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اأك�����د خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك 
اأن  ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
�شدور عدد من الأوامر امللكية التي �شملت 
فيه  وما  واملواطن  بالوطن  تخت�ص  اأم��ورا 
الأم�����راء  م���ن  ع����دد  وت��ع��ي��ن  م�شلحتهما 
وامل�����ش��وؤول��ن، ج��اء ان��ط��اق��ا م��ن احلر�ص 
والتطوير  التنمية  م�شرية  ا�شتمرار  على 

التي داأبت عليها هذه الباد.

ج����اء ذل����ك خ����ال رئ��ا���ش��ت��ه اج��ت��م��اع 
جمل�ص الوزراء الذي ُعقد الثنن املا�شي 
امللك  وعرب  بالريا�ص،  اليمامة،  ق�شر  يف 
وامل�شوؤولن  ل��اأم��راء  �شكره  ع��ن  �شلمان 
ال�شابقن على ما بذلوه من جهود مباركة 

خلدمة دينهم ووطنهم ومواطنيهم.
اأن  ال����وزراء  اأك��د جمل�ص  م��ن جهته، 
اأب��ع��اد  امل��ل��ك��ي��ة اجل���دي���دة تعك�ص  الأوام������ر 

القيادي  التنظيم  يف  احلكيمة  ال�شيا�شة 
ب���ع���دد م���ن اإم�������ارات امل���ن���اط���ق، وال��ت��ن��ظ��ي��م 
احلكومية،  الأجهزة  من  عدد  يف  الإداري 
م�����ش��ريا اإل����ى اأن ب���ث دم����اء ج���دي���دة ي��ع��زز 
ال���ك���ف���اءة احل���ك���وم���ي���ة، وي���رف���ع م�����ش��ت��وى 

اجلودة يف الأداء.
الأم��ر  اأن  ل��ه  بيان  املجل�ص يف  واأب���ان 
وامل��ك��اف��اآت  ال��ب��دلت  جميع  ب��اإع��ادة  امللكي 

واملزايا املالية ملوظفي الدولة من مدنين 
وع�����ش��ك��ري��ن، ال��ت��ي ���ش��ب��ق اإل���غ���اوؤه���ا، ج��اء 
اأبنائه وبناته  حر�شا من امللك على راحة 
احلياة  اأ���ش��ب��اب  وت��وف��ري  اململكة  م��واط��ن��ي 

الكرمية لهم.
واأ�شار املجل�ص اإلى التوجيهات امللكية 
امل��ت�����ش��م��ن��ة اع��ت��م��اد اإن�����ش��اء »م���رك���ز الأم���ن 
ال��وط��ن��ي«، واع��ت��م��اد ���ش��رف رات���ب �شهرين 

ال�شفوف  يف  الفعلين  للم�شاركن  مكافاأة 
الأم����ام����ي����ة ل��ع��م��ل��ي��ت��ي »ع���ا����ش���ف���ة احل�����زم« 
وزارات  م��ن�����ش��وب��ي  م���ن  الأم������ل«  »اإع�������ادة  و 
ال���داخ���ل���ي���ة وال����دف����اع واحل����ر�����ص ال��وط��ن��ي 
تكون  واأن  العامة،  ال�شتخبارات  ورئا�شة 
احلايل  الدرا�شي  الف�شل  اختبارات  نهاية 
واجلامعي  ال��ع��ام  التعليم  م��راح��ل  جلميع 
قبل بداية �شهر رم�شان لهذا العام. واأكد 

ت��ربه��ن على ما  الأوام����ر  ه��ذه  اأن  املجل�ص 
عليه  تعتمد  وما  الباد،  هذه  عليه  قامت 
احلكيمة  القيادة  بن  وتاحم  متانة  من 
والهتمام  احل��ر���ص  وجت�شد  وامل��واط��ن��ن، 
ال�شريفن،  احل��رم��ن  خ���ادم  يوليه  ال���ذي 

لأبناء هذا الوطن كافة.

)تفاصيل داخل العدد(

تمك��ن فري��ق طب��ي روس��ي من ح��ل لغ��ز لطالما ش��غل 
العلماء واألطباء لعق��ود طويلة، حول إمكانية »صناعة« 
دم له نفس خواص دم اإلنس��ان، بحي��ث يمكن للمحتاجين 
إل��ى نق��ل ال��دم، الحص��ول عل��ى حاجتهم  من��ه، في أي 
وق��ت وبأي فصيل��ة من فصائ��ل الدم، بحيث ي��ؤدي نفس 
الوظائف الطبيعية للدم؛ وق��د أطلق الفريق الطبي على 
اكتشافهم اسم »كرونيدون«. من أهم الخصائص بالغة 
األهمية للدم الصناعي المكتش��ف، أن��ه ال يتطلب تحديد 
فصيل��ة دم الش��خص المحت��اج إليه، وأن��ه ال ينقل أي 
مرض م��ن األم��راض التي ق��د تنتقل من ش��خص 
آلخر في عمليات نق��ل الدم، وأنه موصل فعال 
لألوكس��جين إل��ى األنس��جة بفاعلي��ة كبيرة، 
ومحفز لتكوين الدم عند نقصانه في الجسم. 
واألغرب من ذلك، أنه يمكن تغيير خصائص هذا 
الدم الصناعي حس��ب االحتياج��ات الطبية وعند 
الطل��ب، فمث��ا، يمكن تعدي��ل تل��ك الخصائص 
حسب االحتياجات في العمليات الجراحية ولألغراض 
العسكرية الطبية في مناطق الحروب واألزمات اإلنسانية 
النق��اذ حي��اة المرض��ى والمصابي��ن، ه��ذا باإلضاف��ة إلى 

امكانية حفظه في درجات حرارة مختلفة.
Reactor- والجهاز في الصورة الجانبية يطلق عليه اسم

Ready Pilot ويستخدم في تصنيع الدم الصناعي.

العالم +
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بأمر الملك.. إعادة جميع البدالت والمكافآت
إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وتقديم االختبارات

امللك  ال�شريفن  احلرمن  خادم  اأ�شدر 
�شلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، عددا 
من الأوامر امللكية، تق�شي ب�شرف راتب 
�شهرين ملن�شوبي عمليتي عا�شفة احلزم 
واإع����ادة الأم���ل، واإع����ادة جميع ال��ب��دلت 
كانت  ما  اإل��ى  الدولة  ملوظفي  واملكافاآت 
ع��ل��ي��ه، واإن�����ش��اء م��رك��ز الأم����ن ال��وط��ن��ي 
م��رت��ب��ط ب��ال��دي��وان امل��ل��ك��ي وا���ش��ت��ح��داث 
وظ���ي���ف���ة م�����ش��ت�����ش��ار الأم�������ن ال���وط���ن���ي، 
العام  نهاية  اخ��ت��ب��ارات  م��وع��د  وت��ق��دمي 
ال��درا���ش��ي اإل���ى م��ا ق��ب��ل �شهر رم�����ش��ان، 
وكذلك �شملت الأوامر امللكية عدًدا من 
التعيينات والإعفاءات؛ وجاءت كالآتي:

ال��ب��دلت وامل��ي��زات  اإع����ادة جميع   •
ال��دول��ة من  اإل���ى موظفي  امل��دن��ي��ة 

مدنين وع�شكرين.
ال����ط����اب جل��م��ي��ع  • اخ����ت����ب����ارات 

املراحل قبل بداية رم�شان.
• �شرف راتب �شهرين للم�شاركن 
الأمامية يف »عا�شفة  ال�شفوف  يف 

احلزم« و »اإعادة الأمل«.
من  ح��ائ��ل  منطقة  اأم���ري  ُيعفى   •
من�شبة، وُيعننَّ الأمري عبدالعزيز 
ب����ن ���ش��ع��د اأم��������رًيا مل��ن��ط��ق��ة ح��ائ��ل 

مبرتبة وزير.
ب��ن  �����ش����ع����ود  ت���ع���ي���ن الأم�����������ري   •
ا خلادم  عبداملح�شن م�شت�شارا خا�شًّ

احلرمن ال�شريفن.
الباحة من  اأم��ري منطقة  ُيعفى   •
بن  ح�شام  الأم��ري  وُيعننَّ  من�شبه، 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ���ش��ع��ود 

مبرتبة وزير.
• اإعفاء الأمري م�شعل بن عبداهلل 
احل��دود  اأم��ري منطقة  بن م�شاعد 
ال�����ش��م��ال��ي��ة م���ن م��ن�����ش��ب��ه وت��ع��ي��ن 
الأمري في�شل بن خالد بن �شلطان 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز اأم�������ريا مل��ن��ط��ق��ة 

احلدود ال�شمالية.
• ت��ع��ي��ن الأم����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
�شلمان وزير دولة ل�شوؤون الطاقة.

• ُيعفى الأمري عبداهلل بن في�شل 
اململكة  �شفري  �شعود  اآل  تركي  ب��ن 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى 
ب��دل منه الأم��ري خالد بن  ويعننَّ 

�شلمان بن عبدالعزيز.

• ُيعفى الأمري عبداهلل بن م�شاعد 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز رئ���ي�������ص ال��ه��ي��ئ��ة 

العامة للريا�شة.
ال��ق��وات الربية من  اإع��ف��اء قائد   •
مبكتب  م�شت�شارا  وُيعننَّ  من�شبه، 

�شمو وزير الدفاع.
• ت����رق����ي����ة  ف����ه����د ب�����ن ت����رك����ي ب��ن 
عبدالعزيز اإلى رتبة فريق، وُيعننَّ 

قائًدا للقوات الربية.
• تعين الأمري من�شور بن مقرن 
بن عبدالعزيز نائًبا لأمري منطقة 

ع�شري مبرتبة وزير.
حم����م����د  الأم�������������������ري  ت������ع������ي������ن   •
ب�������ن ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ب�������ن حم���م���د 
ن��ائ��ًب��ا  ���ش��ع��ود  اآل  بن عبدالعزيز 
لأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ج������ازان ب��امل��رت��ب��ة 

املمتازة.
بن  عبدالرحمن  الأم��ري  تعين   •
حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن عياف 
اأم���ي���ن���ا ع���ام���ا مب��ج��ل�����ص ال��������وزراء 

مبرتبة وزير.
• تعين الأمري �شعود بن خالد بن 
في�شل نائًبا لأمري منطقة املدينة 

املنورة.
• تعين الأمري اأحمد بن فهد بن 
�شلمان بن عبدالعزيز نائباً لأمري 
املنطقة ال�شرقية باملرتبة املمتازة.

ب��ن  ت���ع���ي���ن الأم�����������ري حم����م����د   •
عبدالرحمن اآل �شعود نائبا لأمري 

الريا�ص.
• ت��ع��ي��ن الأم�����ري ف��ه��د ب���ن ت��رك��ي 
ن���ائ���ًب���ا لأم������ري م��ن��ط��ق��ة ال��ق�����ش��ي��م 

باملرتبة املمتازة.
بندر  الأم��ري عبداهلل بن  • تعين 
بن عبدالعزيز نائبا لأمري منطقة 

مكة املكرمة باملرتبة املمتازة.
• تعين الأم��ري تركي بن هذلول 
ن���ائ���ب���ا لأم��������ري م���ن���ط���ق���ة جن�����ران 

باملنطقة املمتازة.
• تعين الأمري اأحمد بن عبداهلل 
بن عبدالرحمن حمافظ الدرعية 

باملرتبة املمتازة.
• تعين الأمري في�شل بن فرحان 
م�شت�شارا  ال��ف��ي�����ش��ل  ع���ب���داهلل  ب���ن 

بوزارة اخلارجية.

• اإعفاء حممد بن اإبراهيم ال�شويل 
وزي�������ر الت���������ش����الت م����ن م��ن�����ش��ب��ه، 
عامر  ب��ن  ع��ب��داهلل  املهند�ص  وتعين 

ال�شواحة بدل منه.
• اإع���ف���اء خ��ال��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ع��رج 

وزير اخلدمة املدنية من من�شبه.
الطريفي  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  اإع��ف��اء   •
وزير الثقافة والإعام من من�شبه، 
وزي��را  العواد  ع��واد  الدكتور  وتعين 

للثقافة والإعام.
• ت���ع���ي���ن حم���م���د ب�����ن ع���ب���دامل���ل���ك 
اآل ال�����ش��ي��خ رئ��ي�����ش��ا ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

للريا�شة.
بالقيام  �شعيد  ب��ن  ع�����ش��ام  ُي��ك��لنَّ��ف   •

بعمل وزير اخلدمة املدنية، وت�شكيل 
جل��ن��ة وزاري������ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع وزي���ر 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة خ��ال��د ال��ع��رج فيما 

ارتكبه من جتاوزات.
العمر  اإب��راه��ي��م  امل��ه��ن��د���ص  تعين   •
لا�شتثمار  العامة  للهيئة  حمافظا 

مبرتبة وزير.
• ت��ع��ي��ن ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ع��ا���ش��م��ي ن���ائ���ًب���ا ل���وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

باملرتبة املمتازة.
• ت��ع��ي��ن امل��ه��ن��د���ص ط����ارق ال��ف��ار���ص 
ن���ائ���ب���ا ل����وزي����ر ال���������ش����وؤون ال��ب��ل��دي��ة 

والقروية باملرتبة املمتازة.
العنزي  من�شور  املهند�ص  تعين   •

والزراعة  واملياه  البيئة  لوزير  نائبا 
باملرتبة املمتازة.

• تعين ماجد البواردي نائبا لوزير 
التجارة وال�شتثمار باملرتبة املمتازة.
ب��ن  �����ش����ع����د  امل����ه����ن����د�����ص  ت����ع����ي����ن   •
ع���ب���دال���ع���زي���ز ن���ائ���ب���ا ل����وزي����ر ال��ن��ق��ل 

باملرتبة املمتازة.
• ُتنهى خدمة الفريق الأول الركن 
ي��و���ش��ف ب���ن ع��ل��ي الإدري�������ش���ي ن��ائ��ب 

رئي�ص ال�شتخبارات العامة.
• ت��ع��ي��ن ال��دك��ت��ور ن��ا���ش��ر ال�����داوود 

م�شت�شارا يف الديوان امللكي.
اإن�شاء مركز با�شم الأمن الوطني   •

يرتبط تنظيميا بالديوان امللكي.

ب���ن  ع�����ل�����ي  امل�����ه�����ن�����د������ص  ت����ع����ي����ن   •
ع��ب��دال��رح��م��ن احل����ازم����ي حم��اف��ظ��ا 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ح��ل��ي��ة امل��ي��اه 

املاحلة باملرتبة املمتازة.
• ت��ع��ي��ن اأح����م����د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
���ا ل��ل��ج��م��ارك  احل��ق��اب��ي م���دي���ًرا ع���امًّ

باملرتبة املمتازة.
• تعين د. غ�شان بن اأحمد ال�شليمان 
م�شت�شاًرا يف وزارة ال�شتثمار باملرتبة 

املمتازة.
• ا�شتحداث وظيفة م�شت�شار الأمن 

الوطني بالديوان امللكي.
العوهلي  حممد  ال��دك��ت��ور  تعين   •

مديرا جلامعة امللك في�شل.



ب��الأوام��ر  ال�شلمي  فالح  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  اجلامعة  مدير  اأ���ش��اد 
امللكية الكرمية التي �شدرت عن خادم احلرمن ال�شريفن امللك 
عن  تنم  اأنها  اهلل، وبن  حفظه  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
روؤية ا�شت�شرافية وحكيمة يف التنظيم القيادي والإداري، وترتجم 

مدى تاحم وحب القيادة ل�شعبها.
جميعها  ت�شب  حا�شمة،  امللكية  الأوام����ر  ال�شلمي اأن  واأك���د 
من  مزيدا  احلكومي  الأداء  واملواطن، وتعطي  الوطن  �شالح  يف 
الكفاءة، وحتقق متطلبات اجلودة يف اأداء املفا�شل الرئي�شة لهذه 
طبيعة  مع  يتنا�شب  فيما  املهمة  وموؤ�ش�شاتها  الرا�شخة  ال��دول��ة 

التطورات الداخلية واخلارجية للمملكة.
-اأي��ده  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  »لقد جتّلت حكمة  وق��ال 
الأم��راء  كاختيار عدد من  وقياداتها  الدولة  رجال  باختيار  اهلل- 
وامل��ع��ايل يف منا�شب ج��دي��دة وو���ش��ع ال��رج��ل امل��ن��ا���ش��ب يف امل��ك��ان 
املهمة  املوؤ�ش�شات  اإدارة  يف  ب�شمة  لهم  تكون  اأن  ونتمنى  املنا�شب، 
على خارطة قطاعات الدولة، واأن يحققوا النجاح والتميز فيما 

اأنيط بهم من مهام«.
وبن ال�شلمي اأن الأوامر امللكية القا�شية مبنح راتب �شهرين 
للعاملن واملرابطن يف ال�شفوف الأمامية، والتغيريات الوزارية، 
ما هي اإل اهتمام ومناء وعطاء من خادم احلرمن، م�شريا اإلى اأن 
وت�شعى  احتياجاتها،  تتلم�ص  بحكومة  تفخر  املباركة  الباد  هذه 

لإ�شعادها.
املواطنن  »اإن  امللكية  الأوام����ر  ���ش��دور  اإث���ر  ال�شلمي   وق���ال 
تاأتي  ال��ت��ي  ال�شاملة  امللكية  ال��ق��رارات  بحزمة  خ��ريا  ا�شتب�شروا 
متا�شيا مع تطلعاتهم، ول �شك اأن جزالة العطاء و�شرعة الإ�شاح 
اأي  والبناء والتنمية التي تعاي�شها اململكة و�شعبها ل حتدثان يف 
جمتمع يف العامل، ولبد اأن نرفع اأكف ال�شراعة للمولى، اإذ هياأ 

للوطن قيادة حكيمة وحمبة ل�شعبها«.
الوطن  اأرج���اء  غ��م��رت  والم��ت��ن��ان  الفرحة  »م�شاعر  واأردف 
املجتمع،  �شرائح  التي م�شت خمتلف  الأوام��ر  ب�شبب هذه  الكبري 
واأك�����دت ح��ر���ش��ه، ح��ف��ظ��ه اهلل، ع��ل��ى ت��وف��ري امل���زي���د م���ن ال��راح��ة 
عهد  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  ت��ع��د  اأن��ه��ا  الوطن، كما  لأب��ن��اء  وال��رف��اه��ي��ة 
اإ�شاح وتطوير،  اأوام��ر  اأنها حا�شمة ملا فيها من  اململكة، ول�شك 
تدل على حر�ص خادم احلرمن ال�شريفن على وطنه ومواطنيه، 
اأن  داعيا اهلل  امل��ج��الت«،  �شتى  يف  لهم  اخل��دم��ات  اأف�شل  وتقدمي 
يحفظ حكومة خادم احلرمن ال�شريفن، واأن يدمي نعمة الأمن 

وال�شتقرار على اململكة و�شعبها.

* ت�صريح معايل مدير اجلامعة
مبنا�صبة �صدور الأوامر امللكية

مدير الجامعة: 
األوامر الملكية

رؤية استشرافية 
وحكيمة *

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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األمير منصور بن مقرن..
شخصية قيادية وصفات متميزة

ولد الأمري من�شور يف الريا�ص عام 1974، ويبلغ من العمر 43 عاما، وقد اكت�شب �شفات عدة من والده الأمري مقرن بن عبدالعزيز، منها: 
�حللم و�صبط �لنف�س و�لدقة يف �لعمل و�الن�صباط يف �ملو�عيد، مما جعل منه �صخ�صية قيادية ومن�صبطة، و�صغل عدد� من �ملنا�صب قبل �أن 

ُيعننَّ نائبا لأمري منطقة ع�شري. وقد ُعرف عنه اأنه �شخ�شية �شابة وطموحة ومميزة.
عن �شموه يف اإمارة منطقة املدينة املنورة عندما كان والده اأمريا لها عام 1999 ، وكان قربه من والده عاما اأ�شا�شيا يف اكت�شاب اخلربة، 
وخا�ص جتربة العمل يف الإمارة وعمره 25 عاما، اإ�شافة اإلى مرافقته لوالده عندما كان اأمريا ملنطقة حائل ثم املدينة املنورة، وكان حا�شرا 
يف حتقيق حلم والده يف اإن�شاء جامعة يف املدينة املنورة. وملا ميتلكه من �شفات قيادية ناجحة، ُعن نائبا ملجل�ص اإدارة »موؤ�ش�شة البيان للتعليم 
اخلريية« )جامعة الأمري مقرن حاليا(، وكانت له كلمة �شهرية بعد اأن مت و�شع ا�شرتاتيجية التعليم اآنذاك، اإذ قال �شموه »اإن فكرة اإطاق 
اأن تكون املدينة م�شدرا لطلب العلم كما كانت يف عهد  املنورة تعتمد وفق روؤي��ة الأم��ري مقرن بن عبدالعزيز،  الكليات يف املدينة  م�شروع 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم«.
وتعك�ص املنا�شب الأخرية التي تقلدها ثقة القيادة يف �شموه، وكان مت تعيينه م�شت�شارا خلادم احلرمن ال�شريفن مبرتبة وزير عام 

2015، و�شدر اأمر ملكي م�شاء ال�25 من رجب املن�شرم بتعين �شموه نائبا لأمري منطقة ع�شري.

يحيى التيهاني

رف�������ع اأم���������ري م���ن���ط���ق���ة ع���������ش����ري، ����ش���اح���ب 
بن  خ��ال��د  ب��ن  في�شل  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
عبدالعزيز، �شكره وتقديره خلادم احلرمن 
ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
واإلى �شمو ويل العهد �شاحب ال�شمو امللكي 
الأم����ري حم��م��د ب��ن ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
و�شمو ويل ويل العهد، �شاحب ال�شمو امللكي 
عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 
ال�����ش��ع��ودي من  امل��واط��ن  ب��ه  على م��ا يحظى 

اهتمام وعناية ورعاية يف كل املجالت .
واأك�������د الأم�������ري ف��ي�����ش��ل ب����ن خ���ال���د اأن 
الأوامر امللكية التي �شدرت يف 25 رجب، تاأتي 
ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  لنهج  ا���ش��ت��م��رارا 
امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز وح��ر���ش��ه 
الأولوية  ال�شعودي  ال�شعب  مبنح  واهتمامه 
وت���وف���ري ك���ل م���ا ي��ح��ت��اج اإل����ي����ه، م�����ش��ي��ف��ا اأن 
به  تنعم  ما  على  �شاهد  امللكية خري  الأوام���ر 
ال�شعودية من مكانة ومتانة  العربية  اململكة 
اق��ت�����ش��ادي��ة، ب��ع��د اأن اأع����اد امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز املزايا املالية من بدلت وعاوات 
وم����ك����اف����اآت مل���وظ���ف���ي ال����دول����ة م����ن م��دن��ي��ن 
وع�شكرين، كما عم اخلري اجلنود البا�شلن 

رحب بتعيين أخيه األمير منصور بن مقرن نائبا له
أمير عسير: األوامر الملكية اهتمام بالشعب 

وشاهد على متانة االقتصاد السعودي
�مل��ر�ب��ط��ن يف �خل���ط���وط �الأم���ام���ي���ة، �ل��ذي��ن 
ال���ذود ع��ن الوطن  الأم��ث��ل��ة يف  اأروع  ���ش��رب��وا 
على  التي�شري  اإل��ى  و���ش��ول  ح���دوده،  وحماية 
اأبنائه الطاب واملعلمن بتقدمي المتحانات 
قبل �شهر رم�شان، واختيار الكفاءات ال�شابة، 
قطاعات  من  العديد  يف  جديدة  دم��اء  و�شخ 

الدولة، ويف مقدمتها اإمارات املناطق .
اأن كل  ب��ن خ��ال��د  الأم����ري في�شل  وب���ن 
الأوام��ر �شتعمل على دفع م�شرية التنمية يف 
املزيد  امل�شتقبل وحتقق  اأبواب  اململكة، وتفتح 

من النماء للوطن واملواطن .
ورحب الأمري في�شل بن خالد، اأ�شالة 
ع�شري،  منطقة  اأه��ايل  عن  ونيابة  نف�شه  عن 
�شاحب  ع�شري،  منطقة  اأم���ري  ن��ائ��ب  ب��اأخ��ي��ه 
بن  مقرن  ب��ن  من�شور  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
يوفقه  اأن  وجل  عز  املولى  داعيا  عبدالعزيز، 
ويعينه يف مهمته اجلديدة، لتحقيق تطلعات 

ويل الأمر وخدمة اأهايل املنطقة.

تكليف ومسؤولية عظيمة
اأم��ري منطقة ع�شري،  من جهته، رفع نائب 
بن  من�شور  الأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
م��ق��رن ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ���ش��ك��ره اإل����ى خ���ادم 
احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود، حفظه اهلل، واإلى ويل 
وزير  ال���وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد، 
الأم���ري  امل��ل��ك��ي  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال��داخ��ل��ي��ة، 
واإل��ى ويل  حممد بن نايف بن عبدالعزيز، 
جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  العهد،  ويل 
الوزراء، وزير الدفاع، �شاحب ال�شمو امللكي 
عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 
مبنا�شبة �شدور الأمر امللكي الكرمي بتعين 
الأم�����ري م��ن�����ش��ور ب���ن م���ق���رن ن��ائ��ب��ا لأم���ري 

منطقة ع�شري.
اإمن��ا هو  التعين  ه��ذا  »اإن   وقال �شموه 
ت�شريف وم�شوؤولية عظيمة،  ثم  اأول،  تكليف 
واأهلها  قلبي،  على  ع��زي��زة  ع�شري  ومنطقة 
القلب مكانة  لهم يف  وقبائلها جميعا  الكرام 
ك��ربى، وهم اأه��ل كرم وج��ود ووف��اء، رجالهم 
ون�����ش��اوؤه��م و���ش��ي��ب��ه��م و���ش��ب��اب��ه��م، وي��ح��ظ��ون 
عن  ي�شتغنى  ول  ق��ادت��ن��ا،  م��ن  دائ���م  باهتمام 

ن�شحهم وم�شورتهم واآرائهم«. 
به منطقة  �شموه  اإلى ما حتظى  ونبه 
ع�����ش��ري م���ن م��ك��ان��ة ب�����ارزة ق��ائ��ا »ب��الأم�����ص 
بلقب  بفوزها  اأبها  مدينة  احتفلت  القريب 
عا�شمة ال�شياحة العربية، وهذا ال�شتحقاق 
مل ي��اأت من ف��راغ، واإمن��ا جاء بجهود موفقة 
�شاحب  امل��ن��ط��ق��ة  اأم����ري  ق����اده  دوؤوب  وع��م��ل 

ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد بتعاون 
اأه����ايل امل��ن��ط��ق��ة، وك��اف��ة اجل��ه��ات احلكومية 
ف��ي��ه��ا، واأ���ش��ب��ح��ت م��دي��ن��ة اأب���ه���ا خ�����ش��و���ش��ا، 
وم��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ع��م��وم��ا، ق��ب��ل��ة ل��ك��ل باحث 
عن ال�شياحة الآمنة والطبيعة اخلابة، ول 
م�شاريع  م��ن  املنطقة  ب��ه  ت��زخ��ر  م��ا  يفوتني 
حتتية  وب��ن��ى  ع��ام��ة  وخ��دم��ات  ا�شرتاتيجية 
ع��م��اق��ة، واأع����د اجل��م��ي��ع مب��وا���ش��ل��ة العمل 
امل��ن��ط��ق��ة، يف دف���ع عجلة  اأم���ري  ب��ق��ي��ادة �شمو 
الدعم  كل  تنال  ع�شري  اأن  �شيما  ل  التنمية، 
هذه  مناطق  ك�شائر  الر�شيدة،  قيادتنا  م��ن 
الباد الغالية، �شائا اهلل اأن اأكون خري عون 
بن  في�شل  الأم����ري  ال�شمو  ل�شاحب  و���ش��ن��د 
بالعمل  اأت�شرف  الذي  عبدالعزيز،  بن  خالد 
حتت قيادته، واأن اأكون عند ح�شن ظنه وظن 

القيادة الر�شيدة«.
واخ��ت��ت��م الأم������ري م��ن�����ش��ور ب���ن م��ق��رن 
ح��دي��ث��ه ق��ائ��ا »اأ����ش���األ اهلل ت��ع��ال��ى اأن ي��دمي 
على هذا الوطن اأمنه ورخاءه وا�شتقراره، يف 
ظل قيادة �شيدي خادم احلرمن ال�شريفن 
نائب  العهد،  ويل  �شمو  الأمينن،  وع�شديه 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء، وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة، 
و�شمو ويل ويل العهد، النائب الثاين لرئي�ص 

جمل�ص الوزراء، وزير الدفاع«.



أخبار الوطن

الحسون:
القرارات السامية

أثبتت متانة العالقة 
بين القيادة والشعب

سلطان عوض

اأك���د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة، الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد احل�����ش��ون، اأن 
وال�شعب  القيادة  بن  التاحم  مدى  ك�شفت  امللكية  ال��ق��رارات 
التي تهتم  الكرمية  امللكية  الأوام��ر  اأن  اإل��ى  اململكة، م�شريا  يف 

بهموم املواطنن لي�شت غريبة على القيادة الر�شيدة.
وقال الدكتور احل�شون بهذه املنا�شبة »اإن الذي يقراأ تاريخ 
اململكة يدرك اأن ذلك اأمر م�شتمر منذ املوؤ�ش�ص، طيب اهلل ثراه، 
ومرورا باأبنائه امللوك، رحمهم اهلل، حتى العهد الزاهر خلادم 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن 

حفظه اهلل«.
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أخبار الوطن

يهدف لغرس القيم الوطنية ومناقشة هموم الشباب وتطلعاتهم

أمير عسير يوجه بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة
ملحافظة  ممثا  دج��م��ة  اآل  م��ب��ارك  حممد 
ممثا  ال�شهري  علي  ح�شن  وعلي  طريب، 
ملحافظة املجاردة، وحمد بن حممد بلغيث 
ب�����ارق، و�شعيد  مل��ح��اف��ظ��ة  ال��ب��ارق��ي مم��ث��ا 
ملحافظة  ممثا  ال��ه��ايل  نافع  حممد  ب��ن 
ال�شهري  بن عبدالرحمن  و�شلمان  الربك، 
مم��ث��ا مل��ح��اف��ظ��ة ت��ن��وم��ة، وع��ب��دال��رح��م��ن 
ل��ل�����ش��ب��اب، و�شعيد  ي��ح��ي��ى ق��ط��وم��ة مم��ث��ا 
ن��ا���ش��ر ع�����ش��ر���ص مم��ث��ا ل�����ذوي ال���ق���درات 
اآل زل��ف��ة  ب����ن ح�����ش��ن  اخل���ا����ش���ة، ون�������واف 
الوطني،  وال��رتاث  ال�شياحة  لهيئة  ممثا 
ال��ق��رين ممثا  اهلل  وع��ب��دال��رح��م��ن �شيف 

املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  لهيئة 
لطاب  ممثا  �شويل  حممد  ب��ن  و���ش��ال��ح 
التعليم اجلامعي، وفهد بن علي اآل حنتوم 
ممثا للهيئة العامة للريا�شة، وفي�شل بن 
�شامل القا�شي ممثا لطاب التعليم العام، 
لتعليم  ممثلة  اجل��رع��ي  ع��ب��داهلل  و�شاحلة 
ال��زه��راين ممثلة  واأ���ش��م��اء خ�شر  ال��ب��ن��ات، 
علي  بنت  و�شوق  الأع��م��ال،  و�شابات  ل�شباب 
التعليم  لطالبات  ممثلة  قما�ص  اآل  ح�شن 
ت��وج��ي��ه��ه  بتجديد  اجل��ام��ع��ي، ك��م��ا ���ش��در 
اأم��ي��ن��ا  ع��م��ر  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  ع����ادل  تكليف 

للمجل�ص ملدة عامن.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ث��م��ن اأم���ري منطقة 
ع�شري ال����دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ب��ذل��ه اأع�����ش��اء 
املجل�ص يف دورت���ه الأول����ى وم��ا ق��دم��وه من 
اأعمال ت�شب يف م�شلحة ال�شباب،  مو�شحاَ 
اجل��دد عدد  الأع�شاء  اختيار  روع��ي يف  اأن��ه 
���ش��ت�����ش��اه��م يف حت�شن  ال���ت���ي  امل���ع���اي���ري  م���ن 
احتياجات  جميع  وتلبية  الأداء  م�شتوى 

ال�شباب وال�شابات وتطلعاتهم.
�شكرهم  املجل�ص  واأع�شاء  اأم��ن  ورف��ع 
يوليه  م��ا  على  املنطقة  لأم���ري  وتقديرهم 
املنطقة،  ال�شباب يف  من دعم واهتمام لفئة 
والذي �شاهم ب�شكل مبا�شر يف حتقيق الكثري 

م��ن امل��ن��ج��زات ال��ت��ي ت�شب يف خ��دم��ة اأب��ن��اء 
منطقة  �شباب  جمل�ص  اأن  ي��ذك��ر  املنطقة. 
م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  الأول  امل��ج��ل�����ص  ه���و  ع�����ش��ري 
الوطنية  ال��ق��ي��م  ل��غ��ر���ص  وي��ه��دف  امل��م��ل��ك��ة، 
يف ن��ف��و���ص ال�����ش��ب��اب وم��ن��اق�����ش��ة ه��م��وم��ه��م 
على  وو�شعها  ح�شاري  ب�شكل  وتطلعاتهم 
املنا�شبة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  النقا�ص،  ط��اول��ة 
اإب����راز امل��واه��ب ال�شابة،  ل��ه��ا، وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
واأ�شحاب  ال�شاب  بن  توا�شل  قنوات  وفتح 
ال�شباب  اإ�شراك  اإلى  يهدف  اأنه  كما  القرار، 
يكون  واأن  للمنطقة،  ال��ت��ن��م��وي  ال��ع��م��ل  يف 

حا�شنة ملبادراتهم واأفكارهم اخلاقة.

اأم��ري منطقة ع�شري الأم��ري في�شل  اأ���ش��در 
ب���ن خ���ال���د، ق�����رارا ي��ق�����ش��ي ب���اإع���ادة ت�شكيل 
جم��ل�����ص ���ش��ب��اب م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري يف دورت����ه 
مقرن  بن  من�شور  الأم��ري  برئا�شة  الثانية 
ع�شري،  منطقة  اأمري  نائب  عبدالعزيز،  بن 
يف  والفتيات  ال�شباب  م��ن  نخبة  وع�شوية 

منطقة ع�شري.
كل  بع�شوية  امل��ج��ل�����ص  ت�شكيل  وج���اء 
م����ن: حم��م��د ب���ن ع��م��ري ال��ط��ف��ي��ل ممثا 
مل��ح��اف��ظ��ة ب��ي�����ش��ة، وخ����ال����د ب����ن ���ش��ع��ي��د اآل 
خمي�ص  ملحافظة  ممثا  ال�شهراين  مريط 
م�����ش��ي��ط، وزي����د ع��ل��ي زي���د ع�����ش��ريي ممثا 

مل��ح��اف��ظ��ة حم���اي���ل، وم���ن���اح���ي ع��اي�����ص اآل 
ال�������ش���واف���ه ال���ق���ح���ط���اين مم���ث���ا مل��ح��اف��ظ��ة 
ممثا  القي�شي  ح�شن  واإب��راه��ي��م  تثليث، 
اآل  وف��اي��ز علي ظافر  اأمل���ع،  رج��ال  ملحافظة 
�شفوان ال�شهري ممثا ملحافظة النما�ص، 
وع���ب���داهلل ب���ن ���ش��ع��ي��د ب���ن ح��زم��ي ال��ق��رين 
�شعد  بن  وعبداهلل  بلقرن،  ملحافظة  ممثا 
بن حممد الوادعي ممثا ملحافظ ظهران 
من�شور  اآل  اأح���م���د  ب���ن  و���ش��ع��ي��د  اجل���ن���وب، 
رف��ي��دة،  اأح���د  ملحافظة  ممثا  القحطاين 
وزاي�����د ب���ن ���ش��ع��ي��د ب���ن ح�����ش��ن ال��ق��ح��ط��اين 
بن  وم��اج��د  عبيدة،  ���ش��راة  ملحافظة  ممثا 
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طالب: تقديم االختبارات إلى قبل رمضان 
المس احتياجاتنا وأثلج صدورنا

مسؤولو تعليم عسير: قرار تقديم االختبارات يصب في مصلحة الطالب والطالبات
حفظه  عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  امللك 
ال���رخ���اء  اأ����ش���ب���اب  ت���وف���ري  ع��ل��ى  اهلل،  
والعي�ص الكرمي ملواطني هذه الباد، 
تلك  حتملها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ال��ة  وك��ان��ت 
امل��واط��ن ف��وق ك��ل اعتبار  اأن  الأوام����ر 
رغ����م ك���ل ال����ظ����روف، م��ث��م��ن��اً ل��ل��ق��ي��ادة 

الر�شيدة هذه الوقفات الكرمية .
واع�����ت�����رب م�������ش���اع���د م����دي����ر ع���ام 
الأ���ش��ت��اذ  امل��در���ش��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  التعليم 
الوطن  اأن  ع��و���ش��ة،  اآل  عبدالرحمن 
يعي�ص فرحة غامرة ب�شدور جملة من 
باملواطن  تعنى،  التي  امللكية  الأوام���ر 

اأجمع  والوطن، وجاءت لتوؤكد للعامل 
ع��م��ق ال����رواب����ط وال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة 
العربية  اململكة  مواطني  جتمع  التي 

ال�شعودية بقيادتهم الر�شيدة .
التعليم  ع��ام  واأك��د م�شاعد مدير 
للخدمات امل�شاندة طارق اأبو ملحة، اأن 
الكرمية،  امللكية  الأوام��ر  ت�شمنته  ما 
وولء  ال��ق��ي��ادة،  وف����اء  ب��ج��اء  يعك�ص 
خادم  ملقام  مثمناً  لقادتهم،  املواطنن 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
اللفتة  ه��ذه  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 

الكرمية .

 واأ�شار امل�شت�شار التعليمي الدكتور 
امللكية  الأوام����ر  اأن  �شليمان،  ع��ب��داهلل 
وتعك�ص  والع��ت��زاز،  الفخر  على  تبعث 
�شورة رائعة ل�شعب وقيادة اململكة التي 

تويل املواطن جل اهتمامها.
التعليم  ع��ام  م��دي��ر  م�شاعدة  اأم���ا 
م��ف��رح،  اآل  ن����ورة  التعليمية  ل��ل�����ش��وؤون 
فاأو�شحت اأن الأوامر امللكية اأثبتت من 
انتهجها  التي  الثابتة  اخلطى  جديد 
باملواطنن،  الباد للعناية  هذه  حكام 
وتوفري �شبل العي�ص الكرمي لهم، فيما 
اأعربت عن �شعادتها بتقدمي اختبارات 

والطالبات  الطاب  �شيمكن  اإذ  نهاية، 
من تاأدية اختباراتهم بي�شر و�شهولة.

  يف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل اأك�����د م��دي��رو 
ومديرات  ومديرو  الأق�شام،  ومديرات 
وامل�شرفات  وامل�شرفون  التعليم،  مكاتب 
وامل����ع����ل����م����ون وامل����ع����ل����م����ات، وال����ط����اب 
وال��ط��ال��ب��ات وق���ادة وق��ائ��دات امل��دار���ص، 
ال���ك���رمي���ة، خري  امل��ل��ك��ي��ة  الأوام��������ر  اأن 
دل��ي��ل ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة 
تقدمي  قرار  اأن  معتربين  مبواطنيها، 
الختبارات النهائية ي�شب يف م�شلحة 

الطاب والطالبات.

الإدارة  م���ن�������ش���وب���ي  م�����ن  ع������دد  اأك�������د 
اأن  ع�شري،  منطقة  يف  للتعليم  العامة 
اأ���ش��دره��ا خ��ادم  ال��ت��ي  الأوام����ر امللكية 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
عبدالعزيز، حفظه اهلل، جت�شد اهتمام 
وتوفر  باملواطنن  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
���ش��ب��ل ال��ع��ي�����ص ال���ك���رمي ل��ه��م رغ���م كل 

التحديات والظروف.
ف��م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���ار امل��دي��ر ال��ع��ام 
للتعليم يف املنطقة جلوي اآل كركمان، 
ت��رج��م��ة  ك���ان���ت  امل��ل��ك��ي��ة  الأوام��������ر  اأن 
وا����ش���ح���ة و����ش���ادق���ة له���ت���م���ام خ����ادم 

احل����رم����ن ال�������ش���ري���ف���ن ب���امل���واط���ن���ن 
ب�شكل  ال��دول��ة  وم��وظ��ف��ي  ع���ام،  ب�شكل 
خ����ا�����ص، ف�������ش���ًا ع����ن ك���ون���ه���ا ت��ع��ك�����ص 
اململكة  تعي�شه  ال��ذي  املتن  القت�شاد 
رغ���م ك���ل ال���ظ���روف، ف��ي��م��ا اع��ت��رب اآل 
العام  نهاية  اختبارات  كركمان تقدمي 
م�شلحة  يف  ت�شب  خ��ط��وة  ال��درا���ش��ي، 

الطاب والطالبات .
عام  م��دي��ر  م�شاعد  اأو���ش��ح  فيما 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �شعد  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ت��ع��ل��ي��م 
عن  تنم  امللكية  الأوام����ر  اأن  اجل���وين، 
ح��ر���ص خ����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن 

أوامر مبهجة 
حممد  العربية،  اللغة  طالب  وو�شف 
باملبهجة  امل��ل��ك��ي��ة  الأوام������ر  ال��ع��م��ري، 
املجتمع  �شرائح  خمتلف  اأ�شعدت  التي 

ال�شعودي.
وق����ال »اه���ت���م���ام خ����ادم احل��رم��ن 
ب�����ش��ع��ب��ه  اهلل،  ح���ف���ظ���ه  ال�������ش���ري���ف���ن، 
وحت��ق��ي��ق اآم��ال��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م، دليل 
على ترابط وتاحم ال�شعب ال�شعودي 
امللك  قرب  وعلى  الر�شيدة،  بحكومته 
مبا  �شك  ب��ا  ي�شعد  ال���ذي  �شعبه  م��ن 
وم��راع��اة  اهتمام  م��ن  ل��ه  تقدميه  يتم 
لظروفه ومتطلباته من حكومته التي 

مل تتاأخر يف حتقيق رغد العي�ص«.
ال�شعب  اأنه يجب على  اإلى  واأ�شار 
�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تلك  تقدير 
ال���رق���ي ب��امل��م��ل��ك��ة وجم��ت��م��ع��ه��ا يف ظل 
معظم  تعاي�شها  ال��ت��ي  ال���ش��ط��راب��ات 
واأردف »احل��م��د هلل  امل���ج���اورة،  ال����دول 
ع��ل��ى ت���راب���ط امل��ج��ت��م��ع م���ع ح��ك��وم��ت��ه 

الر�شيدة«.

مطالبات وتنفيذ
واأك�����د ال��ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة، علي 
الخ��ت��ب��ارات  تقدمي  اأم��ر  اأن  ال�شهري، 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب��ع��د م��ط��ال��ب��ات ال��ع��دي��د من 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��ع��ودي وت��ن��ف��ي��ذه، 
خ����ط����وة ت�������ش���ري اإل��������ى م�������دى ت���اح���م 

وتاأكيد  �شعبها،  مع  الر�شيدة  احلكومة 
ل��ا���ش��ت��ق��رار الأم���ن���ي وال��ن��ف�����ش��ي ال��ذي 
ت��ع��اي�����ش��ه امل��م��ل��ك��ة ب��ف�����ش��ل م���ن اهلل ثم 
يف  ممثلة  ال��ر���ش��ي��دة  حكومتها  بف�شل 
خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان 
عمره،  يف  اهلل  اأط���ال   ، عبدالعزيز  ب��ن 

واأمده بال�شحة والعافية.

فرحة ومعاناة 
ق���رار  ك����ان  اإذا  ع��م��ا  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  ردا 
تقدمي الختبارات ي�شع الطاب اأمام 
و�ال���ص��ت��ع��د�د  �ملكثفة  �مل��ذ�ك��رة  �صغوط 
اأقر الطالب في�شل  ال�شريع خلو�شها، 
ال�����ش��ه��راين ب���وج���ود م���ا ���ش��م��اه �شغطا 
ال�شهرية  الختبارات  م�شاألة  يف  كبريا 
والعملية يف الفرتة احلالية، م�شتدركا 
ال��ت��ق��دمي ت��ط��غ��ى ع��ل��ى كل  اأن ف���رح���ة 
معنويات  رفع  امللكي  القرار  واأن  ذل��ك، 
اإيجابا  �شينعك�ص  مما  كثريا،  الطاب 

على اأدائهم يف المتحانات املقبلة.
وامتنانه  �شكره  ال�شهراين  ورف��ع 
خل������ادم احل����رم����ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك 
�شلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، على 

هذه الأوامر التي اأ�شعدت اجلميع.

مراعاة التوقيت 
ويف ال�����ش��ي��اق ن��ف�����ش��ه، ط��ال��ب ال��ط��ال��ب 
بكلية العلوم حمدان املحيميد، اأع�شاء 

وقت  اختيار  مب��راع��اة  التدري�ص  هيئة 
اإجراء الختبارات ال�شهرية والعملية.

وقال »على اأع�شاء هيئة التدري�ص 
اختباراتنا  اإج��راء  يف  التوقيت  مراعاة 
يف  ترتاكم  ل  حتى  والعملية  ال�شهرية 
اأث��ر علينا  ملا لذلك من  واح��د؛  اأ�شبوع 

وعلى حت�شيلنا العلمي«.
واأ�شاف »اأوامر ملكنا احلازم توؤكد 
ترابط �شعبنا بحكومته التي مل تتاأخر 
والت�شهيات  اخل��دم��ات  ك��ل  تقدمي  يف 
ال�����ش��ع��ودي  امل���واط���ن  ل��ه��ا  ال��ت��ي يتطلع 
الظروف، ونقدر نحن  اأ�شعب  حتى يف 
ال��ر���ش��ي��دة  وح��ك��وم��ت��ن��ا  ملليكنا  ال�����ش��ع��ب 
ون��اأم��ل  ب��ن��ا،  ي�شمو  م��ا  ب��ك��ل  اهتمامها 
علينا  مملكتنا  خ��ري  م��ن  �شيئا  ن��رد  اأن 
واملعرفة  العلم  خ��ال  من  بها  بالرقي 
ب�شفتنا طابا يف �شرح تعليمي �شخم 

كجامعة امللك خالد«.

لفته أبوية 
اأما الطالب نايف القحطاين، من كلية 
اإلى  فاأ�شار  التطبيقية،  الطبية  العلوم 
اأن الأوام��ر امللكية التي �شدرت اأخريا، 
توجب على اأبناء اململكة، الوقوف وقفة 
احلكومة  تقدمه  مل��ا  واإج����ال  اح���رتام 

الر�شيدة.
خ������ادم  �����ش����ي����دي  »اأوام��������������ر  وزاد 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن 

عبدالعزيز،  اأيده اهلل، اأبهجت اجلميع، 
موؤ�شر  الدولة  ملوظفي  البدلت  فعودة 
اإيجابي لقوة الو�شع القت�شادي الذي 
نعاي�شه، وعودته للو�شع الطبيعي رغم 
ال��ظ��روف ال��ت��ي من��ر ب��ه��ا، واأي�����ش��ا اأم��ر 
ال�شابق  املدنية  حماكمة وزير اخلدمة 
اأثلجت  التي  الأوام���ر  العرج من  خالد 
�شدور العديد من اأفراد املجتمع والتي 

�شتكون رادعا قويا مل�شتغلي ال�شلطة«.
ووا���ش��ل »ه��ذا الأم���ر يج�شد حزم 
يعي�شها  التي  وامل�شاواة  العظيم  قائدنا 

ال�شعب ال�شعودي«.
واأبدى القحطاين فرحته بتقدمي 
الخ��ت��ب��ارات والإج����ازة، لكنه طلب من 
اأع�شاء التدري�ص واملوظفن املخت�شن 
و�شع  يف  باحلكمة  التحلي  باجلامعات 
املواد على  جداول المتحانات وتوزيع 
الأيام ب�شورة ل ترتاكم فيها الأعباء. 

وت����اب����ع »ت����ق����دمي الإج����������ازة اأم����ر 
اإي���ج���اب���ي ول��ف��ت��ة اأب����وي����ة م���ن ق��ائ��دن��ا 
احل����ازم، ف��رح بها ال��ع��دي��د م��ن طاب 
ومن�شوبي التعليم، ولكن هناك م�شكلة 
اجلامعين  ال��ط��اب  ن��ح��ن  واج��ه��ت��ن��ا 
العملية  تراكم الختبارات  ناحية  من 
اإن  اإذ  واح�������د،  وق�����ت  يف  وال�������ش���ه���ري���ة 
 ،8/29 يف  �شتكون  ال��ع��ام  نهاية  اإج���ازة 
لإنهاء هذه  الوقت  مت�شع من  وهناك 

الختبارات قبل نهاية العام.

عبدالعزيز رديف 

لم�شت جملة الأوامر امللكية الأخرية، 
وم��ن  ال�����ش��ع��ودي،  ال�شعب  اح��ت��ي��اج��ات 
والتعليم  والطالبات  الطاب  بينهم 
مبختلف م�شتوياته، بعد اأن اأمر خادم 
�شلمان  امل��ل��ك  ال�����ش��ري��ف��ن  احل���رم���ن 
بتقدمي  اهلل،   حفظه  عبدالعزيز،  بن 
الخ��ت��ب��ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ع��ام احل��ايل 
امل��ب��ارك جلميع  م��ا قبل رم�شان  اإل��ى 
امل���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ا���ش��ت��ج��اب��ة منه 
والطالبات،  الطاب  اأبنائه  ملنا�شدات 
العملية  على  القائمن  من  والعديد 
التعليمية ومن�شوبي التعليم، بتقدمي 
فرتة الختبارات النهائية قبل حلول 
موعد  لتقدمي  وك���ان  رم�����ش��ان.  �شهر 
ال��ب��ال��غ يف نفو�ص  اأث����ره  الخ���ت���ب���ارات، 
التعليم،  ومن�شوبي  وطالبات  ط��اب 

فكيف ا�شتقبلوا القرار؟

ترقب 
ع���رّب ط��ال��ب ال��درا���ش��ات الإ���ش��ام��ي��ة، 
ب��الأوام��ر  �شعادته  ع��ن  العمري،  على 
امل��ل��ك��ي��ة الأخ�������رية، وحت���دي���دا ت��ق��دمي 
موعد الختبارات،  وقال »كنا نرتقب 
ق����رار ت��ق��دمي الخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ق���ب���ل ���ش��ه��ر رم�������ش���ان امل�����ب�����ارك، لأن 
للطاب  هاج�شا  بقي  ال�شابق  املوعد 

م��ن ن��اح��ي��ة كيفية ت��رت��ي��ب ال��وق��ت يف 
الختبارات  مع  الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا 
اإل��ى اأن خ��ادم  والإع����داد ل��ه��ا«، م�شريا 
احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
اأبنائه  احتياجات  الأم���ر  بهذا  لم�ص 
مب�شتغرب  لي�ص  ذل��ك  واأن  ال��ط��اب، 
اللك  على قائد حكيم وحمبوب مثل 

�شلمان اأطال اهلل عمره.

فخر واعتزاز
واأب�����دى ال��ط��ال��ب م��ه��ن��د ال�����ش��ه��راين، 
م��ن كلية ال��رتب��ي��ة، ف��خ��ره واع��ت��زازه 
ب��ان��ت��م��ائ��ه اإل�����ى وط����ن ي��ح��ك��م��ه ق��ائ��د 
عظيم مثل خادم احلرمن ال�شريفن 
حفظه  عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  امللك 
ب��ك��ل اح��ت��ي��اج��ات  ي��ع��ن��ى وي��ه��ت��م  اهلل، 

�شعبه.
واأك��د اأن الأوام��ر امللكية الأخرية 
اأ������ش�����ع�����دت ج���م���ي���ع ف�����ئ�����ات امل���ج���ت���م���ع 
الكثري  اأمنيات  ال�شعودي، كما حققت 
الطاب  اأف��ادت  بينما  املواطنن،  من 
اإج��ازة  بتقدمي  عامة  ب�شفة  والتعليم 
نهاية العام، الأمر الذي اأ�شعد جميع 
كانوا متخوفن من  اأن  بعد  الطاب 
النهائية  الخ��ت��ب��ارات  خ��و���ص  كيفية 
يت�شم  ال���ذي   ال�شهر  رم�شان،  خ��ال 
باأجواء روحانية ل تتنا�شب مع اإقامة 

الختبارات فيها.

استطالع

علي العمريفي�صل ال�صهراينحممد العمرينايف القحطاين مهند ال�صهراينحمدان املحيميد
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أخبار الجامعة

 أمير عسير يرعى اتفاقيتين بين الجامعة والتعليم والزراعة
التعليم والعمل  اخل��ربات يف جم��ال ج��ودة 
متكن  وك���ذل���ك  وال����ش���ت�������ش���ارات،  الإداري 
الطرفن من ال�شتفادة من مرافق الطرف 
واأي  الآخ��ر من معامل ومكتبات وماعب 
مبا  منها  ال�شتفادة  ميكن  اأُخ���رى  م��راف��ق 

ي�شمن املحافظة عليها ومقتنياتها. 
وت�شري التفاقية ثاث �شنوات، يبداأ 
ملدد  التوقيع، وجتدد  تاريخ  بها من  العمل 
اأح��د  يخطر  م��امل  تلقائيا  مماثلة  اأخ���رى 
الطرفن الآخ��ر بخاف ذلك، قبل موعد 

انتهائها بثاثة اأ�شهر على الأقل.
يف ���ش��ي��اق م����واز، وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة مع 
بع�شري،  ال���زراع���ة  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ات��ف��اق��ي��ة اأخ����رى اح��ت��وت ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

ال���ب���ن���ود، وم���ن���ه���ا: امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����وارد 
م��ن��ط��ق��ة ع�شري،  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الأبحاث  دع��م  يف  املبذولة  اجلهود  وتعزيز 
وال��درا���ش��ات اخل��ا���ش��ة ب��ذل��ك، اإ���ش��اف��ة اإل��ى 
تهتم  التي  والتثقيفية  التوعوية  الربامج 
على  املحافظة  ب�����ش��رورة  املجتمع  بتثقيف 
ال�شتغال  وا�شتغالها  الطبيعية  امل���وارد 
الأم����ث����ل مب���ا ي���خ���دم الإن�������ش���ان وامل����ك����ان يف 

منطقة ع�شري.
وم��ث��ل اجل��ام��ع��ة يف الت��ف��اق��ي��ة عميد 
ال�شت�شارية  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  معهد 
بينما  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف احل��دي��ث��ي،  ال��دك��ت��ور 
م��ث��ل ف���رع وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال���زراع���ة 
وتتوافق  الفرطي�ص؛  فهد  الأ�شتاذ  بع�شري، 

اخت�شا�شات  مع  التفاقية  جم��الت  بع�ص 
اجلامعة ممثلة يف كلية العلوم التي بدورها 
ت��ق��دم الأب����ح����اث وال���درا����ش���ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
اإنتاج املبيدات بتقنية النانو ودرا�شة  جمال 
ال���ش��ت��خ��دام الآم�����ن ل��ه��ا مل��ك��اف��ح��ة الآف����ات 
الزراعية وقيا�ص املتبقيات على املنتج املعد 
الأق�����ش��ام  للت�شويق وال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ��ربة 

ذات العاقة يف الكلية يف ذلك.
�شلطان  الأم���ري  مركز  ي�شهم  ب���دوره، 
وال�شياحية  البيئية  وال��درا���ش��ات  للبحوث 
وال�����درا������ش�����ات  ب�����الأب�����ح�����اث  يف اجل����ام����ع����ة 
التنوع  على  باملحافظة  اخلا�شة  واجل��ه��ود 
احل����ي����وي ب�����ش��ق��ي��ه ال���ن���ب���ات���ي واحل����ي����واين 
النباتات  والرتميم البيئي واملحافظة على 

واحل��ي��وان��ات ال��ربي��ة امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���ص 
اجلبلية وال�شاحلية والبحرية.

من ناحيتها، �شت�شارك كلية ال�شيدلة 
يف  باإمكانياتها  التفاقية  ه��ذه  خ��ال  م��ن 
اإن�����ش��اء م��رك��ز لأب��ح��اث ال��ن��ب��ات��ات العطرية 
اجلهات  م��ع  بالتعاون  باملنطقة،  والطبية 
البيئة  ووزارة  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ع��اق��ة  ذات 
واملياه والزراعة، كما �شي�شهم مركز املوهبة 
والبحوث  الخرتاعات  توجيه  والإب��داع يف 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ي�������ش���رف ع��ل��ي��ه امل���رك���ز 
بق�شايا  متعلقة  ت��ك��ون  بحيث  وي��ت��ب��ن��اه��ا؛ 
ال��زراع��ي واحل��ف��اظ عليها  البيئة والإن��ت��اج 
النحل  تربية  يف  احلديثة  ال��ط��رق  وابتكار 

واإنتاج الع�شل.

عبدالعزيز رديف
 

رع�������ى اأم���������ري م���ن���ط���ق���ة ع���������ش����ري، ����ش���اح���ب 
بن  خ��ال��د  ب��ن  في�شل  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون بن 
للتعليم  العامة  الإدارة  م��ن:  وك��ل  اجلامعة 
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  وفرع  بع�شري، 
الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  بح�شور  باملنطقة، 
الدكتور فالح ال�شلمي، واملدير العام للتعليم 
ك��رك��م��ان وذل����ك مبقر  اآل  ب��ع�����ش��ري، ج��ل��وي 
املدينة اجلامعية باأبها . ويف التفاقية، مثل 
احل�شون،  حممد  الدكتور  وكيلها  اجلامعة 
م�شاعد  ع�����ش��ري،  ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  م��ث��ل  ب��ي��ن��م��ا 

مديرها العام، �شعد اجلوين.

جم���الت  اأب������رز  الت��ف��اق��ي��ة   و�شملت 
وخربات  اإمكانات  من  وال�شتفادة  التعاون 
اجلامعة يف جمال الدرا�شات وال�شت�شارات 
معاجلة  يف  ت�شهم  التي  العلمية  والبحوث 
امل�������ش���ك���ات ال����رتب����وي����ة وت���ط���وي���ر اآل����ي����ات 
م��ع��اجل��ت��ه��ا وحت�������ش���ن امل����ن����اخ ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وحت�شن طرق التدري�ص واأ�شاليبه، وتنفيذ 
ب��رام��ج ال��ت��دري��ب يف امل��ج��الت التي متتلك 
اجلامعة فيها اخلربات التطويرية لاأداء 
ع�شري،  تعليم  ملن�شوبي  والإداري  التعليمي 
اإ����ش���اف���ة اإل�����ى ع��ق��د ال����ن����دوات وامل����وؤمت����رات 
والفعاليات امل�شرتكة، مبا ي�شهم يف تطوير 
العملية  خدمة  يف  الطرفن  من�شوبي  اأداء 
وت��ب��ادل  اخل���ارج���ي،  وامل��ج��ت��م��ع  التعليمية 

الشريعة تنظم حملة »أكسجين الحياة«
عبد العزيز رديف

ن��ظ��م ن�����ادي ك��ل��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة واأ����ش���ول 
وحدة  مع  بالتعاون  باجلامعة،  الدين 
الأن�شطة التوعوية والثقافية بالكلية، 
ح��م��ل��ة  امل����ا�����ش����ي،  رج�����ب   28-27 م����ن 
»اأك�شجن احلياة« التي تعنى بالتذكري 
ب��اأه��م��ي��ة ال�����ش��اة، ودوره�����ا يف ���ش��اح 
اأرك��ان  ثاين  باعتبارها  املجتمع،  الفرد 

الإ�شام اخلم�شة.
وج����������اءت احل����م����ل����ة ح����ر�����ش����ا م��ن 
اجل���ام���ع���ة وال���ك���ل���ي���ة مم���ث���ل���ة ب���وح���دة 

الأن�����ش��ط��ة ال��ت��وع��وي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، على 
اجلامعة  ومن�شوبي  خا�شة،  ال��ط��اب 
ع��ام��ة، ول��ب��ي��ان اأه��م��ي��ة ذل��ك ال��رك��ن يف 
ارتباطه  ومدى  احلياة،  جمالت  �شتى 

بكمال اإميان الفرد واإ�شامه.
وكانت احلملة مّت تد�شينها بجامع 
الأمري في�شل بن خالد ببهو اجلامعة 
ال��رئ��ي�����ش��ي، م�����ش��ت��م��ل��ة ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات 
م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا: حم��ا���ش��رات وك��ل��م��ات، 
وت�����وزي�����ع م����ن���������ش����ورات وم���ط���ب���وع���ات، 

وم�شابقات.
كما حر�شت احلملة على فتح باب 

امل�شاركة للجميع عرب ت�شجيل ب�شمتهم 
يف احلملة من خال تفعيل دور مواقع 
التوا�شل الجتماعي املرئية واملكتوبة، 
وح��ظ��ي��ت ب��ت��ف��اع��ل وح�����ش��ور ك��ب��ري من 
اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص وال���ط���اب 

ومن�شوبي اجلامعة.
يذكر اأن وحدة الأن�شطة التوعوية 
والثقافية بكلية ال�شريعة ونادي الكلية 
التي  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يقيمان 
ت��ه��ت��م ب���الأم���ور ال�����ش��رع��ي��ة ع��ل��ى م���دار 
الكلية  اأبناء  �شاح  على  حر�شا  العام، 

وجمتمعاتهم.

مركز الموهبة ينظم معرض أبها عاصمة السياحة 2017
بسمة آل سلطان

باأبها، وذلك لعر�ص  العلوم  العربية 2017«، يف م�شرح كلية  ال�شياحة  »اأبها عا�شمة  بعنوان  والإب��داع باجلامعة، معر�شا  املوهبة  اأقام مركز 
م�شاركات املوهوبات يف اإحياء الرتاث وح�شارات املنطقة وفنونها القدمية. وبداأت فقرات احلفل بال�شام امللكي، فتاوة لآيات من القراآن 
اإقامة هذه الفعاليات تاأتي تزامنا مع اإعان  اأن  الكرمي، ثم كلمة وكيلة مركز املوهبة والإب��داع الدكتورة فاطمة الزهراين التي اأو�شحت 
اأبها عا�شمة ال�شياحة العربية، وتعبريا عن ابتهاج الطالبات املوهوبات، و�شكرت الكليات امل�شاركة يف املعر�ص، ورئي�شة جلنة املعر�ص، فاطمة 
عبدالوهاب.  بعد ذلك، األقت م�شاعدة وكيل اجلامعة لكيات البنات الأ�شتاذة الدكتورة خلود اأبو ملحة كلمة دعت فيها الطالبات املوهوبات اإلى 

مزيد من الإبداع والبتكار، وبينت اأن املوهبة وجدت لتكون مقيا�شا للتناف�ص بن الأفراد والعقول ونربا�شا مييز اأ�شحابه.
 عقب ذلك مت تكرمي رعاة املعر�ص والكليات الداعمة، قبل اأن ُتلقى كلمة الطالبات املوهوبات، وُتعر�ص اخلطوة اجلنوبية وهي من اأنواع الرق�ص 
القدمية يف  اللهجة  فيها  وا�شتخدمت  ح��وارا بن طرفن  م�شرحية عر�شت  تاه  ع�شري،  فيلما عن منطقة  اجلميع  �شاهد  ثم  املنطقة'  يف  ال�شعبي 

التحاور. يف اخلتام مت افتتاح املعر�ص امل�شاحب الذي �شم لوحات ر�شم واأعمال ج�شدت فيها ح�شارة وفنون منطقة ع�شري قدميا وحديثا.
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تدشين الملتقى الطالبي األول
لألبحاث الصحية

اأبحاث �شفهية من اأ�شل 12 بحثا �شفهيا 
تكرمي  املل�شقات مت  م�شاركا. ويف جمال 
اأف�شل خم�شة مل�شقات بحثية، من اأ�شل 

158 مل�شقا بحثيا م�شاركا.
امللتقى،  على  ال��ع��ام  امل�شرف  ورح��ب 
كلية  عميد  التنظيمية،  اللجنة  رئي�ص 
�شليمان احلميد، مبدير  الدكتور  الطب 
ح�شوره  له  �شاكرا  واحل�شور،  اجلامعة 
ودع���م���ه ال���دائ���م ل��ك��ل م���ا ي�����ش��ه��م يف رق��ي 
ال��ك��ل��ي��ة وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا يف جم���الت 
»اأهمية هذا  اإلى  املجتمع، م�شريا  خدمة 
امل��ل��ت��ق��ى يف ال���رق���ي ب��ج��ام��ع��ت��ن��ا ال��ع��ري��ق��ة 
البحث  دع��م  يف  اأي�شا  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق 

العلمي«.
 وقال احلميد »اإن بداية فكرة اإقامة 
هذا امللتقى كانت منذ تنظيم الكلية ليوم 
يف  وطالباتها  لطابها  العلمي  البحث 
العام ال�شابق، والذي مل تتجاوز الأبحاث 
الإ�شرار  امل�شاركة فيه 25 بحثا، ووجدنا 

عبدالعزيز رديف

رع���ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ف���ال���ح ال�����ش��ل��م��ي، ح��ف��ل ت��د���ش��ن امل��ل��ت��ق��ى 
الطابي الأول لاأبحاث ال�شحية، الذي 
بنادي الطب  نظمته كلية الطب، ممثلة 

والإبداع باجلامعة، خال الفرتة
ق�شر  ب��ف��ن��دق  رج�����ب،   2٦-25 م���ن 
اأبها، مب�شاركة عدد من طاب وطالبات 
م���ن خمتلف  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 

اجلامعات ال�شعودية.
واط�����ل�����ع ال�������ش���ل���م���ي ف������ور و����ش���ول���ه 
اإل���ى م��ق��ر اإق��ام��ة امل��ل��ت��ق��ى، ع��ل��ى املعر�ص 
اإلى �شرح مف�شل عن  امل�شاحب، وا�شتمع 
بع�ص املل�شقات البحثية امل�شاركة، اإ�شافة 
امل�شاركة،  اجل��ه��ات  معار�ص  زي��ارت��ه  اإل���ى 
ك��م��ا ك����ّرم ال��ف��ائ��زي��ن ب��اأف�����ش��ل الأب���ح���اث 

واملل�شقات البحثية.
و����ش���م���ل ال���ت���ك���رمي اأف�������ش���ل ث��اث��ة 

اأبنائنا الطاب والطالبات  والرغبة من 
يف ال���ش��ت��م��رار يف ه��ذا امل��ج��ال، مم��ا حفز 
ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى اإق���ام���ة ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى ال���ذي 
م��ن خمتلف طاب  كبري  ب��اإق��ب��ال  حظي 
وطالبات اجلامعات ال�شعودية للمناف�شة 
مما  وا�شع،  نطاق  على  بحوثهم  بتقدمي 
التقدم الطبي على  ي�شهم يف دفع عجلة 
م�����ش��ت��وى امل��م��ل��ك��ة وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 

ب�شكل خا�ص«.
وثّمن جهود كل من اأ�شهم يف اإقامة 
اجل��ام��ع��ة،  اإدارات  خم��ت��ل��ف  م��ن  امل��ل��ت��ق��ى 
م�شيدا بجهودهم يف جناح هذه الفعالية.
ك��ام��ل��ة ح��ول  امل��ل��ت��ق��ى دورة  و���ش��م��ل 
الطبي وكيفية  العلمي  البحث  اأ�شا�شيات 
اإقامته، وعددا من ور�ص العمل املختلفة، 
اإ���ش��اف��ة اإل���ى ع��ر���ص الأب��ح��اث الطابية 
طبي  بحث   200 جت���اوزت  التي  امل�شاركة 
حمكم، والعديد من املعار�ص والفعاليات 
اإق��ام��ة  اأي�����ش��ا  امللتقى  و�شهد  امل�شاحبة. 

ور�شة عمل بحثية، قدمها   30 اأك��ر من 
نخبة من املتحدثن من داخل اجلامعة 
وخ���ارج���ه���ا، ب��ي��ن��م��ا ����ش���ارك يف امل��ع��ر���ص 
امل�����ش��اح��ب ل��ل��م��ل��ت��ق��ى ع����دد م���ن امل���راك���ز 
البحثية من خارج املنطقة، وهي: مركز 
امللك عبداهلل العاملي لاأبحاث ال�شحية، 
وال����ن����ادي ال��ب��ح��ث��ي ال��ط��ب��ي ب��ج��ام��ع��ة اأم 
ال����ق����رى، وجم���م���وع���ة ُن�����ون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
وكذلك ملتقى الأبحاث ال�شحية، وفريق 
بجامعة  البحثي  التغيري  اإل���ى  الطريق 
ال�شت�شاري  وامل��ك��ت��ب  عبدالعزيز،  امل��ل��ك 

البحثي لاأبحاث ال�شحية.
للملتقى  احلا�شرين  عدد  اأن  يذكر 
خمتلف  م��ن  وطالبة  طالب   700 جت��اوز 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات واجل���ام���ع���ات ال�����ش��ع��ودي��ة، 
و����ش���ط م���ط���ال���ب���ات ب����اإق����ام����ة م���ث���ل ه���ذه 
اأهمية  لها من  ملا  دوري،  ب�شكل  امللتقيات 
ال�شحية  التخ�ش�شات  وطالبات  لطاب 

على م�شتوى اململكة.

شؤون الطالب تنظم زيارة
إلى جامعة الملك سعود

ن��ظ��م��ت ع���م���ادة ����ش���وؤون ل��ل��ط��اب، مم��ث��ل��ة ب��وك��ال��ة ال��ع��م��ادة ل�����ش��وؤون 
وح��دة  �شملت  �شعود،  امللك  جامعة  اإل��ى  للطالبات  زي���ارة  الطالبات، 

التوجيه والإر�شاد الطابي، وذلك على مدى يومن.
وكيفية  والإر�شاد  التوجيه  الزائرات على مهام مركز  واطلعت   
التوا�شل مع الطالبات. كما مت تبادل اخلربات واملعارف وما تقدمه 
للطاب  باجلامعة من خدمات  الطابي  والإر���ش��اد  التوجيه  وح��دة 
جميع  يف  واملتعرات  واملتعرين  واملتفوقات  املتفوقن  والطالبات 
واملهنية  والقت�شادية  والنف�شية  والجتماعية   الأكادميية  املجالت 
ما  كل  وتقدمي  اخلا�شة،  الحتياجات  ب��ذوي  والهتمام  والوقائية، 

يحتاجون اإليه.

ثانوية الفتح تزور
»تطبيقية« أبها

زار عدد من طاب مدر�شة الفتح الثانوية، نادي كلية العلوم الطبية 
النادي،  ن�شاطات  عن  �شرح  اإل��ى  ا�شتمعوا  حيث  اأب��ه��ا،  يف  التطبيقية 
اللقاء  نهاية  ويف  والأ���ش��ع��ة.  امل��خ��ت��ربات  معامل  وزاروا  وجن��اح��ات��ه، 
الدكتور ح�شن  اإ�شراف  الكلية حتت  الفتح درعا من  ت�شلمت ثانوية 

الب�شري.
يف �شاأن اآخر، اأقام نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية يف اأبها، 
يف  ال��ط��اب  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  الكلية،  مقر  يف  ميدانيا  م�شت�شفى 
تخ�ش�شات »العاج الطبيعي واملختربات والأ�شعة«  واأي�شا على عدد 

من الأجهزة الطبية.
 ،FIFA17 الأول  الباي�شتي�شن  دوري  ال��ن��ادي  نظم  ذل��ك،  اإل��ى 
حتت �شعار »ل للتع�شب«. وهدفت الدورة  اإلى دمج الحرتام والنظام 
امل�شاركة يف  للنادي وت�شجيعهم على  والرتفيه معا، وجذب الطاب 
املباراة  وقت  منها:  �شروطا  ال��دوري  وت�شمن  الكلية.  اأن�شطة  جميع 

وتوقيع �لالعب على بع�س �ل�صروط و�حرت�م �ملناف�س.
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أربع جلسات تثري ندوة االقتصاد المعرفي
الإنتاج  اإلى زيادة  يوؤدي  املعرفة  املبني على 

وحت�شن نوعيته.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ح�������ّدد ع�������ش���و جم��ل�����ص 
خال  عبا�ص،  اآل  حممد  الدكتور  ال�شورى 
ورقته، من ميلك عوامل القت�شاد، وكيفية 
توزيع الروة على العوامل، مبعنى اعتبار 
امل��ع��رف��ة ج����زءا م���ن ع���وام���ل الإن���ت���اج وم��ن 

ميلكها وكيف يتم حتديد ح�شتها.
ون���ب���ه ك����ل م����ن اأ�����ش����ت����اذي الق��ت�����ش��اد 
عبيدي،  ب���در  ال��دك��ت��ور  بالكلية  ال��ق��ي��ا���ش��ي 
والدكتور اأحمد �شمعون، يف ورقة قدماها، 
اإلى ما ي�شهده العامل من ازدي��اد مطرد يف 
دور املعرفة واملعلومات يف القت�شاد، وعلا 
لاإنتاج  حمركا  اأ�شبحت  املعرفة  باأن  ذلك 
وال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي، واأن ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
املعرفة اأ�شبح اأحد عوامل الإنتاج مع ن�شر 
ا�شتخدام املعرفة واملعلومات؛ فهو يزيد من 

الإنتاجية وفر�ص العمل.
وبا�شرتاتيجيتها  اململكة  اأن  واأك����دا 
بحلول  معرفيا  جمتمعا  �شت�شبح  الوطنية 
املعرفة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  اق��ت�����ش��اد  2030 يف ظ��ل 

ومزدهر ومتنوع امل�شادر والإمكانيات.

الجلسة الثالثة
عميد  ت��راأ���ش��ه��ا  ال��ت��ي  الثالثة  اجلل�شة  ويف 
ال��دك��ت��ور م��ري��ع الهبا�ص،  ال��ط��اب  ���ش��وؤون 
تناول املتحدثون دور اجلامعات واملوؤ�ش�شات 
البحثية يف بناء اقت�شاد املعرفة، وحتديات 

ومتطلبات التحول نحو القت�شاد املعريف.
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ي��د  وا���ش��ت��ع��ر���ص 
�شعيد  الدكتور  الأردنية  بجامعة الريموك 
احل����اق، دور م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
اململكة  جهود  تدعيم  يف  البحثية  وامل��راك��ز 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ح���ول يف ���ش��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات 
الق��ت�����ش��ادي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة، م���ن خ��ال 

وذك��ر   .2030 روؤي���ة  اأهمها  ا�شرتاتيجيات، 
�شابقا  بنها  بجامعة  ال��ت��ج��ارة  كلية  عميد 
)م�������ش���ر( ال���دك���ت���ور ح�����ش��ن��ي م����ه����ران، اأن 
اأ���ش��ب��ح��ت م��ه��م��ة لتحقيق  ث��م��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 
امل�شتهدف من التو�شع يف تطبيقات اقت�شاد 

املعرفة يف القت�شاد ال�شعودي.
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ب��اح��ث امل��ت��خ�����ش�����ص يف 
الجتماعية  وامل�شوؤولية  ال�شركات  حوكمة 
اإل��ى  احل�شيني،  عامر  ال��دك��ت��ور  لل�شركات، 
العوامل التي ت�شاعد على ت�شجيع �شركات 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص ب���اإم���ك���ان���ات اجل��ام��ع��ات 
التطبيقية  البحثية  وامل��راك��ز  واملوؤ�ش�شات 
يف تقدمي اخلدمات البحثية التي تفيد يف 
تنمية �شركات القطاع اخلا�ص وتعود عليها 
بالفائدة املادية، وبخا�شة يف جمال تطوير 
التقنية واجلودة وزيادة الإنتاج، كما تطرق 
اإلى الآليات الفعالة التي ميكن للجامعات 
الإقدام عليها، لتفعيل دور �شركات القطاع 

اخلا�ص يف دعم البحث العلمي بها.

الجلسة الرابعة
وت��ن��اول��ت اجل��ل�����ش��ة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي ت��راأ���ش��ه��ا 
ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال���ب���ح���وث وال����ش���ت�������ش���ارات 
باجلامعة، الدكتور عبداللطيف احلديثي، 
واأه��م  امل��ع��ريف،  لاقت�شاد  التنموي  ال���دور 
ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة وال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 

الواقع ال�شعودي.
و�شارك يف اجلل�شة كل من: وكيل كلية 
الدكتور  �شابقا  الأزه����ر  بجامعة  ال��ت��ج��ارة 
بجامعة  القت�شاد  واأ���ش��ت��اذ  يعقوب،  ع���ادل 
عبدال�شام،  ر�شا  الدكتور  �شابقا  املن�شورة 
وع��م��ي��د امل��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ل��ع��ل��وم الإداري������ة 
بالأ�شكندرية الدكتور حممد عيد ح�شونة، 
امللك  بجامعة  امل�����ش��ارك  القت�شاد  واأ���ش��ت��اذ 

خالد، الدكتور اأحمد �شمعون.

ساره القحطاني

���ش��ه��دت ن����دوة الق��ت�����ش��اد امل���ع���ريف ودوره 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  التنموي 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإداري��������ة 
علمية،  جل�شات  اأرب���ع  باجلامعة  وامل��ال��ي��ة 
العلوم الإداري��ة  اأوله��ا عميد كلية  تراأ�ص 
بن ظفرة، وحتدث  فايز  الدكتور  واملالية 
القت�شاد  م��وؤ���ش��رات  ع��ن  فيها  امل�شاركون 
امل����ع����ريف يف امل���م���ل���ك���ة، ورك�����ائ�����زه ال��ت��ق��ن��ي��ة 
الأ�شا�شية، اإذ �شارك املدير العام لا�شتثمار 
يف جمموعة �شركات عبداللطيف العي�شى 
اأبو داه�ص،  القاب�شة الدكتور عبدالوهاب 
بورقة اأكد فيها اأنه رغم اأن اململكة تت�شدر 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة يف ب����راءات الخ����رتاع يف 
201٦، ورغم اأنها متتلك اأكر مما متتلكه 
1٦ دولة جمتمعة يف هذا املجال، فاإن واقع 
وليدا،  زال  ما  اململكة  يف  املعرفة  اقت�شاد 
م�����ش��ريا اإل�����ى اأن م��ع��ظ��م ه����ذه ال�����رباءات 
مل ت��رتج��م اإل����ى واق����ع وق����د ت���اأخ���ذ وق��ت��ا 
اأو تختفي، مما يجعلها عبئا على  طويا 
م�شافة  قيمة  ولي�شت  املحلي،  القت�شاد 
ل��ه، وع��زا ذل��ك اإل��ى غياب احلا�شنات ملثل 
هذه الرباءات، واإلى رغبة بع�ص اأ�شحابها 
غياب  ب�شبب  اخل����ارج،  اإل���ى  ت�شديرها  يف 
كاحلماية  املحلية،  والت�شريعات  الأنظمة 

الفكرية مثا.
وط��ال��ب اأب���و داه�����ص ب��ب��ذل امل��زي��د من 
اإل���ى منتجات  ال����رباءات  اأج���ل حت��وي��ل تلك 

ت�شهم يف النمو القت�شادي للمملكة.
جواثا  م��رك��ز  رئي�ص  ق��ال  جهته،  م��ن 
بوحليقة،  اإح�����ش��ان  ال��دك��ت��ور  ال���ش��ت�����ش��اري 
ال�شتفادة  الوطني  اقت�شادنا  "ي�شتطيع 
من الفر�ص التي توفرها الثورة ال�شناعية 
املائمة  البيئة  توفري  م��ن  ولب��د  الرابعة 

من جهة، وقبل ذلك التوجه ال�شرتاتيجي 
متكاملة  منظومة  وو���ش��ع   ،2030 ل��روؤي��ة 
التحول جلعل  ال�شيا�شات تدفع بجهد  من 
من  امل��م��ك��ن��ة  ل��ل��درج��ة  ي�شتفيد  اق��ت�����ش��ادن��ا 
اإح�����ال الآل�����ة حم���ل ال���ع���ام���ل، مب���ا يجعل 
اإن��ت��اج��ي��ة واأق����ل احتياجا  اأع��ل��ى  اق��ت�����ش��ادن��ا 
لتوفري  تاأهيا،  واأف�شل  الوافدة،  للعمالة 
وظ���ائ���ف ق��ي��م��ة مل���ن ي��ع��م��ل م���ن امل��واط��ن��ن 

واملواطنات.

الجلسة الثانية
وت��ن��اول��ت اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��راأ���ش��ه��ا 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال�������ش���ام ال����غ����ام����دي، دور 
احل����ك����وم����ة وال����ق����ط����اع اخل�����ا������ص يف دع���م 
الق��ت�����ش��اد امل��ع��ريف، ق���دم خ��ال��ه��ا ال��دك��ت��ور 
رب���ي���ع���ان، م���ن م��ع��ه��د الإدارة  ب���ن  ع���ب���داهلل 
العامة ورقة علمية، بداأت بتعريف اقت�شاد 
امل�شتهلك  املعرفة، والتفريق بن القت�شاد 
املولد  اأو  املنتج  والقت�شاد  املعرفة  ملنتجات 
ل��ل��م��ع��رف��ة، ك��م��ا حت���دث���ت ع���ن خ�����ش��ائ�����ص 
�ق��ت�����ص��اد �مل��ع��رف��ة و�ل�������ص���روط �ل�����ص��روري��ة 
جم��الت  ا�شتعر�شت  ث��م  ومن����وه،  ل��وج��وده 
اململكة  النوع من القت�شاد يف  تطبيق هذا 
وم��ع��اه��د  اجل���ام���ع���ات  ودور  وم���وؤ����ش���رات���ه، 
البحوث يف تطور هذا النوع من القت�شاد.

وع�������رج ال����رب����ي����ع����ان يف ورق�����ت�����ه ع��ل��ى 
تطبيق  ت��واج��ه  التي  وال��ع��وائ��ق  ال�شعوبات 
التغلب  وكيفية  اململكة،  املعرفة يف  اقت�شاد 

عليها.
يف ال�شياق ذاته، �شارك اأ�شتاذ القت�شاد 
بجامعة الريموك يف الأردن الدكتور اأحمد 
م�����اوي ب���ورق���ة حت����دث ف��ي��ه��ا ع���ن اأه��م��ي��ة 
ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���رف���ة يف الق���ت�������ش���اد، ل���دوره���ا 
الفعال يف تعزيز النمو القت�شادي وحتقيق 
القت�شاد  اأن  موؤكدا  املجتمعية،  الرفاهية 

4500 مستفيد من فعاليات يوم المهنة
عدنان األلمعي 

برعاية اأمري منطقة ع�شري، �شاحب 
ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري ف��ي�����ش��ل بن 
خ����ال����د، اخ��ت��ت��م��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة 
وبالتعاون  ال��ط��اب،  ���ش��وؤون  ب��ع��م��ادة 
م���ع ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ا�شتمر  ال��ذي  الأول  املهنة  يوم  باأبها، 

ثاثة اأيام.  
الأم��ري في�شل بن خالد،  ود�شن 
اأث���ن���اء  الأول،  امل��ه��ن��ة  ي����وم  ف��ع��ال��ي��ات 
ت�شريفه حفل اخلريجن الذي اأقيم 

بامل�شرح اجلامعي.

وق�����ال ع��م��ي��د �����ش����وؤون ال��ط��اب 
»ت�شرفنا  هبا�ص  اآل  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور 
الفعالية  لهذه  ع�شري  اأم��ري  بتد�شن 
ال�����ت�����ي ت������اأت������ي خ�����دم�����ة ل���ل���ب���اح���ث���ن 
اأكر  والباحثات عن العمل، وبوجود 
وت�شوق  لتقدم  م�شاركة  35 جهة  من 

وظائفها للمتقدمن«.
واأ�شاف »�شيكون املجال مفتوحا 
جل��م��ي��ع ال���راغ���ب���ن وال��ب��اح��ث��ن عن 
ُخ�ش�ص  حيث  اجلن�شن،  من  العمل 
، وذل��ك  للن�شاء  واآخ���ر  ل��ل��رج��ال  ي��وم 
ح��ر���ش��ا م��ن ع��م��ادة ���ش��وؤون ال��ط��اب 
فئات  جلميع  خدماتها  ام��ت��داد  على 

امل��ج��ت��م��ع، وح��ت��ى ب��ع��د ت��خ��رج ط��اب 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة؛ ول����ذا حر�شت 
ال��ع��م��ادة ع��ل��ى ج��ع��ل ي���وم امل��ه��ن��ة بعد 

حفل التخرج مبا�شرة «.
تزامن  اأن���ه  اإل���ى  الهبا�ص  واأ���ش��ار 
العديد  اإق��ام��ة  الأول  املهنة  ي��وم  م��ع 
من الندوات وال��دورات التدريبية يف 
الذاتية  ال�شرية  وكتابة  املهني  امل�شار 

وجتاوز املقابلة ال�شخ�شية.
�شهد  الأول  املهنة  ي��وم  اأن  يذكر 
اإقبال كبريا، اإذ  ا�شتفاد منه اأكر من 
4500 طالب وطالبة للعمل، تقدموا 

اإلى 35 جهة قدمت وظائفها.

طالب العلوم
في نادي بناء لأليتام

عدنان األلمعي
من  جمموعة  زار  العلوم،  ل��ن��ادي  الطابية  الأن�شطة  خطة  �شمن 
لرعاية  "اآباء  جلمعية  التابع  باأبها،  بناء  ن��ادي  العلوم  كلية  ط��اب 
�أحمد  �لن�صاط �لدكتور  الأيتام" مبنطقة ع�صري، وذلك برفقه ر�ئد 
ع�شوان  عبدالرحمن  بناء،  ن��ادي  مدير  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان  ف��وده. 
ع�����ش��ريي، وم�����ش��وؤول ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة والإع����ام ب��ال��ن��ادي، عبداهلل 
من  العديد  يف  الأطفال  الطابي  الوفد  و�شارك  الأحمري.  م�شبب 
بع�ص  لاأطفال  النادي  قدم  الزيارة  نهاية  ويف  احلركية.  امل�شابقات 

الهدايا الرمزية.

حملة »صحتك تاج« تنعش 
سجن أبها

عدنان األلمعي 
ن��ادي طب  اأق���ام  الأ���ش��ن��ان،  الأ���ش��ب��وع اخلليجي لطب  �شمن فعاليات 
اإدارة  الأ�شنان حملة تثقيفية توعوية حتت عنوان »�شحتك تاج«، يف 
ال�شهراين  العقيد عاي�ص عو�ص  الإدارة،  اأبها، بح�شور مدير  �شجن 
الذي اطلع على ما يقدمه النادي يف احلملة امل�شتملة على توزيع عدد 

من املن�شورات التوعوية املتعلقة بطب الأ�شنان.
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جدول فعاليات يوم البحث العلمي الثاني عشر لكلية العلوم اإلنسانية

العلوم اإلنسانية تنظم يوم البحث العلمي الثاني عشر
عليها  تقوم  التي  الأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  اأه��م 

اجلامعات«.
واأ������ش�����ار اإل�������ى ����ش���ع���ي اجل���ام���ع���ة اإل����ى 
م�شيفا  العلمي،  بالبحث  ي��وم  تخ�شي�ص  
اإب����راز ن�شاطات  اإل���ى  اأن ه��ذا ال��ل��ق��اء ي��رم��ي 
مركز  يف  ممثلة  الكلية  يف  العلمي  البحث 
البحوث، مب�شاركة جمموعة من الباحثن 
وال��ب��اح��ث��ات م��ن كلية ال��ع��ل��وم الإن�����ش��ان��ي��ة، 
التخ�ش�شات،  يف  اجل��ام��ع��ة  كليات  وبع�ص 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة ب��ع��ر���ص من����اذج من 

نتاجهم العلمي.
ال���دور ال��ذي يقوم   وام��ت��دح ال�شريف 
به مركز البحوث باجلامعة من خال مد 
خمتلف  يف  الباحثن  بن  التوا�شل  ج�شور 
هذا  يف  يقدم  ما  يكون  اأن  راجيا   ، الكليات 
اليوم حمًقا للغاية منه، واإ�شافة للمعرفة، 
�صروط  وم�صتوفيا  �لعلمية  مادته  يف  و�فيا 
عن�شرا  فيه  يتحقق  واأن  العلمي،  البحث 

الإفادة والتكامل.

عبداهلل زارب

ب��ح�����ش��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الن�����ش��ان��ي��ة 
ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ب���ن ع���ب���داهلل ال�����ش��ري��ف��ي، 
للبحوث  مب��رك��زه��ا  ممثلة  الكلية  نظمت 
العلمي  البحث  ي��وم  امل��ا���ش��ي،  رج��ب   20 يف 

ال�شنوي 12.
باملدرجات  العلمية  واأقيمت اجلل�شات 
من  العديد  مب�شاركة  باجلامعة،  املركزية 
ال��ب��ح��وث وال���درا����ش���ات ل��ع��دد م��ن اخل���رباء 

باجلامعة.
ب��ال��ق��راآن  الأول����ى  اجلل�شة  وان��ط��ل��ق��ت 
ال����ك����رمي، ث���م ك��ل��م��ة ل��ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بن  ال�شريفي،  يحيى  الدكتور  الإن�شانية 
اليوم  هذا  لأهمية  اجلامعة  ا�شت�شعار  فيها 
ركنا  العلمي  البحث  »ميثل  وق��ال  البحثي، 
ينطوي  مبا  التعليمية  العملية  يف  اأ�شا�شيا 
ع��ل��ي��ه م���ن ع��ن��ا���ش��ر ال���ت���ط���وي���ر، وم��ت��اب��ع��ة 
اأح���د  وي��ع��د  والآداب،  ال��ع��ل��وم  يف  اجل���دي���د 

ال�����ش��ري��ف ع��ن زم��ائ��ه يف  ومل يغفل 
مركز البحوث بالكلية، بل قدم اإليهم �شكره 
على م��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن ج��ه��ود يف الإع���ان، 
وت��ل��ق��ي امل�������ش���ارك���ات وحت��ك��ي��م��ه��ا، وت���وزي���ع 
والباحثات  الباحثن  �شكر  كما  اجلل�شات، 

على �إ�صهامهم يف هذ� �لن�صاط.
عقب ذلك، األقى مدير مركز البحوث  
الدكتور �شعيد اآل مو�شى كلمة قال فيها »اإن 
يوم البحث العلمي 12 لهذا العام ياأتي بحلة 
املعريف،  بالعمق  تت�شم  باأبحاث  بهية  ج��ادة 
الر�شينة؛  الأك��ادمي��ي��ة  البحثية  وال��دق��ة 
وذلك ملا اكت�شبه هذا اليوم العلمي البحثي 
ربيعه  بها  بلغ  ال��ت��ي  التجربة،  ع��راق��ة  م��ن 

ال�12 بكل ن�شج وداأب واهتمام«.
اآل مو�شى �شعادته مبا توليه   واأب��دى 
رعاية  م��ن  العلمي  للبحث  اجلامعة  اإدارة 
وم��ت��اب��ع��ة واه��ت��م��ام، م���وؤك���دا اأن امل�����ش��ارك��ات 
البحثية يف اليوم البحثي 12 بلغت 28 بحثا 
بالكلية،  الأربعة  الأق�شام  قدمها  ومل�شقا 

وه���ي: ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا، وال��ت��اري��خ، 
واجلغرافيا، والإعام والت�شال.

وت����اب����ع »ي���ع���د ه�����ذا ال����ي����وم م��ت��زام��ن��ا 
امل��م��ل��ك��ة 2030« يف  »روؤي�������ة  م���ع  وم���ت���وازي���ا 
مناذج  وتقدمي  العلمي،  بالبحث  اهتمامها 
م��ت��م��ي��زة ف��ي��ه م���ن ن��اح��ي��ة، وك���ذل���ك ي��اأت��ي 
انطاق  م��ع  التطبيق  حيث  م��ن  متزامنا 
م�����ش��روع ال��ربن��ام��ج ال��ب��ح��ث��ي ال���ع���ام، ال��ذي 
ليكون  ومعنويا؛  م��ادي��ا  اجل��ام��ع��ة،  تدعمه 
من�شوبيها  ع���ط���اء  يف  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال��ث��م��رة 
وت��ن��اف�����ش��ه��م مب���ا ي��رف��ع م���ن ج����ودة اأدائ���ه���م 
والعملية  املجتمع  خلدمة  اأبحاثهم  ومتيز 

الأكادميية يف املنطقة«. 
ل��ل��ج��ام��ع��ة  ���ش��ك��ره  اآل م��و���ش��ى  وق�����دم 
ولإدارتها وعماداتها على جهودها امللمو�شة، 
العلوم  كلية  لعمادة  ب�شكل خا�ص  �شكر  كما 
الإن�شانية واأق�شامها على التفاعل اجلاد يف 

اإجناح هذا اليوم العلمي ال�شنوي.

لفظا يف القراآن الكرمي، درا�شة لغوية 
دللية.

اللتيني  اأحمد  يحيى  اأ  • الباحث: 
الدللة. حو�شبة  يف  البحث:  • عنوان 

�شاعد �شاعد  د  • الباحث: 
ال�شياحي  الإع����ام  ال��ب��ح��ث:  ع��ن��وان   •
لأب����ه����ا ع���ا����ش���م���ة ال�������ش���ي���اح���ة ال��ع��رب��ي��ة 

2017الواقع ومتطلبات اجلذب.

عزت حممد  ال�شيد  د  • الباحث: 
ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ة  ال���ب���ح���ث:  • ع���ن���وان 
للدراما الإبداعية لتنمية الوعي البيئي  

لدى طاب ال�شف الرابع البتدائي.

�شعدة  بو  اإبراهيم  عمر  د  • الباحث: 
املعلومات  اإدارة  دور  البحث:  عنوان   •
درا�شة  املوؤ�ش�شاتية:  الأزمات  يف مواجهة 

نظرية.

ال�شريف عمر  حنيفة  اأبو  د  • الباحث: 
• عنوان البحث: اأبنية ال�شرف امل�شتقة 
ال��ع��رب��ي.. درا���ش��ة تطبيقية  ال�����ش��رف  يف 

على ديوان النابغة الذبياين. 

االفتتاح والتقديم:
د اإبراهيم حممد اأبو طالب

9,15 – 9

الكرمي: • القراآن 
10,45 – 9,15

الجلسة األولى
رئي�س اجلل�صة:

د مفلح بن زابن القحطاين

بدوي  اأحمد  حنفي  د  • الباحث: 
الن�شي  التفاعل  ال��ب��ح��ث:  ع��ن��وان   •
عند �شعراء ع�شري ، عبداهلل الزمزمي 

اأمنوذجا.

���ش��وق��ي  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  د  • ال���ب���اح���ث: 
الأدبعي 

بناء  القافية يف  اأثر  البحث:  • عنوان 
اجلملة يف ال�شعر العمودي مناذج من 

ال�شعر الع�شريي.

اإبراهيم حممد  مواهب  د  • الباحث: 
ال��ن��ظ��م  اإع���ج���از   : ال��ب��ح��ث  • ع���ن���وان 
املت�شابهة  الآي�����ات  بع�ص  يف  ال���ق���راآين 

عبد  حم��م��د  اأح���م���د  د  ال���ب���اح���ث:   •
الفتاح

لل�شالك  تنبيهات  البحث:  عنوان   •
اإلى اأو�شح امل�شالك.

عبد  ال��ط��ي��ب  ام��ت��ث��ال  د  • ال��ب��اح��ث: 
الرحمن

اخلليل  م�شاهمات  البحث:  عنوان   •
ومدى  العربية  يف  العلمية  اأحمد  بن 

تاأثر الفكر املعا�شر بها.

ا�صرتاحة
12,15 – 11,15

الجلسة الثانية
رئي�س اجلل�صة:

د قا�صم بن اأحمد اآل قا�صم

عثمان  اأحمد  اأماين  د  • الباحث: 
ال��رتاث  توظيف   : البحث  ع��ن��وان   •
جنوب  ���ش��ع��راء  اخل��ل��ي��ج��ي..  ال�شعر  يف 

اململكة العربية ال�شعودية اأمنوذجا.

حيدر  اأحمد  ح�شن  د  • الباحث: 

• عنوان البحث: ابن �شهيد الأندل�شي 
واملتنبي � درا�شة موازنة.

م�شطفى  عبا�ص  خالد  د  • الباحث: 
بدر  �شعر  يف  املراأة   : البحث  • عنوان 

�شاكر ال�شياب .

زيد   اأبو  اأحمد  علي  د  • الباحث: 
ال��ف�����ش��اء  ب��ن��ي��ة   : ال��ب��ح��ث  • ع���ن���وان 
ال�شردي ودللته يف رواية لون الروح 

ل�شاح الدين بوجاه.

علي  مهدي  املعز  د  • الباحث: 
يف  احل��ي��اء  �شفة   : البحث  ع��ن��وان   •
ال�����ش��ع��ر ال���ق���دمي ) ال��ع�����ش��ر اجل��اه��ل��ي 

حتى الأموي (.

اأب��و  حممد  اإب��راه��ي��م  د   : • ال��ب��اح��ث 
طالب

 .. ال�شعر  �شوت   : البحث  ع��ن��وان   •
���ش��دى ال��ط��ي��ب ق�����راءة ���ش��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
دي���وان ���ش��وت ب��رائ��ح��ة ال��ط��ن ل�شعود 

اليو�شف. 

�شويلح علي  فوزي  د   : • الباحث 

يف  احلافز  دلل��ة   : البحث  عنوان   •
املثل القراآين. 

�صالة الظهر ثم الغداء
2,30 – 1,00

الجلسة الثالثة
رئي�س اجلل�صة:

د عادل معتمد عبد احلميد

علي  احلي  عبد  عائ�شة  د  • الباحث: 
البحث  م��ه��ارات   : البحث  ع��ن��وان   •

العلمي وكيفية اإعداد الباحثن.

ح�شن  د�شوقي  حممد  د  • الباحث: 
ال�شره  ذو  املعبود   : البحث  عنوان   •

ودوره يف الديانة النباطية.

اأحمد  ر�شا  مريفت  د  • الباحث: 
يف  امل��ج��ت��م��ع  ال���ب���ح���ث:دور  • ع���ن���وان 
املنورة يف  املدينة  الزم��ات يف  مواجهة 
)٦48�923ه��������/1350�  اململوكي  الع�شر 

1517م(.

النرباوي �شامي  جناء  د  • الباحث: 

بالأندل�ص  القمح   : البحث  عنوان   •
م��ن��ذ ع�����ص��ر �مل��ر�ب��ط��ن ح��ت��ي �صقوط 

غرناطة "درا�شة ح�شارية ".

عن�شر  اأحمد  عاوة  د  اأ  • الباحث: 
• عنوان البحث : قراءة يف في�شانات 

اأبها.

العديني اأحمد  مار�ص  د  اأ  • الباحث: 
امل���ه���رج���ان���ات   : ال���ب���ح���ث  ع����ن����وان   •
ال��ث��ق��اف��ي��ة ودوره������ا يف احل���ف���اظ على 

الهوية الثقافية ال�شعودية.

مدين  عمر  جميلة  د  • الباحث: 
امل�����وؤ������ش�����رات   : ال����ب����ح����ث  ع�����ن�����وان   •
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 

ع�شري.

�شليمان  اآل  فايز حممد  د  • الباحث: 
• عنوان البحث: نحو تنمية �شياحية 
ب�����ش��اح��ل م��ن��ط��ق��ة ع�شري  م�����ش��ت��دام��ة 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  با�شتخدام 

وال�شت�شعار عن بعد.

اخلتام والتكرمي
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ندوة
عن الحركة 

الكشفية
عدنان االلمعي

اأق���ام���ت ج���وال���ة اجل��ام��ع��ة ب��ق��ي��ادة ال��ق��ائ��د 
ك�شفية  ن���دوة  ال�شقيقي،  اأح��م��د  الك�شفي 
بعنوان »احلركة الك�شفية واأثرها يف خدمة 
امل��ج��ت��م��ع«، ق��دم��ه��ا ال��ق��ائ��د ال��ك�����ش��ف��ي �شعد 
�لفرج، و�أورد فيها �أهمية �لن�صاط �لك�صفي 
ودور ال�شباب والك�شافة واجلوالة يف خدمة 
روؤي��ة  حتقيق  يف  لاإ�شهام  وال�شعي  الوطن 
�شفا  نقف  اأن  على  م�شددا   ،2030 اململكة 
واح������دا م���ع ح��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����ش���ي���دة. ح�شر 
الندوة جميع القطاعات الك�شفية باملنطقة 

مب�شاركة 398 قائدا وجوال وك�شافا.

إنتاج خمس مركبات جديدة مطورة بتقنية النانو
محمد إبراهيم

متكن فريق بحثي من مركز بحوث علوم 
املواد املتقدمة باجلامعة، من التو�شل اإلى 
تقنية ل�شتخا�ص الزئبق من عينات املياه 
بوا�شطة اجلزيئات النانوية. وُيعد الزئبق، 
وه���و اأح����د امل���ع���ادن ال��ث��ق��ي��ل��ة، م��ن امل��ل��ّوث��ات 
اخلطرية، وتكمن خطورته يف قدرته على 
الرتاكم يف اأن�شجة الكائنات احلية؛ وبذلك 
ينتقل اإلى الإن�شان واحليوان عرب ال�شل�شلة 
الغذائية، وقد يحدث اأ�شرارا وتلفا للدماغ 

والكلى واجلهاز التنف�شي.
اأي��ون��ات  ا�شتخا�ص  ل�شعوبة  ون��ظ��را 

الزئبق مبفردها، وذلك ب�شبب التداخل مع 
عنا�شر اأخرى مثل الزرنيخ، فاإن اإزالته من 

املياه امللوثة تعّد اأمرا �شعبا للغاية.
واأك����دت ال��درا���ش��ة اأن ه��ن��اك حت��دي��ات 
كبرية يف حتديد م�شتويات الزئبق يف عينات 
فاإنها  متعددة  تقنيات  وج��ود  ورغ��م  امل��ي��اه. 
تعاين من عدم دقة النتائج، وذلك لأ�شباب 
الأج��ه��زة  ع���دم ح�شا�شية  م��ن��ه��ا:  م��ت��ن��وع��ة، 
امل�شتخدمة واأ�شباب متعلقة بنقل وتخزين 

العينات و�شعف ن�شبة ال�شتخا�ص.
البحثي،  ال��ف��ري��ق  رئ��ي�����ص  واأو����ش���ح 
املواد املتقدمة  مدير مركز بحوث علوم 
ب���اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور ح���ام���د ع��ل��ي اآل 

غ��رام��ة، اأن اأه��م��ي��ة ه��ذا الب��ت��ك��ار تكمن 
وخمتربات  الباحثن  ي�شاعد  قد  اأن��ه  يف 
حت���ال���ي���ل ال�������ش���م���وم يف ع��م��ل��ي��ات ق��ي��ا���ص 
وم����راق����ب����ة م�������ش���ت���وي���ات ال���زئ���ب���ق ب��دق��ة 
ه���ذه  اأن  ال�����ى  ب����الإ�����ش����اف����ة  م���ت���ن���اه���ي���ة، 
النباتات  من  ا�شتخا�شها  مت  املركبات 
اأ�شل  ذات  وهي  ع�شري،  مبنطقة  الربية 
اآمنة  بدائل  ا�شتخدامها  ع�شوي وميكن 
قدرة  ذات  اإنها  اإذ  الكيميائية،  للمبيدات 
ف��ائ��ق��ة ول��ه��ا ن�����ص��اط �إب�����ادي ع��ل��ى ن��و�ق��ل 
املمر�شة  والبكترييا  الوبائية  الأمرا�ص 

والفطريات ال�شارة.
واأ���ش��ار اآل غ��رام��ة اإل���ى اأن���ه يتم اإن��ت��اج 

جزيئات نانوية متجان�شة ال�شكل ذات قدرة 
جاذبة  خوا�ص  ولها  النت�شار،  على  فائقة 
»بهذا  وق��ال   ،Nanoscavengers للزئبق
من  ممكن  ق��در  ب��اأك��رب  وترتبط  ت�شتقطب 
هذه  جمع  ميكن  ثم  ومن  الزئبق؛  اأيونات 
ميّكن  البتكار  هذا  اأن  اجل�شيمات«.   واأكد 
بدقة  الزئبق  تركيز  قيا�ص  م��ن  الباحثن 
اأكرب من الطرق التقليدية يف ال�شتخا�ص 
كما  بالبيئة،  �شارة  مذيبات  ت�شتخدم  التي 
يتميز بال�شهولة وعدم احلاجة اإلى حتريك 
عينة املاء خال عملية ا�شتقطاب جزئيات 
هي  امل�شتخدمة  امل����ادة  لأن  ن��ظ��را  ال��زئ��ب��ق، 
بن  ذاتيا  وتنت�شر  وتتحرك  نانوية،  م��واد 

جزيئات املاء نف�شها، ل�شغر حجمها، وتبقى 
معلقة فرتة طويلة.

وت����اب����ع »ه������ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ق�������ادرة ع��ل��ى 
الع�شوية  امللوثات  من  العديد  ا�شتخا�ص 
وغري الع�شوية من املاء اأي�شا، ولها العديد 

من التطبيقات ال�شناعية والطبية«.
حت�شن  درا����ش���ة  ت��ت��م  »الآن  ووا����ش���ل 
واأث��ره��ا على  النانونية  امل��واد  ه��ذه  خوا�ص 
اخل����اي����ا ال�������ش���رط���ان���ي���ة، وه������ذه امل���رك���ب���ات 
اخرتاع  ك��رباءات  ت�شجيلها  �شيتم  اخلم�شة 
امللك  مدينة  يف  داخليا  املخت�شة  املراكز  يف 
يف  دول��ي��ا  اأو  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

مركزي الرباءات الأوروبي والأمريكي«.

نادي اإلسكان 
ينظم لقاءه 

الثاني
عدنان األلمعي 

الجتماعي  اللقاء  الإ���ش��ك��ان  ن��ادي  اأق���ام 
امل�شاء، حيث  واح��ة  ا�شرتاحة  يف  الثاين 
ا�شتمر اللقاء من ال�شاعة الرابعة ع�شرا 
ت�شمن  ليا، حيث  ع�شرة  احلادية  اإل��ى 
ب���رن���اجم���ا ري��ا���ش��ي��ا يف ك����رة ال���ط���ائ���رة، 
و������ش�����ارك يف ال���ل���ق���اء اأع���������ش����اء ال���ن���ادي 
ال�شكن اجلامعي  وجمموعة من طاب 

واختتم بوجبة ع�شاء.
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أخبار الجامعةأخبار الجامعة

طالبات العلوم الطبية ينظمن فعالية العالج الطبيعي
)����ش���ط���ر ال���ط���ال���ب���ات(، يف م��رك��ز 
ع�����ش��ري م����ول ال���ت���ج���اري، ب��رع��اي��ة 
للطالبات،  الطاب  �شوؤون  وكالة 
وعميدة املركز اجلامعي الدكتورة 
و�شاركت  احلاقان.  علي  بنت  عا 
ط���ال���ب���ات ق�����ش��م ع���ل���وم ال��ت��اأه��ي��ل 

الطبية  العلوم  كلية  وكيل  افتتح 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، ال����دك����ت����ور ح�����ش��ن 
»العاج  فعالية  الب�شري،  حممد 
التي  امل�شتقبل«  عاج  الطبيعي.. 
اأقامها ق�شم علوم التاأهيل الطبي 
التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية 

م�����ش��ت��وي��ات��ه، يف  ال��ط��ب��ي مبختلف 
اأرك���ان   10 ت�شمنت  ال��ت��ي  احلملة 
للتعريف باأق�شام العاج الطبيعي 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، ك���ال���ع���اج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
لأم����را�����ص ال���ع���ظ���ام والأع�������ش���اب 
وال��ب��اط��ن��ي��ة وامل�����ش��ن��ن واحل����روق 

واجل���راح���ة والأط����ف����ال وال��ن�����ش��اء 
والولدة.

توعية  اإل���ى  احلملة  وه��دف��ت 
الطبيعي  العاج  باأهمية  املجتمع 
ل��������دوره يف ت���اأه���ي���ل ال���ك���ث���ري م��ن 
احلالت املر�شية، وتقدمي ن�شائح 

اليومية  احل��ي��اة  ج���ودة  لتح�شن 
لأفراد املجتمع.

وا�����ش����ت����خ����دم����ت ال���ط���ال���ب���ات 
وال��ع��رو���ص  التعريفية  ال��ل��وح��ات 
لعر�ص  واملن�شورات،  الإلكرتونية 
يف  م�شتخدمة  خمتلفة  ت��ق��ن��ي��ات 

اأه��داف  حتقق  الطبيعي،  ال��ع��اج 
احلملة.

 ك��م��ا خ�����ش�����ص اأح����د الأرك�����ان 
كتلة  وح�����ش��اب  ال���زائ���رات  لفح�ص 
اجل�������ش���م، وت����ق����دمي ال��������ازم م��ن 

الن�شائح الطبية ملن يحتاج اإليه.

نادي الطب يزور مرضى الغسيل الكلوي
عدنان األلمعي

زار فريق من نادي الطب والإبداع، مر�شى الغ�شيل الكلوي بامل�شت�شفى الع�شكري بخمي�ص م�شيط، وكان يف 
ا�شتقبالهم رئي�ص ق�شم الغ�شيل الكلوي بامل�شت�شفى �شالح الزهراين وجمموعة من اأطباء الق�شم.

وزار الفريق ق�شم الغ�شيل الكلوي لاأطفال، وقدم لهم هدايا، قبل اأن يتوجه اإلى ق�شم الكبار، وتقدمي 
حيث  املختلفة،  املركز  اأق�شام  يف  جتولوا  ثم  التذكارية.  الهدايا  وبع�ص  لهم،  والتوجيهات  الن�شائح  بع�ص 

تعرفوا على طريقة عمل اأجهزة الغ�شيل الكلوي.
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جلسة منتدى الوراق:
العالم ليس للرجال فقط

نورة عسيري 
اأخ��ريا،  الطالبات(  )�شطر  والت�شال  الإع��ام  بق�شم  الإع��ام��ي  النادي  عقد 
ذات  كتب  ثاثة  ومناق�شة  عر�ص  ال��وراق،  وت�شمنت  ملنتدى  الثانية  اجلل�شة 

م�شامن واجتاهات خمتلفة.
قدمت  ال��ذي  فقط«  للرجال  لي�ص  بكتاب »العامل  النقا�ص  جل�شة  وب��داأت 
حمتواه الطالبة مها القحطاين. وحتدث الكتاب عن كيفية دخول  املراأة عامل 
وا�شعا  النجاح،  �شلم  امل��راأة من �شعود  دقيقة متكن  الأعمال، وف�شل خطوات 
حلول للعوائق التي ميكن اأن تواجهها املراأة، وكيفية تخطيها والتغلب عليها. 

واحتوى الكتاب على  بع�ص التجارب لن�شاء جنحن يف جمال الأعمال.
كما تو�شط اجلل�شة كتاب »هند�شة اجلمهور« للموؤلف اأحمد فهمي، قدمته 
الطالبة ب�شمة الأحمري. وحتدث الكتاب عن مدى تاأثري و�شائل الإعام على 
اجلمهور، بينما تناولت ف�شوله عددا من اأهم النظريات الإعامية والنف�شية 
اخلا�شة بالتاأثري على اجلمهور. وف�شرت ب�شمة هذا الأ�شلوب يف اإقناع اجلمهور 
والتاأثري عليه، باأنه و�شيلة يتم من خالها خداع هذا اجلمهور  وال�شتحواذ 

عليه اإعاميا، ثم التحكم فيه فكريا و�شلوكيا باأ�شلوب ب�شيط.
احلياة«  مع  »الرق�ص  بكتاب  الغامدي  ب�شاير  الطالبة  اجلل�شة  وختمت 
اأ���ش��رار  ال��ك��ت��اب يف البحث ع��ن  امل��و���ش��وي. ومت��ح��ور حم��ت��وى  للموؤلف م��ه��دي 
ال�شعادة والبهجة الدائمة، وهو موجه اإلى اأ�شحاب التجارب احلياتية الفا�شلة 
واملهزومن، ويتم من خاله تقدمي ن�شائح واأ�شاليب يف التعامل مع الأحزان 
الداخلي  وال�شام  بالر�شا  وال�شعور  الإح�شا�ص  وتعزيز  وم��رون��ة،  باإيجابية 
مناق�شات  وقد تخلل  اجلل�شة  احلياة.  �شدمات  مقاومة  على  الفرد  مل�شاعدة 

مطولة ملحتويات الكتب الثاثة.

معرض لإلبداع واإلمتاع
في تربية أبها

هنادي الشهراني 
�شوؤون  بالتعاون مع عمادة  اأبها،  للبنات يف  الرتبية  بكلية  الرتبية  ن��ادي  اأق��ام 
»اإبداع  العمادة للطالبات،  معر�ص نادي الرتبية حتت �شعار  الطاب ووكالة 
واإم���ت���اع«؛ وا���ش��ت��م��ل امل��ع��ر���ص على عدد م��ن الأرك�����ان ه���ي: رك���ن ال���ش��ت��ق��ب��ال، 
املعر�ص،  يف  �شارك  بينما  امل�شاركة.  والأعمال  بالنادي،  والتعريف  وال�شيافة، 
اأ�شول  وق�شم  التعلم،  و�شعوبات  الأطفال  ريا�ص  وق�شما  النف�ص،  علم  اأق�شام 
الرتبية. واحتوى ركن الفعاليات امل�شاحبة على ملتقى علمي، ودورة تدريبية، 
و�شرحا  وتو�شيحا  عر�شا  تقدمي  �شهد  كما  تعليمي،  وبرنامج  عمل،  وور�شة 

مف�شا جلميع الأركان من قبل اأع�شاء جلنة التقدمي. 
»ا�شت�شافات«، مت خاله  برناجما  بعنوان  النادي  اآخر، اأقام  �شعيد  على 
باأمرا�ص  التوعية  املر�شى بهدف  لرعاية  اخلريية  عناية  جمعية  ا�شت�شافة 
التوعية  باأهمية  الوزن وال�شمنة، وكذلك  الدم وزيادة  الكلى وال�شكر و�شغط 

الإفطار  ال�شحي واملحافظة عليه.

معرض ألهم فعاليات العام
ليلى الشمراني

نظم نادي التعاون بكلية املجتمع باأبها برعاية وكالة �شوؤون الطالبات، معر�ص 
النادي الذي �شم اأبرز واأهم فعاليات العام اجلامعي 1438-1437.

الفوتوغرافية  وال�شور  اليدوية  الأع��م��ال  م��ن  ع��ددا  املعر�ص  وت�شمن   
وترتيب  بتنظيم  الواعدات،  الكلية  لفنانات  الت�شكيلية  اللوحات  من  والعديد 
وعر�س كان من طالبات �لن�صاط �لطالب، بينما �فتتح �ملعر�س وكيلة عمادة 
الكلية  وكيلة  بح�شور  القا�شي  حنان  ال��دك��ت��ورة  للطالبات  ال��ط��اب  ���ش��وؤون 
من  ع��دد  اإل��ى  بالإ�شافة  طالبة،   400 من  واأك��ر  م�شطفى  �شامية  الدكتورة 

من�شوبات الكلية من اأع�شاء هيئة تدري�ص  واإداريات.

مهرجان مسرحي لطالبات الجامعة
كريمة سالم

الأول  امل�شرحي  املهرجان  مناف�شات  يف  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  �شاركت 
م�شمى  حتت  اأخ��ريا  الطاب  �شوؤون  عمادة  اأطلقته  ال��ذي  اجلامعة،  لطالبات 
»م�شرح الإب��داع«، وفازت الكلية باملركز الثاين عن م�شرحية بعنوان »ت�شالح« 
من تاأليف طالبة ق�شم اللغة الجنليزية نوال جمدوع، ومتثيل جمموعة من 
بح�شور  باأبها  الآداب  كلية  مب�شرح  متت  املناف�شات  اأن  يذكر  الكلية.  طالبات 
الطالبات،  العمادة ل�شوؤون  اأبو ملحه  ووكيلة  الدكتورة خلود  وكيلة اجلامعة 
الدكتورة حنان القا�شي وعميدة كلية العلوم والآداب مبحايل �شمرية عوا�ص، 

وعدد من ع�شوات هيئة التدري�ص بالكلية.

 

طالبات علم النفس
ينظمن حملة »أنت وأنا«

هنادي الشهراني 
ال����21  م��در���ش��ة  الثانوية  م��ع  ال��ن��ف�����ص،  بالتعاون  ع��ل��م  ق�شم  نظمت طالبات 
حنان  ال��دك��ت��ورة  ومب�شاركة  القحطاين،  ن��ورة  ومديرتها  مبن�شوبيها  ممثلة 
األقتها  وا�شتملت احلملة على حما�شرة  واأن��ا«.  »اأن��ت  بعنوان  الأحمري، حمله 
الدكتورة حنان الأحمري حتدثت خالها عن حماور الرتبية، وعن  املراهقة 
التعامل معها من قبل الأمهات. كما ت�شمنت احلملة  وخ�شائ�شها، وطريقه 
تنفيذ عدد من الفقرات للطالبات، كتحديد الأهداف والثقة بالنف�ص، قدمتها 
�لدكتورة حنان �الأحمري �أي�صا، و�أمناط �ل�صخ�صية قدمتها �لطالبتان �أروى 

والكتابة  القحطاين،  اأم���اين  ذات���ي قدمته  واإي��ح��اء  ح��رك��ي،  ون���دى، ومت��ري��ن 
باملا�شي،  املرتبط  الآلم  اأجماد، والتخل�ص من  الطالبة  التنفي�شية، وقدمتها 

قدمته الطالبة وجدان جربان.
التمارين  م��ن  وجم��م��وع��ة  م�شابقات  تنظيم  ال��ف��ق��رات،  ت��ق��دمي  وت��خ��ل��ل 
قدم  كما  اجلميع،  ا�شتح�شان  ال��ربن��ام��ج  الذاتي. ولقى  وال��ت��ن��ومي  النف�شية 
الطالبات والأمهات احلا�شرات �شكرهن اإلى الدكتورة حنان الأحمري، قبل اأن 

يتم توثيق اآراء احل�شور والإجابة على ا�شتف�شاراتهن.  

لقاء لطالب وطالبات
كليات تهامة

 
كريمة سالم

نظمت جلنة العمل التطوعي وخدمة املجتمع بكلية العلوم والآداب مبحايل، 
تهامة، حيث  بفرع  اجلامعة  كليات   وطالبات  الثاين لطاب  الطابي  اللقاء 
كليات  طالبات  من  جمموعة  وح�شره  حمايل،  كلية  يف  البحثي  اللقاء  اأقيم 

الفرع من رجال اأملع واملجاردة والكلية ال�شحية مبحايل.
وقالت رئي�شة اللجنة العلمية لهذا اللقاء اأحام ع�شريي اإن هذه اللقاءات 
تري الزاد املعريف لدي طاب اجلامعة، وتعزز لديهم مهارات البحث العلمي.
من  وع��دد  ع��وا���ص،  �شمرية  الكلية  عميدة  اللقاء،  ه��ذا  فعاليات  وح�شر 
اأع�شاء هيئة التدري�ص بكليات فرع تهامة. ويف نهاية احلفل، �شكرت العميدة 
من  مبزيد  ووع��دت  القرين،  الدكتور  الأ�شتاذ  تهامة  فرع  على  العام  امل�شرف 

العمل على تعزيز مهارات البحث العلمي لدي طاب وطالبات اجلامعة.

آداب محايل األولى
في العلوم اإلنسانية

كريمة سالم
العلوم  جم���ال  يف  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  مب��ح��اي��ل  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  ح�شلت 
الإن�شانية، وذلك من خال بحث الطالبة خلود اآل عامر  يف مادة الريا�شيات، 

الذي نالت على اإثره درع مدير اجلامعة للتميز العلمي.
املركز  يف  الجنليزية  اللغة  ق�شم  م��ن  على  �شاحلة  الطالبة  حلت  كما 
نالت  الثاين، وح�شلت من خال عدة مل�شقات علمية على مراكز متقدمة  

عقبها �شهادات تقدير من عمادة �شوؤون الطاب. 
 27 بحثا،   47 بلغ  اجلامعة  �شعيد  على  امل�شاركة  البحوث  اأن  عدد   يذكر 
منها يف جمال العلوم الإن�شانية، بينما مت تكرمي خم�شة بحوث منها  ل�شالح 
طالبات كلية حمايل. من جانبها، اأبدت عميدة الكلية �شمرية عوا�ص �شعادتها 
الطاب  �شوؤون  ولعمادة  للجامعة  والثناء  ال�شكر  جزيل  مقدمة  حتقق،  مبا 

لاهتمام ال�شخي بطابها وطالباتها.

افتتاح معرض نادي سمو
سميرة عسيس

مب�شاركة  �شمو،  ن���ادي  معر�ص  رف��ي��دة،  ب��اأح��د  والآداب  العلوم  كلية  افتتحت 
احلا�شب  ع��ل��وم   - الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  )ال��ري��ا���ش��ي��ات-  بالكلية  الأق�����ش��ام  جميع 
الآيل( وعدد من املكاتب الإدارية والأكادميية وعيادة الكلية واملكتبة العامة. 
اأول  ال��ن��ادي  ود�شن  امل��وه��وب��ات.  الطالبات  اأع��م��ال  املعر�ص، عر�ص  خ��ال  ومت 
ن�شاطاته، بتنظيم م�شابقات بن جميع الأق�شام يف م�شرح الكلية، ا�شتملت على 

م�شابقات اأكادميية وثقافية، انتهت بتعادل جميع الأق�شام.
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أنديةأخبار الجامعة

العالقات العامة .. تعريفات وأهداف
و�شع  يف  ال��ب��اح��ث��ن  ن��ظ��ر  وج��ه��ات  اختلفت 
ت��ع��ري��ف حم���دد ل��ل��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة، ن��ظ��را 
اأكدته  م��ا  ح�شب  ن�شاطها،  جم��الت  لتعدد 
للتعليم  الربيطانية  العربية  الأك��ادمي��ي��ة 
ال�����ع�����ايل، وه�����ي ه��ي��ئ��ة ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة م��ق��ره��ا 
موقعها  يف  ل��ن��دن،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  العا�شمة 

الإلكرتوين.
اأن  العاقات  اخل����رباء  بع�ص  وي���رى 
ت��ق��وم  ال���ت���ي  الإدارة  وظ��ي��ف��ة  ه���ي  ال���ع���ام���ة 
�شيا�شات  بتقومي اجتاهات اجلمهور وربط  
الربامج  وتنفيذ  العام  ال�شالح  مع  املنظمة 
بينما  اجل��م��ه��ور،  وت��اأي��ي��د  ثقة  تك�شب  ال��ت��ي 

�لذى  �لن�صاط  ذل��ك  �أنها هي  �آخ���رون  ي��رى 
تقوم به الإدارة للح�شول على ثقة اجلمهور 
بتعريفه �شيا�شتها عن طريق �شرح املعلومات 

املتعلقة بها بو�شائل الت�شال املنا�شبة.
�شفة  العامة  على العاقات  وتطلق 
التي  واملخططة  امل�شتمرة  الإدارة  وظيفة 
ت�����ش��ع��ى ب��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة اإل�����ى ك�����ش��ب ت��ف��اه��م 
وت��ع��اط��ف وت��اأث��ري اجل��م��اه��ري ال��ت��ي تهمها 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار ه����ذا ال��ت��ف��اه��م 
وال��ت��ع��اط��ف وال���ت���اأث���ري م���ن خ����ال ق��ي��ا���ص 
مع  توافقه  ل�شمان  العام  ال��راأي  اجتاهات 

�شيا�شات املنظمة واأن�شطتها.

 وت�شعى العاقات العامة اإلى حتقيق 
اأهداف منها ما يلي:

• اإيجاد التفاهم املتبادل بن املنظمة 
ونظرياتها يف املجتمع واأفراده حتقيقا 

لل�شالح العام.
ب���امل���ن���ظ���م���ة  اجل����م����ه����ور  ت����ع����ري����ف    •

وباخلدمة اأو ال�شلعة التي تنتجها.
اجلمهور  اأي  املنظمة،  �شيا�شة  • �شرح 

بهدف قبولها والقتناع بها.
اأن جميع الأخبار التي  • التاأكد من 
تن�شر عن املنظمة للجمهور �شحيحة 

و�شليمة.
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وحمايتها  املن�شاأة  ���ش��ورة  حت�شن    •
من هجوم قد يقع عليها نتيجة ن�شر 

اأخبار كاذبة عنها.
امل��ن��ظ��م��ة  ب����ن  ����ش���ال���ح  ج����و  • تهيئة 
والأفراد املتعاملن معها من اجلمهور 

وبن العاملن بها فيما بينهم.
امل�شتويات  ب��ن  الت�����ش��ال  • ت�شجيع 
الإداري���ة  وامل�شتويات  العليا  الإداري����ة 

التنفيذية وبالعك�ص.
املختلفة  الإدارات  ب��ن  • التن�شيق 
فيما  الأداء  يف  الن�����ش��ج��ام  لتحقيق 

بينهما.

عدنان األلمعي

اأو�شح رئي�ص نادي و�شال للعاقات العامة 
والإعام، الطالب علي ال�شوابي، اأن ناديه 
املتميزين  ال��ط��اب  ع��ل��ى ج���ذب  ي��ح��ر���ص 
اإعاميا واأ�شحاب املواهب يف هذا املجال، 
فعاليات  يف   ي�����ش��ارك  ال��ن��ادي  اأن  م�شيفا 

اجلامعة تنظيما وتوثيقا.
ودع��ا ال�شوابي، يف ح��وار مع »اآف��اق«، 
ن��ادي و�شال،  اإل��ى  اإل��ى الن�شمام  الطاب 
يتقبل  ال��ن��ادي  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  كا�شفا 
جميع املقرتحات التطويرية واملاحظات 

النقدية.

لنبداأ بربامج وفعاليات النادي؟
 النادي  لديه خطة  مر�شومة  ي�شري عليها، 
وب��رام��ج  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ب���ن  م���ا   تتنوع 
اإل��ى عدة جهات  زي��ارات  واأي�شا  تطويرية، 

حكومية واإعامية.
دورة  اأ���ش��ب��وع  قبل  ال��ن��ادي  نظم   وقد 
ب���ع���ن���وان »م�����ه�����ارات الإع��������ام اجل����دي����د«، 
قدمها الأ�شتاذ ماجد بن جعفر الغامدي، 
من  40  طالبا  ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  ب��ح�����ش��ور 

اأع�شاء النادي.
 ول ي���زال ل���دى ال��ن��ادي ع���دة ب��رام��ج 
ودورات تدريبية من �شاأنها �شقل املواهب 
املواهب  تلك  اأ�شحاب   وتطويرها  ليظهر 

على الوجه الأمثل. 
النظرية  اجل��وان��ب  دورات��ن��ا  وت�شمل 
ي�شبح  اأن  ب��ه��دف  العملية،  والتطبيقية 

امل�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ق����ادرا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب�شكل 
اأي  يف  وباإمكانيات  توؤهله  للعمل  احرتايف  

جمال اإعامي مييل اإليه.
وي�������ش���ج���ل ال�����ن�����ادي م�������ش���ارك���ات���ه يف 
خم��ت��ل��ف ف��ع��ال��ي��ات اجل���ام���ع���ة، مب���ا يتفق 
م��ع اخ��ت�����ش��ا���ش��ه، وم���ن اأع��م��ال��ن��ا امل��ت��ك��ررة 
الأح���داث  توثيق  اجل��ام��ع��ة،  منا�شبات  يف 
وال������وق������ائ������ع اجل����ام����ع����ي����ة، وال���ت���ن�������ش���ي���ق 
ب����ن م��ن��ظ��م��ي ال���ف���ع���ال���ي���ات وال�������ش���ي���وف 

اخلارجين.

وما الفئات التي ت�صتهدفونها؟
امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ط����اب  ج��م��ي��ع   ن�شتهدف 
خ��ال��د، وب��الأخ�����ص ط���اب ق�شم الإع���ام 
والت�������ش���ال ب���اجل���ام���ع���ة؛ ف���ال���ط���اب من 
اأركان  التخ�ش�شات املختلفة  هم ركن من 
ال��ن��ادي ل مي��ك��ن ال���ش��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه��م؛ لأن 
فيهم املواهب الإبداعية �شواء يف الت�شوير 
اأي  يف  اأو  الت�شميم  يف  اأو  امل��ون��ت��اج  يف  اأو 
جمال  من جمالت الإعام. واأما طاب 
اجل��ام��ع��ة،  فهم  يف  املتخ�ش�شن  الإع���ام 
ه��ذا  يف  تخ�ش�شهم  بحكم  ال��ن��ادي  ع��م��اد 
وخ���ربات  الإب��داع��ي��ة  املجال،   ومواهبهم 
اأغ��ل��ب��ه��م ج��ع��ل��ت م��ن��ه��م  ك����ف����اءات ع��ال��ي��ة 

يت�شرف النادي بع�شويتهم.
ال��ع��دي��د من  اكت�شف  ون����ادي و���ش��ال 
امل���واه���ب اجل��م��ي��ل��ة  من ط���اب اجل��ام��ع��ة 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات؛  اإذ وج���دن���ا  م����ن ج��م��ي��ع 
وال��ق��درات  الإمكانيات  من  فيهم  العديد 
ي�شعى يف خدمتها  م��ن  اإل���ى  ال��ت��ي حت��ت��اج 

وك��ان  �شليم،  ب�شكل  و�شقلها  وتطويرها 
املثلى  الرئي�شي  واجلهة  ال��داع��م  ن��ادي��ن��ا 

ل�شتقطاب هذه املواهب.

ماذا عن  اإمكانيات
النادي الإعالمية؟

وال��ك��وادر  الأدوات  جميع  ميتلك  ال��ن��ادي 
التي من �شاأنها  اإجناز الأعمال الإعامية 
امل��ث��ال،  �شبيل  وع��ل��ى  جم��الت��ه��ا.  بجميع 
ب��ه  م���ت���ن���ق���ل،  ت�������ش���وي���ر  مي��ت��ل��ك  ا�شتديو 
ك��ام��ريات عالية ال��دق��ة واجل���ودة ���ش��واء يف 
الت�شوير الفوتوغرايف اأو الفيديو،   اإ�شافة 

اإلى جميع الأدوات والإمكانيات الازمة.

كلمة اأخرية؟
على  ال��ط��اب  ����ش���وؤون  ع��م��ادة  ن�شكر  اأول 
ل��ن��ادي  الح��ت��ي��اج��ات  ك��ل  وت�شهيل  ت��وف��ري 
و����ش���ال وجل��م��ي��ع الأن����دي����ة يف اجل��ام��ع��ة، 
وال�����ش��ك��ر م��و���ش��ول اأي�����ش��ا ل���رائ���د ال��ن��ادي 
الأ�شتاذ هاين الزهراين وجلميع الأع�شاء 
امل�����ش��ان��دي��ن اأ���ش��ح��اب ال���ك���ف���اءات ال��ع��ال��ي��ة 

 واملواهب الرائعة.
 واأي�����������ش�����ا اأدع����������و ج���م���ي���ع ال����ط����اب 
لان�شمام اإلينا يف نادي و�شال، والتوا�شل 
اأي�شا عن طريق ح�شابات النادي يف و�شائل 
فنحن يف  خدمة  الج��ت��م��اع��ي؛  ال��ت��وا���ش��ل 

جميع الطاب  بكل ما ن�شتطيع.
 ونرحب بجميع القرتاحات ونتقبل 
كل الآراء والنتقادات ب�شدر رحب ون�شعى 

اإلى التطوير يف كل املجالت. 

رئيس نادي وصال: 
نهتم بصقل 
المواهب
اإلعالمية في 
الجامعة

نادي وصال للعالقات العامة واإلعالم
الرؤية

اإيجاد ناد يهتم باملواهب ويربزها ليخرج جيا واعيا و�شطيا يرفع ا�شم جامعته ووطنه.

الرسالة
تطوير الطاب يف جمايل العاقات العامة والإعام بطريقة احرتافية مع الهتمام باإبراز مهاراتهم واكت�شاف هواياتهم.

األهداف
• تنمية احل�ص الإعامي لدى طاب اجلامعة.

• تعزيز جانب العاقة بن الطالب وبيئته.
• تطوير مواهب الطاب وتعليمهم فن الت�شال وتكوين العاقات العامة.
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طالبنا

األحمري: »مسافر ليل« حققت طموحاتي المسرحية 
هادي الشهراني

امل�صرح بداأت  اأن جتربته مع  الطالب عبدالوهاب الأحمري  اأكد 
بعر�س م�صرحية �صارك فيها خارج منطقة ع�صري, م�صريا اإلى اأنه  
كما  م�صرحيات,  عدة  يف  اأدواره  مقابل  جوائز   عدة  على  ح�صل 
قلبه,  اإلى  العرو�س  اأق��رب  باأنها  ليل«  »م�صافر  م�صرحية  و�صف 

لفتا اإلى اأنها حققت طموحاته يف هذا املجال.

المسرح المدرسي
وقال الأحمري: بدايتي كانت يف امل�صرح املدر�صي على يد معلمي 
والفنون,  الثقافة  جمعية  يف  امل�صرح  جلنة  رئي�س  املدر�صة,  يف 
اأ�صا�صيات  فيها  تعلمت  خجولة,  بداية  وكانت  ثواب,  اآل   متعب 
فتعلمت  الف�صيح  امل�صرح  لعامل  انطلقنا  ثم  ومن  امل�صرحي؛  الفن 

التمثيل واأ�صا�صيات الإخراج. واأ�صاف: حفزين على دخول امل�صرح والدي 
ووالدتي وعائلتي عامة واأ�صاتذتي, وكما ذكرت فقد كانت  النطالقة  من 
امل�صرح املدر�صي, بينما البداية احلقيقية متثلت بعر�س »نريد م�صرحا« 
مع تعليم ع�صري, من اإخراج اأ�صتاذي متعب اآل ثواب, وحقق هذا العر�س 

املركز الأول على م�صتوى املنطقة اجلنوبية.
لقب  على  ح�صل  اأنه  اإلى  الأحمري  اأ�صار  نالها,  التي  اجلوائز   وعن 
تاأهل  العر�س  اأن  م�صيفا  م�صرحا«,   »نريد  م�صرحية  يف  ممثل  اأف�صل 
للمناف�صات على م�صتوى اململكة وحقق اأف�صل عر�س متكامل يف مناف�صات 
اململكة. وتابع تاأهل الفريق للمناف�صة على م�صتوى اخلليج يف البحرين 
جوائز  اأربع  خاللها  من  حمققا  »مواجهة«,  م�صرحية  وهي  اآخر,  بعر�س 
وجائزة  جماعي,  فريق  اأف�صل  جائزة  العمل  فريق  نال  كما  خليجية, 
اأف�صل خمرج, واأف�صل ن�س, واأف�صل اإ�صاءة, وهذه كانت بداية امل�صرية مع 

امل�صرح املدر�صي الذي حفزين. 

سر النجاح
وعن اأقرب عر�س م�صرحي اإلى قلبه , قال الأحمري »م�صرحية 
»م�صافر ليل« هي اأقرب العرو�س الفنية اإلى قلبي, لأنها اأول عمل 

من اإخراجي, و�صاركت فيها ممثال اأي�صا«.
معها  عملت  التي  الفرق  اأف�صل  من  الفريق  »ولأن  واأ�صاف 
وع�صنا معه طوال اأيام الربوفات كعائلة واحدة, وهذا �صر جناح 

العمل.
العمل الذي �صم كال  القلب لفريق  اأهدي حتية من  اأن  واأود 

من: علي الهمالين, وزياد عبود, وح�صن الأ�صمري«.
وك�صف الأحمري اأنه يطمح لال�صتمرار وحتقيق النجاح تلو 
اأبا  اأن يحرتموا  الطبقات, وهي:  ر�صالة جلميع  واإي�صال  الآخر,  
اأعمال  بتقدمي  واعد  للعمل,  وا�صعا  املجال  يتيحوا  واأن  الفنون 

جيدة ت�صرف اجلامعة.
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الكتابة.. اختراع  اإلنسان لحفظ ميراثه الثقافي
مع تطور حياة الإن�شان الأول، وتكوين 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب�����ش��ري��ة، وج���د الإن�����ش��ان 
ن��ف�����ش��ه غ���ري ق�����ادر ع��ل��ى ال��ت��ف��اه��م مع 
وعاي�ص  اللغة  اإل��ى  فاهتدى  الآخ��ري��ن، 
الكتابة  ف��اخ��رتع  الأخ����رى،  املجتمعات 
حل���ف���ظ اإن����ت����اج����ه ال���ف���ك���ري وم����رياث����ه 
الثقايف والعلمي من الندثار، لتتوارثه 

الأجيال الاحقة.
ابتدع  املياد،  �شنة 5000 قبل   ففي 
الإن�������ش���ان ال��ك��ت��اب��ة يف ب����اد ال���راف���دي���ن، 
فكانت اللغة اأداة ات�شال وتفاهم، وظهرت 
ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى الأل������واح ال��ط��ي��ن��ي��ة باللغة 

امل���ي���اد، كما  امل�����ش��م��اري��ة ع���ام 3٦00 ق��ب��ل 
وه��و طري  الطن  النق�ص على  يتم  ك��ان 
بقلم رفيع،  ثم يجفف الطن يف النار  اأو 

ال�شم�ص.
الكتابة  القدماء  امل�شريون  وابتكر 
الهريوغليفية عام 3400 قبل املياد، ثم 

اخرتعوا الورق فانت�شرت الكتابة.

قالوا في الكتابة

»اأكتب حتى اأعرف كيف اأفكر«.
جون ديدون, كاتب اأمريكي

»ل تقود الكتابة اإل اإلى املزيد
من الكتابة«.

�صيدوين غابرييل كوليت, روائية فرن�صية 

»الكتابة عمل �شهل، فلي�ص عليك
اإل اأن حتدق يف ورقة بي�شاء

اإلى اأن تنزف جبهتك«.
دوغال�س اآدامز, روائي بريطاين

»الكتابة تكون جيدة اإذا جنحت
اإلى فائدة القارئ بزيادة ق�شطه

من الف�شيلة واملعرفة«

»اإما اأن تكتب �شيئا ي�شتحق القراءة
اأو تفعل �شيئا ي�شتحق الكتابة«.

 بنجامن فرانكلني
عامل وخمرتع ورجل الدولة ودبلوما�صي
من اأبرز موؤ�ص�صي الوليات املتحدة

»القراءة ت�شنع اإن�شانا كاما،
وامل�شورة ت�شنع اإن�شانا م�شتعدا، والكتابة 

ت�شنع اإن�شانا دقيقا«.
فران�صي�س بيكون
فيل�صوف ورجل دولة وكاتب اإجنليزي
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سارة الشهري: بدأت الكتابة وأنا في السابعة..
وقريبا سيصدر كتابي األول

ما نوع الكتابات التي متيلني اإليها؟
والن�شو�ص  ك��ت��اب��ة اخل��واط��ر  اإل���ى  اأم��ي��ل 
اأغلب  ح يف  بفكر خمتلف، وغمو�ص مت�شّ
الأح��ي��ان،  ومن ف��رتة اإل��ى اأخ���رى اأ�شتاق 
الف�شيح، لكن  ال�شعر  اأبيات يف  اإلى كتابة 
ت��ظ��ل ك��ت��اب��ة اخل���واط���ر الإل���ه���ام الأج��م��ل 

بالن�شبة يل.

كيف طورت موهبتك ومنيتها؟
وتنمية  تطوير  عوامل  اأه��م  من  اأن  اأعتقد 
املوهبة، املمار�شة واحلب وال�شغف،  فتنمية 
القراءة،  الكتابة ت�شتند ب�شكل رئي�شي على 
ال�شاد�شة تقريبا ب�شكل  اأق��راأ من عمر  واأن��ا 
تطوير  على  كثريا  �شاعدين  وه��ذا  مكثف، 
جمال  يف  نف�شي  وج��دت  وحينما  موهبتي، 
الن�شو�ص واخلواطر اأ�شبحت اأختار الكتب 
وفعليا  اأك���ر،  موهبتي  م��ع  تتنا�شب  ال��ت��ي 
الكبري يف جتديد مفرداتي  اأث��ره��ا  وج��دت 

وتو�شيع مداركي للكتابة ب�شعور اأعمق.

ما اأف�صل الكتب التي قراأتها؟
ك���ث���رية يف جم�����الت خمتلفة  ك��ت��ب  ق������راأت 
ي�شعب علي ح�شرها، لكن  الأق��رب لقلبي 
للكاتب  القراآن  رقائق  يّف،  تاأثريا  والأعمق 
اإب���راه���ي���م ال�����ش��ك��ران، وروائ�����ع ال��ط��ن��ط��اوي 
ل��ل�����ش��ي��خ ع���ل���ي ال���ط���ن���ط���اوي، رح���م���ه اهلل، 
اأح��م��د  ل��ل��ك��ات��ب  ال�����ش��اة  ك��ي��م��ي��اء  و�شل�شلة 
خ�����ريي ال���ع���م���ري، ومل�������اذا ن��ك��ت��ب ل��ل��ك��ات��ب��ة 
م��ريدي��ث م�����اران، وم�����راآة تبحث ع��ن وج��ه 
و�شتاربك�ص  وبيكا�شو  ح�شن،  ر�شاد  للكاتب 
للكاتب يا�شر حارب، وكخه يا بابا، ال�شاعة 

4٦:7 م�شاء للكاتب عبداهلل املغلوث.

حدثينا عن كتابك الأول
وهل اأو�صك على الإ�صدار؟

وباإذن  ن�شو�ص وخواطر،  عبارة عن  كتابي 
اهلل ���ش��ي��ك��ون خم��ت��ل��ف��ا ومم���ي���زا، ب����دءا من 
واأعمل حاليا  اآخر �شفحة؛  الغاف وحتى 
لغويا،  وتدقيقها  ن�شو�شه  اآخر  كتابة  على 
اأحامي من  اأول  �شاأرى �شوء  وقريبا جدا 

خاله باإذن اهلل.

متى ي�صل الكاتب
اإلى حمطة الحرتاف؟

اإل��ى  م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اأن ال��ك��ات��ب ي�شل 

رحمة العلوي

ق�شم  م��ن  ال�شهري  ���ش��ارة  الطالبة  ع��دت 
والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة 
الكتابة،  يف  وامل��وه��وب��ة  م�شيط،  بخمي�ص 
تطوير  عوامل  من  اأهم  وال�شغف  احل��ب 
اأن  موؤكدة  ف��رد،  اأي  ل��دى  وتنمية املوهبة 
ب�شكل  تعتمدان  وتنميتها  الكتابة  موهبة 
رئي�شي على القراءة، لفتة اإلى اأنها بداأت 
�شاعدها  مما  ال�شاد�شة،  عمر  من  القراءة 
بداأتها  التي  موهبتها  تطوير  على  كثريا 

يف �شن ال�شابعة.  

كيف تقدمني نف�صك
يف بطاقة خمت�صرة؟

الثالث  امل�شتوى  ال�شهري، طالبة يف  �شارة 
ومقدمة  كاتبة  الإجنليزية،  اللغة  بق�شم 
ب���رام���ج وحم���اف���ل ر���ش��م��ي��ة، م��ت��ط��وع��ة يف 
جمالت خمتلفة، ع�شو ومتحدث ر�شمي 
مبركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، 
ورجاله  عبدالعزيز  امللك  مبركز  وع�شو 

للموهبة والإبداع.
 

متى بداأ م�صوارك مع الكتابة؟  
تقريبا  ال�شابعة  عمر  يف  ك��ان��ت  ب��داي��ات��ي 
ي��وم��ي��ات ب�شيطة جدا  وك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن 
ما  بكل  فيهما  اأكتب  تتعدى �شفحتن  ل 
اأوتيت من حب عن اأحداث يومي، بعدها 
ب��ك��ت��اب��ة اخل���واط���ر باللغة  ���ش��غ��ف��ي  ت��ط��ور 
ابتداء  فيها  وتدرجت  الف�شحى،  العربية 

من �شطرين حتى 10 �شفحات.

ممن تلقيت الدعم؟
بالتاأكيد اأن والدّي هما اأول الداعمن يل، 
وال��دي  اأه��داه��ا يل  اأج��ن��دة  اأول  اأن�شى  ول 
واأنا يف عمر العا�شرة  لكي اأرتب خواطري 

فيها.
ومل ول����ن اأن�����ش��ى ال��ك��م ال��ه��ائ��ل من 
ال���دف���ات���ر ال�����ش��غ��رية امل��ل��ون��ة ال��ت��ي ك��ان��ت 
ب��ا���ش��ت��م��رار وه��ي  اإي��اه��ا وال��دت��ي  تعطيني 
مطرزة باأملها ومتزينة بحب كبري ي�شف 
ما يف  قلبها متاما، وكذلك  دفاتر �شغرية 
و�شفحات م�شّطرة قد يراها البع�ص �شيئا 
لي�شوا  اأ�شخا�ص  من  ج��اءت  لكنها  ع��ادي��ا، 

عادين اأبدا.

اأن��ه  ال���ق���ارئ  ي�شعر  حينما  امل��ح��ط��ة  ه���ذه 
�شعوره  عمق  ي�شف  اأن���ه  اأو  عنه  يتحدث 
الكاتب  ي�شتطيع  وحينما  كلماته،  بدقة 
ب���ق���ّوة ط��رح��ه اأن ي���وؤث���ر ت���اأث���ريا اإي��ج��اب��ي��ا 

ملمو�شا يف حياة من يقراأ.

ما هو الإلهام بالن�صبة لك؟ 
طيف ملون يزورين يف كثرٍي من الأحيان 
اأك��ت��ب بكل  م��ن عتمة  لكي  ب��ي  م��ا  ليزيل 
األوانه،  بكل  اأكتب  م�شاعري وحبي، ولكي 
اأو  جميل  منظر  الكتابة  اإل��ه��ام  يكون  ق��د 
اأو  ب��ال��ف��رح  مليئة  حل��ظ��ة  مبت�شم،  ط��ف��ل 
الإلهام  اأخرى مكتظة باحلزن، قد يكمن 
اأح��د  �شام  جدا مثل  �شغرية  م��واط��ن  يف 
العابرين، اأو انحناءة زهرة اأو كوب قهوة، 

وقد يختلف اإلهامك تبعا ملا حتب.

هل لديك طقو�س معينة
للكتابة؟

اأن  اأح��ب  الأح��ي��ان  بع�ص  ففي  بالتاأكيد، 
اأ�شيائي،  باأهم  ان�شغايل  و�شط   يف  اأكتب 
واأي�شا  رائعة،  اأخرج بخواطر  وكثريا ما 
عند  القلم  باأهمية  اأٌع����ده  قهوتي  ك��وب 
نف�شي  اأح��ي��ط  اأن  كثريا  واأح���ب  الكتابة، 
بكتبي املف�شلة وخواطري اجلميلة قبل 
بدئي كتابة ن�ص جديد، ومن ال��وارد اأن 
اأ�شع اأمامي قنينة عطري املف�شلة علها 

تلهمني لكتابة �شيء جميل.

ما ال�صعوبات التي تواجه املوهوب 
من وجهة نظرك؟

م����ن اأك������رب ال�������ش���ع���وب���ات، ع�����دم م��ع��رف��ة 
اأو  موهبته  اإب��راز  بكيفية  نف�شه  املوهوب 

امل��ج��الت،  �شتى  يف  وتفعيلها  اإظ��ه��اره��ا 
ال��ف��ع��ل جت��اه��ه من  م��ن ردود  اأو خ��وف��ه 
حتطيم اأو انتقا�ص اأو ا�شتهزاء اأو غريها 
كثريا  توؤثر  التي  ال�شلبية  الطاقات  من 
وللمعلمن  للعائلة  اأن  واأرى  اأدائ����ه،  يف 
وامل����رب����ن ال�������دور الأك�������رب يف اك��ت�����ش��اف 
املواهب وتطويرها وتوظيفها يف خدمة 

الدين والوطن واملجتمع.

ما دور اجلامعة
يف تطوير موهبتك؟

رحمة  ال��ق��دي��رة  اأ���ش��ت��اذت��ي  يف  اأول  متثل 
اك��ت�����ش��ف��ت  م����ن  اأول  ك���ون���ه���ا  يف  ع���ل���وي 
م��وه��ب��ت��ي و����ش���اع���دت���ن���ي ب������اأن اأظ���ه���ره���ا 
الأول��ى، ثم  للجميع يف �شنتي اجلامعية 
متّثل ثانيا يف عميدة اجلامعة الدكتورة 

الفا�شلة �شراء اأبو ملحة كونها �شجعتني 
وقدمتني واأ�شادت بكلمتي يف اأول حمفل 

جامعي يل.

ما ن�صائحك للمبتدئني
مبوهبة الكتابة؟

اأن�شحهم باأن يقروؤوا، واأن يكتبوا يف كل 
الأوق����ات وحت��ت ظ��ل ك��ل ال��ظ��روف، واأن 
وحبهم  �شغفهم  ع��ل��ى  ج��ي��دا  ي��ح��اف��ظ��وا 
لأنف�شهم  يثبتوا  واأن  ع��ن��ه،  يكتبون  مل��ا 
املوهبة،  يهملوا هذه  واأل  ق��ادرون،  اأنهم 
امل�شتحيل وغري  تغرّي  تاأثريها قد  فقوة 
اأق�شى قلبي  املتوقع، واأخ��ريا و�شية من 
اأقول فيها: ا�شنعوا من اأنف�شكم عظماء 
ول تنتظروا اأن ي�شار اإليكم، كونوا �شوءا 

واإن خّف توهجه ل ينطفئ.

 بنجامن فرانكلني
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مشهور العمري

اأع����ل����ن امل�������ش���رف ال����ع����ام ع���ل���ى ال�������ش���وؤون 
الإع����ام����ي����ة يف م���ك���ت���ب اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة 
اللجنة  رئي�ص  الر�شمي،  املتحدث  ع�شري، 
ال�شياحة  عا�شمة  اأبها  ملنا�شبة  الإعامية 
اللجنة  ترحيب  ثابت،  اآل  �شعد  العربية، 
الإعامية لتنظيم اأبها عا�شمة ال�شياحة 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ت��دري��ب ط���اب ق�����ش��م الإع����ام 
الكتفاء  بعدم  اإياهم  مطالبا  والت�شال، 
ب����اجل����وان����ب ال���ن���ظ���ري���ة ال����ت����ي ت����ق����دم يف 
املمار�شة  للتدرج يف  املحا�شرات، والجتاه 
املهنية، موؤكدا اأن اجلانب النظري يختلف 
ال��ط��ال��ب املفتاح  ال��واق��ع، واأن���ه مينح  ع��ن 

الأ�شا�شي لكنه ل يحيطهم بالتجارب.

تجربة شخصية
ثابت  اآل  ق��ال  ال�شخ�شية،  جتربته  وع��ن 
»ل��ق��د ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ذ ت��خ��رج��ي م��ن ق�شم 
امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  الإع������ام 
على  اأ�شاتذة  �شم  رائ��د  ق�شم  وه��و  �شعود، 
قدر كبري من املكانة العلمية والأكادميية 
كالدكتور علي �شويل القرين، وكانت اأول 
حمطة يل، �شحيفة »الوطن« التي مثلت 
ال�شحافة  ت���اري���خ  يف  ال��ف��ارق��ة  ال��ع��ام��ة 
الإعام  اآن��ذاك، وغريت م�شار  ال�شعودية 
امل��ح��ت��وى  ال����ف����رتة يف  ت���ل���ك  امل����ق����روء يف 
وامل�����ش��م��ون وال�����ش��ك��ل وال��ط��ب��اع��ة، وف��اق��ت 

بقوة طرحها ال�شحف الأخرى.
عقبها مت تر�شيحي مديرا للعاقات 
ال���ع���ام���ة والإع��������ام يف جل��ن��ة ال��ت��ن�����ش��ي��ط 
ال�����ش��ي��اح��ي، ث��م ان��ت��ق��ل��ت لإع�����داد وت��ق��دمي 
ال����ربن����ام����ج ال���ث���ق���ايف »را������ش�����د» يف ق��ن��اة 
جامعة  اإل��ى  انتقلت  ذل��ك  بعد  الإخبارية، 
نايف للعلوم الأمنية، ثم اإلى جامعة امللك 
�شعود اإبان اإدارة الدكتور عبداهلل العثمان، 
املاج�شتري  درج��ة  لإك��م��ال  بعدها  ابتعثت 
ملدة  الأمريكية  �شتيت  اأري��زون��ا  جامعة  يف 

ثاثة اأعوام«.

تجربة االبتعاث
وعن جتربة البتعاث، قال »نتائج البتعاث 
الع�شر  ال�شنوات  �شتظهر خال  الإيجابية 
الكبري  ال��ع��دد  ال��ق��ادم��ة، خ�شو�شا يف ظ��ل 
ال���ذي ا���ش��ت��ف��اد م��ن��ه، ح��ي��ث ف���اق 120 األ��ف 
وقد  �شنوات،  قبل خم�ص  ومبتعثة  مبتعث 
متكاملة  حياتية  كتجربة  منه  ا�شتفدت 

ولي�شت درا�شة علمية فقط«.

 تحد كبير
وح����ول ع��م��ل��ه احل����ايل يف الإ�����ش����راف على 
اأمري املنطقة،  ال�شوؤون الإعامية مبكتب 
اأن  باعتبار  اأم��ام حتد كبري جدا  »كنا  قال 
يف  يخو�شون  مم��ن  ع�شري  منطقة  اأه���ايل 

تنوع  ظل  يف  املختلف،  بح�شهم  التفا�شيل 
بيئاتها  تعدد  خ��ال  م��ن  الثقايف  املنطقة 
كبرية  م�����ش��وؤول��ي��ة  حملنا  مم��ا  وق��ب��ائ��ل��ه��ا، 

للتوا�شل مع كافة ال�شرائح«.

استضافة ناطق
ا�شت�شافة  ط��ل��ب  ع���ن  ث��اب��ت  اآل  واأف�����ش��ح 
ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م����وؤمت����ر  »ن���اط���ق« 
للمتحدثن الر�شمين على م�شتوى وزارة 
اأبها،  الداخلية واإم��ارات املناطق يف مدينة 
اأقيمت  ال��ت��ي  الأول���ى  التجربة  جن��اح  بعد 
حتت رعاية اأمري املنطقة ال�شرقية الأمري 
اجلميع  مطالبة  ومت��ت  ن��اي��ف،  ب��ن  �شعود 
من خال دورت��ه الأول��ى ب��اأن يكون هناك 
م��ي��ث��اق ���ش��رف وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حت���دد دور 
�ملتحدث وت�صع �ل�صروط �لو�جب تو�فرها 
الداخلية  وزارة  اأن  م��وؤك��دا  �شخ�شيته،  يف 
ك����ان ل��ه��ا ق�����ش��ب ال�����ش��ب��ق يف ت��ف��ع��ي��ل دور 
على  م�شيئة  عامة  ب��ات  ال��ذي  املتحدث 

امل�شتوى الإعامي العاملي.

أبها األولى سياحيا
مدينة  اأول  ت��ع��د  اأب��ه��ا  اأن  ث��اب��ت  اآل  وذك���ر 
���ش��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اخل���ل���ي���ج، وم��ن 
ال�شياحي،  الفعل  التي مار�شت  املدن  اأولى 
م�شددا على اأن فوزها باللقب يعد تكرميا 

لتاريخها العريق.
معار�شة  ا�شتغرابه  ثابت  اآل  واأب���دى 
على  املنطقة،  يف  الثقافية  ال��رم��وز  بع�ص 

حد و�شفه، فوز اأبها بهذا اللقب.
النزل  بع�ص  النق�ص يف  »رغ��م  وق��ال 
ال��ف��ن��دق��ي��ة مب��وا���ش��ف��ات اخل��م�����ص جن���وم، 
القليلة  ال�شنوات  خ��ال  �شيحل  ذل��ك  ف��اإن 
ال�����ش��ي��اح��ة  اأن ه��ي��ئ��ة  امل��ق��ب��ل��ة، خ�����ش��و���ش��ا 
امل�����ش��اري��ع  اأن  اأع��ل��ن��ت  وال������رتاث ال��وط��ن��ي 
�شتتجاوز  املدينة  ت�شهدها  التي  الفندقية 
م�شتوى  على   52 و  اأب��ه��ا  يف  م�شروعا،   17
ا�شرتاتيجية  اع��ت��م��اد  ظ��ل  ويف  امل��ن��ط��ق��ة، 
لت�شجيع ال�شتثمارات الكبرية، ف�شا عن 
اق����رتاب ت��د���ش��ن م���ولت وم��ط��اع��م راق��ي��ة 

تدعم البنية التحتية«.
واأ�����ش����اف »م����ن الأدل�������ة ع��ل��ى ري����ادة 
اأب����ه����ا، اإن�������ش���اء ب��ع�����ص امل���ن���ت���زه���ات ق��ب��ل40 
وت�شاري�شها  مناخها  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  ع��ام��ا، 
وعاداتها وتقاليدها واإرثها الثقايف والفني 
بطبيعته  امل�شياف  واإن�شانها  وال��ع��م��راين 
كمقومات تتميز بها، كما اأنه �شبق اأن فازت 
بع�ص العوا�شم باللقب وهي اأقل من اأبها 

م�شاحة واإرثا وتنوعا و�شمعة«.

إبراز المناسبة 
اإب����راز  يف  ال��ل��ج��ن��ة  دور  ث��اب��ت  اآل  وث���ّم���ن 
امل��ن��ا���ش��ب��ة رغ���م ق��ل��ة الإم���ك���ان���ي���ات، وع���دم 
وجود الدعم، وغياب امل�شاركة املجتمعية 

استفدت من تجربة االبتعاث كتجربة حياتية متكاملة
وليست دراسة علمية فقط

اللجنة  »ت�شم  وت��اب��ع  الأع��م��ال.  ل��رج��ال 
اأب��ن��اء املنطقة مع  اأغ��ل��ب��ه��م م��ن  اأع�����ش��اء 
ت��دع��ي��م��ه��م ب��اأ���ش��م��اء م���ن خ�����ارج امل��دي��ن��ة 
ت�شيف وحتقق اأهداف اللجنة باعتبار اأن 
املنا�شبة وطنية، كما ت�شم ع�شوية جميع 

الإعامين يف ع�شري«.
وت���اب���ع »ه���ن���اك ����ش���راك���ة م���ع ق��ن��وات 
املنا�شبة  لإب����راز   mbc روت��ان��ا وجم��م��وع��ة 
الإط���اق  حفل  قبل  م��ا  منذ  لئ��ق  ب�شكل 
اأبريل اجل��اري وت�شتمر حتى نهاية  يف 18 
اأخ���رى مع  ���ش��راك��ة  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  املنا�شبة، 
امللك  بجامعة  والت�����ش��ال  الإع����ام  ق�شم 
العمل  وور�����ص  ال������دورات،  لتكثيف  خ��ال��د 
جل��م��ي��ع الإع����ام����ي����ن، وم���ن���ح ال��ف��ر���ش��ة 

للكوادر املميزة بالعمل يف املركز«.

طالب االعالم
اإل���ى طاب  ث��اب��ت ع��دة ن�شائح  اآل  ووج���ه 
ياأتي  باجلامعة،  والت�شال  الإع��ام  ق�شم 

يف م��ق��دم��ت��ه��ا ع����دم الك���ت���ف���اء ب��اجل��وان��ب 
ال��ن��ظ��ري��ة ال���ت���ي ت���ق���دم يف امل���ح���ا����ش���رات، 

والجتاه للتدرج يف املمار�شة املهنية.
ال��ن��ظ��ري يختلف  وت��اب��ع »اجل���ان���ب 
املفتاح  ال��ط��ال��ب  ال��واق��ع، فهو مينح  ع��ن 
الأ���ش��ا���ش��ي يف خ��و���ص امل��ج��ال الإع��ام��ي، 
ع��دة جت��ارب  اأن يخو�ص  امل��ه��م  م��ن  لكن 
للموؤمترات  وح�����ش��وره  اط��اع��ه  ويو�شع 
يبقى  ح��ت��ى ل  وال�����ن�����دوات،  وامل��ل��ت��ق��ي��ات 
ره���ن امل��وؤه��ل الأك���ادمي���ي، وي��ك��ون ق���ادرا 
الإع��ام  ففي  تخرجه،  بعد  العمل  على 
اأ�شخا�ص لديهم ب�شمات كبرية رغم عدم 

حملهم موؤهات«.
ك��م��ا ح����ذر ال���ط���اب م���ن الق���ت���داء 
ب��ب��ع�����ص ال���ن���م���اذج يف امل���ج���ال الإع���ام���ي 
مطالبا  ال�شحفي،  لل�شبق  ت�شعى  ال��ت��ي 
بالهتمام باأخاقيات املهنة التي تفرت�ص 
اح������رتام ال��ق��ي��م ال��وط��ن��ي��ة وم����راع����اة ما 
اأن يكونوا  اإل���ى  ال���ب���اد؛ ودع���اه���م  ي��خ��دم 

����ش���ادق���ن م����ع اأن���ف�������ش���ه���م وجم��ت��م��ع��ه��م، 
وامل�����ش��ريات  ال�شخ�شية  ال��ت��ج��ارب  و���ش��م��اع 
امل��وج��ودة،  للقامات  والأك��ادمي��ي��ة  العلمية 

والتخ�ش�ص يف املجال.
لاإعامي  بحاجة  »زمننا  واأ���ش��اف 
امل��ت��خ�����ش�����ص يف امل���ج���الت امل��خ��ت��ل��ف��ة، مع 
ع��دم اإغ��ف��ال الإمل���ام والتنوع، وال��ي��وم نرى 
يحللون  م��ت��خ�����ش�����ش��ن  غ���ري  اإع���ام���ي���ن 
�شخ�شية«.  ب��اج��ت��ه��ادات  ال��دول��ة  ميزانية 
واأردف »نرحب با�شتقطاب طاب الإعام 
وت��دري��ب��ه��م يف امل���رك���ز الإع����ام����ي، حيث 

�شيجدون منا كل الدعم والرتحيب«.

التعامل مع األزمات
الأزم��ات  بع�ص  التعامل مع  كيفية  وع��ن 
قوة  الإرهابي مب�شجد  العتداء  كحادثة 
ع�شري  منطقة  اأم��ري  وح�شور  ال��ط��وارئ 
���ش��ري��ع��ا وق����ت احل�����دث، وال�����ش��ي��ول ال��ت��ي 
اأبها، قال اآل ثابت» فيما  �شهدتها مدينة 

ي��خ�����ص ح���ادث���ة ال����ط����وارئ، ف��ق��د تفاعل 
اللحظة  وبادر منذ  �شريعا  املنطقة  اأمري 
الأول������ى ب���ال���وق���وف ب��ن��ف�����ش��ه ع��ل��ى م��وق��ع 
�شجاعته ووطنيته  احلادثة، كدليل على 
حر�شه  واأك���د  مل�����ش��وؤول��ي��ات��ه،  وا�شت�شعاره 

على متابعة ما حدث بنف�شه«.
واأ�شاف »اأما الت�شريح عن احلادثة 
من  ف��ك��ان��ت  ب��ه��ا  اخل��ا���ش��ة  والتحقيقات 
ت��زود  ال��ت��ي  الداخلية  وزارة  اخت�شا�ص 
بكافة  املجتمع  واأف���راد  الإع���ام  و�شائل 
احل��وادث  باقي  �شاأن  و�شاأنها  التفا�شيل 

املماثلة«.
واأردف »بخ�شو�ص اأزمة ال�شيول فقد 
كنا �شباقن اأي�شا عرب ح�شاباتنا يف مواقع 
»تويرت«  يف  ل�شيما  الجتماعي  التوا�شل 
وع����رب ال��ب��ي��ان��ات ب���اإ����ش���دار الإي�����ش��اح��ات 
ال���ك���اف���ي���ة وال���ت���ن���ب���ي���ه���ات ون����ف����ي ب��ع�����ص 
اجتماعيا  ارت��ي��اح��ا  خ��ل��ق  م��ا  الإ����ش���اع���ات، 

وا�شعا من هذا التعاطي الإعامي».

العالقات العامة.. ولدت من رحم الحضارات القديمة
���ش��غ��ف ال���ق���دم���اء ب��ال��ب��ح��ث ع����ن اإق���ام���ة 
ال����ع����اق����ات وال����ت����وا�����ش����ل م�����ع خم��ت��ل��ف 
ال�������ش���ع���وب، ف���ك���ان روؤ������ش�����اء ال���ق���ب���ائ���ل يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب��دائ��ي��ة مي���ار����ش���ون ن��وع��ا 
على  فيها  اعتمدوا  العاقات  اأن���واع  من 
الكهنة، حيث  واأحيانا  وال�شحرة  الأطباء 
فنون  ا�شتخدام  على  النا�ص  اأق��در  كانوا 
التعبري والتاأثري والقناع وتوجيه الراأي 
العام واإدارة الأزمات، والتحفيز للحروب 

وح�شد النا�ص لتبني راأي ما.

احل�صارة الآ�صورية: اأبدع الآ�شوريون  
يف جمال الن�شرات امل�شورة، حيث كانوا 

لنت�شاراتهم  �شورا  بالألوان  ير�شمون 
يف  بعر�شها  يقومون  وكانوا  وملوكهم، 
الق�شور وال�شاحات وال�شوارع الرئي�شية، 
متاما كاملل�شقات والافتات والدعايات 

الإنتخابية احلالية.

الفرعونية: يعترب قدماء  احل�صارة 
امل�����ش��ري��ن م���ن اأك�����ر ال�����ش��ع��وب ال��ت��ي 
العامة  اأف��ك��ار  على  بال�شيطرة  اهتمت 
وحت��ري��ك م�����ش��اع��ره��ا، وا���ش��ت��خ��دم��وا يف 
ذلك العديد من اأدوات العاقات العامة 
احلاكم  �شورة  الأذه���ان  يف  طبعت  التي 
اخلطابات  مثل  الإل���ه،  ن�شف  اأو  الإل���ه 

وت�����ش��ي��ي��د امل���ع���اب���د واجل�����داري�����ات ال��ت��ي 
وكانت  الفراعنة،  اجن���ازات  كل  حفظت 
مبثابة الن�شرة الإخبارية وكتب التاريخ 

يف وقتها.

الإغ��ري��ق  ك��ان  اليونانية:  احل�صارة 
ال��ب��اغ��ة واخل��ط��اب��ة  ال��ي��ون��ان��ي��ون رواد 
و�الإق�����ن�����اع، م��ث��ل ���ص��ق��ر�ط و�أف���الط���ون 
لل�شوف�شطائين،  وت�شديهم  واأر�شطو، 
من  اليونانية  الأ�شاطري  تعترب  كذلك 
اأف��ك��ار  يف  حتكمت  ال��ت��ي  الأدوات  اأق����دم 
الأف��ك��ار  تلقينهم  خ���ال  م��ن  ال��ع��ام��ة، 
املختلفة ب�شكل حكايات مب�شطة عا�شت 

+ 
ق

فا
آ

يف ذاكرتهم وحتكمت ب�شكل غري مبا�شر 
يف ت�شرفاتهم وقناعاتهم.

قبل   49 ع���ام  يف  الرومانية:  احل�صارة 
تقارير  ير�شل  قي�شر  يوليو�ص  ك��ان  املياد 
يومية  ن�شرة  يف  الأ�شطورية  اإجن��ازات��ه  عن 
اأمهر  من  ويعترب   ،Acta Diurna بعنوان 
ال�شعبي،  ال��دع��م  على  احل�����ش��ول  ال��ق��ادة يف 
اهتمامه  اإلى  قي�شر  يوليو�ص  وتعود مهارة 
ب��ت��وزي��ع امل��ن�����ش��ورات وع���ر����ص امل�����ش��رح��ي��ات، 
الأ�شا�ص على كل  اأن��ه كان يعتمد يف  مبعنى 
اأجهزة الإعان والعاقات العامة املتاحة يف 

ذلك الوقت لك�شب التاأييد والتعاطف.
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د. القحطاني: من أولوياتنا
إعداد جيل يخدم تاريخ المملكة

خالد العمري

العلوم  بكلية  التاريخ  ق�شم  رئي�ص  اأك��د 
م�شبب  ���ش��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور  الإن�������ش���ان���ي���ة، 
التي  الأه���داف  اأه��م  اأن من  القحطاين، 
البحث  دع��م  لتحقيقها،  الق�شم  ي�شعى 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ال���ع���ل���م���ي يف جم�������الت 
ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����ش��اري��ة واإع�����داد جيل 
من الباحثن الأكفاء، وتعميق النتماء 
م�شريا  اململكة،  تاريخ  وخدمة  الوطني 
علمي  مب�شتوى  يتميز  الق�شم  اأن  اإل���ى 
ال��ع��ل��م��ي��ة  ب����ال����درا�����ش����ات  وي���ه���ت���م  راق، 
ال��ر���ش��ي��ن��ة؛ وب���ن يف ح����وار م��ع »اآف����اق« 
باحث  تخريج  هو  التاريخ  ق�شم  ه��ّم  اأن 
الق�شايا  بكل  يحيط  متميز  اأك��ادمي��ي 

املثارة خال كل مرحلة تاريخية.
  

حدثنا عن الق�صم
وماذا يقدم لطالبه؟

اأع���رق الأق�����ش��ام  ال��ت��اري��خ م��ن  يعد ق�شم 
التاريخ  لق�شم  ام��ت��داد  لأن��ه  باجلامعة، 
اأن�شئ  ال��ذي  �شعود  امللك  يف فرع جامعة 
عام 139٦، وق�شم التاريخ يف فرع جامعة 

الإمام الذي تاأ�ش�ص عام 1398.
 ويف عام 1419 ومع تاأ�شي�ص اجلامعة 
مت دمج الق�شمن يف ق�شم واحد، وحتت 
ثم  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  ق�شم  م�شمى 
ا�شتقل ق�شم التاريخ يف مطلع عام 1330،  
البكالوريو�ص  مرحلة  فتح  اإع��ادة  ومتت 
ل��ي��ن��ط��ل��ق ال��ق�����ش��م يف ت��دري�����ص ال��ط��اب 
ازداد  وبذلك  وعربية؛  �شعودية  ب��ك��وادر 
ال��ط��اب م��ع��رف��ة م��ن خ���ال درا���ش��ت��ه��م 
اأ�شبح لديهم خربة يف  اإذ  التاريخ،  لعلم 
التعامل مع كافة فئات املجتمع، لأن علم 
ال��ت��اري��خ ي��ق��دم اخل���ربة يف ف��ن التعامل 
التي  بالتجارب  الآخ��ري��ن ومي��ده��م  م��ع 
يف  ال�شحيح  القرار  اتخاذ  على  تعينهم 

الوقت املنا�شب.
التاريخ طابه ح�شانة  اأك�شب  كما 
بل  التاريخ،  حقائق  تزييف  �شد  فكرية 
الظروف  للطاب  هياأت  قد  درا�شته  اإن 
فهم  اأج��ل  من  املا�شي  لدرا�شة  املنا�شبة 
اأج����ل م�شتقبل  م���ن  وال��ع��م��ل  احل��ا���ش��ر 
م�شرق من خال ال�شتفادة من الوقائع 
اأ�شبه  ما  فلك  يف  ت��دور  التي  التاريخية 

الليلة بالبارحة. 

وكيف تواكبون التطورات
يف جمال التخ�ص�س؟

بو�شع  باجلامعة  التاريخ  ق�شم  قام  لقد 
اململكة  روؤي��ة  مع  تتواكب  جديدة  روؤي��ة 
ب��اع��ت��ب��ار  وذل�����ك   ،2030 وروؤي�������ة   2020
وتربيتها  لل�شعوب  ت��وج��ه  اأداة  الق�شم 
ي��ع��ك�����ص ما�شيها  الأم�����م،  م�����راآة  ومت��ث��ل 
ويرتجم حلا�شرها ويعمل بكل قوة من 
كثرية  التحديات  لأن  م�شتقبلها،  اأج��ل 
اأبو  هو  والتاريخ  م�شتمرة،  والتطورات 
كتبوا  الذين  العلماء  �شنفه  كما  العلوم 

عن مراتب املعارف.

و����ش���ع���ى ق�����ش��م ال���ت���اري���خ ب��اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع ج��م��ي��ع الأق�������ش���ام امل��م��اث��ل��ة 
الت�شاوري  الج��ت��م��اع  يف  و���ش��ارك  حمليا، 
لروؤ�شاء اأق�شام التاريخ باململكة لعام 1438، 
وع��م��ل ب��ك��ل ج��ه��د يف م��واك��ب��ة ك��ل جديد 
ملرحلة  الدرا�شية  اخلطط  على  بالطاع 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ص وامل��اج�����ش��ت��ري وال��دك��ت��وراه 
الإقليمي  اأو  املحلى  ال�شعيد  على  ���ش��واء 
اجلامعة  مدير  معايل  اإن  ب��ل  العاملي،  اأو 
ال�شلمي وافق على  الدكتور فالح  الأ�شتاذ 
اأن ي��ك��ون الج��ت��م��اع ال��ت�����ش��اوري ل��روؤ���ش��اء 
رحاب  يف  الثالث  باململكة  التاريخ  اأق�شام 

اجلامعة من اأجل معرفة التطورات التي 
التاريخ وكيفية  وا�شتجدت يف علم  طراأت 
الأ���ش��ات��ذة  على  نفعه  يعود  مب��ا  توظيفها 
امل��ق��ام الأول، وه��ذا بطبيعة  وال��ط��اب يف 

احلال ينعك�ص على املجتمع بكافه فئاته.
     

ما الدور الذي يقوم به
الق�صم يف خدمة املجتمع؟

جميع  يف  املجتمع  بخدمة  الق�شم  ي��ق��وم 
اأهم ما قام به هو تقدمي  املجالت، ولعل 
ال���ربن���ام���ج امل��������وازي ل���ط���اب وط���ال���ب���ات 
ال��درا���ش��ات ال��ع��ل��ي��ا ال��ذي��ن ه��م يف الأ���ش��ل 

م��رت��ب��ط��ون ب���اأع���م���ال؛ ول���ذل���ك ه��ي��اأ لهم 
فر�شة الدرا�شة امل�شائية مواكبه مع بقية 

الأق�شام باجلامعة.
فعالة  اإ�شهامات  للق�شم  ك��ان  واأي�شا 
ت���خ���دم امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال ال���درا����ش���ات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي اأج����راه����ا ال��ع��دي��د من 
املنطقة  تاريخ  وو�شحت  الق�شم،  اأع�شاء 

التي ما زالت بكرا يف درا�شاتها.
وك������ذل������ك ق��������ام اأع�����������ش�����اء ال���ق�������ش���م 
على  نوعها  يف  ف��ري��دة  علمية  مب�شاركات 
امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ى والإق���ل���ي���م���ي وال��ع��امل��ي 
تركيا  م��ن  ك��ل  يف  العلمية  كم�شاركاتهم 
من  وغريها  وم�شر  وبريطانيا  وماليزيا 

الدول. 
التاريخ  ق�شم  ق��دم  ذات���ه،  ال�شياق  يف 
عن  التاريخية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
لأع�شائه  وك��ان  للمملكة،  الوطني  اليوم 
ا����ش���ت�������ش���ارات ع��ل��م��ي��ة يف ب��ع�����ص امل��ج��ات 
اململكة،  وخ����ارج  داخ���ل  املحكمة  العلمية 
من  الق�شم  اأع�����ش��اء  بع�ص  خ���دم  واأي�����ش��ا 
خال بند الإعارات، يف امللحقات الثقافية، 
ويف جمل�ص ال�شورى، وكل هذه الإ�شهامات 
تنبع من اأهمية معرفة علم التاريخ، واأن 
ي��خ��دم وط��ن��ه يف  اأن  ب��ه ي�شتطيع  ال��ع��ام��ل 

جميع املجالت.
اأ���ش��ات��ذة  اأن  اإل���ى  اأي�����ش��ا  اأود الإ����ش���ارة 
ال��ق�����ش��م ل��ه��م دور ف��ع��ال يف ال���رد ع��ل��ى كل 
من  التاريخية  للحقائق  وت�شليل  تزييف 
جت��ذب  ال��ت��ي  الف�شائية  ال��ق��ن��وات  خ���ال 
يتحدثون  الذين  الأ�شخا�ص  من  العديد 

عن التاريخ وهم ل يعرفون عنه �شيئا.
   

اأهم واأبرز اأهداف الق�صم؟
الق�شم  ي�شعى  ال��ت��ي  الأه������داف  اأه����م  م��ن 
لتحقيقها دعم البحث العلمي يف جمالت 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����ش��اري��ة 
واإع��������داد ج��ي��ل م���ن ال��ب��اح��ث��ن الأك����ف����اء، 
تاريخ  وخدمة  الوطني  النتماء  وتعميق 
اململكة؛ فدولة كحجم ال�شعودية يجب اأن 
تدر�ص ب�شكل يوازي اإجنازاتها احل�شارية. 
ومن اأهدافنا اأي�شا: التوا�شل العلمي مع 
املوؤ�ش�شات العلمية والبحثية للو�شول اإلى 

جمتمع املعرفة املن�شود.
 

كيف تقيمون م�صتوى
البحث العلمي يف الق�صم؟

راق،  التاريخ مب�شتوى علمي  ق�شم  يتميز 
وي��ه��ت��م ب��ال��درا���ش��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ر���ش��ي��ن��ة 
التاريخية يف فلك  الأح��داث  تواكب  التي 
العاملي،  اأو  الإقليمي  اأو  املحلى  املجتمع 
وهناك ر�شائل علمية يف مرحلة املاج�شتري 
احليوية  املو�شوعات  من  لكثري  تطرقت 
التي اأثبتت متيزها على جميع الأ�شعدة، 
ك��م��ا اأن الأ���ش��ات��ذة ي��ن�����ش��رون اأب��ح��اث��ه��م يف 
م�شتوى  ع��ل��ى  م��رم��وق��ة  علمية  جم���ات 
الندوات  يف  ي�شاركون  بل  العربي  الوطن 
اخلليجي  ال�شعيد  على  املتميزة  العلمية 
اأهمية  زادت  وق��د  ال��ع��امل��ي.   اأو  العربي  اأو 
البحث العلمي من خال اإن�شاء دارة امللك 
اململكة  ب��ت��اري��خ  تهتم  ال��ت��ي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 

وتاريخ �شبه اجلزيرة العربية.

تطلعاتكم امل�صتقبلية؟
اآمال م�شتقبلية يعمل  اأن هناك  احلقيقة 
ال��ق�����ش��م ب��ك��ل ج��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا، ولعلل 
م���ن اأب����رزه����ا: ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��وى م��رح��ل��ة 
العمل  ���ش��وق  م��ع  يتواكب  مب��ا  املاج�شتري 
ويرتبط ب�شكل وثيق بروؤية اململكة 2030، 
احلا�شر  الوقت  يف  اأي�شا  الق�شم  ويعكف 
على العمل ل�شتحداث برنامج الدكتوراه 
حتى يت�شنى لطابنا وطالباتنا موا�شلة 
درا�شتهم، ومن ثّم ي�شتطيعون اأن يخدموا 

دينهم ومليكهم ووطنهم.  
وي���ه���ت���م ال���ق�������ش���م ب���ت���ح���ري���ج ب���اح���ث 
اأك���ادمي���ي م��ت��م��ي��ز ي��ح��ي��ط ب��ك��ل ال��ق�����ش��اي��ا 
املثارة خال كل مرحلة تاريخية، وكذلك 
البحث  منهج  ممار�شة  ط��ال��ب  ك��ل  اإت��ق��ان 
ال��ت��اري��خ��ي مم��ار���ش��ة ع��ل��م��ي��ة م���ن خ��ال 
وبذلك  العلمي؛  البحث  اأدوات  ا�شتخدام 
ت��ت��ك��ون ل���دي���ة امل����ق����درة يف حت��ل��ي��ل ون��ق��د 
لتكوين  ن�شعى  كما  التاريخية،  ال��وق��ائ��ع 
مع  التعامل  ميكنه  عليا  درا���ش��ات  ط��ال��ب 
ال�شبكة  ع���رب  امل��ع��رف��ة احل��دي��ث��ة  و���ش��ائ��ل 

العنكبوتية.
  

كلمة توجهها لطالب الق�صم؟
اأح��������ث ج���م���ي���ع ط����اب����ن����ا ع����ل����ى امل����ث����اب����رة 
اأن  �شيما  ل  املعرفة  وحت�شيل  والجتهاد 
اإلى كوادر علمية متميزة،  الق�شم بحاجة 
وحت��اف��ظ  امل�����ش��رية  ت��وا���ش��ل  اأن  ت�شتطيع 
الدرا�شات  ال��ري��ادة يف جم��ال  على حتقيق 

التاريخية واحل�شارية. 

أكاديميا
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أقسام

رئيسة قسم اإلنجليزية برجال ألمع د. رفعت أنور:
عدم تواصل الطالبات باللغة أهم الصعوبات

الطالبات العديد من املهارات التي من 
العملية  حياتهن  يف  اإف��ادت��ه��ن  ���ش��اأن��ه��ا 
والعلمية، مثل مهارة الإدراك واملعرفة 
وال��ت��وا���ش��ل، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى م��ه��ارات��ي 

القراءة والكتابة.

صعوبات
م��ن  اأن  رف���ع���ت  ال����دك����ت����ورة  وك�������ش���ف���ت 
منذ  الق�شم  واج��ه��ت  ال��ت��ي  ال�شعوبات 
ن�شاأته، تنمية البنية التحتية لارتقاء 
اأهم  من  اإلى اأن  اأ���ش��ارت  فيما  بالكلية، 
ال�����ش��ع��وب��ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال��ط��ال��ب��ات 
ب��ال��ل��غ��ة  الق�شم، عدم  التوا�شل  يف 

الإجنليزية.

 وظائف
 وع���ن اأه����م ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

آمال هاشم

والآداب  الإجنليزية  ق�شم اللغة  اأن�شئ 
العلوم  كلية  يف  والرتجمة   واللغويات 
اأملع عام  1433 . ويبلغ  والآداب برجال 
طالبة،   500 نحو  حاليا  طالباته  ع��دد 
البكالوريو�ص  ب��رن��ام��ج  الق�شم  ويتيح 
يف اللغة والرتجمة. وقد تخرجت اأول 
ع���ام  1437-143٦،  ال��ق�����ش��م  م��ن  دف��ع��ة 
فيما �شيتم  تخريج الدفعة الثانية هذا 

العام.
 واأك������������������دت رئ�����ي�����������ش�����ة ال����ق���������ش����م 
يدعم  الق�شم  اأن  اأن��ور  الدكتورة رفعت 
اإ�شراك  مت  اأن��ه  مبينة  العلمي،  البحث 
يف  والطالبات  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 
الق�شم،  ال�شادرة عن  العلمية  البحوث 
م�شرية اإلى حر�ص الق�شم على اإك�شاب 

الإجنليزية  اللغة  خريجات  بها  تعمل 
العمل  ميكنهن  اإن��ه  قالت  والرتجمة، 
يف كثري من املجالت، ومنها على �شبيل 
املثال، التدري�ص، والرتجمة، والبنوك، 

وال�شركات.

االرتقاء بالقسم 
ور���ص  اإل���ى  بحاجة  الق�شم  اأن  واأب��ان��ت 
ع��م��ل وك��ور���ش��ات ل��ل��ط��ال��ب��ات واأع�����ش��اء 
ه���ي���ئ���ة ال�����ت�����دري�����������ص، م������وؤك������دة ���ش��ع��ي 
امل�شتوى  تطوير  اإل���ى  امل�شتمر  الق�شم 
خ���ال  م����ن  الأك�����ادمي�����ي  للطالبات، 
جتويدهن الكتابة والقراءة واملخاطبة. 

الرؤية
بخربة  الطالبة  ب��اإع��داد  الق�شم  يلتزم 

تعليمية عالية من الدرجة الأولى.

عندما تكرم 
مخالفي اإلقامة

م��ن خمالفي  ال�شعودية-  ���ش��وى  ال��ع��امل-  دول���ة يف  اأن طلبت  ق��ط  ي��ح��دث  مل 
اأن و�شلوا  بعد  اأرا�شيها بطريقة غري نظامية   يعي�شون على  الذين  الإقامة 
اأي  دون  اأرا�شيها  مبغادرة  كفائهم  من  الهروب  اأو  الت�شلل  طريق  عن  اإليها 

تبعيات مادية، حمددة مدة كافيه ليقرر املخالفون �شرعة املغادرة.
ومن اجلدير بالإ�شادة اأن حكومتنا الر�شيدة اأعفت املخالفن من جميع 
الر�شوم والغرامات املرتتبة على خرق اأنظمة الإقامة والعمل واأمن احلدود، 
اخلا�ص،  وعلى ح�شابه  نف�شه،  تلقاء  اململكة من  املخالف مبغادرة  ب��ادر  ما  اإذا 

خال املهلة املحددة.
كل  امل�شتفيد يف  ه��و  و�شيكون  لكل خم��ال��ف،  ذهبية  فر�شة  ال��ف��رتة  ه��ذه 
الذي  واخل��وف  الت�شرد  حالة  من  �شاملا  طواعية  بكرامته  يغادر  اإذ  الأح���وال؛ 

يعاي�شه منذ اأن وطاأت قدماه اأر�ص اململكة العربية ال�شعودية. 
�شلوكية  اأمنية وخمالفات  ت�شببوا يف م�شاكل  املخالفن  اإن بع�ص هوؤلء 
�شرنى  املكرمة  وه��ذه  وامل��واط��ن،  ال��وط��ن  اأم��ن  على  املجهولن  بخطر  ت�شعر 
اأثرها الإيجابي بعد املدة املحددة بثاثة اأ�شهر ملغادرة عدد كبري من خمالفي 

الإقامة.
املغريات، مما  الكثري من  فيه  ال�شعودية،  العربية  اململكة  اإن وطنا مثل 
امل���ادي،  املك�شب  لنف�شه  يحقق  ���ش��وف  لأن���ه  ف��ي��ه،  العي�ص  ي��ود  اجلميع  يجعل 
اأرا�شيها، قاطعا امل�شافات ال�شا�شعة  اإلى  وهذا ما جعله يغامر كثريا للو�شول 
للو�شول اإلى هذه الغاية، وملعرفته مبا  حتويه من اأنظمة حتفظ لكل اإن�شان 

يعي�ص على اأرا�شيها كرامته ول مت�ص اإن�شانيته.
اأرا�شيها  على  يعي�ص  كل من  اأو�شاع  ال�شعي لرتتيب  اململكة،   ومن حق 
بطريقة �شحيحة بعيدا عن الت�شرد واخلوف؛ فا يوجد اإنتاج ل�شخ�ص ي�شعر 
يف  يرغب  اإن�شان  اأي  الأنظمة  متنع  ومل  رزق��ه،  وم�شدر  عمله  على  باخلوف 

العمل بطريقة نظامية ل�شعور هذا الوطن باأنه قبلة مرغوبه لكل اإن�شان.  

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

الرسالة
تقدمي الدعم لقيادة اجلامعة من اأجل 
تقدمها اإقليميا وعامليا، وكذلك تقدمي 

برنامج اأكادميي ناجح .

األهداف
العمل  الثقافات، وفهم  معرفة   •
باختاف  ال�شعوب  مع  والتفاعل 

ثقافاتهم.
• اإمداد الطالبة باملهارات اللغوية 
عمل  ممار�شة  اأجل  من  واملعرفية 

ناجح.
• ال��ق��درة على الإب���داع والإجن���از 

الأكادميي املتميز.
ب���ت���ع���زي���ز ال���ك���ف���اءة  الل������ت������زام   •
ال��ل��غ��ة  اإت������ق������ان  ال�������ش���خ�������ش���ي���ة يف 

الإجنليزية.
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فطرة اإلنسان خلف نشأة علم الرياضيات
باأنها  الريا�شيات  العلماء  بع�ص  عرف 
العلوم،  لغة  تعترب  كما  القيا�ص،  علم 
اإذ اإن العلوم ل تكتمل اإل عندما حتول 
اإل��ى  وثوابتها  م��ع��ادلت،  اإل���ى  نتائجها 

خطوط بيانية.
ت��ع��رف ال��ري��ا���ش��ي��ات ب��اأن��ه��ا درا���ش��ة 
اإ�شافة  والهند�شة،  واحل�شاب  القيا�ص 
ومنها  ن�شبيا  احل��دي��ث��ة  امل��ف��اه��ي��م  اإل���ى 
والتغري  ال��ف��راغ،  اأو  والف�شاء  البنية، 
والأب�����ع�����اد.  وب�����ش��ك��ل ع����ام ق���د ي��ع��رف��ه��ا 
البنى املجردة  اأنها درا�شة  البع�ص على 
با�شتخدام املنطق والرباهن الريا�شية 

والتدوين الريا�شي.

أ. ندى الشهري: حب الرياضيات يبدأ بعرضها كقصة أو لغز
سارة السحلي

�شددت املحا�شرة بق�شم الريا�شيات بكلية 
ال�شهري، على  ف��اي��ز  ن��دى  ب��اأب��ه��ا،  ال��ع��ل��وم 
����ش���رورة حت��وي��ل حم��ا���ش��رة ال��ري��ا���ش��ي��ات 
على  الأ�شتاذ  فيها  يركز  جاذبة  بيئة  اإل��ى 
م��ف��ه��وم ري��ا���ش��ي م��ن خ���ال ع��ر���ش��ه على 
من  ذل��ك  اأن  معتربة  لغز،  اأو  ق�شة  �شكل 
امل��ادة، موؤكدة  اأن يحبب الطاب يف  �شاأنه 
يف  متمكنات  طالبات  تخريج  اإل��ى  �شعيها 
الريا�شيات، �شاحبات فكر قابل للتحليل 

وال�شتنتاج.

ما الذي دفعك لختيار
درا�صة تخ�ص�س الريا�صيات؟ 

دافعي اأن هذا التخ�ش�ص يعتمد كليا على 
الفهم وال�شتيعاب وال�شتدراك، وت�شغيل 

الفكر يف اإيجاد احللول.

اإلى اأي اجتاه تتجه
اهتماماتك البحثية؟

الجتماعية  العلوم  يف  الريا�شيات  نحو 
واحل����ي����اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ل��ت��وج��ي��ه ط���اب 
فقط  لي�ص  التعامل  يف  العليا  ال��درا���ش��ات 

م����ع اجل����وان����ب الأك�������ر ك��ا���ش��ي��ك��ي��ة م��ن 
التفا�شلية  امل���ع���ادلت  م��ث��ل  ال��ري��ا���ش��ي��ات، 
الع�شوائي، والفيزياء  اجلزئية، والتحليل 
الريا�شية والتحليل العددي، واإمنا  اأي�شا 
مع التحديات اجلديدة النا�شئة املقرتحة 
للتطبيق،  التقليدية  غ��ري  امل��ج��الت  م��ن 
وهي  التطبيقية،  بالريا�شيات  اأهتم  كما 
علمي  اأ���ش��ا���ص  على  قائمة  بحثية  درا���ش��ة 
ي��ت��ط��ل��ب ق����درة ب��ح��ث��ي��ة ع��ال��ي��ة امل�����ش��ت��وى، 
املتخ�ش�شة  املعرفة  وقدرا عاليا جدا من 
وتطبيق  والعلمية،  وال��ن��ظ��ري��ة  الفكرية 

اأ�شاليب وتقنيات البحث احلديثة.

كيف تطورين
من اأدائك الأكادميي؟

م���ن خ����ال ال��ب��ح��ث امل�����ش��ت��م��ر يف جم��ال 
البحث العلمي �شواء يف جمال التخ�ش�ص 
العقلية  اأو  النف�شية  ال�شحة  جمال  يف  اأو 
بحكم الت�����ش��ال امل��ب��ا���ش��ر م��ع ال��ط��ال��ب��ات، 
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ن، ول ن��ن��ك��ر ب��اأن 
امل��ج��ال يعد حلقة و�شل  الأ���ش��ت��اذ يف ه��ذا 
للخربة واملعرفة والتجربة، وهو م�شوؤول 
ع���ن ���ش��ي��اغ��ة ت��ف��ك��ري ال��ط��ال��ب وت�����ش��ك��ي��ل 
���ش��ل��وك��ه، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى جت��دي��د م�شادر 

لتو�شيع  جديد  هو  ما  وا�شتخدام  التعلم، 
ن���ط���اق ال���ط���ال���ب م����ن اإط�������ار امل��ح��ا���ش��رة 

التقليدية.

ما الأ�صاليب احلديثة
يف تدري�س الريا�صيات؟

اأهمها التعلم بالكت�شاف، ويق�شد به تعلم 
يحدث نتيجة معاجلة الطالب اأو الطالبة 
واإعادة تركيبها وحتويلها حتى  معلومات 
ت�����ش��ل اإل����ى م��ع��ل��وم��ات ج���دي���دة، وك��ذل��ك 
التعلم الإلكرتوين، ويق�شد به التعلم عن 
ب��ع��د، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د حر�شت على 
التعلم  دع��م  يف  امل�شاعدة  ال��ربام��ج  توفري 
الإل�����ك�����رتوين، وه���ن���اك ال��ت��ع��ل��م امل���ي���داين 
اإذ ي�شاعد  املفيد جدا يف جمال الإح�شاء، 
البيانات  جمع  على  الطالبة  اأو  الطالب 
وحتليلها من البيئة ثم تطبيقها ح�شابيا 

اأو بيانيا.

كيف يطور الأكادميي
املتخ�ص�س بالريا�صيات

مهاراته يف املجال؟
الكتب  على  امل�شتمر  الط���اع  خ��ال  م��ن 

املتنوعة يف تطوير املناهج وتب�شيطها.

أ. ندى فايز سليمان 
الشهري

حما�شرة الوظيفي:  • امل�شمى 
كليه  م���ن  ري���ا����ش���ي���ات  ب���ك���ال���وري���و����ص   •

النما�ص 2009-
التطبيقية  الريا�شيات  يف  ماج�شتري   •

من جامعه دايتون الأمريكية 2013

التدرج الوظيفي:
2009 النما�ص  بكلية  • معيدة 

للبنات  العلوم  بكلية  حما�شرة   •
باأبها 2013

الثقايف  ال��ن��ادي  يف  �شابق  ع�شو   •
ال���������ش����ع����ودي يف ولي�����ت�����ي لرام�������ي 
العربية  اللغة  تعليم  ويف  واأوه��اي��و، 
ب����ه����ا يف ولي�����ة  ل����غ����ري ال����ن����اط����ق����ن 

اأوهايو.
يف  ال��ري��ا���ش��ي��ات  ن���ادي  يف  ع�شو   •

ولية اأوهايو.
كلية  يف  الريا�شيات  نادي  • رئي�شة 

العلوم للبنات باأبها.

تعرف  قد  عمومية،  اأكثر  وب�شكل 
الأعداد  درا�شة  باأنها  اأي�شا  الريا�شيات 
واأنماطها. ون�شاأ علم الريا�شيات عندما 
ظواهر  م��ن  �شاهده  م��ا  الإن�����ش��ان  قا�ص 
طبيعية، وبناء على فطرة وخا�شية في 
الإن�شان تتمثل باهتمامه بقيا�ص كل ما 

حوله اإلى جانب احتياجاته العملية.
لقيا�ص  �شرورة  هناك  كان  فهكذا 
اأف���راد  ق�شمة الأق�����وات »ال��ط��ع��ام« ب��ي��ن 
ال��ع��ائ��ل��ة، وق��ي��ا���ص ال���وق���ت وال��ف�����ش��ول 
وال��م��ح��ا���ش��ي��ل ال����زراع����ي����ة، وت��ق�����ش��ي��م 
الحربية  الحمات  وغنائم  الأرا���ش��ي 
اإلى  التجار،  من  للتمكن  والمحا�شبة 

ج��ان��ب ع��ل��م ال��م��اح��ة ح��ي��ث اله��ت��داء 
بالنجوم في ال�شفر والترحال للتجارة 
وال�شياحة والقيا�شات الازمة لت�شييد 

الأبنية والمدن.
ول��ع��ل��م ال��ري��ا���ش��ي��ات دور ب���ارز في 
علوم الطبيعة »اأي الفيزياء والكيمياء« 
وع��ل��م الأح��ي��اء »ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا«، ف�شا 
ال���ع���ل���وم  ف������ي  ال���م���ت���م���ي���ز  دوره  ع������ن 
الن��ت�����ش��ار  واأدى  ج��م��ع��اء.  الإن�����ش��ان��ي��ة 
العلمي  الع�شر  ف��ي  للمعرفة  ال��وا���ش��ع 
ل  ما  حاليا  يوجد  اإذ  التخ�ش�ص،  اإل��ى 
في  التخ�ش�شات  من  المئات  عن  يقل 

الريا�شيات.

ما ال�صعوبات التي تواجه
طالبات املادة؟

وهي  ال��ري��ا���ش��ي��ات،  اأ�شا�شيات  يف  تنح�شر 
دائ����م����ا م����ا ت����ك����ون ���ش��ع��ي��ف��ة ع���ن���د ب��ع�����ص 
بناء  ع��ن  ع��ب��ارة  فالريا�شيات  الطالبات؛ 
ذي طوابق متعددة، كل طابق يعتمد على 

الطابق الذي قبله.

اأهداف ت�صعني لتحقيقها
كع�صوة تدري�س؟ 

الريا�شيات  يف  متمكنات  طالبات  تخريج 
وذات فكر قابل للتحليل وال�شتنتاج.

كيف جاءت
جتربتك مع البتعاث؟ 

الوليات  اأوهايو يف  كنت مبتعثه يف ولية 
لدرا�شة  �شنوات  ثاث  الأمريكية  املتحدة 
التطبيقية،  ال��ري��ا���ش��ي��ات  يف  امل��اج�����ش��ت��ري 
التجارب  اأجمل  من  التجربة  هذه  وكانت 
واملجتمع،  اللغة  حيث  من  �شعوبتها  رغم 
ول���ك���ن م���ع الإ������ش�����رار وال���ع���زمي���ة واجل���د 
بنجاح،  احلمد،  وهلل  اجتزتها،  والجتهاد 
ولدي النية يف البتعاث مرة اأخرى لإكمال 
البتعاث،  علمتني جتربة  وق��د  ب��داأت��ه،  ما 

معلومة،  على  احل�شول  اأج��ل  من  املثابرة 
املوؤمترات ودخول  وحفزتني للم�شاركة يف 
امل���ح���ا����ش���رات ال���ت���ي ت��ف��ي��دين يف امل��ع��ل��وم��ة 
على  كليا  الع��ت��م��اد  وع��دم  مني،  املطلوبة 
اإيانا  تزويده  اأو  التمارين  حل  يف  الأ�شتاذ 

باملعلومات ب�شهولة.

اأي الطرق اأن�صب جلعل الطالبة
حمبة ملادة الريا�صيات؟ 

حت��ب��ي��ب ال���ط���اب يف م�����ادة ال��ري��ا���ش��ي��ات 
ويف  مهمة،  ق�شية  يبقى  �شعوبتها  رغ��م 
نعلم  وكلنا  اإب��داع��ي��ة،  فكرة  نف�شه  ال��وق��ت 
مادة  فهم  يف  م�شكلة  يواجه  الطالب  ب��اأن 
الريا�شيات التي تدخل يف جميع جمالت 

احلياة فقد قيل فيها:
لاأرقام  ف��اإّن  الكلمات  تخر�ص  »حن 
الأرق���ام  ل��ب  ال��ري��ا���ش��ي��ات  اإن��ه��ا  معن����ى«.. 

والأعداد واأم العلوم الدنيوية.
يجب  امل����ادة،  يف  ال��ط��ال��ب��ات  ولنحبب 
روح  واإدخ�����ال  ب��اأن��ف�����ش��ه��ن،  ثقتهن  تعميق 
ال���ب���ه���ج���ة وال���������ش����رور ع���ل���ي���ه���ن، وحت���وي���ل 
حم��ا���ش��رة ال��ري��ا���ش��ي��ات اإل���ى بيئة ج��ذاب��ة 
نركز فيها على مفهوم ريا�شي مت عر�شه 
يف املنهج، ومن ثم  عر�شه على �شكل ق�شة 

الطالب،  التي تواجه  اليومية  من احلياة 
األعاب، بحيث ل  اأو حتى  األغاز  �شكل  اأو يف 
ت�شعر الطالبة بامللل، كما يجب العمل على 
واأن  للريا�شيات،  الطاب  نظرة  نغري  اأن 
ومن�شطة  وممتعة  م�شوقة  م���ادة  جنعلها 

للعقل.

ن�صائحك لطالبات
ق�صم الريا�صيات؟ 

احل����ر�����ص ع���ل���ى ال���ب���ح���ث، وال���ت���ن���ق���ل ب��ن 
اإن ذلك يعد �شروريا  اإذ  معلومات الكتب، 
يف ت��و���ش��ي��ع م�������دارك ال���ط���ال���ب���ة، وي�����ش��ه��ل 
احللول  اإي��ج��اد  يف  املخت�شرة  ال��ط��رق  لها 
�شرورة  اإل��ى  بالإ�شافة  مب�شطة،  بطريقة 
ارتباطها بنادي الق�شم، حيث �شيخدمها يف 
الطالبات يف م�شتويات عليا  الجتماع مع 
وال�شتفادة منهن �شواء يف و�شع م�شكات 
واإيجاد احللول، اأو مناق�شة بع�ص امل�شائل. 

اإلى ماذا تطمحني من خالل
تدري�صك مادة الريا�صيات؟ 

اأطمح يف اأن يخرج الق�شم، طالبات يتمتعن 
العلمية،  امل���ادة  ناحية  م��ن  وا�شعة  مب���دارك 

وطالبات باحثات متمكنات يف تخ�ش�شهن.
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أساتذة

د. القحطاني: هناك فجوة كبيرة في التواصل 
بين األساتذة والطالب

واك���ت�������ش���اف ال���ك���ائ���ن���ات ال���دق���ي���ق���ة وط����رق 
ان��ت��ق��ال��ه��ا وت�����ش��ب��ب��ه��ا يف اأم���را����ص خ��ط��رية 

ومعدية.
واأوج��������ز ال�������ش���ع���وب���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 
ال����ط����اب ال����ي����وم يف ع�����دم وج�������ود ه���دف 

خالد العمري

القحطاين  اهلل م�شفر  الدكتور عبد  اأع��اد 
حبه  اإل��ى  الدقيقة،  الأح��ي��اء  يف  تخ�ش�شه 
العلمي  للبحث  املجال، وكذلك حبه  لهذا 

م�شتقبلي معن، ويف عدم التخطيط، مما 
اه��ت��م��ام،  وع���دم  تخبط  ح��ال��ة  يف  يجعلهم 
ك��م��ا ع����اب ع��ل��ى امل���ن���اه���ج ع����دم حت��دي��ث��ه��ا، 
موؤكدا اأن هناك فجوة كبرية بن الطاب 

واأ�شاتذتهم من حيث التوا�شل.

ما الذي دفعك اإلى تخ�ص�س
الأحياء الدقيقة؟

ع��ل��م الأح����ي����اء ال��دق��ي��ق��ة واح�����د من 
اأه����م ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة، وي�����ش��م حتته 
علم  �شمنها  م��ن  دقيقة،  تخ�ش�شات 
وعلم  ال��ف��ريو���ش��ات،  وعلم  البكترييا، 
والفطريات  الطفيليات  املناعة، وعلم 
املعدية  بالأمرا�ص  عاقة  لها  والتي 

التي ت�شيب الإن�شان وغريه.
�شجعتني  ال��ت��ي  ال���دواف���ع  واأه����م 
لإك����م����ال ال���درا����ش���ة يف ه����ذا امل���ج���ال، 
هذه  واكت�شاف  العلمي  للبحث  حبي 
انتقالها  وط���رق  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ك��ائ��ن��ات 
وت�شببها يف اأمرا�ص خطرية ومعدية، 
اأن الإملام والبحث العلمي  اإلى  اإ�شافة 
ب���ه���ذا امل���ج���ال ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة 
الإن�شان والنبات واحليوان من اأخطار 
ي�شاعد  كما  الدقيقة،  الكائنات  ه��ذه 
على ابتكار اأنواع جديدة من امل�شادات 
احل��ي��وي��ة، وت��ط��وي��ر ال��ل��ق��اح��ات التي 

تقلل من خطورة هذه الكائنات.

اأهم املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

يف  بحثي  م��ن  الرئي�شي  ال��ه��دف  ك��ان 
م��رح��ل��ة ال����دك����ت����وراه، ال���ت���ع���رف على 
عاقة نوع معن من البكترييا ي�شمى 
ي�شبب   Staphylococcus Aurous
مر�شا جلديا معروفا ي�شمى الكزميا 
Eczema، وخال فرتة البحث التي 
اإلى  تو�شلنا  �شنوات،  اأرب��ع  على  زادت 
جديدا  بع�شها  يعد  متقدمة  نتائج 
وميكن اأن يكون لها دور م�شتقبا يف 
التخفيف من معاناة مر�ص الأكزميا.

مب�شيئة  البحثية  واه��ت��م��ام��ات��ي 
اهلل ����ش���وف ت���رتك���ز ع��ل��ى الأم����را�����ص 
اجللدية التي ت�شيب الأطفال والكبار 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ب��ك��ت��ريي��ة وامل��ن��اع��ي��ة، 
وكذلك الأمرا�ص املعدية التي تنت�شر 
ويف  خ�شو�شا  اجل��ن��وب��ي��ة  املنطقة  يف 

اململكة عموما.

هل ترى اأن هناك �صعوبات 
اأكادميية تواجه الطالب؟

ب�شهولة  عليه  حت�شل  ال���ذي  ال�����ش��يء 

اأول  اأ����ش���ه���ل، وه������ذه  ب�����ش��ك��ل  ت���ف���ق���ده 
ر���ش��ال��ة اأق��دم��ه��ا لإخ�����واين ال��ط��اب، 
التعليم  اأ���ش��ب��ح  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ففي 
للجميع  اململكة متوافرا  اجلامعي يف 
واأ����ش���ه���ل م���ن ق��ب��ل ب��ك��ث��ري م���ن ن���واح 
ال�شلبيات  ���ش��رد  ب�����ش��دد  ول�����ش��ت  ع���دة. 
ب��ن احل��ا���ش��ر واملا�شي  والإي��ج��اب��ي��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي، ولكن  يف جم���ال 
���ش��اأرك��ز ع��ل��ى اأه����م ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي 
ت��واج��ه ال��ط��اب ال���ي���وم، وم��ن��ه��ا ع��دم 
وع��دم  معن  م�شتقبلي  ه��دف  وج���ود 
ال��ت��خ��ط��ي��ط، مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��م يف ح��ال��ة 

تخبط، وعدم اهتمام.
ورغم ذلك فاإن هناك ن�شبة كبرية 
اأثبتوا متيزهم وتفوقهم  من طابنا 
يف جمالت عدة داخل وخارج اململكة. 
وم����ن ال�����ش��ع��وب��ات الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي 
املناهج وطرق  تواجهنا، عدم حتديث 
الدرا�شة  على  حتفز  ال��ت��ي  التدري�ص 

والبحث العلمي.
ي�شاف اإلى ذلك، الفجوة الكبرية 
بن الطاب واأ�شاتذتهم يف التوا�شل، 
ال��ق��راءة،  الطاب على  وع��دم حر�ص 
وال����ش���ت���ف���ادة م���ن ال��ك��ت��ب وامل���راج���ع 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف 

املكتبة املركزية والكليات. 

ر�صالة للطالب يف كلمة اأخرية؟
للطاب اأقول: اإن احلر�ص والهتمام 
وبذل املزيد من اجلهد، هو طريقكم 
اإل����ى حت��ق��ي��ق م��ا ت��ط��م��ح��ون اإل��ي��ه من 

اأهداف.
�شتى  يف  الأ�شاتذة  زمائي  واإل��ى 
التخ�ش�شات، اأقول: اإن عليكم الرقي 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال��ب��ح��ث عن 
تعليم  �شبيل  يف  والبتكار  جديد،  كل 

�شبابنا وعماد امل�شتقبل.
اأم����ا اآخ����ر ر���ش��ال��ة ف��اأوج��ه��ه��ا اإل��ى 
معايل مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���ش��ات 
تخدم  ال��ت��ي  العلمية  البحوث  ل��دع��م 
وتزيد  واملنطقة،  التعليمية  العملية 
م��ن ف��ر���ص الح��ت��ك��اك ب��ن الأ���ش��ات��ذة 
والطاب واملراكز البحثية والباحثن 

على م�شتوى اململكة واخلارج.

د. عبد اهلل
مسفر القحطاني

• ن����ال ب��ك��ال��وري��و���ص امل��خ��ت��ربات 
ع��ام2000 من جامعه  الإكلينيكية 

امللك �شعود.
الأحياء  ماج�شتري  على  ح�شل   •
مان�ش�شرت  ج��ام��ع��ة  م��ن  ال��دق��ي��ق��ة 
 ،2005 ع�����ام  امل���ت���ح���دة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
بر�شالة اهتمت بابتكار بروتوكول 
ج����دي����د و�����ش����ري����ع ل���ل���ك�������ش���ف ع��ن 
 Hepatitis  ) )ج  الكبد  ف��ريو���ص 

C virus
• عام 201٦ ح�شل على الدكتوراه 
بر�شالة  مان�ش�شرت،  ج��ام��ع��ة  م��ن 
ع������ن ع�����اق�����ة ن��������وع م����ع����ن م��ن 

البكترييا مبر�ص الكزميا.

+ 
ق

فا
آ

علم األحياء.. يالحق الجراثيم والفيروسات والبكتيريا 
هو  اجلراثيم،  اأو  الدقيقة  الأحياء  علم 
ال��ع��ل��م ال���ذي يخت�ص ب��درا���ش��ة الأح��ي��اء 
ال���دق���ي���ق���ة وح����ي����دة ال�����ن�����واة وم���ت���ع���ددة 
الأن�����ث�����وي�����ة، وك����ذل����ك ع����دمي����ة ال����ن����واة 
حقيقيات  بع�ص  فيها  مبا  كالفريو�شات 
ال���ن���وى م��ث��ل ال���ف���ط���ري���ات والأول�����ي�����ات، 
اإ�����ش����اف����ة اإل������ى ب����دائ����ي����ات ال����ن����وى م��ث��ل 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا وب��ع�����ص ال��ط��ح��ال��ب. ورغ���م 
التطورات يف هذا العلم، فاإن التقديرات 
تقول اإنه مل يتم درا�شة �شوى 0.03% من 

اجلراثيم املوجودة يف البيئة الأر�شية.
اجل���راث���ي���م  اأن  ورغ�������م  اأن�������ه  ك���م���ا 

اكت�شفت منذ 300 عام، فاإن علم الأحياء 
ال��دق��ي��ق��ة م��ا زال يف ب��داي��ات��ه، م��ق��ارن��ة 

بعلوم احليوان والنبات واحل�شرات. 
وي�شتفاد من علم الأحياء الدقيقة 
يف جم��ال الأدل����ة، ومت اف��رتا���ص وج��ود 
الفعلي  اكت�شافها  قبل  الدقيقة  الأحياء 
ب�����ق�����رون، وذل������ك ب���اف���رتا����ش���ات دي��ن��ي��ة 

وروحانية للفل�شفة اجلانية.  
ك���م���ا و�����ش����ف ب���ع�������ص ال��ف��ا���ش��ف��ة 
ب�شفته  ال��ن��ج��ودان  م�شطلح  ال��ق��دم��اء 
اإل��ى حياة لكائن دقيق جدا  رم��زا ي�شري 
يعي�ص يف تكتات كبرية ويعي�ص لفرتات 

مكان  اأي  يف  يوجد  اأن  وميكن  ق�شرية، 
يف ال���ك���ون، ح��ت��ى يف اأن�����ش��ج��ة ال��ن��ب��ات��ات 

واإفرازات احليوانات.
الطفيليات  علم  تد�شن  يف  اأ�شهم 
والأح����ي����اء امل��ج��ه��ري��ة ال��دق��ي��ق��ة ال��ع��امل 
ال���رازي يف كتابه »ك��ت��اب احل���اوي« واب��ن 
�شينا يف كتابه »القانون«، واآخرون منهم 
الأندل�شي )11٦1م(  اأبو مروان بن زهر 
 Avenzoar با�شم  ال��غ��رب  عرفه  ال��ذى 
���ش��وى  ال�������ش���رق  ي���ع���ادل���ه يف  وال�������ذى ل 

الرازي.
ق���دم  م����ن  اأول  اأن������ه  ع����ن  ف��ف�����ش��ا 

اخل��ام،  اجل��ل��د  لل��ت��ه��اب  �شريريا  و�شفا 
لكي�ص  والن�شيابية  النا�شفة  ولالتهاب 
القلب، واأول من ابتكر احلقنة ال�شرجية 
ال�����ش��ن��اع��ي ملختلف  وال����غ����ذاء  امل���غ���ذي���ة، 
من  واأول  امل��ع��دة،  ع�شات  �شلل  ح��الت 
الق�شدير  من  جموفة  اأنبوبة  ا�شتعمل 
ال��ب��ل��ع، وق��دم  امل�����ش��اب��ن بع�شر  ل��ت��غ��ذي��ة 
اأول  وهو  املعدة،  ل�شرطان  كاما  و�شفا 
و�شماها  اجل���رب  جرثومة  اكت�شف  م��ن 
الذى  املثري  الكت�شاف  ذلك   ، »�شوؤابة« 
ي���اأخ���ذ ب���ه ع��ل��م ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات والأح���ي���اء 

املجهرية اإلى اليوم.
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ضيوف الجامعة

د. غادة عوف: اإلنفوجرافيك في التدريس
يختصر الزمن ويبسط المعلومات

ن��ح��ر���ص ع��ل��ى اإع�������داد ط���ال���ب���ات ي��ت��م��ي��زن 
بفكر وفن واإب��داع وثقافة وق��درة على حل 
امل�شكات، وعلى اإك�شابهن مهارات متنوعة 
كمهارة العمل يف فريق، ومهارات التوا�شل، 
والإنرتنت،  الكمبيوتر  ا�شتخدام  ومهارات 
الفني  التذوق  ثقافة  باإك�شابهن  نهتم  كما 

واحل�ص اجلمايل والروؤية الب�شرية.

كيف ميكن اأن ت�صتثمر
خريجات القت�صاد مهاراتهن 

للح�صول على م�صادر دخل؟
من  والعمل  الدخل  حتقيق  ميكنهن 
امل��ن��زل، وخ�����ش��و���ش��ا يف ظ��ل ت��واف��ر م��واق��ع 
ان�شتجرام،  )تويرت،  الت�شويقية  الإنرتنت 
ف��ي�����ش��ب��وك، ���ش��ن��اب ���ش��ات وغ��ريه��ا( واأي�����ش��ا 
مواقع  خ��ال  م��ن  الإل���ك���رتوين  الت�شويق 
حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة م�����ش��ه��ورة، ك��م��ا ميكنهن 

اإقامة متجر اإلكرتوين لبيع منتجاتهن.
 وي���وج���د ال��ك��ث��ري م���ن الأف���ك���ار ال��ت��ي 
العمل  املنزيل  القت�شاد  خريجة  ت�شتطيع 
قنوات  ا�شتحداث  على  حر�شنا  مع  عليه، 
ات�����ش��ال ب���ن وح�����دات ����ش���وؤون اخل��ري��ج��ن 
وال�����ش��رك��ات  املعنية  وال��ك��ل��ي��ات  الأق�����ش��ام  يف 
وامل�����ش��ان��ع وال��ه��ي��ئ��ات ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 
جم������الت الق���ت�������ش���اد امل����ن����زيل، ل��ت��وظ��ي��ف 

خريجات هذه املجالت.

ماذا يعنى علم ال�صيميولوجيا؟
ال�����ش��ي��م��ي��ول��وج��ي��ا ه���و ع��ل��م ال���ع���ام���ات اأو 
كانت  �شواء  الرمزية  اأو  اللغوية  الإ���ش��ارات 

طبيعية اأم ا�شطناعية.
فاإنه  البحث اخلا�ص بي  واأم��ا جمال 
يف  الب�شرية  ال�شيميولوجيا  »دور  ت��ن��اول 
اإ�شهامات كثرية يف  م��ن  لها  م��ا  الت�����ش��ال« 
ال���وع���ي وح���م���ل م���ع���اين ودللت  جت���دي���د 
املعرفة  على  واحل�شول  للمتلقي  متنوعة 
يف اأب�شط �شورها، وذلك من خال الافتة 
وال�شورة  والإ����ش���ارة  الب�شرية  والأي��ق��ون��ة 
ال��ث��اب��ت��ة وامل��ت��ح��رك��ة وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى عن 

املتلقي.
وتعد �شميولوجيا ال�شورة خطة ذات 
اأه��داف ووظائف حم��ددة يتم من خالها 
ن��ق��ل ال���ب���ي���ان���ات والأف�����ك�����ار وال��ت��وج��ي��ه��ات 
والإر������ش�����ادات. واأو����ش���ى ال��ب��ح��ث ب�����ش��رورة 
ال���ت���م���ك���ن م����ن م����ه����ارة ت���وج���ي���ه ال��ت��ف��اع��ل 

ريم العسيري

اأك����������دت اأ������ش�����ت�����اذة ت�������ش���م���ي���م اجل����راف����ي����ك 
بكلية  امل�������ش���اع���دة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���رتب���ي���ة يف ال���زل���ف���ي ال���ت���اب���ع���ة جل��ام��ع��ة 
اأن  ع��وف،  حممد  غ��ادة  الدكتورة  املجمعة، 
التعليم  يف  الإنفواجرافيك  فن  ا�شتخدام 
ي��ح��ق��ق ف����وائ����د ك����ث����رية، م���ن���ه���ا: ت��ب�����ش��ي��ط 
الفهم،  �شهلة  وجعلها  امل��ع��ق��دة  امل��ع��ل��وم��ات 
ال��ق��راءة لوقت  ب��دل م��ن  ال��وق��ت  واخت�شار 
لفتة  ب�شهولة،  املعلومة  وتو�شيل  طويل، 
اأح��دث  و�شيلة  يعد  الإنفوجرافيك  اأن  اإل��ى 
واأق�����وى م���ن اخل���رائ���ط ال��ذه��ن��ي��ة، ومي��ك��ن 
والتخ�ش�شات،  املجالت  جميع  يف  تطبيقه 

وا�شتجابة املتعلمن له كبرية.
اأن  »اآف���������اق«  وك�����ش��ف��ت يف ح������وار م����ع 
عديدة  جم���الت  ي�شمل  امل��ن��زيل  القت�شاد 
ك��ث��رية  ع���م���ل  ف����ر�����ص  ت����وف����ر  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 

للطالبات.

حتملني الدكتوراه يف فل�صفة
علوم البيئة.. مباذا يهتم

هذا العلم؟ 
فل�شفة علوم البيئة »الفل�شفة الأيكولوجية« 
تهتم بالب�شرية مع الطبيعة، وهي جزء ل 
بالكون،  يحدث  ال��ذي  التطور  م��ن  يتجزاأ 
وهي الفل�شفة التي يجب اأن تكون لأنها ذات 
العامل  لفهم  ومعا�شرة  وت�شاركية،  معنى 
الوقت  يف  البيئة  علم  ويحتل  حولنا'  م��ن 
الأ�شا�شية  العلوم  بن  مهما  حيزا  احل��ايل 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة، وذل����ك ب�شبب 
التنمية  اأن�شطة  ب��ن  املختلفة  التفاعات 
وال��ب��ي��ئ��ة. وجم����الت ع��ل��م ال��ب��ي��ئ��ة متنوعة 
م��ن��ه��ا: ال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
الق���ت�������ش���ادي���ة، الج���ت���م���اع���ي���ة، ال�����ش��ح��ي��ة، 
البيئية  ال��ع��ل��وم  حت��ت  وي��ن��درج   . اجلمالية 
الذي يهتم بدرا�شة  الإن�شانية  العلوم  ق�شم 
الظواهر الب�شرية، لأن ال�شوؤال الذى يدور 

حوله العلم هو »ما احلقيقة؟«.
وال�شوؤال الذي تطرحه درا�شة العلوم 

الإن�شانية  هو »ما حقيقة الإن�شان؟«.

ما املهارات التي حتر�س
اأق�صام القت�صاد املنزيل

على اأن ُتك�صبها الطالبات؟

الج��ت��م��اع��ي م��ن خ���ال ال�����ش��ورة، وو���ش��ع 
علم  مع  للتعامل  تدري�شية  ا�شرتاتيجيات 
ال�شيميولوجيا من خال ال�شورة خلدمة 

املجتمع.

ما الفوائد التي ميكن
اأن تتحقق من ا�صتخدام

فن النفوجرافيك يف التعليم؟
الن���ف���وج���راف���ي���ك ف����ن حت���وي���ل ال��ب��ي��ان��ات 
وامل��ع��ل��وم��ات وامل��ف��اه��ي��م امل��ع��ق��دة اإل���ى �شور 
بو�شوح،  وا�شتيعابها  فهمها  ميكن  ور�شوم 
ويتميز بعر�ص املعلومات املعقدة وال�شعبة 
بطريقة �شهلة ووا�شحة، وميكن اأن يحقق 
ف���وائ���د ك��ث��رية م���ن خ���ال ا���ش��ت��خ��دام��ه يف 
املعقدة  املعلومات  تب�شيط  منها:  التعليم، 
وجعلها �شهلة الفهم، واخت�شار الوقت بدل 

من القراءة لوقت طويل.
ومي��ك��ن ل��ل�����ش��ورة ت��و���ش��ي��ل امل��ع��ل��وم��ة 
واأق���وى من  اأح���دث  و�شيلة  وه��ي  ب�شهولة، 
اخل���رائ���ط ال��ذه��ن��ي��ة، وحت��وي��ل امل��ع��ل��وم��ات 
والبيانات اإلى �شور ور�شوم جتذب املتعلم، 
وتنظيمها،  امل��ع��ل��وم��ات  رب���ط  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
وقتا  باملعلومة  الح��ت��ف��اظ  على  وت�شاعد 

اأطول، وميكن تطبيقه على جميع املجالت 
ا���ش��ت��ج��اب��ة  اأن  وب��خ��ا���ش��ة  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
الفن  من  النوع  لهذا  وتفاعلهم  املتعلمن 

كبرية جدا.

ا�صتنادا اإلى اأبحاثك..
هل توجد عالقة بني جودة البيئة 

والإبداع لدى الطفل؟
لدي بحث هدف اإلى تو�شيح العاقة بن 
الأط��ف��ال يف مرحلة  واإب����داع  البيئة  ج���ودة 
الطفولة املتاأخرة، واإلى توظيف تكنولوجيا 
التعليم يف درا�شة اإبداع الأطفال، وتو�شيح 
امل�شكات  وح��ل  ال�شعوبات  تذليل  كيفية 
اجل���ودة  لتحقيق  امل��ب��دع��ن  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
ال�شاملة يف املنظومة التعليمية من خال 
للمعايري  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ا���ش��ت��ي��ف��اء 
القومية  الهيئة  حت��دده��ا  التي  القيا�شية 

ل�شمان جودة التعليم.
وق�����د اأث���ب���ت���ت ال���ن���ت���ائ���ج اأن�������ه ت��وج��د 
واإب��داع الأطفال،  البيئة  عاقة بن ج��ودة 
واأن الأ����ش���رة ه���ي امل�����ش��وؤول��ة ع���ن اجل��ان��ب 
ال��ت��ح�����ش��ي��ل��ي ل��ل��ط��ف��ل، وه����ي ال���ت���ي ت��ري 
حياته الثقافية يف املنزل من خال و�شائل 
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املعرفة التي ت�شهم يف اإمناء ذكائه. كما اأن 
احلنان  متنحه  التي  هي  امل�شتقرة  الأ�شرة 
واحلب وتبعث يف نف�شه الأمن والطماأنينة 
وم�����ن ث����م ي��ت��ح��ق��ق ال����ش���ت���ق���رار وال���ث���ب���ات 
اأن حترتم الأ�شرة قيمة  النفعايل، ول بد 
يقبل  ال��ط��ف��ل  لتجعل  وت�شجعه  التعليم 

عليه بدافعية عالية.

ما التاأثري الذي ترتكه
اأفالم الر�صوم املتحركة

على طفل الرو�صة؟
والر�شوم  عامة  ب�شفة  الت�شكيلي  الفن  اإن 
املتحركة ب�شفة خا�شة لها اأهداف �شامية، 
وغ����اي����ات ج��ل��ي��ل��ة، ف�������اإذا وظ�����ف ب��ط��ري��ق��ة 
الأط��ف��ال،  تربية  يف  ي�شهم  فهو  �شحيحة 
وغر�ص العقيدة ال�شحيحة والقيم النبيلة 
وتقومي  نفو�شهم  يف  الفا�شلة  والأخ����اق 
عنهم،  ت�شدر  التي  والأف��ع��ال  ال�شلوكيات 
تهددهم.  ال��ت��ي  الأخ��ط��ار  م��ن  وحمايتهم 
املتحركة  للر�شوم  اخل��ط��رية  الآث����ار  وم��ن 
اإ�شعاف انتماء الطفل لبيئته ووطنه، لأن 

اأغلب ما ي�شاهده ل ينتمي ملجتمعنا.
ل���ذا ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا اله��ت��م��ام بتعميق 
ال��رتب��ي��ة الإ���ش��ام��ي��ة يف نفو�ص الأط��ف��ال، 
وتقدمي اأفام الر�شوم املتحركة من خال 
تقدمي منظور اإ�شامي عن طريق تثقيف 

الأطفال وتعليمهم القيم الإ�شامية. 
ك���م���ا ي���ج���ب ت��ق��ل��ي��ل م�����دة م�����ش��اه��دة 
الأطفال الر�شوم املتحركة والتلفاز عموما، 
و ينبغي األ يتجاوز ثاث �شاعات اأ�شبوعيا، 
اأف���ام���ا خا�شة  ون��ب��ت��ك��ر  ن��ب��دع  اأن  وع��ل��ي��ن��ا 
لتنمية  برامج  نعد  واأن  ال��ع��رب،  لأطفالنا 

القيم واملبادئ واملثل العليا.

ما روؤيتك مل�صتقبل
اأق�صام القت�صاد املنزيل

يف ال�صعودية؟
الق��ت�����ش��اد امل���ن���زيل ي�����ش��م��ل ع����دة جم���الت 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���زوي���د ال��ط��ال��ب��ات ب��امل��ه��ارات 
ال�شرورية لقتحام �شوق العمل باحرتاف، 
اأهمية كبرية  املجالت ذات  واأ�شبحت هذه 
بالن�شبة لل�شعوديات، فتتوافر فر�ص عمل 
التو�شع  املنزل، ويجب  كثرية خارج وداخل 
العاملي واملحلي  ال�شوق  املجال، لأن  يف هذا 
ملا  واحل��رف��ي��ة،  اليدوية  ب��الأع��م��ال  يطالب 

لها من تفرد وميزة تناف�شية. وحان الوقت 
ولي�شت  املنتجة  ال�����ش��ع��وب  م��ن  ن��ك��ون  لأن 

امل�شتهلكة فقط.

كيف انعك�صت خرباتك
بفن اجلرافيك على م�صاركتك يف 

موؤمتر مكافحة اجلرمية املعلوماتية 
الذي نظمته

اجلامعة اأخريا؟
الب�شرية،  الت�����ش��الت  ف��ن  ه��و  اجلرافيك 
وي����ه����دف اإل�������ى اإي���������ش����ال ر����ش���ال���ة م��ع��ي��ن��ة 
ل��ل��ج��م��ه��ور  ال���ر����ش���ائ���ل  م����ن  اأو جم���م���وع���ة 
امل�������ش���ت���ه���دف، وه�����و ع����ب����ارة ع����ن ع�����دد م��ن 
ترتكز  التي  واملهنية  الفنية  التخ�ش�شات 
وط���رق عر�شها،  امل��رئ��ي��ة  الت�����ش��الت  على 
وي�شتخدم اأ�شاليب متنوعة لإن�شاء واجلمع 
اأو ال��ك��ل��م��ات خللق  ب��ن ال���رم���وز وال�����ش��ور 

متثيل مرئي لاأفكار والر�شائل . 
واأف�����ادين يف ال��ك�����ش��ف ع��ن الأ���ش��ال��ي��ب 
التي  ال�شور،  املتنوعة و معاجلة  الدعائية 
الإن��رتن��ت  ع��رب  ال���ت���داول  ���ش��رك��ات  تتبعها 

لك�شب اأكرب عدد من اجلمهور امل�شتهدف.
وط���امل���ا مت��ن��ي��ت اأن ي���ق���ام م���وؤمت���ر يف 
ال�����ش��ع��ودي��ة ي��ن��اق�����ص م��ث��ل ه����ذه ال��ق�����ش��اي��ا 
وامل�������ش���اك���ل ال���ه���ام���ة، وك�����ان ح���دث���ا عظيم 
ن�����وع م��ن  اأح�������دث  ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإيل لأط�������رح 
ال��وق��ت  من  ه��ذا  املعلوماتية يف  اجل��رائ��م 
خ����ال ورق���ت���ي ال��ب��ح��ث��ي��ة »ال����ت����داول عرب 
اململكة يف ع��امل  ي��ه��دد  الن���رتن���ت.. خ��ط��ر 
امل�شاركة  وك��ن��ت  للمعلوماتية«.  اجل��رائ��م 
امل�شاركات  اأن  رغ��م  الن�شاء،  م��ن  ال��وح��ي��دة 

كانت مفتوحة للجن�شن.
�شكري  اأق�����دم  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
وت����ق����دي����ري لأم�������ري ع�������ش���ري ���ش��اح��ب 
الأمري في�شل بن خالد،  امللكي  ال�شمو 
ال�شكر ل�شاحب  املوؤمتر، وجزيل  راعى 
من  املنظمن  ولل�شادة  امل��وؤمت��ر،  فكرة 
التقنين  والرعاة  وال�شركات  اجلامعة 
وجل���م���ي���ع امل�������ش���ارك���ن الأك����ادمي����ي����ن 
وال��ب��اح��ث��ن وامل��ت��ح��دث��ن واخل����رباء يف 
ت�شريفهم  على  املعلومات  اأم��ن  جم��ال 
وكل من  ولل�شادة احل�شور،  باحل�شور 
ومن  وتوثيقه..  العلم  اإب���راز  يف  اأ�شهم 
بذل جهدا يف اإجناحه ليظهر بال�شورة 

املثالية كما ظهر.

ال�شيميولوجيا الب�شرية:
خطة ذات اأهداف ووظائف 
حمددة يتم من خالها 
نقل البيانات والأفكار 
والتوجيهات والإر�شادات.

ال�شورتان: اإعانان 
جتاريان ا�شتخدمت فيهما 
الرموز الب�شرية بدقة 
كبرية لنقل الأفكار
املطلوبة اإلى املتلقي 
)امل�شتهلك يف هذه احلالة(
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أبا الخيل يزور جامع االستقالل في جاكرتا
اأكد مدير جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شامية، ع�شو هيئة كبار العلماء، الدكتور 
�شليمان بن عبداهلل اأبا اخليل، اأن الإ�شام دين عظيم يخرج النا�ص من الظلمات اإلى 

النور، ويظهر احلق والعدل والرب، ويدعو النا�ص اإلى التعاون فيما بينهم.
جاء ذلك يف كلمة األقاها اأبا اخلليل يف جامع ال�شتقال بالعا�شمة الإندوني�شية 
ج���اك���رت���ا، اأخ������ريا، ب��ح�����ش��ور ���ش��ف��ري امل��م��ل��ك��ة اأ����ش���ام���ة ال�����ش��ع��ي��ب��ي، وع����دد م���ن ال��ع��ل��م��اء 
من  تقي  التي  العظيم  الإ�شامي  الدين  حما�شن  اخليل  اأب��ا  وع��دد  الإندوني�شين. 
املخاطر وال�شرور وتكافح التطرف وتنبذ الإرهاب بكافة اأ�شكاله و�شوره، م�شددا على 
اأهمية ما متثله مكارم الأخاق، والقدوة احل�شنة بن امل�شلمن واحلاجة لها يف هذا 

الزمن الذي ي�شهد كثريا من املتغريات.
اأحد  هذا ويعترب امل�شجد الذي يقع يف �شاحة مارديكا يف العا�شمة الإندوني�شية 
طوابقه  بتعدد  يتميز  حيث  امل��ع��م��اري،  ب��ط��رازه  اآ�شيا  ���ش��رق  ج��ن��وب  يف  امل�شاجد  اأك���رب 
امل�شجد تطلب 14 عاما من  بناء  الوا�شعة. وقد تطلب  ال�شخمة و�شاحاته اخلارجية 
الأ�شغال )19٦1- 1975(، و�شمي مب�شجد ال�شتقال لأنه �شرع يف بنائه بعد ا�شتقال 

اإندوني�شيا عن هولندا يف 1949.

نظمت وزارة التعليم بالتعاون مع املجل�ص ال�شت�شاري للجامعات والكليات الأهلية 
يف اململكة، ندوة علمية حتت عنوان »دور اجلامعات والكليات الأهلية باململكة يف 
حتقيق روؤية 2030«، �شمن فعاليات الدورة ال�شابعة للموؤمتر واملعر�ص الدويل 
الدكتور حممد بن  الفي�شل  �شارك فيها كل من مدير جامعة  العايل،  للتعليم 
علي اآل هيازع ، واملدير التنفيذي للمركز الوطني للقيا�ص الأمري الدكتور في�شل 
بن �شالح احلميدان،  اأحمد  العمل  وزير  ونائب   ، �شعود  اآل  امل�شاري  بن عبداهلل 

واأدارها وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور �شعد اآل فهيد.
هذه  م�شتهل  »يف  التعليم  وزي��ر  ع��ن  نيابة  األقاها  كلمة  يف  فهيد  اآل  وق��ال 
اململكة  روؤي���ة  الأه��ل��ي��ة يف حتقيق  وال��ك��ل��ي��ات  دور اجل��ام��ع��ات  ع��ن  املهمة  ال��ن��دوة 
ح�شورهم  وتقدير  باجلميع  الرتحيب  التعليم  وزي��ر  عن  نيابة  ي�شعدين   2030
اأن  على  الوزير  اأك��ده  ما  اإل��ى  اأ�شري  اأن  كذلك  وي�شعدين  وم�شاركتهم  وتفاعلهم 
اأهمية الروات  اأهميته ت�شبق  التعليم هو املحرك للتنمية وعامل الأعمال، واأن 
الطبيعية واخليارات القت�شادية وال�شناعية. واأكد اأي�شا اأن ال�شتثمار يف راأ�ص 
املال الب�شري يعد م�شروعا ح�شاريا طويل املدى، وهو حجر الزاوية يف التنمية 
القوة  �شلحت  التعليم  خم��رج��ات  �شلحت  فمتى  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة 

الب�شرية، وتكاملت املعارف واملهارات وزادت الإنتاجية«. 
العايل  التعليم  بها  م��ر  التي  ال��ق��ف��زات  ي��درك  اإن اجلميع  ه��ي��ازع  اآل  وق��ال 

جامعات سعودية

ندوة عن دور الجامعات والكليات األهلية 
في تحقيق رؤية 2030

باململكة يف الفرتة املا�شية، والرتكيز على ال�شتثمار يف الإن�شان، وهذا ما ح�شل 
يف بلدنا، من انت�شار التعليم العايل يف كل املناطق.

اآل �شعود عن  بعد ذلك حتدث الأمري الدكتور في�شل بن عبداهلل امل�شاري 
جمالت التميز واملناف�شة يف التعليم الأهلي يف حتقيق روؤية اململكة 2030، وذكر 
اأن اأهداف الروؤية 2030 يف التعليم العايل هي التناف�شية بن اجلامعات والرتقاء 
مبعايريها، وحت�شن خمرجاتها، وتلبية متطلبات التنمية، وامل�شاركة يف تنمية 
املجتمع التعليمي والعام، وتعزيز املوارد الذاتية، وتنمية القطاع الأهلي، واإعادة 
اأف�شل  م��ن  جامعات  خم�ص  لدينا  يكون  واأن  ج��دي��دة،  م�شارات  وفتح  التاأهيل، 

)200( جامعة عاملية.
اإل���ى ذل���ك، حت���دث ن��ائ��ب وزي���ر ال��ع��م��ل، اأح��م��د احل��م��ي��دان، ع��ن خم��رج��ات 
الأ�شياء  من  العمل  »�شوق  وق��ال  العمل،  ل�شوق  ومواءمتها  الأهلية  اجلامعات 
التي ترهق الأذهان، وال�شتعداد للم�شتقبل، وال�شتعداد ملرحلة ما بعد التعليم، 
اأن  تكمن يف  والق�شية  دائ��م،  ب�شكل  التفكري  لديهم هذا  فاإن اجلميع  وبالتاأكيد 
�شوق العمل يف اململكة يعاين من اختالت حتتاج اإلى اإ�شاح اختالت هيكلية 
لي�ص لها عاقة بقدرة طابنا وطالباتنا يف اقتحام ال�شوق؛ لأن الأ�شواق تعتمد 
على متطلبات اأخرى لها عاقة بالعائق والتكلفة، ولها عاقة بوجود الأرخ�ص، 

والنقطة التناف�شية بن القوى الب�شرية املوجودة«.

اجتماع يناقش 
سبل  تطوير المكتبة 

السعودية الرقمية 
منصور كويع

لأع�شاء  الأول  الجتماع  العي�شى،  اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  راأ���ص 
مديري  بح�شور  الرقمية،  ال�شعودية  املكتبة  على  الإ���ش��رايف  املجل�ص 
وامل��ع��ادن،  للبرتول  فهد  امللك  وجامعة  �شعود،  امللك  جامعة  م��ن:  ك��ل 
للتخطيط،  التعليم  وزارة  ووكيل  جن��ران،  وجامعة  الق�شيم،  وجامعة 
ورئي�ص قطاع التعليم بوزارة املالية، وامل�شرف العام على املكتبة الرقمية 

ال�شعودية.
ومدى  وتطويرها،  الرقمية  املكتبة  دعم  �شبل  الجتماع،  وناق�ص 
التعليم اجلامعي  العامة لها يف م�شاندة منظومة  حتقيقها لاأهداف 
وخ��دم��ة من�شوبي اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة م��ن خ���ال ت��وف��ري م�����ش��ادر 
رقمية  بيئة  وب��ن��اء  الرقمية،  املكتبة  ب��واب��ة  ع��رب  وخدماتها  املعلومات 
تواكب التطورات التقنية يف �شناعة الن�شر الإلكرتوين، مما  يزيد من 
�شرعة التوا�شل بن الباحثن يف جمال الإنتاج والن�شر العلمي، واقتناء 
وكذلك  العامل،  يف  املرموقة  اجلامعات  اأنتجتها  التي  الرقمية  الكتب 
التي اأنتجت من قبل نا�شرين جتارين عاملين يف خمتلف التخ�ش�شات.

هيئة  اأع�شاء  توفري جهد  املكتبة يف  دور  اأي�شا،  الجتماع  وناق�ص 
املعلومات  ع��ن  ال��ب��ح��ث  يخ�ص  فيما  وغ��ريه��م  وال��ب��اح��ث��ن  ال��ت��دري�����ص 
املعلومات  م�شادر  يف  وامل�شاركة  الرقمية،  البيئة  يف  اإليها  وال��و���ش��ول 
املعلومات  م�شادر  وحتويل  الرقمية،  املكتبة  اأع�شاء  بن  الإلكرتونية 
هيئة  اأع�����ش��اء  )م��وؤل��ف��ات  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات  تنتجها  التي  ال��ورق��ي��ة 
اأوراق  العلمية،  امل��ج��ات  وال��دك��ت��وراه،  املاج�شتري  ر���ش��ائ��ل  ال��ت��دري�����ص، 
م�شادر  اإل��ى  ال�شعودية(  اجلامعات  مطبوعات  وامل���وؤمت���رات،  البحوث 

رقمية.
العربي  املحتوى  اإث��راء  يف  الإ�شهام  م��دى  اإل��ى  امل�شاركون  وتطرق 
ذات  اجل��ادة  والبحوث  للكتب  الإل��ك��رتوين  الن�شر  خ��ال  من  الرقمي 

القيمة امل�شافة.
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مشهور العمري

البعثات  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت��ق��وم 
الراغبن  بتلبية طلبات  التعليم  ب��وزارة 
يف احل�����ش��ول ع��ل��ى ق��ب��ول م�����ش��دق من 
بها  امل��و���ش��ي  العاملية  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى 
من قبل ال��وزارة، وللح�شول على قبول 
دكتوراه(  )ماج�شتري-  العليا  للدرا�شات 

يلزم توافر امل�شتندات التالية:
ك�شف  م��ن  اأ�شلية  ن�شخ  خم�ص   •
درج����ات ال��ط��ال��ب خ���ال ال�����ش��ن��وات 
م�شدقة  اجلامعة  يف  ق�شاها  التي 
)ب����ال����ل����غ����ة الإجن�����ل�����ي�����زي�����ة ل��غ��ري 

اجلامعات العربية(. 
التخرج  وثيقة  من  �شور  • خم�ص 
اجل��ام��ع��ي��ة، وت��ك��ون م��رتج��م��ة اإل��ى 

اللغة الإجنليزية وم�شدقة. 
من  الأقل  على  تو�شيات  • ثاث 
مدر�شن اأو م�شوؤولن يف اجلامعة 
ي��ع��رف��ون ال��ط��ال��ب م��ع��رف��ة ج��ي��دة 
وي���و����ش���ون ب���اإحل���اق���ه ب��ال��درا���ش��ات 
ر�شمية  اأوراق  على  وتكون  العليا، 
لكل  ���ش��ور  خم�ص  ب��ع��دد  م�شدقة. 

منها. 
امتحان  يف  ال��ط��ال��ب  م��ع��دلت   •
ام���ت���ح���ان  اأو   TOEFL ال����ت����وف����ل 
ال���  اأو   MICHIGAN م��ي��ت�����ش��ج��ن 
 G.M.A.T اأو    G.R.E ج�����ي.اآر.اإي. 

اإن وجدت. 
يف  وم������رك������ز  م�����وج�����ز  م�����ق�����ال   •
ح�������دود ���ش��ف��ح��ت��ن ع����ن اأه�������داف 
ال��ط��ال��ب ال��درا���ش��ي��ة وط��م��وح��ات��ه 
ون��وع��ي��ة ال��ع��م��ل ال����ذي ي��رغ��ب يف 
مكتوبا  امل�شتقبل  يف  مي��ار���ش��ه  اأن 
ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، وي�����ش��ار فيه 
حتديد  مع  العلمية  التجربة  اإل��ى 
الهدف من الدرا�شة، ويذكر بدقة 
فيه  ي�شار  كما  التخ�ش�ص.  نوعية 
الثانوية  على  ح�شوله  تاريخ  اإيل 
وال��ب��ك��ال��وري��و���ص وا����ش���م امل��در���ش��ة، 
واجل�����ام�����ع�����ة ال����ت����ي ح�������ش���ل ع��ل��ى 
التي  املدينة  وا�شم  منها  �شهاداته 

در�ص فيها. 
يبن  ال�شفر  ج��واز  م��ن  ���ش��ورة   •
بالهجري  ال����ولدة  وت��اري��خ  ال���ش��م 

وامليادي. 
كان  اإذا  العمل  جهة  من  • خطاب 
موظفا. وُتبعث هذه امل�شتندات اإلى 
اجلامعات  ملرا�شلة  الثقايف  املكتب 

7 مستندات ضرورية للحصول على قبول للدراسات العليا 
مبتعثون

التخ�ش�شات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��واف��ر  ال��ت��ي 
ال��ازم��ة  امل���دة  وتختلف  املطلوبة. 
القبول من جامعة  للح�شول على 
اإل���ى اأخ����رى ول مي��ك��ن حت��دي��ده��ا، 
ن��وع��ي��ة  ي��ت��وق��ف ع��ل��ى  لأن الأم������ر 
يف  ال��ط��ال��ب  وم��ع��دلت  التخ�ش�ص 

مرحلته الدرا�شية ال�شابقة.

برفع  ب��دوره��ا  و�شتقوم  فيها  يعمل 
البيانات  جميع  م�شتوفيا  ال��ط��ل��ب 
الازمة اإلى الديوان العام للخدمة 
الرقم)3(  ذي  النموذج  وفق  املدنية 
وابتعاث  لعر�شه على جلنة تدريب 
م��وظ��ف��ي اخل���دم���ة امل���دن���ي���ة، وه��ي 
اجل����ه����ة ال�����وح�����ي�����دة امل���خ���ت�������ش���ة يف 

إجراءات االبتعاث
ال��ق��ب��ول  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  •  ب���ع���د 
امل�شدق من امللحق الثقايف يف البلد 
ال���ذي ي��رغ��ب الب��ت��ع��اث اإل��ي��ه، وبعد 
ت���و�ف���ر ج��م��ي��ع �ل�������ص���روط �ل��الزم��ة 
ل���اب���ت���ع���اث، ع��ل��ى امل���وظ���ف ت��ق��دمي 
التي  املخت�شة  اجل��ه��ة  اإل���ى  القبول 

اب���ت���ع���اث م��وظ��ف��ي ج��م��ي��ع اجل��ه��ات 
التي  بع�ص اجلهات  احلكومية عدا 
لأنظمتها  وفقا  منها  البتعاث  يتم 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  كاجلامعات 

املتخ�ش�شة. 
جل��ن��ة  م����واف����ق����ة  �����ش����دور  • ب���ع���د 
الب���ت���ع���اث وال���ت���دري���ب، ي��ت��م اإب����اغ 

ال�������ق�������رار جل����ه����ة ع����م����ل امل����وظ����ف 
لإك��م��ال الإج����راءات ال��ازم��ة مثل: 
اإ����ش���دار ق����رار الب��ت��ع��اث وال��ت��ذاك��ر 
ون���ق���ل امل��ب��ال��غ امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ذل��ك 
اإنها  اإذ  التعليم  وزارة  ميزانية  اإل��ى 
بال�شرف  املخت�شة  الوحيدة  اجلهة 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع امل��ب��ت��ع��ث��ن ب����اخل����ارج 
الرقم  ذي  ال�شامي  للتوجيه  وفقا 
كما   ،1401/8/28 وت��اري��خ   19851
على  بال�شرف  الثقايف  امللحق  يبلغ 
امل��ب��ت��ع��ث ب��ع��د ت���واف���ر الع���ت���م���ادات 

املالية الازمة. 
يح�صر  �أن  �ل�صفر  قبل  • ي�صرتط 
امل���ب���ت���ع���ث ال���������دورة ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا 
ج��ام��ع��ة الإم������ام حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود 

الإ�شامية للمبتعثن.
�شفره  قبل  املبتعث  على  يجب   •
املالية  امل�شتحقات  نقل  م��ن  التاأكد 
م���ن ج��ه��ة اب��ت��ع��اث��ه اإل�����ى م��ي��زان��ي��ة 
امل��ك��ت��ب  ل��ي��ت��م��ك��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
ال���ث���ق���ايف م���ن ال�������ش���رف ع��ل��ي��ه ف��ور 
املبتعث  يتعر�ص  ل  ول��ك��ي  و���ش��ول��ه 

مل�شاكل مالية. 
و�بتعاث  تدريب  جلنة  ت�صرتط   •
ي�شل  اأن  املدنية  اخل��دم��ة  موظفي 
امل���وظ���ف مل��ق��ر ال��ب��ع��ث��ة خ����ال �شتة 
اأ���ش��ه��ر م��ن ت��اري��خ م��واف��ق��ة اللجنة 

واإل يعترب القرار غري نافذ. 
على  يح�شل  اأن  امل��ب��ت��ع��ث  ي��ل��زم   •
ت����اأ�����ش����رية دخ�������ول درا�����ش����ي����ة ل��ل��ب��ل��د 
التاأكد  عليه  وي��ج��ب  اإل��ي��ه،  املبتعث 
اأ�شرته،  م��ن ال��ت��اأ���ش��رية ل��ه ولأف����راد 
وف��ي��م��ا ع���دا ذل���ك ف��ل��ن يتمكن من 
كما  الدرا�شة،  لغر�ص  هناك  البقاء 
التاأ�شرية  حتويل  ي�شتطيع  لن  اأن��ه 
التي دخل بها اإلى تاأ�شرية درا�شية. 

اإ�شدار  • تتولى جهة عمل املوظف 
ال��ت��ذاك��ر ل���ه ولأف������راد اأ���ش��رت��ه اإل���ى 
�ل��در����ص��ة )ي�����ص��رتط ل�صرف  م��ق��ر 
البعثة  م��دة  تقل  األ  الأ���ش��رة  تذاكر 
ع����ن ���ش��ن��ة درا����ش���ي���ة ب����ن����اًء ع���ل���ى م��ا 
م��ن لئحة  ال����17  امل���ادة  ن�شت عليه 
الب���ت���ع���اث(، ك��م��ا ت��ق��وم ج��ه��ة عمل 
املناقات  اإج��راءات  باإكمال  املوظف 

املالية بينها وبن وزارة التعليم. 
الإمل����ام  امل��ب��ت��ع��ث  م��ن  ي�شتح�شن   •
بقوانن واأنظمة البلد املبتعث اإليه 
قبل �شفره �شمانا لعدم وقوعه يف 

حماذير يعاقب عليها القانون.
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متابعة الموظف المبتعث مهمة الملحقين الثقافيين
   اأن��اط��ت لئ��ح��ة اأح��ك��ام اب��ت��ع��اث املوظفن 
بامللحقن الثقافين مهمة متابعة املبتعث 
درا�شيا ورعاية جميع �شوؤونه اأثناء وجوده 

يف مقر درا�شته ون�شت على ما يلي:
الثقافيون  امللحقون  يتولى  اأن   •
املوظفن  الإ���ش��راف على  يف اخل���ارج 

املبتعثن طوال فرتة ابتعاثهم. 
ال�شرية  ح�شن  املبتعث  يكون  اأن   •
وال�������ش���ل���وك حم���اف���ظ���ا ع���ل���ى ���ش��م��ع��ة 
ب����اده م��واظ��ب��ا ع��ل��ى درا����ش���ت���ه، واأن 
يكمل درا�شته خال املدة املحددة يف 

قرار ابتعاثه. 

ي��رتك  اأن  للمبتعث  ي��ج��وز  ل   •
مقر درا�شته اإل بعد اإخطار امللحق 

الثقايف وموافقته على ذلك.
املكتب  اأن  ي��ت�����ش��ح  ت��ق��دم  مم���ا   •
عن  مبا�شرة  امل�����ش��وؤول  ه��و  الثقايف 
اإل��ى  و�شوله  منذ  املبتعث  متابعة 
على  يح�شل  ح��ت��ى  درا���ش��ت��ه  م��ق��ر 
من  ابتعث  التي  العلمية  ال��درج��ة 
املتابعة  م�شوؤولية  وتتمثل  اأجلها. 
ال���ت���ق���اري���ر ال���درا����ش���ي���ة  ت��ل��ق��ي  يف 
وت��ق��ومي��ه��ا ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��واظ��ب��ة 
ال��درا���ش��ي،  ���ش��ريه  وت��ق��دم  املبتعث 

الإج��راءات  الثقايف  املكتب  ويتخذ 
الازمة لتحقيق ذلك. 

ال���ن���م���اذج  ك���اف���ة  ت��ع��ب��ئ��ة  • ي���ل���زم 
امل���ط���ل���وب���ة ال����ت����ي ت�������ش���اع���د ع��ل��ى 
احل�شول على التقارير الدرا�شية. 
ال��درا���ش��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  ك��ان��ت  واإذا 
للمبتعث تنبئ عن عدم اإمكانية حتقيق 
يتم  ف�شوف  اأجله  من  املبتعث  الغر�ص 
تدريب  جلنة  طريق  عن  البعثة  اإن��ه��اء 
واب���ت���ع���اث م��وظ��ف��ي اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة، 
امل��ادة ال�23من  بناء على ما ن�شت عليه 
للموظفن  بالن�شبة  الب��ت��ع��اث  لئ��ح��ة 

املخت�شة  املبتعثن، وعن طريق اجلهة 
املبتعثن.  للطلبة  بالن�شبة  ب���ال���وزارة 
وع����ل����ى امل���ب���ت���ع���ث ال����ت����ع����اون ال����ت����ام م��ع 
للح�شول  امل�شاعدة  يف  ال��ث��ق��ايف  املكتب 
ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر ال��درا���ش��ي��ة ال��ازم��ة يف 
م��واع��ي��ده��ا امل���ح���ددة، وف��ي��م��ا ع���دا ذل��ك 
�شرف  اإي���ق���اف  يف  احل���ق  للمكتب  ف����اإن 
املالية، مما �شيرتتب عليه  املخ�ش�شات 

اإنهاء البعثة. 
ك��م��ا ي��ق��وم امل��ك��ت��ب ال��ث��ق��ايف ب��اإب��اغ 
ال���������وزارة ب���ال���ت���ق���اري���ر ال���درا����ش���ي���ة ع��ن 

املوظفن والطاب املبتعثن. 
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أكاديميا

النهائية  الخ��ت��ب��ارات  ع��ن  التغيب  يعني 
عدم متكن الطالب اأو الطالبة من ح�شور 
الف�شل  اأي من مواد  النهائي يف  الختبار 

لعذر قهري.

�ل�صروط �لعامة
املتغيب  الطالب/الطالبة  يتقدم   )1
عن الختبار النهائي بعذره اإلى عميد 
ال��درا���ش��ي  الف�شل  ب��داي��ة  ق��ب��ل  الكلية 
اأو من  التايل، بوا�شطة الطالب نف�شه 
ينوب عنه ليحيل العذر ملجل�ص الكلية.

الكلية  جمل�ص  قبول  ع��دم  حالة  ويف 

الطالب/الطالبة  اإباغ  العذر، يجب 
ب���ذل���ك ر���ش��م��ي��ا، ويف ح����ال الق��ت��ن��اع 
الختبار  بعقد  الق�شم  يكلف  بالعذر 
اأ�شبوعن  تتجاوز  ل  م��دة  يف  البديل 

من بداية الف�شل.
والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  تبلغ   )2
اإل��ك��رتون��ي��ا ب��ال��ت��ق��دي��ر ال����ذي ح�شل 
عليه الطالب/الطالبة، يف حال قبول 
اأدائ��ه لاختبار البديل يف  عذره بعد 
الثاين  الأ�شبوع  نهاية  اأق�شاها  م��دة 
التايل،  للف�شل  ال��درا���ش��ة  ب��داي��ة  م��ن 
النهائي  ب��الع��ت��م��اد  ال��ع��م��ادة  وت��ق��وم 

للدرجة مع اإتاحة معاجلة الت�شجيل 
للطالب/الطالبة.

الخ��ت��ب��ار  نتيجة  ر���ش��د  ت��اأخ��ر  اإذا   )3
ال��ب��دي��ل اإل���ى م��ا ب��ع��د ب��داي��ة الأ���ش��ب��وع 
يعتمد  ال��درا���ش��ي  الف�شل  م��ن  الثالث 
تعديل الدرجة، وتقوم العمادة بحذف 
اإ�شافة  تعذر  مع  ت�شجيله،  من  املقرر 

اإلى مقرر اآخر للطالب/الطالبة.
4( ي��ج��وز ع��ق��د الخ��ت��ب��ار ال��ب��دي��ل 
النهائية  الخ��ت��ب��ارات  ف���رتة  اأث��ن��اء 
ومتت  مبكرا  ال��ع��ذر  ت��ق��دمي  مت  اإذا 

املوافقة عليه.

موعد
حصد الثمار

الدفعة  بتخريج  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  نهاية  احتفلنا 
ال�����19 ب��ح�����ش��ور وت�����ش��ري��ف ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امللكي 
ع�شري،  منطقة  اأم���ري  خ��ال��د،  ب��ن  في�شل  الأم����ري 
اجلامعة  له  تبتهج  م�شرق  با�شم  يوم  التخرج  واإن 
وخ��ري��ج��وه��ا ك��اف��ة ل��ك��ون��ه م��وع��د ح�����ش��د ال��ث��م��ار 
ملوؤها  ك��ان  �شنوات  امتدت  مرحلة  باإنهاء  والفرح 
فهو  ول��ذل��ك  املتوا�شل؛  واجل��ه��د  امل�شتمر،  العمل 
عليها  ي�شتحقون  خ��ري��ج،  ل��ك��ل  ���ش��ع��ي��دة  م��ن��ا���ش��ب��ة 

التهنئة والدعاء.
ع��ال  ق���در  ع��ل��ى  ال��ط��اب  ي��ك��ون  اأن   ونرجو  
من التاأهيل والثقة، واأن ي�شهموا يف خدمة دينهم 
ا�شمه وخ��دم��ت��ه حتت  م��ن  وال��رف��ع  وب��ن��اء وطنهم 
ك���ل ال���ظ���روف امل��م��ك��ن��ة ب��ك��ل ث��ق��ة وج�������دارة، وه���ذا 
اأن  الكثري يجب  ق��دم لهم  ال���ذي  امل��ع��ط��اء  ال��وط��ن 
وعليهم  املمكنة،  ال��درج��ات  بكل  له  اأوف��ي��اء  يكونوا 
اإن التعليم  األ تخدرهم الدرجة العلمية بل  اأي�شا 
امل�شتمر والتدريب ي�شقل املهارات ويقويها وي�شنع 
ال�شخ�شية التي جتد ترحيبا وقبول يف كل الأماكن 

والوظائف.
ال���دف���ع���ة 19 اخ��ت��ت��م��ت ال���رح���ل���ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
اأن نكون وفقنا  امللك خالد، ونرجو  اأرج��اء جامعة 
التي  ال�شعاب  ك��ل  وتذليل  خلدمتهم  ال��ع��م��ادة  يف 
بعد  ت��وا���ش��ل��ه��م  ينقطع  ل  اأن  وي��ج��ب  واج��ه��ت��ه��م، 
ملن  ت��ق��دم  بع�ص خدماتها  ف��ال��ع��م��ادة يف  ال��ت��خ��رج؛ 

يتخرج كل الحتياجات املمكنة.

د. عبد المحسن
القرني
عميد القبول والتسجيل
جامعة الملك خالد
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ضوابط لمنع التغيب عن االختبارات النهائية 

مواقع التواصل االجتماعي لعمادة القبول والتسجيل
Regandadmkku :سناب شات

Httb:/telegram me/regandadmkku :تلغرام

التخرج... خطوات تقود الطالب
إلى سوق العمل

ال������ق������ب������ول  ع����������م����������ادة  ت���������ق���������وم   •
والت�شجيل مبراجعة جميع �شجات 
اأن  م��ن  للتاأكد  وتدقيقها  ال��ط��اب 
الطالب اأو الطالبة قد اأكما جميع 

متطلبات التخرج.
والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  ت��رف��ع   •
تت�شمن  م��ذك��رات  اجلامعة  ملجل�ص 
املر�شحن  ال��ط��اب  ب��اأ���ش��م��اء  ق��وائ��م 
تلي  جل�شة  اأول  يف  وذل���ك  للتخرج، 
فرتة الختبارات النهائية لكل ف�شل 

مبا يف ذلك الف�شل ال�شيفي.
• ال��ط��اب ال��ذي��ن ي��ح�����ش��ل��ون على 
الذين  اأو  )ل(  مكتمل  غ��ري  تقدير 
ب��دي��ل يف مقر  ب��اخ��ت��ب��ار  ل��ه��م  ي�شمح 
اآخ�����ر م�����ش��ت��وى درا����ش���ي  اأك�����ر يف  اأو 
اأو من يف حكمهم،  لربنامج التخرج 
ت����رف����ع ب�������ش���اأن���ه���م م�����ذك�����رات ت��خ��رج 
املتطلبات،  ا�شتكمالهم  حال  اإفرادية 

مشهور العمري

يتخرج الطالب بعد اإنهاء متطلبات التخرج 
األ  على  ال��درا���ش��ي��ة،  اخل��ط��ة  ح�شب  بنجاح 
يحدده  ال���ذي  ع��ن  ال��رتاك��م��ي  معدله  يقل 
جمل�ص اجلامعة املعنية لكل تخ�ش�ص، ول 

يقل يف كل الأحوال عن تقدير »مقبول«.
ويجوز ملجل�ص الكلية بناء على تو�شية 
م��ق��ررات  حت��دي��د  املخت�ص  الق�شم  جمل�ص 
لرفع  الطالب/الطالبة  يدر�شها  منا�شبة 
معدله الرتاكمي، وذلك يف حالة جناحه يف 

املقررات، ور�شوبه يف املعدل الرتاكمي.
ال��ل��وائ��ح  اأ���ش��ا���ش��ي��ان يف  ���ش��رط��ان  وورد 

اجلامعية اخلا�شة بالتخرج، وهما:
• األ يقل معدله الرتاكمي عن 2 من 

5 اأو ما يحدده جمل�ص اجلامعة.

• اإنهاء جميع متطلبات اخلطة.
اآلية تنفيذ تخريج الطلبة

وي��ع��د اآخ����ر ف�����ش��ل درا����ش���ي يف �شجل 
ف�����ش��ل  ه����و  ال���ط���ال���ب���ة  اأو  ال���ط���ال���ب 

التخرج.
• الطاب الذين تقت�شي خططهم 
التدريب  متطلبات  اإنهاء  الدرا�شية 
اأ����ش���م���اوؤه���م ملجل�ص  ت��رف��ع  ال��ع��ل��م��ي، 
اجلامعة بطلب املوافقة على منحهم 
الدرا�شي  الف�شل  نهاية  يف  ال��درج��ة 
الذي ينهون فيه هذا املتطلب، على 
اأن تثبت يف �شجل الطالب اأو الطالبة 
العبارة الآتية: "ا�شتكمل الطالب اأو 
العملي  التدريب  متطلبات  الطالبة 

خال هذا الف�شل".
وث����ي����ق����ة  خ�������ري�������ج  ك��������ل  مي������ن������ح   •
ت������خ������رج ب�����ال�����ل�����غ�����ت�����ن: ال����ع����رب����ي����ة 
ا�شمه  ف��ي��ه��ا  والإجن��ل��ي��زي��ة،  يو�شح 
رب���اع���ي���ا وم����ك����ان امل����ي����اد وت���اري���خ���ه 
التي  والدرجة  والتخ�ش�ص  والكلية 

التخرج  عند  وتقديره  عليها  ح�شل 
الوثيقة من  وت��وق��ع  ال��ق��ي��د،  وح��ال��ة 
وتختم  والت�شجيل،  ال��ق��ب��ول  عميد 

بختم اجلامعة.

بدل المفقود
وث��ي��ق��ة  ت��ل��ف  اأو  ف���ق���دان  ح����ال  • يف 
التخرج ميكن اإ�شدار بدل مفقود اأو 

تالف  وفقا ملا ياأتي:
ال��ط��ال��ب��ة عن  اأو  ال��ط��ال��ب  ي��ع��ل��ن   •
ف���ق���دان وث��ي��ق��ة ت��خ��رج��ه يف اإح����دى 
ي��ت��ق��دم  اأن  امل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى  ال�����ش��ح��ف 
ب��ط��ل��ب اإ�����ش����دار ب����دل م��ف��ق��ود بعد 
م�شي اأ�شبوعن على تاريخ الإعان، 
يح�شر  اأو  بطلبه.  الإع���ان  وي��رف��ق 

وثيقته التالفة.
• يو�شع ختم بعبارة »بدل فاقد« اأو 

»بدل تالف« على كل وثيقة بديلة.
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كاثرين شولتز.. المسيرة الدراسية والمهام والخبرات
تن�شيق التعليم العايل يف الولية.

التعليم  يف  امل�شاعدة  برنامج  تقود   •
دولر  م���اي���ن   110 ب��ق��ي��م��ة  ال���ع���ايل 

اأمريكي.
الأك����ادمي����ي����ة  ال�����ربام�����ج  ت�����راق�����ب   •
ت�شعى  ال���ت���ي  اجل���دي���دة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
اأو  لع��ت��م��اده��ا  ال���ولي���ة  يف  للت�شغيل 
رف�����ش��ه��ا. وم����ن اأ����ش���ه���ر م���ا اع��ت��م��دت��ه 
م���ن ب���رام���ج ب���رن���ام���ج اإ�����ش����دار دب��ل��وم 
اجلامعة  يف  الأفريقية  الدرا�شات  عن 
يف م���رح���ل���ة م����ا ب���ع���د ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
ماج�شتري  املحا�شبة،  عن  وماج�شتري 

عن  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ايل  التعليم  جلنة  رئي�شة 
املتحدة،   بالوليات  »مريلند«  ولية  حاكم 
اإب��ري��ل 2014.  10 م��ن��ذ  م���ويل»  اأو  »م��ارت��ن 
وقد تخرجت يف كلية »وي�شرتن مريياند 
كولدج« عام 1971، وح�شلت على الدكتوراه 
م��ن جامعة  ع���ام 1980  ال��ق��ان��ون  يف جم���ال 
»وي�������ش���رتن م���ريي���ان���د» يف ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون 

وا�شمها الآن »ماكدينال كولدج«.

مهام عملها
التعليم  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر   •
ال����ع����ايل ل����ولي����ة م���ريي���ان���د، وك���ال���ة 

التنوع  وبرنامج  الت�شويقي،  الإح�شاء 
احل���������ش����اري، وت��خ�����ش��ي�����ص م�����ش��اح��ة 
للن�صاط �لفيزيائي لطالب ماج�صتري 

ال�شحة العامة.
ال��ولي��ة  حل��اك��م  ا���ش��ت�����ش��ارات  • ت��ق��دم 
ول���ل���م�������ش���رع���ن ح����ي����ال ال�������ش���ي���ا����ش���ات 

واملبادرات التعليمية.
ل��ل��خ��دم��ة  ح���ي���ات���ه���ا  ج����ل  • ك���ر����ش���ت 

العامة.

خبراتها
ال����ولي����ة،  مل�����ش��ل��ح��ة  ال���ع���م���ل  • ق���ب���ل 

العام  للنائب  م�شاعدة  كاثرين  كانت 
للولية �شبعة اأعوام.

• كانت ع�شوا يف الفرق القانونية يف 
املوارد الب�شرية وق�شم الأر�شفة.

يف  ال��ب�����ش��ري��ة  امل����وارد  م��دي��ر  • ن��ائ��ب��ة 
بداية اإدارة حاكم الولية »اأو مايل«.

جوائز:
ح�شلت »كاثرين» على جائزة املحامي العام 
نظري عملها  30 عاما وخدمتها ال�شتثنائية 
القيادة  وجائزة   ،2001 حتى   1984 عام  من 

ال�شتثنائية يف عام 2011.

المصدر: صحيفة
»تايمز هاير اديوكاشن«

الهدف  حتقق  اأن  جورجيا  جامعة  »ت�شطيع 
الذي مبوجبه ت�شتطيع اأن تغري  وجه  العامل 
الكبري؛  ال�شيء  ذل��ك  فعل  يف  جنحت  م��ا  اإذا 
ال����ذي رمب���ا و���ش��ف��ت��ه ب��ال�����ش��يء  اجل�����ريء اأو 

املجنون اأو حتى املتغطر�ص، ولكني �شاأفعله«.
هكذا بداأ مدير جامعة ولية جورجيا، 
مارك بيكر حديثه بعيد اأن تولى من�شبه عام 
اأول��وي��ات  ترتيب  ب��اإع��ادة  ق���رارا  2009 متخذا 
الأه�������داف يف ب��ي��ان ر���ش��ال��ة اجل��ام��ع��ة ح��ي��ال 

معدلت التخرج وبقاء الطاب يف اجلامعة.
اآن��������ذاك مل ي���ك���ن ي������دري م����ا ال�����ش��ب��ي��ل 
لتحقيق هدفه: اأن ت�شحى اجلامعة منوذجا 
اجل��ام��ع��ات من  تعليم ط��اب  ب��ه يف  يحتذى 
النجاح  حتقيق  م��ن  ليتمكنوا  اخللفيات  ك��ل 

الأكادميي واملهني مبعدلت عالية.
واملوؤ�شف اأنه مرت ثاث �شنوات عجاف 
مل ي������زدد ف��ي��ه��ا م����ع����دلت ت���خ���رج ال���ط���اب 
الأ�شبانية  الأ����ش���ول  واأ���ش��ح��اب  م��ن  ال�شود 
الأول  اجليل  وط��اب  املنخف�ص  وامل��داخ��ي��ل 
اآب����اوؤه����م ومل ي��ع��ي�����ش��وا يف  مم���ن مل ي���در����ص 
الوليات املتحدة، بل ظلت بالوترية نف�شها، 
بن  الأول�������ى  ت���ك���ون  اأن  اآن�������ذاك  ت��ف��ل��ح  ومل 

اجلامعات الأمريكية.
احللم  ذل��ك  اأفلح يف حتقيق  بيكر  لكن 
اأو  البيانات  حتليل  ا�شتخدم  عندما  لح��ق��ا 
البيانات الكربى كما يحلو للبع�ص ت�شميتها؛ 
ب��ج��م��ع��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا يف جم��م��وع��ات  ق����ام  اإذ 
وهذا  والجت��اه��ات،  النماذج  لك�شف  بياناتية 
لدعم  وي�شتخدم  متبع  اجلامعات  يف  العرف 
قوانن  واإ���ش��دار  املوظفن  واإدارة  ال��ط��اب 

اإدارية ذات �شبغة ا�شرتاتيجية.
ب�شكل  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ات   وتعاين 
ال��ط��اب يف اجلامعة،  بقاء  م��ن م�شكلة  ع��ام 
ف�شا عن التكاليف ال�شخمة التي يتكبدها 
ال���ط���ال���ب وال����ش���ت���ع���داد امل���ت���دين امل�����ش��ت��وى، 
وهذان الأمران ي�شكان اأكرب م�شكلة تواجه 
املركز  اإح�شائيات  ح�شب  وذل��ك  اجل��ام��ع��ات، 
التعليم  لإح�����ش��ائ��ي��ات  الأم���ريك���ي  ال��وط��ن��ي 

.NCES

مؤشرات سلبية
واإذا خرجنا اإلى دائرة ال�شود وطاب اجليل 
املنخف�شة فاإن  امل��داخ��ي��ل  واأ���ش��ح��اب  الأول 
اأربعة  يتخرج  اإذ  اأ���ش��واأ؛  تكون  الإح�شائيات 
م���ن ك���ل 10 يف ���ش��ت ����ش���ن���وات، ب��ي��ن��م��ا ي��ك��ون 
احل�����ال اأف�����ش��ل يف ال��ب��ي��ئ��ات الأخ������رى ال��ت��ي 
ولية  جامعة  لكن  والبي�ص،  الأثرياء  ت�شم 

كيف تستخدم جامعة والية جورجيا »البيانات الكبرى«؟
ن�شف  م���ن  اأك�����ر  لأن  ت��ن��ج��ح  مل  ج���ورج���ي���ا 
طابها ياأتون من اأ�شول من ذوي املداخيل 
حتري  اجلامعة  ق��ررت  ثم  ومن  املنخف�شة؛ 
املوؤدية  الأ�شباب  يف  بالتحقيق  فعملت  الأم��ر 
ن��ائ��ب مديرها  التحقيق  وت��راأ���ص  ذل��ك  اإل���ى 
الكثري من  اأن  ال��ذي وج��د  رن��ي��ك»  »ثيموين 
لكنهم   credits �لنقاط  يجمعون  �لطالب  
ال�شبب يف  التخرج. ويرجع  ل يقرتبون من 
اأن ال��ط��اب ي��خ��ت��ارون تخ�ش�شا  اإل���ى   ذل��ك 
خ��اط��ئ��ا اأو ي���اأخ���ذون دور����ش���ا م��ت��ق��دم��ة، مما 
اأموالهم  يجعل وقتهم ي�شيع �شدًى وت�شيع 
يف اأخذ مزيد من الدرو�ص اأو اإعادة ما اأخذوه 

من درو�ص ف�شلوا يف ا�شتيعابها اأول مرة.
البحث  فريق  نظر  يف  ال�شبب  ويرجع   
اإلى عدم وجود  الن�شيحة  ال�شديدة؛ ومن ثم 
جلاأنا، والكام لبيكر، اإلى »البيانات الكربى 
ووج�����ود ِف����رق ا���ش��ت�����ش��اري��ة ط��اب��ي��ة يف ط��ول 

وعر�ص اجلامعة«.
واكب هذا القرار و�شول تقنيات حديثة 
التعليم.  البيانات يف جمال  يف جمال حتليل 
اأول  �شتايت»  »ج��ورج��ي��ا  اأ���ش��ح��ت   2011 ففي 
جامعة يف جلب برجميات �شركة »اإديوكا�شن 
اأدف������ي������زوري ب�������ورد« )جم���ل�������ص ا����ش���ت�������ش���ارات 
ال��ت��ع��ل��ي��م(، وه���و ب��رن��ام��ج اإل���ك���رتوين متتلكه 
القرارات  اآلف  تتبع  نظام  ببناء  تقوم  �شركة 
التي يتخذها الطاب كل يوم، ويتوقع القرار 

الراجح الو�شول للنجاح الأكادميي. 

بيانات 10 سنوات
وقامت ال�شركة با�شتخدام بيانات 10 �شنوات 
خا�شة بكل طالب وخريج ومنهج يف اجلامعة 
م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر من���وذج وم��ع��اي��رت��ه، وراأى 
النور بالفعل يف اأغ�شط�ص 2012، وطوال هذه 
الفرتة كان الربنامج ينخف�ص اأكر من 800 
من  لينبه  طالب  األ��ف   30 ب���  مرتبط  متغري 
ما  ح�شب  درا���ش��ي��ة  متاعب  يف  ل��ل��وق��وع  يتجه 

يرى النموذج.
�شجل  ال��ت��ي  امل��ن��اه��ج  ال��ب��ي��ان��ات  وت�شمل 
الطاب فيها مع �شجل احل�شور والن�شراف 
متغري  كل  يو�شع  ل  ولكن  ال��درج��ات،  وبيان 
ح�شل  م��ا  اإذا  فمثا  ال��ربن��ام��ج،  ح�شبان  يف 
ال��ط��ال��ب ع��ل��ى درج���ة )B-(  يف ال��ري��ا���ش��ي��ات 
يكون  فلن  اإجنليزية  لغة  وتخ�ش�شه  الأولية 
ال��ع��ام��ة  ه���ذه  اأن  ب��ي��د  م�شكلة  اأي����ة  ه��ن��ال��ك 
���ش��ت��ك��ون ع��ائ��ق��ا اأم���ام���ه اإذا م��ا ك���ان ال��ط��ال��ب 
هذا  ويف  الكيمياء،  يف  التخ�ش�ص  يف  ي��رغ��ب 
احل���ال���ة ���ش��ي��ت��دخ��ل ال��ن��ظ��ام  وي��ر���ش��ل ر���ش��ال��ة 
اإلكرتونية اآلية للطالب وال�شت�شاري  يطلب 

منهما الجتماع ملناق�شة الأمر.
اأك��ر من  النظام  الأول حدد  ويف عامه 

النتائج  وك��ان��ت  م�����ش��اب��ه.  اج��ت��م��اع��ا  األ����ف   50
قائا:  »بيكر»  �شرح  اإذ  ال��ف��ور؛  على  مثمرة 
الذين  الطاب  اأع��داد  يف  انخفا�شا  »�شاهدنا 
التخرج  م��ع��دلت  وحت�شنت  اجلامعة  ت��رك��وا 

خال العام التايل«. 
واأكد »بيكر »اأن ل �شيء يف الكون ي�شري 
ي�شمح  البيانات  فجمال  بياناته؛  حتليل  دون 
للجامعة بت�شخي�ص خربات التعليم لع�شرات 
بطريقة  واح����دة  م���رة  ال��ط��اب  م��ن  الآلف 
مم��ي��ك��ن��ة، ف��ن��ظ��ام��ن��ا ال��ت��ع��ل��ي��م الآن ي��ف��ع��ل ما 
ج��داً؛ فهو  كلية �شغرية  الأ���ش��ات��ذة يف  يفعله 
يراقب الطاب ب�شكل م�شتمر. وعندما يرون 
بالتدخل  الأ���ش��ات��ذة  ي��ق��وم  ي��ح��دث  م��ا  �شيئا 

وكذلك النظام.

ريادة أميركية
وت��ع��د ج��ام��ع��ة ج��ورج��ي��ا �شتايت واح����دة من 
ال��ري��ادة يف حتليل  لها  اأم��ريك��ي��ة  11 جامعة 
البيانات لدعم معدلت جناح الطاب، وذلك 
يف اإطار ما ي�شمى ب� »احتاد الإبداع اجلامعي« 
ال��ولي��ات  ت��اآل��ف ي�شم ج��ام��ع��ات  UIA، وه��و 
املتحدة الأمريكية تكّون يف عام 2014 ملعاجلة 
املفرت�ص  الأمريكين  املواطنن  احتياجات 

اأن ميثلوا قوى العمل يف الوليات املتحدة.
الأبي�ص  البيت  يف  ع��ق��دت  اأم�شية  ويف 
اإب������ان ح��ك��م ب������اراك اأوب����ام����ا اأع���ل���ن اأع�����ش��اء 
الحت�����اد اأن���ه���م ي��خ��ط��ط��ون ل��ت��خ��رج ٦8 األ���ف 
يتحلون  املقبل  العقد  ط��وال  اأمريكي  طالب 
 Predictive التوقعي  التحليل  يف  مبهارات 
Analytics  يف التخطيط العملي، وي�شعون 
اإل��ى 94  ل��زي��ادة ع��دد اخلريجن لت�شل  الآن 

األف طالب. 
الإبداع اجلامعي  اأع�شاء احتاد  وي�شعى 
الكربى،  للبيانات  ا�شرتاتيجيات  و�شع  اإل��ى 
ال�����ق�����رارات  ات����خ����اذ  ع���ل���ى  الإدارة  ت�������ش���اع���د 
وال��ت��خ��ط��ي��ط الأك����ادمي����ي ���ش��م��ن اجل��ام��ع��ات 
امل�شرتكة يف الحتاد التي طبقت ثاث منها 
ت�شتعمل  واأخ����ريا  ال��ت��وق��ع��ي.  التحليل  ن��ظ��ام 
ت�شجيل  يف  البيانات  �شتايت  جورجيا  جامعة 

الطاب اجلدد وم�شاعدتهم بعد 
اجلامعة،   يف  بقبولهم  عر�شا  تلقوا  اأن 
ب��ي��د اأن ه��ن��ال��ك ب��ع�����ص الأ����ش���ئ���ل���ة ت�����دور يف 
اأذهانهم؛ ومن ثم طورت اجلامعة ما ي�شمى 
Chatbot احلافل  ب� »�شندوق احلوار الآيل« 
ب��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة امل��ت��ك��ررة، وكل 
ي��دل��ف��وا يف ح��وار  اأن  ال��ط��اب فعله   م��ا على 

اإلكرتوين مع  اآلة ل يعرفونها.
���ش��ن��ت��ن��اول جتربة  امل��ق��ب��ل  ويف الأ���ش��ب��وع 
الكربى،  البيانات  مع  اريزونا  ولي��ة  جامعة 

فانتظرونا.
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جامعات دولية

الهروبية االفتراضية!
يف  وال��ث��ق��ايف  الجتماعي  التغيري  ب��درا���ش��ة  املهتمة  ال��ب��ح��وث  خمتلف  ت��وؤك��د 
جمتمعاتنا اأن اإقبال �شبابها من الذكور على م�شاهدة الربامج التلفزيونية 
الريا�شية والأفام، ومن الإناث على متابعة امل�شل�شات الدرامية  قد اأثرت 
لذواتهم وجمتمعهم،  وت�شوراتهم  و�شلوكياتهم  اإدراكاتهم  على  كبري  ب�شكل 
لهم  حتقق  و�شيلة  متثل  باعتبارها  لديهم  يوميا  هاج�شا  ت�شكل  واأ�شبحت 
»الهروبية« من واقعهم الجتماعي اإلى واقع اآخر بديل عنه يجدون فيه ما 

ين�شيهم م�شاكلهم ويحققون فيه اأحامهم ولو ب�شفة افرتا�شية. 
املفكر الجتماعي »جورج  يبينه  التلفزيونية وفق ما  الربامج  اإن هذه 
ثقافة  ن�شر  على  تعمل  واملجتمع«  ال��ذات  »العقل،  ب�  املو�شوم  كتابة  يف  ميد« 
اخل�شوع عرب غ�شلها للدماغ اجلمعي جلماهري ال�شباب العربي عرب القيم 
الثقافة  �شلطة  على  ج�شيما  ���ش��ررا  حت��دث  فاإنها  ث��م  وم��ن  ت�شوقها؛  التي 
دوره  املثقف  لفقدان  نتيجة  املجتمع  يف  التغيري  لآل��ي��ات  وتعطيا  والقيم 
التنويري الذي يعتربه املفكر الإيطايل »انطونيو غرام�شي« اأ�شا�ص التوازن 

القيمي فيه.
�شور  من  ل�شيول  هائا  تدفقا  العربية  املجتمعات  من  العديد  وت�شهد 
جمتمعات  اإل��ى  فقط  لي�ص  تتحول  جعلها  وامل�شل�شات،  والأف���ام  الريا�شة 
الكلية للفرجة  ال��روؤي��ة  اإل���ى ره��ائ��ن داخ���ل منظومة  اأي�����ش��ا  امل�����ش��اه��دة، ول��ك��ن 
الباحث  يقول  مثلما  جعلها،  ال��ذي  اجلامد  الفرتا�شي  واخليال  الريا�شية 
الج��ت��م��اع��ي »م��ي�����ش��ال ف��وك��و«، تعي�ص ح��ال��ة م��ن ال��اجت��ان�����ص وال��ا���ش��ت��ق��رار 
والنطواء  النعزال  يف  والرغبة  والفردانية  العنف  عليها  تطغى  وال��اواق��ع، 
اأو الذوبان يف الآخ��ر، مما ي�شتدعي التحرك عاجا وبكل الطرق  على الذات 
ديناميكية  على  التلفزيونية  الربامج  هذه  مبخاطر  �شبابها  لتوعية  املتاحة 
التطور والتغيري يف اأو�شاطهم والعمل على حتويل الريا�شة من فعل امل�شاهدة 
والهروبية الفرتا�شية لديهم اإلى ثقافة للممار�شة، حتقق اأهدافها الوظيفية 

وت�شهم يف ت�شكيل مكونات وعيهم الثقايف وانتمائهم احل�شاري.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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أستراليا
ملطالب  ال���ش��رتال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ا�شتجابت 
اأدرجتها  ال��ت��ي  التعديات  بعد  جامعاتها 
ب�شكل  ت�شر  وال��ت��ي  العمل  ت��اأ���ش��ريات  على 
مبا�شر على قطاع مايل �شخم، وهو �شناعة 
اإلى 1٦  الذ�ص ت�شل قيمته  العايل  التعليم 

مليار دولر اأمريكي.

زيمبابوي
قانون خا�ص  على  برملان زميبابوي  واف��ق   
ين�ص  والتقنية،  والعلوم  العايل  بالتعليم 
على حتويل اجلامعات اإلى مراكز �شناعية. 
وجاءت تلك املبادرة بعد زيارة وزير التعليم 
ال���ع���ايل يف ال���ب���اد ك���ربي���ات اجل��ام��ع��ات يف 
حتويل  وراء  �شعيا  اجلنوبية  واأمريكا  اآ�شيا 
اجلامعات الزميبابوية اإلى مراكز �شناعية 

يف غ�����ش��ون 10 ���ش��ن��وات ف��ق��ط، ف�����ش��ا عن 
اإيقاف ال�شهادات اجلامعية املزيفة.

ألمانيا
رغ����م ان��خ��ف��ا���ص ع����دد ال���اج���ئ���ن اجل���دد 
اإل���ى اأمل��ان��ي��ا، ف���اإن ع��دد م��ن �شجل منهم يف 
اجلامعات يف ازدياد كبري، ح�شب ما تو�شلت 
اأم���ام م��وؤمت��ر املديرين  اإل��ي��ه درا���ش��ة قدمت 

الأملان اجلامعين. 

كينيا
للتنمية  ال���دويل  البنك  رئي�ص  ن��ائ��ب  دع��ا   
اخلا�ص  القطاع  هانوزين«  »كيث  الب�شرية 
وقدراتهم  اخلريجن  م��ه��ارات  �شقل  اإل��ى 
م��ن اأج���ل ال���ش��ه��ام يف حت��وي��ل ومن��و ال��ق��ارة 

ال�شمراء.

تونس
 ات��ف��ق��ت دول امل���غ���رب ال��ع��رب��ي، )ت��ون�����ص 
واجل���زائ���ر وامل���غ���رب ول��ي��ب��ي��ا وم��وري��ت��ان��ا( 
على زي���ادة ال��ت��ع��اون م��ع م��راك��ز الإب���داع 
الجتماعي  وال��رتاب��ط  العايل  والتعليم 
اأوروب��ي��ة  دول  �شراكات مع خم�ص  ب��اإب��رام 
هي: فرن�شا اإيطاليا ومالطا و الربتغال 

واإ�شبانيا، ت�شتمر عامي2017 و 2018.  

إندونيسيا
 اق����رتح ع����امل الق��ت�����ش��اد الن��دون��ي�����ش��ي 
ال�شراكات  تقوية  �شيمنادتانك«  »دجمان 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ا ب���ن الحت�����اد الأوروب������ي 
العلوم  جم��الت  يف  ل�شيما  واإندوني�شيا، 
من  وال��ري��ا���ش��ي��ات  والهند�شة  والتقنية 
الب�شري  امل���ال  راأ����ص  اأج���ل حت�شن ج���ودة 

يف  املناف�شة  غ��م��ار  ال��دول��ة  تخو�ص  لكي 
العامل الرقمي.

الواليات المتحدة
الأمريكية  »م��ريي��ان��د«  جامعة  حتتفل 
للولية  الوطني  باليوم  الح��ت��ف��ال   اإل��ى 
اح��ت��ف��الت  وت��ق��ي��م   2017 اإب���ري���ل   29 يف 
 400 وتقدم  الأك��ادمي��ي  والتميز  لاإبداع 
�أجل  من  جمانا  و�أ���ص��ري  تعليمي  ن�صاط 
بث الإلهام يف نفو�ص خمرتعي امل�شتقبل؛ 
ومن �شمن هذه الفعاليات »افعل اخلري 
ب��ت��ع��ل��ي��م الآخ�����ري�����ن وب���ت���ق���دمي ال��ط��ع��ام 
ل���ه���م«، و���ش��ي��ق��وم خ��ال��ه��ا ط��ه��اة مطبخ 
اجلامعة بتقدمي وجبات لذيذة متنوعة 
للم�شتحقن يف املجتمع، وفعالية »ات�شل 

باأنا�ص من دولة اأخرى«.

ماليزيا: 
سننافس
أكسفورد 
وهارفارد 
في 2050

ذا تكلفة فعالة اقت�شاديا يف ظل معدل 
تغيري العملة احلايل املتدين.

تساؤالت واقعية
وت��ع��ج��ب اإدري���������ص ع���ن ال�����ش��ب��ب ال���ذي 

المصدر: صحيفة
»نيو سترايت تايمز« الماليزية

»اإن التح�شن امل�شتمر يف جودة التعليم 
العايل يف ماليزيا �شيقلل حاجة الباد 

لإر�شال طابها للدرا�شة يف اخلارج«.
ال��ع��ايل  التعليم  وزي����ر  ب����داأ  ه��ك��ذا 
يف م��ال��ي��زي��ا »دات������وك ����ش���ري اإدري�������ص« 
ت�شريحاته يف مقابلة مع �شحيفة »نيو 
�شرتايت تاميز« املاليزية اأثناء افتتاحه 
���ش��رح��ا اأك���ادمي���ي���ا ب��ق��ي��م��ة 20 م��ل��ي��ون 
»ماح�شا»  جلامعة  ماليزي  »رينغيت» 
اأن��ه  اإب��ري��ل 2017، م��وؤك��دا  امل��ال��ي��زي��ة يف 
ن�شرف  يجعلنا  وجيه  �شبب  يوجد  »ل 
اأم��وال طائلة يف الوقت الذي تتح�شن 

فيه جودة التعليم لدينا«.
حتت�شن  باأنها  تفتخر  فماليزيا 
ك��ربي��ات اجل��ام��ع��ات الأك����ر مت��ي��زا يف 
العامل. واأكد اأن اإر�شال الطاب ل يعد 

للخارج  طابها  لإر���ش��ال  ماليزيا  ي��دع 
جامعات  خم�ص  اأف�شل  حتت�شن  وه��ي 
»كاباجنا�شان«،  جامعات  منها:  بحثية 
بينما  »م��الي��ا«،  و  ماليزيا«،  »�شاينز  و 
ي���در����ص ال���ط���اب امل��ال��ي��زي��ون يف ح��ال 

ت��ع��د �شمن  الب��ت��ع��اث يف ج��ام��ع��ات ل 
كربيات اجلامعات البحثية يف العامل. 

نهدر  »مل��اذا  قائا  اإدري�ص  وت�شاءل 
اإذا كان يف  اأربع مرات  اأموال م�شاعفة 

الإمكان اأن يدر�ص الطاب هنا؟!«. 
امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ح�����ش��ن  اأن  واأ�����ش����اف 
مي��ك��ن مل�����ش��ه يف ال�����ش��ع��ود امل�����ش��ت��م��ر يف 
���ش��ل��م ال��ت�����ش��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
يف ال�������ش���ن���وات الأرب�������ع امل��ا���ش��ي��ة ���ش��واء 
ال��ت�����ش��ن��ي��ف  اأو  »ت����امي����ز«  ت�����ش��ن��ي��ف  يف 

الأكادميي جلامعات العامل.

المضي قدما
التعليم  م�����ش��ت��وى  اأن  اإدري�������ص  واأردف 
امل�شماة  ال����وزارة  ي��واك��ب خطة  ال��ع��ايل 
اأثنت  والتي  ال�شعود«  »امل�شي قدما يف 

عليها اململكة املتحدة.
واأكد اأنه بحلول عام 2025 �شيكون 
اأف�شل 100 جامعة  ملاليزيا قدم �شمن 

التي  املو�شوعات  حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف 
تدر�ص اأو مكانة الدولة اأو اجلامعة.

وتابع »مل ن�شل بعد لهذه املرحلة 
لكننا نعد بذلك يف النهاية ولن ياأخذ 
اأع��وام��ا طويلة؛ فمعدل حت�شن  الأم��ر 
يف  بالفعل  �شيجعلنا  ال��ع��ايل  التعليم 

م�شاف تلك اجلامعات املتقدمة.
واأكد اأنه يف غ�شون 20 اإلى 30 عاما 

ون��دا  بكتف  وكتفا  ب��راأ���ص  راأ���ش��ا  �شنقف 
وكمربيدج  اأك�شفورد  جامعات  مع  بند 
وهارفارد العريقة.  وبحلول عام 2050 
اأف�شل 20  ملاليزيا مكان �شمن  �شيكون 

جامعة يف العامل باأ�شره«. 
طفرة  هنالك  �شيكون  باأنه  ووع��د 
جلامعات ماليزيا يف الت�شنيف العاملي 

للجامعات يف 2020 .
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فضاءات

أسئلة لصناعة الفارق
يبدو  ل  التي  اليومية،  اأ�شغالنا  دوام���ة  يف 
اأن ل��ه��ا ن��ه��اي��ة، ك���ث���ريا م���ا ت��ت��ن��ح��ي ج��ان��ب��ا 
واقعنا  التاأمل يف  عادة  وهي:  عادة جميلة، 
وما  املنظومة،  �شمن  احلقيقية  واأدوارن�����ا 
ي��رتت��ب على ه��ذا ال��ت��اأم��ل م��ن ال��ع��ودة اإل��ى 
وت�شحيح  الأداء،  وحت�شن  الطريق،  ج��ادة 

الأخطاء. 
ال�شناعة  موؤ�ش�شات  ق��ي��ادة  �شياق  يف 
والأع������م������ال؛ ت���ط���رح الأ�����ش����ت����اذة ب��ج��ام��ع��ة 
 Cynthia  »هارفارد، »�شينثيا مونتجومري
الرائع  كتابها  مقدمة  يف   Montgomery
التي  الأ�شئلة  م��ن  ع��ددا   The Strategist
حتفز الأذه����ان مل��زي��د م��ن ال��ت��اأم��ل يف واق��ع 

حال تلك املوؤ�ش�شات وماآلها.
ول���اأه���م���ي���ة ال���ت���ي وج���دت���ه���ا يف ذل��ك 
ال��ط��رح، راأي����ت اأن ت��ن��اول ت��ل��ك ال��ت�����ش��اوؤلت 
اجلوهرية يف �شياق عاقة املرء باملنظومة 
ه����و مم����ا ي���ت���اأك���د ت���اأم���ل���ه ب���ع���م���ق م����ن ك��ل 
واح����د، ورمب���ا ط��رح��ه احل����وار يف جمال�ص 
الأ���ش��ح��اب. ول���ذا اأ���ش��ت��اأذن ال��ق��ارئ بعر�ص 
ت��ل��ك ال��ت�����ش��اوؤلت يف ه��ي��ئ��ة اأ���ش��ئ��ل��ة ل��ل��ذات، 
وب��ت�����ش��ّرف يف ���ش��ي��اغ��ت��ه��ا ل��ت��ن��ا���ش��ب ���ش��ي��اق 

اأعمالنا الأكادميية. 

الإ����ش���اف���ة  م����ا  الأول:  ال���ت�������ش���اوؤل 
ق�شمي  ي�شيفها  ال��ت��ي  اجل��وه��ري��ة 
مل��ن��ظ��وم��ة  الإداري  اأو  الأك����ادمي����ي 
اجلامعة؟ لو مت اإغاق هذا الق�شم، 
ما مقدار خ�شارة املنظومة املرتتبة 
ع���ل���ى ه�����ذا ال�����ق�����رار؟ م����ا ال���واج���ب 
ف���ع���ل���ه جل���ع���ل ه������ذا ال���ق�������ش���م رق��م��ا 
العمل  م��ع��ادل��ة  ���ش��ع��ب��ا وم���وؤث���را يف 

باجلامعة؟ 
ال���ت�������ش���اوؤل ال����ث����اين: ه����ل وج�����ودي 
مب����ن����ظ����وم����ت����ي )ق�����������ش�����م/ ك���ل���ي���ة/ 
ب��ال؟  ذا  ف��ارق��ا  ي�شنع  ج���ام���ع���ة...( 
تقاعدي، مثا، خ�شارة  ي�شكل  وهل 
ذات معنى حقيقي للمنظومة؟ وهل 

من ال�شهل تعوي�ص غيابي؟
ال��ت�����ش��اوؤل ال��ث��ال��ث: م���ا اح��ت��ي��اج��ات 
املنظومة التي اأ�شدها بتميز ي�شعب 
اإي���ج���اد ال��ب��دي��ل ع���ن���ه؟ ول����و ف��ر���ص 
الأك��ادمي��ي��ة  وظيفتي  يف  بقائي  اأن 
التي  اجلوانب  فما  باأدائي،  مرهون 

ت�شفع يل عند من بيده الأمر؟ 
ال���ت�������ش���اوؤل ال�����راب�����ع: م����ا اخل�����ش��ال 
اجلوهرية التي متيزين عن غريي 

�شاأناف�ص  ك��ن��ت  ل��و  م��ن��ظ��وم��ت��ي؟  يف 
ع���ل���ى م���ق���ع���د يف امل����ن����ظ����وم����ة، ف��م��ا 
اجل��وان��ب ال��ف��ارق��ة ال��ت��ي اأ���ش��ّوق بها 

نف�شي للفوز بذلك املقعد؟ 
ي�شكل  ه���ل  اخل���ام�������ص:  ال���ت�������ش���اوؤل 
وجودي �شمن اأي فريق يف املنظومة 
م���رك���ز ج�����ذب ل���ل���ت���اآل���ف وال���ت���ع���اون 
ال��ب��ّن��اء؟ وه��ل اأ���ش��ّك��ل راف���دا ل�شبط 
الفريق  تر�شد  التي  العمل  بو�شلة 

وت�شبط امل�شار وحتفز الإنتاج؟ 
اأرب����اأ ب��ال��ق��ارئ ال��ك��رمي اأن ي���رى اأن 
يف ط���رح م��ث��ل ه���ذه ال��ت�����ش��اوؤلت م��دع��اة 
للتناف�ص غري الأخاقي، اأو حافزا لأحد 
املق�شد  اأن  حن  يف  والتفاخر،  للمباهاة 
ال��ت��اأم��ل يف  ع����ادة  لتن�شيط  ال���دع���وة  ه���و 
ح���ال امل���رء وواق����ع ال��وح��دة ال��ت��ي ينتمي 
اإليها ودورهما يف املنظومة.  اإن مثل هذا 
للعمل  ���ش��روري��ة  و�شيلة  تعد  ال��ت��اأم��ات 
اجلاد يف التطوير الدائم، �شعيا للرتقي 
يف �شلم الكمالت الب�شرية املمكنة، بعيدا 
عن العاطفة وجماملة الذات، قال تعالى 
»واأح�شنوا اإن اهلل يحب املح�شنن« )�شورة 

البقرة، 195(.

رقما الصفر والواحد
عمر أحمد محمد الشهري 

كلية الطب

من العجيب اأن كل الأجهزة احلا�شوبية التي نراها يف وقتنا احلا�شر 
دونهما ل  وم��ن  وال��واح��د،  ال�شفر  وهما:  رقمن فقط،  على  تعتمد 
الأل��ع��اب  من�شات  حتى  اأو  الهواتف  اأو  احلوا�شيب  تلك  روؤي���ة  ميكن 
املنزلية. وباملقابل  هنالك عامل حقيقي وواقعي احتاج بدوره اإلى عدد 
غري نهائي من الأرق��ام  لي�شنع لنف�شه احتمالت ل نهائية  ت�شنع 

منه كونا ل نهائي.
ب��ن��اء على   امل���واد والأ���ش��ي��اء  الب�شر يقي�شون  ك��ان  ال��ق��دم   وم��ن��ذ 
العلماء  اأيقن  احلقائق  ظهور  وت��وايل  الزمن  م��رور  وم��ع  حوا�شهم، 
العامل  ه��ذا  ب��اأن   19 القرن  ب��داي��ات  يف  العلمية  توجهاتهم  مبختلف 

لي�ص اإل اأرقاما.
فالروائح لي�شت اإل مركبات تتجزاأ اإلى عنا�شر يختلف بع�شها 
ت��رددات  اإل  لي�شت  اأي�شا  والأ���ش��وات  اإلكرتوناتها،  عن بع�ص يف عدد 
واهتزازات يختلف بع�شها عن بع�ص يف عدد املوجات التي متر بنقطة 

خال وقت معن.
اأط���وال موجية حم��ددة لكل ل��ون، كما  اإل  وك��ل الأل���وان لي�شت 
اأن  امل�شاعر التي تنتاب الإن�شان من حن اإلى حن كالغ�شب والفرح 
يختلف  ل  ال��دم��اغ  يف  توجد  كيميائية  مركبات  اإل  لي�شت  وغ��ريه��ا 

بع�شها عن بع�ص اإل باأرقام معينة يف عدد ذراتها.
ويكفي اأن نقول اإن حياة اإن�شان كامل قد تنتهي اأو ت�شتمر  فقط 
اأو�شلت  احلقائق  هذه  وكل  الهيدروجيني،  العدد  نق�شان  اأو  بزيادة 
بها معرفة  ن�شتطيع  لغة  اأف�شل  اأن  واح��دة هي  اإل��ى حقيقة  العلماء 

الكون وفهمه هي لغة الأرقام املجردة.
 ومل تكن تلك احلقيقة غريبة بل كانت الأمثلة عليها كثرية؛ 
فاإ�شحاق نيوتن ذلك ا�شتطاع مبهاراته الريا�شية اأن يجري عمليات 
اأك��ر من �شت خانات ليبداأ يف قيا�ص  اإل��ى  اأع��داد ت�شل  ح�شابية على 
مداراتها  على  ويربهن  وياحظها  اخلارجية  الكواكب  تلك  حركة 
جزءا  يعد  ال��ذي  والتكامل  التفا�شل  علم  بوا�شطة  فقط  الإهليجية 
ل�شنع  للريا�شيات  ما�شة  حاجه  يف  وك��ان  الريا�شيات،  من  يتجزاأ  ل 

نظريته الن�شبية.
تتحقق  اأن   ميكن  حقيقة  اأعظم  الآين  النتقال  يبقى  ولذلك 
مكونان من جمموعة من  الإن�شان  او  فاملادة  القريب،   امل�شتقبل  يف 
تلك  وتركيب  ترتيب  فهم  ي�شتطيع  جلهاز  بحاجة  املجردة  الأرق���ام 

الأرقام واإعادة تركيبها يف اأي مكان من هذا الكون الامتناهي.

د. عبدالعزيز
بن سعد بن دعجم
كلية العلوم
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رائحة  وم��ع  ي��وم م�شرق،  ك��ل �شباح  يف 
ال���ق���ه���وة ال���ت���ي ي���ق���ول ف��ي��ه��ا حم��م��ود 
دروي�ص: »اأريد رائحة القهوة.. ل اأريد 
غ���ري رائ���ح���ة ال���ق���ه���وة.. ول اأري�����د من 
الأي����ام ك��رائ��ح��ة ال��ق��ه��وة..لأمت��ا���ش��ك..
لأق��ف على قدمي، لأحت��ول من زاحف 
اإلى كائن لنم�شي معا، اأنا وهذا النهار 

اإلى مكان اآخر..«.
يف ك��ل ���ش��ب��اح ي���وم م�����ش��رق ي�شعى 
م��ن�����ش��وب��و ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
اإلى كل ما يخدم وي�شر من�شوبي كليات 
�شقف  حتت  جنتمع  ي��وم  كل  اجلامعة، 
واح�����د، ف���اآت���ي ل��ه��م ب��ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة 
راأ�شها  وع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ه��ذه  يف  العليا 
ياأتونني  وه��م  اجلامعة،  مدير  معايل 
ثم  ال��ك��ل��ي��ات،  واآلم  واآم�����ال  ب��ت��ط��ل��ع��ات 
نح�شر قهوتنا ون�شكبها ونبداأ النقا�ص 

والتاأمل معا.

ب����اأن م��ع��ايل  اأخ���ربت���ه���م  ي����وم،  ذات 
اإمكانية  هناك  يكون  لأن  يتطلع  املدير 
ل��ل��رب��ط الإل�����ك�����رتوين م���ع اجل��ام��ع��ات 
الأخ�������رى ل���ت���ب���ادل اخل������ربات ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ع��زمي��ة  ال��ه��م��ة  ف��ك��ان��ت  والتعليمية، 
يتم توفري  الطموح كي  يف حتقيق هذا 
ال����وق����ت واجل����ه����د وت���ت���ي���ح ن�����ش��ر ال��ع��ل��م 

واملعرفة للجميع.
ت���د����ش���ن خ��دم��ة  وب����الأم���������ص مت 
»ت���زام���ن« ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن معايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، وه���ذه اخل��دم��ة تتيح 
وجتعلها  وال����ن����دوات  الأح������داث  اإدارة 
يف م��ت��ن��اول ك��ل م��ن اأراد ت��ق��دمي ن��دوة 
اف��رتا���ش��ي من  اأو ف�����ش��ل  اإل��ك��رتون��ي��ة 
داخل وخارج اجلامعة دورن الرجوع ل� 

»باك بورد«.
نف�شه،  امل��ك��ان  ويف  اآخ����ر،  ي���وم  ويف 
ورائحة القهوة املعهودة ذاتها، ت�شاءْلنا 
وملن  لأنف�شنا  تقدميه  ميكن  ال��ذي  ما 
ح��ول��ن��ا ول��ط��اب��ن��ا ومل���ن داخ����ل وخ���ارج 

اجلامعة.
وظ����ل ه����ذا ال���ت�������ش���اوؤل ي��ب��ح��ث عن 
اإجابة فرتة من الزمن حتى كانت تلك 
اإنها فكرة  الفكرة التي د�شنت بالأم�ص؛ 
التي  امل��ه��ارات  تقدم  اإلكرتونية  من�شة 
حت��ت��اج اإل��ي��ه��ا وظ��ائ��ف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وه��و 
ت��اأت��ي  ال��ت��ي   KKUx عليها  اأط��ل��ق��ن��ا  م��ا 
 HarvardX و   KKUx �شياق  نف�ص  يف 
خال�شة  ع��رب��ي��ة  ب��ن��ك��ه��ة  ول��ك��ن   edX و 
خرباتنا  من  تعلمناه  نوعي  ومبحتوى 
يف ت��ط��وي��ر امل���ق���ررات وم��ع��اي��ري اجل���ودة 

العاملية على مدى ثماين �شنوات.
ويف ي����وم ث���ال���ث، وب��ن��ف�����ص رائ��ح��ة 
قمنا  خمتلف.  مكان  يف  ولكن  القهوة، 
ب��زي��ارة امل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ع��دد من 
اجلامعات بحثا عن فكرة ت�شنع الفرق 
وحتقق الأثر، فوقعت اأعيننا على جامعة 
 North Westren وي�����ش��رتن«  »ن���ورث 
تقنية  ا�شتخدمت  ال��ت��ي   University
ال��زج��اج��ي  ال���ل���وح  اأو   LightBoard
امل�شيء بدل من  WhiteBoard فقمنا 
باختبار الفكرة فكانت النتيجة مذهلة، 
حتى  حمليا  والتنفيذ  بالتطبيق  وقمنا 
اجلامعة  مدير  معايل  قبل  من  د�شنت 

بالأم�ص واأ�شبحت جاهزة.
تلك هي �شباحات القهوة: كاحلب، 

قليل ل يروي، وكثري ل ي�شبع.

القهوة: قليل ال يروي
وكثير ال يشبع

الراشد .. مدرسة من الصحافة الحقيقة

وجوه

سارة القحطاني د. فهد عبداهلل 
األحمري
عميد التعلم اإللكتروني

 م���ن ا�شه���ر ال�شخ�شي���ات العامي���ة عربي���ا وم���ن ا�شح���اب 
البداع عامليا اإداري ناجح ، وقيادي فذ قاد بحرفيته ومهنيته 
اأقوى املحطات ال�شحافية متابعة وانت�شارا، متكن من اللعب 
عل���ى مكام���ن التاأث���ري الح���رتايف ل���دى املتلقي، واتق���ن ر�شم 
الجنازات والنجاحات بعبقرية متناهية، فاأجاد �شنع التميز 

و بهاء امل�شهد  وعمق الأداء .
 ان���ه ال�شحفي والكاتب ال�شعودي عبدالرحمن الرا�شد، 
املدير العام ل�قناة العربية �شابقا  والعامي الأكر نفوذا يف 
املنطق���ة العربية، و�شاحب املقالت الأكر  ا�شتقراء وواقعية 

وحتليا .
  بداأت حكاية الع�شق ال�شحفي للرا�شد عندما كان طالبا 
باملدر�ش���ة من خال الن�شاطات غ���ري املنهجية، وما اأن ح�شل 
عل���ى �شهادة الثانوي���ة العامة حتى التحق ببعث���ة درا�شية اإلى 
الولي���ات املتح���دة الأمريكية حيث در�ص الإنت���اج ال�شينمائي 
يف اجلامع���ة الأمريكية بوا�شنطن، ويف ع���ام 1980 جنى اأولى 
ثم���رات ع�شقه الذي ب���زغ يف روحه مبكرا ل�يتولى اإدارة مكتب 

�شحيفة اجلزيرة ال�شعودية يف العا�شمة الأمريكية.
  وبع���د خم����ص �شن���وات م���ن ممار�ش���ة تفا�شي���ل الع�ش���ق 
الأولي���ة حلق الرا�شد اإلى اململكة املتحدة للعمل يف املجموعة 
ال�شعودي���ة لاأبحاث والت�شويق كنائب لرئي�ص حترير جملة 
املجل���ة ال�شعودي���ة الأ�شبوعي���ة ال�ش���ادرة م���ن لن���دن، وبعدها 
ب�شنت���ن تقّل���د من�شب رئا�ش���ة التحرير يف املجل���ة حتى العام 
1998 ح���ن ُع���ّن رئي�ش���ا لتحري���ر جري���دة ال�ش���رق الأو�ش���ط 
اللندني���ة لي�شط���ر مبهنيت���ه و�شيا�شت���ة ال�شحافي���ة املختلفة 
واملتف���ردة حمت���وى اعام���ي ابداع���ي متيز بطاب���ع التجديد 

والتطوير والت�شويق.
  ويف بداية 2004 عن الرا�شد مديرا عاما لقناة العربية 
ليح���دث فيها نقلة بثقلة املهن���ي مكونا ثورة اعامية مرئية 
ونقل���ة نوعي���ة مبنهجية در����ص تفا�شيلها وخط���ط مل�شتقبلها 
واخت���ار له���ا ع�ش���رات العق���ول ال�شاب���ة بحر����ص بال���غ ودربه���ا 
الوجه���ة الول���ى  العربي���ة  باحرتافي���ة عالي���ة ليجع���ل م���ن 
لأب�ش���ار الع���رب واخلي���ار المث���ل لذواق املتابع���ن  وامل�ش���در 
املوثوق اإخباريا ومعلوماتيا ، ومتكن من ادارة ربانها برباعة 
خارق���ة و�ش���ط التحدي���ات والظ���روف التي ع�شف���ت باملنطقة 
العربي���ة، فحق���ق ر�ش���ى امل�شاه���د بتغطي���ات �شامل���ة واأخب���ار 

ح�شرية عاجلة وا�شتطاعات راي كان عن احلقيقة.
ومل يكتف���ي بالنج���اح �شيا�شي���ا فاهت���م بج���ذب انتب���اه 

كل فئ���ات املجتم���ع للقناة بالتن���وع املثري يف كاف���ة اجلوانب 
والجتماعي���ة  والثقافي���ة   والريا�شي���ة  القت�شادي���ة 
وغريه���ا، وداأب على موا�شلة تلك الجنازات التي �شهدتها 
القن���اة بتف���اين ال���ى اأن و�ش���ع  ب�شمته���ا واثب���ت تواجده���ا 
كاأول القن���وات الخباري���ة متابع���ة عل���ى مواق���ع التوا�ش���ل 

الجتماعي.
  ويف 2014 ا�شتق���ال الرا�ش���د م���ن اإدارة قن���اة العربي���ة 
ت���اركا خلفه ب�شمة جناح لن تن�ش���ى، وتاريخ من الجنازات 
ل متح���وه ال�شن���وات اأو ال�شخ�شيات، ومقالت بطابع فاخر 
تطالعن���ا كل اأ�شب���وع من خ���ال �شحيفة ال�ش���رق الأو�شط، 

ت�شعرنا باأن البداع باق مل ي�شتقيل.
  �شخ�شي���ة الرا�ش���د امل�شتقل���ة والغ���ري تقليدي���ة وقوته 
العامي���ة وذكاءه ال�شحف���ي قادت���ه  لني���ل العدي���د م���ن 
اللق���اب واجلوائز، حي���ث ٌلقب بالإعام���ي العربي الأكر 
تاأثريا ونفوذا يف املنطقة العربية والعامل يف 200٦، واختري 
تا�شع���ا �شم���ن قائمة اأق���وى 100 �شخ�شية عربي���ة نافذة يف 
الت�شني���ف الع���ام ل���كل الفئ���ات املهني���ة، وحاف���ظ بنجاحاته 

املتوالية على ا�شمه يف القائمة ذاتها يف العامن 2007.
كم���ا ف���از يف 2008 بو�ش���ام التمي���ز لأك���ر ال�شخ�شيات 
تاأث���ريا يف الع���امل م���ن املجل����ص ال���دويل حلق���وق الإن�ش���ان 
ويف  وال�شرتاتيجي���ة،  ال�شيا�شي���ة  والدرا�ش���ات  والتحكي���م 

201٦ نال الرا�شد جائزة »�شخ�شية العام الإعامية«.
والت���زان  باجلم���ال  احلاف���ل  الرا�ش���د  تاري���خ    �ش���كل 
والإتق���ان العام���ي ال�شام���ل والرق���ي والكف���اح والو�شول 
رغ���م التحديات والظ���روف مدر�شة  عظيمة من ال�شحافة 
احلقيق���ة �ش���دت انظ���ار الع���امل العرب���ي له���ا نفخ���ر باأنه���ا 

)�شعودية(.

»تويتر« بوابة الشعب
ج�����اك دور�����ش����ي ا����ش���م ي��خ��ف��ى ع��ل��ى 
»تويرت«  موقع  مبتكر  هو  ذلك  اأغلبنا.. 
ل��ل��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، ال����ذي ي��ت��خ��ذه 
املجتمع متنف�شا لهم ومنطلقا لأفكارهم 
قدم  م��اذا  هنا:  وال�����ش��وؤال  وانطباعاتهم، 

تويرت لنا؟
للمجتمع  التطبيق  هذا  ك�شف  لقد 
زي���ف ت��ل��ك ال�����ش��ع��ارات وك���ذب الأح���ادي���ث 
التي  الوهمية  املعتقدات  بع�ص  وبطان 
كانت ت��رتدد يف كل جمل�ص خا�ص، فلقد 

مشهور العمري
طالب بقسم
راأينا ذلك ال�شيخ الذي يحث النا�ص على اإلعام واالتصال

ال�شدق يف منربه والت�شامح ثم ما يلبث 
اأن يجعل من ح�شابه على »تويرت« بوابة 
يخالفه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى  وح����رب  ت�شنيف 
ال����ذي اعتقد  امل��ث��ق��ف  ال��ف��ك��ر، وذل����ك  يف 
الق�شايا  من  كثريا  يحرك  اأن��ه  املجتمع 
التي ي�شعى حللها، وهو ما ي�شتلزم منه 
انك�شف  م��ا   �شرعان  ولكن  طويا،  وقتا 
اإل م��ع��ول هدم  ���ش��ع��اره واأن���ه لي�ص  زي��ف 

بنظرياته واأفكاره.

املقابل، قدم »تويرت« للمجتمع   يف 
اأ�شنام  ك�شر  يف  اأ�شهمت  اإيجابية  من��اذج 
اجلهل وت�شييد املعرفة والعلوم، واأ�شبح 
ي��ح��ت��وي على  ال����ذي  ال��ع��رب  ���ش��وق  الآن 
ال��ه��م��وم والآم�������ال وال���ط���م���وح���ات، وه��و 
اأن��ه حمل نظر  ال�شعب، كما  ل�شان  اأي�شا 
امل�شوؤول. ولول »تويرت«، ح�شب راأيي، ملا 

وجد الكثري من امل�شاكل حلول.
اأق������ول ذل����ك ت���اأك���ي���دا ل���ت���اأث���ري ه��ذا 
بهذه  نقبل  اأن  علينا  وي��ج��ب  التطبيق، 

احل��ق��ي��ق��ة ون����وؤم����ن ب�����اأن امل�����ش��ت��خ��دم هو 
ال�����ذي ي���وج���ه ب���رن���اجم���ه ح�����ش��ب ه����واه، 
يعتقد  الذي  »التويرتي«  ذلك  وم�شكن 
ب���اأن ان��ح��راف��ه اأو م��ا ي��ق��وم ب��ه ع��رب ه��ذا 
ال�شغري  اهتمام  مثار  �شيكون  الربنامج 

والكبري.
 اإن »تويرت« من الأ�شياء التي يجب 
نوجهها  واأن  عليها  اهتمامنا  ين�شب  اأن 
املهاترات  ع��ن  بعيدا  احتياجاتنا  ح�شب 

والفرقة والت�شنع.
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اللغة واإلعالم

صواب

خطأ
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شائ

ء 
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أخ

�شحة  من  اللغوي  املدقق  تاأكد  خطأ: 
اجلملة.

�شحة  اللغوي  املدقق  تيقن  الصواب: 
فعل  »ت����اأك����د«  اأن  وال�����ش��ب��ب  اجل���م���ل���ة. 
مطاوع ل ي�شند لل�شخ�ص، واإمنا ي�شند 
اإلى ال�شيء الذي تاأّكد. وميكن ت�شحيح 
نحو:  اأخ��رى  ب�شورة  ال�شابقة  العبارة 
اجلملة.  �شحة  اللغوي  للمدقق  تاأكد 
ولحظ اأن »�شحة« فاعل »تاأكد«. ومن 
اأمثلة ا�شتخدام الفعل »تيقن« بدل من  

»تاأكد« قول اأحد ال�شعراء:
تيقنت اأن اهلل ل �شك واحد 

واأن دعاوي امل�شركن هباء

خطأ: تعهد مدير اجلامعة بتلبية كل 
ما يحتاجه الطاب.

الصواب: تعهد مدير اجلامعة بتلبية 
وال�شبب  الطاب.  اإليه  ما يحتاج  كل 
اإل  يتعدى  ل  لزم  فعل  »ي��ح��ت��اج»  اأن 
بحرف اجلر بعده. ومنه قول املتنبي:

ولي�ص ي�شح يف الأفهام �شيء 
اإذا احتاج النهار اإلى دليل

خطأ: فان اأ�شّر من فان.
الصواب: فان �شّر من فان.

وم���ن ال�����ش��واه��د ع��ل��ى ذل���ك ق���ول اهلل 
تعالى »اإن �شر الدواب عند اهلل ال�شم 
ال��ب��ك��م ال��ذي��ن ل ي��ع��ق��ل��ون«. )���ش��ورة 
الأنفال، 22(. ويف احلديث: »ل ياأتي 
ب��ع��ده �شر  اإل وال�����ذي  ع��ل��ي��ك��م زم����ان 
م���ن���ه...(. )���ش��ح��ي��ح ال��ب��خ��اري، ب��اب 

الفنت(.

كثريا  ع�شري  منطقة  ت�شتقبل  خطأ: 
من ال�شواح كل �شيف.

ع�شري  م��ن��ط��ق��ة  ت�شتقبل  الصواب: 
ال�شياح كل �شيف.وال�شبب  كثريا من 
»ي�شيح«،  وهو  »�شاح«يائي،  م�شارع  اأن 

وال�شم »�شياحة«.
املنري  امل�شباح  وج��اء يف معجمي 
الأر�ص  يف  »)�شاَح  ال�شحاح:  وخمتار 
و�شياحة( »مبعنى ذهب  �َشْيحاً  ي�شيح 
و�شار، وا�شم الفاعل )�شائح(، واجلمع 
)�ُشّياح(، ولي�ص يف اللغة: �َشاَح َي�ُشوُح، 

بالواو.
التنقل  ال�شياحة:  معاين  وم��ن 
ل��ا���ش��ت��ط��اع  اأو  ل��ل��ت��ن��زه  ال���ب���اد  يف 

والبحث والك�شف.

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

ت����ذّم����ر م���دق���ق���ون ل���غ���وي���ون وخ�����رباء 
حت���ري���ر ���ش��ح��ف��ي، م���ن ت�����ش��ع��ب امل��ه��ام 
وامل�شوؤوليات التي ينه�ص بها امل�شحح 
اللغوي يف ال�شحافة العربية، مقارنة 
مب���ا ���ش��م��وه ���ش��ع��ف ال��ت��ق��دي��ر امل����ادي 

وغياب احلق الأدبي.
»اآف��اق«  اأجرته  واأك���دوا يف حتقيق 
الأ�����ش����ا�����ص يف  ه����ي ح���ج���ر  ال���ل���غ���ة  اأن 
ال��ع��م��ل��ي��ة الإع���ام���ي���ة، م�����ش��ريي��ن اإل��ى 
اأن ت���دين م�����ش��ت��وى امل��ح��رر يف ق��واع��د 
اللغة والتحرير، يفاقم معاناة املدقق 
وتغيري  ال�شياغة  اإع��ادة  ويجربه على 
ي�شعل  ال��ت��ع��ب��ريي��ة، مم���ا  الأ����ش���ال���ي���ب 

خافات بن الطرفن اأحيانا.

عالقة تاريخية
ب������داأ ���ش��ك��رت��ري ال���ت���ح���ري���ر ب�����ش��ح��ي��ف��ة 
الر�شمي  املتحدث  ال�شعودية،  الوطن 
لتعليم ع�شري، حممد بن علي الفيفي، 
ح���دي���ث���ه ب���ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال���ع���اق���ة 
التاريخية بن اللغة والإع��ام، مبينا 
اأن الأخ����ري ك���ان ل��ه اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف 
ا�شتيعاب  اللغة ومتكينها من  حتديث 
وال�شتجابة ملختلف  الع�شر  متغريات 

حتدياته.
وردا على �شوؤال عن مدى حر�ص 
ا�شتقطاب  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ح��اف��ة 
ال�����ش��ح��ف��ي امل��ل��م ب��ق��واع��د ال��ل��غ��ة، ق��ال 
و�شيلة  ب��ن  تفاوتا  ه��ن��اك  اأن  »اأع��ت��ق��د 
واأخرى، يف احلر�ص على ذلك، فاملتابع 
ل��ل��ك��ث��ري م����ن ال���و����ش���ائ���ل الإع���ام���ي���ة 
فروقا  يلحظ  اأنواعها،  اختاف  على 
على  ي��ح��ر���ص  م��ا  فمنها  بينها،  فيما 
ا�شتقطاب ال�شحفي امللم بقواعد اللغة 
العربية ومبخارج حروفها ال�شحيحة، 
وب��خ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا ي���ك���ون يف م��واج��ه��ة 
منها  والبع�ص  مبا�شرة مع اجلمهور، 
ه���ذا اجل��ان��ب، ومييل  ل��اأ���ش��ف يهمل 

اإلى ا�شتخدام العامية«.
و����ش���ل���ط ال��ف��ي��ف��ي ال�������ش���وء ع��ل��ى 

اأهمية عمل املدقق اللغوي، موؤكدا اأن 
العملية  يف  الأ���ش��ا���ص  حجر  ه��ي  اللغة 
�شليمة  اللغة  كانت  وكلما  الإعامية، 
حمافظة على قوتها ون�شاعتها وافية 
الع�شر  روح  ع��ن  التعبري  مبتطلبات 
كان الإعام ناجحا يف اإي�شال ر�شالته 

اإلى اجلمهور.
وم������ن ه������ذا امل���ن���ط���ل���ق، وال����ك����ام 
ل��ل��ف��ي��ف��ي، ت����ربز اأه��م��ي��ة ع��م��ل امل��دق��ق 
اللغوي ودوره الفاعل يف جناح الإعام 
يف اإي�شال ر�شالته، م�شيفا اأن امل�شحح 
يف ال���و����ش���ائ���ل الإع���ام���ي���ة ي��ع��د اأح���د 
و�شحة  �شامة  يف  الرئي�شة  الأع��م��دة 
مكما  ي���اأت���ي  دوره  واأن  امل���ح���ت���وى، 

مل�شوؤويل التحرير واملحررين.
وب������دا ال���ف���ي���ف���ي م��ت��ح��ف��ظ��ا ح��ن 
���ش��األ��ت��ه »اآف�������اق« ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة اإل���غ���اء 
اأق�شام الت�شحيح اللغوي يف ال�شحافة 
ال���ع���رب���ي���ة ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب ال�����ش��ح��ف��ي��ن 
امل���ج���ي���دي���ن ق����واع����د ال���ل���غ���ة، واك��ت��ف��ى 
بالقول اإن ال�شحايف ال�شامل، اأي الذي 
وال��ل��غ��وي��ة،  ال�شحفية  اأدوات�����ه  تكتمل 
و�شيلة  ن��ادرة، ومك�شبا لأي  يعد عملة 

اإعامية ينتمي اإليها.
يلم  ال�شامل  »الإع���ام���ي  وت��اب��ع   
مب��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ت��ح��ري��ري��ة 
ويلتزم مبيثاق ال�شرف املهني، ويتمتع 
ب��احل�����ص ال�����ش��ح��ف��ي، وي���راع���ي ق��واع��د 
وت��راك��ي��ب��ه��ا.  بنيتها  ح��ي��ث  م��ن  ال��ل��غ��ة 
ي�شهم  قد  القت�شادية  الناحية  وم��ن 
امل��دق��ق  لتكاليف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��وف��ري  يف 
الإعامي  عمله  اإل��ى  اإ�شافة  اللغوي، 
لكونه  مميزا،  بالتاأكيد  �شيكون  ال��ذي 
ال�شليمة  امل���ف���ردات  ان��ت��ق��اء  ي�شتطيع 
ت�شاعده يف عر�ص  التي  وامل�شطلحات 
م����ادت����ه الإع����ام����ي����ة ع���ر����ش���ا ���ش��ائ��ق��ا 

وجميا«.

صعوبات وضغوط
ي���واج���ه امل�����ش��ح��ح ال���ل���غ���وي ���ش��ع��وب��ات 
و����ش���غ���وط���ا خ�����ال ع���م���ل���ه، ويف ه���ذا 
ال�شدد يقول �شكرتري حترير �شحيفة 

اللغوي  الت�شحيح  ق�شم  رئي�ص  مكة، 
العا�شمة  من  تتخذ  التي  بال�شحيفة 
املقد�شة مقرا لها، احلرب عبد الوهاب 
ع��ل��ي »ب��ع�����ص امل������واد ت�����ش��ل ل��ل��م��دق��ق 
ال���ل���غ���وي رك���ي���ك���ة، ك���ث���رية الأخ����ط����اء 
الإم���ائ���ي���ة وال��ن��ح��وي��ة وال��ت��ع��ب��ريي��ة، 
ب��ذل جمهود كبري  اإل��ى  مم��ا ي�شطره 
ي�شتنزف كثريا  ال���ذي  الأم���ر  م��ع��ه��ا؛  
ب��اأن  م��ن وق��ت��ه، وميكن تلخي�ص ذل��ك 
يف  الكثري  اإجن��از  منه  مطلوب  املدقق 

زمن وجيز«.

مدققون لغويون يشكون
تشعب المهام وغياب التحفيز

ومل يختلف حديث املدقق اللغوي 
علي  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��وط��ن  �شحيفة  يف 
حم��م��د الأ���ش��م��ري، ك��ث��ريا ع��م��ا �شبق، 
اإل���ى اأن ك��رة امل���واد املر�شلة  اأ���ش��ار  ب��ل 
القت�شاد  اإل��ى  املحليات  من  وتنوعها 
ت�شكل  وغريها،  والريا�شة  فال�شيا�شة 
اإل��ى  لفتا  وكميا،  معلوماتيا  تزاحما 
امل�شحح  املواد يجعل  اإر�شال  اأن تفاوت 
متوا�شل املتابعة لل�شا�شة، مما يرهقه 
ب�شريا وفكريا، كما اأن وجود حوا�شيب 
للم�شححن  تعطى  الزمن  تخطاها 

ب�����ش��ا���ش��ات ����ش���غ���رية احل���ج���م ج��ع��ل��ه��م 
يعانون ب�شريا، ح�شب قوله.

ب�شحيفة  ال��ل��غ��وي  امل��دق��ق  واأم����ا 
عبد  م�شطفى  الرحمن  عبد  الوطن، 
امل�شحح  اأن  اإل����ى  ف���اأ����ش���ار   ال��رح��م��ن، 
ي��ت��ح��م��ل اأع����ب����اء م��ه��ن��ي��ة م��ت�����ش��ع��ب��ة ل 
ي���راف���ق���ه���ا ت���ق���دي���ر م������ادي يف م��ع��ظ��م 
»امل��دق��ق��ون  وق���ال  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�شحف 
ل��ي�����ش��وا يف م��و���ش��ع ت��ق��دي��ر واه��ت��م��ام 
الأق���������ش����ام  ب���زم���ائ���ه���م يف  م����ق����ارن����ة 
الأخرى، اإ�شافة اإلى اأنهم الأقل ماديا، 

فالذين يعملون يف الإخ��راج والتنفيذ 
ك��ان  واإن  اأف�����ش��ل  امل���ادي���ة  اأو���ش��اع��ه��م 

بع�شهم غري جامعي«.
ع��م��ل  ����ش���ع���وب���ات  »م�����ن  واأردف   
التدقيق املبا�شرة: التعامل مع الأرقام 
ا�شتخدام  الأجنبية، و�شوء  والأ���ش��م��اء 
ع��ام��ات ال��رتق��ي��م، ول م��ب��الة بع�ص 
اخلرب  اإع���داد  يف  واإهمالهم  املحررين 
من حيث الهمزات وعامات الرتقيم 
وكرة الأخطاء العادية، كما اأن هناك 
معاناة من ا�شتخدام الأخطاء ال�شائعة 
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من طرائف األخطاء الصحفية المطبعية
ت���رد يف ال�����ش��ح��ف، ����ش���واء ك��ان��ت ع��رب��ي��ة اأم 
غالبا  ظ��ري��ف��ة،  مطبعية  اأخ��ط��اء  اأج��ن��ب��ي��ة، 
اآخر  اإل��ى �شبق ح��رف على  ما يكون مردها 
ب��ن ح��رف��ن متجاورين  اأو اخل��ل��ط  خ��ط��اأ، 
على لوحة املفاتيح بالكمبيوتر، اأو غريهما 
م���ن الأ����ش���ب���اب. ويف ه����ذا ال�����ش��ي��اق، ت��ن��اول 
كتابه  يف  الأ�شعد  منذر  ال�شوري  الإعامي 
واملطبعية«  ال�شحفية  الأخ��ط��اء  »ط��رائ��ف 
الذي �شدر عام 1414 عن مكتبة العبيكان، 
اأخطاء مطبعية م�شحكة ظهرت يف �شحف 
عربية. وفيما يلي بع�ص الأمثلة مما حواه 

ذلك الكتاب: 

متفجر.  األ����ف   25 امل���ب���اراة  ح�����ش��ر   •
)املق�شود: متفرج(. 

• ت����ن����ازل ال���ع���م���ال ع����ن ح���واف���ره���م. 
)املق�شود: حوافزهم(.

امل���ن���ط���ق���ة.  يف  ل���ل�������ش���ر  دار  اأك��������رب   •
)املق�شود: للن�شر(.

• ن��ت��ل��ق��ى اإه��ان��ات��ك��م وم�����ش��اع��دات��ك��م. 
)املق�شود: اإعاناتكم(.

• اأو�شخ املجات العربية.
)املق�شود: اأو�شع املجات العربية(.

• �شنق �شحفي.
)املق�شود: �شبق �شحفي(.

• يختفي بالوزيرة.
)املق�شود: يحتفي بالوزيرة(.

ال���ع���ا����ش���م���ة.  م���������ش����روع جت���ه���ي���ل   •
)املق�شود: جتميل العا�شمة(.

• ا�شُتقبل بلكمة ترحيبية.
)املق�شود: كلمة ترحيبية(.

• ال�شاعر املتهور.
)املق�شود: ال�شاعر امل�شهور(.

• �شَيْلعن اأ�ش�ص الد�شتور.
)املق�شود: �شُيعلن(.

بال�شقاء  عليكم  مين  اأن  اهلل  داعيا   •
العاجل. )املق�شود: ال�شفاء  العاجل(.

احلرب عبد الوهاب

منذر الأ�صعد

الكربى  وامل�شكلة  ال�شحافة.  لغة  يف 
املدقق  لأن  ال�شياغة،  ���ش��وء  يف  تكمن 
اأحيانا ل يدري ما املق�شود حتى يعالج 

ترتيب اجلملة على املعنى املراد«.

إعادة الصياغة
وع���ن ح����دود ع��م��ل امل�����ش��ح��ح ال��ل��غ��وي، 
م�شوؤولياته  تنح�شر  »ل  احل��رب  ق��ال 
بل  والنحوية،  الإمائية  الأخ��ط��اء  يف 
متتد اإلى الأ�شاليب التعبريية، وكثريا 
ما يعيد املدقق �شياغة ما اأُر�شل اإليه، 
وهذا الأمر قد ميتد مع الأ�شف حتى 

ملواد الراأي«.
ب��������دوره، اأو�����ش����ح الأ�����ش����م����ري اأن 
»امل�������ش���ح���ح ع���ل���ى ع���ات���ق���ه ك���ث���ري م��ن 
تخ�ش�شه  م��ن  تعد  ال��ت��ي  منها  امل��ه��ام، 
ك�����ش��ب��ط ال��ك��ل��م��ات وم����راع����اة ق��واع��د 
الباغية  واجلوانب  وال�شرف  النحو 
وعامات الرتقيم، ومنها غري املنوطة 
به، لكنه األزم بها عنوة، ومنها مراعاة 
ال���رتاك���ي���ب والأ����ش���ال���ي���ب ال��ت��ع��ب��ريي��ة 
وم�شدر  املعلومة  �شحة  م��ن  وال��ت��اأك��د 
اخلرب وترجمة الكلمات و�شحة اأ�شماء 
ال������دول واأ����ش���م���اء الأ����ش���خ���ا����ص، وه���ذا 
جم��ال��ه وا����ش���ع ج���دا ي��رت��ب��ط ب��امل��ح��رر 

ولي�ص بامل�شحح«.

صراعات وخالفات
ه����ل ت�������وؤدي ����ش���اح���ي���ات ال��ت�����ش��ح��ي��ح 
والأ�شاليب  ال��رتاك��ي��ب  بع�ص  وتغيري 
اإل���ى خ��اف��ات اأو ���ش��راع ب��ن حم��رري 

ال�شياغة واملدققن اللغوين؟
اإلى وقائع  يجيب احلرب م�شتندا 
رمب�����ا ع��اي�����ش��ه��ا يف اأروق��������ة ال��ت��ح��ري��ر 

فيقول  اللغوي  والتدقيق  وال�شياغة 
عموما  وال�شياغة  الرتاكيب  »تغيري 
اإل��ى �شراعات وخافات بن  ي��وؤدي  ل 
لكن  املتمكن،  وامل��ح��رر  اللغوي  املدقق 
ه����ذه ال�����ش��راع��ات واخل����اف����ات دائ��م��ا 
اأو  املتمكن  امل��ح��رر غ��ري  م��ع  م��ا تظهر 
املعتد  اأو  بنف�شه  الواثق  وغري  املبتدئ 

براأيه حتى اإن كان خطاأ«.
ب���دا خمتلفا مع  الأ���ش��م��ري  ل��ك��ن 
زميله احل��رب يف ال���راأي، حن ق��ال »يف 
الت�شحيح  �شاحيات  ت���وؤدي  ال��غ��ال��ب 
ال�شفحة  بح�شب  وذلك  خافات،  اإلى 
احلري�شن  املحررين  وعند  املر�شلة، 
على موادهم واملتمكنن، لكن البع�ص 
الآخ�����ر ي��ع��ط��ي ح��ري��ة ال��ت�����ش��رف لأن 
م����ادت����ه ف��ي��ه��ا جم�����ال ل����اأخ����ذ وال�����رد 
�شحة  يوافق  مبا  والتبديل  والتعديل 

املعلومة«.
واأدل�����ى ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���دل���وه يف 
يحدث  األ  »ينبغي  فقال  ذاتها  امل�شاألة 
يعدل  األ  املدقق  فعلى  بينهما،  �شراع 
والأ�شلوب  ال�شياغة  يف  كبريا  تعديا 
اإل ب��ع��د م�����ش��اورة امل��ح��رر ال���ذي ميثل 
جانب املعلومة، ويتحمل م�شوؤوليتها«.

سمات المدقق الجيد
اأن ال��ت��دق��ي��ق ال��ل��غ��وي  اأو����ش���ح احل����رب 
التخ�ش�ص،  غري  اإمكانات  اإل��ى  يحتاج 
ب���الأدب،  الإمل����ام  الط����اع،  �شعة  منها: 
اأمكن،  اإن  اأخ��رى  اإج��ادة لغة  التدريب، 

واإجادة التعامل مع الكومبيوتر.
ال�شياق نف�شه، قال الأ�شمري  ويف 
»ل��ي�����ص ك���ل م��ع��ل��م ل��غ��ة ع��رب��ي��ة ي�شلح 
ي��ك��ون  اأن  ف���اب���د  ل���غ���وي���ا،  م�����ش��ح��ح��ا 

ط��وي��ل��ة يف  خ���ربة وجت��رب��ة  ذا  متمكنا 
امليدان الرتبوي، وفوق ذلك كله لبد 
له من تدريب يربطه باحل�ص وال�شياق 
منهجا  �شحيفة  لكل  لأن  ال�شحفي، 
وط��ري��ق��ة ت�����ش��ري ع��ل��ي��ه��ا، ت��خ��ت��ل��ف عن 

بقية ال�شحف الأخرى«.
واأم����ا ع��ب��د ال��رح��م��ن ف��ذه��ب اإل��ى 
القول باأن على امل�شحح اأن يتقن اللغة 
يف املقام الأول، ثم عليه اأن يتعرف على 
م�شكات لغة ال�شحافة، وموا�شفاتها 
واأ�شاليبها، وبخا�شة ما يتعلق ب�شياغة 
وفنياته،  وتقنياته  ال�شحفي  اخل��رب 
والرتكيز  بالدقة  يت�شم  اأن  عليه  كما 

وق����وة امل��اح��ظ��ة وم��ت��اب��ع��ة الأح�����داث 
وا�شعة،  ثقافته  ت��ك��ون  واأن  والأخ���ب���ار، 
ل��ن ي�شتطيع  امل��دق��ق  ب���اأن  ذل��ك  معلا 
التعامل مع خرب ل يفهمه ول يعرف 

م�شطلحاته ومراميه.

تطوير أقسام التصحيح
وب�شاأن تطوير اأق�شام التدقيق اللغوي 
يف ال�شحافة العربية، دعا الفيفي اإلى 
وال�شتعانة  اللغوية  ال�شليقة  تقوية 
باملتخ�ش�شن يف هذا املجال، و تقدمي 
ذات م�شتوى  الربامج  عدد مكثف من 
ال��ل��غ��ة العربية،  ب�����ش��وؤون  ُت��ع��ن��ى  رف��ي��ع، 

عبد الرحمن م�صطفى عبد الرحمنعلي الأ�صمريحممد الفيفي

عبد الرحمن: المصححون ليسوا
في محل تقدير مقارنة باألقسام األخرى
األسمري: من الضروري تحسين األوضاع 

المادية للمدققين اللغويين 
الفيفي: المصحح ركن أساسي..

واإلعامي الشامل عملة نادرة
الحبر: سعة االطاع واإللمام باألدب

أبرز مواصفات المدقق الجيد

ال�شحفية  املوؤ�ش�شات  ربط  اإلى  اإ�شافة 
مب��ج��ام��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ع��ن طريق 
ما  تعميم  يتولى  لغوي  ات�شال  مكتب 
وي�شع  املجامع،  ق���رارات  م��ن  ي�شتجد 
على  تركز  بال�شحفين  خا�شة  دورات 
اإلى  ورده��ا  ال�شائعة  اللغوية  الأخطاء 
بالرتجمة  الهتمام  وكذلك  ال�شواب، 
الكليات  مع  �شراكات  وعقد  ال�شليمة، 

املتخ�ش�شة واجلهات ذات العاقة.
من جهته، قدم احلرب جملة من 
دورات  اإقامة  راأ�شها:  على  املقرتحات، 
وحماولة  للمدققن،  دوري��ة  تدريبية 
ت��وح��ي��د اأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��دق��ي��ق ال��ل��غ��وي 
م��ن خ���ال اع��ت��م��اد »ا���ش��ت��اي��ل« موحد 
�شاما  ي��ك��ون  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�شحافة  يف 
حولها،  امل��خ��ت��ل��ف  الأ���ش��ال��ي��ب   لبع�ص 
م��ث��ل ال���رتاك���ي���ب ال���ت���ي دخ���ل���ت ال��ل��غ��ة 
العربية من لغات اأخرى كالإجنليزية، 
ك��ت��ق��دمي ���ش��ب��ه اجل��م��ل��ة ع��ل��ى ال��ف��ع��ل، 
و�شرف بع�ص الألفاظ، مثل: الدولر 

والن واليوان.
ك����م����ا اق����������رتح ت������زوي������د اأق���������ش����ام 
والكتيبات  اللغوية  باملعاجم  التدقيق 
الإل���ك���رتون���ي���ة ال���ت���ي ت���ت���ن���اول ق��واع��د 
الإم������اء وال���ن���ح���و، وحم���اول���ة اإي���ج���اد 
ب���رام���ج ت�����ش��اع��د يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق 
برنامج  غ��ري  الكومبيوتر  خ��ال  م��ن 
املدقق الإمائي املتوافر  �شمن حزمة 

اأوفي�ص.

تحفيز وتشجيع
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ����ش���دد الأ����ش���م���ري  على 
اله����ت����م����ام ب��امل�����ش��ح��ح و����ش���م���اع راأي�����ه 
مكافاآت  واإعطائه  وتطويره  وحتفيزه 

للعمل الإ���ش��ايف، وع��دم اإره��اق��ه بكرة 
العمل، وتزويده باأجهزة حديثة تعينه 
على اأداء عمله. ومل يجد بدا من البوح 
باأن كتابة ا�شم امل�شحح عند املواد التي 
يقوم بت�شحيحها تعد حافزا كبريا له، 
وا�شتح�شن اأي�شا اأن ُيفرد للم�شححن 
جم���ال ل��ل��ح��دي��ث ع��ن��ه��م يف زاوي����ة من 
زوايا ال�شحيفة كل �شنة، يف اإ�شارة اإلى 

غياب الت�شجيع الأدبي لهذه الفئة.
اإل���ى ذل���ك، اق���رتح ع��ب��د الرحمن 
اجل��ي��د  امل���ح���رر  اخ��ت��ي��ار  اأول  ي��ت��م  اأن 
و�شاحب  الثقافة  الوا�شع  املتخ�ش�ص 
الأ�شا�شية  موا�شفاته  وم��ن  امل��وه��ب��ة، 
اأن تتخذ  ال��ل��غ��ة، م���ع ����ش���رورة  اإج�����ادة 
حم��ددا  اأ�شلوبا  ال�شحفية  الإ����ش���دارة 
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأخ����ط����اء ال�����ش��ائ��ع��ة 
الأع��ام  واأ���ش��م��اء  الأجنبية  والأ���ش��م��اء 
والدول واملدن وامل�شطلحات املرتجمة، 
وتلزم به يف املقام الأول املحررين قبل 

املدققن.
و���ش��دد عبد ال��رح��م��ن اأي�����ش��ا على 
اخ��ت��ي��ار امل��دق��ق��ن اجل��ي��دي��ن، وتقدمي 
وت�شجيل  ل��ه��م،  امل��ت��وا���ش��ل  ال��ت��دري��ب 
امل��اح��ظ��ات وامل�����ش��ك��ات وو���ش��ع حلول 
ل�����ه�����ا، وحت����ف����ي����ز  امل����ب����ت����دئ����ن م��ن��ه��م 
اأق�شام  يف  بهم  وال�شتعانة  وتدريبهم 
اطلعوا  ق��د  يكونوا  اأن  بعد  التحرير، 
والتعامل  اخلرب  �شياغة  طريقة  على 

مع م�شكاته.
واختتم قائا »يجب اختيار بع�ص 
املوهوبن  امل�شححن  م��ن  امل��ح��رري��ن 
موهبة  ال�شحفي  فالعمل  املتميزبن؛ 
ث��م ل��غ��ة وث��ق��اف��ة وع��م��ل ج���اد خمل�ص 

يبحث عن اجلديد املثري املفيد«.
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قدم الدكتور ح�شن فايع، قراءة لكتاب 
»�����ش����رية م���دي���ن���ة« م����ن ت���األ���ي���ف ح��اك��م 
ال�����ش��ارق��ة، ع�����ش��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى يف 
الأمريكية  اجلامعة  رئي�ص  الإم����ارات، 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�����ش��ارق��ة  يف 
بن حممد القا�شمي ، وهو من ترجمة 
الأ�شتاذ ال�شابق بكلية اللغات والرتجمة 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
الرتجمة  مبراجعة  وق��ام  الليثي،  علي 
ن�����ش��خ��ت��ه الإجن��ل��ي��زي��ة ع�����ش��و هيئة  يف 
ال��ت��دري�����ص ب��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ����ش���امل ب���ن داود 
)كولن ديڤي(، وقد �شدر الكتاب عن 

دار بلومزبري للن�شر  يف لندن.

..وللقصائد جيزان
واإمن��ا  تع�شبا،  اأو  عن�شرية  اجلمال  مواطن  اإل��ى  النحياز  لي�ص 
�شوائب  من  ال�شليمة  الفطرة  اإليه  ما متيل  اإل��ى  بدهي  ميل  هو 
التعن�شر اأو التحزب اأو التاأدلج اأو ال�شطفاف اجلاهلي ال� »غزّي« 

يف حالتي ال�شواب واخلطاأ.
وعليه، فاإن النحياز اإلى جيزان بو�شفها وّلدة ال�شعراء، منذ 
القا�شم بن علي بن هتيمل، اإلى اإياد احلكمي، لي�ص من العن�شرية 
يف �شيء، ف�شا عن اأن وجود هذا النحياز يف روح من ل تربطه 
بجيزان �شوى رابطة احلب اخلال�ص لاإن�شان والأر�ص والإبداع، 

ينفي العن�شرية؛ ل�شدوره عّمن ل ينتمي اإلى املكان اأ�شالة.
اإياد  ج  ُت��وِّ ال�شعراء«،  »اأم��ري  برنامج  من  ال�شابعة  الن�شخة  يف 
ال�شميلي يف  وال�شعراء، وتاه طارق  ال�شعر  اأم��ريا على  احلكمي 
املركز الثاين، وهما من �شعراء اجليل اجلديد املنتمن اإلى جيزان 
التوقعات  النتيجة عند حدود  فكانت  ون�شاأة وحبا،  و�شعرا  ثقافة 

التي ا�شتعاد بها هذا الربنامج ثقة متابعيه.
عند الحتفاء باإياد وطارق، ظهرت اأ�شوات »تويرتية«، تتهم 
خاليا  ك��ان  الحتفاء  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  بالعن�شرية،  املحتفن 
من انتقا�ص البيئات الأخرى، على الرغم من اأنه مل يبتعد عما 
اأجمع عليه الناقدون املن�شفون، وهو اأن �شعراء جيزان والأح�شاء 
ي�����ش��ريون يف م��ق��دم��ة ال��رك��ب ال�����ش��ع��ري ال�����ش��ع��ودي، وذل���ك تفوق 
هاتان  بها  امتازت  خمتلفة  وبيئية  تاريخية  عوامل  فيه  اأ�شهمت 

البيئتان الأدبيتان عن غريهما.
مل ي��ك��ن ف���وز اإي����اد، وو���ش��اف��ة ط���ارق ب��دع��ا، ول��ي�����ص تفوقهما 
خروجا على املعتاد من �شعراء جيزان امل�شاركن يف اجلوائز املحلية 
والب���ن،  الأب،  ال�شنو�شين:  منذ  ك��ث��رية  فال�شوابق  وال��ع��رب��ي��ة، 
اجل��دي��دة  ال�شعرية  الأج��ي��ال  ما دامت  اآت��ي��ة،  حتما،  وال��ل��واح��ق، 
ثم  فتحتذي  الفائقة،  النماذج  من  هائا  ركاما  جتد  جيزان  يف 

تتجاوز.
ال�شعودية،  العربية  كاململكة  كبري  وطن  يف  الأدبية  البيئات 
ال�شمالية،  رمالها  وم��ن  الغربي،  مائها  اإل��ى  ال�شرقي،  مائها  من 
اإلى �شماريخها اجلنوبية، ل بد اأن تتمايز كتمايز ثقافات البيئات 
ال�شعودية، وهو متايز يظهر اأثره على النتاج الأدبي، ول عيب يف 
اأن تتفوق بيئة على اأختها يف جمال.. فاأين العن�شرية يف الإ�شادة 

بتفوق كهذا؟

د. أحمد التيهاني

إذا عسعسَ 
الليل

»سيرة مدينة«.. تحليل شائق
مـن األحداث التاريخية للشارقة

بنقل علوم اليونان اإلى اللغة العربية، 
وقد  اأر�شطو،  كتب  جميع  ذل��ك  يف  مبا 
اإلى  الكتب  هذه  بع�ص  ترجمة  اأعيدت 
اليونانية من العربية بعد �شياع ن�شها 
العربية  اإلى  ترجمتها  اأن  اأي  الأ�شلي، 
قد حفظتها من الندثار، و من اأ�شهر 
الكتب التي ُترجمت كتاب كليلة ودمنة، 
كتابا »الأخاق« و »الطبيعة« لأر�شطو 
)من ترجمة حنن بن اإ�شحق(، وكتاب 
ترجمه  ال��ذي  للفردو�شي،  ال�شاهنامة 
الفتح بن علي البنداري من الفار�شية 

اإلى العربية يف القرن 13.

لمحة عن الترجمة في العالم العربي
م������ن ال���������ش����ع����ب حت�����دي�����د ال����ب����داي����ة 
اأدبية  كممار�شة  للرتجمة  احلقيقية 
وث��ق��اف��ي��ة، اإذ اإن��ه��ا ظ��ل��ت ق��ائ��م��ة منذ 
ومتايزت،  املكتوبة  اللغات  وج��دت  اأن 
حتى اإن ن�شخا من ملحمة جلجام�ص 
ال�����ش��وم��ري��ة وج�����دت م��رتج��م��ة اإل���ى 
اللغات الآ�شيوية ال�شرقية يف الألفية 

الثانية قبل املياد. 
اأول  ال���ق���دم���اء  ال��ي��ون��ان��ي��ون  ك����ان 
م�����ن ب���ح���ث يف ال����رتج����م����ة ب�����ش��ف��ت��ه��ا 
الباحثون  ميز  اإذ  ب��ذات��ه،  قائما  علما 
احل��ريف  النقل  ب��ن  مبكرا  اليونانيون 

ال�����ش��ي��اغ��ة  واإع���������ادة   Metaphrase
ال��ق��رن  م��ن��ذ  وذل�����ك   ،Paraphrase

ال�شابع قبل املياد.
 وكانت  الرتجمة يف تلك الع�شور 
ن�شاطا يقوم به العلماء والأدباء، بهدف 
البلد  اإل��ى لغة  املعارف والأدب��ي��ات  نقل 

الذي يعي�شون فيه.
 اأم������ا ال���رتج���م���ة ك��م��ه��ن��ة ق��ائ��م��ة 
اإلى  ن�شوئها  يف  الف�شل  فيعود  بذاتها، 
ال���دول���ة ال��ع��ب��ا���ش��ي��ة، ف��ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى 
الأث����ر ال��ت��اري��خ��ي ال��ك��ب��ري ال���ذي تركه 
قيام عبد اهلل بن املقفع برتجمة كتاب 

واإهدائه  750م(  )ح��وايل  ودمنة  كليلة 
اإلى اخلليفة اأبو جعفر املن�شور،  �شهد 
حركة  ظهور  امل��ي��ادي  التا�شع  ال��ق��رن 
اإل���ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة،  غنية ل��ل��رتج��م��ة 
وك������ان ذل�����ك ب�����ش��ب��ب ���ش��غ��ف اخل��ل��ف��اء 
دار  تاأ�شي�ص  مت  اإذ  والآداب؛  ب��ال��ع��ل��وم 
تعنى  موؤ�ش�شة  ك��اأول  بغداد  يف  احلكمة 
ب�شوؤون الرتجمة يف التاريخ. وملع جنم 
بن  ثابت  اأمثال  املحرتفن  املرتجمن 
اإ�شحاق  وابنه  اإ�شحاق  بن  وحنن  ق��رة 

بن حنن.
الع�شر  ذل��ك  يف  املرتجمون  وق��ام 

اللغة واإلعالم

ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب ����ش���ردا ت��اري��خ��ّي��ا 
يحكي ���ش��رية م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة، ي���وؤرخ 
الثقافة  لعا�شمة  الأم���ري  الكاتب  فيه 
الإ���ش��ام��ي��ة ال�����ش��ارق��ة، وي���دون اأح��داث��ا 
م��ه��م��ة م���رت ع��ل��ى ه���ذه الإم������ارة منذ 
منت�شف القرن ال�19 وحتى ثاثينيات 
ال��ك��ت��اب وق��ائ��ع  ال�����20. وي�شطر  ال��ق��رن 
مل��ن  اإل  م���ع���رف���ت���ه���ا  ت����ن����در  ت���اري���خ���ي���ة 
تلك  اأيديهم  حت��ت  كانت  اأو  �شهدوها، 
املخطوطات التاريخية التي مل ُيف�شح 
عن كثري منها للعامة واملوؤرخن بعد. 
اأث���ر تلك الأح����داث يف تطور  وي��ت��ن��اول 
الفرتة  تلك  خ��ال  وت��غ��ريه��ا  املنطقة 

احلرجة من التاريخ.

اتفاقية  بتوقيع  ال�شرد  وينتهي   
التي  اجل��وي��ة  ال�شارقة  حمطة  اإن�����ش��اء 
م��ن��ح��ت ال�����ش��ارق��ة مب��ق��ت�����ش��اه��ا ح��ق��وق 
�ل���ط���ري�ن و�ل���ه���ب���وط ب��ه��ا ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل���دن���ي���ة، وه����و م���ا فتح 

املنطقة على العامل.
�شائق  حتليل  ع��ن  ع��ب��ارة  وال��ك��ت��اب 
لقطوف مثرية من الأحداث التاريخية، 
وال���ق�������ش�������ص، وال����وق����ائ����ع ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
اإل  معرفتها  تتي�شر  ل  التي  واملعلومات 
لأ���ش��ح��اب ه���ذا ال��ت��اري��خ وم���ن ت��وارث��وه 
فيما بينهم، من اأع�شاء الأ�شرة احلاكمة 
ل��اإم��ارة. وه��و ما مييز ه��ذا الكتاب عن 
غريه من كتب ال�شرد التاريخي اجلاف.

وي������ق������ول ف�����اي�����ع »ل���ي�������ش���ت ه����ذه 
ال��رتج��م��ة ه��ي ال��ع��م��ل ال��وح��ي��د ال��ذي 
ا���ش��ط��ل��ع ب���ه ع�����ش��وا ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
فيما  خ��ال��د  امل��ل��ك  امل���ذك���وران بجامعة 
ي��خ��ت�����ص ب���رتج���م���ة اأع����م����ال ���ش��اح��ب 
ال�������ش���م���و ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ���ش��ل��ط��ان 
ال��ق��ا���ش��م��ي، ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، ب���ل هو 
الكتاب ال�شاد�ص؛ اإذ قاما معا برتجمة 
ومراجعة املوؤلفات التالية: حتت راية 
الح��ت��ال، ح��دي��ث ال��ذاك��رة ب��اأج��زائ��ه 
اجل��وي��ة.  ال�شارقة  ال��ث��اث��ة، وحم��ط��ة 
و�������ش������درت ه������ذه ال����رتج����م����ات ل�����دار 
بلومزبري للن�شر نف�شها فيما بن عام 
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سؤال األسبوع

هادي الشهراني، ريم العسيري

�شوؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  تقدم 
ال��ط��اب ع���ددا ك��ب��ريا م��ن ال�����دورات يف 
بع�شها  العلمية،  التخ�ش�شات  خمتلف 
دورات عامة ي�شتطيع اجلميع ال�شتفادة 
تعاين من  اأنها  اإل  مبا�شر،  ب�شكل  منها 

قلة احلا�شرين يف هذه الدورات.
»اآف���اق« واجهت ع��ددا من الطاب 
ب��ع��دد م��ن الأ���ش��ئ��ل��ة ع��ن ن���وع الت�شجيع 
ال������ذي ي��ن��ت��ظ��رون��ه م����ن اأج������ل ح�����ش��ور 
ال��دورات، وما الفائدة املرجوة من هذا 
ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن ال������دورات، وم���ا ن��وع 
يكون حا�شرا  اأن  ال��ذي يجب  ال���دورات 

يف امل�شهد.

تكثيف الدورات 
ن�����ادى ال��ط��ال��ب ���ش��ال��ح ع��ل��ي��ان حممد 
التي تقدمها  ال��دورات  ب�شرورة تكثيف 
الطالب  الطابية لكي يتحفز  الأندية 
ب�شكل  م��ن��ه��ا  وال����ش���ت���ف���ادة  حل�����ش��وره��ا 
كامل، مبينا اأن عدم توافر الوقت لدى 
اأم���ام  ع��ائ��ق��ا  ي�شكل  ق��د  ال��ط��اب  بع�ص 

ح�شور دورات بعينها.
واأ�شاف »هناك العديد من الدورات 
وقد  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف  اجل��ي��دة 
ح�شورها  يريدون  ممن  البع�ص  تفوت 
الوقت،  �شيق  ب�شبب  منها،  وال�شتفادة 
ويجب  ال��درا���ش��ة،  اأوق���ات  يف  وخ�شو�شا 
ال��ذي  ال��وق��ت  اختيار  ينظمها  م��ن  على 

يت�شنى  ل��ك��ي  ال���ط���اب،  جميع  ي��ن��ا���ش��ب 
للجميع احل�شور«. 

نوع الدورات
الزهراين  �شعود  الطالب عبداهلل  واأك��د 
اأنه يهتم بح�شور الدورات التي تنا�شب 
لا�شتفادة  درا���ش��ت��ه  وجم��ال  تخ�ش�شه 
ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة اخل��ا���ش��ة به،  منها يف 
ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى ح�����ش��وره اإل���ى ال���دورات 
التي تزيد من املعرفة العامة وتكرب من 
املجالت  العامة لديه يف  الثقافة  حلقة 
والتخ�ش�ص  ال��درا���ش��ة  تخ�ص  ل  ال��ت��ي 

ب�شكل عام.
وزاد»ال���������ش����خ���������ص ق����د ي�����ش��ت��ه��وي��ه 
م���ع���رف���ة �����ش����يء م����ا ب���ط���ري���ق���ة ع��ل��م��ي��ة  
خ��ال  م��ن  عليها  الط����اع  في�شتطيع 

هذه الدورات«. 

الترويج مهم
اأن  �شالح  حممد  �شعد  الطالب  وي��رى 
الإع������ان وال����رتوي����ج اجل��ي��د ل���ل���دورات 
مي��ك��ن ال��ك��ث��ريي��ن م���ن م��ع��رف��ة م���ا قد 
تقدمه هذه الدورات ب�شكل عام ويحفز 
على ح�شورها، مطالبا ب�شرورة اختيار 
م��واق��ع م��ع��روف��ة ل���دى جميع ال��ط��اب 
بثها  اأو  ال�������دورات،  لإع�����ان  ي��خ�����ش�����ص 
اإلكرتونيا ب�شكل مميز وجذاب، مو�شحا 
كبريا يف اجلذب  دورا  ي��وؤدي  ال�شكل  اأن 
ل��ل�����ش��يء امل��ع��ل��ن ع���ن���ه، وم����ن ث���م ي��ح��دد 

الطالب احل�شور من عدمه.

الدورات األهم
اآل ناجي  اإبراهيم  اأ�شامة  وقال الطالب 
هي  ال���ذات  تطوير  م��ه��ارات  »دورات  اإن 
من اأهم الدورات التي تخ�شب الطالب، 
لأنها تفيد يف التعامل مع كل ما  يواجه 
الإن�شان من عقبات يف حياته العلمية و 
مدرب  ح�شور  اأهمية  موؤكدا  العملية«، 
اأك��رب  امل��ت��درب  لينال  ومعتمد  حم��رتف 

قدر من الفائدة املرجوة من الدورة.  

زيادة حظوظ
الطالب تركي عبداهلل معي�ص  وطالب 
ب����زي����ادة ع����دد ال��������دورات ال���ت���ي ت�����ش��اع��د 
ال�شخ�ص يف ك�شب مهارات فنية ومتكنه 

من زيادة فر�شه الوظيفية م�شتقبا.
واأ������ش�����اف »ك����ث����ريا م����ا ن�����ش��اه��د يف 
جم��ت��م��ع��ن��ا م����ن ل����ه خ������ربات ك���ث���رية يف 
يدلو  اأن  وي�شتطيع  خمتلفة،  جم��الت 
ي��خ��ال��ف  اأي م��و���ش��وع ع��اب��ر  ب���دل���وه يف 
اإلى  يعود  ذل��ك  وك��ل  العلمي،  تخ�ش�شه 

املهارات التي اكت�شبها من الدورات«. 

فوائد كبيرة
وي����وؤك����د ال���ط���ال���ب ع���ب���دال���ه���ادي ع��ام��ر 
تقدم  ج��ي��دة  دورات  ه��ن��اك  اأن  الأمل���ع���ي 
لأ�شياء  ال�شخ�ص  تقييم  وتعيد  الفائدة 
نظرته  كانت  اأن  بعد  جديد  من  كثرية 

لها مغلوطة.
�شخ�شية  نظر  »وم��ن وجهة  وتابع 
فاإن الدورات املهنية مثل: دورات �شيانة 

تك�شب  التي  هي  امليكانيكا  اأو  اجل��ولت 
الفرد خربة عملية ومهنية جيدة جدا، 
اإ���ش��اح  م��ن  ال�شخ�ص  متكن  اأن��ه��ا  كما 
الأعطال التي قد تواجهه يف ممتلكاته 
فنين  اإل����ى  ال���رج���وع  دون  ال�شخ�شية 
امل��ال  ك��ث��ريا م��ن  ي��اأخ��ذون  متخ�ش�شن 
م��ق��اب��ل ت�����ش��ل��ي��ح ���ش��يء ب�����ش��ي��ط ج����دا ل 

ي�شتنزف جهدا ووقتا«.
واأ�����ش����اف »ك��ث��ري م���ن ال�������دورات ل 
ول  ح�شورها،   من  ال�شخ�ص  ي�شتفيد 
يك�شب منها اأي مهارة، كما اأنها ل ت�شكل 
انتقاء  ال�شخ�ص  على  وي��ج��ب  اإ���ش��اف��ة، 

الدورات التي ي�شتفيد منها«. 

غياب تام
اللغة  اأكدت الطالبة بق�شم  من جهتها، 
اإب��راه��ي��م  �شهد  الآداب  بكلية  ال��ع��رب��ي��ة 
ع�����ش��ريي، اأن��ه��ا مل ت�����ش��ارك م��ن ق��ب��ل يف 
تنظيم اجلامعة،  تدريبية من  دورة  اأي 
الطالبات  ت�شجيع  ميكن  اأن��ه  مو�شحة 
ع���ل���ى ح�������ش���ور ال�����������دورات م�����ن خ���ال 
الإع�������ان ع��ن��ه��ا ق��ب��ل اإق���ام���ت���ه���ا ب��ف��رتة 
زمنية حم��ددة، واأن يراعى يف الإع��ان 
النتباه،  ولفت  الت�شويق  عن�شر  عنها، 
واأن  تقدم ال��دورة فر�شة التناف�ص بن 
املتدربة  ت�شجيع  اإلى  اإ�شافة  الطالبات، 

باحل�شول على �شهادات معتمدة. 

التوقيت المناسب
وت����رى ال��ط��ال��ب��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم رف��ع��ة 

الدورات التدريبية..
فائدة.. أم تضييع للوقت؟
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أهمية تطوير الذات 
تعقد الدورات التدريبية من اأجل متليك 
جديدة  ومعارف  مهارات  املتدرب  املتلقي 
بها،  والرت���ق���اء  ذات���ه  تطوير  على  تعمل 
احل��دي��ث،  الع�شر  �شمات  م��ن  �شمة  وه��ي 
املوؤ�ش�شات  م��ن  لكثري  ���ش��روري  ومطلب 
باأهمية  لإدراك���ه���ا  والثقافية  التعليمية 
اإق����ام����ت����ه����ا وف����ائ����دت����ه����ا ل���ل���م���ت���درب���ن يف 

حا�شرهم وم�شتقبلهم. 
 وت��ك��ت�����ش��ب ال����������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اأه��م��ي��ت��ه��ا م���ن ح��اج��ة امل��ت��درب��ن ل��ل��ت��زود 
ب���امل���ع���ل���وم���ات، وامل�������ش���ت���ج���دات ال���رتب���وي���ة 
بركب  يلحقوا  لكي  احل��دي��ث��ة  والعلمية 

ال��ت��ط��ور وال��ت��ح��دي��ث ال���رتب���وي، وك��ذل��ك 
م���ن ت��ط��وي��ر ق�����درات امل���ت���درب���ن و���ش��ق��ل 
على  ذل���ك  لينعك�ص  الأدائ���ي���ة  م��ه��ارات��ه��م 
ب�شكل  وتخ�ش�شاتهم  عملهم  جم����الت 

اإيجابي وفعال.

تحديات تواجه
انعقاد الدورات 

• ال��ت��م��وي��ل: اإذ ق��ام��ت ال��ع��دي��د من 
املوؤ�ش�شات بتقلي�ص ميزانية الدورات 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ن��ت��ي��ج��ة ل��ان��ك��م��ا���ص 

القت�شادي.

الطاب  ت�شجيع  اأنه ميكن  ال�شهراين، 
ع���ل���ى ح�������ش���ور ال�����������دورات م����ن خ���ال 
اإق���ام���ت���ه���ا ع��ل��ى ه��ام�����ص ال��ف��ع��ال��ي��ات و 
امل���وؤمت���رات وامل��ل��ت��ق��ي��ات م��ث��ل الأومل��ب��ي��اد 
اأو يوم املهنة اأو فعاليات العمل  الثقايف 
�لتطوعي �أو �لن�صاط �مل�صرحي وغريه،  
اأن ي�شهم يف  اأن ذلك من �شاأنه  معتربة 
ح�شورها من قبل اأكرب �شريحة ممكنة 

من الطاب.
وزادت »ح�شرت عددا من الدورات 
املتميزين  امل��درب��ن  م��ن  ي��د نخب  على 
وا�شتفدت كثريا منها، واأمتنى اأن تقدم 
ت�شاعدهم   دورات   والطالبات  للطاب 

عند دخولهم  �شوق العمل«.

أهمية الدورات
وراأت الطالبة بق�شم الإعام والت�شال 
باأهمية  التوعية  اأن  الأح���م���ري،  ���ش��ارة 
ال�������دورات ون�����ش��ر الإع����ان����ات ال��ك��اف��ي��ة 
عنها، وعما تقدمه  من فائدة، �شيزيد 
املو�شوعات  اأن  موؤكدة  عليها،  الإقبال  
التي تتناولها  الدورات مهمة وت�شاعد 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر  وب����ن����اء ال�������ذات امل��ه��ن��ي��ة 

والنف�شية.

كيفية الجذب
اللغة  من جانبها قالت الطالبة بق�شم 
الإجن��ل��ي��زي��ة ف��ات��ن عبيد »مي��ك��ن جذب 
الطالبات للدورات باأن تكون جزءا من 
يكون  واأن  تخ�ش�شهم،    اأو  ال��درا���ش��ة 

وق��ت��ه��ا م��ن��ا���ش��ب��ا ل��ل��ج��م��ي��ع، وك���ذل���ك اأن 
حتتوي على م�شابقات اأو جوائز  وغريه، 

واأن ل تكون �شبيهه باملحا�شرات«.

فوائد كثيرة
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ط��ال��ب��ة الت�����ش��ال 
ال�شرتاتيجي بق�شم الإعام والت�شال 
ن���وف ال�����ش��ه��ري: »���ش��ارك��ت يف ع���دد من 
ويف  ف��ي��ه��ا  اأ����ش���ارك  اأزل  ومل  ال������دورات 
مل��ا يف ذل��ك م��ن ف��ائ��دة كبرية  تنظيمها 
خال   ومن  ومهنيا،  اأكادمييا  للطالبة 
ال��ن��ادي  يف  دورات  تنظيم  يف  جت��رب��ت��ي 
الإع����ام����ي ل��ط��ال��ب��ات ق�����ش��م الإع�����ام 
لها  دورات  ع��ن  نبحث  كنا  والت�����ش��ال، 
الت�شوير  م��ث��ل:  بالتخ�ش�ص  ع��اق��ة 
ال�شحفي،  امل��ق��ال  وف��ن  ال��ف��وت��وغ��رايف، 
وب��ن��اء ال����ذات وغ��ريه��ا، لأن��ه��ا ت��ك��ون يف 

حمط اهتمام الطالبات.
�شهادات  اأن  البع�ص  يعتقد  وك��م��ا 
ه��ذه ال����دورات لها اأه��م��ي��ة واأول���وي���ة يف 
ال��ت��وظ��ي��ف، وق���د ي��ه��ت��م اجل����زء الآخ���ر 
باكت�شاب خربات ومهارات من املدربن  
وت���و����ش���ي���ع م���دارك���ه���م ح�����ول م��و���ش��وع 

الدورة«.
تقدمي  اأي�شا  املهم  »م��ن  واأ�شافت 
يقدمها  بالتخ�ش�ص  لها عاقة  دورات 
ال���دورة،  م��درب��ون خمت�شون يف جم��ال 
معتمدة   �شهادات  احلا�شرات  ي�شلمون 
ال����دورات  ح�����ش��ور  ع��ل��ى  ل��ه��ن  كت�شجيع 

الأخرى». 

• عدم وجود معايري حمددة للحكم 
ال���دورات  ف�شل  اأو  م��دى جن��اح  على 

التدريبية.
ي��وج��د م��ع��اي��ري دق��ي��ق��ة ميكن  • ل 
م��ن خ��ال��ه��ا ق��ي��ا���ص اآث����ار ال��ت��دري��ب 

ونتائجه.
• عدم توافر املدربن املحرتفن

اأحيانا يكون القائمون على التدريب 
هم اأنف�شهم ال�شبب الرئي�شي يف عدم 

رغبة البع�ص يف التدريب.
• ���ش��ع��وب��ة حت��دي��د امل�����ش��ك��ات وم��ا 

حتتاج اإليه من دورات تدريبية.

عبد الرحمن م�صطفى عبد الرحمن�صعد حممد �صالح�صالح عليان حممدعبداهلل �صعود الزهراينا�صامة ابراهيم ال ناجيعبدالهادي عامر الملعي
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تقنية

عبدالعزيز والـ 100 
ساندويتش )2-1(

�شندوي�شات  مطاعم  لأح��د  تغريدة  ليكتب  دخل  النقال،  هاتفه  اأخ��ذ 
ال�شاورما  طالبا منهم 100 �شاندوي�ص فقط، توزع على عمال النظافة 
يف ال�شارع.  ويف املقابل، �شيعيد التغريدة رمبا 100 مرة، اأو ح�شب ما 

يطلب املطعم!
اأن يكون الرد �شريعا بالتفاعل من  مل يدر يف خلد عبد العزيز 
 100 وت��اأم��ن  طلبه  تلبية  يف  امل��ف��اج��اأة  لتكون  امل�شهور،  املطعم  قبل 

�شاندوي�ص �شاورما من دون اأي مقابل!
اأخ��رى، وحمات   اإذ تفاعلت مطاعم  ه��ذا احل��د،  الق�شة تعدت 
مع   كربى  و�شركات  موؤ�ش�شات  حتى  بل  وم�شت�شفيات،  وم�شتو�شفات 
بف�شل  واف��ر  بخري  لتنتهي  �شاورما  ب�شاندويت�ص  ب��داأت  التي  املبادرة 
الراكدة،  املياه  ال�شادقة ل�شاحبها؛ فعبدالعزيز حرك  النية  ثم  اهلل 

وو�شل نداوؤه �شريعا نحو التكاتف لفعل اخلري.
نبهت  النظافة فقط،  التي كانت خم�ش�شة لعمال  املبادرة  هذه 
لها  كما  فوائد  اأي�شا  الجتماعي  التوا�شل  ل�شبكات  اأن  اإل��ى  الكثري 
اأن حتقق ما ل يتحقق بالطرق التقليدية!  اأ�شرار، واأنه من املمكن 
فبتغريدة واحدة فقط وبف�شل من اهلل، تولدت مبادرات، وحمات 
اإليها يد العون  اإلى من ميد  اأخ��رى هي باأم�ص احلاجة  تربع لفئات 

لي�شعرهم باأنهم مازالوا جزءاً مهما يف هذا املجتمع.
اأن�����ش��ار،  �شاندويت�ص   100 وال����  عبدالعزيز  لتغريدة  ك��ان  وك��م��ا 
اأن  اإل  اأبت  اأ�شوات  التيار..  ن�شاز مغردة عك�ص  اأ�شوات  اأي�شا  ظهرت 

تنتقد، قلة هم لكن �شرعان ما يتكاثرون با �شبب!
هناك من قال اإنه رمبا كان لعبدالعزيز اتفاق م�شبق مع املطعم 
بينما  ال�شاورما،  باب  من  وا�شع  م�شتوى  على  دعاية  بك�شب  امل�شهور 
يرف�ص البع�ص اأن متنح كل هذه التربعات لعمال النظافة، بحجة اأن 

هناك من هو اأحق منهم!
يتبع..!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

كينجيرو تاكاياغي .. وأول جهاز تلفاز في اليابان

فون مارت

الهاتف الصيني Gionee M6S Plus.. مواصفات رائعة
 Full منحنية، وبدقة inch 6 بشاشة قياس M6S لألسواق الصينية. ويتميز M6S Plus الصينية عن هاتفها الجديد Gionee أعلنت شركة
HD، إضافة لذاكرة وصول عشوائي قياسها 6GR. وقد حرصت الشركة على تزويد M6S ببطارية ضخمة مقارنة بالهواتف الذكية األخرى،  
وتبلغ سعة البطارية 6020 ميللي أمبير مع تقنية الشحن السريع، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، 
باللونين األبيض والذهبي فقط. الصينية  الجهاز متوافرا مبدئيا في األسواق  أندرويد Marshmallow 6.0. وسيكون  مع نظام تشغيل 

سين التقنية من ذاكرة التقنية
س: كيف يعمل تطبيق 
أنستغرام دون اتصال؟

ج: لمستخدمي نظام أندرويد فقط، 
اآلن يعمل أنستغرام مع التحديث 
األخير دون اتصال بالشبكة لعدد 
محدود من مستخدمي النظام، 
وستصل الخدمة للبقية تباعا.
كما ستتوافر الخدمة الحقًا 
لمستخدمي نظام iOS حسب تأكيدات 
شركة فيسبوك.

القلم الضوئي 
أول قلم ضوئي
تم اختراعه كان عام 
1452 ضمن مشروع 
MIT، وقد استخدم 
حينئذ ألغراض كتابية 
 Fairlight في شركة
CMI وكان يعمل 
على الحاسبات
من نوع تومسون 
MO5 فقط.

ال�صم: كينجريو تاكاياغي
امليالد: 20 يناير 1899 همامات�شو.

اجلن�صية: ياباين.
املهنة: مهند�ص اإلكرتوين.

الإجنازات: 
• ا�شتخدام اأنبوب اأ�شعة الكاثود لعر�ص الإ�شارة الواردة.

• تطوير اأول جهاز تلفزيون يف اليابان ب�شكل اإلكرتوين كامل.
• ا�شتحداث اأول �شورة بحرف ياباين مكونة من 40

من خطوط �مل�صح �ل�صوئي.
اجلوائز: 

• و�شام الثقافة اليابانية.
• و�شام الكنز املقد�ص.

الوفاة: 23 يوليو 1990.
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نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
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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
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سلطان عوض العسيري

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

منصور كويع مشهور العمري
عدنان األلمعي، هادي الشهراني
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ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
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التحرير الفني
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كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
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كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

أبها 2017

محمد شامي

ي��ب��ع��د ع���ن اأب���ه���ا 40 ك���م وي���ق���ع ج��ن��وب 
واملنتزهات  املناطق  من  وهو  الفرعاء، 
اإن��ه منتزه اجل��رة ال��ذي يقع  املحمية.. 
البحر،  �شطح  فوق  2800م  ارتفاع  على 
ب��ال��ربودة وال�شحب والأم��ط��ار  ومي��ت��از 
واجل������و ال���ع���ل���ي���ل، وي���ع���د م����ن اأف�����ش��ل 

املنتزهات يف املنطقة. 
ك��م��ا اأن���ه م��ن امل��ن��ت��زه��ات امل��وج��ودة 
يف مت��ن��ي��ة؛ ع���ب���ارة ع���ن م��ن��ط��ق��ة ذات 
ب�شياج  حماطة  و�شجري،  نباتي  غطاء 

الوطني  ع�شري  ملنتزه  وتتبع  ح��دي��دي 
الذي اأن�شئ عام 1400.

ومي�����ت�����از ه�������ذا امل����ن����ت����زه ب����وج����ود 
كالقردة  املختلفة  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات 
والثعابن  »القنفذ«  والني�ص  والأرانب 
والنمر العربي وال�شباع وغريها، ومن 
العرعر  متنية :  يف  املعروفة  الأ�شجار 

والطلح وال�شدر والب�شام والعرب. 
ت�شم  ع�����ش��ري  م��ن��ط��ق��ة  اأن  ي���ذك���ر 
بجمالها  التي متتاز  ال�شياحية  املواقع 
وجوها  اخلابة  ومناظرها  الطبيعي 
ي�شل  زائ��ر  يكاد  ول  املمطر،  الربيعي 

اأولويات  وقد جعل يف  اإل  املنطقة  اإل��ى 
ب����رن����اجم����ه زي��������ارة ك����ل م����ن ال�������ش���ودة 
وال���ف���رع���اء ودل���غ���ان واحل��ب��ل��ة واجل���رة 
وم���ن���ت���زه ال�����ش��ح��اب ومت��ن��ي��ة وم��ن��ت��زه 
اأب����وخ����ي����ال وم���ن���ت���زه الأم�������ري ���ش��ل��ط��ان 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز وه�����ش��ب��ة ال���ع���رو����ص 
وبللحمر  وتنومه  النما�ص  ومتنزهات 
اجلمال  مواقع  من  وغريها  وبلل�شمر 
رب��وع  ام��ت��داد  على  املتناثرة  الطبيعي 
ع�������ش���ري اخل���������ش����راء ب���رتاث���ه���ا امل��م��ي��ز 
املعماري والأثري وب�شاتينها  وطرازها 
الدائمة  واأوديتها  اخل�شراء  ومروجها 

وغاباتها  الرقراقة  مبياهها  اجلريان 
املت�شابكة الأغ�شان ومظاتها وروابيها 

الوادعة.
ول��ع��ل م��ا م��ي��زه��ا ع��ن غ��ريه��ا من 
املناطق اأجواوؤها الربيعية املمطرة ذات 
بها  مت��ي��زت  ال��ت��ي  اخل��اب��ة  الطبيعية 
منب�شطة  و���ش��ه��ول  �شاخمة  ج��ب��ال  م��ن 
و����ش���واح���ل ب��ح��ري��ة ج��م��ي��ل��ة و���ش��ح��راء 
حتتوي  متكاملة  حتتية  وبنية  ذهبية 
ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 
ي�شتطيع  ح��ي��ث  وال��راق��ي��ة،  ال�شخمة 
الزائر اختيار ما ينا�شبه من اإ�شكان راق 

الغطاء النباتي والشجري األخاذ.. سر جمال »الجرة «
املتعددة  وم��راف��ق��ه  املختلفة  ب��درج��ات��ه 
واأ�شعاره املنا�شبة يف اأجواء بديعة يعانق 
الندى  ب�شذا  املعطر  الأبي�ص  ال�شحاب 

قمم اجلبال وال�شفوح واملنحدرات. 

دور التقنية الحديثة
اأ�شهمت التقنية احلديثة يف دفع م�شرية 
اك��ت�����ش��اف ال��ك��ن��وز ال�����ش��ي��اح��ي��ة امل��ث��م��رة 
طبيعتها  وجم���ال  باملنطقة  امل���وج���ودة 
ال�����ش��اح��رة ب�����ش��ورة اأ����ش���رع، وم���ن ه��ذه 
»التلفريك«  املتحركة  العربات  التقنية 
التي تاأخذ الزائر وامل�شطاف يف جولة 

���ش��ي��اح��ي��ة م���ث���رية مل�������ش���اه���دة خم����زون 
املنطقة ال�شياحي والتاريخي باختاف 
خ��ارط��ت��ه��ا اجل��غ��راف��ي��ة وت�����ش��اري�����ش��ه��ا 
يف  اجل��م��ال  اهلل  ح��ب��اه��ا  ال��ت��ي  وبيئتها 
الإبداع والإمتاع والتي تتعدد مواقعها 
من منتزه ال�شودة غرب مدينة اأبها اإلى 
و�شط املدينة حماذيا اجلبال التهامية، 
ول��ت��ن��ع��م اأي�����ش��ا احل��ب��ل��ة ت��ل��ك ال��ق��ري��ة 
التقنية،  ب��ه��ذه  ال��ق��دمي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
تربط التقنية قمم اأعلى ال�شراة باأغوار 
املزيد من  ال��زائ��ر  اإل��ى  لت�شيف  تهامة 

املتعة والفائدة.
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عدد خاص عن السياحة
مع هذا العدد يتبقى عدد قادم باذن اهلل تعالى، حيث اعتدنا اأن يكون اإ�شدارنا 
الأخ���ري كل ف�ش���ل درا�شي يف الأ�شب���وع الأول من الإمتحان���ات النهائية،  ولكن 
�شحيف���ة »اآف���اق« ل���ن تتوق���ف ع���ن العم���ل، فنح���ن الآن نعم���ل وبكاف���ة الكوادر 
التحريري���ة والفني���ة يف ا�ش���دار ع���دد خا�ص مبنا�شب���ة »اأبها عا�شم���ة ال�شياحة 
العربي���ة 2017«، و�شيك���ون ع���ددا ا�شتثنائي���ا يف ال�ش���كل وامل�شم���ون، حي���ث رمب���ا 

�شيكون من اأهم ا�شدارات هذه املنا�شبة بحول اهلل.
 ويف اإطار اهتمام اجلامعة بهذه املنا�شبة ياأتي هذا العدد �شمن توجيهات 
معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي باأن يكون ل� 
»اآف���اق« م�شاركة نوعية يف خدمة اإعام ه���ذه املنا�شبة وتوثيقها بال�شكل املهني 
املتمي���ز؛ وه���ذا ما ن�شعى اليه حيث مت توزيع العمل على كوار حالية يف »اآفاق«، 
كما �شيتم الإ�شتعانة بعدد من مهني املنطقة بكافة حمافظاتها من اأجل جمع 
املعلومات وال�شور املطلوبة عن مامح ال�شياحة لي�ص فقط يف ابها بل يف كافة 

حمافظات منطقة ع�شري.
 و�شتكون الأ�شابيع القادمة هي ميدان عملنا يف هذا العدد اخلا�ص الذي 
ناأمل ان يكون هذه املرة على �شكل جملة ولي�ص جريدة ليمكن وي�شهل قراءته 
وتداول���ه، كم���ا تتي���ح الطباعة املجاتي���ة توظيف ال�شورة وال�ش���كل الإخراجي 
مب���ا يخ���دم مو�شوع املنا�شبة، ونتوقع ان يكون موع���د �شدور هذا العدد مطلع 

�شوال القادم باإذن اهلل.

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

تعليم وتدريبفكرة!
بجان���ب التعلي���م الأكادمي���ي يحت���اج ط���اب 
اجلامع���ة اإل���ى دورات تدريبة غ���ري منهجية 
يف خمتل���ف املج���الت  لي�شتفي���دوا منه���ا يف 

حياتهم اخلا�شة والعامة.
رح���اب  يف  املقام���ة  ال���دورات  وتتن���وع 
اجلامع���ة، وهو ما جعلن���ا نناق�ص مو�شوعها 
من خ���ال �شفحة �ش���وؤال الأ�شبوع يف عددنا 
التدري���ب  عل���ى  ال�ش���وء  م�شلط���ن  ه���ذا، 
الطابي الذي تقيمه عمادة �شوؤون الطاب 

والأندية الطابية يف الكليات.
يف  امل�شارك���ن  بع����ص  ط���رح  وق���د 
الأف���كار  بع����ص  الأ�شبوع���ي  ال�شتط���اع 
اجلي���دة لتطوي���ر هذه ال���دورات، ومنه���ا اأنه 
ح�شوره���ا  عل���ى  الط���اب  ت�شجي���ع  ميك���ن 
م���ن خ���ال اإقامتها عل���ى هام����ص الفعاليات 
واملوؤمترات وامللتقيات مثل الأوملبياد الثقايف 
�أو يوم �ملهنة �أو �لعمل �لتطوعي  �أو �لن�صاط 
امل�شرح���ي وغ���ريه،  م�شريي���ن اإل���ى اأن ذل���ك 
م���ن �شاأن���ه اأن يج���ذب اأك���رب �شريح���ة ممكنة 
من الطاب والطالب���ات اإلى تلك الدروات؛ 

وبذلك تعم الفائدة.
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حدائق اجلامعة ترحب بربيع اأبها


