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عكفي: لوحة الخيل أحب الرسوم إلى قلبي
يع�صق الطالب بكلية ال�صيدلة، عبداهلل علي عكفي، فن الر�صم منذ �صغره، ويتباهى 
اأمام اأقرانه بلوحة اخليل التي نال ب�صببها املركز الأول يف اإحدى م�صابقات اجلامعة. 
لن�صر  مهما   عن�صرا  ت�صكل  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  اإن  »اآف����اق«  ل���  عكفي  وق��ال 

الإبداعات، مبينا اأنه يبث اأعماله على ان�صتقرام  و�صناب �صات. 
)تفا�صيل �صفحة 15(

أس��اطيل من »طائرات النانو« التي يت��م التحكم بها عن بعد 
س��تكون ق��ادرة على تلقي��ح الزه��ور والمحاصي��ل الزراعية، 
وذلك لمس��اعدة النح��ل وغيره من الحش��رات، وفق��ا للعالم 
الياباني »إجيرو مياكو« Eijiro Miyako. سبب ظهور الفكرة، 
أن أع��داد النحل ح��ول العالم هي في تناقص بس��بب تضاؤل 
مس��احات بيئته��ا الطبيعي��ة، واألم��راض الت��ي تتع��رض لها، 
باإلضاف��ة إلى س��موم المبي��دات الحش��رية؛ وبالتالي فنظام 

تلقيح النباتات، سيضطرب بشكل كبير في المستقبل.
»مياكو« وهو عالم صيدلة يعمل في »المعهد الوطني 
للعلوم والتقنيات الصناعية« باليابان، وجد ضالته في »مرطبان« 
قديم في معمله، يعود إلى تجربة فاش��لة أجراها عام 2007 

حاول فيها صناعة مادة هالمية ناقلة للكهرباء.
ولكن��ه في عام 2015 وبينما كان يعيد ترتيب مختبره، 
وجد المرطبان القديم والذي سقط من يده وتحطم؛ عندها 
تنب��ه إلى أن الم��ادة الهالمي��ة التي صنعها م��ا زالت رطبة 
ولزج��ة وقادرة عل��ى التقاط ذرات الغبار م��ن أرض المعمل؛ 
فرب��ط خصائص تلك المادة بق��درات النحل عى التقاط أغبرة 
اللقاح��ات، وتنامت عن��ده فكرة التلقيح الصناع��ي للنباتات. 
وقد جرب »مياكو« تلقيح الزهور بواسطة حشرات ال تقوم 
بمث��ل عمليات التلقيح هذه، كالنمل والذباب، ثم بواس��طة 
طائرات صغيرة )ألعاب إليكترونية( وتوصل إلى نتائج إيجابية، 

يمكن تطويرها مستقبال على نطاق واسع.

العالم +

العدد 202  |  20 جمادى الثاني 1438  |  19 مارس 2017

املدينة  مبقر  املا�صي،  الثالثاء  اختتمت 
باأبها، بح�صور مدير اجلامعة  اجلامعية 
فعاليات  ال�صلمي،  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ 
باجلامعة،  ال��ث��ال��ث  ال��ري��ا���ص��ي  الأومل��ب��ي��اد 
ال�����ذي ان��ت��ه��ى ب��ت��ت��وي��ج ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة 
واأ���ص��ول ال��دي��ن ب��راي��ة الأومل��ب��ي��اد لل�صنة 
الثانية على التوايل، وذلك بعد ح�صولها 
ع��ل��ى اأك����ر ع���دد م���ن ال��ن��ق��اط يف جميع 
نقطة.   595 نقاطها  بلغ عدد  اإذ  الألعاب، 
وجاء يف املركز الثاين كلية العلوم بعد اأن 
ح�صلت على 390 نقطة، بينما جاءت كلية 
على  بح�صولها  الثالث  امل��رك��ز  يف  الطب 
ال�صريعة  كلية  حققت  ك��م��ا  ن��ق��ط��ة،   260
املناف�صات  من  ع��دد  يف  األ��ق��اب  �صتة  اأي�صا 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اجل��ام��ع��ة، مم���ا اأ���ص��ه��م يف 

تتويجها براية الأوملبياد.
لالحتاد  العام  الأم��ن  اأي�صا،  وح�صر 
الدكتور  ال�صعودية  للجامعات  الريا�صي 
الذي  القدم  ك��رة  نهائي  البقمي،   عبداهلل 
جمع بن كليتي ال�صريعة وال�صيدلة و�صط 
بخطف  وانتهى  كبري،  جماهريي  ح�صور 

كلية ال�صريعة اللقب بفوزها 2/3.
وع���ق���ب ن��ه��اي��ة امل�����ب�����اراة، ك����رم م��دي��ر 
اللقاء،  ح��ك��ام  ال�صلمي  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
واأب�����ط�����ال احت������اد اجل����ام����ع����ات ال�����ص��ع��ودي��ة 
ال���ري���ا����ص���ي يف ل��ع��ب��ة ال���ك���ارات���ي���ه، وح�����ص��ل 

الطالب فهد املالكي على امليدالية الف�صية 
وزن  يف  ال�صعودية  اجلامعات  م�صتوى  على 
ن��واف  الطالب  حقق  بينما  كيلو،   84 ف��وق 
ع�سريي  امليدالية الرونزية يف وزن فوق 75 
كيلو، كما مت تكرمي الإعالمي يحيى جابر 
من �صحيفة احلياة نظري تقدميه دورة يف 
الريا�سي لعدد  ال�سحفي  فن كتابة اخلر 

من طالب الأن�صطة الريا�صية.
ال�صلمي خالل حفل  اأبدى  من جهته 
التي  الإيجابية  بالنتائج  �صعادته  اخل��ت��ام، 
جميع  ا�صتهدفت  والتي  الأومل��ب��ي��اد،  حققها 

طالب اجلامعة.
اأن ن��رى ه��ذا الأوملبياد  وق��ال »اأمت��ن��ى 
وهذا التناف�س خالل ال�صنوات املقبلة، واأن 
التي  الريا�صية  املواهب  من  املزيد  ن�صاهد 
لعمادة  �صكره  بها اجلامعة«، مقدما  تفخر 
كافة  واإل��ى  جهودها،  على  الطالب  ���ص��وؤون 
اللجان  وجميع  الأومل��ب��ي��اد،  على  القائمن 

التي اأ�صهمت يف اإجناحه.
من جهته، وجه الأمن العام لالحتاد 
الدكتور  ال�صعودية،  للجامعات  الريا�صي 
عبداهلل البقمي، �صكره اإلى مدير اجلامعة، 
وعمادة �صوؤون الطالب على ح�صن ال�صيافة 
وال����ص���ت���ق���ب���ال، ن���اق���ال حت���ي���ات زم���الئ���ه يف 
الحت����اد ال��ري��ا���ص��ي، وم�����ص��ي��دا مب��ا تقدمه 
الريا�صية  الأن�صطة  يف  خالد  امللك  جامعة 

اأن�صطة  على  القائمن  »جهود  وق��ال  كافة. 
وم��ل��م��و���ص��ة يف جميع  وا����ص���ح���ة  اجل���ام���ع���ة 
امل�صاركة  ال�صعودية  اجل��ام��ع��ات  مناف�صات 
ف��ي��ه��ا، وه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى ح��ر���س القائمن 
ع��ل��ى الأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة ف��ي��ه��ا لتقدمي 
واجبهم على اأمت وجه، وي�صكرون على تلك 

اجلهود«.
عمادة  وكيل  اأو���ص��ح  ذات���ه،  ال�صياق  يف 
�����ص����وؤون ال���ط���الب ل��الأن�����ص��ط��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة 
اأن جناح الأوملبياد  القناعي  الدكتور يحيى 
اجلامعة،  م��دي��ر  ومتابعة  بتوجيهات  ك��ان 
دليال  الوا�صعة  الريا�صية  التظاهرة  ع��ادا 
التي  الأن�صطة  جميع  اجلامعة  دع��م  على 

من �صاأنها الرقي بالعملية التعليمية.
واأ�صاف »عمادة �صوؤون الطالب ممثلة 
فعليا  اإداراتها  وكافة  ووكالئها  يف عميدها 
الأخ���رى يف اجلامعة  اجل��ه��ات  م��ع  تتكامل 
من اأجل بناء الطالب من جميع النواحي«، 
م�����ص��ريا اإل���ى اأن روؤي����ة ال��ع��م��ادة والأن�����ص��ط��ة 
يف  لالإ�صهام  الطالب  دع��م  ومنها  وا�صحة، 

جناحه وتنمية قدراته.
ف��ي��ل��م  ع����ر�����س  ومت خ������الل احل����ف����ل، 
الأن�����ص��ط��ة الريا�صية يف  م��رئ��ي ع��ن وح���دة 
اأه��داف الوحدة،  اأهم  اجلامعة، حتدث عن 
والإجنازات التي حققها الطالب يف املجال 
الريا�صي على م�صتوى اجلامعة وخارجها.

ويف نهاية احلفل كرم مدير اجلامعة 
ال��ف��ائ��زي��ن يف م��ن��اف�����ص��ات اجل��ام��ع��ة خ��الل 
�صملت  والتي  الثالث،  الريا�صي  الأوملبياد 
ال��وزن،  لإن��ق��ا���س  تك�صب«  »اخ�صر  م�صابقة 
بها  ف��ازت  التي  ال�صاطئية  الطائرة  والكرة 
كلية  ح�صلت  بينما  الأ����ص���ن���ان،  ط��ب  ك��ل��ي��ة 
حمايل  يف  اجلامعة  بفرع  والآداب  العلوم 
ع�صري على املركز الأول يف الكرة الطائرة، 
وح�صلت كلية ال�صريعة واأ�صول الدين على 
اإ�صافة  اجلامعية،  القدم  كرة  بطولة  كاأ�س 
امل��رك��ز الأول يف ك��رة  اإل����ى ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 

القدم خلما�صي ال�صالت.
ويف بطولة اخرتاق ال�صاحية، ح�صلت 
بطولة  الأول. ويف  املركز  على  العلوم  كلية 
ال�صباحة، حققت كلية احلا�صب الآيل املركز 
الأول، كما ح�صلت كلية العلوم على املركز 

الأول يف بطولة اجلودو.
اأما بطولة الكاراتيه، فقد ذهب املركز 
اإل����ى ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة واأ���ص��ول  الأول ف��ي��ه��ا 
املركز  ال�صيدلة  كلية  نالت  بينما  ال��دي��ن، 
ح�صدت  كما  التايكوندو،  بطولة  يف  الأول 
املراكز  على  الدين  واأ�صول  ال�صريعة  كلية 
الأول�����ى يف ك��ل م��ن األ���ع���اب ال���ق���وى، وتن�س 

الطاولة، والتن�س الأر�صي.

عبدالعزيز رديف 
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أمير عسير: المشروعات العمالقة في بيشة
تؤكد اهتمام القيادة بالمواطن

يحيى التيهاني

رفع �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن 
خالد، اأمري منطقة ع�صري،  �صكره وتقديره 
�صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفن  احل��رم��ن  خل���ادم 
على  اهلل،  حفظه  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
مناطق  لكل  واهتمام  رعاية  من  يوليه  ما 
على  واحل��ث  اململكة،  وم��راك��ز  وحمافظات 
اإلى  والو�صول  املواطنن  احتياجات  تلم�س 

اأماكنهم.
ج������اء ذل������ك خ������الل ت���د����ص���ن ���ص��م��وه 
م���������ص����روع����ات ت���ن���م���وي���ة ب���ل���غ���ت ق��ي��م��ت��ه��ا 
حجر  وو�صع  ري��ال،  مليار   )2624721908(
الأ�صا�س مل�صروعات م�صتقبلية تقدر تكلفتها 
ب� )714962031( مليون ريال، وذلك �صمن 
حمافظات  على  التفقدية  �صموه  ج���ولت 

ومراكز املنطقة.
وق����ال الأم�����ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د  يف 
»���ص��رين  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ع��ق��ب  ت�����ص��ري��ح �صحفي 

م���ا ���ص��اه��دت��ه خ����الل زي���ارات���ن���ا ال��ت��ف��ق��دي��ة 
دوؤوب  ع���م���ل  م�����ن  امل���ن���ط���ق���ة  مل���ح���اف���ظ���ات 
الغالية  ت�صهدها بالدنا  وم�صروعات جبارة 
ال�صريفن  ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم��ن  يف ظ��ل 
امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ص��ع��ود، 
ويل  ويل  و�صمو  الأم���ن  عهده  ويل  و�صمو 
ت�صهده  ما  اأن  مبينا  اهلل«،  حفظهم  العهد، 
املحافظة من م�صروعات عمالقة لهو خري 
دليل على حر�س واهتمام القيادة الر�صيدة 
يف كل جزء من اأجزاء هذه البالد الغالية، 
ال��دائ��م ومتابعته  م��وؤك��دا ح��ر���ص��ه ودع��م��ه 
املنطقة،  يف  امل�����ص��روع��ات  جلميع  امل�صتمرة 
اأن  متمنيا  امل��واط��ن��ن،  احتياجات  وتلم�س 
حتقق امل�صروعات التي مت تد�صينها تطلعات 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة، وتلبي رغ��ب��ات امل��واط��ن 

واملقيم. 
واأ�صاف »اإنني �صعيد جدا مبا �صاهدته 
من تطور ومناء يف �صتى املجالت مبحافظة 
بي�صة، واأمتنى اأن اأ�صتكمل هذه الزيارات يف 

كافة حمافظات منطقة ع�صري،  واأن اأ�صاهد 
واأفتتح واأد�صن امل�صروعات التنموية يف كافة 

املحافظات«.

خطة جامعة بيشة
ف��ور و���ص��ول الأم���ري في�صل ب��ن خ��ال��د اإل��ى 
جامعة بي�صة، األقى مدير اجلامعة الدكتور 
اأحمد حامد نقادي كلمة رحب فيها باأمري 
ال��دائ��م  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة  مثمنا  املنطقة، 

الذي حتظى به اجلامعة من �صموه.
لقاء  على  �صموكم  ح��ر���س  »اإن  وق���ال 
الرعاية  دليل على هذه  من�صوبي اجلامعة 
واملتابعة وامتداد لنهج ولة الأمر يف بالدنا 
املواطن  احتياجات  على  للوقوف  احلبيبة 
ودعم ل�صتمرارية التنمية التي ت�صعى لها 
و�صعت  بي�صة  جامعة  اأن  م��وؤك��دا  ال��دول��ة«، 
برامج  وحتقيق   2030 اململكة  روؤي��ة  تنفيذ 
اأ�صا�صيا  م��رت��ك��زا   2020 ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ول 
ل��ع��م��ل ج��م��ي��ع ط��واق��ه��م��ا، م�����ص��ريا اإل����ى اأن 

قطاعات  يف  واح����دا  ف��ري��ق��ا  يعمل  اجل��م��ي��ع 
اجلامعة كافة لتحقيق التميز والإبداع.

وق���دم ن��ق��ادي خ��الل كلمته ن��ب��ذة عن 
الأول����ى للجامعة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
العديد  ت�صمل  اأنها  مبينا   ،)2022  -2017(
م���ن امل����ب����ادرات وال����رام����ج ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي 
للتحول  حتقيقا  العمل،  �صوق  مع  تتما�صي 
اإل���ى اأن اجل��ام��ع��ة تعمل  ال��وط��ن��ي، م�����ص��ريا 
والأق�صام  الكليات  هيكلة  اإع��ادة  على  حاليا 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��ط��وي��ر م��ه��ارات 
قدراتهم،  وتنمية  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
ب��ت��ط��وي��ر وتنمية  اإل����ى اله���ت���م���ام  اإ����ص���اف���ة 
عن  والك�صف  والطالبات  الطالب  مهارات 
اأ�صا�صيا  هدفا  وجعلهم  واملبدعات  املبدعن 

ل�صوق العلم.
جامعة  عن  نتحدث  »عندما  واأ���ص��اف 
بي�صة،  حمافظات  عن  نتحدث  فاإننا  بي�صة 
التي ت�صم يف  والنما�س، وتثليث،  وبلقرن، 
األ��ف طالب وطالبة،  اأك��ر من 17  فروعها 

والتي �صتعمل على ا�صتقطاب اأع�صاء هيئة 
املتميزة للم�صاعدة  الكفاءات  التدري�س من 

يف حتقيق روؤية ور�صالة اجلامعة«.
واأث���ن���ى ن���ق���ادي يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه على 
ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي حت��ظ��ى ب��ه اجلامعة 
اأوؤك��د  اأن  »اأود  قائال  الر�صيدة  القيادة  من 
ت�صري  بي�صة  جامعة  اأن  ال��ك��رمي  ل�صموكم 
م�صريتنا  ق���ائ���د  ب���دع���م  ث���م  اهلل،  ب��ت��وف��ي��ق 
خ���ادم احل��رم��ن ال�����ص��ري��ف��ن امل��ل��ك �صلمان 
اآل �صعود، و�صمو ويل عهده  بن عبدالعزيز 
حفظهم  ال��ع��ه��د،  ويل  ويل  و�صمو  الأم����ن، 
للتعليم يف  النجاح كافة  �صبل  اهلل، وتوفري 
ومتابعة  بتوجيهات  ثم  احلبيبة،  مملكتنا 
ودعم �صموكم امل�صتمر للجامعة، مما اأ�صهم 

يف بناء وطن �صامخ نفاخر به الأمم«.

عرض مرئي
واحل�صور  ع�صري  اأم���ري  �صاهد  ذل��ك  عقب 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  ع��ن  مرئيا  عر�صا 
الأول�����ى ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا اجل��ام��ع��ة ل��الأع��وام 
وال��ت��ي   ،)2022-2017( امل��ق��ب��ل��ة  اخل��م�����ص��ة 
تهدف اإلى  تنويع م�صادر الدخل وتنميتها، 
وت��ر���ص��ي��د ال��ن��ف��ق��ات يف خم��ت��ل��ف امل�����ص��اري��ع 
والأن�سطة والرامج، وذلك من خالل عدة 
املرافق اجلامعية،  ا�صتثمار  مبادرات منها: 
واإدارة  املتنوعة،  التجارية  ال�صراكات  وعقد 

املوارد بكفاءة وفاعلية.
و����ص���اه���د الأم������ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د، 
اأب��رز الأه��داف التي ت�صعى  خالل العر�س، 
اجلامعة من خاللها اإلى رفع كفاءة املوارد 
م��ب��ادرات  ع��ر  والتقنية  والب�سرية  امل��ادي��ة 
اأبرزها: م�صروع اجلدارات الوظيفية،  عدة 
وبرناجما  املميزين،  ا�صتقطاب  وب��رن��ام��ج 
اإم���������داد واإع����������داد ال����ق����ي����ادات اجل���ام���ع���ي���ة، 

واجلامعة الذكية.
ك���م���ا رك��������زت اجل����ام����ع����ة يف خ��ط��ت��ه��ا 
ال�صرتاتيجية على تعزيز القيم والنتماء 
وال���ف���ك���ر امل���ع���ت���دل ل����دى ط����الب وط��ال��ب��ات 
م��ب��ادرات منها  تنفيذ  اجلامعة، من خ��الل 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، وال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، 
تقدمي  وك��ذل��ك  ال�صفية،  غ��ري  والأن�صطة 

مبادرات جمتمعية.
واأثنى الأمري في�صل بن خالد، خالل 
التي  ال�صرتاتيجية  اخلطة  على  احل��ف��ل، 
اإل��ي��ه، حاثا  قدمتها اجل��ام��ع��ة، وم��ا ت��ه��دف 
اجلميع على بذل املزيد من اجلهود وتنفيذ 

اخل���ط���ة ع��ل��ى ال���وج���ه امل��ط��ل��وب ل��ل��و���ص��ول 
املرموقة  اجلامعات  م�صاف  اإلى  باجلامعة 
الدائم  دعمه  موؤكداً  العامل،  م�صتوى  على 

للجامعة يف �صتى املجالت.
واأ���ص��ار الأم���ري في�صل ب��ن خ��ال��د اإل��ى 
خادم  توجيهات  وفق  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن 
احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان بن 
لتفقد  اهلل،  حفظه  �صعود،  اآل  عبدالعزيز 
احتياجات  على  للوقوف  بي�صة،  حمافظة 
التي  التنمية  ل�صتمرارية  ودعما  املواطن 
ت�����ص��ع��ى ل��ه��ا احل��ك��وم��ة ال��ر���ص��ي��دة يف ه��ذه 

البالد.

اجتماع المجلس المحلي
اإل��ى  اأم���ري منطقة ع�صري  ت��وج��ه  ذل��ك  بعد 
م��ق��ر حم��اف��ظ��ة ب��ي�����ص��ة، ح��ي��ث ال��ت��ق��ى بعدد 
وامل�صايخ  الق�صاة  الف�صيلة  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
وال���ن���واب ب��امل��ح��اف��ظ��ة، ث���م ت���راأ����س اج��ت��م��اع 
امل���ج���ل�������س امل���ح���ل���ي ب���امل���ح���اف���ظ���ة، ون���اق�������س 
وال��ولدة  الن�صاء  م�صت�صفى  ت�صغيل  خالله 
مركز  اأو  م�صت�صفى  واإي���ج���اد  ب��امل��ح��اف��ظ��ة، 
اإلى جانب  ملعاجلة الإدم��ان على املخدرات، 
مناق�صة ازدواجية طريق )بي�صة-العالية(، 
وط��ري��ق )ب��ي�����ص��ة- ال��ن��م��ا���س(، وا���ص��ت��ك��م��ال 
ازدواجية )بي�صة-خمي�س م�صيط(، وحاجة 
خلدمة  �صامل  تاأهيل  مركز  اإل��ى  املحافظة 
وبحث  لها،  املجاورة  واملحافظات  املحافظة 
الوجيد  مياه  م�صروع  وت��رية  تعجيل  �صبل 

وو�صولها اإلى املحافظات امل�صتفيدة.

الحفل الخطابي
بهذه  املعد  ب��داأ احلفل اخلطابي  ذل��ك،  اإث��ر 
الكرمي،  ال��ق��راآن  م��ن  اآي���ات  ب��ت��الوة  املنا�صبة 
ثم األقى حمافظ بي�صة حممد بن �صعيد بن 
�سره كلمة اأكد فيها اأن ما ت�سهده املحافظة 
للم�صروعات  واعتماد  وتاأ�صي�س  تد�صن  من 
اأك����ر م��ن مليارين  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي 
الدعم غري  يوؤكد  ري��ال،  مليون  وخم�صمائة 
املحدود من القيادة احلكيمة، ويعتر �ساهدا 
ب��ه بي�صة م��ن من���اء وت��ط��ور  ع��ل��ى م��ا تتمتع 
التنموية  وال��رام��ج  امل��ج��الت  جميع  �سمل 

التي ت�صهدها اململكة العربية ال�صعودية.
واأ�صاف »املحافظة تتمتع ب�صمولية يف 
الرامج التنموية وا�ستثمار لكافة املعطيات 
ال��ت��ي ت��الم�����س ك���ل اح��ت��ي��اج��ات امل���واط���ن يف 
التي تبلغ 16 مركزا  هذه املدينة ومراكزها 
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ه��ي ح��راك  ب���اإذن اهلل،  ق��ري��ب��ا،  �صيتم تد�صينها  ال��ت��ي  امل��ل��ك خ��ال��د  اأوق����اف جامعة 
الأه��داف  من  حزمة  حتقيق  اإل��ى  خاللها  من  ون�صعى  للجامعة،  مهم  تطويري 
العلمي، وخدمة  والبحث  التعليم،  للجامعة:  الأ�صا�صية  الوظائف  ت�صب يف  التي 
املجتمع. وهناك عدد من اجلامعات ال�صعودية التي جنحت يف م�صوارها الوقفي 
وحققت نتائج طيبة على هذه ال�صعد، وحتاول جامعة امللك خالد اأن تواكب مثل 

هذه النجاحات العلمية التي تتحقق ب�صبب مثل هذه امل�صاريع الوقفية.
اإلى حتقيقها للجامعة من  اأورد بع�س اجلوانب التي ن�صعى  وهنا 
الأوق��اف  م�صروعات  جميع  اأن  اأولها:  ر�صمناها،  التي  التوجهات  خالل 
التي �صيعلن عنها هي برامج تطويرية للجامعة، ت�صب يف خدمة املعرفة 
والعلوم وتطوير اأدوات التعليم وجتويد العملية التعليمية ب�صكل عام.  

وهذا هدف ا�صرتاتيجي للجامعة ي�صب يف وظيفتها الأ�صا�صية.
وثانيها، اأن هذه الرامج التطويرية مل�سروعات الأوقاف تهدف اإلى 
املجتمع، ونحقق من خاللها  تقدمي منتجات علمية وتطبيقية تخدم 
خدمة نوعية ملجتمعنا املحلي وجمتمعنا العام يف اململكة. وتكت�صب هذه 
ومف�صلة  املخرجات،  ج��ودة  يف  عال  مب�صتوى  لكونها  اأهميتها  املنتجات 

خلدمة موؤ�ص�صات اأو �صرائح خمتلفة يف املجتمع.
اأعمال  اأن م�صروع الأوق��اف هو م�صروع �صراكة مع رجال  وثالثها، 
ال�صراكة  ه��ذه  تطوير  اإل���ى  خاللها  م��ن  ن�صعى  جمتمعية  وموؤ�ص�صات 
لت�صبح �صراكة حقيقية واإرادة م�صرتكة بن اجلامعة وهذه اجلهات اأو 
هوؤلء الأفراد، وهي �سراكة ممتدة عر الزمن وحتقق فوائد م�ستمرة 

تخدم كال الطرفن يف املعادلة الوقفية.
ب��اإذن اهلل،  املنتجات والرامج التي �سيعلن عنها،  وهناك حزم من 
يف  للجامعة  الأ�صا�صية  التوجهات  ه��ذه  تعك�س  القادمة،  الفرتة  خ��الل 

امل�صروع الوقفي القادم.

األوقاف العلمية

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

وهرجاب والقوباء وم�صكة، وا�صتكمال مبنى 
ف���رع امل���ي���اه ب��امل��ح��اف��ظ��ة وامل��خ��ت��ر وحم��ط��ة 
اأ���ص��ي��اب ���ص��رق ب��ي�����ص��ة، وم�����ص��روع��ات للطرق 
مليون   )205525655( بلغت  بكلفة  والنقل 
ريال، �صملت اإن�صاء مبنى لفرع اإدارة الطرق 
وربط  ازدواجية  وتنفيذ  باملحافظة  والنقل 
عدد من الطرق احليوية الرابطة بن بي�صة 
وحمافظات خمي�س م�صيط، ورنية، واجلعبة، 
اإل��ى  وع��دد م��ن امل��راك��ز الأخ����رى، بالإ�صافة 
تنفيذ عدد من التقاطعات الرئي�صية واإن�صاء 
الرئي�صية  الأدوي���ة  على  والعبارات  اجل�صور 
وال���ف���رع���ي���ة، وك���ذل���ك ت��د���ص��ن م�����ص��روع��ات 
بلغت  بتكلفة  للكهرباء  ال�صعودية  ال�صركة 
�صملت  ري�����ال،  م��ل��ي��ار   )1.055.000.000(
ا�صتكمال تنفيذ عدد من امل�صروعات ملحطات 
الربط وتو�صعة حمطة �صمال بي�صة، وتعزيز 
وحت�صن �صبكات التوزيع، واإي�صال الكهرباء 
للم�صرتكن اجلدد، وم�صروع نظم املعلومات 
اجلغرافية GIS، واإن�صاء خط مزدوج الدائرة 

)380 ك. ف( اإلى حمطة ال�صقيق.

مشروعات خدمية
ود�����ص����ن الأم��������ري ف��ي�����ص��ل ب����ن خ���ال���د، 
م�������ص���روع���ات خ���دم���ي���ة ل��������وزارة ال��ع��م��ل 
جلنتي  �صملت  الجتماعية،  والتنمية 

واأم��ن��ي��ة  وب��ل��دي��ة  تعليمية  م�����ص��روع��ات  م��ن 
واج��ت��م��اع��ي��ة وري��ا���ص��ي��ة، وح��ق��ق��ت ت��ط��ورا يف 
امل��ل��ي��اري��ن  ل��ت��ت��ج��اوز  التنمية  اأرق�����ام  ارت���ف���اع 

وخم�صمائة مليون ريال«.
التنمية  اأن ق�سة  اإلى  �سرة  بن  واأ�سار 
امل��ل��ك  اأ���ص�����س  اأن  امل��ح��اف��ظ��ة م��ن��ذ  ب�����داأت يف 
اآل ���ص��ع��ود،  ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
البالد ووحدها،  ث��راه، كيان هذه  طيب اهلل 
فاأ�صبحت  عظيمة،  تاريخية  مبراحل  لتمر 
�صاهدا على ع�صور �صتة ملوك، رحمهم اهلل 
واأ�صكنهم ف�صيح جناته، لت�صبح اليوم يف عهد 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفن  خ��ادم احلرمن 
حتاكي  اهلل،  حفظه  ���ص��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز 
الأم�س فخرا مبا �صهدته من تطور وازدهار 
ف��اأ���ص��ب��ح��ت ع��رو���س ال����درع ال��ع��رب��ي وواح���ة 

اجلنوب الغناء.
اأول مدر�صة نظامية  »تاأ�ص�صت  ووا�صل 
يف املنطقة اجلنوبية يف حمافظة بي�صة، وهي 
املدر�صة ال�صعودية البتدائية عام 1354، ثم 
تتابعت م�صروعات التعليم واملدار�س للبنن 
ومراكزها،  املحافظة  اأرج��اء  كل  يف  والبنات 
باإن�صاء جامعة  املحافظة  اأبناء  ا�صتب�صر  وقد 
ب��ي�����ص��ة ل��ت��وؤك��د ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة وال��ت��ح��ول 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار امل��ع��ريف وب��ن��اء الإن�����ص��ان ودع��م 

م�صرية التعليم يف بي�صة.
اإث����ر ذل����ك ���ص��اه��د الأم�����ري ف��ي�����ص��ل بن 
املنفذة  امل�صروعات  عن  مرئيا  عر�صا  خالد 
امل�صتقبلية  وامل�صروعات  تنفيذها،  واجل��اري 
جامعية  م�����ص��روع��ات  د���ص��ن  ث��م  للمحافظة، 
م��ل��ي��ون   )353990303( ق��ي��م��ت��ه��ا  ب���ل���غ���ت 
للمجمع  م�����ص��روع��ات  خم�صة  �صملت  ري����ال، 
الأك������ادمي������ي، وخ��م�����ص��ة اأخ�������رى يف امل��دي��ن��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة، وث���الث���ة م�����ص��روع��ات يف ف���روع 
اجل��ام��ع��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات، اإل���ى ج��ان��ب تد�صن 
التعليم  قطاع  يف  تعليمية  م�صروعات  �صبعة 
مليون   )78337076( ب��ل��غ��ت  بتكلفة  ال��ع��ام 

ريال.
كما د�صن اأمري ع�صري م�صروعات بلدية 
بلغت  بي�صة  ب��ل��دي��ة  يف  م�����ص��روع��ا   24 �صملت 
 12 و  ري���ال،  مليون   )347150216( تكلفتها 
 34 تكلفتها  بلغت  �صمخ  بلدية  يف  م�صروعا 
مليون ريال، وم�صروعات يف بلدية احلازمي 
ري����ال،  م��ل��ي��ون   61541486 ب��ل��غ��ت  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
بتكلفة  وتبالة  الثنية  بلدية  يف  وم�صروعات 
وبلدية  ري���ال،  مليون   )118310583( بلغت 
مليون   )15705271( بلغت  بتكلفة  النقيع 
اإن�صاء مبان للبلديات وحدائق  ريال، �صملت 
واأ�صواق متنوعة وم�صالخ ومبان للخدمات، 
وم�صاتل زراعية، ومالعب متعددة، و�صفلتة 
اإلى جانب حت�صن وجتميل  الطرق،  واإن��ارة 
امل���داخ���ل واحل���دائ���ق ال��ع��ام��ة، وم�����ص��روع��ات 
�صتة  �صموه  د�صن  ال�صيول، كما  اأخطار  لدرء 
م�صروعات �صحية بكلفة بلغت )33581291( 
م��ل��ي��ون ري����ال، وم�����ص��روع��ات ل��ل��م��ي��اه بقيمة 
)185( مليون ريال �صملت اإن�صاء �صدود تباله 

باحلرف  الأهلية  الجتماعية  التنمية 
بلغت  بتكلفة  بي�صة  ب�صمال  والعمائد 
)12100057( مليون ريال، وم�صروعات 
الإ����ص���الم���ي���ة  ال���������ص����وؤون  وزارة  ل���ف���رع 
وال�����دع�����وة والإر�������ص������اد ب��ت��ك��ل��ف��ة ب��ل��غ��ت 
)6480000( مليون ريال، �صملت توقيع 
لأك��ر من )75(  عقود �صيانة ونظافة 
ال��دع��وة  اإدارة  تتبع  وم�����ص��ج��دا  ج��ام��ع��ا 

والإر�صاد باملحافظة.
ك����م����ا د������ص�����ن �����ص����م����وه ع����������ددا م��ن 
وا�صالحيات يف  اإداري��ة  ملبان  امل�صروعات 
�صجون حمافظة بي�صة. اإثر ذلك، و�صع 
الأ�صا�س  بن خالد حجر  في�صل  الأم��ري 
التعليم  اإدارة  يف  امل�����ص��روع��ات  م��ن  ل��ع��دد 
بقيمة تقدر ب� )77468290( مليون ريال، 
ع��ل��ى �صد  امل��ي��اه  واإن�����ص��اء حم��ط��ة تنقية 
ريال،  بلغت )118( مليون  بتكلفة  تباله 
واإن�����ص��اء م�����ص��روع امل��رك��ز احل�����ص��اري يف 
مليون   )8311820( بقيمة  بي�صة  بلدية 
ريال، وم�صروع احلزام الدائري ال�صرقي 
بقيمة )126( مليون ريال، واملنتزه العام 
�صمال بي�صة بقيمة )51181921( مليون 
ري����ال، وم�����ص��روع اإن�����ص��اء حم��ط��ة و�صط 
كيلوفولت   )13.8  /132( بجهد  بي�صة 
وخط  اأمبري،  ميجافولت   )200( بقدرة 

بتكلفة  كيلوفولت   )132( جهد  الربط 
ت��ق��در ب��� )334( م��ل��ي��ون ري����ال، واإن�����ص��اء 
ب�صعة )158(  ال�صفاء اخلا�س  م�صت�صفى 
بتكلفة تقدر  بي�صة،  �صريرا يف حمافظة 

ب� )224( مليون ريال.
ب���ع���د ذل�����ك األ����ق����ى ع�����ص��و جم��ل�����س 
امل��ن��ط��ق��ة، ���ص��ي��اف ب��ن حم��م��د ب��ن ل��زه��ر، 
كلمة الأهايل، وثمن خاللها زيارة اأمري 
وتد�صن  بي�صة  ملحافظة  ع�صري  منطقة 
وو�صع  التنموية  امل�����ص��روع��ات  م��ن  ع��دد 
»اإن زيارة �صموكم  حجر الأ�صا�س، قائال 
القيادة  لتوجيهات  ترجمة  هي  الكرمي 
الر�صيدة  يف تلم�س احتياجات املواطنن 
م�صكالتهم  ومعاجلة  طلباتهم  وتلبية 
والطمئنان على تنفيذ و�صري امل�صروعات 
القرارات  واتخاذ  املحافظات  يف خمتلف 
ال��ت��ن��م��ي��ة«،  ال���الزم���ة  لت�صريع  وت����رية 
ي�����ص��ت��ب�����ص��رون  ب��ي�����ص��ة  اأه������ايل  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
خ����ريا يف ت�����وايل ال�����زي�����ارات ال��ت��ف��ق��دي��ة 
وفق  ت�صري  التي  التنموية  للم�صروعات 
اأُل��ق��ي  ث��م  احلكيمة،  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
عدد من الق�صائد ال�صعرية. عقب ذلك 
، كّرم الأمري في�صل بن خالد الفائزين 
ال��وزارة  م�صتوى  على  متقدمة  مبراكز 

من من�صوبي وطالب تعليم بي�صة.



أخبار الجامعة

لقاء أول ألعضاء
نادي علوم محايل 

عدنان األلمعي 

عقد نادي كلية العلوم والآداب) فرع تهامة(، اجتماعها الأول بح�صور رائد النادي 
الدكتور حممد حممد اأبو زهو، ورئي�س النادي حممد علي معي�س ال�صهري.

ويف الجتماع، �صلط اأبو زهو ال�صوء على الأن�صطة الطالبية، واأهميتها يف تنمية 
مواهب الطالب يف خمتلف املجالت والأن�صطة ، وكذلك دورها يف ا�صتغالل اأوقات 
واللقاءات  الجتماعات  ه��ذه  مثل  ا�صتمرارية  موؤكدا  الأم��ث��ل،  ال�صتغالل  ال�صباب 

لطرح الأفكار والإ�صكاليات والعقبات التي تواجه الأن�صطة، واإيجاد احللول لها.
كما تناول الجتماع عر�س الروؤية والر�صالة ومناق�صة خطة الأن�صطة للف�صل 

احلايل، والآلية اجلديدة لتقييم الأندية الطالبية  .

حفل تكريمي لحملة التوعية بالتعلم اإللكتروني
ن��ظ��م��ت وح����دة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال���رتج���م���ة، ب��رع��اي��ة 
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل 
اأخريا، حفال تكرمييا حلملة  ملهي، 

التوعية بالتعلم الإلكرتوين.
 واأع����ل����ن ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل اآل 
ملهي خالل احلفل، اأ�صماء الفائزين 
مب�����ص��اب��ق��ة الخ���ت���ب���ار الإل����ك����رتوين، 

ومنحهم جوائز و�صهادات �صكر.
ال��ط��ال��ب  الأول  امل����رك����ز  وح������از 
ح�صد  بينما  ال�صماخ،  حممد  تركي 
اإبراهيم حمدان  الطالبان �صالح بن 
احل���ف���ي���ان، واأح���م���د ب���ن حم��م��د ح��اج 
امل����رك����زي����ن ال����ث����اين وال����ث����ال����ث ع��ل��ى 

التوايل.
وح���������ص����ل م�����ه�����دي ب������ن اأم������ن 

امل���������ص����ع����ب����ي، وخ������ال������د ب������ن حم��م��د 
القحطاين على جائزتي الرت�صية.

على  ال���ط���الب  م��ل��ه��ي  اآل  وه���ن���اأ 
ال��ت��ع��ل��م  اإن  قائال"  اإجن�����ازات�����ه�����م 
الإل������ك������رتوين ي���ع���د ه����ام����اً ج�������داً يف 
للطالب،  الأكادميي  الرتقاء  عملية 
مهاراتهم  تعزيز  يف  ي�صاعدهم  فهو 
التعلم  ف��ع��ال��ي��ة  م���وؤك���دا  اللغوية"، 

الإل����ك����رتوين يف ال��ع�����ص��ر احل��ا���ص��ر. 
وحدة  على  امل�صرف  ق��دم  جانبه،  من 
ر�صا  حم�صن  الإل���ك���رتوين  التعليم 
خ���ان، ع���ر����ص���ا م����وج����زا ل��الأن�����ص��ط��ة 
حملة  خ��الل  الوحدة  بها  تقوم  التي 

التوعية للتعلم الإلكرتوين.
يف ال�������س���ي���اق ذات�������ه، ع����ر وك��ي��ل 
للتطوير  وال��رتج��م��ة  ال��ل��غ��ات  ك��ل��ي��ة 

الأكادميي واجل��ودة، الدكتور حممد 
العميق  �صكره  ع��ن  ع�صريي،  �صعيب 
ل��ف��ري��ق وح����دة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
بالتعلم  التوعية  حملة  لتنظيمهم 

الإلكرتوين.
اآل ملهي  ويف ختام احلفل، قدم 
املهنا  خالد  للدكتور  تقدير  �صهادات 
والأ���ص��ت��اذ ع��ب��داهلل زب���ن، وع���دد من 

الل��ك��رتوين  التعليم  ع��م��ادة  ممثلي 
للدعم الذي قدموه اأثناء احلملة.

ك��م��ا م��ن��ح ���ص��ه��ادات ت��ق��دي��ر لكل 
من الدكتور حممد �صعيب ع�صريي، 
والأ�صتاذ حم�صن ر�صا خان، والدكتور 
حم���م���د اآ�����ص����ف )م���ن�������ص���ق احل��م��ل��ة( 
والأ�صتاذ ماثيو بول، و الأ�صتاذ جاويد 

اأحمد، والأ�صتاذ مظهر الإ�صالم.
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أخبار الجامعة

العلوم  كلية  ط��الب  م��ن  جمموعة  زارت 
بالكلية  الطالبي  الن�ساط  رائ���د  برفقة 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ف������وده، م���رك���ز ت��دري��ب 
ال���دف���اع  امل����دين مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري، وك���ان 
الأ�صمري،  رف��ي��دي  امل��ق��دم  ا�صتقبالهم  يف 
وامل���ق���دم ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ف��ل��ق��ي، بينما 
ال��رائ��د ف��واز القحطاين حما�صرة  ق��دم  
ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����وادث امل���واد 

الكيميائية.
واأل����ق����ى امل������درب ���ص��ع��ي��د الأ����ص���م���ري 
ال�صتعال  عن  للطالب  نظرية  حما�صرة 
واحل��������وادث ال���ت���ي ق���د ي��ت��ع��ر���ص��ون ل��ه��ا، 

وكيفية التعامل معها. 

الغامدي  اهلل  عبد  امل���درب  ق��دم  ث��م 
ت�����ص��ت��خ��دم يف  ال��ت��ي  الأدوات  ع���ن  ع��ر���ص��ا 
الإن���ق���اذ، وب��ع�����س اأ���ص��ا���ص��ي��ات الإ���ص��ع��اف��ات 

الأولية.
فرق  تعامل  كيفية  الطالب  و�صاهد 
الدفاع املدين مع حرائق املواد البرتولية، 
ب��ي��ان��ا عمليا  اإل�����ى م�����ص��اه��دت��ه��م  اإ����ص���اف���ة 

لكيفية اإطفاء حريق داخل مبنى �صكني.
ال��ت��ق��ي قائد  ال��ت��دري��ب،  ن��ه��اي��ة  ويف 
م���رك���ز ال���ت���دري���ب ال��ع��ق��ي��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
وفد  له  بينما قدم  بالطالب،  ال�صرحاين 
الكلية درع���ا ت��ق��دي��را جل��ه��ود امل��رك��ز ومل��ا 

قدمه يف تدريب الطالب.

نادي  العلوم يزور
»مدني« عسير

كلية الطب 
تشارك األطفال 

المعوقين 
أسبوع الشجرة

عدنان األلمعي 

 زار  فريق من كلية الطب، برئا�صة ا�صت�صاري اجللدية، 
الدكتور يحي العرقبي، اأخريا، مركز جمعية الأطفال 
امل��رك��ز  م��دي��ر  ا�صتقبالهم  يف  وك���ان  ب��ع�����ص��ري،  امل��ع��وق��ن 

عبداهلل املح�صني وعدد من املن�صوبن.
مقدمن  التعليمي،  الق�صم  يف  ال��ف��ري��ق  وجت���ول 
ه��داي��ا ل��الأط��ف��ال، كما ���ص��ارك ال��ف��ري��ق، الأط��ف��ال حفل 

منا�صبة اأ�صبوع ال�صجرة الذي اأقيم بالقاعة الداخلية.
ك���م���ا اط����ل����ع ال���ف���ري���ق ع���ل���ى ال����ع����ي����ادات ال��ط��ب��ي��ة 
وال��ع��الج��ي��ة، وامل�����ص��ب��ح ال��ط��ب��ي م��ن بينها ع��ي��ادة طب 
الطب  كلية  اجل��ام��ع��ة ممثلة يف  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الأ���ص��ن��ان 

بت�صغيلها.
بنود  وبحثا  امل��رك��ز  مب��دي��ر  العرقبي  اجتمع  ث��م   
اإ�سافة  واإمكانية  امل��رك��ز،  مع  �سابقا  املرمة  التفاقية 

بنود جديدة ت�صب يف م�صلحة الأطفال املعوقن.
بعد ذلك قام العرقبي والطالب املرافقن بتجربة 
برنامج الكر�سي الذي يعد �سمن الرامج املجدولة يف 
برنامج زيارات املركز. ويف ختام الزيارة، قدم العرقبي 
درعا تذكاريا ملدير املركز تقديرا للجهود التي يقدمها 

مركزه يف خدمة الأطفال املعوقن باملنطقة.

نادي مجتمع محايل
في اليوم العالمي

للدفاع المدني
عدنان األلمعي

نظم النادي الطالبي بكلية املجتمع مبحايل ع�صري، بالتعاون مع وحدة ال�صالمة 
والأمن اجلامعي بفرع اجلامعة بتهامة ع�صري، فعالية واكبت اليوم العاملي للدفاع 
املدين حتت �صعار )يدا بيد من الوقاية من املخاطر(.  و رعى الفعالية، امل�صرف 
العام على فرع اجلامعة بتهامة ع�صري، الأ�صتاذ الدكتور حممد بن نا�صر القرين، 
والأمن  ال�صالمة  ومدير  القبيعي،  اإبراهيم  اأحمد  الأ�صتاذ  املجتمع  كلية  ووكيل 

اجلامعي ومن�صق العالقات العامة باجلامعة.
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د هيثم الصديق 

والآداب  العلوم  كلية  عميد  ا�صتقبل 
بتنومة، الأ�صتاذ الدكتور عبد العزيز 
جممع  قائد  املا�صي،  الأح��د  الفقيه، 
احل�����ص��ن ب���ن ع��ل��ي مب��ل��ي��ح، وامل��ر���ص��د 
املرحلة  ط��الب  من  وجمعا  الطالبي 

املتو�صطة.
وخ������الل ال���ل���ق���اء رح�����ب ال��ف��ق��ي��ه 
بال�صيوف قبل اأن يقدم نبذة تعريفية 
ع����ن ال��ك��ل��ي��ة وم���وق���ع���ه���ا الأك����ادمي����ي 
والأن�����ص��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة امل��ت��ع��ددة بها، 
بها  وم��ا  الطليعي  ب�"موقعها  م�صيدا 
اأكادميية  خ��رات  لديهم  اأ�ساتذة  من 
يبذلون  واإداري����ن  ك��ب��رية،  ومعرفية 
اأف�صل  ه��و  م��ا  لتقدمي  م��ق��درا  جهدا 

ومفيد للطالب".
وق����دم ال��ف��ق��ي��ه ن�����ص��ائ��ح ل��ط��الب 
امل����رح����ل����ة امل���ت���و����ص���ط���ة ب���الج���ت���ه���اد 
ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا م��ن دخ����ول اجل��ام��ع��ة 
وال���وط���ن  اأول  الإ������ص�����الم  وي���ف���ي���دوا 
ثانيا، وي�صبحوا منارة للعامل اأجمع، 
اأن يجيب ع��ن ع���دد من  ق��ب��ل  وذل���ك 
الطالب  قدمها  التي  ال�صتف�صارات 

الزائرون. 
وق����ال ال��ف��ق��ي��ه اإن ه���ذه ال���زي���ارة 
ب��ن اجلامعة  التعاون  اإط���ار  ت��اأت��ي يف 
ممثلة يف كلية العلوم والآداب بتنومة 
واجلهات التعليمية الأخرى واملجتمع 

متوسطة الحسين بن علي تزور »علوم وآداب« تنومة

م��ن خالل  بينهم،  ال��رب��ط  يتم   حتى 
اأف��راد املجتمع  ن�صر هذه املعارف بن 
والتوا�صل معهم حتى تخرج اجلامعة 

للمجتمع وتوؤدي ر�صالتها.

�صك  دون  كله من  "هذا  واأ�صاف 
الوعي بن اجلميع،  ن�صر  �صي�صهم يف 
الطالب  ال��ل��ق��اءات جتعل  ه��ذه  ومثل 
يتحم�صون ويبذلون ق�صارى جهدهم 

ليكونوا قوادا لهذا املجتمع الفا�صل، 
ه��ذا  يف  ملمو�صة  اأدوار  ل��ه��م  وت��ك��ون 
التناف�س  روح  فيهم  ونغر�س  اجلانب 
امل�����ص��روع ، وك���ل ه���ذا ي��خ��ل��ق ت��راب��ط��ا 

نف�صية  اأكيدة يف  ورغبة  الأجيال  بن 
ه����وؤلء ال��ط��الب ل��الج��ت��ه��اد وحتقيق 

النجاح املرجو واملنتظر .
ال��زائ��ر  وال��وف��د  الفقيه  ق���ام  ث��م 

وعدد من الأ�صاتذة والإدارين بجولة 
على مرافق الكلية.

م���ن ج��ه��ت��ه ت��ق��دم ق��ائ��د امل��ج��م��ع 
بال�صكر اجلزيل لعميد الكلية.

نادي الطب يشارك
في مكافحة المخدرات

عدنان األلمعي 

التي  ن��را���س''،   '' امل��خ��درات  ملكافحة  الوطنية  والإب�����داع،  يف احلملة  ال��ط��ب  ن���ادي  ���س��ارك 
معار�س  على  احلملة  وا�صتملت  ال�صلمي.   فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  افتتحها 
توعوية  نظمتها جهات حكومية خمتلفة، كما نظم نادي الطب والإب��داع، معر�صا احتوى 
اأ�صرار ج�صيمة على  لها من  وما  املخدرات  باآفة  التوعية  ت�صمنت  ولوحات  على من�صورات 
يحفظ  اأن  وج��ل  عز  اهلل  داعيا  الطرح،  بهذا  �سعادته  عن  ال�سلمي  وع��ر  واملجتمع.   الفرد 

احلكومة الر�صيدة من كيد الأ�صرار. 
لتعليم منطقة  التابعة  امل��دار���س  من  وف���وداً  ا�صتقبل  والإب���داع،  الطب  ن��ادي  اأن  يذكر 
ع�صري، ا�صتمعوا اإلى �صرح مف�صل عن اأ�صرار املخدرات، وكيفية الوقاية منها، قدمه رئي�س 

النادي الطالب ماجد ال�صبيعي.

ملتقى أول للغة اإلنجليزية
بالتعاون مع أكسفورد

د.شرحبيل إبراهيم

رعى امل�سرف العام على الرامج امل�سرتكة، الدكتور اأحمد اآل مب�سر، امللتقى الأول الذي اأقامته الرامج امل�سرتكة باملحالة  بالتعاون مع �سركة 
التعليم النوعي القاب�صة و�صركة اأك�صفورد، بعنوان " تدري�س اللغة الإجنليزية يف القرن ال�21، وا�صتمر يومن، مب�صرح امل�صت�صفى ال�صعودي 
واملدربني  وامل�سائية، قدمها نخبة من اخلراء  ال�سباحية  العمل  ال��دورات وور�س  العديد من  امللتقى، تقدمي  ن�ساطات  الأمل��اين. وت�سمنت 

الأجانب، بالإ�سافة اإلى جمموعة من اأ�ساتذة الرامج امل�سرتكة.
ويف ختام امللتقى، اأكد امل�صرف العام اأن امللتقى  كان مبنزلة قفزة نوعية ُت�صهم يف تطوير وتعزيز طرق تدري�س اللغة الإجنليزية، كما 
كان فر�سة قيمة للباحثني واملتخ�س�سني لتبادل خراتهم ومعارفهم، مبينا اأنه من املوؤمل اأن ت�ساعد خمرجات هذا امللتقى، مدر�سي اللغة 
اآليات التدري�س.  ثم تف�صل امل�صرف العام بتكرمي جميع امل�صاركن بامللتقى، مثمنا الدعم غري  اإيجابية يف  الإجنليزية يف اإحداث تطورات 
املحدود الذي يوليه مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور فالح ال�صلمي ووكيل اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد احل�صون 

لكل ما ي�صب يف تطوير وتعزيز ودعم امل�صرية التعليمية.
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علوم محايل تحتفي بالمستجدين
عدنان األلمعي

احتفت كلية العلوم والآداب مبحايل ع�صري، بالطالب امل�صتجدين للف�صل الدرا�صي الثاين؛ 
بح�صور  ع�صريي،  قايد  اآل  اإبراهيم  والآداب د.  العلوم  كلية  عميد  ال�صتقبال،  حفل  ورع��ى 
وكيل الكلية، د. اإبراهيم الربعي، ووكيل الكلية للتطوير واجلودة، د. اأحمد اآل خرية، ووكيل 
التدري�س؛ وبداأ  كادميية، د. زكي العويف، وروؤ�صاء الأق�صام واأع�صاء هيئة  الكلية لل�صوؤون الأ
باآيات من الذكر احلكيم، تال ذلك كلمة لطالب الن�ساط رحبوا فيها بامل�ستجدين،  احلفل 
ثم كلمة ترحيبية لراعي احلفل، بن فيها اأن عمادة الكلية وطاقمها الإداري واأ�صاتذتها يف 
خدمة جميع الطالب، موؤكدا اأن من اأبرز اأهداف الكلية، اإعداد كوادر مناف�صة يف �صوق العمل. 
و�صدد اآل قايد على �صرورة معرفة اللوائح والأنظمة اخلا�صة بالدرا�صة والختبارات بعد اأن 

اأدرجتها عمادة القبول والت�صجيل يف موقعها بعنوان )دليل الطالب(.
علمية،  حما�صرات  من  الكلية  يف  لهم  يقدم  مما  لال�صتفادة  الطالب  جميع  دع��ا  كما 

واأن�صطة طالبية.

والتعليم  املجتمع  اجتمع عميد خدمة 
امل�����ص��ت��م��ر ال��دك��ت��ور م���ب���ارك ب���ن �صعيد 
ن��ا���ص��ر ح���م���دان، الث��ن��ن امل��ا���ص��ي، مع 
ل��دول  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام ملجل�س  الأم����ن 
م�صغرة  جلنة  �صمن  العربية،  اخلليج 
يف ����ص���وء ت��و���ص��ي��ات الج���ت���م���اع ال�����22 
لعمداء عمادات ومراكز خدمة املجتمع 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي، الذي 

عقد مبقر الأمانة يف مدينة الريا�س 
مناق�صة  الج���ت���م���اع،  خ����الل  ومت 
بع�س اجلوانب املتعلقة بلجنة العمداء 

واأطر تفعيلها 
جلنة  ح�صلت  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
ع���م���داء خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ج��ائ��زة 
روؤ�����ص����اء وم����دي����ري اجل���ام���ع���ات ب���دول 
املجل�س يف اجتماعهم ال�صابق الذي مت 
اأهدي  كما  امللك خالد.  بجامعة  عقده 
خالد،  امل��ل��ك  جامعة  درع  الأم���ن  اإل���ى 
ودرع اآخر ب�صعار "ملتقى حفظ النعمة 
وت��ر���ص��ي��د ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا م�����ص��وؤول��ي��ت��ن��ا 
خدمة  ع��م��ادة  نظمته  ال���ذي  جميعا" 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ص��ت��م��ر، ال��ع��ام 
ثقافة  لن�صر  ا�صتمرار  وذل��ك  امل��ا���ص��ي، 

حفظ النعمة.

عميد المجتمع يجتمع بأمين التعاون الخليجي نادي القراءة 
ينظم فعالية 

مجالس الوراق 
عدنان األلمعي 

اأقام نادي �صفحات للقراءة فعالية 
جم���ال�������س ال�����������وراق، م�����ص��ت�����ص��ي��ف��ا 
املعروف  العمري  حممد  الدكتور 
ب���اأب���و ال���ط���ي���ب. واأث�������رى ال�����ص��ي��ف 
امل��ج��ل�����س ب��ح��دي��ث��ه ع����ن ال��ع��الم��ة 
حم����م����ود ����ص���اك���ر يف )ر�����ص����ال����ة يف 
اإل���ى ث��ق��اف��ت��ن��ا(، ومت بعد  ال��ط��ري��ق 
وتوزيع  الع�صاء  وجبة  تناول  ذل��ك 
امل�صتوى  كتب  من  الأول���ى  الدفعة 

الثاين لرنامج م�سارات .

»نزاهة« يزور 
هيئة مكافحة 

الفساد
ب���اجل���ام���ع���ة،  ن�����زاه�����ة  ن��������ادي  زار 
م���رك���ز ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة مل��ك��اف��ح��ة 
ال���ن���ادي،  رائ����د  ال��ف�����ص��اد  بح�صور 
ي���ا����ص���ر ال�������ص���امل���ي، وامل�������ص���رف ع��ل��ى 
ال�صهراين.  عبداللطيف  الأن��دي��ة، 
ال��ن��ادي،  ا�صتقبال ط��الب  وك���ان يف 
اإذ  �صعيد،  اآل  اأح��م��د  امل��رك��ز  رئي�س 
نزاهة �صرحا  م��رك��ز  اأع�����ص��اء  ق���دم 
ل��ط��الب ال���ن���ادي، وت��وع��ي��ت��ه��م عن 
ومت  الف�صاد.  مكافحة  وط��رق  اآلية 
توزيع حقائب لطالب حتتوي على 
ال��ق��ي��م��ة يف طريقة  ال��ك��ت��ب  ب��ع�����س 

حماربة الف�صاد. 

ورشة عمل عن 
معايير المشاريع

قدم رئي�س ق�صم هند�صة احلا�صوب 
الآيل،  احل����ا�����ص����ب  ع����ل����وم  ب���ك���ل���ي���ة 
عر�صا  ك��وم��اران،  �صا�صي  ال��دك��ت��ور 
امل�صاريع،  ومعايري  �صوابط  ح��ول 
وذلك خالل الور�صة التي خ�ص�صت 
ل���ه���ذا اجل����ان����ب، م�����ص��ل��ط��ا ال�����ص��وء  
 ABET ومتطلبات  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى 
وت�صميم  م�صروع  على  للح�صول 
مم���ي���ز.  ك��م��ا حت����دث ع���ن ج��وان��ب 
الطالبية  امل�����ص��اري��ع  م��ن  خمتلفة 
واملوا�صفات  الت�صميم  ت�صمل  التي 
وامل���ع���اي���ري و ال���ب���دائ���ل،  و����ص���رورة 

حماكاة وتنفيذ واختبار امل�صروع.

علوم الحاسب تنظم
لقاء للمستجدين

للطالب  لقاء  الأك��ادمي��ي،  الإر���ص��اد  الآيل ممثلة يف  احلا�صب  علوم  كلية  اأقامت 
امل�صتجدين، بح�صور وكيل الكلية وروؤ�صاء الأق�صام والوحدات وم�صجل الكلية.

كلمة  خطاب  حممود  الأ���ص��ت��اذ  ق��دم  باملن�صورات،  ال��ط��الب  ا�صتقبال  وبعد   
ترحيبية وتعريف ونبذة عن الكلية. ثم افُتتح اللقاء بكلمة لوكيل الكلية، تالها 
وح��دة  رئي�س  ث��م  ال��ع��اط��ي،  عبد  حممد  املعامل  وح��دة  لرئي�س  كلمة  ذل��ك  بعد 
وديع  الدكتور  الكلية  م�صجل  كلمة  تالها  اجلعيد،  حممد  والإر���ص��اد،  التوجيه 
للطالب  ال�صرورية  واملعلومات  وامل��واد  بالت�صجيل  يتعلق  ما  كل  وط��رح  غريبي 
خالل الدرا�صة. تال ذلك كلمة وعر�س ملهام عدد من الوحدات واللجان وكيفية 

ا�صتفادة الطالب منها.

أخبار الجامعةالعدد 202  |  20 جمادى الثاني 1438  |  19 مارس 2017



كليات البنات

ماراثون القراءة بآداب أبها
أمينة مديني

اأقام فريق نادي فنار بكلية الآداب للبنات، وحتت رعاية عمادة �صوؤون الطالب 
ووكالتها للطالبات، وعميدة الكلية الدكتورة دولة مانع، ماراثون القراءة يف 
لهن  اأجريت  كما  للطالبات  كتيبات  تقدمي  ومت  بالكلية.  الرئي�صية  ال�صاحة 
م�صابقه حول الأ�صرع يف تلخي�س الكتاب على اأن يتم تقدمي جوائز للفائزات. 
من جهة اأخرى، نظم الفريق دورة تدريبية بعنوان "بناء ال�صخ�صية الفكرية"، 
قدمها املدرب خالد الدري�س، وتناول فيها اخلطوات العملية لبناء ال�صخ�صية 

الفكرية.

احتفال بيوم الجودة
احتفلت كلية العلوم والآداب ب�صراة عبيدة ب�اليوم العاملي للجودة، بالتعاون مع 
اأع�ساء هيئة  ع��دد كبري من  الفعالية  وق��د ح�سر  الطالبي.   الن�ساط  وح��دة 
التدري�س والطالبات، وقدمت جمموعة من ور�س العمل والدورات التدريبية 
داخل الفعالية للطالبات. كما اأقامت وحدة التعلم الإلكرتوين بالكلية، دورة 
تدريبية بعنوان "التعلم الإلكرتوين: مفهومه واأنظمته وقواعده"، للطالبات 
امل�صتجدات بالكلية، قدمتها كل من: الدكتورة بتول الأمن، والدكتورة ن�صرة 
النور. يف ال�صياق ذاته، نظمت الكلية دورة تدريبية اأخرى بعنوان "التعامل مع 
مركز التقديرات"، باإعداد وتن�صيق الدكتورة ميمي ال�صيد، وا�صتهدفت اأع�صاء 

هيئة التدري�س بالكلية.

النادي اإلعالمي يطلق منتدى الوراق
ميعاد العامري  

اأول��ى  الطالبات(  )�صطر  والت�صال  الإع��الم  بق�صم  الإع��الم��ي  النادي  ا�صتهل 
جل�صات منتدى القراءة )الوّراق(  مبقره بكلية العلوم للبنات. وهدف املنتدى 
بالأ�ص�س  وتعريفهن  الق�صم  ط��ال��ب��ات  ل��دي  احل���رة  ال��ق��راءة  ع���ادة  تعزيز  اإل���ى 
كتابن،  مناق�صة  يف  الأول���ى  اجلل�صة  حم���اور  وانح�صرت  ل��ل��ق��راءة.  ال�صليمة 

قدمتهما طالبتان من ق�صم الإعالم والت�صال.

اليوم العالمي للدفاع المدني 
هنادي الشهراني  

 نظم نادي الرتبية بكلية الرتبية للبنات باأبها، برناجما لتفعيل اليوم العاملي 
للدفاع املدين، مب�صاركة من من�صوبي الكلية من طالبات واأع�صاء هيئة تدري�س، 
وبت�سريف من عميدة الكلية الدكتورة  لبنى  العجمي ووكيالتها.  وبداأ الرنامج 
عر�س  ومت  للتوعية،  ومن�صورات  ومطويات  جم�صمات  على  يحتوي  مبعر�س 
للتوعية  بوربوينت  عر�س  الرنامج  ت�سمن  كما  ال�سالمة.    اإر���س��ادات  بع�س 
باأهمية الدفاع املدين ودوره الكبري يف حماية الوطن واملواطن، بالإ�صافة اإلى 

عر�س حول كيفية ا�صتخدام الطفايات وتو�صيح اأنواعها وا�صتخداماتها. 

دورات تدريبية لمركز التطوير
كريمة سالم

اأقامت وحدة التطوير واجلودة بكلية العلوم والآداب للبنات مبحايل، ممثلة 
يف مركز التطوير واجلودة، حزمة من الدورات التدريبية املوجهة للطالبات. 
ويف هذا الإطار، قدمت الدكتورة اإميان عبد اهلل الهادي، حما�صرة توعية  حتت 
عنوان "اإجها�س اجلنن امل�صوه يف �صوء الفقه الإ�صالمي"، بح�صور جمموعة 
اأ���ص��م��اء ع��ب��ادة م��ن ق�صم  ال��دك��ت��ورة  ال��ط��ال��ب��ات. يف �صياق مت�صل، ق��دم��ت  م��ن 

تطرقت  وال�صنة«  الكتاب  �صوء  يف  الناجحة  »القيادة  بعنوان  ندوة  الدرا�صات، 
فيها اإلى اخل�صال التي يجب على كل قائد م�صلم اأن يتحلى بها.

 القصة القصيرة في دورة

كريمة سالم 
العلوم  بكلية  العربية  اللغة  بق�صم  امل�صاعدة  وال��ن��ق��د  الأدب  اأ���ص��ت��اذة  ق��دم��ت 
والآداب مبحايل، الدكتورة �صوزان اإبراهيم احلوا�س، دورة تدريبية للطالبات 
الكتابة  ومقومات  اأ�صاليب  فيها  بينت   ، الق�صرية«  الق�صة  كتابة  »فن  بعنوان 
الق�ص�صية، وكيف ميكن لكل طالبة متلك هواية كتابة اخلواطر اأو املذكرات 
تنمية هذه املوهبة وجعلها هي ال�صرارة اأو اللبنة الأويل لكي يتحول الكاتب 

الهاوي اإلى حمرتف.
بها،  امل��رور  الكاتب  التي يجب على  املراحل  اإل��ى  وتطرقت احلوا�س 
مبينة اأهمية املقولة الإجنليزية ال�صهرية »القارئ اجليد هو كاتب جيد«. 

ودعت كل من لديه ميول ورغبة كتابية اإلى قراءة الكتب الأدبية.

استضافة مجلس شباب عسير 
هنادي الشهراني

ا�صت�صاف نادي الرتبية بكلية الرتبية للبنات باأبها، بالتعاون مع عمادة �صوؤون 
وخ��الل  ع�صري.  �صباب  جمل�س  الطالبات،  ل�صوؤون  العمادة  ووك��ال��ة  ال��ط��الب 
روؤيته  ت�صمنت  املجل�س  عن  نبذة  اجل��رع��ي،  �صاحلة  الأ���ص��ت��اذة  قدمت  اللقاء 

واأهدافه ومبادراته. 
 

دورات لنزيالت سجن أبها 
زهراء حبتر 

من  ع��ددا  امل��ن��زيل،  والقت�صاد  الإدارة  كلية  يف  املجتمع  خدمة  جلنة  اأق��ام��ت 
الدورات  لنزيالت واإداريات �صجن اأبها،  وذلك يف اإطار  تفعيل دور املوؤ�ص�صات 
التعليمية املجتمعي. و�صملت الدورات عدة جمالت فنية وتطويرية.  وقدمت 
فاروق   جنالء  والدكتورة  الإك�ص�صوارات"،  "فن  دورة  �صعبان  اأم��اين  الدكتورة 
"طباعة  دورة  ح�صن  ر�صا  وال��دك��ت��ورة  والديكوباج"،  الفنية  "الأ�صغال  دورة 
املن�صوجات"، كما قدمت الدكتورة ن�صوى ع�صام دورة "الأ�صغال الفنية وتدوير 
اآل م�صايف تقدمي دورة عن خدمة اجلمهور  الأ�صتاذة �صاره  اخلامات" وتولت 

وطرق التعامل معهم.

منتجات فنية لطالبات االقتصاد
زهراء حبتر 

احتوى  اجلامعة،  م�صتوى  على  اإنتاجيا  ب��ازارا  والقت�صاد،  الإدارة  كلية  نظمت 
على اإنتاج طالبات الكلية، بح�صور عميدتها الدكتورة فوزية الغري�س، ووكيلتها 
ركنا متنوعا منها: م�صروع جتفيف  البازار 20  . وت�صمن  الدكتورة منى عزت 
الورود وزراعة �صتالت �صجر الظل، وركن للماأكولت ال�صامية، واآخر للت�صوير 
الفوتوغرايف وال�سوئي. وهدفت الكلية من وراء هذا الن�ساط اإلى اإظهار احل�س 

الإبداعي للطالبات وجعلهن عن�صرا فعال يف تطوير ال�صيدة ال�صعودية.

آداب محايل تحتفي بيوم المرأة 
كريمة سالم

احتفلت كلية العلوم والآداب مبحايل، بيوم املراأة العاملي الذي اأقامه نادي 
ووكالتها  الطالب  �سوؤون  عمادة  من  برعاية  الطالبات  لن�ساط  املرافئ 

للطالبات. ح�صر احلفل عميدة الكلية �صمرية عوا�س، ووكيالت الكلية 
اأنا�صيد  وتخللته  التدري�س،  هيئة  وع�صوات  الأق�صام  رئي�صات  من  وع��دد 
ترحيبية م�صجلة ومقولت عن املراأة قدمتها الطالبتان اأريج عمر ونوال 
جمدوع، اإ�صافة اإلى عر�س تقدميي عن مناذج م�صرفة للمراأة ال�صعودية، 
تقدميي عن  عائ�صة احل�صن، وعر�س  الطالبة  األقتها  �صعرية  وق�صيدة 

تكرمي الإ�صالم للمراأة قدمته الطالبة �صاحله اأم�صوه.

»هذه جامعتي«
يشرح الجودة التعليمية

سميرة عسيس 
اأقامت كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، برنامج »هذه جامعتي« بالتعاون 
مع مكتب التطوير واجلودة ومكتب الر�صاد الأكادميي ومكتب م�صجالت 
الدقة  عالية  معايري  وف��ق  العمل  اأداء  بكيفية  ال��رن��ام��ج  وعني  الكلية 

والإحكام بحيث يتحقق العمل بنتائج عالية من النجاح.
�صر اخلتم، عن  ن�صرين  واجل��ودة،  التطوير  وح��دة  رئي�صة  وحتدثت 
اجلودة ال�صاملة، موؤكدة اأنه نظام عال ميكن تطبيقه يف جميع املوؤ�ص�صات 
وتهيئة  التنفيذ  دق��ة يف  اإل��ى  اأن��ه يحتاج  الرتبوية، غري  الرتبوية وغ��ري 
اإليها  حتتاج  التي  الكبرية  النفقات  عن  ف�صال  للتفعيل،  املنا�صب  املناخ 
املوؤ�ص�صة اأثناء عملية التطبيق، وتوقفت مليا بال�صرح والأمثلة على اأهمية 

اجلودة يف التعليم.

مسابقات رياضية بمحايل
كريمة سالم 

املرافئ  ن��ادى  نظم  للطالبات،   ووكالتها  الطالب  �سوؤون  عمادة  برعاية 
بكلية العلوم والآداب مبحايل، بتفعيل م�صابقة املارثون الأول للطالبات 
اأح��الم ع�صريي وعدد من  وكيلتها  للكلية، بح�صور  ال�صاحة اخللفية  يف 
اأع�صاء هيئة التدري�س وموظفات الأمن بالكلية وجمهور من الطالبات. 
وتاأتي هذه املبادرة حر�سا علي تنويع  الن�ساط غري املنهجي الذي تقدمه 

العمادة لطالبات اجلامعة. 
لكي  البنات  لكليات  ريا�سية  ال�سابق جتهيز مرافئ  اأن��ه مت يف  يذكر 
التغيري على  بن�ساط ريا�سي ي�سفي نوعا من   تتمتع طالبات اجلامعة 

اأنواع الأن�صطة التي تتلقاها الطالبة.
وهن:  الفائزات،  عوا�س  �صمرية  العميدة  كرمت  امل�صابقة،  نهاية  يف 
اإب��راه��ي��م، م��ن ق�صم ال��درا���ص��ات  ال��ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز الأول: ال��ط��ال��ب��ة ن��ال��ه 
الإ�صالمية، و�صاحبة املركز الثاين: الطالبة نورة عامر اأحمد ال�صهري 
من ق�صم الريا�صيات، بينما ح�صل على املركز الثالث �صم�صية عو�س من 

ق�صم اللغة العربية.

أضرار اإلدمان في برنامج توعية
فاطمة االسمري

نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع تهامة، ممثلة بوحدة 
توعويا  برناجما  بالكلية،  �صفاء  نادي  مع  وبالتعاون  والإر�صاد،  التوجيه 

عن الإدمان واأ�صراره على الفرد واملجتمع.
وا���س��ت��ه��دف ال��رن��ام��ج ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة، ويف امل���ق���ام الأول 
الطالبات، وابتداأ مبحا�صرة عن الإدمان، ثم نقا�صات مفتوحة ب�صاأن اأنواع 
العقاقري املخدرة وطرق الوقاية منها، كما �صمل عر�صا تقدمييا، وتوزيع 

كتيبات واأ�صرطة مرئية ولوحات جم�صمة ومطويات.
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مركز لإلرشاد 
الطالبي

سميرة عسيس 
الطالب  ���ص��وؤون  عمادة  لتوجيهات  تنفيذا 
للطالب  مميزة  اإر�صادية  خدمات  بتقدمي 
ومتطلباتهم  حاجاتهم  وف��ق  وال��ط��ال��ب��ات 
ال���رتب���وي���ة وال��ن��ف�����ص��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة، اأن�����ص��اأت 
مركزا  رفيدة،  باأحد  والآداب  العلوم  كلية 
يتخ�ص�س  ال��ط��الب��ي،  والإر����ص���اد  للتوجيه 
يف جم����ال ال��ت��وج��ي��ه ال���رتب���وي وال��ن��ف�����ص��ي 
وامل�����ه�����ن�����ي، وي�����ق�����دم خ�����دم�����ات اإر������ص�����ادي�����ة 
وم��ع��ل��وم��ات��ي��ة ل��ل��ط��الب واأول����ي����اء الأم����ور 
امل��رك��ز من  وي��ت��ك��ون  اجل��ام��ع��ة.  ومن�صوبي 

ثماين وحدات اإر�صادية هي: وحدة الإر�صاد 
الأك��ادمي��ي، وح��دة الإر���ص��اد املهني،  وحدة 
الديني،  الإر���ص��اد  التقني،  وح��دة  الإر���ص��اد 
وح���دة الر����ص���اد ال��وق��ائ��ي، وح���دة الإر���ص��اد 
النف�صي،  الإر�����ص����اد  الج���ت���م���اع���ي،   وح����دة 

ووحدة الإر�صاد الرتبوي.

حفل تكريم 
للمتفوقات

سميرة عسيس 
باأحد  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  عميدة  رع��ت 
رف���ي���دة، ال���دك���ت���ورة ���ص��ل��م��ى ب��ن��ت ع��ب��داهلل 
املتفوقات  الطالبات  الغرابي، حفل تكرمي 

بالكلية، ووجهت كلمة اإليهن، وباركت لهن 
ال��ت��ف��وق وح��ث��ت��ه��ن ع��ل��ى اجل���د والج��ت��ه��اد 

واملثابرة للو�صول اإلى الهدف املن�صود. 

رؤية 2030 في 
منتدى برفيدة

سميرة عسيس 
م����ن م��ن��ط��ل��ق حت���ق���ي���ق ه������دف ال�������ص���راك���ة 
ال��ع��ل��وم والآداب  ك��ل��ي��ة  ت��ع��ت��زم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
باأحد رفيدة،  اإقامة منتدى بعنوان )2030 
بن روؤية وطن.. وواجب جمتمع( الثالثاء 
حكومية  ق��ط��اع��ات  ع��دة  مب�صاركة  امل��ق��ب��ل، 

�صحية، اأمنية ،دعوية، تعليمية، وجتارية.

المعادالت الرياضية
Word في
سهام القحطاني 

ل��ل��ب��ن��ات بخمي�س  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
»طريقة  ب��ع��ن��وان  تدريبية  ور���ص��ة  م�صيط، 
ط��ب��اع��ة امل���ع���ادلت ال��ري��ا���ص��ي��ة يف ب��رن��ام��ج 
ع��ث��م��ان  ع��ل��ي  ���ص��ه��اد  د.  ق��دم��ت��ه��ا   »Word
مل�������ص���اع���دة ال���ط���ال���ب���ات يف ح����ل واج��ب��ات��ه��ن 
الإلكرتونية. وهدفت الور�صة اإلى  تدريب 
الريا�صية  املعادلت  طباعة  على  الطالبات 
مناهج  يف  مطلوب  ه��و  مل��ا  وفقا  وحتويرها 
الريا�صيات والإح�صاء وتزويدهن باملهارات 

.word الالزمة ل�صتخدام برنامج

برنامج ترفيهي بكلية المجتمع 
ليلى الشمراني 

نظم نادي التعاون بكلية املجتمع باأبها، برناجما ترفيهيا ت�صمن م�صابقات حركية وثقافيه 
واألعابا قدمية اأعادت روح الطفولة للم�صاِركات، وذلك بح�صور وكيلة الكلية الدكتورة �صامية 
خالل  م�ستمرا  �سيكون  الرنامج  اأن  مطلعة  م�سادر  وك�سف  طالبة.  ونحو800  م�صطفى، 

الف�صل الدرا�صي احلايل بتحديد يوم مفتوح له �صهريا.
و�صهد احلفل اأي�صا تقدمي فيلم كرتوين عن دور املراأة يف احلياة، من اإعداد الطالبة 
الدين  بقيم  التم�صك  على  امل����راأة  حت��ث  �صغرية  م��ط��وي��ات  ت��وزي��ع  ومت  الأ���ص��م��ري.  ت��ه��اين 
الإ�صالمي. واختتم احلفل بكلمة األقتها عميدة الكلية وتناولت فيها منزلة املراأة يف الإ�صالم، 

حاثة الطالبات على  التم�صك بقيم ال�صريعة ال�صمحة.
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قضايا

طالب يشتكون من معامل الجامعة 
ويقدمون المقترحات

طالبنا

مطالب طالبية

• تراكم األتربة يؤرق مرضى الربو
• الحفاظ على نظافة المعامل
• صيانة دورية ألجهزة الحاسب
• زيادة عدد الكراسي في المعامل
• إجراء توسعة لبعض المعامل
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قضايا

أجهزة نادرة
م���ن ج��ه��ت��ه اع�����رتف ال���ط���ال���ب ع��ب��داهلل 
الأح���م���ري، م��ن ك��ل��ي��ة احل��ا���ص��ب الآيل، 
يف  كليته،  معامل  من  كثريا  با�صتفادته 

تطبيق ما يقوم بدرا�صته.
وقال »اأجهزة معامل احلا�صب الآيل 
مم��ت��ازة ج���دا وم��ت��ط��ورة، وم���ن خاللها 
ما  تطبيق  ال��ط��الب  نحن  علينا  ي�صهل 
اإلى  لفتا  ال��واق��ع«،  على  بدرا�صته  نقوم 
اأن املعامل ت�صم اأحدث الأجهزة النادرة 

التي ت�صهم يف دعم تعليمهم.
واأ�����ص����اف »اجل����و ال���ع���ام يف م��ع��ام��ل 
ناحية  م��ن  كلية احل��ا���ص��ب مم��ت��از ج���دا 
النظافة والتكييف، كما اأنه يوفر املقاعد 
من  نلتم�صه  م��ا  خ��الف  على  الدرا�صية 

زمالئنا يف معامل اأخرى يف اجلامعة«.

ضعف النظافة
من  ال��رم��ي��ح،  حممد  ال��ط��ال��ب  وا�صتكى 
كلية العلوم الإدارية واملالية، من �صعف 
األتحق  التي  املعامل  بع�س  يف  النظافة 

بها خالل م�صواره الدرا�صي.
وق�������ال »ت���ف���ت���ق���ر م���ع���ظ���م امل���ع���ام���ل 
يف اجل���ام���ع���ة اإل������ى ال���ن���ظ���اف���ة؛ ف��ه��ن��اك 
ت��راك��م وا���ص��ح ل��الأت��رب��ة ع��ل��ى الأج��ه��زة 
والطاولت، وذلك يوؤثر �صلبا ول ي�صاعد 
ي�صر  ذل���ك  اأن  ك��م��ا  ال��ط��ال��ب،  تهيئة  يف 
ك��ث��ريي��ن، وخ�����ص��و���ص��ا مر�صى  ب�����ص��ح��ة 
اأخ��رى  اإ�صكالية  اإل��ى  اأ���ص��ار  كما  ال��رب��و«، 
ي��واج��ه��ه��ا ال���ط���الب م���ن ن��اح��ي��ة تعطل 

بع�س الأجهزة فيها. 

نقص الكراسي
�صعيد  الطالب  اأب���دى  ذات���ه،  ال�صياق  يف 
ال�صهراين من كلية الرتبية ا�صتياءه من 
م�صكلة عدم توافر كرا�صي بعدد كاف يف 

عبدالعزيز رديف 

ت�����ص��م اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري من 
والأق�صام،  الكليات  تخدم  التي  املعامل 
وه������ن������اك ع��������دد ك����ب����ري م������ن ال����ط����الب 
امل�صتفيدين منها يف جميع التخ�ص�صات.
وي�����ص��م ك���ل م��ع��م��ل ك��ل��ي��ة، جميع 
م����ا ي���ح���ت���اج اإل����ي����ه ال���ط���ال���ب م����ع ت��ن��وع 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات والأق���������ص����ام ب��اجل��ام��ع��ة 

وكرتها.
وتقدم تلك املعامل خدمات عملية 
وع��ل��م��ي��ة م��ه��م��ة يف ح��ي��اة ال��ط��ال��ب من 
نظريا،  درا�صته  متت  ما  تطبيق  ناحية 

من اأجل اأن ميار�س  اأعمال تخ�ص�صه.
ال��ع��دي��د من  اآراء  ع��ل��ى  وق��ف��ت  »اآف������اق« 
ال����ط����الب م����ن ك���ل���ي���ات خم��ت��ل��ف��ة ح���ول 

معامل اجلامعة.

تأهيل كامل
واأو�����ص����ح ال���ط���ال���ب ف��ه��د ع�����ص��ريي من 
اأن معمل كليته  اللغات والرتجمة  كلية 
ت��اأه��ي��ل ب�صكل كامل  اإع����ادة  اإل���ى  ي��ح��ت��اج 
امل��ك��ان وتفعيل دور  ن��ظ��اف��ة  اب��ت��داء م��ن 
اأجهزة احلا�صب الآيل، وجميع الو�صائل 

التعليمية املتوافرة بها.
على  القائمن  على  »يجب  وق��ال 
م��ع��ام��ل ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة اله��ت��م��ام 
ب��امل��ع��ام��ل ك���اف���ة، ول��ي�����س م��ع��م��ال دون 
اآخر، فلو مت الهتمام بها جميعا مثل 
بحكم  اآيلت�س  مبعمل  الكلية  اه��ت��م��ام 
ملا  والكلية،  للجامعة  واج��ه��ة  يعد  اأن��ه 
اإل��ى  م�����ص��ريا  م��ن��ه��ا«،  ال��ط��الب  ا�صتكى 
يف  كثريا  عليها  يعول  املعامل  تلك  اأن 
العملية الأكادميية، ومن حق الطالب 
ال��و���ص��ائ��ل  ج��م��ي��ع  م����ن  ي�����ص��ت��ف��ي��د  اأن 

املتوافرة بها.

معظم املعامل، وقال »نواجه م�صكلة عدم 
املعامل،  معظم  يف  كافية  كرا�صي  توفر 
ال��ت��اأخ��ر يف  ي��وؤث��ر علينا م��ن ناحية  مم��ا 
منها  وال���ص��ت��ف��ادة  حما�صراتنا  ح�صور 
ب�صكل كامل، حيث يفوتنا وقت كبري يف 
بداية املحا�صرة عند البحث عن كرا�صي 

يف القاعات املجاورة«.
اإل���ى م�صكلة يف  ال�����ص��ه��راين  واأ����ص���ار 
اأج���ه���زة م��ع��ام��ل ك��ل��ي��ت��ه واج��ه��ه��ا ب�صكل 
ك��ب��ري، ت��ك��م��ن يف وج����ود ف��اي��رو���ص��ات يف 
ت��ل��ك الأج����ه����زة، م�����ص��ت��ن��ك��را وج����ود تلك 

الفايرو�صات يف اأجهزة اجلامعة.

خدمات عالية 
واأك������د ال���ط���ال���ب ف��ي�����ص��ل ال��ي��ح��ي��ا، من 
معامل  مت��ل��ك  كليته  اأن  ال��ط��ب،  ك��ل��ي��ة 
ع��ال��ي��ة امل�����ص��ت��وى م���ن ن��اح��ي��ة ح��داث��ت��ه��ا 
الكلية  »م��ع��ام��ل  واأردف  واحتياجاتها، 

في�صل اليحيىفهد ع�صرييفار�س الأ�صمريعبد اهلل القر�صي   عبد اهلل اآل مقطف�صعيد ال�صهراين

الفرق بين التعليم والتدريب

تقدم خدمات تعليمية تطبيقية ممتازة 
م���ن خ���الل جت��ه��ي��زه��ا ب��ك��اف��ة الأج���ه���زة 
احلديثة التي يحتاج اإليها طالب الطب 
�صاكرا  ب��درا���ص��ت��ه«،  ي��ق��وم  م��ا  يف تطبيق 
مبا  وم�صيدا  عليها،  القائمن  جل��ه��ود 
تعليمية  و�صائل  من  للطالب  يقدمون 
حديثة ومتطورة ت�صهم يف دعم وتعزيز 

خراتهم يف جمالتهم.
معامل  يف  م�صكلة  »نعاين  واأ�صاف 
املعمل،  الت�صريح فقط، تتمثل يف �صيق 
م��ق��ارن��ة ب��ع��دد ال���ط���الب، مم���ا ي�صعب 
ع��م��ل��ي��ة ف��ه��م امل��ح��ا���ص��رة، ول����و مت نقل 
ال�صرح على �صا�صات عر�س، ف�صي�صتفيد 

الطالب ب�صكل اأف�صل«.

شركاء في التشويه
اأم���ا ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل اآل م��ق��ط��ف، من 
فامتدح  واملالية،  الإداري���ة  العلوم  كلية 

معظم املعامل التي ا�صتفاد منها، مبينا 
تعليمية  اأج���ه���زة وو���ص��ائ��ل  ت�����ص��م  اأن���ه���ا 
متطورة، ولكن ينق�صها النظافة ب�صكل 

م�صتمر.
ال��ل��وم  م���ن  ال��ك��ث��ري  »ه���ن���اك  وزاد 
ع��ل��ى ال���ط���الب وع���ل���ى ال��ق��ائ��م��ن على 
ت��ل��ك امل��ع��ام��ل يف م��و���ص��وع ال��ن��ظ��اف��ة، اإذ 
جن���د ال���ع���دي���د م���ن خم��ل��ف��ات ال��ط��الب 
ت�صويه  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  امل��ع��ام��ل،  بع�س  يف 
تليق بطالب  بكتابات وعبارات ل  املكان 
جامعي، وكذلك نالحظ تراكم الأتربة 
بها  الهتمام  املعامل وعدم  اأجهزة  على 
وناأمل  املعمل،  عن  امل�صوؤولن  قبل  من 
تفيد  حتى  باملعامل  العناية  ت���زداد  اأن 

الطالب اأكر«. 

مقارنة
م�����ن ج���ه���ت���ه، ع���ق���د ال����ط����ال����ب ف���ار����س 
الأ����ص���م���ري، م��ن ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، م��ق��ارن��ة 
ب����ن م���ع���ام���ل م����ب����اين ك���ل���ي���ات ال�����ص��ن��ة 
اجلامعة  مقر  وم��ع��ام��ل  التح�صريية، 

الرئي�صي.
درا�صتنا  »عانينا خالل فرتة  وقال 
النماذج  قلة  م��ن  التح�صريية  بال�صنة 
العلمية،  امل����واد  يف  ل��ل��ط��ال��ب  امل�����ص��اع��دة 
اإ���ص��اف��ة اإل����ى ���ص��ي��ق م�����ص��اح��ات امل��ع��ام��ل 
م���ع ازدي������اد ع����دد ال�����ص��ع��ب، وذل�����ك اأث���ر 
ا�صتيعاب  ناحية  من  كبري  ب�صكل  علينا 
امل���ح���ا����ص���رة وف��ه��م��ه��ا، ك��م��ا واج���ه���ن���ا يف 
م��ع��ام��ل ال��ك��ي��م��ي��اء ع���دم ت��واف��ر اأن��اب��ي��ب 

املحاليل واأحيانا لعدم مالءمتها«.
�صاهدناه  ما  خ��الف  »وعلى  وتابع 
مقر  معامل  اأن  جن��د  امل��ع��ام��ل،  تلك  يف 
ب�صكل  م���ت���ط���ورة  ال��رئ��ي�����ص��ي  اجل���ام���ع���ة 
م��ا يحتاج  بها جميع  وي��ت��واف��ر  مم��ي��ز،  

اإليه الطالب يف تدريبه«.

إعادة نظر
اأما الطالب بكلية اإدارة الأعمال، عبداهلل 
التعلم  م��ع��ام��ل  اأن  ف��اأو���ص��ح  ال��ق��ري�����ص��ي، 
الإل���ك���رتوين واخل��ا���ص��ة ب��� »ب��الك��ب��ورد«، 

حتتاج اإلى اإعادة نظر.
تفتقر  ب���الك���ب���ورد  »م���ع���ام���ل  وق�����ال 
اإل�����ى ال���ك���را����ص���ي، ف��ف��ي غ���ال���ب الأح���ي���ان 
القاعة، مما يجعل  ت�صغل جميع كرا�صي 
احل�صول  يف  كبريا  وقتا  ي�صيع  الطالب 
يجب  اأن�����ه  اإل�����ى  م�����ص��ريا  كر�صي"،  ع��ل��ى 
م����راع����اة اأع�������داد ال���ط���الب امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
وت��وف��ري عدد  امل��ت��زاي��دة،  البالكبورد  م��ن 

كرا�سي اأكر«.
الكرا�صي،  »بجانب م�صكلة  واأ�صاف   
ي���واج���ه اجل��م��ي��ع م�����ص��ك��ل��ة ت��ع��ل��ي��ق �صبكة 
اأ�صا�صيات  اأه��م  من  تعد  التي  الإن��رتن��ت، 
املعمل لي�صتفيد منه الطالب ب�صكل تام«. 

معامل متميزة
من  العلكمي  حم��م��د  ال��ط��ال��ب  واأو����ص���ح 
كلية الطب باأن معامل كليته من اأف�صل 
اجلامعات  م�صتوى  على  الطبية  املعامل 
ال�صعودية. واأ�صاف »جامعتنا وهلل احلمد 
مت��ت��ل��ك م��ع��ام��ل ط��ب��ي��ة ع��ال��ي��ة امل�����ص��ت��وى 
وذل�����ك مل���ا حت���وي���ه م���ن من�����اذج وو���ص��ائ��ل 
تطور  تواكب  ومتطورة  حديثة  تعليمية 
الطب يف العامل«،  م�صريا اإلى اأن ما مييز 
تلك املعامل هو عددها، ومهما كان عدد 
ال�صعبة كثريا فاإن اجلميع �صي�صتفيد من 
خدماتها بحكم كرتها واإمكانية تق�صيم 

الطالب على اأكر من معمل.
واأك�����د ال��ع��ل��ك��م��ي اأن����ه ي��ل��م�����س ج��ه��ود 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى ت��ل��ك امل��ع��ام��ل يف توفري 
جميع الإ�سدارات من الرامج والنماذج 
يطلع  لكي  للطالب  واحلديثة  القدمية 

على تطورات الطب وتقنياته.

حممد العلكميحممد الرميح

+ 
ق

فا
آ

مت��ت��از ع��م��ل��ي��ة اك��ت�����س��اب ال��ع��ل��م، واخل�����رات، 
بحياة  الرتقاء  منها  ُيق�صد  تراكمية،  باأنها 
هناك  فلي�س   والآخ����رة؛  الدنيا  الإن�����ص��ان يف 
ما هو اأف�صل من تو�صيع املدارك عن طريق 
طلب العلم واخل���رة يف ه��ذه احل��ي��اة؛ ومن 
ه��ن��ا ف��ق��د ان������درج ع����دد م���ن امل��ف��اه��ي��م حتت 
مفهوم طلب العلم، ولعل اأبرز هذه املفاهيم، 

مفهوما التدريب والتعليم.
ويعرف التدريب باأنه تزويد فرد معّن 
بجميع ما يلزمه من مهارات وخرات توؤهله 
مهمة  اأو  م��ا  عمل  تنفيذ  يف  ق��دم��ا  للم�صي 
معينة، بحيث يوؤدي ذلك اإلى حت�صن كفاءته 
يف ما  يوؤديه من اأعمال ومهام، وزيادة معدل 

اإنتاجيته. واأما التعليم فاإنه يعرف بالعملية 
الأف��راد معرفيا  بتنمية فرد من  تعنى  التي 

دون النظر اإلى املنافع الوظيفية.
وم���ع ب��داي��ة ال��ت��دري��ب ي��الق��ي امل��ت��درب 
���ص��ع��وب��ات ع����دي����دة، ول���ك���ن م���ع ال���ص��ت��م��رار 
حجم  فيت�صاءل  ف�صيئا،  �صيئا  بالتعلم  ياأخذ 
التجارب  معدل  وي��زداد  اخلاطئة،  التجارب 
اإلى  ي��وؤدي يف نهاية املطاف  ال�صحيحة، مما 

اإتقان املهارات املطلوبة.
اه��ت��ّم��ت  ف��ق��د  بالتعليم  يتعلق  وف��ي��م��ا 
النظريات التي بحثت هذا الأمر، مبا يعرف 
مب���ب���ادئ ال�����ص��ل��وك الأ���ص��ا���ص��ي��ة، اإل����ى ج��ان��ب 

اهتمامها مببادئ التعليم.

التعليم  ب��ني  وم��ن نقاط الخ��ت��الف 
ن�صبيا  اأط��ول  التعليم  م��دة  اأن  والتدريب، 
امل��ادة  حمتوى  اأن  كما  التدريب،  م��دة  من 
اأك��ر واأع��م من حمتوى  التعليم يكون  يف 
من  الغاية  لأّن  وذل��ك  التدريب؛  يف  امل��ادة 
القدرة  املتدرب  بامتالك  الأخ��ري حم��ددة 
الغاية  عك�س  على  معينة  مهمة  اأداء  على 

من التعليم. 
وم����ن ال���وا����ص���ح اأن ك���ال م���ن احل��ق��ل��ن 
يحتاج اإلى وجود الدافع الذاتي وال�صخ�صي 
من قبل الإن�صان ذاته؛ فمن دون هذا الدافع 
ل���ن ي��ن��ج��ح ط��ال��ب ال��ع��ل��م يف ال���و����ص���ول اإل���ى 

مبتغاه ونيل مراده.
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د. القرني ضيفا على صالون آفاق
عميد القبول: تعامالتنا إلكترونية

ومستعدون لحل أي خلل طارئ
مشهور العمري

حل عميد القبول والت�صجيل الدكتور 
اأول  ���ص��ي��ف��ا  ال����ق����رين  ع��ب��دامل��ح�����ص��ن 
ع��ل��ى ���ص��ال��ون »اآف������اق« ل��ل��ح��دي��ث عن 
م�صلطا  والت�صجيل،  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة 
والنظام  ال��ع��م��ادة  ن�����ص��اأة  على  ال�����ص��وء 
التعامالت  ن�صبة  اأن  مبينا  اجلامعي، 
ت���ت���ج���اوز 80 %،  ف��ي��ه��ا  الإل���ك���رتون���ي���ة 
واملنظم  امل��ري��ح  بالعمل  ذل��ك  وا���ص��ف��ا 

والعادل لالأ�صتاذ والطالب.
 وع���ات���ب خ�����الل  ال���ن���دوة بع�س 
الطالب لعدم حر�صهم على الطالع 
مل��ا ت��ق��وم ب��ه ال��ع��م��ادة م��ن دور مهم يف 
التوعية من خالل قنواتها املتعددة يف 
تليغرام و�صناب �صات وتويرت، مطالبا 
اأنف�صهم بالأنظمة من  اإياهم بتثقيف 

خالل القراءة والطالع.

مب تود اأن تفتتح هذا اللقاء؟ 
ال��ن��دوة  ب��ح�����ص��وري ه���ذه  �صعيد ج���دا 
يف  مهم  ب��دور  تقوم  التي  ال�صحفية، 
ال��ت��وا���ص��ل ب���ن امل�������ص���وؤول وال���ط���الب، 
املعلومات  اإي�صاح  يف  معهم  وامل�صاركة 

والتوجيه والإر�صاد.

حدثنا عن اأهمية
عمادات القبول

اأي  وال��ت�����ص��ج��ي��ل يف  ال���ق���ب���ول  ع���م���ادة 
جامعة يف العامل تعتر حجر الأ�سا�س 
الأول، وهي اأ�صا�صية باختالف جهدها 
وم�صماها، مثال هنا يف اجلامعة كانت 
موجودة قبل دمج الكليات وتوحيدها 
با�صم »جامعة امللك خالد«، ول توجد 
فيها،  م��وج��ودة  وال��ع��م��ادة  اإل  جامعة 
ف���ال ب���د م���ن وج�����ود ال���ع���م���ادة ل��ت��وج��ه 
العملية  �صري  وتتابع  وتراقب  وتنظم 

التعليمية.
 اأم�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ن��ظ��ام امل��وح��د 
فنظام القبول واحد، ولكن الختالف 

يف ال��ل��وائ��ح والأن��ظ��م��ة، ول��ك��ل جامعة 
ل���وائ���ح خ��ا���ص��ة ب���ه���ا، واأن���ظ���م���ة ت�صري 
ت�صدد  اجلامعات  بع�س  وجتد  العمل، 
ولي�س  تت�صاهل،  والأخ���رى  قبولها  يف 
تكون  ت�صدد  اأن كل جامعة  بال�صرورة 
نراعي  اأن  وي��ج��ب  ق��وي��ة،  خمرجاتها 
الخ��ت��الف��ات ب��ن ك��ل جامعة واأخ��رى 

والبيئة املنا�صبة للعمل. 
تريد حتقيقه  لكل جامعة هدف 
ور�صالة و�صعتها لنف�صها، ونراعي هنا 
اأن بع�س اجلامعات اأن�صاأت قدمية ولها 

اجلامعات  وبع�س  كبري،  علمي  تاريخ 
اإن�صائها �صدر قريبا، وهذه كلها  قرار 
املجتمع،  الذي ح�صل يف  للتغري  تعود 
التعليم  ال��ق��ي��ادة على  ودع���م وح��ر���س 
به  ال�صري  على  واحل��ر���س  �صقيه  بكل 

نحو م�صاف الدول املتقدمة.

جهود إلكترونية
����ص���األ ال���ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ب��در 
ال�����ه�����اليل ع�����ن ج����ه����ود ال�����ع�����م�����ادة يف 
ال���ت���ع���ام���الت الإل����ك����رتون����ي����ة، م��ب��دي��ا 

الإل��ك��رتوين  التوجه  على  مالحظته 
وغ���ي���اب احل���م���الت ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ه��ذه 

التعامالت الإلكرتونية.
القرين  ق��ال  ال�����ص��وؤال،  على  وردا 
»ن�����ص��ب��ة ال��ت��ع��ام��الت الإل��ك��رتون��ي��ة يف 
وه����ذا عمل   ،%  80 ت��ت��ج��اوز  ال��ع��م��ادة 
م����ري����ح وم���ن���ظ���م وع��������ادل ل���الأ����ص���ت���اذ  
وال���ط���ال���ب، ول���و حت��دث��ن��ا ع���ن خ��دم��ة 
التي  للخدمة  م��ث��ال  ك��اأق��رب  توا�صل 
ور�س  عقدنا  فنحن  العمادة،  د�صنتها 
ع���م���ل ق��ب��ل��ه��ا ل��ل��م�����ص��ج��ل��ن واط���ل���ع���وا 

اط��الع��ا ك��ام��ال ع��ل��ى اخل��دم��ة واآل��ي��ة 
ال��ن��ج��اح ثم  ���ص��رك��اء  ور���ص��ة  عملها يف 

د�صناها للطالب«.
 واأ�صاف »األغينا التعديل اليدوي 
وم���ن���ح���ن���ا ال����ط����الب ف���ر����ص���ة اإر�����ص����ال 
طلبن، وقيدناها بذلك حتقيقا لعدم 
الطالب  عند  والرت���ب���اك  الع�صوائية 
يف ات��خ��اذ ال���ق���رار، واأل��زم��ن��ا ال��ط��ال��ب 
حل�صل  املجال  فتحنا  ول��و  بفر�صتن 
ارتباك يف اتخاذ القرار والتعديل عند 

الطالب والعمادة.

بع�س  اأن  هنا  ب��الرت��ب��اك  اأق�����ص��د 
ال�����ط�����الب ي�����ع�����دل ح�������ص���ب م�����زاج�����ه، 
وك��ذل��ك نحن  زم��الئ��ه،  وح�صب طلب 
وا�صتغنينا  اإل���ك���رتوين  ق��ب��ول  ل��دي��ن��ا 
ع���ن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف دخ���ول 
اجلامعة، ومت ال�صتغناء عن الطوابري 
وال��زح��م��ة ال��ت��ي ك��ان��ت حت���دث ولدينا 
ح�صابات يف التوا�صل الجتماعي تقدم 

معلومات وما يحتاج اإليه الطالب.
للعمادة  اأن  اأعتقد  فاإنني  لذلك 
دورا كبريا يف التعامالت؛ اأ�صف لذلك 
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اأكادمييا، وما  اخلدمات الأخرى مثل 
ت�صمه من خدمات ت�صتهدف الطالب 
اأن  و�صحيح  التدري�س،  هيئة  وع�صو 
هناك بع�س امل�صكالت والأخطاء، وهذا 
عمل  اأي  يف  م��ن��ه  ولب���د  طبيعي  اأم���ر 
والت�صحيح  ال���ص��ت��ف��ادة  امل��ه��م  متقدم، 
ومراجعة الأخطاء مل�صلحة الطالب«.

تقييم المحاضرين
وحت����دث ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل ع�����ص��ريي، 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي،  الت�����ص��ال  تخ�ص�س 
ورب��ط��ه  التقييم  ع��ن  ال���ن���دوة،  خ���الل 
يكون  ب��اأن  وط��ال��ب  النتيجة،  مبعرفة 
هدفه  لتحقيق  خم�ص�صة  اأيقونة  ل��ه 
واإي�صال الر�صالة الوا�صحة املراد منها 
الأخ��ط��اء  وت�����ص��وي��ب  ال��ع��دل  لتحقيق 
عند الدكتور، معلال ذلك باأن البع�س 
نتيجته  ي�����ص��اه��د  اأن  اأج����ل  م���ن  ي��ق��ي��م 

باأ�صرع وقت فيكون تقييمه غري عادل 
يف بع�س الأيام. 

ق��ائ��ال  ال����ق����رين  ال����دك����ت����ور  ورد 
التطوير  متطلبات  م��ن  التقييم  »اإن 
واجل������ودة وال��ع��م��ل��ي��ة ك��ال��ت��ايل: يقيم 
معينة،  ن��ق��اط  يف  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ال��ب 
وهي موجودة على »اأكادمييا«، وي�صل 
التقييم لنا للتطوير واجلودة، وير�صل 
التطوير  طريق  عن  املخت�صة  للكلية 
لتحقيق  ���ص��ري��ة  ب��ط��ري��ق��ة  واجل�������ودة 
ه����دف ال��ت�����ص��اور وال��ت�����ص��ح��ي��ح، ول��ك��ن 
قيم  الطالب  ه��ذا  اأن  للعمادة  يت�صح 
ب�صدق والآخر ملجرد اأن ميرر التقييم 
اأن  واأود  نتيجته،  تظهر  اأن  اأج���ل  م��ن 
اأن��ه��ا م�صكلة على م�صتوى  اإل��ى  اأ���ص��ري 
العامل، و لها حلول من خالل تغيري 
الأ�صئلة لكي يت�صح لك �صدق اجلواب 

من عدمه«.

خدمة تواصل 
و����ص���األ ال��ط��ال��ب ���ص��ل��ط��ان ج���ب���ار، من 
اأن  ال���ص��رتات��ي��ج��ي،  الت�����ص��ال  �صعبة 
بع�س التعامالت، ومن خالل احلذف 
توا�صل،  والإ�صافة عن طريق خدمة 
البع�س  اأن  اإلى  غري وا�صحة، م�صريا 

مل يتمكن من معرفة املواد و�صعبها.
امل�صكلة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��ق��رين  ورد 
ب���ق���ول���ه »ن����ح����ن ط���رح���ن���ا امل�����ق�����ررات 
باحلذف  مرتبط  والأم���ر  املطروحة، 
افتتاحنا  عند  ولح��ظ��ن��ا  والإ���ص��اف��ة، 
م�صكلة،  ح��دث��ت  وب��ال��ف��ع��ل  ل��ل��خ��دم��ة، 
والآن  ق�صري،  وق��ت  خ��الل  حلها  ومت 
ويف  اخل��دم��ة.  على  بتح�صينات  ن��ق��وم 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��ن��ت��ف��ادى ه����ذه امل�����ص��ك��ل��ة، 
و���ص��ن��ع��م��ل ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ل��ه��ا راب���ط 
خم��ت�����س ب��ك��ل امل�����واد امل��ط��روح��ة وف��ق 

نظام الطالب الأكادميي«.

التدريب الخارجي 
عي�صى،  اآل  ���ص��ال��ح  ال��ط��ال��ب  و����ص���ارك 
م�صكلته  مو�صحا  ال��رتب��ي��ة،  كلية  م��ن 
بع�س  وع��دم و�صوحه يف  التدريب  عن 

النقاط املعينة.
»اخلطة  قائال  القرين  عليه  ورد 
ع��ل��ى  ك��ل��ي��ة حت���ت���وي  ال���درا����ص���ي���ة لأي 
الكليات متنح  تدريب ميداين، وبع�س 
التدريب ملن�صوبيها خارج اجلامعة عند 
�صحيح،  وه��و  ال�صاعات،  جميع  اجتياز 
وهو  نظري،  بجزء  مرتبط  والتدريب 
بع�س املواد التي يدر�صها الطالب لكي 

يحقق ما مت درا�صته نظريا.
ون����ح����ن ن���ح���ر����س ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق 
مل�صلحة  التدريب  م�صاألة  يف  ال�صفافية 
يفتح  دائما  والتطبيق  نف�صه  الطالب 
على  ويجعله  وا���ص��ع��ة،  اآف��اق��ا  للطالب 
اطالع كامل على ما يحدث يف ال�صاحة 

الأ�صياء  بكل  ودراي���ة  معرفة  فيك�صبه 
املعينة«.

توعية الطالب بدور العمادة 
ول������ف������ت ال������ط������ال������ب ع����ب����دال����ل����ط����ي����ف 
اإل��ى  ال��ق��ح��ط��اين، م��ن ق�صم ال��ق��ان��ون، 
ال���ذي تطبقه  ودوره���ا  ال��ع��م��ادة  اأهمية 
وت��ق��وم ب���ه، م��و���ص��ح��ا يف م��داخ��ل��ت��ه اأن 
بع�س  م��ع��رف��ة  ع���دم  يف  م�صكلة  ه��ن��اك 
ال����ط����الب ب������دور ال����ع����م����ادة يف خ��دم��ة 
مطالبا  التعليمية،  والعملية  الطالب 
بالرتكيز على التوعية يف هذا اجلانب.

واأج�����اب ال��دك��ت��ور ال��ق��رين »ن��ق��وم 
من  التوعية  يف  مهم  ب��دور  العمادة  يف 
خ����الل ق��ن��وات��ن��ا امل���ت���ع���ددة يف ت��ل��ي��غ��رام 
و����ص���ن���اب ����ص���ات وت����وي����رت، وم����ن خ��الل 
الأن��ظ��م��ة  وت��و���ص��ي��ح  »اآف�����اق«،  �صحيفة 
ل��ل��ط��الب مب���ا ي��ح��ق��ق ل��ه��م الأري��ح��ي��ة 

اأكمل  على  التعليمي  بدورهم  والقيام 
بع�س  اأن  ه���ي  امل�����ص��ك��ل��ة  ول���ك���ن  وج�����ه، 
الطالب غري حري�صن على هذا الدور 
خالل  من  بالأنظمة  اأنف�صهم  وتثقيف 
ال���ق���راءة والط�����الع، و���ص��ن��ح��اول بعون 
املعلومة  لتي�صري  بذل كل جهد  اهلل يف 
وط��رح��ه��ا ب��ن ي��دي ال��ط��ال��ب لتحقيق 
ال���ه���دف الأ����ص���ا����ص���ي م���ن ع��م��ل ع��م��ادة 

القبول والت�صجيل«.

الفصل الصيفي
ال��ط��ال��ب  ����ص���وؤال ط���رح���ه  ع��ل��ى  وردا 
هادي ال�صهراين من �صعبة ال�صحافة 
طبيعة  ع��ن  الإل��ك��رتوين  والتحرير 
ال��ف�����ص��ل ال�����ص��ي��ف��ي امل���ق���ب���ل، اأو����ص���ح 
الكليات  اأن��ه مت��ت خماطبة  ال��ق��رين 
بذلك و�صيتم تو�صيحه خالل الأيام 

املقبلة.

أدار الندوة:
مشهور العمري 
هادي الشهراني 

الطالب المشاركون
في الندوة
عبداهلل عسيري
سلطان جبار
عبداللطيف القجطاني
بدر الهاللي
صالح الوادعي

العدد 202  |  20 جمادى الثاني 1438  |  19 مارس 2017



مواهب طالبية

غذاء العقل
هو  العقل  وغ���ذاء  ال��غ��ذاء،  اإل��ى  العقل  يحتاج 
املفيدة، وكل معلومة تقراأها  القراءة اجليدة 
اإل��ى  ت��خ��زن تلقائيا يف ع��ق��ل��ك، ورمب���ا حت��ت��اج 
اأن تنمي  م��ا، وميكنك  ي��وم��ا  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه 
معرفتك وثقافتك عن طريق اختيار املنا�صب 
من الكتب التي تفتح اآفاقاً اأمامك وتزيد من 
علمك وثقافتك. ومن فوائد القراءة ما يلي:

التو�سع اللغوي
 ك��ل��م��ا ق����راأت اأك����ر زادت م���دارك���ك ال��ل��غ��وي��ة، 
ليتعرف  الإن�صان فر�صة  اأم��ام  تفتح  والقراءة 
ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن امل�����ص��ط��ل��ح��ات وال��رتك��ي��ب��ات 
العلوم  يف  اأو  العربية  اللغة  يف  �صواء  اللغوية 

من  وغ��ريه��ا  وال��ط��ب  النف�س  كعلم  املختلفة 
امل���ج���الت ال��ت��ي ت���ق���راأ ف��ي��ه��ا، ف���ت���زداد ثقافته 
مهاراته  وتتح�صن  ل�صانه  وينطلق  وف�صاحته 
التي تقراأها جزًءا  املفردات  الكتابية، وت�صبح 
من الكلمات التي ت�صتخدمها يوميا حتى دون 

اإدراك منك.

حت�سني الذاكرة
 ع��ن��د ق������راءة ق�����ص��ة م��ع��ي��ن��ة ���ص��ت��ج��د نف�صك 
م�����ص��ط��را اإل�����ى ح��ف��ظ اأ����ص���م���اء ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
اأو  الق�صة  يف  ودوره���م  الثقافية  وخلفياتهم 
الرواية، وهو ما يعد مترينا مهما لذاكرتك، 
وغالبا ما جتد اأن الأ�صخا�س الذين يقروؤون 

روان الهاشم:
بالقراءة والتأمل طورت 
موهبتي في الكتابة 

أروى البشري

الإجنليزية  اللغة  بق�صم  الطالبة  اأك��دت 
روان  باملحالة،  الآداب  و  العلوم  كلية  يف 
الها�صم، اأنها طورت موهبتها  يف الكتابة 
امل�صتمرة،  ال���ق���راءة  م��ن خ���الل  الأدب���ي���ة 
اأ�صخا�س  ما حولها من  كل  والتاأمل يف 
اإلى عزمها   واأحداث وت�صرفات، م�صرية 
على  والعمل  للكتابة  التام  التفرغ  على 
اإ�����ص����دار ك���ت���اب ج���دي���د ل���ه���ا. وت��ط��رق��ت 
اإل��ى اإ�صدارها  روان يف ح��وار مع »اآف��اق« 
الأول، موؤكدة اأن �صديقاتها قمن بجمع 
ك��ت��اب��ات��ه��ا واإ����ص���داره���ا يف ك��ت��اب ب��ع��ن��وان 

»ذاكرة قلب«.

متى بداأ �سغفك بالكتابة؟
ب����داأت مم��ار���ص��ة ال��ك��ت��اب��ة  يف ���ص��ن ال����13، 
وكانت كتاباتي اأقرب ما تكون للخواطر، 
قامت  حتى  لنف�صي  بها  اأحتفظ  وكنت 
يف  يل  وت��ق��دمي��ه��ا  بجمعها  ���ص��دي��ق��ات��ي 
كتاب يحمل كل ما كتبت اآنذاك. وحينئذ 
اأده�������ص���ن���ي ك���ل م���ن ح����ويل ب��اإع��ج��اب��ه��م 
مما  بع�صا  اأدّون  ف��اأخ��ذت  وت�صجيعهم 
ال��ذي  اإن�صتغرام  على  ح�صابي  يف  اأك��ت��ب 

اأن�صاأته خ�صي�صا لذلك.

وكيف كانت ردود فعل املتابعني؟ 
ومل  اإيّل،  بالن�صبة  باحللم  اأ�صبه  ك��ان��ت 
اأنها �صتكون بهذا القدر من  اأعتقد  اأكن 

الإعجاب والإطراء.

كيف طورت  موهبتك؟
ب��ال��ق��راءة وال��ت��اأم��ل يف ك��ل م��ا ه��و حويل 
اإل��ى  اإ���ص��اف��ة  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن ت�صرفات 

الأحداث.

اأي نوع من الكتب تف�سلني قراءته؟ 
اأحب اأن اأقراأ الكتب الب�صيطة واملخت�صرة 
يف  املعنى  والعميقة  املعلومة  تو�صيل  يف 

الوقت ذاته.

 هل هناك كتاب و�سعراء

تقرئني لهم؟
م��ن��ه��م: ن����زار ال��ق��ب��اين، وف��ه��د ال���ع���ودة، 

وغازي الق�صيبي.
حدثينا عن اإ�سدارك الأول؟

ك��ت��اب  ب��ع��ن��وان »ذاك����رة ق��ل��ب« مل ي�صدر 
يل  وق��دم��ت��ه  الآن،  ح��ت��ى  ر���ص��م��ي  ب�صكل 
قمن  الالتي  املقربات  �صديقاتي  بع�س 
ب��ت��ج��م��ي��ع ك���ل م���ا اأك��ت��ب��ه ب�����ص��ك��ل خ��ا���س، 
ن�صخة فقط   يقارب 70  واأُ���ص��در منه ما 

عام 1435. 

ما ال�سعوبات التي واجهتك
يف اإ�سدار الكتاب؟

اع��ت��ق��اد ال��ق��ارئ اأن ك��ل م��ا اأك��ت��ب��ه يتعلق 
ب�صكل عام وعن كل  اأكتب  اأن��ا  بينما  بي، 
ما  يوؤثر فيني، ولي�س ما يتعلق بحياتي 
ق�ص�س  ع���ن   اأك��ت��ب  واإمن����ا  ال�صخ�صية، 
بتقم�س  رغبتي  اأث����اروا  ق��د  واأ���ص��خ��ا���س 
ل�صان حالهم.  على  واحل��دي��ث  اأدواره���م 
وهذا ما يجعلني اأتردد يف ن�صر كثري من 

الكتابات.
 

اأبرز من دعمك؟
ملهمي الأول اأبي، وكان ال�صخ�س الأول 
بيدي  اأم�صكت  يد  واأول  له،  ال��ذي كتبت 

بهذا الطريق.
ن�سو�ص اأدبية تاأ�سر قلبك؟

وقد قال بعد طوِل تاأّمٍل: 
ماكنُت اأُجيُد الع�صق فماذا جرى؟ 

اأعبُث هناك وهنا 
طريقي دائماً ناق�ُس اخُلطى 

حتى اأوَقَعتني عيناِك يف بحر الهوى 
غرقُت بها فاأب�صرُت كل املُنى 

احببت املُكوَث داخلها لكي اأرى
زماَن الُطهِر والتُّقى 

زماَن الع�صق ِوالهوى 
ا ليتني اأتغنى بها �صعرا ورواياٍت ُتروى  اأًيّ
باحُل�صن  ِه���َي  وت��ف��وُق  قي�ُصها  ان��ا  لُكنت 

ليلى 
عيناِك �صحٌر وطريق ِغوى 

عيناِك �صالٌل وهدى 

عيناها اأيا منبَع الِغنى
ف�سهاُمك ل تخطُئ الرمي 

كثريٌة بال�صواد تغت�صي
ِظالُلها باخلدِّ ترمتي 

وان رفعِتها اإيلَّ لتنُظري
 اأراها باخلجل تكت�صي 

��ُل��ه��ا واأُع����ّوُذه����ا واأك�����رر اإين ُم��ت��ّي��ٌم  ف��اأُق��بِّ
فَتب�صّمي

لأرى غّمازاُت اخلدِّ املُتورِّدي 
ِج  وا�صتن�صُق َعَبَق �صعَرِك املُموَّ

ق�صرَيتي فاتنتي انت بكلِّ ِرقٍة 
اأ�صَرتني مالحُمك املخلوقِة بدّقٍة 

جمنوٌن بِك قد اأ�صَمّيَتني
فَدعي جنوين ُيبعُرِك ويبعُرين 

او  اأتُركه  اأن  فاأبيُت  هياٌم قد كرنا معُه 
يرتكني 

واأن���ه���ى ح��دي��َث��ُه اأن����ا ب��ال��ع�����ص��ِق ل اأج��ي��ُد 
�صياغة اأحُريف 

فكوين اأنت قارئتي واكتبيني ودّوين
فلتعلمي  بقلبي  مما  كثريا  و�صتجهلن 
م�صاعرَك  �صياغة  اأنهيُت  ق��د  َذا  اأن��ا  ه��ا 

عا�صقي. 
ب��ع�����س  ب������وِح  يف  ق�������ص���رُت  اإن  واأع������ت������ذُر 

احلقائِق.

خططك امل�ستقبلية لتنمية 
موهبتك؟ 

اإحاطة نف�صي بكل من يهمه جمال 
موهبتي؛ وعر�س اأفكاري وكتاباتي 
وغريها   لغوين،  م�صححن  على 
بع�صا  تتطلب  التي  اخلطوات  من 
�صاأتفرغ  ال��وق��ت واجل��ه��د، كما  م��ن 
ت��ف��رغ��ا ت��ام��ا ل��ل��ك��ت��اب��ة، وق���د يكون 
اإ����ص���دار ك��ت��اب اآخ���ر اإح����دى ث��م��رات 

تلك اجلهود .

ما ن�سيحتك لكل من ميلك
موهبة الكتابة؟

�صاأكتفي بقول »ال�صربة التي ل متيتك  
فالطريق  باملحاولة،  وا�صتمر  تقويك«، 
ول  ق���ي���ودا  لنف�صك  جت��ع��ل  ول  ط���وي���ل، 

ت�صمح لأحد اأن يقيدك.

+ 
ق

فا
آ

إنفوغرافيك

رواي���ات معينة ي�����ص��ردون م��ا ق��د ق���راأوه لأح��د 
الأ�صخا�س املقربن اأول باأول، وهو اأمر مفيد 

جدا لتح�صن الذاكرة وتنميتها.

تطوير مهارات الكتابة
اأن وراء كل كاتب عظيم كم هائل   ل �صك يف 
م��ن ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ق���راأه���ا؛ ف��ال��ق��راءة وح��ده��ا 
الإبداعية،  الكتابة  مهارات  تنمي  اأن  بو�صعها 
اإليها  حتتاج  التي  الثقافة  تنمي  اأي�صا  وه��ي 
بالكتابة  مهتما  كنت  اإن  لذلك  كتاباتك؛  يف 
اأو ك��ن��ت مت��ل��ك ب���ذرة م��ن ال��ك��ت��اب��ة الإب��داع��ي��ة 
ف��اح��ر���س ع��ل��ى تنمية ت��ل��ك امل��ه��ارة ب��ال��ق��راءة 

امل�صتمرة واملتنوعة يف جميع املجالت.
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مدارس الفن التشكيلي
ت�����ع�����ددت و ت���ن���وع���ت وك�������رت امل����ذاه����ب 
اأوروب��ا،  يف  والت�صكيلية  الفنية  والأ�صكال 
ح���ي���ث ظ���ه���رت و���ص��ط��ع��ت ف���ن���ون ع�����ص��ر 
ع�صر  اخلام�س  القرن  اأوائ��ل  يف  النه�صة 
و���ص��اح��ب ذل���ك اإع���ت���زاز وت��ف��اخ��ر الفنان 

بفرديته وموهبته.
الدينية  الأح��داث  و  التغريات  اإن  اإل 
وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف 
املجتمع عام 1600 كان لها دور يف ظهور فن 
ك��ان يف خدمة الطبقات  ال��ذي  »ال��ب��اروك« 
ارتبط  الذي  »الروكوكو«  وطراز  املي�صورة، 
بالعائالت النافذة، على اأن طراز الروكوكو 

اختفي من فرن�صا بعد قيام و اندلع الثورة 
الفرن�صية عام 1789، وظهر بها طراز فني 
الإغريقية  الفنون  مقوماته  م��ن  ا�صتمد 

الرومانية باإ�صم »الكال�صيكية العائدة«.
الفنية  وت��ت��اب��ع��ت احل���رك���ات  وت���وال���ت 
القرن  مطلع  منذ  الغرب  يف  الت�صكيلية  و 
ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر ف��ظ��ه��رت »ال��روم��ان��ت��ي��ة« و 

»الطبيعية« و »الواقعية«.
اإن  الفنون جند  ولأول مرة يف تاريخ 
لتاأثري  يخ�صع  للفن  الت�صكيلي  ال��ت��ط��ور 
واحلديثة،  اجل��دي��دة  والكت�صافات  العلم 
حيث بداأ العلماء يبحثون يف عالقة ال�صوء 

ب����الأل����وان، ك��م��ا اخ���رتع���ت اآل����ة ال��ت�����ص��وي��ر 
ال�صم�صي و�صاهمت هذه الأحداث يف ازدهار 

و ابراز املذهب التاأثريي.
الع�صرين  ال��ق��رن  اإل���ى  ن�صل  اإن  وم��ا 
ح��ت��ى ن��ق��اب��ل ون�����ص��اه��د و م��ذاه��ب ج��دي��دة 
من اأبرزها واأهمها املذاهب »التكعيبية«  و 

»الوح�صية« و »امل�صتقبلية«.
وع���ن���دم���ا ان���دل���ع���ت احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة 
الدول  التي عمت  الفو�صى  اأث��رت  الأول��ى، 
وانفعلت  الإن�صانية  املجتمعات  يف  والبالد 
تبحث  الت�صكيلن  ال��ف��ن��ان��ن  م��ن  ط��ائ��ف��ة 
ف�صربوا  وامل��اآ���ص��ي،  ب��الأه��وال  ال�صهرة  ع��ن 

بالقيم اجلمالية التي ورثها الفنانون عن 
اأجدادهم عر�س احلائط، واأخرجوا اأعمال 
جديدة وغريبة حتارب الفن، عرفت باإ�صم 
املتعددة  احلركات  هذه  واختتمت  »ال���دادا« 

بحركتي »ال�صريالية« و »التجريدية«.
الغو�س  اإل���ى  »ال�����ص��ري��ال��ي��ة«  وت��ه��دف 
وال���ت���ع���م���ق وال���ب���ح���ث يف اأع����م����اق ال�����ص��ع��ور 
اإلى  »التجريدية«  ت�صعى  بينما  الإن�صاين، 
وجمال  فن  يف  والبحث  والتعمق  الغو�س 
الأ�صكال ويف عالقاتها مع بع�صها البع�س 
���ص��واء م��ن ناحية  ال��ف��ن��ي،  العمل  يف رط���ار 

تركيب الأ�صكال اأو األوانها.

+ 
ق

فا
آ

 هل واجهتك اأي من املعوقات؟  
متخ�ص�صة  تعليمية  دورات  هناك  تكن  مل 
ل��ل��ط��الب يف امل���راح���ل ال���درا����ص���ي���ة، ك��م��ا ل 
اأو  الر�صم  اأ�صا�صيات  لتعليم  دورات  توجد 
اأي نوع من اأنواعه، بالإ�صافة اإلى ال�صغط 
الدرا�صي الذي كان يعوق ممار�صتي للر�صم، 
بجانب  قلة من يهتمون بالفنون، وهو ما 
ولأغلب  يل،  كبريا  عائقا  زال،  وم��ا  �صكل، 
الر�صامن املبتدئن، لكنني وهلل احلمد هلل 

ا�صتطعت جتاوز كل ذلك.

اأهم من دعموك واأ�سهموا
يف تطوير موهبتك؟

الأ�صا�صي  الداعم  املتو�صطة كان  املرحلة  يف 
مدر�س  نا�صر  علي  الأ�صتاذ  وحم��ف��زي،  يل 
ال��ف��ن��ي��ة، وال����داع����م الأول  ال���رتب���ي���ة  م�����ادة 
ب��ع��د اهلل ���ص��ب��ح��ان��ه ه���م: وال����دي ووال��دت��ي 
واإخواين، اإذ كان لهم دور كبري يف م�صاركتي 
نف�صي  تطوير  ويف  امل�صابقات  م��ن  بالكثري 

وهلل احلمد.
امل��ع��ن��وي دوره كبري ج��دا يف  ف��ال��دع��م 
ا�صتمرار وتنمية وتطوير املوهبة، فكم من 
ر�صام موهوب توقف يف حمطة معينة لعدم 

ح�صوله على الدعم املعنوي. 

هادي الشهراني

ع��ب��داهلل  ال�����ص��ي��دل��ة،  بكلية  ال��ط��ال��ب  �صمى 
علي عكفي، عدم وجود دورات متخ�ص�صة، 
اإ����ص���اف���ة اإل�����ى ���ص��غ��ط ال���درا����ص���ة، م��ع��وق��ات 
واجهته ووقفت اأحيانا �صد تطوير موهبته 
يف الر�صم التي اكت�صفها قبل ثماين �صنوات، 
بينما عّد لوحة اخليل التي ر�صمها، وح�صل 
ب���اإح���دى  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  اإث����ره����ا  ع��ل��ى 

امل�صابقات، هي الأهم بالن�صبة اإليه.

متى بداأت عالقتك بالر�سم؟  
ق��ب��ل ن��ح��و ث��م��اين ���ص��ن��وات ع��ن��دم��ا ك��ن��ت يف 
امل��ت��و���ص��ط��ة، واك��ت�����ص��ف موهبتي يف  امل��رح��ل��ة 
الأ�صتاذ علي بن  الفنية  امل��ادة  الر�صم معلم 
املوهبة  ه��ذه  تطوير  معا  وح��اول��ن��ا  نا�صر، 
ب��امل��م��ار���ص��ة وال��ع��م��ل اجل����دي يف امل�����ادة، ثم 
متكنت بعد ذلك من اإجادة اأ�صا�صيات الر�صم 
وهلل احل��م��د.  وم���ع م���رور ال��وق��ت ت��ط��ورت 
موهبتي وب�صكل ملحوظ، ويعود ذلك بعد 
ف�صل اهلل، اإل اجتهادي واإ�صراري من اأجل 
ل��وح��ات فنية حت��وز ر�صاي  ل��دي  ت��ك��ون  اأن 
اأول ثم ر�صا من ي�صاهدونها، ولزلت اأطمح 

يف املزيد من الر�صوم الإبداعية. 

لوحة تعتز بها
واأو�سلتك اإلى حيث تريد؟  

هي لوحة كانت جم�صدة خليل، �صاركت بها 
جامعة  تنظمها  التي  امل�صابقات  اإح��دى  يف 
امل���ل���ك خ���ال���د، وهلل احل���م���د ا���ص��ت��ط��ع��ت من 

خاللها احل�صول على املركز الأول.

اأي الطرق ت�ستخدم لن�سر اإبداعاتك؟
ت�صكل  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  باتت 
عن�صرا مهما  يف جميع املجالت، وكل من 
لديه �صيء يريد اإي�صاله بي�صر يتجه اإليها. 
ع��ل��ى موقعي  اأع��م��ايل  اأن�����ص��ر  نف�صي،  وع���ن 

الن�صتقرام  و�صناب �صات. 

كلمة ور�سالة؟
كل �صخ�س ميلك بداخله موهبة مبقدوره 
اأن يكت�صفها، كما يجب عليه اأن ي�صعى اإلى 
ر�صاما،   يولد  مل  وال��ر���ص��ام  م���راده،  حتقيق 
وال�صاعر مل يولد �صاعرا، ول يولد  موهوب 
ممار�صة  اإل���ى  يحتاج  عمل  فكل  مبوهبته، 
وت��ع��ود واج��ت��ه��اد. واأخ���ريا، اأمت��ن��ى اأن تكون 
اجلنوبية  باملنطقة  ر���ص��م  م��ع��ار���س  ه��ن��اك 
وحتديدا يف اأبها لي�صقل املواهب ال�صبابية 

املدفونة.

عكفي: لوحة الخيل 
أوصلتني لمبتغاي..

وغياب الدورات صعوبة

اأحد اأعمال الفنان الإ�صباين ال�صهري »�صلفادور دايل«
رائد املدر�صة »ال�صريالية« يف الفن

إنفوغرافيك
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ضيوف الجامعة

الجراح: أسعدني ما رأيته من طاقة وحماسة 
وسط مسرحيي الجامعة

مشهور العمري

اأ�صاد املمثل ال�صعودي يو�صف اجلراح مبا 
باجلامعة  امل�صرحي  املهرجان  ت�صمنه 
مو�صيا  امل�صاركن،  ال�صباب  وبحما�صة 
كل من وقف على م�صرح اجلامعة باأن 
وخ�صو�صا  ور�صالة،  هدفا  لديه  يجعل 
اأنه �سيحتك مبجتمع اأكر يف امل�ستقبل، 
ك��م��ا اأو����س���اه���م اأي�����س��ا ب��ال�����س��ر وع���دم 

التنازل عن اأهدافهم..

كيف نظرت اإلى
املهرجان امل�سرحي

الذي اأقامته اجلامعة؟
ل��ق��د اأ���ص��ع��دت ج���دا مب��ا راأي���ت���ه يف ه��ذا 
ون���دوات،  وط��رح  تنظيم  م��ن  املهرجان 
اأمت��ن��ى ح�صوره  كنت  اأن��ن��ي  اأخ��ف��ي  ول 
م��ن��ذ دورت����ه الأول�����ى، وم���ن ه��ن��ا اأ���ص��ك��ر 
�صوؤون  وعميد  اجلامعة  مدير  معايل 
الطالب والدكتور حممد املبارك الذي 
حر�س ب�صدة على ح�صوري، واأ�صعدين 
م��ا راأي���ت���ه م��ن ط��اق��ة وح��م��ا���ص��ة و�صط 
معايل  الأول  امل�����ص��وؤول  ب��دع��م  ال�صباب 
يتابع ما يحدث  ال��ذي  مدير اجلامعة 
الطبيعي  م��ن  ف��ك��ان  بنف�صه،  ويح�صر 
اأن يكون لذلك اأثره الإيجابي على كل 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى امل��ه��رج��ان وامل�����ص��ارك��ن 

واحل�صور.

اأين امل�سرح ال�سعودي
وما الفرتات التي مر بها؟

امل�صرح  على  يحكمون  ما  دائما  النا�س 
ال�صعودي باأنه مل يكن جماهرييا، وقد 
ي��ك��ون ه��ن��اك دواف���ع خلف ه��ذا ال���راأي، 
من اأبرزها تف�صيل امل�صرحين التوجه 
اإلى التلفاز وامل�صاركة من خالل اأعمال 
امل�صرح  اأن  واأرى  م��ت��ع��ددة.  تلفزيونية 
من  ع��ادل  لي�س  اململكة،  م�صتوى  على 
ح��ي��ث ال��ت��وزي��ع، ف��ه��ن��اك م��ن��اط��ق حية 
امل�����ص��رح��ي��ة، ول��ه��ا ح�صور،  ب��امل�����ص��ارك��ات 
وه���ن���اك م��ن��اط��ق ح�����ص��وره��ا خم��ج��ل، 
واأخ��رى يبدو فيها امل�صرح ميتا متاما، 
يف  الريا�س  اأمانة  بتجربة  اأ�صيد  وهنا 
نريد  اأن��ن��ا ل  ه��و  امل��اأخ��ذ  امل�صرح، ولكن 

بل  منا�صبات  م�صرح  امل�صرح،  يكون  اأن 
امل�صرح  وا�صتمرارية  م�صتمرا،  م�صرحا 
امل�صوؤول، وبتحم�س  تاأتي بالقتناع من 
تعد  وه���ذه  املجتمع،  ورغ��ب��ة  املمثلن، 

اأركانا اأ�صا�صية للنجاح.

ما راأيك يف الطاقات
ال�سبابية امل�سرحية؟

واق��ع  م��ن  خ��ري  على  اأن��ه��م مقبلون  اأرى 
ما اأمل�صه من اهتمام متعاظم من القيادة 
وامل��ه��م معرفة  امل��ج��الت،  ك��ل  لل�صباب يف 
اإي�صال  وكيفية  امل�����ص��رح،  ور���ص��ال��ة  ه��دف 
ذل������ك، واأق���������ول مل����ن ي���ق���ف ع���ل���ى م�����ص��رح 
ور�صالة؛  هدفا  لديه  يجعل  اأن  اجلامعة 
اأن  وعليه  اأك��ر،  مبجتمع  �سيحتك  فغدا 

ي�سر واأل يتنازل عن هدفه ومراده.

هل اأنت ممن ينادون
بامل�سرح التعليمي
و�سرورة عودته؟

اأمتنى عودته بكل قوة، بل وتخ�صي�س 
ح�����ص��ة ل��ل��ت��م��ث��ي��ل امل�����ص��رح��ي ي��ت��م من 
فمدار�صنا  امل��واه��ب،  اكت�صاف  خاللها 
امل�صرحية  ب��امل��واه��ب  ت��ع��ج  وج��ام��ع��ات��ن��ا 
ال��ت��ي مل ُت��ك��ت�����ص��ف ح��ت��ى ال���ي���وم، وم��ن 

ال�صروري اأن يعود امل�صرح التعليمي يف 
العلمي  احل��راك  ليالئم  التوقيت  هذا 
والثقايف والفني، ولكي ي�صاعد الطالب 
تعليمهم  تعوق  التي  ك�صر احلواجز  يف 

وتقدمهم.

ر�سالة يف م�ساحة حرة؟ 
اأكرر �صعادتي بح�صور املهرجان، واأدعو 

يوسف الجراح
ع��ام  اجل����راح  ي��و���ص��ف  • ول���د 

1965 يف املدينة املنورة.
خمتلفة  اأع��م��ال  يف  تنقل   •

قبل احرتافه التمثيل.
العميد  اأدواره  اأ�صهر  من   •

اأ�صعد عمر قلي )خال فوؤاد(.
برنامج  تقدمي  يف  ���ص��ارك   •

اآدم على قناة اإم بي �صي.
ي��وم��ي��ات  م�����ص��ل�����ص��ل  • ي���ق���دم 

.MBC FM عبا�س على

واأن  ال�����ص��ب��اب،  خ��ط��ى  ي���ب���ارك  اأن  اهلل 
دينهم  خدمة  يف  امل�صرح  بهذا  ي�صهموا 
ووط��ن��ه��م، واأو���ص��ي��ه��م ب����اأن ي��ح��ر���ص��وا 
حتقيقها  اإل���ى  وي�صعوا  الأه����داف  على 

بتوا�صع وهمة.
اجل��ام��ع��ات  تطبق  اأن  اأمت��ن��ى  ك��م��ا 
م��ث��ل ه����ذه الأف����ك����ار امل�����ص��رح��ي��ة ال��ت��ي 

�صت�صقل املواهب وتقوي عودها.

+ 
ق

فا
آ

المسرح اإلغريقي
يعد امل�صرح الإغريقي مظهرا وا�صحا 
م����ن م���ظ���اه���ر ال����ف����ن يف احل�������ص���ارة 
الإغ��ري��ق��ي��ة، ك��م��ا اأن����ه ب��وت��ق��ة جلمع 

وتعاون عدد من الفنون.
ون�����ص��اأت ال��رتاج��ي��دي��ا وات��خ��ذت 
اأ�����ص����ول����ه����ا الأول�����������ى م�����ن الأغ��������اين 
ال���دي���ث���ورام���ب���ي���ة، وه�����ي ع����ب����ارة ع��ن 
ط���ق���و����س ل����الإغ����ري����ق����ي����ن. وت��ق�����ص��م 
الأعياد التي تتم فيها هذه الطقو�س 
اأعياد  وهي:  ثالثة  اإلى  والحتفالت 
املدينة،  اأعياد  اأو  الكرى  ديونيزو�س 
الريفية.  والأع��ي��اد  الع�صري،  واأع��ي��اد 
اأما الدراما اليونانية فكانت حتى بعد 

تطورها ون�صجها يف القرن اخلام�س 
ق��ب��ل امل���ي���الد ع��ل��ى ي���د »ا���ص��خ��ي��ل��و���س« 
ومعا�صريه ومن جاءوا بعدهم، كال ل 
يتجزاأ من طقو�س الحتفال بديوين 
زو����س يف ع��ي��د ال��دي��ون ي��زي��ا الأك���ر.  
تبعا  الإغريقية  امل�صرحيات  وتق�صم 

لأمناطها اإلى ثالثة اأنواع:
امل�����اأ������ص�����اة  ال������رتاج������ي������دي������ا:   •

Tragedy
Comedy امللهاة • الكوميديا: 

ال�������ص���ات���ريي���ة:  امل�������ص���رح���ي���ات   •
م�������ص���رح���ي���ات  اأي  ال���ت���ي�������ص���ي���ة  اأو 

.Satyres التيو�س

أشهر الممثلين اإلغريق
• اأ�صخيليو�س.
• �صوفوكلي�س.
• يوريبيد�س.

شكل المسرح
لأن  م�صرح،  بها  ك��ان  اإغريقية،  مدينة  كل 
امل�صرح، كان جزءا من الحتفالت الوثنية 
يف ال���ب���داي���ة، والإغ����ري����ق ك���ان���وا م��غ��رم��ن 
ب��ال��غ��ن��اء وال��رق�����س. وامل�����ص��ارح ك��ان��ت تبنى 
ال�صيفي.  ال�صينما  مثل  الطلق،  الهواء  يف 
وكانت امل�صارح تبنى يف �صفوح اجلبال على 
���ص��ك��ل ن�����ص��ف دائ�����رة، وي��ت�����ص��ع ك���ل م��ن��ه��ا يف 

املقاعد  اأن  األف م�صاهد. كما  ل� 18  الغالب 
كل  �صفوف،  �صكل  يف  احلجر  من  �صممت 
اأم��ام��ه، حتى  ال���ذي  اأع��ل��ى م��ن  �صف منها 
يرى امل�صاهد وي�صمع اأحداث امل�صرحية دون 
املركز،  ويف  اأم��ام��ه.  اجلال�س  من  م�صايقة 

دائرة للرق�س ومكان لالأورك�صرتا.
امل���ك���ان امل��رت��ف��ع داخ�����ل ال����دائ����رة، هو 
امل�����ص��رح ال����ذي ي��ق��ام ع��ل��ي��ه ال��ع��ر���س؛ وك��ل 
امل��م��ث��ل��ن، ك���ان���وا م���ن ال����رج����ال، ي��ل��ب�����ص��ون 
اأق��ن��ع��ة ك��ب��رية ت��ب��ال��غ يف ت��ع��ب��ريات ال��وج��ه 
تقوم  ك��ب��رية  ال��ف��م  ففتحة  والأح��ا���ص��ي�����س، 
ب��ت�����ص��خ��ي��م ال���������ص����وت، وال���ت���م���ث���ي���ل ي��ك��ون 

بالكلمات اأو بال�صعر.
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مقررات دراسية

مقرر اإلفالس دليل عملي
لطالب العلوم اإلدارية

عبد اهلل زارب

يندرج مقرر »الإفال�س والأوراق التجارية« 
الإداري�����ة،  ال��ع��ل��وم  كلية  يف  ال��ق��ان��ون  بق�صم 
يف  احل�صور  تتطلب  التي  امل��ق��ررات  �صمن 
مكثفة  مراجعة  ثم  ال�صرح،  ل�صماع  القاعة 
لكون  وذل����ك  امل��ع��ل��وم��ة،  لتثبيت  ال��ب��ي��ت  يف 
اأكر ب�صبب الكم  املادة حتتاج لرتكيز  هذه 
ال��ه��ائ��ل م���ن امل��ع��ل��وم��ات، واح��ت��وائ��ه��ا على 
مثل  التجارية  ب��الأوراق  تتعلق  مو�صوعات 
ال�����ص��ن��دات وال�����ص��ي��ك��ات وغ��ريه��ا مم��ا يظهر 

كثريا يف ال�صتعمال اليومي يف احلياة.

رأي طالبي
يف ا���ص��ت��ط��الع م���ع ع����دد م���ن ط����الب ق�صم 
اأهمية  على  �صددوا  الإدارة،  بكلية  القانون 
ال��ت��ج��اري��ة«  والأوراق  »الإف����ال�����س  م���ق���رر 
واحلياة  الدرا�صة  خالل  امل�صتمرة  وفائدته 

العملية واخلا�صة. 
وع����ن م����دى ���ص��ع��وب��ة امل���ق���رر، ت����راوح 
ت��ق��ي��ي��م ال���ط���الب ب���ن ���ص��ع��ب اإل�����ى �صعب 
باأنه يحوي معلومات  جزئيا، معللن ذلك 
ك��ث��رية وم��ت��ن��وع��ة، ت��ت��ط��ل��ب ���ص��اع��ات اأك���ر 

لالإملام الكامل باملقرر.
معدلت  ت��راوح��ت  ذات���ه،  ال�صياق  ويف 
املتدنية  ب��ن  اآراوؤه����م  امل�صتطلعة  ال��ط��الب 
واجليدة، ب�صبب �صعوبة املادة وحاجتها اإلى 
والرتكيز  وامل��راج��ع��ة  ال�صتذكار  م��ن  كثري 
قولهم،  ح�صب  امل��ح��ا���ص��رة،  خ��الل  امل�صتمر 
بيد اأنهم اأجمعوا على اأهمية املقرر وفائدته 
العملية  واحلياة  الدرا�صة  خالل  امل�صتمرة 

واخلا�صة.
باأنه  الطالب  اأف��اد  املقرر،  اأ�صتاذ  وعن 

»ي��ق��وم ب��واج��ب��ه ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، و�صرحه 
املعلومات  ما يحدثه كرة  واأن  ج��دا،  جيد 
النظرية والإلقاء امل�صتمر من ملل للطالب 
مناق�صة  اأك���ر  ط���رق  ا���ص��ت��خ��دام  ي�صتدعي 

وتفاعلية«. 
توا�صل  قنوات  هناك  اأن  اإلى  واأ�صاروا 
مع اأ�صتاذ املقرر كال�صاعات املكتبية، اإ�صافة 

اإلى مواقع التوا�صل الجتماعي وغريها.

رأي أستاذ المقرر
ات��ف��ق اأ����ص���ت���اذ امل���ق���رر ال���دك���ت���ور ه����اين عبد 
رب��ه مع  ال��ط��الب على ���ص��رورة زي���ادة عدد 
���ص��اع��ات امل��ق��رر، لكنه ن��ف��ى يف ال��وق��ت ذات��ه 
وج��ود �صعوبة يف امل��ادة، وق��ال »امل��ادة لي�صت 
تتطلب  ول��ك��ن  ال���ط���الب،  ق���ال  ك��م��ا  �صعبة 
ال�صرح، ثم  القاعة ل�صماع  اأول احل�صور يف 
لأنها  املعلومة،  لتثبيت  البيت  يف  املراجعة 
الهائل  الكم  اأكر ب�صبب  اإلى تركيز  حتتاج 

من املعلومات التي تت�صمنها املحا�صرة«.
واأ��������ص�������اف »امل������ق������رر ي����ح����ت����وي ع��ل��ي 
مثل  التجارية  ب��الأوراق  تتعلق  مو�صوعات 
ال�����ص��ن��دات وال�����ص��ي��ك��ات، وه����ي م��و���ص��وع��ات 
ت��ظ��ه��ر ك���ث���ريا يف ال���ص��ت��ع��م��ال ال��ي��وم��ي يف 
احلياة؛ ولذا حتتاج اإلى اهتمام كبري، وبها 
قواعد يجب مراعاتها، واإل ترتب علي عدم 

مراعاتها �صياع احلقوق«.
ي�صمل مو�صوعا  املقرر  اأن  اإل��ى  واأ�صار 
منه،  الواقي  وال�صلح  الإفال�س   هو  مهما 
اأن  م��وؤك��دا  املتعرين،  التجار  يخ�س  وه��و 
مل��ع��رف��ت��ه ودرا����ص���ت���ه اأث�����را ك��ب��ريا يف احل��ي��اة 
الق���ت�������ص���ادي���ة ل���ل���دول���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة علي 
ال��ن�����س��اط الق���ت�������س���ادي وق���وت���ه؛ وم����ن ثم 
حقيقيا  اإفال�س  املفل�صن  التجار  م�صاعدة 
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رمز المقرر: 452 نظم -3 

أستاذ المقرر: د. هاني عبد ربه
القسم: القانون

الكلية: العلوم اإلدارية

معايير الختيار المحامي المناسب
ع��ن��د ب��ح��ث��ك ع���ن حم���ام م��ن��ا���ص��ب ف���اإن 
اأف�صل طريقة ت�صل بها اإليه هو تزكية 
اأن  على  بهم،  وتثق  تعرفهم  اأ�صخا�س 
تكون تزكيتهم مبنية على اأ�صا�س قوي، 
وفقا  ير�صدك  من  هناك  يكن  مل  واإذا 
اأن تذهب ملحام ميكن  ملا �صلف، فيجب 

الوثوق به وفق بع�س املوؤ�صرات:
املجتمع  يف  امل��ح��ام��ي   ���ص��ه��رة   •
وا���ص��م��ه  ع��م��ل��ه،  يف  ج��ي��دا  ب�صفته 

الذي يفرت�س اأن يحافظ عليه.
م��ه��ن��ة  يف  ال���ط���وي���ل���ة  خ���رت���ه   •
املحاماة مع حتقيق نتائج اإيجابية 

خالل فرتة عمله.

•  يجب اأن تتبن اإن كان املحامي 
ال������ذي ق�������ص���دت���ه م��ت��خ�����ص�����ص��ا يف 
تكن  اإذا مل  اإل���ي���ه،  امل��وك��ل  ال��ع��م��ل 
ق�صيتك من الق�صايا التي ميكن 
باأن  علما  يتولها،  اأن  حم��ام  لأي 
يتقا�صون  ل  ال��ع��ادة  يف  امل��ح��ام��ن 
م��ق��اب��ال م��ال��ي��ا ع��ل��ى اأخ����ذ ال����راأي 
ق�صايا،  من  عليهم  يعر�س  ما  يف 
وبذلك تتمكن من تقرير �صالمة 

راأي املحامن لتختار الأن�صب
ب��ي��ن��ك  ع���ق���د  حت����ري����ر  • اط����ل����ب 
وب���ن امل��ح��ام��ي ي��ذك��ر ف��ي��ه العمل 
امل���وك���ل اإل���ي���ه وال���ت���زام���ات���ك، مثل 

امل��ق��اب��ل امل�����ايل وك��ي��ف��ي��ة ���ص��داده��ا 
وا�صتحقاقها، وغري ذلك.

م��ك��ت��ب  ع���ن���د  ق�����ص��ي��ت��ك  • ت���اب���ع 
من  ف��ذل��ك  ب����اأول،  اأول  حماميك 
حقك مقابل ما تدفعه من اأموال.
اأخ�������ريا، م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت خ��رة 
امل��ح��ام��ي وح��ن��ك��ت��ه وذك�������اوؤه، فلن 
ي�صل اإل اإلى ما كتبه اهلل �صبحانه 
ب��ي��ده  اأول واأخ�����ريا  ل���ك، ف���الأم���ر 
يطبق  ال��ق��ان��ون  اأن  كما  �صبحانه، 
على اجلميع مبن فيهم املحامون، 
مدنيا  م�صاءلته  ميكن  فاملحامي 

وجزائيا اإذا اأخطاأ يف عمله.

الواقي  بال�صلح   امل�صكلة  ه��ذه  اجتياز  على 
من الإفال�س.

وت���اب���ع »ي��ت�����ص��م��ن اأي�����ص��ا م��و���ص��وع��ات 
كاحل�صاب  ال��ب��ن��وك  عمليات  تخ�س  مهمة 
اجل�����اري والع���ت���م���اد امل�����ص��ت��ن��دي، وغ��ريه��ا 
بع�س  ت�صمل  كما  امل�صرفية،  العمليات  من 
ال��ع��ق��ود ال��ت��ج��اري��ة، ل��ت��وع��ي��ة ال��ط��ال��ب بها 
التجارية  وال��وك��الت  ال�صم�صرة  عقد  مثل 
وكلها  النقل  وعقد  التجاري  الرهن  وعقد 

مو�صوعات مهمة«.

مستويات الدارسين
امل�صتويات تختلف من  اأن  واأو�صح عبدربه  

لباأ�س  جمموعة  فهناك  اآخ���ر،  اإل��ى  طالب 
بها ممتازة، تتمتع باإمكانية حت�صيل عالية 
وه���م جم��ت��ه��دون، ب��ي��ن��م��ا ي���ت���درج امل�����ص��ت��وى 
اإل��ى  ج��دا  ج��ي��دا  م��ن  للغالبية  التح�صيلي 
حت�صيلهم  ي���ك���ون  »ق����د  واأردف  م���ق���ب���ول. 
متابعتهم  ل��ك��ن  مم��ت��ازا  ال��ف��ه��م  يف  العلمي 
اأقل  م�صتواهم  ولذا  كثريا؛  اأقل  املذكرة  يف 
اأن  ب�صبب  ال�صابقة،  املجموعة  م��ن  قليال  
املعلومات ذات كم كبري وحتتاج لتثبيت من 
خالل املذاكرة. اأما املجموعة الأخرية فهي 
متدن  التح�صيلي  وم�صتواهم  ج��دا  قليلة 

وهم مهملون يف مذاكرتهم«. 
واأ���ص��ار اإل��ى اأن ه��ذه امل��ادة ل ي�صتطيع 

بها  م��ادة  لكونها  املتخ�ص�س  اإل  تدري�صها 
موؤكدا  ومعلومات غزيرة،  كثرية  اإج��راءات 
�صياع  اإل���ى  يف�صي  ذل���ك  م���راع���اة  ع���دم  اأن 

احلقوق.

خلفية قانونية
وال�صلح  التجارية  الأوراق  مقرر  اأن  يذكر 
ال����واق����ي م���ن الإف�����ال������س، ي�����ص��م��ل ال��ع��ق��ود 
الأوراق  ال���ب���ن���وك  وع���م���ل���ي���ات  ال���ت���ج���اري���ة 
وال�صند  وال�صيك  الكمبيالة  على  التجارية 
امللكي  باملر�صوم   الإذين، وهي كلها منظمة 
ل  جت��اري��ة  اأوراق  وه��ي   ،1383 ل�صنة   37 م 
غني عنها يف احلياة واملعامالت التجارية؛ 

ومن ثم لبد اأن يكون هناك  تو�صيح كاف 
مع  يتفق  مب��ا  ا�صتخدامها  ميكن  لكي  لها 

النظام.
واأم����ا ال�����ص��ل��ح ال���واق���ي م��ن الإف��ال���س 
  ،1416 ل�صنة   16 م  امللكي  باملر�صوم  ف�صار 
وهو نظام يهدف اإلى جتنيب التاجر الوقوع 
يف دوامة الإفال�س مادام لديه ح�صن النية، 
م�صتحكمة  م��ال��ي��ة  ���ص��ائ��ق��ة  ب��ه  م���رت  لكنه 
املالية؛  اأحواله  وا�صطراب  تعره  اإلى  اأدت 
ومن ثم جاء القانون لي�صجع الدائن على 
كبوته   من   ي��خ��رج  ول��ك��ي  م��ع��ه،  الت�صالح 
للتجار  كثرية  يحقق م�صالح  وهذا  املالية، 

والدائنن واملجتمع.

+ 
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نظريات

د. آل زاهر: القيادة الخادمة تختزل سلوك القائد الناجح مع مرؤوسيه
عبد اهلل زارب

ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  اأ����ص���ت���اذ  ك�����ص��ف 
وت��خ��ط��ي��ط��ه ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، الأ���ص��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ن��ا���ص��ر اآل زاه����ر، اأن 
م�����ص��ط��ل��ح ال���ق���ي���ادة اخل����ادم����ة ي��خ��ت��زل 
اأن ي��ت��ب��ع��ه ال��ق��ائ��د  ال�����ص��ل��وك امل��ف��رت���س 
م��ع م��روؤو���ص��ي��ه، م��و���ص��ح��ا اأن اله��ت��م��ام 
مب���و����ص���وع ال���ق���ي���ادة اخل����ادم����ة ظ��ه��ر يف 

ال�صنوات القليلة املا�صية.
 ورغم ندرة الدرا�صات العربية التي 
اآل  ف��اإن  اخل��ادم��ة،  القيادة  منط  تناولت 
زاهر اأكد اأن الأ�صا�س يتج�صد يف �صخ�صية 
ال��ر���ص��ول ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م ال��ذي 
الإ�صالمي  املنهج  من  قيادته  يف  ينطلق 
الرباين، لفتا اإلى اأن اأف�صل توجيه على 
الإط�����الق مي��ك��ن ل��ل��ق��ائ��د اأن ي��ق��ت��دي به 
�صلى  لر�صوله  وج��ل  عز  اهلل  توجيه  هو 
وجه  على  وللم�صلمن  و�صلم  عليه  اهلل 
ال��ع��م��وم، يف ق��ول��ه ت��ع��ال��ى »ف��ب��م��ا رحمة 
ول��و كنت ف�صا غليظ  من اهلل لنت لهم 
القلب لنف�صوا من حولك فاعف عنهم 
ف��اإذا  الأم���ر  و���ص��اوره��م يف  لهم  وا�صتغفر 
يحب  اهلل  اإن  اهلل  ع��ل��ى  ف��ت��وك��ل  ع��زم��ت 

املتوكلن« )�صورة اآل عمران، 159( 
احلرمن  بلد  يف  »قيادتنا  واأردف   
ال�����ص��ري��ف��ن ����ص���رب���ت من����وذج����ا ق��ي��ادي��ا 
نف�صه  الأم������ر  ويل  ���ص��م��ى  اإذ  ل���ل���ع���امل؛ 
به  اإمي��ان عميق  مب�صمى مميز نابع من 

وهو )خادم احلرمن ال�صريفن(«.
للمفهوم  اأك���ر  تو�صيح  اإل���ى  وع���اد 
»القيادة اخلادمة نعني بها �صلوك  فقال 
وقتا  يق�صي  فهو  مروؤو�صيه  مع  القائد 
ليكونوا  الآخ���ري���ن  م�����ص��اع��دة  ط��وي��ال يف 
باحلقائق  ب��ت��زوي��ده��م  وي��ق��وم  ف��ع��ال��ن، 
وامل����وارد وامل��ع��ل��وم��ات وك��ل م��ا يحتاجون 
وج��ه،  اأك��م��ل  على  مبهامهم  للقيام  اإل��ي��ه 
ك��م��ا ت��ق��وم ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ع��ل��ى اأ���ص��ا���س 
اح����رتام امل��روؤو���ص��ن اأف�����رادا واإع��ط��ائ��ه��م 
ق����درا اأك����ر م��ن ال�����س��راك��ة يف الإ����س���راف 
وال��ت��وج��ي��ه واحل���ر����س ع��ل��ى ال���ص��ت��ن��ارة 

باآرائهم واإقرار ال�صواب منها«. 
وا�صتعر�س اآل زاهر اأبرز خ�صائ�س 

هذا النوع من القيادة كما يلي:

االستماع
ب��ان��ت��ب��اه وت��اأم��ل  ل��ل��ع��ام��ل��ن  اأول  ي�����ص��م��ع 
اإل��ي��ه لإط���الق اأفكارهم  وجل���وء الأف����راد 

وم�صاعرهم.

المشافاة
 ت���ق���دي���ر الأف������������راد ح������ال م��ع��ان��ات��ه��م 
وال�صتعداد لأخذ زمام املبادرة ل�صناعة 
ات�صال  على  منهم  وب��ن  بينهم  وح��دة 

بهم.

التعاطف
 يرى الأ�صياء من وجهة نظر العاملن 
الآخ��ري��ن  وق��ب��ول  ويفهمها  باملوؤ�ص�صة 

والعرتاف بهم.

الوعي
 يفهم نف�صه وي�صاعد على فهم الق�صايا 
امل�����ص��ت��م��ل��ة ع��ل��ى الأخ���الق���ي���ات وال��ق��ي��م 
ومتكن الفرد من الو�صول اإلى املواقف 
�صمولية  اأكر  زوايا  واحلكم عليها من 

وتكامال.

اإلقناع
الإيجابية  ال��ق��وة  ا�صتخدام  خ��الل  م��ن 
اأج��ل  م��ن  ق��ائ��دا  ب�صفته  ميتلكها  التي 

اإقناع الآخرين.

التصوير المفاهيمي
ال����ق����درة ع��ل��ى و����ص���ع وت��اأ���ص��ي�����س روؤي����ة 
وا���ص��ح��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة واإي�����ص��ال��ه��ا اإل���ى 

العاملن.

نفاذ البصيرة
ا�صتنادا  بامل�صتقبل،  التنبوؤ  على  القدرة 
من  امل�صتفادة  وال��درو���س  احلا�صر  اإل��ى 

املا�صي.

تقديم الخدمة
الل�����ت�����زام ب��ت��ل��ب��ي��ة ح����اج����ات الآخ����ري����ن 
ب��ان��ف��ت��اح واإق����ن����اع ب����دل م���ن ال�����ص��ي��ط��رة 

واملراقبة.

االلتزام بنمو اآلخرين
ال�صتجابة باحرتام لالآخرين وال�صماح 
الل��ت��زام  م��ع  ع��ن ح��ري��ة  بالتعبري  لهم 
املهني  والنمو  التطور  وحتقيق  بتنمية 

والروحاين.

بناء روح الفريق
م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي 
ينعك�س  مب��ا  املوؤ�ص�صة  داخ���ل  والأف�����راد 
اإيجابا على تنمية قيم الولء والنتماء 

واملواطنة التنظيمية.

+ 
ق

فا
آ

سماة تميز الشخصية القيادية
هناك 12 �صمة من �صمات ال�صخ�صية 
القيادية، مع التاأكيد اأن الأمر اأعمق 
م��ن جم���رد ���ص��ف��ات حم����دودة، لكنه 
اأو����ص���ح م��ا وج����ده م��ه��م��ا و���ص��روري��ا 
يكون  ل��ن  اإذ  ال��ق��ي��ادي��ة،  لل�صخ�صية 
القائد فعال وبارزا من دون توافرها 

فيه، وهذه ال�صمات هي:

اأن  توؤكد  الأبحاث  التخطيط:    •
يف  وقته  من   %80 مي�صي  القائد 
التنفيذ،  يف   %20 بينما  التخطيط، 

ول يرتك �صيئا للم�صادفة.
يف  يعمل  القائد  التنظيم:   •

حميط منظم من�صبط، وهو ميتاز 
واأهدافه  وقته  من  بدءا  بالتنظيم، 
مكتبه  تنظيم  اإلى  واأولوياته 

واأوراقه.
• اتخاذ القرار: 

القيادة هي فن اتخاذ القرار، القائد 
ي�صنع احلدث ول ينتظر ما يحدث.

يف  ماهر  االجتماعي:  الذكاء   •
كيف  يعرف  الآخر،  مع  توا�صله 
لالآخر،  ر�صالته  ويو�صل  يتحدث 
كما اأنه م�صتمع جيد، وحماور رائع.

• امتالك رؤية ثاقبة: يرى ما ل 
املوجه  النقد  يتقبل  الآخرون،  يراه 

ي�صع  الذي  وهو  خيالته،  اإلى 
اخلطط املبدعة يف الآخرين.

يفو�س،  كيف  يعرف  التفويض:   •
املهام  ويعطي  يفو�س،  ومتى 
لالأ�صخا�س القادرين على اإجنازها.

روح  بث  على  قادر  التحفيز:   •
نفو�س  يف  والتحفيز  احلما�صة 
يف  التحفيز  بقوة  يوؤمن  اأتباعه، 

ا�صتنفار قدرات رجاله.
• الثقافة: غزير املعرفة على درجة 
نف�صه،  من  يطور  العلم،  من  عالية 
القراءة  بقدرته من خالل  ويرتقي 

والدورات التدريبية والندوات.

مزعزع  قائد  يوجد  ل  الثقة:   •
قدراته  يف  القائد  ثقة  الثقة، 
القوة يف  تعطيه  التي  ومبادئه، هي 

ال�صيطرة على املواقف وامل�صكالت.
• االلتزام بالخطط: �صديد اللتزام 
اأن  يعرف  ي�صعها،  التي  باخلطط 
جهدا  ي�صتلزم  للغاية  الو�صول 
ووقتا، واأنه يجب اللتزام باخلطط 
حتى النهاية بال ياأ�س ول ا�صت�صالم.

هذه  تعد  الخلقي:  االلتزام   •
خ�صائ�س  واأقوى  اأهم  اأحد  ال�صفة 
الروؤية  يف  ل�صيما  الناجح،  القائد 
ميكنه  ل  فالقائد  الإ�صالمية، 

�صريعة  اأو  دنيوية  مكا�صب  حتقيق 
وقيمه  مبادئه  ح�صاب  على 
الدرا�صات  اأن  كما  ومعتقداته، 
�صديدي  الأتباع  اأن  توؤكد  احلديثة 
امللتزمة  ال�صخ�صية  مع  التفاعل 
التعامل  يف  بالأمان  وت�صعر  خلقيا، 

معها.
• الذكاء العقلي: ل ي�سرتط اأن 
يكون القائد عبقريا، لكنه يجب اأن 
يوؤهله  املتو�صط  فوق  بذكاء  يتمتع 
املختلفة  املعلومات  مع  للتعامل 
واملواقف  الطارئة  وامل�صكالت 

ال�صعبة.

أ. د.  علـي
بن ناصر شتوي

آل زاهر
خالد  امللك  جامعة  وكيل   •

لكليات البنات �صابقا.
• تاريخ احل�صول على درجة 

اأ�صتاذ :  1432 )2011(.  
• تاريخ التعين يف اجلامعة: 

.1419
ال���ب���ح���وث  ع���������ص����رات  ل�����ه   •

املن�صورة يف الإدارة والتعليم.
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أكاديميا
أقسام

رياض األطفال بتربية بأبها:
8 أعوام من صناعة معلمات محترفات

هنادي الشهراني

اأن�����س��ئ ق�����س��م ري���ا����س الأط���ف���ال يف كلية 
باأبها  عام 1430، وي�صم  للبنات  الرتبية 
للمنتجات  وم��ع��ر���ص��ا  م��ع��م��ل��ن،  ال��ق�����ص��م 
العام  وبلغ عدد خريجاته يف  الطالبية، 
قبول  مت  بينما  خ��ري��ج��ة،  املا�صي  200 

150  طالبة هذا العام.
الق�صم  الدكتورة  رئ��ي�����ص��ة  واأك�����دت 
م�����اج�����دة ف���ت���ح���ي �����ص����ل����ي����م  اأن ال��ق�����ص��م 
يف  اجلامعة  بدورها  م��ن  اأن�صى  اإمياناً 
قدر  ريا�س  اأطفال  على  معلمات  اإع��داد 
عال من الكفاءة والإعداد الرتبوي الذي 
يوؤهلهن للعمل يف جمال تربية الطفل، 
حتى ل ترتك هذه املرحلة لالجتهادات 
اأن  جميع  وخ�������ص���و����ص���ا  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، 
مرحلة  اأثبتت  اأن  والدرا�صات  الأب��ح��اث 
اأه��م م��راح��ل حياة الفرد،  ال��رو���ص��ة م��ن 

وبناء ال�صخ�صية ال�صوية.
 كما اأكدت الدكتورة ماجدة فتحي، 
ت��خ��ري��ج معلمات  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��م  ح��ر���س 
متخ�ص�صات يف املجال الرتبوي خلدمة 
املختلفة،  اح��ت��ي��اج��ات��ه  وت��ل��ب��ي��ة  ال��ط��ف��ل، 
ال��ث��ق��ايف حول  ال��وع��ي  اإلى  ن�صر  اإ���ص��اف��ة 
املرحلة  واأهمية  الأطفال  ريا�س  فل�صفة 
العلمي  بامل�صتوى  والرت��ق��اء  واأه��داف��ه��ا، 
جم��ال  يف  ل��ل��ع��ام��الت  واملهني  والثقايف 

ريا�س الأطفال.

شروط القبول
واأ������ص�����ارت ال����دك����ت����ورة م����اج����دة اإل����ى  اأن 
ه�����ن�����اك ب���ع�������س ال�����������س�����روط اخل���ا����س���ة 
مبا  الق�صم  تتمثل  يف  لقبول  الطالبات 

يلي:
���ص��ع��ودي��ة  ال���ط���ال���ب���ة  ت����ك����ون  • اأن 

اجلن�صية.
���ص��ه��ادة  ع��ل��ى  ت��ك��ون ح��ا���ص��ل��ة  • اأن 
من  يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية 

داخل اململكة اأو من خارجها.
ال���ق���درات، وف��رتة  اخ��ت��ب��ار  • دخول 

�صالحية الختبار �صنتان. 
ع��ل��ى  م�������ص���ى  ق����د  ي����ك����ون  ل  • اأن 
ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 
العامة اأو ما يعادلها مدة تزيد على 

خم�س �صنوات.

اأو  اخ��ت��ب��ار  اأي  ب��ن��ج��اح  جت��ت��از  • اأن 
مقابلة �صخ�صية ت�صرتطها الأق�صام 

العلمية.
• األ تكون قد ف�صلت من اجلامعة 
ف�صال  اأخ�����رى  ج��ام��ع��ة  اأي  م���ن  اأو 

اأكادمييا اأو تاأديبيا. 
ال���������ص����رية  ح�������ص���ن���ة  ت�����ك�����ون  • اأن 

وال�صلوك. 
• اأن تكون لئقة طبيا.

مهارات  ومميزات
امل��م��ي��زات  ب��ع�����س  اأن  ه���ن���اك   واأو�صحت 
ت���ت���واف���ر  اأن  ي���ج���ب  ال����ت����ي  وامل�������ه�������ارات 
يف  ال����ط����ال����ب����ات امل���ل���ت���ح���ق���ات ب��ال��ق�����ص��م، 

واأوجزتها يف النقاط التالية:
احليوية  الطالبة  يف  تتوافر  • اأن 

والن�ساط.
ق��ادرة  لالأطفال  حمبة  تكون  • اأن 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل م��ع��ه��م ب����روح العطف 

وال�سر.
مفهوم  ولديها  بالثقة  تتمتع  • اأن 

اإيجابي عن نف�صها.
• اأن يكون لديها توافق نف�صي.

ال��ذك��اء،  ت��ك��ون على ق��در م��ن  • اأن 
احلكيم  ال��ت�����ص��رف  ع��ل��ى  ي�صاعدها 
يف  التي  ت�صادفها  امل�صكالت  وح��ل 

املواقف التعليمية املختلفة.
امل��الح��ظ��ة  يف  ب���دق���ة  ت��ت��م��ي��ز  • اأن 

متكنها من مالحظة اأطفالها.
الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ق������ادرة  ت���ك���ون  • اأن 
وال���ت���ج���دي���د امل�����ص��ت��م��ري��ن يف اجل��و 

التعليمي واملناخ الرتبوي.
ال��ت��خ��ي��ل��ي��ة،  ب���ال���ق���درة  ت��ت��م��ي��ز  • اأن 

والقدرة على املالحظة.

البحث العلمي
واأ������ص�����ارت ال����دك����ت����ورة م����اج����دة ف��ت��ح��ي، 
اإل����ى ح��ر���س ال��ق�����ص��م ع��ل��ى دع���م البحث 
العلمي، مبينة اأن تقييم م�صتوى البحث 
ف��ي��ه ي��ت��م يف ����ص���وء ت����اأث����ريه ال���ف���ع���ال يف 
للطفل،  احلياتية  تناوله  للمو�صوعات 
داخل  يعاين منها  فعلية  وحل م�صكالت 

الرو�صة و خارجها.
ليكون  الق�صم  »ي�صعى  واأ���ص��اف��ت: 
العلمي وخدمة  البحث  رائ��دا يف جم��ال 

مت�س  حياتية  ق�صايا  وت��ن��اول  املجتمع، 
ال��ط��ف��ل من  ت��رب��ي��ة  ج��وان��ب خمتلفة يف 
اأجل حتقيق التنمية ال�صاملة واملتكاملة 
ل����ه، ك��م��ا ي�������ص���ارك ال��ق�����ص��م يف م�����ص��اري��ع 
اجلامعة البحثية، ويحث الع�صوات على 
الط��الع على كل ما هو جديد وحديث 
يف جم����ال ت��رب��ي��ة ال���ط���ف���ل، وب���الأخ�������س 
ن�ساط  على  تركز  التي  التعليم  اأ�ساليب 

وفعالية الطفل«.

مستقبل القسم  
 وعن م�صتقبل الق�صم، قالت اإنه يحر�س 
عدة  م�صاريع  ع��ل��ى  على  العمل  دائ��م��ا 
بالق�صم  النهو�س  �صاأنها  م�صتقبلية  من 

اأوجزتها يف الآتي:
• زيادة عدد الع�صوات بالق�صم.

• تعين عدد من املعيدات.
• اإعداد رو�صات جتريبية للتدريب 

امليداين.
امل���ع���ام���ل  ب���ت���ج���ه���ي���ز  • الهتمام 
ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات ال����الزم����ة ل���ص��ت��ي��ع��اب 

الأعداد الكبرية من الطالبات.
الإلكرتوين. بالتعلم  • الهتمام 

أنشطة وفعاليات
والفعاليات  اأهم  الأن�صطة  خل�صت   كما 

التي ينظمها الق�صم  يف ما يلي: 
الوطنية  املنا�صبات  يف  • امل�صاركة 
امل���خ���ت���ل���ف���ة م���ث���ل ال����ي����وم ال���وط���ن���ي 

واجلنادرية.
• الحتفال بيوم الطفل اليتيم.

ال��رتب��وي��ة  ال���ص��ت�����ص��ارات  • تقدمي 
للرو�صات والأ�صر.

التعليمية  الو�صائل  واإنتاج  • اإعداد 
املنا�صبة لأطفال الرو�صة.

الأي���ت���ام  دور  م��وؤ���ص�����ص��ات  • زيارة 
وال���رع���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وت��ق��دمي 

اخلدمات الرتبوية لها.
الثقافية  ال��ن��دوات  بع�س  • اإعداد 
ال���ت���ي ت���ت���ن���اول م�����ص��ك��الت ال��ط��ف��ل 

وكيفية عالجها.
الأن�صطة  م�صابقات  يف  • امل�صاركة 

البحثية.
املنتجة. املعار�س  • اإعداد 

الرؤية
الريادة يف اإعداد متخ�ص�صات يف جمالت رعاية الطفولة، موؤهالت وفق معايري اجلودة العاملية، لالإ�صهام 

يف بناء جمتمع معريف بحثي تعليمي متميز حمقق للجودة التناف�صية.

الرسالة
اإعداد خريجات متخ�ص�صات يف جمالت رعاية الطفولة، موؤهالت علميا وتربويا وبحثيا ومهنيا قادرات 
والبحثية  العلمية  التطورات  مع  والتفاعل  املجتمع  خدمة  يف  والإ���ص��ه��ام  املهني  املجال  يف  املناف�صة  على 

والتقنية من خالل تقدمي برامج تعليمية وتدريبية متطورة ذات جودة عالية.

األهداف
ت�صميم  وجم��ال  التعليم  يف  احلديثة  بالجتاهات  الأخ��ذ  على  القائمة  الأط��ف��ال  ريا�س  برامج  • تطوير 

الرامج التي ت�سهم يف تربية ورعاية الأطفال.
• اإعداد كوادر من املعلمات القادرات على فهم �صلوكيات ودوافع الأطفال، ومراحل منوهم املختلفة.

• توظيف التقنيات احلديثة لتي�صري العملية التعليمية.
• تقدمي دورات للعامالت يف جمال الطفولة باملجتمع املحلى.

•  اإجراء اأبحاث نظرية وميدانية يف جمال الطفولة.
•  تقدمي امل�صورة املهنية والعلمية وخدمة املجتمع يف جمال الطفولة.
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أقسام

رئيس قسم الهندسة المدنية:
مقبلون على نيل االعتماد الدولي

الهند�صة  وق�صم  فقط.  وح��ده  بالت�صميم 
امل���دن���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د م���ن اأول 
حاليا  وي�صم  الهند�صة،  كلية  يف  الأق�صام 
18 ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س، وي���وج���د ع��دد 
مقدر من املبتعثن نحو موؤهل املاج�صتري 

والدكتوراه يف كل تخ�ص�صات الق�صم.
جيد  ب�صكل  الق�صم  جتهيز  مت  وق��د   
مبخترات يف جميع تخ�س�سات الهند�سة 
امل��دن��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��م ه��ن��د���ص��ة الإن�����ص��اءات 
وهند�صة  اخل��ر���ص��ان��ة  واخ��ت��ب��ار  وخ���وا����س 
البيئية  والهند�صة  وال��ه��ي��درول��ي��ك  امل��ي��اه 
والأ���ص��ا���ص��ات وهند�صة  ال��رتب��ة  وه��ن��د���ص��ة 

النقل والطرق وهند�صة امل�صاحة. 

عرفنا مبفهوم املهند�ص املدين.
املهند�س املدين هو ال�صخ�س امل�صوؤول عن 
للمخططات  الإن�صائية  الت�صاميم  و�صع 
العاملية  املوا�صفات  يطابق  مبا  املعمارية، 
امل��ت��ب��ع��ة يف ذل���ك ال��ب��ل��د والإ�����ص����راف على 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��وق��ع��ي��ا. وي��ع��م��ل ك�����م��ه��ن��د���س 
ت�����ص��ام��ي��م اإن�����ص��ائ��ي��ة وي���ق���وم ب��احل�����ص��اب��ات 
ال��ت��خ��م��ي��ن��ي��ة وال���ت���ك���ال���ي���ف، وك��م��ه��ن��د���س 
ت��ن��ف��ي��ذ، وم���دي���ر م��وق��ع ب���ن���اء، وم��ه��ن��د���س 
ومهند�س  وج�صور،  ومهند�س طرق  مياه، 

خالد العمري

اأرجع رئي�س ق�صم الهند�صة املدنية الدكتور 
ن��ب��ي��ل ب���ن ك��ح��ل��ة، م���ا ي�����ص��ه��ده احل��ق��ل من 
بن  الوطيدة  العالقة  اإل��ى  م�صتمر  تطور 
م��وؤك��دا  ال�����ص��ن��اع��ي،  ال��ت��ط��ور  و  التخ�ص�س 
الق�صم مواكبة  على  يفر�س  الأم��ر  اأن هذا 

م�صتجدات املجال.
ويف ح��وار مع »اآف��اق« اأع��رب بن كحلة 
عن اأمله باأن  يح�صل الق�صم على العتماد 

الدويل ABET  ر�صميا يف ال�صيف املقبل.

حدثنا عن الق�سم.
الهند�صة  ف����روع  اأح����د  امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة 
وامل���ع���ن���ي���ة ب���درا����ص���ة وت�����ص��م��ي��م وحت��ل��ي��ل 
امل���ن�������ص���اآت امل���دن���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ك���الأب���ن���ي���ة 
واجل�صور  وال��ط��رق  واخل��دم��ي��ة  ال�صكنية 
والأن����ف����اق وامل����ط����ارات وامل���وان���ئ و���س��ب��ك��ات 
املياه  �صخ  وحمطات  ال�صرب  مياه  اإم���داد 
و���ص��ب��ك��ات ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي وحم��ط��ات 
وكذلك  وال�صدود  املياه  ومعاجلة  التنقية 
م�صاريع الري، والإ�صراف على عمل هذه 
ل  ول��ذا  ا�صتمرارها؛  ف��رتة  اأث��ن��اء  املن�صاآت 
املعني  العلم  باأنه  العلم  هذا  ح�صر  يجوز 

اإدارة  يف  ي��ع��م��ل  ك��م��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة.  ل��ل��ب��ن��ي��ة 
امل�������ص���اري���ع، وح�������ص���اب���ات احل����م����ولت على 
الأبنية واجل�صور، ويعمل كمهند�س �صبط 
يف  لل�صالمة  �صبط  وم��ه��ن��د���س  ل��ل��ج��ودة، 

مواقع الإن�صاء.

كيف يواكب الق�سم التطورات
يف جمال اخت�سا�سه؟

ال���ه���ن���د����ص���ة امل���دن���ي���ة ك�������اأي ع���ل���م ت��ت��ط��ور 
الآون������ة  ويف  ت����وق����ف،  ودون  ب���ا����ص���ت���م���رار 
ال�صناعي  التطور  مع  ترابطت  احلديثة 
جديدة  اإن�صائية  م��واد  لإنتاج  كبري  ب�صكل 
وم��ت��ط��ورة ت��ف��ي ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ت��ك��ون 

دائما متزايدة.
وم���ن امل��ت��وق��ع ح�����ص��ول ال��ق�����ص��م على 
العتماد الدويل ABET ر�صميا يف ال�صيف 
للتطورات  املقبل، مما يدل على مواكبته 
ومواكبته  ل��راجم��ه،  امل�ستمر  بالتطوير 
لأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف جم����ال ال��ه��ن��د���ص��ة 

املدنية.

ماذا عن دور  الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

الزيارات  بالعديد من  الق�صم  • قام 

امل��ي��دان��ي��ة ل��ع��دد م��ن امل��واق��ع بغر�س 
اإجراء الدرا�صات والأبحاث املطلوبة 
خلدمة  املواقع  هذه  تطوير  بغر�س 
امل���ج���ت���م���ع، ك���م���ا مت����ت زي�������ارة ب��ع�����س 
الفنية  ال��ع��وائ��ق  مل��ع��رف��ة  ال��ب��ل��دي��ات 
امل�����ص��اري��ع وت��ق��دمي حلول  ب��ع�����س  يف 

هند�صية متميزة للبلديات.
من  كل  مع  بالتعاون  الق�صم  • قام 
العامة  والهيئة  رف��ي��دة  اأح���د  بلدية 
بعمل  ال��وط��ن��ي  وال����رتاث  لل�صياحة 
ال���رف���ع امل�����ص��اح��ي ل��ل��م��وق��ع الأث�����ري 
مب��ن��ط��ق��ة ج���ر����س الأث�������ري، حل�صن 

جر�س الأثري.
من  كل  مع  بالتعاون  الق�صم  • قام 
حم���اف���ظ���ة اأح������د رف����ي����دة مم��ث��ل��ة يف 
امل���ح���اف���ظ، ���ص��ع��ي��د ب���ن ع��ل��ي دل��ب��وح، 
مكتب  مب��دي��ر  ممثلة  الآث����ار  وهيئة 
الآث�������ار ب��امل��ن��ط��ق��ة، ���ص��ع��ي��د ب���ن علي 
للم�صاحة  العامة  والهيئة  ال��ق��رين، 
مم��ث��ل��ة ب��امل��ه��ن��د���س حم��م��د ال��ع��م��رة، 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ور�����ص����ة ال���ع���م���ل ال��ث��ان��ي��ة 
ل��الأع��م��ال امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي جت���ري يف 

موقع جر�س الأثري.
خ��ري��ط��ة  ب����اإن����ت����اج  ال���ق�������ص���م  • ق�����ام 

مو�صحا  للموقع  رق��م��ي��ة  م�صاحية 
ب��ه��ا ج��م��ي��ع ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل، وب��الأخ�����س 

املعامل الأثرية باملوقع .

 هل يقيم الق�سم
دورات تخ�س�سية  للطالب؟

العديد من  الق�صم لطالبه ف�صليا  ينظم 
الدورات التخ�ص�صية ، وقد �صهد الف�صل 
احل������ايل ع������ددا م����ن ال���������دورات يف جم���ال 
ال�صناعي  وال���روب���وت  امل��دن��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة 

وغريها.

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

ت��ع��اون مع  ل��ف��ت��ح جم����الت  ن�صعى ح��ال��ي��ا 
الأق�صام املناظرة باجلامعات الأخرى. 

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

ي��وج��د ب��ال��ق�����ص��م جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة من 
اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ال��ذي��ن لديهم 
العلمية  الأب��ح��اث  من  متميزة  جمموعة 
املن�صورة يف الدوريات العاملية. كما �صارك 

الق�صم يف العديد من امل�صروعات البحثية 
املدعومة من اجلامعة.

ما تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
التو�صع يف التدريب امليداين لرفع الكفاءة 
تطلعات  اأي�صا  وه��ن��اك  للطالب.  العملية 
لتمويل  الت�صييد  ق��ط��اع  م��ع  ت��ع��اون  لعقد 
م�����ص��اري��ع ال��ت��خ��رج وامل�����ص��اري��ع ال��ت��ي تخدم 
امل��ج��ت��م��ع. وم����ن ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا اأي�������ص���ا اإق���ام���ة 
تخ�ص�س  لي�صمل  العليا  الدرا�صات  برنامج 
ال����دك����ت����وراه وامل���اج�������ص���ت���ري، وال���ت���ع���اون مع 
الأق�������ص���ام امل���ن���اظ���رة ب��اجل��ام��ع��ات الأخ����رى 

لتبادل اخلرات.

كلمة توجهها لطالب الق�سم؟
اأرجو لهم التوفيق والنجاح، واأطلب منهم 
معارفهم،  وتو�صعة  بالعلم  يتم�صكوا  اأن 
وذل�������ك ب�����الط�����الع وم����واك����ب����ة اجل���دي���د 
يف جم����ال ال��ه��ن��د���ص��ة امل���دن���ي���ة. وو���ص��ي��ه 
اكت�صبوه من  ما  ب��اأن يطبقوا  لهم  خا�صة 
م���ع���ارف خ����الل ت��دري��ب��ات��ه��م ب��ال�����ص��رك��ات 
اللغة  على  والرتكيز  الهند�صية،  واملكاتب 
الإجنليزية والرامج الهند�سية مبا فيها 

برامج الت�صميم واملحاكاة.

الهندسة المدنية وأقسامها
الهند�صة املدنية اأحد فروع الهند�صة، 
وت�صهد كغريها من العلوم الع�صرية، 
العالقة  اإل��ى  يعزى  مت�صارعا  تطورا 
ال��وث��ي��ق��ة ب���ن ال��ت��خ�����ص�����س وال��ت��ط��ور 
ال�صناعي لإنتاج مواد اإن�صائية جديدة 
التي تكون  باملتطلبات  ومتطورة تفي 

دائما متزايدة.
وم���������ن الأم������ث������ل������ة ع�����ل�����ى ذل�����ك 
ال���ب���ال����ص���ت���ي���ك امل�������ص���ل���ح ب����الأل����ي����اف 
ال��زج��اج��ي��ة ال����ذي ي��ع��د م����ادة خفيفة 
ت��ق��ارب  ال�����وزن وذات ���ص��الب��ة ع��ال��ي��ة 
���ص��الب��ة ال�����ص��خ��ر وت�����ص��ن��ع ب��ق��وال��ب 
ح�����ص��ب ال��ت�����ص��م��ي��م امل��ط��ل��وب وال���ل���ون 

على  احل�����ص��ول  فت�صتطيع  امل��ط��ل��وب، 
م��ب��ن��ى ب���اأق���وا����س وق��ن��اط��ر وواج���ه���ات 
اإل  كاأنها حجرية ول ميكن متييزها 
امل�صلحة  اخلر�صانة  وكذلك  ب�صعوبة، 
ب���الأل���ي���اف ال���زج���اج���ي���ة ال���ت���ي مت��ت��از 

بالقوة الكبرية واملتانة.

 اأق�صامها
وتخت�س  الإن�����ص��اءات:  هند�صة   •
بت�صميم وتنفيذ املن�صاآت املعدنية 
واخلر�صانية واخل�صبية، ال�صكنية 

وال�صناعية.
وتخت�س  املوا�صالت:  هند�صة   •

بت�صميم واإن�صاء الطرق وهند�صة 
النقل وهند�صة املرور.

وتخت�س  امل�����ص��اح��ة:  ه��ن��د���ص��ة   •
بدرا�صة الأبعاد امل�صاحية واملواقع 

اجلغرافية الهند�صية.
• ه��ن��د���ص��ة ���ص��ح��ي��ة: وت��خ��ت�����س 
بت�صميم وت�صغيل اأنظمة ال�صرف 

ال�صحي وحمطات املياه.
ال���������ري: وت��خ��ت�����س  • ه���ن���د����ص���ة 
بدرا�صة اأ�صاليب التحكم يف اأنواع 
املائية  وامل��ن�����ص��اآت  املختلفة  ال���ري 

الزراعية.
وال��ت�����ص��ي��ي��د:  الدارة  ه��ن��د���ص��ة   •

+ 
ق

فا
آ

وت���خ���ت�������س ب����درا�����ص����ة ال��ك��م��ي��ات 
تكلفة  ب���اأق���ل  امل���ن�������ص���اآت  وت��ن��ف��ي��ذ 
ممكنة واأ�صرع وقت ممكن واإدارة 

موقع العمل.
وتخت�س  امل���ائ���ي���ة:  ال��ه��ن��د���ص��ة   •
والبنى  املائية  املن�صاآت  بت�صميم 
ال��ت��ح��ت��ي��ة والأ����ص���ا����ص���ات وك��ذل��ك 

الت�صاميم الهيدروليكية.
• ه���ن���د����س���ة امل�����وان�����ئ وامل���ن�������س���اآت 
بت�صميم  وت��خ��ت�����س  ال��ب��ح��ري��ة: 
وتنفيذ املوانئ واملن�ساآت البحرية 
م���ن اأر����ص���ف���ة وح����واج����ز اأم������واج، 

وكذلك �سبل حماية ال�سواطئ.
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الفيزياء النووية
تعد الفيزياء النووية جزءا من الفيزياء، 
وت��ه��ت��م ب���درا����ص���ة ن�����واة ال������ذرة م���ن حيث 
خوا�س اجل�صيمات الأولية يف النواة التي 
حت��وي ب��روت��ون��ات ون��ي��وت��رون��ات، ترابطها 
امت�صا�س  عند  وتفاعالتها  بينها  فيما 
ج�����ص��ي��م��ات اأول����ي����ة اأخ�������رى م����ن اخل������ارج، 
بالإ�صافة اإلى تف�صري وت�صنيف خ�صائ�س 

النواة.
وم����ع����ظ����م ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات امل����ع����روف����ة 
ل��ل��ف��ي��زي��اء ال��ن��ووي��ة ه��ي ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة 
والأ�صلحة النووية، ولكن الأبحاث فتحت 
فمنها  املختلفة،  للتطبيقات  اأو�صع  املجال 
يف املجال الطبي »املغناطي�صي« والت�صوير 

بالرنن املغناطي�صي، ويف جمال علم املواد  
با�صتخدام  العمر  وحت��دي��د  الآث����ار،  وع��ل��م 
الكربون امل�صع. وقد تطور جمال  فيزياء 
ولهذا  النووية،  الفيزياء  من  اجل�صيمات 
امل�صطلح  اأح��ي��ان��ا حت���ت  اأدرج�����ت  ال�����ص��ب��ب 

نف�صه يف اأوقات �صابقة.

االندماج النووي
فاإنه  �صغريتان،  كتلتان  تتالم�س  عندما 
القوة  بفعل  معا  تندجما  اأن  املمكن  م��ن 
القوية، واأن ياأخذا قدرا كبريا من الطاقة 
معا  الكفاية  فيه  مبا  قريبة  نويات  لدفع 
من اأجل   القوة النووية اأو القوية ليكون 

ت���اأث���ري؛ ول����ذا ف����اإن عملية الن��دم��اج  ل��ه��ا 
درج���ات  اإل يف  ت��ت��م  اأن  ال���ن���ووي ل مي��ك��ن 

حرارة عالية اأو كثافة عالية.
وع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��ن��وي��ات ق��ري��ب��ة مبا 
فيه الكفاية معا، تتغلب القوة القوية على 
التنافر الكهرومغناطي�صي وت�صحقهم اإلى 

نواة جديدة.
والن������������دم������������اج غ��������ري امل����ن���������ص����ب����ط 
للهيدروجن مع الهيليوم يعرف بالهروب 
طريقة  لإيجاد  اأبحاث  وهناك  احل���راري، 
من  الطاقة  ل�صتخدام  اقت�صاديا  جمدية 
حاليا  لها  التعر�س  يجري  الندماج  هذا 

من قبل املوؤ�ص�صات البحثية املختلفة.

د. عوض إبراهيم: الفيزياء أصبح ضرورة
تتخطى القنابل النووية

خالد العمري

ال��ع��ل��وم  امل�����ص��ارك بكلية  الأ���ص��ت��اذ  اأث��ن��ى 
)ق�����ص��م ال���ف���ي���زي���اء(، ال���دك���ت���ور ع��و���س 
املبذولة  اإب��راه��ي��م، على اجل��ه��ود  اأح��م��د 
اإل  ق���ب���ل اجل����ام����ع����ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م م����ا  يف 
اأن����ه اأب�����دى م��الح��ظ��ت��ه ب���دخ���ول بع�س 
وحتديدا  اجلامعية،  املرحلة  ال��ط��الب 
اأ�صا�صيات  يفتقدون  وه��م  العلوم،  كلية 
تتم  اأن  متمنيا  وال��ع��ل��وم،  ال��ري��ا���ص��ي��ات 
اإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف ط���رق ت��دري�����س م���واد 
ال���ع���ل���وم وال���ري���ا����ص���ي���ات ب�����ص��ف��ة ع��ام��ة 
يف م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل اجل��ام��ع��ة، وا���ص��ف��ا 
اأن  م��وؤك��دا  الإب��داع��ي،  بالعلم  الفيزياء 
الفيزياء النووية ب�صفة خا�صة اأ�صبحت 
�����ص����رورة ت��ت��خ��ط��ى ال���ق���ن���اب���ل ال���ن���ووي���ة 

والتحكم يف حياة ال�صعوب.

ما الذي دفعك
اإلى تخ�س�ص الفيزياء؟

الرائعة  الإبداعية  العلوم  من  الفيزياء 
ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف م��ع��ظ��م 
النووية  والفيزياء  حولنا،  من  الأ�صياء 
الأي���ام  ه��ذه  يف  اأ�صبحت  خا�صة  ب�صفة 
توفره  ملا  نظرا  املتطور  للعامل  �صرورة 
اإم���ك���ان���ي���ات ج���ب���ارة، وط�����رق �صهلة  م���ن 
البع�س  ويعتقد  ال��ط��اق��ة،  يف  للتحكم 
بالقنابل  ف��ق��ط  خ��ا���س  ال��ع��ل��م  ه���ذا  اأن 
ال��ن��ووي��ة، وع��ال��ق يف اأذه��ان��ه��م م��ا حدث 
اأح��داث  م��ن  الثانية  العاملية  احل��رب  يف 
ال��دول  وحت��ك��م  وجن��ازاك��ي،  هريو�صيما 
بل  ال�سعوب،  الكرى يف م�سائر وحياة 

اإن فوائده اأعظم من ذلك كثريا.

هل اأثمرت جهود الباحثني
يف معرفة طبيعة القوى

النووية ب�سكل كامل؟
ال��ق��وى ال��ن��ووي��ة اأق���وى ن��وع م��ن القوى 
امل���ع���روف���ة م��ث��ل ال��ك��ه��رب��ي��ة واجل���اذب���ي���ة 
للكتل، وتتميز باأنها قوى ق�صرية املدى، 
وا���ص��ت��ط��اع ال��ع��امل ال��ي��اب��اين ي��وك��اوا عام 
1935، اإثبات اأن بع�صا من خوا�س القوى 
ال���ن���ووي���ة مي��ك��ن ت��ف�����ص��ريه��ا ب��اف��رتا���س 
فعليا  اكت�صافه  مت  ثقيل  ج�صيم  ت��ب��ادل 
 ،Mesons ب��امل��زي��ون��ات  ذل��ك  بعد  �صمي 
ومم�����ا ل ����ص���ك ف���ي���ه اأن�������ه م���ن���ذ ظ��ه��ور 

ال��ن��ووي��ة يف العقد  ال��ت��ف��اع��الت  ف��ي��زي��اء 
العامل  يد  ال���20 على  القرن  الثاين من 
تفاعال  اأج��رى  عندما  رذرف���ورد  ارن�صت 
الذهب،  من  رقائق  مع  األفا  جل�صيمات 
ظل، وليزال، لغز القوة النووية ال�صغل 
ال�صاغل لفكر الكثريين العاملن يف هذا 
املجال، ومل يهتد العلماء اإل اإلى القدر 
القوي  ه��ذه  �صياغة  اأم��ا  منها،  الي�صري 
النووية ب�صورة �صريحة وب�صكل ريا�صي 
زال يف غيابة  ف��م��ا  ف��ي��ه  ري���ب  حم���دد ل 
هذا  من  الرغم  وعلى  مكنونا،  املجهول 
الغمو�س الذي يحيط بكنية هذه القوة، 
فاإن جهود الباحثن مل تذهب �صدى بل 

اأثمرت واآتت اأكلها.
 وك����ث����ري م�����ن خ�������ص���ائ�������س ال���ق���وة 
ال���ن���ووي���ة ق���د ب����دا م��ع��روف��ا م���ن خ��الل 

حت��ل��ي��ل ال��ق��ي��ا���ص��ات ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ال��ت��ي 
الفيزيائية  ال��ك��م��ي��ات  لبع�س  اأج���ري���ت 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ا، وا����ص���ت���ط���اع ال��ع��ل��م��اء اأن 
وي�صخروها  ال��ق��وة  ه���ذه  م��ع  ي��ت��ع��ام��ل��وا 
خل��دم��ة الإن�����ص��ان وع��م��ارة الأر�����س ت��ارة 
ويد�سنوا جروتها من اأجل هوى متبع 
اأخ��رى،  ت��ارة  فيه وب��ال ودم��ار للب�صرية 
وبعدما ظن العلماء اأن الفيزياء النووية 
نوع غريب  الت�صبع ظهر  و�صلت ملرحلة 
الهالية مت  ب��الأن��وي��ة  �صمي  ال��ن��وى  م��ن 
اكت�صافها عام 1985م على يد جمموعة 
ريكن  ال��ي��اب��ان��ي��ن مبعمل  ال��ع��ل��م��اء  م��ن 

.RIKEN

ما اأهم الفوائد العلمية لدرا�سة 
النوى الهالية التي تهتم بها؟ 

ظهرت اأهمية الفوائد العلمية لدرا�صة 
ت��رك��ي��ب ال��ن��وى ال��ه��ال��ي��ة وت��ف��اع��الت��ه��ا 
ب����اأن����ه����ا ف���ت���ح���ت ال����ب����اب ل���ل���ع���دي���د م��ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ه��م��ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى �صبيل 

املثال ل احل�صر:
 New( ج����دي����دة  ن���ظ���ائ���ر  اإن�����ت�����اج 
يف  ت���وظ���ي���ف���ه���ا  مي����ك����ن   )isotopes
حيث  ال�����ص��رط��ان��ي��ة  الأورام  ت�صخي�س 
طبية  ا�صت�صفائية  كعنا�صر  ت�صتخدم 

.)Medical tracers(
يف  اأي�صا  النظائر  ه��ذه  ت�صتخدم   

.)Materials analysis( حتليل املواد
الطاقي  الت����زان  ع��ن  امل��زي��د  فهم 
ب��اإن��ت��اج  امل��ت��ع��ل��ق   )Energy balance(
ال��ع��ن��ا���ص��ر داخ����ل اأن������واع م��ت��ب��اي��ن��ة من 

.)Stars( النجوم

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

خالل العقدين املا�صين، مت الهتمام 
بالتفاعالت النووية باأنواعها املختلفة 
من  العديد  عنها  ون��ت��ج  ع��ام��ة،  ب�صفه 
الأبحاث، منها ما مت ن�صره يف دوريات 
ع��ل��م��ي��ة ع��امل��ي��ة م�����ص��ن��ف��ه ذات م��ع��ام��ل 
الن�صر،  ه��و يف ط��ور  م��ا  ت��اأث��ري، ومنها 
الر�صائل  من  عدد  اإ�صراف  اإل��ى  اإ�صافة 
اململكة  يف  الطالب  من  لعدد  العلمية 

العربية ال�صعودية واليمن وم�صر.
التي  الأكادميية  ال�سعوبات  اأبرز   

تواجه الطالب؟
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
هناك  ف��اإن  اجلامعي،  قبل  ما  التعليم 
ع����ددا م��ن ال��ط��الب ي���اأت���ون اجل��ام��ع��ة، 

وخ�����ص��و���ص��ا ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم، ل��الل��ت��ح��اق 
ب��رن��ام��ج ال��ف��ي��زي��اء، وه����م ي��ف��ت��ق��دون 
اأ�صا�صيات الريا�صيات والعلوم؛ ولذلك 
لبد من اإعادة النظر يف طرق تدري�س 
هذه املواد يف مرحلة ما قبل اجلامعة.

كلمة اأخرية؟
ه���������وؤلء ال���ع���ل���م���اء ال�����ذي�����ن ق���ام���وا 
خلدمة  ال���ذري���ة  ال��ط��اق��ة  بت�صخري 
بالدهم اإمنا فعلوا ذلك بباعث قوي 
وطنهم  ح��ق  بق�صية  الإمي�����ان  م��ن 
اأن يحيا ويحتفظ مبثله  عليهم يف 
ال��روح��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة؛ ول��ذل��ك 
ن��ح��ن اأي�����ص��ا ل��وط��ن��ن��ا ح��ق��وق علينا 
جميعا، اأدعوا اهلل اأن يوفق  علماءنا 

خلدمة الأمة جميعا.

الدكتور عوض أحمد إبراهيم
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له اسم
واأو�صاف  دائما،  ن�صمعها  األفاظ  اأ���ص��م.. كل ه��ذه  ه��ذا كفيف وه��ذا معاق وه��ذا 
ت�صتخدم للتعريف باأ�صحاب الحتياجات اخلا�صة بيننا، ويف كثري من املنا�صبات 
ل  له  عنوان  وكاأنها  اإعاقته،  تذكر  اأن  دون  ال�صخ�س  على  تتعرف  اأن  ميكن  ل 

ُيعرف بغريها، فتطغى اإعاقته وتاأخذ مكان ا�صمه حتى ل يعرف بغريها.   
 الإعاقة التي ت�صيب اأي �صخ�س هي من اهلل �صبحانه وتعالى، وهذا لي�س 
اأو من  اأن ن�صفه بها ، وك��ان من الأول��ى على املحيطن به  اأو �صفة ميكن  عيبا 
يتعامل معه اعتباره فردا يوؤدي دوره يف املجتمع كما يوؤديه غريه.  نعم، ميكن 

تقدير حالته ال�صحية ولكن بحدود منطقية ل جترح م�صاعره.
وعلى  ب�صاطة،  بكل  حياته  ميار�س  اأن  اخلا�صة  الحتياجات  ل��ذي  ميكن   
اإياه  با�صمه الذي منحه  اأن يتعاملون معه ب�صكل طبيعي وينادوه  املحيطن به 
والداه و�ُصجل له يف جميع الأوراق الر�صمية، لأن هذا يعطيه الرغبة يف التعامل 

مع اجلميع ول ي�صعره بنق�س يف نف�صه.
ي�����وؤدون دوره����م يف خدمة  بيننا م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة  ك��ث��ري   
املجتمع ويف اأغلب املهن و الأعمال ح�صب  ما ت�صمح به حاجاتهم ول يطالبون 
وتعريفهم  و�صفهم  دون  وم��ن  ك��رام��ة  بكل  حالتهم  م��راع��اة  غ��ري  املجتمع  م��ن 
باإعاقتهم؛ لذلك يجب اأن نتخل�س من ا�صتخدام هذه املفردة ونغر�س يف نفو�س 
اأجيالنا اأن ذي الحتياجات اخلا�صة هو فرد من اأفراد املجتمع له احلقوق نف�صها 
وعليه الواجبات ذاتها التي نقوم بها  حتى تختفي هذه الظاهرة من جمتمعنا. 

لديه ا�صم يجب اأن تتم مناداته به. 

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

د. إيمان النشار:
االكتشافات والتطورات 

المتسارعة تحديات تواجه 
أساتذة الطب 

احل��م��د،  وهلل  اأين،  ك��م��ا  وت��ع��ال��ى.  �صبحانه 
ال��ق��راآن الكرمي،  اأج��زاء كثرية  من  اأحفظ 
وف���زت يف ال�����ص��ن��ة  الأول����ى بكلية ال��ط��ب يف 
م�صابقة حفظ القراآن على م�صتوى جامعة  
اأول جائزة ح�صلت عليها  املن�صورة، وكانت 
ع��ل��ى م�صتوى  ف���زت  ث��م  ال��ع��م��رة،  اأداء  ه��ي 
اجلامعات امل�صرية  بجائزة ثانية كانت اأداء 
اأزل  طالبة   فري�صة احل��ج، واأن��ا حينئذ مل 

يف كليه الطب.
كلية  دخ����ول  ع��ل��ى  �صجعني  وك��ذل��ك   
ووج��ود  الأول،  املركز  على  ح�صويل  الطب 
اأخ����وات ث��الث يل اأك���ر م��ن��ي، ك��ّن يدر�سن 

الطب يومئذ.

ما التحديات التي واجهتك
خالل م�سريتك العلمية؟

�صائقة  ال��درا���ص��ة  ك��ان��ت  اهلل  م��ن  بف�صل 
جدا، لأين دخلت الكلية التي اأرغب بها، 
من  وامل�����ص��اع��دة  الت�صجيع  ك��ل  ووج����دت 
اأ�صرتي واأ�صاتذتي، واأتوجه اإليهم جميعا 
بال�سكر، وكان اأكر التحديات اأن اأحافظ 
اأك���ر  اأح�������س���ل ع��ل��ى  واأن  ت��ف��وق��ي  ع��ل��ى 
وال��ت��دري��ب يف جم��ال  التعليم  م��ن  ق���در 
امل�صاركة  على  حر�صت  كما  تخ�ص�صي، 
يف كثري من املوؤمترات العلمية وح�صور 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ور�����س ال��ع��م��ل لكت�صاب 

اخلرة العملية.

اأهم  الأبحاث التي اأجريتها؟
اأك��ر من 70 بحثا علميا، ومت  اأج��ري��ت   
ت��وج��ي��ه الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة اإل����ى درا���ص��ة 
ب��ع�����س الأم�����را������س ال���ت���ي ت���ه���دد ���ص��ح��ة 
هذه  ح���دوث  اأ���ص��ب��اب  وم��ع��رف��ة  املجتمع، 
الأم��را���س، وذل��ك من اأج��ل اإيجاد عالج 
درا�صتها  التي متت  الأمرا�س  لها. ومن 
»الأم������را�������س اجل���ل���دي���ة، ال��ب��ل��ه��ار���ص��ي��ا، 
التهاب  ال���دم،  �صرطان  ال��ث��دي،  �صرطان 
امل���ف���ا����ص���ل، ����ص���رط���ان ال���ك���ب���د، اأم����را�����س 

فوزية سالمي

الطب  بكلية  الت�صريح  ق�صم  ع�صوة  ك�صفت 
الن�صار،  حممد  اإميان  الدكتورة  باجلامعة، 
الطبية  ال��ع��ل��وم  يف  ال�����ص��ري��ع  ال��ت��ط��ور  اأن 
ال�صعوبات  تعد من  احلديثة  والكت�صافات 
التي ت��واج��ه اأ���ص��ات��ذة ال��ط��ب، و���ص��ددت على 
تطوير  على  الطب  اأ�صتاذ  حر�س  ���ص��رورة 
ن��ف�����ص��ه م����ن خ������الل م���ت���اب���ع���ة ال���ت���ط���ورات 
يف جم���ال���ه، واحل���ر����س ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف 
اأبحاث  واإج��راء  واملحلية  العاملية  املوؤمترات 

علمية ون�صرها يف  جمالت عاملية.
وذكرت يف حوار مع »اآفاق«  اأنها تطمح 
اخلاليا  ا�صتخدام  ع��ن  البحث  اإك��م��ال  اإل��ى 
اجلذعية امل�صتخرجة من اخلاليا الدهنية 
موؤكدة  ال�صرطان،  منها  اأم��را���س  ع��الج  يف 
اأجرت خالل م�صريتها  اأنها  يف الوقت ذاته 

العلمية اأكر من  70 بحثا علميا.

هل كان للبيئة الأ�سرية دور
يف جناحك العلمي؟

فوالدي،  بالتعليم؛  تعتني  اأ�صرة   يف  ن�صاأت 
ال���رتب���ي���ة   ك������ان م����ن رج�������ال  رح����م����ه  اهلل، 
اأ���ص��ات��ذة ال��ل��غ��ة العربية.   وال��ت��ع��ل��ي��م،  وم���ن 
و���ص��ب��ب  ت�����ص��م��ي��ة ع��ائ��ل��ت��ي ب���»ال��ن�����ص��ار« هو 
ال�سيخ  الأك�����ر  ف��ج��دي  ال��ع��ل��م،  ل��ن�����س��ره��م 
بيتنا  ك��ان  يف   ولقد  العلماء،   م��ن  الن�صار 
اأم����ه����ات ال���ك���ت���ب وامل���خ���ط���وط���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
والدينية، ونحن خم�صة اإخوة،  وكلنا، وهلل 

احلمد، اأطباء.
  

ما الذي دفعك لدرا�سة الطب؟
دف��ع��ن��ي ل���درا����ص���ة ال���ط���ب، ح���ب���ي  ال�����ص��دي��د 
يف  امل�صارعة  اإل���ى  وامل��ي��ل  طفولتي،  منذ  ل��ه 
والتخفيف من  الآخ��ري��ن  وم�صاعدة  جن��دة 
ب�صكل  اخل��ري  اإل��ى عمل  وامل�صارعة  اآلم��ه��م 
عام، و�صغفي ال�صديد للتعرف على تركيب 
ج�صم الإن�صان والوقوف على عظمة اخلالق 

الكلى، مر�س هودجك، دوايل اخل�صية، 
الأورام الليفية، تاأخر منو اجلنن داخل 
الرحم«. وكذلك اأبحاث عن دور اخلاليا 
اجل��ذع��ي��ة يف ع��الج الأم���را����س، ودرا���ص��ة 
تاأثري امللوثات املختلفة التي ي�صتخدمها 
احل�صرية  امل��ب��ي��دات  مثل  املجتمع  اأف���راد 
اأع�صاء اجل�صم،  وال�صموم الفطرية على 
ودرا�صة تاأثري ا�صتخدام بع�س العقاقري 
الدوائية مثل عقار عالج ال�صرع وعقار 
ال��ري��ف��ام��ب��ي�����ص��ن ع��ل��ى اأع�����ص��اء اجل�����ص��م، 
التدري�س  ط��رق  درا���ص��ة   اإل��ى  بالإ�صافة 
حل  على  املبني   التعليم  مثل  احلديثة 
على  املبني   التعليم  واأه��م��ي��ة  امل�صكالت 

الدليل يف جمال التعليم الطبي.

ما ال�سعوبات التي تواجه
اأ�ساتذة الطب؟

ال����ت����ط����ور ال�������ص���ري���ع يف ال����ع����ل����وم ال��ط��ب��ي��ة 
والك���ت�������ص���اف���ات احل��دي��ث��ة ك���ل ي����وم ب���ل كل 
يتابع  اأن  الطب  اأ�صتاذ  على  ويجب  �صاعة. 
ه��ذه ال��ت��ط��ورات والك��ت�����ص��اف��ات، واأن يطور 
دائما من نف�صه، ويحر�س على امل�صاركة يف 
وعلى  واملحلية  العاملية  العلمية  امل��وؤمت��رات 
جمالت  يف  ون�صرها  علمية  اأب��ح��اث  اإج���راء 
عاملية، وهذا يتطلب كثريا من الإمكانيات 

والأجهزة والكيماويات.
  

اأهم م�ساركاتك
واإجنازاتك العلمية؟

ماج�صتري  ر�صالة   17 على  اأ�صرفت   •
ودكتوراه يف اجلامعات امل�صرية.

يف  من�صورا  بحثا   70 من  اأك��ر  • يل 
يف  من�صورا   20 منها  علمية   جم��الت 

جمالت عاملية.
يف  كتب  اأرب��ع��ة  ت��األ��ي��ف  يف  • ���ص��ارك��ت 

تخ�ص�صي العلمي.
بحثية  يف  �صتة م�صاريع  • �صاركت يف 

جامعة  املن�صورة.

• �صاركت يف م�صروع بحثي يف جامعة 
امللك خالد.

جمال  يف  عمل  ور�صة   41 ح�صرت   •
الوراثة  يف  والدقيق  العام  تخ�ص�صي 
الإلكرتوين،  وامليكرو�صكوب  اخللوية، 
املناعية  وبيولوجيا اخللية، والدرا�صة 

اخللوية، وزرع اخلاليا اجلذعية.
ر�صائل ماج�صتري   10 بتحكيم  • قمت 
ودك�����ت�����وراه يف اجل���ام���ع���ات امل�����ص��ري��ة، 
ب���ح���ث���ي���ا يف  م�������ص���روع���ا   12 وحت���ك���ي���م 

اجلامعات ال�صعودية.
بنها  جامعة  ج��ائ��زة  على  ح�صلت   •
يف ال���ت���ف���وق يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ع��ام 
2006، وح�����ص��ل��ت  ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين 
يف  للتميز  خالد  امللك  جامعة  بجائزة 
ل��ل��ع��ام اجلامعي  ال��ت��دري�����س اجل��ام��ع��ي 

1434/1433 وهلل احلمد.
بجائزة  الثاين  املركز  على  • ح�صلت 
للتميز يف خدمة  امللك خالد  جامعة  
املجتمع  للعام اجلامعي 1438/1437.

كيف تطورين من اأدائك الأكادميي؟
ب��ا���ص��ت��خ��دام اأ����ص���ال���ي���ب ال��ت��ع��ل��ي��م احل��دي��ث��ة 
وال����ت����وا�����ص����ل امل�������ص���ت���م���ر م�����ع ال���ط���ال���ب���ات 
ال��درا���ص��ة،  يف  الج��ت��ه��اد  ع��ل��ى  وت�صجيعهن 
وامل�صاركة يف امل�صاريع البحثية، ويف فعاليات 

خدمة  املجتمع.
 

ما الق�سايا العلمية والطبية
التي ت�سغل بالك؟

اأب�������ح�������اث اخل������الي������ا اجل�����ذع�����ي�����ة وط������رق 
ا�صتخدامها يف عالج الأمرا�س.

 
طموحاتك؟

اخلاليا  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ن  البحث  اأك��م��ل  اأن 
اجل����ذع����ي����ة امل�������ص���ت���خ���رج���ة م����ن اخل���الي���ا 
ال��ده��ن��ي��ة يف ع����الج الأم����را�����س، وم��ن��ه��ا: 

مر�س ال�صرطان.

د. إيمان محمد النشار
وجراحة. طب  • بكالوريو�ص 

اخللية. وبيولوجيا  الأن�سجة  علم  • ماج�ستري 
الطب  كلية  من  اخللية  وبيولوجيا  الأن�سجة  علم  دكتوراه   •

بجامعة الزقازيق.
وتوليد. ن�ساء  اأمرا�ص  • دبلوم 

• تعمل ع�سو تدري�ص بق�سم الت�سريح باجلامعة »املركز اجلامعي 
لدرا�سة الطالبات- كلية الطب«.

لدرا�سة  اجلامعي  باملركز  والإب��داع  املوهبة  مركز  من�سقة   •
الطالبات.

من الشعوذة والدجل إلى الدراسات العلمية الموثقة
ال��ع��الج  ف��ن  وه���و  ق��دمي��ة،  الطب مهنة 
بالالتينية،  وهو العلم  ي��ع��رف  مثلما 
ال������ذي ي��ج��م��ع خ������رات الإن�������س���ان���ي���ة يف 
وم��ا  احليوان   بالإن�صان  اأو  اله��ت��م��ام 
يعرتيه من اأمرا�س واإ�صابات. ارتبطت 
ب��اأع��م��ال ال�صحر  ق���دمي���اً  ال��ط��ب  م��ه��ن��ة 
وال���������ص����ع����وذة وال�����دج�����ل يف امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال��ب��دائ��ي��ة وال��ع�����ص��ور ال��ق��دمي��ة، اإذ ك��ان 
ميار�صها الكهنة و ال�صحرة، ثم تقدمت 
ب��ع��د ذل���ك م��ع احل�����ص��ارات ال��ق��دمي��ة يف 
بالد الرافدين وم�صر والهند وال�صن، 
زم��ن  يف  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  حتى  حدثت 
ظهور  اأ�صهر  م���ع  وال���ي���ون���ان  الإغ���ري���ق 

الأط����ب����اء ع���ر ال���ت���اري���خ »اأب�����ق�����راط« و 
»ج���ال���ي���ن���و����س« وغ����ريه����م����ا. وت����ط����ورت 
املمار�صة العلمية التجريبية  للطب مع 
ظهور احل�صارة العربية والإ�صالمية، اإذ 
بداأ الطب ياأخذ �صكله املعروف اليوم من 
واأط��ب��اء كبار مثل  اأع��م��ال علماء  خ��الل 
وال��زه��راوي  النفي�س  واب���ن  �صينا،   اب��ن 
وال������رازي وغ���ريه���م مم���ن ظ��ل��ت كتبهم 
واأع��م��ال��ه��م ت���در����س يف خم��ت��ل��ف اأن��ح��اء 
الع�صر  17.  و يف  ال��ق��رن  ح��ت��ى  ال��ع��امل 
على  الطب  يعتمد  احل���دي���ث،  اأ�صبح 
بالتجارب  امل��وث��ق��ة  العلمية  ال��درا���ص��ات 

املخرية وال�سريرية.

تخصصات الطب الحديث 
»ط���ب الأ����ص���ن���ان، ط��ب اأ���ص��ن��ان الأط���ف���ال، 
اأمرا�س الدم، باطني، ال�صدر، التخدير، 
جراحة  جتميل،  جراحة  عظام،  جراحة 
الأط���ف���ال، ط��ب اجل��ه��از ال���ب���ويل، زراع���ة 
الأ�صعة،  علم  القلب،  جراحة  الأع�����ص��اء، 
ع��ل��م ال�����دم، ع��ل��م ال���غ���دد ال�����ص��م��اء، طب 
العيون،  والتوليد،  الن�صاء  طب  ال�صدر، 
ط���ب ن��ف�����ص��ي، ال���ط���ب ال�����ص��ي��ن��ي، ال��ط��ب 
البديل، الطب ال�صعبي، الطب ال�صرعي، 
الوقائي،  الطب  احلرجة،  احل��الت  طب 
الطب الريا�صي، علم الأورام، تخ�ص�صات 

اأخرى«. 
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أول مدرسة في التاريخ
اآلف  منذ  ال��ع��امل  يف  مدر�صة  اأول  ان�صئت 
التى  الرافدين  وادى  ح�صارة  يف  الأع���وام 

تعد من اأقدم احل�صارات .
وق���د ا���ص��ت��خ��رج��ت م��ن حت��ت الأر����س 
فى جنوب العراق األواح طينيه تعتر من 
كتبت قبل 5000  التى  ال�صومرية  الوثائق 
اأن�صاأت  اأول مدر�صة  اأن  اأظهرت  والتى  عام 
فى التاريخ كانت فى بالد ما بن النهرين 
م��ن ق��ب��ل ال�����ص��وم��ري��ن وه���م اأول الأق����وام 
ال���ت���ى ع���رف���ت ال��ك��ت��اب��ة وط����وروه����ا وال��ت��ي 
اعترت اخلطوة الولى لتاأ�سي�س املدر�سه 

ال�صومرية.التعليم لالأغنياء فقط

ك���ان���ت ف����ى ب���داي���ت���ه���ا ت��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى 
يعملون  ملوظفن  ال�صومرية  اللغه  تعليم 
ال��دول��ة ويف املعابد ثم حتولت  يف دواوي���ن 
اأج��ور  الطالب  يدفع  مدنية  مدار�س  اإل��ى 
ال���درا����ص���ة ف��ي��ه��ا، وال���ت���ى ت��دف��ع ك��م��رت��ب��ات 
مقت�صرا  التعليم  ك��ان  لذلك  للمدر�صن 

على اأبناء الأغنياء فقط.

 أهداف المدرسه السومرية .
للعلم  مراكز  واأ�صبحت  امل��دار���س  تطورت 
وال���ث���ق���اف���ة ت���در����س ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف ف���روع 
احل��ي��وان،  وعلم  النبات،  علم  م��ن  املعرفة 

واجل��غ��راف��ي��ا، وال��ري��ا���ص��ي��ات، وغ��ريه��ا من 
العلوم، والتى تخرج منها علماء و باحثون 

يف خمتلف فروع املعرفة.

نظام التدريس فى أول مدرسة
�صخ�س يطلق  امل��در���ص��ة  راأ����س  وك���ان على 
ع��ل��ي��ه »اأوم����ي����ا« وال���ت���ي ت��ع��ن��ي اخل��ب��ري اأو 
ادوب��ا  ادا  عليه  يطلق  و�صخ�س  ال��ع��ارف، 
وال���ت���ي ت��ع��ن��ي م�������ص���وؤول ال���ف�������ص���ول، اأم���ا 
املدر�صون في�صمون كل ح�صب اخت�صا�صه 
اأ����ص���ت���اذ  اأي  ن�������ص���دا«  »ط���وب�������ص���ار  ف��م��ث��ال 
اأ�صتاذ  اي«  ا�صاكا  »طوب�صار  و  الريا�صيات 

دراسة توصي بتعزيز
دور الكفايات القيادية
في التعليم

اأ�صتاذ  اأي  كنكريا«  »طوب�صار  و  الهند�صة 
له موقع متميز  والذي  ال�صومرية  اللغة 

باملدر�صة .
ال�����ص��وم��ري��ة تعلم  امل���در����ص���ة  ك���ان���ت 
�صنفت  والتي  ال�صومرية  اللغة  الطالب 
اإل���ى ف��ئ��ات ك��ل ف��ئ��ة ت��ت��األ��ف م��ن م��ف��ردات 
ب��ع�����ص��ه��ا، كما  وم��ق��اط��ع ذات ع��الق��ة م��ع 
ي��وج��د يف امل��در���ص��ة ن��وع��ن م��ن ال��درا���ص��ة 
كانت  العلمية  فالدرا�صة  واأدب��ي��ة،  علمية 
باأ�صماء  ق��وائ��م  حت��وي  الطينية  الل����واح 
الأ���ص��ج��ار وال��ن��ب��ات��ات واأن�����واع احل��ي��وان��ات 
الأحجار  واأ�صماء  وال��ق��رى  امل��دن  واأ�صماء 

العلوم. كما وجدت  واملعادن وغريها من 
األ��������واح ط��ي��ن��ي��ة اأخ�������رى حت�����وي م�����ص��ائ��ل 
ريا�صية مع حلولها، ووجدت األواح طينية 
اأخ������رى حت����وي ق��وام��ي�����س )���ص��وم��ري��ة - 
اأكدية( بعد اأن اأ�صبحت اللغة الأكدية هي 
ال�صرق  والتجارية يف  الدبلوما�صية  اللغة 
الأدنى، والتي تعتر من اأقدم القوامي�س 

التي عرفها الن�صان.
ام�����ا ال�����درا������ص�����ات الأدب�����ي�����ة ف��ك��ان��ت 
ت��ت�����ص��م��ن م����الح����م ����ص���ع���ري���ة وق�����ص��ائ��د 
وجدانية وق�صائد حتوي احلكم والأمثال 

وق�ص�س دينية وق�ص�س احليوانات.

سارة القحطاني

���ص��ددت درا���ص��ة م��ي��دان��ي��ة اأج��رت��ه��ا طالبة 
املاج�صتري باجلامعة، نوره هالل احل�صني 
عن الكفايات القيادية لإدارة الجتماعات 
امل���در����ص���ي���ة مب����دار�����س امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��وي��ة 
على  ع�صري،  مبنط�قة  للبنات  احلكومية 
والقيام  القيادية  الكفايات  تعزيز  �صرورة 
م��دي��رات  ب��ن  تبادلية  ميدانية  ب��زي��ارات 
امل�����دار������س لك���ت�������س���اب اخل�������رات وت���ب���ادل 
التجارب، وكذلك �صرورة اهتمام مديرات 
امل����دار�����س ب���اإ����ص���راك امل��ع��ل��م��ات يف حت��دي��د 
وب��اإب��داء  وم��وع��ده��ا،  الجتماعات  اأه���داف 

وجهات نظرهن حول جدول الأعمال.

هدف الدارسة
ه��دف��ت ال��درا���ص��ة اإل����ى م��ع��رف��ة ال��ك��ف��اي��ات 
الج��ت��م��اع��ات  لإدارة  ال���الزم���ة  ال��ق��ي��ادي��ة 
امل���در����ص���ي���ة ب��امل��رح��ل��ة ال���ث���ان���وي���ة ل��ل��ب��ن��ات 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم��ع��رف��ة 
درج�������ة مم���ار����ص���ة ال���ك���ف���اي���ات ال���ق���ي���ادي���ة 
مب��دار���س  امل��در���ص��ي��ة  الج��ت��م��اع��ات  لإدارة 
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة، وم���ع���رف���ة م��ت��و���ص��ط 
لإدارة  القيادية  الكفايات  ممار�صة  درج��ة 
املرحلة  مب��دار���س  املدر�صية  الجتماعات 
الثانوية احلكومية للبنات يف مدينة اأبها 
وحمافظة خمي�س م�صيط مبنطقة ع�صري 

التعليمية.

مسح وتحليل
ال��ه��دف  ال��ب��اح��ث��ة لتحقيق ه���ذا  واع��ت��م��دت 
التحليلي،  امل�صحي  ال��و���ص��ف��ي  امل��ن��ه��ج  ع��ل��ى 
جل��م��ع  ال����ص���ت���ب���ي���ان  اأداة  ا����ص���ت���خ���دام  ومت 
جميع  و�صمل  البحث،  عينة  م��ن  البيانات 
مديرات املدار�س الثانوية بنحو 47 مديرة، 
وك��ي��ل��ة، وعلى  وع���دده���ن 136  وال��وك��ي��الت 
للمجتمع  ممثلة  طبقية  ع�صوائية  عينة 
الأ�صلي من املعلمات وعددهن 517 معلمة 
يف م���دار����س امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ات يف 

مدينة اأبها وحمافظة خمي�س م�صيط. 

نتائج الدراسة
بناء على التحليل الإح�صائي لبيانات عينة 
من  جمموعة  اإل��ى  البحث  تو�صل  البحث 

النتائج:  
الأوزان  ب��ل��غ��ت  ف��ق��د  ع����ام  ب�����ص��ك��ل   •
عن  ال��ب��ح��ث  ع��ي��ن��ة  لآراء  ��ة  ال��ن�����ص��ب��يَّ
ال���ك���ف���اي���ات ال���ق���ي���ادي���ة ل�����دى م���دي���رة 
املدر�صية  الجتماعات  لإدارة  املدر�صة 
ان��ع��ق��اده��ا، جلميع  قبل واأث��ن��اء وب��ع��د 
 ،»%62،2« ال���ص��ت��ب��ان��ة  ف��ق��رات حم���اور 
على  البحث  عينة  راأي  بح�صب  وه��و 

درجة »ممار�صة اأحيانا«.
القيادية  الكفايات  ممار�صة  ج��اءت   •
الأول قبل  املحور  املدر�صة يف  ملديرات 
ع��ق��د الج��ت��م��اع، يف امل��رت��ب��ة الأول����ى، 
مبتو�صط ح�صابي بلغ »3،14«، وبن�صبة 

راأي  بح�صب  وه��و   ،»%62،8« ممار�صة 
ع��ي��ن��ة ال��ب��ح��ث ع��ل��ى درج�����ة مم��ار���ص��ة 
»اأح�����ي�����ان�����ا«، ب��ي��ن��م��ا ج������اءت مم��ار���ص��ة 
املدر�صة  مل��دي��رات  القيادية  الكفايات 
اأث���ن���اء ع��ق��د الج���ت���م���اع، ال����ذي ميثل 
امل���ح���ور ال���ث���اين يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة، 
مبتو�صط ح�صابي بلغ »3،11«، وبن�صبة 
راأي  ح�صب  وه��و   ،"%62،2" مم��ار���ص��ة 
ع��ي��ن��ة ال��ب��ح��ث ع��ل��ى درج�����ة مم��ار���ص��ة 

»اأحيانا«.
القيادية  ال��ك��ف��اي��ات  مم��ار���ص��ة  وك��ان��ت 
الجتماع،  عقد  بعد  املدر�صة  ملديرات 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  ال��ث��ال��ث  ل��ل��م��ح��ور 
والأخ��������رية، مب��ت��و���ص��ط ح�����ص��اب��ي بلغ 
 ،»%61،4« مم��ار���ص��ة  وبن�صبة   ،»3،07«
ال��ب��ح��ث على  وه���و ح�����ص��ب راأي ع��ي��ن��ة 

درجة ممار�صة »اأحيانا«.
���ة ال��ت��ي  • ب��ل��غ��ت ال��ك��ف��اي��ات ال���ق���ي���اديَّ
جلميع  الجتماعات  اإدارة  يف  متار�س 
اأم�����ا ال��ك��ف��اي��ات  امل����ح����اور 29 ك���ف���اي���ة، 
اإدارة  يف  مت���ار����س  ل  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادي��ة 
فظهرت  املحاور  جلميع  الجتماعات 
اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  ك��ف��اي��ة، واأظ���ه���رت  يف 20 
الكفايات القيادية لإدارة الجتماعات 
ال��ت��ي مت���ار����س ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��ح��ور 
الأول قبل عقد الجتماعات اأعلى من 
الكفايات القيادية لإدارة الجتماعات 
اأثناء وبعد انعقادها، وحتتل الكفايات 

بعد  الج��ت��م��اع��ات  لإدارة  ال��ق��ي��ادي��ة 
عقده اأقل درجة ممار�صة. 

• ب���ل���غ امل���ت���و����ص���ط احل�������ص���اب���ي ال��ك��ل��ي 
الأول  املحور  عن  البحث  عينة  لآراء 
الكفايات القيادية ملديرة املدر�صة قبل 
ح�صب  وه���و   ،»3،14« الج��ت��م��اع  ع��ق��د 
راأي عينة البحث على درجة ممار�صة 
»اأحيانا«، وقد حققت �صبع فقرات من 
املحور الأول درجة املمار�صة للكفايات 
ال��ق��ي��ادّي��ة مل��دي��رة امل��در���ص��ة ق��ب��ل عقد 
الن�صبي  وزن���ه���ا  ي��زي��د  اإذ  الج���ت���م���اع، 
عن60% ، مما ميثل احلد الذي تعتر 

عنده حتقيق املمار�صة.

توصيات البحث
ع��ل��ى ����ص���وء ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ت��و���ص��ل اإل��ي��ه��ا 
تعزيز  ب�����ص��رورة  الطالبة  اأو���ص��ت  ال��ب��ح��ث، 
��ة ال��ت��ي مت��ار���س ب��اإج��راء  ال��ك��ف��اي��ات ال��ق��ي��اديَّ
ل���ق���اءات وزي�������ارات م��ي��دان��ي��ة ت��ب��ادل��ي��ة بن 
م����دي����رات امل�����دار������س لك���ت�������س���اب اخل�����رات 
وتبادل التجارب، و�صرورة اهتمام مديرات 
املدار�س باإ�صراك املعلمات يف حتديد اأهداف 
الج��ت��م��اع��ات وم��وع��ده��ا، وب���اإب���داء وجهات 
نظرهن ح��ول ج��دول الأع��م��ال واإحاطتهن 
به وبالقراءات املوجهة له م�صبقا، و�صرورة 
اكت�صاب مهارة اإدارة وقت الجتماع ومهارة 
مناق�صتها  طريقة  وت��وزي��ع  ب��ن��وده  تنظيم 
وع����ر�����ص����ه����ا، وي���ف�������ص���ل ع���ن���د ال��ت��خ��ط��ي��ط 

تتوافر  كبرية  قاعة  تخ�صي�س  لالجتماع 
لعقد  الالزمة  والتجهيزات  الو�صائل  فيها 
ُت��ل��زم ال�����وزارة امل��دار���س  الج��ت��م��اع��ات، واأن 
تخ�صي�س  يف  احل����ال  ه���و  ك��م��ا  بتن�صيقها 
وتوفري  وغ��ريه��ا،  التعلم  مل�صادر  ح��ج��رات 
التقنيات احلديثة والتعريف بها والتدريب 

على طريقة ا�صتخدامها. 
كما نادت الباحثة ب�صرورة ا�صتخدام 
يف  احلديثة  والتقنيات  املتعددة،  الو�صائط 
ملا  ال��ذك��ي��ة؛  كال�صبورة  الج��ت��م��اع��ات  اإدارة 
وتو�صيل  الأف��ك��ار،  تو�صيح  دور يف  لها من 
املعلومات ب�صكل اأ�صرع، واأهمية تنفيذ ور�س 
اإدارة  املدار�س حول  عمل تدريبية ملديرات 
وتنفيذها  ل��ه��ا  والتخطيط  الج��ت��م��اع��ات 
وكيفية تقوميها ومتابعة تنفيذ قراراتها، 
الع�صوات  �صلوكيات  م��ع  التعامل  وط���رق 
واأمناط تفكريهن املختلفة، وعلى اختالف 
لختالف  تبعا  اإدارتها  واأ�صاليب  تن�صيقها 
اإدارة  ب��اأ���ص��ل��وب  ال��ت��ق��ي��د  اأن���واع���ه���ا، وع����دم 
و توعية مديرات  ال��ع��ام  م��دى  واح��د على 
وثناء  �صكر  خطابات  توجيه  على  املدار�س 
وتكرمي  الجتماعات،  كل  يف  للمتفاعالت 
الع�صوات احلري�صات على تنفيذ الأعمال 
يف ال��وق��ت امل��ح��دد؛ مل��ا ل��ه م��ن اأث���ر يف رف��ع 
الع�صوات، ول يق�صد  املعنوية لدى  الروح 
خطابات  ت�صميم  يف  املبالغ  التكلف  بذلك 
ال�صكر والثناء؛ فمجالت ال�صكر كثرية ولو 

كانت بكلمة.

بالعمل  اأي�����ص��ا  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ت 
ع��ل��ى رف���ع م�����ص��ت��وى مم��ار���ص��ة ال��ق��ي��ادي��ة 
وبعد  واأث���ن���اء  ق��ب��ل  الج��ت��م��اع��ات  لإدارة 
ان��ع��ق��اده��ا، وال���ت���ي ك�����ص��ف ع��ن��ه��ا ال��ب��ح��ث 
اأن��ه��ا مت��ار���س م��ن قبل امل��دي��رات بدرجة 
منخف�صة، وفق برنامج تدريبي وحمدد 
ال��ذي  وامل��ح��ت��وى  والأه����داف  باملنطلقات 
ي��ح��ق��ق الأه�������داف، يف ���ص��وء امل��م��ار���ص��ات 
واإتاحة  املطلوبة،  بالدرجة  املحققة  غري 
ال���و����ص���ائ���ل والأن�������ص���ط���ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف 
ب��ا���ص��ت��خ��دام  تطبيقه  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
والتكويني،  »القبلي،  التقومي  اأ�صاليب 
وامل����ع����ريف«، ب���الإ����ص���اف���ة ل��ت�����ص��م��ي��م دل��ي��ل 
قبل  م��ن  ل��ل��م��دار���س  واإج���رائ���ي  تنظيمي 
ب���اإدارة  خ��ا���س  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
الج��ت��م��اع��ات امل��در���ص��ي��ة، وحت��دي��ث��ه مبا 
لكل  وامل�صتجدات  التطورات  مع  يتنا�صب 
يعمم  موحدا  مرجعا  يكون  بحيث  ع��ام، 
على جميع املدار�س تو�صح عليه مقايي�س 
امل��دي��رات  اأداء  ت��ق��ومي  ل��و���ص��ائ��ل  متنوعة 
نتائجها  وق��ي��ا���س  اج��ت��م��اع��ات��ه��ن،  لإدارة 
بالرجوع  وذلك  اأهدافها،  حتقيق  ومدى 
اإل������ى الأدب�����ي�����ات وال����درا�����ص����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وال�صتعانة  الجتماعات،  اإدارة  مبو�صوع 
بخرات اأ�سحاب الخت�سا�س يف الإدارات 
البحثية،  وامل���راك���ز  واجل���ام���ع���ات  ال��ع��ل��ي��ا 
يف  والرجت����ال  للع�صوائية  جتنبا  وذل���ك 

اإجراء الجتماعات.
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عمادة القبول.. والتوعية
فالعمادة  الدرا�صية؛  الطالب يف كل مراحله  التي تخدم  باملعلومات  والت�صجيل عمال �صخما مليئا  القبول  نقدم يف عمادة 
تعد املحرك الأ�صا�صي و�صمام الأمان للعملية التعليمية يف اجلامعة، ومهمتها �صخمة يف تقدمي املعلومات واإي�صاح املجهول 

بالن�صبة للطالب يف كل ما يتعلق ب�صوؤونهم الدرا�صية على تنوعها واختالفها.
يف  الدرا�صي  م�صاره  اختيار  بكيفية  لتوعيته  الثانوية  املرحلة  يف  الطالب  وت�صتهدف  النجاح،  �صريك  العمادة  وتعد 
اجلامعة با�صتخدام و�صائل التقنية احلديثة، وتوفر للم�صتجد جميع اخلدمات التي يحتاج اإليها اإلكرتونيا لتوفري النجاح 
له وم�صاعدته يف الرتياح نف�صيا. وجتعل من الطالب اجلامعي طاحما يف حتقيق اأعلى الدرجات مبا ي�صهم تلقائيا يف توفري 

املكان املنا�صب له وحتقيق ال�صتقرار .
لقد قامت العمادة بتوفري كل املعلومات التي يحتاج اإليها الطالب يف مرحلته اجلامعية من خالل اإتاحة ن�صخ ورقية 
لدليل الطالب يوزع يف بداية اللتحاق باجلامعة، وكذلك ن�صخة اإلكرتونية منه، وح�صابنا يف "تويرت" بفريق عمل متمكن 

ي�صاعد يف توفري املعلومات ملن يحتاج اإليها.
وتعمل العمادة بكل طاقمها على حتقيق قيمها الثالث بن الطالب، وهي: )العدالة، والأمانة وال�صفافية، وامل�صاركة 

الفاعلة(.
ختاما، تتمنى العمادة لكل الطالب والطالبات حتقيق اأحالمهم التي يريدونها.

د. عبد المحسن القرني
عميد القبول والتسجيل
جامعة الملك خالد
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»تواصل« خدمة مستحدثة لتسهيل الحذف واإلضافة
مشهور العمري

تقييم م�صجلي الكليات خلدمة توا�صل

ما تقييمك لخدمة الحذف واإلضافة 
عن طريق خدمة تواصل؟

40.6: رائعة جدا
31,3: رائعة
17,2: سيئة

7,8: سيئة جدا

أسهمت الخدمة في تقليل
ازدحام الطالب لدى مكتب مسجل

أو مسجلة الكلية؟

49,2: موافق بشدة
28,6: موافق

6,3: ال أعلم
9,5: ال أوافق

6,3: ال أوافق بشدة

أفضل استخدامها في المعالجة 
للفصول القادمة؟

50: موافق بشدة
28: موافق

4: ال أعلم
6,3: ال أوافق

10,9: ال أوافق بشدة

هيأت للمسجل العمل في جو
من الهدوء وزيادة التركيز؟

41,3: موافق بشدة
33,3: موافق

9,5: ال أعلم
9,5: ال أوافق

6,3: ال أوافق بشدة

قللت الخدمة من تردد الطالب
أو الطالبة أكثر من مرة

على مسجل أو مسجلة الكلية؟
40,6: موافق بشدة

29,7: موافق

7,3: ال أعلم
15,6: ال أوافق

3,6: ال أوافق بشدة

كان عدد الطلبات للطالب
أو الطالبة مناسبا

)طلبين لكل طالب كحد أقصى(؟
42,9: موافق بشدة

27: موافق
0: ال أعلم

11,1: ال أقبل
19: ال أوافق بشدة

أكاديميا القبول والتسجيل

مواقع التواصل االجتماعي لعمادة القبول والتسجيل
Regandadmkku :سناب شات

Httb:/telegram me/regandadmkku :تلغرام
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مشهور العمري 

املبتعثة، و�صفره  للطالبة  امْلَْحَرم  وجود 
معها، وبقاوؤه معها حتى انتهاء بعثتها.. 
لعل هذا ال�سرط هو اأهم ما مييز قبول 
النت�صاب  ي��ري��د  مل��ن  الب��ت��ع��اث  برنامج 
العلمي  التميز  ورغ���م  الإن����اث،  م��ن  ل��ه 
يواجهن  فاإنهن  حققنه  ال���ذي  الكبري 
ب��ع�����س امل�����ص��اع��ب م���ن ن��اح��ي��ة امل��ح��رم 
وب��ق��ائ��ه م��ع��ه��ن ح��ت��ى ي��ك��م��ل��ن ���ص��ن��وات 

درا�صتهن الطويلة. 
امل��ي��زة ال��ت��ي م��ي��زت ب��رن��ام��ج خ��ادم 
لي�صت  لالبتعاث  ال�صريفن  احلرمن 
ف��ر���ص��ة الإت���اح���ة ل��ل��درا���ص��ة يف اخل���ارج، 
نظرة  م��ن  يغري  اأن  ا�صتطاع  ك��ون��ه  ب��ل 
املجتمع نحو املراأة ويزيد من تقديرها 
خ�����ص��و���ص��ي��ة  مي�������س  اأن  دون  ل���ذات���ه���ا 
املجتمع، اإذ اأن�صاأ عرفا اجتماعيا جديدا 

دون تغيري اأي نظام داخلي.
ول����ع����ل مت���ي���ز امل���������راأة ال�����ص��ع��ودي��ة 
وحت��ق��ي��ق��ه��ا لإجن��������ازات ن���ال���ت اإع���ج���اب 
من  ال�صعودية  امل��راأة  متلكه  مبا  العامل 
م��وؤه��الت ع��امل��ي��ة وع��ل��م��ي��ة، خ��ل��دت ذك��ر 
ا���ص��م��ه��ا يف ���ص��ج��الت ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
اأ�صهم اأي�صا يف دعم املجتمع للمراأة التي 

تريد اأن تكمل درا�صتها.
ودع���م ب��رن��ام��ج الب��ت��ع��اث  الن�صاء 
ال��ع��ام��الت ل��دى ال��ق��ط��اع اخل��ا���س اأق��ل 
 ،2009 ع��ام  اإح�صائيات  ح�صب   %8 م��ن 
ول���ك���ن ه����ذه ال��ن�����ص��ب��ة حت�����ص��ن��ت ك��ث��ريا، 
اأك����ر م���ن 18% يف ع��ام  اإل����ى  وو���ص��ل��ت 
2012، ويعود ال�صبب يف ذلك اإلى تطور 
املراأة  والت�صجيع على عمل  الت�صريعات 
ك��ان ح�صرها  ما  بعد  ع��دة قطاعات  يف 
يف جمال التعليم الذي كان ي�صكل %87 
لدى  الن�صائية  الوظائف  جمموع  من 

القطاع العام.
وهناك بع�س ال�صعاب التي تواجه 
امل������راأة ال�����ص��ع��ودي��ة امل��ب��ت��ع��ث��ة ب��اخ��ت��الف 
متيزها  اأث��ب��ت��ت  لكنها  وك��م��ه��ا،  ن��وع��ه��ا 
للعلم  واإ�صافتها  تاألقها  ق��وة  واأظ��ه��رت 
و�صعيها لرفع ا�صم بلدها عاليا وحتقيق 
ابتعثت  التي  امل��ج��الت  تنوع  يف  حلمها 

فيها كالعلمية والهند�صية والطبية.

المرأة السعودية واالبتعاث.. تميز مشهود
مبتعثون
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غادة المطيري.. إنجازات تغزو العالم
جنحت العاملة ال�صعودية، الأ�صتاذة الدكتورة 
غ����ادة م��ط��ل��ق ع��ب��د ال��رح��م��ن امل���ط���ريي، يف 
ا�صتخدام ال�صوء بدل من املب�صع، لتفر�س 
ا�صمها ع��ل��ى لئ��ح��ة امل��خ��رتع��ن اجل���دد يف 
للبحث  اأرف���ع ج��ائ��زة  نالت  اأن  بعد  اأم��ريك��ا 

العلمي يف الوليات املتحدة.

ال�سرية الذاتية
اأك��م��ل��ت ال��دك��ت��ورة غ���ادة درا���ص��ت��ه��ا الثانوية 
يف م���دار����س ال�����ص��ع��ودي��ة، ث���م ���ص��اف��رت اإل���ى 
اجل��ام��ع��ي،  للتح�صيل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الكيمياء(  العلوم )ق�صم  فتخرجت يف كلية 

وت���اأم���ل امل���ط���ريي ال��ت��ي ت��ع��م��ل حاليا 
اأ�صتاذة يف جامعة كاليفورنيا يف �صان دييجو 
اأن يكون  الأم��ريك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات 
معملها حلقة و�صل بن اجلامعات ومراكز 
ونظرياتها  جهة،  من  الأمريكية  الأبحاث 

ال�صعودية من جهة ثانية.
جائزة  املطريي  غ��ادة  الدكتورة  نالت 
لدعم  منظمة  اأك���ر  م��ن  العلمي  الإب�����داع 
»اإت�س. املتحدة  الوليات  العلمي يف  البحث 

اأي. اإن«، وقيمتها ثالثة مالين دولر.
ك��م��ا اك��ت�����ص��ف��ت م��ع��دن��ا مي��ّك��ن اأ���ص��ع��ة 
الإن�صان  ج�صم  اإل���ى  ال��دخ��ول  م��ن  ال�صوء 

يف جامعة اأوك�صيدينتال يف لو�س اأجنلو�س. 
ونالت املاج�صتري يف الكيمياء احليوية من 
والدكتوراه  »بريكلي«،  كاليفورنيا  جامعة 

يف الهند�صة الكيميائية.

احلياة العملية
با�صم  ع��ل��م��ي��ا  اأب���ح���اث وم��وؤل��ف��ا  ق��دم��ت 10 
)ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���دق���ي���ق���ة(، ت�����رج��م يف اأمل��ان��ي��ا 
متتلك  وه��ي  املتحدة.  وال��ولي��ات  واليابان 
معمال خا�صا قيمته مليون دولر منحتها 
حاليا  تعمل  حيث  كاليفورنيا  ولي���ة  اإي���اه 

على م�صروعن طبين جديدين. 

ي�صهل  »ال��ف��وت��ون«، مب��ا  ت�صمى  رق��ائ��ق  يف 
دون احلاجة  اإل���ى اخل��الي��ا  ال��دخ��ول  معه 
على  ي�صاعد  ومب��ا  جراحية،  عمليات  اإل��ى 
ال��ت��ح��ك��م ب���اأع�������ص���اء داخ������ل اجل�������ص���م دون 
بوقت  اأي�صا  يتحكم  كما  اإل��ي��ه.   ال��دخ��ول 
من  ال�صوء  م��ن  ن��وع  با�صتخدام  العملية، 
اأ���ص��ه��ل واأرخ���������س اأن������واع الأ����ص���ع���ة، ي��دخ��ل 
ل  ول��ك��ن اجل�صم  والأع�����ص��اء  اإل���ى اجل�صم 
ف��اإذا كان هناك �صخ�س ما لديه  ميت�صه؛ 
���س��رط��ان، ف��اإن��ه مي��ك��ن ع��ر ه���ذه الأ���س��ع��ة 
الدخول اإلى منطقة املر�س والق�صاء على 

ال�صرطان دون فتح اجل�صم، بال �صرر.
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جامعات سعودية

تنسيق بين القطاع الخاص و »التعليم« لتنفيذ مبادرات 2030
منصور كويع

ع��ق��د م��ك��ت��ب حت��ق��ي��ق روؤي������ة امل��م��ل��ك��ة 
اجتماعا  الغرف  ملجل�س  التابع   2030
الوطني  التحول  مكتب  مع  تن�صيقيا 
بوزارة التعليم، ملناق�صة اأوجه التعاون 
ذات  امل������ج������الت  يف  اجل����ان����ب����ن  ب�����ن 
ال��ع��الق��ة مب��ب��ادرات ال��ط��رف��ن ب�صاأن 

روؤية 2030.
وي����اأت����ي الج���ت���م���اع ب���ع���د م�����ص��ي 
اإدارة  ���ص��ه��ري��ن ع��ل��ى ت��اأ���ص��ي�����س م��ك��ت��ب 
يعمل  ال�����ذي   ،2030 روؤي������ة  حت��ق��ي��ق 
اإداري���ة  ك��وح��دة  املجل�س  مظلة  حت��ت 

خا�صة  عمل  اآل��ي��ات  وف��ق  متخ�ص�صة 
ت����دف����ع ب���ج���ه���ود م�������ص���ارك���ة ال���ق���ط���اع 

اخلا�س يف حتقيق الروؤية.
واأو����ص���ح م��دي��ر امل��ك��ت��ب، حممد 
اإط��ار  يف  ياأتي  الجتماع  اأن  ال�صلمي، 
بن  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  تعزيز 
لتحقيق  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن 
ول��ت��ن�����ص��ي��ق خمتلف  امل��م��ل��ك��ة،  روؤي������ة 

اجلهود وت�صافرها يف هذا ال�صاأن.
�صهد  الج��ت��م��اع  اأن  اإل����ى  واأ����ص���ار 
ال�صبل  ب�����ص��اأن  م�صتفي�صة  مناق�صات 
ال���ك���ف���ي���ل���ة ب���ت���ع���زي���ز ال���������ص����راك����ة ب��ن 
وزارة  م���ب���ادرات  لتنفيذ  ال��ق��ط��اع��ن 

العصيمي ينفي وضع نظام جديد للمكافآت
ك�صف املتحدث الر�صمي لوزارة التعليم مبارك الع�صيمي اأنه لي�س لدى الوزارة اأي نظام جديد ب�صاأن املكافاآت، وقال يف تغريدة 
»لي�س لدى الوزارة اأي نظام جديد حول املكافاآت. والوزارة م�صتمرة بالتن�صيق مع اجلامعات مبواءمة التخ�ص�صات ومتطلبات 
التنمية«. وكانت اإحدى ال�صحف ذكرت اأن اجلهات املخت�صة تدر�س حاليا و�صع اللم�صات الأخرية على نظام مكافاآت الطالب يف 
اجلامعات؛ اإذ من املتوقع البدء يف ربط املكافاآت بالتفوق من اأجل العمل على حتفيز الطالب والطالبات على التفوق والجتهاد، 

واختيار التخ�ص�صات التي تلبي �صوق العمل مبا يتواكب مع اخلطط امل�صتقبلية املختلفة لتطوير الأيدي العاملة الوطنية.
 واأ�سارت اإلى اأن اجلامعات بداأت يف تغيري �سروط القبول يف خمتلف التخ�س�سات، ورفع الن�سب يف التح�سيلي والثانوية 
العامة من اأجل اختيار اأف�صل الطالب والطالبات لاللتحاق باجلامعات والكليات، يف ظل توجه اجلامعات اإلى تقلي�س قبول 

الطالب والطالبات خالل العام الدرا�صي املقبل، ح�صب ال�صحيفة.
وكانت ال�صحيفة اأ�صافت اأن العديد من اجلامعات و�صعت خطة لتقلي�س القبول بن 20 % و40 %، بينما �صيتم زيادة اأعداد 
القبول يف الكليات التقنية املختلفة والفنية يف اإطار تاأهيل اأبناء وبنات الوطن للعمل يف خمتلف التخ�ص�صات الفنية واملهنية 

التي يتطلبها �صوق العمل.
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التعليم لتحقيق الروؤية، ويبلغ عددها 
36 م����ب����ادرة ت���ه���دف لإح�������داث ق��ف��زة 
التعليم  ق��ط��اع  م��ن��ظ��وم��ة  يف   نوعية 
اأن  م�صيفا  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  ب�صقيه 
جم������الت ال��ت��ن�����ص��ي��ق ب����ن اجل��ان��ب��ن 
ب�������ص���اأن امل������ب������ادرات ك����ب����رية ل��ل��غ��اي��ة، 
وب��خ��ا���ص��ة يف م��و���ص��وع��ات امل���واءم���ة 
ب����ن ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م واح���ت���ي���اج���ات 
����ص���وق ال��ع��م��ل وال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ت��ي 
ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي، 
ودعم  التعليمية،  امل�صروعات  ومتويل 
ن�صبة  ورف���ع  التعليم،  ال���ص��ت��ث��م��ار  يف 

م�صاركة القطاع الأهلي يف التعليم.

وق�����ال »مت الت����ف����اق ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
املكتبن، ومتكن  التوا�صل بن  قنوات 
اخل���ا����س يف �صنع  ال���ق���ط���اع  م�����ص��ارك��ة 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���الق���ة  ذات  ال������ق������رارات 
ب��ت��زوي��د  ال�������وزارة  ت��ق��وم  واأن  الأه����ل����ي، 
مكتب حتقيق الروؤية باأبرز امل�صتجدات 
يف  للم�صاركة  ودعوته  مبادراتها،  حول 

تنظيم الفعاليات ذات العالقة«.
 وك�صف ال�صلمي عن جهود كبرية 
لقاءات  �صل�صلة  عقد  تت�صمن  للمكتب 
مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية 
ذات العالقة مبلف روؤية 2030 وبرنامج 

التحول الوطني 2020.

مليون ريال وثالثة محاور
لجائزة الفيصل لالعتدال

»ريالي« برنامج لنشر الوعي المالي 
لمليوني طالب وطالبة 

اعتمدت وزارة التعليم برنامج »ريايل« للوعي املايل يف املدار�س واجلامعات بهدف ن�سر ثقافة الوعي املايل عر تاأهيل مليوين 
طالب وطالبة بدءا من العام احلايل وحتى 2020.  جاء ذلك خالل مذكرة تفاهم اأبرمها وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�صى 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة �صدكو القاب�صة اأني�س اأحمد موؤمنة، تتناول اأوجه التعاون بن الوزارة و�صدكو القاب�صة لتاأهيل 

مليوين طالب وطالبة خالل اأربعة اأعوام، بدءا مبدن الريا�س وجدة والدمام والطائف ومكة.

ك�����ص��ف م���دي���ر م���رك���ز الأم�������ري خ��ال��د 
احل�صن  الدكتور  لالعتدال،  الفي�صل 
الأم��ري  جوائز  جمموع  اأن  ال�صعدي، 
خالد الفي�صل لالعتدال، تبلغ مليون 
ري����ال، ل��ث��الث��ة حم����اور، واأن��ه��ا متاحة 
ل��ل��ج��ن�����ص��ن، ول����الأف����راد وامل��وؤ���ص�����ص��ات، 
يف  �صينتهي  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ق��دم  اأن  مبينا 

اأكتوبر املقبل.
اللقاء  ال�����ص��ع��دي خ���الل  واأو����ص���ح 
بجامعة  ال�صياحة  كلية  يف  اأقيم  ال��ذي 
امللك عبدالعزيز، اأهداف واأعمال املركز 
الذي يعد امتدادا لكر�صي الأمري خالد 

اإل��ى  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��الع��ت��دال،  الفي�صل 
تقدميه عر�صا تعريفيا باجلائزة. 

أقسام الجائزة
اأو�����ص����ح م���دي���ر م���رك���ز الأم�������ري خ��ال��د 
اجل���ائ���زة  اأن  ل����الع����ت����دال،  ال��ف��ي�����ص��ل 

مق�صمة على ثالثة حماور كالتايل:

المحتوى اإلعالمي والرقمي
ي�������ص���م ال���ف���ي���ل���م ال���ق�������ص���ري، ال���ر����ص���وم 
امل��ت��ح��رك��ة، ال��ت�����ص��وي��ر ال��ف��وت��وغ��رايف، 

والفنون الرقمية.

المحتوى المعرفي
ال�����درا������ص�����ات الإح�������ص���ائ���ي���ة ال��ك��م��ي��ة، 

والرتجمة.

الشراكة المجتمعية
املجتمعية،  ال�����ص��راك��ات  حم��ت��وى  ي�صم 

مبادرات فردية وموؤ�ص�صية اإبداعية.
توقيع  اللقاء  كما مت على هام�س 
ات��ف��اق��ي��ة ���ص��راك��ة اإع��الم��ي��ة ب��ن امل��رك��ز 
و »���ص��رك��ة اق���راأ الإع��الم��ي��ة امل��ح��دودة« 
التلفزيونية  »اق�����راأ«  ق��ن��اة  يف  املتمثلة 

الف�صائية.

إنجازات لطالبات صيدلة القصيم
في مؤتمر بدبي

ح��ق��ق��ت ط���ال���ب���ات ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة 
ب��ج��ام��ع��ة ال��ق�����ص��ي��م ال���الت���ي ���ص��ارك��ن 
لل�صيدلة  ال�����دويل  دب����ي  م���وؤمت���ر  يف 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإجن������ازا ج���دي���دا، اإذ 
ح�������ص���دن ع�����دة ج����وائ����ز ت���ف���وق���ن ب��ه��ا 
من  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   1200 نحو  على 
اأك���ر م��ن 50 كلية  75 دول����ة، م��ث��ل��وا 

لل�صيدلة حول العامل.
حمد  غ��دي��ر  ال��ط��ال��ب��ة  وح�صلت 
امل����ذن، ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين يف م�صار 
البتكار البحثي، كما اأحرزت الطالبة 
خولة حمد ال�صليم على املركز الثالث 
يف م�����ص��ار ج����ودة امل��ح��ت��وى ال��ب��ح��ث��ي، 
يف ح�����ن ح�������ص���ل���ت ال���ط���ال���ب���ة اأري������ج 

ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  اأح��م��د املزيني على 
للمحا�صرات  تقدميي  عر�س  اأف�صل 
ال�صيدلة  كلية  وفد  وتكون  العلمية. 
م���ن 13 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة وع�����ددا من 

اأع�����ص��اء هيئة ال��ت��دري�����س ���ص��ارك��وا يف 
امل����وؤمت����ر ال�����ذي ي��ع��د اأك�����ر ح����دث يف 
ال�صيدلة  الأو���ص��ط يف جم��ال  ال�صرق 

و�صناعة الأدوية وم�صتجداتها.
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جامعات دولية

التأسيس
عام 1903 يف مدينة »بريت�س كولومبيا«.

شعارها
»دع النور ي�صع من هناك«.

أوقاف الجامعة:
374 مليون دولر ا كنديا.

الجامعة في أرقام
م����رح����ل����ة  يف  ال�������ط�������الب  ع����������دد   •

البكارليو�س: 21.209 طالب.
الدرا�صات  الطالب يف مرحلة  • عدد 

العليا: 3412
886 الأ�صاتذة:  • عدد 

4606 املوظفن:  • عدد 
 

التصنيف العالمي
 250 اأف�صل  �صمن  اجلامعة  تقع   •
علمية  جم�����الت  خ��م�����س  يف  ج��ام��ع��ة 
ح�صب ت�صنيف QS لعام 2016، وهي:  
والعلوم  والآداب،  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 
ال��ب��ح��ري��ة، واجل��غ��راف��ي��ا، وال��ق��ان��ون، 

والفل�صفة.
 175 ال�  املرتبة  يف  اجلامعة  • وقعت 
 2016 ل��ع��ام  »ت��امي��ز«  ت�صنيف  ح�صب 

عامليا.
للجامعات  �صنغهاي  ت�صنيف  • عدها 

����ص���م���ن اأف���������ص����ل ج����ام����ع����ات ك����ن����دا يف 
جم����ال ال��ب��ح��ث وال��ف��ي��زي��اء وال��ع��ل��وم 

والريا�صيات.

التصنيف الكندي
انفو�صور�س«  »ري�صريت�س  منظمة  عدت   •
يف  بحثية  جامعة  اأف�صل  فيكتوريا  جامعة 
اأنها جتنى مداخيل من  ، وهذا يعني  كندا 
لها  تن�صر  العاملية  واأن الدوريات  الأب��ح��اث 

اأبحاثا.

مواطن القوة في الجامعة
• الإبداع  واحل�صارة

الف�صاء. ونظم  البيانات  • علم 
والطاقة. واملناخ  • البيئة 

وال���ع���دال���ة  ال���ع���امل���ي���ة  • ال����درا�����ص����ات 
الجتماعية.

احلياة. وعلوم  • ال�صحة 
والتقنية. املحيطات  • علم 

والريا�صيات  والهند�صة  الفيزياء   •
وعلوم احلا�صب الآيل.

الخطة االستراتيجية
 2012 • اعتمدت اجلامعة يف فراير 
خ��ط��ت��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم 

على اأربعة حماور تتمثل فيما يلي:
ا���ص��ت��ق��ط��اب  ال���ب�������ص���ري:  • ال��ع��ن�����ص��ر 
ك���وك���ب���ة م��ت��ن��وع��ة م����ن امل����واه����ب م��ن 

ال��ط��الب والأ���ص��ات��ذة وامل��وظ��ف��ن من 
اأجل اأن يحققوا مراد اجلامعة

يف  متقدمة  برامج  اإعداد  • اجلودة: 
جم���الت ال��ت��دري�����س والأب���ح���اث ودع��م 
اأن ت��رق��ى اجلامعة  اجل���ودة م��ن اأج���ل 

لتقدم اأف�صل 20 برناجما يف كندا.
زاوي�����ة  ح���ج���ر  ل���ت���ك���ون  • امل���ج���ت���م���ع: 
ب���ال���ت���زام���ه���ا ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  يف امل���ج���ت���م���ع 
والقت�صادية  والثقافية  الجتماعية 

امل�صتدامة جتاه املنطقة والوطن.
ال��الزم��ة  امل����وارد  لإي��ج��اد  • امل�����وارد: 
���ص��واء ال��ع��ام��ة اأو اخل��ا���ص��ة م��ن اأج��ل 
بطريقة  اإدارت��ه��ا  مع  اأهدافنا  حتقيق 

م�صتدامة.
 

تكاليف الدراسة فيها
ل��ل��درا���ص��ة  ال��ت��ق��دي��ري��ة  • ال���ر����ص���وم 
للطالب  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  م��رح��ل��ة  يف 

الدولين
العلوم  اأو  الإن�صانية  العلوم  • درا�صة 
وهو  كندي  دولر  األف   19 الطبيعية: 
م��ا ي��ع��ادل 53 األ���ف ري���ال ���ص��ع��ودي، يف 

العام الأكادميي.
دولر   األ��ف   21 الهند�صة:  درا���ص��ة   •

كندي نحو 55 األف ريال �صعودي.
ال�صكن  تغطي  ل  اأع���اله  ال��ر���ص��وم   •
النفقات  ول  ال��ك��ت��ب  ول  ال��ط��ع��ام  ول 

العامة الأخرىالأخرى.

أبرز الخريجين
»اإم�����ي�����ال   • ال����ك����ات����ب����ة وامل�����خ�����رج�����ة 

غالد�صتون«
كين�صال«،  ب��ي  »دب��ي��ل��ي��و  ال��روائ��ي��ة   •
م��وؤل��ف��ة رواي�����ة ج���و ب���ال ح����ذاء ،ال��ت��ي 
حت���ول���ت اإل������ى ف��ي��ل��م ح���ق���ل الأح������الم 

ل�"كيفن كو�صترن"
»فليكر«  مل��وق��ع  امل�����ص��ارك  امل��وؤ���ص�����س   •

�صتيورات بتارفيلد
• الرئي�س ال�صابق ملوقع »ياهو«، ريان 

هوملز.
للحا�صبات  »ك��وب��اك«  �صركة  نائب   •

ال�صابق "بيرت ي�صريي."
ب��ارب��ار  »ت���ورن���ت���و«،  م��دي��ن��ة  • ع��م��دة 

هول.
»ب��ودرلن��دز  دوري���ة  حترير  رئي�س   •

�صتاديز« الأكادميية. 
اأدري����ان  ق��ط��ر،  ل���دى  ك��ن��دا  • �صفري 

نورفوك.

جامعة فيكتوريا )كندا(
the University of Victoria

اإع����ادة  ف��ح�����ص��ب؟  رق��م��ا  ل��ي�����س  ال��ع��م��ر   :2008  •
التفكري يف التعليم طول العمر، جامعة اأك�صفورد، 
التعليم  �صيا�صات  العالقة ما بن  الكتاب  ويتناول 

طول احلياة يف الحتاد الأوروبي.
التعلم:  ملجتمع  امل��راوغ��ة   الطبيعة   :2005  •
وي�����ت�����ن�����اول ج����ان����ب����ا م������ن م���������ص����ارك����ة ال����ط����الب 

ال�صكتلندين يف التعليم والتعلم يف ا�صكتلندا.
مدى  التعلم  ودورات  العايل  التعليم   :2003  •

احلياة مب�صاركة "دافيد وات�صون".
احلياة:  مدى  والتعلم  العايل  التعليم   :2000 •
التغيري من منظور دويل، لندن. وي�صلط الكتاب 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ت��غ��ريات ال��درام��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع يف 
م�صاركة  ا�صتك�صاف  خ��الل  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم 

الطالب غري التقليدين يف 10دول. 
والكليات:  التغري يف اجلامعات  تنفيذ   :1999  •
10 جت�����ارب  ���س��خ�����س��ي��ة، ل���ن���دن، وي�����س��ف خ���رات 
ع���دد م��ن امل�����دراء يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وك��ي��ف اأن 
ال��ت��ط��ورات اجل��دي��دة طالبت ب��اأمن��اط ج��دي��دة يف 
القيادة يف و�صط الهيكل التنظيمي على م�صتوى 

املوؤ�ص�صات التعليمية.

خبرات سابقة
دبلن  جامعة  مدير  نائبة   :2009-2004 •

لالإبداع يف التعلم. 
ا�صكتلندا يف  جال�صجو  جامعة   :2004/1992 •

"نورثومريا:  جامعة   :1992-1984 •

 Professor Maria Slowey »�سلوي«  الروفي�سورة 
ال��ع��ايل يف جامعة  اأب��ح��اث التعليم  ه��ي م��دي��رة م��رك��ز 

دبلن يف اآيرلندا.

اهتماماتها
ت��ه��ت��م »����ص���ل���وي« يف اأب��ح��اث��ه��ا ب��ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة 
ق�صايا  معاجلة  اأج��ل  من  والتعليم  العامة  وال�صيا�صة 
بنماذج  وتهتم  ال��ع��ايل،  التعليم  يف  والإدارة  احلوكمة 
العايل  التعلم  وب�صيا�صة  العايل،  التعليم  يف  امل�صاركة 
ودور  والتعليم  التدريب  يف  الكبار  ومب�صاركة  املقارن، 

اجلامعة يف املجتمع.

استشارية دولية
اليون�صكو  لعدة جهات منها  ا�صت�صارية  »�صلوي«  تعمل 
الأوروب��ي��ة،  ال��ت��دري��ب  وموؤ�ص�صة  الأوروب�����ي،  واملجل�س 
والرابطة الأوروبية لتعليم الكبار، وجمل�س  ال�صويد 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، وامل��ج��ل�����س ال���ص��ت�����ص��اري 

الأمريكي للتعليم امل�صتمر.  

كتبها
متعلمون  العايل:  التعليم  يف  عاملية  جوانب   •
م���دى احل���ي���اة، مب�����س��ارك��ة ال��روف��ي�����س��ورة "هانز 
غي �صوت�صز"، وي�صتعر�س الكتاب جتربة تطوير 
ال�صيا�صات  العايل يف  14 دولة من حيث  التعليم 
التي جاءت تلبية لنظم وموؤ�ص�صات التعليم العايل 

من اأجل �صالح املتعلمن مدى احلياة.

البروفيسورة ماريا سلوي
الربوفي�سورة ماريا �سلوي )ميني ال�سورة( مع عدد من كبار م�سوؤويل مركز اأبحاث التعليم العايل باآيرلندا خالل اأحد املوؤمترات

+ 
ق

فا
آ

الوقوع في غرام الدراسة بباريس
غابرائيل رزندي نوهاس *

ع��ن��دم��ا ي��خ��ت��ار ال��ط��ال��ب ج��ام��ع��ة ف��اإن��ه غالبا 
يف  فيها  �صيعي�س  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  يف  يفكر  م��ا 
ال�����ص��ن��وات ال��ق��ادم��ة، ول��رمب��ا جت���ده يفكر يف 
البالد ويف �صعر الإيجار اأو جودة املوا�صالت.

وبينما يفكر اأحدهم يف مدينة م�صم�صة 
بليل  ال�صتمتاع  يف  اأو  اأجنيلي�س  لو�س  مثل 
بهيج كما يف لندن، فاإن اإقامتي يف »باري�س«؛ 
طالبا و�صابا وغريبا علمتني احلياة، وهناك 
اأن يو�صع يف العتبار،  اآخر مهم يجب  عامل 

األ وهو الوقوع يف حب املدينة.

والكيمياء  الفيزياء  )ع��امل��ة   Marie Curie
ال�����ص��ه��رية(، وزي����ارة م��ن��زل الأدي����ب وال�صاعر 
اأدباء فرن�صا يف احلقبة  اأبرز  »فيكتور هوجو« 
اأم�صية يف متحفالفنان  وق�صاء  الرومان�صية، 
بل  الدار�صة  غ��رام  يف  تقع  �صيجعلك  »رودان« 

تزداد ع�صقا فيها.
وال���ع���دد ال��ه��ائ��ل م���ن م��ت��اح��ف ال��ف��ن��ون 
وال����ع����ل����وم يف امل����دي����ن����ة وم����ع����ار�����س ال�������ص���ور 
تع�صق  مدينة  ب��اري�����س  اأن  ت��وؤك��د  وامل���وؤمت���رات 

الفنون والعلوم.
العرقي يف  التنوع  وما يزيد على ذلك، 
العا�صمة الفرن�صية، مما يجعلك يف غابة من 

وب���ع���د م������رور ب�����ص��ع��ة اأ����ص���اب���ي���ع ف��ق��ط 
م���ن و����ص���ول���ك اإل�����ى ب���اري�������س، ت��ق��ع يف غ���رام 
الالتيني  احل��ي  يف  ل�صيما  ال�صيفة  اأزق��ت��ه��ا 
طرق  يف  التجول  عند  اأو  ليال  ت�صري  عندما 
اأ�صيلة.  »هوزمنيان» لرتى ح�صارة معمارية 
ال��ق��ه��وة يف مقهى  م��ن  ق��دح��ا  �صربت  م��ا  واإذا 
»�صاين جرمان دي باري« �صرتى منط احلياة 

يف باري�س والبوهيمية التي فيها.
بامل�صاهري  ح��اف��ل��ة  م��دي��ن��ة  ال��درا���ص��ة يف 
�صيجعل  والآداب  العلوم  كباري�س يف جمالت 
يف  وال��درا���س��ة  ف�سيئا،  �سيئا  ت��ك��ر  اأح��الم��ك 
دّر�صت فيها ماري كوري  التي  القاعات  نف�س 

الياباين  والنكهات والوجوه؛ فجارك  اللغات 
جتده هناك يف دار الأوب��را الوطنية، وجتده 
الأفريقية  املجتمعات  اأب��ن��اء  بجانبه  يجل�س 
اأن��واع  اأف�صل  يتناولون  وجتدهم  والهندية، 
ال��ك��ري��ب ال��ف��رن�����ص��ي ال����ذي ي��ع��ده امل��ه��اج��رون 
اليونانيون.  واملدينة برونقها جتعل الطالب 
الذاتي، حيث  بالرتحيب  ي�صعرون  الدولين 
اإنك �صتتعلم كيفية التوا�صل بلغات خمتلفة، 
وال���ذه���اب اإل����ى ح��ف��الت ل��ت��ق��اب��ل ط��الب��ا من 
اآراء خم��ت��ل��ف��ة من  و���ص��ت��ج��د  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء 
ولكن  ق��ط،  عنها  ت�صمع  العامل مل  اأنحاء  كل 
فر�صة  �صتعطيك  ب��اري�����س  اأن  ه��و  ���ص��يء  اأه���م 

ث��راء  الح���رتام والتقدير وال��وق��وع يف غ��رام 
التنوع الإن�صاين.

اأخريا علمتني باري�س الكثري عن التنوع 
احل�صاري وعن العامل وعن نف�صي. واإذا �صمح 
يل املقام بان اأعطي ن�صيحة عن الدرا�صة يف 
باري�س، ف�صاأقول: امنح نف�صك الفر�صة لتقع 
يف غرام املدينة والعلوم والفنون والإن�صانية، 

فال ريب يف اأنها مدينة احلب والغرام. 

* طالب هند�صة برازيلي يدر�س
يف اإطار ال�صراكة ما بن جامعة
»�صاو باولو« وكلية »اإكول بوليتكنيك«.
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إنتاج المعرفة )2-1(

اإن اإنتاج املعرفة قد اأ�صبح مقيا�صا لتقدم وتطور الدول وال�صعوب يف الع�صر 
الراهن، وبخا�صة مع التغريات التي رافقت نتائج البحوث والدرا�صات يف 
خمتلف التخ�ص�صات العلمية؛ فمنظومة التجارب والبحوث يف جمتمعات 
الك�صف  اإل��ى  القرن 20  الغرب قد اجتهت منذ نهاية  ما بعد احلداثة يف 
اأ�صاليب احل�صول على املعرفة من خالل البحوث العميقة واملكثفة  عن 
�صيطرت  التي  املعلومة  مرحلة  بذلك  متجاوزة  با�صتمرار،  تنجزها  التي 
وتن�صيقها  امل��ع��ل��وم��ات  حتليل  اأن  باعتبار  واإدارت���ه���ا  اإن��ت��اج��ه��ا  ط��رق  على 
ال�صديد،  لالأ�صف  ولكن،  املعرفة،  اإنتاج  اإلى  ي�صفي  ببع�س  بع�صها  ودمج 
ا�صتهالك  التي من خ�صائ�صها  نحن مازلنا �صمن املجتمعات النتقالية 
املعلومات دون التو�صل حتى اإلى اإنتاجها اأو حتليلها للو�صول اإلى املعرفة 
العلمية، ومل ن�صتطع اإلى الآن اأن ندخل ب�صكل حقيقي يف مرحلة احلداثة 

التي تدفع بنا اإلى التطور الفكري والنماء القت�صادي.
يف  والتطور  التحول  وجوهر  اأ�صا�س  هي  التي  البحث  منظومة  اإن 
جمتمعات احلداثة وما بعد احلداثة، مازالت عندنا يف جامعاتنا العربية 
حتتاج اإلى املزيد من الهتمام والدعم، وح�صب ما جاء يف درا�صة للدكتور 
العربي:  الوطن  العلمي يف  البحث  »اأزم��ة  الندوي حتمل عنوان  حم�صن 
الواقع والتحديات« فاإن تقرير املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم 
»يون�صكو« الذي ن�صر  �صنة 2010 اأو�صح اأن عدد الباحثن يف الدول العربية 
يقدر ب� 136 باحثا لكل مليون ن�صمة علما باأن املتو�صط العاملي هو 1081 
مقارنة  العربية  العلمية  املن�صورات  ن�صبة  واأن  ن�صمة،  مليون  لكل  باحثا 
املن�صورات  العاملي يف  والإ�صهام  ب���%1.1   العاملية تقدر  العلمية  باملن�صورات 
 ،%7.9 ن�صبتها  بلغت  التي  اأمل��ان��ي��ا  م��ع  مقارنة   %0.008 ب���  يقدر  العربية 
املتحدة الأمريكية 30.8%، وهذا ح�صب تقرير  واليابان 8.2% والوليات 

املعرفة العربي ل�صنة 2009.
ويف درا����ص���ة ل��ل��دك��ت��ورة م����وزه ب��ن��ت حم��م��د ال���رب���ان م��و���ص��وم��ة ب� 
الى  فيها  ت�صري   »2014 و  2010م  بن  ما  ف��رتة  يف  العربية  »البحوث 
 Thomson Reuters web of »اأن بيانات �صبكة »توم�صون رويرتز
البحوث يف  بلغ عدد  اأن��ه يف عام 2013  توؤكد    science databases
اجلامعات العربية 80 بحثا فقط لكل مليون ن�صمة، ويف العام نف�صه 
اأنتج العامل الغربي 6.707.300 ورقة بحثية يف كل التخ�ص�صات، مما 
يبن �صعف الإنتاج البحثي العربي مقارنة باحلركة البحثية يف دول 

العامل الأخرى.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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المملكة المتحدة
ي������در ال����ط����الب ال����دول����ي����ون اأك�������ر م����ن 25 
لالقت�صاد  ���ص��ن��وي��ا  ا���ص��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��ار 
للوظائف  اإقليميا  زخما  توفر  ال��ري��ط��اين، 
درا�صة  اأكدته  ما  ح�صب  التجارية  وال�صركات 
ج���دي���دة ع���ن الأث������ر الق���ت�������ص���ادي ل��ل��ط��الب 
ال���دول���ي���ن، اأع���دت���ه���ا ج��م��ع��ي��ة »اق��ت�����ص��ادي��ات 
اأك�صفورد«. واأ�صارت الدرا�صة اإلى اأن ما اأنفقه 
اأ�صهم يف توفري 206.600  الطالب الدوليون 
وظيفة يف املدن اجلامعة واملدن يف كل اأنحاء 

اململكة املتحدة.

اليابان
اق�����رتح جم��ل�����س ال���ع���ل���وم ال���ي���اب���اين )اجل��ه��ة 
امل��م��ث��ل��ة ل��ع��ل��م��اء ال��ي��اب��ان( ا���ص��ت��م��رار احلظر 
الأخرى  املوؤ�ص�صات  اأو  اجلامعات  على  القائم 

بعد عدة  اأبحاث ع�صكرية  اأية  باإجراء  املعنية 
اج��ت��م��اع��ات ع��ق��دت يف ه���ذا ال�������ص���اأن. وق��ال��ت 
ال�صبب   اإن  �صيمنب«،  اآ���ص��اه��ي  »ذي  �صحيفة 
بعد  اليابانيون  ب��ه  �صعر  ال��ذي  للندم  يرجع 
اأثناء حكومة احلرب  اإجراء درا�صات م�صابهة 

اليابانية يف القرن املن�صرم.

منح دراسية
اأطلقت �صركة »اأم��ازون« ال�صهرية يف التجارة 
الإل���ك���رتون���ي���ة، ب��رن��اجم��ا ج���دي���دا مل�����ص��اع��دة 
ال���ق���درات لرجمياتها،  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ال��ط��الب 
ل���ص��ي��م��ا ب��رن��ام��ج »األ��ي�����ص��ك��ا«. وت��ل��ك خ��ط��وة 
التقني  امل��ج��ال  يف  تعمل  �صركة  م��ن  جديدة  
ال�����ص��اب��ة يف حقل  وامل���واه���ب  الأف���ك���ار  لتغذية 
ال�����ص��رك��ة  و���ص��رتع��ي  ال�صطناعي.   ال���ذك���اء 
ال��ط��الب يف اأرب����ع م��ن��ح ل��درا���ص��ة ال��دك��ت��وراه 

مببلغ مل تف�صح عنه بعد مل�صاعدة الدار�صن 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م�����ص��اك��ل ت��ق��ن��ي��ة م��ع��ق��دة مثل 

حتويل الن�س اإلى كالم، وغريه.  

الهند
تدر�س جامعة مومباى يف الهند، اإن�صاء فرع 
نيويورك.  مبدينة  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  لها 
اجلامعة  رئي�صي  ن��ائ��ب  املهمة  ه��ذه  ويتولى 
»����ص���اجن���اى دي�������ص���م���وخ« ال�����ذي ي��ف��ك��ر اإم�����ا يف 
اأو جامعة يف  للكلية يف مانهاتن  �صراء مبنى 
»اأكرون«  اأو �صراء من�صاأة يف جامعة  هيو�صنت 

يف اأوهايو.

الدنمارك
رغ���م م�����ص��اع��ف��ة ع���دد ط���الب ال���دك���ت���وراه يف 
على  العلمية  ال��درج��ة  حافظت  ال���دمن���ارك، 

اأخ��ريا  �صدر  حتليل  ح�صب  العالية  جودتها 
يف الثالث من مار�س اجل��اري. واأك��د حمكمو 
اأربعة م�صرفن  اأ�صل  اأن ثالثة من  التحليل 
ح�صلت  العلمية  الدرجة  باأن  حكموا  دولين 
اأو ج��ي��د، م�صيفن  ت��ق��دي��ر ج��ي��د ج���دا  ع��ل��ى 
 20 اأ�صل  من  الدكتوراه  على  حا�صال   19 اأن 
ظفروا بفر�صة عمل. وحمل التحليل عنوان 

وجودته". الدكتوراه  "تدريب 

أستراليا
اأن �صكان  النووي  اأظهرت اختبارات احلم�س 
اأ�صرتاليا الأ�صلين عا�صوا اأكر من 50 األف 
واأجريت  اإليها،  الأوروبين  و�صول  قبل  �صنة 
ال�صكان  �صعر  من  خ�صالت  على  الختبارات 
»نيت�صر«  جملة  اأعلنته  ما  ح�صب  الأ�صلين 

نقال عن باحثن من جامعة »اآدلياليدا«.

مركز لتنمية االقتصاد وتطوير نظم الدفاع
ت�����ص��م��ح امل����و�����ص����الت ال���ف���ائ���ق���ة مب����رور 
اأي مقاومة  دون  خ��الل��ه��ا  ال��ك��ه��رب��اء 
ج���دا  م��ه��م��ة  وه�����ي  كهربية تقريبا، 
جمالت  يف  اجلديدة  القوية  للتقنيات 
التجريبية  وامل��ن�����ص��اآت  ال��ع��ام��ة  ال�صحة 
ال��ع��م��الق��ة م��ث��ل امل��ن��ظ��م��ة الأوروب����ي����ة 
لالأبحاث النووية CERN والعديد من 

املجالت.
وي�����ص��ار اإل���ى اأن امل��رك��ز ال���ذي رعى 
اف��ت��ت��اح��ه وزي�����ر ال���دف���اع ال��ري��ط��اين، 
خمترات  عدة  احت�سن  فالون،  مايكل 
مكونا  ف��ري��ق��ا  واأ���ص�����س  تقنيا  متقدمة 
الباحثن والطالب  من 20 ع�صوا من 
وال����ع����ل����م����اء وال���ف���ن���ي���ن وامل����ت����درب����ن.  
وب�����داأ يف اإج������راء جت���ارب���ه م���ع ك��ري��ات 
ماغنت  »�صيمنز  مثل  املحلية  ال�صركات 
ت��ك��ن��ول��وج��ي« و »ت���وك���ام���اك ان���ريج���ي« 

للطاقة.
اأبحاث  اإج���راء  اإل��ى  املركز  ويهدف 
على منتوجات وعمليات جديدة فائقة 
التو�سيل، ولتوفري خرات عاملية حلل 
امل�صكالت يف جمال ال�صناعة، ولتدريب 
والعلماء  الفنين  م��ن  ج��دي��دة  اأج��ي��ال 

موقع  جامعة  أكسفورد

م��ا بن  املجتمعية  ال�����ص��راك��ات  اإط���ار  يف 
اجل����ام����ع����ات ال���ري���ط���ان���ي���ة وال���ق���ط���اع 
افتتحت  العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال�صناعي 
جامعة اأك�صفورد، مطلع مار�س اجلاري، 
مركز املو�صالت الفائقة CFAS يف ق�صم 
بتمويل من احلكومة  والفيزياء،  املواد 
جمتمع  م��ع  وبال�سراكة  الريطانية، 

اأك�صفورد �صاير املحلي.
 ويقع املركز على بعد 20 ميال من 
القت�صاد  بتنمية  وهو معني  اجلامعة، 
���ص��اي��ر وبتطوير  اأك�����ص��ف��ورد  اإق��ل��ي��م   يف 

النظم الدفاعية.
ه���و مل تهتم  ي����رز  ال�����ذي  وال���������س����وؤال 
اجل��ام��ع��ة مب��ث��ل ه��ذ امل��رك��ز؟ والإج��اب��ة 
الفائقة  املو�صالت  تقنية  اأن  يف  تتمثل 
ج��ام��ع��ة  اأب�����ح�����اث  م����رك����ز  داأب   ال����ت����ي 
اك�صفورد على تطويرها يوما بعد يوم، 
يف  حت����دث  يف الفيزياء  ظ���اه���رة   ت��ع��د 
اإلى درجات  تريدها  عند  امل��واد  بع�س 
من  ت���ق���رتب  ج����دا  حرارة منخف�صة 
اإذ  كلفن( ،  )���ص��ف��ر  امل��ط��ل��ق  ال�����ص��ف��ر 

من  املتنامي  ال��ع��دد  احتياجات  لتلبية 
ال�صركات العاملة يف هذا املجال يف اإقليم 

»اأك�صفورد �صاير«.
وي�����ص��ب امل���رك���ز ج���ل ت���رك���ي���زه على 
ث����الث ب����وؤر ب��ح��ث��ي��ة؛ اأوله�������ا: ال��ن��ظ��ر يف 
ال���ط���رق ال��ع��م��ل��ي��ة ل����ص���ت���خ���دام م��ك��ون��ات 
الفوقي  التو�صيل  مغناطي�س  يف  جديدة 
عايل الأداء؛ وثانيها: ت�صميم مواد بديلة 
لال�صتجابة للتغريات التي مت�س اللوائح 
الر�صا�س،  م���ادة  ا�صتخدام  حتظر  ال��ت��ي 
الفائقة  امل��و���ص��الت  ا���ص��ت��خ��دام  وث��ال��ث��ه��ا: 
ل��ل��غ��اي��ة يف  ح����رارة منخف�صة  درج����ات  يف 
احل�صا�صات  ت�صمل  التي  الكمية  التقنيات 

املتقدمة والأر�صاد.  
قال  امل��رك��ز،  افتتاح  على  تتعليق  يف   
م��دي��ر امل��رك��ز الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور كري�س 
غفرنور »اإننا متحم�صون للغاية للطريقة 
�سواء  بنا  تنخرط  ال�سناعة  جعلت  التي 
ع���ن ط���ري���ق اإق��ل��ي��م اأك�������ص���ف���ورد ���ص��اي��ر اأو 
ال���ع���امل اأج���م���ع. ن��ح��ن ن��ظ��ه��ر ل��ل��ع��امل اأن 
حلول  بتطوير  الإ���س��ه��ام  يف  خ��رة  لدينا 
فنية عر تطبيقات وا�سعة من املو�سالت 
الفائقة. واإننا ملدينون بالف�صل للحكومة 

ول��صراكة جمتمع »اأك�صفورد �صاير لوكال 
كيان  بارترن�صيب«OxLEP؛  انرتبرايز  
»اأك�صفورد  اإقليم  اقت�صاد  بتنمية  معني 
���ص��اي��ر« اأط��ل��ق يف �صكل م��ب��ادرة م��ن وزي��ر 
ال���ت���ج���ارة الأ����ص���ب���ق »م�����ارك ب��ري�����ص��ك« يف 
تقوية  على  الكيان  ويعمل   ،2011 مار�س 
اقت�صاد اأك�صفورد �صاير عن طريق تقوية 
اأوا�صر العالقات القوية والفعالة ما بن 
الأكادميي  والقطاع  التجارية  ال�صركات 

واجلهات احلكومية.
 واأع�������رب »غ���ف���رن���ور« ع���ن ام��ت��ن��ان��ه 
لوكال  �صاير  »اأك�صفورد  ولكيان  للحكومة 
 OxLEP ب���ارت���رن����ص���ي���ب«  ان�����رتب�����راي�����ز  
اجلامعة  ب��ن  م��ا  لل�صراكات  دع��م��ه  على 

وال�صركات ال�صناعية. 
مايكل  الريطاين  الدفاع  وزير  اأما 
ف��ال��ون ف��ق��د اأع��ل��ن اإن�����ص��اء هيئة الإب����داع 
يف جم����ال ال����دف����اع ال���ت���ي ت��ت��ول��ى اب��ت��ك��ار 
وت�صم  ال��دف��اع  يف  جديدة  ا�صرتاتيجيات 
بريطاين  ف�صاء  ع��امل  اأول  ع�صويتها  يف 
يف الوكالة الأوروبية للف�صاء الرائد، وهو 
»تيم بيك«، وموؤ�ص�س »جمموعة مكلرين 

تكنولوجي غروب« رون ديني�س.

وزير الدفاع الريطاين، مايكل فالون، خالل جولة يف املركز بعد افتتاحه
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الرأي الجامعي

فضاءات

الساللم

ع��ن��د ���ص��ع��ود ال�����ص��المل ل ب���د م���ن ب��ذل 
جمهود كبري يف كل خطوة من خطوات 
ال�����ص��ع��ود، وت���ب���داأ ه���ذه اخل���ط���وات معك 
ال��ولدة وتتوا�صل مع �صق طريقك  منذ 
يف وجه ما تواجهه من خطوات تختلف 
يف �صهولتها و�صعوبتها، ويعينك يف هذه 
اخل���ط���وات وال�������داك؛ ف�����الأب ه���و ال���ذي 
مي�����ص��ك ب��ي��دك ال�����ص��غ��رية ل�����ص��ع��ود اأول 
درجات هذه ال�صالمل باعتباره قدوة لك 
امللهم  وهو  واأفعالك،  ت�صرفاتك   كل  يف 

لك يف اأفكارك فقد ن�صاأت حتت ناظريه، 
ت�صانده يف ذلك اأمك التي تو�صيك دائما 
�صعودك  عند  والجتهاد  واجلد  باحلذر 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال�������ص���المل وحت���ر����س ك��ث��ريا 
ع��ل��ى اأن مت�����ص��ك��ه��ا ب��ك��ل ج���د. واجل��م��ي��ل 
يف ه����ذه احل���ي���اة اأن�����ك جت���د الأ����ص���دق���اء 
تكون  ك��ي   كثريا  ي�صاعدونك  ومعلميك 
ت�صتطيع  �صهال  ط��ري��ق��ا  ال�����ص��المل  ه���ذه 

اجتيازه.
ال���ت���ي مت��ث��ل  ال�������ص���المل  ه�����ذه  اإن   
طموحاتك تتطلب �سرا �سديدا للنجاح 
ت��ت��م��ن��اه؛ فحياتك  م��ا  اأج���ل حتقيق  م��ن 
اأن مت�����ص��ي��ه��ا  ب����د  ي�����وم ولدت�������ك ل  م����ن 
ابت�صامة  مع  بتنظيم  خطوة  تلو  خطوة 

اهلل  على  ال��ت��وك��ل  ذل��ك  متفائلة،  وقبل 
والتفاوؤل الكبري به. 

ل توجد �صالمل دون تعب، وكذلك 
القمة  اإل��ى  ت�صل  عندما  لكنك  احل��ي��اة، 
ت�����ص��ب��ح م���رت���اح ال���ب���ال وم��ع��ت��دل ال��ف��ك��ر 
واملزاج، وتتحقق لك الكثري من اخلرات 
ال��ت��ي اك��ت�����ص��ب��ت��ه��ا اأث���ن���اء ���ص��ع��ودك ل��ه��ذه 
بك  يليق  من�صب  يف  و�صتكون  ال�صالمل، 
هي  وهكذا  اأم��ت��ك،  وتنفع  دينك  فتخدم 
اأولدك  ت����ورث  �صتجعلك  ال��ت��ي  احل��ي��اة 

�صعود ال�صالمل. 
ِذيَن  اَلّ ��َه��ا  اأَُيّ »َي��ا  تعالى  قال  ختاما: 
ُقوا  َواَتّ َوَراِبُطوا  اِبُروا  َو�سَ وا  ِرُ ا�سْ اآَمُنوا 

َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن «. اهلَلّ

كرة القدم
�صعوبا  واأف��رح��ت  النا�س  مالين  بها  �صغف  التي  ال�صاحرة  امل�صتديرة  ه��ذه 
واأبكت اأخرى، هي لغة ال�صالم ومنهج املحبة ود�صتور للمواعيد. اجلميل يف 
كرة القدم اأن يختلف النا�س يف ت�صجيعهم لالأندية ويتحدى بع�صهم بع�صا 
عندما يتعلق الأمر مبنتخبات بالدهم، ولكنت التع�صب بحماقة هو الوجه 

املظلم لها، والروح الريا�صية احلميدة هي الوجه امل�صيء فيها.
مل ت�صرف تلك املالين والرعايات وحقوق البث التلفزيوين عبثا، بل 
اإن كرة القدم اأ�سبحت �سناعة وواجهة لل�سعوب ورمبا رمزا لها كالرازيل اأو 
عالمة تاريخية واأ�صطورية لها كمي�صي يف بر�صلونة الأ�صباين اأو قوة �صاربة 
كزلتان ابراهيموفيت�س يف مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي، اأو م�صربا للمثل 
بينه  الت�سبيه  ف��ارق  مع  )الرازيلي(  رونالدو  البارع  كالقنا�س  والح��ت��ذاء، 

وبن من يحمل ا�صمه اليوم وغدا وبعد غد.
ك��ل ه����وؤلء ي�صنعون م��ن ي��وم��ك ال��ري��ا���ص��ي اخ��ت��الف��ا يف م���زاج ال��ف��رح 
اأكر من ثالثة مليارات  اأ�صبح هناك  اأحيانا، حتى  الغ�صب  واحل��زن ورمبا 
اإن�صان يع�صق هذه اللعبة ويجعل لها جزءا كبريا من وقته الثمن عو�صا عن 
فراغه. وبعد اأيام �صيخو�س منتخبنا الوطني غمار الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�س 

العامل، ونرجو له كل التوفيق والفرح والإجناز.

اأختم قائال:
ه��ذا  منحنا  م��ن  يفكر  ومل  ال�����ص��ري��ف��ة،  للمناف�صة  وج���دت  ال��ق��دم  ك���رة 
الخرتاع الباهر باأن نتناحر اأو نتبادل ال�صتائم اأو يدو�س بع�صنا على بع�س 

ب�صبب جلد منفوخ. هي للفرح فقط فقط.

نايف األحمري
بوح طالب

ريان خالد الثميري 
قسم اإلعالم واالتصال

الوحدة والعزلة االجتماعية

حت��ت ه���ذا ال��ع��ن��وان، ن�����ص��رت جم��ل��ة القلب 
ال�سادرة عن اجلمعية الطبية الريطانية 
نتيجة   2016 اأب��ري��ل   18 بتاريخ  ع��دده��ا  يف 
درا����ص���ة اأج���راه���ا ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ن عن 
ط��ري��ق املالحظة وام��ت��دت م��ن ث��الث��ة اإل��ى 
21 عاما �صملت )181000( مري�س يف عدة 
مراكز طبية باململكة املتحدة، كان الغر�س 
الإن�صان وعزلته  تاأثري َوحدة  منها حتديد 

الجتماعية على �صحة الأفراد.
اآث��ار  اإل��ى وج��ود   وق��د تو�صل البحث 

والعزلة  بالَوحدة  مرتبطة  �صلبية  �صحية 
ح��ي��ث ت��رت��ف��ع الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���س الذبحة 
الدماغ  و�صكتة  القلبية  وال�صكتة  ال�صدرية 

مبقدار 30% عن املعدل.
وبهذا، كما تذكر الدرا�صة، فاإن َوحدة 
من  اأ�صبحتا  الجتماعية  وعزلته  الإن�صان 
اخل��ط��رة  الج��ت��م��اع��ي��ة  النف�صية  ال��ع��وام��ل 
التوتر  �صاأن  �صاأنها  وامل��خ،  القلب  لأم��را���س 
و�سغوط العمل. ويرى الباحثون اأن نتيجة 
الدرا�صة اأثبتت اأن الندماج املجتمعي مهم 

ل�صحة ورفاهية النا�س.
نظرت اإلى هذا ال�صتنتاج وتيقنت ملاذا 
تعاين املجتمعات غري الإ�صالمية من مثل 
هذه  ع��ن  ا�صتهر  اإذ  وال��ع��ل��ل؛  امل�صاكل  ه��ذه 
ب��ال��ذات،  وال��غ��رب��ي��ة  ال�صكانية،  التجمعات 
وال��الم��ب��الة،  والأن��ان��ي��ة  الأ���ص��ري  التفكك 
ف��اأ���ص��ب��ح م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ه��م ن�����داءات امل��ذي��اع 
اإقامتهم  على  ُي�صتدل  ل  اأب��ن��اء  ع��ن  ت�صاأل 
يعرف  ل  وق��د  باآبائهم،  مكروه  يلّم  حينما 
رائحة  تنبعث  اإل حينما  بوفاة جاره  اجلار 

العفونة من م�صكنه.   
العديد من  ديننا  لنا  وّف��ر  املقابل،  يف 
التوا�صل  جتعل  التي  والو�صائل  العوامل 
وال���رتاب���ط وال����ود وامل��ح��ب��ة م��ن اأ���ص��ا���ص��ي��ات 
ال��ت��ع��ام��ل يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، م�����ص��اف��ا اإل��ي��ه��ا 
وحتفيزا  لفعلها  ت�صجيعا  وال��ث��واب  الأج���ر 
ملمار�صتها، ولدينا وبن اأيدينا ن�صو�س من 

الكتاب وال�صنة كثرية.
فاحلث على ال�صالة يف جماعة ولقاء 
املنافع  من  جملة  فيها  والعيدين  اجلمعة 

اأبرزها تقوية ال�صالت ومتا�صك اجلماعات، 
وك���ذل���ك ع���الق���ة اجل�����ار ب����ج����اره: )م�����ازال 
��ه  اأنَّ ظننُت  حتَّى  ب��اجل��اِر  ُيو�سيني  ج��ري��ُل 
ال��دع��وة  ويف  م�����ص��ل��م(،  )رواه  ���ه(.  ث���نَّ ل���ي���ورِّ
وال��ت��ج��م��ع ع��ل��ى ال��ط��ع��ام ك��م��ا يف احل��دي��ث 
ُكراع لأجبُت،ولو  اإلى  ُدعيُت  ال�صريف: )لو 
لقِبْلُت( )ال��ب��خ��اري(، ويف  ك��راٌع  اإيلَّ  اأُه���دي 
منا�صبة عقيقه املولود: )كلُّ مولود  مرَتَهٌن 

بعقيقِتِه ( )ابن باز: �صحيح(.
ت�صجيع  يف  متعددة  ن�صو�س  وه��ن��اك 
اأخ�����اه بغية  ي�����زور  ال�����ذي  اإن  ب���ل  ال����ت����زاور، 
الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه ي���ك���ون ق���د ق��ط��ع عليه 
اأهل  من  اأنه  فثوابه  وح�صته  واآن�س  َوحدته 
اجلنة: )والرجل يزور اأخاه يف ناحيِة امل�صِر 
)م���ن حديث  ���ِة(  اجل���نَّ اإل هلل يف  ي����زوره  ل 
�صحيح  ع���ن���ه،الأل���ب���اين:  اهلل  ر���ص��ي  اأن�������س 
ال���رتغ���ي���ب(، واأي�������ص���ا يف ج��م��ل��ة م��ن��ا���ص��ب��ات 
ر���س��ي اهلل  ال���راء  خمتلفة كما يف ح��دي��ث 
عنه: )واأمرنا ب�صبٍع: بعيادِة املري�ِس، واتباع 
ال�صالِم،  وردِّ  العاط�ِس،  وت�صميِت  اجلنائِز، 
واإج���اب���ِة ال���داع���ي، واإب������راِر امل��ق�����ص��ِم، ون�صِر 

املظلوِم(. )البخاري(.  
موجها  تعالى  اهلل  يقول  املجمل  ويف 
���َه���ا  اخل��ط��اب اإل����ى ال��ب�����ص��ري��ة ج��م��ع��اء »َي����ا اأَيُّ
�����ا َخ��لَ��ْق��َن��اُك��ْم ِم����ْن َذَك�����ٍر َواأُْن����َث����ى،  ��ا���ُس اإِنَّ ال��نَّ
نَّ  اإِ ِل��َت��َع��اَرُف��وا،  َوَق��َب��اِئ��َل  �ُصُعوًبا  َوَج��َع��ْل��َن��اُك��ْم 
َعِليٌم   َ اهللَّ ���ا  اإِنَّ اأَْت��َق��اُك��ْم،   ِ اهللَّ ِع��ْن��َد  اأَْك��َرَم��ُك��ْم 
َخ��ِب��رٌي«. )احل��ج��رات:13(. ودع��وة التعارف 
ه��ن��ا ل��ل��خ��ري وال���ت���اآل���ف وال����وئ����ام وال�����ص��الم 

والبناء.

د. علي سعيد القحطاني
كلية الطب
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مي���ت���ل���ك ك����اري����زم����ا ق����ي����ادي����ة ���ص��ج��ل��ت 
ح�������ص���وره���ا ب���ع���ن���اي���ة، اه���ت���م���ت ب������اأدق 
ال��ت��ع��ل��ي��م  امل����ك����ان  فحولت  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
اإل����������ى ب����ي����ئ����ة اإب������داع������ي������ة م���ت���ن���وع���ة، 
و���ص��ن��ع��ت م��ن��اخ��ا ج��ام��ع��ي��ا م��ت��م��ي��زا يف 
وق�����ت ق�������ص���ري، ك�����ان ث���م���رت���ه ان���ت���م���اء 
م���������ص����ب����وق. غ�������ري  ط������الب������ي  وولء 

الأ�صتاذ  امللك خالد،  اإنه مدير جامعة 
ب��ن رج���اء اهلل ال�صلمي  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ال�������ذي ح����ر�����س، م���ن���ذ ت���ول���ي���ه ق���ي���ادة 
م��وج��ه��ا  ي����ك����ون  اأن  ع���ل���ى  اجل����ام����ع����ة، 
ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  اأول  وم�������ص���رف���ا  وق����ائ����دا 
حمافلها.  �صتى  يف  م��ن��ف��ردا  ح�����ص��ورا  ب��ذل��ك  م�صكال  وم��وؤمت��رات��ه��ا،  فعالياتها 
ح�صل ال�صلمي على بكالوريو�س الريا�صيات من جامعة امللك عبد العزيز  بجدة 
�صوانزي يف  ويلز  م��ن جامعة  ذات��ه  التخ�ص�س  ال��دك��ت��وراه يف  ون��ال   ،1992 ع��ام 
بريطانيا  1998. وتراأ�س عددا من اللجان العلمية، كما تدرج وظيفيا، فاأ�صبح 
�صهادة  نيله  عقب  بجدة  العزيز  عبد  امللك  الريا�صيات  بجامعة  بق�صم  معيدا 

البكالوريو�س عام 1413، واأ�صتاذا م�صاعدا بالق�صم نف�صه عام 1419.
عبد  امللك  جامعة  يف  الريا�صيات  بق�صم  م�صارك  اأ�صتاذ  رتبة  اإل��ى  ارتقى 
يف  العلوم  بكلية  الريا�صيات  بق�صم  )منتدبا(  م�صاركا  اأ�صتاذا  عمل  ثم  العزيز، 
تبوك،  الريا�صيات يف جامعة  بق�صم  اأ�صتاذا م�صاركا منتدبا  ثم  جامعة ج��ازان، 
وكلف وكيال لها يف 1428، ونال رتبة الأ�صتاذية هناك عام 1430، ثم رجع اأ�صتاذا 
اإلى ق�صم الريا�صيات بجامعة امللك عبدالعزيز عام 1434، فعن م�صت�صارا لوكيل 
العلمية  وقدراته  مكانته  اأهلته  التعليمية.  عبدالعزيز  لل�صوؤون  امللك  جامعة 
للم�صاركة يف عدد من املوؤمترات الدولية واملحلية، كما �صارك يف حتكيم ر�صائل 
اأي�صا  وك��ان  اأخ��رى،  علمية  ر�صائل  على  واأ�صرف  متنوعة،  ودك��ت��وراه  ماج�صتري 

ع�صوا يف م�صاريع واأبحاث مدعومة، ويف الكثري من اللجان العلمية.
ويف 1437، �صدر الأمر امللكي بتعيينه مديرا جلامعة امللك خالد  ليكمل 
بعلمه وعمله وخرته الوا�سعة يف ميادين اجلامعات ال�سعودية، م�سرية النه�سة 
والتطور، فاعتنى مبن هم حتت مظلتها من طالب وموظفن، ووجه بزيادة 
ملقالت  بالإ�صافة  البنات،  الإع��الم  بكليات  وتعزيز جوانب  الن�صائية  الأن�صطة 
الإعالمي،  اجلامعة  مركز  عن  ال�صادرة  والأخ��ب��ار  »اآف���اق«  يف  الن�صائية  ال��راأي 
واأ�صفى على الفعاليات واملوؤمترات رونقا من البتكار جعل من اجلامعة �صرحا 
را النجاحات يف اأ�صهر قليلة، وا�صعا ن�صب  يخدم جميع طبقات املجتمع، خمت�صِ

عينيه اآمال ت�صاف لر�صيد م�صرف للجامعة حا�صرا وم�صتقبال.

مدير جامعة الملك خالد 
أ. د. فالح السلمي

الرأي الجامعي

اإي�����ص��ال  �صبيل  ووق��ت��ه يف  ج��ه��ده  ي��ب��ذل  اأن 
مبا  للطالب  باإي�صالها  ُكلف  التي  املعلومة 
ومع  اأوًل،  الطالب  اإمكانيات  مع  يتنا�صب 
ال���واق���ع ال����ذي ق���د ي��ف��ر���ص��ه ع��ل��ي��ه ال��وق��ت 

والظروف املحيطة. 
اإي�صال  مهمته  التدري�س  هيئة  ع�صو 
ب��ك��ل ال��و���ص��ائ��ل املمكنة  امل��ع��ل��وم��ة ل��ل��ط��ال��ب 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ن��وع��ي��ة ال���ط���الب وم�����ص��ت��واه��م 
هيئة  ع�صو  اأن  كما  والأك��ادمي��ي،  الدرا�صي 
ال��ث��اين  الأ���ص��ب��وع  م��ن  ي�صتطيع  ال��ت��دري�����س 
ويبني  طالبه،  م�صتوى  يقيم  اأن  للدرا�صة 
ذل��ك؛  على  ب��ن��اًء  وتقييمية  تعليمية  خطة 
وم��ن  وف���ن،  و���س��ر  ون��ف�����س  روح  فالتعليم 
التعلم،  على  طالبه  يجر  اأن  ي�ستطيع  ل 
واخل������روج م���ن م���ادت���ه مب��ع��ل��وم��ات م��ف��ي��دة 
اإع���ادة  اإل���ى  ورا���ص��خ��ة وم��رك��زة فقد يحتاج 
ن��ظ��رت��ه  اأو  ت��دري�����ص��ه،  ال��ن��ظ��ر يف ط��ري��ق��ة 

لطالبه.
 ل يعني تر�صيب ع�صو هيئة تدري�س 

م��ع ب��داي��ة الف�صل ال��درا���ص��ي اجل��دي��د من 
هذا العام، بداأ بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س 
يعدون العدة )لرت�صيب الطالب( ويهيئون 
امل��ت��اري�����س الأك��ادمي��ي��ة وي��ت��ب��ادل��ون خ��رات 
ال��ت��ع��ق��ي��د وال��ت�����ص��دي��د وال��وع��ي��د ل��ل��ط��الب، 
بل  عقول،  بال  اأج�ساد  ه��وؤلء  اأن  معترين 
باأنه  يفتخر  التدري�س  هيئة  ع�صو  اأ�صبح 
اأو  ر�ّصب طالبا، ل نقول يف امل�صتوى الأول 
باأنهم  مدعيا  خريجن،  طالبا  بل  الثاين، 

يفهمون".  "ل 
ت��ك��ون لنا وق��ف��ة ج��ادة  اأن  وه��ن��ا يجب 
نتوقع  فلن  ي��ج��ري؛  م��ا  لتحليل  و���ص��ارم��ة 
الروؤية  تلك  من ع�صو هيئة تدري�س لديه 
بهذا،  عنها  التعبري  �صح  ل��و  ال��ت�����ص��اوؤم��ي��ة، 

اأنه مبدع وب��ارع يف تدري�صه، بل قد  طالبه 
ل  نف�صه،  الوقت  ويف  متاماً.  العك�س  يكون 
 %100 على  جميعاً  ط��الب��ك  ح�صول  يعني 
باأنك مبدع يف تدري�صك، وبخا�صة مع كرة 
عدد الطالب، لأن ح�صول اأربعة اأو خم�صة 
طالب على اأ+ لي�س كح�صول 40 طالبا على 

اأ+. 
ويجب اأن تعي الكليات اأن تفوق ع�صو 
يعني  ل  والبحثي  العلمي  التدري�س  هيئة 
ت��ف��وق��ه الأك���ادمي���ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي؛  ول��ذل��ك 
فاإن الكليات قد ت�صتفيد من مثل هوؤلء يف 
رفع ن�صيبها البحثي ويف الأعمال الإدارية 
الأكادميية. ويجب األ يبلى الطالب بع�صو 
ولكن  وبحثياً  علمياً  متفوق  تدري�س  هيئة 
اأن  كما  التدري�س.   اأو  التعليم  يف  يفقه  ل 
النظرة للطالب يجب اأن تتغري من كونهم 
اإلى نظرة تفاوؤل وتقدير،  ل يفقهون �صيئاً 
لأن ه��ذه ال��ن��ظ��رة ه��ي ال��ت��ي حت��دد طريقة 
تعاملك معهم. والطالب، اأياً كان م�صتواه، 

تقييم الطالب بين التشاؤم والتفاؤل
د. حسن آل طالع

وكيل معهد البحوث
والدراسات االستشارية 

شغف القراءة
يف الآون�����ة الأخ�����رية ات�����ص��ع��ت ث��ق��اف��ة ال��ق��راءة 
واملو�صوعات  العمرية  الفئات  جميع  لت�صمل 
ال�صباب  لوعي  جيد  موؤ�صر  وذل��ك  القرائية، 
باأهمية القراءة. وكثافة احل�صور يف املعر�س 
الوعي  دلئ��ل  بالريا�س، من  للكتاب  ال��دويل 
القرائي والثقايف؛ اإذ اإن املعر�س لي�س جمرد 
ت�صمل  ثقافية  ظ��اه��رة  ه��و  ب��ل  للكتب  متجر 
ال�صبابية،  وامل��ب��ادرات  العمل  وور���س  ال��ن��دوات 
الفلكلورية  وال��ع��رو���س  امل�صرحيات  وك��ذل��ك 
ثقافة  انت�صار  اأ�صباب  من  اأن  واأرى  وغريها؛ 
�صهلة  ب��ط��رق  ك��ت��ب علمية  اإ����ص���دار  ال���ق���راءة، 
ال��ع��ادي  ال���ق���ارئ  ي�����ص��ت��وع��ب��ه��ا  مب�صطة  ول��غ��ة 

ومن  ال�صغرية.  العمرية  والفئات  واملبتدئ 
ج��ه��ة اأخ����رى، ف���اإن وج���ود ال��ك��ت��اب واملثقفن 
ع��ل��ى م��ن�����ص��ات امل���واق���ع الج��ت��م��اع��ي ���ص��وق��ت 
ما يطرحونه  ب�صبب  وذلك  والقراءة،  للكتب 
على  م�صجعة  مو�صوعات  من  ح�صاباتهم  يف 
القراءة، بالإ�صافة اإلى اأن العديد منهم �صوق 
لكتبه عن طريق ح�صوره يف الإعالم اجلديد، 
مم����ا ج���ع���ل حم��ب��ي��ه��م ي���ت���وج���ه���ون ل���ل���ق���راءة 

فاحتلت بذلك كتبهم رفوف الأكر مبيعا.
»اأم��ة  ل��رند على من يقول  الوقت  ح��ان 
اقراأ ل تقراأ«، ونقول بجراأة وفخر »اأمة اقراأ  

ما زالت تقراأ«.

قاب 
قوسين
أمل أبو مديني
طالبة بقسم
اإلعالم واالتصال

وجوه

سارة القحطاني

ل يخلو من جانب اإبداعي ينتظر فقط من 
يوجهه.  

للطالب  والإر����ص���اد  ال��ت��وج��ي��ه  اإن  ث��م 
امل�صتويات  م��ن  ب���دءا  ف��ع��ال  ي��ك��ون  اأن  يجب 
الأول��ى، ول ُيعقل اأن ُي�صمح لطالب ميوله 
غري حما�صبية اأن ي�صتمر يف ق�صم املحا�صبة 
جمال  يف  يبدع  اأن  باإمكانه  لأن  املالية،  اأو 
اآخر بالتاأكيد.  واإذا كان هناك طالب لديه 
�صعوبة يف الفهم اأو التاأقلم مع مادة معينة، 
اآخر،  ق�صم  اأو  اآخ��ر،  مل�صار  حتويله  وي�صعب 
التدري�س  هيئة  وع�����ص��و  امل��ر���ص��د  دور  ف���اإن 
يجب اأن يتوجه اإلى ا�صتخراج مكامن القوة 
للطالب يف تلك املادة وتقييمه عليها.  كل 
مادة  يف  متدنيا  م�صتواه  ك��ان  مهما  طالب 
فيه  التدري�س  هيئة  ع�صو  �صيجد  معينة، 
وحل  ومثابرة  كانتظام  معينة  ق��وة  مكمن 
واجبات وتوا�صل اأكادميي، واأداء عملي .... 
اإلخ.  وح�صر تقييم الطالب على حت�صيله 

العلمي يف املادة يعتر ظلما له.
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صواب

خطأ

اللغة واإلعالم

عة
شائ

ء 
طا

أخ

ت��واج��ه  ال���ت���ي  ال�����ص��ع��وب��ات  م���اه���ي  خطأ: 
الطالب؟

الــصــواب: م���ا ال�����ص��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
الطالب؟

وال�����ص��ب��ب اأن و����ص���ع ال�����ص��م��ائ��ر ب���ن ا���ص��م 
ال�صتعمال  من  عنه  وامل�صتفهم  ال�صتفهام 
ال��ل��غ��وي احل��دي��ث، وه��و اأم���ر غ��ري دق��ي��ق يف 
ال�صتفهام  ا�صم  يكون  اأن  وال�صحيح  اللغة، 
اأية �صمائر  امل�صتفهم عنه مبا�صرة دون  ثم 
القارعة«  ما  »القارعة  تعالى  قال  للف�صل. 

)بداية �صورة القارعة(.

الرابعة من بطولة  ال��دورة  اإنطالق  خطأ: 
كرة القدم.

من  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة  ان���ط���الق  الصواب: 
بطولة كرة القدم.

وال�صبب اأن املا�صي اخلما�صي وم�صدره مما 
ل ي�صح و�صع همزة القطع حتت األفه، نحو: 
انك�صارا؛وكذلك  انك�صر  ان��ط��الق��ا،  انطلق 
احلال يف ما�صي الفعل ال�صدا�صي وم�صدره، 
ن��ح��و: ا���ص��ت��خ��رج ا���ص��ت��خ��راج��ا، وف��ع��ل الأم���ر 

الثالثي، نحو: اكتب الدر�س.

مكان  اإل��ى  ال�صرطة  �صيارات  َهَرعت  خطأ: 
احلادث.

اإل��ى  ال�����ص��رط��ة  ���ص��ي��ارات  ُه��ِرع��ت  الصواب: 
مكان احلادث.

ي��رد يف لغة  »ُه���ِرع« مل  الفعل  اأن  وال�صبب 
تعالى  ق��ال  للمجهول.  مبنيا  اإل  ال��ع��رب 
»وج����اءه ق��وم��ه ي��ه��رع��ون اإل��ي��ه وم���ن قبل 
)�صورة  الآي��ة«  ال�صيئات...  يعملون  كانوا 

هود، 78(.

خطأ: هذا اأمر بديهّي.
اأن  وال�����ص��ب��ب  ب���ده���ّي.  اأم����ر  ه���ذا  الصواب: 
ال��ن�����ص��ب اإل����ى وزن »ف��ع��ي��ل��ة« م��ث��ل »ب��دي��ه��ة، 
والياء،  التاء  بخذف  تكون  عقيدة، مدينة« 

فتقول »بدهّي، عقدّي، مديّن«.

ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ي��وج��د يف  خطأ: 
اأ�صاتذة اأكّفاء.

الإن�صانية  العلوم  كلية  يوجد يف  الصواب: 
اأ�صاتذة اأْكفاء.

وال�صبب اأنه ل ي�صح ت�صديد الفاء يف جمع 
كلمة كفء، والأ�صاتذة الأْكفاء هم القادرون 
كلمة  اأما  بالكفاءة.  لهم  امل�صهود  الفاعلون 
ذوي  م��ن  اأن��ه��م  فتعني  بالت�صديد  »اأك���ّف���اء« 
الحتياجات اخلا�صة الذين فقدوا الب�صر، 

وهذا معنى بعيد عري مق�صود.

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

النقدية  ول��دغ��ت��ه  امل��ع��ه��ودة  ب�صراحته 
امل����م����زوج����ة ب���ال���دع���اب���ة، ����ص���ن الأدي������ب 
الإع���الم���ي ال��دك��ت��ور اأح���م���د ال��ت��ي��ه��اين 
ه��ج��وم��ا ع��ل��ى الإع�����الم ال��ع��رب��ي ب�صفة 
لغته  يتنا�صى  اأن���ه  اإل���ى  م�����ص��ريا  ع��ام��ة، 
اللغوية  ال��رداءة  باتت  اأن  بعد  وعروبته 

هي القاعدة، ح�صب تعبريه.
وقال التيهاين يف حوار مع "اآفاق" 
املذيعني  م��ن  ال��ك��رى  الن�سبة  لغة  اإن 
وامل��ذي��ع��ات يف ال��ق��ن��وات ال��ع��رب��ي��ة باتت 
اأن  اإل�����ى  لف���ت���ا  "احلمو�صة"،  جت��ل��ب 
النفاق واإج��ادة العالقات العامة يطغى 

على املهنية يف اختيار ال�صحفين.

لنبداأ بنبذة خمت�سرة
عن التيهاين.

درا�صتي  اأث��ن��اء  الإع��الم��ي  العمل  ب���داأت 
�صحف  مع  متعاونا  مرا�صال  اجلامعية 
مرا�صال  حينها،  عملت،  كما  م��ت��ع��ددة، 
بجامعة  اجل��ام��ع��ة«،  »م�����راآة  ل�صحيفة 
الإم����ام حم��م��د ب��ن ���ص��ع��ود الإ���ص��الم��ي��ة، 
وح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ج��ائ��زة امل��را���ص��ل امل��ث��ايل 

عامن متتالين.
درا���ص��ت��ي  م��ن  الأخ����رية  ال�صنة  ويف 
متعاونا  مذيعا  العمل  ب��داأت  اجلامعية 
اأعددت  اأبها، ومنذها  تلفزيون  مبحطة 
ع���ل���ى 500 ح��ل��ق��ة  ي���زي���د  م����ا  وق����دم����ت 
وامل��ب��ا���س��رة،  الت�سجيلية  ال���رام���ج  م��ن 
ل����ل����ق����ن����وات: الأول������������ى، والإخ�����ب�����اري�����ة، 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، ف�صال ع��ن ع��دد كبري من 

التقارير امليدانية، والوثائقيات.
ك���م���ا ع���م���ل���ت م�����دي�����را ل��ت��ح��ري��ر 
���ص��ح��ي��ف��ة »اآف���������اق« ع���ن���د ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا، 
بو�صفي اأول مدير حترير لها، وراأ�صت 
حت��ري��ر جم��ل��ة »امل��ف��ت��اح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة«، 
وع��م��ل��ت م�����ص��ت�����ص��ارا ل��ت��ح��ري��ر جملة 
عملت  كما  �صنوات(،  )اأرب��ع  »اجلنوب« 
م����دي����را مل��ك��ت��ب ���ص��ح��ي��ف��ة »امل���دي���ن���ة« 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري )ث������الث ����ص���ن���وات(، 

»بيادر«  دوري��ة  حترير  بهيئة  وع�صوا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة )10 ����ص���ن���وات(.  ث���م ك��ان��ت 
رئا�صة ق�صم الراأي ب�صحيفة »الوطن« 
)�صبع �صنوات( واحدة من اأهم جتاربي 
بزاوية  كتابيا  اأ�صهم  والآن  ال�صحفية، 
اأ�صبوعية يف »الوطن« نف�صها و »اآفاق« 
وغريهما، واأعد واأقدم بع�س الرامج 

التلفزيونية.

هال حدثتنا عن بواعث الهتمام 
باجلمع بني اللغة والإعالم.

الباعث الأهم هو الرغبة املجردة، تليه 
قناعة را�صخة باأن على الإعالمي، �صواء 
اأكان مذيعا اأم �صحفيا اأن يكون متمكنا 
م���ن اأدوات��������ه ال��ل��غ��وي��ة، ن���ح���وا و���ص��رف��ا 
واأ�صلوبا، وقد مكنني اهلل منها بف�صله، 
ثم بف�صل اأ�صاتذة اأجالء در�صوين علوم 

اللغة واآدابها يف ق�صم اللغة العربية.
احلديث  يف  اأ�صهب  اأن  يل  وا�صمح 
م�����ص��ي��ب��ت��ن��ا  ال��ق�����ص��ي��ة؛ لأن  ه�����ذه  ع����ن 
الإعالمية الآن، هي اأن ال�صباب يظنون 
اأن ظ��ه��وره��م ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���ص��رة يف 
بطاقات  �صيمنحهم  تقرير  اأو  برنامج 
ت��خ��ول��ه��م ال��ع��ب��ور اإل����ى ع���امل امل��ذي��ع��ن 
ال�صهرة  من  ذلك  يتبع  وما  الناجحن، 

والنجومية، ولي�س الأمر كذلك.
املذيع هو ال�صورة النهائية للجهد 
ُيح�صن  مل  ف��اإن  والإع����دادي،  الهند�صي 
�صاءْت كل تلك اجلهود، واأ�صبحت ف�صال 
الناقدين،  األ�صن  الرياح، وتلوكه  تذروه 

واأقالم الناقمن، و�صخرّيات املت�صّفن.
امل�����س��ك��ل��ة ال���ك���رى ال���ت���ي اأف��رزت��ه��ا 
الكثريين  تزاحم  هي  اجلديدة  قنواتنا 
من الطامعن يف الظهور وال�صهرة على 
امل�صكلة  وت�صري  ال��ق��ن��وات،  ه��ذه  اأب����واب 
اأك�����ر م���ن ك��ون��ه��ا ك����رى ح���ني ت��ن��ع��دم 
م��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار امل��ذي��ع��ن وامل��ذي��ع��ات، 
الطويلة  ال��ب��ث  ���ص��اع��ات  تعبئة  وت�صبح 
وامل��رتدي  وال�سقيم  الغث  لكرثة  م��ررا 

والهزيل.
م��ب��داأ مم��ت��از يف  ال�����ص��ب��اب  ت�صجيع 

األ يتحول  امل��ه��م  م��ن  اأن  ب��ي��د  ظ��اه��ره، 
طاغية  جم��ام��الت  اإل���ى  الت�صجيع  ه��ذا 
على ح�صاب �صورتنا اأمام العامل، واأمام 
اأن  العريق الذي نريد  العربي  الإع��الم 
اإن  ن��ت��ج��اوزه، ونحن ق���ادرون على ذل��ك 
نحن مار�صنا ال�صرامة، وجعلنا ال�صا�صة 
اأمنية ل تتحقق اإل للرا�صخن يف اللغة.

معدومة  اخل��ط��اأ  ت�صحيح  فر�صة 
األ  امل��ب��ا���س��رة، ول���ذا يتحتم  ال��رام��ج  يف 
املبا�سرة ميدانا لتجربة  تكون الرامج 
املذيعن، بل يجب اأن يكون الظهور على 
الهواء مرحلة نهائية ي�صل اإليها املذيع 

بعد اأن يجتاز غرَي اختبار.
يح�ّصن  اأن  املذيع  على  ي�صتحيل  ل 
ب�صعفه،  �صعر  ه��و  اإن  ال��ل��غ��وي��ة  اأدوات�����ه 
ولن يكن ذلك اإل حن يدرك هو �صعف 
ن�صارحه،  ح��ن  اإل  ي���درك  ول���ن  ل��غ��ت��ه، 
ل  التكلف  ع��دم  ب���اأن  ن��وؤم��ن  اأن  وينبغي 
ي��ع��ن��ي اخل�����روج م���ن دائ�����رة ال��ل��غ��ة، لأن 
لغة  يف  كامنة  الرامج  من  كثري  قيمة 

مذيعيها واأدائهم.

هناك جدال ب�ساأن التاأثري املتبادل 
بني اللغة العربية والإعالم بني 

ال�سلب والإيجاب.. ما راأيك؟
لغته  ي��ت��ن��ا���ص��ى  الآن،  ال��ع��رب��ي  الإع�����الم 
اللغوية  اأن باتت الرداءة  وعروبته، بعد 
ه��ي ال��ق��اع��دة، و���ص��ارت اجل���ودة ���ص��ذوذا 

وتكل�صا وتخلفا وتقعرا!
وم��ق��الت  نقا�صات  ه��ذا  ح��ول  ويل 
ك��ث��رية؛ لأن��ن��ي م��وؤم��ن اإمي��ان��ا ثابتا ب��اأن 
احل���م���ا����س والج���ت���ه���اد ل��ي�����س��ا م��رري��ن 
ك��اف��ي��ن ل��ظ��ه��ور امل���ذي���ع اأو امل��ذي��ع��ة يف 
مّنا  امل��الي��ن  ي�صاهده  مبا�صر  ب��رن��ام��ج 
الأول هو  امل����رر  واإمن�����ا  غ���رين���ا،  وم����ن 
واأداء،  واأ�صلوبا  نحوا  اللغة  من  التمكن 
ومن مل يكن قادرا على تقومي اعوجاج 
ل�صانه فعليه اأن يبحث عن مهنة اأخرى 

ت�صلح له، وي�صلح لها.

اإلى اأي مدى تهتم و�سائل الإعالم 

د. التيهاني: لغة مذيعينا 
تجلب »الحموضة«.. والنفاق 

الصحفي يقتل المهنية

با�ستقطاب ال�سحفي امللم
بقواعد اللغة؟

اأن��ه��ا  اأو  الإط�������الق،  ع��ل��ى  ل تهتم  ه���ي 
ت���ري���د �صحفيا  واإمن������ا  ت��ه��ت��م،  ت��ع��د  مل 
دع��ي��ا ي��ج��ي��د ال��ن��ف��اق وب���ن���اء ال��ع��الق��ات 
اأ�صطر  ب�صعة  ك��ت��اب��ة  ول يجيد  ف��ق��ط، 
اأغ����الط واأخ���ط���اء، واع��ت��م��اده كله  دون 
اأُلغيت  ل��و  التي  الت�صحيح  اأق�صام  على 
كبرية  ن�صبة  اأن  حد  اإل��ى  عجبا،  لراأينا 
م��ن حم��رري »ال��د���ص��ك« يف ال�صحف ل 
يعرفون احل��د الأدن���ى م��ن ال��ف��ارق بن 

الفاعل واملفعول.
 اأم���ا ال��ق��ن��وات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، فقد 
املذيعني  الكرى من  الن�سبة  لغة  باتت 
وامل��ذي��ع��ات جتلب »احل��م��و���ص��ة«، يف اأق��ل 
احل����الت، وال���ص��م��ئ��زاز يف ح���الت اأك��ر 
ك��اف��ي��ا  ال��ع��ل��م��ي  امل���وؤه���ل  ف��ل��ي�����س  رداءة، 
اخلامات  ولي�صت  مذيعا،  الفرد  ليكون 
ل ميتلك  ملن  �صفيعة  اجليدة  ال�صوتية 
يفتقدهما  م��ن  اأم���ام  بنا  فكيف  ال��ل��غ��ة، 

معا!

هل من الواجب النهل
من مناهل الأدب والبيان
قبل طرق باب الكتابة؟

ال���واج���ب ه��و ���ص��الم��ة ال��ل��غ��ة والإم����الء 
وج����ودة الأ���ص��ل��وب، ول��ي�����س ال���واج���ب اأن 

ي��ك��ون ال��ك��ت��اب ك��ل��ه��م م��ث��ل: ال��راف��ع��ي، 
وال���ع���ق���اد، وال����زي����ات. اأق������ول: ال���واج���ب 
ه���و ���ص��الم��ة ال��ل��غ��ة والإم�������الء وج����ودة 
ومنهم  ال��ك��ت��اب،  بع�س  لأن  الأ���ص��ل��وب؛ 
�صطر  كتابة  يجيدون  ل  كبرية،  اأ�صماء 
اأخطاء، واإمن��ا يعتمدون  واحد من دون 
على اأق�صام الت�صحيح، وهذا �صيء خمز 

جدا لهم قبل قارئيهم.

كيف ترى م�ستوى
اأق�سام الإعالم يف اململكة؟

يتحتم اأن تركز هذه الأق�صام على اللغة 
اللغة  اأق�صام  تركيز  من  يقرتب  تركيزا 
اإلى  العربية ذاتها، فاللغة هي الطريق 
ويف  الباقية،  والت�����ص��ال  الإع���الم  علوم 
حت�صريية  �صنة  ا�صتحداث  اأن  ت�صوري 
خا�صة باللغة العربية، لطالب الإعالم 
اأن ه���ذا ل يعني ع��دم  ب��ي��د  ح��ل مم��ت��از، 
وج����ود خم��رج��ات مم���ت���ازة، ل��ك��ن��ه��ا، كما 
الفردية، ل  القدرات  ناجمة عن  اأزع��م، 
عن جودة اخلطط الدرا�صية يف اإطارها 
العام، ولنا يف بع�س طالب ق�صم الإعالم 
على  ومنهم  م�صرفة،  من��اذج  املمتازين 
و�صامل  الأح��م��ري،  نايف  امل��ث��ال:  �صبيل 
ال�صهري، وحممد �صامي، واآخرون اأتابع 
اأن  اأري����د  لكنني ل  ب��اه��ت��م��ام،  اأع��م��ال��ه��م 

اأغلط يف اأ�صمائهم.

د. أحمد
بن عبد اهلل 

التيهاني
العربي  الأدب  يف  تخ�ص�س   •
امل���رح���ل���ة  درا�������س������ات������ه يف  ع������ر 
اجل������ام������ع������ي������ة وامل�����اج�����������ص�����ت�����ري 

والدكتوراه.
• عمل حمررا �صحفيا ومذيعا 

يف اأكر من و�صيلة اإعالمية.
م�صاعدا  اأ�صتاذا  حاليا  يعمل   •
ب���ق�������ص���م ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة يف 

اجلامعة.
ع��ل��م��ي��ن،  ك���ت���اب���ن  • اأ������ص�����در 

وثالثة دواوين �صعرية.
كثرية  علمية  ب���اأوراق  �صارك   •
يف ع����دد ك��ب��ري م���ن امل����وؤمت����رات 

والندوات وامللتقيات النقدية.
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اللغة واإلعالم

إعالم »الشرعية« يتأهب لحسم معركة صنعاء
اليمنية،  ال�صرعية  احلكومة  توجهت 
اإل����ى ت��ع��زي��ز اإع��الم��ه��ا حل�����ص��م معركة 
اأهمية الآلة  �صنعاء، يف خطوة ج�صدت 

الإعالمية يف حتديد م�صري املعارك.
وكان وزير الإعالم اليمني، معمر 
ب���ن م��ط��ه��ر الأري���������اين، اأط���ل���ق مطلع 
الأ�صبوع املا�صي، قناة »�صباأ« الف�صائية، 
واإذاع��������ة م�������اأرب، م��ع��ل��ن��ا ت��ق��وي��ة ال��ب��ث 
العا�صمة  لت�صمل  ال��وط��ن��ي��ة  ل���الإذاع���ة 

اليمنية �صنعاء.
واأك������د الأري��������اين يف ت�����ص��ري��ح��ات 
اإع����الم����ي����ة، اأن������ه ����ص���وف ي���ت���م اف��ت��ت��اح 
الوا�صع  ببثها  �صنعاء  اإذاع���ة  وتد�صن 

+ 
ق

فا
آ

قوة الكلمة.. المذياع والتلفزيون واالنترنت
اأدرك������ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة 
اأه����م����ي����ة ق����ط����اع الإع����������الم والت���������ص����ال 
منذ  الإع��الم(  لل�صيطرة على )جمتمع 
وتعتره  الثانية،  العاملية  احل��رب  نهاية 
جم�����ال ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

نفوذها يف العامل. 
ويتجلى دور الإعالم يف احلرب على 
م�����ص��ت��وي��ن: م�صتوى ن��ق��ل م��ا ي��ح��دث يف 
جبهة القتال على اأر�س املعركة، وامل�صتوى 
من  وقلوبهم  الب�صر  عقول  ك�صب  الثاين 

خالل الدعاية واحلرب النف�صية.
»ال�����ع�����رب يف  ب���ع���ن���وان  ويف درا������ص�����ة 
م���واج���ه���ة ت���ط���ور ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الإع�����الم 

والت�����ص��ال«، ذك���رت ال��دك��ت��ورة م��ي العبد 
الثانية  العاملية  احل���رب  يف  اأن���ه  �صنو  اهلل 
دعائية،  كو�صيلة  فاعل  دور  للمذياع  كان 
مهما  جت�صيدا  كانت  فيتنام  ح��رب  بينما 

لدور التلفزيون.
واأم������������ا ح��������رب اخل����ل����ي����ج ال���ث���ان���ي���ة 
ف��ق��د ت���زام���ن���ت م���ع ب���داي���ة ال��ف�����ص��ائ��ي��ات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف »���ص��ب��ك��ة 
ج���اءت حرب  ث��م  الخ��ب��اري��ة،  اإن«  اإن  �صي 
ال�صهرة  لت�صنع  اأفغان�صتان  على  اأمريكا 
ال��ع��رب��ي��ة، ثم  ال��دول��ي��ة لقناة »اجل���زي���رة« 
تلتها احلرب على العراق واحتالله، مما 
مثل تعميقا لدور الف�صائيات والإنرتنت 

الأمثل.  التوظيف  توظيفهما  وحماولة 
الإع���الم يف احل���روب يتمثل يف  وتوظيف 
جزء منه يف )الدعاية( التي ت�صتطيع اأن 

حت�صد الراأي العام حول ق�صية بعينها.
م����ن ج���ه���ت���ه ي�������ص���ري امل���ف���ك���ر ن���اع���وم 
ت�����ص��وم�����ص��ك��ي يف ك��ت��اب��ه »ال�����ص��ي��ط��رة على 
دع��ائ��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  اأول  اأن  اإل����ى  الإع�������الم« 
اأثناء  كانت  احلديث  الع�صر  يف  حكومية 
اإدارة الرئي�س وودر ويل�صون الذي انتخب 
عام  الأمريكية  املتحدة  للوليات  رئي�صا 
ب��ع��ن��وان  ان��ت��خ��اب��ي  ب��رن��ام��ج  وف����ق   ،1916
»�صالم دون ن�صر«، وكان ذلك يف منت�صف 

احلرب العاملية الأولى.

عر حمطات FM لت�صل اإلى كل اأرجاء 
اجلمهورية، ولي�س فقط �صنعاء.

يف ال�����ص��ي��اق ذات����ه، اأك����دت م�����ص��ادر 
اإعالمية ر�صمية، اأن احلكومة ال�صرعية 
ب�����ص��دد اإط�����الق م��وؤ���ص�����ص��ات اإع��الم��ي��ة 
�صنعاء  »معركة  ل��  ا�صتعدادا  ج��دي��دة، 

احلا�صمة«.
ياأتي ذلك يف وقت ت�صن اجلماعة 
النقالبية »احلوثيون واملخلوع«، وفقا 
مل�صادر مطلعة، حربا اإعالمية م�صللة، 

وتوا�صل انتهاكاتها �صد ال�صحفين. 
م�صادر  اأف����ادت  مت�صل،  �صياق  يف 
ع���������ص����ك����ري����ة، ب���������اأن الن����ق����الب����ي����ن ل 

من   %15 ن��ح��و  ع��ل��ى  اإل  ي�����ص��ي��ط��رون 
حملة  يقودون  اأنهم  م�صتدركة  اليمن، 
م����ن ال��ت�����ص��ل��ي��ل الإع�����الم�����ي وت��زي��ي��ف 

احلقائق.

ناشطون يمنيون
مينيون،  ونا�صطات  نا�صطون  وك�صف 
ال���دورة 34 ملجل�س  اأع��م��ال  على هام�س 
من  جانبا  جنيف،  فى  الإن�صان  حقوق 
و�صالح،  احلوثي  ميلي�صيات  انتهاكات 
�صد الإعالمين واملدافعن عن حقوق 

الإن�صان يف اليمن.
اإن  البدوي  ليزا  النا�صطة  وقالت 

الإن�صان  حقوق  عن  املدافعات  الن�صاء 
دف���ع���ن ث��م��ن��ا ب��اه��ظ��ا م��ن��ذ خ��روج��ه��ن 
ل����ل����م����ي����ادي����ن م����ط����ال����ب����ات ب���احل���ق���وق 
احلوثي  بانقالب  ومنددات  واحلريات 
منهن  كثريا  اأن  اإل��ى  م�صرية  و���ص��ال��ح، 
واملالحقات  والعتقال  للقتل  تعر�صن 
وال�����ت�����ه�����دي�����دات ب���ال���ق���ت���ل واخل����ط����ف 
والع��ت��داء، ثم تفاقمت الأم��ور لت�صل 
ما  واملالحقة،  العمل  من  الف�صل  اإل��ى 
ا�صطر كثريا منهن اإلى مغادرة اليمن. 
اأن �صحفية  اإل��ى  البدوي  واأ���ص��ارت 
تعمل يف �صحيفة ر�صمية يف عدن توجد 
بدعوى  تهديدها  مت  �صنعاء  يف  حاليا 

ال�صك يف توا�صلها مع بع�س املنظمات 
الإن�صان،  حقوق  لنتهاكات  ال��را���ص��دة 
واأ����ص���رت���ه���ا ملنعها  ب���زوج���ه���ا  دف����ع  مم���ا 
اإل��ى  امل��ن��زل، وحب�صها فيه  م��ن م��غ��ادرة 
اأج���ل غ��ري م�صمى، اإ���ص��اف��ة اإل���ى من��اذج 
وال��ن��ا���ص��ط��ات  ال�صحفيات  م��ن  اأخ����رى 
الالتي يتعر�صن للم�صايقة والتهديد 

لن�صاطهن احلقوقي والإعالمي
ت��ت��وق��ف اجل��م��اع��ة  واأردف��������ت »مل 
املبا�صرة  انتهاكاتها  حد  عند  احلوثية 
وغريهن  �صحفيات  بتجنيد  قامت  بل 
ل��ل��ن��ي��ل م����ن ال���ن���ا����ص���ط���ات ال��ي��م��ن��ي��ات 

املعار�صات لالنقالب«.

انتهاكات ضد الصحفيين
الدرا�صات  مركز  ر�صد  مت�صل،  �صياق  يف 
تقرير  يف  اليمني،  القت�صادي  والإع��الم 
انتهاك  53 حالة  �صابق،  وق��ت  اأ���ص��دره يف 
���ص��د ال�����ص��ح��ف��ي��ن ون�����ص��ط��اء ال��ت��وا���ص��ل 
الج��ت��م��اع��ي، خ���الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث من 
اأك��ر م��ن 17  اأن  ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، مو�صحا 
�صجون  يزالون خمتطفن يف  �صحفيا ل 
م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا احل����وث����ي و����ص���ال���ح، وت��ن��ظ��ي��م 
تعذيب  لعمليات  ويتعر�صون  ال��ق��اع��دة، 

منذ اأكر من �صنة.
توزعت  »النتهاكات  اإن  املركز  وق��ال 
ب���ن ح�����الت ق��ت��ل واخ���ت���ط���اف واإ����ص���اب���ة 
وتهديد وحماولة قتل وتفجري واقتحام 
ونهب منازل وموؤ�ص�صات اإعالمية واعتداء 
ب��ال�����ص��رب، وح��ج��ب م��واق��ع اإل��ك��رتون��ي��ة«، 
ا�صتمرار النتهاكات  معربا عن قلقه من 
الإعالمية،  احل��ري��ات  لها  تتعر�س  التي 
والتي راح �صحيتها اثنان من الإعالمين 

خالل الربع الثالث من 2016م.

 قتل واختطاف
وبلغت حالت القتل خالل فرتة التقرير 
حالتن، و12 اإ�صابة، و10حالت اختطاف، 
و���ص��ب��ع ح�����الت اع����ت����داء، و���ص��ب��ع ح���الت 
تهديد، وحالتي ف�صل عن العمل، وحالة 
اإيقاف رات��ب وف�صل من  واح��دة لكل من 
وحالة  ملكية،  ح��ق��وق  و���ص��رق��ة  اجل��ام��ع��ة 
حتري�س وتفجري منزل، وحالتي حجب 
مواقع اإلكرتونية، وحالتي اقتحام منزل، 

وحماولتي اغتيال.
ل  �صحفيا   17 اأن  التقرير   واأو�صح 
يزالون خمتطفن لدى ميلي�صيا احلوثي 
وت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة، اأغ��ل��ب��ه��م م��ن��ذ ال��ع��ام 

املا�صي، ويتعر�صون للتعذيب امل�صتمر.
يذكر اأن امللي�صيات احلوثية مار�صت 
واملوؤ�ص�صات  ال�صحفين  �صد  النتهاكات 
ال�صرعية  على  انقالبهم  منذ  الإعالمية 
يف �سبتمر 2014؛ اإذ اقتحموا بعد �صاعات 
واح��ت��الل  ���ص��ن��ع��اء  ع��ل��ى  �صيطرتهم  م��ن 
مقر  وع�صكرية،  مدنية  حكومية  مقرات 
ق��ن��اة »���ص��ه��ي��ل« اخل��ا���ص��ة، وا���ص��ت��ول��وا على 

معداتها واأوقفوا البث.
 ك��م��ا ا���ص��ت��ه��ل احل���وث���ي���ون دخ��ول��ه��م 
الر�صمية  »ال��ي��م��ن«  ق��ن��اة  بق�صف  �صنعاء 
ع��ل��ى م����دى ث���الث���ة اأي������ام ث���م اق��ت��ح��ام��ه��ا 
وال���������ص����ي����ط����رة ع���ل���ي���ه���ا ووق����������ف ب���ث���ه���ا، 
»الإمي��ان«  و  »�صباأ«  قناتي  اإل��ى  بالإ�صافة 

احلكوميتن.

وزير الإعالم اليمني معمر مطهر الإرياين، خالل اأحد املوؤمترات ال�سحفية
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سؤال األسبوع

هادي الشهراني وريم العسيري 

ن��دى  ال��ك��ي��م��ي��اء  ب��ق�����ص��م  رف�صت  الطالبة 
ع�سريي، و�سع كامل ثقتها يف ال�سراء عر 
الن���رتن���ت، م��ن��ادي��ة ب�����ص��رورة ال��ت��اأك��د من 
املتجر ومعرفة ما اإذا كان موثوقا به اأم ل، 
م�سرية اإلى اأن الت�سوق عر النرتنت لي�س 

دائما مفيدا اأو كافيا ل�صد  الحتياجات.
وترى ندى اأن  الت�صوق بهذه الطريقة  
ال�صلع  �صراء  على  مق�صورا  يكون  اأن  يجب 
اإلى  ذل��ك  املتاحة،  مرجعة  اأو غري  ال��ن��ادرة 

توافر البدائل وب�صعر اأف�صل.
من جانبها  قالت  الطالبة بق�صم طب 
الأ�صنان اآلء علي العمري »اأنا من املولعن 
كل  ع��ن  واأب��ح��ث  الطريقة،  بهذه  بالت�صوق 
جديد ومتنوع، ورمبا اأن حبي للمغامرة رفع 
حالت  يف  وخ�صو�صا  املخاطرة،  ن�صبة  لدي 
ال��ت�����ص��وق  م��ن امل��واق��ع ال��ت��ي ل ت�صع  خيار 
الدفع عند الت�صلم،  اإ�صافة اإلى عدم وجود 
جهة معروفة توثق لنا واقعية هذه املواقع 
وت�صمن حقنا  نحن امل�صتهلكن، ولكن رغم 
كل هذا اأجدها  جيدة، فالت�صوق الإلكرتوين 
وفر علينا الوقت واجلهد وعناء النتظار يف 
التقليدية،  بالأ�صواق  املحالت  يف  الطوابري 
ولكن كم�صتهلكة اأتطلع اإلى الأف�صل، واأريد 
املزيد من اخليارات للدفع، كما اأن �صيا�صات 
متحي�س  اإل��ى  حتتاج  والإرج���اع  ال�صتبدال 
مع احلر�س على اأن يكون هناك رقابة على 
الأ�صعار واجل��ودة ومقارنتها مبا يكتب من 

و�صف من قبل هذه املواقع.
ال��ط��ال��ب��ة بق�صم  ال������راأي  وت�����ص��اط��ره��ا 
���ص��ع��ي��د،  اآل  الإع�������الم والت�������ص���ال و���ص��ف��ي��ة 
ال��ف��ي��زي��اء ب�صرى  ال��ط��ال��ب��ة  بق�صم  وك��ذل��ك 
الأحمري، وتريان  اأن هذه الطريقة  توفر 
اجل��ه��د وال���وق���ت، ك��م��ا اأن��ه��ا ط��ري��ق��ة �صهلة 

ومريحة للم�صتهلك.
بق�صم  الطالبة  ت��رى  ذات��ه،  ال�صياق  يف 
ال��ط��ري��ق��ة تخدم  اأن ه���ذه  الأح���ي���اء، م��ن��ال 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك م���ن ح���ي���ث  �����ص����راء  ���ص��ل��ع غري 
�صهولة  له  تتيح  كما  منطقته،  يف  متوافرة 
اإل��ى  احل��اج��ة  دون  ال�صلعة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

الذهاب بنف�صه اإلى ال�صوق ل�صرائها.
وت������وؤك������د  ط���ال���ب���ة ال���ك���ي���م���ي���اء ن���دى 
الت�صوق  خ��الل  م��ن  مل�صت  اأن��ه��ا  القحطاين 
التي  املواقع  الأمانة من  قبل  الإل��ك��رتوين 
ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، اإ���ص��اف��ة اإل�����ى  ال�����ص��رع��ة يف  

الفيزياء،  طالبة  وت�صرد   الطلب.   تو�صيل 
جنوى، جتربتها مع ال�سراء عر النرتنت، 
مفيدة  الطريقة  ه��ذه  اأن  اأرى  »ل  وت��ق��ول 
اأح��د  اأن طلبت م��ن  ال�����ص��راء،  وق��د �صبق  يف 
املواقع �صلعة معينة، اإل اأنها و�صلتني ب�صكل 
رف�صوا  وبعدها  طلبته،  ال��ذي  عن  خمتلف 

ا�صتبدالها اأو ا�صرتجاعها«.
وك�����ص��ف��ت ط��ال��ب��ة ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
اأجم����اد ال��ق��ح��ط��اين اأن���ه���ا  خ���الل جتربتها  
م����ع ال���ت�������ص���وق الإل������ك������رتوين مل ت��ت��ع��ر���س 
بينما  امل��وث��وق��ة،  امل��واق��ع  م��ن  ن�صب  لعميلة 
التجار  قبل ح�صابات   م��ن   لذلك  تعر�صت 

يف  ان�صتقرام.
واأكدت  طالبة الإعالم اأجماد ع�صريي 
اأنها تق�صي 50% من احتياجاتها با�صتخدام 
ه������ذه  ال���ط���ري���ق���ة، م��ب��ي��ن��ة اأن����ه����ا  ت�����ص��وق��ت  

با�صتخدامها اأكر من خم�س مرات.
ال�صهري  التاريخ رهف  وذهبت طالبة 
ال��ط��ري��ق��ة منا�صبة  ب����اأن ه���ذه  ال���ق���ول  اإل����ى 
اأن��ه ميكن  موؤكدة  الت�صلم،  عند  الدفع  عند 
ال����ص���ت���ف���ادة م���ن ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة مب��ع��رف��ة 
وخدمة  وال�صتبدال  ال�صراء  واآلية  الأ�صعار 
والط��الع  منا�صبة،  تكون  بحيث  التو�صيل 
ال�صلعة  عر�س  وطريقة  املنتج،  ج��ودة  على 
ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا  زي���ادة الإق��ب��ال على تلك 

املواقع.
وك�������ص���ف���ت  ط���ال���ب���ة الأح������ي������اء ح��ن��ان 
ع�صريي اأنها مل�صت من خالل ت�صوقها بهذه 
ال��ط��ري��ق��ة، ال�����ص��ه��ول��ة يف ال��ت��ع��ام��ل واإي��ج��اد 

ج��م��ي��ع الح��ت��ي��اج��ات، ب��ي��ن��م��ا ت����رى  طالبة 
اأ���ص��ه��م��ت يف  ال��ط��ري��ق��ة   اأن  م��ن��ار   الكيمياء 
تلبية الحتياجات دون احلاجة اإلى اخلروج 

من املنزل.
املحاميد،  �صمية  الفيزياء  طالبة  اأم��ا 
ف����ق����ال����ت ع������ن جت����رب����ت����ه����ا م������ع ال���ت�������ص���وق 
اإن��ه��ا رائ��ع��ة ج���دا، وخ�صو�صا  الإل���ك���رتوين، 
الكثري من  ت��وف��ر  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����ص��وق  اأن 
ال�صلع اجليدة،  اإ�صافة اإلى توفريها الوقت 
واجل����ه����د. وت��ت��ف��ق ط��ال��ب��ة الأح����ي����اء دمي��ة 
ال��ت�����س��وق عر  ال��ن��اج��ي م��ع �سمية، وت�����س��ف 
يكون  عندما  املريحة  بالطريقة  النرتنت 

التعامل مع مواقع موثوقة.

آراء الطالب
وو�صف الطالب فايز عبداهلل املازين، جتربة 
توفر  ال��ت��ي  باملفيدة  الإل���ك���رتوين  الت�صوق 
الوقت واجلهد، اإ�صافة اإلى �صهولة ال�صراء، 
واخ��ت��ي��ار العديد م��ن الأ���ص��ن��اف م��ن خالل 
العنكبوتية.  ال�صبكة  ال�صوق يف  زيارة موقع 
وزاد »اأ�صبحنا بف�صل اهلل تعالى ثم بوجود 
الأجهزة احلديثة والذكية، نت�صفح ونعرف 
م��ا ي���دور ح��ول��ن��ا يف ال��ع��امل ك��ل��ه، ول ي��اأخ��ذ 
اأك��ر من دقيقة  الت�صفح  ذل��ك  العمل على 
اهلل  نحمد  اأن  علينا  وي��ج��ب  ف��ق��ط،  واح���دة 
ما  يف  ن�صتخدمها  ول  ال��ن��ع��م��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 

يغ�صب اهلل تعالى«.
اأم����ا ال��ط��ال��ب ع���ب���داهلل ع���وا����س، فقد 
اإل��ى وج��ود ع��دد م��ن عمليات الن�صب  اأ���ص��ار 

و الح���ت���ي���ال ع��ل��ى امل�����ص��رتي��ن م���ن م��واق��ع 
ال�صفحات  بع�س  اإلى  ذلك  معيدا  التجارة، 
التجارية الفردية وغري املوثوقة، على حد 
يف  الأح���ي���ان  بع�س  »ن��واج��ه  واأردف  ق��ول��ه؛ 
مواقع التوا�صل الجتماعي اإعالنات ل�صلع 
يذكر عار�صها باأنها ذات جودة عالية و غري 
بال�صراء،  امل�صرتي  يقتنع  ما  وعند  مقلدة، 
ي��ط��ل��ب م��ن��ه ال���ع���ار����س حت���وي���ل امل��ب��ل��غ اإل���ى 
ُيفاجاأ امل�صرتي  اأحد البنوك، ثم  ح�صابه يف 
ب����اأن ال��ب�����ص��اع��ة مل ت�����ص��ل، وع��ن��دم��ا ي��ع��اود 
التحدث مع البائع يجده قد األغى اإعالناته 

وح�صاباته يف تلك املواقع التجارية«.
و���ص��دد ال��ط��ال��ب خ��ال��د ال��ب�����ص��ري على 
والتاأكد  املواقع  مع  التعامل  اإج��ادة  �صرورة 
م��ن ���ص��ح��ة امل��ن��ت��ج ق��ب��ل ال�����ص��راء واإم��ك��ان��ي��ة 
اإل���ى  اأو ال����ص���رتج���اع، م�����ص��ريا  ال���ص��ت��ب��دال 
وباأ�صعار  لل�صلع،  خمتلفة  اأن��واع��ا  هناك  اأن 

تناف�صية لالأ�صواق الواقعية.
واأ�����ص����اف »م����ن امل��م��ت��ع ج����دا اأن ت��ق��وم 
قيمة  وت��دف��ع  م��ن��زل��ك،  يف  واأن����ت  بالتب�صع 
ال�صلعة التي ا�صرتيتها، ثم ت�صل بعد يوم اأو 

اثنن اإلى باب منزلك«.
اإب��راه��ي��م ع��ب��داهلل، فقال  اأم��ا الطالب 
ن��درة يف �صلعة ما ول  اأح��د منا  »ق��د يواجه 
قطعة  املثال  �صبيل  على  ال�صوق،  يف  يجدها 
ميكانيكية ل�صيارة قدمية الطراز، فتوفرها 
فنحن  قليلة،  اأي��ام  خ��الل  التجارية  املواقع 
اأ�صبحنا يف زمن ال�صرعة، وع�صر النرتنت، 

ويجب علينا مواكبة هذا التطور«.

خالد الب�سري عبداهلل حمود عوا�ص اإبراهيم عبداهلل

السوق اإللكترونية..
تجارة عصرية أم احتيال؟

حضانة الطفل 
برؤية فقهية

م��ازال نظام الأح��وال ال�صخ�صية باململكة غري مقنن، يعتمد على راأي الفقهاء 
منذ  واإث���ارة  بحث  »التقنن« مو�صع  فكرة  كانت  وق��د  امل�صائل،  تلك  الأرب��ع��ة يف 
اأكر من 10 قرون، ومن اآخرها ما فكر فيه امللك عبد العزيز، رحمه اهلل، من 
اإلى جلنة من خيار علماء امل�صلمن  و�صع جملة لالأحكام ال�صرعية يعهد فيها 
الخت�سا�سيني با�ستنباط الأحكام ال�سرعية من كتب املذاهب الأربعة املعترة، 
يف  التقيد  ع��دم  يف  عنها  تختلف  اأن��ه��ا  اإل  العدلية،  الأح��ك��ام  جملة  غ���رار  على 
ال�ستنباط من مذهب دون اآخر، بل تاأخذ مبا تراه يف �سالح الإ�سالم وامل�سلمني 

بح�صب قوة الدليل.
ب���الأخ���ذ ب��وث��ي��ق��ة م�صقط للنظام  ث��م ظ��ه��ر  يف الآون�����ة الأخ�����رية م��ق��رتح 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول  ال�صخ�صية  ل��الأح��وال  املوحد  )ال��ق��ان��ون( 
العربي������ة، كنظام لالأحوال ال�صخ�صية؛ ومل تقدم وزارة العدل اأي م�صروع لنظام 
الأحوال ال�صخ�صية حتى الآن. وترتبط ق�صايا الأحوال ال�صخ�صية بالعديد من 
املو�صوعات التي تهم كل اأ�صرة ومنها مو�صوع احل�صانة بالن�صبة لل�صغري؛ ولذا 

نحب اأن نلقي ال�صوء على هذا املو�صوع املهم.
��رُه، وال��ق��ي��ام  م��ف��ه��وم احل�����ص��ان��ة يف ال��ف��ق��ه، ه��ي ح��ف��ظ ال��ط��ف��ل ع��م��ا ي�����صُ
مب�صاحله، وهي واجبة على من جتب عليه النفقة، ولكن الأم اأحق بولدها ذكرا 
كان اأم اأنثى اإن كان دون �صبع؛ فاإذا بلغ �صبعا: فاإن كان ذكراً خري بن اأبويه، فكان 
اأبيها،  اأو  اأمها  يقوم مب�صلحتها من  فعند من  اأنثى  كانت  واإن  اختاره،  مع من 
ول يرتك املح�صون بيد من ل َي�صونه وي�صلحه، اإذ اإن م�صلحة املح�صون هي 
ال�صابط غالبا يف من يح�صنه. ولقد ورد يف مدونة الأحكام الق�صائية العديد 

من  الأحكام ومنها علي �صبيل املثال:

مو�صوع احلكم: مطالبة اأب بحقه يف ح�صانة ابنته البالغة 11عاما.
رقم ال�صك:16/41

ملخ�س احلكم:
• احلكُم بح�صانة بنت عمرها 11 �صنة لأمها، ا�صتنادا اإلى اأن والدها ي�صكن 
باأنه مل  يتزوج، ولأن احل��ق يف احل�صانة للمح�صون كما  واإق���راره  وح��ده 

قرره املحققون.
• ولأن والدتها مل تتزوج، وم�صلحة البنت متعينة يف بقائها عند والدتها، 
لقوله، �صلى اهلل عليه و�صلم »اأنِت اأحق به مامل تنكحي« وقد ورد يف ال�صك 
اأن الأب ل يعمل، والأم موظفة وت�صكن مع والدتها واإخوتها، و�صدق احلكم 

من حمكمة التمييز.

د. هاني عبد ربه
قانون

+ 
ق
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التسوق اإللكتروني.. توفير وقت وجهد
اإلى   الإنرتنت  الت�سوق  عر  بدايات  ترجع 
م��وق��ع اأم�����ازون  لبيع ال��ك��ت��ب، ال���ذي تطور 
ثم  الأخ���رى،  الب�صائع  لت�صويق   بعد  فيما 
انت�صرت لكل القطاعات والدول  يف العامل. 
وي���ع���د ال��ت�����س��وق ع���ر الإن����رتن����ت من 
ت��اأث��ريا على قطاع   ال��ط��رق احلديثة  اأك���ر 
التجارة العاملية،  اإذ اأ�صهم يف تطور العديد 
عن  ال���ت���ج���اري���ة  والأدوات  ال���و����ص���ائ���ل  م���ن 
التقليدية  ال��ت��ج��ارة  م��ن  الن��ت��ق��ال  ط��ري��ق 
التي  احلديثة،  الإلكرتونية  التجارة  اإل��ى 
�صبكة  ا�صتخدام  على  كلي  ب�صكل  اعتمدت 
الإنرتنت  عر  الت�سوق  ويعتمد  الإنرتنت. 

ع���ن امل��ن��ت��ج��ات يف الأ�����ص����واق ال��ع��ادي��ة، 
وتقليل اجلهد اأثناء عملية ال�صراء.
• توفري منتجات باأ�صعار رخي�صة.

نصائح للتسوق اإللكتروني 
للت�صفح  اآم��ن  ا�صتخدم نظام بحث   •

يف عامل الإنرتنت الوا�صع.
• ح���اف���ظ ع��ل��ى ���ص��ري��ة ك��ل��م��ة ال�����ص��ر 

اخلا�صة بك.
����ص���ب���ك���ة )الإن������رتن������ت(  ا����ص���ت���خ���دم   •
للمقارنة بني املتاجر قبل ال�سراء عر 

الإنرتنت.

وهي  املهمة،  املتطلبات  من  جمموعة  على 
وات�صال  حممول،  هاتف  اأو  حا�صوب  جهاز 
م��ع �صبكة الإن��رتن��ت، وخ��ي��ار ال��دف��ع، وهي 
ت�����ص��دي��د قيمة  امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف  ال��ط��ري��ق��ة 
الب�صائع،   وت�صتمل على البطاقة البنكية، 

اأو الدفع عند الت�صلم.

فوائد التسوق عبر اإلنترنت 
• معرفة تفا�صيل املنتج.

حول  الآخ��ري��ن  اآراء  على  التعرف   •
املنتج، وتقييمهم له.

البحث  يف  امل�صتغرق  الوقت  توفري   •

• اإحم بيانات بطاقتك.
• ت����اأك����د م����ن ���ص��ي��ا���ص��ات ال��ت��و���ص��ي��ل 

والإعادة.
• احتفظ ب�صجل عملياتك التجارية.
• تعرف على ال�سركة عر الإنرتنت.

ال��ت��ج��ار ع���ر الإن���رتن���ت  اأن  ت���اأك���د   •
ي�������ص���ت���خ���دم���ون م����ع����اي����ري احل���م���اي���ة 

ال�صناعية.
ب�����ي�����ان�����ات ح���م���اي���ة  ع�������ن  اب������ح������ث   •

اخل�صو�صية.
عر  ع��م��ل��ي��ات��ك  ج��م��ي��ع  اأن  ت���اأك���د   •

الإنرتنت �صرعية.
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ثقافة

خ�����ص�����س م��ع��ر���س ال���ري���ا����س ل��ل��ك��ت��اب 
»الكتاب .. روؤية وحتول« الذي اختتم  
للتعريف  ون��دوات  اأن�صطة  عدة  اأم�س، 
 550 مب�صاركة   ،2030 اململكة  ب��روؤي��ة 
جهة بن دور ن�صر وموؤ�ص�صات وهيئات 

ووزارات.
وح���ل���ت  م��ال��ي��زي��ا ���ص��ي��ف ���ص��رف 
10دور  مب�صاركة  ال��ع��ام،  ه��ذا  املعر�س 

ن�صر، وعدد من الأدباء والفنانن.
امل�صاركة  ال����دول  اأب����رز  وك���ان م��ن 
والإم��ارات  والأردن  املعر�س، م�صر  يف 
عمان  �صلطنة  و  والبحرين  والكويت 
واجل���زائ���ر وت��ون�����س وامل���غ���رب وت��رك��ي��ا 
وال�����������ص�����ودان وال���������ص����ن وب���ري���ط���ان���ي���ا 

والوليات املتحدة وكندا واليابان.
وواك����ب����ت اأي������ام امل���ع���ر����س ن����دوات 
وتوقيعات  �صعرية  واأم�����ص��ي��ات  فكرية 
ل��ل��ك��ت��ب، اإ����ص���اف���ة اإل�����ى ج���ن���اح خ��ا���س 
للموؤلفن  خم�ص�س  واآخ���ر  بالطفل، 
ال�صعودين، وبرنامج اإثرائي لل�صباب.

وم����ن ب���ن اأب������رز ال����ن����دوات ال��ت��ي 
»روؤي������ة 2030 من  امل��ع��ر���س،  ���ص��ه��ده��ا 
»م�صتقبل  و  امل����واط����ن«،  ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
التاريخ  »حقائق  و  العربية«  الثقافة 
»خ����ط����اب  و  امل��������وؤرخ��������ني«  واأغ�����������الط 
ال���ت���وا����ص���ل  ����ص���ب���ك���ات  ال����ك����راه����ي����ة يف 

الجتماعي«.

متجر إلكتروني
و����ص���ه���د م���ع���ر����س ال����ري����ا�����س ل��ل��م��رة 
الأول������ى، خ��دم��ة ت��وق��ي��ع امل���وؤل���ف على 
م�صرتيات اأون لين عن طريق املتجر 

الإلكرتوين »بوك�س كوم«.
وقال مدير املتجر طالل البلوي، 
املتجر  اإن  اإع��الم��ي��ة،  ت�����ص��ري��ح��ات  يف 
ي��ت��ب��ع ل��ل�����ص��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��وزي��ع، 
وانطلق منذ خم�صة اأ�صهر، م�صريا اإلى 
اأن���ه ح��ق��ق جن��اح��ات ك��ب��رية يف ال��ف��رتة 

الأخرية.
وع����زا ال��ب��ل��وي مت��ي��ز امل��ت��ج��ر اإل��ى 
واأي�صا  اململكة،  داخ���ل  �صعوديا  ك��ون��ه 
اإلى ال�صرعة يف ت�صليم الكتب املطلوبة 
يقوم  اأو  باملكتبات،  ولي�س  ب�صكل فعلي 

املتجر ب�صرائها.

إتاوات

كر حديث النا�س هذه الأيام عن الر�صوم وال�صرائب، حتى اإنها باتت 
اإلى فئات ثالث:  النا�س حولها  الرئي�س، وقد تفرق  مو�صوع املجال�س 
وفئة  اخل��دم��ات،  م�صتوى  رف��ع  نحو  طريق  باأنها  متفائلة  م��وؤي��دة  فئة 
اأي�سا، لكنها ت�سرتط معها حق الإ�سهام يف القرار، وفئة  قليلة موؤيدة 
ثالثة راف�صة ترى اأنها ل ت�صيف �صيئا ذا بال اإلى الدخل الوطني، بقدر 

اإثقالها كاهل املواطن.
وعلى الرغم من اأن م�صاألة الر�صوم وال�صرائب يف الدولة احلديثة 
تاريخنا  يف  لها  ف��اإن  ال��دول��ة،  قبل  فيما  عنها  جذريا  اختالفا  تختلف 
الأخذ،  على  والقدرة  واحلماية  بالقوة  مرتبطة  وهي  تاريخا،  العربي 
اأكر من ارتباطها باخلدمات املدنية التنموية، اإذ يدل ا�صتقراء ال�صعر، 
حتكُمها  جبائّية  مالية  نظم  وج���ود  على  التاريخّية  امل�����ص��ادر  وق���راءة 

قوانن جاهلية.
قراءة التاريخ بعن ثالثة تقود اإلى اأن هذه النظم تنطلق من قانون 
وم��ادي��ة  معنوية  حقوقا  ي��رون��ه  م��ا  م��ع  تت�صق  بحيث  ال�صلطة،  مم��ار���ص��ة 
املعي�صة  اأم��ور  وتدبري  امل�صالح  تاأمن  مقابل  الدفع  يف  وتتمثل  للزعماء، 
اجلمعّية، واحلر�س على رفع مكانة القبيلة، ف�صال عن اأن الزعيم القبلي 

يتحمل تبعات مادية كال�صيافة، وما قد يطراأ من النوائب.
وقد جتاوزت ال�صرائب ذلك كله اإلى �صرائب تدَفُعها بع�س القبائل 
لدول ال�صتقرار املجاورة، مقابل احلماية، اأو عدم الإغارة، بل اإن بع�س 
اأو  للفر�س  الإت���اوات  كانت جتمع  �صمايل اجلزيرة  العربية يف  الإم���ارات 
اأورده الدكتور توفيق ب��ّرو، يف كتابه »تاريخ العرب  ال��روم، ومن ذلك ما 
القدمي«، من اأن »الروم كانوا يفر�صون نفوَذهم على ال�صجاعمة، واأنهم 
الغ�صا�صنة  فلما ظهر  ال�صكان،  الإت��اوات من  اأنابوهم عنهم يف جمع  قد 

عليهم، وثقوا بقوتهم وا�صتمالوهم ووطدوا �صالتهم بهم«.
اأن املكو�س والإت��اوات �صرائب ذات  يفهم القارئ يف كتب ال��رتاث، 
اأ�صكال خمتلفة؛ فبع�صها يفر�س على القوافل التجارية، واآخر على ما 
يتم بيعه يف الأ�صواق، وثالث يوؤخذ من الغنائم احلربية، وهو ن�صيب 
امللوك وال�صادة منها، وي�صمى ب� »املرباع« وهو ربع الغنيمة. »يقال: ربع 
اأه��ل اجلاهلية كان  اأن  فالن يف اجلاهلية، وخم�س يف الإ���ص��الم؛ وذل��ك 

الرئي�س منهم ياأخذ ربع الغنيمة«.
ال�صفية،  العن:  اأو عينا، ومن  ال�صرائب تدفع نقدا  وكانت هذه 
له،  فتكون  الغنيمة  من  القوم  �صيد  يختارها  والف�صول،  والن�صيطة، 

وكانت من معاين مدح الروؤ�صاء وال�صادة، قال عبداهلل بن عنمة:

َلَك املِْرباُع ِمْنها وال�صفايا
وُل وُحْلُمَك والنَّ�ِصيطُة  والَف�صُ

ويبدو اأن ال�صرائب اجلاهلية، على اختالف اأ�صكالها، كانت ترهق 
النا�س وتقتطع الكثري من اأموالهم، يقول اجلاحظ »فاإن ملوك العرب 
ك��ان��ت ت��اأخ��ذ م��ن ال��ت��ج��ار يف ال��ر وال��ب��ح��ر، ويف اأ���س��واق��ه��م امل��ك�����س، وهو 

�صريبة كانت توؤخذ منهم، وكانوا يظلمونهم يف ذلك«.
املتاأمل يف تلك امل�صميات ال�صريبية، ويف اأ�صاليب حت�صيل اأموالها، 
اأماكن حت�صيلها  اأنها مل تكن ذات مقادير دقيقة، كما مل تكن  يلحظ 
حمددة بو�سوح؛ ولذا عر ال�سعر اجلاهلي يف اأكرث من مو�سع عن مقت 
هذه الإتاوات والتذمر منها، ويف الوقت ذاته جُتر �سروريات التزلف 
اأو الطمع بع�س ال�صعراء على حتويل اأخذ ال�صادة لهذه ال�صرائب اإلى 
الأم���وال، مما  اإليهم هذه  ت��وؤول  للذين  امتياز  معان مدحية، و�صفات 
يدل على اأن احل�صول على تلك الأموال دليل �صرف و�صيادة وقوة قادرة 

على الفر�س والأخذ واحلماية!
يف  الرا�صخون  يفهمها  دللت  ذات  لغوية  ف��ائ��دة  ه��ذه  واأخ���ريا، 
كانت  دراه���م  واملك�س:  اجل��ب��اي��ة..  »املَ��ْك�����ُس:  منظور  اب��ن  يقول  اللغة: 
ب��ائ��ع ال�صلع يف الأ���ص��واق اجل��اه��ل��ّي��ة.. وامل��ك�����س: ال�صريبة  ت��وؤخ��ذ م��ن 
واخل��راج..  الر�صوة  والإت���اوة:  اجلباية«،  واأ�صله  املاك�س  ياأخذها  التي 

واللفظتان تتعاقبان«.

د. أحمد التيهاني

إذا عسعسَ 
الليل

فعاليات متنوعة بمعرض الرياض
للتعريف برؤية 2030

+ 
ق

فا
آ

دولة ماليزيا في سطور
ح��ل��ت دول����ة م��ال��ي��زي��ا ���ص��ي��ف ���ص��رف على 
معر�س الريا�س الدويل2017، مب�صاركة 
10 دور ن�صر وعدد من الفنانن والأدباء، 

وفيما يلي تعريف موجز بها:
الإ�سم: ماليزيا

العا�سمة: كوالملبور 
اللغة الر�سمية: املالوية

نظام احلكم ال�سيا�سي: فيدرايل
اأغ�صط�س 1957  تاريخ ال�ستقالل: 31 

)عن اململكة املتحدة(
امل��وق��ع اجل��غ��رايف: ت��ق��ع م��ال��ي��زي��ا يف 
ج��ن��وب ���ص��رق اآ���ص��ي��ا وت��ت��ك��ون م��ن ج��زاأي��ن 
رئ��ي�����ص��ن ي��ف�����ص��ل ب��ي��ن��ه��م��ا ب��ح��ر ج��ن��وب 

جنوب  ال��غ��رب  يف  الأول  وي��ق��ع  ال�����ص��ن، 
يوجد  بينما  �صنغافورة،  و�صمال  تايالند 

اجلزء ال�صرقي �صمال اأندوني�صيا.
امل�ساحة: 329.847 كلم مربع

والنفط  ال��غ��اب��ات  الطبيعية:  امل��وارد 
والغاز الطبيعي واملعادن.

املناخ: ا�صتوائي حار رطب.
تعداد ال�سكان: 30.073.353 ن�صمة

ن�سبة منو ال�سكان: %1.47
التوزيع العرقي: 50% مالويون، %23 
 %6.7 اأ�صليون،  �صكان   %11.8 �صينيون، 

هنود، ف�صال عن عرقيات اأخرى.
 %20 م�������ص���ل���م���ون،   %61.3 ال��دي��ان��ة: 

بوذيون، 10% م�صيحيون، 6.3% هندو�س، 
اإ�صافة اإلى اأديان اأخرى.

العملة: رينغيت ماليزي. 
الناجت املحلي الإجمايل: 312.4 مليار 

دولر
الناجت الفردي ال�سنوي: 17500 دولر

ن�سبة منو القت�ساد: %4.7
ن�سبة البطالة: %3.1

اأهم املنتجات: النفط والغاز الطبيعي 
امل�صال، الق�صدير، زيت النخيل، الكاكاو، 
امل����ط����اط ال��ط��ب��ي��ع��ي، ال���ت���ب���غ، اخل�����س��ب، 
الأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة والإل��ك��رتون��ي��ة.، 

وال�صناعات التحويلية.

ون���ب���ه ال��ب��ل��وي اإل�����ى اأن اأق�����ل م��دة 
و���ص��ل��وا اإل��ي��ه��ا ه��ي ث��م��اين ���ص��اع��ات من 
وقت الطلب، بينما املتو�صط من يومن 
اإلى ثالثة اأيام يف اأي مكان يف ال�صعودية، 

وبر�صوم قدره خم�صة ريالت فقط.
و����ص���رح ال��ب��ل��وي ط��ري��ق��ة ال��ط��ل��ب، 
وهي عند الدخول على املوقع بوك�س كم 
وو�صعها  الكتب  عن  والبحث  لين  اأون 
ال�صحن،  م��ع��ل��وم��ات  واإدخ������ال  ب��ال�����ص��ل��ة، 
م�صيفا اأن هناك توافقا بن دور الن�صر 
وال���ك���ت���اب ل��ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��وؤل��ف��ات��ه��م، 
توقيع  اأراد  مل��ن  ب��امل��وق��ع  خ��ان��ة  وه��ن��اك 

الكتاب ي�صع عليها موؤ�صرا لإرفاقها مع 
الطلب.

وق�����ال »ت�����ص��ل��ن��ا جم��م��وع��ة ك��ب��رية 
امل�صتخدم  م��ن  وباختيار  الطلبات  م��ن 
ل��ط��ري��ق��ة الإه�����������داء، وي����ق����وم ال��ك��ات��ب 
بالتوقيع وكتابة الإهداءات الذي طلب 

منه وكاأن املهدى اإليه معه«.
ان��ط��الق��ة  اأول  اأن  اإل������ى  واأ������ص�����ار 
للكتاب،  ج��دة  مبعر�س  ك��ان��ت  للمتجر 
له،  الثانية  هي  امل�صاركة  هذه  اأن  مبينا 
عر  �ستنطلق  م�ساركاتهم   اأن  كا�سفا 

املعار�س الدولية واخلليجية القادمة.

والإع���الم  الثقافة  وزارة  اأن  يذكر 
حت��ر���س ع��ل��ى ن�����ص��ر امل��ع��رف��ة ال��ف��ك��ري��ة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة جل��م��ي��ع ����ص���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع 
واملثقفن،  الأدب��اء  كبار  زيارة  وا�صتثمار 
الريا�س  معر�س  �صمن  �صنويا  وتنظم 
الدويل للكتاب برناجما ثقافيا متنوعا 
وحما�صرات  ن���دوات  ع��دة  على  يحتوي 
بدقة  متحدثيها  واختيار  و�صعها  يتم 
وع��ن��اي��ة م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة خم��ت�����ص��ة من 
اخلراء من اأجل �سمان املحتوى املُقدم 
مع  متا�صيا  جن��اح��ه  اأوج  يف  ي��ك��ون  حتى 

اأهداف املعر�س.
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تقنية

هل تريد الشهرة 
صديقي المغمور؟

ي�صمى  اإل��ى ما  اأ�صخا�س عادين  �صات يف حتويل  �صناب  اأن جنح  بعد 
مب�صاهري �صبكات التوا�صل، حتى تعدى عدد متابعي بع�صهم حاجز 
علها  نحوهم  لل�صركات  كبري  �صباق  حمل  وجعلهم  ال�صتة،  الأ�صفار 
تنال ر�صاهم، بات من ال�صهل جدا اأن ي�صبح اأي مغمور م�صهورا بن 

ع�صية و�صحاها!
ع��ادي ج��دا رمب��ا مل يكمل  اأن ت�صنع من �صخ�س  لل�صهرة  كيف 
تعليمه الثانوي اأو اجلامعي جنما مبجرد اأن ي�صجل بجهازه يومياته 

التي تتنوع بن الكثري من الغث والقليل جدا من ال�صمن؟
رمبا ب�صربة ع�صا عفوية لطفلن كانا يلهوان بجهاز، اأن ت�صل 
يف  وُت�صت�صاف  علم،  على  ن��ار  من  اأ�صهر  ا�صمك  لي�صبح  العاملية  اإل��ى 

كرى القنوات الإخبارية يف املنطقة.
وحتى ت�صبح �صمن قائمة امل�صاهري، كل ما عليك فعله �صديقي 
من  فيه  م��األ��وف،  غ��ري  اأو  غ��ري��ب  فيديو  مقطع  ت�صور  اأن  امل��غ��م��ور، 
الدعم  بقية  وت���رتك  ن�����ص��ره،  وتعيد  الكثري  والت�صنع  ال�صتخفاف 
الأقنعة  ومعتمري  وال�صذج  باملراهقن  تزخر  فال�صاحة  للمتابعن، 

املزيفة ممن �صيدعمون توجهك لقتحام هذا العامل الغريب!
الذم،  اأو  باملدح  اإما  بالبنان  اإليك  اآخ��ر، �صي�صار  اإلى  ومن مقطع 

وعليك اأن تتقبل الثنن، فكالهما �صهرة!
من  التوا�صل  �صبكات  م�صاهري  م��ن  ف���اإن  من�صفا،  اأك���ون  ول��ك��ي 
اأ�صواتهم  واإي�����ص��ال  للمحتاجن  ال��ع��ون  ي��د  مل��د  ال�صهرة  ه��ذه  ا�صتغل 
للم�صوؤول وامل�صاعدة بكل ما ي�صتطيع لوجه اهلل تعالى، وهذه اإحدى 
ح�صنات �صبكات التوا�صل الجتماعي. واأخريا وحتديدا يف الق�صيم، 
الوطنية  اللجنة  من  بالتعاون  الجتماعي  التوا�صل  رابطة  نظمت 
لرعاية ال�صجناء »تراحم«، حملة لت�صديد ديون اأكر من 150 �صجينا، 
جمع خاللها اأكر من مليوين ريال، ليتم الإفراج عن 100 �صجن، 

اإ�صافة اإلى توفري فر�س عمل لأكر من 62 منهم.
مناطق  جميع  لت�صمل  تعميم  اإل��ى  حتتاج  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ومثل 

اململكة؛ فكلنا فينا »تراحم«.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

إدوين هربرت الند Edwin H. Land صاحب أول كاميرا فورية

فون مارت

لوح Jamboard الذكي بتقنية 4K من غوغل
استغلت شركة »غوغل« العالمية مؤتمر Google Cloud Next في اإلعالن عن لوح ذكي بشاشة قياسها 55 بوصة، مخصص 
رؤية  توفير  4K مع  اللمس وبدقة  بخاصية  يعمل  أنه   ،Jamboard الجديد  اللوح  يميز  ما  أن  وبينت  واالجتماعات؛  لألعمال 
واضحة من الزوايا، وقدرة فائقة على التعرف على الكتابة اليدوية والمحو، وكذلك التكبير والتصغير، وفتح الملفات، إضافة 

لمجموعة كبيرة من المميزات التي تجعله الخيار األمثل لالجتماعات، وبسعر يبدأ من 4999 دوالرا.

سين التقنية؟ من ذاكرة التقنية

س: ما أسهل طريق 
لحظر مستخدم عبر 
تطبيق Snapchat؟
ج: بالذهاب إلى قائمة 

 ،))My Friends أصدقائي
واختيار اسم المستخدم 

المراد حظره، ومن 
أيقونة اإلعدادات يتم 

.Block اختيار حظر

أول كاميرا تصوير 
فورية تجارية
في عام 1948 اخترعت شركة 
 The instant كاميرا Polaroid
camera ، أو كاميرا التصوير 
الفوري من قبل، وأطلق عليها 
 Land حينئذ اسم كاميرا الند
Camera نسبة إلى مخترعها 
إدوين الند.

امليالد: 7 مايو 1909.
اجلن�سية: اأمريكي.

احلياة العلمية: 
• خمرتع.

• فيزيائي.
• رائد اأعمال.

الخرتاعات:

للفنون والعلوم.
اجلوائز:

• و�صام بوت�س هوارد عام 1956.
• قالدة فريدريك اآيف�س عام 

.1967
• و�صام احلرية الرئا�صي.
• قالدة العلوم الوطنية 

الأمريكية يف جمال التكنولوجيا 
والبتكار.

• و�صام اإليوت كري�صون.
• جائزة هارولد بندر.

الوفاة: 1 مار�س 1991.

• اأكر من 500 براءة اخرتاع.
• م�صايف ال�صوء امل�صتقطبة 

لإزالة الوهج على الزجاج.
• كامريا البولرويد )الت�صوير 

الفوري(.
• اإدخال الفيلم امللون لآلة 

الت�صوير الفورية.
املنا�سب املهنية: 

• ع�صو يف اجلمعية امللكية.
• موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة 

�صركة بولرويد.
• ع�صو يف الأكادميية الأمريكية 

اإدوين هربرت لند وكامريا »بولورويد«
على غالف جملة »ليف« ل�سهر اأكتوبر 1972

العدد 202  |  20 جمادى الثاني 1438  |  19 مارس 2017



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 فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

أبها 2017

ارتفاع حصيلة المشاريع الفندقية في عاصمة السياحة
محمد شامي

امل�����ص��اري��ع  ح�صيلة  ارت���ف���اع  »اآف������اق«  ع��ل��م��ت 
ال��ف��ن��دق��ي��ة يف م��دي��ن��ة اأب���ه���ا حت���دي���دا اإل���ى 
اأكر من املعلنة، وياأتي يف مقدمتها فندق 
ت��اب��ع للرا�صد  مب��وا���ص��ف��ات »خ��م�����س جن���وم« 
اإ�صافة  ي��ك��ون »م���اري���وت«،  اأن  ي��رج��ح  م���ول، 
للعديد من امل�صاريع الأخ��رى التي �صيعلن 

عنها قريبا داخل املدينة اأي�صا. 

ح�����ص��ي��ل��ة اأب���ه���ا م���ن امل�������ص���اري���ع ك��ان��ت 
تف�صيال على النحو التايل:
• فنادق »5 جنوم«: 4.
• فنادق 4 جنوم«: 3.
• فنادق 3 جنوم: 3«.

• �صقق فندقية »4 جنوم«: 1.

• �صقق فندقية »3 جنوم«: 2.
• فلل فندقية »4 جنوم«: 1.

• اأجنحة فندقية »4 جنوم« 1. 
اأعلن  الفندقية،  امل�����ص��اري��ع  وب��خ��الف 
عن م�صاريع: وحدات �صكنية »درجة اأولى«، 
ثانية«: 3، خميمات  »درجة  �صكنية  وحدات 
بيئية.  ويوؤكد املدير العام لل�صياحة حممد 
العمرة اأن املنطقة واملدينة حتتاج فعليا اإلى 
م�صاريع  م��ن  والعديد  الفنادق  م��ن  امل��زي��د 

ال�صياحة لتكون وجهة �صياحية مناف�صة.

الجبل األخضر.. من ثكنة عسكرية إلى معلم سياحي بارز
اأع��ل��ى  »ِذَرة« )اجل��ب��ل الأخ�����ص��ر(  ي��ع��د ج��ب��ل 
اإذ ميكن  اأبها،  و�صط مدينة  اجلبلية  القمم 
املنتزه،  ه��ذا  املدينة من  اأن��ح��اء  روؤي��ة جميع 

الذي يبدو مثل الهرم العمالق.
 وت�صري م�صادر تاريخية اإلى اأن اجلبل 
يف  خ�ص�س  ث��م  ت��رك��ي��ة،  ع�صكرية  ثكنة  ك��ان 
الال�صلكية، لي�صري  تالية لالت�صالت  فرتة 
يف نهاية املطاف معلما �صياحيا ولوحة فنية 
حتيط بها املدرجات اخل�صراء نهارا، وينري 

منه الخ�صرار �صوءا ليال.
وك���ويف �صوب  ي��وج��د يف اجل��ب��ل مطعم 
خ�صراء  زراعية  مبدرجات  وزّين  وتلفريك، 
منذ اأن بات تابعا لل�صركة الوطنية لل�صياحة، 
وه��ي حتيط ب��ه م��ن ك��ل اجت���اه، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
اجلبل،  بكامل  املحيطة  اخل�صراء  الإ���ص��اءة 

وهي التي ا�صتقى منها هذا ال�صم.
واأك������د امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����ص��رك��ة اجل��ب��ل 
اجلبل  اأن  ق��دح،  �صالح  املهند�س  الأخ�����ص��ر، 
ي��خ�����ص��ع لإع���������ادة حت�����ص��ن وت����ط����وي����ر، م��ع 
وياأتي  اجل��دي��دة،  واأب��ه��ا  خيال  اأب��و  منتزهي 
مواقع  توفري  التح�صينات  ه��ذه  مقدمة  يف 
جديدة كمقاه ومطاعم بالتعاون مع جهات 
عالية  معايري  �صمن  اإدارتها  يف  متخ�ص�صة 
اجلودة، و�صط توقعات بقرب الإجناز، موؤكدا 
م��راع��اة ال���ص��رتاط��ات اجل��دي��دة من الدفاع 
واحلفاظ  والأمانة،  ال�صياحة  وهيئة  املدين 
ع��ل��ى ال�����روة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل معها 
�صمن معايري عاملية، مما يجعل مدينة اأبها 

املحطة ال�صياحية الرائدة يف اململكة.
�صعيا  التحرك جاء  اأن هذا  اإلى  واأ�صار 
م���ن ال�����ص��رك��ة مل��واك��ب��ة اخ��ت��ي��ار م��دي��ن��ة اأب��ه��ا 
2017م،  ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة  لل�صياحة  ع��ا���ص��م��ة 
وت��ف��ع��ي��ل ال�����ص��ي��اح��ة ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام وفقا 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  وتطلعات  لتوجيهات 
الأمري في�صل بن خالد، اأمري منطقة ع�صري 

رئي�س جمل�س التنمية ال�صياحية.

اأبها، اجلبل الأخ�سر ليال
ت�سوير: حممد اليو�سي
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ملتقى العمل التطوعي 
1-1438/6/2 )عمادة شؤون الطالب(
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صالون »آفاق«
يب���داأ �صالون »اآف���اق« ندواته الأ�صبوعي���ة؛ اإذ مت الأ�صبوع املا�صي تنظيم 
الدكت���ور  والت�صجي���ل  القب���ول  عمي���د  بح�ص���ور  �صحافي���ة  ن���دوة  اأول 
عبداملح�ص���ن القرين، وق���د اأوكلنا تنظيم هذه الندوات اإلى طالب ق�صم 
الإع���الم والت�ص���ال، متخ�ص�ص���ي ال�صحاف���ة والتحري���ر الإلك���رتوين، 
ويق���وم حالي���ا زميلنا م�صهور العمري، وهو اأح���د اأبرز طالب ال�صحافة 
بالق�ص���م، بتنظي���م هذه الندوات الأ�صبوعية، وق���د علمت منه اأنه ب�صدد 
تنظي���م الن���دوة الثانية م���ع عميد �ص���وؤون الطالب، وهن���اك �صل�صلة من 

هذه الندوات التي �صتاأتي تباعا مب�صية اهلل تعالى.
وفك���رة الن���دوة اأن �صحيف���ة »اآف���اق« ت�صت�صي���ف اأ�صبوعي���ا اإح���دى 
ال�صخ�صي���ات م���ن داخ���ل اجلامع���ة اأو خارجه���ا، ويت���م دع���وة ع���دد م���ن 
الطالب حل�صور هذه الندوة وطرح خمتلف همومهم وق�صاياهم اأمام 

ال�صخ�صية امل�صت�صافة، يف حوار يت�صم بال�صفافية والو�صوح.
الن���دوة  تل���ك  يف  دار  م���ا  لأه���م  ملخ����س  بن�ص���ر  »اآف���اق«  وتق���وم 
املفتوحة.  وي�صعدنا يف �صحيفة »اآفاق« اأن طالب الإعالم هم من ينظم 

ويدير ويحاور ويحرر هذه الندوات ال�صحافية.

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

استثمار المكافآت الطالبيةفكرة!
في مشاريع تجارية

جامعاتن���ا  يف  والطالب���ات  للط���الب  ت�ص���رف 
احلكومي���ة مكاف���اأة مالي���ة حت���ول حل�صاباته���م 
البنكي���ة نهاي���ة كل �صهر، وه���ذه املكاف���اأة املالية 
م���ن الدولة، اأعزه���ا اهلل، متنح لتع���ن الطالب 
عل���ى توف���ري احتياجاته م���ن الكت���ب  والأدوات 
الدرا�صي���ة، وبح���ق ه���ي اإعانة جي���دة لكثري من 
الذي���ن يدر�ص���ون  اأولئ���ك  الط���الب، وبخا�ص���ة 

بعيدا عن اأ�صرهم.
وه���ذه املكاف���اأة م���ن املمك���ن اأن تك���ون رافدا 
اقت�صاديا كبريا للطالب بعد تخرجه من خالل 
قي���ام اجلامع���ات با�صتثم���ار مبلغ مع���ن للطالب 
ل يق���ل عن100 ريال �صهريا، عل���ى اأن يكون ذلك 
بر�ص���اه، وي�صتم���ر ه���ذا املبل���غ ل�صال���ح الطال���ب 
اأو الطالب���ة وباإ�س���راف خ���راء متخ�س�س���ني من 
اجلامع���ة حت���ى ُت�صلم اإلي���ه اأرب���اح م�صاهمته عند 
تخرج���ه؛ وبذل���ك يك���ون لدي���ه مبل���غ م���ن امل���ال 
ي�صتطي���ع ب���ه الب���دء يف م�ص���روع �صغ���ري ي�صتفيد 
من���ه بزي���ادة دخل���ه ول يجل����س ينتظ���ر الوظيفة 

التي قد يطول انتظارها اأو ل تاأتي.
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