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رع����ى �أم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ���ص��اح��ب 
خالد  بن  في�صل  �لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو 
�لدفعة  تخريج  حفل  عبد�لعزيز،  ب��ن 
�مللك  جامعة  وطالبات  ط��اب  من   19
خالد، وكان يف ��صتقباله لدى و�صوله 
�جلامعي،  بامل�صرح  �لحتفال  مقر  �إل��ى 
معايل مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور 
وم��دي��ر  �ل�صلمي،  �هلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح 
جامعة بي�صة �لدكتور �أحمد بن حامد 
ن��ق��ادي، وم��دي��ر جامعة ج���از�ن مرعي 
ب����ن ح�����ص��ن �ل���ق���ح���ط���اين، وع������دد م��ن 
وجمل�س  ع�صر  مبنطقة  �مل�����ص��وؤول��ن 

�جلامعة، وعدد من من�صوبيها.
�آي���ات عطرة  وف���ور و���ص��ول��ه تليت 
م�صرة  �أعقبتها  �حل��ك��ي��م،  �ل��ذك��ر  م��ن 

�خلريجن.
ب��ع��د ذل���ك، �أل��ق��ى م��دي��ر �جلامعة 
�لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء �هلل 
�أمر  ب�صمو  فيها  رح��ب  كلمة  �ل�صلمي 
وبكافة  �حل��ف��ل،  ر�ع���ي  ع�صر  منطقة 
�حل�������ص���ور م����ن �أ�����ص����ح����اب �ل��ف�����ص��ي��ل��ة 

و�ل�صعادة و�آباء و�أمهات �خلريجن.
وقال »�ليوم تزف جامعتنا ثلة من 
�أبنائها، بعد �أن �صلحتهم بالعلم و�ملعرفة 
من جانب، ومن جانب �آخر فلقد �آمنا 
ب����اأن ه��ن��اك ق��ي��م��ة لب���د �أن ت�����ص��اف يف 
�صخ�صية �لطالب �جلامعي، وقد ت�صكل 
وجمال  �لعمل  �صوق  يف  تناف�صية  ميزة 
خال  من  �جلامعة  فحر�صت  �لبناء، 
على  و�لفعاليات،  و�ل��ر�م��ج  �لأن�صطة 
بناء �لقدر�ت وتقومي �ل�صلوك وتوجيه 
�لفكر و�كت�صاف �ملو�هب، ليكون �لنتاج 
موهبتها  يف  �ملعرفة  متتلك  �صخ�صية 
وقادرة على توظيفها بال�صكل �ل�صليم«.
و�أ��������ص�������اف �ل�������ص���ل���م���ي »ت����ت����ز�م����ن 
�ل��ع��ام  ه���ذ�  يف  بخريجينا  �حتفاليتنا 
مع حر�ك كبر على �مل�صتوى �لوطني، 
ب��د�أن��ا  ط��م��وح��ة،  فتية  روؤي���ة  يف  يتمثل 
م��ع��ه��ا �ل�����ص��ر ن��ح��و ه��دف��ن��ا �مل��ن�����ص��ود، 
وح��ر�ك على م�صتوى منطقتنا يتمثل 
يف �خ���ت���ي���ار �أب���ه���ا ع��ا���ص��م��ة ل��ل�����ص��ي��اح��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام 2017، وت��ت��وي��ج ع��رو���س 

�جلنوب بتاج �لريادة«.
تطلق  �جلامعة  �أن  �ل�صلمي  وب��ننّ 
يف هذ� �ليوم فعاليات يوم �ملهنة �لأول 
ك��ب��رة لطابنا يف  �إ���ص��اف��ة  �ل���ذي يعد 

تقريب فر�س �لبحث عن �لعمل.

كلمته  بتوجيه  �ل�صلمي  و�خ��ت��ت��م 
ل��ل��خ��ري��ج��ن ب�����اأن ي���ق���وم���و� ب��و�ج��ب��ه��م 
�لقيادة  ر�صمت  �أن  بعد  وطنهم،  جت��اه 
�حل��ك��ي��م��ة �أم���ام���ه���م �أه����د�ف����ا و����ص��ح��ة 
ف��اخ��ت�����ص��رت �جل���ه���د ور����ص���م���ت م��ع��امل 
�لطريق وفتحت �لآفاق جليل �لروؤية، 
�أم��رن��ا في�صل بن خالد،  ر�أي��ن��ا يف  كما 
�لأبهى  �أن حتتل مدينتنا  حر�صه على 
على  �صموه  فجعلنا  �لأ�صمى،  مكانتها 
�أعتاب مو�صم �صيفي خمتلف تزهو فيه 
�أبها بفعاليات وبر�مج متنوعة �صيكون 
للجامعة فيها دور يتماهى مع مكانتها 

�لعلمية وطاقتها �لب�صرية و�ملادية.
كلمته  خ���ت���ام  يف  �ل�����ص��ل��م��ي   ودع�����ا 

ل���ق���ي���ادت���ن���ا �ل���ر����ص���ي���دة وع���ل���ى ر�أ����ص���ه���ا 
م��ل��ك �حل����زم و�ل���ع���زم خ����ادم �حل��رم��ن 
�ل�صريفن �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، 
وويل عهده، وويل ويل عهده، حفظهم 

�هلل.
�لذي  �ملهنة  تا ذلك تد�صن يوم 
تنظمه عمادة �صوؤون �لطاب، بالتعاون 

مع �لغرفة �لتجارية �ل�صناعية باأبها.
ب���ع���ده���ا، �أع����ل����ن ع���م���ي���د �ل���ق���ب���ول 
و�ل��ت�����ص��ج��ي��ل �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�مل��ح�����ص��ن 
للخريجن،  �لنهائية  �لنتيجة  �لقرين 
وه�������ن�������اأ ف����ي����ه����ا ك������اف������ة �خل����ري����ج����ن 
و�خل����ري����ج����ات �ل����ذي����ن �رت���ب���ط���و� ب��ه��م 
�ليوم،  حتى  باجلامعة  �لتحاقهم  منذ 

وكذلك  م�صرقا،  م�صتقبا  لهم  ر�جيا 
و�صاحب  �خلريجن  و�أمهات  �آب��اء  هناأ 
�مللكي �لأمر في�صل بن خالد،  �ل�صمو 
»�لتهنئة  �أن  مبينا  �مل��ع��ايل،  و�أ���ص��ح��اب 
و�صعبا  ق��ي��ادة  �ل��وط��ن  ه��ذ�  للجميع يف 
ومعرفة  علم  م��ن  عليه  ح�صلو�  فيما 
�ل�����ص��ب��اب،  �ل��ف��ت��ي��ة وروح  وب�����ص��و�ع��ده��م 
وب���ولئ���ه���م ل���ه���ذ� �ل���وط���ن ���ص��ي��ك��ون��ون 
عجلة  دف��ع  يف  ي�صاهمون  بناء  عنا�صر 

�لتطور و�لنمو لهذ� �لوطن«.
�أن ع��دد كافة �خلريجن  و�أو���ص��ح 
وطالبة،  طالبا   9030 بلغ  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ� 
م��ن��ه��م 809 ط���اب وط��ال��ب��ات ل��درج��ة 
بلغ عدد  كما  �جل��ام��ع��ي،  دون  �ل��دب��ل��وم 

�ل���ط���اب و�ل��ط��ال��ب��ات ل��ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
�جلامعية  ف��وق  �ل��در����ص��ات  ويف   ،7751
 423 منهم  وطالبة،  طالبا   470 تخرج 
درج���ة  و 47 يف  �مل��اج�����ص��ت��ر،  درج����ة  يف 

�لدكتور�ه.
لكلمة  �جلميع  ��صتمع  ذل��ك  بعد 
�ألقاها �لطالب مهند  �لتي  �خلريجن 
�ل���ع���ل���ي، و�ل����ت����ي ���ص��م��ل��ت �ل���ع���دي���د م��ن 
�ململكة  روؤية  �ملقاطع �لتي تتحدث عن 
2030 حيث ��صتطاع �خلريج من خال 
ع��م��ل ف��ن��ي �لإج���اب���ة ع���ن �ل��ع��دي��د من 
ت��دور يف ذه��ن كل خريج  �لتي  �لأ�صئلة 
بينه  د�ر  �صيق  �ل��روؤي��ة، بعد ح��و�ر  ع��ن 
وب���ن وزي����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م م��ع��ايل �لأ���ص��ت��اذ 

من  �لعي�صى مبكتبه  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
خال فيلم م�صور م�صبقا، حيث �صرح 
م��ع��ال��ي��ه �أه���م���ي���ة �ل����روؤي����ة و�أه���د�ف���ه���ا، 
ك��م��ا �أج����اب ع��ن ج��م��ي��ع �لأ���ص��ئ��ل��ة �لتي 
ط��رح��ه��ا �خل���ري���ج، �لأم�����ر �ل����ذي جعل 
�لإج��اب��ة  بهذه  �صعادته  �خلريج يبدي 
نكون  ب��اأن  �هلل  »�صرفنا  وق��ال  �ل�صافية، 
جيل �لروؤية، و�أن نخرج مليد�ن �لعطاء 
هذ�  م�صرة  يف  ت��اري��خ��ي  منعطف  م��ع 
�ل����وط����ن، حت�����ددت م���ن خ���ال���ه روؤي����ة 
من  فيها  مب��ا  م�صتقبله،  نحو  �ل��وط��ن 

حكمة وطموح«.

سعيد العمري، عبدالعزيز رديف

1438-1437   
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بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
أمير عسير يطلق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017

يحيى التيهاني 

رع����ى �أم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ���ص��اح��ب 
�ل�����ص��م��و �مل���ل���ك���ي �لأم�������ر ف��ي�����ص��ل ب��ن 
�إطاق  حفل  �ملا�صي،  �لثاثاء  خالد، 
ف���ع���ال���ي���ات �أب����ه����ا ع��ا���ص��م��ة �ل�����ص��ي��اح��ة 
�ل�����ص��د  ب���ح���رة  ع��ل��ى   2017 �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س  بح�صور  باأبها، 
�لرئي�س  �لوطني  و�ل���ر�ث  لل�صياحة 
�لعربية  �ل�����ص��ي��اح��ة  ملنظمة  �ل��ف��خ��ري 
�صلطان  �لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
بن �صلمان ، وعدد من �أ�صحاب �ل�صمو 
�ل�����ص��ي��اح��ة  وزر�ء  و�مل����ع����ايل  �لأم��������ر�ء 
و����ص���ف���ر�ء �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة، وم��ع��ايل 
رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة �ل�����ص��ي��اح��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��دك��ت��ور ب��ن��در �ل��ف��ه��ي��د، ون��خ��ب��ة من 
�مل�صتوى  على  و�لثقافة  �لفكر  رج��ال 

�لعربي.
وف�������ور و�����ص����ول����ه ����ص���م���و �لأم������ر 
في�صل بن خالد، ير�فقه �صمو �لأمر 
�لحتفال،  موقع  �صلمان،  بن  �صلطان 
�ف��ت��ت��ح �أم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر و���ص��م��و 
�لرئي�س �لعام للهيئة �لعامة لل�صياحة 
�مل�صاحب  �ملعر�س  �لوطني  و�ل���ر�ث 
�أكرث من 20 جناحا لعدد  �لذي ي�صم 
م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�لأه���ل���ي���ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، و����ص��ت��م��ع��ا �إل���ى 
���ص��رح ع���ن حم��ت��وي��ات �مل��ع��ار���س �ل��ت��ي 
تقدمها  �لتي  �جلهود  �أب��رز  ت�صتعر�س 
زو�ر  خل����دم����ة  �مل���������ص����ارك����ة،  �جل����ه����ات 
�لتعريف  وكذلك  ومرتاديها،  �ملنطقة 
�لحتفال  يف  وم�صاركاتها  بر�جمها 
لل�صياحة  عا�صمة  �أبها  مدينة  بتتويج 

�لعربية 2017.
و�أك��د �لأم��ر في�صل بن خالد �أن 
لل�صياحة  عا�صمة  �أبها  مدينة  �ختيار 
�لعربية مل ي��اأت م��ن ف���ر�غ، و�إمن���ا هو 
�مل�صوؤولن  جميع  م��ع  م�صرك  جهد 

طيلة �لأعو�م �لع�صرة �ملا�صية. 
و�أ������ص�����اف ����ص���م���وه »�إن��������ه ب��ف�����ص��ل 
�أب���ه���ا على  �هلل ت��ع��ال��ى ت��ع��ت��ر م��دي��ن��ة 
ر�أ�����س م��ن��ظ��وم��ة روؤي����ة �مل��م��ل��ك��ة 2030، 
�إذ  �ل�صياحي،  �جل��ان��ب  يف  وخ�صو�صا 
تعتر هي �مل�صيف �لأول، ون�صعى لأن 

تبقى حمافظة على هذه �ملكانة«.
ورح������ب �أم������ر ع�����ص��ر ب�����ص��ي��وف 

ومنطقة  خ��ا���س  ب�صكل  �أب��ه��ا  م��دي��ن��ة 
ع�صر ب�صكل عام قائا »�أرحب بجميع 
�صيوف �أب��ه��ا ه��ذ� �مل�����ص��اء، و�ل���ذي كان 
م�����ص��اء خمتلفا ومم��ي��ز� ج���د�، و�أدع���و 
وط��ن��ن��ا  يف  �لأف��������ر�ح  ت�����ص��ت��م��ر  �أن  �هلل 
�لغايل، حتت ظل وقيادة �صيدي خادم 
�حل���رم���ن �ل�����ص��ري��ف��ن، و���ص��م��و ويل 
عهده �لأمن، و�صمو ويل ويل �لعهد، 

حفظهم �هلل«.
و�أ������ص�����اف »�حل����م����د هلل ن���ح���ن يف 
وط���ن ي��ن��ع��م ب��خ��ر وي�����ص��ر �إل����ى خر 
ت���د�ف���ع على  ي���د  ف��ه��ن��اك  �هلل،  ب������اإذن 
�ل��غ��ايل وحتمي ثغوره  �ل��وط��ن  ح��دود 
�لوطن  ه��ذ�  د�خ��ل  تبني وتنجز،  وي��د 

�مل����ع����ط����اء، م���ب���دي���ا ����ص���ع���ادت���ه يف ه���ذه 
�لكبر  �حل�صور  وبهذ�  �ملميزة  �لليلة 
�ل��ت��ي ح�صرت  �ل��غ��ف��رة  و�جل��م��اه��ر 
مدينة  باختيار  لتحتفل  �لليلة  ه��ذه 

�أبها عا�صمة لل�صياحة �لعربية«.
ه��ذ�  »�إن  ب��ال��ق��ول  ���ص��م��وه  و�أردف 
�ل��ت��ت��وي��ج مل��دي��ن��ة �أب��ه��ا ي��ع��د ح��اف��ز� لنا 
ج��م��ي��ع��ا ل���ب���ذل �مل����زي����د م����ن �جل���ه���ود 
�ل��ر�م��ي��ة خل��دم��ة �لأه����ايل و�ل�����ص��ي��اح«، 
مدينة  وزو�ر  �أه���ايل  �صموه  وع��د  كما 
�أب��ه��ا ب��ت��ق��دمي ف��ع��ال��ي��ات مم��ي��زة خ��ال 
�ل�صيف �لقادم و�لذي �صيكون خمتلفا 

عن كل �لأعو�م �ل�صابقة .
و�ط����ل����ع �أم�������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر 

�أبرز  و�لأم��ر �صلطان بن �صلمان على 
�مل��ع��رو���ص��ات �ل��ت��ي ي�����ص��ارك ب��ه��ا ع��دد 
�أبناء  من  و�حلرفيات  �حلرفين  من 
�لهيئة  توقيع  �صهد�  بعدها  �ملنطقة، 
�لوطني  و�ل����ر�ث  لل�صياحة  �ل��ع��ام��ة 
�تفاقيتن مع جامعة بي�صة و�ملوؤ�ص�صة 
ثم  و�ملهني،  �لتقني  للتدريب  �لعامة 
م �صموه ع�صرة من �أ�صحاب �ملتاحف  كرنّ

�خلا�صة �لبارزة يف �ملنطقة.
ف �لأم����ر في�صل  ب��ع��د ذل���ك ���ص��رنّ
ب���ن خ���ال���د، ورئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �ل�����ص��ي��اح��ة 
�حلفل  و�ل�صيوف  �لوطني  و�ل���ر�ث 
�ملعد بهذه �ملنا�صبة، �لذي بد�أ مب�صهد 
�أبرز  در�مي حتت عنو�ن »حلم طفل«، 

ملنطقة  و�لجتماعية  �لبيئة  �ملقومات 
ثم  للم�صتقبل،  و��صت�صر�فها  ع�صر 
بعنو�ن  مرئيا  عر�صا  �جلميع  �صاهد 

»�أها يف �أبها«.
�إث�����ر ذل����ك ت�����ص��ل��م ���ص��م��و �لأم����ر 
في�صل بن خالد بن عبد�لعزيز، و�صمو 
مفاتيح  �صلمان،  ب��ن  �صلطان  �لأم���ر 
�ل�����ص��ي��اح��ة �ل��ع��رب��ي��ة، ق��دم��ه��ا م��ع��ايل 
لل�صياحة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س 
�ل��دك��ت��ور ب��ن��در ب��ن ف��ه��د �ل��ف��ه��ي��د. ثم 
عا�صمة  �أب��ه��ا  وب��ر�م��ج  فعاليات  د�صنا 

لل�صياحة �لعربية 2017.
ع���ق���ب ذل������ك ����ص���اه���د �حل�������ص���ور 
�ل�صبح  ب��ع��ن��و�ن »ج��ب��ن  ف��ن��ي��ا  ع��م��ا 

ي��ا �أب���ه���ا«، مب�����ص��ارك��ة ع���دد م��ن �ل��ف��رق 
خمتلفة  �أل��و�ن��ا  قدمت  �لتي  �ل�صعبية 
�حلفل  نهاية  ويف  �ملنطقة.  ت��ر�ث  من 
�أبها،  �لنارية يف �صماء  �أطلقت �لألعاب 
�ملائية  �ملو�صيقية  �لنافورة  �صاحبتها 
�حتفال باملنا�صبة، و�صط ح�صور غفر 

من �جلمهور .
وك�����ان �لأم������ر ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د 
�أ�صحاب  من  �لحتفالية  �صيوف  �لتقى 
�ل�صياحة  و�ملعايل وزر�ء  �لأمر�ء  �ل�صمو 
و�صفر�ء �لدول �لعربية، ورئي�س منظمة 
رج��ال  م��ن  ون��خ��ب��ة  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل�صياحة 
�لعربي،  �مل�صتوى  على  و�لثقافة  �لفكر 

وتناول �جلميع طعام �لع�صاء.



�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر في�صل بن خالد بن عبد�لعزيز، �أمر منطقة ع�صر،
�أ�صحاب �ملعايل و�لف�صيلة و�ل�صعادة،

طابنا �خلريجن وفر�صان ميد�ن �لعلم و�لعمل،
�صيوف جامعة �مللك خالد؛

�ل�صام عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�أبنائها �صلحتهم بالعلم و�ملعرفة، من  �إلى �لوطن نتاج عملها، وثمرة جهدها، ثلة من  �ليوم تزف جامعتنا 
جانب، ومن جانب �آخر فلقد �آمنا �أن هناك قيمة ل بد �أن ت�صاف يف �صخ�صية �لطالب �جلامعي، وقد ت�صكل 
ميزة تناف�صية يف �صوق �لعمل وجمال �لبناء، فحر�صت �جلامعة من خال �لأن�صطة و�لر�مج و�لفعاليات 
�لنتاج  ليكون  �لطاقات.  وتوظيف  �ملو�هب،  و�كت�صاف  �لفكر،  وتوجيه  �ل�صلوك،  وتقومي  �لقدر�ت،  بناء  على 

�صخ�صية متتلك �ملعرفة يف تخ�ص�صها، وقادرة على توظيفها بال�صكل �لأمثل.

�صاحب �ل�صمو،
�أيها �حلفل �لكرمي؛

فتية  روؤي��ة  يتمثل يف  �لوطني،  �مل�صتوى  على  كبر  ح��ر�ك  مع  �لعام  ه��ذ�  بخريجينا يف  �حتفاليتنا  تتز�من 
طموحة، بد�أنا معها �ل�صر نحو هدفنا �ملن�صود؛ وحر�ك على م�صتوى منطقتنا يتمثل يف �ختيار �أبها عا�صمة 
�ملد�ئن  عر�ئ�س  �أنظار  حمط  وتكون  �ل��ري��ادة،  بتاج  �جلنوب  عرو�س  وتتويج   ،2017 لعام  �لعربية  لل�صياحة 

�لعربية.
كما تطلق جامعتنا يف هذ� �ليوم فعاليات يوم �ملهنة �لأول، و�لذي يعد �إ�صافة كبرة لطابنا يف تقريب 

فر�س �لبحث عن �لعمل، ونقدم لهم جزء� من و�جبنا جتاههم وم�صوؤوليتنا معهم.

�أيها �حل�صور �لكر�م؛
لقد ر�أينا يف خريجينا �لهم و�لهمة لاإ�صهام يف �لقيام بو�جبهم جتاه وطنهم، بعد �أن ر�صمت �لقيادة �حلكيمة 
�لروؤية  جليل  �لآف��اق  وفتحت  �ل��ري��ادة،  طريق  معامل  ور�صمت  �جلهد  فاخت�صرت  و��صحة،  �أهد�فا  �أمامهم 

لي�صلك درب �ملجد بهمة، وليعرف �أين هو �ليوم، و�أين �صيكون غد�!
�لأ�صمى، فجعلنا  �لأبهى مكانتها  �أن حتتل مدينتنا  بن خالد حر�صه على  �أمرنا في�صل  ر�أينا يف  كما 
�صموه �لكرمي على �أعتاب مو�صم �صيفي خمتلف تزهو فيه �أبها بفعاليات وبر�مج نوعية، �صيكون جلامعتنا 

فيها دور يتماهى مع مكانتها �لعلمية وطاقاتها �لب�صرية و�ملادية.
ر�أ�صها ملك  وعلى  �لر�صيدة،  لقيادتنا  �ل�صر�عة  �أكف  نرفع  �جلامعة،  ومن�صوبي  با�صمي  فاإين  وختاما، 
�حلزم و�لعزم �صلمان بن عبد�لعزيز، وويل عهده �لأمن، وويل ويل �لعهد بالتوفيق و�ل�صد�د و�لإعانة، فقد 
حفظ �هلل بهم حدود �لوطن، وحتققت بروؤ�هم �لتنمية، ورفعو� بهمتهم �صاأن �لعلم و�لتعليم. وكلي �أمل يف 
خريجينا جيل �لروؤية �أن يكونو� عند ح�صن ظن وطنهم بهم، و�أن يقومو� باأمانة �لو�جب، ويكونو� دروعا يف 

حفظ �أمنه، ولبنات يف بناء جمده.
�أبعثها لزمائي يف �جلامعة من �أع�صاء هيئة �لتدري�س  وكلمة �صكر، وهم�صة وفاء، و�عر�ف وعرفان 
و�ملوظفن، و�أقول لهم: بورك عملكم فهذ� نتاج غر�صكم ر�أيتموه �ليوم، وحق لكم �لفخر به ف�صكر� بحجم 

عطائكم.

دمت يا وطن �ل�صموخ عزيز�؛
ود�مت قيادتك تاجا؛

وحمى �هلل جنودنا؛
و�أمن حدودنا؛

و�ل�صام عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

* كلمة معايل مدير اجلامعة يف حفل تخريج الدفعة 19
من طالب وطالبات اجلامعة، الأربعاء املا�ضي

الخريجون.. جيل الرؤية *
معكم

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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أخبار الجامعة

مدير الجامعة يفتتح ندوة االقتصاد المعرفي ودوره التنموي 
عبدالعزيز رديف

�لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير  معايل   �فتتح 
�ل��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء �هلل �ل�صلمي، 
ودوره  �ملعريف  �لقت�صاد  ن��دوة  فعاليات 
�لتنموي يف �ململكة، و�لتي نظمتها كلية 
�مل��درج��ات  �لعلوم �لإد�ري����ة و�مل��ال��ي��ة، يف 

�ملركزية باملدينة �جلامعية باأبها.
وج�������اء ت��ن��ظ��ي��م �جل���ام���ع���ة ل��ه��ذه 
�ل����ن����دوة ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أه���م���ي���ة ودور 
�مل���ع���رف���ة ك��م��ح��رك �أ����ص���ا����ص���ي ل��اإن��ت��اج 
��صتجابة  وكذلك  �لقت�صادي،  و�لنمو 
لاإ�صر�تيجية �لوطنية للمملكة �لتي 
�أن  على  2030م،  بحلول  روؤي��ت��ه��ا  تن�س 
�ململكة جمتمعا معرفيا يف ظل  ت�صبح 
�ق��ت�����ص��اد ق��ائ��م ع��ل��ى �مل��ع��رف��ة وم��زده��ر 
وم��ت��ن��وع �مل�����ص��ادر و�لإم��ك��ان��ي��ات، تقوده 
و�لقطاعات  �ملنتجة  �لب�صرية  �لقدر�ت 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل�����ك مل���و�ك���ب���ة �ل��ت��غ��ر�ت 
�لقت�صادية  �ل��ظ��روف  تفر�صها  �ل��ت��ي 

�حلالية.
و�أك��������د م����دي����ر �جل����ام����ع����ة، ر�ع����ي 
و�ملعرفة  �لعلم  �أن  كلمته،  يف  �حل��ف��ل، 
بها  �لتي تفخر  �لقوة  �أهم عنا�صر  من 
لبناء  م�صدر�  باعتبارها  وذل��ك  �لأم��م، 
�حل�صار�ت، م�صر� �إلى �أن �لقرن �ل�21 
�حل����ايل ت����رز ف��ي��ه �أه��م��ي��ة �لق��ت�����ص��اد 
�ملعريف �لذي ي�صكل �أهم عو�مل �لتقدم 
�أننا  �إل��ى  م�صر�  �حل�صاري،  و�لزده���ار 
وث��ورة  �لتقني  �لتحول  وق��ت  يف  نعي�س 
�ملعلومات، و�لذي يتطلب منا �لهتمام 
بالعلم و�ملعرفة ب�صكل �أكر، ملا لتطوير 
من  �حلديثة  و�لنظم  �ملعلومات  تقنية 
�أثر و��صح على �لن�صاطات �لقت�صادية، 
يف  حقيقية  تنمية  ب��ن��اء  يف  ي�صهم  مم��ا 

�ملجتمع.
�ململكة  �أن  �ل�����ص��ل��م��ي  �أو����ص���ح  ك��م��ا 
ت�����ص��ع��ى �إل������ى ب���ن���اء خ���ط���ة م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لتحول  بالثبات  تت�صم  �ملعامل،  و��صحة 
�إلى جمتمع معريف،  �ل�صعودي  �ملجتمع 
�قت�صادها  حت��ول  يف  �أي�صا  و�مل�صاهمة 
بحلول  �ملعريف،  �لقت�صاد  �إل��ى  �لقومي 
�خل��ط��ة  �أن  �إل����ى  م�����ص��ر�  2020م،  ع���ام 
"معرفة1"،  مب��رح��ل��ت��ي��ه��ا  �مل���ع���رف���ي���ة 
�ملجتمع  جعل  على  تعمل  و"معرفة2"، 
�ل�������ص���ع���ودي جم��ت��م��ع��ا م��ع��رف��ي��ا يف ظل 
�قت�صاد قائم على �ملعرفة، يتميز بتنوع 
�ل��ق��در�ت  �مل�����ص��ادر و�لإم��ك��ان��ات، بقيادة 
�ل��ب�����ص��ري��ة �مل��ن��ت��ج��ة و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، 
و�لذي �صيوفر م�صتوى معي�صيا مرتفعا 

ومكانة دولية مرموقة مع روؤية �ململكة 
و�مل�صاركن  للمتحدثن  �صاكر�   ،2030
ح�����ص��وره��م ل���ل���ن���دوة، م��و���ص��ا ���ص��ك��ره 
�لعلوم  كلية  م��ن  �ل��ن��دوة  منظمي  �إل���ى 
�لعلمية  �للجنة  م��ن  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري����ة 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وج��م��ي��ع م���ن ���ص��اه��م يف 
جناح هذه �لندوة، وقال "نتطلع جميعا 
�هلل  ون�صاأل  �لندوة،  هذه  �أعمال  لنجاح 
و�مل�صاركات  للم�صاركن  �لتوفيق  تعالى 
ب����اخل����روج ب��ت��و���ص��ي��ات ت���خ���دم �أه�����د�ف 

وحماور هذه �لندوة".
م����ن ج���ه���ت���ه، رح�����ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
�للجنة  و�ملالية، رئي�س  �لإد�ري��ة  �لعلوم 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���دك���ت���ور ف���اي���ز ب���ن ظ��ف��رة، 
مبدير �جلامعة و�ل�صيوف و�مل�صاركن، 
�ل��ن��دوة،  ل��ه��ذه  ت�صريفهم  ل��ه��م  ���ص��اك��ر� 
�إل���ى  �إل�����ى �أن �ل����ن����دوة ت�����ص��ع��ى  م�����ص��ر� 
�ملخت�صن  من  جمموعة  مع  �لتو��صل 
و�ل��ب��اح��ث��ن و�مل��ه��ت��م��ن م���ن �أ���ص��ح��اب 
لتحقيق  و�ملتميزة،  �لطويلة  �خل��ر�ت 
�أب���رزه���ا مناق�صة  �لأه������د�ف،  ع���دد م��ن 
و�ق����ع وم���وؤث���ر�ت �لق��ت�����ص��اد �مل��ع��ريف يف 
ومعرفة  �ل�����ص��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة 
�لتعرف  له، وكذلك  �لأ�صا�صية  �لركائز 
والقطاع  املنوط باحلكومة  ال��دور  على 
�أي�صا على  و�لتعرف  �خلا�س يف دعمه، 
�ل������دور �ل��ت��ن��م��وي ل��اق��ت�����ص��اد �مل��ع��ريف 
يف �مل��م��ل��ك��ة، وم��ن��اق�����ص��ة �أه�����م حت��دي��ات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ح��ول ن��ح��و �لق��ت�����ص��اد 
روؤي��ة مقرحة لدعمه  وتقييم  �ملعريف، 

وحتفيزه يف �لقت�صاد �ل�صعودي.
ف��ي��م��ا ق����دم رئ��ي�����س م���رك���ز ج��و�ث��ا 
بوحليقة  �إح�صان  �لدكتور  �ل�صت�صاري 
مدير  فيها  �صكر  �لتي  �مل�صاركن  كلمة 
�جل���ام���ع���ة وم��ن�����ص��وب��ي��ه��ا ع���ل���ى ح�����ص��ن 
�ل�صتقبال، م�صيد� بالدور �لذي تقدمه 
�جل��ام��ع��ة م���ن خ����ال ه����ذه �ل���ن���دوة يف 
جم���الت �ق��ت�����ص��اد �مل��ع��رف��ة، م��وؤك��د� �أن 
�لقت�صاد �ملعريف يف �ل�صعودية �صيحظى 
�ل��ف��رة �ملقبلة،  ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ر خ���ال 
�لوطني  �ل��ت��ح��ول  ب��رن��ام��ج  م��ن  خا�صة 
ي��ت��و�ف��ق م��ع روؤي��ت��ه��ا 2030،  2020، مب��ا 
�آم����ا �أن ي��ك��ون ل��ه��ذه �ل���ن���دوة دوره����ا 
�ل��ف��اع��ل يف ت��ق��ن��ي��ات �لق��ت�����ص��اد �مل��ع��ريف 

وركائزه �لأ�صا�صية.
م  ويف خ���ت���ام ح��ف��ل �لف���ت���ت���اح، ك���رنّ
و�مل�صاركن  �لباحثن  �جلامعة  مدير 
كلية  �لندوة ومنظميها، كما قدمت  يف 
تذكاريا  درع��ا  و�ملالية  �لإد�ري���ة  �لعلوم 

ملعاليه بهذه �ملنا�صبة.
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السلمي يدشن وحدة المتقاعدين بالجامعة
سعيد العمري

د������ص�����ن م�����ع�����ايل م�����دي�����ر �جل����ام����ع����ة 
�هلل  رج��اء  بن  فالح  �لدكتور  �لأ�صتاذ 
�ملتقاعدين  عاقات  وح��دة  �ل�صلمي، 
و�ل���ب���ط���اق���ات �خل���ا����ص���ة مب��ت��ق��اع��دي 
وم���ت���ق���اع���د�ت �جل���ام���ع���ة. ج����اء ذل��ك 
خ������ال �حل����ف����ل �ل�������ص���ن���وي ل��ت��ك��رمي 
�لعمل  ع��ن  و�مل��ت��ق��اع��د�ت  �ملتقاعدين 
�جل���اري 1437ه���  للعام  م��ن �جلامعة 
و�ل���������ذي ن���ظ���م���ت���ه ع�����م�����ادة �أع�������ص���اء 
�إمي��ان��ا  �ل��ت��دري�����س و�مل��وظ��ف��ن،  هيئة 

للمتقاعدين  �ل���وف���اء  ب��و�ج��ب  منها 
و�مل��ت��ق��اع��د�ت �ل��ذي��ن ���ص��خ��رو� وقتهم 
�لوطن من خال  وجهدهم خلدمة 

�جلامعة.
وعر �ل�صلمي عن �صعادته كونه 
خالد،  �مللك  جامعة  خدمو�  من  بن 
ط����و�ل م�����ص��و�ره��م �ل��وظ��ي��ف��ي �ل���ذي 
حافلة  كانت  طويلة  ل�صنو�ت  ��صتمر 
�صو�ء  و�إخ��ا���س،  جهد  بكل  بالعطاء 

كان �أ�صتاذ� جامعيا �أو �إد�ريا �أو فنيا.
من�صوبي  و����ص��م  "با�صمي  وق���ال 
ج���ام���ع���ة �مل���ل���ك خ����ال����د، �أ����ص���ك���ر ل��ك��م 

ج���ه���ودك���م �مل����ب����ارك����ة، وم�����ص��اه��م��ت��ك��م 
�جلامعة،  يف  عملكم  خ��ال  �لطيبة 
و����ص���ادق �ل���دع���و�ت ل��ك��م مب��زي��د من 
�ل��ت��وف��ي��ق و�ل���ن���ج���اح ل��رف��ع��ة دي��ن��ك��م 

ووطنكم".
ون��������وه م����دي����ر �جل����ام����ع����ة �إل�����ى 
�مل���ط���اف،  ن��ه��اي��ة  ل��ي�����س  �ل��ت��ق��اع��د  �أن 
ف������اخل������ر�ت �مل�����ر�ك�����م�����ة ع����ل����ى م��ر 
�جلامعة  �ملتقاعدين  ل��دى  �ل�صنن 
�إل��ى  ل��ه��ا، وتتطلع  �أم�����س �حل��اج��ة  يف 
�ل��ت��و����ص��ل �ل��د�ئ��م معهم م��ن خ��ال 
وحدة �ملتقاعدين �لتي هي نو�ة لهذ� 

�لتو��صل باإذن �هلل، من خال تقدمي 
�لأف���ك���ار و�ل�����روؤى و�مل��ق��رح��ات �لتي 

�صوف ترجم �إلى و�قع ملمو�س.
���ص��وؤون  �صكر عميد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
و�ملوظفن  �ل��ت��دري�����س  هيئة  �أع�����ص��اء 
�لدكتور حممد بن حامد �لبحري، 
م����دي����ر �جل����ام����ع����ة �ل��������ذي ق������دم ك��ل 
�جل��ام��ع��ة،  من�صوبي  جلميع  �ل��دع��م 
و�حل����ا�����ص����ري����ن، م��ث��م��ن��ا م����ا ق�����ام ب��ه 
�ملتقاعدون رجال ون�صاء ق�صو� ربيع 
خدمة  يف  حياتهم  وزه���رة  �أع��م��اره��م 

دينهم ومليكهم ووطنهم.

وذك���ر �ل��ب��ح��ري �أن���ه مت �إط��اق 
وحدة �ملتقاعدين بالعمادة وت�صتقبل 
�مل��ت��ق��اع��د م��ن��ذ ���ص��دور ق����ر�ره، لتبد�أ 
رح��ل��ة وف����اء ل��ه��م و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إل��ى 
�ل��ت��و����ص��ل �ل���د�ئ���م م��ع��ه��م، وت��ق��دمي 
كانو�  و�لتي  لهم  �لازمة  �خلدمات 
ي��ت��ل��ق��ون��ه��ا وه����م ع��ل��ى ر�أ������س �ل��ع��م��ل، 
ك����اخل����دم����ات �ل���ط���ب���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة، 
و�خل���دم���ات �لإل��ك��رون��ي��ة، و�إي�����ص��ال 
�أن  موؤكد�  لهم،  �جلامعة  مطبوعات 
�ملجال مفتوح لتقدمي �أي �قر�حات.
 و�خ���ت���ت���م �مل���ت���ق���اع���دون �حل��ف��ل 

�لدكتور  عنهم  نيابة  �أل��ق��اه��ا  بكلمة 
حممد ب��ن �إب��ر�ه��ي��م �ل��غ��ام��دي، عر 
ف��ي��ه��ا ع����ن ����ص���ك���ره مل���دي���ر �جل��ام��ع��ة 
و�لعاملن على �إقامة �حلفل، معر� 
�لكرمية،  �للفتة  بهذه  �صعادتهم  عن 
"تكرميكم لنا �ليوم دليل على  وقال 
ل��ي�����س مب�صتغرب  �أم����ر  وه���و  �ل���وف���اء 
على جامعتنا �لتي عودتنا د�ئما على 

وفائها".
م م��دي��ر  ويف خ���ت���ام �حل���ف���ل، ك�����رنّ
�جل��ام��ع��ة �مل��ت��ق��اع��دي��ن ع���ن �ل��ع��م��ل، 

و�لتقطت �ل�صور �لتذكارية.



أخبار الجامعة

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
يزور جناح الجامعة

سعيد العمري

ز�ر وزير �لت�صالت وتقنية �ملعلومات �لدكتور حممد �ل�صويل، جناح �جلامعة �ملقام 
"�جلامعات  �صمن فعاليات �ملوؤمتر و�ملعر�س �لدويل للتعليم �لعايل، حتت عنو�ن 
�ل��دويل  �ل��ري��ا���س  م��رك��ز  يف  �مل�صتقبل"،  وق���ود  �مل��ع��رف��ة   :2030 وروؤي����ة  �ل�صعودية 

للمعار�س.
وكان يف ��صتقباله وكيل �جلامعة �لدكتور حممد �حل�صون، و��صتمع �إلى �صرح 
مف�صل عن حلقات �لنقا�س �لتي قدمها �أ�صاتذة جامعة �مللك خالد �صمن فعاليات 

�جلناح باملعر�س.
من جانبه، �صكر �ل�صويل من�صوبي �جلامعة على �جلهود �لتي بذلوها، متمنيا 

لهم مزيد� من �لتوفيق و�لنجاح، مبا يخدم روؤية �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

شراكة بين الجامعة وجمعية رعاية المعوقين بأبها
سعيد العمري

وق���ع���ت �جل���ام���ع���ة �ت��ف��اق��ي��ة ���ص��ر�ك��ة 
ب��اأب��ه��ا،  �مل��ع��وق��ن  م��ع جمعية رع��اي��ة 
وذل�����ك مب��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة �ل��رئ��ي�����ص��ي، 
�لعامة  �لهيئة  ومثنّل �جلمعية رئي�س 
رئي�س  �ل��وط��ن��ي،  و�ل���ر�ث  لل�صياحة 
جمل�س �إد�رة �جلمعية �صاحب �ل�صمو 
�لأم��ر �صلطان بن �صلمان بن  �مللكي 
�جل��ام��ع��ة  ���ل  م���ثنّ عبد�لعزيز، فيما 
فالح  �لدكتور  �ملدير �لأ�صتاذ  معايل 

بن رجاء �هلل �ل�صلمي.
وت��اأت��ي ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة يف �إط��ار 
بن �لطرفن،  �مل�����ص��ت��م��ر  �ل���ت���ع���اون 
�مل�صركة  م�صوؤوليتهما  من  �نطاقا 

جت�������اه جم���ت���م���ع م���ن���ط���ق���ة ع�������ص���ر، 
و�ل�����ص��ع��ي �إل����ى حت��ق��ي��ق �ل��ت��ك��ام��ل بن 
�جل����ه����ت����ن، ب����ه����دف رف������ع م�����ص��ت��وى 
�لر�مج و�لأن�صطة �لتي تخدم تنمية 

�لإن�صان.
و�أو����������ص���������ح ع����م����ي����د �ل����ب����ح����وث 
و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت ب��اجل��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ور 
�أن  �حل������دي������ث������ي،  ع����ب����د�ل����ل����ط����ي����ف 
�جل���ام���ع���ة ت�����ص��ع��ى د�ئ����م����ا �إل������ى ع��ق��د 
منها  �إدر�ك������ا  هذه �ل�صر�كات،  م��ث��ل 
مل�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا �مل��ت��ع��ددة جت���اه وطنها 
حر�صها  �إل��ى  بالإ�صافة  وجمتمعها، 
ع���ل���ى �ل���������ص����ر�ك����ات �مل���ت���ن���وع���ة �ل���ت���ي 

ت�صتهدف �جلامعة وطابها.
تقدمي  ي�صمل  �لتعاون  �أن  يذكر 

خ����دم����ات ط��ب��ي��ة م����ن �جل���ام���ع���ة ع��ن 
ط���ري���ق �أع���������ص����اء ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س 
يف جم�����الت ط���ب �لأط�����ف�����ال، وط��ب 
�لأع�����ص��اب وط��ب �لأ���ص��ن��ان، وتقدمي 
ن������������دو�ت وحم������ا�������ص������ر�ت ت����وع����وي����ة 
و�إر�صادية لاأطفال �ملعوقن و�أولياء 
وور�س  �لإعاقة،  م�صار�ت  يف  �أمورهم 
�لت�صخي�س  بكيفية  للتعريف  عمل 
دعم  وكذلك  �لإعاقة،  �ملبكر حل��الت 
مل���ن ي��رغ��ب م���ن م��ن�����ص��وب��ي �جل��ام��ع��ة 
للجمعية، و�أي�صا توفر �جلامعة عن 
�لعلمية  و�لأق�����ص��ام  �ل��ك��ل��ي��ات  ط��ري��ق 
وم���ر�ك���ز �لأب����ح����اث وب���ي���وت �خل���رة 
����ص��ت�����ص��ار�ت ع��ل��م��ي��ة وف��ن��ي��ة جلمعية 

رعاية �ملعوقن.
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عمادة الطالب تقيم حملة »مطمئنون«
هاني الزهراني، عدنان األلمعي

نيابة عن معايل مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور فالح بن رجاء �هلل �ل�صلمي �فتتح وكيل �جلامعة لل�صوؤون �لأكادميية و�لتعليمية �لأ�صتاذ 
�لدكتور �صعد حممد دعجم حملة "مطمئنون" ملن�صوبي �جلامعة، ، و�لتي نفذتها عمادة �صوؤون �لطاب، ممثلة يف مركز �لتوجيه و�لإر�صاد 
�لتوجيه  مركز  وهي  �أق�صام  عدة  �صمل  و�ل��ذي  للحملة  �مل�صاحب  �ملعر�س  على  جتول  ثم  �ل�صريط  بق�س  �حلملة  عجم  �آل  وق��ام  بالعمادة. 
و�لإر�صاد وم�صت�صفى �ل�صحة �لنف�صية مبنطقة ع�صر و�للجنة �لوطنية لتعزيز �ل�صحة �لنف�صية و�لوحدة �لإر�صادية بتعليم ع�صر وكلية 
�لطب باجلامعة، وكلية �لربية ق�صم �لربية �خلا�صة، وعيادتن ��صت�صارية وتربوية للدكتور ظافر �آل حماد و�لدكتور حممد بن �صفر�ن 

�إ�صافة �إلى عيادة نف�صية كما �صارك نادي و�صال �لإعامي يف تنظيم �حلملة.
�إلى توعية �لطاب ومن�صوبي  �آل هبا�س باحل�صور و�أو�صح  �أن �حلملة تهدف  من جهته، رحب عميد �صوؤون �لطاب �لدكتور مريع 
اجلامعة باجلانب النف�ضي واال�ضتقرار النف�ضي، كما يهتم الربنامج باجلوانب النف�ضية والتوعية باال�ضطرابات النف�ضية كالقلق وال�ضغوط 

�لنف�صية و�أ�صاف �أن �حلملة ت�صتمر ملدة ثاثة �أيام.
من ناحيته، قال �آل دعجم "�صعيد مبا �صاهدته من �جلهات �مل�صاركة بحملة مطمئنون و�لذي �أمتنى �أن ينعك�س �إيجابا على �لطاب 

وجميع من�صوبي �جلامعة "، وختم كلمته ب�صكر عمادة �صوؤون �لطاب على ما تقدمه خلدمة طاب وطالبات �جلامعة. 

أخبار الجامعة

45 باحثا وباحثة يقدمون عصارة تجربتهم
في اللقاء العلمي بآداب محايل

سارة القحطاني

�لأول  �لعلمي  �ل��ل��ق��اء  �ختتمت فعاليات 
حل  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ع��ل��وم  "تكنولوجيا 
�ل��ع��ل��وم  �لتطبيقية" بكلية  �مل�����ص��ك��ات 
و�لذي  ع�صر،  حمايل  يف  للبنات  و�لآد�ب 
�نطلق حتت رعاية معايل مدير �جلامعة، 
بح�صور عدد من عمد�ء وعميد�ت كليات 
�ل���ف���رع ووك���ائ���ه���م، وروؤ�����ص����اء ورئ��ي�����ص��ات 
هيئة  �أع�صاء  من  غفر  وجمع  ق�����ص��ام،  �لأ
بكليات  و�ل��ط��ال��ب��ات  و�ل��ط��اب  �لتدري�س 
�لفرع و�ملهتمن من �ملجتمع �ملحلي بهذ� 

�ملجال يف مركز �لأمر نايف �حل�صاري.
 و�فتتح �للقاء �مل�صرف �لعام على فرع 
�صتاذ �لدكتور حممد  �جلامعة يف تهامة �لأ
ن��ا���ص��ر �ل���ق���رين �ل����ذي �أو����ص���ح �أن �ل��ل��ق��اء 
يحظى بدعم من معايل مدير �جلامعة، 
وعمادة �لبحث �لعلمي يف �جلامعة. و�صدد 
�لعلمي، وذلك لدوره  �لبحث  �أهمية  على 
يف خدمة �لأمة ورقيها وتقدمها، وترجع 
�أهمية �نعقاد مثل هذه �لفعالية �إلى �إثر�ء 
�صرحه  وت�صييد  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ���ص��اح��ة 
عمل  تكامل  �أن  �إل��ى  �صعادته  ون��وه  �مل��ه��م، 
ع�ضو هيئة التدري�س ال يتم اإال بالن�ضاط 

ذ�ت  �للقاء  هذ�  يف  �مل�صاركة  و�أن  �لبحثي، 
�أهمية كبرة.

رسالة الجامعة
من جهته، �أكد عميد كلية �لعلوم و�لآد�ب 
�آل  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور  مبحايل  "بنن" 
�ل��ذي  �ل��ع��ل��م��ي  ع�صري �أن �للقاء  ق��اي��د 
بفرع  للبنات  و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  �أقامته 
ينبثق  ل��ق��اء  بتهامة  خ��ال��د  �مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
م���ن روؤي������ة �جل���ام���ع���ة ور����ص���ال���ت���ه���ا، حيث 
�إن �أح����د �أه����م م���ا ت��ع��ن��ى ب���ه �جل��ام��ع��ة هو 
مهما  �صريانا  يعد  �ل��ذي  �لعلمي،  �لبحث 
ت�صننّف  وعن�صر�  �جلامعات،  منظومة  يف 
من �أجله �جلامعة ، وترتقي به يف م�صاف 
�أور�ق  تقدمي  ومت  �ملرموقة.   �جل��ام��ع��ات 
�ملجالت  �للقاء يف خمتلف  ه��ذ�  مهمة يف 
ن�ضاط  على  ودل���ت  التطبيقية،  العلمية 

علمي مميز يف فرع �جلامعة بتهامة.

إثراء المعرفة
وق����ال����ت وك���ي���ل���ة �ل���ت���ط���وي���ر �لأك�����ادمي�����ي 
و�جل��������������ودة، و�مل����ن����ظ����م����ة ل�����ه�����ذ� �ل���ل���ق���اء 
عبد�ل�صميع  �إي��ن��ا���س  �لعلمي �لدكتورة 
�نطاقا من  ياأتي  ه��ذ� �جلهد  �إن��ه  �أحمد 

�مل��ع��رف��ة،  �إث������ر�ء  �ل��ع��ل��م��ي يف  �ل��ب��ح��ث  دور 
تاأدية  ب��اأن جن��اح �جلامعة يف  و�إمي��ان��ا منا 
دوره�����ا �ل��ع��ل��م��ي و�ل��ب��ح��ث��ي ك��ف��ي��ل بنجاح 
ر�صالتها يف بناء �ملجتمع و�لرتقاء به �إلى 

حتديات �لع�صر.

رؤية تطويرية
�لعلمي جاء  هذ� �للقاء  �أن  و�أ����ص���اف���ت 
�لتطور�ت  روؤية تطويرية وعر�س  ليقدم 
و�مل���ق���رح���ات، م��ن خ���ال ن��خ��ب��ة متميزة 
�لتدري�س، حيث  ه���ي���ئ���ة  �أع���������ص����اء  م����ن 
ب��اح��ث��ا وباحثة  �ل��ل��ق��اء 45  ���ص��ارك يف ه���ذ� 
م��ن د�خ���ل �جل��ام��ع��ة وج��ام��ع��ات خارجها، 
وجن��ر�ن،  وج���از�ن  �ملجمعة  جامعات  مثل 
�أع�صاء  م��ن  وباحثة  باحثا   14 و�صيتقدم 
علمية  تخ�ص�صات  م��ن  �ل��ت��دري�����س  هيئة 
مللخ�صات  ت��ق��دمي��ي��ة  ب��ع��رو���س  خم��ت��ل��ف��ة 
علمية توزعت على ثاث جل�صات علمية، 
ب��رئ��ا���ص��ة ك��ل م��ن �ل��دك��ت��ور �أح��م��د ح�صن 
�مل�صاعد  �لتحليلية  �لكيمياء  �أ�صتاذ  رجب 
للجل�صة  ب��ن��ن  و�لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
عبد�ل�صميع  �إي��ن��ا���س  �لأولى، و�لدكتورة 
�مل�صاعد  تكنولوجي  �لنانو  �أ���ص��ت��اذ  �أح��م��د 
للجل�صة  ب���ن���ات  و�لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 

�لتونى  حم��رم  حممد  و�لدكتور  �لثانية، 
�أ�صتاذ �لكيمياء غر �لع�صوية و�لتحليلية 
�إل���ى  �ل��ث��ال��ث��ة.  للجل�صة  رئ��ي�����ص��ا  �مل�����ص��اع��د 
ج���ان���ب ع���ر����س �مل��ل��خ�����ص��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة فى 
بو�صر�ت  لدر��صات يف جم��الت خمتلفة 

حول حماور �للقاء. 

تبادل الخبرات 
�لعلمية  �إلى تبادل �خلر�ت  �للقاء  هدف 
ون�صر ثقافة  �لتدري�س،  �أع�صاء هيئة  بن 
�لآر�ء  ت��ب��ادل  ط��ري��ق  ع��ن  �لعلمي  �لبحث 
و�ملناق�صات �ملثمرة، مما فتح �آفاقا جديدة 
امل�ضتقبلي  وال��ت��ع��اون  للبحث  ن��ق��اط  م��ن 
وهدف  �ملختلفة.  �ملجالت  يف  للم�صاركن 
�لعلمي  �لبحث  مهار�ت  تنمية  �إل��ى  �أي�صا 
لدى �لطاب و�لطالبات و�حل�صول على 

�ملعلومة ب�صكل �أف�صل. 
فريق  تكوين  �للقاء  هذ�  خال  ومت 
�ل��ت��دري�����س من  �أع�����ص��اء هيئة  م��ن  متميز 
كليات �لعلوم و�لآد�ب للبنات و�لبنن مع 
و�لطالبات،  �لطاب  من  فعالة  م�صاركة 
تاأهيلهم وتطوير  �لكلية على  حر�صا من 
مهار�تهم وخر�تهم �لإد�رية و�لتنفيذية 

ملثل هذه �لفعاليات.

سابقة علمية
ذك��������ر وك�����ي�����ل �ل����ت����ط����وي����ر �لأك�������ادمي�������ي 
هذ�  �خلري �أن  �أحمد  و�جلودة �لدكتور 
�أول �صابقة علمية يف �أح�صان  �مللتقى يعد 
فرع �جلامعة بتهامة، وقال "هذ� �لإجناز 
�لعلمي كان حلما ير�ودين منذ �نتقلت �إلى 
هذ� �لفرع، ولكن �ليوم �أفاخر مبا قدمته 
�لأ�صتاذة  عميدتها  يف  ممثلة  �لبنات  كلية 
���ص��م��رة ع���و�����س �ل�������ص���اي���غ، ووك��ي��ات��ه��ا 
�لقدير�ت و�أع�صاء هيئة �لتدري�س �لذين 
ح�صن  يف  �لو��صحة  �للم�صات  لهم  كانت 

�مل�صاركة و�لإعد�د و�لتنظيم".
بدورها، ر�أت �أ�صتاذ �لفيزياء �لنووية 
�لدكتورة  و�لآد�ب  �لعلوم  بكلية  �مل�صاعد 
�لعلمي  �ل��ل��ق��اء  �أن  عبد�هلل �ل�صيد  غ���ادة 
مبختلف  �لعلماء  من  لنخبة  مميز�  ك��ان 
جمالت  وفتح  و�لتخ�ص�صات،  �جلن�صيات 
للتعرف على �آفاق جديدة من �لتطبيقات 
�لعلمية وتبادل �خلر�ت بن �لتخ�ص�صات 
�ل�صاعية  �لإد�رة �جل��ادة  �إط��ار  �ملختلفة يف 

خلدمة �ملجتمع.

طريقة كسب المعلومات
�أن ح�صورهم  �إلى  �أ�صار عدد من �لطاب 

�أك�������ص���ب���ه���م ط���ري���ق���ة ج�����دي�����دة يف ك�����ص��ب 
ي��ع��د فر�صة  �ل��ل��ق��اء  �مل��ع��ل��وم��ات، و�أن ه���ذ� 
�ملعلومات  م��ن  و�ف���ر  ك��م  ع��ل��ى  للح�صول 
عن  بعيدة  تفاعلية  بطريقة  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 

�لقاعات �لتدري�صية.
ه �لدكتور زياد   ويف ختام �للقاء وجنّ
عميدة  ب��ا���ص��م  �ل�صكر  م��ق��د�دي  حم��م��ود 
مبحايل  ل��ل��ب��ن��ات  د�ب  و�لآ �ل��ع��ل��وم  كلية 
�ل�صائغ،  حممد  �صمرة  �صتاذة  �لأ ع�صر 
���ص��ت��اذ  �إل�����ى م���ع���ايل م���دي���ر �جل��ام��ع��ة �لأ
�ل�صلمي  �هلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  �ل��دك��ت��ور 
ل��رع��اي��ت��ه ل��ه��ذ� �ل��ل��ق��اء، و�مل�����ص��رف على 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  بتهامة  �جلامعة  ف��رع 
�لبحث  وعميد  �ل��ق��رين،  نا�صر  حممد 
د�ب  و�لآ �ل��ع��ل��وم  كلية  وع��م��ي��د  �ل��ع��ل��م��ي، 
مبحايل ع�صر �لدكتور �إبر�هيم �آل قايد 
ووكيلتيها  �ل��ل��ق��اء،  لت�صريفه  ع�����ص��ري، 
�ل���دك���ت���ورة �إي��ن��ا���س ع��ب��د�ل�����ص��م��ي��ع �أح��م��د 
لهذ�  و�ملنظمة  و�جل��ودة  �لتطوير  وكيلة 
وكيلة  ع�صري  �أحام  و�لأ�صتاذة  �للقاء، 
يف  �مل�صاركن  ع�����ص��اء  �لأ وجميع  �لكلية، 
و�لتنظيمية  �لعلمية  و�ل��ل��ج��ان  �ل��ل��ق��اء، 
من  وك��ل  �حل�صور،  و�لطلبة  و�مل�صاندة، 

�صاعد على جناح هذ� �للقاء.

كلية العلوم اإلنسانية تنظم يوم البحث العلمي السنوي
ب����رع����اي����ة ك����رمي����ة م�����ن ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
�ل��ع��ل��وم �لإن�����ص��ان��ي��ة �ل��دك��ت��ور يحيى بن 
�لعلوم  كلية  نظمت  �ل�صريفي،  عبد�هلل 
�ل�صنوي  �لعلمي  �لبحث  يوم  �لإن�صانية 
ل��ع��ام 1438ه������، ممثلة يف  �ل��ث��اين ع�صر 
مركز �لبحوث بالكلية، جل�صات "�ليوم 
�ملركزية  باملدرجات  �ل�صنوي"  �لبحثي 
يف �جل���ام���ع���ة، مب�����ص��ارك��ة �ل��ع��دي��د من 
�لبحوث و�لدر��صات لعدد من �خلر�ء 
ب��اجل��ام��ع��ة. وب���دئ���ت �جل��ل�����ص��ة �لأول����ى 
بالقر�آن �لكرمي، تا ذلك كلمة لعميد 
يحيى  �لدكتور  �لإن�صانية  �لعلوم  كلية 
�ل�صريفي �لذي �أبان ��صت�صعار �جلامعة 
لأه��م��ي��ة �ل��ي��وم �ل��ب��ح��ث��ي، وق���ال "ميثل 
�لبحث �لعلمي ركنا �أ�صا�صيا يف �لعملية 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مب����ا ي���ن���ط���وي ع��ل��ي��ه م��ن 

يف  �جلديد  ومتابعة  �لتطوير،  عنا�صر 
�لعلوم و�لآد�ب، ويعد �أحد �أهم �لركائز 

�لأ�صا�صية �لتي تقوم عليها �جلامعات.
�إل���ى  ت�����ص��ع��ى  �أن �جل���ام���ع���ة  وذك�����ر 
ت��خ�����ص��ي�����س ي������وم ل���ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي، 
�إب��ر�ز  �إل��ى  �للقاء يرمي  "هذ�  و�أ���ص��اف 
ن�����ص��اط��ات �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف �ل��ك��ل��ي��ة، 
ممثلة يف مركز �لبحوث، وت�صارك فيه 
جمموعة من �لباحثن و�لباحثات من 
كليات  وبع�س  �لإن�صانية،  �لعلوم  كلية 
�جلامعة يف �لتخ�ص�صات، �لتي تقدمها 
�ل��ك��ل��ي��ة ب��ع��ر���س من�����اذج م���ن ن��ت��اج��ه��م 

�لعلمي".
 ك��م��ا ن���وه ب���ال���دور �ل����ذي ي��ق��وم به 
م��ن خال  باجلامعة،  �ل��ب��ح��وث  م��رك��ز 
م���د ج�����ص��ور �ل��ت��و����ص��ل ب���ن �ل��ب��اح��ث��ن 

يكون  �أن  متمنيا   ، �لكليات  خمتلف  يف 
م يف ه��ذ� �ل��ي��وم حمققا للغاية  ُي��ق��دَّ م��ا 
منه، و�إ�صافة للمعرفة، و�فيا يف مادته 
البحث  ����ض���روط  ال��ع��ل��م��ي��ة وم�����ض��ت��وف��ي��ا 
ع��ن�����ص��ر�  ف��ي��ه  ي��ت��ح��ق��ق  و�أن  �ل��ع��ل��م��ي، 
�لإفادة و�لتكامل، و�صكر �لقائمن على 
مركز �لبحوث بالكلية ملا قامو� به من 
ج��ه��ود يف �لإع�����ان، وت��ل��ق��ي �مل�����ص��ارك��ات 
وحتكيمها، وتوزيع �جلل�صات، كما �صكر 
�إ�صهامهم يف  على  و�لباحثات  �لباحثن 

هذ� �ملن�صط.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال م���دي���ر م��رك��ز 
�آل  حممد  بن  �صعيد  �لدكتور  �لبحوث 
�لثاين  �لعلمي  �لبحث  يوم  "�إن  مو�صى 
ع�صر ل��ه��ذ� �ل��ع��ام 1438ه�����، ي��اأت��ي بحلة 
جادة بهية باأبحاث تت�صم بالعمق �ملعريف، 

�لر�صينة،  �لأكادميية  �لبحثية  و�لدقة 
�لعلمي  �ل��ي��وم  ه���ذ�  �كت�صبه  مل��ا  وذل����ك 
بلغ  �لتي  �لتجربة،  �لبحثي من عر�قة 
بها ربيعه �لثاين ع�صر بكل ن�صج ود�أب 
توليه  م��ا  ع��ن  �إل���ى  و�أ����ص���ار  و�هتمام"، 
�لأع��و�م  �إد�رة �جلامعة على م��د�ر هذه 
ذلك  ويف  وتنظيم،  ومتابعة  رعاية  من 
تهتم  جامعتنا  �أن  على  و��صحة  دلل��ة 
بالبحث �لعلمي، ومنها مركز �لبحوث 
يف كلية �لعلوم �لإن�صانية، �لذي بلغ عدد 
 28 �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  فيه  �مل�صاركة  �ل��ب��ح��وث 
بحثا، قدمت ما بن حما�صرة ومل�صق 
م���ن �أق�������ص���ام �ل��ك��ل��ي��ة �لأرب�����ع�����ة: �ل��ل��غ��ة 
�لعربية و�آد�بها، و�لتاريخ، و�جلغر�فيا، 

و�لإعام و�لت�صال.
متز�منا  �ل��ي��وم  ه���ذ�  "يعد  وق����ال 

وم���ت���و�زي���ا م���ع روؤي�����ة �مل���م���ل���ك���ة2030 يف 
وت��ق��دمي  �ل��ع��ل��م��ي،  بالبحث  �ه��ت��م��ام��ه��ا 
مناذج متميزة فيه من ناحية، وكذلك 
مع  �لتطبيق  حيث  م��ن  متز�منا  ي��اأت��ي 
�لبحثي  �ل��رن��ام��ج  م�����ص��روع  �ن���ط���اق 
�ل��ع��ام �ل����ذي ت��دع��م��ه �جل��ام��ع��ة، م��ادي��ا 
يف  �حلقيقية  �لثمرة  ليكون  ومعنويا، 
يرفع  وتناف�صهم، مبا  عطاء من�صوبيها 
م���ن ج�����ودة �أد�ئ����ه����م ومت���ي���ز �أب��ح��اث��ه��م 
�لأكادميية  و�لعملية  �ملجتمع  خلدمة 

يف �ملنطقة". 
�جلامعة  �إد�رة  م��و���ص��ى  �آل  و���ص��ك��ر 
وع��م��اد�ت��ه��ا ع��ل��ى ج��ه��وده��ا �مل��ل��م��و���ص��ة، 
�لإن�صانية  �لعلوم  كلية  عمادة  وخا�صة 
و�أق�صامها على �لتفاعل �جلاد يف �إجناح 

هذ� �ليوم �لعلمي �ل�صنوي.
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سعيد العمري

����ص���م���ن ف���ع���ال���ي���ات �أع�����م�����ال �مل���ع���ر����س 
�ل��ع��ايل يف  للتعليم  �ل���دويل  و�مل��وؤمت��ر 
وز�رة  تنظمه  �ل���ذي  �ل�صابعة،  دورت���ه 
جناحها  يف  �جلامعة  �أق��ام��ت  �لتعليم، 
�ل���ع���ايل، حلقة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��ر���س  يف 
نقا�س عن دور �جلامعات �ل�صعودية يف 

روؤية 2030.
�جل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  �ل��ن��ق��ا���س   و�أد�ر 
�للجنة  رئ��ي�����س  و�جل�������ودة،  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
�جلبيلي،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لتنظيمية 
بح�صور وكيل �جلامعة �لدكتور حممد 
للدر��صات  �جلامعة  ووكيل  �حل�صون، 
�لعليا و�لبحث �لعلمي �لدكتور ماجد 
�حل���رب���ي، ووك���ي���ل �جل��ام��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لأك����ادمي����ي����ة �ل���دك���ت���ور 
�لعلمية  �للجنة  ورئي�س  دعجم،  �صعد 

الجامعة تقيم حلقة نقاش عن دور الجامعات في رؤية 2030
وعميد  ط�����ر�ن،  �آل  ن��ا���ص��ر  �ل��دك��ت��ور 
ت��ق��ن��ي��ة �مل���ع���ل���وم���ات ب���ج���ام���ع���ة ح��ائ��ل 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د �حل��ي�����ص��وين، وعميد 
�ل���ت���ق���ومي و�جل�������ودة ب��ج��ام��ع��ة �لإم�����ام 
�لدكتور  �لإ�صامية  �صعود  بن  حممد 
�أع�صاء  من  وع��دد  �لأ�صمري،   عبد�هلل 

هيئة �لتدري�س.
 2030 روؤي���ة  �أن  �جلبيلي  و�أو���ص��ح 
�ململكة  متثل توجه منظومة لتطوير 
�إل��ى  بها  و���ص��ول  �ل�صعودية،  �لعربية 
على  بها  تليق  �لتي  �لتناف�صية  �ملكانة 
و�أ�صبح  و�ل���دويل،  �لعربي  �مل�صتوين 
و�ج��ب��ا ع��ل��ى ك��اف��ة م��وؤ���ص�����ص��ات �ل��دول��ة 
وق��ي��ادت��ه��ا �ل��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه��ذه 
�ل���روؤي���ة و�لإ����ص���ه���ام و�ل���ت���ع���اون �جل���اد 
�حلقيقي فيما بينها نحو هذ� �ل�صبيل، 
ب��اأه��م��ي��ة دور �جل��ام��ع��ات  و����ص��ت�����ص��ع��ار� 

�ل�صعودية يف حتقيق روؤية �ململكة.

وق�������دم �جل���ب���ي���ل���ي خ������ال ح��ل��ق��ة 
�ل��ن��ق��ا���س م��ق��رح��ا م��ب��ن��ي��ا ع��ل��ى ع��دد 
م��ن �مل��ت��ط��ل��ب��ات، م��ن �أه��م��ه��ا لتحقيق 
�ملهار�ت  من  �لعديد  وتنمية  �ل��روؤي��ة، 
ووفرة �ملحفز�ت و�ملو�رد وخطط عمل 
و��صحة ومعلنة، وتفعيل �صبل �لتعاون 
ب��ن �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات و�لأف������ر�د، 
وم�����ق�����رح �آخ�������ر ي���ت���ح���دث ع�����ن ك���ون 
�لرئي�صية  �مل��رت��ك��ز�ت  �أح���د  �جل��ام��ع��ات 
لتنفيذ روؤية 2030 وحتويلها �إلى و�قع 
�جلامعات  �أن  وذلك لعتبار  ملمو�س، 
من �أكر �ملوؤ�ص�صات �لوطنية، وتعاملها 
�لعمرية  �لفئة  م��ع  مبا�صرة  ب�����ص��ورة 
لل�صباب، و�رتباطها باأحد �أهم �أن�صطة 
و�ل��ت��دري��ب،  �لتعليم  وه���و  �جل��ام��ع��ات 
وك���ذل���ك �ن��ت�����ص��ار �جل��ام��ع��ة ج��غ��ر�ف��ي��ا 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �مل��م��ل��ك��ة، وت���وف���ر ع��دد 
د�خ��ل  و�ملخت�صن  �خل���ر�ء  م��ن  كبر 

�جلامعات، �إ�صافة �إلى توفر م�صاحات 
�صا�صعة من �ملباين و�ملعامل و�ملاعب، 
ك��ذل��ك م��ا حت��ظ��ى ب��ه �جل��ام��ع��ات من 
�لوطنية  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �مل��و�ط��ن��ن  ثقة 

و�لدولية.    
كما تناولت حلقة نقا�س قدمتها 
بق�صم  �مل�صاعد  و�ل�صرف  �لنحو  �أ�صتاذ 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، وك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�ل��دك��ت��ورة  م�صيط  بخمي�س  و�لآد�ب 
���ص��ل��ط��ان��ة �ل�������ص���ه���ر�ين، م��و���ص��وع دور 
�جل���ام���ع���ات �ل�����ص��ع��ودي��ة يف م��و�ج��ه��ة 
 ،2030 �ململكة  روؤي��ة  �صوء  يف  �لبطالة 
ب��ح�����ص��ور وك��ي��ل��ة �جل�����ودة و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ل��دك��ت��ورة  �لأ���ص��ت��اذة  �ل��دم��ام  بجامعة 
�إميان �صالح، ووكيلة �صوؤون �لطالبات 
�صعيد  بدرية  �لدكتورة  بي�صة  بجامعة 
�ل��ق��رين، و�لأ����ص���ت���اذة �مل�����ص��ارك��ة بق�صم 
�ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة ب��ج��ام��ع��ة �ل��دم��ام 

�ل��دك��ت��ورة م��ن��رة �لأزرق������ي. وه��دف��ت 
�إلى  �حللقة  خ��ال  �صلطانة  �لدكتورة 
ر���ص��م م��ام��ح ه��ذه �مل�صكلة م��ن ز�وي��ة 
�إ�صافة  بالتحديد،  �جلامعي  �لتعليم 
�جلامعات  لعاقة  حقيقية  �صورة  �إلى 
�ل�صعودية مب�صكلة �لبطالة، كما تطمح 
�إل�����ى ����ص��ت�����ص��ر�ف �ل������دور �مل����اأم����ول من 

�جلامعات ملعاجلتها.
�صلطانة  �ل���دك���ت���ورة   و�أو�صحت 
ت��ك��م��ن يف  �أه���م���ي���ة ه�����ذه �حل���ل���ق���ة  �أن 
للبطالة يف  �لإح�صائي  �لو�قع  حتليل 
�صيما يف �صفوف خريجي  ول  بادنا، 
�أم����ر م��ث��ر للقلق،  ج��ام��ع��ت��ن��ا، لأن���ه���ا 
عام  لإح�صاء�ت  وفقا  باأنه  م�صت�صهدة 
�ل�صعودين  بطالة  معدل  ق��در   2015
خريجي  ن�صبة  وت�صدرت   ، ٪11 بنحو 
�لعمل هذه  �لعاطلن عن  �جلامعين 

�لنتائج بن�صبة ٪49 .

الجامعة تنظم 
حلقة نقاش 
عن التكامل  

بين الجامعات 
السعودية

وقياس
معر�ض  يف  اجلامعة  بجناح  اأقيمت 
عن  نقا�ض  حلقة  ال��ع��ايل،  التعليم 
ال�ضعودية  اجلامعات  ب��ن  التكامل 
التعليم،  جودة  رفع  يف  قيا�ض  ومركز 
املعر�ض  اأع��م��ال  �ضمن  ذل���ك  ي��اأت��ي 
ال��ع��ايل  للتعليم  ال����دويل  وامل���وؤمت���ر 
يف دورت����ه ال�����ض��اب��ع��ة، حت��ت ع��ن��وان 
»اجل���ام���ع���ات ال�����ض��ع��ودي��ة وروؤي�����ة 
امل�ضتقبل«،  وق��ود  املعرفة   ..2030
خالل  التعليم  وزارة  نظمته  وال��ذي 
يف  منه   18 اإل��ى  رجب   15 من  الفرتة 
للموؤمترات  ال��دويل  الريا�ض  مركز 

واملعار�ض.
من  مم��ث��ل��ون  اجل��ل�����ض��ة   وح�ضر 
م��رك��ز ق��ي��ا���ض وب��ع�����ض اجل��ام��ع��ات، 
واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  ووكيل 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د اجل��ب��ي��ل��ي، ووك��ي��ل 
الدكتور  التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة 
النقا�ض  حلقة  واأدار  دعجم،  �ضعد 
الدكتور  والت�ضجيل  القبول  عميد 
عبداملح�ضن القرين، وتركزت حماور 

النقا�ض حول حمورين اأ�ضا�ضين:
اجل��ام��ع��ة  دور  الأول  امل���ح���ور 
وم���رك���ز ق��ي��ا���ض يف حت�����ض��ن ج���ودة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات، ح��ي��ث يتم  امل���دخ���الت 
نتائج  على  كبري  ب�ضكل  الع��ت��م��اد 
الختبارات التي يقيمها مركز قيا�ض، 
التعاون  اإمكانية  مناق�ضة  متت  كما 
بن اجلامعات ومركز قيا�ض يف تقييم 
اأداء  يف  قيا�ض  نتائج  ت��اأث��ري  م��دى 

الطالب يف اجلامعات ال�ضعودية.
عن  ال��ث��اين  امل��ح��ور  ك���ان  بينما 
دور مركز قيا�ض يف تقييم خمرجات 
املحور  هذا  يف  وا�ضتعر�ضت  التعليم، 
اآلية الختبارات التي يقوم بها قيا�ض 

خلريجي اجلامعات وطبيعتها.
قيا�ض  مركز  دور  تناول  مت  كما 
وت��ق��ي��ي��م خم��رج��ات اجل��ام��ع��ات اأم 
جودة  حت�ضن  يف  اجلامعات  م�ضاعدة 

املخرجات.

عبدالعزيز رديف
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آداب محايل تقيم ندوة عن خلق أعداء األمة الغدر والخيانة
عدنان األلمعي 

برعاية معايل مدير �جلامعة �لأ�صتاذ 
�ل�صلمي،  �هلل  رج��اء  بن  فالح  �لدكتور 
وب��ح�����ص��ور وك���ي���ل حم��اف��ظ��ة حم��اي��ل 
وبع�س  ف��ل��ق��ي،  �إب��ر�ه��ي��م  ع��ل��ي  ع�صر 
وم�صايخ  �حلكومية  �لإد�ر�ت  روؤ���ص��اء 
من  وجمع  تربوية،  وقياد�ت  �لقبائل 
�أع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س و�ل��ط��اب 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، ن��ظ��م ن�����ادي ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
ب��اإ���ص��ر�ف  ع�����ص��ر،  مب��ح��اي��ل  و�لآد�ب 
مع  وبالتعاون  �لطاب  �صوؤون  عمادة 

باجلامعة،  �لفكرية  �لتوعية  وح���دة 
�أع����د�ء  "ُخلق  ب��ع��ن��و�ن  ف��ك��ري��ة  ن����دوة 
ب��ق��اع��ة  و�خليانة"،  �ل���غ���در  �لأم�������ة: 
�لح��ت��ف��الت ب��ال��ك��ل��ي��ة، و�ل��ت��ي ���ص��ارك 
و�أ�صول  �ل�صريعة  بكلية  �لأ�صتاذ  فيها 
�مل��ع��روف  �ل��د�ع��ي��ة  باجلامعة،  �ل��دي��ن 
بن  ع��ب��ود  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ  ف�صيلة 
درع، وم�صت�صار وزير �لد�خلية �ل�صابق 

�صعود �مل�صيبيح.
�لعلوم  كلية  عميد  �ل��ن��دوة  و�أد�ر 
�إب��ر�ه��ي��م  �ل��دك��ت��ور  مب��ح��اي��ل  و�لآد�ب 
��ب  ع��ل��ي �آل ق��اي��د ع�����ص��ري �ل����ذي رحنّ

ُخلقي  ع��ن  متهيد�  م  وق���دنّ باحل�صور، 
بليت بهما  �ل��ل��ذي��ن  �ل��غ��در و�خل��ي��ان��ة 
�أف���ر�د  �لأم����ة، ���ص��و�ء م��ن دول �أو م��ن 

قدميا وحديثا.
وت��اأت��ي ه��ذه �ل��ن��دوة �صمن خطة 
�جلامعة �لوقائية و�لفكرية لتح�صن 
�لأفكار  من  �ملجتمع  و�أف��ر�د  طابها، 
�ل�����ص��اذة و�مل��ن��ح��رف��ة، �ل��ت��ي ت����وؤدي �إل��ى 
�ل��غ��در و�خل��ي��ان��ة ب���الأوط���ان، وحت��دث 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��ود ب��ن درع ع��ن �مل��ن��ظ��ور 
و�أخاقهم،  �لأع��د�ء  لهوؤلء  �ل�صرعي 
و�مل��ن��ط��ل��ق��ات �ل���ت���ي �ن��ط��ل��ق��و� م��ن��ه��ا، 

وكيفية معاجلة �أ�صحاب هذ� �لفكر.
م����ن ج���ان���ب���ه، ت����ط����رق �ل���دك���ت���ور 
����ص���ع���ود �مل�����ص��ي��ب��ي��ح يف ح���دي���ث���ه �إل����ى 
�مل���ن���ظ���ور �لأم����ن����ي ل����ه����وؤلء �لأع�������د�ء، 
�لتو��صل  مو�قع  ��صتغالهم  وكيفية 
وغ�صل  �صمومهم  ب��ث  يف  �لج��ت��م��اع��ي 
وقعو�  �لذين  �ملر�هقن  بع�س  �أدمغة 

فري�صة لهم.
���ص��ه��دت �ل���ن���دوة ح�����ص��ور� ك��ب��ر�، 
وب���ع���د �ن���ت���ه���اء �ل����ن����دوة مت ف���ت���ح ب���اب 
�مل��د�خ��ات و�لأ���ص��ئ��ل��ة، و�ل��ت��ي �صهدت 

تفاعا كبر� من �حل�صور.



كليات البنات

نادي فنار يقيم محاضرة
عن أسباب االكتئاب

أمينة المدني 
 �أقام نادي فنار بكلية �لآد�ب للبنات يف �أبها، برعاية عمادة �صوؤون �لطاب ووكالة �صوؤون 
دعونا  »�لكتئاب  بعنو�ن  �لأملاين، حما�صرة  �ل�صعودي  �مل�صت�صفى  مع  �لطالبات، بالتعاون 
نتحدث عنه«، وذلك مبنا�صبة �ليوم �لعاملي لل�صحة، وتناولت �لأخ�صائية �لدكتورة �صباح 
منه.  و�لوقاية  �لعاج  وط��رق  �لكتئاب  و�أع��ر����س  �أ�صبابه،  و�أه��م  �لكتئاب  �أن��و�ع  �لزهار 
وعلى  بالكلية.  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  من  وع��دد  طالبة   50 يقارب  ما  �ملحا�صرة  ح�صر 
�صعيد �آخر، نظمت �لكلية دوره تدريبية عن تطوير �لذ�ت، قدمتها �ملدربة منرة �صعد 
ع�صري، وتناولت حماورها مفهوم �لتعبر، ومعرفة �لذ�ت وكيفية �إد�رة �لذ�ت، وح�صر 

�لدورة �أكرث من 60 طالبة من جميع �لكليات »�لربية و�لقت�صاد و�لعلوم«.

3 فعاليات تشجيعية لطالبات محايل
 

كريمة سالم
»ابتكري  حملة  مبحايل  للبنات  واالآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  الن�ضاط  وح��دة  فّعلت 
وبتوجيه  �لطالبات،  ل�صوؤون  �لعمادة  �لطاب، ووكالة  �صوؤون  برعاية عمادة  و�أنتجي«، 
�لطالبات على  �إلى ت�صجيع  �صمرة عو��س، وهدفت �حلملة  �لأ�صتاذة  �لكلية  من عميدة 

�لبتكار و�لإنتاج و�عطائهن �لفر�صة لت�صويق منتجاتهن، و�إعد�دهن ل�صوق �لعمل.
 كما �أقامت �لوحدة دورة يف مهار�ت �لإلقاء ومقابلة �جلمهور، �ألقاها �لدكتور �أمن 
غماز، وتناولت �أهمية �لإلقاء وعنا�صر �لإلقاء و�أنو�ع �خلوف �لتي تعوق �لإلقاء ومقابلة 
�لأم��ور  وجتنب  �خلطبة  �إع��د�د  كيفية  تناولت  و�أي�صا  عليها،  �لتغلب  وكيفية  �جلمهور 
و�إج��ر�ء  �لطالبات  من  لاإلقاء  من��اذج  تقدمي  �ل��دورة  �أثناء  ومت  �خلطبة.  يف  �خلافية 
�أبدت �لطالبات جتاوبا و��صحا  �ل��دورة، وقد  م�صابقات يف نف�س �ملحاور لتعزيز حمتوى 

مع مقدم �لدورة.
على �صعيد مت�صل، �أقيمت خال هذ� �ل�صبوع بالتعاون مع ق�صم �لقت�صاد �ملنزيل، 
دورة عن �لديكوباج وت�صنيع �لورود، وقدمتها كل من �لأ�صتاذة �صمر من�صور و�لأ�صتاذة 
م ق�صم نظم �ملعلومات دورة تدريبية  عائ�صة �ل�صهري من ق�صم �لقت�صاد �ملنزيل، كما نظنّ
للطالبات، بعنو�ن »�صبكات �حلا�صب و��صتخد�ماتها«، قدمتها جمموعة من ع�صو�ت هيئة 
�لتدري�س بالق�صم، كما قدمت �لدكتورة جنوى عز�م، من مركز �ملوهبة و�لإب��د�ع، حملة 

بعنو�ن »جيل با �أيدز« لطالبات �لكلية.
 

مركز الموهبة ينظم معرض
أبها عاصمة السياحة 2017

بسمة آل سلطان
�ل�صياحة  »�أبها عا�صمة  �مللك خالد معر�صا بعنو�ن  �ملوهبة و�لإب��د�ع بجامعة  �أقام مركز 
�إحياء  يف  �ملوهوبات  م�صاركات  لعر�س  وذلك  باأبها،  �لعلوم  كلية  2017«، مب�صرح  �لعربية 

�لر�ث وح�صار�ت �ملنطقة وفنونها �لقدمية.
تلتها  �لكرمي،  �ل��ق��ر�آن  ت��اوة لآي��ات من  �مللكي، ثم  بال�صام  وب��د�أت فقر�ت �حلفل 
�أن  فيها  �أو�صحت  �لتي  �لزهر�ين  فاطمة  �لدكتورة  و�لإب���د�ع  �ملوهبة  مركز  وكيلة  كلمة 
�إقامة هذه �لفعاليات تاأتي تز�منا مع �إعان �أبها عا�صمة �ل�صياحة �لعربية، وتعبر� عن 
�بتهاج �لطالبات �ملوهوبات وم�صاركتهن يف هذه �ملنا�صبة �لوطنية �لغالية، و�صكرت �لكليات 

�مل�صاركة يف �ملعر�س، ورئي�صة جلنة �ملعر�س �لأ�صتاذة فاطمة عبد�لوهاب.
�أبوملحة  خلود  �لدكتورة  �لأ�صتاذة  �لبنات  لكيات  �جلامعة  وكيل  م�صاعدة  و�ألقت 
�إلى مزيد من �لإبد�ع و�لبتكار، وبينت  كلمة، �صكرت فيها �لطالبات �ملوهوبات ودعتهن 
�أن �ملوهبة وجدت لتكون مقيا�صا للتناف�س بن �لأفر�د و�لعقول ونر��صا مييز �أ�صحابه. 

عقب ذلك مت تكرمي رعاة �ملعر�س و�لكليات �لد�عمة، تلتها كلمة �لطالبات �ملوهوبات ثم 
عر�س عن �خلطوة �جلنوبية وهي من �أنو�ع �لرق�س �ل�صعبي يف �ملنطقة.

بن  ح���و�ر�  عر�صت  م�صرحية  تلته  ع�صر،  منطقة  ع��ن  فيلما  �جلميع  �صاهد  ث��م 
طرفن، و��صتخدمت فيها �للهجة �لقدمية يف �لتحاور ولب�س �للبا�س �لتقليدي.

يف �خلتام مت �فتتاح �ملعر�س �مل�صاحب �لذي ي�صم لوحات ر�صم و�أعمال ج�صدت فيها 
ح�صارة وفنون منطقة ع�صر قدميا وحديثا.

 

إفطار 200 حارس وسائق
بمجتمع خميس مشيط

ليلى الشمراني
ووكالة  �لطاب  �صوؤون  عمادة  برعاية  باأبها،  �ملجتمع  بكلية  �لتطوعي  ذ �لنادي   نفنّ
���ص��وؤون �ل��ط��ال��ب��ات، ب��رن��اجم��ا ب��ع��ن��و�ن »ل��ن��م��اأ �ل��ع��امل ���ص��ع��ادة«، حيث مت خ���ال ه��ذ� 
�لأكادميي  �ملجمع  كليات  من حر��س  �صخ�س   200 من  لأك��رث  �إفطار  عمل  �لرنامج 
و�صائقي �حلافات و�أولياء �لأمور، كذلك عمال �لنظافة �ملنت�صرين باملوقع، من مبد�أ 
�لإفطار  جتهيز  يقدمونها. ومت  �لتي  جمهود�تهم  على  لهم  وتكرميا  �ل�صعادة،  ن�صر 

لهم يف �حلديقة �ملوجودة باملجمع.
 

برنامج االنتماء للوطن في علوم تهامة
فاطمة األسمري 

�لفكرية  بالوحدة  ممثلة  تهامة،  للبنات فرع  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  �أق��ام��ت 
بالكلية، �أول بر�جمها بعنو�ن »�لنتماء للوطن«، جلميع من�صوبي �لكلية من �أع�صاء هيئة 

�لتدري�س و�ملوظفات و�لطالبات.
�ملن�صبط  �ل�صليم  �لفكر  �إلى تر�صيخ  بالكلية  �لفكرية  �ل��وح��دة  ب��رن��ام��ج  وه���دف 
ب��ال��ع��ق��ل و�ل���دي���ن، وحت��ق��ي��ق �ل���روؤي���ة �ل�����ص��رع��ي��ة و�ل��ف��ك��ري��ة �مل��وؤ���ص��ل��ة و�مل��ت��زن��ة للطالب 
�جل����ام����ع����ي، وب����ي����ان وج����وب �ل���ط���اع���ة و�ل�����وف�����اء ب��ال��ب��ي��ع��ة �ل�������ص���رع���ي���ة ول�������زوم ج��م��اع��ة 
�مل�صلمن، وتعزيز دور �لطالب �جلامعي يف حتقيق �لولء �لوطني، وحفظ �لأمن، و�إبر�ز 

خطورة �لتكفر وعاقة ذلك بالغلو و�لتنطع يف �لدين. 
�صائعات  من  فيها  يبث  وما  �لتو��صل  �صبكات  بخطورة  �لطاب  توعية  �إل��ى  و�صعى 
و�ل��ط��ال��ب��ات،  �ل��ط��اب  ل��دى  �ل��دي��ن��ي  �ل����و�زع  �إلى تنمية  فكرية، بالإ�صافة  و�ن��ح��ر�ف��ات 
و�لتحذير من �لتهاون يف �لدماء �ملع�صومة، وبناء عاقة تكاملية بن �جلامعة و�ملجتمع 
�لقطاعات  جميع  مع  ال  �لفعنّ و�لتطرف، و�لتو��صل  �لإره��اب  بخطر  و�لتثقيف  للتوعية 
�لبلد  ه��ذ�  وم��ق��در�ت  �أم��ن  حلماية  متكامل  وطني  م�صروع  لبناء  و�لأه��ل��ي��ة،  �حلكومية 
�ملبارك.  وقدمت �لرنامج �لطالبة �أ�صماء عبد�هلل، و��صتمل على �لن�صيد �لوطني وكلمة 
م�صرفة �لوحدة �لأ�صتاذة �صاحلة �لأ�صمري، وكلمة لطالبات �لوحدة �لفكرية، من تقدمي 
�لطالبة نهى علي، وقد ت�صمن �لرنامج عر�صا تقدمييا لكلمة خادم �حلرمن �ل�صريفن 
�مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، حفظه �هلل، وحما�صرة خمت�صرة عن �لنتماء للوطن من 

منظور �إ�صامي، وختم �لرنامج بالدعاء لهذ� �لوطن بالأمن و�لأمان. 
�لكلية  ووكيلة  جم��اه��د،  حممد  منى  �ل��دك��ت��ورة  �لكلية  عميدة  �لرنامج  ح�صرت 

�لدكتورة فاطمة �آدم، وعدد من �أع�صاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفات و�لطالبات.

ورشة عن خطورة مشروبات 
الطاقة بالطبية

فاطمة األسمري
�أقامت وحدة �لتطوير و�جل��ودة بكلية �لعلوم �لطبية بفرع تهامة، ممثلة بلجنة خدمة 
م�صروبات  »�أك��ذوب��ة  �صعار  حتت  �ملنظر،  بثلوث  �لعلمي  �ملجمع  يف  عمل  ور�صة  �ملجتمع، 

الطاقة: حيوية ون�ضاط اأم دمار واأ�ضرار؟«، بح�ضور اأعداد كبرية من الطالبات ولفيف 
عر�س  على  �لفعالية  و��صتملت  بتهامة.  �لعلمي  �ملجمع  مديرة  و�صعادة  �ملعلمات،  من 
�أجهزة  على  �ل�صحي  وغر  �ل�صلبي  تاأثرها  ومكوناتها  �لطاقة  م�صروبات  عن  تقدميي 
وعر�س  �لدر��صي،  للتح�صيل  �ل�صحي  �لغذ�ء  و�أهمية  لها،  �لطبيعية  و�لبد�ئل  �جل�صم 

بع�س �لتجارب عن م�صروبات �لطاقة، وكذلك �أعر��س �لت�صمم بالكافين. 

معرض عن اإلرهاب في تطبيقية محايل
فاطمة األسمري

�لتوجيه  ب��وح��دة  ممثلة  تهامة  ب��ف��رع  للبنات  �لتطبيقية  �لطبية  �ل��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
�صوؤون  عمادة  مع  وبالتعاون  عبد�لقادر،  عمر  م��روة  �لوحدة  ورئي�صة  بالكلية  و�لإر���ص��اد 
تعريف  �إل��ى  وه��دف  �لإره���اب،  بعنو�ن  �لطالبات، معر�صا  �صوؤون  عمادة  ووكالة  �لطاب 
عنها،  مبج�صمات  مرفقة  باململكة  �لإرهابية  لاأعمال  �إح�صائية  فيه  وقدمت  �لإره��اب، 
وتو�صيح �ملوقف �ل�صرعي من �لإره��اب، و�ل�صتدلل باآيات من �لقر�آن �لكرمي و�أحاديث 
�لإره��اب  تاأثر  وم��دى  �لإره���اب  مكافحة  يف  �ململكة  ودور  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي 
بالتو��صل �لجتماعي و�أهم �لتو�صيات �لتي نتبعها، و��صتعر��س لأ�صماء �صهد�ء �لو�جب ف

ي �ململكة و�صور لبع�س منهم.

الشفاء ينظم برنامجا عن متالزمة داون
فاطمة األسمري 

عمادة  برعاية  �صفاء،  بنادي  ممثلة  تهامة  بفرع  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  نظمت 
���ص��وؤون �ل��ط��اب ووك��ال��ة ع��م��ادة ���ص��وؤون �ل��ط��ال��ب��ات ب��رن��اجم��ا ب��ع��ن��و�ن »م��ت��ازم��ة د�ون«، 
مب�صاركة طالبات �مل�صتوى �ل�صاد�س. و�حتوى �لرنامج على تعريف متازمة د�ون و�أنو�ع 
متازمة د�ون و�أعر��صه و�أ�صبابه، وبع�س �مل�صاكل �ل�صحية �لتي قد يعاين منها �مل�صابون، 
و�لعقلية  و�ل�صفات �جل�صمية  د�ون  �لتعامل مع م�صابي متازمة  كيفية  �إلى  بالإ�صافة 

للم�صابن، و��صتفاد من �لرنامج 100 طالبة.

العاطفي واألسمري تمثالن الجامعة
في منتدى اإلدارة بجدة

�لعاطفي،  حممد  �صريفة  مبحايل  للبنات  و�لآد�ب  �ل��ع��ل��وم  كلية  �إد�رة  م��دي��رة   مثلت 
�لأ�صمري �جلامعة يف فعاليات  �لتطوير و�جلودة رحمة يو�صف  و�صكرترة مكتب وكيلة 
جدة  حمافظة  حمافظ  جدة، برعاية  يف  �أقيم  �ل��ذي  �لثامن  و�لأع��م��ال  �لإد�رة  منتدى 
بفندق مريديان جدة،  عبد�لعزيز،  بن  بن ماجد  م�صعل  �لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 
حتت عنو�ن »�لقياد�ت �لإد�ري��ة �ل�صعودية ودوره��ا يف تبني �لتغير و�إجن��اح روؤية �ململكة 

.«2030
و�لأع��م��ال«،  �لإد�رة  و»جملة  �ملعرفية«،  »منا  من  بتنظيم  �ملنتدى  فعاليات   وجاءت 
وب�صر�كة ��صر�تيجية مع �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية و�جلمعية �ل�صعودية لاإد�رة 
بهدف ��صتعر��س نتائج �لفكر و�ملمار�صة �لقيادية يف �ملنظمات �حلكومية و�خلا�صة، وطرح 
قطاع  تطوير  بهدف  وذل��ك  �لإط���ار،  ه��ذ�  يف  �لناجحة  و�لتجارب  �لتغير  �إد�رة  مفاهيم 
�لإد�رة و�لأعمال على �مل�صتوين �ملحلي و�لعربي، عر ما �صيتم طرحه من �أفكار وجتارب 

متميزة وروؤى عاملية.
�ل����وز�ر�ت  ممثلي  م��ن  �لإد�ري�����ة  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  �مل��ن��ت��دى  فعاليات  يف   و�صارك 
�حل��ك��وم��ي��ة و�ل�����ص��رك��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات و�مل��ه��ت��م��ن م��ن رج���ال �لأع���م���ال م��ن د�خ���ل �ململكة 
و��صتعر��س  �لعلمية  �لعمل  �أور�ق  بتقدمي  للم�صاركة  �لدعوة مفتوحة  وكانت  وخارجها، 
�لإد�رية  �لتجارب  و��صتعر��س  و�لأعمال،  �لإد�رة  �ملتخ�ص�صة يف  و�لأطروحات  �لنظريات 
و�لعلمية �لتي من �صاأنها �إثر�ء هذ� �لقطاع �إلى جانب �مل�صاركة يف �ملد�خات و�ملناق�صات 

و�ل�صر�كات يف ور�س �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية.
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كليات البناتأخبار الجامعة

دورات تدريبية لمركز التطوير بمحايل
كريمة سالم 

�أقامت وحدة �لتوعية �لفكرية يف كلية حمايل جمموعة من �لندو�ت �لتي هدفت لتعميق 
»�لأم��ان  بعنو�ن  ن��دوة  �أوله���ا  كانت  خمتلفة،  �أ�صعدة  على  �لأم��ن  مبفهوم  �لطالبات  وع��ي 
�أ�صماء  �لدكتورة  �لإ�صامية  �لدر��صات  ق�صم  من  �لتدري�س  هيئة  ع�صو  قدمتها  �لأ���ص��رى«، 
عبادة و�لأ�صتاذة �أريام �ل�صقيقي، وندوة بعنو�ن »حقوق �لزوجة يف �لإ�صام« قدمتها كل من 

�لدكتورة �إميان هادي و�أمل �آدم.
فعاليات  �صمن  �لنجاح«،  �إلى  »�لطريق  بعنو�ن  ندوة  �صياء  دينا  �لدكتورة  قدمت  كما 
مركز �لتدريب و�لتطوير �مل�صتمر. وكان هدف هذه �لدور�ت هو م�صاندة �لطالبات بكل ما 

يفيدهن من ن�صح و�إر�صاد ل�صقل �صخ�صياتهن وتنميتها.

آداب محايل تقيم معرضا سنويا
كريمة سالم 

�ل�صنوي  �مل��ع��ر���س  �لقا�صي  ح��ن��ان  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ط��اب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  وكلية  �فتتحت 
�ل�صفية  �لطالبات  �أعمال  عر�س  �إل��ى  يهدف  و�ل��ذي  مبحايل،  و�لآد�ب  �لعلوم  لكلية 
�ملعر�س  يف  �مل�صاركة  �لأق�����ص��ام  عن كل  بحثا  �لكلية  �إد�رة  قدمت  حيث  و�لا�صفية، 
�لعمادة يف  لوكالة  �لنهائي  �حلفل  �جلامعة يف  كليات  بن  �لفائز من  تر�صيح  و�صيتم 

نهاية �لف�صل �لدر��صي �حلايل.
باإبد�ع  و�أ���ص��ادت  �لكلية،  �أق�صام  خمتلف  من  عر�صه  مت  مبا  �إعجابها  �لقا�صي  و�أب���دت 
�لأعمال �لطابية يف كل �لأق�صام وخمتلف وحد�ت �لكلية، و��صتمتع �حل�صور ب�صرح مف�صل 

من قبل �لطالبات ملختلف �أعمالهن �ملعرو�صة. 

تثقيف 40 عضوة
بمخرجات التعليم

 ليلى الشمراني
�أبها  يف  للبنات  �ملجتمع  كلية  نظمت  و�جل���ودة،  �لأك��ادمي��ي  �لتطوير  عمادة  �أن�صطة  �صمن 
دورة تدريبية عن خمرجات �لتعلم وكيفية قيا�صها يف كلية �ملجتمع للبنات باأبها، وقدمتها 

م�صت�صارة عمادة �لتطوير و�جلودة �لدكتور غاده �ل�صربيني.
مبخرجات  �ملحاور �لتعريف  وت�صمنت  تدري�س،  هيئة  ع�صو   40 �ل���دورة  و��صتهدفت 
�لتعلم،  خم��رج��ات  قيا�س  وكيفية  �لتعلم،  خم��رج��ات  �صياغة  وكيفية  و�أه��م��ي��ت��ه،  �لتعلم 

و��صتخد�م نتائج �لقيا�س يف حت�صن وتطوير �لعملية.
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علوم وآداب أحد رفيدة تنظم منتدى 2030
بين رؤية وطن وواجب مجتمع

مسؤولية وطنية
�ل��ق��ر�آن  ث��م  �مللكي  بال�صام  �مل��ن��ت��دى  ب���د�أ 
�للجنة  لرئي�صة  كلمة  ذل��ك  وت��ا  �لكرمي 
�ملنظمة عميدة كلية �أحد رفيدة �لدكتورة 
���ص��ل��م��ى �ل���غ���ر�ب���ي، ق���ال���ت ف��ي��ه��ا »ب���روؤي���ة 
م�صتقبلية �صاملة جاء �إطاق روؤية �ململكة 
حفظها  �ل��ق��ي��ادة،  تطلعات  لتعك�س   2030
�لوطن  لهذ�  م�صرق  م�صتقبل  لبناء  �هلل، 

�لغايل«. 
و�أ����ص���اف���ت »ن���ح���ن يف ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك 
خالد ممثلة يف كلية �لعلوم و�لآد�ب باأحُد 
ت�صعنا  �ل���روؤي���ة  ه���ذه  �أن  ن��وؤم��ن  رف���ي���دة، 
�أهميتها  ن�صت�صعر  وطنية  م�صوؤولية  �أم��ام 
وقيمتها �مل�صتقبلية، حيث �إن هذه �ملرحلة 
تتطلب من �جلميع عما وطنيا متناغما 
ومتكاما، مع تطلعات قيادتنا �لر�صيدة، 
�لأول  �مل����ح����ور  ه����و  �مل���ج���ت���م���ع  �أن  ومب������ا 
و�لرئي�صي، �لذي تبد�أ منه �لروؤية وتنتهي 
�إليه، بتاأ�صي�س قاعدة �لزدهار �لقت�صادي 
و�لج��ت��م��اع��ي، ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى ف��ك��رة عقد 
»منتدى روؤية 2030 روؤية وطن.. وو�جب 
وو�جبه  �ملجتمع  دور  ن��رز  لكي  جمتمع« 
ن��ح��و ن�صر ث��ق��اف��ة �ل���روؤي���ة، و�ل��ع��م��ل على 
من  �ملجتمعية،  �مل�صاركة  ودع��م  حتقيقها، 
خ���ال ����ص��ت��م��ر�ر �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي تطرح 
�ملحققة  و�ل��ر�م��ج  فاملبادر�ت  جديد،  كل 

لأهد�ف �لروؤية«.
 وتابعت »كذلك رفع م�صتوى �لوعي 
�لروؤية  وم�صد�قية  �أهمية  عن  و�لتثقيف 
من خال متابعه �ملو�قع �لر�صمية لروؤية 
�لجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  على   2030
ل���اط���اع ع��ل��ى �لإجن���������از�ت و�مل����ب����ادر�ت 

سارة القحطاني 

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة �مل���ل���ك خ���ال���د، مم��ث��ل��ة يف 
باأحد رفيدة،  للبنات  و�لآد�ب  �لعلوم  كلية 
�لأ�صتاذ  �جلامعة  مدير  معايل  وبرعاية 
�ل��دك��ت��ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء �هلل �ل�����ص��ل��م��ي، 
منتدى »2030 بن روؤي��ة وط��ن.. وو�جب 
بكلية  �جل���ام���ع���ي  �مل�������ص���رح  يف  جم���ت���م���ع«، 

�لعلوم.
�ملنتدى حتقيقا  ت��ن��ظ��ي��م  وي�����اأت�����ي 
للمبادر�ت �لوطنية و�مل�صاركات �ملجتمعية 
بجامعة �مللك خالد وم�صاهمة من �لكلية 
يف تعزيز �ملبادئ �لوطنية وحتقيق �أهد�ف 
�جلامعة و�إبر�ز دورها يف حتقيق �ل�صر�كة 

�ملجتمعية لإجناح »روؤية 2030«.

مجتمع صحي
�ملحاور، من  �إل��ى عدد من  �ملنتدى  تطرق 
�أهمها كيفية �إيجاد جمتمع �إ�صامي يعتز 
وخدمة  و�ل��وط��ن��ي��ة،  �لإ���ص��ام��ي��ة  بهويته 
�صحي  جمتمع  و�إيجاد  �لرحمن،  �صيوف 
وخلق  �خل��دم��ات،  متكاملة  �صحية  لبيئة 
جمتمع حيوي لتعزيز �لطاقات �لب�صرية 
ودع����م �مل���ب���ادئ �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
لقت�صاد  د�عم  جمتمع  لإيجاد  بالإ�صافة 
ومناف�صات  ��صتثمارية  وف��ر���س  م��زده��ر 
�آم�����ن، ح��ك��وم��ت��ه فاعلة  ع��امل��ي��ة وجم��ت��م��ع 
�جلر�ئم  �صد  و�ل�صفافية  باملرونة  متتاز 
و�لف�صاد، وبحث دور جامعة �مللك خالد يف 
ن�صر ثقافة 2030 و�مل�صاهمة يف حتقيقها، 
و�صارك يف �ملنتدى عدة قطاعات حكومية 
�صحية، �أمنية، دعوية، تعليمية وجتارية.

�مل��ن��ف��ذة ل���ل���روؤي���ة«. و�أ�����ص����ارت �إل����ى �لأه����م 
و�ل��ت��ح��ف��ي��ز  يف �ل���دع���م  ذلك �ملتمثل  م���ن 
�ملجتمع،  �أف����ر�د  ب��ن  �مل�صتمر  �ل��وج��د�ين 
�هلل  ب��اإذن  و�أف�صل  �آم��ن  �مل�صتقبل  �أن  على 

تعالى.
�أق��ف وقفه حتية  �لآن  »�إن��ن��ي  وقالت 
يف  وب���ادر  �صاهم  م��ن  لكل  وتقدير،  و�صكر 
�مل�صاركات  بتقدمي  �صو�ء  �لفعالية،  جن��اح 
�حل�������ص���ور  �أو  و�ل���ت���ن���ظ���ي���م  �لإع����������د�د  �أو 

و�لت�صريف».
و�خ��ت��ت��م��ت »���ص��ك��ري وت��ق��دي��ري �إل��ى 
ب��ن  ف���ال���ح  �أ.د  م���دي���ر �جل���ام���ع���ة  م���ع���ايل 
ب���ادر بالدعم  �ل���ذي  �ل�����ص��ل��م��ي،  رج���اء �هلل 
و�ل��ت�����ص��ج��ي��ع لإق���ام���ة �ل��ف��ع��ال��ي��ة، وم���دى 
وتاأكيده  و�هتمامه على جناحها،  حر�صه 
– حفظه �هلل – على �أن �لكليات �لأطر�ف 
�هتمامه  مركز  ه��ي  خالد  �مللك  بجامعة 

ورعايته«.

دور مكتب الدعوة واإلرشاد
وتوعية الجاليات 

 من جهتها، �صاركت �لدكتورة بدرية �صعد 
�مل�صاعد بكلية �لربية  �لأ�صتاذ  �أبوحا�صل 
باأبها بورقة، �أكدت فيها �أن �جلانب �لديني 
يعد �أ�صا�صا لتحقيق هذه �لروؤية وتاأ�صي�س 
ق���اع���دة ���ص��ل��ب��ة لزده����ارن����ا �لق��ت�����ص��ادي،  
باأهمية  �إمي��ان��ن��ا  م��ن  �مل��ح��ور  ه��ذ�  وينبثق 
وفق  �أف���ر�ده  يعي�س  ح��ي��وي،  جمتمع  بناء 
�مل���ب���ادئ �لإ���ص��ام��ي��ة وم��ن��ه��ج �ل��و���ص��ط��ي��ة 

ين بهويتهم �لوطنية. و�لعتد�ل، معتزنّ
وق����ال����ت »ن���ح���ن ف����خ����ورون ب���اإرث���ه���م 
�إيجابية وجاذبة،  �لثقايف �لعريق، يف بيئة 

م���ات ج�����ودة �حل��ي��اة  ت���ت���و�ف���ر ف��ي��ه��ا م���ق���ونّ
بنيان  وي�صندهم  و�ملقيمن،  للمو�طنن 
�صحية  رع��اي��ة  ومنظومتي  متن  �أ���ص��ري 

نة«. و�جتماعية ممكنّ
خرية  ج��ه��ة  ك��ل  »ت��ط��م��ح   و�أ�صافت 
ذ�ت جودة عالية  دينية  بر�مج  تنفيذ  �إلى 
وت��اأث��ر ق���وي ع��ل��ى ���ص��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع، من 
خال كادر وظيفي متميز، وهذ� يتطلب 
للجهة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  للبيئة  �صاملة  در����ص��ة 
اخلريية )نقاط القوة، ونقاط ال�ضعف(، 
ودرا�����ض����ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة اخل���ارج���ي���ة )ال��ف��ر���س، 
�إ�صر�تيجية  و�صع  ث��م  وم��ن  و�مل��ع��وق��ات( 

من خالها حتقق �أهد�فها».
 

التميز واإلتقان
�لإ�صر�ف  مكتب  مديرة  قالت  �ملقابل،  يف 
�لن�صائي لدور حتفيظ �أحد رفيدة جنوى 
�أحمد �آل د��صل خال م�صاركتها »�إن روؤية 
�إل��ى  و�ل��و���ص��ول  يف �لتطلع  تكمن  �ملكتب 
�لتميز و�لإتقان يف تعليم �لقر�آن �لكرمي، 
جلميع  �ل����ق����ر�آن  ت��ع��ل��ي��م  ور�صالتنا هي 
وجتويد� وغر�س  حفظا  �لعمرية  �لفئات 
�مل���ب���ادئ و�ل��ق��ي��م و�ل���رب���ط ب���ن �ل��رب��ي��ة 
و�لقر�آن، و�أهم �أهد�فه تن�صئة جيل قر�آين 
�لإ�صامية  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  غ��ر���س  ف��ري��د 
�ل��دور وحتفيزهن  كفاءة من�صوبات  ورف��ع 
لكتاب  �لتميز وتخريج حافظات  ل�صناعة 

�هلل«.
ب�صرورة  م�صاركتها  خ��ال  و�أو���ص��ت 
ت���ط���وي���ر �جل�����ه�����ات �لإد�ري�������������ة ل��ل��ج��ه��ات 
�خل������ري������ة و�ل���ت���ن�������ص���ي���ق ب������ن �جل����ه����ات 
�حلكومية و�خلرية  وعمل قاعدة بيانات 

ل��ل��م��ت��ط��وع��ن و�ل����د�ع����م����ن، و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
دور�ت  لتن�صيق  و�مل��ع��اه��د  �جل��ام��ع��ات  ب��ن 
وبن  من�صوباتها  بن  وتعريفية  تدريبية 
�إر�صادي  دليل  وعمل  �جلمعية،  من�صوبات 
ل���ل���خ���دم���ات �ل���ت���ي ت���ق���دم���ه���ا �جل��م��ع��ي��ات 

�خلرية.

المدينة الذكية
�إد�رة  �أم��اين عريد�ن من  �لأ�صتاذة  �صاركت 
عرفت  ب��ورق��ة  باجلامعة  �ملعلومات  تقنية 
م���ن خ��ال��ه��ا �مل��دي��ن��ة �ل��ذك��ي��ة ب��اأن��ه��ا تلك 
�لرقمية  �لتقنيات  ت�صتخدم  �ل��ت��ي  �مل���دن 
وخ��ف�����س  و�ل���رف���اه���ي���ة،  �لأد�ء  ل��ت��ح�����ص��ن 
فعالية  اأك��ر  ب�ضكل  واالنخراط  التكاليف 

مع مو�طنيها. 
2030 مل  �ل�صعودية  روؤي��ة  �أن  و�أك���دت 
�لرقمية،  �لتحتية  �لبنية  عن تنمية  تغفل 
باعتبارها من �ملكونات �لأ�صا�صية لتح�صن 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة �لق���ت�������ص���اد �ل���وط���ن���ي، وج����ذب 
�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، وب��ن��اء �أن�����ص��ط��ة م��ت��ط��ورة يف 
و�لتجارية  �ل�صناعية  �لقطاعات  خمتلف 
وغرها،  و�خلدمية  و�لطبية  و�لتعليمية 
وت����ه����دف �ل�����روؤي�����ة �إل������ى حت���وي���ل �مل��م��ل��ك��ة 
�لذكية،  �لرقمية  و�مل��دن  �حلكومة  ملجتمع 
عماقة  جن��اح  من��اذج  وتطوير  و��صتن�صاخ 
�لرقمية، حيث  �لتحتية  �لبنية  ناحية  من 
�لتي  �لذكية  �مل��دن  �إل��ى  �لنطاق  �صتي�صر 
كل  يف  و�ل��ت��ط��ور  للتنمية  مو�كبة  �صتكون 

بلد. 
ثاثة معاير  �ل���ع���ري���د�ن   وح�����ددت 
ب�صكل  تعتمد  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  �مل���دن  ل��ن��ج��اح 
رئي�صي عليها، وهي �لتكامل بن �لقطاعات 

لتقنية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات 
�لت�������ص���الت و�مل���ع���ل���وم���ات و�مل�����ص��ت��خ��دم��ن 
�لذكية  �مل��دن  تنفيذ  �أن  وذك���رت  �لأذك��ي��اء، 
�إقناع رو�د  ل يخلو من حتديات تتمثل يف 
�إل���ى م��دن  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات للتحول  �لأع���م���ال 
�لت�صال  و�صمان  �مل�صتمر  و�لتطور  ذكية 

و��صتد�مة �خلدمات ووعي �مل�صتخدم.
ند�ء  �لأ���ص��ت��اذة  �صاركت  ناحيتها،  من 
عري�صي بحقيبة �إ�صعافية ت�صمنت تعليمات 
حول حقيقة �لقو�عد و�لأحما�س، م�صرة 
�إل������ى �أن������ه ن���ظ���ر� مل����ا ي���ح���دث م����ن ح����روق 
�ملختر�ت  وحم�صري  للطاب  و�إ���ص��اب��ات 
مت  فقد  �لعلمية  �ل��ت��ج��ارب  حت�صر  �أث��ن��اء 
�ع��ت��م��اد ه����ذه �حل��ق��ي��ب��ة �ل��ت��ي ي��ت��وف��ر بها 
�لتعامل  يف  �ل�صحيحة  �لقر�حات  بع�س 
�ملختر�ت  د�خ��ل  و�لأحما�س  �لقو�عد  مع 
�أث��ن��اء  �ل��ن��اجت  �ل�����ص��رر  ن�صبة  م��ن  للتقليل 

��صتخد�م هذه �ملو�د �لكيمائية . 
موظفات  كذلك  �ملنتدى  يف  و�صاركت 
بجامعة  �ملتابعة  و�إد�رة  رف��ي��دة  �أح��د  كلية 
عن  م�����ص��رح��ي  وقدم عر�س  خ��ال��د،  �مل��ل��ك 
و���ص��ارك   ،2030 روؤي�����ة  و�آخ����ر ع����ن  �ل��ك��ل��ي��ة 
مركز �جلنوب لرعاية �ملعوقن يف �ملنتدى 
�لأيتام وجمعية  رعاية  جلمعية  بالإ�صافة 
�لعليا  �لدر��صات  وع��م��ادة  �ل��ق��ر�آن  حتفيظ 
ب���اجل���ام���ع���ة وم���ك���ت���ب �ل����دع����وة و�لإر������ص�����اد 
وتوعية �جلاليات، كما �صاهمت �إد�رة �لأمن 
و�ل�����ص��ام��ة و�ل��ت�����ص��غ��ي��ل ب��ه��د�ي��ا ت��ذك��اري��ة 

و��صتاند�ت.
و�صط  كبر�  تفاعا  �ملنتدى  و�صهد 
 »2030 »روؤي��ة  بتحقيق  �جلميع  من  تفاوؤل 

بت�صافر كافة �جلهات و�جلهود. 
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الخريجون: حصدنا جهد السنوات
�صعادتهم  عن  �خلريجن  من  ع��دد  ع��رنّ 
ب��ال��ت��خ��رج، و�أ����ص���ارو� �إل���ى �أن �لأي����ام �لتي 
ق�����ص��وه��ا يف �جل���ام���ع���ة ل����ن مت���ح���ى م��ن 
ذ�كرتهم، و�أك��دو� �أن ما ز�د من فرحتهم 
�صاحب  ع�����ص��ر  منطقة  �أم����ر  ت�����ص��ري��ف 
خالد  ب��ن  في�صل  �لأم����ر  �مل��ل��ك��ي  �ل�صمو 
لالنخراط  ا�ضتعدادهم  واأب��دوا  للحدث، 
يف خدمة �لوطن وتنميته، كل يف جماله.

و�أب���������������دى ط������ال������ب �مل���اج�������ص���ت���ر 
)تخ�ض�س االإدارة واالإ�ضراف الرتبوي(

على  �حل��ائ��ز  �ل�صهيمي،  �صلطان  علي 
�ملركز �لأول بتفوقه، �صعادته بالتخرج، 
ولأنه �صينطلق نحو �ل�صاحة �لربوية 
خلدمة دينه ووطنه وحتقيق �أحامه، 
و�صكر كل من وقف معه حتى �أكمل هذ� 
م�صو�ره  �صيو��صل  �أن��ه  م��وؤك��د�  �حل��ل��م، 
�لأك����ادمي����ي، ون��ي��ل درج����ة �ل��دك��ت��ور�ه، 
يف  و�لتعلم  �لعلم  �أهمية  على  م�صدد� 
حياة �لنا�س وبهما تتقدم �لدول وتبنى 

على �أ�صا�س متن. 

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال �ل���ط���ال���ب ح���امت 
و�لتلفزيون(  �لإذ�عة  »تخ�ص�س  �لعمري 
�لبوح  �أود  �لتي  تلك  كثرة  كلمات  »ه��ي 
ب���ه���ا، ل��ك��ن��ه��ا وق���ف���ت ع���اج���زة ع���ن �ل��ب��وح 
و�لأي���ام  �ل�صنن  م�صت  فقد  و�ل��ت��ع��ب��ر، 
بلغنا  �هلل  بف�صل  لكن  وم��ره��ا،  بحلوها 
�ملجد �ملر�د، فال�صكر هلل �أول ثم لأٍم رفعت 
يديها يف ظلمات �لليل بالدعاء. و�أب بذل 
ولكل  �صبيل جناحي  و�لنفي�س يف  �لغايل 

�صديق وحبيب«. 

�أن�����ص��ى يف ه����ذ� �ل��ي��وم  و�أ�����ص����اف »ل 
�ل��ط��اب من  زم��ائ��ي  �أ���ص��ك��ر  �أن  �لبهيج 
�أع�صاء  و�أ�صكر  و�لت�صال،  �لإع��ام  ق�صم 
ر�أ�صهم  وع��ل��ى  بالق�صم،  �لتدري�س  هيئة 
بن  علي  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �لق�صم  رئي�س 
�لب�صمة  له  كانت  �ل��ذي  �ل��ق��رين،  �صويل 

�ملوؤثرة يف �أبنائه �لطاب«. 

تحقيق الحلم
ب�����دوره، ق���ال �ل��ط��ال��ب ع��ام��ر �لقبطي 

»انتظرت  وترجمة(،  لغات  )تخ�ض�س 
هذه �ملنا�صبة منذ �صبعة �أ�صهر، وجميل 
�لذي ت�صارك فيه زماءك  �ليوم  ذلك 
و�أ�صدقاءك فرحة حتقيق �حللم، لكي 
تبني �لوطن وت�صهم يف رفعته وحتقيق 

ما ي�صبو �إليه من علو ورفعة«. 

يوم تاريخي
�أما �لطالب ح�صن ك�صتيا �لذي ح�صل 
على مرتبة ال�ضرف يف تخ�ض�س )اللغات 

و�ل����رج����م����ة( م����ن �ل�����ولي�����ات �مل��ت��ح��دة 
�لأمركية، فقد عر عن فرحته باملدة 
�ل��ت��ي ق�����ص��اه��ا يف �مل��م��ل��ك��ة، م��ع��ر� عن 
�صكره لأمر �ملنطقة، ومدير �جلامعة، 
وعميد كلية �للغات و�لرجمة، و�أكد �أن 
�لعلم ل يفرق بن جن�صية و�أخرى وبن 
تو��صل  و�صيلة  ه��و  ب��ل  و�إن�����ص��ان،  �إن�صان 

و�إنارة للب�صرية جمعاء.
وق����ال �ل��ط��ال��ب ف��ائ��ز �ل��ع�����ص��ري 
اال�ضرتاتيجي(،  االت�ضال  )تخ�ض�س 
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العسيري: حققت حلمي وسأواصل مشواري األكاديمي
حسن كستيال: العلم وسيلة تواصل وإنارة للبشرية جمعاء
علي السهيمي: أشكر كل من وقف معي حتى تحقق حلمي
طالب الفيزياء يبدون استعدادهم لدعم »رؤية 2030«

و�صتبقى  �ل��ت��اري��خ��ي،  ي����وم  »�ل���ت���خ���رج 
ف���رح���ت���ي م���اث���ل���ة يف ذ�ك�������رة �جل��م��ي��ع، 
وب��خ��ا���ص��ة �خل���ري���ج���ن«، م���ع���ر� عن 
جامعة  يف  بتخرجه  و�ع���ت���ز�زه  ف��خ��ره 
ي��وف��ق  �أن  �هلل  د�ع����ي����ا  خ����ال����د،  �مل���ل���ك 
�لأم�����ر  ولة  ي���ج���زي  و�أن  �جل���م���ي���ع، 
�جلامعة  و�إد�رة  �ل��ر���ص��ي��دة،  و�ل��ق��ي��ادة 
خ���ر �جل������ز�ء، ع��ل��ى ك���ل م���ا ي��ب��ذل��ون��ه 

ويقدمونه خلدمة �أبنائهم.

تجربة وبداية طريق
�لقحطاين  مهند  ع��ب��د�هلل  �ل��ط��ال��ب  �أك���د 
�أن ي��وم  �ل��ت��ع��ل��ي��م �لب���ت���د�ئ���ي  م���ن ك��ل��ي��ة 
�لتخرج هو حلم للجميع وطريق حل�صد 
�أحام �أخرى، لفتا �إلى �أن جتربته �ملقبلة 
�صتكون يف نقل ما تعلمه لاآخرين، وقال 
»ل���ن �أن�����ص��ى ه���ذه �لأي�����ام و���ص��ت��ك��ون د�ف��ع��ا 

لنح�صد �لأجمل و�لأف�صل يف �مل�صتقبل«.
و�أب������دى �ل���ط���اب �إ���ص��م��اع��ي��ل دلك 

و�صعد  �ل���زي���ادي  و�أح���م���د  �لبي�صي  وب����د�ح 
�ل�������ص���ه���ر�ين وحم����م����د �ل���ع�������ص���ري، م��ن 
ت��خ�����ص�����س �ل���ف���ي���زي���اء، دع��م��ه��م وع��زم��ه��م 
جمال  ينا�صب  مب��ا   2030 ل��روؤي��ة  �لتحول 
فوق  �ل�صعور  �أن  موؤكدين  تخ�ص�صاتهم، 
�ل��و���ص��ف، و�أن�����ه ي���وم ل��ل��ع��م��ر ب��ف�����ص��ل �هلل 
�ل��ذي��ن ق��دم��و� لهم  ث��م بف�صل ع��و�ئ��ل��ه��م 
�أجل حتقيق حلمهم،  �لكثر و�صهرو� من 
وع�����رو� ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذه �ل��ت��ج��رب��ة 

�ل��ت��ي ق�����ص��وه��ا يف �جل��ام��ع��ة، د�ع����ن �هلل 
و�حل�صول  و�ل�صد�د  بالتوفيق  لزمائهم 

على �لوظيفة �ملنا�صبة.

خدمة اإلنسانية
�لع�صري  حممد  �ل�صيدلة  خريجو  �أم��ا 
ونايف  م��زه��ر  وط���ال  �لع�صري  وح���امت 
فقد  �لقحطاين،  وعبد�لعزيز  مفرح  �آل 
عرو� عن �صعادتهم بخدمتهم لاإن�صانية 

وع��زم��ه��م �ل�����ص��ر ن��ح��و ذل����ك م���ن خ��ال 
�أول،  هلل  �ل�����ص��ك��ر  م��ق��دم��ن  تخ�ص�صهم، 
وم��وؤك��دي��ن �أن��ه��ا �خل��ط��وة �لأول���ى يف �صلم 
عليه  �ل�����ص��ر  �صيو��صلون  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح 
�ملمكنة،  �ل���درج���ات  �أع��ل��ى  حت�صيل  ح��ت��ى 
�ل��ب��اد  ي����دمي ع��ل��ى ه����ذه  �أن  ودع�����و� �هلل 
خرها، و�أن يجعل تخرجهم فاحتة خر، 
�لتي  �لثقة  ق��در  على  يكونو�  �أن  متمنن 

منحت لهم.
�أحمد  علي  �لطالب  ق��ال  �ملقابل،  يف 
لكل  »�إن  �ل�صريعة  كلية  خريج  �ل�صهر�ين 
بف�صل  ك��ان  �ل��ي��وم  وه��ذ�  ن�صيبا،  جمتهد 
من  وج��دن��اه  م��ا  بف�صل  ث��م  �صبحانه  �هلل 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت�صلح  م���ر�ف���ق م��ه��ي��اأة وم�����و�د 
جلميع  ومتنى  �ل��دي��ن«.  وت��خ��دم  �لعقول 
�ل���وظ���ائ���ف  ع���ل���ى  ي��ح�����ص��ل��و�  �أن  زم����ائ����ه 
فهذ�  �جلميع  �لفرحة  تعم  و�أن  �ملنا�صبة، 

يوم فرح و�صرور.

الحصاد
�أم����ا �ل��ط��ال��ب م��ه��ن��د �ل�����ص��ه��ري م���ن كلية 
اإجنليزيه(،  )لغة  بتنومة  واالآداب  العلوم 
ه���ذه  »�إن  ق���ائ���ا  ف���رح���ت���ه  ف���ق���د خل�������س 
�للحظة �لتي تختلط فيها م�صاعر �لفرح 
و�حلزن �نطوت فيها �صفحة من �صفحات 
�حلياة، �صفحة كان فيها �جلد و�لجتهاد 
ن��ودع  ف��ه��ذه حلظة  �ل����دو�م،  على  رفيقن 
فيها �لدر��صة و�لتعب وجاء وقت �حل�صاد، 
مقدمن  �ج��ت��ه��ادن��ا،  ث��م��رة  فيها  نح�صد 
تعليمنا،  �أ���ص��رف على  م��ن  لكل  �لح���ر�م 

و�صاعدنا طو�ل �صنو�ت �لدر��صة«.
وعر �لطالب علي حممد من كلية 
�لعلوم و�لآد�ب مبحائل بقوله �إن �جلامعة 
�لتي يتخرج فيها �ليوم قدمت له �ملعارف 
ت�صاعده على  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ار�ت و�خل����ر�ت 
�صخ�صيته  وب���ن���ت  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل،  م���و�ج���ه���ة 
�إل��ى  م�صر�  نفو�صهم،  يف  �لإر�دة  وزرع���ت 
على  ليقف  طويا  �ليوم  ه��ذ�  �نتظر  �أن��ه 
�لتي  ذ�ت���ه  �أم����ام  ���ص��اخم��ا  �ل��ت��خ��رج  من�صة 
يظل  ب��اأن  متعهد�  ميكن،  ما  بكل  حفزها 
باذل بكرم، معطيا ب�صخاء خلدمة �لدين 

و�لوطن، ومقدما �لطاعة لويل �لأمر.
�إب���ر�ه���ي���م ع�صري  �ل��ط��ال��ب  و���ص��ك��ر 
)ت��خ�����ض�����س االت�������ض���ال اال���ض��رتات��ي��ج��ي(، 
�هلل ع��ل��ى �ل��ت��خ��رج، م��ع��ر� ب��ق��ول��ه »ل��ق��د 
كاملة،  ���ص��ن��و�ت  �أرب����ع  جامعتنا  يف  ع�صنا 
وها  وم��ره��ا،  وحلوها،  وحزنها،  بفرحها، 
نحن نودعها �ليوم ونتخرج فيها لنو�جه 
م�صتقبلنا �لعملي، بعد �أن نهلنا من علمها 
تعيننا  درج��ات علمية  و�أح��رزن��ا  ومعارفها 
بعد �هلل عز وجل، على حتقيق طموحاتنا 

وحتقيق �أهد�فنا �مل�صتقبلية«.
�آل  وعر زميله بالتخ�ص�س �صلطان 
ت�صريف  »�إن  �ل�صعور، وقال  بنف�س  عمي�س 
ي��زي��د�ن من  معنا  ول��ق��اءه  �ملنطقة  �أم���ر 

�ل��ت��وف��ي��ق جلميع  ���ص��ائ��ل��ن �هلل  ف��رح��ت��ن��ا، 
�لزماء يف خدمة �لوطن«.

خدمة الوطن
اأم������ا ال���ط���ال���ب ب���ن���در ع�������ض���ريي )ط���ال���ب 
م��اج�����ص��ت��ر م��ن��اه��ج ت���دري�������س(، ف��ق��د �أك���د 
ع��زم��ه ع��ل��ى خ��دم��ة �ل��وط��ن وحت��ق��ي��ق ما 
ير�د منهم فقد ح�صلو� على تعليم ممتاز، 
وح�����ان وق����ت �حل�����ص��اد و�ل���ع���م���ل، م���وؤك���د� 
�أن �ل��وط��ن ي��ح��ت��اج ���ص��و�ع��د �أب��ن��ائ��ه يف كل 
خدمته  يف  وم�صاهمتهم  �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات، 

ورقيه، و�لرفع من مكانته عاليا.

ثمرة جهود
ب�����دوره اأ����ض���ار ول��ي��د ال��ق��ح��ط��اين )ط��ال��ب 
�أنه عازم  �إلى  ماج�صتر حما�صبة مالية(، 
وطنه،  وخ��دم��ة  �ل��دك��ت��ور�ه  حت�صيل  على 
بذلوه  ما  على  و�أ���ص��دق��اءه  عائلته  �صاكر� 
معه حتى و�صل �إلى هذه �لدرجة �لعلمية، 
فيها  ت�صاهل  ل  �لوطن  خدمة  �أن  موؤكد� 

و�أنها تزيد من رقي �ل�صخ�س وتهذبه.
و�أه���������دى زم���ي���ل���ه �ل���ط���ال���ب ���ص��ع��ي��د 
�لدرجة،  �لذي ح�صل على نف�س  �إبر�هيم 
من نف�س �لتخ�ص�س، جناحه �إلى و�لديه 

�لذين قدمو� له �لكثر.
وقال الطالب ماجد �ضفر )تخ�ض�س 
حتقق،  »حلمنا  �ل�صر�تيجي(،  �لت�صال 
ب��ال��ب��ارح��ة ع�صناها يف  �ل��ل��ي��ل��ة  �أ���ص��ب��ه  ف��م��ا 
�لفطن  و�لكِينّ�س  و�لجتهاد،  �جل��د  �صبيل 
ميثاقا  و�لقرطا�س  �لقلم  م��ن  �تخذ  م��ن 
ي�صلي عليه به �أهل �لأر�س و�ل�صماء حتى 
�لنملة يف جحرها و�حلوت يف بحره، وهذ� 
�لإجناز مل يتحقق �إل بتوفيق �هلل تبارك 
وتعالى، ثم بجهود �أ�صاتذة �أفا�صل، �أنارو� 

لنا �لطريق، وذلنّلو� لنا �ل�صعاب«.

حلم الحياة
وقال الطالب الوليد الراقدي )تخ�ض�س 
�صنو�ت  »م�صت  �ل�صر�تيجي(،  �لت�صال 
و�لعناء،  �ل�صر  حملت يف طياتها معاين 
جعلتنا نخو�س فيها وننتظر �أما ي�صرق 
بحلم كنا نكافح من �أجله، ورغم هذ� كله 
لتحقيق  تدفعنا  كانت  قوية  �إر�دة  �أن  �إل 
�حلياة،  حلم  منه  ن�صنع  لكي  �مل�صتحيل، 
وذلك لأنني �أعلم يقينا �أن �صرف �لإن�صان 
و�إق��د�م��ه، وح��اوة �لطموح يف  يف ن�صاله 

�جلد و�لتعب و�لو�صول �إلى �لأمل«.
�أم����ا �ل��ط��ال��ب��ان ع��ب��د�هلل �ل�����ص��ه��ر�ين 
وع���ب���دال���ع���زي���ز خ����ال����د )ت��خ�����ض�����س ط��ب 
�لأ�����ص����ن����ان( ف���ق���د ع�����ر� ع����ن ف��رح��ت��ه��م��ا 
�صيو��صان  �أن��ه��م��ا  م��وؤك��دي��ن  ب��ال��ت��خ��رج، 
جهدهما ومو��صلة حتقيق �أعلى �لدرجات 
�لعلمية �ملنا�صبة وخدمة �لدين و�لوطن، 
�صائلن �هلل �أن يدمي �لفرح و�ل�صعادة على 

�لوطن وعلى �جلميع. 

العدد 205  |  26 رجب 1438  |  23 إبريل 2017



أولياء األمور: فخورون بتخرج أبنائنا
من صرح تعليمي شامخ 
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هادي الشهراني 

ع��ل��ى ه��ام�����س ح��ف��ل ت��خ��ري��ج �ل��دف��ع��ة 
19 ل��ط��اب �جل��ام��ع��ة، و�ل����ذي رع��اه 
�ل�صمو  �صاحب  ع�صر  منطقة  �أم��ر 
ب��ن خ��ال��د بن  �مل��ل��ك��ي �لأم����ر في�صل 
من  ع��دد�  »�آف���اق«  �لتقت  عبد�لعزيز، 
�أول���ي���اء �أم���وره���م �ل���ذي���ن ع����رو� عن 
���ص��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ص��ب��ة، وق��دم��و� 
�ل����ت����ه����اين و�ل����ت����ري����ك����ات ل����اأب����ن����اء 
�خل�����ري�����ج�����ن، م������ن ج���ه���ت���ه���م ق����دم 
�أمورهم،  لأولياء  �لتهنئة  �خلريجون 
ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه ل��ه��م ط���و�ل �صنو�ت 

در��صتهم. 
وعرنّ ح�صن حممد �ل�صلبي عن 
�صعادته باملنا�صبة، د�عيا �هلل �أن يوفق 
بهم  ينفع  و�أن  �خلريجن،  �ل��ط��اب 
مثابر�  جيا  يجعلهم  و�أن  �ملجتمع، 
يبارك  و�أن  و�ل��وط��ن،  �لدين  خلدمة 
�هلل ل��ه��م يف ت��خ��رج��ه��م، وي��ج��ع��ل ه��ذ� 
�لتخرج عونا على طاعة �هلل ور�صوله، 

و�أن ينفع بهم جمتمعهم. 

أمنيات
قال م�صاعد �صعيد �ل�صهر�ين »�أتنمى 
هذ�  يف  تخرجهم  حفل  ح�صرنا  مل��ن 
من  ومزيد�  و�ل�صد�د  �لتوفيق  �ليوم 
�لتقدم و�لنجاح، ون�صاأل �هلل تعالى �أن 
يجعل من نر�هم �ليوم بحفل �لتخرج 
يف �أعلى �ملنا�صب يف �لقريب، خلدمة 
�لدين و�لوطن، وزيادة �لتقدم يف هذ� 

�لبلد �ملعطاء«. 
���ص��ع��ي��د عطية  �أو�����ص����ى  ب�������دوره، 
بتقوى  �ملتخرجن  �لطاب  �لقرين 
�هلل عز وجل يف �ل�صر و�لعلن، وتقدمي 
ك���ل م���ا يف و���ص��ع��ه��م خل��دم��ة �ملجتمع 
و�ل��دي��ن و�ل��وط��ن، و�أن ي��ر�ق��ب��و� �هلل 
»�أب���ارك  وق���ال  تعاماتهم،  جميع  يف 
 ،19 �لدفعة  من  �خلريجن  لأبنائي 
يف  لهم  م��زي��د�  تخرجهم  �هلل  وج��ع��ل 

طاعته ور�صاه �صبحانه وتعالى«. 

توصية
لعموم  �ل�صهري  ج��اب��ر  ع��و���س  متنى 
�خلريجن �لتوفيق يف �لقول و�لعمل 
�صاعات  من  لهم  تبقى  فيما  و�لنجاح 
در��صية، ومزيد� من �لتقدم يف �ملر�تب 
ذلك  وق���رن  و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة،  �ملجتمعية 
و�ل��وط��ن  �ملجتمع  على  �لنفع  ب��ع��ودة 
كما  و�ل��ت��ق��دم،  �لتنمية  عجلة  ل��دف��ع 
�صاأل �هلل تعالى لهم �ل�صد�د و�لعون يف 

حياتهم �لعملية.
م���ن ج��ه��ت��ه، �أ����ص���ار حم��م��د ف��اي��ز 
�ل�����ص��ه��ري �إل����ى �أن م���ن ي��ن��ال خ��دم��ة 
�ل����دي����ن و�ل����وط����ن لب�����د ل����ه م����ن �أن 
ي�����ص��ت�����ص��ع��ر م�����ص��وؤول��ي��ة ذل����ك �ل��ع��م��ل 

للمتخرجن  �هلل  دع���ا  ك��م��ا  �ل��ن��ب��ي��ل، 
وقال  �لقريب،  يف  و�ل�صد�د  بالتوفيق 
�أن نر�هم جمدين ومنتجن  »نتمنى 

يف �أعمالهم«. 
�لأحمري  عو�صة  عبد�هلل  وق��ال 
»�أه���ن���ئ ج��م��ي��ع �مل��ت��خ��رج��ن، و�أخ�����س 
�بني بالتهنئة، و�أمتنى لهم م�صتقبا 
ح���اف���ا وم�������ص���رق���ا«؛ ك��م��ا ح��م��د �هلل 
تعالى على نعمة �لأمن و�لأمان �لتي 
خ��ادم  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  �ململكة،  تعي�صها 
�حلرمن �ل�صريفن �مللك �صلمان بن 
ويل  وويل  ع��ه��ده،  وويل  عبد�لعزيز، 
�ل��ع��ه��د، ومت��ن��ى جل��م��ي��ع �خل��ري��ج��ن 
حياة حافلة بالن�ضاط والتقدم واجلد 
و�لج���ت���ه���اد، و�أو����ص���اه���م ب����اأن ي��ك��ون��و� 
على قدر �مل�صوؤولية �لتي �صيحملونها 

م�صتقبا.

فرحة التتويج
حت�����دث ع����ب����د�هلل �ل���ق���ا����ص���م �ل��ف��ي��ف��ي 
ح���ول م���دى ���ص��ع��ادت��ه ب��ح�����ص��ور حفل 
تخريج �لدفعة 19 من طاب جامعة 
�مل��ل��ك خ���ال���د، وق����ال »�أمت���ن���ى جلميع 
�لتوفيق  ��صتثناء،  دون  �خل��ري��ج��ن، 
و�ل���ن���ج���اح و�ل���������ص����د�د و�ل����ع����ون ع��ل��ى 
م���ا ���ص��ي��اق��ون��ه يف ح��ي��ات��ه��م �مل��ه��ن��ي��ة، 
�أق���ل م��ا نقدمه لهم  وح�����ص��ورن��ا ه��ذ� 
�ملا�صية،  �ل�صنو�ت  يف  تعبهم  مقابل 
ل��ن��ا بتتويج  ف��رح��ة  ت��ع��دنّ  وف��رح��ت��ه��م 
���ص��ن��و�ت م��ن �ل��ت��ع��ب و�ل�����ص��ه��ر وطلب 

�لعلم«. 
ومت���ن���ى ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ف��ي��ف��ي 
وحافا  ز�ه��ر�  م�صتقبا  للخريجن 

بالإجناز�ت �لعملية و�لعلمية.

جيل واع
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال ���ص��ع��ود �لأح���م���ري 
تخرجهم  حفل  ح�صرت  مل��ن  »نتمنى 
�ملجالت،  جميع  يف  و�لتقدم  �لتوفيق 
ول���دي ث��ق��ة ك��ام��ل��ة ب���اأن ل��دي��ن��ا جيا 
على  ق����ادر�  وم��ث��ق��ف��ا  ومتعلما  و�ع��ي��ا 
دفع عجلة �لتنمية يف �ململكة يف �صتى 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات، و�أ�����ص����األ �هلل �ل��ق��دي��ر 
على  ل��ه��م  ع��ون��ا  تخرجهم  يجعل  �أن 
ف��احت��ا  �أي�������ص���ا  ي��ج��ع��ل��ه  و�أن  ط���اع���ت���ه، 
�أن  ���ص��ك  ي��ن��ت��ظ��ره��م، ول  ل��ك��ل خ���ر 
قد  تخرجه  بحفل  در��صته  يتوج  من 
بع�س  وق��دم  �لتعب  �لكثر من  لقى 
�ل���ت���ن���ازلت يف ح���ي���ات���ه، م��ق��اب��ل حلم 
�هلل  فاأ�صاأل  �ليوم،  هذ�  �إل��ى  �لو�صول 

لهم حياة �صعيدة«.

ثمرة جهد
ن�صح عبد�لرحمن عبد�هلل �لأحمري 
بتقوى  �خل��ري��ج��ن  �ل��ط��اب  جميع 
�هلل يف �لقول و�لعمل، و�ل�صعي يف ر�صا 

�هلل تعالى ثم ولة �أمورهم وو�لديهم، 
و�مل�صي يف كل طريق يحبه �هلل تعالى، 
و�أ����ص���اف »�أمت��ن��ى ل��ه��م �ل��ت��وف��ي��ق لكل 
عمل طيب ير�صاه �هلل تعالى ويحبه، 
ك��م��ا �أمت��ن��ى م��ن��ه��م �جل���د و�لج��ت��ه��اد 
�أن  و�أرج���و  �لعملية،  حياتهم  ق��ادم  يف 
تعاماتهم،  جميع  يف  �هلل  ي��ر�ق��ب��و� 

لكي ينالو� ر�صاه وتوفيقه«. 
م��ن ج��ان��ب��ه، دع���ا يحيى ف��رح��ان 
�أن يجعل للخرجن هذ�  �ملالكي، �هلل 
�حل��ف��ل ت��خ��رج خ���ر وب���رك���ة، ومت��ن��ى 
لهم م�صتقبا م�صرقا مليئا بالتوفيق 

و�ل�صد�د يف �حلياة �ملهنية �لقادمة. 
�ل�صهر�ين فقد  �صعد  �أم��ا ح�صن 
عرنّ عن فرحته بهذه �ملنا�صبة، بقوله 
»هذه منا�صبة �صعيدة لنا نحن �لآباء، 
�صتكون غامرة  �ل�صعادة  �أن  �صك  وبا 
نتاج  �لطاب، وهي  �أبنائنا  نفو�س  يف 
���ص��ن��و�ت ط��وي��ل��ة م��ن �ل��ت��ع��ب و�ل�صعي 
�جل������اد و�ل����������دوؤوب يف ط���ل���ب �ل��ع��ل��م، 
و�أخ������ر� �أمت���ن���ى ل��ه��م ح���ي���اه ���ص��ع��ي��دة 

و�لتوفيق يف جميع �أمورهم«.
�إل��ى  معلوي  �صعيد  ز�ي���د  و�أ���ص��ار 
�أن��ه �صعيد مبا �صاهده من عدد كبر 
�ل��ذي��ن ي�صل عددهم  م��ن �خل��رج��ن 
يف  متخرج  �آلف  �لت�صعة  ق��ر�ب��ة  �إل���ى 
خمتلف �لدرجات �لعلمية، ومتنى �أن 
يجدو� وظائف تنا�صب تخ�ص�صاتهم، 
ل��ك��ي ي�����ص��ه��د �مل��ج��ت��م��ع ت���ط���ور� ك��ب��ر� 
لهم  كما متنى  �مل��ج��الت،  يف خمتلف 
�ل��ن��ج��اح��ات على  م��زي��د� م��ن حتقيق 

�ل�صعد كافة. 

مسيرة ناجحة
 ق�����ال �لأ�����ص����ت����اذ ���ص��ع��ي��د ب����ن حم��م��د 
بح�صور  غامرة  »�لفرحة  �ل�صهر�ين 
�مللكي  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ع�صر  �أم���ر 
�لأمر في�صل بن خالد، �لذي �صرف 

�حلفل و�صرف �خلريجن«.
»�أب��ارك للخريجن هذ�  و�أ�صاف 
�حلفل �لذي يبعث يف نفو�صنا جميعا 
�أبناوؤنا  قدمه  مبا  و�ل�صرور،  �لبهجة 
من جناح وتتويج ل�صنو�ت �لدر��صة يف 
�لعايل، جعله  �لعام و�لتعليم  �لتعليم 
حتقيق  يف  �ل��ت��ق��دم  م���ن  م���زي���د�  �هلل 

�لأهد�ف«.
�آل مزهر  �أك��د يحيى  من جهته، 
�أن ت��خ��رج �أخ��ي��ه خ��ال��د �آل م��زه��ر من 
���ص��رح ت��ع��ل��ي��م��ي ك��ب��ر، م��ث��ل ج��ام��ع��ة 
�مللك خالد، ي�صكل �لكثر من �لفخر 
ل���ه ول��ل��ج��م��ي��ع، وق����ال »م���ا ���ص��اه��دن��اه 
�ليوم من �حتفال منظم �أو�صل هدفا 
و�����ص���ح���ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي������ة 2030 
وهو خر تهيئة تختتم بها �جلامعة 
مل�صتقبل  ودف��ع��ه��م  ط��اب��ه��ا  م�����ص��رة 

باهر باإذن �هلل«.
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الجامعة تحتفل بخريجات الكليات
الصحية والحاسب واآلداب

ريم العسيري،
سارة القحطاني

�لدفعة  بتخريج  �جل��ام��ع��ة  �حتفلت 
�ل�صحية  �ل��ك��ل��ي��ات  ط��ال��ب��ات  م��ن   19
و�لآد�ب،  �لآيل  �حل���ا����ص���ب  وك���ل���ي���ات 
بقريقر، م�صاء  �مل�صرح �جلامعي  على 
�لأرب����ع����اء، ب��ح�����ص��ور م�����ص��اع��دة وكيل 
�جل��ام��ع��ة ل��ك��ل��ي��ات �ل��ب��ن��ات �لأ���ص��ت��اذة 
�أبوملحة، وعميد�ت  خلود  �لدكتورة 
�لكليات، ووكيات �لعماد�ت �مل�صاندة، 

وع�����ص��و�ت هيئة �ل��ت��دري�����س، و�أم��ه��ات 
�خلريجات.

خرية  �لدكتورة  �حلفل  وقدمت 
ب���اآي���ات من  �آل ح�����ص��ن. وب����دئ �حل��ف��ل 
�ل���ق���ر�آن م��ن �ل��ط��ال��ب��ة ���ص��ارة �ل��غ��م��ري، 
�ألقتها  �ل��ت��ي  �خل��ري��ج��ات  كلمة  تلتها 
بالنيابة عنهن �لطالبتان �صهد عبد�هلل 
ب��رك��وت م��ن ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب و�جل���ر�ح���ة، 

و�أفنان م�صبب تركي من كلية �لآد�ب.
�لقبول  عميد  �أع��ل��ن  ذل���ك،  عقب 
و�ل��ت�����ص��ج��ي��ل �ل���دك���ت���ور ع��ب��د�مل��ح�����ص��ن 

�ل���ق���رين �ل��ن��ت��ي��ج��ة �ل���ع���ام���ة مل��رح��ل��ت��ي 
��صتمعت  ث��م  و�ل���دك���ت���ور�ه،  �ملاج�صتر 
�جلامعة  مدير  كلمة  �إل��ى  �حل��ا���ص��ر�ت 
�لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء �هلل 

�ل�صلمي.
م�صاعدة  كرمت  �حلفل  ختام  ويف 
وكيل �جلامعة لكليات �لبنات �لأ�صتاذة 
�خلريجات  �أبوملحة  خلود  �ل��دك��ت��ورة 
�حل��ا���ص��ات ع��ل��ى �مل���ر�ك���ز �لأول�����ى من 
عبد�لرحمن  ف��اي��زة  وه��ن  �ملاج�صتر، 
ح�������ص���ن �ل���������ص����ه����ري �حل����ا�����ص����ل����ة ع��ل��ى 

ماج�صتر يف �ل�صنة وعلومها من كلية 
�آل جابر  �ل�صريعة، و�صارة مد�وي علي 
�ل��ق��ر�آن  يف  ماج�صتر  ع��ل��ى  �حل��ا���ص��ل��ة 
وع��ل��وم��ه م���ن ك��ل��ي��ة �ل�����ص��ري��ع��ة، وغ���ادة 
على  �حلا�صلة  �ل��ب��ك��ري  ظ��اف��ر  حممد 
�لعلوم  كلية  م��ن  �لأدب  يف  ماج�صتر 

�لإن�صانية.
وكيل  م�صاعدة  قالت  جهتها،  من 
�جل���ام���ع���ة ل��ك��ل��ي��ات �ل���ب���ن���ات �لأ����ص���ت���اذة 
�لدكتورة خلود �صعد �أبوملحة »عا�صمة 
للوطن،  �ليوم  تزف  �لعربيه  �ل�صياحة 

برعاية �مرها �ملحبوب �صاحب �ل�صمو 
�مللكي �لأم��ر في�صل بن خالد، كوكبة 
مميزة من خريجي وخريجات جامعة 
ع�صرة  �لتا�صعة  �ل��دف��ع��ة  خ��ال��د،  �مل��ل��ك 
و�لتي متيزت كونها �أول دفعة من جيل 
�لدكتور�ه  درج��ة  بن  ما   2030 �لروؤية 
و�ملاج�صتر و�لدبلوم و�لبكالوريو�س يف 

�صتى �لتخ�ص�صات«.
وت��اب��ع��ت »ت��ع��ت��ر م���ب���ادرة م��ع��ايل 
م���دي���ر �جل���ام���ع���ة �لأ����ص���ت���اذ �ل���دك���ت���ور 
بح�صور  �ل�صلمي،  �هلل  رج��اء  ب��ن  فالح 

وم�����ص��ارك��ة �أم���ه���ات �خل��ري��ج��ن فرحة 
�أب��ن��ائ��ه��ن �مل��م��ي��ز ب�صمة  �ل��ت��خ��رج م���ع 
���ص��ت��ظ��ل يف ذ�ك�����رة ك���ل �أم وك���ل خ��ري��ج، 

ي�صكر عليها معاليه«.
وخ���ت���م���ت »�أمت�����ن�����ى ل���ه���ذ� �جل��ي��ل 
�ل��ر���ص��ي��دة،  حكومتنا  ظ��ل  يف  �ل��ت��وف��ي��ق 
حفظ �هلل وطننا و�أد�م �هلل علينا نعمة 
�لأم�����ن و�لأم������ان يف ظ���ل ق��ائ��د �حل���زم 
و�لعزم خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك 
عهده،  وويل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز،  ب��ن  �صلمان 

وويل ويل �لعهد«.
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�أب�������دت ع�����دد م����ن �خل���ري���ج���ات ���ص��ع��ادت��ه��ن 
باكتمال فرحتهن بالتخرج، و�صكرن كل من 
�صاندهن طو�ل م�صو�رهن �لدر��صي، خا�صة 
ع�صو�ت هيئة �لتدري�س على ما قدمن من 

جهد خال �صنو�ت �لدر��صة.
ذي�����اب  �آل  رمي  �خل����ري����ج����ة  وق�����ال�����ت 
بتخرجي  ف��رح��ت��ي  »�ك��ت��م��ل��ت  �ل��ق��ح��ط��اين 
ول��ق��د �ن��ت��ه��ى م�����ص��و�ري �جل��ام��ع��ي، م��ودع��ة 
لاأبد،  �ل��در����ص��ة  ومقاعد  و�ل�صهر  �لكتب 

�للهم لك �حلمد يا رب«.
ب���دوره���ا، ت���رى �خل��ري��ج��ة �أم����ل علي 
�صعور  �أن  �ل��ت��اري��خ  ق�����ص��م  �لقحطاين من 
ح�صور  ويكفيهن  يتكرر  ل  ���ص��يء  �لتخرج 
وقالت  فرحتهن،  وم�صاركتهن  �أم��ه��ات��ه��ن 
»�أح���م���د رب���ي ع��ل��ى ت��خ��رج��ي، و�أن�����ا �صعيدة 
بهذه �ملنا�صبة �لتي �صتظل يف ذ�كرتي طيلة 

حياتي«.
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق����ال����ت �أث�������ر م�����ص��ف��ر 
»اأ�ضكر  حا�ضب(:  علوم  )خريجة  احل�ضف 
ك���ل م���ن ���ص��ان��دين، و�أح�������س ب����اأن �ل��ك��ل ب��ات 
فرحي  بزخات  �رت��وت  �صعوري،  ي�صاطرين 

�لأي���دي  و�أ�صكر كل  خلفي،  وق��ف  م��ن  وك��ل 
�ل���ت���ي �رت���ف���ع���ت ت���دع���و يل وت���رت���ف���ع �ل��ي��وم 

لت�صفق �بتهاجا و�صرور�«.
و�أ�����ص����اف����ت »ف����رح����ة و�ح�������دة ت�����ص��م��ت 
�ل��ع��امل، تخرجت لأمنح  �أم��ام��ه��ا ك��ل ل��غ��ات 
�حلا�صر �إجناز� يتوق له �مل�صتقبل، وخطوة 
�ل��ت��ف��وق،  يكللها  �ل��ع��ل��م  ب��ح��ور  ع��ب��اب  ت�صق 
تخرجت لأمنح وطني فرد� جديد� ي�صاهم 
للحلم  ليكن  ت��خ��رج��ت  ورق��ي��ه،  ت��ق��دم��ه  يف 

بقية، فتخرجي ولدة حلم طال �نتظاره«.
ت وف���������اء �ل����ق����ح����ط����اين »ن���ظ���م  ع���������رنّ
حلمها  بتحقيق  �صعادتها  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات» 
ب���ال���ت���خ���رج، م�����ص��رة �إل�����ى �أن���ه���ا ���ص��ت��و����ص��ل 

م�صو�رها �لأكادميي لتحقيق حلمها. 
وق��ال��ت ب�صاير �أح��م��د �ل��غ��روي »ع��اج 
»�أنا فخورة بتفوقي و�صعيدة باأن  طبيعي»: 
و�صلنا لهذ� �ليوم بعد �صر وكفاح ومعاونة 
باأن  �أم��ل  وكلي  وم�صوؤوليها،  جامعتنا  من 
�أقدم ما يليق بهذ� �لوطن، و�أن �أخدمه على 
�لوجه �ملطلوب، و�أمثله خر متثيل يف كافة 

�ل�صعد و�مل�صتويات«.

خريجات: تخرجنا 
لنمنح الحاضر 

إنجازا يتوق له 
المستقبل
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أمهات الخريجين يطوقن أبناءهن بالورود
ريم العسيري،

سارة القحطاني

ع�صري من  مهند  �خل��ري��ج  و�ل���دة  �أك���دت 
جمتهد  ل��ك��ل  �لكهربائية �أن  �ل��ه��ن��د���ص��ة 
ن�صيبا، وقالت »هذ� تعب �بني خال خم�س 
�صنو�ت يجنيه �ليوم، ون�صاأل �هلل �أن يوفقه 

ملا هو �آت«.
وق��ال��ت و�ل���دة �خل��ري��ج خالد خمافة 
ع���ب���ار�ت  ت�����ص��ف��ه��ا  �أن  »���ص��ع��ادت��ي ل مي��ك��ن 
بتخرج �بني خالد من �صرح تعليمي عظيم 
ك��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ���ال���د، ���ص��رح ع����رف عنه 
فحق  وج��دي��د،  تطور  ك��ل  ومتابعة  �لتميز 
�بني خال  �أفخر بجني ثمرة تعب  �أن  يل 

�صنو�ت در��صته، وحق يل �أن �أفخر باأن هذ� 
�لتخرج كان من جامعة كهذه«.

ب���دوره���ا، ط��وق��ت و�ل���د �خل��ري��ج رد�د 
�ل�����زه�����ر�ين م����ن ك��ل��ي��ة �ل�����ص��ي��دل��ة ع��ن��ق��ه 
»�إن  وق��ال��ت  �إع���ان تخرجه،  بعد  ب��ال��ورود 
حياتي،  حلظاتي  �أ�صعد  من  �للحظة  ه��ذه 
�لقدير  �لعلي  �أ�صاأل �هلل  �أن  �إل  ول ي�صعني 
�خلريجن  لكل  حليفا  �لتوفيق  يجعل  �أن 

�ليوم«.

فرحة غامرة
�أما �أم �خلريج �أحمد دخيل �ل�صهر�ين »كلية 
�لهند�صة»، فقد قالت »فرحتي و�صعوري ل 
يو�صفان بهذ� �ليوم، و�حلمد �هلل على هذه 

�لنعمة �لتي �أتت بعد �نتظار وتعب، و�أ�صاأل 
جميعا».  �أب��ن��ائ��ي  ���ص��ع��ادة  يبلغني  �أن  �هلل 
ر�جح  عبد�لرحمن  �خلريج  و�ل��دة  وقالت 
�مللك  ج��ام��ع��ة  ط���اب  �أح���د  وه���و  �لعتيبي، 
هذ�  »�صعوري  حما�صبة،  وتخ�ص�صه  خالد، 
�ل��ي��وم غ��ر ع����ادي، و�أح��م��د �هلل �ل���ذى مد 
يف ع��م��ري �إل����ى ه���ذ� �ل���ي���وم، و�أن����ا م��ث��ل �أي 
و�أل  و�ل�����ص��د�د،  �لتوفيق  لبنها  �أم تتمنى 

ي�صيع لها تعب«.
وع��رت كل من و�ل��دة �خلريج خالد 
ووال��دة  كهربائية(،  )هند�ضة  القحطاين 
عبداهلل القحطاين )طب(، ووالدة عاي�س 
م��رع��ي ن��ا���ض��ر )ه��ن��د���ض��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة(، عن 
عظيم �مل�صاعر �لتي تختلج يف �صدورهن يف 

هذ� �ليوم، موؤكد�ت �أن هذ� �جلهد و�لنجاح 
خال  وكفاحهن  �أبنائهن  تعب  ث��م��رة  ه��و 
�لأبناء  �لأمهات،  و�أهدت  در��صتهم.  �صنو�ت 
وه�����ذ� �ل��ن��ج��اح ل��ل��وط��ن �ل���غ���ايل خل��دم��ت��ه 

ورفعته.

فخورات باألبناء
وقالت و�لدة �لطالبة �خلريجة هاجر بنت 
در����ص��ات  »ق�صم  ده��م��ان  �آل  �صعيد  ب��ن  علي 
هي  ها  �ملنتظر،  �ليوم  هو  »ه��ا  �إ�صامية»: 
هو  ها  و�لع��ت��ز�ز،  �لفخر  هو  ها  �لفرحة، 
�إنه حفل تخرج جنة دنيتي  �أت��ى،  �ليوم قد 
ه��اج��ر، �أق��ول��ه��ا وب��ك��ل �ع��ت��ز�ز �أرف���ع ر�أ���ص��ي 
عاليا بروؤيتك خريجة، و�أقول لك مبارك 

�أجمل  فيه  ينعقد  �ل��ذي  �ليوم  ه��ذ�  عليك 
حلظة كنت �أنتظرها وبفارغ �ل�صر«.

يف  ت��ت��خ��رج  �ب��ن��ت��ي  »�أرى  و�أ����ص���اف���ت 
�جلامعة لتنطلق �إلى حياة مليئة باإذن �هلل 

بالتوفيق، �إلى �لأمام يا جنة دنيتي«.
وت���اب���ع���ت »ع����اج����زة ع����ن ت���رج���م���ة م��ا 
ب��د�خ��ل��ي ول��ك��ن��ي �أق��ول��ه��ا ب��ع��د ت��وف��ي��ق �هلل 
تعالى لك يا هاجر كانت عزميتك �صادقة 
وق��وي��ة ب��رغ��م �ل�����ص��ع��وب��ات �ل��ت��ي و�جتهك 
لإمت��������ام ه������ذه �لأم����ن����ي����ة ل������دى و�ل����دي����ك 
له،  �صعيت  ملا  و�صلت  وطموحك  و�أمنيتك 
ن�صمات  كل  يف  تر�فقك  لك  دعو�تنا  كانت 
حياتك، ما �أجمل �ل�صعور بالنجاح، و�أمتنى 
كعادتها،  وطموحة  متاألقة  �بنتي  �أرى  �أن 

و�أق������ول ل��ه��ا ب��ن��ي��ت��ي �حل��ب��ي��ب��ة وف���ق���ك �هلل 
و�صددك خطاك«.

رسالة صديقة 
�صديقتنّي:  »�إل���ى  �لقحطاين  ب��ي��ان  وق��ال��ت 
و�أجماد ع�صري، �صاحبتي  �ل�صهري،  وفاء 
�ل����ط����م����وح، �مل����وه����ب����ة، �مل�����ب�����ادئ، �ل��ف��ط��ن��ة، 
و�ل��ع��ظ��م��ة؛ ك��اف��ح��ت��م��ا ح��ت��ى و���ص��ل��ت��م��ا �إل��ى 
�لطريق  بد�ية  هنا  �لبد�ية.  �لنهاية  خط 
�ملُنتظر، متاأكدة متام �لتاأكد من �أنه �صيكون 
�لامتناهية  �لإن����ارة  ذ�  �لأج��م��ل  �ل��ط��ري��ق 
�صتن�صئانه  �لذي  �ل�صحيح  و�مل�صار  �لو�صوح 
من  و�أم���ٌة  فيه  ت�صر�ن  �لعالية؛  بقيمكما 

بعدكما ت�صر«.

العدد 205  |  26 رجب 1438  |  23 إبريل 2017حفل تخريج الدفعة 19 من طالب وطالبات الجامعة



حفل تخريج الدفعة 19 من طالب وطالبات الجامعة العدد 205  |  26 رجب 1438  |  23 إبريل 2017



العدد 205  |  26 رجب 1438  |  23 إبريل 2017حفل تخريج الدفعة 19 من طالب وطالبات الجامعة



حفل تخريج الدفعة 19 من طالب وطالبات الجامعة العدد 205  |  26 رجب 1438  |  23 إبريل 2017



العدد 205  |  26 رجب 1438  |  23 إبريل 2017حفل تخريج الدفعة 19 من طالب وطالبات الجامعة



حفل تخريج الدفعة 19 من طالب وطالبات الجامعة العدد 205  |  26 رجب 1438  |  23 إبريل 2017



العدد 196  |  17 ربيع الثاني 1438  |  15 يناير 2017تميز علمي قضايا

قلة أجهزة الصراف اآللي بالجامعة 
..هاجس يقلق الطالب

طالبنا
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قضايا

�خلدمية،  �جلامعة  مر�فق  من  مرفق  �أي 
�إل���ى �صرف  �ل��ط��ال��ب  وذل���ك ب�صبب ح��اج��ة 
مبلغ مايل لق�صاء ما يحتاجه من �ملر�فق 

�خلدمية يف �جلامعة«.
�أن ي��ت��م ت��وف��ر  و�ق�����رح �ل�����ص��ه��ر�ين 
ويف  �لبوفيهات،  يف  �لآيل  �ل�صحب  �أج��ه��زة 
م���ر�ك���ز خ���دم���ة �ل��ط��ال��ب ل��ت��ت��ي��ح ل��ل��ط��ال��ب 
ب�صكل  له  �ملقدمة  �خلدمات  من  �ل�صتفادة 

�صحيح.

عبدالعزيز رديف

�أك���د ع���دد م��ن ط���اب �جل��ام��ع��ة معاناتهم 
م��ن ع���دم ت��وف��ر �أو ن���درة �أج��ه��زة �ل�����ص��ر�ف 
يف  باأكملها  �جلامعية  �ملدينة  د�خ��ل  �لآيل 
ظل غياب �أجهزة �ل�صبكات لدى �لبوفيهات 
�لطاب، وهي  �لت�صوير وخدمات  ومر�كز 
�جلهات �لتي يردد عليها �لطالب يف �ليوم 
�أكرث من مرة، م�صرين �إلى �أن ذلك ي�صبب 
حمل  عليهم  ويفر�س  كثرة،  متاعب  لهم 
با�صتمر�ر، فيما يعني غياب  �لنقود »كا�س« 

ذلك �أثناء فرة �لدو�م، تاأزم �لأو�صاع.

أزمة حقيقية
�لهند�صة  كلية  ط��ال��ب  �أب����دى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
حم��م��د �ل��ق��ح��ط��اين ����ص��ت��ي��اءه م���ن �ن��ع��د�م 
�أجهزة �ل�صرف �لنقدي و�لآيل د�خل �حلرم 
�جلامعي، مبديا ��صتغر�به من �إز�لة بع�س 
�أجهزة �ل�صرف من مد�خل �لكليات، و�لتي 
كانت تقدم خدمة جيدة للطاب �جلامعة 
ومن�صوبيها. وقال »نعاين كطاب من �أزمة 
�جلامعة  د�خ���ل  �جل��ان��ب  ه���ذ�  يف  حقيقية 
ون��ع��اين كثر� يف  �لر�صمي،  دو�م��ن��ا  و�أث��ن��اء 
ن�صطر  حيث  �حتياجاتنا،  تغطية  �صبيل 
�إل���ى �خل���روج م��ن �مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة، وهو 
�أمر بحد ذ�ته م�صكلة يرتب عليها م�صاكل 

�أخرى �أهمها �لتاأخر على �ملحا�صر�ت«.

الخروج من الجامعة
من  �ل�صهر�ين  ع��ب��د�هلل  �ل��ط��ال��ب  �أك���د  كما 
�ن��ع��د�م  �أن  �ل��ع��ل��وم �لإد�ري�����ة و�مل��ال��ي��ة،  كلية 
�أج����ه����زة �ل�������ص���ر�ف ي���ج���ر �ل����ط����اب ع��ل��ى 
�خل����روج م��ن �جل��ام��ع��ة ل��ل��ت��زود ب��امل��ال عند 

�حلاجة �إلى ذلك.
وق���ال »ل ت��ق��ل �أه��م��ي��ة ت��و�ف��ر �أج��ه��زة 
���ص��رف ن��ق��دي د�خ���ل �حل���رم �جل��ام��ع��ي عن 

جهاز وحيد
و�لإد�ري���ة  �لعلوم  كلية  طالب  ��صتكى  فيما 
�ل�صر�فات  �لقرين من ندرة  و�ملالية خالد 
�ل���ن���ق���دي���ة د�خ������ل �جل���ام���ع���ة، وق������ال »رغ����م 
�مل�������ص���اح���ة �ل���ك���ب���رة ل��ل��م��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة 
بالقريقر، وكرثة عدد طابها ومن�صوبيها، 
�أن���ه ل ي��ت��وف��ر ب��ه��ا ���ص��وى ج��ه��از �صحب  �إل 
نقدي و�حد، مما يجعل �لإقبال عليه كثيفا 
وب��ا���ص��ت��م��ر�ر، وه���ذ� �لإق��ب��ال ب���دوره ي�صبب 

باإحد�ث  ينتهي  �جلهاز  على  كبر�  �صغطا 
�أعطال فيه، وبالتايل عدم �ل�صتفادة منه«، 
�أن غياب �أجهزة �ل�صرف �لآيل  �إلى  م�صر� 
�خل��روج من �جلامعة  �لطاب على  يجر 

لتغطية �حتياجاتهم من خارجها.

بعد أجهزة الصراف
�أما �لطالب �أحمد �آل �صاهر من كلية �لعلوم 
�لطبية �لتطبيقية، فنادى ب�صرورة توفر 

�أجهزة �صر�ف نقدي على مد�خل �لكليات، 
كما كان عليه �حلال �صابقا.

د�خل  �ل�صر�ف  �أجهزة  »�ن��ع��د�م  وق��ال 
ل��ل��ط��اب ب�صكل  �أزم������ة  ي�����ص��ب��ب  �جل���ام���ع���ة 
ليقدم  وحيد  جهاز  توفر  �أن  كما  و����ص��ح، 
يبدو  ل  �لطاب،  كبر من  لعدد  خدماته 
�أمر� منطقيا لأنه ل يكفي، �إ�صافة �إلى ُبعد 

مكانه عن جميع �لكليات«.
و�أ����ص���اف »ي��ج��ب ع��ل��ى �ل��ق��ائ��م��ن على 

�إلز�م  �لبوفيهات ومر�كز خدمات �لطاب، 
�صحب  �أج��ه��زة  ب��ت��وف��ر  �مل�صغلة  �ل�����ص��رك��ات 
من  �لفائدة  حتقيق  للطالب  ليت�صنى  �آيل، 

�خلدمات �ملقدمة له د�خل كليته«.

توفير بدائل
�لعلوم  كلية  �صم طالب  �ل�صياق،  نف�س  ويف 
�لطبية �لتطبيقية ح�صن �آل معدي �صوته 
من  �ل��ط��اب  معاناة  م��وؤك��د�  �صابقيه،  �إل���ى 

�نعد�م �أجهزة �ل�صرف �لنقدي �لآيل.
وق���ال »ي��ج��ب ت��وف��ر �أج���ه���زة ���ص��ر�ف 
�لكليات، كما كان عليه �حلال  نقدي د�خل 
�صابقا، �أو تايف ذلك بتوفر �أجهزة �صحب 
�آيل يف مر�كز �خلدمة و�لبوفيهات و�ملطعم 
�جلامعي �أي�صا«، و�أ�صاف �آل معدي »خروج 
�ل��ط��ال��ب م��ن �جل��ام��ع��ة ب��غ��ر���س �حل�صول 
على �ملال لا�صتفادة من خدمات �جلامعة 
ب��ح��د ذ�ت���ه ي��ع��د م��ع��ان��اة ك��ب��رة م��ن ناحية 
من  �صيعاين  �أنه  �إلى  �إ�صافة  �لوقت،  �صياع 
�خل��روج  و�صعوبة  �خلارجية  �ملو�قف  �أزم��ة 

منها و�إيجاد موقف جديد مرة �أخرى«.

إعادة نظر
ف��ي��م��ا �أك�����د ط���ال���ب ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم �ل��ط��ب��ي��ة 
�لتطبيقية زياد �ل�صهر�ين �أن مقر �جلامعة 
كبرة  مب�صاحة  ميتاز  بالقريقر  �لرئي�صي 
ج��د�، وع��دد ط��اب كبر مما يجعل جهاز 
للم�صاحة  ل  يكفي  ل  و�ح��د�  نقدي  �صحب 

ول �لعدد.
توزيع  �لنظر يف  �إع����ادة  »ي��ج��ب  وق���ال 
�لآلية يف �جلامعة  �لنقدي  �ل�صحب  �أجهزة 
وت��ق�����ص��ي��م��ه��ا ب��ح�����ص��ب �ل���ك���ل���ي���ات و�أم����اك����ن 
موؤكد�  �صحب«،  �إل��ى  حتتاج  �لتي  �خلدمات 
�أن �خل��روج من �جلامعة من �أجل �ل�صحب 
�أمر يقود �إلى �أ�صر�ر �أخرى، مطالبا باإعادة 

�لنظر يف هذ� �ملو�صوع.

حممد القحطايناأحمد اآل �ضاهرعبداهلل ال�ضهراينخالد القرين زياد ال�ضهراينح�ضن اآل معدي

الصراف اآللي
ح��ا���ص��وب  ج���ه���از  ه���و  �لآيل  �ل�������ص���ر�ف 
ن  ميكنّ �صلكية،  ول  �صلكية  و�ت�����ص��الت 
ع��م��اء �مل��وؤ���ص�����ص��ات �مل��ال��ي��ة م��ن �إج���ر�ء 
�لعامة،  �لأم��اك��ن  يف  مالية  م��ع��ام��ات 
دون �حلاجة �إلى وجود موظف �لبنك. 
م��ن  �أي  �إج������������ر�ء  ي���ت���ط���ل���ب  ول 
�لعمليات �صوى �إدخال بطاقة �ل�صر�ف 
مع  �لبا�صتيك  م��ن  �مل�صنوعة  �لآيل 
�ل��ب��ط��اق��ة  �أو  �مل��غ��ن��اط��ي�����ص��ي،  �ل�����ص��ري��ط 
�ل��ت��ي  �ل����رق����اق����ة،  ذ�ت  �ل��ب��ا���ص��ت��ي��ك��ي��ة 
حت��ت��وي ع��ل��ى رق���م وب��ع�����س �مل��ع��ل��وم��ات 
�أمان  �لأمنية، وتوفر ماكينة �ل�صر�ف 

�ل��دول،  بع�س  ويف  مل�صتخدميها.  كامل 
نظام  على  �لآيل  �ل�صر�ف  �آلت  تعمل 

ويندوز.
ي����ط����ل����ق ع�����ل�����ى �جل��������ه��������از  ������ص����م 
�أو   Automated Teller Machine

ATM �خت�صار�.
وب���ا����ص���ت���خ���د�م �أج����ه����زة �ل�����ص��ر�ف 
�إل��ى  �ل��و���ص��ول  للعماء  مي��ك��ن  �لآيل، 
�لنقود  ل�صحب  �مل�صرفية  ح�صاباتهم 
»�ل�صلف  �أو ل�صتخد�م بطاقة �لئتمان 
�حل�صابات،  �أر���ص��دة  وفح�س  �لنقدية« 

ف�صا عن ت�صديد �لفو�تر. 

�ل�صر�ف �لآيل  �آلة  بد�ية �خ��ر�ع 
ك���ان���ت يف ن���ي���وي���ورك ح����ن ق�����ام ل��وث��ر 
جورج �صيمجيان عام 1939 باخر�عها 
وت��رك��ي��ب��ه��ا يف م�����ص��رف »���ص��ي��ت��ي ب��ان��ك« 
ب�صبب  �أ�صهر،   6 �أزيلت بعد  �لآلة  ولكن 

عدم تقبل �لعماء لفكرتها.
�لآل��ة  فكرة  بعد، مل تطرح  وفيما 
مرة �أخرى �إل بعد �أكرث من 25 عاما، 
 De La Rue ���ص��رك��ة  �أن ط��رح��ت  ب��ع��د 
�إل����ك����روين،  �آيل  ����ص���ر�ف  ج���ه���از  �أول 
 Enfield م��دي��ن��ة  يف  ت��رك��ي��ب��ه  ج����رى 
�صمال لندن يف 27 يونيو 1967 ل�صالح 

ب��ن��ك »ب���ارك���ل���ي���ز«؛ وق����د �خ�����رع ذل��ك 
 John �جلهاز »جون �ص�صرد - بارون« 
�لبنك،  ل�صالح   Shepherd Barron
وذلك على �لرغم من �أن هنالك �لكثر 
�إلى  من بر�ء�ت �لخر�ع �لتي �صجلت 

خمرعن �آخرين يف �لوقت نف�صه.
ويف 2005 منح جون �صرد بارون، 
�أ�صيف  ك��م��ا  �ل��ري��ط��اين   OBE و���ص��ام 
�ل�����ص��رف ب�صبب �خ��ر�ع��ه  �إل���ى ق��ائ��م��ة 
�لآل���ة،  ��صتخدم  م��ن  �أول  وك���ان  �مل��ه��م. 
و�لفنان  �أرت��ي��ث  فالري  �لريطانيان 

ريج فرين.  

�ل�صر�ف  �أج��ه��زة  ��صتخدمت  وق��د 
�لآيل على نطاق و��صع للمرة �لأولى يف 
�أجهزة  عر   ،1973 ع��ام  �ملتحدة  �ململكة 
�صممت  وق��د   ،IBM  2984 �إم«  ب��ي  »�آي 
»ل��وي��دز«،  م�صرف  م��ن  طلب  على  ب��ن��اء 
و�ن��ت�����ص��رت ب��ع��د ذل����ك يف خم��ت��ل��ف دول 
�ل��ع��امل حتى �أ���ص��ح��ت ج���زء� م��ن �حلياة 

�ليومية للنا�س.
وتعتر IBM 2984 �أول �آلة �صحب 
�أمو�ل حقيقية يف �لتاريخ مماثلة لآلت 
�ليوم، ول تز�ل عامة جتارية م�صجلةل� 

»لويدز تي �إ�س بي« يف �ململكة �ملتحدة.

»ال تقل أهمية 
توافر أجهزة صرف 
نقدي داخل الحرم 
الجامعي عن أي 
مرفق من مرافق 
الجامعة الخدمية، 
وذلك بسبب حاجة 
الطالب إلى صرف 
مبلغ مالي لقضاء 
ما يحتاجه من 
المرافق الخدمية 
في الجامعة«

+ 
ق
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دراسات

خريجو الجامعة 
واإلعالم

خلريجي  تقيمها  �لتي  �ل�صنوية  �لحتفالية  �ملا�صي،  �لأ�صبوع  �جلامعة  عا�صت 
وخريجات �جلامعة، ممن �أم�صو� �صنو�ت �لدر��صة كاملة، وقد هياأتهم �جلامعة 
بكل ما ينفعهم علميا وعمليا، فكل طالب متر عليه هذه �لأيام يعي�س فرحتها 
�مل�صركة مع �أ�صرته و�أ�صدقائه وجمتمعه، و�لكل منهم ي�صعد لفرح هذ� �خلريج، 
خا�صة �أن هذه �لنهاية �ل�صعيدة مل�صو�ره �لعلمي �صتقوده مل�صو�ر جديد يبني فيه 

نف�صه، وي�صهم مع �أقر�نه يف بناء جمتمعه ووطنه. 
و�ملفرح يف حفل هذ� �لعام هو تخرج �لدفعة �لأولى من طاب ق�صم �لإعام 
و�لت�صال باجلامعة، وهم م�صدر فخر للجامعة وللق�صم، لأنهم �لنو�ة �لأولى 
�لإعامي،  �لنتماء للمجال  �لذي فتح ذر�عيه لكل من يرغب يف  �لق�صم  لهذ� 
بكافة تخ�ص�صاته، باعتباره ق�صما جديد� يف �جلامعة، و�صيفا مميز� على �أق�صام 

�لإعام يف �جلامعات �ل�صعودية.
عملي  بحكم  �مل�صتمرة،  م�صاهدتي  هو  �لإع���ام  ق�صم  �أخ�س  يجعلني  ما   
�ملبا�صر بهم، ل�صيما  �لق�صم، و�لحتكاك  �آفاق"، لطاب وطالبات  "�صحيفة  يف 
طاب ق�صم �ل�صحافة و�لإذ�عة و�لتلفزيون، وما مل�صته من حما�صة وحب للعمل 
�لإعامي �لذي �صيخرج لنا طابا مميزين يف هذه �ملهنة، لأن لديهم �ل�صتعد�د 

�لفطري لهذه �ملهنة، و�لرغبة يف حتقيق �أكر فائدة علمية من �لق�صم.
�لتطور  ومل�صت  جتربتهم،  من  ج��زء�  ع�صت  لأنني  بهم،  كثر�  متفاءل  �أن��ا 
بها،  كلفو�  �لتي  �مليد�نية  �لأع��م��ال  بع�س  خ��ال  م��ن  عمليا،  لهم  ح��دث  �ل��ذي 
�أن هذ� �لق�صم �صيخرج  و�أ�صبحو� من �لأ�صخا�س �لذين يعتمد عليهم، و�ملفرح 
لنا جيا �إعاميا متخ�ص�صا، يفيد منطقة ع�صر ب�صفة خا�صة، و�لوطن ب�صفة 

عامة.
وتدل هذه �لحتفالية �ل�صنوية على �لرغبة �لأكيدة من �جلامعة يف توديع 
�أبنائها وبناتها مبا يليق بهم باحتفال �صيكون له �صدى وذكرى جميلة ختم بها 

�لطاب �صنو�ت در��صتهم. 

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

دراسة جامعية تتناول تحسين 
اتخاذ قرارات األجهزة الحكومية

�لبحوث  معهد  ع��ن  ���ص��ادرة  در����ص��ة  تطرقت 
خالد،  �مللك  بجامعة  �ل�صت�صارية  و�لدر��صات 
�ل���ق���ر�ر�ت يف  �ت��خ��اذ  ب��ع��ن��و�ن »حت�صن عملية 
�إل����ى ج��وه��ر �لعملية  �لأج���ه���زة �حل��ك��وم��ي��ة«، 
�لإد�ري���������ة وه����و �ت���خ���اذ �ل�����ق�����ر�ر�ت، وب��ح��ث��ت 
���ص��ب��ل حت�����ص��ن ه�����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات 
عن  »�لتنقيب  تقنيات  خ��ال  من  �حلكومية، 
�لإد�رة  متنح  �لتي   Datamining �لبيانات« 
على  �لقدرة  لها  تتيح  حيث  و�فية،  معلومات 
�ل�صتك�صاف، ومتكنها من �لتعرف على �لكثر 
�مل�����ص��ت��رة، وت�صهل  �ل��ق�����ص��اي��ا و�مل�����ص��اك��ل  م���ن 
�ملعلومات يف قو�عد  �أه��م  �لركيز على  عليها 
وروؤي��ة  �مل�صتقبلية،  �لتنبوؤ�ت  وبناء  �لبيانات، 
�ل�����ص��ل��وك و�لجت����اه����ات، مم���ا ي�����ص��م��ح ب��ات��خ��اذ 

�لقر�ر�ت �ل�صحيحة ويف �لوقت �ملنا�صب.

المزج بين الذكاء
والتكنولوجيا

بن  فعال  مزيجا  �لقر�ر  دع��م  نظم  وتعدنّ 

ذك����اء �لإن�������ص���ان وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات 
�لقر�ر  متخذ  تعطي  فهي  و�ل��رجم��ي��ات، 
با�صتخد�م  �لبيانات  لتحليل  مفيدة  �أدو�ت 
�لنماذج وقو�عد �لبيانات، لتقدمي �حللول 
بيئة  د�خ��ل  للم�صكات  و�لناجعة  �ملفيدة 

�لعمل.
�أن ع����دم �ه��ت��م��ام  �ل���در�����ص���ة  و�أك������دت 
و�قتناع �لإد�رة با�صتخد�م تقنية �ملعلومات 
ه����و �أه�������م م���ع���وق���ات ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���م دع���م 
�لأ�صخا�س  تو�فر  بعده عدم  ياأتي  �لقر�ر، 
�ملتخ�ص�صن يف مثل هذه �لنظم، ثم عدم 
هذه  تقدمها  �لتي  �لبيانات  ودق��ة  كفاية 
�لنظم وعدم �صموليتها، كما �أن عدم تو�فر 
�لتمويل �لكايف، و�لق�صور يف �ملعرفة بنظم 

دعم �لقر�ر كانا معوقن رئي�صين.

الحلول
و�ل��در����ص��ات  �لبحوث  معهد  عميد  �أو���ص��ح 
�ل����ص���ت�������ص���اري���ة �ل����دك����ت����ور ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف 

�لتعرف  �إلى  �لدر��صة هدفت  �أن  �حلديثي 
ع��ل��ى �آل���ي���ات �ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر و�لأ���ص��ال��ي��ب 
�لد�عمة له، ومعرفة مدى تطبيق تقنيات 
ت��ن��ق��ي��ب �ل��ب��ي��ان��ات، وح��ر���ص��ت ع��ل��ى ط��رح 
جم��م��وع��ة م���ن �حل���ل���ول �ل���ت���ي مي��ك��ن �أن 
�لتي تو�جه نظم  �ملعوقات  �إز�ل��ة  ت�صهم يف 

دعم �لقر�ر.
�إن�صاء  �إل��ى  وق��ال »�إن �ل��در����ص��ة دع��ت 
د�خ��ل  �ل���ق���ر�ر  دع���م  يف  متخ�ص�س  م��رك��ز 
م�صتقل  م��رك��ز  �أو  �حل��ك��وم��ي��ة،  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
�صيكون  و�ل����ذي  �خل����ارج،  م��ن  ل��ه��ا  م�صاند 
تفعيل  يف  �صت�صهم  ومهمة،  �أولوية  خطوة 
����ص��ت��خ��د�م ت��ط��ب��ي��ق��ات ن��ظ��م دع����م �ل��ق��ر�ر 
وت��اأه��ي��ل  ت���دري���ب  �أن  ك��م��ا   ،٪56 ب��ن�����ص��ب��ة 
يف  يتلوه  ب�����٪21،  ذل��ك  �صيحقق  �لعاملن 
لتقنية  تتبع  وح��دة  �إن�صاء  ب���٪15  �لأهمية 
دعم  نظم  يف  متخ�ص�صة  تكون  �ملعلومات، 
�لقر�ر، ثم وجود متخ�ص�صن يف تطبيقات 

نظم دعم �لقر�ر«.

مقترحات
وقدمت �لدر��صة بعد �لنتائج �لتي تو�صلت 
�إن�صاء مركز  �أهمها:  �إليها عدة مقرحات، 
�لقر�ر  دع��م  نظم  تطبيقات  يف  متخ�ص�س 
و�ل�صتفادة منه يف �إطار �لأجهزة �حلكومية 
�ملحيطة،  و�لبيئة  �ل��در����ص��ة  �صملتها  �ل��ت��ي 
وباإقامة دور�ت تدريبية للعاملن على هذه 
�لنظم؛حتى يت�صنى لهم �ل�صتفادة من هذه 

�لتطبيقات و�لتعامل معها يف عملهم.
وك���ذل���ك �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة �ل��وع��ي 
نظم  تطبيقات  ��صتخد�م  وم��ز�ي��ا  باأهمية 
دع����م �ل����ق����ر�ر، ع���ن ط���ري���ق ع��ق��د �ل���ن���دو�ت 
و�مل���ح���ا����ص���ر�ت و�ل���ل���ق���اء�ت �مل��ف��ت��وح��ة بن 
م��ت��خ��ذي �ل���ق���ر�ر و�لأك���ادمي���ي���ن، �إ���ص��اف��ة 
ن�صر �حلالت  فيها  يتم  �لتي  �لن�صر�ت  �إلى 
نظم  تطبيقات  ف��و�ئ��د  تبن  �لتي  �لعملية 
دعم �لقر�ر، و�صرورة ��صتخد�م تكنولوجيا 
�ملعرفية  �لبيانات مبفاهيمها  �لتنقيب عن 
و�لأدو�ت  �لأ�صاليب  و��صتخد�م  و�لتقنية، 

�لتي توفرها ل�صتخا�س �ملعرفة �ملخفية، 
وتوفر كل ما يلزم من خمازن وم�صتودعات 
با�صتمر�ر  حتدث  بيانات  وقو�عد  للبيانات 
من  �لتي  و�ملعلومات  �ملعرفة  ل�صتخا�س 
�لإد�ري  �ل�صق  تطوير  يف  �مل�صاعدة  �صاأنها 

ومر�حل �تخاذ �لقر�ر.

و�لدر��صات  �لبحوث  معهد  �أن  يذكر 
�ل���ص��ت�����ص��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة �أ����ص���در �ل��ع��دي��د 
ت�صهم يف دعم  �ل��ت��ي  �ملهمة  �ل��در����ص��ات  م��ن 
�لإد�ري������ة،  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أد�ء  وت��ع��زز  �ل��ت��ن��م��ي��ة، 
�إ�����ص����اف����ة �إل������ى در�������ص�����ات �أخ�������رى ���ص��رع��ي��ة 

و�جتماعية وتربوية وعلمية.
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د. شرحبيل بن إبراهيم: التمسك بالعربية
خط دفاع عن هويتنا

وتعلمها  �ل��ع��رب��ي��ة  �إت���ق���ان  ع��ل��ى  ي��ح��ث��ن��ي 
نف�صي  يف  غر�س  مم��ا  �ل�صحيح،  ب�صكلها 
ح��ب��ه��ا، خ��ا���ص��ة �أن���ه ك���ان ي��ب��ن يل عظمة 
�للغات،  �أف�����ص��ل  �أن��ه��ا  �ل��ل��غ��ة، وك��ي��ف  تلك 
ك���ان ي�صجعني على  �أن���ه  �إل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة 

در��صتها.

ما هو واقع اللغة العربية
يف اململكة؟

ز�ل����ت  ل  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ل���غ���ة  �أن  ���ص��ح��ي��ح 
ت�����ع�����اين م������ن ����ص���ع���ف ع�������ام يف �ل�������دول 
�مل��م��ل��ك��ة  �أن  ول����ك����ن  ي����ب����دو  �ل����ع����رب����ي����ة، 
من  ح����ال  �ل�صعودية �أف�صل  �ل��ع��رب��ي��ة 
خدمة  يف  تبذلها  �لتي  غرها، فاجلهود 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ك��ب��رة ج���د�، ف��ه��ي د�ئ��م��ا 

ت�صعى لن�صرها ومعاجلة ق�صاياها.
لتعزيز  �مل��ب��ادر�ت  فيها  ظهرت  فقد 
�ملحلي  �ل�صعيد  على  �لعربية  �للغة  دور 
مركز  �أن�صاأت  فرن�ها  و�ل��دويل،  و�لعربي 
�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ع��امل��ي خل��دم��ة �لعربية، 
وم��ع��اه��د ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة لغر 
�ل���ن���اط���ق���ن ب���ه���ا يف ب��ع�����س �جل���ام���ع���ات، 
جائزة  و��صتحدثت  للرجمة،  وم��ر�ك��ز 
كما  للرجمة،  �لعاملية  �حل��رم��ن  خ��ادم 
يف  �ملتميزين  ��صتقطاب  على  عملت  �أنها 

تعليم �للغة �لعربية.
 وقامت باإن�صاء �أندية �أدبية ومر�كز 
ث��ق��اف��ي��ة، وج����ائ����زة �ل������دول �ل��ت��ق��دي��ري��ة 
ل��������اأدب، وم���ع���ه���د �ل���ع���ل���وم �لإ����ص���ام���ي���ة 
و�ل��ع��رب��ي��ة يف �إن��دون��ي�����ص��ي��ا وم��وري��ت��ان��ي��ا 
وج��ي��ب��وت��ي وط��وك��ي��و و�أم����رك����ا ودع��م��ت 
ط���ب���اع���ة ك���ت���ب �ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة ل��غ��ر 
لأق�صام  �ل��دع��م  وق��دم��ت  ب��ه��ا،  �لناطقن 
�لإ�صامية  �جلامعات  يف  �لعربية  �للغة 
خ���ارج �ل��وط��ن �لعربي وع��ق��دت �ل��ن��دو�ت 
ملعاجلة  �ملتخ�ص�صة  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لعلمية 

ق�صايا ن�صر �للغة �لعربية.
كما �أن�صاأت م�صروع حت�صن م�صتوى 
�لعربية  �للغة  يف  �ل��ع��ام  �لتعليم  ط��اب 
�ل�����ص��ع��ودي��ة للغة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�جل��م��ع��ي��ة 
�لعربية، و��صتحدثت كر��صي علمية تعنى 

باللغة �لعربية.
كذلك فقد �صجعت بع�س �ملوؤ�ص�صات 
مثل  �لعربية،  تعلم  على  فيها  �خلا�صة 

خالد العمري

�أ�صاد �لدكتور �صرحبيل بن �إبر�هيم �أحمد 
باجلهود  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  يف  �ملتخ�ص�س 
�للغة  خدمة  يف  �ل�صعودية  تبذلها  �لتي 
�أنها ت�صعى لن�صرها  �إلى  �لعربية، م�صر� 

ومعاجلة ق�صاياها.
د يف ح��و�ر مع »�آف��اق« �ملبادر�ت �لتي  وع��دنّ
ق���ام���ت ب��ه��ا �مل��م��ل��ك��ة ل��ت��ع��زي��ز دور �ل��ل��غ��ة 
�ل���ع���رب���ي���ة، وم��ن��ه��ا �إن�������ص���اء م���رك���ز �مل��ل��ك 
عبد�هلل �لعاملي خلدمة �لعربية، ومعاهد 
�لناطقن بها  �لعربية لغر  �للغة  تعليم 

يف بع�س �جلامعات.

�ضرية ذاتية خمت�ضرة؟
تخ�ص�س  يف  على �لبكالوريو�س  ح�صلت 
�للغة �لعربية عام 2001، وبعدها ح�صلت 
على �ملاج�صتر يف تخ�ص�س �لأدب و�لنقد 
 2008 عام  ممتاز، ويف  بتقدير   2004 عام 
تخ�ص�س  �ل����دك����ت����ور�ه يف  ع��ل��ى  ح�����ص��ل��ت 
عملت  ممتاز،  بتقدير  �لأدبية  �لدر��صات 
للغة  مدر�صا  و�لتعليم  �لربية  قطاع  يف 
�لتعليم  ويف  �صنو�ت،  �صبع  م��دة  �لعربية 
�جلامعي مدة ت�صع �صنو�ت، كان من بن 
�لتي عملت فيها مدر�صا للغة  �جلامعات 
�لعربية �جلامعة �لأردنية، وجامعة �مللك 

�صعود، وجامعة �مللك خالد.
�أب��ح��اث يف  �صبعة  ي��ق��ارب  م��ا  ن�صرت 
جم����ات �أك���ادمي���ي���ة حم��ك��م��ة و���ص��ارك��ت 
يف  �ملنعقدة  �ل��دول��ي��ة  �مل���وؤمت���ر�ت  ببع�س 
بكتابة  و���ص��ارك��ت  وم��ال��ي��زي��ا،  �إندوني�صيا 
جملة  يف  �ل�صحفية  �مل��ق��الت  م��ن  ك��ث��ر 

جامعة �مللك �صعود وغرها.
ك��م��ا ع��م��ل��ت يف ري�����ادة ال��ن�����ض��اط ما 
ي��ق��ارب خ��م�����س ���ص��ن��و�ت وك��ن��ت ع�����ص��و� يف 
�جلمعية �ل�صعودية للغة �لعربية وع�صو� 
يف ر�بطة �أدباء باد �ل�صام، وح�صلت على 
وتقدير  �صكر  �صهادة  ع�صرين  م��ن  �أك��رث 

من �جلامعات �لتي عملت فيها.

ما الذي دفعك اإلى تخ�ض�ض 
علم اللغة العربية؟

ل��ق��د ن�����ص��اأت يف �أ���ص��رة م��ت��دي��ن��ة، ف��و�ل��دي 
د�ئما  وك��ان  �لكرمي،  �لقر�آن  يحفظ  كان 

م��وؤ���ص�����ص��ة �مل���ل���ك ف��ي�����ص��ل �خل����ري����ة، كل 
�ململكة  ب��اأن  للقول  تدفعنا  �جلهود  ه��ذه 
ود�عية  �لعربية  للغة  دولة حا�صنة  �أكر 

لن�صرها.

دور املجامع اللغوية العربية
يف تطوير اللغة؟

�لعربية  �ل��ل��غ��وي��ة  �مل��ج��ام��ع  ق��دم��ت  ل��ق��د 
ك��ث��ر� م��ن �لإجن�����از�ت يف ت��ط��وي��ر �للغة 
�ل���ع���رب���ي���ة؛ ف���ق���د �أ������ص�����درت ك���ث���ر� م��ن 
�ملعاجم لدفع حركة �لرجمة و�لتعريب، 
وه��ذه  �لعربية،  �للغة  �إل��ى  �لعلوم  ونقل 
م��ن  �لآلف  ع���������ص����ر�ت  ف���ي���ه���ا  �مل����ع����اج����م 
م�صروحة  و�لفنية  �لعلمية  �مل�صطلحات 

�صرحا دقيقا.
لغوية  �أب��ح��اث��ا  �ملجامع  ق��دم��ت  كما 
يف  تبحث  وكتبا  و�ل��ك��ت��اب��ة  �لأ���ص��ال��ي��ب  يف 
�ل��ل��ه��ج��ات �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ق��دمي��ة و�حل��دي��ث��ة 
وت��ب�����ص��ي��ط ت��ع��ل��ي��م �ل���ل���غ���ة �ل���ع���رب���ي���ة ويف 
تي�صر �لكتابة و�لنحو. و�صجعت �ملجامع 
ع���ل���ى �لإن�����ت�����اج �لأدب���������ي وحت���ق���ي���ق ك��ت��ب 
�ل������ر�ث وق���دم���ت �جل���و�ئ���ز ل��ل��م��ب��دع��ن 
وع������ق������دت ن������دو�ت ث���ق���اف���ي���ة م����ت����ع����ددة، 
ول���ل���م���ج���ام���ع ق���������ر�ر�ت م���ه���م���ة ت�����ص��اع��د 
�لعربية،  �للغة  �صعف  على  يف �لق�صاء 
ت��ك��ون ل��ه��ا �صلطة  �أن  �إل����ى  ول��ك��ن حت��ت��اج 
�مل��ج��ام��ع  ق������ر�ر�ت  ت��ك��ون  نافذة، بحيث 
و�جلامعات،  و�ل���وز�ر�ت  للهيئات  ملزمة 
يلزم �جلهات  ق��ان��ون  �إ���ص��د�ر  ع��ن طريق 

�مل�صوؤولة بالأخذ بقر�ر�ت �ملجامع.

كيف تواكب اللغة العربية
التطور التقني؟

بقول غاندي »ل  �ل�����ص��وؤ�ل  ه��ذ�  ي��ذك��رين 
باجلدر�ن  يكون منزيل حماطا  �أن  �أري��د 
م�صدودة،  ونو�فذي  �جلو�نب  جميع  من 
�أريد �أن تهب ثقافات كل �لأر�س مبحاذ�ة 
م��ن��زيل وب��ك��ل ح���ري���ة، ل��ك��ن��ي �أرف�������س �أن 

يقتلعني �أحد من جذوري«. 
�أن  هلل ت�صتطيع  و�حل���م���د  ف��ل��غ��ت��ن��ا 
بقائها،  ع��ل��ى  ت��ي��ار وحت��اف��ظ  �أي  ت��و�ك��ب 
�لتي  ملرونتها  نظر�  �لتقنية  تو�كب  فهي 
ي��ع��رف��ه��ا �جل��م��ي��ع، ون���ح���ن ب��ح��اج��ة �إل���ى 
تكاتف جميع �ملوؤ�ص�صات �لتي تهتم باللغة 

اللغة العربية.. تاريخ قيد التداول
هنالك �لعديد من �لآر�ء حول �أ�صول 
�للغوين  قد�مى  ل��دى  �لعربية  �للغة 
�ل���ع���رب، م��ن��ه��ا �أن �ل��ع��رب��ي��ة �أق����دم من 
�آدم  لغة  �أنها  فزعمو�  �أنف�صهم،  �لعرب 

يف �جلنة.
ع�صر  يف  �لقبلي  �لتناف�س  ول��ع��ب 
�لعبا�صية دور� كبر� يف ن�صوء  �خلافة 
هذه �لنظريات، فزعم بع�صهم �أن يعرب 
ب���ن ق��ح��ط��ان ك���ان �أول م���ن ت��ك��ل��م ه��ذه 
�إ�صماعيل  �أن  �إلى  �لعربية، وفريق ذهب 
ل�صان  ن�صي  و�أن��ه  بها،  تكلم  �أول من  هو 
�أب��ي��ه، �إل �أن��ه ل وج��ود ل��ر�ه��ن علمية 

تثبت �أيا من هذه �لدعاء�ت.

موطن  �لعربية،  �جلزيرة  فجنوب 
يعرب، كان يتحدث بعربية خمتلفة لها 
يف  متعددة  مو��صع  يف  وعرث  قو�عدها، 
�صمال �صبه �جلزيرة �لعربية كذلك على 
كتابات قدمية بلغات متباينة وخمتلفة 
�جلاهلي،  �ل�صعر  �أو  �لقر�آن  عربية  عن 

بل هي خمتلفة عن بع�صها �لبع�س.
ومل يهتم �للغويون �لعرب �لقدماء 
»رديئة«،  لغات  و�عتروها  �للغات  بهذه 
�ع��ت��رو� لغة  ذل��ك جهلهم، فقد  وم��رد 
�لقر�آن هي �لأ�صل، رغم �أن تلك �للغات 
�أقدم من  �لعربية �جلنوبية و�ل�صمالية 

عربية �لقر�آن.

�أن در�����ص���ة  ي����رى  ك����ان  وب��ع�����ص��ه��م 
م�صيعة  و�للهجات  �للغات  تلك  وبحث 
كانو�  فقد  للجاهلية،  و�إح��ي��اء  للوقت 
متباينة  �ل���ع���رب  �أل�����ص��ن��ة  �أن  م���درك���ن 
وخم��ت��ل��ف��ة، وم��ن��ه��م م��ن ي���رى �أن��ه��ا لغة 
�أن  �ل����ر�أي  قري�س خ��ا���ص��ة، وي��وؤي��د ه��ذ� 
�للغة  ب��ه��ذه  �مل��ت��وف��رة  �لن�صو�س  �أق����دم 
هو �لقر�آن �لكرمي و�لنبي حممد �صلى 
ك��ان��ت  دع���وت���ه  و�أول  و���ص��ل��م،  ع��ل��ي��ه  �هلل 
�أج��م��ع عليه  �ل���ذي  �ل����ر�أي  بينهم، وه��و 
�أغلب �للغوين �لعرب �لقدماء، ومنهم 
�أنها لهجة عربية تطورت يف  ي��رى  من 

منت�صف �لقرن �ل�صاد�س �مليادي.
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�لعربية  �للغة  �إن  �لبع�س  ي��ق��ول 
»�للغة  �إل��ى  �ل�صامية  �للغات  �أق��رب  هي 
�حتفظت  لأن��ه��ا  وذل��ك  �لأم«،  �ل�صامية 
بعنا�صر قدمية تعود �إلى �للغة �ل�صامية 

�لأم �أكرث من �أي لغة �صامية �أخرى.
وتناق�س  تعدد  ف��اإن  �ل��ع��م��وم،  ويف 
ه����ذه �لأق��������و�ل ي�����ص��ر �إل�����ى �لأه��م��ي��ة 
�ل��ب��ال��غ��ة ل��ل��ت��و���ص��ل �إل����ى �إج���م���اع علمي 
ب�����ص��اأن��ه��ا ي���ق���وم ع���ل���ى �أب����ح����اث دق��ي��ق��ة 
وت��ن��ق��ي��ب��ات وم��ر�ج��ع��ات �آث���اري���ة بحيث 
ل ي�����ص��ت��م��ر �ل��ل��غ��ط ح����ول و�ح�����دة من 
�لعرب يف  �لتي مت�س لغة  �لأم���ور  �أه��م 

تاريخها و�أ�صولها وتطورها.

�ل��ع��رب��ي��ة، وكما  �ل���دول  ك��ل  م��ن  �لعربية 
�لتي عقدت  �مل��وؤمت��ر�ت  �أك��دت كثر� من 
�أي�����ص��ا  ب��ح��اج��ة  �لعربي �أننا  �ل���ع���امل  يف 
�إل���ى ب���ذل م��زي��د م��ن �جل��ه��ود يف تعريب 
وجميع  و�لتعليم  و�لإع���ام  �لعمل  �صوق 
�ملوؤ�ص�صات ل�صد �لفجوة بن �للغة �لعربية 
جميع  يف  و�ل�صناعية  �لتقنية  و�ل��ع��ل��وم 
�ملجالت، كما �أنه لبد من قيام �ملوؤ�ص�صات 
�أحدث  على  بالطاع  �لعربية  و�ملجامع 
ونقل  �حلديثة،  و�لتقنيات  �لخ��ر�ع��ات 
�لعربية، ومتابعة كل  م�صطلحاتها للغة 

ما هو جديد يف �لتقنية.
ك����م����ا لب��������د م������ن دع��������م �مل���ك���ت���ب���ات 
�لعلمية  �لتقليدية و�لإلكرونية بالكتب 
وزي�����ادة  ل��ل��ع��رب��ي��ة،  �حلديثة �ملرجمة 
تدريب �ملرجمن و�ملعجمين و�لتقنين 
�إلى دعم  بالإ�صافة  �لل�صانيات،  يف جمال 
�ملرتبطة  �للغوية  و�ل��در����ص��ات  �لأب��ح��اث 
وزي��ادة  �حلديثة،  و�ل�صناعات  بالتقنية 
�ل�صبكة  �ل��رق��م��ي على  �ل��ع��رب��ي  �مل��ح��ت��وى 
�ل��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة، ك���ل ذل���ك ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��و�ك��ب 

�لتطور �لتقني بكل ثقة و�قتد�ر.

ما م�ضتوى اللغة العربية
لدى طالب اجلامعة؟

ي��ن��ق�����ص��م م�����ص��ت��وى ط����اب �جل��ام��ع��ة 
يف �مل��ج��م��ع �لأك���ادمي���ي ب��امل��ح��ال��ة �إل��ى 
ق�صمن: �لق�صم �لأول م�صتوى طاب 
�ل�����ص��ن��ة �ل��ت��ح�����ص��ري��ة وم�����ص��ت��و�ه��م يف 
و�جليد  �ملمتاز  بن  ما  �لعربية  �للغة 
ذل����ك،  دون  م��ن��ه��م  و�ل���ق���ل���ي���ل  ج������د�، 
و�ل���ق�������ص���م �ل����ث����اين م�������ص���ت���وى ط���اب 
عام يف  �صعف  وه��ن��اك  �ملجتمع،  كلية 
�أن  ن��اح��ظ  �إذ  �ل���ل���غ���وي،  م�����ص��ت��و�ه��م 
و�ل���ق���ر�ءة  �ل��ك��ت��اب��ة  �صعفا يف  ل��دي��ه��م 
و�لتحدث، مع �أن هناك جهود� كبرة 
م��ن ق��ب��ل �لأ����ص���ات���ذة ت��ق��دم ل��ه��م وه��م 
بحاجة �إلى مقرر �آخر، بالإ�صافة �إلى 
ي�صهم يف  لعله  يدر�صونه  �ل��ذي  �ملقرر 

رفع م�صتو�هم.

كلمة توجهها لطالب
ومن�ضوبي اجلامعة؟

قر�آنكم، ورمز  لغة  �لعربية هي  �للغة 
عامل  يف  ثقافتكم  و��صتقال  هويتكم 

�لتغر�ت �لعاملية �ملعا�صرة وما حتمله 
علينا  ويجب  خمتلفة،  من �جتاهات 
بالعربية  �لتم�صك  �أن  �إدر�ك  جميعا 
�ل�صحيحة و�ملب�صطة هو خط �لدفاع 

عن هويتنا.
فاإن �صاعت �للغة �صاعت �لهوية، 
كما يجب �أن ندرك �أن �حلفاظ عليها 
و�لهتمام بها و�حلر�س عليها و�جب 

ديني ووطني.
و�أنا �أدعو �جلميع �إلى �أن يتعرفو� 
على جمال �للغة �لقر�آنية �لتي جتعلنا 
ندرك روعة �لقر�آن و�إعجازه، كما قال 
عنه،  �هلل  ر�صي  عمر،  �ملوؤمنن  �أم��ر 
�آف��اق��ا  تفتح  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  فمعرفة 
و�لأدب  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  لفهم  رح��ب��ة 
تعالى  �صهد �هلل  �لذي  �لر�ئع  �لعربي 

للغته بالبيان و�ل�صمول و�ل�صمو.
ويف �لنهاية �أتقدم بجزيل �ل�صكر 
يف  ���ص��اه��م��ت  �ل��ت��ي  »�آف������اق«  ل�صحيفة 
خ��دم��ة �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، و�أت���اح���ت يل 
ه����ذه �ل��ف��ر���ص��ة ل��ل��ح��دي��ث ع���ن تلك 

�للغة �لعظيمة.
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ضيوف الجامعة

رئيس المجلس االستشاري للقيادة المدرسية بتعليم عسير ياسر القاسمي:

خطورة الجرائم المعلوماتية
في عدم إلمام المجتمع بآثارها القانونية

�ل��ع��ام  �لإط�������ار  يف  �أدى  م���ا  وه����و 
�جلر�ئم  �إ�صاعة منط جديد من  �إل��ى 
�تفق على ت�صميته وو�صفه ب�اجلرمية 
�صكله  يف  يختلف  وه��و  �لإل��ك��رون��ي��ة، 
وم�����ص��م��ون��ه وو���ص��ائ��ل��ه ع���ن �جل��رمي��ة 
من  �لنوع  ه��ذ�  �لتقليدي،  مبفهومها 
�ل�صباب  بن  ينت�صر  ما  ع��ادة  �جلر�ئم 

مشهور العمري

ن�������ادى م����دي����ر �ل����رن����ام����ج �ل���وق���ائ���ي 
»فطن«،  و�لطالبات  للطاب  �لوطني 
ورئي�س  �ل��روؤي��ة  حتقيق  مكتب  مدير 
�ملدر�صية  للقيادة  �ل�صت�صاري  �ملجل�س 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م مبنطقة  �ل��ع��ام��ة  ب��������الإد�رة 
ع�����ص��ر، ي��ا���ص��ر �ل��ق��ا���ص��م��ي، ب�����ص��رورة 
�أن ي��ك��ون ه��ن��اك م�����ص��ار و���ص��ط ط��اب 
لن�صر  خم�ص�س  و�جلامعات،  �ملد�ر�س 

ثقافة مكافحة �جلر�ئم �ملعلوماتية.
و�أبان �أن �خلطورة تكمن يف عدم 
و�آث��اره��ا  �جل��ر�ئ��م  بهذه  �ملجتمع  �إمل���ام 
مبينا  و�أهد�فها،  و�أنو�عها  �لقانونية 
�أن ��صتمر�ر �نعقاد �ملوؤمتر�ت كما حدث 
ملكافحة  �ل���ث���اين  �ل�����دويل  �مل���وؤمت���ر  يف 
من  ب��اجل��ام��ع��ة  �ملعلوماتية  �جل��ر�ئ��م 
���ص��اأن��ه ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة م��ك��اف��ح��ة ه��ذه 

�جلر�ئم. 

اإلى اأي مدى ترى
اأهمية املوؤمتر الدويل الثاين 

ملكافحة اجلرائم املعلوماتية؟
معرفية  ث��ورة  �ملعا�صر  �لعامل  يعي�س 
�نت�صار  �صاحبها  ه��ائ��ل��ة  تكنولوجية 
�ل����ع����دي����د م����ن �ل���ت���ق���ن���ي���ات �حل���دي���ث���ة 
�ملعلومات  تقنية  ع���امل  يف  و�مل��ت��ط��ورة 

وكرثة بر�مج �لتو��صل �لجتماعي.
هذ� �لنت�صار �أ�صبح �أمر� �صروريا 
م��ن  �ل���ك���ث���ر  �أد�ء  يف  ع���ن���ه  غ���ن���ى  ل 
�مل�صتوى  على  �صو�ء  و�ملهام،  �لوظائف 
�ملجتمعي،  �أو  �مل��وؤ���ص�����ص��ي،  �أو  �ل��ف��ردي 
م�صتخدمي  ع���دد  �أن  �مل��اح��ظ  وم���ن 
ه�����ذه �ل���ت���ق���ن���ي���ات �حل���دي���ث���ة ي���ت���ز�ي���د 
ت�����ص��ارع ع�صي على  ب��ل يف  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر، 
�ملاحقة، وبالرغم من ما حتمله هذه 
�لتقنيات �حلديثة من جو�نب تي�صر 
�لإن�صان  على  وف��رت  هائلة  و�إم��ك��ان��ات 
كثر� من �جلهد و�لوقت و�ملال، �إل �أن 
و��صتثمار�  �ل�صتخد�م  يف  �صوء�  هناك 
�صلبيا لها يلقي بظاله على جمريات 

�حلياة و�لوعي �ملجتمعي عموما.

�لو�صائل،  بهذه  �صغفا  �ملتلقن  كاأكرث 
و�أ�����ص����رع����ه����م ق��������درة ع���ل���ى �ل���ت���ف���اع���ل 
و�لتو��صل، بل و�متد �لآن �إلى طاب 
وت���ام���ي���ذ �مل����د�ر�����س ل��ت��م��ت��د م�����ص��اح��ة 

�لتاأثر �إلى زو�يا مربكة ومقلقة.
ه�����ذه  ظ�������ل  ل�������ز�م�������ا يف  وك������������ان 
�ل���ت���د�ع���ي���ات، �ل�����ص��ع��ي ب���ج���دي���ة ن��ح��و 

�جلر�ئم  مكافحة  ثقافة  ن�صر  عملية 
�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وب���ي���ان خ��ط��ره��ا، وع��ق��د 
�مل���وؤمت���ر�ت ل��ه��ا، وك���ان �آخ��ره��ا موؤمتر 
�متد�د  ه��و  �ل��ذي  خالد  �مللك  جامعة 
�صروري ولزم مل�صروع �حلد من هذه 
بالأخطار  �لأف���ر�د  وتب�صر  �جل��ر�ئ��م 

�لناجمة عنها.

+ 
ق

فا
آ

الجريمة اإللكترونية
�أي جرمية  ت��ع��ن��ي  �لإل��ك��رون��ي��ة  �جل��رمي��ة 
تتعلق باحلا�صوب �أو �صبكاته، فقد ي�صتخدم 
�حل��ا���ص��وب يف �رت��ك��اب �جل��رمي��ة وق��د يكون 
ه����و �ل����ه����دف. ومي���ك���ن ت���ع���ري���ف �جل���رمي���ة 
�لإل���ك���رون���ي���ة ب��اأن��ه��ا �أي خم��ال��ف��ة ت��رت��ك��ب 
ونية  جرمي  بد�فع  جماعات  �أو  �أف��ر�د  �صد 
�أو  جل�صدها  �أو  �ل�صحية  ل�صمعة  �لإ����ص���اءة 
مبا�صرة  بطريقة  ذلك  كان  �صو�ء  عقليتها، 
�أو غ���ر م��ب��ا���ص��رة، وي��ت��م ذل���ك ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
و���ص��ائ��ل �لت�����ص��الت �حل��دي��ث��ة ك��الإن��رن��ت 
اأو  االإلكرتوين  الربيد  اأو  الدرد�ضة  )غ��رف 

�ملجموعات(.
وت�������ص���ه���د �ل���ت���ق���ن���ي���ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

جديدة  لأم��ور  و��صتحد�ثا  كثرة  ت��ط��ور�ت 
يف ه���ذ� �مل��ج��ال، �لأم����ر �ل���ذي ي��ن��ذر بتطور 
ب�صكل  �لإلكرونية  �جلرمية  و�صبل  �أدو�ت 
�أكرث تعقيد� و�أ�صد �صرر� من �ل�صابق، �لأمر 
�آل��ي��ات مكافحة  �ل��دول بتطوير  يلزم  �ل��ذي 

هذه �جلر�ئم.

مراحل الجريمة اإللكترونية
املرحلة الأولى: متتد من �صيوع ��صتخد�م 
و�صبعينيات  �صتينيات  ب��ن  �لآيل  �حلا�صب 
�ل����ق����رن �ل���ع�������ص���ري���ن، مت��ث��ل��ت يف �ل��ت��اع��ب 

بالبيانات �ملخزنة وتدمرها.
املرحلة الثانية: يف �لثمانينات حيث طفح 

�جلر�ئم  لهذه  جديد  مفهوم  �ل�صطح  على 
متثل يف �قتحام �لأنظمة ون�صر �لفرو�صات.
حيث  �ل��ت�����ص��ع��ي��ن��ات،  يف  الثالثة:  املرحلة 
حقل  يف  هائا  تناميا  �ملرحلة  ه��ذه  �صهدت 
�جل����ر�ئ����م �لإل���ك���رون���ي���ة، ن���ظ���ر� لن��ت�����ص��ار 
�لإن���رن���ت، مم��ا �صهل م��ن ع��م��ل��ي��ات دخ��ول 

�لأنظمة و�قتحام �صبكة �ملعلومات.

أنواع الجرائم اإللكترونية
ب��ج��ر�ئ��م  ت�صمى  الأف����راد:  �ضد  اجل��رائ��م 
�لإن����رن����ت �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة ك�����ص��رق��ة �ل��ه��وي��ة 
�ل�صر�ك  �صرقة  �أو  �لإل��ك��روين،  و�لريد 
يف م��وق��ع ع��ل��ى �صبكة �لإن���رن���ت، و�ن��ت��ح��ال 

بهدف  �صرعية  غ��ر  بطريقة  �ل�صخ�صيات 
لإخفاء  �أو  �ل�صخ�صية،  تلك  من  �ل�صتفادة 

هوية لت�صهيل عملية �لإجر�م.
اجل��رائ��م ���ض��د امل��ل��ك��ي��ة: ت��ت��م��ث��ل يف نقل 
�مل�����ص��م��ن��ة يف بع�س  �ل�������ص���ارة  �ل���رجم���ي���ات 
غرها،  �أو  و�خلدمية  �لتطبيقية  �لر�مج 

بهدف تدمر �لأجهزة �أو �لر�مج.
اجل���رائ���م ���ض��د احل��ك��وم��ات: ت��ت��م��ث��ل يف 
مهاجمة �ملو�قع �لر�صمية، و�أنظمة �ل�صبكات 
على  �لتطبيقات  ت�صتخدم  �لتي  �حلكومية 
�لبنى  وتدمر  و�ل��دويل،  �ملحلي  �مل�صتوين 
�لكمبيوتر  ���ص��ب��ك��ات  وم��ه��اج��م��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 

وغالبا ما يكون هدفها �صيا�صيا.

ماذا تناولت خالل ورقتك
يف املوؤمتر؟ 

�ل���ورق���ة ب�����ص��ك��ل ع����ام حت���دث���ت ع���ن دور 
�لعربية  �ململكة  �لتعليمية يف  �ملوؤ�ص�صات 
�ل�����ص��ع��ودي��ة يف ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة م��ك��اف��ح��ة 
بع�س  وت�صمنت  �ملعلوماتية،  �جل��ر�ئ��م 
ك���اأدو�ت  �ملنا�صبة  و�لأ���ص��ال��ي��ب  �لو�صائل 

م���ك���اف���ح���ة، ف�����ص��ا ع����ن ت��ب��ن��ي ب���ر�م���ج 
يكون  عال،  م�صتوى مهني  على  وقائية 
و�لطالبات،  �ل��ط��اب  منها  �مل�صتهدف 
بغية �أن ميتد هذ� �لتبني لتوعية �لأ�صر 
و�ملجتمع، وحتقيق �أمان متدرج نحو �أي 

تهديد معلوماتي �إلكروين.

هل تنادي بتاأ�ضي�ض
مناهج تتكلم عن النظم 

املعلوماتية؟
�أرى �أن��ه م��ن �ل�����ص��رورة وج��ود م�صار 
خم�����ص�����س ل��ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة م��ك��اف��ح��ة 
يكون  �أن  على  �ملعلوماتية،  �جل��ر�ئ��م 
�لوقائية  �لر�مج  �صمن  �مل�صار  ه��ذ� 
�لأخ������������رى �ل����ت����ي ت����ق����دم ل��ط��اب��ن��ا 
ب��امل��د�ر���س و�جل��ام��ع��ات، وذل���ك لن�صر 
ه���ذه �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر للطاب 

�لإملام �لكايف بهذه �جلر�ئم.

اأين تكمن اخلطورة
يف هذا اجلانب؟

تكمن يف عدم �إملام �ملجتمع �إملاما كاما 
بخطورة هذه �جلر�ئم، و�صعف معرفة 
�لآث�������ار �ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل���رت���ب���ة ع��ل��ي��ه��ا، 
�لت�صور  يف  �مللمو�س  �لنق�س  و�أي�����ص��ا 
�ملعلوماتية  �جلر�ئم  هذه  عن  �لكامل 
وهنا  و�أن��و�ع��ه��ا،  و�أه��د�ف��ه��ا  وماهيتها 
تعليمي  دور  �إل���ى  �حل��اج��ة  تت�صاعف 
م��وؤ���ص�����ص��ي مل��و�ج��ه��ة �ل��ن��ق�����س يف �لإمل���ام 
و�ل�����ص��ع��ف يف �مل��ع��ل��وم��ة و�ل���غ���و����س يف 
يف  ت�صاهم  �ل��ت��ي  �لتفا�صيل  م��ن  كثر 
�جليل  وتهيئة  �ملكافحة،  ثقافة  تعزيز 

للمو�جهة و�ملجابهة.

هل من كلمة اأخرية؟
فقط �صكري وتقديري جلميع �لقائمن 
على هذ� �ملوؤمتر �لر�ئع �لذي باإذن �هلل 
�صتثمر تو�صياته �لتي خرج بها، و�أمتنى 
�ل��ت��ي  �لأور�ق  ج��م��ل��ة  ث���م���ار  جن��ن��ي  �أن 
�لأه���د�ف،  لتحقيق  �صعيا  فيه،  طرحت 
ون���������ص����ر ث����ق����اف����ة م���ك���اف���ح���ة �جل����ر�ئ����م 

�ملعلوماتية و�حلد منها.

هذا النوع من الجرائم
عادة ما ينتشر بين الشباب 

كأكثر المتلقين شغفا 
بهذه الوسائل.. بل وامتد 

اآلن إلى طالب وتالميذ 
المدارس
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60 دولة
في مهرجان 

الثقافات والشعوب 
باإلسالمية

ب���رع���اي���ة �أم������ر م��ن��ط��ق��ة �مل���دي���ن���ة �مل���ن���ورة 
�جلامعة  تنظم  �صلمان،  بن  في�صل  �لأم��ر 
�لإ����ص���ام���ي���ة ب��امل��دي��ن��ة �مل����ن����ورة م��ه��رج��ان 
�ل�������ص���اد����س يف مقر  �ل���ث���ق���اف���ات و�ل�������ص���ع���وب 
م مدير  وق���دنّ �صعبان.    8-3 م��ن  �جل��ام��ع��ة، 
�جل��ام��ع��ة �لإ���ص��ام��ي��ة �ل��دك��ت��ور ح���امت بن 
ل�����ص��اح��ب �ل�صمو  ���ص��ك��ره  �مل���رزوق���ي  ح�����ص��ن 
�مل��ل��ك��ي �لأم�����ر ف��ي�����ص��ل ب���ن ���ص��ل��م��ان، على 

جامعة اإلمام تضيف
صرحا تعليميا في جاكرتا

�صدرت مو�فقة خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، على 
يف  �لإ�صامية  �صعود  بن  حممد  �لإم��ام  جلامعة  تابعة  معاهد  ثاثة  �إن�صاء 

�إندوني�صيا.
ياأتي ذلك، بعد �أن �تخذت �جلامعة كافة �لإجر�ء�ت �لنظامية و�لر�صمية 
لفتتاح تلك �ملعاهد، من خال �صفارة خادم �حلرمن �ل�صريفن �لتي قامت 
بالرتيب مع �جلهات �ملعنية يف �حلكومة �لإندوني�صية، ومن �ملقرر �أن يبد�أ 

�لعمل يف معهدين مطلع �صهر حمرم لهذ� �لعام.
ونوه مدير جامعة �لإمام حممد بن �صعود �لإ�صامية �لدكتور �صليمان 
و�إندوني�صيا  �ل��ي��اب��ان  يف  �ملنت�صرة  �جلامعة  معاهد  حققته  مب��ا  �خل��ي��ل،  �أب���ا 
وجيبوتي من جناح ومتيز، وبننّ �أن �ملو�فقة على �إن�صاء تلك �ملعاهد �صتكون 
�متد�د� لنجاح معاهد �جلامعة يف �خلارج وما حققته من �صمعة طيبة بن 

�ملتعلمن و�لعلماء و�ملثقفن.
�لتي  �إندوني�صيا  يف  �ملن�صاأة  �لثاثة  �ملعاهد  �أن  �جلامعة  مدير  و�أ�صاف 
�لعلوم  معهد  �إل��ى  ت�صاف  علمية  رو�ف��د  �صتمثل  �إ�صامية،  دول��ة  �أك��ر  تعد 
�لعربية و�لإ�صامية يف جاكرتا، ومعهد خادم �حلرمن �ل�صريفن يف باند� 
�أف�صل  تقدمي  يف  �جلهد  من  مزيد  ب��ذل  نحو  للجامعة  د�فعا  وتعد  �آت�صيه، 
تعزيز  يف  ي�صهم  مب��ا  �ملتميزة،  �لتعليمية  و�خل��دم��ات  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��ر�م��ج 
منظومة �لقيم �لإ�صامية، وثقافة �حلو�ر بن �أفر�د �ملجتمع بجميع فئاته، 
�ملجتمع، وي�صهم يف تعزيز  �لعامة ويحافظ على وحدة  �مل�صلحة  مبا يحقق 
وتن�صئة  و�لع��ت��د�ل،  �لو�صطيَّة  على  �ملبنية  �ل�صحيحة  �لإ�صامية  �لقيم 
�أمتهم  ت��ر�ث  عنهم  يغيب  ل  لأوط��ان��ه��م،  منتمن  ب��اهلل  موؤمنن  مو�طنن 
�لإن�صانية باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة  وح�صارتهم، ي�صعون ملعاجلة ق�صاياه 

و�حلو�ر �لبناء.
و�أك��دنّ �أبا �خليل �أن �جلامعة ت�صعى من خال معاهدها يف �خلارج �إلى 
و�لطالبات،  �لطاب  و�لثقافية لدى  �لعلمية و�لجتماعية  تنمية �جلو�نب 
م��ع م�صتجد�ت  و�ل��ت��ك��ي��ف  �لط����اع  ع��ل��ى  ع��ل��ى م�صاعدتهم  ج��اه��دة  وت��ع��م��ل 
يف  �لآخرين  مع  �لتعامل  مهارة  لديهم  وتنمي  �ملعا�صرة،  وق�صاياه  �لع�صر 
بالقيم  �لل��ت��ز�م  على  ت�صجيعهم  خ��ال  من  طيبة  �جتماعية  عاقات  بناء 
�لإ�صامية �ل�صمحة و�لعتز�ز مب�صاعر �لنتماء لأوطانهم وموروثها �لثقايف 

و�حل�صاري، مبا يجعلهم �أع�صاء فاعلن يف بلد�نهم وجمتمعاتهم.

+ 
ق

فا
آ

�إط��ار  يف  تاأتي  �لتي  �لفعالية  لهذه  رعايته 
ع��ن��اي��ة �جل���ام���ع���ة ب��اأب��ن��ائ��ه��ا �ل��ط��ل��ب��ة، من 
�لتي  �لن�صاطات  تنظيم  �إ�صر�كهم يف  خال 
�لقيم  و�ملحبة، وتنمي  �لإخوة  �أو��صر  تعزز 
على  ع��اوة  �جلماعي،  و�لعمل  �لإ�صامية 
�لدور �لربوي و�لتعليمي �ملتمثل يف �صقل 

مهار�ت �لطاب وتنمية قدر�تهم.
وقال »�إن �ملهرجان �صي�صارك فيه �أكرث 
من 60 دولة عربية و�إ�صامية حتت �صقف 
�ل�صعوب  و�حد لعر�س مامح من ثقافات 
�لعامة،  و�حلياة  �لجتماعية،  ومنا�صباتهم 
ذ باأيدي طاب  م�صر� �إلى �أن �ملهرجان ينفنّ
بتجهيز  يقومون  حيث  �أنف�صهم،  �جلامعة 
�إ���ص��ر�ف  حت��ت  بدولهم،  �خلا�صة  �لأجنحة 
�للجان �لعاملة من �جلامعة �لإ�صامية يف 

هذ� �ملحفل �لدويل«.

و�أ�صاف »ما مييز �جلامعة �لإ�صامية 
ه���و ه����ذ� �ل��ت��ن��وع و�ل������رث�ء �ل���و�����ص���ع، حيث 
حتت�صن ما يقرب من 17 �ألف طالب حاليا، 
قدمو� من 146 دولة حول �لعامل، وهم على 
�ختاف م�صاربهم �لثقافية يلتقون جميعا 
حتت ر�ية �لإ�صام ومبادئه وقيمه �ل�صمحة 
وي���ت���خ���لنّ���ق���ون ب���اأخ���اق���ه �ل���ت���ي حت����ث ع��ل��ى 

�لتعارف و�لأخوة و�لوحدة �لإ�صامية«.
�إل����ى �أن م��ه��رج��ان �ل��ث��ق��اف��ات  و�أ����ص���ار 
و�ل�������ص���ع���وب ي���ت���ز�م���ن م���ع �خ���ت���ي���ار �مل��دي��ن��ة 
 2017 �لإ�صامية  لل�صياحة  عا�صمة  �ملنورة 
و�صي�صهد �لعديد من �لفعاليات �لتي ترز 
�لعمق �لإ�صامي و�لعربي ملدينة �مل�صطفى 
�صلى �هلل عليه و�صلم، وتلبي حاجة ورغبات 
�ملجتمع �ملدين ومن�صوبي وطاب �جلامعة 

مبا ين�صجم مع روؤية �ململكة 2030.

منصور كويع

قو�ئم  جت��دي��د  على  تعكف  وز�رت����ه  �أن  �لعي�صى،  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم  وزي���ر  �أك���د 
وو�صع  �خل��ارج،  يف  للد�ر�صن  و�ملحظورة،  بها،  �ملو�صى  �لعاملية  و�لكليات  �جلامعات 
قو�ئم جديدة لها خال �لفرة �ملقبلة، و�أ�صار �إلى  �أن مثل هذه �لقو�ئم لي�صت ثابتة 

وتتغر بح�صب �ملعطيات.
يتو�فر  �لعاملية تتغر مبا  و�لكليات  �لقو�ئم �خلا�صة باجلامعات  وقال »جميع 
�إن ما  �أخ��رى، حيث  �إلى  من معلومات عن �جلامعات وم�صتوياتها، وذلك من فرة 

تكون �ليوم غر مو�صى بها قد يو�صى بها غد�، �أو �لعك�س«.
و�أو�صح �أن �لوز�رة و�للجنة �ملوكلة لن تتو�نيا يف �إز�لة �أي جامعة لديها م�صكات 
تعليمية �أو مالية من قو�ئم �جلامعات و�لكليات �ملو�صى بها، لفتا �إلى �أن وز�رته من 
خال �للجنة �مل�صكلة تدر�س ملفات 30 جامعة وكلية عاملية غر مو�صى بها للدر��صة 
م�صاركة يف �ملعر�س و�ملوؤمتر �لدويل للتعليم �لعايل يف دورته �ل�صابعة، لإعادة تقييمها 

من جديد.
للتعليم  �ل��دويل  و�مل��وؤمت��ر  �ملعر�س  فعاليات  �نطلق  �ل��ذي  �لوقت  ذل��ك يف  ياأتي 
�ملعرفة وقود  �ل�صعودية وروؤية 2030..  �ل�صابعة، بعنو�ن »�جلامعات  �لعايل يف دورته 
�مل�صتقبل«، يف �لريا�س، برعاية خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز.
دورته  و�ملوؤمتر يف  �ملعر�س  بها  �صيحظى  �لتي  �لرعاية  »�إن  �لتعليم  وزير  وقال 
�ل�صابعة من لدن خادم �حلرمن �ل�صريفن �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز، هي ت�صريف 
من  وم�صاندة  دع��م  من  �لقطاع  لهذ�  يقدم  ما  على  ودليل  �لتعليم،  من�صوبي  لكافة 
�لتعليمية  �لق�صايا  من  كثر�  �صتتناول  للموؤمتر  �لعمل  وور���س  فاجلل�صات  �لقيادة، 
فيما  خا�صة   ،2030 �ململكة  روؤي��ة  حتقيق  يف  ودوره��ا  �ل�صعودية  �جلامعات  تهم  �لتي 

جامعات سعودية

العيسى:
قوائم جديدة 
للجامعات العالمية  
الموصى بها  
للدراسة في الخارج

يتعلق بتحقيق جودة �لتعليم �جلامعي ورفع كفاءته نحو خمرجات تتو�ءم وحاجات 
�صوق �لعمل، و�ملناف�صة على �مل�صتوى �لدويل«.

�ملا�صية من ح�صور  �لأع��و�م  �ملماثلة يف  �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت  و�أ�صاد مبا حققته 
حدثا  �أ�صبحت  �ملوؤمتر�ت  �صناعة  �أن  �إل��ى  م�صر�  �لعاملية،  للجامعات  ومتميز  لفت 
يهتم به كثري من الدول، ملا حتققه من ن�ضاط اقت�ضادي، وحراك ثقايف وعلمي، لذا 

تهتم �لوز�رة بتنظيم مثل هذه �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س �لدولية �ملتخ�ص�صة.
وقال »�إن �ملعر�س و�ملوؤمتر �لدويل لهذ� �لعام �صيحظى مب�صاركة فاعلة ل� 303 
جامعات دولية، �إ�صافة �إلى م�صاركة �أكرث من 77 جامعة وموؤ�ص�صة تعليم عال حملية، 
تقدمه  مم��ا  و�ل�صتفادة  للتفاعل  �ل�صعودية  �جلامعات  �أم���ام  فر�صة  ميثل  م��ا  وه��و 

�جلامعات �لعاملية من بر�مج وم�صتجد�ت ت�صهم يف نقل �ملعرفة«.
�ململكة  �لدويل مبكانة  �ملجتمع  تعك�س ثقة  �لدولية  �ل�صر�كة  �أن »هذه  و�أ�صاف 
�ل��دول  �هتمام  تعك�س  وه��ي  و�لثقايف،  �لتعليمي  �مل�صتوين  على  �ل�صعودية،  �لعربية 
و�جلامعات بوجود �ل�صاحة �ل�صعودية، ملا متثله من �لفر�س �لتي جتدها �جلامعات 
خادم  برنامج  يف  �صو�ء  �خل��ارج،  يف  للدر��صة  �ل�صعودي  �ل�صباب  ��صتقطاب  خال  من 

�حلرمن �ل�صريفن لابتعاث �خلارجي، �أو للد�ر�صن على ح�صابهم �خلا�س«.
هذ�  مو�صوعه  خ�ص�س  �لعايل  للتعليم  �ل��دويل  و�مل��وؤمت��ر  �ملعر�س  �أن  و�أو���ص��ح 
�لعام عن �جلامعات، �صعيا �إلى �إيجاد �صر�كات و�تفاقيات، ومذكر�ت تفاهم، وللتعرف 
�جلامعات  م�صلحة  يف  ت�صب  �لتي  �لدولية،  �جلامعات  تقدمها  �لتي  �لفر�س  على 
�ل�صعودية، لتطوير وحت�صن خمرجاتها، �آما �أن ي�صهم هذ� �ملعر�س يف �إيجاد حر�ك 
علمي وثقايف، خا�صة ما يتعلق بر�مج �أع�صاء هيئة �لتدري�س يف �جلامعات �ل�صعودية، 
ملا يحققه لها من فر�صة ملناق�صة و��صتعر��س �لتجارب مع ممثلي �جلامعات �لعاملية، 

وذلك للتعرف على �أبرز �مل�صتجد�ت و�لتطور�ت يف �لبحث �لعلمي. 

وزير التعليم يستقبل 
السفير المكسيكي

�أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ��صتقبل 
جمهورية  �صفر  مكتبه،  يف  �لعي�صى،  حممد  بن 
وتبادل  مر�ند�.  �ألفريدو  �ململكة  لدى  �ملك�صيك 
�لعام  ب�صقيه  �لتعليم  ح��ول  �حل��دي��ث  �جل��ان��ب��ان 
�لبلدين،  ك��ا  يف  �ملقدمة  و�ل��ر�م��ج  و�جل��ام��ع��ي 
كما نوق�س خال �للقاء �صبل �لإفادة من �خلطط 

�لتطويرية �لتي تنفذها موؤ�ص�صات �لتعليم.
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ك�صف حمد �لعتيبي �ملبتعث ولية يوتا 
��صتطاعو�  وزم����اءه  �أن���ه  �لأم��رك��ي��ة، 
�ل�صفر  م��ن  ���ص��ي��ارة  و�صناعة  ت�صميم 
من  �أن���ه  �إل���ى  م�صر�  ت��خ��رج،  كم�صروع 
و�ق������ع ت��خ�����ص�����ص��ه يف ع���ل���وم ه��ن��د���ص��ة 
�أقل  �إل��ى  حتتاج  �ململكة  ف��اإن  �ل�صيار�ت 
�ل�صيار�ت  و�صناعة  لإنتاج  �صنتن  من 

باأعلى �ملو��صفات و�ملقايي�س �لدولية،
و�أو����ص���ح خ���ال ح���و�ر م��ع »�آف����اق« 
ب��ال��ع��ق��ب��ات، ولكن  م��ل��يء  �لب��ت��ع��اث  �أن 
ب���الإ����ص���ر�ر وت��ن��ظ��ي��م �ل���وق���ت و�إي���ج���اد 
�حللول �ملنا�صبة لكل م�صكلة، ي�صتطيع 

�ملبتعث �أن ي�صق طريقه بنجاح.

م�ضوارك التعليمي
قبل البتعاث؟

يكن  مل  �لتعليمي  مل�����ص��و�ري  بالن�صبة 
ه���ن���اك �ل���ك���ث���ر، لأن���ن���ي ����ص���اف���رت بعد 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة ب��ع��دة �أ���ص��ه��ر فقط، 
و�ب��ت��ع��ث��ت �إل����ى ولي����ة �أوري����ج����ون عند 
�أخ���ي �لأك�����ر، وك��ان��ت رح��ل��ة م�����ص��و�ري 
�لتعليمي يف �لوليات �ملتحدة قد بد�أت 

من هناك.
وك��ن��ت م��ث��ل ك��ث��ر م���ن �ل��ط��اب، 
جمال  �ختيار  ق��ر�ر  م��ن  متاأكد�  ل�صت 
�للغة خال  �أمت��م��ت مرحلة  در����ص��ت��ي. 
�أول �صنة، وتخ�ص�صت يف جمال �لعلوم 
�أكادميية  �صنة  �أول  وخال  �ل�صيا�صية. 
�ل�صحيح  �ملكان  يف  ل�صت  باأنني  �صعرت 
و�أتخ�ص�س  خيار�تي،  �أو�صع  �أن  وقررت 
يف جم���ال �ل�����ص��ي��ار�ت، وع��ن��دم��ا بحثت 
ق���ل���ي���ا ع�����ن �ل���ت���خ�������ص�������ص���ات وج�����دت 
�أمت��ن��اه و���ص��ارع��ت يف  �ل���ذي  �لتخ�ص�س 
�إل��ى  و�نتقلت  �لقبول  �إج����ر�ء�ت  �إن��ه��اء 

ولية يوتا �لأمركية.

ما �ضبب اختيارك لتخ�ض�ض 
هند�ضة ال�ضيارات؟

لختياري  ج��د�  ك��ث��رة  �أ���ص��ب��اب  هنالك 
يوجد  ل  �أن���ه  منها  �لتخ�ص�س،  ل��ه��ذ� 
�لتخرج، �صناعيا  بعد  حدود خليار�تي 
هند�صة  كانت  �صو�ء  وهند�صيا،  و�إد�ري��ا 
�أن  كما  م��ي��د�ن��ي��ة.  هند�صة  �أو  مكتبية 
�ل�صيار�ت عامل و��صع جد� ب�صكل  عامل 
�أو  يقت�صر على �صناعة  ول  يو�صف  ل 

�صيانة فقط.
�ل�صخ�صية  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  وم���ن 

العتيبي: صممت سيارة من الصفر كمشروع تخرج
مبتعثون

بعدما در�صت علوم وهند�صة �ل�صيار�ت، 
�أوؤم�������ن ب���اأن���ه���ا م���ن �أك�����رث �ل�����ص��ن��اع��ات 
ت���ع���ق���ي���د�. وم������ن �أ�����ص����ب����اب �خ���ت���ي���اري 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، �أن����ه����ا م����ن �أف�������ص���ل ث���اث 
م�صتوى  على  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  جامعات 

قارة �أمركا �ل�صمالية.
ويوجد يف �جلامعة مر�كز �أبحاث 

يوجد  �أن��ه  مبقولة  موؤمنا  كنت  لطاملا 
����ص���يء ���ص��ع��ب، ول���ك���ن ل ي���وج���د ���ص��يء 
م�صتحيل. ومثل ما ذكرت قبل قليل �أن 
عامل �ل�صيار�ت توجد به خيار�ت كثرة 
لي�صت حمدودة �أبد�. �أطمح و�أمتنى �أن 
تدخل �ململكة جمال �صناعة �ل�صيار�ت.
ل  �ل�صخ�صية  نظري  وجهة  وم��ن 

ل�����ص��رك��ات ع����دة، م��ن��ه��ا ف����ورد وج����رن�ل 
موتورز وتويوتا وكر�يزلر.

وك��ل م��ن �ل�����ص��رك��ات �ل��ت��ي ذكرتها 
تف�صل توظيف �لطاب �ملتخرجن يف 

جامعتنا ل�صمعتها و�إنتاجيتها.

ما طموحك م�ضتقبال؟

�أرى �أن �ملو�صوع م�صتحيل �أبد�، كنت يف 
�ملو�صوع يف يوم ما مع  نقا�س عن هذ� 
�صخ�س �صايقني كامه عندما قال �إن 
�إل��ى 30 �صنة  �ململكة حتتاج على �لأق��ل 
لكي تبد�أ يف هذ� �ملجال، ولكن ل �ألومه 
لأن����ه ل��ي�����س �ل�����ص��خ�����س �ل��وح��ي��د �ل���ذي 

يعتقد هذ� �لأمر.

ه����ذ�  وك�������ص���خ�������س خم���ت�������س يف 
نحتاج  �إننا  تامة  وبثقة  �أق��ول  �لنطاق 
�إل����ى �أق����ل م���ن ���ص��ن��ت��ن ب��ع��د �ل���ب���دء يف 
�لعمل على م�صروع كهذ� لإنتاج كامل 
�لدولية  و�ملقايي�س  �ملو��صفات  باأعلى 

وجاهز للبيع.
فال�صعودية لي�صت دولة نا�صئة ول 
دولة متاأخرة، وكل ما نحتاجه موجود، 

ولكن علينا �لبدء بالعمل فقط.

ما اأبرز العقبات التي تواجهك؟
ه��ن��ال��ك ع��ق��ب��ات ك��ث��رة �أم���ام���ي لأن��ن��ي 
د من قبل،  �أم�صي على طريق مل ميهنّ
ولكني  م��ا،  نوعا  ب��الأح��رى غام�س  �أو 
ل�صت قلقا من �مل�صتقبل، لأنني بف�صل 
من �هلل �أح�صنت �ختيار جمال در��صتي 
�أو  فعله  �أ�صتطيع  مل��ا  ح��دود  يوجد  ول 
�لعمل فيه، و�أثق يف قدرتي بعد توفيق 

�هلل على تخطي جميع �لعقبات.
وب�����ص��ك��ل ع������ام، �لب���ت���ع���اث م��ل��يء 
بالعقبات و�لأيام �لتي يتمنى �ل�صخ�س 
�أن���ه���ا مل مت���ر ع��ل��ي��ه �أب������د�، ول���ك���ن مع 
�لإ�صر�ر وتنظيم �لوقت وفنون �إيجاد 
�حللول �ملنا�صبة يف �لوقت �ملنا�صب، كل 

م�صكلة لها حل.

ملحة خمت�ضرة عن تخ�ض�ض 
هند�ضة ال�ضيارات؟

م��ن �أك����رث �لأم�����ور �ل��ت��ي �أع��ج��ب��ت��ن��ي يف 
جامعتنا بالتحديد، �أنها متنح �لطالب 
ف��ر���ص��ة �خ���ت���ي���ار �مل���ج���ال �مل��ن��ا���ص��ب له 
�صخ�صيا، فمن زمائي �لذين �ختارو� 
من  ومنهم  فقط،  �ل�صيانة  يف  �لعمل 
�صق طريقة لي�صبح مهند�صا يف �صركات 
ي�صبح  �أن  ق����رر  م���ن  وم��ن��ه��م  ك���ب���رة، 
ك��ل �خل��ي��ار�ت يف  معلما، وه��ذه لي�صت 
لها  لي�صت  و�إمن����ا  تخ�ص�صنا،  جم���ال 

حدود.
�أن  وم������ن �لأم����������ور �لإي����ج����اب����ي����ة 
�جل��ام��ع��ة ����ص��ت��ج��اب��ت ل��ط��ل��ب��ي ع��ن��دم��ا 
�صيارة  و�صناعة  ت�صميم  منها  طلبت 
م���ن �ل�����ص��ف��ر �أن�����ا وزم����ائ����ي مل�����ص��روع 
�لتخرج و�ملناف�صة فيها �صد طاب من 

جامعات �أخرى.
وكذلك ��صتجابت لطلبي بتطوير 
����ص���ي���ارة ك��ه��رب��ائ��ي��ة �أي�������ص���ا، وه��ن��ال��ك 
م�صاريع �أخرى كثرة �صينّقة جد� �أعمل 
ما  ومم��ار���ص��ة  نف�صي  ل��ت��ط��وي��ر  عليها 

تعلمناه خال فرة در��صتنا.
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هندسة السيارات.. أنظمة وتخصصات دقيقة
تعدنّ هند�صة �ل�صيار�ت من فروع هند�صة 
�أخ��رى  عنا�صر  بها  وتت�صل  �ملحركات، 
مثل �مليكانيكا، �لكهرباء، �لإلكرونيات، 
�ل����رجم����ي����ات، �ل���ه���ن���د����ص���ة �ل���وق���ائ���ي���ة 
و�ل��ت�����ص��م��ي��م. ويف �ل�����ص��ي��ار�ت �حل��دي��ث��ة 
ي��ت��م ����ص��ت��خ��د�م وت��وظ��ي��ف �ل��ع��دي��د من 
�صمن خدمات  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة 
�ملركبة. ومن بن �لتخ�ص�صات �لدقيقة 

يف هند�صة �ل�صيار�ت: 

هندسة التصميم
وه���ي �ل��ت��ي ت��ه��ت��م وت���رك���ز ع��ل��ى كيفية 
ت�����ص��م��ي��م ه��ي��ك��ل �مل��رك��ب��ة م���ن �خل�����ارج، 

ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى �أق����ل ق���در مم��ك��ن من 
�لحتكاك مع �لطريق و�لهو�ء، وتقليل 

كمية �لوقود �مل�صتهلكة.

هندسة الوقاية
�أثرها  وتقليل  �حل��و�دث  بدر��صة  تهتم 
ت��زي��د من  �أم���ور  و�إ���ص��اف��ة  �ل�صائق  على 
�لأم���ان،  ح���ز�م  مثل  �ل��ع��ام��ة،  �ل�صامة 

وو�صادة �لهو�ء.

توفير استهالك الوقود
هي در��صة وبحوث ما بن قدرة �ملركبة 
للو�صول  و�لتلوث  �مل�صتهلك  و�ل��وق��ود 

�إلى �أقل ��صتهاك وقود عند �أعلى قدرة 
و�أقل تلوث.

هندسة الضجيج واالهتزازات
عبارة عن �لتز�ن على �لطرق �ل�صعبة 

وتو�زن على �لطريق ب�صرعة عالية 

أداء المركبات
ي��ع��ن��ي ���ص��ع��ة حم����رك �مل���رك���ب���ة، وت��ك��ون 
ريا�صية  بع�صها  �ل�صيارة،  ن��وع  بح�صب 
عائلية  وبع�صها  ق��وي��ا،  حم��رك��ا  حت��ت��اج 
حت��ت��اج حم��رك��ا م��وف��ر� ل��ل��وق��ود، وق��وة 

حتمل �لأوز�ن وتنا�صبها مع �ل�صرعة.
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التقويم األكاديمي للعام 1438-1437

مواقع التواصل االجتماعي لعمادة القبول والتسجيل
Regandadmkku :سناب شات

Httb:/telegram me/regandadmkku :تلغرام

الفصل الصيفي.. ضوابط وشروط
�جلامعة  �أن  ذل��ك  يعني  ول  للجامعة، 
ملزمة بتوفر �لف�صل �ل�صيفي جلميع 
�لطاب �لر�غبن �أو �ملتوقع تخرجهم.

إعداد
ي��ت��م �لإع�������د�د ل��ل��ف�����ص��ل �ل�����ص��ي��ف��ي من 
وذلك  �لثاين،  �لدر��صي  �لف�صل  بد�ية 
م��ن خ���ال ت��زوي��د �ل��ك��ل��ي��ات و�ل��ط��اب 
بفتح  �خلا�صة  بال�صو�بط  و�لطالبات 

�لف�صل �ل�صيفي. 
ت��ق��وم �ل��ك��ل��ي��ات ب��ع��ر���س م��و���ص��وع 

مشهور العمري

�ل��ف�����ص��ل �ل�����ص��ي��ف��ي ه���و �أح����د �ل��ف�����ص��ول 
�ل��در����ص��ي��ة و�ل����ذي ي��رج��ع ف��ي��ه �ل��ق��ر�ر 
لإتاحته من عدمه �إلى �جلامعة، حيث 
ت��ق��وم �جل��ام��ع��ات ب��ال��ت��اأك��د م���ن وج���ود 
�مل�������و�رد �ل����ازم����ة �ل��ب�����ص��ري��ة و�مل����ادي����ة، 

لإقامة هذ� �لف�صل.
خلدمة  �ل�صيفي  �لف�صل  ويهدف 
تخرجهم  �ملتوقع  و�لطالبات  �لطاب 
يف ذلك �لف�صل، وفق �لإمكانات �ملتاحة 

ف��ت��ح �ل��ف�����ص��ل �ل�����ص��ي��ف��ي ع��ل��ى �أع�����ص��اء 
و��صتكمال  �لكلية  يف  �ل��ت��دري�����س  هيئة 
�لإجر�ء�ت �لورقية من �ملجال�س �ملعنية 
و�ل��رف��ع ب��اجل��دول �إل���ى ع��م��ادة �لقبول 

و�لت�صجيل. 

التسجيل المبدئي
حت��ر���س �ل��ع��م��ادة و�ل��ك��ل��ي��ات ع��ل��ى ع��دم 
�أو طرح مو�د  طرح مو�د �لإع��د�د �لعام 
من �مل�صتويات �لأولى يف �خلطة، بدون 
�إن طرح  ل��ذل��ك، حيث  م���رر�ت مقنعة 

ب�صكل  ي��وؤث��ر  �لعليا  �مل�صتويات  يف  م��و�د 
�مللتزمن  �ل��ط��اب  حت��وي��ل  على  كبر 
يف �خلطة �إلى طاب متعرثين ي�صعب 
يف  �ل��در����ص��ي��ة  ج���د�ول���ه���م  �إد�رة  م��ع��ه��ا 

�لف�صول �لاحقة.
من  �لعمادة  �نتهت  �لعام  ه��ذ�  ويف 
�ل�����ص��اب��ق��ة ومت فتح  ج��م��ي��ع �خل���ط���و�ت 
�ملبدئي على دفعات للطاب  �لت�صجيل 
و�ل���ط���ال���ب���ات، وت����ك����ون �لأول�����ي�����ة ف��ي��ه��ا 

للخريجن ثم �لدفعات �لأقدم.
للطاب  متاحا  �لت�صجيل  ويكون 

مو�د  يف  �لنجاح  بافر��س  و�لطالبات، 
هذ� �لف�صل.

وي��ع��ت��ر �ل��ت�����ص��ج��ي��ل �مل��ب��دئ��ي من 
�جلامعة  عليها  تعتمد  �لتي  �مل��وؤ���ص��ر�ت 
�ل�����ص��ي��ف��ي  �ل��ف�����ص��ل  يف �ل����ص���ت���م���ر�ر يف 
م���ن ع���دم���ه، ح��ي��ث ي��ت��م ق��ي��ا���س ن�صبة 
�مل�صتفيدين من �إتاحة �لف�صل �ل�صيفي 

قبل �عتماده ب�صكل نهائي. 

أثر الغياب
م���ن �أج�����ل �ل����ص���ت���ف���ادة �ل��ق�����ص��وى من 

�لطالب  على  يجب  �ل�صيفي،  �لف�صل 
�ملو�ظبة على ح�صور �ملحا�صر�ت ب�صكل 
م�صتمر، حيث يكون تغيب �لطالب عن 
�إح����دى �مل��ح��ا���ص��ر�ت ع��ائ��ق��ا �أم����ام تفوق 
ت��ر�ب��ط  ل���ع���دم  �ل��ط��ال��ب��ة،  �أو  �ل���ط���اب 

�ملعلومات بن �ملحا�صر�ت. 
وي���ع���ام���ل �ل���ف�������ص���ل �ل�����ص��ي��ف��ي يف 
�لأع����ب����اء �ل��در����ص��ي��ة ل��ل��ط��ال��ب وع�����ص��و 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س، مب��ا ي��ع��ادل �لن�صف 
�إيل  �لعادي، و�ل�صبب يعود  �لف�صل  عن 

م�صاعفة �أوقات �ملحا�صر�ت.
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جامعات دولية

�أوغ�صت  ج��ورج  با�صم جامعة  ر�صميا  تعرف 
ر�صمي  غر  ب�صكل  تعرف  كما  غوتنغن،  يف 
�أملانية  جامعة  هي  �أوغ�صتا،  با�صم جورجيا 

مقرها مدينة غوتنغن.

التأسيس
�أن�������ص���اأه���ا ج�����ورج �ل���ث���اين م��ل��ك ب��ري��ط��ان��ي��ا 
�آن��ذ�ك لهانوفر  �ملنتخب  �لعظمى و�لأم��ر 

عام 1737.

شعار الجامعة
»�خلر للجميع«

الشهرة
�أملانيا  �أرق��ى جامعات  �أح��د  جامعة غوتنغن 
و�لعامل، و�كت�صبت �صهرتها بف�صل 45 فائز� 
بجائزة نوبل يف خمتلف فروع �لعلوم؛ ومن 
ث��م �أط��ل��ق ع��ل��ى غ��وت��ن��غ��ن »م��دي��ن��ة �ل��ع��ل��م«، 
ف�صا عن �أنها ع�صو يف جمموعة كومير�، 

ومن ثم حتظى ب�صهرة دولية كرى.

الشراكة
�جل��ام��ع��ة حت��اف��ظ ع��ل��ى ���ص��ر�ك��ة ق��وي��ة مع 
غوتنغن،  يف  �لرئي�صية  �لأب���ح���اث  م��ع��اه��د 
»جوتفريد  و  بانك«،  »ماك�س  معهد  مثل 
�أوروب���ا  يف  �أم���ا  �أمل��ان��ي��ا.  يف  ليبنتز«  فيلهلم 
و�ل���ع���امل ف��ط��اب �جل��ام��ع��ة ل��ه��م �حل���ق يف 
�صمن  �أوروبية  جامعات  يف  �لدر��صة  �إكمال 
وكذلك  �لأوروب����ي،  »�إي��ر����ص��م��و���س«  برنامج 
يف  �لتقنية  جامعة  يف  �ل��در����ص��ة  لهم  يحق 

�صيدين يف �أ�صر�ليا، وجامعات »ت�صنغو�« و 
»بكن« و »فود�ن«  يف �ل�صن، و »طوكيو« يف 
�ليابان وجامعة »كاليفورنيا يف بركلي« يف 

�لوليات �ملتحدة.

ميزانية الجامعة
1.05 مليار يورو عام 2012

المكتبة
 1734 ع���ام  �جل��ام��ع��ة  ق��ب��ل  �ملكتبة  تاأ�ص�صت 
م���اي���ن جم��ل��د   4.5 �مل��ك��ت��ب��ة  وحت��ت�����ص��ن 
وث��م��ان��ي��ة م��اي��ن م���ادة �إع��ام��ي��ة، ك��م��ا �أن 
�أكر  بن  من  تعد  غوتنغن  جامعة  مكتبة 

�ملكتبات يف �أملانيا.
�لأ�صاتذة و�لطاب:

عدد الطالب
31 �ألفا و 500 وعدد �لطالبات 16 �ألفاو 52 

طالبة، وعدد �لطاب �لدولين:
ثاثة �آلف و 981.

عدد األساتذة
�أربعة �آلف.

عدد اإلداريين
�صبعة �آلف.

تصنيف الجامعة
 101 ب��ن  م��ا  �مل��رت��ب��ة  يف  �صنغهاي:   •

150-

• �لتاميز: 112 عامليا
• QS: 177 عامليا حتى نهاية �صبتمر 

2016

الكليات
ت�صم �جلامعة 13 كلية و47 مركز� ومعهد� 

تابعا لها:
• كلية �لعلوم �لزر�عية
• �لأحياء وعلم �لنف�س

• �لكيمياء
• علوم �لغابة

• �لعلوم �جلغر�فية
• علوم �لريا�صيات و�حلا�صوب

• علم �لفيزياء
• كلية �لقانون

• �لعلوم �لجتماعية
• �لعلوم �لإن�صانية

• �ملركز �لطبي

أشهر الخريجين
• �لعامل �ل�صهر �ألرت �آين�صتاين.

• ع����امل �ل��ف��ي��زي��اء �ل�����ص��ه��ر م��اك�����س 
بانك.

• �مل�صت�صار �حلديدي لاإمر�طورية 
�لثانية �أوتو فون ب�صمارك.

فون  ريت�صارد  �لأ�صبق  �أملانيا  رئي�س   •
فايت�صكر .

غ��ره��ارد  �لأ���ص��ب��ق  �أمل��ان��ي��ا  • م�صت�صار 
�صرودر.

• عامل �لفيزياء فولفغانغ باويل.
• �مل�صريف �لأمريكي �ل�صهر جي بي 

مورغان.
• خبر �لزلزل بينو غوتنرغ.

• ع������امل �ل����غ����دد �ل�������ص���م���اء ه����اك����ارو 
قبل  ه��ن��اك  در����س  �ل���ذي  ها�صيموتو، 

�حلرب �لعاملية �لأولى.
على جائزة  ح�صل  ك���وخ :  روب����رت   •
�لبكتريا  �لطب لكت�صافه  يف  ن��وب��ل 
�مل�صببة لل�صل �لرئوي لعام1905  ويعد 
هو �ملوؤ�ص�س �حلقيقي لعلم �جلر�ثيم  

كعلم طبي م�صتقل.
ه�����اي�����زن�����ب�����رغ:  ك�����������ارل  ف������رن������ر   •
ف�����ي�����زي�����ائ�����ي �أمل�����اين وح�����ائ�����ز ع���ل���ى ج���ائ���زة 
مبادئ  �أه���م  �أح���د  �كت�صف  نوبل عام 1932 

�لفيزياء �حلديثة وهو مبد�أ عدم �لتاأكد.
فريدري�س  ك��ارل  �لريا�صيات  ع��امل   •

غاو�س.
• عامل �لريا�صيات برنارد رميان.

جامعة غوتينغن
University of Göttingen

من�صات  يف  و�لت�صجيل  �ل��ط��اب  م��ث��اب��رة  وزي����ادة  �ل��ط��اب، 
�لتعلم �لإلكروين.

��صت�صاري  �ملو�صوعي  تخ�ص�صها  بحكم  �أملاريا  وعملت 
م�����و�رد ت��ع��ل��ي��م ع����ال ل��ل��م��ع��ون��ة �لأم���رك���ي���ة ومل��ع��ه��د �لتعلم 
و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��امل��ي مل���دة خم�س ���ص��ن��و�ت يف دول���ة �ل�����ص��ل��ف��ادور، 
�إل��ى  يهدف  �مل�صروع  وك��ان  �لأم��رك��ي��ة.  �ملعونة  م��ن  بتمويل 
دع��م ومن��و م��ر�ك��ز وب��ر�م��ج تنمية ق��وى �لعمل يف �ملنطقة. 
ولعبت �ل�صر�كة �ملجتمعية دورها يف تاأ�صي�س مركز �لتدريب 
و�لتحقيق يف مدينة »نيوبورت« يف فرجينا، ويف �فتتاح مركز 
�لاتينين  �ل��ق��ادة  ي��خ��دم  �ل���ذي   CLAL �لاتيني  �ل��ق��ي��ادة 
وم�صاريع  �أبحاث  دعم  يف  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�صتوين  على 
�لتعليم �لعايل، و�أعادت تطبيق �تفاقية 2+2 ل�صالح جامعة 
نيل�صون«،  »توما�س  �ملجتمع  كلية  مع  بال�صر�كة  »هامبتون، 

وكلية »نيوبورت« �ملهنية ل�صناعة �ل�صفن.
و�أ�ص�صت �أي�صا 12 �صهادة مهنية خلدمة �لقوى �لعاملة 
و�ل�صركات  �مل��ر�ك��ز  م��ع  �صر�كة  �أ�ص�صت  كما  »ه��ام��ب��ت��ون«،  يف 

�ملحلية لتلبية و�صر�ء �لحتياجات �ملحلية.
عاملية،  جامعات  يف  م�صهورة  حما�صرة  »�أمل��اري��ا«  وتعد 
يف  �ل�صينية  و�جل��ام��ع��ة  �لفنية،  ك��وجن  ه��وجن  جامعة  منها 
هوجن كوجن، وجامعة »كاتوليكا دب بورتوغال« يف �لرتغال، 
�لتابع  »م��ك��او«  �إقليم  يف  م��اك��او«  ج��وزي��ف  »�صاينت  وجامعة 

لل�صن، وجامعة »فر�ن�صي�صكو ماروكوين» يف غو�تيمال.

مؤلفاتها
بر�مج  لدعم  ومقالت  كتبا  وت�صطر  تكتب  �أمل��اري��ا  فتئت  ما 
�لتعلم غر �لتقليدي، حتت مظلة �صماء �ل�صن وغو�تيمال 
عر  �لقيادة  يف  نظريتها  موؤكدة  ك��وجن،  وه��وجن  و�لرتغال 
�حل�صار�ت �ملختلفة و�لتنوع يف �صوق �لعمل. ون�صرت �أبحاثها 
���ص��ت��ادي��ز»،  ب��ون�����س  يف جم���ات علمية م��ث��ل »�إن��رن��ا���ص��ون��ال 
و�أك��ادمي��ي��ة �لجت��اه��ات �لإد�ري����ة، وجملة �مل��ه��ار�ت �لناعمة، 
�لإد�رة  وف��رق  �ل��ق��ي��ادة  »�صلوك  بعنو�ن  ج��اء  كتبها  و�أح���دث 

�لعليا«.

النشأة
غو�تيمال،  يف  مونلي  �أملاريا  �لروف�صيور  وترعرعت  ول��دت 
وح�صلت على درجة �لبكالوريو�س يف علم �لنف�س من جامعة 
»�لربية  يف  �ملاج�صتر  ودرج���ة  غ��و�ت��ي��م��ال«؛  دي  ف��ال  »دي 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م م��ن ج��ام��ع��ة »ري��غ��ن��ت«، و�ل���دك���ت���ور�ه يف »�ل��ق��ي��ادة 
وري���ادة  �ل��ق��ي��ادة  كلية  يف  »ري��غ��ن��ت«  جامعة  م��ن  �لتنظيمية« 

�لأعمال �لعاملية.

التخصص
من  عقدين  طيلة  وعملت  �ل�صت�صر�يف،  �لتفكر  يف  ر�ئ���دة 
تعليمية  بر�مج  وو�صع  وتطوير  وت�صميم  قيادة  يف  �لزمان 
يف �لتعليم �لعايل للجامعات و�ل�صركات و�ملنظمات �لربحية 

وغر �لربحية.

االلتزام
�أمل����اري����ا ب��ال���ص��ت��م��ر�ر يف دع����م ن��ظ��م ك��ل��ي��ات �ملجتمع  ت��ل��ت��زم 
فر�س  تطوير  يف  و�ل���ص��ت��م��ر�ر  �لتقليدية،  غ��ر  و�ل��ر�م��ج 
كافة  متعلم يف  �إل��ى جمتمع  و�صول  �لعمل،  وق��وى  �لتعليم 

مناطق �أمركا �لاتينية.
تعد �أملاريا عاملة مرموقة و��صت�صارية ور�ئدة يف �لتعليم 
جل  و�صخرت  و�ل���دويل.  و�لإقليمي  �لوطني  �مل�صتوى  على 
عملها  �صنو�ت  ط��و�ل  �ملجتمعات  لتنمية  �لعري�صة  �صبكاتها 
و�أمركا  �لأمركية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لعايل  �لتعليم  يف 
�ل��ات��ي��ن��ي��ة و�آ����ص���ي���ا. وق�����ادت �مل�����ص��اري��ع �ل���ك���رى ل��ل��وك��الت 
وبرو.  غو�تيمال  يف  �حلكومية  غر  و�ملنظمات  �حلكومية 
و�صاركت يف م�صروع ريادي يف �لباد بطولها وعر�صها تديره 

�حلكومة يف تعليم بنات �لهند ملحو �أميتهن.
�صباب برو  برنامج تطوير  �أي�صا يف م�صروع  و�صاركت 
ويهدف لبناء �لقدر�ت �لقيادية لرو�د �لأعمال، ويف جامعة 
»هامبتون» يف �لوليات �ملتحدة تعمل �لروفي�صور يف مركز 
هذ�  تاأ�صي�س  ومت  �لإل��ك��روين  و�لتعلم  �لتعليم  يف  ل��اإب��د�ع 
مع  االأ�ضاتذة  انخراط  لزيادة  تهدف  منحة  مبوجب  املركز 

البروفسيور 
ألماريا مونلي 
..رائدة التفكير 
االستشرافي
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جامعة شيكاغو تحتفل بيوم األرض
رايان غودين

�أبريل   22 �ل�صبت  �صيكاغو  �حتفلت جامعة 
ب��ب�����ص��ع ف��ع��ال��ي��ات �صممت  ب���ي���وم �لأر�������س 
ل����ص���ت���ق���ط���اب �مل���ج���ت���م���ع �جل����ام����ع����ي ن��ح��و 
�لبحث  على  �لقائمة  �لطابية  �مل��ب��ادر�ت 

�مل�صتمر و�مل�صاريع �مل�صتد�مة.
فعاليات  �جلامعي  �حلرم  و��صت�صاف 
عدة، بال�صر�كة مع 16 جهة جامعية، منها 
�ل�صتد�مة  ومكتب  �جلامعة  مدير  مكتب 
�لهند�صة  ومعهد  �لعاملية  �لبيئة  وبرنامج 
وخم��ت��ر�ت  �ل�صيا�صات  ومعهد  �جلزيئية 

�مل���������ص����اري����ع �ل����ت����ي ت�������ص���ت���ق���ط���ب �ل����ط����اب 
وللتحليل،  للتعاون  و�ملوظفن  و�لأ�صاتذة 
و�صول حللول �إبد�عية لها نتائج م�صتد�مة 

ت�صتخدم يف �جلامعة وخارجها.
وق����ال����ت ن����ائ����ب م����دي����ر ل���ل���م���ب���ادر�ت 
�لأك���ادمي���ي���ة و�لأ����ص���ت���اذ يف ك��ل��ي��ة »وي��ل��ي��ام 
و�لت�صريح،  �لأح���ي���اء  لعلم  ه��ارب��ر«  ر�ي��ن��ي 
مالينا هيل »�إن فعاليات ل نفايات �صممت 
م�صتد�مة  ومم���ار����ص���ات  م����و�د  ل���ص��ت��خ��د�م 
�لأر�س  تدفن حتت  �لتي  �لنفايات  لتقليل 
ومتخ�صت عن دورة �لتدريب على �لتعليم 
لتقليل  طرقا  فيها  �لطاب  يتلقى  و�لتي 

�أو  و�ل��زر�ع��ة  �لبيئة  �جل��ام��ع��ة وجم��م��وع��ة 
�لغذ�ء وغرها.

ومن �صمن فعاليات يوم �لأر�س كانت 
هناك بر�مج �ل�صتد�مة يف �جلامعة �لذي 
�صهد مناق�صات مع خريجي �جلامعة ومع 
عهد  )يف  ال�ضابق  االأبي�س  البيت  »�ضيف« 
�أوباما(،   بار�ك  �ل�صابق  �لأمركي  �لرئي�س 

»�صام كا�س« 
وم����ن ت��ل��ك �ل��ف��ع��ال��ي��ات ك��ان��ت ه��ن��اك 
نفاية«  »با  كامل  يوم  ملدة  ريا�صية  �ألعاب 
يف ملعب �ل�صالة �ملغطاة باجلامعة، و�لذي 
ل��ع��ب دور خم��ت��ر �جل��ام��ع��ة ل���ص��ت��ك�����ص��اف 

لإع���ادة  م���و�د  ول���ص��رد�د  �لنفايات  توليد 
��صتخدمها«.

و�صاطرتها �لر�أي �ملحا�صرة يف �لكلية 
�صابينا،  �لتعليم  على  �ل��ت��دري��ب  و�أ���ص��ت��اذة 
�أمن��وذج للعمل  �إيجاد  »ناأمل يف  حيث قالت 
�لوقت.  نقي�س  جتاربنا  من  �لتعلم  ويف  به 
�لفعاليات  لعقد  من���وذج  تطوير  ف��ال��ه��دف 
�أدن��ى  دون  �جل��ام��ع��ي  �حل���رم  يف  �لريا�صية 
ن��ف��اي��ات م��ن �أج���ل وق���ف دف���ن �ل��ن��ف��اي��ات يف 

�لأر�س«.
ومن �صمن فريق �ل�صتد�مة طالبة 
مايا  �لبيئية  للدر��صات  �لر�بعة  �لفرقة 

�لتي  �لج��ت��م��اع��ات  يف  و�مل��ت��ط��وع��ة  �صيدي 
تعقد مرة كل �أ�صبوعن ما بن �مل�صركن 
يف �مل��ه��م��ة ك���خ���دم���ات �مل����ر�ف����ق وغ���ره���ا، 
ومتثل عملهم يف �لتن�صيق يف و�صع قائمة 
ب����امل����و�د، ����ص���و�ء م���ن �لأط���ع���م���ة وغ���ره���ا، 
ل��ت��ح��دي��د �أف�������ص���ل �ل���ط���رق ل��ن��ق��ل �خل��ر 

و�ملعلومة للطاب.
�مل�صروع  يف  �صيء  �أه��م  »�إن  مايا  وق��ال��ت 
بالتاأكيد  �ملبذولة.  �مل�صركة  �جلهود  باأ�صره 
ي�صتمر  و�أن  �لد�فعة  �لقوة  ت�صتمر  �أن  �أمتنى 
�مل�صتمر  و�لت�������ص���ال  �مل�����ص��ارك��ة  يف  �ل���ط���اب 

وحتديث ممار�صات �مل�صتد�مة يف �جلامعة«.
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جامعات دولية

األزمات وإدارة 
المعلومات االتصالية

و�أ�صكالها  �أنو�عها  �أزم��ات خانقة مبختلف  �لعديد من جمتمعاتنا  ت�صهد 
لإد�رتها  منظمه  وجهود  حقيقية،  �إر�دة  توفر  ي�صتدعي  مما  وتوجهاتها، 

وعاجها بالطرق �ل�صليمة و�لفاعلة. 
 ومل��و�ج��ه��ة خماطر ه��ذه �لأزم����ات ظهر يف ع��امل �ل��ع��اق��ات �لعامة 
 Communicative تخ�ص�س علمي جديد ي�صمى �إد�رة �ملعلومات �لت�صالية
Information Management يهتم �أ�صا�صا باملعلومة �لت�صالية باملوؤ�ص�صات، 
ت�صويقية،  �إد�ري����ة،  �إع��ام��ي��ة،  �أم��ن��ي��ة،  �قت�صادية،  �صيا�صية،  ك��ان��ت  ���ص��و�ء 
�جتماعية، ثقافية، دينية �أو غرها... وقد فر�س نف�صه على و�قعنا �لذي 
�نت�صار �لتطور�ت �لهائلة لتكنولوجيا �لت�صال يف  تز�يدت تعقيد�ته مع 
�لفعل  �لفعل وردة  �لفا�صل �لزمني بن  �إلى حتطيم  �أدت  جنباته، و�لتي 
يف جمريات �لأح��د�ث، مما جعل متخذي �لقر�ر يف �ملوؤ�ص�صات م�صتعدين 

د�ئما للمو�جهة �لفورية لاأزمات.
�نت�صرت  ق��د  �ملناخية  �لت�صالية  �ملعلومات  �إد�رة  �أن  جن��د  فمثا، 
بناء  �لقر�ر يف  �تخاذ  لدعم  �أد�ة  و�أ�صبحت  �لعاملي،  �مل�صتوى  على  موؤخر� 
�لتي  �ل�صيول  مبخاطر  و�لتنبوؤ  �ملبكر  لاإنذ�ر  متكامل  معلومات  نظ����ام 

تعتر من �أهم م�صاكل �لبيئة �لطبيعية يف �لعامل.
��صتخد�م  على  �لعمل  موؤ�ص�صاتها  مبختلف  جمتمعاتنا  على  فيجب 
تطبيقات هذ� �لعلم ملو�جهة �أزماتها، مع �لعلم �أن هذه �لأ�صاليب �جلديدة 
بالعديد من دول  نتائج ناجحة  �أعطت  �ملعلومات �لت�صالية قد  �إد�رة  يف 
�لعامل، وخا�صة بالوليات �ملتحدة �لأمريكية و�ليابان، و�أي�صا �لدعوة �إلى 
�إدر�جه كتخ�ص�س علمي �صمن كليات و�أق�صام �لإعام و�لت�صال �لعربية، 

من �أجل تزويد �ملجتمع باملهار�ت �لازمة ملو�جهة خمتلف �أزماته.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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الواليات المتحدة
�أ���ص��ح��ت ن��ي��وي��ورك �ل���ولي���ة �لأول�����ى يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمركية �لتي تقدم 
�ل��ط��ب��ق��ة  ل���ط���اب  ر����ص���وم  ك��ل��ي��ات دون 
�إن  �إن  »���ص��ي  ن�صرت  ح�صبما  �ل��و���ص��ط��ى، 
موين«، ومن ثم بدء� من هذ� �خلريف 
ي��ح�����ص��رون  �ل���ذي���ن  �ل���ط���اب  �صيحظى 
نيو  �أوف  يونيفر�صيتي  »�صتايت  جامعة 
�أوف  يونيفر�صيتي  »�صيتي  �أو  ي����ورك« 
�إذ�  �ملجانية،  �لدر��صة  بنعمة  نيويورك« 
مائة  �لأ���ص��رة على  رب  ك��ان يح�صل  م��ا 
و���ص��ت��زي��د  �ل���ع���ام،  ف��ق��ط يف  دولر  �أل����ف 
�آلف   110 ع��ل��ى  يتح�صل  م��ن  لتغطي 
�أل��ف   125 و   ،2018 ع��ام  ف��اأق��ل يف  دولر 

دولر فاأقل يف  2019.
ج�����اءت ت��ل��ك �خل���ط���وة �إث�����ر خطة 

ل��ل��ر���ص��وم �ل��در����ص��ي��ة ت��ق��دم ب��ه��ا ح��اك��م 
�لولية »�أندرو غومو« يف يناير �ملا�صي. 
�أن تتحمل  وو�فق م�صرعو �لولية على 
م��و�زن��ة �ل��ولي��ة تلك �لر�صوم ب��دل من 

�لآباء.

كندا
يف خطوة جريئة لإثر�ء مو�رد �جلامعة 
ول�صتقطاب �لطاب �لدولين، ل�صيما 
كنديتان:  جامعتان  جتر�أت  �ل�صينين، 
»ط��وم��ب�����ص��ون ري���ف���رز« يف »ك��ام��ل��وب�����س«، 
»فانكوفر«،  يف  �ل�صناعية  و»ك��و�ن��ت��ل��ن« 
ع���ل���ى ت����اأج����ر م�������ص���اح���ات م����ن �حل����رم 
�جلامعي ملد�ر�س ثانوية خا�صة �صينية 
جاء  ك��ن��د�.  يف  �صينية  �صركات  تديرها 
ذل����ك يف ت��ق��ري��ر ل�����ص��ح��ي��ف��ة »ف��ان��ك��وف��ر 

�����ص����ن«، وجت�������ري �جل���ام���ع���ة �ل���ث���ال���ث���ة: 
بريت�س كولومبيا« مباحثات  »نورثرين 
ح��ذو  ل��ت��ح��ذو  �ل�صينية  �ل�����ص��رك��ات  م��ع 

�جلامعتن �ل�صابقتن.

ألمانيا
ز�د ع���دد �ل��ط��اب �ل��دول��ي��ن يف �أمل��ان��ي��ا 
بعام  م��ق��ارن��ة   2016 ع���ام  يف   ٪6 بن�صبة 
�ل��ط��اب  �ل���ع���دد  و����ص���ل  ح��ي��ث  2015؛ 
ح�صب  و�ف��دي��ن،  ط��اب   430.305 �إل���ى 
�خلدمات  هيئة  �أعدتها  �إح�صاء�ت  �آخ��ر 
ل��وك��ال��ة   DAAD �لأمل��ان��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة 

�أخبار »بي �آي �إي نيوز«.
يف  �لر�غبن  �لطاب  عدد  وو�صل 
بزيادة   86.245 �إل��ى  �ملاج�صتر  در����ص��ة 
قدرها 12٪ مقارنة بعام 2015، ويرجع 

�إل��ى زي���ادة ع��دد بر�مج  �ل�صبب يف ذل��ك 
�ملاج�صتر �لتي تقدم باللغة �لإجنليزية 
يف �أملانيا، ح�صبما �أعلن �لباحث �لرئي�س 
»جان  بالهيئة  �خلارجية  �ل��در����ص��ات  يف 

كرت�صر«.

المملكة المتحدة
�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ب��ك��ن »�إح�����دى ك��ري��ات 
عزمها  عن  �ل�صن«  يف  �لقمة  جامعات 
�فتتاح فرع لها يف قلب �حلياة �لأكادميية 
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا؛ و�أع���ن���ي �أك�����ص��ف��ورد، بعد 
�ن �����ص���رت �أر����ص���ا يف »ك��و���ص��ك��وم��ب« يف 
منطقة �أك�صفورد بقيمة 11 مليون دولر 
ت��ك��ون مرتبطة  ل��ن  �إن��ه��ا  �إل  �أم���رك���ي؛ 
�ل��ع��ري��ق��ة، ح�صبما  �أك�����ص��ف��ورد  ب��ج��ام��ع��ة 

�أعلنت �صحيفة �لغارديان �لريطانية.

الطالب الوافدون يدرون 25 مليار
جنيه إسترليني لبريطانيا

�إلى بريطانيا. وقالت مدير جامعات 
جامعة  مدير  نائب  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة 
»من  غ��ودف��ي��ل��و«،  جوليا  »د�مي  ك��ن��ت، 
�ل�صعب  عامة  م��ن  كثر�  �أن  �لو��صح 
�لطاب  �إل��ى  ينظرون  ل  �لريطاين 
�ل���و�ف���دي���ن ك��م��ه��اج��ري��ن ل���اأب���د؛ بل 
ياأتون  لأنهم  موؤقتن؛  وزو�ر  كقيمة 
للدر��صة يف بريطانيا ثم يعود �لكثر 

منهم لأوطانهم«.
وج������اء ذل�����ك وف���ق���ا ل���ص��ت��ط��اع 
ل�����ل�����ر�أي �أع�����دت�����ه ه��ي��ئ��ة »ك�����وم-ري�����ز« 
�مل���م���ل���ك���ة  جل�����ام�����ع�����ات   ComRes
�أن 26٪ من  �أو���ص��ح  �مل��ت��ح��دة، و�ل���ذي 
�لو�فدين  �ل��ط��اب  �أن  يظن  �ل�صعب 
مهاجرون بربطهم ب�صيا�صات �لهجرة 

�حلكومية.
�أن ٪64  و�أك����د ����ص��ت��ط��اع �ل����ر�أي 
�لطاب  �أن  ي��رون  �لريطانين  م��ن 
�إيجابي على  �لدولين لديهم مردود 
�لق��ت�����ص��اد �مل��ح��ل��ي، ���ص��و�ء ع��ل��ى �مل��دن 

المصدر: يونيفرسيتي
وولرد نيوز

ي���رغ���ب ث���اث���ة �أرب������اع �ل��ري��ط��ان��ي��ن 
يف روؤي�����ة ن��ف�����س �ل���ع���دد م���ن �ل��ط��اب 
�ل���و�ف���دي���ن �ل���دول���ي���ن ل���ل���در�����ص���ة يف 
بريطانيا �أو �أكرث من ذلك، بعد قر�ر 
�خل�����روج م���ن �لحت�����اد �لأوروب��������ي، ملا 
يرونه من �آثار �قت�صادية كرى تظفر 
ب��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا، ���ص��و�ء ع��ل��ى م�صتوى 
�أو  �لو�فدون،  يوفرها  �لتي  �لوظائف 

على م�صتوى �لدخل �ل�صخ�صي.
وهذه النتائج تزيد من ال�ضغوط 
ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة لإع����ادة 
�ل��ط��اب  �إح�����ص��اء  �صيا�صة  يف  �ل��ن��ظ��ر 
�ل���و�ف���دي���ن يف �ل���ه���ج���رة، و�ل���ت���ي من 
�مل���ق���رر ل��ه��ا �أن ت��خ��ف�����ص��ه��ا �إث�����ر ق���ر�ر 
يف  �لريطاين  �لد�خلية  وزي��ر  �أعلنه 
مزيد  فر�س  م��وؤك��د�  �ملا�صي،  �أكتوبر 
م���ن �ل��ق��ي��ود ع��ل��ى ه��ج��رة �ل��و�ف��دي��ن 

يدر�صون  �لتي  �لكبرة  �أو  �ل�صغرة 
�أنهم ميثلون  ي��رون   ٪61 منهم  فيها، 
ق��ي��م��ة �ج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ل��ل��م��دن 
�ل�����ص��غ��رى و�ل���ك���رى �ل��ت��ي ي��در���ص��ون 

فيها.
�أن  �لريطانين  ويرى عدد من 
ي�صمح  �أن  ي��ج��ب  �ل��دول��ي��ن  �ل��ط��اب 
لهم بالبقاء يف �ململكة �ملتحدة لفرة 
�لعودة  م��ن  ب��دل  �لتخرج،  بعد  ثابتة 

فور� بعد �لتخرج.
ن�صرتها  �ل��ت��ي  �لأرق������ام  و�أح�����دث 
�أك�صفورد  مركز  يف  ممثلة  �جلامعات، 
�ل��ط��اب  �أن  �أو����ص���ح���ت  ل��اق��ت�����ص��اد، 
م��ل��ي��ار جنيه   25 ي�����درون  �ل���و�ف���دي���ن 
�إ���ص��رل��ي��ن��ي ل��اق��ت�����ص��اد، وي��دع��م��ون 
�جلامعية  �مل��دن  يف  وظيفة   206.600

ومدن �ململكة ب�صكل عام.
وقالت »غودفيلو«، »�إن بريطانيا 
�ملف�صلة  �جل��ه��ة  ت��ظ��ل  �أن  ت�����ص��ت��ط��ي��ع 
ما  �إذ�  �ل��دول��ي��ن،  للطاب  للدر��صة 

غ���رت م���ن ���ص��ي��ا���ص��ات �ل��ه��ج��رة �ل��ت��ي 
للدر��صة  �ل��ط��اب  وت�صجع  تطبقها 
�ملتحدة، وهذه هي  �ململكة  و�لبقاء يف 
�لر�صالة �لتي يجب �أن تر�صلها �ململكة 
�مل���ت���ح���دة ل��ل��م��و�ه��ب �ل���ت���ي ت��ع��ي�����س يف 

�لعامل باأ�صره«.
وب���ال���رغ���م م���ن ن��ت��ائ��ج �ل��در����ص��ة 
فبعد  كلمته؛  �مل��ر  �لو�قع  فر�س  فقد 
ق��ر�ر �خل��روج من �لحت��اد �لأوروب���ي، 
ع��������زف �ل������ط������اب �ل���������و�ف���������دون ع��ن 
ووج��دو�  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �لدر��صة 
ب��ل��دي��ن �آخ����ري����ن ي��ف��ت��ح��ان �أذرع���ه���م���ا 
ل��ه��م: �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��رك��ي��ة 
�ل��ط��اب  ي��ع��د  فكاهما  و�أ���ص��ر�ل��ي��ا، 
نظم  يف  موؤقتن  مقيمن  �ل��و�ف��دي��ن 

�لهجرة �ملطبقة فيهما.

نتائج استطالع »كوم-ريز«
�صاركت  �لتي  �لعينة  من   ٪73 •
يف �ل���ص��ت��ف��ت��اء وه���م �أرب��ع��ة �آلف 

�ل��ع��دد  روؤي����ة نف�س  ب��ري��ط��اين يف 
م����ن �ل����ط����اب �ل����دول����ي����ن ع��ل��ى 
�أك��رث، ل�صيما  �أو  �أر��صي بادهم 
بعد ما ر�أو� ما ي�صهم به �لطاب 
�ل�����و�ف�����دون يف ت��ن��م��ي��ة �ق��ت�����ص��اد 

بادهم.
• يرى 26٪ من �لريطانين �أن 

�لطاب �لو�فدين مهاجرون.

�ل���ط���اب  �أن  ي��������رون   ٪64  •
�إيجابي  �أث��ر  ر�أي  لهم  �لو�فدين 
�مل��ح��ل��ي للمدن  �لق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى 

�ل�صغرة و�لكبرة.
�ل���ري���ط���ان���ي���ن  م������ن   ٪58  •
�لإ�����ص����ه����ام����ات  �أن  ي����ع����ت����ق����دون 
�لق��ت�����ص��ادي��ة ل��ه��م ت�����ص��اع��د على 

توفر وظائف.
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فضاءات

إنعاش بين السماء واألرض
خ����ال رح���ل���ة ب���ن م��دي��ن��ت��ن يف �لأج������و�ء 
�لند�ء  �ل�صوت  مكر  عر  ج��اء  �ل�صعودية 
ن���ادر�: ه��ل ب��ن �لركاب  �إل  �ل��ذي ل يتكرر 

طبيب؟
ف��ع��ل��م��ت �أن ط���ارئ���ا ق���د ح����دث لأح���د 
عاجلة،  طبية  م�����ص��ورة  ي�صتدعي  �ل���رك���اب 
�جل��وي��ن  �مل�صيفن  ك��ب��ر  ن��ح��و  ف��ت��ق��دم��ت 
�ل���ذي ط��ل��ب م��ن��ي �إث��ب��ات �ن��ت��م��ائ��ي للمهنة 
�لطبية، فاأبرزت بطاقتي �لر�صمية �ل�صادرة 
عن �لهيئة �ل�صعودية للتخ�ص�صات �ل�صحية 
ب�صاحية ممار�صة �ملهنة �لطبية، و�إن كنت 
خ�صيت وقتها �أل يتم �عتمادها لغياب ن�سنّ 

ي�صمح مبز�ولة �ملهنة يف �لف�صاء.
كان �لر�كب مغمى عليه ومل يكن معه 
�أحد ن�صتعلم منه عن حالته �ل�صحية و�لتي 
قد تكون �صببا يف �لإغماء، و�أح�صر �مل�صيف 
�ملوجودة  �لطبية  �لطو�رئ  حقيبة  �جل��وي 
ب���ال���ط���ائ���رة، وب���ات���ب���اع خ����ط����و�ت م��ع��ل��وم��ة 
ل��دي��ن��ا و����ص��ت��ع��ر����س �ح��ت��م��الت �لأ���ص��ب��اب 
�لطارئة،  �حل���الت  ه��ذه  مثل  ح��دوث  ور�ء 
وهي   Logarithm »�للوغارثيم«  ون�صميها 
مق�صود  �ل��ري��ا���ص��ي��ات  م��ن  مقتب�صة  �آل��ي��ة 
نتيجة  �إل��ى  �لو�صول  وتي�صر  ت�صهيل  بها 
�لأمر��س وعاجها،  ت�صخي�س  ُمر�صية يف 
�لأولية  و�ملعروفة  �لإ�صعافات  بعمل  ب��د�أت 

و�لتاأكد من جمرى   ABC ب�  �لأطباء  لدى 
�إعطاء  ثم  �لطبية  �لأ���ص��ول  ح�صب  �لنف�س 
�ملري�س �لأك�صجن، ومن خال ق�صطرة يف 
الوريد �َضَرى حملول ال�ضكر )اجللوكوز( يف 
�أوردة �ملري�س ومل مت�س �إل دقائق معدودة 
وي��اأك��ل  يتحدث  له وبد�أ  �ل��وع��ي  ع��اد  حتى 
وي�صرب، ومنه عرفنا �أنه يعاين من مر�س 
�ل�صكري، و�أنه تناول دو�ءه وهو م�صافر دون 
ن�صبة  فانخف�صت  �لتقليدية  �لحتياطات 
فتاأثر  �لأدن���ى  ع��ن معدلها  �ل��دم  �ل�صكر يف 
ذلك  فنتج عن  �ل�صكر  �أو غياب  بنق�س  �ملخ 

فقد�ن للوعي.
خال هذه �لفرة كان قائد �لطائرة 
ي��ن��ت��ظ��ر ق�����رارا ط��ب��ي��ا ب��ال��ه��ب��وط يف اأق����رب 
و�صائل  بتجهيز  �صلطاته  �إع��ام  بعد  مطار 
�لإ����ص���ع���اف ل��ل��م��ري�����س ون��ق��ل��ه �إل�����ى �أق����رب 
يف  ب��ال���ص��ت��م��ر�ر  �أخ��رت��ه  لكني  م�صت�صفى، 

�لرحلة �ملقررة.
�أ�صجل  �أن  �أري����د  ه���ذه �حل���ادث���ة،  ب��ع��د 
�لتوجيهات  بع�س  و�أ�صع  �ملاحظات  بع�س 
�ل�صرورية يف �لإ�صعافات �لأولية و�لإنعا�س 
�ل�صحة  �مل�صوؤولن يف  �أمام  �لرئوي  �لقلبي 
و�ل����ط����ر�ن �مل�����دين ل��ل��ع��م��ل ب���ه���ا، ع��ل��م��ا �أن 
�ل��ع��دي��د م���ن ���ص��رك��ات �ل���ط���ر�ن �ل��ع��امل��ي��ة 

تطبقها:

�ل���������ص����ك����ري  م������ر�������ص������ى  م�����������دنّ   •
�ل� »كورتيزون«  وم�صتخدمي عقار 
ب��ب��ط��اق��ة ي��ح��م��ل��ه��ا �ل����ف����رد م��ع��ه، 
عليها  ليطلع  هويته،  يحمل  كما 
�مل�صعف يف حالة غياب �ملري�س عن 

�لوعي.
• تدريب كل �مل�صيفن و�مل�صيفات 
ع��ل��ى �لإن���ع���ا����س �ل��ق��ل��ب��ي �ل���رئ���وي 
للتعين  م�صوغا  وي��ك��ون  �لأ�صا�صي 

بالوظيفة.
ر جهاز �ل�صدمات �لكهربائية  • توفنّ
�ل���ق���ل���ب���ي���ة يف ك����ل ط����ائ����رة م��دن��ي��ة 
�أ�صا�صيا  �أ�صبح  �أن  بعد  ركابا  حتمل 
�صهل  وه����و  �ل��ق��ل��ب��ي،  �لإن���ع���ا����س  يف 

�ل�صتعمال بعد �لتدرنّب عليه.
�ل���ع���ق���اق���ر و�لأج������ه������زة  ك����اف����ة   •
�ل�����������ص�����روري�����ة �مل���������ص����ت����خ����دم����ة يف 
�لإ����ص���ع���اف���ات �لأول����ي����ة و�لإن���ع���ا����س 
�لقلبي �لرئوي مع دو�م �لتاأكد من 
تو�جدها يف كل رحلة جوية وتاريخ 

�صاحيتها.
• و�����ص����ع ق���ائ���م���ة ع���ل���ى �حل��ق��ي��ب��ة 
�ملحتويات  ك��ل  باأ�صماء  �لإ�صعافية 
و�لأدوية �لطبية وترقيمها لت�صهيل 

�لو�صول �إليها.

ملخص كتاب
»الدولة في اإلسالم«

د. عوض عثمان عبداهلل سليمان
قسم القانون

�مل�صلمن،  �ملفكرين  من  تبعهم  ومن  �مل�صت�صرقن،  �لباحثن  من  كثر 
�إل يف ع�صور متقدمة،  كتنظيم  �لدولة  يعهدو�  �مل�صلمن مل  �أن  يرون 
ب�صبب �لحتكاك مع خمتلف �حل�صار�ت �لتي تو��صلو� معها فاقتب�صو� 

فكرة �لتنظيم من هذه �حل�صار�ت.
ملختلف  بالرجوع  و�لتدقيق  للفح�س  �أخ�صعت  م��ا  �إذ�  و�لنظرة 
�لن�صو�س �ل�صرعية و�لبحث يف �إطار �ملجتمع �لإ�صامي �لأول يف عهد 
�أن  �آر�ء  �صنجد  ع�صور  من  تبعه  وم��ا  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول 
هوؤلء �مل�صت�صرقن مل تكن �صائبة، و�أطلقت �لعنان لأحكام عامة دون 

حماولة لتاأ�صيل هذ� �ملفهوم يف �لو�قع �لإ�صامي.
�لقر�آن  �ل��دول��ة، فلم يجدوه يف  ورمب��ا بحث ه��وؤلء عن م�صطلح 
�مل�صلمن  در�ي��ة  فتاأ�ص�س من ذلك فهمهم �خلاطئ حول عدم  و�ل�صنة، 
بالدولة كتنظيم ومن ثم �ل�صلطة �ل�صيا�صية كاأحد �أركان هذه �لدولة، 
�لباحثن  م��ن  �ل��ع��دي��د  فيها  تبعهم  خاطئة  ن��ظ��رة  ه��ي  �ع��ت��ق��ادي  ويف 

�مل�صلمن، كما �أ�صلفت.
هذه  لت�صحيح  ب�صيطا  ت�صاوؤل  نطرح  دعونا  تقدم  ما  علي  وبناء 
كليات  يدر�س للطاب يف  �أ�صحى  �لتي كر�صت مفهوما خاطئا  �لفكرة 
�لقانون وحتويه مئات �ملوؤلفات �لتي ��صتن�صخت هذه �لروؤية �ملغلوطة، 

و�ل�صوؤ�ل �لب�صيط هو، ما هو تعريف �لدولة؟.
ب���ال���رج���وع �إل����ى ك��ت��ب وم���وؤل���ف���ات �ل���ق���ان���ون �ل��د���ص��ت��وري و�ل��ن��ظ��م 
تعريف  �أن  �صنجد  �لعام،  �ل��دويل  �لقانون  موؤلفات  وكذلك  �ل�صيا�صية، 
�لدولة �ملب�صط هو »جمموعة من �لأف��ر�د يقطنون يف رقعة جغر�فية 

حمددة وب�صورة د�ئمة وتوجد بينهم فئة حاكمة و�أخري حمكومة«.
�أركان  �لد�صتوري و�ل��دويل حول  �لقانون  �تفاق بن فقهاء  هناك 
�لدولة، و�إن �ختلفت عبار�ت �لتعريف، وهذه �لأركان تتمثل يف �ل�صعب 

و�لإقليم و�ل�صلطة �ل�صيا�صية.
ومن هذ� �ملنطلق دعونا نتفق على �أن م�صطلح �لدولة و�ل�صلطة 
�مل�صطلح  ي���وؤدي غياب  ه��ل  �لت�صاوؤل  لكن  �ل��ك��رمي،  �ل��ق��ر�آن  ي��رد يف  مل 
�آنذ�ك كدللة على عدم در�ية  مبفهومه �لآين يف �لن�صو�س �ل�صرعية 
�لإ�صامي  �ل�صيا�صي  �ل��و�ق��ع  يف  ماهيته  غياب  ث��م  وم��ن  ب��ه  �مل�صلمن 
�حلاكمة،  �ل�صلطة  لأن  بالنفي،  �صتكون  �لإجابة  تاأكيد  بكل  حينذ�ك؟ 
�لتي يقوم ويتاأ�ص�س علي  �ل�صرور�ت  �لدولة هي �صرورة من  ومن ثم 

�أ�صا�صها �صرع �هلل.
فعلى �صبيل �ملثال جند �أن �لكثر من �ملعامات بن �لنا�س نظمها 
�لقر�آن �لكرمي، وكذلك بع�س �جلر�ئم حددها �لقر�آن وحدد عقوباتها، 
و�أمو�ل �لزكاة يبن �لقر�آن طرق جمعها و�صرفها، �ل�صوؤ�ل �ملطروح هنا 
�ل��ذي يديرها وعلى من  �لأم��ور فمن  ه��ذه  �صلطة تدير  �إذ� مل توجد 

تطبق هذه �لأحكام؟
على  بالر�هن  لل  يدنّ �لإ�صام  فجر  منذ  �مل�صلمن  فو�قع  لذلك 
للدولة  �لأولية  �لأ�ص�س  بو�صع  قام  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  �أن 
�لإ�صامية  �لأمة  �لتي عا�صتها  �ملتغر�ت  �لإ�صامية، لتلعب بعد ذلك 
دورها يف ت�صكيل مفهوم �لدولة، مبا تعنيه من ممار�صة �ل�صلطة يف �إطار 

جغر�يف حمدد. 

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك بكلية الطب
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6 طرق لزياد اإلنتاجية
�لكثر  �لدر��صي جند  �مل�صتوى  �نت�صاف  مع 
قد  و�لتكاليف  و�مل�����ص��اري��ع  �لخ��ت��ب��ار�ت،  م��ن 
�ل��ط��ال��ب فيقع يف دو�م���ة من  ت��ر�ك��م��ت على 
�ل�����ص��ت��ات ت��ع��ززه��ا ب��ع�����س �ل���ع���اد�ت �ل��ي��وم��ي��ة 
وت��ه��در  �إن��ت��اج��ي��ت��ه،  م��ن  تقلل  �ل��ت��ي  �ل�صيئة 
من  �ل��ق��ل��ي��ل  يف مقابل  وق���ت���ه  م���ن  �ل��ك��ث��ر 
تدمر  �لتي  ب�صبب  �لعاد�ت  وذل��ك  �لإجن���از، 

�لإنتاجية،  ومنها:
�أولوياتك  �أعمال يحدد  • ن�صق جدول 
بعيد�  عقلك،  ي�صتوعبه  برتيب  ومهامك 
عن فو�صى �أفكارك، وي�صاعدك على �ملرونة، 

قاب 
قوسين
أمل أبو مديني
طالبة بقسم
اإلعالم واالتصال

فهي  �لوطنية،  بعظمة  يوؤمن  �جلميع 
و��صعة  �ل��ث��م��رة،  طيبة  خ�صبة  �أر�����س 
�جلمال، عذبة �مل�صرب، �صماوؤها �أعظم 
رد�ء، ل ي�صام فيها �صاحبها، وي�صتاق 
فيها  فتغنى  �ل��غ��رب��ة،  �أر�����س  يف  �إل��ي��ه��ا 
�لأي��ام  ي��وم من  �ل�صعر�ء ومل يذكر يف 

�أن �صاعر� رثاها فهي ل متوت.
�أم ح��ن��ون، فرها و�ج��ب،  �ل��وط��ن 
وه���ج���ره���ا م��ع�����ص��ي��ة، و�ل���غ���ائ���ب عنها 
ويختلف  و�حل���ن���ن،  �ل�����ص��وق  ي���ازم���ه 
�ل����ن����ا�����س يف ب�����ر �ل������وط������ن، وت��خ��ت��ل��ف 

درجاتهم يف هذ� �جلانب .
ب�����ر �ل�����وط�����ن ي����ك����ون م�����ن خ���ال 
ج��و�ن��ب ع���دة، م��ن �أه��م��ه��ا و�أب��رزه��ا ما 

يلي:
ت��ع��ود  ت��ن��م��ي��ة  بتنميته  �أول:   •
�ملجتمع  ع��ل��ى  و�ل��ف��ائ��دة  ب��ال��ن��ف��ع 

ب�صكل عام.

ه��و ط��ارئ  م��ا  �أو ظهر  فلو مت��ت مقاطعتك 
تبد�أ،  �أين  �لعودة ومعرفة من  فاإنه ميكنك 

بح�صب �أهمية عملك.
• ح�����دد م���و�ع���ي���د ن��ه��ائ��ي��ة ل��ن��ف�����ص��ك 
و�لتز�م بها: لأن �لأعمال �ملفتوحة �لتوقيت 
ت�����وؤول ل��ك��ث��ر م���ن �ل��ت��اأج��ي��ل و�ل��ت�����ص��وي��ف، 
و�لل��ت��ز�م  لها  نهائي  موعد  حتديد  ولكن 
ب�صرعة  �إمتامها  يف  �ل�صتعجال  يجنبك  به 

وبجودة �أقل.
�ملهام: لأنه ي�صعب  �بتعد عن تعدد   •
�لوقت،  نف�س  يف  عمل  من  �أك��رث  �أد�ء  عليك 

لأن ذلك �صيوؤثر على نوعية عملك، وي�صتت 
�أو  �لعملن  �أح��د  على  �صلبا  ويوؤثر  �أف��ك��ارك، 

كليهما.
• ت��خ��ل�����س م���ن �مل��ل��ه��ي��ات �مل��ح��ت��م��ل��ة: 
�مللهيات  م��ن  بالقرب  �لعمل  جتنب  وح���اول 
�ل��ب�����ص��ري��ة ك��ال��ت��ل��ف��از، وت��ف��ح�����س �ل��ه��ات��ف 
م��ن عملك، مما  لأن��ه��ا  تخرجك  �مل��ح��م��ول، 
�إل���ى �ن��ق��ط��اع��ك عن  ي�صتت ذه��ن��ك، وي����وؤدي 

عملك �أو تاأجيله.
• �خ������ر ب���ي���ئ���ة م���ن���ا����ص���ب���ة، وزم������اء 
على  �إنتاجيتك،  يوثر  لأن �ملكان  منتجن: 

ي�صاعدك  �لبيئة مبا  فيجب تهيئة تفا�صيل 
ع��ل��ى �إمت�����ام �لأع����م����ال، ب��الإ���ص��اف��ة �إل����ى �أن 
�ل�����ص��ح��ب��ة ل��ه��ا �ل���ت���اأث���ر �لأك������ر يف �ل��ع��م��ل 
فيه  يت�صارك  �ل���ذي  �ل��ف��ردي  �أو  �جل��م��اع��ي، 

�لأ�صخا�س �لبيئة نف�صها.
فالق�صوة  �ل��ر�ح��ة:  ق�صطا من  خ��ذ   •
كبرة  مل��دة  بحب�صهما  و�لعقل  �لنف�س  على 
م�صتمر  عال وعمل  تركيز  �لوقت حتت  من 
يجهدهما وقد ي�صبب يف �لتق�صر يف جودة 
�ل��ع��م��ل، فلكل ���ص��اع��ة م��ن �ل��ع��م��ل خ��ذ ع�صر 

دقائق ا�ضرتاحة الإعادة الن�ضاط لنف�ضك.

م��ن معامل  م��ع��روف  �أب��ه��ا معلم  ق�صبة 
�إل��ى  ك��ان��ت ل حت��ت��اج  و�إن  �أب��ه��ا،  مدينة 
ت���ع���ري���ف، ف��ق��د ظ��ل��ت ل���ف���ر�ت زم��ن��ي��ة 
ي�صتدل  معلما  �ملعا�صر  �أبها  تاريخ  من 
ب��ه ع��ل��ى �لأم���اك���ن و�مل���و�ق���ع يف مدينة 
�أب���ه���ا، وك����ان �ل����ز�ئ����رون و�مل�����ص��ط��اف��ون 
ي�������ص���ت���ف�������ص���رون ع�����ن م���ق���ا����ص���ده���م يف 
�مل��دي��ن��ة وم����دى ق��رب��ه��ا �أو ب��ع��ده��ا عن 
ت��ل��ك �ل��ق�����ص��ب��ة، وم����ن مم��ي��ز�ت��ه��ا �أن��ه��ا 
�أب��ن��اء منطقة  �أح���د  م��ن ت�صميم وب��ن��اء 
ع�����ص��ر و�أح����د ب��ن��اة م��ع��م��اره��ا �لأ���ص��ي��ل 
�لذي �أُ�صدلت وفاته �ل�صتار على �جليل 

�ملعتمد على �أبنائه يف بناء معامله.
�أم�������ا ج������د�ري������ات ب���ان���ك�������ص���ي ف��ه��ي 
�ل����ر�����ص����وم����ات �ل����ت����ي �أب����دع����ه����ا �ل���ف���ن���ان 
مدينته  يف  بانك�صي  �لعاملي  �لت�صكيلي 
�ل��ري��ط��ان��ي��ة ب��ري�����ص��ت��ول، ح��ي��ث م��اأت 
ك���اف���ة �مل���ي���ادي���ن و�لأب���ن���ي���ة و�ل�������ص���و�رع 

و�جل�����ص��ور و�لأن����ف����اق، وه���ي ر���ص��وم��ات 
ه���ادف���ة ت��ن��م ع���ن ف��ن��ان م��ف��ك��ر �صاحب 
ول  عميقة  وفل�صفة  �إن�����ص��ان��ي��ة  م��ب��ادئ 

غر�بة يف ذلك.
�أب��ه��ا  �مل��ق��ارن��ة ب��ن ق�صبة  دو�ع����ي 
من  �أ�صبحت  �أنها  بانك�صي  وج��د�ري��ات 
�ملعامل �ملعروفة و�مل�صهورة يف �ملدينتن، 
و�أن هذه �ملعامل قد �صاق بها م�صوؤولو 
�ل��ب��ل��دي��ة يف �مل��دي��ن��ت��ن، ف��ق��د ���ص��اق��ت 
�أم���ان���ة م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ب��ق�����ص��ب��ة �أب��ه��ا 
و�صاق �ملجل�س �لبلدي ملدينة بري�صتول 
تعاملت  ف��ك��ي��ف  ب��ان��ك�����ص��ي،  ب��ر���ص��وم��ات 
�أبها  ق�صبة  م��ع  ع�صر  منطقة  �أم��ان��ة 
لإز�لتها ، وكيف تعامل �ملجل�س �لبلدي 
مل��دي��ن��ة ب��ري�����ص��ت��ول لإز�ل�������ة ر���ص��وم��ات 

بانك�صي.  
عندما قررت �أمانة منطقة ع�صر 
�أج���ل م�صروع  �أب��ه��ا - م��ن  �إز�ل����ة ق�صبة 
�أن��ه  �مل��دي��ن��ة ووظ��ي��ف��ت��ه��ا  ت��وؤك��د طبيعة 
�حلق  �صاحبة  �أن��ه��ا  ر�أت   - يخدمها  ل 
وحدها يف هذ� �لقر�ر، ولهذ� مل حتاول 
�أن ت�صت�صر �أحد� ومل تكرث باآر�ء �أهل 
�إز�ل���ة  �أن  ت��ع��رف  �أي�صا  �مل��دي��ن��ة، ولأن��ه��ا 
�لق�صبة غر مقبول لدى �ل�صكان فكان 
�لليل،  �أث��ن��اء  �لق�صبة  ت��ز�ل  �أن  ق��ر�ره��ا 
وه��و �لإج���ر�ء �ل��ذي يوؤكد �صعف حجة 

�لأمانة يف �إز�لة هذ� �ملعلم �ملتميز.
�أم��������ا �مل���ج���ل�������س �ل����ب����ل����دي مل��دي��ن��ة 
�إز�ل��ة جد�ريات  بري�صتول فعندما قرر 
م��ع��امل تهم  �أن��ه��ا  ي���درك  ف��ه��و  بانك�صي 
�صاكنيها ول ميكن جتاهلهم، ولهذ� قام 
�ملدينة  ل�صكان  ��صتفتاء  بعمل  �ملجل�س 
�لر�صومات  �إز�ل��ة هذه  �آر�ئهم يف  لأخ��ذ 
�ل�صتفتاء  نتيجة  وك��ان��ت  �إب��ق��ائ��ه��ا،  �أو 
رف���������س �ل�������ص���ك���ان لإز�ل���������ة ج����د�ري����ات 
بانك�صي، وبالتايل عدل �ملجل�س �لبلدي 
�ليوم،  فبقيت حتى  �إز�ل��ت��ه��ا  ق��ر�ر  ع��ن 
يف ح���ن �أزي���ل���ت ق�����ص��ب��ة �أب���ه���ا وه����و ما 
�أث����ار غ�صب �ل�����ص��ك��ان ل��ت��ب��د�أ ب��ع��د ذل��ك 
ق�صبة  لي�صت  �إنها  بالقول  �لترير�ت 
تاريخية، ون�صي �ملررون �أنها من �آثار 
�أحد �أبناء �ملنطقة �لأ�صاء �لذي �صيد 
�ملنطقة،  يف  �لطن  بيوت  م��ن  �لعديد 
ث��م ����ص��ط��رت �لأم���ان���ة يف �لأخ����ر �إل��ى 
�حل��دود  خ��ارج  من  بناءين  ت�صتورد  �أن 
خطاأها  ب��ه  لتغطي  �آخ���ر  معلم  ل��ب��ن��اء 

�لتاريخي.

بين قصبة أبها
وجداريات بانكسي

د . مصلح معيض 
مصلح

وطني ال أجد وطنا سواه
مما  ح������دوده  ح��م��اي��ة  • ث��ان��ي��ا: 
ب��اأي �صكل من  ي�صكل خطر� عليه 

�لأ�صكال.
مب��ق��د���ص��ات��ه  �ل��ع��ن��اي��ة  • ث���ال���ث���ا: 

ومو�رده �ملالية و�لب�صرية.
من  ما  وتطوير  متابعة  • ر�بعا: 
�صاأنه حتقيق �لطماأنينة �لنف�صية 
ل�������دى ����ص���ك���ان���ه م�����ن م���و�ط���ن���ن 
دياناتهم  �خ��ت��اف  م��ع  ومقيمن 

ولغاتهم و�أ�صكالهم.
بالوطن  �لر  بر  من  • خام�صا: 
�صفات  ع��ل��ى  �لأج���ي���ال  ي��ن�����ص��اأ  �أن 
�ل�صوي  و�ل�صلوك  و�لرحمة  �ل��ود 
��صتثناء،  دون  �جلو�نب  جميع  يف 
ما�صة  بحاجة  �جلانب  ه��ذ�  ولعل 
ج�����د� �إل������ى ����ص���يء م����ن �لإ����ص���ه���اب 
و�لإطناب، و�إن كان �حلال و�ملقام 
�لإ�����ص����ه����اب  ب����ه����ذ�  ي�������ص���م���ح���ان  ل 
تربوية  ج��و�ن��ب  على  ف�صنقت�صر 
م��ه��م��ة، م��ث��ل �ل�����ص��ب��اب و�ل�����ص��ل��وك 

�لوطني �لو�قع و�ملاأمول:

املحاكم،  )امل����رور،  ال��واق��ع  ي�ضهد 
ال�����ض��رط، م��راك��ز ال��ه��ي��ئ��ات، امل���دار����س، 
�جل���ام���ع���ات( ن�����ص��ب��ة ل��ي�����ص��ت ك���ب���رة يف 
نظر �لبع�س وخطرة يف نظر �لبع�س 
�لآخ����ر �ل��ذي��ن ي��ع��ت��م��دون �مل��ث��ل �ل��ذي 
�ل�صرر«  م�صت�صغر  م��ن  »�ل��ن��ار  ي��ق��ول: 
تتنا�صب  ل  ت�صرفات  �صرقة،  تفحيط، 

مع �ملجتمع جملة وتف�صيا.
ومن هنا �أوجه ر�صالة �إلى �لأبناء 
و�ل���ب���ن���ات ب�����ص��ك��ل خ��ا���س و�إل�����ى �لآب����اء 
و�لأم����ه����ات ب�����ص��ك��ل ع����ام: ب��ل��دن��ا �أم��ان��ة 
�أن  �إل  بذلك  وت��وؤم��ن��ون  غ��ال،  ووطننا 
�ل��ع��م��ل ل طعم  دون  وح����ده  �لإمي������ان 
�لقول  ق��رن  �جلميع  على  وي��ج��ب  ل��ه، 
ب��ال��ع��م��ل، ف��ه��ب��و� ج��م��ي��ع��ا و�أ���ص��ل��ح��و� 
يف  وج���دمت  �إن  �أنف�صكم،  م��ن  ف�صد  م��ا 
�ل��ف��ط��رة  ي��خ��ال��ف  �أن��ف�����ص��ك��م �صيئا مم��ا 
و�لقيم، »ول يومن �أحدكم حتى يحب 
لأخ��ي��ه م��ا ي��ح��ب ل��ن��ف�����ص��ه«، ول يكون 
غريب �لد�ر �أحر�س منكم على تنمية 

وتطوير وطنكم �لغايل.

علي بن عبداهلل
البكري الشهري
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اللغة واإلعالم

صواب

خطأ

عة
شائ

ء 
طا

أخ

خطأ: �أودع �لتاجر ماله يف �مل�صرف خ�صية 
�لل�صو�س.

الصواب: �أودع �لتاجر ماله �مل�صرف خ�صية 
�لل�صو�س. و�ل�صبب �أن �لفعل »�أودع« يتعدى 
ملفعولن د�ئما ما د�ما قد ُذكر� بعده.  قال 

�أحد �ل�صعر�ء:
�أودعتك �لآمال يا خر �لألى
�أوفو� طو�ل �لدهر لاإخو�ن

�ل��ك��ل��م��ة  �جل��ل�����ص��ة  رئ���ي�������س  �أع����ط����ى  خطأ: 
ل�صاحب �ل�صوؤ�ل.

�صاحب  �جلل�صة  رئي�س  �أع��ط��ى  الصواب: 
�ل�صوؤ�ل �لكلمة. و�ل�صبب �أن �لفعل »�أعطى« 
�أعطيناك  »�إن���ا  تعالى  ق��ال  لث��ن��ن.  متعدنّ 

الكوثر«،)�ضورة الكوثر، 1(.
خطأ: تخرج من جامعة �مللك خالد.

خ��ال��د.  �مل��ل��ك  ت��خ��رج يف ج��ام��ع��ة  الصواب: 
ج« ي��ع��ن��ي  تعلم  و�ل�����ص��ب��ب �أن �ل��ف��ع��ل »ت���خ���رنّ
وتدرب �أو �أنهى تعليمه يف �جلامعة �أو �ملعهد 

�لفاين.

خطأ: لقد �أبدو� ح�صن �لنو�يا.
الصواب: لقد �أبدو� ح�صن �لنيات. و�ل�صبب 
قوله  يف  كما  نيات،  على  جُتمع  »�لنية»  �أن 
���ص��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م »�إمن������ا �لأع���م���ال 

بالنيات«.

خطأ: هذ� بئر عميق.
�أن   و�ل�صبب  عميقة.  بئر  ه��ذه  الصواب: 
تعالى  ق��ول��ه  كما يف  م��وؤن��ث��ة،  »ب��ئ��ر»  كلمة 
»وب��ئ��ر معطلة وق�����ض��ر م�����ض��ي��د«. )���ض��ورة 

�حلج، 45(.

خطأ: حاز �ملوهوب على جائزة دولية. 
الصواب: حاز �ملوهوب جائزة دولية. و�ل�صبب 

�أن �لفعل »حاز« يتعدى بنف�صه �إلى مفعوله.

ت��رك  �ل���وزي���ر �جل��م��اه��ر يف  ن��ا���ص��د  خطأ: 
تخزين �ل�صلع.

ت��رك  �ل��وزي��ر �جل��م��اه��ر  ن��ا���ص��د  الصواب: 
»نا�صد«  �لفعل  �أن  و�ل�صبب  �ل�صلع.  تخزين 

يتعدى ملفعولن ما د�ما قد ُذكر� بعده.

خطأ: هذ� �لعتاد يكفي للحرب �أ�صبوعا.
الصواب: هذ� �لعتاد يكفي �حلرب �أ�صبوعا. 
بنف�صه  يتعدى  »يكفي«  �لفعل  �أن  و�ل�صبب 

�إلى مفعوله. قال �ل�صاعر:
�لعبد يقرع بالع�صا
و�حلر تكيفه �ملقالة

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

بالقاهرة،  �لعربية  �للغة  ينظم جممع 
غد� �لثنن، موؤمتره �لدويل �ل�صنوي 
83 حت���ت ع���ن���و�ن »�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف  
وي�صتمر  �لأم����ة«،  وم�صوؤولية  �لتعليم 

�أ�صبوعن.
و�أكدت م�صادر باملجمع �للغوي �أن 
�ملوؤمتر يفتتحه وزير �لتعليم و�لبحث 
عبد  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  م�صر  يف  �لعلمي 
ير�أ�صها   83 �ل��دورة  �أعمال  و�أن  �لغفار، 
رئي�س �ملجمع �لدكتور ح�صن �ل�صافعي، 
ب��ي��ن��م��ا ي���دي���ر �جل��ل�����ص��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة، 
�ل��دك��ت��ور عبد  للمجمع  �ل��ع��ام  �لأم���ن 
رئي�س  نائب  بح�صور  مدكور،  �حلميد 

�ملجمع �لدكتور حممود �لربيعي.
ُت��ع��ق��د ج��ل�����ص��ات  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�مل����وؤمت����ر �ل��ع��ل��ن��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��ور ب��ق��اع��ة 
�لحتفالت �لكرى باملجمع يوميا من 
بعد  �لثانية  حتى  ظهر�  �ل���12  �ل�صاعة 
�مل��وؤمت��ر، مب�صاركة  �أي���ام  ط���و�ل  �لظهر 
�أع���������ص����اء �مل���ج���م���ع م����ن د�خ�������ل م�����ص��ر 

�لعرب  �ملر��صلن  و�لأع�صاء  وخارجها، 
�مل�صرين  �ملجمع  وخ��ر�ء  و�لأج��ان��ب، 
�للغة  يف  �لأع���ام  �لعلماء  م��ن  وبع�س 
يف  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ع��ل��وم  وخمتلف  و�لأدب 
�لعربي  �ل��وط��ن  �أن��ح��اء  وجميع  م�صر 
و�ل���ع���امل �أج���م���ع، ب��الإ���ص��اف��ة �إل���ى كبار 
و�لعربية  �مل�صرية  �لعامة  �ل�صخ�صيات 

و�لأجنبية من �لدول �ملختلفة.
وت��ن��اق�����س �جل��ل�����ص��ات ع��ل��ى م���د�ر 
�أ�صبوعن، ما قام به �ملجمع من �أعمال 
�لعربية  و���ص��وؤون  �ملا�صي،  �لعام  خ��ال 
وما ��صتجد فيها من كلمات و�أ�صاليب، 
وتعريب �مل�صطلحات �لعلمية �حلديثة 
�لكيمياء  م��ث��ل:  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
و�ل���ف���ي���زي���اء و�ل�����ص��ي��دل��ة و�ل��ه��ن��د���ص��ة 
و�لطب و�لفل�صفة وغرها من �لعلوم.

مشاركات سعودية
�أن  ُينتظر  �ل�����ص��ع��ودي،  �مل�صتوى  وع��ل��ى 
ب�صاأن  م�صاركات  ث��اث  �مل��وؤمت��ر  ي�صهد 

�صبل �لعناية باللغة �لعربية.
جمل�س  رئي�س  �أن  »�آف���اق«  وعلمت 

�أم���ن���اء م��رك��ز �مل��ل��ك ع��ب��د �هلل �ل���دويل 
خلدمة �للغة �لعربية، �لأ�صتاذ �لدكتور 
ع��ب��د �هلل ع��ب��د �ل��رح��ي��م ع�����ص��ان، وه��و  
�أي�صا ع�صو باملجمع �للغوي يف �لقاهرة، 
مع  »وق��ف��ات  بعنو�ن  حما�صرة  �صيلقي 
جهود �لباحثن و�لد�ر�صن يف جتديد 

�لنحو وتي�صره قدميا وحديثا«.
�لإم��ام  جامعة  وكيل  �صيلقي  كما 
حممد بن �صعود �لإ�صامية للدر��صات 
�لعليا و�لبحث �لعلمي �لأ�صبق �لأ�صتاذ 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع��ب��د �ل��رح��م��ن 
مر��صل  ���ص��ع��ودي  ع�صو  وه���و  �ل��رب��ي��ع، 
باملجمع، حما�صرة بعنو�ن »مو�د �للغة 
�لإع���ام يف  و�أق�����ص��ام  كليات  �لعربية يف 

�جلامعات �ل�صعودية«.
�ل�صورى  جمل�س  ع�صو  و�صيلقي 
���ص��اب��ق��ا �ل���دك���ت���ور �أح����م����د ب����ن حم��م��د 
باملجمع،  ع�صو  �أي�صا  وه��و  �ل�صبيب، 
�للغوية  »�لهيمنة  ب��ع��ن��و�ن  حم��ا���ص��رة 

وتعليم �لعربية«.
�لأول����ى،  �مل��ج��م��ع  مهمة  �أن  ي��ذك��ر 
�ل��ع��ام، خ��ال��د م�صطفى،  مل��دي��ره  وف��ق��ا 
جميعها،  �لعلوم  وترجمة  تعريب  هي 
ل��دع��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة وح��م��اي��ت��ه��ا من 
مع  �صيما  ل  �لأخ����رى،  �ل��ل��غ��ات  تهديد 
�نت�صار ��صتخد�م �مل�صطلحات �لأجنبية 
للغة  �لقريب  �مل�صتقبل  يف  ت��وؤث��ر  �لتي 

�لعربية.

نبذة تاريخية
يف  �ل��ق��اه��رة  يف  �للغوي  �ملجمع  تاأ�ص�س 
عام  وحت��دي��د�  �لأول،  ف���وؤ�د  �مللك  عهد 
ي��وم��ئ��ذ يف  �أه���د�ف���ه  1932، وت��ل��خ�����ص��ت 
ب���ذل �جل���ه���ود ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �صامة 
�للغة �لعربية، وجعلها و�فية مبطالب 
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�لعلوم و�لفنون وم�صتحدثات �حل�صارة 
�مل��ع��ا���ص��رة، و�ل��ع��م��ل على و���ص��ع معجم 
ت���اري���خ���ي ل���غ���وي، و�ل���ع���ن���اي���ة ب��در����ص��ة 
م�صر  يف  �حل��دي��ث��ة  �لعربية  �للهجات 
و�إ�صد�ر  �لعربية،  �لباد  من  وغرها 
و�لعناية  ل��غ��وي��ة،  بحوثا  تن�صر  جملة 
�ل��ر�ث  نفائ�س  بع�س  بتحقيق  �أي�صا 
لأعماله  �صرورية  ير�ها  �لتي  �لعربي 

ودر��صاته �للغوية ولو�صع �ملعاجم. 
لإن�صاء  �مللكي  �مل��ر���ص��وم  ن�س  وق��د 
20ع�صو�  م��ن  يتكون  �أن  على  �ملجمع 
ع���ام���ا م���ن ب���ن �ل��ع��ل��م��اء �مل��ع��روف��ن 
بتعمقهم يف �للغة �لعربية �أو ببحوثهم 
ت��ق��ي��د  دون  ول���ه���ج���ات���ه���ا  ف���ق���ه���ه���ا  يف 
ب��اجل��ن�����ص��ي��ة؛ وب��ذل��ك ����ص��ط��ب��غ جممع 
�لقاهرة يف ن�صاأته ب�صفة عاملية؛ ف�صم 
من  م�صرين  وغر  م�صرين  �أع�صاء 
�ل��ع��رب و�مل�����ص��ت��ع��رب��ن، و�أج����از �مل��ر���ص��وم 

�ختيار �أع�صاء فخرين ومر��صلن. 
�أول  �نعقدت   1934 يناير   30 وفى 
 23 و�صع  ومت  �ملجمع،  لأع�صاء  جل�صة 
�ل�صتقاق  ق���ر�ر  مقدمتها:  يف  ق����ر�ر�، 
م����ن �أ����ص���م���اء �لأع�����ي�����ان ل���ل�������ص���رورة يف 
ل��غ��ة �ل��ع��ل��وم؛ وه���و ق���ر�ر ك���ان ل��ه �أب��ع��د 
و�صع  يف  كبرة  عقبة  تذليل  يف  �لأث���ر 

�مل�صطلحات �لعلمية.
و���ص��م��ل ذل����ك �أي�������ص���ا ق�������ر�ر�ت يف 
�ل���ت���ع���ري���ب، و�لأل�����ف�����اظ �مل�����ول�����دة، ويف 
ن �لعربية من �أن  �لت�صريف، حتى ميكنّ
ت�صبح مرنة يف �لتعبر عن لغة �لعلم 

و�ملعرفة و�حلياة.
�لأول��ى  �أخ��ذت جلانه  و�صرعان ما 
مل�صطلحات  �لأ����ص���م���اء  ع�����ص��ر�ت  ت�����ص��ع 
حديثة  مل�صميات  و�أي�صا  وفنية،  علمية 

يف �صوؤون �حلياة و�حل�صارة. 

إنجازات متنوعة
�لعديد  �لعربية  �للغة  جممع  �أ���ص��در 
من �ملعاجم بهدف �حلفاظ على �للغة 

�لعربية ومنها:
• معجم �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي.

• �ملعجم �لكبر.
• �ملعجم �لو�صيط.
• �ملعجم �لوجيز.

�أ������ص�����در 37 جم���م���وع���ة م��ن  ك���م���ا 
�إ�صافة  و�لفنية،  �لعلمية  �مل�صطلحات 
�إل�����ى �مل���ع���اج���م �ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة، 

ومنها: 
• معجم �جليولوجيا. 

�ل���ن���ووي���ة  �ل���ف���ي���زي���ق���ا  • م���ع���ج���م 
و�لإلكرونيات. 

• معجم �لفيزيقا �حلديثة. 
• معجم �حلا�صبات. 

• معجم �مل�صطلحات �لطبية. 
• معجم �لكيمياء و�ل�صيدلة. 

�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا يف ع��ل��وم  • م��ع��ج��م 
�لأحياء و�لزر�عة. 

• معجم �لنفط. 
• معجم �لريا�صيات. 

• �ملعجم �جلغر�يف. 
• �ملعجم �لفل�صفى. 

• معجم �ألفاظ �حل�صارة و�لفنون. 
• معجم علم �لنف�س. 

• معجم �لهند�صة. 
• معجم �لقانون. 

• معجم �لهيدرولوجيا. 
• معجم �ملو�صيقى.

�إل��ى ذل��ك، �صدر عن جممع �للغة 
�ل��ع��رب��ي��ة يف �ل���ق���اه���رة، م��ن��ذ �إن�����ص��ائ��ه، 
وكتب  �للغوية،  �ل��ب��ح��وث  م��ن  �ل��ع��دي��د 

حتقيق �لر�ث �لعربي.

لجان
المجمع اللغوي

وفقا  �ملتخ�ص�صة  �مل��ج��م��ع  جل���ان  تبلغ 
ملوقعه على �ل�صبكة �لعنكبوتية نحو 25 

جلنة كالتايل:
• جلنة �ل�صريعة.

• جلنة �ملعجم �لكبر.
• جلنة �أ�صول �للغة.

• جلنة �لألفاظ و�لأ�صاليب.
• جلنة �للهجات

و�لبحوث �للغوية.
• جلنة �لأدب.

• جلنة �إحياء �لر�ث �لعربي.
• جلنة �ملعجم �لو�صيط.

• جلنة علم �لنف�س و�لربية.
• جلنة �لفل�صفة

و�لعلوم �لجتماعية.
• جلنة �لتاريخ.

• جلنة �جلغر�فيا.
• جلنة �لقانون.

• جلنة �مل�صطلحات �لطبية.
• جلنة �لكيمياء و�ل�صيدلة.

• جلنة علوم �لأحياء
و�لزر�عة.

• جلنة �لقت�صاد.
• جلنة �جليولوچيا.

• جلنة �لنفط.
• جلنة �لهيدرولوچيا

)علم املياه(.
• جلنة �لفيزيقا.
• جلنة �لهند�صة.

• جلنة �لريا�صيات.
• جلنة �ملعاجلة �لإلكرونية.

�حل���������ص����ارة  �أل�������ف�������اظ  جل����ن����ة   •
وم�صطلحات �لفنون.

الدكتور حممد بن عبد الرحمن الربيعد. عبد اهلل عبد الرحيم ع�ضالند. اأحمد بن حممد ال�ضبيب
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اإلعالم واللغة واألدب.. تكامل وروابط وثيقة
�لإع��ام و�للغة و�لأدب يف  توجد بن 
عاقة  و�حل�����ص��ار�ت  �ل�صعوب  جميع 
تكاملية، لأن �أ�صا�س �لإعام مبختلف 

�أنو�عه هو �لكلمة.
ظهرت  �ل��ع��رب��ي،  �مل�صتوى  وع��ل��ى 
على  �حل��دي��ث  مبفهومها  �ل�صحافة 
�أي���دي �لأدب����اء و�ل��ك��ت��اب يف �ل��ق��رن 19 
بقيادة  �لفرن�صية  �حل��م��ل��ة  ق��ي��ام  �إث���ر 
و�لتي  م�صر،  على  بونابرت  نابليون 
)خل��دم��ة  ال��ط��ب��اع��ة  اآل���ة  معها  جلبت 
�أغر��س �حلملة بد�ية( لأول مرة �إلى 

بلد عربي.

لكن �لباحث �أدي��ب م��روة يرى �أن 
بعنا�صره  �ل�صحافة  فن  عرفو�  �لعرب 
منذ  �ملختلفة  و�ل��ك��ت��اب��ي��ة  �مل��و���ص��وع��ي��ة 
بد�ية تاريخهم �لأدبي، �أي منذ �لع�صر 
�جلاهلي، رغم �أنهم مل يعرفو� ��صمها.

وي��رى �مل��وؤرخ��ون �أن من �ل��دللت 
بن  �لوثيقة  �لعاقة  على  �لو��صحة 
من  و�لإع����ام  جهة  م��ن  و�لأدب  �للغة 
�ل�صحفين  ط��ائ��ع  �أن  ث��ان��ي��ة،  ج��ه��ة 
يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي ك��ان��و� م��ن �أ�صحاب 
�لعقاد،  عبا�س  �أمثال  �لأدب��ي��ة،  �لهو�ية 

وطه ح�صن.

وت���ب���ذل ك���رى و���ص��ائ��ل �لإع����ام 
�ل���ع���رب���ي���ة ج����ه����ود� ك���ب���رة ل��ل��ح��ف��اظ 
�لعاملن  �أل�صنة  وتهذيب  �للغة  على 
ل��دور�ت  �إخ�صاعهم  خ��ال  من  فيها، 
متكاملة  وحد�ت  و�عتماد  متخ�ص�صة 
م��ن �مل��ر�ج��ع��ن �ل��ل��غ��وي��ن يف ���ص��الت 

�لتحرير.
»هيئة  ت��ق��ول  �ل�����ص��دد،  ه���ذ�  ويف 
ال���ب���ث ال��ربي��ط��ان��ي��ة« )ب����ي ب���ي ���ض��ي( 
ع���رف عنها منذ  �إن���ه  �ل��ع��رب��ي��ة   BBC
����ص��ت��خ��د�م��ه��ا    1939 ع����ام  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا 
و�لو��صحة  �لدقيقة  �لف�صيحة  للغة 

و�ملفهومة، م�صرة �إلى �أن �ل�صتخد�م 
مهم  �لعربية  للغة  و�جل��ي��د  �ل��دق��ي��ق 
�أن  جلمهورها، موؤكدة يف �لوقت ذ�ته 
تبعد  �أن  �صاأنها  م��ن  �ل�صعيفة  �للغة 
على  �ل��رك��ي��ز  و�أن  ع��ن��ه��ا،  متابعيها 
متانة ور�صانة �للغة يكر�س �لحر�م 

�ملهني و�لإعامي.
وت�����رى »ب����ي ب���ي ����ص���ي« �أن �ل��ل��غ��ة 
�لعربية قادرة على �حتو�ء �مل�صطلحات 
���ص��ح��ف��ي��ي��ه��ا  �أن  م�����وؤك�����دة  �جل�����دي�����دة، 
ي��ب��ح��ث��ون د�ئ���م���ا ع���ن �ل��ب��دي��ل �ل��ع��رب��ي 

�ملنا�صب لأي م�صطلح جديد.
الغزو الفرن�ضي مل�ضر بقيادة نابليون بونابرت، 1798

مشاركون بالدورة 82 طالبوا اإلعالم باحترام الفصحى
وباحثون  و�أك��ادمي��ي��ون  خ��ر�ء  �نتقد 
�ل�صنوي   �مل��وؤمت��ر  يف  �صاركو�  لغويون 
82  �لذي عقده جممع �للغة �لعربية 
ب��ال��ق��اه��رة، يف 21 م���ار����س م���ن �ل��ع��ام 
�ملا�صي، �إهمال �أغلبية و�صائل �لإعام 
�لعربية  �لف�صحى، مطالبن باتخاذ 
ج���م���ي���ع �ل���و����ص���ائ���ل حل���م���اي���ة �ل��ل��غ��ة 
عر  و�لإزر�ء  �لتجاهل  من  �لقومية 
تقلل من  �ق��ر�ح��ات عملية حم���ددة 

��صتخد�م �لعامية على مر�حل.
ووفقا ل�صبكة �جلزيرة نت، حذر 
ع�����ص��و �مل��ج��م��ع �ل��ل��غ��وي �مل��ر����ص��ل من 
من  �لقا�صمي،  علي  �لدكتور  �ل��ع��ر�ق 
�ملتبعة  �للغوية  �ل�صيا�صة  ��صتمر�ر  �أن 
يف �ل��ن��ظ��ام �لإع���ام���ي �ل��ع��رب��ي رمب��ا 
�لف�صيحة  �لعربية  �إلى تدمر  يوؤدي 

�مل�صركة.
و�أكد �لقا�صمي يف بحثه باملوؤمتر 
�لإع�����ام  يف  �ل��ع��ام��ي��ة  ����ص��ت��ع��م��ال  �أن 
ي�����ص��ر ب��ال��ع��رب��ي��ة �ل��ف�����ص��ي��ح��ة وي��ح��د 
�للغة مرهون  لأن منو  تطورها،  من 
تر�صيخ  عنه  ينتج  كما  بال�صتعمال، 
واإقليميته  مبحليته  امل�ضتمع  ارتباط 
وط��ب��ق��ت��ه �لج��ت��م��اع��ي��ة، ع��ل��ى عك�س 
�لف�صيحة �مل�صركة �لتي تنتزع �لنا�س 
م���ن �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ق��ب��ل��ي��ة و�ل��ط��ائ��ف��ي��ة، 

وتوحد طريقة تفكرهم.
�للغوية  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة  �أن  و�أ����ص���اف 
�ل��ت��ي ت�����ص��ر ع��ل��ي��ه��ا �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة 

يف �لإع�����ام ت��رم��ي �إل���ى �ل��ت��خ��ل��ي عن 
حملها،  �لعامية  و�إح���ال  �لف�صحى 
ورب������ط ب����ن ذل�����ك �ل���ت���وج���ه ودع�����وة 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ق��ب��ل ن��ح��و عقد 
�إل���ى �إي��ج��اد م��ا �صمته  »���ص��رق �أو���ص��ط 

جديد�!«.
�ملجمع  ع�صو  �أ�صار  ناحيته،  من 
�مل���ر�����ص���ل م���ن ق���ط���ر، �ل���دك���ت���ور عبد 
و�صائل  �أهمية  �إلى  �ل�صبيعي،  �لعزيز  
ن�صبة  بلغت  �إذ  �لجتماعي،  �لتو��صل 
 ٪42 �لعربي  �لعامل  يف  م�صتخدميها 
م���ن ع����دد �ل�����ص��ك��ان، ح�����ص��ب �إح�����ص��اء 
�أجرته كلية دبي لاإد�رة �حلكومية يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية.

ضعف اإلمكانات اللغوية
و�ح��د  �إل���ى  بحثه  يف  �ل�صبيعي  ون��ب��ه 
م����ن م���ظ���اه���ر �لن������ح������ر�ف �ل���ل���غ���وي 
يف و���ص��ائ��ل �ل���ت���و�����ص���ل، وه����و »ك��ت��اب��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة ب���ح���روف ورم�����وز لت��ي��ن��ي��ة« 
تت�صابه  �إجنليزية  �أرق��ام  ��صتبد�ل  �أي 
م�����ع �����ص����ور �حل���������روف �ل���ع���رب���ي���ة يف 
�ل�����ص��ك��ل ب��ب��ع�����س �حل�������روف، م�����ص��ر� 
�إل���ى  �أن �ل�����ص��ب��ب يف ذل����ك ي��ع��ود  �إل����ى 
�خلا�صة  �للغوية  �لإم��ك��ان��ات  �صعف 
وتقنيات  �أج��ه��زة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة 
و�صيوع  �لجتماعي،  �لإع���ام  و�صائل 
وعدم  �لأجنبية  �لتقنية  �مل�صطلحات 
و�صعف  لها،  معربة  مقابات  وج��ود 

�لإم����ك����ان����ات �ل���ل���غ���وي���ة ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم 
�لعربي نف�صه.

يف �ل�صياق ذ�ته �أكد �أ�صتاذ �لعربية 
بجامعة �ملنوفية �لدكتور خالد فهمي 
يقت�صيان  و�ملو�صوعية  �لإن�صاف  �أن 
بتعامل  يتعلق  ما  �لتف�صيل يف  بع�س 
و���ص��ائ��ل �لإع�����ام �ل��ع��رب��ي��ة م��ع �للغة 
�لإزر�ء  ه��و  �ل��ع��ام  فال�صكل  �ل��ع��رب��ي��ة، 
ممار�صات  و�نتهاج  لها،  و�لتنكر  بها، 

تبدو مهينة لها.
»�ل����ق����ن����و�ت  �أن  ف���ه���م���ي   وب������ن 
�لإخبارية �لتابعة جلهات غر عربية 
ت��ب��دو �أك���رث �ه��ت��م��ام��ا ب��ال��ع��رب��ي��ة، ول 
�صيما �لإخ���ب���اري���ة م��ن��ه��ا، وه����ذ� وج��ه 
م��ن جانب  ي��دع��م  �أن  ينبغي  �إي��ج��اب��ي 

�ملوؤ�ص�صات �ملعنية ب�صوؤون �لعربية.
�لتعامل  يف  �ل�صلبي  �جلانب  �أم��ا 
مع �للغة فدلئله كثرة جد�، تبدو يف 
و�لإزر�ء  للعاميات،  �لعملي  �لنت�صار 
ب�������ص���ورة �مل��ت��م�����ص��ك��ن ب��ال��ف�����ص��ح��ى، 

و�ل�صخرية من مناذجها �لأدبية«.
حلول مقترحة

على  �لقا�صمي  �صدد  �حل��ل��ول،  وب�صاأن 
�صرورة تبني �لبلد�ن �لعربية �صيا�صة 
لغوية �صريحة تعتمد �للغة �لف�صيحة 
�حلياة،  جم��الت  جميع  يف  �مل�صركة 
و�����ص����رورة ق���ي���ام �ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ل��ل��غ��وي��ة 
�لعربية  �ع��ت��م��اد  م��ب��د�أ  على  �لبديلة 
�ل��ف�����ص��ي��ح��ة يف �ل��ت��ع��ل��ي��م و�لإع�������ام، 

�لعامية بهدف  وت�صييق �خلناق على 
�لتخل�س منها تدريجيا.

بدوره، ذهب فهمي �إلى �لقول باأن 
�لد�صاتر  تفعيل  يف  �أول  يكمن  �حل��ل 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن�����س ج��م��ي��ع��ا يف ب��اب 
�ل��دول على �ح��ر�م �لعربية،  مقومات 
وث���ان���ي���ا ت��ف��ع��ي��ل �ل���ق���و�ن���ن �مل��ح��اف��ظ��ة 
و�ل��وزر�ء  �ل�صا�صة  و�إل��ز�م  �لل�صان،  على 
و�مل���ن���دوب���ن �ل���د�ئ���م���ن يف �مل��ن��ظ��م��ات 

�لدولية باحلديث بها.
و�أما �ل�صبيعي فقد �قرح تطوير 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��ا���ص��وب��ي��ة �ل���ت���ي ت��دع��م 
�ل��ع��رب��ي��ة، و�ل���دع���وة �إل����ى �آل��ي��ة عربية 
�مل�صطلحات،  تعريب  ج��ه��ود  لتوحيد 
وح�������س �مل���رجم���ن و�مل���ط���وري���ن على 
من  م�صتقاة  تعبرية  و���ص��ائ��ل  �إي��ج��اد 

�لثقافة �لعربية.
�مل���ا����ص���ي  �ل�����ع�����ام  دورة  وك�����ان�����ت 
�لعربية  �للغة  »و�ق���ع  بعنو�ن  �نعقدت 
يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل���ع���رب���ي���ة.. �لأ����ص���ب���اب 
�أب��رزه��ا:  و�مل���و�ج���ه«، مت�صمنة حم���اور 
ل��غ��ة �ل��ط��ف��ل �ل��ع��رب��ي �مل��ع��ا���ص��ر وتلقى 
وتطوير  �ل��ع��ل��وم  وت��ع��ري��ب  �لأم،  �للغة 
�ملرحلة  يف  و�لتعليم  �لعلمية،  �ملعاجم 
وموقف  �مل�صتقبل،  و�آف����اق  �لب��ت��د�ئ��ي��ة 
�مل��ج��ام��ع �ل��ل��غ��وي��ة �ل��ع��رب��ي��ة م��ن �صيوع 
�لعامية و�لإجنليزية، و�ملجامع و�للغة 
�ل��ع��رب��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع �ل���ع���رب���ى، ول��غ��ة 

�لإعام �ملعا�صر و�صامة �لعربية.

الدكتور عبد العزيز  ال�ضبيعيالدكتور علي القا�ضميالدكتور خالد فهمي
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ي��ق��ول �لأ����ص���ت���اذ �ل��دك��ت��ور رم����زي ج��اب 
�هلل م���ن ج��ام��ع��ة ب��ات��ن��ة ب��اجل��م��ه��وري��ة 
�جلز�ئرية �لدميوقر�طية �ل�صعبية عن 
يف  �ل��ي��وم  »نعي�س  �لإمي��وج��ي  ��صتخد�م 
عامل و�صل فيه عدد م�صتخدمي  و�ت�س 
ن�صط،  م�صتخدم  مليون   900 �إل��ى  �أب، 
�أكرث  �إلى  وعدد م�صتخدمي في�س بوك 

من مليار م�صتخدم.
وه������ذه �لأع����������د�د �ل�����ص��خ��م��ة م��ن 
�مل�����ص��ت��خ��دم��ن ت��ع��ت��م��د ي��وم��ي��ا ع��ل��ى ما 
�أن  �أي  �ل����ف����وري����ة،  ب���امل���ر�����ص���ل���ة  ي���ع���رف 
�لتو��صل هنا يتم ب�صكل �صريع ومتنقل، 
وذل���ك م��ن خ���ال �إر����ص���ال ر���ص��ال��ة عر 
�أخرى  ور�صالة  حافلة،  من  ذكي  هاتف 
��صر�حة  يف  �صخ�صي  كومبيوتر  ع��ر 
�لتو��صل  ر�صائل  م�صكلة  وتكمن  عمل، 
�ل���ف���وري يف �ق��ت�����ص��اره��ا �إل���ى ح��د كبر 
على �لن�صو�س �ملكتوبة، وهذ� �لعتماد 
غر  �ملعاين  لنقل  و�صيلة  وج��ود  يحتم 
�لكبرة  �لأه��م��ي��ة  ت��اأت��ي  وهنا  �ملكتوبة، 
�لر�صالة  ملر�صل  تتيح  �لتي  لاإميوجي 
وفاعلية  و�ل��وق��ت،  �جل��ه��د  يف  �قت�صاد� 
�إدر�ج تلك  �أكرث يف �لتعبر، من خال 
�لوجوه �ل�صغرة �ل�صفر�ء �لتي تظهر 
غ��ال��ب��ا ط��ي��ف��ا و�����ص���ع���ا م���ن �ل��ت��ع��ب��ر�ت 

و�مل�صاعرى.

تأثير اإليموجي
و�أ�صاف »ياحظ يف �لآونة �لأخرة �أن 
هذه �لثقافة �لت�صالية �جلديدة �أثرت 

كثر� على ��صتخد�منا للغتنا �لعربية.
�لعربي  �مل�صتخدم  �أ�صبح  �أن  فبعد 
يعتمد على �حلروف �لاتينية و�لأرقام 
ل���ن���ق���ل ر����ص���ائ���ل���ه ب������دل م����ن �حل������روف 
�لعربية، حلت �لإميوجي حمل �لكلمات 
لنقل  �أو  �مل�صاعر  عن  للتعبر  �لعربية 
�لأح��ا���ص��ي�����س �إل����ى �ل��ط��رف �لآخ�����ر، بل 
خ��ط��ر� على  �أ���ص��ب��ح��ت  �لإمي���وج���ي  �إن 
�للغات كلها، ولي�صت على �للغة �لعربية 
ف��ق��ط، فقد �أج���رت جملة »ن��ي��وز وي��ك» 
�لإجنليزية  �للغة  �نت�صار  بن  مقارنة 
حاليا،  �لإمي��وج��ي  و�نت�صار  وتاريخها 
و�صف  ح�صب  مهولة،  �لنتيجة  وك��ان��ت 
�مل��ج��ل��ة، وذه����ب ب��ع�����س م���ن �ل��ب��اح��ث��ن 
�أن �لإمي��وج��ي �صتكون  �إق����ر�ر  �إل���ى ح��د 

أبناء المكان أولى بأدبه
حن يقول �ل�صاعر علي �آل عمر ع�صري رحمه �هلل:

واأ�ضْبُت القليَل القليَل ِمن احلظِّ واخُلبزِة احلاليْة
�أن تعبر: »�خلبزة �حلالية«،  �أن يعرف  فكيف لناقٍد من خارج بيئة �ل�صاعر 
رت؟ لأنه ُيخبز على عجل عند �جلوع  و�صف للخبز حن ل تكون عجينته قد ُخمنّ
و��صتعجال �لطعام، ف�"اخلبزة احلالَية"، تركيب لغوي حملنّي ذو دللة دقيقة على 
ر. نوع �خلبز، وعلى �حلال �لتي يوؤكل فيها، ولي�س معناه �أنها خبزة معجونة بال�صكنّ

وحن ي�صتخدم لفظة �خلريف يف �صياق خا�س يف مثل قوله:
َتمُع: الياب�َس، ال�ّضوَك، جزَل احَلطْب

وُيقْمَن ال�ّضريْف
ينتظْرَن اخلريْف

وحَتوُر اخُلَطْب
فكيف لناقد من �لأباعد �أن يعرف �أن لفظة: »�خلريف« يف هذ� �ل�صياق 
ل تعني �لف�صل �ملعروف جمرد� وح�صب؟ و�إمنا تعني مو�صما ُمنتظر� فيه 
�إن  حتى  و�لعنب،  و�لتن،  و�مل�صم�س،  �خل��وخ،  مثل:  �ملحلية،  �لفو�كه  تن�صج 

�أهل �ملكان يطلقون على �لفو�كه نف�صها ��صم: »�خلريف«، �أو »�خُلرفة«.
وحن يقول حممد ز�يد �لأملعي:

ْر كاُم حبيبتي �ُص����كنّ
وع��يناها ع�ص�رينّْه

ويف منديِلها �لأ�صفْر
َ�َما َقمٌر وُجورّيْه ن��

: �أو يقول �إبر�هيم طالع �لأملعينّ
ي �إليِك.. ف�ُه�زنّ

بجْذِع �لوفاِء
�فُر ُي�ص�اِق�ْطُه ِمنديُلِك �لأ�صْ

فكيف ي�صتطيع ناقد من خارج �لبيئة �ملحلية �أن يفهم �إيحاء�ت تعبر: 
ِظ��ال حملية خال�صة،  له  �أن  ذلك  �لغزل؟  �لأ�صفر«، يف معار�س  »�ملنديل 
ي��َت��زوْج��ن، وك��ّن يلب�ضنه  ملّ��ا  ال��الت��ي  ال��راأ���س اخل��ا���س بال�ضبايا  الأن��ه غطاء 
ويخرجن اإلى املزارع واالأ�ضواق، فُيعرفَن به وُيخطنب، فاإذا تزوجت اإحداهن 
نف�صه  �لأ�صفر  �ملنديل  على  �أو جعلت  �أ���ص��ود،  بغطاٍء  ر�أ�صها  وغطت  تركته 
بال�صباب، و�جلمال،  �لأ�صفر موحيا  �ملنديل  كان  �آخر، ولهذ�  ذ� لون  غطاء 

و�حلب، و�نتظار زوج �مل�صتقبل، و�لبتهاج بالأيام �لقادمة.
�أقول ما �صبق، و�ل�صو�هد عليه كثرة جد�، للتاأكيد على �أن من �لإح�صان 
�أن حتر�س �لأق�صام �لعلمية �حلر�س كله، على توجيه طاب وطالبات �لدر��صات 
�لعليا �إلى در��صة �أدب �لبيئات �ملحلية �لتي تقع جامعاتها يف نطاقاتها؛ لأن �أبناء 

�لبيئات �أكرث قدرة على �كت�صاف �ملخبوء�ت �للغوية يف �لأدب �ملحلي.

د. أحمد التيهاني

إذا عسعسَ 
الليل

أ. د. جاب اهلل: استخدام اإليموجي
في الدردشة.. خطر يهدد العربية

يف  م�صتندين  �صك،  دون  �مل�صتقبل  لغة 
ب���اأن هناك  �إح�����ص��ائ��ي��ة تفيد  �إل���ى  ذل���ك 
يوم  كل  تر�صل  ن�صية  ر�صالة  مليار   41
حول �لعامل على �لأجهزة �لإلكرونية 
6 مليار�ت  �لذكية، من �صمنها ح��و�يل 
ر�صالة تت�صمن و�حد� من هذه �لر�صوم 

�لتعبرية على �لأقل.

خطر محدق
ميكن  �ل�صابق  �لطرح  خال  »من  وز�د 
�إن���ه ب��رغ��م �ل��ظ��ه��ور �حلديث  �أن ن��ق��ول 
ل����اإمي����وج����ي ع���ل���ى ����ص���اح���ة �ل�����ص��ب��ك��ة 
�لعنكبوتية، �إل �أنها ��صتطاعت يف وقت 
�ملحادثات  من  كثر  �إل��ى  تلج  �أن  وجيز 
�ل��ت��ي ت����دور ب��ن �ل���ص��خ��ا���س يف غ��رف 
عليها  �لعتماد  و�أ�صبح  ب��ل  �ل��درد���ص��ة، 
ي���ت���م ب�����ص��ك��ل ك���ب���ر ي�������ص���اه���ي �ع��ت��م��اد 

�مل�صتخدم على �للغة.
�أن  �ل����ب����اح����ث����ن  ب���ع�������س  وي���������رى 
�لإميوجي قد �أثرت بطريقة �أو باأخرى 
ع��ل��ى ����ص��ت��خ��د�م��ن��ا ل��ل��غ��ة يف �ل��ت��و����ص��ل، 
�إثر�ء  فمنهم من ير�ها قد �صاهمت يف 
من  خ�صو�صا  و�لعربية  عموما  �للغة 
�لكام  �لناق�س يف  �ملعنى  تكملة  خال 
�مل���ك���ت���وب؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا �ل���وج���ه �لآخ����ر 
لات�صال غر �للفظي، وعادلت بذلك 
ل��غ��ة �جل�����ص��د م���ن �إمي��������اء�ت وح���رك���ات 
و�إي������ح������اء�ت، ب��ي��ن��م��ا ي����رى �آخ�������رون �أن 
�لإميوجي خطر حمدق باللغة �لعربية 
ويجب �لت�صدي لهذه �لظاهرة، باعتبار 
�أن ه���ذه �ل���وج���وه �ل�����ص��ف��ر�ء مي��ك��ن �أن 
تكون نظاما لغويا قائما بذ�ته، ويبقى 
�لعنكبوتية  لل�صبكة  �لعربي  �مل�صتخدم 
تائها بن �ل�صعف �لتقني و�صح �ملحتوى 
�لعنكبوتية  �ل�صبكة  على  �لعربية  للغة 
وب���ن �لإمي���وج���ي���ات �ل��ت��ي ت��ت��و�ف��ق مع 

�خللفيات �لثقافية و�للغوية.
�أن  �إل���ى  �أي�صا  �لإ���ص��ارة  كما جت��در 
قليلة  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لعربية  �لبحوث 
جد�، �إن مل نقل منعدمة، يف ظل �حتياج 
�مل�صتخدم �لعربي �إلى تطور تقني للغة 
�لعربية على �ل�صبكة �لعنكبوتية، وهذ� 
م���ا ج��ع��ل �ل��ك��ث��ري��ن م��ن��ه��م ي��ن��ا���ص��دون 
�لثقافة  م��ع  تتما�صى  �إمي��وج��ي  ب����اإدر�ج 

و�لعاد�ت و�للغة �لعربية«.

كاللون  �لتفا�صيل  �أم��ا  لاإميوجي،  �لعام 
تختلف  فهي  الثانوية  اخل��ط��وط  وبع�س 

بن جهاز و�آخر.
 2012 ����ص���ن���ة  �ن���ط���اق���ت���ه���ا  وم�����ن�����ذ 
وت���ط���وره���ا �ل�����ص��ري��ع، �أخ������ذت �لإمي���وج���ي 
و�مل�صطلحات  �لعامية  �للغات  حمل  حتل 
�ل��ت��ي �صاعت على  �ل��ع��دي��دة  و�مل��خ��ت�����ص��ر�ت 
�ملختلفة،  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل  م��و�ق��ع 
�أنها  هو  �ل��رم��وز  لهذه  �ل��و�ع��د  و�مل�صتقبل 
عاملية  �صبه  لغة  من  نوعا  ت�صكل  �أ�صبحت 
حت��ت��اج��ه��ا م��و�ق��ع �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي 

حاجة ما�صة.

الـ »إيموجي«
�ل������� »�إمي������وج������ي« م�����ص��ط��ل��ح ي���اب���اين 
�لأ�صل، ويعني �ل�صور �لرمزية �أو �لوجوه 
�لر�صائل  كتابة  يف  �مل�صتخدمة  �ل�صاحكة 
�لإل���ك���رون���ي���ة. �أ����ص���ل �ل��ك��ل��م��ة م�����ص��ت��ق من 
�ل�������ص���ورة،  وت���ع���ن���ي   E �لأول  م��ق��ط��ع��ن؛ 

و�لثاين Moji وتعني طرفا �أو رمز�.
و�لإميوجي عبارة عن رموز تعبرية 
مت��ث��ل جم��م��وع��ة وج����وه ���ص��غ��رة ���ص��ف��ر�ء 
ت��ظ��ه��ر ط��ي��ف��ا و����ص��ع��ا م���ن �ل��ت��ع��ب��ر�ت عن 
�مل�صاعر، ول تقف �لإميوجي عند �لأوجه، 
�حل��ي��و�ن��ات  م��ن  ع���دد�  ت�صمل  �أ�صبحت  ب��ل 

و�لنباتات و�لرموز و�لأن�صطة وغرها.

ون�صاأت �أول مرة �أو�خر �لت�صعينات من 
�لقرن �ملا�صي بو��صطة �لياباين »�صيجتاكا 
ك��وري��ت��ا«، و�أخ���ذت ه��ذه �ل��رم��وز �لتعبرية 
�أنحاء  جميع  يف  تدريجيا  �صعبيتها  ت���زد�د 
�لعامل منذ �أن مت �إدر�جها ب�صكل دويل على 
هو�تف Iphone، ثم �أدرجت بعد ذلك من 
�أبرز  وهو   Android �لت�صغيل  نظام  قبل 

�أنظمة ت�صغيل �لهو�تف �ملحمولة.
و��صتوحى »كوريتا« فكرة هذه �لرموز 
م���ن ن�����ص��ر�ت ت��وق��ع��ات �لأر�����ص����اد �جل��وي��ة، 
بالإ�صافة �إلى �حلروف �ل�صينية وعامات 

�ملرور يف �ل�صو�رع.

وت��ع��ت��ر �حل��ك��اي��ة �مل�����ص��ورة »م��ان��غ��ا« 
و�لعامل،  �ليابان  يف  �لكبرة  �ل�صعبية  ذ�ت 
م����ن خ�����ال جت�����ص��ي��د ���ص��خ�����ص��ي��ات ر����ص���وم 
ع��ل��ى  ك���ب���ر  ف�����ص��ل  ذ�ت  ك���اري���ك���ات���وري���ة، 
»كوريتا«، فمن خالها ��صتلهم �لإميوجي.
يف �لبد�ية �أخذ م�صغلو �صبكات �لهاتف 
من  �لإميولوجيات  هذه  �ليابانية  �لنقال 
�لتاريخ  ذل��ك  ع��ام 2010، وم��ن��ذ  »ك��وري��ت��ا« 
بد�أت هذه �لرموز تدرج يف نظام »يونيكود« 
على  �لفهر�صة  لأح��رف  �ملوحد  �لأمريكي 

�ل�صبكة. 
و�لت�صميم  �لفكرة  �ليونيكود  وت�صع 

أ. د. رمزي جاب اهلل
• جامعة باتنة، �جلمهورية �جلز�ئرية 

�لدميوقر�طية �ل�صعبية

البحوث المنشورة
�لإل����ك����رون����ي����ة  �ل�������ص���ح���اف���ة   •
�ل�صحافة  مقروئية  على  و�أث��ره��ا 
�لإن�صانية  �لعلوم  جملة  �ملكتوبة، 

و�لجتماعية.
�لج����ت����م����اع����ي����ة  �ل���������ص����ب����ك����ات   •
و�مل�����ص��ت��خ��دم �ل��ع��رب��ي: در�����ص���ة يف 

�لقيم و�ل�صلوك.
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سؤال األسبوع

ريم العسيري، هادي الشهراني

تناقلت و�صائل �لتو��صل �لجتماعي مقطع 
بحب�صه  �أب���ن���اوؤه  ق���ام  لرجل م�صن  ف��ي��دي��و 
�حلديدية،  ب��الأق��ف��ال  مغلقة  غ��رف��ة  د�خ���ل 
�ملو�قع  تلك  م�صتخدمي  من  �لكثر  وع��رنّ 
�لعمل  ل��ه��ذ�  و����ص��ت��ن��ك��اره��م  ��صتيائهم  ع��ن 
�لتقت عدد�  »�آف��اق«  باملروع.  �ل��ذي و�صفوه 
�آر�ئهم يف ذلك  من طاب �جلامعة ملعرفة 

�لفعل �ل�صنيع.
�صفر »قبل  عبد�للطيف  �لطالب  قال 
�لإجابة عن �ل�صوؤ�ل يجب �أن �أدرك تفا�صيل 
�حل���ادث���ة، ك��ي ل مي��ي��ل �ل�����ر�أي، وع��ل��ى ه��ذ� 
�أظهر ��صتغر�بي و�صعادتي من ردود �لأفعال 

حول �لق�صية �لتي �أثارت �جلدل بالفعل«.

مع�صلة  �أن  م��ن  »��صتغر�بي  و�أ���ص��اف 
و�لن�صياق  يعلم،  ل  فيما  �ملجتمع  حديث 
ز�ل����ت م��وج��ودة  م��ا  �أي خ��ر ظ��اه��رة  ور�ء 
بطريقة مكررة، و�أدعو حلل مفاده �لريث 
وع���دم �ل���ص��ت��ع��ج��ال، �أم���ا ���ص��ع��ادت��ي ففطرة 
ما  وه��ذ�  د�ئما  تتحدث  �ل�صعودي  �لإن�صان 
�لرحيم  �ل��رق��ي��ق  �ملجتمع  ه��ذ�  عليه  طبع 
�ملتدين بفطرته، عن ن�صرة �ملظلوم و�إعانة 
�ملحتاج، وبذلك ت�صعد �لأنف�س وتاأن�س بحق، 
�إجابتي عن  �أم��ا  ن��ردد ما ز�ل �خل��ر باقيا، 
�ل�صوؤ�ل �للهم ل جتعل لنا مع و�لدينا �إل ما 

ير�صيك من طاعة وبر و�إح�صان«.

حادثة بشعة
حلجم  جبار  �أنه  �آل  �صلطان  �لطالب  وذك��ر 

ه���ذه  م���ث���ل  ت���ك���ون  �أن  �ل���ع���ق���وق ل مي���ك���ن 
�حل���ادث���ة �ل��ب�����ص��ع��ة م���وج���ودة، ف��ل��ع��ظ��م حق 
�لو�لدين جعل �هلل دعوة �لو�لد على ولده 
م�صتجابة، ف��احل��ذر ك��ل �حل���ذر، لأن��ه��ا من 
�أن يفعلها  �ملمكن  �لتي من  �أب�صع �حل��و�دث 
على  ح��ر���ص��و�  �ل��ذي��ن  ل��و�ل��دي��ه  �ل�صخ�س 
و�أفنو�  �حتياجاته  جميع  وتقدمي  تربيته 
�ل��و�ل��دي��ن  �صعادته، وعقوق  يف  �أع��م��اره��م 
�لعاق  بعقوبة  يعجل  �هلل  ف��اإن  ظلٌم عظيم، 
�ل�صاة  عليه  ق��ال  �لآخ���رة،  قبل  �لدنيا  يف 
ي��غ��ف��ر �هلل منها  �ل����ذن����وب  »ك����ل  و�ل�������ص���ام 
م��ا ���ص��اء �إل ع��ق��وق �ل��و�ل��دي��ن، ف��اإن��ه يعجل 

ل�صاحبه يف �حلياة قبل �ملمات«.
و�أ�صاف «يجب على �لبن �أن يخف�س 
�جلناح لهما، وذلك من خال �لتنّذلل لهما، 

ك�صر  وع��دم  معهما  �لتعامل  يف  و�لتو��صع 
قلبيهما، و�لتلطف بالكام معهما، و�حلذر 

وت عليهما«. من نهرهما �أو رفع �ل�صنّ

مشهد مروع
بدوره، قال �لطالب �صعد �ل�صريفي »كثر� 
ما يتم تد�ول مقاطع �لفيديو عر و�صائل 
اأمن���اط  ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي يف خمتلف 
يف  �صاهدته  ما  ولكن  �لجتماعية،  �حلياة 
هذ� �ملقطع كان مروعا وموؤملا»، و�أ�صاف »ل 
�أعلم ماهي �أبعاد هذه �حلادثة، ولكن مهما 
كان �خلطاأ �لذي �رتكبه هذ� �لو�لد �مل�صن، 
�أي��ن ك��ان، هل فعا و�صل  �أو  �إن ك��ان  خطاأ 
�إل��ى ه��ذ� �حل��د من  �أف���ر�د جمتمعنا  بع�س 
�لا�إن�صانية و�نعد�م �لرحمة، بغ�س �لنظر 

طـالب وطالبات:
حبس أبناء والدهم المسن ال يمثلنا

+ 
ق

فا
آ

األب.. السند والصاحب في الحياة الدنيا
األب.. لغة

 ، االأُب يف االأ�ضل هو الوالد. واالأُب اجَلُدّ
، وعلى من كان �ضببا  ويطلق على الَعِمّ
�إ�صاحه.  �أو  �أو ظهوره  �إيجاد �صيء  يف 

، واأُُبّوة.  واجلمع: اآباء، واأَُبٌوّ

مقوالت عن األب
• �أب و�حد خر من ع�صرة مربن 

)جان جاك رو�ضو(. 
• نعرف قيمة �مللح عندما نفقده، 
)مثل  مي��وت  عندما  االأب  وقيمة 

هندي(. 

• لي�س �أرق على �ل�صمع من كام 
االأب ميدح ابنه )ميناندر(. 

• �لأب وحده �لذي ل يح�صد �بنه 
على موهبته )جوته(. 

يلتهم  ل  ول��ك��ن��ه  �لأ����ص���د  ي�����ز�أر   •
�ضغاره )مثل بلغاري(. 

�أن  بعد  �إل  �لأب،  قلب  يغفو  ل   •
تغفو جميع القلوب )ري�ضيليو(. 

• من ل ي�صتطيع �أن يقوم بو�جب 
ي���ت���زوج  �أن  ل����ه  ي���ح���ق  ل  �لأب���������وة، 
وينجب اأبناء )جان جاك رو�ضو(. 

• ل��ي�����س ه���ن���اك ف����رح �أع���ظ���م من 

ع���ن ك��ون��ه و�ل���ده���م، وه���م �أب����ن����اوؤه، �ل��ذي��ن 
من  ف��اإن��ه  بال�صا�صل،  �ل��ب��اب  عليه  �أغ��ل��ق��و� 
�صيء  �أن يكون لديهم  و�لو�جب  �ل�صروري 
من �لرحمة، و�أمتنى �أن يعاقب �أبناوؤه �أ�صد 
�لرحمة،  يعاقبهم  م��ن  ت��اأخ��ذ  ول  �ل��ع��ق��اب 
على  �لإن�صانية،  وم��ن  منها  جت��ردو�  لأنهم 

حد �صو�ء«.

رأي الطالبات
�ع�����ت�����رت �ل���ط���ال���ب���ة ب���ق�������ص���م �ل����در������ص����ات 
�لإ�صامية بكلية �لآد�ب باأبها �صارة حممد 
خلف  هو  و�لعقل  �لدين  نق�س  �أن  �لقريف، 
ما يقوم به بع�س �لأبناء من عقوق لاأب، 
مثل �لذي ظهر يف �لفيديو، موؤكدة �أن هذ� 
قلوب  م��ن  �لرحمة  �ن��ع��د�م  يج�صد  �ملقطع 

�ملقطع  يف  »���ص��اه��دت  قائلة  �لأب���ن���اء،  بع�س 
�ل��ك��ث��ر م��ن �ل��ق�����ص��وة و�ل��ك��ث��ر مم��ا يحزن 
�لقلب ويبكي �لعن، ول ي�صعني �إل �أن �أدعو 

لهوؤلء �لأبناء بال�صاح«. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت �ل��ط��ال��ب��ة بق�صم 
�ل��ري��ا���ص��ي��ات م��ن كلية �ل��ع��ل��وم ب��اأب��ه��ا وع��د 
�ل�����ص��ه��ر�ين »ق����ال ���ص��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م: 
)م����ا م���ن ذن����ب ت��ع��ج��ل ع��ق��وب��ت��ه يف ال��دن��ي��ا 
ق��ب��ل �لآخ������رة م��ث��ل ق��ط��ع �ل���رح���م وع��ق��وق 
�لو�لدين(، فر �لو�لدين ق�صة تكتبها �أنت 

ويرويها �أبناوؤك فاأح�صن �لكتابة«. 
رو�ن  �لنف�س  علم  بق�صم  �لطالبة  �أم��ا 
خ���ال���د �حل���م���ادي ف���ق���د و����ص���ف���ت �حل���ادث���ة 
ب��امل��ح��زن��ة ج�����د�، وق���ال���ت »�أ����ص���ب���ح ي��ت��ك��اث��ر 
يرى  ع��اق  وك��ل  جمتمعنا  حجم �لعقوق يف 
�أن��ه غر خمطئ و�أن��ه على ح��ق، و�أرى من 
وجهة نظري �أن �صبب تفاقم حجم �لعقوق 
�لخ��ت��اف  هذ� هو  وزم��ن��ن��ا  جمتمعنا  يف 
�لثقايف بن �لو�لد و�بنه، حيث يريد �لبن 
�أن يفر�س قناعته على و�لديه، وهذ� �صعب 

جد�د. 
 و�أب�����دت �ل��ط��ال��ب��ة ب��ق�����ص��م �ل��در����ص��ات 
�أف���ن���ان  ب��اأب��ه��ا  �لآد�ب  ب��ك��ل��ي��ة  �لإ����ص���ام���ي���ة 
»يحزن  وقالت  حزنها،  �لعا�صمي  �إبر�هيم 
�ل��ق��ل��ب وت���دم���ع �ل���ع���ن وي��ع��ج��ز �ل��ل�����ص��ان، 
نر  �أن  ف��اإم��ا  جناننا،  مفاتيح  ف��ال��و�ل��د�ن 
و�لدينا  ر�صا  على  لنح�صل  ونعمل  ون�صعى 
�أو  �جلنة،  وتلك  �ملفتاح  ه��ذ�  على  ونح�صل 
وتلك  ذل��ك  �ملفتاح  ونخ�صر  و�ل��دي��ن��ا  نعق 

�جلنة». 
 و�أ����ص���اف���ت »ح���ادث���ة ب�����ص��ع��ة ول���ك���ن ل 
ن���دري ه��ل ه���ذه �حل��ادث��ة ح��دث��ت م��ن قبل 
االأبناء نتيجة �ضغوط نف�ضية اأو من العنف 
�حلادثة  ه��ذه  �أن  �لتوقعات  وم��ن  �لأ���ص��ري 
نتيجة ل�صعف �لو�زع �لديني وقلة �لثقافة 
�ل��دي��ن��ي��ة، وب��ك��ل ت��اأك��ي��د �أن ه���ذه �حل��ادث��ة 
بو�لديه،  روؤوف  قلبه  �صخ�س  فعل  لي�صت 
ب���ل ق��ل��ب ق��ا���س ك��احل��ج��ر ل ي��ع��رف معنى 
من  �جلميل  رد  هكذ�  يكون  فهل  �لرحمة، 
�لأبناء لذلك �لأب �لذي رباهم وعلمهم؟«. 
باأمهاتهم  �ل��ع��اق��ون  ك��ان��و�  »ل��و  وز�دت 
ن�صيبهم،  وم��ا  عقوبتهم  و�آبائهم يعلمون 
و�أن�����ه�����م ب�����اب م����ن �أب���������و�ب �جل����ن����ة ل��ظ��ل��و� 

يت�صابقون على و�لديهم ويرونهم«.

ف������رح �لب��������ن مب���ج���د �أب������ي������ه، ول 
�بنه  بنجاح  �لأب  ف��رح  م��ن  �أع��ظ��م 

)�ضوفوكلي�س(. 
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تقنية

رجل آلي إليصال األطعمة
ل ن����دري �إل����ى �أي����ن ي��اأخ��ذن��ا ج��ن��ون �ل��ب��ع�����س يف �ب��ت��ك��ار�ت��ه��م! ف��ل��و كنت 
مي�صن  ح��ي  يف  وحت��دي��د�  �لأم��ري��ك��ي��ة،  فر�ن�صي�صكو  �صان  مبدينة  تقطن 
�لأمر  لك  يبدو  �أن  قبل  �لبد�ية  يف  �لده�صة  �صتتملكك  بورتروهيل،  �أو 
عليك  فقط  منزلك،  د�خ��ل  و�أن��ت  باجلوع  ت�صعر  عندما  فهناك  طبيعيا؛ 
تناول هاتفك لطلب طعامك من �أحد �ملطاعم �ملتوفرة يف �ملدينة. و�إلى 

هنا يبدو �لأمر طبيعيا.
ولكن خال ب�صع دقائق، ت�صلك ر�صالة ن�صية على هاتفك �ملحمول 
ب��ه حل��ن و�صول  رم��ز� عليك �لحتفاظ  �لإل��ك��روين حتمل  ب��ري��دك  �أو 

�لطلب!
 �أي�صا ل غر�بة يف ذلك �إلى هنا!

يحمل  من  ب��اأن  �صتفاجاأ  �لطلب  ل�صتقبال  �لباب  تفتح  عندما  لكن 
تخاطبه  اأن  عليك  اآيل(،  )رج��ل  ريبوت  بل  طبيعي،  برجل  لي�س  الطعام 
بالرمز �ملر�صل �إلى هاتفك حتى ي�صتجيب ويفتح لك �لغطاء �لذي غطي 

به طعامك ومن ثم تاأخذه!
ل��ق��د جن��ح��ت »م���ارب���ل« �ل�����ص��رك��ة �لنا�صئة يف ت��ق��دمي ه���ذه �خل��دم��ة، 
بالتعاون مع تطبيق »يلب �إيت 24«، وجمموعة ل باأ�س بها من �لريبوتات 
�لقادرة على حمل ما يو�زي 4 �أكيا�س من �أكيا�س �لت�صوق جتوب بها �صو�رع 

و�أر�صفة �صان فر�ن�صي�صكو.
�لأب����ع����اد،  ث��اث��ي��ة  ب���خ���ر�ئ���ط  �ل���ري���ب���وت���ات  ه����ذه  �ل�����ص��رك��ة  وزودت 
�أجهزة ليزر وت�صوير، ل�صمان و�صول  �إلى  �إ�صافة  وم�صت�صعر�ت حر�رية، 

�لطلب �إلى طالبه �حلقيقي.
ولكن! 

�ل��ذي  �مل�صكن  �لتو�صيل  عامل  دور  حم��و  �إل��ى  �ل�صركة  جل��اأت  مل��اذ� 
يجوب �صو�رع �ملدينة ليل نهار؟.

بب�صاطة لأن �لرجل �لآيل ل ياأكل ول ي�صرب، ول ي�صكو �لتعب، ول 
يطالب بر�تب �صهري �أو تاأمن �صحي �أو حتى �إجازة مر�صية �أو �صنوية.

�لب�صر،  جن�س  ب��ن  �لبطالة  ز�دت  ت��ط��ورت،  كلما  �لتكنلوجيا،  ه��ذه 
فالآلة �ليوم �أ�صبحت تناف�س �لإن�صان وقد تهزمه يف ظل وجود من يهتم 

فقط بزيادة �أر�صدته على ح�صاب لقمة عي�س غره.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

د. إلياس زرهوني و 8 براءات اختراع في التصوير اإلشعاعي

فون مارت

شاشة VG245Q من شركة ASUS دقة.. وضوح وثبات
بمعدل   VG245Q وتتميز  الفيديو.  ألعاب  لمحبي  مناسبة  عالية  بدقة  الجديدة   VG245Q ASUS عن طرح شاشة  أعلنت شركة 
 Free 4 مع معالجة تصل إلى 60 إطار في الثانية، ودرجة وضوح 1080 بيكسل، مع دعم لخاصيةK تحديث عال لعرض الصور بدقة
Sync عبر منفذ واجهة العرض DisplayPort، وتأتي الشاشة بقياس Inch 24، وسرعة استجابة 5ms. وقد حرصت الشركة على 

تزويد VG245Q بمكبرات صوت، ومقبس لسماعة الرأس. ومن المتوقع أن يكون سعر الشاشة حوالي 200 دوالر.

ألعاب إليكترونية من ذاكرة التقنية
:Bulletstorm
Full Clip Edition

صدر األسبوع الماضي في سوق 
ألعاب الفيديو نسخة جديدة من لعبة 
التصويب Bulletstorm تدعم جهاز 
PS4، وهي نسخة معدلة عن الجزء 
الصادر في عام 2011م، مع دعم 
لدقة 4K وتحسينات رسومية على 
اإلضاءة واألسلحة والشخصيات.

أول ماسح ضوئي 
scanner متصل 
بالكمبيوتر
في عام 1957 تم اختراع الماسح 
الضوئي SEAC من قبل المكتب 
الوطني األمريكي للمعايير، عن طريق 
فريق بقيادة العالم راسل كيرش؛ 
والصورة إلى اليسار يظهر فيها  ابن 
العالم كيرش الرضيع وهي أول صورة 
في العالم يتم مسحها ضوئيا

ال�ضم: �إليا�س زرهوين.
اجلن�ضية:  �أمريكي من �أ�صل 

جز�ئري.
تاريخ امليالد: 12 �أبريل 1951 يف 

بندرومة- �جلز�ئر.
املوؤهل العلمي: دكتور�ه يف �لطب من 

جامعة �جلز�ئر عام 1975.
املهنة: طبيب وخمرع.

املنا�ضب الإدارية: 
• مدير معاهد �ل�صحة �لوطنية 

�لأمريكية.
• رئي�س ق�صم �لطب �لإ�صعاعي 

بجامعة جونز هوبكينز.

الإجنازات: 
• ��صتعمال �لت�صوير �لإ�صعاعي 

يف ت�صخي�س �لأمر��س.
• �بتكار �أول جهاز للت�صوير 

�ملج�صم.
• ��صتعمال �صور �ل�صكانر 

لتحديد ن�صبة �لكال�صيوم يف 
�لأن�صجة �حلية.

• 157 ورقة بحث معتمدة.
• 8 بر�ء�ت �خر�ع يف �لت�صوير 

�لإ�صعاعي.
اجلوائز: و�صام فار�س جوقة �ل�صرف 

يف فرن�صا عام 2008.

الرئي�ض الفرن�ضي 
الأ�ضبق نيكول�ض 

�ضاركوزي يقلد 
اإليا�ض زرهوين و�ضام 

جوقة ال�ضرف
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

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

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

ليال الشهري

التصوير
محمد 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
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

التقويم 
األكاديمي

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية العلوم اإلدارية والمالية - 27/ 1438/7

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية الطب - 28/ 1438/7

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية الهندسة - 1438/8/1

يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية التربية - 1438/8/4

معرض القبول 1438 - 1438/8/15هـ

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم مشمسمشمس
جزئيا مشمس غائم 

غائم مشمسجزئيا
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

27-4025-3826-3827-3827-3923-3724-3823-3723-3724-3716-2716-2616-2616-2516-24

غائم مشمس
ماطرجزئيا غائم 

جزئيا
غائم 
جزئيا

سفرائنا.. الخريجين
�حلف���ل �لكب���ر �ل���ذي نظمت���ه �جلامع���ة ه���ذ� �لع���ام كان ل���ه �ص���دى �إيجابي يف 
�لتنظيم لدى كل من ح�صر هذه �ملنا�صبة �ملهمة، وهي من �أهم �ملنا�صبات �لتي 
تنظمها �جلامعة �ص���نويا. ومنا�ص���بة �لأفر�ح هي من �ملنا�ص���بات �ل�ص���عيدة لدى 
�جلميع، وقد ع�ص���نا حلظات مفرحة ونحن نرى طلبتنا و�لبت�ص���امة تزهو بها 

�صفاههم وهم يف طريق �لتخرج و�لإنتقال �إلى مرحلة جديدة من حياتهم.
كلن���ا يتذك���ر مث���ل ه���ذه �ملنا�ص���بات �جلميل���ة �لت���ي ع�ص���ناها يف حف���ات 
�لتخرج على خمتلف �لدرجات �لعلمية �لتي مررنا بها، وجميعها منا�ص���بات 
ف���رح و�بته���اج وقط���ف ثمار جهود �ص���نو�ت م�ص���نية م���ن �لعل���م و�لعمل حتى 

و�صلنا �لى مر�حل �لتخرج.
و به���ذه �ملنا�ص���بة تهنيئ �ص���حيفة »�آفاق« �خلريج���ن و�خلريجات لهذ� 
�لع���ام، وتتمن���ى له���م �لتق���دم يف حياته���م �لعملي���ة؛ و�ص���تظل �جلامع���ة ب���كل 
مكوناته���ا �لتعليمي���ة و�لبحثية يف خدمة خريجينا مت���ى ما �أر�دو� �لعودة لنا 

يف رغبة ملزيد من �لتعلم و�حلو�ر و�لتطوير يف جمال �لتخ�ص�س.
وكم����ا ت�ص����تمر �جلامع����ة يف فت����ح �بو�به����ا للخريجن، فاإننا �ي�ص����ا نتع�ص����م من 
جميع هولء �خلريجن �ن يكونون �صفر�ء جلامعة �مللك خالد يد�فعون عن دورها 

ومكانتها يف �ملجتمع، فقد �أ�صبحت جزء� منهم وهم جزء ل يتجز�أ منها.

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

االستفادةفكرة!
من المتقاعدين 

حتتف���ل �جلامع���ة م�ص���كورة، كل ع���ام، بتك���رمي م���ن 
�أو  �لأكادمي���ي  �لعم���ل  يف  خدمت���ه  �ص���نو�ت  �نته���ت 
�لإد�ري، وتاأت���ي هذه �لحتفالي���ة �عر�فا منها مبا 
قدم���ه ه���ذ� �لرعي���ل �لطيب م���ن جه���ود للجامعة، 
وكثر منهم �أم�صى يف عمله ما يزيد عن �لثاثن 
عام���ا، ولديه �لكثر م���ن �خلرة و�لتجربة �جليدة 
يف جم���ال عمل���ه، ميك���ن �ل�ص���تفادة منه���ا حتى بعد 
ميك���ن  منه���م  �لبع����س  �أن  خا�ص���ة  �لعم���ل،  ترك���ه 

�ل�صتفادة منه لدقة تخ�ص�صه �أو عمله �لإد�ري.
وبذل���ك يج���ب عل���ى �جلامعة عدم ت���رك مثل 
ه���ذه �ل���رثوة تهدر ويطويه���ا �لن�ص���يان، فعديد من 
�لزم���اء تقاع���د، ولدي���ه �لكث���ر لكي يقدم���ه، فاإذ� 
مت �لتعاق���د مع���ه حتى كا�صت�ص���اري و�ل�ص���تفادة من 

خر�ته �صتجني منه �جلامعة كثر�.
كم���ا ميك���ن ��صت�ص���افة �لبع�س منه���م، و�إلقاء 
�ل�ص���وء على جتربته �لعملي���ة �لأكادميية و�لإد�رية 
عل���ى ط���اب كليت���ه �أو موظف���ي �جلامع���ة، للتعرف 
م���ن  و�عر�ف���ا  عل���ى جو�ن���ب م�ص���يئة يف حيات���ه، 

�جلامعة باأنها ل تن�صى مبدعيها.
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