتابة بكل اأنواعها؛ فاألف �صبعة كتب متنوعة، وا�صتهر مبقالته 
ال�صحف؛  ويف عام 1993 عني ها�صم ع�صوا يف جمل�ض  املبا�صرة يف عدد من 

ال�صورى ال�صعودي باأمر ملكي. 
ال�صحيفة  اأزم��ات  بها،  التي عرف  ودبلوما�صيته     انت�صل ها�صم بحنكته 
املالية وال�صحفية التي مرت بها قبل تعيينه رئي�صا لتحريرها، وانتهج �صيا�صة 
على  وحر�صت  عكاظ،  �صفحات  يف  الوطنية  تكري�ض  على  عملت  حتريرية 
الأقالم  وا�صتكتب  بعدها،  فيما  الدقيقة  واملتابعة  الأح��داث  ر�صد  ال�صبق يف 
لتكون  لهتماماته؛  اأول  حم��ورا  القارئ  من  وو�صع  اجلن�صني،  من  املميزة 
ال�صتمرار  على  والأق���در  وامل�صمون،  امل�صتوى  يف  الأق���وى  بذلك  �صحيفته 

والتاأثري، والأجدر بثقة املتلقي.
   يف 2015 ترجل ها�صم من كر�صي »عكاظ« بهدوء، بعد عمر من العطاء 
الأول،  البار  ابنها  بذلك  ال�صحافة  لتودع  والقتدار؛  النجاح  من  م�صرية  و 
اآخر تتلمذ على يديه قادر  اإلى جيل  اأن عزاءها )�صمري م�صترت( ي�صري  اإل 
ملن�صوبي  اأورثها  املتطور  والفكر  العتزاز  من  و�صنوات  الفرق،  اإح��داث  على 

�صحيفته، وكيان مرتام ينطق كل تاريخه  ب�� »ها�صم«.

رئيس "عكاظ" األسبق 
هاشم عبده هاشم

الرأي الجامعي

اإحياء اآخر مات اأو كان ُيحت�صر، وباإمكانه 
اإذا  �صيفعل  م���اذا  ول��ك��ن  امل�صتحيل،  فعل 
اأناملها  وتلف  يد مت�صكه  هناك  تكن  مل 
اإذا  �صيفعل  م���اذا  روح���ه؟  لتحيي  ح��ول��ه 
اليد مت�صكه ولكنها ل متلك  كانت تلك 
اأو ل جتيد ا�صتخدامه؟  القوة لتحريكه 
روح  قلم جماد ل  �صيبقى جمرد  عندئذ 
اأحدهم  تعلم  اأن  اأردت  ل��و  ق��وة.  ول  فيه 
وتعلمه  قلما  ف�صتعطيه  الكتابة  كيفية 
طريقة الإم�صاك به وحتريكه ولكن ذلك 
الإذن  متنحه  مل  اإذا  ي��ك��ف��ي،  ل��ن  وح���ده 

لإخراج قوته بحكمة ووعي.
اأقالمنا  ت�صبح  الوعي  يغيب  حني 
غري  والأماكن  للجدران  وتتجه  طائ�صة 
وحتط  العامة  املناظر  فت�صوه  املنا�صبة 

من قدر اأول ما خلقه اهلل.
ح������ني ي���غ���ي���ب ال������وع������ي ���ص��ت��ظ��ه��ر 

ل��ط��امل��ا ك���ان ال��ق��ل��م رم����زا للعلم وال��ق��وة 
للثقافات والفكر، واأعني القلم الذي  ل 

يجف حره ويكتب دون كلل اأو ملل.
 ل���و ت��ف��ك��رن��ا يف الأم������م ال��ع��ظ��ي��م��ة 
الأ�صا�صي  املحرك  كان  القلم  اأن  لوجدنا 
فهو  والتقدم،  التطور  من  فيها  ن��راه  ملا 
كان علما ودواء وغذاء و�صالحا وترفيها. 
القلم هو ما يرتقي بالأمم ويعليها، وهو 

ال�صبيل الوحيد ملجدها وانت�صاراتها.
ه���و جم����رد ق��ل��م يف م��ظ��ه��ره لكنه 
اأرواح  اإحياء  باإمكانها  التي  القوة  ميلك 
اأو قتلها، وتغيري فكر تاأ�صل من القدم اأو 

ال�صر  ن�����ص��ر  حت����اول  �صيئة  ���ص��ري��رة  روح 
وال��ف�����ص��اد، وك��ل م��ا ي��ن��درج حت��ت م�صمى 
الفا�صد  ذلك  النا�ض  يعتاد  وقد  "تافه"، 
ال���ت���اف���ه وي���األ���ف���ون���ه ح���ت���ى ي�����ص��ب��ح ه��و 
النا�ض  األفه  واإذا  �صيئا.  وغ��ريه  احل�صن 
ف�����ص��ي�����ص��ب��ح��ون ي���خ���اف���ون م���ن الأق�����الم 
احل��ق��ي��ق��ي��ة لأن����ه����م �����ص����ريون الأخ������رية 
وعندما  املاألوف.  �صاذا خارجا عن  �صيئا 
قوة  م��ن  اأك���ر  ب�صكل  ال�صر  ق��وة  ت��خ��رج 
ال�صهل  الأق���الم اخل��رية فلن يكون م��ن 
ع��ل��ى ال��ن��ا���ض اإي���ج���اد اأق����الم اأ���ص��ل��ي��ة من 
ال��ن��وع ال���ع���ادي ال���ذي مي��ك��ن ال��ف��رد من 
وملئه  ي�صاء  كيف  وا�صتخدامه  ت�صكيله 
باأي نوع من احلر يف�صله.. �صيجدون 
اأولئك  �صنعها  باأقالم  ممتلئة  الأ���ص��واق 
بطريقة  بال�صر  اأقالمهم  م��الأوا  الذين 
ت�����ص��م��ح ل��ل��م�����ص��رتي ب��ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا كما 

ال تقتلوا القلم
الطالبة نجوى الشحبي 

 كلية العلوم واآلداب )فرع تهامة(

وجوه

سارة القحطاني

 وم��ن��ه��م م���ن ب��ل��غ ب��ه��م ال���رتف 
اإل������ى ارت���������داء م���الب�������ض غ����ري لئ��ق��ة 
ال�صعر  ق�صات  يف  الأع��م��ى  والتقليد 
ولب�ض  بالن�صاء  والت�صبه  واحل��الق��ة، 
الأ������ص�����اور ورب����ط����ات ال�������ص���ع���ر، وع����دم 
اح���رتام الآخ��ري��ن وب��ال��ذات الأق���ارب 
وال�����زم�����الء واجل����������ريان، وال���ت���دخ���ل 
يف اأم������ور ال���ن���ا����ض وخ�����ص��و���ص��ي��ات��ه��م، 
وك��ذل��ك رم���ي امل��خ��ل��ف��ات يف ال�����ص��وارع 
اإعطاء  وع��دم  واملتنزهات،  واحل��دائ��ق 
وعند  الطريق  يف  لل�صيارات  اأول��وي��ة 
ال��ت��ق��اط��ع��ات وال������دوارات، وغ���ري ذل��ك 
ي��ع��د بع�ض  ال���ت���ي مل  م���ن الأخ�������الق 
ال���ن���ا����ض ي���ع���رتف���ون ب���ه���ا، وي������رون اأن 

عك�صها هو ال�صحيح.
كل هذه الأعمال ت�صببت يف اندثار 
كثري من القيم والأخ��الق عند بع�ض 
ال�����ص��ب��اب ال���ذي���ن ن����رى اأن���ه���م مي��ث��ل��ون 
جمتمعنا  ميثلون  ول  فقط  اأنف�صهم 
و�صبابنا الذي تربى على املحافظة على 
ولذلك  الإ�صالمية؛  والقيم  الأخ��الق 
ع��ل��ى ك���ل م�����ص��وؤول اأن ي�����ص��ع��ى ج��اه��دا 
وما  ال��رتف  مظاهر  كل  على  للق�صاء 
ن��ت��ج ع��ن��ه م���ن ���ص��ف��ات ���ص��ي��ئ��ة تعك�ض 
وك��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع،  ع��ن  �صلبية  ���ص��ورة 
احل��ر���ض على اإع���ادة م��ن ان��ح��رف عن 
اإلى الأخ��الق احلميدة  جادة الطريق، 

وال�صفات النبيلة. 

الرتف ل ينتج عنه اإل ال�صفات ال�صيئة 
التي يرتفع عنها العقالء واملخل�صون، 
ق���د يعترها  ي����ورث ���ص��ف��ات  وال�����رتف 
ب��ع�����ص��ه��م م���ن ال�����ص��ه��ام��ة وال���رج���ول���ة، 
الهياط  مظاهر  م��ن  يح�ضل  م��ا  مثل 
والإ������ص�����راف وال��ت��ب��ذي��ر يف امل��ن��ا���ص��ب��ات 
ال�صوت  النار وال�صراخ ورف��ع  واإط��الق 
ب�����دع�����وى ال�����ك�����رم واجل����������ود، وه������ي يف 
احلقيقة رياء و�صمعة ح�صلت من نا�ض 
الفقر  يعرفوا  اجل��وع ومل  ي��ذوق��وا  مل 

واحلاجة.
ون��ت��ج ع��ن ه���ذا ال���رتف ���ص��ب��اب مل 
يخو�صوا غمار احلياة وم�صاقها، ولي�ض 
الفيديو  م��ق��اط��ع  ت�صوير  ���ص��وى  ل��ه��م 
واإر����ص���ال���ه���ا وا���ص��ت��ق��ب��ال��ه��ا يف و���ص��ائ��ل 
من  وال�صحك  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

اأتفه الأ�صباب.
 ومنهم من ان�صاق وراء التفحيط 
يتعبوا  مل  التي  بال�صيارات  والتباهي 
يقومون  فاأ�صبحوا  قيمتها،  لتح�صيل 
برتويع النا�ض وم�صايقتهم يف ال�صوارع 
والأح��ي��اء، ومع كل ذلك فهم ينظرون 
ي��ن��ت��ه��ج نهجهم،  مل���ن مل  دون���ي���ة  ن��ظ��رة 

ويرون اأنهم هم عماد املجتمع.

من نتائج الترف
رافع بن محمد الشهري 

إدارة المتابعة

لماذا ال تدرس الفرنسية في جامعتنا؟

ك���ان���ت جت���رب���ة ال��ط��ال��ب ع��ب��د ال��رح��م��ن 
تخريج  حفل  يف  املا�صي،  العام  قطومة، 
ال���دف���ع���ة ال���������18 م����ن ط�����الب اجل��ام��ع��ة 
الإع��الم  و�صائل  تناقلتها  فريدة  جتربة 
امل��رئ��ي��ة وامل��ك��ت��وب��ة، وذل���ك لأن��ه��ا اح��ت��وت 
ت���وج���ي���ه���ه  ع����ل����ى خ�����ط�����اب ج�����دي�����د مت 
ل��ل��ع��امل ب��ال��ل��غ��ات ال��ع��رب��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة 
والفرن�صية والإ�صبانية؛ ومن هنا ارتاأيت 
املقال  واأط��رح من خالله   اأكتب هذا  اأن 

�صوؤال م�صمونه: ملاذا ل يتم اإدراج اللغة 
الفرن�صية يف مناهج كليات اجلامعة؟ 

ال�صخ�صية  جتربتي  عن  �صاأحتدث 
اللغة  بتدري�ض  قمت  اإذ  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  يف 
بكلية  الأم،  لغتي  تعد  ال��ت��ي  الفرن�صية 
وكانت  مبحايل،  للبنات  والآداب  العلوم 
جت��رب��ة رائ��ع��ة مب�صرة بكل خ���ري،  وك��ان 
اإقبال الطالبات على الت�صجيل يف الدورة 
ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ث���الث���ة  اأ���ص��ه��ر منقطع 
اإيجابيا -وهلل   لها �صدى  وك��ان  النظري، 
احل���م���د- ع��ن��د ك���ل ال���ط���ال���ب���ات ال��الئ��ي 
الفرن�صية،   اللغة  م��ب��ادئ  م���ادة  ح�صرن 

وكان ذلك حافزا بالن�صبة اإيل.

واأط������ال������ب ع�����ر ه������ذا امل����ن����ر ب�����اأن 
تخو�ض جامعة امللك خالد، اأ�صوة  بباقي 
ال�����ص��ع��ودي��ة، جت��رب��ة تدري�ض  اجل��ام��ع��ات 
ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة، ع��ل��ى الأق����ل يف كلية 
على  تعمم  اأن  قبل  وال��رتج��م��ة،  ال��ل��غ��ات 

باقي الكليات.
اأ�صبح   ال��ع��امل  اأن  عليكم  يخفى  ل 
اأ���ص��ح��ت هي  ال��ل��غ��ة  واأن  ق��ري��ة واح�����دة 
ل��ك��ي يكون  امل���رء  ال���ذي يحمله  ال�����ص��الح 
جزءا من هذا العامل الذي ن�صفه بقرية 
الكائن  جتعل  بطريقة  مت�صعب  ولكنه 
غري اللغوي خارج منظومة العوملة التي 

نعاي�صها ونتمتع بها.

كريمة سام
قسم اللعة اإلنجليزية بمحايل

ي�����ص��ت��خ��دم��ون��ه��ا ه���م ف��ق��ط، ول����ن ي��ك��ون 
باإمكان النا�ض ا�صتعمالها كتلك الأقالم 

النقية ال�صافية.
ومل���ا ك��ان��ت ال�����ص��ري��رة ه���ي الأق����الم 
الوحيدة املتوافرة يف ال�صوق ف�صيقتنيها 
ال��ن��ا���ض و���ص��ت��غ��دو اخل����رية ن�����ادرة وغ��ري 
منها؛  باخلوف  النا�ض  و�صيبداأ  ماألوف، 
فهي متلك قوى خارقة و�صبه خيالية مل 
يروها من قبل ول ت�صتوعبها عقولهم، 
وحينما يخاف النا�ض من النوع الأ�صلي 
اخل���ري وي���رون���ه غ��ري م��ق��ب��ول ف�صتكون 
اأو  جدا  �صئيلة  والتطور  الرتقاء  ن�صبة 

معدومة. 
اأ�صحاب  يا  اأق���ول:  مقايل  ختام  يف 
الأقالم اخلرية، عليكم اأن تقفوا يف وجه 
وا�صتخدموا  القلم  قتلوا  الذين  اأولئك 

�صبيها له، حموا به ف�صائل القلم.
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كرث  كلما  مثل:  »كلما«  ت��ك��رار  خطأ: 
الإنتاج املحلي كلما حت�صنت املعي�صة. 

املحلي  الإن���ت���اج  ك��رث  كلما  الصواب: 
حت�صنت املعي�صة.

زم��ان  ظ��رف  »كلما«  اأن  وال�صبب 
اإل��ى  ويحتاج  ال�ضرط  معنى  يت�ضمن 
ج��واب، وم��ن كررها فكاأمنا ك��رر ا�صم 
ال�����ض��رط، ن��ح��و: م��ن ي��ق��راأ ك��ث��را من 

يتعلم كثريا. وهذا خطاأ وا�صح.
يكفي  م���ا  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  ويف 
تكرار  ج��واز  ع��دم  على  ال�صواهد  م��ن 
»كلما«. قال تعالى: »ُكلََّما اأَْوَقُدوا َناًرا 
املائدة،  )�صورة   »ُ اهللَّ اأَْط��َف��اأََه��ا  ْلَحْرِب  لِّ
ِفيَها  اأُْل��ِق��َي  »ُكلََّما  تعالى:  وق��ال   .)64
اأَمَلْ َياأِْتُكْم َنِذيٌر«،  َلُهْم َخَزَنُتَها  َفْوٌج �َصاأَ

)�صورة امللك، 8(.

خطأ: اأنا �صعيد بروؤياك.
الصواب: اأنا �صعيد بروؤيتك.

وال�صبب اأن الروؤيا ل تكون اإل يف 
الروؤية  تكون  بينما  والأح���الم،  املنام 

للعني امل�صتيقظة.

ال���دويل  امل��ج��ت��م��ع  ن��ف��ذ ���ص��ر  خطأ: 
جتاه الأزمة ال�صورية.

الصواب: نفد �صر املجتمع الدويل 
جتاه الأزمة ال�صورية.

اخرتق  يعني  »نفذ«  اأن  وال�صبب 
اإل������ى اجل��ه��ة  ال�������ص���يء  اأو خ�����رج م����ن 
الأخ��������رى. ن���ح���و: ن��ف��ذ ال�������ص���وء من 

�صقوق الباب.
انتهى  »ن��ف��د«، فهو مبعنى  واأم��ا 
وف����ن����ى، وه�����و م����ا ت��ق�����ص��ده اجل��م��ل��ة 

َك��اَن  ���ْو  لَّ »ُق���ل  تعالى:  ق��ال  ال�صابقة. 
����ي َل��َن��ِف��َد  ��َك��ِل��َم��اِت َربِّ اْل��َب��ْح��ُر ِم�����َداًدا لِّ
َوَلْو  َربِّي  َكِلَماُت  َتنَفَد  اأَن  َقْبَل  اْلَبْحُر 
الكهف،  َم��َدًدا«،)���ص��ورة  ��ْث��ِل��ِه  مِبِ ِجْئَنا 

.)109

الغري  ق���راءة اجلمل  اأت��ع��ب يف  خطأ: 
وا�صحة.

الصواب: اأتعب يف قراءة اجلمل غري 
الوا�صحة.

ل  التعريفية  »األ«  اأن  وال�صبب 
تدخل على امل�صاف، و »غري« مالزمة 
تعالى:  قال  لالإ�صافة لفظا ومعنى. 
 ِ َغررْ ِهمرْ  َعلَيرْ َت  َعمرْ اأَنرْ ��ِذي��َن  الَّ ��َراَط  »���ضِ
��نَي«،  ��الِّ ال�����صَّ َوَل  َع��لَ��ْي��ِه��ْم  ��وِب  امْلَ��ْغ�����صُ

)الفاحتة، 7(.

من مهاراته 
اإلعالمية
• الحس اإلخباري والسياسي

• إجادة فن العاقات 
العامة
• الحس الجماهيري
• األسلوب الفكاهي
• الحس األدبي والفني
• المهنية في التقييم

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.

زكريا حسين

ل���و ع���ا����ض اجل���اح���ظ يف ال��ع�����ص��ر احل����ايل، 
لن��ه��ال��ت ع��ل��ي��ه ال��ع��رو���ض ال��وظ��ي��ف��ي��ة من 
التلفزيونية؛  والقنوات  ال�صحف  كريات 
املتاعب،  مهنة  ب��اب  ط��رق  عربي  اأول  فهو 
ب�صبغتها  الكتابية  بالغتها  عر�ض  واعتلى 
رجل  اهتمامات  من  القريبة  الجتماعية 
ال�صارع، واأبدع يف معاي�صة بيئته وجمتمعه، 
م��ن خ��الل ر���ص��د وق��ائ��ع��ه واأح���داث���ه ونقد 
�صلبياته باأ�صلوب فكاهي ظريف، وذلك اإلى 
جانب �صعة علمه وتبحره يف اللغة العربية 

والبيان، وتعدد ثقافاته.
وال�صحافة  ال��ت��ح��ري��ر  اأ���ص��ت��اذ  واأ����ص���ار 
الراحل، الدكتور حممود اأدهم، يف درا�صته 
»اأدب اجلاحظ من زاوية �صحفية« اإلى اأن 
ال���ذي ك���ان عليه وكتب  »ال��ط��اب��ع اخل��ا���ض 
والكتابة،  والأداء  التناول  يف  واأ�صلوبه  ب��ه، 
ال�صحفي،  اللون  اإل��ى  الأق���رب  منه  يجعل 

بل يجعلنا نزعم باأن هذا الرجل قد �صبق 
جميع اأدباء ع�صره اإلى ذلك«.

حس إخباري
وذه��ب اأده��م اإل��ى القول ب��اأن اجلاحظ هو 
كان  اأن��ه  م�صيفا  العربية،  ال�صحافة  رائ��د 
اإخباريا  ح�صا  ميلك  ملاحا  ن�صطا  �صحفيا 
ال�صحفية  بريادته  »اأزع���م  واأ���ص��اف  ن���ادرا، 
امل�����ص��ت��وى ال��ع��رب��ي؛ مل ي��ك��ن بالطبع  ع��ل��ى 
ي��ق��ن��ع��ون من  ال��ذي��ن  ه����وؤلء  �صحفيا م��ن 
بع�صرة  اأو  اأو خرين  يومهم بخر  ح�صاد 
اأخبار عادية اأو روتينية اأو رتيبة اأو بزيارة 
ال��وق��ت  لبع�ض  وق�����ص��اء  م��وق��ع عمله  اإل���ى 
تلك  اأو  ال�صهلة  الأخ��ب��ار  لبع�ض  نقل  ث��م 
التي ل يبذل من ورائها جهد ما يف �صبيل 
احل�صول عليها، ومل يكن ذلك الذي يتتبع 
اأو ي��ن��ت��ظ��ر ح��ت��ى ت�صل  ال��ط��ري��ق ال�����ص��ه��ل  

الن�صرة ال�صحفية اإلى باب مكتبه«.
���ص��ح��ف��ي��ا،  اجل����اح����ظ  »ك������ان  واأردف 

عندما  الآن  نعنيه  ومب��ا  ع�صره،  مبفهوم 
نقول: الكاتب ال�صحفي، بكل ما متتد اإليه 
الكلمة من اأبعاد واأطراف، ومبا يت�صل بها 
من جوانب، وما توحيه من ظالل اأي�صا«.

ومنح اأدهم، وهو اأحد رواد التحرير 
ال�صحفي يف العامل العربي، درجة رئي�ض 
العربي،  البيان  لإم���ام  غيابيا  التحرير 
اأب���ي ع��ث��م��ان اجل���اح���ظ، وق���ال »ك���ان من 
طبقة املحررين ال�صموليني املو�صوعيني 
فالنا  اإن  ن��ق��ول  ع��ن��دم��ا  نعنيهم  ال��ذي��ن 
حم��ررا  لي�ض  ك���ذا،  �صحيفة  حم���رر  ه��و 
عاديا واإمنا كبري املحررين ورمبا رئي�ض 
ال��ت��ح��ري��ر ن��ف�����ص��ه، مب�������ص���ادره وث��ق��اف��ت��ه 
وات�صالته ونفوذه، وقبلها جميعا بقلمه 

وم�صتوى كتابته«.

سمات نادرة
وت�������ص���ري م�������ص���ادر ت���اري���خ���ي���ة اإل�������ى اأن 
اأن جتتمع  ب�صمات يندر  اجلاحظ متيز 
يف ���ص��ح��ف��ي، وم���ن���ه���ا: ت���ع���دد م�����ص��ادره 
وبيئته  ال��واق��ع  ومعاي�صته  وع��الق��ات��ه، 
الج���ت���م���اع���ي���ة، واحل���������ص����ور ال���ذه���ن���ي 
ال�صحفي، واحل�ض الفكاهي، والأ�صلوب 

ال�صاخر، والإبداع الكتابي.
ويف ال�صياق ذاته، قدم اأدهم جمموعة  
م���ن اخل�����ص��ائ�����ض ال��ت��ي ق����ال اإن���ه���ا ت�صعه 
ج��دا من  امل��وه��وب��ة  الطائفة  ���ص��دارة  على 
ال�����ص��ح��ف��ي��ني وه�����ي: احل�������ض الإخ����ب����اري، 
واحل�������ض ال�����ص��ي��ا���ص��ي، واحل�������ض الت�����ص��ايل 
)اإج�����ادة ف��ن ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة(، واحل�����ض 
اجل��م��اه��ريي، واحل�����ض ال��ف��ك��اه��ي، واحل�ض 

الأدبي والفني.

فنان صحفي
اإم��ام،  اإبراهيم  الدكتور  ي�صف  جهته،  من 
ممتازا،  �صحفيا  فنانا  كان  باأنه  اجلاحظ، 
اأدب��ه تتوافر فيه كثري من  اأن  اإل��ى  م�صريا 

خ�صائ�ض ال�صحافة.
ويف كتاب »درا�صات يف الفن ال�صحفي«، 
اإم��ام »لقد كان اجلاحظ رجال �صديد  قال 
النغما�ض يف املجتمع، وهو يف الوقت نف�صه 
غ��زي��ر الإن���ت���اج اإل����ى درج����ة ت��ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر، 
ال�صائعة يف  بالأفكار  ال�صلة  واإنتاجه وثيق 
به  يحيط  ملا  دقيقة  �صورة  هو  بل  ع�صره، 
العبا�صية من دين و�صيا�صة  البيئة  يف تلك 

وثقافة وعادات وتقاليد اجتماعية«.
واأ�صاف »لقد كان اجلاحظ مو�صوعي 
الأ�صلوب،  �صل�ض  املالحظة،  دقيق  املعرفة، 
قوي العار�صة، �صاخرا متهكما، ولكن دون 
مرارة. واأهم من ذلك، كان م�صورا بالقلم 
اأف����ك����اره جت�صيما  ي��ج�����ص��م  ف��ن��ي��ا  ت�����ص��وي��را 
م�صوقا اأخاذا«، وتلك اإ�صارة اإلى الكاريكاتري 
ال�صفهي الذي متيز به اإمام البيان العربي 

اأبو عثمان اجلاحظ.

وع���ل���ق اإم�������ام  ع��ل��ى ر����ص���ال���ة ال��رتب��ي��ع 
وال���ت���دوي���ر ال���ت���ي و����ص���ف ف��ي��ه��ا اجل���اح���ظ، 
ال���ك���ات���ب اأح���م���د ب���ن ع��ب��د ال����وه����اب، وق���ال 
ك��ت��اب��ات اجل��اح��ظ ح��ب��ا للحياة،  »ت��ل��م��ح يف 
وول��ع��ا ب��ال��ن��ا���ض، وت��ق��دي��را ل��الإن�����ص��ان؛ فهو 
املجردة،  الأف��ك��ار  عن  يكتب  فيل�صوفا  لي�ض 
ولكنه اأديب اأقرب اإلى ال�صحفي، يكتب عن 

املجتمع باأ�صلوب ر�صيق �صل�ض اأخاذ«.
اأن  ال���ت���اري���خ���ي���ة  امل���������ص����ادر  وذك���������رت 
اجل����اح����ظ مت���ي���ز ب��امل��ه��ن��ي��ة ال�������ص���دي���دة يف 
ملن  ال�����ص��دي��د  ب��ك��ره��ه  م�صت�صهدة  التقييم، 
تتوافر  اأن  دون  ب��امل��ج��ام��الت  ي�����ص��رتزق��ون 

فيهم �ضروط الكفاية العلمية والأدبية.
واأ�صارت درا�صة بعنوان »ر�صالة الرتبيع 
والأف��ك��ار«،  ال�صياغة  يف  درا�صة  والتدوير: 
اإلى اأن اجلاحظ كان يكره الكثري من هذه 
الطائفة ويهزاأ بهم، م�صيفة اأن اأحمد عبد 
ال��ذي كتب عنه اجل��اح��ظ »ر�صالة  ال��وه��اب 

الرتبيع والتدوير« كان واحدا من هوؤلء.
واأرجعت الدرا�صة العلمية، ذلك الكره 
اإلى ما كان يراه اجلاحظ يف تلك الطبقة 
م��ن ال��ت��ف��اه��ة وق��ل��ة ال��ف��ط��ن��ة و���ص��وء الأداء 

و�صحالة التفكري واجلهل واحلمق.

لوحات كاريكاتيرية
جملة  ن�����ص��رت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���درا����ص���ة  يف  وورد 
»ر�صالة  اأن  �صابق،  وقت  الكوفة، يف  درا�صات 
ال��رتب��ي��ع وال���ت���دوي���ر، م���ن اأج���م���ل م���ا كتبه 
اجل����اح����ظ يف ب�����اب ال���ت���ه���ك���م وال�����ص��خ��ري��ة 
ور���ص��م ال��ل��وح��ات ال��ك��اري��ك��ات��ريي��ة ب��ال��ك��الم، 
وه���ي اإح����دى ر���ص��ائ��ل��ه اإل���ى اأح��م��د ب��ن عبد 
بها  وي��ت��ه��ك��م  م��ن��ه،  ف��ي��ه��ا  ي�صخر  ال���وه���اب، 
عليه، ويتالعب بهياأته، ويتفنن بت�صويره، 

وو�صفه مبختلف النعوت والأ�صكال«.

نبذة مختصرة
عمرو  وا�صمه  اجل��اح��ظ،  عثمان  اأب���و  ول��د 
بن بحر الكناين،  يف الب�صرة عام 159ه� ) 
775م(، وهو من كبار اأئمة الأدب يف الع�صر 
اأنه  اإل��ى  اأ���ص��ارت  م�صادر  اأن  بيد  العبا�صي، 
ل�صمرة  عربية  غ��ري  اإفريقية  اأ���ص��ول  م��ن 
جلحوظ  جاحظا  و�صمي  الغامقة،  ب�صرته 
ف��ي��ه��م��ا. واأو���ص��ح��ت  عينيه ون��ت��وء وا���ص��ح 
امل�صادر التاريخية اأنه ن�صاأ ييتما، واأن وفاة 
والده اأدت اإلى ا�صطراره للعمل مبكرا، اإل 
يثقف  اأن  �صديدة  بع�صامية  ا�صتطاع  اأن��ه 
يتوجه  اأن  قبل  مو�صوعيا  وي�صبح  نف�صه 
ب��غ��داد،  العبا�صية  اخل��الف��ة  ح��ا���ص��رة  اإل���ى 
بتكليف  ال��ر���ص��ائ��ل  دي����وان  اإدارة  وي��ت��ول��ى 
م���ن اخل��ل��ي��ف��ة امل����اأم����ون. وت����ويف اجل��اح��ظ 
املكتبة  اأث���رى  اأن  بعد  )868م(  255ه����  ع��ام 
التاريخ، ومن  اأدب��ي خلده  العربية برتاث 
والبخالء،  والتبيني،  البيان  كتبه:  اأ�صهر 

واحليوان، واملحا�صن والأ�صداد.

أبو عثمان 
الجاحظ.. 

رائد الصحافة 
العربية

العدد 200  |  06 جمادى الثاني 1438  |  05 مارس 2017



اللغة واإلعالم

تصاعد التوتر بين ترامب واإلعالم يشغل األميركيين
ل ي�����زال ا����ص���ت���م���رار ح���ال���ة ال��ت��ن��اف��ر بني 
ال���رئ���ي�������ض الأم�����ريك�����ي دون����ال����د ت���رام���ب 
ب��ال  ب����الده، ي�صغل  الإع�����الم يف  وو���ص��ائ��ل 
م��واط��ن��ي ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة. ويف ه��ذا 
ال�صياق، اأ�صارت م�صادر اإعالمية اأمريكية 
اإلى اأن ترامب يكره اإعالم بالده وي�صفه 
يعتر  واأن��ه  الكاذبة  الأخ��ب��ار  يختلق  باأنه 

عدوا لل�صعب.
وخ����الل الأ����ص���ب���وع امل���ا����ص���ي، ن�����ص��رت 
���ص��ح��ي��ف��ة ل��و���ض اأجن��ل��و���ض ت��امي��ز م��ق��ال 
للكاتب مايكل ماكغو قال فيه اإن الرئي�ض 
ترامب يكره و�صائل الإعالم ب�صكل جدي، 
واإنه ي�صتغل اأي منا�صبة لتاأكيد اأن بع�ض 
الزائفة  الأخ��ب��ار  تختلق  الإع���الم  و�صائل 

وتقوم برتويج الأنباء الوهمية.
ت��رام��ب منع  اأن  اإل���ى  ماكغو  واأ���ص��ار 
ب��ع�����ض و���ص��ائ��ل الإع�����الم الأم��ريك��ي��ة من 
ال����دخ����ول اإل������ى ال���ب���ي���ت الأب����ي���������ض، واأن�����ه 
القانون  يف  ت��غ��ي��ريات  اإج����راء  اإل���ى  ي�صعى 
وال�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ع��ام��ة ال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا 

ت�صييق اخلناق على حرية الإعالم.

استياء نيويورك تايمز
ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  اأع��رب��ت  جهتها،  م��ن 
البيت  ق��ي��ام  ج���راء  ا�صتيائها  ع��ن  ت��امي��ز 
الأب��ي�����ض مب��ن��ع ب��ع�����ض و���ص��ائ��ل الإع����الم 
اإيجاز  ح�صور  من  والأجنبية  الأمريكية 
�صحفي للمتحدث با�صمه �صون �صباي�صر، 

من بينها نيويورك تاميز نف�صها.
ي�صبق  مل  اأن��ه  ال�صحيفة  واأ�صافت 
مثل  ب���اإج���راء  ق���ام  اأن  الأب��ي�����ض  للبيت 
اأثناء ف�صائح ووتر غيت  هذا، ول حتى 
اأو  لوين�صكي  ومونيكا  ك��ون��رتا  واإي����ران 
الف�صائح والأزم��ات الأخرى التي مرت 

بها البالد.
ون�����ص��رت ن���ي���وي���ورك ت��امي��ز م��ق��ال 
للكاتبة مورين دود قالت فيه اإن الكثري 
م��ن ت�����ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����ض ت��رام��ب هي 
وبني  بينه  التوترات  ه��ذه  واإن  وهمية، 
الإعالم �صرعان ما �صتزول، وذلك لأنه 

ل ميكن له العي�ض دون و�صائل اإعالم.
واأ�صافت الكاتبة اأن ترامب يوا�صل 
ب�صبب  الإع����الم  لو�صائل  ال��ل��وم  توجيه 
رئا�صته  ف��رتة  بها  مت��ر  ال��ت��ي  الفو�صى 

حتى الآن.

اتهامات بالكذب
 24 يف  ال�صحفيني  و���ص��ف  ت��رام��ب  وك���ان 
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»ووترغايت« أشهر فضيحة سياسية في أميركا
يف  �صيا�صية  ف�صيحة  اأ�صهر  »ووت��رغ��اي��ت« 
ا�صتقالة  اإلى  اأدت  املتحدة  الوليات  تاريخ 
من  ريت�صارد  ال�صابق  الأم��ريك��ي  الرئي�ض 
من�صبه لي�صبح الرئي�ض الوحيد امل�صتقيل 
و�صلطة  دور  وجت�����ص��د  ال���ب���الد،  ت��اري��خ  يف 

الإعالم يف اأمريكا.
انتخاب  اإع��ادة  بعد  الق�صية  وب��داأت 
رئي�صا  ن��ي��ك�����ص��ون  ري��ت�����ص��ارد  اجل��م��ه��وري 
مناف�صه  على  وف���وزه  املتحدة،  للوليات 
ال���دمي���ق���راط���ي ه���ي���رت ه���م���ف���ري، ففي 
اتهموا  اأ�صخا�ض  اعُتقل   1972 يونيو   17
مكاتب  يف  �صرية  تن�صت  اأج��ه��زة  بو�صع 

احل�������زب ال����دمي����ق����راط����ي داخ�������ل م��ب��ن��ى 
 65 وت�صجيل  ب��وا���ص��ن��ط��ن،  »ووت��رغ��اي��ت« 

مكاملة لأع�صاء احلزب.
اأ���ص��خ��ا���ض  خم�صة  اأدي����ن  ال��ب��داي��ة  ويف 
اتهموا باأن لهم عالقة بوكالة ال�صتخبارات 
املركزية الأمريكية CIA كما اأدين �صخ�صان 
اآخ�������ران يف ال��ق�����ص��ي��ة ب��ت��ه��م��ة »ال��ت��ج�����ص�����ض 
التحقيق  تو�صع  ثم  ال�صرقة«،  يف  وال�صروع 
لحقا بعد ك�صف �صحفيي جريدة »وا�صنطن 
برن�صتاين،  وك���ارل  وودورد،  ب��وب  ب��و���ص��ت«: 
التج�ص�ض  ق�����ص��ي��ة  ب���ني  ع���ن وج����ود ع��الق��ة 
التغطية  ال�����ص��رق��ة وحم��اول��ة  وال�����ص��روع يف 

عليها من قبل جهات ر�صمية  كوزارة العدل، 
ووكالة   FBI ال��ف��درايل  التحقيقات  ومكتب 

ال�صتخبارات املركزية والبيت الأبي�ض.
ويف مار�ض 1973 اأر�صل جيم�ض مكورد، 
وهو اأحد املدانني ال�صبعة، ر�صالة اإلى قا�صي 
املحكمة ي�ضر فيها اإلى تورط جهات كربى 
يف الق�صية لي�صمل التحقيق بعد ذلك طاقم 
نيك�صون  الرئي�ض  دفع  مما  الأبي�ض،  البيت 
يف 30 اأبريل 1973 اإلى اإقالة اثنني من كبار 

م�صت�صاريه ب�صبب عالقتهما بالق�صية.
ن��ف�����ص��ه  ال�����ع�����ام  م�����ن  م�����اي�����و   17 ويف 
ب��ث��ت ج��ل�����ص��ات ال���ص��ت��م��اع يف ال��ق�����ص��ي��ة على 

�صعبية  ت��ده��ور  اإل���ى  اأدى  ال��ت��ل��ف��زي��ون، مم��ا 
نيك�صون.

وك�������ص���ف���ت ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات اخل���ا����ص���ة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ط��ال��ب��ت  اأن جل��ن��ة  ب��ال��ف�����ص��ي��ح��ة 
رف�ض  نيك�صون  ال��رئ��ي�����ض  ل��ك��ن  ب��الأ���ص��رط��ة 
�صلم  الأبي�ض  البيت  اأن  وذك���رت  ت�صليمها، 
امل��ق��اط��ع منها  بعد ح��ذف بع�ض  الأ���ص��رط��ة 

مدعيا اأنها حذفت عن طريق اخلطاأ.
عن  ال��ك�����ص��ف  مت   1974 ي���وين   30 ويف 
الأم��ر  وانتهى  كاملة،  الأ�صرطة  حمتويات 
يف  من�صبه  من  ا�صتقالته  نيك�صون  بتقدمي 

الثامن من اأغ�صط�ض 1974. 

كذبا  الب�صر  اأك���رث  ب��اأن��ه��م  امل��ا���ص��ي،  يناير 
يخو�ض  اأن���ه  معلنا  وت�����ص��ل��ي��ال،  وخ���داع���ا 

حربا �صد و�صائل الإعالم.
اأعلن  الأول،  ال�صحفي  اإي��ج��ازه  ويف 
امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ض �صني 
�صتحا�صب  الأمريكية  الإدارة  اأن  �صباي�صر 
ال�صحفيني، وذلك بعد اأن اتهمهم ترامب 
بت�صليل الراأي العام ب�صاأن حجم الأعداد 
يناير   20 تن�صيبه يف  التي ح�صرت حفل 

املا�صي.

وك���ان���ت م��ق��ارن��ات و���ص��ائ��ل الإع����الم 
ب���ني ال�����ص��ور اأظ���ه���رت اأن الأع������داد ال��ت��ي 
اأكرث   2009 ع��ام  اأوب��ام��ا  تن�صيب  ح�صرت 
ترامب،  تن�صيب  ح�صرت  التي  تلك  من 
مما اأ�صعل غ�صب ترامب �صد ال�صحافة، 
م�صللة  ���ص��ورة  ب��ت��ق��دمي  يتهمها  وج��ع��ل��ه 
لالأمريكيني اأثناء مرا�صم تن�صيبه، وقال 
يف  "اأنا  احلادثة  عقب  م�صور  ت�صجيل  يف 
ح���رب م��ع و���ص��ائ��ل الإع�����الم.. اإن��ه��م اأك��رث 

الب�صر خداعا وت�صليال على الأر�ض".

يف الأث�����ن�����اء، ق����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م 
���ص��ه��دت  ت��ن�����ص��ي��ب��ه  م���را����ص���م  اإن  ت����رام����ب 
ح�������ص���ورا ت��اري��خ��ي��ا غ���ري م�����ص��ب��وق، لكن 
تن�صيب  ب��اأن  يتم�صك  الأمريكي  الإع��الم 
اأوباما عام 2009 �صهد احل�صور الأ�صخم 

يف تاريخ روؤ�صاء الوليات املتحدة.

جذور التنافر
من  على  هجومه  من  جعل  ترامب  وك��ان 
وغ��ري  امل��ن��ح��ازي��ن  بال�صحفيني  و���ص��ف��ه��م 

النزيهني ركيزة حلملته النتخابية، مثريا 
بذلك حما�صة اأن�صاره، واقرتح اأي�صا اأثناء 
بع�ض  متكن  ت�صهري  ق��وان��ني  �صن  حملته 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات م���ن ال���ف���وز ب���دع���اوى �صد 
و���ص��ائ��ل الإع�����الم، وك���رر اأن ارت��ي��اب��ه منها 
مبا�صرة،  الأمريكيني  خماطبة  اإل��ى  دفعه 

ول �صيما من خالل ح�صابه على تويرت.
ت��رام��ب منذ بداية  اأن  وي��رى خ��راء 
ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة وح���ت���ى ب��ع��د اإع����الن 
ف������وزه ر���ص��م��ي��ا ب���الن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���ص��ي��ة 

الأخ����رية يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة مل يتوقف 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  ا�صتخدام  عن 
فعال  اإع��الم��ي  و���ص��الح  كمنر  "تويرت" 
للدفاع �صد التهامات املوجهة له، وكذلك 
التقليدية  املوؤ�ص�صات  �صد  موؤيديه  لتاأليب 
ال�صتخبارات  فيهم  مب��ن  منتقديه  و�صد 
ال����45  ال��رئ��ي�����ض  اأن  م�صيفني  الأم��ريك��ي��ة، 
ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة خ��ل��ق واق���ع���ا اإع��الم��ي��ا 
خ��الل  م���ن  اأم���ريك���ا  يف  لل�صيا�صة  ج���دي���دا 
ا���ص��ت��خ��دام��ه ط��ري��ق��ة غ���ري ر���ص��م��ي��ة وه��ي 
اأنه �صخ�ض له من�صب  ح�صاب تويرت ، مع 
وط��رح  الأم��ريك��ي��ني  م��ع  للتوا�صل  ر�صمي، 

�صيا�صات الدولة.
ل���ك���ن اأ�����ص����ت����اذة الإع��������الم يف ج��ام��ع��ة 
اإل��ى  ذهبت  املحت�صب،  اأح���الم  كاليفورنيا، 
اأن  اإل���ى  اإع��الم��ي��ة،  ت�صريحات  يف  ال��ق��ول، 
ال�صبكات  اع��ت��م��د  م���ن  اأول  ل��ي�����ض  ت���رام���ب 
الج���ت���م���اع���ي���ة احل���دي���ث���ة ل���ل���ت���وا����ص���ل م��ع 
اأوباما  ب��اراك  ذلك  فعل  فقد  الأمريكيني، 

من قبله.
حالة  يف  "املختلف  قائلة  وا�صتدركت 
ترامب هو اأنه �صخ�ض نرج�صي جدا ويقدم 
م�صهور  ك��ف��ن��ان  ت��وي��رت  خ���الل  م��ن  نف�صه 
مواطنون  ل  ف��ع��ل،  مهما  ب��ه  معجبون  ل��ه 
ي���خ���اط���ب���ه���م وي�����ط�����رح ع���ل���ي���ه���م ب���راجم���ه 
ت��رام��ب  �صخ�صية  ي��الئ��م  وت��وي��رت  وروؤاه، 
ال��رج�����ص��ي��ة، ف��ه��و يتيح ل��ه ق���ول م��ا يريد 
بحرية ودون التزامات اأو حما�صبة اأو رد اأو 

نقا�ض اأو رقابة".

تشكيك في نزاهة االنتخابات
وع����ق����ب ف������وز ت����رام����ب ب���رئ���ا����ص���ة ب����الده 
يف ن���وف���م���ر امل���ا����ص���ي، اأ������ص�����ارت وك�����الت 
اأن رو���ص��ي��ا  اإل�����ى  اأم���ريك���ي���ة  ا���ص��ت��خ��ب��ارات 
تدخلت �صرا من اأجل دعم موقف ترامب 

خالل ال�صباق الرئا�صي.
ن��ي��وي��ورك  ل�صحيفة  ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
تاميز اأن وكالت ا�صتخبارات يف الوليات 
ب��ت��ورط  كبرية"،  "ثقة  ل��دي��ه��ا  امل��ت��ح��دة 

رو�صيا يف عمليات قر�صنة اإلكرتونية.
تقييم  خل�ض  ذات����ه،  ال�صعيد  وع��ل��ى 
الأمريكية  املركزية  ال�صتخبارات  لوكالة 
وا�صنطن  �صحيفة  نقلته  اإيه"،  اأي  "�صي 
الفريق  لكن  م�صابهة،  نتائج  اإل��ى  بو�صت، 
رف�ض  ترامب  املنتخب  للرئي�ض  النتقايل 
"هوؤلء  قائال  املركزية،  املخابرات  تقرير 
هم نف�ض الأ�صخا�ض الذين قالوا اإن �صدام 

ح�صني لديه اأ�صلحة دمار �صامل".

بوب وودورد )ميني( وكارل برن�ستاين، �سحفيا »وا�سنطن بو�ست«
اللذان ك�سفا الف�سيحة
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سؤال األسبوع

التصـوير التطفلـي..
هواية فضولية أم جريمة معلوماتية؟ 

هادي الشهراني
وريم العسيري  

اأ����ص���ب���ح ان��ت�����ص��ار و���ص��ه��ول��ة ال��ت�����ص��وي��ر 
يلقي  اأم��را  وقيود،  �صوابط  دون  اليوم 
ب��ك��ث��ري م���ن ال���ن���ا����ض ال���ذي���ن ي��ج��ه��ل��ون 
اجلنائية،  امل�صوؤولية  حت��ت   �صوابطه 
خ�صو�صية  على  التعدي  ب�صبب  وذل��ك 
امل��ك��ان والإن�������ض���ان، ب��ال��ت��ق��اط ���ض��ور اأو 
مقاطع فيديو لبع�ض النا�ض اأثناء اأداء 
الت�����ص��الت  ت��ط��ور  وت�صبب  اأع��م��ال��ه��م. 
يف ب��ث م��ق��اط��ع لأ���ص��خ��ا���ض يف م��واق��ف 
حياة  تنهي  ق��د  ب��ل  للن�صر،  قابلة  غ��ري 
املت�صرر اجتماعيا اأو نف�صيا اإلى الأبد.

وقوانني  اأنظمة  اململكة  وو�صعت 
التطفلي  الت�صوير  الأ�صخا�ض  جت��رم 
النا�ض،  خ�صو�صيات  يف  يتدخل  ال��ذي 
م��ث��ل ت�����ص��وي��ر ال��وف��ي��ات وامل�����ص��اب��ني يف 
امل�صاجرات  وبع�ض  امل��روري��ة،  احل��وادث 
التي حتدث يف ال�صوارع، كما توجد  فئة 
امل�صاريع  بع�ض  بت�صوير  تقوم  اأخ���رى 

التي مل يتم النتهاء منها.
من  ع���دد  اآراء  ا�صتطلعت  »اآف�����اق« 
احلد  ط��رق  ح��ول  والطالبات  الطالب 
املفرت�ض  وال��ع��ق��اب  ال�صلوك  ه��ذا  م��ن 
ف��ت��ع��ددت  ممار�صيه ،  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه 
اآراوؤه�������م وت��ب��اي��ن��ت وج���ه���ات ن��ظ��ره��م.. 

فماذا قالوا؟
و�صدد الطالب زياد ال�صهري على 
���ص��رورة ف��ر���ض ع��ق��وب��ات ���ص��ارم��ة على 

من يفعل مثل هذا اجلرم.
مقاطع  ن�صاهد  »اأ���ص��ب��ح��ن��ا  وق���ال 
اأتوقع  واأغلب ما ين�صر  العاطفة،  تثري 
اأنه من ح�صن نية امل�صور ولكن ل يكون 
النقل بهذه الطريقة التي يتعدى فيها 

على خ�صو�صيات النا�ض«.
بدوره، ن�صح الطالب عبدالرحمن 
ال�صهراين مبراعاة م�صاعر كل من قد 
ت��وؤث��ر ف��ي��ه��م ال��ل��ق��ط��ة ب��ع��د ان��ت�����ص��اره��ا، 
يف  اهلل  مراقبة  ا�صت�صعار  على  م�صددا 
اأن يتاأكد  ي��ن�����ص��ر. وق���ال »لب���د  ك��ل م��ا 
اأي  امل�����ص��ور لأي ح��ادث��ه يف  ال�����ص��خ�����ض 
م��ك��ان وي��ق��در م���دى وق���ع ه���ذا املقطع 
من  القريبني  اأنف�ض  على  ال�صورة  اأو 

ال�صخ�ض امل�َصور«.

اأي   وتابع »م��ن ال�صعب ج��دا على 
�صخ�ض  لأي  مقطعا  يتلقى  اأن  �صخ�ض 
ق��ري��ب منه وه��و يف و���ص��ع م��اأ���ص��اوي اأو 
العامة، فيجب على من  ب���الآداب  خمل 
يفعل هذا ال�صلوك ا�صت�صعار مراقبة اهلل 

�صبحانه و تعالى«.

المشاريع المتعثرة
م�����ن ج����ه����ت����ه، اأ�������ص������ار ال����ط����ال����ب ���ص��ع��د 
م��ا مينع  اأن��ه ل يوجد  اإل��ى  القحطاين 
اأجل  من  امل�صاريع  بع�ض  ف�صل  ت�صوير 
ت�صحيحها، واأ�صاف »ل باأ�ض يف ت�صوير 
بع�ض امل�صاريع التي مل ُت�صتكمل بال�صكل 
امل���ط���ل���وب ب���غ���ر����ض ال��ت�����ص��ح��ي��ح وع����دم 
امل�صاريع  الأخ���ط���اء يف  ت��ل��ك  يف  ال��وق��وع 
القادمة، لأن الهاتف املتنقل وما يحويه 
من برامج توا�صل اإلكرتوين كفيل باأن 
ينقل كل تلك الأخطاء اإلى امل�صوؤول دون 

احلاجه اإلى كتاب �صكوى«.
واأو�صح الطالب ماجد القحطاين 
بالت�صوير  ي��ق��وم  ع��ن��دم��ا  املُ�����ص��ور  اأن  
ازدح��ام  اأحيانا  يف   يت�صبب  �صارع ما  يف 
مروري يخل بحركة مرتادي الطريق، 
بالت�صوير  يقوم  الذي  »ال�صخ�ض  وقال 
ق�����د ل ي���ع���ل���م م�����ن ه�����م خ���ل���ف���ه وع�����دد 
ه��ن��اك  ي���ك���ون  اأن  ال�������ص���ي���ارات، ومي���ك���ن 
الو�صول  اإل���ى  يحتاج  مري�ض  �صخ�ض 
باأ�صرع وقت ممكن، وقد  امل�صت�صفى  اإلى 

يت�صبب يف وفاته ل قدر اهلل«.
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وط����ال����ب ال����ط����ال����ب ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ال�����ص��ه��راين ب��احل��د م��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
اأن »املقاطع  اإل���ى  ب��ق��در الإم��ك��ان، لف��ت��ا 
ال�����ت�����ي ت���ن�������ص���ر ب�����ه�����دف ال�����ت�����دخ�����ل يف 
بهم  والت�صهري  الأ�صخا�ض  خ�صو�صيات 
ي�صاهدها  مل��ن  م�صتفز  طابع  ذات  تكون 
كما اأنها اأي�صا موؤملة ملن تخ�صه، فيجب 

علينا اإيقاف انت�صارها«.

إسداء النصيحة
العدواين،  علي  ح��امت  الطالب  واق��رتح 
بت�صوير  ي��ق��وم  مل��ن  الن�صيحة  اإ����ص���داء 
���ص��خ�����ص��ي،  ب�����ص��ك��ل  �����ص����ورة  اأو  م��ق��ط��ع 
وال��ت��و���ص��ي��ح ل��ه ب����اأن م��ا ي��ق��وم ب��ه يجد 

تاأثريا وا�صعا.
ال�صهراين،  �صفر  ال��ط��ال��ب  وات��ف��ق 
املتلقني  ال��ع��دواين، وط��ال��ب  م��ع زميله 
ن�صرها  ب��ع��دم  وال��ف��ي��دي��وه��ات  ل��ل�����ص��ور 

واللتفات اإليها.
واأ�صاف »هناك يف مواقع التوا�صل 
الج��ت��م��اع��ي خ��ا���ص��ي��ة ت�����ص��م��ى الإب����الغ 
ع��ن اإ���ص��اءة، لب��د م��ن تفعيلها م��ن قبل 
م��ت��اب��ع��ي ت��ل��ك امل����واق����ع ع��ن��د م�����ص��اه��دة 
ب��الآخ��ري��ن،  ي�صهر  اأو  يتطفل  م��ق��ط��ع 
ب��اإغ��الق ح�صاب  تلقائيا  امل��واق��ع  وت��ق��وم 
ال�����ص��خ�����ض امل��وؤ���ص�����ض، ل��ك��ي ي��ع��ل��م اأن ما 
يفعله ل يقبله املجتمع، ومن املوؤكد اأنه 

ل يقبلها لنف�صه لو اأنه هو امل�صَهر به«.
ويف ال�����ص��ي��اق ذات�����ه، ق���ال ال��ط��ال��ب 

لدى  يكون  اأن  »يجب  ال�صهري  حممد 
املجتمع وعي مبا يقومون به، ومعرفة 
اأي  م���ن  ي���ك���ون  امل��ع��ل��وم��ات ل  ن�����ص��ر  اأن 
�صخ�ض، واإمنا هي  مهمة الإعالم ب�صكل 
الإعالمي  يكون  اأن  لبد  واأي�صا  كامل، 
ب��اأخ��الق��ي��ات  ك��ام��ل��ة  ع��ل��ى دراي����ة  نف�صه 

املهنة«.
 واأ��������ص�������اف »جن�������د ال����ك����ث����ري م��ن 
م�صاهري مواقع التوا�صل الجتماعي يف 
جمتمعنا ممن يظنون اأنهم اإعالميني، 
منهم  ظنا  املقاطع  تلك  بن�صر  يقومون 
اأن���ه���م اأ����ص���ح���اب ���ص��ب��ق اإع����الم����ي، وك��ل 
م���ا ي���ق���وم���ون ب���ه ي���ن���ايف ع��م��ل الإع�����الم 

واأخالقياته ب�صكل كامل".

آراء الطالبات
اأو���ص��ح��ت ط��ال��ب��ة الإع�����الم والت�����ص��ال، 
لهم  اأنا�صا  هنالك  اأن  ال�صرهيد،  حنان 
القدرة اخلرافية على تتبع خ�صو�صيات 
ب���ال���ذن���ب،  ال�������ص���ع���ور  دون  الآخ������ري������ن 
���ص��ورا وم��ق��اط��ع لأ�صخا�ض  »ف��ن��الح��ظ 
م��واق��ع  ع��ل��ى  م��ن��ه��م  اإذن  دون  ن�����ص��رت 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي اأو غ��ريه��ا، مما 
�صاعد على تف�صي هذا الأمر الذي يلزم 

و�صع حد له«.
اأول��ئ��ك   اأح��ت��ق��ر  »�صخ�صيا،  وق��ال��ت 
ال����ذي����ن ل ي���ح���رتم���ون خ�����ص��و���ص��ي��ات 
غ���ريه���م، ف��ه��م اإم�����ا م�����ص��اب��ون ب��ه��و���ض 
اأو  اأك������ت������اف غ����ريه����م  ال�������ص���ه���رة ع���ل���ى 

الأ���ص��خ��ا���ض، ويف   ه���وؤلء  منتقمون م��ن 
التغا�صي،  ي�صتحقون  ل  احلالتني  كلتا 
بالقيم  النف�ض  ي�صبطوا  دام��وا مل  وم��ا 
الإ���ص��الم��ي��ة والأخ�����الق امل���وروث���ة التي 
حت����ث ع���ل���ى الح���������رتام، وع������دم اإحل�����اق 
ال�������ص���رر ب����الآخ����ري����ن، ف���اإن���ه ي��ج��ب اأن 
ي��ع��اق��ب��وا، وخ�����ص��و���ص��ا اأن ع��ق��وب��ة ذل��ك 
املعلوماتية  اجل��رائ��م  مكافحة  نظام  يف 

ال�صجن �صنة وغرامة 500  األف ريال«.

عقوبة مغلظة
������ص�����ددت ال���ط���ال���ب���ة ب���ق�������ص���م الإع���������الم، 
رواب����ي ع��ب��د اهلل ه��ت��الن، ع��ل��ى ���ص��رورة 
دون  بالت�صوير  يقوم  م��ن  معاقبة  كل 
غ��رام��ة،  ب��دف��ع  العقاب  ي��ك��ون  واأن  اإذن، 
�صهرين  اأو  ���ص��ه��را  ال�صجن  اأن  م��وؤك��دة 
ال�صخ�ض  يعود  وق��د  نتيجة،  يحقق  لن 
اأن  اخلطاأ نف�صه،  مو�صحة  لرت���ك���اب 
الغرامة مببلغ مايل كبري �صيكون رادعا 
دون  الأ���ص��خ��ا���ض  ي�صور  م��ن  لكل  ق��وي��ا 

علمهم.
يف ال�����ص��ي��اق ذات�����ه، ت����رى ال��ط��ال��ب��ة 
اأن  ع��ل��ي،  ���ص��روق  الأع��م��ال  اإدارة  بق�صم 
دف���ع غرامة مالية  ه��ي  ع��ق��وب��ة  اأف�����ص��ل 
ه��واة  كاهل  تثقل  مغلظة  عقوبة  متثل 

الت�صوير التطفلي.
بق�صم  اأكدت الطالبة  جانبها،  من 
اأن  احل��م��ادي،  خالد  روان  النف�ض،  علم 
ت�صوير  على  تعمل  ال��ت��ي  الفئات  اأك���رث 

دون  الآخ���ري���ن  خ�صو�صيات  واخ����رتاق 
هم  املراهقون  غالبا،  بالعواقب  مبالة 
اإل����ى اأن امل���راه���ق   ي��ك��ون غري  م�����ص��رية 
متزن غالبا، ول ي�صتوعب ما قد يقع له 

من م�صاكل.
ال�صخ�ض  »يجب  األ  يغفل  وقالت 
ع���ن ال���ق���اع���دة ال��ع��ام��ة ل��ل��رتب��ي��ة، وه��ي 
ع������دم الع������ت������داء ع���ل���ى ح����ق الإن�������ص���ان 
وخ�����ص��و���ص��ي��ت��ه، والل�����ت�����زام ب��ال��ق��ي��م و 
الأخالق الإ�صالمية«، داعية اإلى تطبيق 
ع���ق���وب���ة ال�����ص��ج��ن ع���ام���ا ك���ام���ال ودف����ع 
غرامة مالية كبرية على هواة الت�صوير 

التطفلي.

قوانين رادعة
يف م���وق���ف ي���ب���دو مم���اث���ال مل����ا ���ص��ب��ق��ه، 
الإجنليزية، نورة  ال��ل��غ��ة  ط��ال��ب��ة  ت���رى 
ال�صارم  من  ال��ع��ق��اب  اأن  ال�صهراين،  
�صاأنه اأن يحد من هذه الظاهرة ، م�صرية 
�صت�صهم  رادع����ة   �صن  قوانني  اأن  اإل����ى 
يف  ع������دم ال���ت���ع���دي ع���ل���ى خ�����ص��و���ص��ي��ات 

الآخرين  خوفا من العقاب.
املالية  ال��ع��ق��وب��ة  اأن  »اأرى  وق��ال��ت 
الذي  اأم��ا احلق اخلا�ض   الأف�صل،  هي 
باختياره،  فيكون  عليه  للمجني  يعود 
اإم����ا ح���ذف ال�����ص��ور م��ن ج��م��ي��ع م��واق��ع 
اأو  بهذا،  ويكتفي  الجتماعي،  التوا�صل 
ت�صل  عقوبة  اأو حتى  م��ايل،  مبلغ  دف��ع 

اإلى ال�صجن واجللد«.

حممد ال�سعري �سفر ثابت عبدالرحمن ال�سهراينزياد ال�سهري حامت العدواين

الزميل هادي ال�سهراين يناق�ص »�سوؤال الأ�سبوع« مع بع�ص طالب اجلامعة
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ثقافة

 ال��ك��ت��اب��ة وال���ر����ص���م، ����ص���واء ع��ل��ى اجل����دران 
امل��ك�����ص��وف��ة ع��ل��ى ال���ه���واء ال��ط��ل��ق اأو ب��داخ��ل 
اآخ��ر،  مكان  اأي  يف  اأو  ال��درا���ص��ي��ة،  الف�صول 
ل��دى  ت��ع��ر ع���ن رغ��ب��ة  ظ���اه���رة جمتمعية 
بعث  اأج��ل  من  عنها،  التعبري  يف  اأ�صحابها 
ر�صالة  معينة اأو ت�صبح تعبريا عن احلاجة 
اإلى تخليد �صيء ما اأو حدث ما، اأو اإ�صراك 
اأو غري  ���ص��واء ك��ان معلوما  الآخ���ر يف ذل��ك 

معلوم.
ف��ع��ن��دم��ا ي��خ��ط اأح����د ع��ل��ى اجل����دران 
ف���اإمن���ا ي��ك��ون ذل���ك ن��ت��ي��ج��ة ان��ف��ع��ال نف�صي 
الغر�ض منه هو لفت انتباه الآخرين لفعل 
�صيء ، اأو التعبري عن �صعور كامن بداخله، 
وي��ك��ف��ي ت��ف��ح�����ض واج���ه���ة اأح�����د اجل�����دران 
املختلفة،  القوامي�ض  من  مزيجا  لتكت�صف 
التي امتزجت فيما بينها لتعر عن رغبات 
خم��ت��ل��ف��ة لأمن������اط ع����دة م���ن الأ���ض��خ��ا���س 
م��ن��ه��م ال�����ص��اذج، وم��ن��ه��م م��ن ي��ب��دو ذا ق��در 
الكتابات  ه���ذه  يف  وتكت�صف  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م��ن 
اأو فنان  اأو فريق ريا�صي  اإزاء حبيب  �صعور 
نابيا ينم عن  اأن جتد كالما  ، كما ميكنك 
حقد دفني اأو رغبة يف انتقام من اأ�صخا�ض 
�صيا�صية  ر�صائل  اأي�صا  جت��د  وق��د  بعينهم، 

ال���ك���ت���اب���ة ع���ل���ى اجل���������دران ظ���اه���رة 
التاريخية  ال��درا���ص��ات  تناولتها  ق��دمي��ة 
اأهميتها  عن  وك�صفت  والأنرثوبولوجية، 
نقلت  اإذ  بعيد؛  زم��ن  منذ  الإن�����ص��ان  عند 
واآم���ال  واق���ع  ر���ص��وم  اأو  وال��رم��وز  الكتابة 
ومعاناة الإن�صان يف تلك الأزمان ارتباطا 
يعي�ض  ك��ان  التي  الإن�صانية  بالتنظيمات 
عا�ض  ال��ذي  البيئي  باملحيط  وك��ذا  فيها، 
ف���ي���ه، لأن الإن�������ص���ان ي��ت��ع��ل��م ك��ي��ف ي��ك��ون 
اجتماعيا. ومن هذا املنطلق ميكن اعتبار 
اأن هذا ال�صكل من الكتابة، هو حالة من 
حالت الوجود الجتماعي لالإن�صان على 
ولذلك  واجل��م��اع��ي؛  ال��ف��ردي  امل�صتويني 
جن��د اأن ه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن امل��ج��الت 
املختلفة كالتاريخ والأنرثوبولوجيا وعلم 
لزال��ت  وغريها،  الجتماع  وعلم  النف�ض 
جمال  خ��ارج  الكتابة  مو�صوع  م��ن  تتخذ 

الورق مو�صوعا لها.
يف  اجل���دران  على  وال��ر���ص��م  الكتابة 
ت��ت��ط��ور �صكال  ال��ع��رب��ي��ة مل  امل��ج��ت��م��ع��ات 
اإل��ى  ذل���ك  ي��ع��ود  واأ���ص��ل��وب��ا واأداء، ورمب���ا 
خ�صائ�ض الواقع الجتماعي وال�صيا�صي 
ويعتره  بذلك  ي�صمح  ل  ال��ذي  العربي 

القرار  ذوي  اإل��ى  اأو  �صيا�صيني  اإل��ى  موجهة 
اأحيانا  انتباهك  تلفت  كما  م��ع��ني،  بلد  يف 
�صور خليعة خاد�صة للذوق العام. والكتابة 
ركيك  باأ�صلوب  غالبا  ت��اأت��ي  اجل���دران  على 

وانفعايل. 
ع�صرنا  يف  النا�ض،  اأفعال  ردود  تختلف 
الكتابة على اجلدران  ب�صاأن ظاهرة  احل��ايل، 
م��ا ب��ني راف�����ض وم��وؤي��د ملثل ه��ذه الت�صرفات 
باملر�صية،  البع�ض  ي�صفها  التي  وال�صلوكيات 
بينما البع�ض الآخر ل يرى فيها �صوى و�صيلة 
اإلى  الفريق الأول  اإذ يذهب  راأي؛  تعبري عن 
اأي  �صباب  ل��دى  ال�صليمة  الرتبية  غ��ي��اب  اأن 
جمتمع مهما كان، تكون هي ال�صبب يف اإقدام 
الأ�صخا�ض على مثل هذه الت�صرفات، ويرى 
الفريق الثاين اأن هذه الظاهرة تنم يف غالب 
مل  لأ�صخا�ض  متفتقة  مواهب  عن  الأح��ي��ان 
يجي�ض  ع��م��ا  للتعبري  الإم��ك��ان��ي��ات  ل��ه��م  ت��ت��ح 
�صكل  يف  اأحيانا  تاأتي  اأف��ك��ار  من  بخواطرهم 
خ��ط��وط ور����ض���وم حت��م��ل قيمة ج��م��ال��ي��ة ذات 
معنى نبيل من خالل اإيحاءات حتيل الناظر 
اأو القارئ اإلى نبل ر�صالة �صاحبها، واحلاجة 
اإ���ص��راك  اأو  اأو ح��دث م��ا  اإل��ى تخليد �صيء م��ا 

الآخر يف ذلك.

م���ن امل��م��ن��وع��ات، وه����ي ل��ي�����ص��ت ح��ا���ص��رة 
بلدان  يف  عليها  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ق��وة  بنف�ض 
�صلبية  الظاهرة  لعتبار  رمب��ا  اأوروب��ي��ة، 

توؤثر يف املجتمع.
ع��ل��ى  ال���ك���ت���اب���ة  اأن مم��ت��ه��ن��ي  وجن�����د 
اجل��������دران يف ع���امل���ن���ا ال���ع���رب���ي ي��ف��ت��ق��رون 
ل���ل���و����ص���ائ���ل والأ������ص�����ال�����ي�����ب ال���ت���ع���ب���ريي���ة 
وال���ص��ت��خ��دام الأم��ث��ل ملثل ه��ذه اجل���دران، 
ب�����ص��ب��ب ����ص���ع���ف ت���ق���ب���ل ه������ذا ال����ن����وع م��ن 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي ي��ع��ت��ره��ا ال��ب��ع�����ض دخيلة 
العربية،  وهو ما جعلها  على جمتمعاتنا 
متار�ض بهذه الفو�صوية املتخفية، واأ�صهم 
باأ�صاليب  متار�ض  جعلها  يف  كبريا  اإ�صهاما 
�صحيحة  غ��ري  اأم��اك��ن  وا�صتخدام  بدائية 
ملمار�صة هذا النوع من الكتابة مثل جدران 
امل���دار����ض واجل�����دران ال��ع��ام��ة  واخل��ا���ص��ة، 
ال��ذي  ال��ع��ام  ال���ذوق  ت�صويه  ي�صهم يف  مم��ا 
ي��وؤدي ب��دوره اإل��ى ازدي��اد الرف�ض الوا�صح 
مل��ث��ل ه���ذه الأف���ع���ال ال��ت��ي ي��ع��ده��ا البع�ض 

خرب�صات.
الر�صم  اأو  الكتابة  ف��اإن  يكن،  ومهما   
ع��ل��ى اجل�����دران ي��ب��ق��ى ���ص��ك��ال م���ن اأ���ص��ك��ال 

التعبري عما يف نف�ض الكاتب اأو الر�صام.

46 فعـاليـة بمـرور
4 عقـود على تأسيس

»نادي أبها األدبي«
لل�صياحة  عا�صمة  اختيارها  مبنا�صبة  اأبها  مدينة  وفعاليات  برامج  ت�صهد 
العربية 2017، احتفالية و�صفت بالكبرية، مبنا�صبة مرور اأربعة  عقود على 

تاأ�صي�ض ناديها الأدبي.
اأحمد  الدكتور  للنادي،  الإداري  امل�صوؤول  الإدارة،  جمل�ض  ع�صو  واأك��د 

التيهاين، اأن الحتفالية �صتقام يف فندق ق�صر اأبها خالل �صعبان املقبل.
واأ�صار التيهاين اإلى اأن النادي يحمل تاريخا كبريا ودورا وطنيا رياديا، 
وقال »منذ املوافقة على تاأ�صي�صه يف منت�صف عام 1398، وافتتاحه عام 1400، 
الأك��رث  جعله  نهو�صا  والتنويرية  والثقافية  الوطنية  مب�صوؤولياته  نه�ض 
متيزا عر �صنوات عديدة، وهو قول تدل عليه الوثائق وال�صهادات الر�صمية 

التي جعلته يف املرتبة الأولى.
منا�صطه،  تو�صع  م��ع  حت��ول  التاأ�صي�ض،  على  وج��ي��ز  وق��ت  م���رور  وب��ع��د 
الوا�صح على  اأثرها  لها  كان  اإ�صعاع ثقايف  اإل��ى منارة  وازدي��اد عدد مرتاديه، 
اململكة  ويف  اخل�صو�ض،  وجه  على  املنطقة  يف  والثقافية  الأدبية  احلركتني 
العلمي  البحث  وم��راج��ع  الأدب���ي،  الإب���داع  اإن جل م�صادر  ع��ام، حتى  ب�صكل 
املتعلقة باأدب وتاريخ املكان كانت �صادرة عنه، اإلى اأن اقرتب عدد اإ�صداراته 
الراكد، ويفتح  ال�صنوات يحرك  كان عر  اأن��ه  اإ���ص��دارا، ف�صال عن  من 250 
الأذه��ان، وي�صلط ال�صوء على الزوايا املعتمة، كما كان ع�صوا منظما مللتقى 
اأبها، وهو مقر اأمانة جائزة اأبها للثقافة، وامل�صارك الفاعل يف اأعمال التنمية 
ال�صياحية ومنا�صطها منذ ما يزيد على 35 عاما، وغري ذلك من الواجبات 

الوطنية املتعلقة بالأحداث وامل�صتجدات الفكرية«.
واأ�صاف »�صّخر النادي عددا من مطبوعاته خلدمة الأهداف الوطنية، 
وت��ع��زي��ز الن��ت��م��اء وحم���ارب���ة الأف���ك���ار احل��زب��ي��ة وال������روؤى ال�����ص��ال��ة، وك��ان��ت 
ف�صال  ال�صادقة،  الوطنية  ال���روؤى  م��ن  للكثري  مهما  منرا  »ب��ي��ادر«  جملة 
الأدب��ي��ة،  وامل�صامرات  والق�ص�صية،  ال�صعرية  والأم�صيات  املحا�صرات،  ع��ن 
والعرب  الوطن،  م�صتوى  على  الثقافية  الرموز  مع  واحل���وارات  واللقاءات، 
جتربة  كانت  التي  ال��وط��ن،  اأج��ل  من  ح��وار  �صل�صلة  منها  ونخ�ض  املقيمني، 
املت�صادة،  الأط��راف  لرموز  ا�صت�صافتها  يف  فرادتها  متثلت  �صهرية،  حوارية 
اإلى روؤى  اأجل الو�صول  اأمامهم بكل �صفافية وجترد، من  وفتح باب احلوار 

وطنية م�صرتكة«.
اأوق��ات  يف  حا�صرا  يكون  اأن  على  ال��ن��ادي   حر�ض  اإل��ى  التيهاين  ولفت 
موؤ�ص�صة  بو�صفه  ليكون  الفكرية،  والتجاذبات  الوطنية،  الأزم���ات  ا�صتداد 

ثقافية جامعا للروؤى، ومانعا للخالف، ومعززا لالختالف الإيجابي.
وعن كم املطبوعات يف النادي قال »ياأتي يف املركز الأول من حيث كّم 
اق��رتاب عددها من 300  اأ�صدرها عر تاريخه، مع  التي  القيمة  املطبوعات 
كتاب يف خمتلف العلوم والفنون والآداب التي اأثرت املكتبة العربية، وبخا�صة 
اأ�صهم  ن�صر عربية كرى، مما  دور  بال�صراكة مع  ين�صر  النادي  اأن �صار  بعد 
اأرج���اء الوطن  اإل��ى كافة  ال��ن��ادي ت�صل  اإ���ص��دارات  يف ج��ودة الطباعة، وجعل 

العربي«.
الع�صر،  مواكبة  على  ال��ن��ادي  يحر�ض  احلالية،  مرحلته  »يف  ووا���ص��ل 
وا�صتثمار الو�صائط اجلديدة يف اإي�صال ر�صالته، مركزا على اجليل اجلديد 
من املبدعني بو�صفهم الأمل، ولكونهم رهان امل�صتقبل، دون اإغفال دور الرواد 
وتاأثريهم، وما منتدى الرواد اإل دليال قائما على الهتمام بهم، بالإ�صافة 

اإلى تكرمي املوؤثرين واملنتجني منهم«.

برامج
�صمن م�صاركات النادي يف برنامج فعاليات اأبها عا�صمة ال�صياحة العربية" 
2017، ينظم 46 فعالية، اأبرزها ملتقى الن�صخة الثانية: "الهوية والأدب2"، 
مب�صاركة اأكرث من 30 باحثا من خمتلف اأنحاء اململكة فندق ق�صر اأبها خالل 
ع�صري،  منطقة  يف  بال�صرد  املتعلقة  لالأبحاث  العام  ه��ذا  وخ�ص�ض  �صعبان، 

وهناك برامج اأخرى مهمة يف طريقها لالعتماد من جمل�ض اإدارة النادي.

فعاليات أخرى
• فعالية تكرميية لثالث �صخ�صيات ريادية لها اأثرها يف الأدب والثقافة 
ال��ق��ا���ض تركي  اأب��ه��ا خ��ا���ص��ة وه���م:  ع��ام��ة وم��دي��ن��ة  يف منطقة ع�صري 
وال�صاعر  اأبو ملحة،  الدكتور حممد  الأ�صتاذ  الع�صريي، ويتحدث عنه 
التيهاين،  اأحمد  الدكتور  عنه  ويتحدث  ع�صريي،  مانع  اآل  علي  اأحمد 
والأ�صتاذ الدكتور حممد �صعيد ال�صعفي، ويتحدث عنه الدكتور اأحمد 

اآل فايع بقاعة امل�صامرات بالنادي خالل رجب املقبل.
بتاريخ  املتعلقة  النادي اجلديدة  • تد�صني ثالثة كتب من مطبوعات 
مدينة اأبها ومنطقة ع�صري وثقافتهما بقاعة امل�صامرات بالنادي خالل 

جمادى الآخرة.
واأحمد  ال��زه��ران  وح�صن  النهاري  معّر  لل�صعراء:  �صعرية  اأم�صية   •

قّران.
• اأم�صية �صعرية اأخرى بعنوان »اأبها يف عيون ال�صعر«، ي�صارك فيها عدد 

من ال�صعراء بق�صائد يف و�صف مدينة اأبها خالل �صهر رجب.

الكتابة على الجدران..
لفت انتباه ووسيلة تعبير قديمة
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تقنية

تواصل مسنو جنوة!
موليز  منطقة  يف  جنوه  مدينة  �صمال  كلم   25 نحو  بعد  على 
الإيطالية، تقع قرية �صغرية ي�صكنها 400 ن�صمة فقط، ت�صمى 

.Civitacampomarano  ت�صيفيتاكامبومرانو
هذه القرية دخلت عامل �صبكات التوا�صل الجتماعي، ولكن 
بطريقتها اخلا�صة، فقد عمل اأحد فنانيها، ويدعى بيانكو�صك 
مع  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  دم��ج  على   ،Biancoshock
احلياة الواقعية ل�صكان هذه القرية عن طريق اإتاحة الإنرتنت 
جمانا يف جميع �صوارع القرية، وحتويل بع�ض ال�صاحات واملنازل، 
وكذلك ال�صكان للقيام بدور هذه ال�صبكات، فمثال تقوم ال�صيدة 
العجوز ويكيبيديا بجميع مهام املوقع، فهي يف اأواخر ال�صبعينات 
ومتلك من احلقائق التاريخية والذكريات ما يجد فيه امل�صتمع، 
املتعة والفائدة، كما ي�صتطيع ال�صخ�ض �صوؤالها عن اأي معلومة 

لتقوم بالإجابة بكل رحابة �صدر.
ال�صيد غوغل،  يوجد  فاإنه  ويكيبيديا،  ال�صيدة  توجد  وكما 
وال�صيد وات�ض اآب، ومقهى ليوتيوب، و�صاحة لفي�صبوك وجيميل 

.gmail
احل��ي��اة يف  نوعية يف  نقلة  اأح���دث  اجل��دي��د  التوا�صل  ه��ذا 
متعة  ي��ج��دون  اللذين  ال�صن  لكبار  وخ�صو�صا  ال��ق��ري��ة،  ه��ذه 
التوا�صل  �صبكات  اأ�صبحت  وق��ت  الآخ��ري��ن يف  مع  التوا�صل  يف 

الجتماعي تعزلهم عن حميطهم لقلة معرفتهم بها.
ال�صن يف جمتمعاتنا  ك��ب��ار  ب��ح��ال  ال�����ص��ورة  ق��ارن��ا تلك  ل��و 
ينق�صي  عنه،  رغما  منعزل  لدينا  امل�صن  اأن   ف�صنجد  ال��ي��وم، 
يومه بني انتظار دوره يف عيادات امل�صت�صفى، اأو اجللو�ض وحيدا 
التي ميلكها هذا  والتجارب  ورغ��م اخل��رات  للم�صنني،  دار  يف 
كانوا حوله، بل قد ي�صل  فاإنه يفقد يوما بع�صا ممن  امل�صن، 
اإلى مرحلة ل يجد فيها من يحدثه، فيكتفي بال�صمت والتاأمل 
يف حياته اجلديدة التي عجز اأن يكون جزءا منها، يعد الأيام 
له  وتنكر  ال��دن��ي��ا  ب��ه  �صاقت  اأن  بعد  اخل��امت��ة  ح�صن  ويتمنى 

الأبناء قبل احلفدة.
ونتحدث  منهم  ن�صمع  منهم،  ونقرتب  بهم،  نلتفت  فمتى 

اإليهم، فغدا نحل مكانهم اإن طال العمر؟

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

ستيف جوبز .. مخترع غير التاريخ
ال�سم: �صتيف بول جوبز

Steven Paul Jobs

امليالد: 24 فراير 1955 
اجلن�سية: اأمريكي لأب �صوري

واأم اأمريكية.
املهنة: عامل حا�صب اآيل، مهند�ض، 

مبتكر ، خمرتع، م�صمم، رجل اأعمال.
احلياة العملية:

• اأحد موؤ�ص�صي �صركة اأبل العاملية.
• موؤ�ص�ض �صركة نك�صت لتطوير 

من�صات احلا�صب.
• رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة اآبل.

فون مارت

هاتف HTC U Ultra بعناصر معدنية وزجاجية 
طرحت شركة HTC أخيرا هاتفها الجديد U Ultra الذي يتميز  بتصميم فريد يجمع بين العناصر الزجاجية والمعدنية معا، إضافة لتزويده 
بشاشة ثانية قياسها 2.05 انش، إلى جانب شاشته األساسية بقياس 5.7 انش، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل ألترا، وأخرى أمامية 
بدقة 16 ميجابكسل مع خاصية دعم الصورة في الظروف الليلية. كما يوفر U Ultra أربعة ميكروفونات متعددة االتجاهات إلمكانية 
الثلجي، والياقوت األزرق، والزهري،  الامع واألبيض  ألوان هي: األسود  بأربعة   U 360 درجة. ويتوافر  بتقنية  تسجيل أصوات واقعية 

وبسعر قدره 760 دوالرا.

سين التقنية؟ من ذاكرة التقنية

س: ماذا تعرف عن
WhatsApp Status ؟

ج: هي ميزة جديدة أطلقها تطبيق 
WhatsApp مستنسخة من تطبيق 
 Status سناب شات، وتتلخص فكرة

بأن المستخدم أصبح بإمكانه مشاركة 
الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائه، 

أو جهات اتصاله مع إمكانية وضع 
كتابة أو رسوم أو رموز تعبيرية كما 

.Snapchat هو الحال في تطبيق

برقاقة إلكترونية صغيرة صنعها ستيف جوبز وستيف زونياك
 .Apple ورونالد واين عام 1976، ظهر أول منتج عرف الحقا بشركة
وقد اتفق الثاثة على تسمية المنتج Apple1 الذي كان عبارة
عن لوحة أم Motherboard، ووحدة معالجة مركزية، وذاكرة
وصول عشوائي، تباع منفصلة دون شاشة أو لوحة مفاتيح
بسعر قدره 666.66 دوالر أميركيا.

»آبل1« أول
جهاز كمبيوتر
من إنتاج الشركة

• املدير التنفيذي ل� »بيك�صار
للر�صوم املتحركة«.

• ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة
والت ديزين.

اأهم البتكارات:
.iPod جهاز •

iTunes تطبيق •
iPhone جهاز •

iPad جهاز •
اجلوائز:

قالدة العلوم الوطنية الأمريكية يف 
جمال التكنولوجيا والبتكار 1985.

الوفاة: 5 اأكتوبر 2011.

ّ

�ستيف جوبر عام 1985
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

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

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

ليال الشهري

التصوير
محمد فائـع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

أبها 2017

الجامعة تنظم »ورشة المواكبة اإلعالمية ألبها عاصمة السياحة«
محمد شامي 

»اأبها  ملنا�صبة  الإع��الم��ي��ة  اللجنة  تنظم 
 »2017 ال���ع���رب���ي���ة  ال�������ص���ي���اح���ة  ع���ا����ص���م���ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
خالد،  امللك  بجامعة  امل�صتمر  والتعليم 
الإعالمية  »املواكبة  بعنوان  عمل  ور�صة 
العربية  ال�صياحة  عا�صمة  اأب��ه��ا  ملنا�صبة 
من  اعتبارا  اأي���ام،  خم�صة  ت�صتمر   »2017

العمادة  الآخ���رة، مبقر  الأح��د 6 جمادى 
ب��ل��ع�����ص��ان. و����ص���ي���ق���دم ال����ور�����ص����ة، ع�����ص��و 
ال��ت��دري�����ض ب��ق�����ص��م الإع������الم والت�����ص��ال 

الدكتور �صاعد ال�صاعد.
وال�����ص��اع��د مي��ل��ك خلفية وا���ص��ع��ة يف 
جم����ال الإع�������الم ال�����ص��ي��اح��ي م���ن خ��الل 
ال���ع���دي���د م���ن ال��������دورات وال����ور�����ض ال��ت��ي 
ق��دم��ه��ا وامل�����ص��ارك��ات الأخ������رى، ك��م��ا اأن���ه 
والن�صر  ال�صحافة  يف  ال��دك��ت��وراه  يحمل 

الإل�����ك�����رتوين، وامل��اج�����ص��ت��ري يف جم��ايل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واق��ت�����ص��ادي��ات الإع�����الم، 
وه�����و م�������ص���رف ع���ل���ى ب����رام����ج ال���ت���دري���ب 
لطالب وطالبات الإع��الم ق�صم الإع��الم 
احل���وار  �صحيفة  يف  وك��ات��ب  ب��اجل��ام��ع��ة، 
العديد من جلان  اجلزائرية، وع�صو يف 
تاأليفه  ع��ن  ف�صال  وال��ب��ح��وث،  التحكيم 

�صتة كتب، اإلى جانب درا�صاته العلمية. 
الإعالمية  اللجنة  رئي�ض  واأو���ص��ح 

امل�صرف  ال��ر���ص��م��ي،  امل��ت��ح��دث  للمنا�صبة، 
ال�����ص��وؤون الإع��الم��ي��ة مبكتب  ال��ع��ام على 
���ص��م��و اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، ���ص��ع��د بن 
ت��اأت��ي  ال���ور����ص���ة  اأن  ث���اب���ت،  اآل  ع���ب���داهلل 
يف  املنطقة  اإعالميي  دور  باأهمية  اإميانا 
ال�صكر  مقدما  املنا�صبة،  واإب����راز  اإظ��ه��ار 
امل�صتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  لعميد 
باجلامعة، الدكتور مبارك بن �صعيد بن 
الور�صة  اإقامة  �صبيل  يف  لتعاونه  حمدان 

وت��ف��ع��ي��ل دور اجل��ام��ع��ة يف ه���ذا الإط����ار، 
م�����ص��ريا اإل����ى ق����رب جت��ه��ي��ز م��ق��ر امل��رك��ز 
الإع����الم����ي مب��رك��ز امل��ل��ك ف��ه��د ال��ث��ق��ايف 

بقرية املفتاحة خلدمة الإعالميني. 
واأ���ص��اف »اللجنة ل��ن ت��األ��و ج��ه��دا يف 
ت��ق��دمي ك��اف��ة م���ا ي��ح��ت��اج��ه الإع���الم���ي���ون 
اأن  ل�صيما  الكبري،  احل��دث  يف  واإ�صراكهم 
�صمو اأمري املنطقة وجه باعتبارهم اأع�صاء 

يف املركز الإعالمي دون ا�صتثناء«. 

دول���ي���ة  رح����ل����ة   32794 ب���ل���غ  ال�����رح�����الت 
وداخ���ل���ي���ة، م�����ص��ريا يف ال���وق���ت ذات����ه اإل���ى 
اإلى ثماين  زي��ادة عدد خطوط الطران 

خطوط طران حملية واأجنبية.
اإن�صاء �صالة  اأنه مت  الأ�صمري  واأكد 
ت�صع 360 مقعدا، وتو�صعة  مغادرة دولية 
���ص��ال��ة امل���غ���ادرة ال��داخ��ل��ي��ة ب��اإ���ص��اف��ة 300 
اإنهاء  �صالة  تو�صعة  اإل��ى  اإ�صافة  مقعد، 
م�صاحة   20 مب���ق���دار  ال�����ص��ف��ر  اإج�������راءات 
ملبيعات  خارجي  مبنى  واإن�صاء  اإ�صافية، 
اإل��ى  ال�صيارات،  اإي��ج��ار  ومكاتب  التذاكر 
جانب توفري �صري عف�ض اإ�صايف يف �صالة 

احلايل  العام  ي�صهد  اأن  املراقبون  يتوقع 
ظل  يف  امل�صافرين  ت��ع��داد  ارت��ف��اع   ،2017
ال�صياحة  عا�صمة  بلقب  اأب��ه��ا  احتفالت 
من  امل�صافرين  اأع����داد  وك��ان��ت  ال��ع��رب��ي��ة، 
ع��ام 2016،  الإقليمي خ��الل  اأب��ه��ا  م��ط��ار 

جتاوزت 3٫7 ماليني م�صافر. 
 واأ�����ص����ار م���دي���ر ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 
ب��امل��ط��ارات اجل��ن��وب��ي��ة ���ص��امل الأ���ص��م��ري، 
اأن  اإل��������ى  ����ص���ح���ف���ي���ة،  ت�������ص���ري���ح���ات  يف 
اأع����داد امل�����ص��اف��ري��ن داخ��ل��ي��ا ودول��ي��ا بلغت 
عن  اأك���ر  ب��زي��ادة  م�����ص��اف��را،   3٫725٫713
ع���دد  اأن  م�����ص��ي��ف��ا  ال�������ص���اب���ق���ة،  الأع���������وام 

القدوم  الداخلي، وتو�صعة �صالة  القدوم 
اإن�صاء  وك��ذل��ك   ،%100 بن�صبة  الداخلية 
���ص��ال��ة ق����دوم دول���ي���ة ج���دي���دة ت�����ص��ع 360 
م�صافرا، وذلك يف اإطار ال�صتعداد ملنا�صبة 

اختيار اأبها عا�صمة ال�صياحة العربية.
نف�صه،  الوقت  يف  الأ�صمري،  وك�صف 
والتحديث  التطوير  اأعمال  ا�صتمرارية 
يف املطار، مبينا اأنه �صيتم حتديث اأنظمة 
املركزي،  والنظام  ال�صالت  يف  التكييف 
وت���رك���ي���ب ل����وح����ات اإر�����ص����ادي����ة م�������ص���اءة، 
اإ�صافة اإلى تطوير اأنظمة اإنذار احلريق، 

 .LED وتطوير اإ�صاءة ال�صالت اإلى

قرية المفتاحة.. جمال استمر قرنين
اإحدى اأجمل القرى ال�صياحية باململكة، 
اأن�����ص��ئ��ت ب���اأوائ���ل ال��ق��رن ال�����12 ال��ه��ج��ري 
الغربي  باجلزء  اأبها  وادي  �صفاف  على 
م��ن امل��دي��ن��ة، ون��ظ��را مل��وق��ع��ه��ا امل��م��ي��ز مت 
اختيارها لتكون مركزا ثقافيا يجمع كل 

املبدعني يف املجال الثقايف والفني.
و���ص��ي��دت ه���ذه ال��ق��ري��ة ع��ل��ى اأح���دث 
اأ�صالتها  ت�ص����تمد  الت��ي  املعمارية  الطرز 
من تراث وح�صارة ع�صري، وتعد منوذجا 

عبارة  وه��ي  اململكة،  يف  نوعه  من  فريدا 
عن جمموعة من املباين املتال�صقة على 
امتداد املمرات الداخلية واخلارجية التي 
مت بناوؤها بالأ�صاليب التقليدية للبناء يف 
اأب��ه��ا، ح��ي��ث ال��ف��ت��ح��ات ال�صغرية  م��دي��ن��ة 
واجلدران ال�صميكة وا�صتخدام )الرقف( 
الأمطار  من  الطينية  اجل��دران  حلماية 

وتوفري الظالل على واجهة املبنى.
وت�������ص���م ال���ق���ري���ة ك����ال م�����ن: ق��ري��ة 

املفتاحة  وم�����ص��رح  الت�صكيلية،  املفتاحة 
مركز  واأي�صا  ال�صعبي،  الثالثاء  و�صوق 
امللك فهد الثقايف الذي يعد اأول م�صروع 
م���ن ن��وع��ه يف امل��م��ل��ك��ة، وخ�����ص��و���ص��ا فما 
تعنى  ال��ت��ي  الت�صكيلية  بالقرية  يتعلق 
وال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  الت�صكيلية  ب��ال��ف��ن��ون 
وال�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي 
ت�����ص��ت��ق��ط��ب حم���ب���ي ال���ف���ن���ون مل��م��ار���ص��ة 

وعر�ض اأعمالهم الفنية.

مطار أبها يواصل استعداداته
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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.
الثاثاء 21 /1438/6 الموافق 18 أبريل 2017

ملتقى العمل التطوعي 
١-١4٣٨/6/2 )عمادة شؤون الطاب(

يوم البحث العلمي الثاني عشر بكلية العلوم اإلنسانية
١4٣٨/٧/١

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

20-3221-3321-3322-3422-3514-2713-2414-2414-2815-2811-1912-2112-2113-2113-22

غائم مشمس
جزئيا

غائم 
جزئيا مشمس مشمس

آفاق +
امل���ادة  اإ�صاف���ة نوعي���ة يف تعزي���ز  الت���ي �صكل���ت  التحريري���ة  التط���ورات  م���ن 
التحريري���ة يف التطوي���ر اجلديد ل�صحيفة »اآفاق« زاوي���ة »اآفاق بل�ض«، وهي 
زاوي���ة جدي���دة تهدف اإل���ى اإ�صافة مادة نوعي���ة توعوية تثقيفي���ة معلوماتية 

للمو�صوع الأ�صا�صي لل�صفحة التي توجد بها هذه الزاوية.
وكن���ا ق���د جتادلنا نح���ن يف هيئة التحرير عن ه���ذه الزاوية كثريا وعن 
ماهي���ة �صخ�صية هذه الزاوية، وما مو�صوعاتها؟ وكم عدد كلماتها؟ واتفقنا 
على اأن عدد كلماتها هو نحو 200 كلمة، اإل اإذا امتد مو�صوعها اإلى ال�صفحة 
املج���اورة لت�صب���ح كتل���ة معلوماتي���ة اإ�صافي���ة للمو�صوع يف ح���دود 400 كلمة، 

وتتناق�ض يف حالة وجود �صور م�صاحبة.
واتفقن���ا كذل���ك عل���ى اأن هذه الزاوي���ة ل تكون عادة ج���زءا من مو�صوع 
الع���ام  املج���ال  اأو  للمو�ص���وع  م���ادة مكمل���ة م�صيف���ة  ه���ي  ولك���ن  ال�صفح���ة، 
للمو�ص���وع، وتعطي بع���دا جديدا له، وت�صكل اإنارة وزاوية اأخرى عن مو�صوع 

ال�صفحة.
 وعل���ى الرغ���م م���ن اأن »اآف���اق+ى بات���ت ت�ص���كل عبئ���ا حتريري���ا اإ�صافي���ا 
لكات���ب ومع���د مو�صوع ال�صفحة، فاإنه���ا باتت ت�صكل كذلك، وه���ذا ما ي�صرنا، 
مادة مقروءة جدا لدى القارئ من خالل ا�صتطالعات �صريعة عن التطوير 

اجلديد ل�صحفية »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

جامعة في شقةفكرة!
املا�صي���ة،  ال�صن���وات  خ���الل  جمتمعن���ا  غ���زا 
اأ�صح���اب ال�صه���ادات الوهمي���ة الت���ي ل تكلف 
�صاحبه���ا �صوى مبلغ معني يتم التفاق عليه 
يف اإح���دى ال�صق���ق امل�صتاأج���رة، م���ع �صما�ص���رة 
الدرا�ص���ة  عن���اء  دون  اجلامعي���ة،  ال�صه���ادات 

والبحث.
ال�صه���ادة  م�ص���رتي  اأن  الغري���ب  وم���ن 
الوهمي���ة يتفاخ���ر به���ا اأم���ام اأبنائ���ه واأ�صحابه 
واأفراد املجتم���ع دون خجل اأو خوف، واأ�صحاب 
ه���ذه ال�صه���ادات يهمه���م ح���رف »ال���دال« الذي 
يت�صبث���ون ب���ه يف مقدم���ة اأ�صمائه���م وي�صعون���ه 
عل���ى اأوراقه���م الر�صمي���ة، لك���ن املوؤ�ص���ف هو اأن 
بع�صهم يتولون منا�صب اإدارية عليا يف وزارات 

واإدارات.
م���ع  بالتع���اون  اجلامع���ات  تق���وم  ل  مل���اذا 
اجله���ات الأمني���ة، مبحارب���ة املدعني م���ا لي�ض 
لهم، من خالل �صن حمالت �صارمة على اأوكار 
ال�صهادات الوهمية والتو�صية بعدم اعتماد اأي 
�صهادة علمية قبل مرورها على جمل�ض اإحدى 
اجلامعات، واعتب���ار  من يتجراأ على ا�صرتائها  

مزورا ميكن معاقبته نظاميا؟
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