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رعى مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
فالح ال�سلمي، الأ�سبوع املا�سي، حفل 
ختام الأن�سطة الطالبية لهذا العام، 
ب��ح�����س��ور ع���دد م���ن وك����الء اجل��ام��ع��ة 
امل�ساندة،  والعمادات  الكليات  وعمداء 

وعدد كبري من الطالب.
واأو�سح ال�سلمي يف كلمته اأن هذا 
اليوم يوم ح�ساد الأن�سطة الطالبية 
العام اجلامعي احلايل،  باجلامعة يف 
الكثري  ه��ن��اك  اأن  م��ت��اأك��د  وقال"اأنا 
كليات  بها  قامت  التي  الأن�سطة  من 
اجلامعة داخل اأروقتها والتي كان لها 
التعليمية،  امل�سرية  يف  الأك���ر  الأث���ر 
وج����م����ي����ع ه��������ذه اجل������ه������ود م����ق����درة 
م�سلحة  يف  ت�سب  وه���ي  وم�����س��ك��ورة، 

اأبنائنا الطالب والطالبات".

و����س���دد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة م��ث��ل تلك 
على  ت�ساعد  التي  املختلفة  الأن�سطة 
�سقل املهارات املختلفة لدى الطلبة، 
الطالب  �سخ�سية  تكوين  يف  وت�سهم 
حت�سيلهم  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  وال��ط��ال��ب��ة، 
ال���ع���ل���م���ي والأك�������ادمي�������ي م����ن خ���الل 

كلياتهم.
و���س��ك��ر  ال�����س��ل��م��ي خ����الل كلمته 
ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب، وجميع من 
���س��ارك يف ه��ذه الأن�����س��ط��ة م��ن كليات 
من  اأن�سطة  ورواد  وطالبات  وط��الب 
راجيا  تدري�س وطالب،  هيئة  اأع�ساء 
اأخ��رى جديدة  اأف��ك��ار  اأن تكون هناك 

ومثمرة يف الأعوام املقبلة.
�سوؤون  عميد  اأو�سح  جانبه،  من 
هبا�س  اآل  م��ري��ع  ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب 

اإل��ى حتقيق  �سعت جاهدة  العمادة  اأن 
اأكر  ا�ستيعاب  هما:  مهمني،  هدفني 
���س��ري��ح��ة م���ن ال����ط����الب، م���ن خ��الل 
اهتمامات  لت�ستوعب  الأن�سطة  تنوع 
و�سقل  للطالب،  املختلفة  والطاقات 
وت���ن���م���ي���ة م����ه����ارات����ه����م، وح��م��اي��ت��ه��م 
م���ن الأف���ك���ار ال�����س��ال��ة وال�����س��ل��وك��ي��ات 
اخل���اط���ئ���ة، والآخ�������ر ب���ن���اء ال���ق���ي���ادات 
ف��ي��ه��م، من  ال��ث��ق��ة  وزرع  ال��ط��الب��ي��ة 

خالل التدريب والتمكني.
وك������ان احل���ف���ل ب������داأ ب����اآي����ات م��ن 
ال����ق����راآن ال����ك����رمي، وت����ال ذل����ك فيلم 
وث���ائ���ق���ي ع���ن الأن�������س���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ال���ع���م���ادة ه����ذا ال��ع��ام، 
وبعده قدم عدد من طالب اجلامعة 
م�سرحية ثم اأوبريت اإن�سادي لطالب 

عن  تعريفي  فيلم  ث��م  اجلامعة،  م��ن 
الأندية الطالبية بكليات اجلامعة.

 واخ��ت��ت��م احل��ف��ل ب��ت��ك��رمي مدير 
اجل���ام���ع���ة ع�����ددا م���ن امل�������س���ارك���ني يف 

اأن�سطة عمادة �سوؤون الطالب.
ال�سريعة  ك��ل��ي��ة  ن����ادي  اأن  ي��ذك��ر 
نتائج  يف  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ح�����س��ل 
تقييم الأندية، بينما جاء نادي كلية 
الطب يف امل��رك��ز ال��ث��اين، ون��ال املركز 
ال��ث��ال��ث ن����ادي ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة. ويف 
ن��ت��ائ��ج الأن���دي���ة امل��رك��زي��ة ح��ق��ق ن��ادي 
الرامج امل�سرتكة املركز الأول، تاله 
وثالثا  التطوعي،  العمل  ن��ادي  ثانيا 

نادي نزاهة.
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يقول الطبيب، اس��ترالي األصل المقيم في الواليات المتحدة 
»مارك��وس دايفي« أن تطوير »رح��م اصطناعي« يعتبر أحد 
أهم األحداث الطبية إثارة في السنوات األخيرة، ألن مثل هذا 
االكتش��اف س��يعطي األمل بالحياة لألطف��ال اللذين يولدون 
مبك��را. وبالفعل، فق��د نجح الدكتور »دايف��ي« في تطوير 
جهاز على شكل »كيس« يحتوي سوائل صناعية توفر للجنين 

بيئة مطابقة لتلك التي اعتاد عليها داخل رحم أمه.
وقد أجريت تجارب على عجل تم احتضانه بشكل صحي 
لش��هر كام��ل )الص��ورة(؛ وق��ام باحثون في »مستش��فى 
فيالدلفي��ا لألطف��ال« بوض��ع أجن��ة خ��راف يع��ادل عمرها 
عم��ر جني��ن بش��ري عم��ره ٢٢ - ٢٣ أس��بوعا ف��ي الكيس 
االصطناعي، المرتبط بأجهزة تزود الجنين بالمغذيات والدم 
واألوكسجين مباش��رة إلى قلبه. وقد تم توليد أغلب هذه 
الخراف، وتعيش اآلن حياة طبيعية في إحدى المزارع بوالية 

»بنسيلفانيا« بالواليات المتحدة.
يتمي��ز الكيس بأن��ه معقم تماما، ويحم��ي الجنين من 
تقلب��ات درج��ة الحرارة، وم��ن ضغط اله��واء والضوء ومن 

عدوى األمراض والفيروسات.
ويأمل الباحثون أن يباش��رو إجراء تج��ارب مماثلة على 
أجنة بش��رية خ��الل ثالث س��نوات م��ن اآلن، وأن يكون هذا 
الجهاز قد انتش��ر استعماله في مستش��فيات العالم خالل 

السنوات العشر القادمة.

العالم +

تسنيم عصفور.. تنظم الشعر ألبها
باأبها،  املجتمع  بكلية  الأعمال  اإدارة  بق�سم  الثالث  امل�ستوى  الطالبة يف  ك�سفت 
املوهوبة يف جمال الأدب ب�سقيه ال�سعري والنرثي، ت�سنيم حممد علي ع�سفور، 
اأن قراءتها لأعمال جران خليل جران واأحالم م�ستغامني اأ�سهمت يف تطوير 
ملا وجدته فيها من  اأبها،  واأنها نظمت ق�سيدة عن  ال�سعر،  موهبتها يف كتابة 

خري ومعاملة طيبة والطبيعة اجلميلة
)تفا�سيل �سفحة 12(
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أمير عسير يدشن منظومة الخدمات اإللكترونية
للمواطنين والمقيمين

يحيى التيهاني

ال��ع��ه��د،  ل���ت���وج���ي���ه���ات ويل  ت���ن���ف���ي���ذا 
وزي��ر  ال����وزراء،  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب 
ال���داخ���ل���ي���ة، ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
اأمري  الأم��ري حممد بن نايف، د�سن 
منطقة ع�سري، �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري في�سل ب��ن خ��ال��د، ب��الإم��ارة، 
عددا من اخلدمات الإلكرتونية التي 
ت��ن��درج حت��ت ب��رن��ام��ج امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ب����اإم����ارات امل��ن��اط��ق 
»ري������ادة« ال����ذي ت�����س��رف ع��ل��ي��ه وك��ال��ة 

وزارة الداخلية ل�سوؤون املناطق. 
واأ���س��اد الأم���ري في�سل ب��ن خالد 
يف ك��ل��م��ة ل���ه يف امل��ن��ا���س��ب��ة، ب��ال��دع��م 
ال��ك��ب��ري وامل�����س��ت��م��ر م���ن م��ق��ام وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة لإم������ارات امل��ن��اط��ق ك��اف��ة، 
م��وؤك��دا اأن ذل���ك ي��اأت��ي ان��ط��الق��ا من 
خادم  يوليها  التي  الكرمية  الرعاية 
امل��ل��ك �سلمان  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
و�سمو ويل  �سعود،  اآل  بن عبدالعزيز 
عهده الأمني، و�سمو ويل ويل العهد، 
حفظهم اهلل، لتوفري كل الإمكانيات 
لتطوير  والتقنية  والب�سرية  امل��ادي��ة 
ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل يف اإم���������ارات امل���ن���اط���ق، 
وخ�������س���و����س���ا دع�����م م�������س���ار ال��ت��ح��ول 

التقني.
الذي  »ري���ادة«  برنامج  اأن  يذكر   
رئي�سية  م�����س��روع��ات  خم�سة  ت�سمن 
ه�����ي:  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة واحل���وك���م���ة، 
الب�سرية،  وامل��وارد  املعلومات،  وتقنية 
والت�سال املوؤ�س�سي، ومتابعة التحول 
والتغيري، مت البدء فيه قبل اأكرث من 

ع���ام، ع��ر ع��دة م��راح��ل، وا�ستهدفت 
املرحلة الأولى جتهيز البنى التحتية، 
التي مت�س  امل�سروعات  بالرتكيز على 
ح��ي��اة امل���واط���ن وامل��ق��ي��م ب��ح��ي��ث تركز 
للمواطنني،  املقدمة  اخل��دم��ات  على 
بناًء  الإلكرتوين  امل�سار  وخ�سو�سا يف 
على توجيهات ويل العهد، نائب رئي�س 
جم��ل�����س ال��������وزراء، وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة، 
املناطق،  باإمارات  اإجراءاتهم  لت�سهيل 
بيئة  على  ح�سارية  �سبغة  واإ���س��ف��اء 

العمل يف اإمارات املناطق.
املناطق  ���س��وؤون  وك��ال��ة  وت�سعى   
اإلى حتقيق مفهوم »الإمارة الذكية«. 
وت�����س��م��ل امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ي ج��رى 
ت��د���س��ي��ن��ه��ا، ح���زم���ة م����ن اخل���دم���ات 
الإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اإم����ارة 
عر  واملقيمني  للمواطنني  املنطقة 
ل��ل��خ��دم��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب���واب���ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة »اأب�������س���ر«، وت�����س��م��ل 33 
خ���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني ،  و15خ���دم���ة 
الأول���ى  امل��رح��ل��ة  ومت��ث��ل  للمقيمني، 
من برنامج  ريادة،  ومن �ساأنها تعزيز 
وموؤ�س�سات  املواطنني  م��ع  التوا�سل 
اخل��دم��ات  وتطوير  امل���دين،  املجتمع 

جلميع امل�ستفيدين .
وا�ستمع الأمري في�سل بن خالد، 
عن  مف�سال  �سرحا  التد�سني،  خالل 
اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة والأه�����داف 
اطلع  ك��م��ا  لتحقيقها،  ت�سعى  ال��ت��ي 
التقنية  امل�سروعات  اأب��رز  على  �سموه 
املرحلة  يف  عليها  العمل  �سيتم  التي 
ال���ث���ان���ي���ة، وال����ت����ي ت����اأت����ي ا���س��ت��ك��م��ال 
مل���ن���ظ���وم���ة ����س���ام���ل���ة م����ن اخل����دم����ات 
التقنية والإدارية والب�سرية، الهادفة 
اإم���ارات  يف  العمل  بيئة  تطوير  اإل���ى 
العمل  مب�ستوى  والرت��ق��اء  املناطق، 

احلكومي.
ال��ت��د���س��ني وك��ي��ل وزارة   ح�����س��ر 
العميد  امل��ن��اط��ق  ل�����س��وؤون  ال��داخ��ل��ي��ة 
حممد بن علي الهبدان، ووكيل اإمارة 
حممد  ب��ن  �سليمان  ع�سري  منطقة 
اجل���ري�������س، وع������دد م����ن امل�������س���وؤول���ني 
م���ن وك���ال���ة ����س���وؤون امل��ن��اط��ق وم��رك��ز 
ال���وزارة  ووك��ال��ة  ال��وط��ن��ي،  املعلومات 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ط���وي���ر الأم����ن����ي، 

و�سركة علم لأمن املعلومات.
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الجامعة تحقق االعتماد المؤسسي الكامل
سلطان عوض

للمكانة  تاأكيد  وذل��ك  الأك��ادمي��ي،  والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  من  الكامل  املوؤ�س�سي  العتماد  على  اجلامعة  ح�سلت 
الأكادميية للجامعة، وتتويج ل�سل�سلة من الإجنازات التي حققتها اأخريا يف عدد من املجالت. وكانت اجلامعة تلقت خطاب 
العتماد ر�سميا من الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي، مت�سمنا اعتمادها �سبع �سنوات متتد حتى عام 2٠2٤. واأكد 
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي اأن هذا الإجناز لي�س اإل واحدا من الإجنازات التي جعلتها اجلامعة اأحد اأهدافها، 

و�سول لروؤيتها ال�سرتاتيجية وخططها الرامية اإلى حتقيق روؤية اململكة 2٠3٠.
كما قدم ال�سلمي مباركته جلميع من�سوبي اجلامعة على هذا الإجناز، معربا عن خال�س �سكره للوكالء، وعمداء وعميدات 
الإدارات، واملوظفني والطالب والطالبات، وجمتمع منطقة  التدري�س، ومديري  واأع�ساء هيئة  امل�ساندة،  والعمادات  الكليات 
اأن هذا الإجن��از ما كان ليتحقق لول توفيق اهلل ثم الدعم  اإلى  ع�سري، وخريجي اجلامعة على تفانيهم يف خدمتها. واأ�سار  
املتوا�سل من حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، و�سمو ويل العهد، و�سمو ويل ويل العهد، واملتابعة 
الدائمة وامل�ستمرة من لدن �سمو اأمري منطقة ع�سري، والدعم الدائم من وزير التعليم. يذكر اأن اجلامعة بهذا الإجناز تكون 

من اأوائل اجلامعات ال�سعودية احلا�سلة على العتماد الأكادميي الكامل.

عبدالعزيز رديف

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ا�ستقبل 
رئي�س  اأخ����ريا،  مكتبه  يف  ال�����س��ل��م��ي،  ف��ال��ح 
اآل  حممد  اأب��ه��ا  مبدينة  ال��ب��ل��دي  املجل�س 
بريق، وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه. وت��اأت��ي الزيارة 
تتعلق  التي  املو�سوعات  من  ع��دد  ملناق�سة 
التعاون  �سبل  وبحث  واجلامعة،  باملنطقة 
ب����ني ال����ط����رف����ني ف���ي���م���ا ي����خ����دم امل��ن��ط��ق��ة 

وجمتمعها.
ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  ال�����س��ل��م��ي  اأن  واأك�����د 
ب��ك��ام��ل اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا ل��ل��ن��ه��و���س ب��امل��ن��ط��ق��ة 
تعليميا، اإ�سافة اإلى خدمة املجتمع التي تعد 
املجل�س  لرئي�س  مثمنا  اأه��داف��ه��ا،  اأب���رز  م��ن 
اجلامعة،  بكيان  واهتمامه  حر�سه  البلدي 

ودورها الفاعل يف خدمة جمتمعها.
ب���ري���ق م��دي��ر  اآل  ���س��ك��ر  م����ن ج���ه���ت���ه، 
اجل����ام����ع����ة، ع���ل���ى اخل�����دم�����ات ال���ت���ي ت��ق��دم 
ال����دورات  اإق���ام���ة  م��ث��ل  ال��ب��ل��دي،  للمجل�س 
جمتمع  تنمية  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  وال���ن���دوات 
بني  املوقعة  ال�سراكات  اإل��ى  اإ�سافة  ع�سري، 
الطرفني، مما ين�س على تقدمي اجلامعة 
خ��دم��ات��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة مل��ن�����س��وب��ي ال��ب��ل��دي��ة، 

واأع�ساء املجل�س البلدي.

مدير الجامعة يستقبل رئيس بلدي أبها

اجلامعة  اإدارة  ب��ني  التوا�سل  اأدوات  م��ن  تعد  اجلامعية  ال�سحيفة 
وجميع من�سوبيها، وكذلك لالأ�سرة اخلارجية ممن لهم اأبناء وبنات 
داخل اجلامعة، وملختلف �سرائح املجتمع املحلي، وكذلك على م�ستوى 

الوطن.
هذه  مثل  تلبي  جامعية  �سحيفة  تظهر  اأن  بال�سهولة  ولي�س 
الحتياجات، ولكن »اآفاق« ا�ستطاعت اأن حتقق الكثري من طموحات 
املرافق  ك��ل  يف  ح�سورها  وتعزيز  اجلامعة  ر�سالة  ن�سر  يف  اجلامعة 

واجلهات، وعلى �سعيد اجلمهور واملهتمني بال�ساأن اجلامعي.
ونح�سب اأن �سحيفة »اآفاق« حتتل الريادة بني ال�سحف اجلامعية 
العربية، ول نقول ذلك جزافا، بل  اململكة بل رمبا يف اجلامعات  يف 
الأرقام تثبت ذلك؛ فتوزيع »اآفاق« عر �سركة متخ�س�سة يف التوزيع 
ارتقى بها لت�سل اإلى مناطق وجهات داخل اململكة وخارجها، بهدف 
ن�سر ر�سالة جامعة امللك خالد يف كل الأماكن واجلهات ذات الهتمام 

بالتعليم، والتعليم اجلامعي على وجه اخل�سو�س.
 واإذا قراأنا �سحيفة »اآفاق« بتمعن، ف�سنجد اأن املادة التحريرية 
كافة،  من�سوبي اجلامعة  تتخاطب مع  ال�سحيفة  التي حتويها هذه 
ومع �سرائح املجتمع اخلارجي، وبخا�سة يف التطوير اجلديد الذي 

بداأ مع مطلع الف�سل اجلامعي احلايل. 
و���س��ه��دن��ا يف ه����ذا ال��ت��ط��وي��ر م���زي���دا م���ن اه���ت���م���ام ال�����س��ح��ي��ف��ة 
اإذ كنت قد  اأثلج �سدري،  بالقطاعات الن�سائية يف اجلامعة، وهذا ما 
وجهت الزمالء يف ال�سحيفة اإلى ذلك، لأهمية اأن تغطي ال�سحيفة 

ن�ساطات كليات البنات طالبات وموظفات وع�سوات هيئة تدري�س.
وتنوعها  وتقدمها  ال�سحيفة  ه��ذه  توا�سل  اإل��ى  دائما  ونتطلع 
وانت�سارها، كما اأحببت مبنا�سبة �سدور عددها الأخري يف هذا الف�سل 
الحرتافية  على  ال�سحيفة  اأ�سرة  يف  والزميالت  الزمالء  اأهنئ  اأن 
التي مكنتهم من تطوير هذه ال�سحيفة وال�ستمرار يف تبوء الريادة 

بني ال�سحف اجلامعية.

صحيفة »آفاق«

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

الهندسة تنظم
يوم بحثها العلمي

عبدالعزيز رديف

وكيل  بح�سور  ال���12  العلمي  بحثها  ي��وم  اأخ���ريا،  باجلامعة،  الهند�سة  كلية  نظمت 
الكلية الدكتور حممد اآل رائف.

وبلغ عدد الأوراق البحثية امل�ساركة �ستا من خمتلف اأق�سام الكلية التي ت�سمل 
الهند�سة املعمارية واملدنية والكيميائية وال�سناعية وامليكانيكية والكهربائية.

ق�سم  مل�ساركات  الأول��ى  ُخ�س�ست  علميتني،  جل�ستني  خالل  الأوراق  ونوق�ست 
الهند�سة املدنية واملعمارية وال�سناعية، بينما

والكهربائية  الكيميائية  الهند�سة  ب��ح��وث  اأوراق  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة  ت��ن��اول��ت 
اأوراق  م��و���س��وع��ات  ح��ول  وم��داخ��الت  ب��ح��وارات  اجلل�سات  وحظيت  وامليكانيكية. 

البحوث ومدى تاأثريها على الواقع ومردودها على اجلامعة والكلية.
ويف نهاية جل�سات يوم البحث العلمي، مت توزيع �سهادات ال�سكر  على امل�ساركني.



أخبار الجامعة

اتفاقية نشر إلكتروني
بين الجامعة ودار المنظومة

سعيد العمري
جمالت  من  لعدد  املحتوى  اإتاحة  ترخي�س  اتفاقية  اأخ��ريا،  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  بوكالة  ممثلة  اجلامعة،  وقعت 
اإلى مد  التي تهدف  التفاقية  توقيع  املنظومة. ويف  بدار  البيانات اخلا�سة  العربية، �سمن قواعد  باللغة  تن�سر حمتواها  التي  اجلامعة 
ج�سور ال�سراكة والتعاون بني الطرفني، مّثل اجلامعة وكيلها للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عبدالكرمي احلربي، ومن 

جانب دار املنظومة الدكتور علي بن �سوي�س ال�سوي�س. 
واأو�سح احلربي اأن دار املنظومة تعّد من اجلهات العلمية املتميزة يف جمال الن�سر العلمي على امل�ستوى العربي، مبينا اأنها �ست�سهم يف 
اإتاحة الأبحاث املن�سورة يف جمالت اجلامعة ل�سريحة كبرية من الباحثني على م�ستوى العامل، ورفع ن�سبة ال�ست�سهاد بها، مما �سينعك�س 

على �سمعة اجلامعة يف الأو�ساط العلمية.
ي�سار اإلى اأن دار املنظومة �سركة �سعودية متخ�س�سة يف جمال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية يف املجالت البحثية والأكادميية، 

ومتلك ال�سركة خرة وا�سعة يف جمال تنظيم حمتوى املعلومات الرقمي، وقواعد املعلومات واآليات ت�سميمها والبحث فيها.

الجامعة تنظم اختبار دكتوراه طب األسرة العربية للمرة األولى
عبدالعزيز رديف

ن��ظ��م��ت امل��دي��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ل��ل��م��رة الأول������ى، يف ال��ث��ال��ث وال���راب���ع 
م���ن ���س��ع��ب��ان اجل�������اري، يف ع��ي��ادات��ه��ا 
الدكتوراه  �سهادة  اختبار  اخلارجية، 
ال���ع���رب���ي���ة يف جم�����ال ط����ب الأ�����س����رة، 
مب�����س��ارك��ة 33 ط��ب��ي��ب��ا وط��ب��ي��ب��ة طب 
العربية،  وال����دول  اململكة  م��ن  اأ���س��رة 
باإ�سراف املجل�س العربي للتخ�س�سات 

ال�سحية.
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ب����دع����م وح�����ر������س م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ال�����س��ل��م��ي، 
الطبية  للمدينة  التنفيذي  وامل��دي��ر 
اجلامعية الدكتور فوؤاد عباق، اللذين 
قدما كل ما من �ساأنه الرقي باملدينة 
الطبية، والعمل على حت�سني وتطوير 
ه��ذا  وتنظيم  ل�ستقبال  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 

الختبار.
وي���ع���ق���د الخ����ت����ب����ار ����س���ن���وي���ا يف 
بدول  ال�سحية  التخ�س�سات  خمتلف 
بينما عقد  املختلفة،  العربية  املجل�س 

ه����ذا ال���ع���ام يف جم����ال ط���ب الأ����س���رة 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ���ال���د، ب��ع��د م��واف��ق��ة 
واطالع جمل�س وزراء ال�سحة العرب 
وتلم�سهم تقدم اجلامعة وتطورها يف 
الإمكانيات  وت��واف��ر  ال�سحي،  امل��ج��ال 

الالزمة لإجراء هذا الختبار بها.
طبيبا   13 الخ��ت��ب��ار  يف  و����س���ارك 
وط��ب��ي��ب��ة م����ن ق���ط���ر وم�������س���ر وع����دد 
احلكومية  ال�سحية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
من  م�ساركا   2٠ اإل��ى  اإ�سافة  باململكة، 
الأ�سرة  بطب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
م���ن ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��اجل��ام��ع��ة، وع���دد 
احلكومية  ال�سحية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
امل�ساركة، ممثلة يف الرنامج امل�سرتك 

لطب الأ�سرة باملنطقة.
وكان امل�ساركون اختروا بعيادات 
اجلامعة اخلارجية �سريريا، باإ�سراف 
الأ�سرة  امل�سرتك لطب  الرنامج  من 
الأ�����س����رة بكلية  ب���اأب���ه���ا، وق�����س��م ط���ب 
ب��ح��ي��ث يح�سل  ال��ط��ب يف اجل��ام��ع��ة، 
الختبار  اجتياز  �سهادة  على  امل�سارك 
للتخ�س�سات  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ل�����س  م���ن 

ال�سحية، وهي تعادل الدكتوراه.

اأقام نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية 
يف اأب����ه����ا، ح��م��ل��ة ع���ن الأ����س���ع���ة ع��ن��وان��ه��ا 
بالتعاون  ترون"،  ل  ما  نرى  "بالأ�سعة 

مع مديرية ال�سوؤون ال�سحية.
واأق����ي����م����ت احل���م���ل���ة ع���ل���ى ف��رتت��ني 
 21 يف  بالقريقر   )ج(  مبنى  يف  اأوله��م��ا 
كانت يف  الثانية  والفرتة  املن�سرم،  رجب 
الواحة مول بخمي�س م�سيط يف 25 من 

ال�سهر نف�سه.
لوحات  فعاليات احلملة  وت�سمنت   
الأ�سعة  مفهوم   بينت  توعوية  ومعار�س 

واأق�سامها واأ�سرارها.
 وكانت احلملة افتتحها وكيل الكلية 
عدد  مب�ساركة  الب�سري،  ح�سني  الدكتور 
م��ن ط���الب الأ���س��ع��ة، وح�����س��ور زوار من 
واأي�سا  الغد،  كلية  و  ال�سحية،  ال�سوؤون 

م�ست�سفى خمي�س م�سيط املدين. 
يف �سياق اآخر، نظم النادي حملة عن 
امل��خ��درات يف مبنى )ج( بقريقر،  اأ���س��رار 
حيث مت ن�سر برنات من اأعمال الطالب 
واأنواعها  املخدرات  خماطر  عن  تتحدث 

وكيفية حماربتها ب�ستى اأ�سكالها.

حملة عن األشعة وأخرى تحارب المخدرات
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»جسم« تنظم
أول لقاءاتها

عبدالعزيز رديف

بعد �سدور موافقة وزارة التعليم على اإن�ساء اجلمعية ال�سعودية العلمية 
للمعلم »ج�سم« بكلية الرتبية يف اجلامعة اأخريا، عقدت اجلمعية يف 29 
اإثراء، بال�سراكة  رجب املا�سي، اللقاء الأول من �سل�سلة لقاءات برنامج 

مع اإدارة التدريب بالإدارة العامة للتعليم بع�سري.
املواد  ب�سكل عام معلمي وم�سريف  اإث��راء  برنامج  لقاءات  وت�ستهدف 
الكيمياء  الأول مبعلمي وم�سريف  اللقاء  اخت�س  بينما  العام،  التعليم  يف 
تعليم  ب���اإدارة  ال��رتب��وي  التدريب  اإدارة  ممثل  بح�سور  ع�سري،  مبنطقة 
ع�سري عبداهلل م�سدود، ورئي�س ق�سم الكيمياء بتعليم املنطقة، وعدد من 

معلمي وم�سريف مادة الكيمياء.
ومت خالل اللقاء عقد ور�سة عمل بعنوان "لنعد الكيمياء للحياة"، 
ه��ادف��ني  ال��ك��ي��م��ي��اء،  بق�سم  ال��ت��دري�����س  اأع�����س��اء هيئة  م��ن  ق��دم��ه��ا نخبة 
امليدان الرتبوي بكل ما هو جديد  اإث��راء زمالئهم يف  اإل��ى  من خاللها 
ومعامل  ق�سم  على  اللقاء  �سيوف  اطلع  كما  التخ�س�س.  جم��الت  يف 
اإمكانيات  الكيمياء بكلية العلوم خالل جولة ا�ستطالعية للتعرف على 

الكلية والق�سم وتقدمهما.
عميد  ج�سم،  جلمعية  التاأ�سي�سية  اللجنة  رئي�س  اأك��د  جهته،  م��ن 
كلية الرتبية، الدكتور عبداهلل اآل كا�سي، اأن اجلمعية ت�سعى اإلى حتقيق 
امل�سورة  تقدمي  يف  اإ�سهامها  اإل��ى  اإ�سافة  لالأع�ساء،  العلمي  التوا�سل 
املتخ�س�سة  والأب��ح��اث  ال��درا���س��ات،  واإج����راء  ال��ل��ق��اءات،  وع��ق��د  العلمية، 
املتعلقة باملعلم، م�سريا الى اأن هذا اللقاء يعد اخلطوة الأولى للرنامج، 
واأنها لن تتوقف عن اإقامة اأمثاله، موؤكدا اأن اللقاء الثاين �سيعقد بداية 
ثم  وم��ن  الإجنليزية،  اللغة  وم�سريف  معلمي  م�ستهدفا  املقبل  الف�سل 
العديد من التخ�س�سات املتاحة للرتبويني باجلامعة. و�سكرا اآل كا�سي 
املبا�سر  واإ�سرافه  ال�سلمي، دعمه  الدكتور فالح   الأ�ستاذ  مدير اجلامعة 
على اإقامة هذا اللقاء، مو�سال �سكره يف الوقت نف�سه اإلى وكالة اجلامعة 

لل�سوؤون التعليمية واجلهات الداعمة باجلامعة كافة.

نادي العلوم يزور
تحلية الشقيق

عدنان األلمعي

ب��ني اجل��ه��ات احلكومية فيما  والتكامل  ال��ت��ع��اون  م��ب��داأ  م��ن  ان��ط��الق��اً 
اإطار اجلهود التي تبذلها حمطات  اأبناء الوطن،  ويف  يخدم م�سلحة 
من  وف��دا  اأخ��ريا  ا�ستقبلت  املجتمع،  ل��دوره��ا  وتفعيال  ال�سقيق  حتلية 
على  ال��زي��ارة  خ��الل  الطالب  وتعرف  باجلامعة.  العلوم  طالب  كلية 
حمطات  مدير  ا�ستقبلهم  اأن  بعد  املحالة،  املياه  واإن��ت��اج  �سناعة  ط��رق 
حتلية ال�سقيق املهند�س اأحمد بن حممد معافا، يف مكتبه، وقدموا له 
العلوم  الدكتور  كلية  وف��د  م�سرف  اأع��رب  جهته،  من  تذكارية.  هديه 
من  وجلميع  املحطة  لإدارة  وتقديره  �سكره  فودة  عن  حممود  اأحمد 

اأ�سهم يف اإجناح هذه الزيارة. 

أخبار الجامعةأخبار الوطن

نادي القلم يختتم أنشطته 
بتكريم المتميزين

سعيد العلكمي
اختتم نادي القلم بكلية العلوم الإن�سانية، فعالياته بلقاء ختامي لأع�سائه، بح�سور 
عميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور يحيى ال�سريف، ووكيل الكلية الدكتور عبد العزيز 
الفاعلني  الطالب  و�سكر  النادي،  بن�ساطات  ال�سريف  اأ�ساد  كلمته  ويف  داه�س.  اأب��و 
اللقاء  اختتم  وق��د  الدرا�سي.  العام  ه��ذا  خ��الل  فعالياته  جن��اح  يف  اأ�سهموا  الذين 

بتكرمي اأع�ساء جمل�س اإدارة النادي، وعدد من الطالب املتميزين من اأع�سائه.

وال���روائ���ح ال��ك��ري��ه��ة واأ���س��ب��اب��ه��ا. كما 
لالأمهات  خا�سة  ن�سائح  ت��ق��دمي  مت 
اأث���ن���اء احل��م��ل وب��ع��د ال�����ولدة واأث���ن���اء 
الرتبية والنمو بطرق علمية وب�سرح 
منذ  الأ�سنان  تكوين  مف�سل  لكيفية 
ف����رتة احل���م���ل وامل�����س��ك��الت ال���ت���ي قد 
الأم  ا�ستخدام  عند  ذلك  على  ترتتب 
بع�س املاأكولت اأو امل�سروبات التي قد 
تت�سبب يف عملية الت�سوه اأو عدم منو 

الأ�سنان بال�سكل ال�سحيح.
امل�����س��ارك��ون ملر�سى  اأو����س���ح  ك��م��ا 
يف  واأن  ال���ل���ث���ة،  اأم�����را������س  ال�������س���ك���ري 
ال��ت��خ��ل�����س م���ن الل��ت��ه��اب��ات ان��ت��ظ��ام��ا 
ملعدل ال�سكر يف الدم، وكذلك انتظاما 
يف ج��رع��ة الأن�����س��ول��ني، اإ���س��اف��ة اإل���ى 
اللثة،   اأمرا�س القلب بالتهاب  عالقة 

اإلى  ي��وؤدي  املزمن  النوع  اأن  موؤكدين 
تراجع يف اأداء �سمامات القلب.

ال������زوار  ومت حت���وي���ل ع�����دد م����ن 
الأ�سنان باجلامعة، بعد  لعيادات طب 
الك�سف  ع��ق��ب  حالتهم  ا���س��ت��دع��ت  اأن 
اإج����راء  بينما مت   ال��ع��ي��ادة،  م��راج��ع��ة 
ف��ل��وراي��د ل��الأط��ف��ال م��ن �سن 6 – 12 

عاماً .
يف ال�سياق ذاته، ت�سمنت احلملة 
ركنا لالأطفال مت فيه تثقيفهم ب�سحة 
حديثة  علمية  بطرق  والأ�سنان  الفم 
وت��رف��ي��ه��ي��ة ح��ي��ث ت���واف���رت ال��ر���س��وم 

املحفزة لنظافة الفم لتلوينها.
 وكان الق�سم املخ�س�س لالأطفال 
ي���ه���دف ل��ك�����س��ر احل���اج���ز ب���ني طبيب 

الأ�سنان والطفل .

عدنان األلمعي  

����س���ارك ن�����ادي ك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان، 
اخل��ل��ي��ج��ي  "الأ�سبوع  ف���ع���ال���ي���ة  يف 
الفم  �سحة  لتعزيز  اخلام�س  املوحد 
"من  ع��ن��وان��ه��ا  ب��ح��م��ل��ة  والأ�سنان"، 
ي��وم��ني  ا���س��ت��م��رت  تعرف"  اأن  ح��ق��ك 
مب�ساركة  باأبها،  م��ول  ع�سري  مبجمع 
ج��م��ي��ع  م�����ن  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب   1٠٠
المتياز  وطبيبات  واأطباء  امل�ستويات 

وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س .
وق����د اف��ت��ت��ح احل���م���ل���ة  ك���ل م��ن: 
مريع  الدكتور  الطالب  �سوؤون  عميد 
الأ�سنان  ط��ب  كلية  وعميد  الهبا�س، 

الدكتور اإبراهيم ال�سهراين .
ومت���ث���ل���ت امل�������س���ارك���ة ب����ع����دد م��ن 

والت�سخي�سية  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  الأرك������ان 
لتقدمي  وذل���ك  ال��ف��ل��وراي��د،  وتطبيق 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ك��اف��ي��ة وال���الزم���ة ل���زوار 
الأركان، اإ�سافة اإلى ت�سخي�س لأ�سنان 

الأطفال والكبار بتقنية عالية. 
م��ن  ع��������ددا  امل���������س����ارك����ون  ووزع 
احتوت  الطبية  واملطويات  املن�سورات 
ع��ل��ى ت��ع��ري��ف ب��اإ���س��اب��ة ال��ل��ث��ة وكيفية 
ال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��ا، وط���ري���ق���ة اإي���ق���اف 
نزيف اللثة، والتعريف بكيفية تناول 
الأ�سنان  وحماية  اأمل،  دون  الأغ��ذي��ة 
تفعيل  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  احل�سا�سية،  م��ن 
ال��ت��خ��ل�����س م���ن ح�����س��ا���س��ي��ة الأ����س���ن���ان 
التمتع باحلياة دون تقرحات  وكيفية 
ال����ف����م، وال����وق����اي����ة م����ن احل�����س��ا���س��ي��ة 
وال���ت���ق���رح���ات وم�������س���اك���ل ب���خ���ر ال��ف��م 

»من حقك أن تعرف«
حملة لنادي طب األسنان

العدد 207  |  11 شعبان 1438  |  07 مايو 2017



متابعات

الجامعة تحتفي بتخريج 5619 خريجة
 وقالت خريجة علوم احلا�سب  من 
رف���ي���دة،  ب���اأح���د  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 
اأع���رف  ل  ال��ق��ح��ط��اين،»  ت��ه��اين م�سبب 
�ساأنتهي،  ففي  اأي��ن  واإل��ى  اأين  اأبداأ  من 
و�سف  ع��ن  تعجز  الكلمات  ال��ي��وم  ه���ذا 
الذي  ال�سرح احلبيب  �سعور  فراق هذا 
جمعنا خم�سة اأعوام،  واأتقدم بال�سكر  يف 
اأب��ي وجدتي  وكل  ي��وم تخرجي لأم��ي و 
و  دع��م��ه��م  و�سديقاتي   على  ع��ائ��ل��ت��ي 

م�ساندتهم يل».

اختالط مشاعر 
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت خ���ري���ج���ة ع��ل��وم 
يف  والآداب  العلوم  كلية  م��ن  احلا�سب 
اأح���د رف��ي��دة، ���س��ارة ال�����س��ه��ري »احل��م��د 
فاليوم   اختلطت  ال���ت���م���ام،  هلل  على 
وال�����س��ع��ادة،  وال�����س��رور  م�ساعر  الفرح 
والعرفان  والتقدير  ال�سكر  مب�ساعر 
والح��رتام لأم��ي واأب��ي، فاأخريا اأخ��رياً 
اأت����ت حل��ظ��ة ط��امل��ا ان��ت��ظ��رن��اه��ا ب�سوق 
و�سهرنا لنخل�س من اأجلها. »  واأعادت 
كلية  الريا�سيات  من  ق�سم  خ��ري��ج��ة 
اأح���د رف��ي��دة، ح��ن��ان م��ب��ارك ال�سهري، 
جن��اح��ه��ا اإل�����ى اهلل ث���م اإل�����ى وال��دت��ه��ا، 
وقالت»  طموحي  واإ�سراري و جناحي 
التي  اأم��ي  بف�سل  ثم  اهلل،  بف�سل  ك��ان 
طريقي  واأ���س��يء  خطاها  على  اأم�����س��ي 
حتقيق  على  ع��زم��ت  فقد  بن�سائحها، 
ه�����ديف رغ�����م ك����ل ال�����ظ�����روف، وع���رك���م 
اأم���ي فقد زرع���ت العلم  اأح��ب��ك  اأق����ول: 
ب��داخ��ل��ي وه����ا اأن������ِت ت��ق��ط��ف��ني ث���م���اره، 
ب���ه يف  اأع���ت���ز  ف����اأدام����ك اهلل يل ذخ������راً 

حياتي، و�سكرا زوجي وابني».

دور البيت
احلا�سب  من  ع��ل��وم  خريجة  تن�س  ومل 
رف���ي���دة،  ب���اأح���د  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة 
اأم��������اين م�����س��ب��ب ال���ق���ح���ط���اين، ف�����س��ل 
�سكري  اأر���س��ل  »عركم  وقالت  والديها، 
اأب���ي،   اأم����ي ث���م  اأم����ي ث���م  اإل����ى   اأمي  ثم 
اإل���ي���ك���م���ا ����س���ك���ري وع������رف������اين يف  ي�����وم 
ت���خ���رج���ي،  ف����ال اأح������د ق��ب��ل��ك��م��ا اأب���اه���ي 
ب�����ه، حت���ي���ة م����ن ق��ل��ب��ي اإل������ى ق��ل��ب��ي��ك��م��ا، 
وت��وءم��ي  ج��دت��ي  ق��ل��ب��ي  ك���ل  �سكرا  من 
كل  وبا�سم  و�سديقاتي،  وعائلتي  تهاين 
خريجة منا اأ�سكر جامعتنا جامعة امللك 
خالد  بحجم ال�سماء، �سكرا يبلغ الآفاق 

يردده الكبري وال�سغري». 

يوم ليس كالسابق
من جهتها  قالت خريجة علوم احلا�سب 
ب��اأح��د  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  الآيل 
»يف  القحطاين   اإبراهيم  رفيدة،  �ساملة 
ال�سنوات  اأي���ام  م��ن  كال�سابق  لي�س  ي��وم 
اخل��م�����س ال��ت��ي م�����س��ت وخ��ل��ف��ت وراءه����ا 
الكثري من الذكريات  والوجوه املختلفة 
اأحتفل  واح��د فقط  وامل��واق��ف، يف مكان 
ج��اورن��ن��ي  �سديقاتي  الالتي  م��ع  ف��ي��ه 
يف ق��اع��ة ال��درا���س��ة، وك���ّن يل خ��ري رفيق 
اأحتفل  وال�ساق،   واليوم  املتعب  للدرب 
وال�����دّي  ت�����س��ج��ي��ع  اليوم  بف�سل  ب���ه���ذا 
و����س���دي���ق���ات���ي، وب���ع���زم���ي ع��ل��ى ال�����س��ر 
واإكمال طريق النجاح،  فحمدا هلل على 

لطفه وكرمه».
 وع����رت خ��ري��ج��ة احل��ا���س��ب الآيل 

�سعد  رف��ي��دة،  اأفنان  اأح���د  واآداب  بعلوم 
»درب  ق��ائ��ل��ة  ���س��روره��ا  ع��ن  طالع     اآل 
وقلبي  اإليه  اأزف  يوما  يل  �سنع  احلياة 
مليء بالمتنان واحلب هلل  ثم لعائلتي 
ال��ي��وم بنجاحي  اأح��ت��ف��ل  ول�����س��دي��ق��ات��ي، 

وجتاوزي ال�سعاب  بثبات». 
وق����ال����ت زم���ي���ل���ت���ه���ا اأجم��������اد ���س��ع��د 
الأي������ام  م����ن  ي�����وم  »  ك���ن���ت يف  ����س���امل  اآل 
�سعب  ولن  ال��ت��خ��رج  م�����س��وار  ب���اأن  اأرى 
عانيت   و  كافحت  اأ�سل  اإليه ب�سهولة،  
اأطمح  كنت  ما  فحققت  الأمل،  وحتملت 

اإليه».

يوم يفوق الوصف
من  ت�ستطع خريجة  الريا�سيات  مل 
رف��ي��دة،  ب���اأح���د  الآداب  و  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 

ال���ق���ح���ط���اين، و���س��ف  ع���ب���د اهلل  م���ن���ى 
بتوجيه  اكتفت  بل  اليوم،  بهذا  �سعورها 
اإل��ى هذه  اإل��ى اهلل على و�سولها  �سكرها 
بجانبها  وقف  من  كل  اإل��ى  املرحلة،  ثم 

من اأهل و�سديقات».
 وق����������ال����������ت اخل��������ري��������ج��������ة م�������ن   
م�سعود  اآل  ���س��ع��د  روان  الق�سم  ذاته، 
التي  اللحظة  ه���ذه  جميعا  ل��ن��ا  »هنيئا 
املتوجة  اأجنزناها يف دروب احلياة، تلك 
بالفالح  والتي  وامل���ك���ل���ل���ة  ب���ال���ط���م���وح 
درب  اإل���ى  امل��ط��اف  نهاية  يف  و�سلت  بنا 

النجاح».
 وت������ق������دم������ت  خ������ري������ج������ة ق�������س���م 
باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  الريا�سيات 
رفيدة، �سهد نا�سر القحطاين،  بال�سكر 
���س��ان��ده��ا ووق���ف معها ب�سدق  ل��ك��ل م��ن 

سارة القحطاني, ريم العسيري                      

اح��ت��ف��ل��ت اجل���ام���ع���ة ب��ت��خ��ري��ج ط��ال��ب��ات 
وت��خ��ل��ل الح��ت��ف��ال يف كل  ال��دف��ع��ة 19، 
مل��راح��ل  ال��ع��ام��ة  كلية، اإعالن  النتائج 
والبكالوريو�س  واملاج�ستري  ال��دك��ت��وراه 
م���ن ق��ب��ل ع��م��ي��د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
و كلمة  ال��ق��رين،  املح�سن  عبد  الدكتور 
مل����دي����ر اجل����ام����ع����ة الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
وك������ذل������ك  كلمة  ف����ال����ح  ال���������س����ل����م����ي، 
اخلريجات، وم�سرية اخلريجات، اإ�سافة 
املتفوقات من قبل م�ساعدة  اإلى تكرمي 
الأ�ستاذة  البنات  لكليات  اجلامعة  وكيل 

الدكتورة خلود اأبو ملحة .
ال��ق��ب��ول  ع��م��ي��د  جهته اأعلن  م���ن 
وال���ت�������س���ج���ي���ل ب����اجل����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور 
عبداملح�سن القرين، اأن عدد اخلريجات 
املراحل  خمتلف  الأق�سام يف  جميع  من 
املاج�ستري،  )البكالوريو�س،  الدرا�سية، 
ال���رتب���وي  للعام  وال���دب���ل���وم  ال���دب���ل���وم، 

الدرا�سي 1٤38 بلغ 5619 خريجة.

شعور بالفخر
عر عدد من اخلريجات عن  فرحتهن 
بهذا اليوم، وعن   �سعورهن بالفخر مبا 
من  جناح،  اإذ  قالت خريجة  حققنه 
للبنات  ال��ع��ل��وم  كلية  يف  الكيمياء  ق�سم 
الكلمات  »تعجز  القحطاين  ملياء  باأبها، 
وت���ق���ل الأح������رف  اأم������ام ����س���ع���وري ب��ه��ذا 
اليوم   الذي اأقطف فيه ثمار جهدي  يف 
امللك  ه��و جامعة  تعليمي مم��ي��ز   ���س��رح 
خالد،   واأ�سكر  هيئة التدري�س ملا قدمته 
من جهود مباركة وقيمة كان ح�سيلتها 
ه������ذا ال����ك����م ال����ه����ائ����ل م����ن اخل���ري���ج���ني 

واخلريجات».

مرادف االنتصار
من  املاج�ستري  خريجة  مرحلة  وقالت 
ق�سم الريا�سيات يف كلية العلوم يف اأبها، 
عائ�سة �سعيد الع�سا�سي »بعد حمد اهلل 
النعم،   اأتقدم  على  و�سكره  التمام  على 
ب��اأج��م��ل ال��ت��ه��اين ل��زم��الئ��ي وزم��ي��الت��ي 
خريجي  اجلامعة من  وطالبات  ط��الب 
بنا  ينفع  اأن  م��ن اهلل  اآم��ل��ة  ال��ع��ام،  ه���ذا 
يعيننا  واأن  وامل�سلمني،  الإ�سالم  وبعلمنا 
م�ستقبال  ب�سكل  جامعتنا  متثيل  على 

يرقى با�سمها ومكانتها» .
 واأ������س�����اف�����ت »ال�����ت�����خ�����رج م�������رادف 

لالنت�سار على ال�سعاب وك�سب التحدي 
مع النف�س،   وهو لي�س غاية يف  ذاته، بل 
باأنف�سنا  الثقة  لنجدد  منا�سب  حني  هو 
التعلم  مرحلة  ن���ودع  وقدراتنا  ونحن 
الغاية  بطريق  لن�ستعد  للبدء  والتلقي، 

الأ�سمى  وهي العمل والعطاء».

يوم مميز
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، و���س��ف��ت خ��ري��ج��ة ق�سم 
باأبها،  للبنات  ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ف��ي��زي��اء 
يوم  زه���ري،  اآل  �سلمان  اهلل  عبد  ه��دي��ل 
حياة  كل  يف  امل��م��ي��ز  ب��ال��ي��وم  ال��ت��خ��رج، 
يوم   فيه  اإن��ه  وق��ال��ت»  وطالبة،  طالب 
الإجناز  بعد  ب��ف��رح��ة  ال��ط��ال��ب  ي�سعر 
ك��ل ���س��ن��وات ال��درا���س��ة، وح�����س��ول��ه على 
اأج��ل  م��ن  اج��ت��ه��د  التي  طاملا  اللحظة 

الو�سول اإليها».
احللم  نعانق  نحن  ه��ا  واأ���س��اف��ت» 
ون�سعر   الإجن���از،  بهذا  فخورين  ونقف 

بالفرح وطعم الإجناز».

حصاد ثمار
بكلية  الأح���ي���اء  ق�سم  خ��ري��ج��ة  وع���رت 
اأب��رار م�سبب، عن  باأبها،  العلوم للبنات 
�سعادتها بهذا اليوم، وا�سفة اإياه باأ�سعد 
اأيام حياتها، موؤكدة اأن يوم التخرج  يوم 

ح�سد  ثمار التعب واجلهد 
ق�سم  خ��ري��ج��ة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ب��اأب��ه��ا،  امل��ج��ت��م��ع  بكلية  الأع���م���ال  اإدارة 
»تخطيت  ال��ق��ح��ط��اين  ���س��ال��ح  م�ساعل 
خطوة  جناح،  ك��ل  وم���ع  ع��دي��دة  �سنني 
كانت تزداد همتي، واليوم اأ�سعد بتتويج 
ه����ذه ال�����س��ن��ني ال���ت���ي ت��ع��ل��م��ت خ��الل��ه��ا 
اأح�سد  ثمار  ال�سنة  ه��ذه  ويف  الكثري، 
وال����دي  ب��ع��ي��ن��ي  ال���ف���رح  واأرى  ج���ه���دي 
التخرج  قبعة  اأرف���ع  ولهما  بتخرجي، 
م���ودع���ة ���س��ن��ني م�����س��ت ب��ك��ل ف��خ��ر ب���اأن 

اأ�سبحت خريجة لعام 2٠17م» 

أسعد األيام
الفيزياء  ق�سم  من  الطالبة  تخف  ومل 
بكلية العلوم باأبها، رهف اأحمد همالن، 
�سكرها  اليوم،  مقدمة  �سعادتها  بهذا 
اإلى هذه اللحظة  اأو�سلها   اإلى كل من 
اأه��ل  الفرحة  من  ���س��ارك��ه��ا  م��ن  ول��ك��ل 
و����س���دي���ق���ات،  م���وؤك���دة اأن ف��رح��ت��ه��ا يف 
اأي��ام  اأه��م  واأنه  من  ال��ي��وم عظيمة  ه��ذا 

عمرها.
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اأ�سواق  املكتبية من كلية املجتمع باأبها، 
اأن يوم التخرج يوم ل ين�سى،  احلربي، 
وال��دت��ه��ا يف هذا  وج���ود  م��ع  وخ�سو�سا 
ال��ي��وم وم�����س��ارك��ت��ه��ا ف��رح��ت��ه��ا، معترة 
يف  مفرحة وحمزنة  ال��ت��خ��رج  حل��ظ��ة 
�ستنتقل  لكونها  مفرحة  ذات���ه،  ال��وق��ت 
اإل��ى مرحلة ج��دي��دة، وحم��زن��ة لكونها 

�ستفارق  �سديقاتها واأ�ستاذاتها.
غري بعيد عما �سبق، قالت خريجة 
اإنه  ال�سهراين،  تهاين  املعلومات،  نظم 
فهي  التخرج،  ي�ساهي فرحة  �سيء  »ل 
من اأجمل اللحظات التي متّر بحياتنا، 
فتعب ال�����س��ن��ني و���س��ه��ر ال��ل��ي��ايل ودع���اء 
عرت  بينما  ح�سدناه»،  قد  الوالدين 
والدتها عن �سكرها للجامعة على »هذا 

احلفل الرائع». 
عو�سه  عائ�سة  الطالبة   و�سكرت 
املحا�سبة،  ق�سم  م��ن  ال�سهراين،  عيفه 
اأن  اإل��ى  امل��ن��ى، م�سرية  بلغها  ال��ذي  اهلل 
اأجمل ما ي�سعر  اليوم من  م�ساعر هذا 
به اأي �سخ�س، فهو يعني حتقيق حلمه 

وحلم اأهله.
وق����ال����ت» اأك��م��ل��ن��ا ����س���ن���وات وم���رت 

واأه��������دي جن��اح��ي  ب��ح��م��د اهلل،  ع��ل��ي��ن��ا 
وف��رح  �ساندين  م��ن  ك��ل  اإل���ى  وتخرجي 
ل��ف��رح��ي: اأه��ل��ي و���س��دي��ق��ات��ي،  واأدع����و 
اأن يوّفقني باآخر حمطات التخُرج  اهلل 

ويرزقني فرحة النجاح».
�سعيد  وال��دت��ه��ا  م�سعدة  وع���رت 
حممد ال�سهراين،  عن فرحتها بتخرج 
بحمده  ال��ذي  هلل  »احلمد  قائلة  ابنتها 
ب��ه��ذه اللحظة  ���س��ع��وري  ال��ن��ع��م،  ت����دوم 
ج��م��ي��ل ل مي��ك��ن و���س��ف��ه ب���ال���ع���ب���ارات، 
حتقيق حلمها  يل  يعني  ابنتي  فتخرج 

واأمنياتها».
 من جهتها قالت اخلريجة اأفنان 
»فرحتي  الأع��م��ال(،  )اإدارة  الأ�سمري، 
بتخرجي ل تو�سف؛ فهي اأ�سبه بفرحة 
بعد  هلل-  واحل��م��د  امل�ستحيل-  حتقيق 
راأ���س  ورف��ع��ت  تخرجت  ط��وي��ل  م�سوار 

اأهلي».

رد الجميل 
خي�سان  �سامل  اأري��ج  اخلريجة،  وقالت 
الأط��ف��ال(،  ري��ا���س  ال���زه���راين، )ق�سم 
»م�����س��اع��ر لم�����س��ت ف�������وؤادي، ت��خ��رج��ت 

اأح���الم���ي، ف��ق��د جعل  وحت��ق��ق��ت ن�سف 
مني والدي العظيم �سيئا كبريا بعد اأن 
ال�سحيح،  طريقي  على  ودلني  رع��اين 
اأ�سمُع  عظيمه  ام���راأة  بجانبي  ووق��ف��ت 
دع���وات���ه���ا يف ك���ل ���س��ب��اح وك����ل م�����س��اء، 
تخرجت ورفعت لها قبعتي. �ساأحر�س 
اأجنبت  باأنها  على جعل بالدي تفتخر 
وبجميع  بعيني  �ساأخدمها  مثلي،  فتاة 

جوارحي». 
عبداهلل  �سهد  اخلريجة   وقدمت 
�سكرها  الأطفال(،  )ريا�س  ال�سهراين، 
وتقديرها لوالديها باعثة لهما ر�سالة 
قائلة »والدّي الغاليني،  تتبعرث حرويف 
عن و�سف ما يحمله قلبي احلامل لكما 
قدمتما  ما  كل  على  وتقدير  �سكر  من 
اأج��د  اأظ��ف��اري، حقا ل  يل منذ نعومه 
ح���رف���ا ول ك��ل��م��ة جت����زي م��ع��روف��ك��م��ا 

امل�سبغ علّي».
ال�����س��ه��راين اجلامعة  ���س��ك��رت  ك��م��ا 
قدمِته  ما  على  جامعتي  »�سكرا  قائلة 
�سكرا على ح�سن  يوم يل،  اأول  يل منذ 
ال���ت���ع���ام���ل وال��ت��ع��ل��ي��م ول���ك���ل ك������وادرك 
املخ�سرمني، �سكرا لأنكم �ساعدمتوين 
يل،  مر�سوما  اأراه  ال���ذي  بالتخ�س�س 
واأعد باأن اأخدم وطني واأفديه بروحي».
وق��ال��ت اخل��ري��ج��ة اب��ت�����س��ام م�سفر 
»ب��ذرن��ا  ال��رتب��ي��ة(،  ال��ق��ح��ط��اين، )كلية 
لل�سعادة طوبا   وبنينا  الرثى حلما   يف 
وم�����س��ي��ن��ا وال����ط����م����وح اأك���ر، و����س���رن���ا 
وال����ن����ج����م  ت����ع����اري����ج����ه و�����س����ه����رن����ا  يف 
ي�سهد، وتعبنا واجلهد مكتوب، وو�سلنا 
خريجات،  اليوم  ط��اغ،  و�سرنا  والفرح 
ويوم تخرجنا لن ين�سى فقد اختلطت 

فيه الدموع وامل�ساعر». 

مشاعر األمهات   
اأم��ه��ات  انطباعات  »اآف����اق»  وا�ستطلعت 
اخل�����ري�����ج�����ات ل����ر�����س����د م�������س���اع���ره���ن، 
بناتهن  وت��ع��ب  تعبهن  يح�سدن  وه���ن 
فقالت   اأم  اخلريجة  ال���ت���خ���رج،  ي����وم 
�سعيد  العلوم ، مزنة  كلية  م��ن  ري��ان��ة 
ال�������س���ه���راين »ف���رح���ة ع��ظ��ي��م��ة ج����دا ل 
�سغريتي  اأرى  و�سفها  واأنا  اأ�ستطيع 
ري����ان����ة ت���ك���ر وت���ت���خ���رج وجت���ن���ي ث��م��ار 
تعبها على مدى اأربع �سنوات من اجلد 
وبكل  ب��ه��ا،  واأن����ا   فخورة  والج���ت���ه���اد، 
خطوة تخطوها يف حياتها، وبتخرجها 

هانت علي جميع متاعبي».
الطالبة  اأمرية  وال������دة  وق���ال���ت 
»  اأهنئ  ال�سهراين  عم�ساء  ال�سهراين، 
العظيم،  النجاح  ه��ذا  اخلريجات  على 
واأ����س���ك���ر اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه��ذا 
احلفل لالحتفال بهن»، بينما هناأت  اأم 
اخل���ري���ج���ة �����س����ارة، م����ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
العمري،  قبلة  رف��ي��دة،  والآداب  ب���اأح���د 

دوام  لها  راج��ي��ة  املنا�سبة،  بهذه  ابنتها 
التوفيق والنجاح .

 م���������ن ج��������ان��������ب��������ه��������ا   اأك��������دت  اأم 
ت��ه��اين واأم�����اين م�سبب  اخل��ري��ج��ت��ني: 
القحطاين،  مهدي  زهبة  القحطاين، 
اأنها لن تن�سى هذا اليوم التي راأت فيه 
اهلل  اأن  داعية  ابنتيها،  تخرج  و�سهدت 
يوفقهما، واأن ي�سال اإلى اأعلى املراتب، 
هيئة  ع�����س��وات  �سكرها اإلى  م��ق��دم��ة 

التدري�س على جهودهن .
اأف���ن���ان  اآل  اخل��ري��ج��ة  اأم   وقالت 
طالع، عمره �سعيد القحطاين »فرحتي 
اأف��ن��ان،  اأم��ريت��ي  لتخرج  ال�سماء  تعانق 
اأعلى املنا�سب،  اأراه��ا يف  اأن  واأرج��و اهلل 
واأبارك  جلميع زميالتها اخلريجات».

 وع���������������رت  اأم اخل���ري���ج���ة  م���ن���ى 
ال���ق���ح���ط���اين، م���ن ف����رع اأح�����د رف���ي���دة، 
ظ��ب��ي��ة ع��ل��ي ال��ق��ح��ط��اين، ع���ن فخرها 
اأنها  موؤكدة  خريجة،  بروؤيتها  لبنتها 
يوفقها  اأن  اهلل  داع��ي��ة  فنالت،  ���س��رت 

هي وجميع اخلريجات .
 وق��������ال��������ت وال���������������دة اخل�����ري�����ج�����ة 
����س���ه���د ال���ق���ح���ط���اين، ����س���ري���ف���ة ���س��ع��ي��د 
اب��ن��ت��ي ع��ل��ى و�سولها  اأه��ن��ئ   « ���س��رح��ان 
ل���ه���ذه امل���رح���ل���ة م���ن ال���ن���ج���اح، واأ���س��ك��ر 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ج���ه���وده���ا، واأدع������و اهلل 
ي��زي��ده��م  ي��وف��ق اخل��ري��ج��ات واأن  ب����اأن 
درج������ات ع��ال��ي��ة م���ن ال���ع���ل���م».  وق��ال��ت 
وال�������دة خ���ري���ج���ة م���رح���ل���ة امل��اج�����س��ت��ري 
ال���ع�������س���ا����س،   زينب  اأحمد  ع��ائ�����س��ة 
يف  ب��ل��غ��ن��ي  ال����ذي  هلل  ال�سيد   »احلمد 
ابنتي غاية مناي،  واأ�سعدين بتخرجها 
تعالى  واأ�ساأله  املاج�ستري،  مرحلة  من 
القريب  يف  بتعيينها  فرحتي  يتمم  اأن 

العاجل».
ملياء  اخل��ري��ج��ة  وال����دة   وتقدمت 
بجزيل  القحطاين  ن���ورة  ال��ق��ح��ط��اين، 
من  ق��دم��ت��ه  م��ا  ع��ل��ى  للجامعة  ال�سكر 
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  تعليم  ج��ه��ود يف 
ق��ادرون  وهم  املجتمع  اإل��ى  وتخريجهم 
يجازيها  ب��اأن  اهلل  داع��ي��ة  العطاء،  على 
ع��ن��ه��م ك���ل خ������ري  واأن ي��ح��ف��ظ ال��وط��ن 

والأمن والقادة من كل �سر .
والدة  الزهراين،  وك�سفت  فاطمة 
خريجة ق�سم الريا�سيات بكلية العلوم، 
م�ساعرها  يف  اأن  ال�����زه�����راين،  م���ن���ال 
ه�����ذا ال����ي����وم ل ت��خ��ت��ل��ف ع����ن م�����س��اع��ر 
ب��ال��ف��رح  مليئة  م�����س��اع��ر  اأم  ،ف���ه���ي   اأي 
وال��ف��خ��ر، داع��ي��ه اهلل ب���اأن ي��وف��ق ابنتها 

وجميع اخلريجات  .
وقالت والدة خريجة كلية املجتمع 
اإن  �سعدون»  �سمرية  مي�س،  اأب��و  ب�ساير 
ابنتي  اأرى  تو�سف  عندما  ل  فرحتي 
ال���ت���خ���رج،   فنجاحها  ع���ب���اءة  ت���رت���دي 

جعلني اأ�سعر ب�سعادة عظيمة ».

وك���ان ع��ون��ا ل��ه��ا ح��ت��ى و���س��ل��ت اإل���ى ه��ذه 
خ��ري��ج��ة  زم��ي��ل��ت��ه��ا  وع�����رت  املرحلة  . 
ال�سهراين  عن  اأمرية  الريا�سيات  ق�سم 
جناحها  مهدية  ال��ي��وم،   ب��ه��ذا  فرحتها 

اإلى  والديها.

مشاعر مختلفة
 وخل����ري����ج����ات ال����دف����ع����ة الأول�����������ى م��ن 
ق�����س��م الإع��������الم و الت�������س���ال م�����س��اع��ر 
ه��ذا  خم��رج��ات  اأول  ل��ك��ون��ه��ن  خمتلفة 
�سعيد  اخلريجة  حنان  الق�سم ، وتقول 
ال�سرهيد  »عباءة وقبعة تخرج  واحتفال 
خل��ري��ج��ات ال��ع��ام احل���ايل، ه��ذا اآخ���ر ما 
كل  بالدنا  يف  والتعليم  تنفقه  اجلامعة 
ل�سوق  لإع���داده���ن  ال��ب��ن��ات  لتعليم  �سنة 
ال��ع��م��ل وم���ا ي�����س��ه��م يف ت��ن��اق��ل امل��ع��رف��ة، 
خالد  هذا  امللك  جلامعة  اإ�سافة  وثمة 
وطالبات  طالب  وهي تخريج  العام  األ 
دفعة  اأول  ب�سفتهم  والت�سال  الإع���الم 
والإجن���از  بالفخر  اأ�سعر  الق�سم،  متثل 
ال��ذي  اأم����ام املجتمع  ت����ارة، وب��الرت��ب��اك 
ي�������س���ع احل�����واج�����ز ب��ي��ن��ن��ا وب���ي���ن���ه  ت���ارة 
اأخ���������رى،   ول�������دي ال���ث���ق���ة ب�������اأن ط���الب 

العامة على  وجه  ال��ع��الق��ات  وط��ال��ب��ات 
اخل�سو�س، لديهم م�سوؤولية جمتمعية 
ت��دف��ع��ه��م اإل�����ى ب���ن���اء ع���الق���ة ج���ي���دة مع 
امل��ج��ت��م��ع، وم����ن ث���م حت�����س��ني ال�����س��ورة 
الإع�����الم من  ح���ول تخ�س�س  ال��ذه��ن��ي��ة 
العالقة  وتقوية  احلواجز  تفكيك  اأج��ل 
لتغيري نظرة اأو فكرة  وراأي عام اأي�ساً».

 نهاية رحلة ق�سرية
الأع��م��ال  خريجة  اإدارة  وو���س��ف��ت 
ح�سن  ب�ساير  ب��اأب��ه��ا،  املجتمع  كلية  م��ن 
رح��ل��ة  ب���ن���ه���اي���ة  ال���ت���خ���رج  مي�س،   اأب������و 
وهي  اأط��ول،  بعدها  رحلة  ق�سرية تبداأ 
رحلة العمل والتعلم من جتارب احلياة.
ف��رح��ة  ي�����س��اه��ي  ���س��يء  »ل  وزادت 
التخرج، فهي من اأجمل اللحظات  التي 
مت�����ر ب���ح���ي���ات���ن���ا، ف���ق���د ح�������س���دن���ا ت��ع��ب 
ال�سنني و�سهر الليايل ودعاء الوالدين،  
وم�����ا م����ررن����ا ب����ه م����ن ����س���غ���وط ن��ف�����س��ي��ة 
���س��ع��ورن��ا  ون�����س��ي��ن��اه��ا مب���ج���رد  ق���د زال 

بفرحة  التخرج» .

المفرح المحزن
الإدارة  خ��ري��ج��ة  جانبها  اأكدت  م���ن 
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كليات البنات

 آداب محايل تحقق المركز األول 

كريمة سالم 
ُكرمت كلية العلوم والآداب للبنات مبحايل، لإحرازها املركز الأول مبعار�س 
الكليات، وذلك يف حفل ختام الأن�سطة الذي نظمته وكالة �سوؤون الطالبات 
اأبو ملحة،  البنات الدكتورة خلود  اأبها، بح�سور وكيلة كليات  بفندق ق�سر 
وت�سلمت  ال��ق��ا���س��ي.   ح��ن��ان  ال��دك��ت��ورة  الطالبات  ل�����س��وؤون  ال��ع��م��ادة  ووكيلة 
�سكرت  التي  منيع  عائ�سة  بالكلية  املنزيل  القت�ساد   ق�سم  رئي�سة  اجلائزة 

وكالة �سوؤن الطالبات.
 

اإلدارة واالقتصاد تنظم
كرنفال األنشطة الفصلية

زهراء حبتر 
ت�سمن  كرنفال  والقت�ساد،   الإدارة  بكلية  الثامن  امل�ستوى  طالبات  نظمت 
األقتها منى الأحمري بح�سور  القيم  اأبرزها: حما�سرة عن  اأن�سطة متنوعة، 
اأثر، و�سكرترية وكيلة عمادة �سوؤون الطالب. وتخللت املحا�سرة  رئي�سة نادي 
اأن تخطوها الطالبة  "مبادوؤنا الإ�سالمية واخلطى التي يجب  حملة بعنوان 
واملراأة امل�سلمة عامة".  واأُطلقت اأثناء احلملة عدة بالونات يف �ساحات الكلية، 
بها  الح��ت��ذاء  يجب  التي  الإ�سالمية  القيم  م��ن  قيمة  ا�سم  منها  ك��ل  حملت 

ومنها: العفة والإخال�س واحلجاب وال�سدق واملوا�ساة والأمانة.
 

معرض شامل إلبداعات الطالبات
زهراء حبتر 

نظمت كلية الإدارة والقت�ساد املنزيل، معر�سا �سامال لأعمال الطالبات ونتاج 
واملالب�س  اجلمالية  والقطع  الزخرفية  واملنحوتات  الفنية  الأعمال  من  �سنة 
بعدد  طالبة   25 نحو  مب�ساركة  والآلية،  اليدوية  باخلياطة  املطرزة  باأنواعها 

من الأعمال اخلا�سة.
باإ�سراف  املعر�س  وترتيب  تن�سيق  يف  باملعر�س  خا�سة  جلنة  �ساركت  كما 
رئي�سة الأن�سطة الدكتورة راندا اخلرباوي، والدكتورة جنوى. وح�سل املعر�س 
خالل م�ساركته بحفل ختام الأن�سطة باجلامعة بوكالة �سوؤون الطالبات على 

املركز الثالث يف ترتيب املعار�س.
 

اختتام األنشطة الطالبية
لكليات البنات

للعام  الأن�سطة  الطالبية  للطالبات،  الطالب  �سوؤون  عمادة  وكالة  اختتمت 
م�ساعدة  بح�سور  اجلامعة  نظمته  ختامي  حفل  يف   1٤38  -  1٤37 اجلامعي 
من  وعدد  ملحه،  اأبو  خلود  الدكتورة  الأ�ستاذة  البنات  لكليات  اجلامعة  وكيل 
اأبو  ود�سنت  باجلامعة.  البنات  كليات  وطالبات  وموظفات  ووكيالت  عميدات 

ملحة معر�س كليات البنات امل�ساحب للحفل اخلتامي.
تلتها  الكرمي،  القراآن  ت��الوة عطرة من  امللكي، ثم  بال�سالم  وب��داأ احلفل 
ق�سيدة  ثم  القا�سي،  حنان  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون  العمادة  وكيلة  كلمة 
الدكتورة  الأ���س��ت��اذة  البنات  لكليات  اجلامعة  وكيل  م�ساعدة  فكلمة  �سعرية، 
خلود اأبو ملحه، ثم عر�س فيديو بالأعمال املنجزة بالوكالة، ثم كلمة رئي�سة 
وحدة التوجيه والإر�ساد الدكتورة كاملة علي اآل مقبل، وذلك قبل الأوبريت 

الإن�سادي.  بعد ذلك قامت الدكتورة خلود اأبو ملحة والدكتورة حنان القا�سي، 
الكليات   وعميدات  الهبا�س،  مريع  الطالب الدكتور  ���س��وؤون  عميد  بتكرمي 
الأندية  الطالبات، ووحدة  ل�سوؤون  العمادة  بوكالة  املركزية  الأن��دي��ة  ووح��دة 
الطالب،  �سوؤون  لعمادة  التابعة  والإر���س��اد  التوجيه  ووح��دة  بالكليات،  العامة 

وتكرمي وفد امللتقى الثقايف العلمي الثاين للطالبات بالكويت. 
ك��م��ا مت ت��ك��رمي ف��ري��ق الأوب���ري���ت الإن�����س��ادي امل�����س��ارك ب��احل��ف��ل، وم��دي��رة 
والكليات احلا�سلة  باجلامعة،  وال�سيانة  الت�سغيل  وال�سالمة، ومديرة  الأمن 
على املراكز اخلم�سة الأول��ى يف املعار�س، وهي: كلية العلوم والآداب مبحايل 
ع�سري )املركز الأول(، وكلية املجتمع بخمي�س م�سيط )املركز الثاين(، والإدارة 
الرابع(،  باأبها )املركز  العلوم  الثالث(، وكلية  باأبها )املركز  املنزيل  والقت�ساد 

واملركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات بال�سامر )املركز اخلام�س(.  
الأن�سطة  يف  الأول���ى  الثالثة  امل��راك��ز  على  احلا�سلة  الكليات  ُكرمت  كما 
الأول،  املركز  م�سيط  بخمي�س  املجتمع  بكلية  نادي منارق  اإذ حقق  الطالبية، 
وجاء نادي التعاون بكلية املجتمع باأبها  يف املركز الثاين، ثم نادي مناء باملركز 

اجلامعي لدرا�سة الطالبات بال�سامر ثالثا.  
لكليات  اجلامعة  وكيل  م�ساعدة  احلفل،  راعية  بتكرمي  احلفل   واختتم 
الطالبات  ل�سوؤون  الطالب  عمادة  ووكيلة  ملحة،  اأب��و  خلود  الدكتورة  البنات 

الدكتورة حنان القا�سي.

نادي التربية يقيم معرضا لإلبداع
هنادي الشهراني

اأق����ام ن���ادي ال��رتب��ي��ة ب��اأب��ه��ا، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب ووكالتها 
للطالبات، معر�سا �سعاره "اإبداع واإمتاع" ا�ستمل على عدد من الإركان اأهمها: 
امل�ساركة،  الأعمال  بالنادي، وركن  التعريف  وال�سيافة، وركن  ال�ستقبال  ركنا 
وينق�سم اإلى اأربع وحدات ح�سب تخ�س�سات الكلية، وركن لأق�سام  علم النف�س 
وريا�س الأطفال و�سعوبات التعلم واأ�سول الرتبية. وت�سمن املعر�س ملتقى 

علما ودورة تدريبية وور�سة عمل وبرناجما تعليميا.

مجتمع الخميس
تحتفل بختام أنشطتها

سهام القحطاني
اأقام نادى منارق بكلية املجتمع بخمي�س م�سيط، "�سطر الطالبات"، املعر�س 
منارق  �سعار  على  املعر�س  واحتوى   �1٤37 اجلامعي  العام  لأن�سطة  اخلتامي 
ولوحة بها روؤية ور�سالة واأهداف وحدة الن�ساط الطالبي، بالإ�سافة اإلى األبوم 
�سمل جميع اأن�سطة الف�سل الدرا�سي الأول والثاين بال�سور، وبرامج الوكالة، 
وبرامج الأندية املركزية بالكلية )النادي التطوعي، ونادى اأثر الدينى(، اإلى 
جانب عر�س فيديو كامل يحتوى على جميع الأن�سطة خالل العام الدرا�سي 

.1٤38 -1٤37
ومت عر�س العديد من الأركان، مثل: ركن الوطن، وركن جنودنا البا�سلني، 
وركن تفعيل الأيام ال�سحة العاملية )مر�س ال�سكرى، مر�س �سرطان الثدى، 
الزهامير، الغذاء ال�سحى، يوم ال�سحة العاملية(، وركن الطفل واحلفاظ على 
حقوقه، وركني تعلم فنون املكياج. و�سهد احلفل اأي�سا منتدى احلا�سب الآيل، 

ومنتدى العلم واملعرفة. 
 

معرض للنشاط الطالبي بعلوم أبها
 

اأقامت كلية العلوم للبنات باأبها ممثلة بنادي ثراء  للن�ساط الطالبي حتت 
رعاية عمادة �سوؤون الطالب ووكالة العمادة للطالبات، معر�س الأن�سطة 
للعام الدرا�سي 37-1٤38ه�، وا�ستمل املعر�س على ركن م�ستقل لكل ق�سم، 
الأح��ي��اء،  ورك��ن  الريا�سيات،  ورك��ن  الكيمياء،  ورك��ن  ال�ستقبال،  ومنها: 
وركن الفيزياء. كما اأقيم ركن الإعالم وعر�ست فيه اأجهزة دعاية واإعالن 

وملف خا�س بالدورات
 كما مت عر�س م�ساركات طالبات النادي يف "اآفاق" ويف و�سائل التوا�سل، 

وكان هناك عر�س مرئي خا�س بالنادي.
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حوارأخبار الجامعة

رئيسة جمعية الجنوب الخيرية بأبها: نعمل على تأهيل 
ذوات الدخل المحدود ومساعدتهن في اإلنتاج

هال قدمت لنا نبذة
عن تاأ�سي�س اجلمعية.

تاأ�س�ست عام 1٤٠2 على يد الأمرية نورة 
بنت عبدالرحمن مع جمموعة �سيدات 
امل����راأة،  بتنمية  م��ه��ت��م��ات  امل��ن��ط��ق��ة  م��ن 
الجتماعية  ال�����س��وؤون  وزارة  وت��رع��اه��ا 
وجمموعة من املهتمني باأمور وق�سايا 

وتنمية املجتمع.

وهل هي حكومية اأم ال؟
اجلمعيات اخلريية عادة ل تكون حتت 
م�����س��م��ى ج��م��ع��ي��ات خ���ريي���ة، ول حتت 
م�سمى ق��ط��اع خ��ا���س، ب��ل ه��ي جمتمع 

مشاعل الشهراني،
نهال القحطاني

اأكدت رئي�سة جمعية اجلنوب اخلريية 
اأن اجل��م��ع��ي��ة  ب���اأب���ه���ا، م��ه��ا دغ����ري����ري، 
ق��ط��اع غ��ري رب��ح��ي، حت��ت رع��اي��ة وزارة 
اأنها  اإلى  الجتماعية، م�سرية  ال�سوؤون 
وزن��ه��ا  ل��ه��ا  ن�����س��ائ��ي��ة  �سخ�سيات  ت�����س��م 
يف امل��ج��ت��م��ع، واأن���ه���ا ت���رع���ى امل��ط��ل��ق��ات 
والأرامل وذوات الدخل املحدود، مبينة 
يف ح��وار مع »اآف��اق« اأن هدف اجلمعية 
الفئة  ه��ذه  وت��دري��ب  تاأهيل  الأ�سا�سي 

ولي�س تقدمي الدعم لها.

ث���ال���ث، جم��ت��م��ع م�����دين، وه����ي ق��ط��اع 
ال�سوؤون  وزارة  غري ربحي حتت رعاية 

الجتماعية بت�سريح منها.

اأ�سماء اأبرز  املوؤ�س�سني 
واملوؤ�س�سات؟ 

رئي�سة اجلمعية حاليا، الأمرية مو�سي 
وم��ن��ى  عبدالعزيز ،  ب���ن  خ���ال���د  ب��ن��ت 
الريك، و�ساحله املطريف، وجمموعة 

من الع�سوات.

وماذا عن الفئات امل�ستهدفة؟
اأنها  على  البداية  تاأ�س�ست اجلمعية يف 

ترعى املطلقات والأرامل وذوات الدخل 
املحدود، وما زالت تقوم برعايتهن.

الأ���س��رة  بدرا�سة  اجلمعية  وت��ق��وم 
واإمكانياتها وظروفها، وكيف ت�ستطيع 
الدعم  وي��ك��ون  نف�سها،  على  الع��ت��م��اد 
امل�سكن، كما  واإي��ج��ار  وال�����س��رب  ب��الأك��ل 
التي  التنموية  بالرامج  اإحلاقها  يتم 
ت�����س��م��ل ال���ت���دري���ب وال��ت��اأه��ي��ل وت��ع��زي��ز 
اجلوانب ال�سخ�سية والثقة بالقدرات،  
األف   5٠ من  تبداأ  قرو�سا  واإع��ط��اءه��ن 
اأن  اإل��ى  امل�سروع  األ��ف، ويتابع  اإل��ى 3٠٠ 
ُيعتمد اأو يوجهن اإلى وظائف، والدعم 

متاح جلميع فئات املجتمع. 

ما اآلية الت�سجيل يف اجلمعية؟
اأن ت��ك��ون امل��ت��ق��دم��ة ���س��ع��ودي��ة، وت��ك��ون 
اأبها  يف  اأي  نف�سه،  اجلمعية  ن��ط��اق  يف 

وخمي�س م�سيط. 

كيف يتم دعم اجلمعية؟ 
وامل�ساريع،  الرامج  منها:  ط��رق  بعدة 
وعن  وال��ه��ب��ات،  وال��زك��وات  وال�سدقات 
ر���س��وم  ودف���ع  ع�سوية  ت�سجيل  ط��ري��ق 

�سهرية.

كيف ترين طرق تعامل
املجتمع  مع الفقراء؟

الفقري  نعطي  اأن  فكرة  نغري  اأن  يجب 
اأك��ال ومالب�س وغ��ريه، لأن ذلك يزيد 

الفقري فقرا، وهذه مع�سلة.
وي���ج���ب م�����س��ان��دة اجل��م��ع��ي��ات يف 
للجمعية  الأ���س��ر  ه��ذه  بتوجيه  عملها 
ل���ك���ي ت���ن���ظ���ر ل���ن���ق���اط ال����ق����وة ع��ن��ده��ا 

وتعززها لها.
ع���دد  ي����ك����ون  اأن  امل����ح����زن  وم������ن   
وهذا  كثريا  اجلمعية  من  امل�ستفيدين 
ت��ط��وي��ر  خ���ط���اأ، لأن ه����دف اجل��م��ع��ي��ة 
ق�������درات امل���ح���ت���اج���ني ل��ي��ع��ت��م��دوا ع��ل��ى 
اأنف�سهم بامل�ساريع اخلا�سة بهم، وهكذا 

يقل الفقر.

 اأطفال يف رو�سة اجلنوب التابعة جلمعية اجلنوب الن�سائية اخلريية
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قضايا

االختبارات تنعش أسواق »الملخصات«
..ومطالبات باعتمادها

طالبنا
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قضايا

امل��ل��خ�����س��ات اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س، مما 
ولكن  الطماأنينة،  من  اأدن��ى  ح��دا  ي�سمن 
ال��رب��ح،  هام�س  وات�����س��اع  ال��ظ��اه��رة،  تف�سي 
دف��ع��ا م��ك��ت��ب��ات واأ���س��خ��ا���س��ا غ��ري موؤهلني 

لأداء هذه املهمة«.
واأك����د الأ���س��م��ري اأن ه��ن��اك ���س��رورة 
ق�������س���وى يف ال����ف����رتة احل���ال���ي���ة لع��ت��م��اد 
ملخ�سات من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س 
ملا ي�سهده هذا الف�سل من �سيق يف الوقت، 
وتراكم الختبارات ال�سهرية مع النهائية 
ب��ح��ك��م ت���ق���دمي م���وع���د ان���ت���ه���اء ال��ف�����س��ل 

الدرا�سي قبل �سهر رم�سان.

مراكز التصوير
النخلي  ع��ب��داهلل  ال�سيدلة  ط��ال��ب  واأك���د 
اأهمية مراكز الت�سوير املتوافرة بالكليات 
ودوره����������ا يف ت����وف����ري ال���ك���ت���ب وامل����راج����ع 
من  »ن�ستفيد  وقال  للطالب،  وامللخ�سات 
كتب  ت��وف��ري  عملية  يف  الت�سوير  م��راك��ز 
م��ق��ررات م���واد ب��الك ب���ورد، وذل���ك بحكم 

عدم توافرها يف املكتبات اأو ندرتها«.
واأ�سار اإلى اأنه يجب على اأع�ساء هيئة 
هذا  يف  الطالب  و�سع  م��راع��اة  التدري�س 
الف�سل بالذات بحكم �سيق الوقت، وذلك 
واعتمادها  ملخ�سات  ت��وف��ري  ط��ري��ق  ع��ن 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ن���ظ���را ل�����س��غ��ط الخ����ت����ب����ارات، 
واأ�ساف »نختر يف اليوم الواحد اأكرث من 
اختبار وناأمل من اأع�ساء هيئة التدري�س 

تلخي�س بع�س املواد مراعاة لظروفنا«.
 

اعتماد المذكرات
م���ف���رح،  اآل  ن����اي����ف  اأو������س�����ح  م����ن ج���ه���ت���ه 
)ال�سيدلة(، اأن هناك العديد من املتاعب 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��ط��ال��ب يف ه���ذه ال��ف��رتة 
م��ن ن��اح��ي��ة امل��ل��خ�����س��ات، وق���ال »م���ن اأب���رز 
تلك امل��ت��اع��ب: ع��دم ت��ع��اون اأع�����س��اء هيئة 

عبدالعزيز رديف

حاليا،  والن�سخ  الت�سوير  م��راك��ز  ت�سهد 
ن�����س��اط��ا م��ل��ح��وظ��ا واإق���ب���ال ط��الب��ي��ا على 
ال��درا���س��ي��ة، لعتماهم  امل��ل��خ�����س��ات  ���س��راء 
ع��ل��ي��ه��ا يف امل����ذاك����رة وت�����س��ه��ي��ل ا���س��رتج��اع 
موادهم الدرا�سية، التي تعد جتارة رابحة 

يف مو�سم الختبارات.
 وم���ع ب���داي���ة الم��ت��ح��ان��ات، ي��ت��زاي��د 
اإقبال العديد من الطالب على امللخ�سات 
واملذكرات ب�سفتها و�سيلة ل�سمان النجاح، 
اأن  وي���رى بع�س ال��ط��الب والأك��ادمي��ي��ني 
هذه امللخ�سات لي�ست �سوى مكمل للمقرر 
ل��ك��ون��ه��ا ت��ع��ر���س��ه ب�����س��ك��ل م��وج��ز وم��رك��ز، 
ي�سعب ال�ستغناء عنه  يف ظل طول بع�س 
الإج���ازة  ت��ق��دمي  م��ع  امل���ق���ررات، وبخا�سة 

و�سغط عامل الوقت.
وب��ح��ك��م ت��ق��دمي ف����رتة الخ���ت���ب���ارات 
يف ه����ذا ال��ف�����س��ل ف�����اإن ط����الب وط��ال��ب��ات 
اجلامعة يطالبون اأع�ساء هيئة التدري�س 
عليهم  ت�سهل  ملخ�سات  توفري  ب�سرورة 
الطالب  اأن  مراعاة  مع  اختباراتهم،  اأداء 
اأكرث  الواحد  اليوم  ي��وؤدون يف  الطالبة  اأو 
امل��ن��اه��ج كاملة  م��ن اخ��ت��ب��ار، واأن م��ذاك��رة 
ت�ستت انتباههم، يف اإ�سارة اإلى اأن املذكرات 

وامللخ�سات لي�ست �سوى طوق جناة لهم.

مصادر مجهولة
وعن كيفية احل�سول على هذه امللخ�سات 
يف ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة، اأو���س��ح ط��ال��ب كلية 
هذه  غالبية  اأن  الأ�سمري،  �سعيد  العلوم، 
امللخ�سات منت�سرة ول ُيعرف م�سدرها اأو 
القائم عليها، لفتا اإلى اأن انت�سارها و�سل 
اإ�سافة  الإلكرتونية،  املنتديات  بع�س  اإلى 

اإلى بع�س املكتبات امل�سهورة.
ي����ك����ون م��ع��دو  الأغ�����ل�����ب  وق�������ال »يف 

اأو مراكز الت�سوير  التدري�س مع املكتبات 
مقررات  اأو  ملخ�سات  اعتماد  طريق  عن 
خا�سة ببع�س املواد، بحيث يطالبنا بع�س 
املنهج  مب��ذاك��رة  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
كامال يف ظل �سغط عامل الوقت، اإ�سافة 

الى عدم توافر املنهج املطلوب للطالب«.
ي���ك���ون ه��ن��اك  اأن  »ي���ج���ب  ووا�����س����ل 
ت��ن�����س��ي��ق ب����ني ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
تلك  تي�سري  �سبيل  يف  الت�سوير  ومراكز 
امل��ن��اه��ج اأو امل���راج���ع ل��ل��ط��الب»، وه��ن��اك 
الت�سوير  مراكز  على  اأي�سا  مالحظات 
تكمن يف اأوق��ات ال��دوام وازدح��ام وتراكم 

الطالب عليها«.

عبداهلل النخليعلي ال�سهراينفي�سل ال�سهراينحممد حيدر�سعيد ال�سمرينايف ال مفرح

خدمات جيدة
يف ال�سياق نف�سه، ذكر طالب الأحياء بكلية 
العلوم، حممد حيدر، اأن مراكز الت�سوير 
واملكتبات املجاورة للجامعة تقدم خدمات 
اأع�ساء هيئة  جيدة للطالب بالتعاون مع 

التدري�س باجلامعة.
باجلامعة  الت�سوير  »م��راك��ز  وق���ال 
توفر 85% من امللخ�سات التي يحتاج اإليها 
ال��ط��ال��ب، وت��ت��م��ي��ز  ب��اع��ت��م��اد م��ن اأع�����س��اء 
م�سريا  لكليتي«،  بالن�سبة  التدري�س  هيئة 
متميزة  تقدم خدمة  امل��راك��ز  تلك  اأن  اإل��ى 
للطالب، وبخا�سة مع �سيق الوقت وكرثة 
الختبارات يف هذا الف�سل، اإ�سافة اإلى اأن 

اأ�سعارها يف متناول اليد بعك�س ما هو عليه 
احلال يف املكتبات اخلارجية.

  
حاجة وضغط

وا�ستكى طالب ق�سم الإعالم بكلية العلوم 
الإن�سانية، علي ال�سهراين، من عدم توفري 
ملخ�سات للعديد من املواد مع العلم باأن 
ال��ط��الب يف اأ���س��د احل��اج��ة ل��ه��ا، ن��ظ��را ملا 

ميرون به من �سغط يف هذا الف�سل.
وق���������ال »ي������وؤرق������ن������ا ع�������دم ت���وف���ري 
امل���واد  م��ن  ال��ع��دي��د  مل��ق��ررات  ملخ�سات 
داخ������ل م����راك����ز ال��ت�����س��وي��ر وامل��ك��ت��ب��ات 
اخل���ارج���ي���ة م���ع ال��ع��ل��م ب��اأن��ن��ا يف اأم�����س 
احلاجة لها واأع�ساء هيئة التدري�س مل 
يحركوا �ساكنا يف ذلك، بل على العك�س 

يطالبوننا مبذاكرة املناهج كاملة«.
ب��ع�����س  ه����ن����اك  اأن  اإل�������ى  واأ�������س������ار 
املكتبات  بع�س  توفرها  التي  امللخ�سات 
ومراكز الت�سوير ولكن لي�ست معتمدة 
واإمن�����ا ت��ع��د اج���ت���ه���ادات ���س��خ�����س��ي��ة من 
طالب الق�سم، ول ميكن العتماد عليها 
ب�سكل كبري، ملا يف ذلك من خطورة على 

الطالب وعلى معدلة.

تجاهل وعدم مراعاة
وط���ال���ب ف��ي�����س��ل ال�������س���ه���راين، م���ن كلية 
ال�����س��ي��دل��ة، ب�������س���روة ت��ل��خ��ي�����س ال��ع��دي��د 
م��راك��ز  للطلبة يف  وت��وف��ريه��ا  امل����واد  م��ن 
»اأع�ساء  وق��ال  اجلامعة،  داخ��ل  الت�سوير 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س م���ع الأ����س���ف مل ي��راع��وا 
�سيق،  وقت  اختباراتنا يف  وك��رثة  ظروفنا 
يف  يتناف�سون  اإن��ه��م  ال��ق��ول  ن�ستطيع  ب��ل 
كامال  امل��ق��رر  مب��ذاك��رة  باإلزامنا  �سغطنا 
مع  كاملة  ال�سهرية  اخ��ت��ب��ارات��ن��ا  واإج����راء 

قرب فرتة الختبارات النهائية«.
وان��ط��الق��ا م���ن ك��ون��ه خ��ري��ج��ا ب��ه��ذا 

ال��ف�����س��ل، ق���ال ال�����س��ه��راين »م���ن ال��واج��ب 
اختباراتهم  وتي�سري  اخلريجني  م��راع��اة 
ب��ح��ك��م اأن��ه��م ���س��ي��ودع��ون اجل��ام��ع��ة قريبا 
�سنوات  خ��رات  م��ن  العديد  جعبتهم  ويف 

الدرا�سة املا�سية».

مسؤول التشغيل
ت�سغيل  اأو���س��ح م�سوؤول  اأخ��رى  وم��ن جهة 
و���س��ي��ان��ة م���راك���ز ال��ت�����س��وي��ر ب��اجل��ام��ع��ة، 
حم��م��د ���س��ع��ود، ب�����اأن ه���ن���اك ال��ع��دي��د من 
الت�سوير  مبراكز  تتوافر  التي  امللخ�سات 
م���ع���ت���م���دة م����ن اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ت���دري�������س 
ق�سم  م��ن  ذل��ك  يختلف  ول��ك��ن  باجلامعة، 
اإل�����ى ق�����س��م، وت��ت��ل��ق��ى امل����راك����ز م��ل��خ�����س��ات 
من  معتمدة  وه��ي  ب���اأول  اأوًل  املحا�سرات 
اأن  مبينا  ال��ت��دري�����س،  هيئة  اأع�����س��اء  ق��ب��ل 
ه��ن��اك العديد م��ن امل��ق��ررات ب��امل��راك��ز يتم 
حما�سرات  م��ع  م�ستمر  ب�سكل  حتديثها 

ومقررات بالك بورد.
 وم������ن ن���اح���ي���ة اأ�����س����ع����ار امل�����ق�����ررات 
وامل��ل��خ�����س��ات يف م���راك���ز ال��ت�����س��وي��ر اأك���د 
وتعتمدها  تقرها  باأ�سعار  ملتزمون  اأنهم 
من  ال���ت���ي  ب��اجل��ام��ع��ة  ال���س��ت��ث��م��ار  اإدارة 
اأ���س��ع��ار ت��ك��ون يف متناول  ���س��اأن��ه��ا حت��دي��د 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، كما اأ���س��ار اإل���ى اأن 
مراكز الت�سوير حتظى باإقبال كبري من 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات على م���دار الف�سل 
ال��درا���س��ي، ول��ك��ن ي����زداد ذل���ك يف ف��رتات 
اإ�سكال يف عملية  ي�سبب  الختبارات، مما 
ال��ط��ب��اع��ة وال��ت�����س��وي��ر، واأ����س���اف اأن���ه من 
خ����الل ع��ق��د ت�����س��غ��ي��ل م���راك���ز ال��ت�����س��وي��ر 
يلتزم  امل�سغل  ف���اإن  ال���س��ت��ث��م��ار  اإدارة  م��ع 
للطالب  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  بتوفري 
وال��ط��ال��ب��ات و���س��د ح��اج��ات��ه��م، وب���دوره���ا 
تقوم تلك املراكز بتوفري كل ما من �ساأنه 

خدمة الطالب داخل كليته.

األسمري: المذكرات المعتمدة
تضمن نوعا من الطمأنينة

الشهراني: ضيق الوقت وعدم توافر ملخصات
لبعض المقررات.. هم مؤرق

م�سوؤول ت�سغيل و�سيانة مراكز الت�سوير باجلامعة، حممد �سعود يتحدث اإلى الزميل عبد العزيز رديف
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ليلى الشمراني

اأك����دت ال��ط��ال��ب��ة يف امل�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث 
املجتمع  بكلية  الأع��م��ال  اإدارة  بق�سم 
باأبها ، املوهوبة يف جمال الأدب ب�سقيه 
ال�سعري والنرثي، ت�سنيم حممد علي 
جران  لأعمال  قراءتها  اأن  ع�سفور، 
م�ستغامني  واأح������الم  ج����ران  خ��ل��ي��ل 
كتابة  تطوير موهبتها يف  اأ�سهمت يف 

ال�سعر.
اأنها  وك�سفت يف حوار مع »اآف��اق« 
دفعها  وم��ا  اأب��ه��ا،  ع��ن  ق�سيدة  نظمت 
ل���ذل���ك ه����و م����ا وج����دت����ه م����ن اخل���ري 
اجلميلة  والطبيعة  الطيبة  واملعاملة 
ال��ت��ي ت�����س��ب��ه ط��ب��ي��ع��ة ب��ل��ده��ا ���س��وري��ا، 
النف�سية  بالراحة  �سعرت  اأنها  موؤكدة 
يف اأبها واأ�سبحت وطنا لها، ومل ت�سعر 

فيها بالغربة.

متى بداأت الكتابة؟ 
م��ن��ذ امل��رح��ل��ة الإع����دادي����ة، ك��ن��ت اأك��ت��ب 
اللغة  معلمات  م��ن  ت�سجيعا  ووج����دت 

العربية، اإ�سافة لت�سجيع اأهلي امل�ستمر، 
لأمتكن  الكتب  بع�س  اأق���راأ  واأ�سبحت 

من تطوير مهارة الكتابة اأكرث.

هل من �سعوبات واجهتك؟
مل اأواجه اأي �سعوبة، وهلل احلمد.

م�ساركات وجوائز ح�سلت عليها؟ 
واجلامعة  املدر�سة  فعاليات  يف  �ساركت 
مدينتي  م��ه��رج��ان  و�سمن  ���س��وري��ا،  يف 
حماة، وح�سلت على هدية رمزية »درع« 

با�سم املحافظة.
 

طموحاتك امل�ستقبلية؟ 
اأتطلع لتاأليف كتب ون�سرها لت�سل اإلى 

اأكر عدد ممكن من القلوب.

متى بداأت يف نظم ال�سعر؟
يف املرحلة الإعدادية، وحتديدا يف ال�1٤ 
م��ن ع��م��ري. واأه���ت���م ب��ك��ت��اب��ة اخل��واط��ر 
وال���ن���رث وال����ق����راءة ل��ل�����س��ع��راء والأدب�����اء 

املعا�سرين.
هل تاأثرت باأ�سماء

معينة يف جمال ال�سعر؟
 بالطبع كل من ق��راأت له ك��ان له مل�سة 
يف تطوير موهبتي مثل ج��ران خليل 
والأخرية  م�ستغامني،  واأحالم  جران، 
اأك���رث الأدب�����اء ال��ذي��ن ك���ان ل��ه��م اأث���ر يف 

تطويري.

ما الدعم الذي تنتظرينه 
من اجلامعة ب�سفتك موهوبة 

بال�سعر؟ 
اإلى  للدخول  اآخ��ر  بابا  تكون  اأن  اأمتنى 
هذه  وتطوير  وتو�سعة  الكتابة،  ع��امل 

املوهبة.

تسنيم عصفور:
أبها ملهمتي
..ونهلت من كتابات 
مستغانمي
التوا�سل  و�سائل  تاأثري  عن  م��اذا   

االجتماعي يف انت�سار موهبتك؟
ك���ان���ت م���ن اأك�����رث ال���ع���وام���ل امل�����س��اع��دة 
اإل��ى  اأو�سلتني  التوا�سل  فمواقع  يل؛ 
قلوب النا�س، ولدي �سفحة عامة على 
الت�سجيع  واألقى  اأكتب فيها  في�س بوك 

والتحفيز من اجلمهور عرها.

نظمت ق�سيدة عن اأبها..
ما الذي دفعك اإلى ذلك؟

اأبها �سوى اخل��ري واملعاملة  اأج��د يف  مل 
القريبة  وب�ساطتها  وطبيعتها  الطيبة 
كل  ف��رتة طويلة يف  بلدي، جل�ست  من 
من الإمارات ولبنان، و مل اأجد الراحة 
فاأبها  ه��ن��ا،  بها  حظيت  ال��ت��ي  النف�سية 

�سارت يل وطنا ولي�ست غربة.
ومن اأبيات تلك الق�سيدة ما يلي:

كل النام تهوى عليلها 
وكل القلوب تاأويها ف�سول 
ي�سكنها العبق املعتق و اإنها 

يف الليل فوق الرثى قنديال
اأما ال�سم�س فتعلو فوق �سمائها

وت�سع خجال اأمام بهائها وجاللها

هل تتلقني مراجعك وم�سادرك 
من املكتبات الورقية اأم الرقمية؟

واأ�ستعني  بيتي  يف  وا�سعة  مكتبة  ل��دي 
بع�س  لقتناء  الرقمية  باملكتبة  اأحيانا 

الكتب.

اأين �ستكون ت�سنيم بعد تخرجها؟
التج�سري،  اأط��م��ح يف  اأن���ا، وهلل احل��م��د، 
واأوا���س��ل  درا���س��ات��ي  �ساأكمل  اهلل  وب���اإذن 
تطوير موهبتي، ول حدود يل يف ذلك؛ 
فمن يطمح بتطوير ذاته تبقى حدوده 

ال�سماء.

مواهب طالبية

+ 
ق

فا
آ

الشعر..  نسج كالمي تضبطه قافية ووزن دقيق
ي���ع���ود ال�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي اإل�����ى ���س��ب��ه اجل���زي���رة 
ال��ع��رب��ي��ة ،وي����رج����ع ت���اري���خ���ه اإل�����ى ع�����س��ر ما 
ربط  ال��ع��رب على  ح��ر���س  اإذ  الإ����س���الم؛  قبل 
املنا�سبات والأحداث اخلا�سة بهم بالق�سائد، 
ومن ثم عملوا على تطوير �سورة الق�سيدة، 
ال��ت��ي ما  املهمة  نتائجه  ال��ت��ط��ور  ل��ه��ذا  وك���ان 
زالت حمفوظة يف الكتب التاريخية القدمية 

لل�سعر العربي.
وي���ع���رف ال�����س��ع��ر ب���اأن���ه ن����وع م���ن اأن�����واع 
فيه  ويق�سد  دقيق،  وزن  على  يعتمد  الكالم 
فكرة عامة لو�سف وتو�سيح الفكرة الرئي�سة 
اخلا�سة بالق�سيدة، ومن التعريفات الأخرى 

معاين  حتمل  ال��ت��ي  الكلمات  ه��و  اأن���ه  لل�سعر 
ل��غ��وي��ة ت���وؤث���ر يف الإن�������س���ان ع��ن��د ق���راءت���ه، اأو 
�سماعه، واأي كالم ل يحتوي على وزن �سعري 

ل ي�سنف �سمن ال�سعر.

بحر  م��ن  اأب��ي��ات  جمموعة  ه��ي  الق�سيدة: 
واح��د متفقة يف احل��رف الأخ��ري بالف�سحى، 
ويف احل�����رف الأخ������ري وم����ا ق��ب��ل��ه ب���ح���رف اأو 
النبطي، ويف عدد  ال�سعر  اأو يزيد يف  حرفني 
منها  يتكون  ال��ت��ي  الأج����زاء  »اأي  التفعيالت 
البيت ال�سعري« واأقلها �ستة اأبيات وقيل �سبعة 

وما دون ذلك ي�سمى »قطعة«.

ال��ذه��ن من  اآخ��ر م��ا يعلق يف  ه��ي  القافية: 
الأخرية  الكلمة  اأخرى  بعبارة  اأو  ال�سعر  بيت 

يف البيت ال�سعري.

للتفعيالت  الإي��ق��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  ه��و  البحر: 
النبطي  ال�سعر  ويف  ���س��ع��ري.  ب��وج��ه  امل��ك��ررة 
اللحن  فيعني  الطاروق  اأّم��ا  بالطرق،  يعرف 
ل��دي��ه��م وي��ط��ل��ق جت����اوزا ع��ل��ى ال��ب��ي��ت الكامل 

وبحره وحلنه.

ال�سعرية: حتى يطلق  مقومات الق�سيدة 
�سعرية  ق�سيدة  م�سمى  الأدب���ي  الن�س  على 

يجب اأن يتميز باملقومات الآتية: 
تكون  اأن  ي��ج��ب  اأي  ال����وزن:  وح���دة   •
اأب���ي���ات ال��ق�����س��ي��دة ك���اف���ة م��ت�����س��اب��ه��ة يف 
ال�������وزن ال�������س���ع���ري م����ن ح���ي���ث ت��رت��ي��ب 
ال��ت��ف��ع��ي��الت ال��ع��رو���س��ي��ة، م��ع الل��ت��زام 

بالرتتيب ال�سعري ملو�سيقى ال�سعر.
تكون  اأن  يجب  اأي  ال��ق��اف��ي��ة:  •ثبات 
للق�سيدة  ال�سعرية  الأبيات  يف  القافية 
م��ت��واف��ق��ة وث��اب��ت��ة م��ع��ا، مبعنى ل��و ك��ان 
ميما،  الق�سيدة  قافية  يف  ح��رف  اآخ���ر 
ق�����وايف  ك���ج���م���ي���ع  ت���ن���ت���ه���ي  اأن  ف���ي���ج���ب 

الق�سيدة بحرف امليم.
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عدنان األلمعي

اأو�سح رئي�س نادي الرامج امل�سرتكة، 
م��ن  الأول  امل�����رك�����ز  ع���ل���ى  احل����ا�����س����ل 
ب���ني اأن���دي���ة اجل��ام��ع��ة يف ح��ف��ل خ��ت��ام 
نظمته  ال�����ذي  ال��ط��الب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
اأخريا، الطالب  عمادة �سوؤون الطالب 
ناديه حر�س على  اأن  مرعي ع�سريي، 
ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ه���ذا امل��رك��ز م��ن ب��داي��ة 
املنا�سبة  اخلطط  بو�سع  وذل��ك  ال��ع��ام 
وحتقيق الأهداف املرجوة من اإن�سائه. 
امل�سرتكة  الرامج  ن��ادي  اأن  اإل��ى  لفتا 

يحر�س على ال�سمولية يف اأن�سطته.

ماذا وراء ح�سولكم
على املركز االأول

من بني االأندية املركزية؟
اأول، ثم بجهود  ذل��ك بف�سل اهلل  ج��اء 
امل�سرتكة  الرامج  على  العام  امل�سرف 
م��ب�����س��ر، ورائ����د  اآل  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
والفريق  ال�سمراين،  في�سل  الن�ساط 
املميز ال���ذي مل ي��دخ��ر ج��ه��دا لإجن��اح 
اخلطط  مناق�سة  ومت  النادي،  اأن�سطة 
املرجوة؛  الأه��داف  لتحقيق  املو�سوعة 
وبذلك ا�ستطعنا احل�سول على املركز 

الأول بني الأندية املركزية. 
�سمولية  ع��ل��ى  ال��ن��ادي  وي��ح��ر���س 

رئيس نادي
البرامج المشتركة:

حققنا المركز 
األول بشمولية 

برامجنا وخططنا

نادي البرامج المشتركة
الرؤية

بناء �سخ�سيات متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وال�سعي للتوا�سل مع 
املجتمع وتلبية احتياجاته من خالل التخطيط الفّعال لالأن�سطة املختلفة 
ل�سخ�سية  امل��ت��ع��ددة  اجل��وان��ب  تطوير  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  الطالبية  ب��الأن��دي��ة 

الطالب لتاأهيله لتحمل امل�سوؤوليات التي �ستلقى على عاتقه يف امل�ستقبل.

األهداف
• �سقل �سخ�سية الطالب اجلامعي واإبراز مواهبه املختلفة.

• ق�ساء اأوقات الفراغ برامج هادفة ومفيدة.
• تهيئة الطالب اجلامعي ملواجهة اأعباء احلياة بعد تخرجه.

رك��زن��ا  احل���ايل  الف�سل  ويف  ب��راجم��ه، 
على ثمانية برامج، هي:

الديوانية الأ�سبوعية،  •  برنامج 
وهو عبارة عن لقاء �سبه اأ�سبوعي 
ت��ت��ن��وع ب���راجم���ه ب���ني ال��ث��ق��اف��ي��ة 

والجتماعية.
ط��ري��ق  ع����ن  ح���ل���ول  • ب���رن���ام���ج 
»���س��ن��اب ���س��ات«، وي��ت��م ف��ي��ه اإي��ج��اد 
ح����ل����ول ل���ك���ث���ري م�����ن امل�������س���ك���الت 
ال�����ت�����ي ت�����واج�����ه ط�������الب ال�������س���ن���ة 

التح�سريية.
• برنامج ق�سة جناح عن طريق 
»���س��ن��اب ���س��ات« اأي�����س��اً، وي��ت��م فيه 
ا���س��ت�����س��اف��ة اأ���س��خ��ا���س ن��اج��ح��ني 
ل���ي���ع���ر����س���وا ق�������س�������س جن��اح��ه��م 

ل�سحذ همم الطالب.
برنامج  وه��و  »وق����اّد«  برنامج   •
ال������ق������راءة،  م������ه������اري يف جم�������ال 
لهذ  براجمنا  ب��اك��ورة  ك��ان  ولعله 

الف�سل.
• الدورة الثانية من برنامج »كن 
اإي��ج��اب��ي��ا«  وه��و ب��رن��ام��ج يتم عن 
لتقدمي  الطالب  اإ�سراك  طريقه 
مع  بال�سراكة  جمتمعية  خدمات 

بع�س اجلمعيات واملوؤ�س�سات.
• ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��رن��ام��ج 
»بناء ال�سخ�سية«، وهو عبارة عن 

تقدمي  فيه  يتم  م��ه��اري  ب��رن��ام��ج 
يف  ل���ل���ط���الب  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 

جمالت عدة .
الريا�سية على �سرف   • البطولة 
امل�������س���رف ال����ع����ام ع���ل���ى ال���رام���ج 
امل�������س���رتك���ة ال���دك���ت���ور اأح����م����د اآل 

مب�سر.
• ختام اأن�سطة النادي.

ما الفئة التي ي�ستهدفها 
النادي برباجمه؟

ي����خ����دم ال������ن������ادي اأك��������ر ق������در مم��ك��ن 
م���ن ط����الب اجل���ام���ع���ة، ل��ك��ن ل��وج��ود 
ال��ف��ئ��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة ب��ال��درج��ة الأول����ى 
ب��امل��ج��م��ع الأك���ادمي���ي ب��امل��ح��ال��ة، كانت 
اأن�����س��ط��ت��ن��ا ت���خ���دم ال���ط���الب ه���ن���اك يف 
الهند�سي،  الطبي،  الثالثة:  امل�سارات 
احلا�سوبي، مما كان �سببا وراء �سمولية 

وتنوع الرامج املقدمة.

كيف مت تقييم النادي
وح�سوله على املركز االأول؟

عن طريق بنود عامة جلميع الأندية، 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��ق��ي��ي��م ال���رائ���د وال��رئ��ي�����س 
ومت  ال��ن��ادي،  يقدمها  التي  وال��رام��ج 
و���س��ع��ه��ا ع���ن ط���ري���ق وح�����دة الأن���دي���ة 

الطالبية من بداية العام الدرا�سي. 

ماذا عن اإقبال الطالب
على النادي؟ 

احل��م��د هلل، ك��ان الإق��ب��ال ك��ب��ريا من 
حيث  امل�سرتكة  الرامج  يف  الطالب 
جتاوز عدد امل�ستفيدين الألف طالباً.

وهل امليزانية مر�سية؟
امل��ي��زان��ي��ة، وهلل احل��م��د، ج��ي��دة ج��دا، 
وح��ر���س��ن��ا يف ال����ن����ادي ع��ل��ى ت��ق��دمي 
الرامج و الفعاليات باأقل التكاليف، 

وجنحنا يف ذلك كما وكيفا.

ما خططكم امل�ستقبلية؟
احلمد هلل الذي كلل اخلتام بالنجاح، 
وه���ذا ال��ن��ج��اح جلميع اأف����راد ال��ن��ادي 
�سيكون  ب��راجم��ه،  م��ن  وامل�ستفيدين 
م��ا ميكن  اأف�����س��ل  لتقدمي  لنا  داف��ع��ا 
وينال  املقبلة،  ال�سنوات  يف  تقدميه 
اإع���ج���اب اجل��م��ي��ع ب��ع��د ر���س��ا اهلل عز 

وجل.

هل لديك اإ�سافة اأخرى؟
���س��وؤون  ل��ع��م��ادة  ث��م  اأول،  ال�����س��ك��ر هلل 
م��ن دعمنا يف تقدمي  وك��ل  ال��ط��الب 
ال��ن��ادي ول�سحيفة  م��ا يخدم ط��الب 
فعالياتنا  ك��ل  يف  لنا  املواكبة  »اآف���اق« 

وبراجمنا.
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مقررات دراسية

»تكنولوجيا اإلنتاج«
مقرر يضع أسس عمليات التصنيع

عبد اهلل زارب

ي����ه����دف م����ق����رر ال���ك���ي���م���ي���اء ال���ع���ام���ة 
)اجلزء العملي( اإلى تعريف الطالب 
امل��ع��م��ل��ي��ة، وكيفية  ال��ك��ي��م��ي��اء  مب��ب��داأ 
التعرف والتعامل مع الأدوات واملواد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وك���ذل���ك اإل�����ى ت��دري��ب 
ال���دار����س ع��ل��ى امل��ب��ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة يف 

الكيمياء.
وهذه املبادئ عبارة عن معلومات 
تخت�س بعدة فروع من فروع العلوم 
التكاملية،  ودرا�سة ال�سغط واحلجم 
الكيميائية  واحل�سابات  ووحداتهما، 
املحدد  والكا�سف  امل���ول  ح�ساب  مثل 

للتفاعل )املتفاعل املحدد(.
ك��م��ا ت���وج���د ب��ع�����س احل�����س��اب��ات 
امل����ق����رر، مثل  اأغ���ل���ب  ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
الكيميائية  ال��راب��ط��ة  ط���ول  ح�����س��اب 
واملول  املنا�سبة لال�ستعمال  والوحدة 

وثابت التزان وغريها. 
ال��ط��ال��ب فر�سة  امل��ق��رر  ومي��ن��ح 
الكيميائية  التفاعالت  بع�س  اإج��راء 
يف املعمل بهدف التعلم ب�سكل مبا�سر 
وم�ساعدته  اليدوية،  املهارة  وتطوير 
ا�ستنباط احلقائق العلمية  يف كيفية 
للتجربة.  م�ساهدته  على  امل�ستندة 
العلمية  امل�����س��ط��ل��ح��ات  م��ع��رف��ة  ب��ع��د 
ظروف  امل��ادة،  النواجت،  )املتفاعالت، 
ال����ت����ف����اع����ل، اخل�����وا������س ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
للمواد، اخلوا�س الكيميائية للمواد، 
الرابطة  ك�سر  امل�ساهدة،  ال�ستنباط، 
الكيميائية، التكافوؤ، الأيون ال�سالب، 
الأي���������ون امل�����وج�����ب(، ورم��������وز ب��ع�����س 

ال��ع��ن��ا���س��ر وامل��ج��م��وع��ات وت��ك��اف��وؤه��ا 
ك���ح���الت امل������ادة ال�����س��ل��ب��ة وال�����س��ائ��ل��ة 

والغازية.

قانون حفظ المادة
املادة ل تفنى اإل بقدرة اخلالق، ولكن 
���س��خ��ر اهلل ع���ز وج����ل؛ ل��الإن�����س��ان اأن 
يحولها من �سورة اإلى �سورة اأخرى 
وخوا�سها  ل��ل��م��ادة  اح��ت��ي��اج��ه  ح�سب 
م���ث���ل ���س��ن��اع��ة ال��ب��ال���س��ت��ي��ك، وه���ي 
م����ادة ت��ت��ك��ون م���ن ت��ف��اع��ل ب���ني م���واد 
البع�س  تتفاعل مع بع�سها  كيماوية 
نوعية  وتختلف  البال�ستك،  لتنتج 
نوعية  لختالف  ا�ستنادا  البال�ستك 

املتفاعالت.

رأي الطالب في المقرر
ت��ف��اوت و���س��ف ال��ط��الب ل��ل��م��ق��رر ما 
ت���رتاوح  فيما  وم��ت��و���س��ط،  �سهل  ب��ني 
م����ع����دلت ال����ط����الب خ�����الل اأع���م���ال 

الف�سل، بني اجليد واجليد جدا.
ويعرتف غالبية الطالب بوجود 
ف���ائ���دة م��ل��م��و���س��ة م���ن امل���ق���رر خ��الل 
ال��درا���س��ة وال��ع��م��ل امل��ي��داين، وكذلك 
قلة  ترى  بينما  يف حياتهم اخلا�سة، 
منهم اأنه ل ي�سكل فائدة يف امل�ستقبل 

البعيد.
املقرر،  درا�سة  �ساعات  عدد  وعن 
هناك من يرى اأنها كافية جدا، فيما 
راأت فئة اأخرى �سرورة تقلي�س عدد 

ال�ساعات ل�سهولة املقرر.
وب����دا ه��ن��اك ت���ف���اوؤل يف اأو���س��اط 
ال���ط���الب ب��ح�����س��د درج�����ات ع��ال��ي��ة يف 

اسم المقرر: الكيمياء العامة
الرمز: 101 كيم

التخصص: الكيمياء
الكلية: العلوم

األستاذ: عبدالعزيز محايل الشهري

جابر بن حيان.. أبو الكيمياء
حياته 

ولد جابر بن حيان بن عبداهلل الأزدي 
فار�س  ببالد  طو�س  مدينة  يف  الكويف 
عام 721م، املوافق 1٠1ه�. �سنعته كما 
ك��ان اأب���وه )ال��ِع��ط��ارة(، حفظ ال��ق��راآن 
لقب  العمر.  من  التا�سعة  يف  الكرمي 
اأثناء  ب�اأبي الكيمياء، تويف رحمه اهلل، 
�سالة الفجر وهو يف ال�سجدة الأخرية 
مب�سقط راأ�سه حوايل عام 19٤ هجري 

املوافق 81٤ ميالدي.

أبرز اكتشافاته
م���رك���ب���ات  اخ�������رتع  م�����ن  اأول   •

ك����ي����م����ي����ائ����ي����ة ق�����ل�����وي�����ة ق����������ادرة 
ع����ل����ى ن�������زع ال������روت������ون������ات م��ن 
تفاعل  يف  الأح��م��ا���س  ال�سعيفة 

حم�سي قلوي.
• اأول من اأدخل املنهج التجريبي 

اإلى الكيمياء.
• ين�سب له الف�سل يف بداية ما 
الن�سادر  ملح  ع��ن  ال��غ��رب  يعرفه 

وماء الذهب والبوتا�س.
ت��ق��ن��ي��ات  ا����س���ت���خ���دام  اأب������دع يف   •
الفولذ  وحت�سري  املعادن  تكرير 
و���س��ب��غ الأق��م�����س��ة ودب����غ اجل��ل��ود 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا، وا���س��ت��ع��م��ال ث��اين 

اأك�سيد الكربون يف �سنع الزجاج.
ت��ق��ن��ي��ة ط��الء  اأدخ�����ل  م���ن  اأول   •
ال��ق��م��ا���س وج��ع��ل��ه م��ان��ع��ا لت�سرب 

املاء.
• اك���ت�������س���ف ورق��������ا غ�����ري ق���اب���ل 

لالحرتاق.
ال���ك���اوي���ة  ال�������س���ودا  •  اك��ت�����س��ف 
وح���م�������س ال���ن���ي���رتي���ك وح��م�����س 

الهيدروليك.
اأدخ���ل طريقة ف�سل  اأول م��ن    •
با�ستخدام  الف�سة  ع��ن  ال��ذه��ب 
الأحما�س، وهي الطريقة املتبعة 

حتى الآن.
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يف  تقطري  طريقة  اأول  و���س��ع   •
العامل من خالل اخرتاعه جهاز 
ت��ق��ط��ري م���ن ال����زج����اج، ل���ه قمع 
طويل، يطلق عليه ا�سم الإمبيق 
ي�ستخدم  زال  وم���ا   ،Alembic
العلمية  امل��ع��ام��ل  يف  الآن  ح��ت��ى 

والطبية املختلفة.
امل�ستخدم  ال��زج��اج  ن��وع  ح�ّسن   •
يف ه��ذه الأداة م��ن خ��الل مزجه 

بثاين اأك�سيد املنجنيز.
• اأدخ�����ل حت�����س��ي��ن��ات ع��ل��ى ط��رق 
والن�سهار  والت�سفية  التبخري 

والبلورة.

ي�ساعدهم  للمقرر  النهائي  الختبار 
على رفع معدلتهم الرتاكمية.

رأي الطالب في األستاذ
اأجمع الطالب الذين مت ا�ستطالعهم 
على قدرة ع�سو هيئة التدري�س على 
اإي�����س��ال امل��ع��ل��وم��ة ب�����س��ك��ل ج��ي��د، كما 
عن  اإجاباتهم  خ��الل  الطالب  اأع��رب 
التفاعلية  املناق�سة  اأن  عن  الأ�سئلة، 
امل���ع���ام���ل  ويف  امل����ح����ا�����س����رات،  خ�����الل 
ه��ي ال��ط��ري��ق��ة الأك����رث فهما مم��ا لو 

ا�ستخدم التلقني من جانب واحد.
اأي�����س��ا ر�ساهم  واأب����دى ال��ط��الب 
اأ�ستاذ  مع  التوا�سل  قنوات  عن  التام 
املادة، وذلك من خالل البالك بورد. 

رأي عضو هيئة التدريس
اأج���������اب اأ�����س����ت����اذ امل������ق������رر، الأ�����س����ت����اذ 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ه��ري، ع��ن��د ���س��وؤال��ه 
امل�ستويات  باأن  عن م�ستوى الطالب، 
ال�سعب  وب��ني  ال��ط��الب،  ب��ني  تختلف 

بع�سها عن بع�س.
وق��������ال »ت�����ت�����ف�����اوت امل�������س���ت���وي���ات 
وال��ق��درات بني الطالب، ولكن تغلب 
والتفاعلية  اجل��دي��ة  جميعهم  ع��ل��ى 

املميزة والجتهاد«.
اأنه ي�ستقبل بكل  واأب��ان ال�سهري 
����س���در رح����ب ك���ل م���ا ي�����س��ه��م يف رف��ع 
العلمي  والتح�سيل  الفهم  م�ستوى 
ا�ستعداده  اأب���دى  ب��ل  ال��ط��الب،  ل��دى 
ل��دع��م��ه ب��ك��ل ق���وة، م��وؤك��دا يف ال��وق��ت 
ن��ف�����س��ه، دع��م��ه امل�����س��ت��م��ر ل��ل��ط��الب يف 

�سبيل حتقيق املرجو.
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نظريات

مجلس قطر للمباني الخضراء.. ريادة في الممارسات المستدامة بيئيا
يف ال����وق����ت ال�������ذي ت���ع���د ف���ي���ه ال��ت��ن��م��ي��ة 
بلد  اأي  لتقدم  مهمة  م�ساألة  احل�سارية 
يف  الطبيعية  البيئة  ف���اإن  ال��ب��ل��دان،  م��ن 
ال��ك��ث��ري م���ن الأح����ي����ان ت���ك���ون ال�����س��ح��ي��ة 
مل  اإن  وح��ت��ى  ال�����س��ك��اين.  للنمو  الأول�����ى 
ي��ت��م احل��ي��ل��ول��ة دون ذل����ك مت���ام���ا، ف��اإن��ه 
التنمية  م��ن خ��الل خطة  اإدارت��ه��ا  ميكن 

احل�سرية امل�ستدامة.
بتاأ�سي�س  قطر  حكومة  ق��ام��ت  وق��د 
جم��ل�����س ق��ط��ر ل��ل��م��ب��اين اخل�������س���راء ع��ام 
�ساحبة  وق��ع��ت��ه  م��ر���س��وم  مب��وج��ب   2٠٠9
رئي�سة  نا�سر،  بنت  ال�سيخة موزة  ال�سمو 
جمل�س اإدارة موؤ�س�سة قطر، وهو منظمة 

غري ربحية قائمة على الع�سوية، وتعمل 
ال��ري��ادة  وحتقيق  ال��ت��ع��اون  ت�سجيع  على 
بيئيا  امل�����س��ت��دام��ة  امل��م��ار���س��ات  تطبيق  يف 
الأب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر  بت�سميم  يتعلق  فيما 
اخل�سراء يف دولة قطر. ويهدف املجل�س 
ال�ساملة  وال���س��ت��دام��ة  ال�سحة  دع��م  اإل��ى 
للبيئة والأفراد والأمن القت�سادي على 

مدى الأجيال القادمة.

مهمة المجلس
• ال�سعي اإلى زيادة الوعي واملعرفة حول 
مم��ار���س��ات الأب��ن��ي��ة اخل�����س��راء م��ن خالل 
وتوفري  ال�سهرية،  واملحا�سرات  الندوات 

املوارد على �سبكة الإنرتنت، وعقد دورات 
على  تنطوي  ال�سلة  ذات  للجهات  توعية 
اأهمية بالغة، على اأن يت�سمن جانب من 
ذل���ك ال��ت��وا���س��ل وال��ت��وع��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات 

واملدار�س.
املتخ�س�سني  ق���درات  بناء  على  العمل   •
يف ه�����ذا ال���ق���ط���اع م����ن خ�����الل ال�������دورات 
التدريبية املنتظمة واملعتمدة، اإ�سافة اإلى 
باأنظمة  واخل��ا���س��ة  الفنية  العمل  ور����س 
املجل�س  ويقوم  اخل�سراء.  املباين  تقييم 
اأي�سا بتنظيم موؤمتر �سنوي يجمع جميع 
امل��ب��ادرات  امل��ع��ن��ي��ة، وت�سهم ه���ذه  اجل��ه��ات 
للمبادئ  الفعال  والتوا�سل  التطوير  يف 

املتعلقة  امل��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل  التوجيهية 
بالأبنية اخل�سراء.

• ت��اأ���س��ي�����س جل���ان م���ن اخل�����راء يف ه��ذا 
قائم  فعال  كيان  واإ���س��راك  لبناء  القطاع 
على الع�سوية و�سبكة من الأط��راف ذات 
ال�����س��ل��ة م���ن اأج����ل ق���ي���ادة ح��رك��ة الأب��ن��ي��ة 
اخل�����������س�����راء. ومي����ك����ن حت���ق���ي���ق امل���ن���اف���ع 
واخل����دم����ات م���ن خ����الل ع��ق��د ال���ن���دوات 
ت��وا���س��ل  ودورات  ال���ت���وا����س���ل،  وج��ل�����س��ات 
وبرنامج  ال�سراكة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  ب��ه��دف 
ال���رع���اي���ة م���ع الأع�������س���اء امل���وؤث���ري���ن من 

القطاعني العام واخلا�س.
• دع�����م ع��م��ل��ي��ة ت��ب��ن��ي وو�����س����ع وت��ن��ف��ي��ذ 
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على كوكب الأر����س ورف���اه الإن�����س��ان«.  
واأ���س��اف »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��درا���س��ات 
يف  وامل��ت��ع��م��ق��ة  املتخ�س�سة  وال��ب��ح��وث 
جم�����الت ت���دخ���ل الإن�������س���ان واأث�������ره يف  
ت��ل��وث ال��ب��ي��ئ��ة، ف��اإن��ه مل ي��ت��م الت��ف��اق 
التغريات  وم�سببات  م�سادر  على  بعد 
البيئية والتلوث، ومازال الأمر جدليا 
يف اأو�����س����اط ال��ب��اح��ث��ن وال���ع���ل���م���اء يف 
تخ�س�سات البيئة املختلفة«، لفتا اإلى 
الأن�سطة  اأن  اإلى  ت�سري  واآراء  نظريات 
ال��ب�����س��ري��ة والإف����������راط يف ا���س��ت��غ��الل 
الطاقات  وم�����س��ادر  الطبيعية  امل����وارد 
البرتولية وزيادة عدد ال�سكان والتمدد 
الدافعة  الأ�سباب  اأه��م  من  العمراين، 

للتغريات البيئية.
وتابع »هنالك العديد من الأبحاث 

ق�سم  يف  الت�سنيف  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذ  ���س��ل��ط 
الأح���ي���اء ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم يف اجل��ام��ع��ة ، 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��������ت��ور ح�����س��ني ب���ن م��ان��ع 
الوادعي ال�سوء على نظرية »ال�ستدامة 
الطبيعية«،  امل���وارد  واإدارة  ا�ستغالل  يف 
وق����ال »ي����ت����داول اخل�����راء وال��ب��اح��ث��ون 
اخلم�سة  العقود  يف  بالبيئة  واملهتمون 
الأخرية، احلديث عن التغريات البيئية 
وال���س��ت��خ��دام��ات  ال��ت��ل��وث  ع��ن  الناجمة 

الب�سرية للموارد الطبيعية.
يرتتب  مم��ا  ال��ك��ث��ريون  ويتخوف 
ع����ل����ى ذل�������ك م�����ن ت�����غ�����ريات م��ن��اخ��ي��ة 
وتناق�س يف التنوع احليوي مبا يحويه 
وانح�سار  عري�سة،  وراثية  قاعدة  من 
ل���ل���غ���ط���اء ال���ن���ب���ات���ي، وازدي����������اد وت����رية 
الت�سحر، مما قد يهدد مقومات احلياة 

الغازات  انبعاثات  اأن  تثبت  والدرا�سات 
الدفيئة )امل�سببة لالإحتبا�س احلراري( 
احلديثة  احلركة  وو�سائل  امل�سانع  من 
م��ن ���س��ي��ارات وق���ط���ارات وا���س��ت��خ��دام��ات 
ال���ط���اق���ة، ل���ه���ا اأث������ر م��ب��ا���س��ر يف ت��غ��ري 
امل�ستخدمة  ال��غ��ازات  وان��ب��ع��اث��ات  امل��ن��اخ، 
)م����رك����ب����ات  وال�����ت�����ري�����د  ال���ت���ك���ي���ف  يف 
اأه���م  م���ن   )CFC ال��ك��ل��وروف��ل��ورك��رب��ون 
اإل���ى ت��دم��ري وثقب  الأ���س��ب��اب ال��ت��ي اأدت 
طبقة الأوزون، وال�ستخدام غري املر�سد 
ل��الأرا���س��ي ال��زراع��ي��ة م��ن اأه���م اأ���س��ب��اب 

الت�سحر وات�ساع رقعة ال�سحراء«.  
من   العديد  هنالك  فاإن  وباملقابل، 
اأن  اإل��ى  ت�سري  الإيكولوجية  ال��درا���س��ات 
بالتلوث،  البيئية وما ي�سنف  التغريات 
ث��م��ة  واأن  اجل����دي����د،  ب���ال�������س���يء  ل��ي�����س��ت 

ال��دوري  التعاقب  يف  ذل��ك  على  �سواهد 
الع�سور  م��دى  على  البيئية  ل��ل��ظ��روف 
اجل��ي��ول��وج��ي��ة. واأي�������س���ا ف�����اإن ل��ل��غ��الف 
اجلوي خوا�سا متكنه من التخل�س من 
على  واملحافظة  امل��ل��وث��ات  اأو  ال��ت��غ��ريات 

التوازن البيئي.
ك���م���ا ت�������س���ري ال�����درا������س�����ات، ح�����س��ب 
احليوية  املجموعات  اأن  اإل��ى  ال��وادع��ي، 
م���ن اأن������واع ن��ب��ات��ي��ة وح��ي��وان��ي��ة، ل��دي��ه��ا 
ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف وال�����ت�����واوؤم مع 
»بالإ�سافة  واأردف  البيئية.  امل�ستجدات 
اإل��ى  اإل��ى ذل��ك، ت�سري بع�س ال��درا���س��ات 
املحيطات  يف  املائية  امل�سطحات  اأهمية 
الياب�سة،  م�ساحة  مع  باملقارنة  والبحار 
ح���ي���ث ت����رتك����ز الأن���������س����ط����ة ال��ب�����س��ري��ة 
يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����ت����وازن ال��ب��ي��ئ��ي، 

يف  الطبيعية  الأيكولوجية   والتغريات 
املحيطات والبحار، هي التي تقف خلف 
�سطح  على  املتعاقبة  البيئية  التغريات 

الكرة الأر�سية».
ووا���������س��������ل »ب���������ني ه���������ذا اجل�������دل 
الآراء  يف  املخت�سني  ب��ني  والخ���ت���الف 
التي تتباين يف حيثياتها وا�ستنتاجاتها 
وتداعياتها، تدخل ال�سيا�سيون واملجتمع 
امل���دين يف ه��ذا اجل���دل لرت��ب��اط الآث���ار 
التغريات البيئية )اأي كان �سببها( على 
اآب��ائ��ه��م،  ومن  ال��ن��ا���س وم�ستقبل  ح��ي��اة 
نتائج هذا الهتمام العاملي، قمة الأر�س 
التي �سملت قادة العامل  يف 1992، ونتج 
والتنوع  املناخي  التغري  اتفاقيات  عنها 

احليوي و الت�سحر«.  
واع�����ت�����م�����دت ه�������ذه الت����ف����اق����ي����ات 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��داف��ع��ة، ع��ل��ى الأ���س��ل��وب 
الب�سرية  الأن�سطة  اأن  واعتبار  املحافظ 
ولبد  البيئية،  التغريات  م�سببات  من 
تقلل  التي  والآل��ي��ات  ال�سبل  ابتداع  من 
من اأثر الأن�سطة الب�سرية على البيئة.  
ومن خالل هذه التفاقيات، برز مفهوم 
امل���وارد  واإدارة  ا�ستغالل  يف  ال���س��ت��دام��ة 

الطبيعية.  
بالعمل  ال��دول  التزامات  وام��ت��دت 
ع���ل���ى ت��خ��ف��ي�����س الن���ب���ع���اث���ات واإي����ج����اد 
واملحافظة  ال��ب��دي��ل��ة،  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر 
على الغطاء النباتي واملوائل الطبيعية 
ل����الأن����واع امل��ح��ل��ي��ة، وت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ل��وث، 
واعتماد منهجية اإعادة تدوير املخلفات 
ت��دوي��ره��ا  امل��ع��اد  امل����واد  ���س��راء  وت�سجيع 

وا�ستخدام املوارد املتجددة. 

الوادعي يشرح نظرية االستدامة
في إدارة الموارد الطبيعية

مم��ار���س��ات وم��ع��اي��ري الأب��ن��ي��ة اخل�����س��راء 
عن طريق حتفيز ومكافاأة هذه اجلهود، 
ال�سديقة  امل����واد  ���س��راء  ع��ل��ى  والت�سجيع 
للبيئة من خالل توفري قواعد البيانات 
لل�سركات التي تتبنى املمار�سات ال�سديقة 

للبيئة.
التعاون على  الفر�س وعالقات  تعزيز   •
والدولية  والإقليمية  املحلية  امل�ستويات 
من خالل امل�ساركة يف املوؤمترات الدولية، 
مب���ا يف ذل����ك امل��ج��ل�����س ال��ع��امل��ي ل��الأب��ن��ي��ة 
�سبكة  مع  العمل  طريق  وع��ن  اخل�سراء، 
اأفريقيا ملجال�س  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

الأبنية اخل�سراء.
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صالون آفاق

أمين مجلس 
شباب عسير: 
نرحب بالنقد 
الهادف ونرفض 
تهميش جهودنا

مشهور العمري

عادل  �سباب ع�سري،  اأم��ني جمل�س  اأو���س��ح 
الأول  ال�سبابي  ه��و  املجل�س  اأن  ع��م��ر،  اآل 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، م�����س��ريا اإل����ى اأن��ه 
تاأ�س�س قبل اأربع �سنوات، واأنه يندرج حتت 

منظمات العمل املدين يف املنطقة. 
وقال اآل عمر  الذ�سي حل �سيفا على 
�سالون »اآفاق» الأ�سبوع املا�سي، اإن جمل�س 
اأفكارهم  وحا�سنة  �سوتهم  يعد  ال�سباب 
التاأ�سي�س  فكر  اأن  اإل��ى  لفتا  واإبداعاتهم، 
ب��ف��رتة �سماها  امل��م��ل��ك��ة مت��ر  اأن  ن��ب��ع م��ن 
يف  يعمل  املجل�س  واأن  ال�سبابية،  املرحلة 

م�سارين هما:  بناء ال�سباب، ومتكينهم.
بداية  يف  �سكره  ق��دم  عمر  اآل  وك���ان 
معترا  »اآف���اق»،  �سالون  لرنامج  حديثه 
ال�سخ�سي  ر�سيده  يف  زي��ادة  ال�ست�سافة  
ور���س��ي��د امل��ج��ل�����س، م��ب��دي��ا ���س��ع��ادت��ه بلقاء 

مكونات املجتمع وو�سائله الإعالمية.

أعمال المجلس
وع���ن اأع��م��ال جمل�س ���س��ب��اب ع�����س��ري، ق��ال 
ون�سعى  واأف��ك��اره��م،  ال�سباب  ندعم  »نحن 
يحقق  مب���ا  ال���واق���ع  اأر������س  ع��ل��ى  لنمثلها 
الوطن  على  ويعود  وطموحاتهم،  اآمالهم 
اأنف�سهم  ال�سباب  وعلى  والفائدة،  بالنفع 

ب��اك��ت�����س��اب اخل����رات وال��ت��ط��وي��ر«. وت��اب��ع 
»املجل�س- وهلل احلمد- كانت بداياته قوية 
ونحن يف  معه،  ال�سباب  وتفاعل  بفعاليته 
هذه الفرتة نعي�س مرحلة جتديد وتغيري 
ننتقل  اأن  ونتمنى  للمجل�س،  ثانية  ودورة 
م�ستقبال  املجل�س  و�سكل  اأف�سل  ملرحلة 
خمتلف كليا ب�ستى اأنواعه، بتميزه ولوائح 
اأن  من  الرغم  وعلى  و�سيا�سته،  التنظيم 
اأراه��ن  فاإنني  عائقا،  امل��ايل  ميثل  الدعم 
بفكرة  اآم���ن���وا  اإذا  لأن���ه���م  ال�����س��ب��اب،  ع��ل��ى 

�سيحققونها لن يقف اأمامهم �سيء«.
 واأ�ساف» ال�سباب قادرون على �سنع 
بالتق�سري  ن��ع��رتف  ���س��يء.  ل  م��ن  ���س��يء 
ولكن الوعد م�ستقبال، و�سيكون كما ذكرت 
نقدم  ونحن  �سيء،  كل  يف  خمتلف  ب�سكل 
ال�سركاء،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الفعاليات  ه��ذه 
ياأتي  ودعمنا  ميزانية،  للمجل�س  ولي�س 

من �سمو اأمري املنطقة«.

بناء وتمكين
 قال اآل عمر »قدمنا عمال كبريا رغم كل 
املجل�س  ويعمل  واجهتنا،  التي  ال��ظ��روف 
من خالل فعالياته يف م�سارين هما: بناء 
ال�سباب، ومتكني ال�سباب، ونحن نقف مع 
ال�ساب حتى يحقق حلمه، ولدينا نق�س يف 

اجلانب الإعالمي«.

ا�ستدعى  ال�����س��ورى  جمل�س   « وت��اب��ع 
ك��اأمن��وذج  ع�سري  منطقة  ���س��ب��اب  جمل�س 
ري�������ادي ل��ل��م��ج��ال�����س ال�������س���اب���ة ال���ري���ادي���ة 
نركز  ونحن  واأهدافنا.  لروؤيتنا  وا�ستمع 
ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني الج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف، 
ولدينا �سراكة مع النادي الأدبي، كما اأننا 
نتقبل النقد البناء، ولكن هناك فرق بني 
تقبل  واعية  جهة  اأي  والتهمي�س،  النقد 
للواقع، ولكن  بالنقد وحتققه لأنه مراآة 

لن اأقبل بتهمي�س جهودنا«.

انتخاب األعضاء
وعن انتخابات املجل�س، اأ�سار اآل عمر اإلى 
اأن اختيار الأع�ساء لي�س من م�سوؤولياته، 
اأو اختيار.  اأملك قرار تعيني  واأ�ساف» ل 
اأن  دون  اإيل من  املوكلة  اأوؤدي مهامي  اأن��ا 
اأم��ري  م�سوؤولية  وه���ذه  ع�سو،  اأي  اأخ��ت��ار 
امل��ن��ط��ق��ة واخ���ت���ي���ار الأع�������س���اء ي��ت��م وف��ق 
معايري دقيقة ودون جماملة، ونتمنى اأن 
ت�سهم هذه املعايري يف دفع عجلة م�سرية 

املجل�س وخدمته للمجتمع«.
تطبيق  لفكرة  بالن�سبة  »اأم��ا  واأردف 
على  كبري  عمل  اإل��ى  فنحتاج  النتخابات 
م�ستوى اململكة، لأننا �سنحدث �سيئا غري 
تاريخي،  م�ستوى  على  و�سيكون  موجود 
املجال�س  اإل  ننتخب  ل  باأننا  نعلم  ونحن 

ال��ب��ل��دي��ة، وه��ن��اك م��ط��ال��ب��ات يف مناطق 
اأع�ساء املجال�س  اأخرى باململكة لنتخاب 
ال�����س��ب��اب��ي��ة� ول��ع��ل الأي����ام ال��ق��ادم��ة حتمل 
للمجتمع  ال��ف��ائ��دة  يحقق  م��ا  طياتها  يف 

ال�سبابي«.

مجلس للفتيات
جلنة  ي�سم  املجل�س  اأن  عمر  اآل  وك�سف 
ن�����س��ائ��ي��ة وع�������س���وات مم���ث���الت ل��ط��ال��ب��ات 
التعليم  ولطالبات  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة 
ال���ع���ام ول�����س��ب��اب الأع����م����ال، وق����ال »ن��ح��ن 
���س��ب��اق��ون يف جم����ال دع����م امل������راأة ول��دي��ن��ا 
حراكا  ت�سهد  ومنطقتنا  ذل��ك،  يثبت  م��ا 
تقدم  عندما  وامل���راأة  وثقافيا.  اجتماعيا 
وعندما  ودع��م��ه،  لتحقيقها  م�سروعها 
ت���اأت���ي ل��دي��ن��ا يف امل��ج��ل�����س جت���د ال��ف��ر���س 
الن�سائي  احل�����س��ور  ع��ن  ف�سال  وال��دع��م، 
والتفاعل الرائع مع ما نقدمه باحل�سور 

وامل�ساركة والتفاعل«.

التشكيل الجديد 
اأمري منطقة ع�سري،  اأن  اآل عمر  واأو�سح 
بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
خالد، اأ�سدر قرارا يق�سي باإعادة ت�سكيل 
دورت��ه  يف  ع�سري  منطقة  �سباب  جمل�س 
الثانية برئا�سة نائب اأمري منطقة ع�سري، 

الأمري من�سور بن مقرن، وع�سوية نخبة 
من ال�سباب والفتيات يف املنطقة.

ع�سويته  يف  املجل�س  ت�سكيل   و�سم 
حممد بن عمري الطفيل ممثاًل ملحافظة 
اآل م��ري��ط  ���س��ع��ي��د  ب����ن  ب��ي�����س��ة، وخ����ال����د 
ال�������س���ه���راين مم���ث���اًل مل��ح��اف��ظ��ة خ��م��ي�����س 
ممثاًل  ع�سريي  زي��د  علي  وزي��د  م�سيط، 
مل��ح��اف��ظ��ة حم��اي��ل، وم��ن��اح��ي ع��اي�����س اآل 
ملحافظة  ال��ق��ح��ط��اين مم��ث��اًل  ال�����س��واف��ه 
ممثاًل  القي�سي  ح�سن  واإب��راه��ي��م  تثليث، 
ع��ل��ي ظافر  وف��اي��ز  اأمل����ع،  رج���ال  ملحافظة 
ملحافظة  مم��ث��ال  ال�����س��ه��ري  ���س��ف��وان  اآل 
حزمي  بن  �سعيد  بن  وعبداهلل  النما�س، 
القرين ممثال ملحافظة بلقرن، وعبداهلل 
ب���ن ���س��ع��د ب���ن حم��م��د ال����وادع����ي ممثال 
مل��ح��اف��ظ ظ���ه���ران اجل���ن���وب، و���س��ع��ي��د بن 
ال��ق��ح��ط��اين ممثال  م��ن�����س��ور  اآل  اأح���م���د 
�سعيد  ب��ن  وزاي����د  رف��ي��دة،  اأح���د  ملحافظة 
ال��ق��ح��ط��اين مم��ث��ال ملحافظة  ب��ن ح�����س��ن 
مبارك  حممد  بن  وماجد  عبيدة،  �سراة 
وعلي  طريب،  ملحافظة  ممثال  دجمة  اآل 
ح�����س��ن ع��ل��ي ال�����س��ه��ري مم��ث��ال مل��ح��اف��ظ��ة 
املجاردة، وحمد بن حممد بلغيث البارقي 
ب��ارق، و�سعيد بن حممد  ممثال ملحافظة 
ال���رك،  ال��ه��اليل مم��ث��ال ملحافظة  ن��اف��ع 
و����س���ل���م���ان ب����ن ع���ب���دال���رح���م���ن ال�����س��ه��ري 

وعبدالرحمن  ت��ن��وم��ة،  ملحافظة  مم��ث��ال 
و�سعيد  لل�سباب،  ممثال  قطومة  يحيى 
ال��ق��درات  ل���ذوي  ن��ا���س��ر ع�سر�س مم��ث��ال 
اخل���ا����س���ة، ون�����واف ب���ن ح�����س��ني اآل زل��ف��ة 
ممثاًل لهيئة ال�سياحة والرتاث الوطني، 
ممثال  القرين  اهلل  �سيف  وعبدالرحمن 
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
و�سالح بن حممد �سويل ممثال لطالب 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي، وف��ه��د ب���ن ع��ل��ي اآل 
للريا�سة،  العامة  للهيئة  ممثال  حنتوم 
وفي�سل بن �سامل القا�سي ممثال لطالب 
التعليم العام، و�ساحلة عبداهلل اجلرعي  
خ�سر  واأ���س��م��اء  ال��ب��ن��ات،  لتعليم  مم��ث��ل��ة 
الزهراين ممثلة ل�سباب و�سابات الأعمال، 
اآل قما�س ممثلة  و�سوق بنت علي ح�سني 
�سدر  كما  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  لطالبات 
تكليف  بتجديد  املنطقة   اأم���ري  ت��وج��ي��ه 
عادل بن عبداهلل اآل عمر اأمينا للمجل�س 

ملدة عامني.
يذكر اأن لقاء �سالون »اآفاق» ح�سره 
ع�����دد م����ن ط�����الب الإع��������الم والت�������س���ال 
الثمريي،  ريان  باجلامعة، وهم كل من: 
ال��ط��رق��ي، علي  عبد اهلل م��ب��ارك، ف��ار���س 
اأحمد، زياد �سرمي، خالد ال�سهري، خالد 
جبار،  �سلطان  ال�سهراين،  فهد  البارقي، 

وعبد اللطيف �سفر.
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صالون آفاق

د. علي الموسى:
مصادفة حولتني إلى كاتب رأي

+ 
ق

فا
آ

12 كتابا 
تهم طالب 
اإلعالم

1( الصحفي العالمي
املبتدئني  بالن�سبة لل�سحفيني  الكتاب قّيم 
وامل���ت���درب���ني وح���ت���ى امل���ح���رتف���ني وك����ل من 
»دافيد  الإعالمي  كتبه  ال�سحافة،  ميار�س 
ما  ك��ل  فيه  جمع  مم��ي��ز،  باأ�سلوب  ران����دال« 
يعرفه حول حرفة ال�سحافة انطالقا من 

خرته ال�سحفية الطويلة.
املرتبطة  اجل��وان��ب  ك��ل  الكتاب  ي�سم 
بعامل ال�سحافة، بدءا من مهارات وقواعد 
اإلى  الو�سول  وطريقة  ال�سحفية،  الكتابة 
ينبغي  التي  والتقنيات  املعلومات،  م�سادر 
الكاتب  ي��ق��دم   ك��م��ا  اك��ت�����س��اب��ه��ا،  لل�سحفي 
جمموعة من التجارب والأمثلة التي يبني 
املعطيات  مع  التعامل  كيفية  للقارئ  فيها 
»ران���دال«  يغفل  ومل  ال�سحفية،  وامل�����س��ادر 
احلديث عن الكتابة الإلكرتونية واملهارات 

ال�ستثنائية التي تتطلبها.

2( صناعة الخبر
في كواليس الصحافة األمريكية

بالنظر  الكتاب  ه��ذا  ق��دم  م��ن  ال��رغ��م  على 
اإل���ى ال��وت��رية امل��ت�����س��ارع��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ور بها 
الكتب  اأه��م  اأح��د  ي��زال  ف��اإن��ه ل  ال�سحافة، 
من  امل��ع��رف��ي��ة،  لقوته  ن��ظ��را  ال�سحافة،  يف 
تاأليف ال�سحفي الأمريكي »جون ماك�سويل 

هاملتون«.
ي��ت��ح��دث ه��ام��ل��ت��ون يف ه����ذا ال��ك��ت��اب 
كريات  كوالي�س  يف  الطويلة  جتربته  عن 
وي�سحب  الأمريكية،  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
ال�سحافة،  رائعة يف عامل  القارئ يف جولة 
عملها،  وطريقة  �سناعتها  باأ�سرار  ويعرفه 
التي مر بها  املواقف  الكثري من  كما يقدم 
وكيف تعامل معها ك�سحفي، دون اأن ين�سى 
بع�س �سلبيات املهنة ال�سحافة والآثار التي 

قد ترتكها يف حياة ال�سحفي و�سخ�سيته.

3( على درب الحقيقة
من اإ�سدار موؤ�س�سة اأريج املهتمة بال�سحافة 
ال���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة، دل���ي���ل م��ت��ك��ام��ل ي�����س��ل��ح 
معلومات  م��ن  يحتاجه  م��ا  بكل  ال�سحفي 
مل��م��ار���س��ة  وم���������س����ادر  وم�����ه�����ارات  واأدوات 
ال�سحافة ال�ستق�سائية باحرتافية، �سارك 
يف  اإنتاج هذا الدليل جمموعة من اخلراء 
واملتمر�سني يف ال�سحافة، من بينهم ي�سري 
من  جمموعة  ال��دل��ي��ل  يعر�س  كما  ف���ودة، 
اأجن��زه��ا  ال��ت��ي  ال�ستق�سائية  التحقيقات 
وحققت  الدليل،  هذا  مب�ساعدة  �سحفيون 

جناحا باهرا.

4( دليل الصحافة المستقلة
ال�سحفية  اخل���ب���رية  األ��ف��ت��ه  رائ�����ع،  دل��ي��ل 
الأم��ري��ك��ي��ة »دي����را ب��وت��ر« ال��ت��ي ت��راأ���س��ت 
جم���م���وع���ة م�����ن امل����وؤ�����س���������س����ات وامل�����راك�����ز 
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صالون آفاق

مشهور العمري

ا���س��ت�����س��اف ����س���ال���ون »اآف���������اق« اأخ������ريا، 
ال��ل��غ��ات  ال��ت��دري�����س بكلية  ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
وال��رتج��م��ة يف اجل��ام��ع��ة، ك��ات��ب عمود 
»���س��م��ري م��ت�����س��ل» ب�����س��ح��ي��ف��ة ال��وط��ن 
املو�سى،  �سعد  علي  الدكتور  ال�سعودية، 
يف ل��ق��اء ت���ن���اول م�����س��ريت��ه الإع��الم��ي��ة  
وب�����داأ ح��دي��ث��ه بتقدمي  والأك���ادمي���ي���ة. 
»�سكرا  وق��ال  ال�سالون،  لأ�سرة  ال�سكرة 
ل��ك��م ع��ل��ى ه���ذه ال���دع���وة ال��ع��زي��زة على 
جلامعتي  اأدع��ى  الأول���ى  وللمرة  قلبي، 
ال��ت��ح��اق��ي  بها م��ع��ي��دا ع���ام 1٤٠6  م��ن��ذ 

ملنا�سبة مثل هذه«.

البدايات
يف  باجلامعة كانت  »ب���داي���ت���ي  وت���اب���ع 
مراحل خمتلفة، فبعد التحاقي معيدا 
 ،1٤٠6 ع���ام  وال��رتج��م��ة  ال��ل��غ��ات  بكلية 
الوليات  يف  للدرا�سة  بعثة  يف  غادرتها 
التجربة  وه����ذه  الأم���ريك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة 
البتعاث  اأخ��رى، وجتربة  اأحيتني مرة 
كنت  اإذ  ح��ق��ي��ق��ة،  ف��ك��ري��ة  ولدة  ك��ان��ت 
كما  طويلة،  �ساعات  املكتبة  يف  اأق�سي 
ت��ع��ل��ق��ت ج����دا ب���ال���ق���راءة، لأين وج���دت 

جمتمعا متعلما وفاهما للحياة«.

جريدة الوطن
وع���ن ع��الق��ت��ه ب��ج��ري��دة ال���وط���ن، ق��ال 
»ك���ن���ت ���س��اه��دا ع��ل��ى ب���داي���ات���ه���ا، وق��ب��ل 
وحتدثت  م��رارا  عنها  وكتبت  تاأ�سي�سها 
عن  تلفزيونية  وم��ق��اب��الت  ل��ق��اءات  يف 
نعمل  وكنا  والتاأ�سي�س،  التجربة  ه��ذه 
الثقايف، ويف �سحيفة  للق�سم  كموؤهلني 
ن���وا����س���ل اجل���ه���د لتظهر  ك��ن��ا  ال���وط���ن 
به من خالل  كنا نحلم  ال�سحيفة مبا 
للمقال  وكتابتي  متوا�سلة،  اجتماعات 

كانت �سدفة.
ن��ع��م اأق���ول���ه���ا ���س��دف��ة ل��ه��ا ق�����س��ة، 
قينان  التحرير  رئي�س  مني  طلب  فقد 
�سيا�سي،  راأي  الغامدي ذات مرة، كتابة 
اأن  ي�سلح  ل  ق�سة  ل��ه  وح��دث��ت  فكتبت 
ب��دا  ال��ت��ح��ري��ر  اأن رئ��ي�����س  اإل  ن��ذك��ره��ا، 
�سعيدا مبا كتبت، ويف اليوم التايل طلب 
كتبت  �ساعة  وخ���الل  راأي،  كتابة  مني 
خمتلفة،  ب��ط��رق  ال�����س��ح��ي��ف��ة  اآراء  ك���ل 
رغم  حمظوظا  كنت  لأن��ن��ي  وانطلقت 

وجود كتاب كبار«. 

الصحافة اإللكترونية
ووج���������ه امل����و�����س����ى ن�����ق�����ده ل��ل�����س��ح��اف��ة 
الإلكرتونية قائال »مع كامل احرتامي 
تهتم  ول  اخل��ر  تنتج  ه�سة  فاإنها  لها 
ب��ال��ق��وال��ب ال�����س��ح��ف��ي��ة الأخ�������رى، ول 

تنتج راأيا وفكرا، وهذا يفقدها مكانتها 
تهتم  ل  اأن��ه��ا  كما  والثقافية،  العملية 
بالإبداع، واإمنا همها القراءة والتعامل 
م���ع اخل����ر ك��م�����س��ت��ه��ل��ك ول��ي�����س منتج 

لالإبداع.
و���س��ح��اف��ت��ن��ا ب�����س��ف��ة ع���ام���ة ت��ئ��ن 
اأن  الإل��ك��رتوين يريد  اأن اجليل  ب�سبب 
اأو  الإ���س��ارة  وه��و عند  الأخ��ب��ار  ي�ساهد 
التوا�سل  و�سائل  خ��الل  م��ن  الن��ت��ظ��ار 

الجتماعي.
الورقية  ال�سحافة  مار�ست  ولقد 
ملدة �سنة، وبقيت جتربة عالقة يف ذهني 
وه��ن��اك  و���س��غ��ف،  ب��ح��ب  مار�ستها  لأين 
ال�سحفي  اأن مت��ار���س عملك  ب��ني  ف��رق 
ملجرد  ال�سحافة  يف  تعمل  اأن  اأو  بحب 

اأنها وظيفة«. 

الشباب واإلبداع
ووا�سل »عندما كنت ع�سوا يف جمل�س 
خلم�س  ب���اأب���ه���ا   الأدب������ي  ال���ن���ادي  اإدارة 
����س���ن���وات، ط��ال��ب��ت ب�����اأن ي��ت�����س��ل��م ال��دف��ة 
احلالية  �ساحتنا  ويف  ال�سباب،  والقيادة 
نفتقد ال�سباب الذين يفجرون الق�سايا 

بالإبداع ونحتاج اإليهم جدا.
ودع��ون��ا نعرتف ب��اأن وط��اأة الزمن 
لل�سباب،  ال��دف��ة  ن�سلم  اأن  منا  ت�ستلزم 
ال��ق��راءة  اأك���رثَت  وه��ي معادلة، فكل م��ا 
ك��ن��َت ق�����ادرا ع��ل��ى ���س��ن��ع ك��ت��اب��ة جميلة 
وم���وؤث���رة، وال��ك��ت��اب��ة ه��ي ق��ي��ادة ال����راأي 
ال����ع����ام، ����س���ع ف���ك���رة خم���ال���ف���ة ل��ل��ف��ك��رة 
كاتبا  تكون  عندئذ  وا�سنعها،  ال�سائدة 

حقيقيا.
اأن اجليل الإلكرتوين تاأثر  ورمبا 
الذي  ال�ساب  الكاتب  فافتقدنا  بذلك؛ 
ينقل احلقائق كما هي حقائق ال�سباب، 
اأن��ا قادر  اأت�ساءل: هل  ويف بع�س الأي��ام 
اأ�سبقهم  واأن��ا  ال�سباب  ق�سايا  نقل  على 
ب�3٠ عاما؟ رمبا اأن ال�سبب يف اأن كتابتي 
اأننا  النهائية  املح�سلة  ول��ك��ن  ف��ك��ري��ة، 

نفتقد املوؤثرين من ال�سباب«. 

كتابة من الواقع
واملجتمع عرفني من  رم��زا،  ل�ست  »اأن��ا 
اأك��رث  ب��واب��ة �سحيفة »ال��وط��ن«  خ��الل 
من اجلامعة نف�سها؛ لذلك فاإن الولء 
ملن له ف�سل علي، واأنا اأكتب من خالل 
اأن��ه  ف��ي��ه، �سحيح  اأعي�س  ال���ذي  ال��واق��ع 
ولكن  وم�ستقال،  ح��را  ت��ك��ون  اأن  يجب 
كيف لك اأن تكون كذلك يف بلد حمدود 
وم�����س��اح��ة حم������دودة، واأن�����ت ت��ع��ي�����س يف 
قرية كاأبها، فاأنا م�سهور يف هذه القرية 
اأدخ��ل  وكلما  امل��در���س��ة،  يف  اأولدي  حتى 
بقالة اأو �سوقا يف الطريق جتد اجلميع 
يعرفني؛ لذلك فاإنني يف بع�س احلالت 

الثقافة في عسير مشهد فقير.. و »الوطن« لم تصنع إعالميين أكفاء
األندية األدبية تصنع السلطوية.. ومن الواجب إلغاؤها

على شبابنا أن يفتخروا بوطنهم وال يسلموا عقولهم لغيرهم
اأكتب واأنا اأجامل وهذه حقيقة، ول�ست 
مناطقيا يف مقالتي، والكاتب عليه اأن 
نب�س  وينقل  وي�ساهده  ي��راه  ما  يكتب 
الذي يعي�س  الواقع  اليومية يف  احلياة 
اأك���ت���ب عن  اأن  م��ث��ال  ف��ك��ي��ف يل  ف���ي���ه، 

طرجل واأنا ل اأعي�س فيها؟«.

أين اإلعالميون الصادقون؟
»اأق����ول����ه����ا ب�������س���دق وواق����ع����ي����ة، اإن 
املناطق  ب��ه  اأب��ه��ا مل حت��ظ مب��ا حظيت 
لذلك  ورف��اه��ي��ة؛  تنمية  م��ن  الأخ����رى 
اأحاول اأن اأخدم منطقتي واأهلها، وقلة 
هم الإعالميون ال�سادقون يف املنقطة، 
وال�سبب يف ذلك عدم املعرفة، وامل�سلحة 

ال�سخ�سية.
كما اأن �سحيفة الوطن مل  ت�سدر 
للمنطقة اإعالميني اأكفاء، وهذه لي�ست 
قلمي،  اأ�سخر  مل  نف�سي  وع��ن  مهمتها، 

ويعلم اهلل، مل�سلحة �سخ�سية«.

الثقافة في عسير
»م�سهد فقري ومنتك�س، وكانت بداياته 
اأ���س��ب��اب،  ل��ع��دة  ولكنه هبط  ���س��ع��ود،  يف 
ال��ث��ق��ايف هو  ت��ع��ري��ف امل�سهد  ك���ان  ف����اإذا 
الرواية والق�سة  الق�سرية  الإب��داع يف 
وغ�����ريه�����ا، ف�������اإن الأح���������س����اء وج����ي����زان 
امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  �ستكت�سحان 
ذل��ك،  م��ن  اأو���س��ع  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  لكن 
اأنواعه،  ب�ستى  الإن�ساين  املنجز  وي�سم 
هائل ل  ثقايف  بتنوع  تتميز  ومنطقتنا 

تتميز بها املناطق الأخرى باململكة.
بالفطرة  التنوع  ك��ان  طفولتي  يف 
م���ن���ج���زا ث��ق��اف��ي��ا يف امل���ن���ط���ق���ة، ل��ك��ن��ن��ا 
اأ�سبحنا نرى يف فلكورنا اأ�سياء معيبة، 
واأ���س��ب��ح��ن��ا م�����س��ت��ه��ل��ك��ني ل م��ن��ت��ج��ني، 
تلغى، فهي  اأن  الأدبية يجب  والأن��دي��ة 
من  ول��ذل��ك  �سلطوية؛  ث��ق��اف��ة  ت�سنع 
اإل��غ��اوؤه��ا، فقد ك��ان��ت تقوم  ال�����س��روري 
ب��دور مهم لكنها  يف حلظة من الزمن 

مل ت��ع��د ك���ذل���ك، ف��ال��ث��ق��اف��ة والإب������داع 
ف��ردي  بعمل  ت��ق��وم  اأن  يجب  والإن���ت���اج 
متفائال  ول�ست  مهما،  بناء  تبني  لكي 
�سبيهة  �ستكون  لأن��ه��ا  الثقافة،  بهيئة 
ب��الأن��دي��ة الأدب���ي���ة، وك��ذل��ك احل���ال يف 
اأعتقد  واأنا  والفنون،  الثقافة  جمعيات 
دعم  عن  م�سوؤولة  لي�ست  احلكومة  اأن 
الثقافة، وعليه يجب اأن نرتك الثقافة 

تدعم نف�سها بنف�سها».

كوادر هشة
ال��دور  م��ن  بناء  تبني  اأن  ت�ستطيع  »ل 
وق��واع��د،  اأ���س��ا���س��ي��ات   دون  م��ن  ال�سابع 
و�سبب ف�سلنا يف اخلطط التنموية، اأن 
الإداري��ة لي�ست موؤهلة، بدليل  الكوادر 
ف�سلها يف الحت�سان، وهو ف�سل معريف 
ي��ق��وم  اأن  ي��ج��ب  جم��ت��م��ع  واأي  ع��م��ي��ق، 
على بناء تعليمي واإ�سالحي، واإ�سالح 
نحو  لالنطالق  اأول���ى  ق��اع��دة  التعليم 

ال���روؤي���ة، وه���ي روؤي���ة  تطبيق م��ا مت يف 
اق��ت�����س��ادي��ة ب��ح��ت��ة؛ ل���ذل���ك ي��ج��ب اأن 
ي���واك���ب ال��ت��ع��ل��ي��م، ع��م��ل��ي��ة اإ���س��الح��ي��ة، 
واأدع��و اإل��ى نظام تعليمي رزي��ن تدخله 
تعليمنا  ف��اإن  ولالأ�سف  الع�سر،  تقنية 
القت�سادية  والروؤية  يجدد،  ول  يلقن 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���ح���ا����س���ن���ة  اإل  ت���ن���ج���ح  ل����ن 

واجتماعية».

كلمة أخيرة
واخ��ت��ت��م امل��و���س��ى ح��دي��ث��ه ق��ائ��ال »�سعدت 
ج��دا ب��ه��ذا ال��ت��ح��اور ال���ذي ج��اء خمتلفا، 
واأمتنى اأن تتكرر مثل هذه اللقاءات حتى 
اأطالبه باأن يعمل  ي�ستفيد ال�سباب الذي 
البلد  نه�سة  يف  لي�سهم  نف�سه  بناء  على 
واأن يكون  وامل��ع��رف��ة،  ال��ع��ل��م  م��ن خ���الل 
اأن  وعليكم  الوطن وخدمته،  بناء  همهم 
ول  لرفعته،  وتعملوا  بوطنكم  تفتخروا 

ت�سلموا عقولكم لغريكم».

ي���ج���دوا ���س��ال��ت��ه��م يف ه��ذا  اأن  ال��رق��م��ي��ة، 
ال���ك���ت���اب، اأن��ت��ج��ت��ه م��ن��ظ��م��ة »ت��ك��ت��ل ت��ك« 
»موؤ�س�سة  وترجمته  التقنية  يف  املخت�سة 
ب���ي���ت ال���ت���ن���م���ي���ة«، ي��������زود ه������ذا ال���دل���ي���ل 
ك���ل امل���وؤ����س�������س���ات والأف���������راد واجل���م���اع���ات 
الأدوات  وك�����اف�����ة  ب����ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م���ن ال��ق��ي��ام 
اإعالمية ناجحة على الإنرتنت  بحمالت 

لرتويج ق�سايا معينة بني اجلمهور.

8( دليل المراسل الصحفي
دل��ي��ل و���س��ع��ه خ����راء و���س��ح��اف��ي��و وك��ال��ة 
روي����رتز ال��ع��امل��ي��ة، ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��اح��رتام 
يقدم  الإع��الم��ي��ة،  تغطياتها  يف  ومهنية 
ل��ل��م��را���س��ل ال�����س��ح��ف��ي ك���ل م���ا مي��ك��ن اأن 
يحتاجه يف عمله، بدءا مبهارات احل�سول 
ع��ل��ى الأخ����ب����ار وال���و����س���ول اإل�����ى امل�����س��ادر 

وكذلك تقنيات الكتابة ال�سحفية اجليدة، 
وغري ذلك.

9( كتب لطالب صحافة
ال��ذي   Best Online Collège م��وق��ع  ق��ام 
ي����ق����دم خ���دم���ات���ه ل���ل���ط���الب يف خم��ت��ل��ف 
كتابا   5٠ اأف�����س��ل  ب��اخ��ت��ي��ار  التخ�س�سات، 
الإعالم  للطالب  ال�سحافة موجها  حول 
ع���ل���ى وج�����ه اخل�������س���و����س، ول��ل�����س��ح��ف��ي��ني 
ع��م��وم��ا. ���س��ت��ج��د يف امل���وق���ع ت��رت��ي��ب ه��ذه 
واح��د  ك��ل  ح��ول  خمت�سرة  ون��ب��ذة  الكتب 
منها، اخرت ما يروق لك وحمله مبا�سرة.

10( حرية االطالع على المعلومات
ي���غ���ط���ي ه������ذا ال���دل���ي���ل امل���خ���ت�������س���ر )م���ن 
اإ�سدارات BBC( النق�س لدى ال�سحفيني 
املتعلقة  القانونية  على م�ستوى اجلوانب 

باأخالقيات  يعرفهم  مثلما  بال�سحافة، 
هذه املهنة والقيم القانونية التي حتملها، 
ك��م��ا ي���ق���دم ل��ه��م ن�����س��ائ��ح ل��ل��و���س��ول اإل���ى 
املعلومات يف حال وجود اإ�سكالت قانونية. 
ملمار�سي  بالن�سبة  مهًما  املخت�سر  يعتر 
ال�����س��ح��اف��ة ح��ت��ى ل ي��ق��ع��وا يف ان���زلق���ات 
قانونية ميكنها اأن تعر�سهم لعقوبات ما.

11( عالقة اإلعالم الجديد
بحرية التعبير

للدكتور  ر�سني  بحث  عن  عبارة  الكتاب 
»حم��م��د ال��ف��ط��اف��ط��ة«، اأ���س��درت��ه جملة 
بق�سايا  ُتعنى  التي  الفل�سطينية  م��دى 
الإع�������الم وال�����س��ح��اف��ة، ي��ع��ال��ج ال��ب��ح��ث 
ظهوره  و�سياق  اجلديد  الإع��الم  ق�سية 
واأب�����ع�����اده وت���داع���ي���ات���ه، ك���م���ا ي�����رز دور 
�سي�ساعد  التعبري،  حرية  يف  »في�سبوك« 

اإمل��ام��ه��م  يف  ك��ث��ريا  ال�سحفيني  ال��ب��ح��ث 
باخللفية النظرية ب�سكل عميق لو�سائل 
الإع��الم اجل��دي��دة، وه��و ما �سيعينهم يف 
اأمثل  بطريقة  الو�سائل  ه��ذه  ا�ستغالل 

واأكرث اإبداعا.

12( مائة سؤال عن الصحافة
خطواته  يخطو  م��ن  لكل  منا�سب  ك��ت��اب 
الأول��������ى ن���ح���و ع�����امل ال�������س���ح���اف���ة، ح��ي��ث 
باأ�سلوب  همام«  »طلعت  الكاتب  �سيعرفك 
مهنة  جوانب  خمتلف  على  ومركز  رائ��ع 
ال�����س��ح��اف��ة. ي��ح��ت��وي ال��ك��ت��اب ع��ل��ى مائة 
مهنة  يف  خمتلفة  اأب�����واب  ي��ط��رق  ����س���وؤال 
تتوزع  الكاتب،  عنها  ويجيب  ال�سحافة، 
ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة ب���ني ت��ع��ري��ف ال�����س��ح��اف��ة، 
وت��اري��خ��ه��ا، واأن���واع���ه���ا، وك����ذا اأ���س��ال��ي��ب��ه��ا 

وغريها من متعلقات هذه احلرفة.

الكاتبة  فيه  ت��ق��دم  امل��رم��وق��ة،  ال�سحفية 
ب�����س��ك��ل م����رك����ز وج��������ذاب جم���م���وع���ة م��ن 
القواعد وتقنيات الكتابة ال�سحفية ح�سب 
كل و�سيلة اإعالمية )�سحف، اإذاعة، تلفاز، 
نهاية  ت�سرد يف  كما  اإل��ك��رتون��ي��ة(،  م��واق��ع 
الدليل حزمة من امل�سادر ال�سحفية التي 

يحتاجها الإعالميون يف عملهم.

5( تغطية االتحاد األوروبي
دل�����ي�����ل خم�������س�������س ل���ت���غ���ط���ي���ة ال����ب����ل����دان 
الأوروب����ي����ة، م��ن اإن���ت���اج م��وؤ���س�����س��ة اجل���وار 
الإعالمي بتمويل من الحتاد الأوروب��ي، 
املعلوماتية  ب��اخل��ري��ط��ة  ال��ك��ت��ي��ب  ي��ع��رف 
لدول لالحتاد، وطريقة تغطية الأحداث 
هناك وما لها من خ�سو�سيات، كما يقدم 
الدليل ع�سرات الروابط مل�سادر املعلومات 
وم����راك����ز ال���ب���ي���ان���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الحت���اد 

م���ن �سحافيني  ن�����س��ائ��ح  م���ع  الأوروب��������ي، 
متر�سوا يف التغطية الإعالمية.

6( التربية اإلعالمية
الرحمن  ع��ب��د  ب��ن  ف��ه��د  الإع���الم���ي  كتبه 
نوعه  من  الأول  الكتاب  يعد  ال�سميمري، 
يف مو�سوع الرتبية الإعالمية يف اخلزانة 
ومكتوب  ج��ذاب  ب�سكل  م�سفف  العربية، 
ب���اأ����س���ل���وب ���س��ل�����س، ي���ح���اول ف��ي��ه ال��ك��ات��ب 
ال��رتب��ي��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ي���ع���رف اجل���م���ه���ور  اأن 
الإع���الم���ي���ة، وي����زوده����م مب��ج��م��وع��ة من 
م��رك��زة جدا  وامل���ه���ارات بطريقة  امل��ع��ارف 
لك��ت�����س��اب م��ه��ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع الإع���الم 

فهما وا�ستهالكا واإنتاجا.

7( دليل النشاط المعلوماتي
بال�سحافة  امل�ستغلني  لل�سحفيني  ميكن 
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رئيس قسم التربية الخاصة د. فهد عسيري:
نسعى الفتتاح برامج دراسات عليا ونعاني من اعتذارات الطالب

خالد العمري

اأك�����د رئ��ي�����س ق�����س��م ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة 
ب���اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور ف���ه���د ع���ب���داهلل 
اأه���داف���ا  اأن ال��ق�����س��م ي��ر���س��م  ع�����س��ريي، 
وا����س���ح���ة م����ن ب��ي��ن��ه��ا اف���ت���ت���اح ب���رام���ج 
ل��درج��ة  وخ�سو�سا  العليا  ل��ل��درا���س��ات 
متخ�س�سة،  جملة  واإن�ساء  املاج�ستري، 
اأخ����������رى يف درج�����ة  وف����ت����ح م�����������س�����ارات 
ال���ب���ك���ال���وري���و����س، م��ع��رتف��ا يف ال��وق��ت 
ال�سعوبات،  بع�س  مبواجهتهم  نف�سه 
وخ�������س���و����س���ا م�����ع ال�����ط�����الب ال����ذي����ن 
ثم  ال��درا���س��ي،  الف�سل  ط���وال  يهملون 
عدد  لإج���راء  الف�سل  نهاية  يف  ي��اأت��ون 
م���ن احل���رك���ات الأك���ادمي���ي���ة ك��احل��ذف 

والعتذار..

متى اأن�سئ ق�سم الرتبية اخلا�سة، 
وماذا يقدم لطالبه؟ 

ان���ط���ل���ق م���ن���ذ ن�������س���اأة اجل����ام����ع����ة، ب��ع��د 
على  ال�����س��ام��ي��ة  امل���واف���ق���ة  ����س���درت  اأن 
ع��ام  يف  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  ق���رار 
1٤2٠ ه��ج��ري��ا لإن�����س��اء ك��ل��ي��ات ج��دي��دة 
ال��ب��داي��ة يتبع  يف اجل��ام��ع��ة. وك����ان يف 
كلية  يف  ال��رتب��وي  النف�س  علم  لق�سم 
ال����رب����ي����ة. وب��������داأ ال���ن�������س���اط ال��ف��ع��ل��ي 
ل��ل��ق�����س��م ب��ت��ع��ي��ني ع����دد م���ن امل��ع��ي��دي��ن 
عدة  دول  اإل��ى  وابتعاثهم  املتخ�س�سني 
لإك���م���ال امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراه. ويف 
ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ب����داأ ال��ق�����س��م يف ت��ق��دمي 
دب���ل���وم ل��ل��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة ث���م ان��ط��ل��ق 
الق�سم  وي�سم  البكالوريو�س،  برنامج 
الدكتوراه،  حملة  من  ع�سوا   18 اليوم 
ث���الث���ة م��ن��ه��م ����س���ع���ودي���ون، وع�����دد من 
البكالوريو�س  يقدم  اأنه  كما  املبتعثني، 
يف الرتبية اخلا�سة يف ثالثة م�سارات 
هي: �سعوبات التعلم والإعاقة العقلية 

والإعاقة الب�سرية.
 

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

تطوير  يف  عن�سر  اأه���م  اأن  يف  ���س��ك  ل 
الأق���������س����ام الأك����ادمي����ي����ة ه����و ال��ع��ن�����س��ر 
الب�سري؛ ولذا ابتعث الق�سم عددا من 
املتخ�س�سني اإلى الدول املتقدمة لنقل 
كما  الق�سم،   اإل���ى  ال���دول  تلك  جت��رب��ة 

اأع�سائه  خ��الل  من  ي�سارك  الق�سم  اأن 
التي  واملوؤمترات  الندوات  يف كثري من 
جديد  كل  تلقي  على  الأع�ساء  ت�ساعد 
يف م��ي��دان ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة. وتوجد 
ل�����دى ال��ق�����س��م جل���ن���ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
ب�سكل م�ستمر  تعكف  الرامج،  تطوير 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ره ل���ي���الئ���م ال���ت���ط���ورات 

احلا�سلة يف امليدان. 

كيف يخدم الق�سم املجتمع؟
على  اخل��ا���س��ة  ال��رتب��ي��ة  ق�سم  يحر�س 
املجتمع،  يخدم  ن�ساط  اأي  يف  امل�ساركة 

هي  املعنية  الفئة  ف��اإن  �سك  دون  وم��ن 
الأف������راد ذوو الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، 
فهم فئة حتتاج لكثري من العناية لأن 
ولدينا يف  كثريا من حقوقهم مهملة، 
فرد  ك��ل  ب���اأن  اقتناع  اخلا�سة  الرتبية 
ي�ستحق الفر�سة وقادر متى ما تهياأت 
ال��ف��ر���س؛  ول���ذا نعمل على توعية  ل��ه 
جميع �سرائح املجتمع مبا لدى الأفراد 
املعاقني من قدرات حتى يكون الرتكيز 
ع��ل��ى ق��درات��ه��م ع��و���س��ا ع��ن اإع��اق��ت��ه��م. 
فيها  ي�سارك  التي  الأن�سطة  اأه��م  ومن 
ال��ق�����س��م الح���ت���ف���الت ال�����س��ن��وي��ة ذات 

ال��ع��الق��ة، م��ث��ل: ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ذوي 
داون،  ملتالزمة  العاملي  اليوم  الإع��اق��ة، 

واليوم العاملي للتوحد.
 وك���ذل���ك ي��ح��ر���س ال��ق�����س��م على 
اإق��ام��ة ع��دد م��ن ال��رام��ج ال��ت��ي تخدم 
امل��ع��ل��م��ني يف امل���ي���دان ل�����س��م��ان م��واك��ب��ة 

العاملني يف امليدان لآخر امل�ستجدات.

م��ا ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ك 
ب�سفتك رئي�سا للق�سم؟

ت����وج����ه اجل����ام����ع����ة ب����الع����ت����م����اد ع��ل��ى 
املعامالت الإلكرتونية من خالل نظام 

اأ���س��ه��م يف تي�سري كثري  ال���ذي  »اإجن����از« 
ما  �سمن   من  ولكن  ال�سعوبات،   من 
كبري  ع��دد  وج��ود  البداية،  يف  واجهني 
من املعامالت تتطلب الإجناز يف وقت 
وجيز،  وقد ا�ستكى كثري من الزمالء 
»العجلة«  تتطلب  التي  املعامالت  من 
ب���ل اإن ب��ع�����س امل��ع��ام��الت ت�����س��ل اإل��ي��ن��ا 
املعاملة،  تاريخا قدميا لإجناز  وحتدد 
ول �سك يف اأن هذا يوؤدي اإلى اإ�سكالية، 
ونحن حري�سون يف الق�سم على اإجناز 
جميع املعامالت يف اأ�سرع وقت وبجودة 
تاأتيني  اأن  امل�ستحيل  من  ولكن  عالية، 
معاملة اليوم ويطلب مني اإجنازها يف 
موعد اأق�ساه الأ�سبوع املا�سي، واملا�سي 
هنا لي�س خطاأ مطبعيا، واإمن��ا هذا ما 
�سعوبات  ه��ن��اك  اأن  كما  معنا،  ي��ح��دث 
ال���ذي���ن يهملون  ال���ط���الب  اأخ�����رى م���ع 
يف  ياأتون  ثم  الدرا�سي،  الف�سل  ط��وال 
نهاية الف�سل لإجراء عدد من احلركات 
الأكادميية كاحلذف والعتذار، ونحن 
من  امل�سكلة  ه��ذه  جت��اوز  على  حر�سنا 
خ��الل دع��م الإر���س��اد الأك��ادمي��ي بحيث 
يقوم املر�سد الأكادميي مبتابعة طالبه 
ب�سكل م�ستمر وتنبيهه ب�سكل مبكر اإلى 

اأي �سعوبات قد تواجهه. 

فل�سفتك اخلا�سة الإدارة الق�سم؟
رئا�سة  اأن  الكثريون على  يتفق معي  قد 
اأي ق�����س��م ه���ي ت��ك��ل��ي��ف ول��ي�����س ت�����س��ري��ف، 
و���س��خ�����س��ي��ا اأم��ت��ل��ك اإمي���ان���ا م��ط��ل��ق��ا ب���اأن 
العمل كرئي�س للق�سم يتطلب التطوير،  
احلقيقة  يف  �سبقنا  م��ن  خ��ط��وات  فاتباع 
يعد ت��اأخ��را؛ ول��ذا اأح���اول جاهدا اإج��راء 
ت���ط���وي���رات ول����و ب�����س��ي��ط��ة، ف��ال��ت��غ��ي��ري ل 
يجب اأن ي��ك��ون دف��ع��ة واح���دة واإمن���ا من 
خالل خطوات �سغرية م�ستمرة، واأحاول 
جاهدا اأن اأكون منوذجا لبقية الزمالء، 
وال���ق���ي���ادة م���ن خ����الل اإظ���ه���ار ال��ن��م��وذج 
الأم���ث���ل ل��ل��ع��م��ل، واأ�����س����األ اهلل ع���ز وج��ل 

التوفيق والإخال�س يف القول والعمل.
 

كيف تقيمون م�ستوى
البحث العلمي؟

م�ستوى البحث العلمي يف الق�سم جيد، 
ون�سر  اإنتاج  يف  ن�سطون  الق�سم  واأع�ساء 
عدد من الأبحاث �سنويا، ولكن تواجهنا 

الن�سر،  م�سكلة كبرية، وهي: قلة قنوات 
وخ�����س��و���س��ا يف امل���ج���الت امل��ح��ك��م��ة، قد 
الأب��ح��اث يف  ن�سر  هناك فر�س يف  تكون 
املوؤمترات، ولكن الفر�س تقل كثرياً عند 
العلمية  املجالت  الن�سر يف  احلديث عن 
الأم��ر  �سعوبة  ت�سل  وق��د  املتخ�س�سة، 
تتم  اأ���س��ه��را طويلة حتى  الن��ت��ظ��ار  اإل���ى 
ورغ��م هذه  ن�سر بحث ما.  املوافقة على 
ال�����س��ع��وب��ات ف��اإن��ن��ا ح��ري�����س��ون ع��ل��ى دع��م 
وهذا  العلمي،  الإنتاج  زيادة  الأع�ساء يف 
هدف رئي�سي للق�سم ويتواكب مع توجه 

اجلامعة يف دعم البحث العلمي.
 

ما تطلعاتكم امل�ستقبلية
لتطوير الق�سم؟

ل �سك يف اأن الطموحات كبرية، ولكننا يف 
الق�سم نر�سم اأهدافا وا�سحة لتحقيقها 
يف كل ف�سل درا�سي، والأه��داف القائمة 
للدرا�سات  برامج  بافتتاح  تتمثل  حاليا 
املاج�ستري،  ل��درج��ة  وخ�سو�سا  العليا، 
يف  متخ�س�سة  جملة  اإن�����س��اء  ن��اأم��ل  كما 
اأخرى  وفتح م�سارات  الرتبية اخلا�سة، 
يف درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س ت��الئ��م حاجة 

الوطن.
 

كلمة لطالب الق�سم؟
اأع���ل���م ب�����اأن ع�����ددا م���ن ط����الب ال��ق�����س��م 
ي��واج��ه��ون ن��وع��ا م��ن الإح��ب��اط ب�سبب 
م��ط��ال��ع��ة الأخ���ب���ار ع��ن ال��ب��ط��ال��ة التي 
ت���واج���ه خ��ري��ج��ي ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة، 
هذا  طالبنا  ن�سارك  الق�سم  يف  ونحن 
الفر�س  لإي��ج��اد  مثلهم  ون�سعى  ال��ه��م 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ا���س��ب ت��اأه��ي��ل��ه��م، 
اأن��ه��م اخ���ت���اروا ميدانا  ور���س��ال��ت��ي ل��ه��م 
الوظيفية،  ال��ف��ر���س  ق��ل��ة  رغ���م  مم��ي��زا 
لهم  يفتح  امل��ي��دان  ه��ذا  التميز يف  لكن 
الأب��������واب امل��غ��ل��ق��ة؛ ل���ذل���ك اأن�����س��ح��ه��م 
ي�ستثمروا  واأن  وق��ت��ه��م،  ي�سيعوا  ب���األ 
وتطوير  ق��درات��ه��م  لتنمية  حلظة  ك��ل 
ال��ي��وم  ال��ع��م��ل  ����س���وق  م���ه���ارات���ه���م لأن 
فيه  ينجح  ول��ن  كبري  ب�سكل  تناف�سي 
ال��ط��الب  ي��ع��ي  اأن  امل��ت��م��ي��ز، وي��ج��ب  اإل 
كل  ح��ري�����س  اأع�����س��ائ��ه  ب��ك��ل  الق�سم  اأن 
احلر�س على م�سلحة الطالب ويعمل 
التي  ال�سعاب  ك��ل  تذليل  على  ج��اه��دا 

تواجه الطالب.

أكاديميا
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أقسام

قسم اإلنجليزية بمحايل يضم أكبر عدد
من عضوات هيئة التدريس السعوديات

اأم���ريك���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا، ي��ب��ل��غ ع��دده��ن 
ث���م���اين حم����ا�����س����رات،  ت��ل��ق��ني ك��ام��ل 
لإمتام  واجلامعة  الدولة  من  الدعم 
درا���س��ت��ه��ن ب���اخل���ارج، وال���رج���وع اإل���ى 
كفيلة  عاملية  ب�سهادات  الوطن  اأر���س 
باأن جتعل الق�سم من اأف�سل الأق�سام 

يف الكلية«. 

مشاركات ولجان
واأكدت اأن ع�سوات هيئة التدري�س يف 
الق�سم ي�ساركن يف العديد من اللجان 
امل��رك��زي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، ويف ال��ع��دي��د من 
على غرار منظمة  الدولية  املنظمات 
اململكة  يف  الإجنليزية  اللغة  مدر�سي 
علمية  ون������دوات  دورات  ت��ق��ي��م  ال��ت��ي 
اللغة  خارجية لتطوير مناهج تعليم 
امل�ساركة  اإل��ى  بالإ�سافة  الإجنليزية، 
يف املوؤمترات العلمية التي تقام داخل 
مبينة  وخارجها،  خالد  امللك  جامعة 
الإجنليزية  اللغة  ق�سم  اأع�����س��اء  اأن  
ي�������س���ارك���ن يف اإق�����ام�����ة ال���ع���دي���د م��ن 
بتعلم  اخل��ا���س��ة  التدريبية  ال����دورات 

كريمة سالم

الإجنليزية  اللغة  ق�سم  رئي�سة  اأك��دت 
مب��ح��اي��ل،  والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة 
ي�سم  الق�سم  اأن  اأح��م�����س��اين،  ب�سرى 
اأك���������ر ع�������دد م�����ن ع���������س����وات ه��ي��ئ��ة 
م�ستوى  على  ال�سعوديات  التدري�س 
ي�سارك يف تدري�س  اأنه  الكلية، مبينة 
اللغة  م���ق���ررات  ال��ط��ال��ب��ات يف  م��ئ��ات 
العلمية  الأق�������س���ام  م���ن  الإجن��ل��ي��زي��ة 
يتيح  الق�سم  اأن  اإل��ى  والأدب��ي��ة، لفتة 
ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ل��غ��ات 

والرتجمة ودبلوما تربويا.

عضوات التدريس 
تاأ�سي�س  بعد  ال�سنوات  »توالت  وقالت 
ال���ق�������س���م، ف���ان�������س���م اإل�����ي�����ه ط���ال���ب���ات 
وع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س ج���دد من 
الق�سم  ووا�سل  اجلن�سيات،   خمتلف 
اأك��ر عدد  اليوم  وب��ات ي�سم  جناحه، 
من املحا�سرات ال�سعوديات واملبتعثات 
اإل������ى ج���ام���ع���ات ع���امل���ي���ة م���رم���وق���ة يف 

كما  للخريجات،  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 
كان للق�سم جتربة فريدة يف تدري�س 

اللغة الفرن�سية لطالبات الكلية.
واأ���س��اف��ت:»ل��ل��ق�����س��م م�����س��ارك��ات 
التدري�س  اأع�����س��اء  وي�����س��ارك  اأخ����رى، 
ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  العلمية  امل���وؤمت���رات  يف 
اجل��ام��ع��ة وخ���ارج���ه���ا، ك��م��ا اأن ه��ن��اك 
م�������س���ارك���ات ل���ط���ال���ب���ات م����ن ال��ق�����س��م 
تقيمه  ال����ذي  ال��ث��ق��ايف  الأومل���ب���ي���اد  يف 
على  خاللها  م��ن  ح�سلن  اجل��ام��ع��ة، 
مراكز متقدمة، اإ�سافة اإلى اأن هناك 
م�����س��ارك��ة ل��ط��ال��ب��ت��ني م���ن ال��ق�����س��م يف 
ملتقى جامعات دول اخلليج بالكويت 

هذا العام«.

تفعيل شبكات التواصل
واأردفت كان للق�سم جتربة مميزة يف 
ا�ستعمال �سبكات التوا�سل الجتماعي 
من في�سبوك وتويرت ويوتيوب حتت 
اإدارة مكتب حتول باجلامعة، اإذ و�سل 
اإ�سعاع �سفحات التوا�سل الجتماعي 
للق�سم خا�سة على في�سبوك وتويرت 
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التي  الأ���س��ب��وع��ي��ة  »اآف������اق«   �سحيفتكم  م��ن   2٠7 ال��ع��دد  اإل���ى  و�سلنا 
ننتظرها �سباح كل اأحد بفرحة منتج جديد، ورغم عملي يف ال�سحيفة 
ومعرفتي امل�سبقة ملا ين�سر قبل الطباعة واطالعي على بروفة العدد 
الورقي  املنتج  اأم�سك  لأن  اأح��د  كل  �سباح  اأت�سوق  فاإنني  ن�سره،  قبل 
بيدي واأعيد قراءة كل ما ن�سر فيها، وهو ديدن كل العاملني يف »اآفاق«  
ان�سم  باآخر �سخ�س  وانتهاء  التحرير،  رئي�س  العام  امل�سرف  بدءا من 
اإنهم جميعا يت�سوقون لهذا املنتج  اإذ  اإلينا من طالب ق�سم الإع��الم؛ 
الأخطاء،  باأقل  دائما  نخرج  ولذلك  واآراءه���م؛  مالحظاتهم  ويبدون 

وهو ما يحدث يف كريات ال�سحف العاملية. 
ع��ام 1٤21 بعدد واح��د بداية كل �سهر،  ال�سدور  »اآف���اق«  يف  ب��داأت 
اآلف ن�سخة يختلف عدد �سفحاتها ومقا�ساتها بح�سب ما  وطباعة 1٠ 
يف  كبرية  ج��ه��ودا  يبذلون  ال��زم��الء  وك��ان  �سفحات،  م��ن  لديها  يتوافر 
عن  ال�سحيفة  توقف  عدم  لهم  ويح�سب  ال�سهري  العدد  بهذا  اخل��روج 
الب�سرية  الإم��ك��ان��ي��ات  �سعف  م��ن  بالرغم  قليلة  اأ�سهر  يف  اإل  ال�سدور 
»اآف��اق«  �سهدت  حيث   1٤35 عام  حتى  وا�ستمرت  والتقنية،  والتحريرية 
مرحلة  تطوير جديدة وحتولت اإلى اأ�سبوعية بواقع ٤٠ �سفحة ومبقا�س 
اجلامعات  �سحف  ب��ني  مم��ي��زا  �سكال  لها  اأع��ط��ى  جيد  وتبويب  م��وح��د 
»اآف��اق«  لأننا يف  بها اجلامعة  تفاخر  ب��ارزة  واأ�سبحت عالمة  ال�سعودية 
نحر�س على تغطية جميع فعاليات اجلامعة وعلى اختيار املو�سوعات 
املتميزة التي تهم الطالب والطالبات والهتمام اأكرث بطالب اجلامعة 

املبتعثني يف جميع دول العامل.
واملفرح اأن »اآفاق«  اأ�سبحت حتقق فر�سة تدريبية لطالب ال�سحافة 
اإ�سافة لآفاق من خالل جدهم  بق�سم الإع��الم والت�سال، وكانوا بحق 
وهم  ليتخرجوا  عملهم  وتطوير  ال�ستفادة  يف  ورغبتهم  واجتهادهم 
»اآف��اق«  يجعلوا من  ت�ساعدهم، ومل  التي  ال�سرورية  اخل��رة  ك�سبو  قد 
حمطة تدريب فقط بل اأ�سبحوا حمررين �سمن الطاقم التحريري يف 

ال�سحيفة ُيعتمد عليهم.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

من  متابعون  ل��ه  وك���ان  العاملية،  اإل���ى 
خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، وذل��ك اإمي��ان 
باأهمية  واجل��ام��ع��ة  الكلية  اإدارة  م��ن 
التكنولوجيا  ا�ستعمال  اإن  اإذ  العوملة، 
ال��رق��م��ي��ة يف ال��ت��ع��ل��م اأ���س��ب��ح ���س��رورة 

ملحة يف تعليم اللغات.

أنشطة القسم
وحول الأن�سطة التي يقدمها الق�سم، 
من  مم��ي��زة  مب�ساركة  »يتميز   ق��ال��ت 
طرف طالباته يف الأن�سطة الطالبية 
على �سعيد الكلية و�سعيد اجلامعة، 
ويعد الق�سم الأكرث م�ساركة والأكرث 
ف���وزا يف ك��ل الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي تطلقها 
ي���دل ع��ل��ى ت�سافر  اجل��ام��ع��ة، وه����ذا 
يف  ال��ق�����س��م  واإدارة  الأع�������س���اء  ج��ه��ود 

حتقيق اأهدافه ور�سالته«. 
اأن  اأح����م���������س����اين  ب�������س���رى  وب���ي���ن���ت 
الإجنليزية  اللغة  برنامج  يقدم  الق�سم 
الفرن�سية  اللغة  وبرنامج  للخريجات، 
م�ساركات  للق�سم  اأن  كما  للمبتدئني، 

جمتمعية مع اأندية احلي يف حمايل.

+ 
ق

فا
آ

تطور الحياة والسياحة خلف انتشار اإلنجليزية في الخليج
ُجلبت  لهجات،  ع��دة  من  الجنليزية  ن�ساأت 
اإلى بريطانيا العظمى من قبل امل�ستوطنني 
اخلام�س،  القرن  بداية  الأجنلو�سك�سونيني 
م�سمى  حت��ت  عليها  يطلق  الآن  واأ���س��ب��ح��ت 
الإجنليزية القدمية. وقد تاأثرت اللغة بلغة 

النور�س القدمية من قبل غزاة الفايكينغ. 
وب�����ع�����د ف����ت����ح ال������ن������ورم������ان، ت����ط����ورت 
الإجن���ل���ي���زي���ة ال���ق���دمي���ة اإل�����ى الإجن��ل��ي��زي��ة 
ال��و���س��ط��ى، م�����س��ت��ع��رية ب��ق��وة م���ن امل���ف���ردات 
»الإجنليزية،  للنورمان  الهجائية  والعادات 
ال��ف��رن�����س��ي��ة«. وم����ن ذل����ك ع��ل��ى ن��ح��و كبري 
تطورت  الإجنليزية احلديثة بجانب التغري 

الكبري يف احلروف اللينة الذي بداأ يف بداية 
اكت�ساب  يف  وا�ستمر  اإجن��ل��رتا،  يف   15 القرن 
بناء  اأجنبية من لغات خمتلفة. ومت  كلمات 
عدد كبري من الكلمات الإجنليزية، وبخا�سة 
الكلمات اخلا�سة بالتقنية على اأ�سا�س جذور 
وك��ان  القدمية؛  واليونانية  الالتينية  م��ن 
اأول ق��ام��و���س اإجن��ل��ي��زي م��وث��وق ك��ام��ل هو 
 Dictionary« الإجنليزية  اللغة  قامو�س 
ن�سره  مت   ،»of the English Language
ع����ام 1755 م���ن ق��ب��ل ���س��م��وي��ل ج��ون�����س��ون، 
الإم���الء  م��ن  لكل  قيا�سيا  ال��ق��ام��و���س  وك���ان 

الإجنليزي وا�ستخدام الكلمة.

وا�سع  انت�سار  الإجن��ل��ي��زي��ة  للغة  وب���ات 
وخ�سو�سا  ال��ع��رب��ي،  ال���ع���امل  يف  وم��ل��ح��وظ 
ب�سكل  احلياة  تطور  ب�سبب  العربي  اخلليج 
الإم��ارات  مثل  خا�س  ب�سكل  وال�سياحة  ع��ام 
ال�سعودية  يف  ق��وي  انت�سار  لها  كما  وق��ط��ر، 
ب�����س��ب��ب ت���ط���ور جم������الت ال���ع���م���ل واحل���ي���اة 

وانت�سار و�ساذط التقنية اجلديثة.
و���س��ه��دت الإجن��ل��ي��زي��ة نقلة ن��وع��ي��ة يف 
الآون����ة الأخ����رية ب�سبب احل��ج��اج واخ��ت��الف 
معهم  التعامل  الأ���س��ه��ل  م��ن  فبات  لغاتهم، 
امل��غ��رب  اأم�����ا يف دول  الإجن���ل���ي���زي���ة.  ب��ال��ل��غ��ة 
الفرن�سية  اللغة  انت�سار  فيالحظ  العربي، 

ب�����س��ب��ب ال����س���ت���ع���م���ار ال���ف���رن�������س���ي وال���ق���رب 
اجلغرايف.

امتحانات دولية إلتقان
اللغة اإلنجليزية

لإت������ق������ان  ال�������������دويل  »الخ�������ت�������ب�������ار   •
لإتقان  ال��دويل  الختبار  الإجنليزية« 

.iTEP الإجنليزية
• ن���ظ���ام اخ��ت��ب��ار ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 

.IELTS »الدويل »اأيلت�س
اأجنبية  كلغة  الإجن��ل��ي��زي��ة  اخ��ت��ب��ار   •

.TOEFL )التوفل(
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أساتذةدراسات

خالد العمري

الفكي،  ع��ب��دال��ق��ادر  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  ح�سر 
ال��ط��ب��ي بكلية  ال��ت��ع��ل��ي��م  ���س��ع��وب��ات ق�����س��م 
ال���ط���ب يف ت����دين م�����س��ت��وي��ات ال���ط���الب يف 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، وع���دم ت��ط��وي��ر املنهج 
ليواكب توجهات التعليم الطبي احلديثة، 
موؤكدا اأن  املنهج احلايل يعاين من ازدحام 
املقررات  العديد من  املعلومات، وترهل يف 
والتكرار غري املفيد، ويفتقر يف اأغلبه اإلى 
ا�ستخدام طرق تدري�س مبنية على م�ساركة 
من  الطالب  يعف  ومل  بفعالية؛  الطالب 
ال�سعوبات من خالل  ن�سبة من  حتميلهم 

ظاهرة الغياب املتكرر.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

مر�س  يف  بالبحث  ال�سابق  اهتمامي  ك��ان 
امل���الري���ا، واأم���را����س اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي يف 
جمال الطب الباطني، ثم حتولت للبحث 
يف جمالت التعليم الطبي، وقمت باإجراء 
ون�������س���ر ع�����دد ل ب����اأ�����س ب����ه م����ن ال���ب���ح���وث، 
والقيا�س  ال��ت��ق��ومي  م��و���س��وع  يف  وبخا�سة 
امللك خالد، وذلك  يف كلية الطب بجامعة 
وقد  والكلية.  بالق�سم  زم��الئ��ي  مب�ساركة 
�ساركت يف العديد من املوؤمترات العاملية يف 

اأوروبا واآ�سيا واأفريقيا.

حدثنا عن مفهوم
التعليم الطبي؟

ي��ع��د ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي من 
ال���ت���خ�������س�������س���ات اجل����دي����دة 
ن�����س��ب��ي��ا، ول��ك��ن��ه اأ���س��ب��ح من 
اأه����م����ه����ا، وه������و ع���ل���م ي��ه��ت��م 
�سحة  وت��ط��وي��ر  ب��ت��ح�����س��ني 
طريق  عن  واملجتمع  الفرد 
���س��ب��ط ج������ودة اخل��ري��ج��ني 
م���ن ك��ل��ي��ة ال���ط���ب؛ ول��ذل��ك 
ي���ه���ت���م ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ط���ب���ي 
وامل��ق��ررات  امل��ن��اه��ج  بتطوير 
ومزيد من  التقومي  وطرق 
هيئة  لأع�������س���اء  ال���ت���دري���ب 

التدري�س يف هذه املجالت.
العلم  ه��ذا  اأ�سبح  وق��د 
من متطلبات اعتماد كليات 
اأن����ح����اء  ال����ط����ب يف ج���م���ي���ع 
اأن كلية  ال��ع��امل. واأذك���ر هنا 
خالد  امللك  بجامعة  الطب 
ال�����س��ب��ق يف تكوين  ل��ه��ا  ك���ان 
اجلمعية ال�سعودية للتعليم 
ال��ط��ب��ي م��ن��ذ ���س��ن��ني. وه��ي 
حت�سن مقر اجلمعية حتى 
ال���ي���وم وت��ت��م��ت��ع ب��رئ��ا���س��ت��ه��ا 

وبعدد من مقاعدها.

اأن�����س��اأت  ب��اأن��ه��ا  ال��ط��ب  كلية  وتتميز 
ق�سما خا�سا بالتعليم الطبي منذ �سنوات. 
كما اأن رئي�س الق�سم الدكتور عبد العزيز 
ال�ست�سارية  امل��ج��م��وع��ة  اأ���س�����س  ال��ع��م��ري 
للتعليم الطبي التي تتبع ملعهد البحوث 
والدرا�سات ال�ست�سارية باجلامعة، وت�سم 
املجموعة خراء يف هذا املجال، وقد بداأت 
يف ال��ع��م��ل ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ل��ع��دد من 
اأن  املنتظر  ومن  اجلامعة،  خارج  اجلهات 
ت�سهم بفعالية يف حتقيق ر�سالة اجلامعة 

يف خدمة املجتمع.

ما ال�سعوبات االأكادميية
التي تواجه الطالب؟

م���ن اأك�����ر امل�����س��ك��الت ت����دين م�����س��ت��وي��ات 
لغة  وه��ي  الإجنليزية  اللغة  يف  الطالب 
ال��ت��دري�����س وال��ت��ع��ل��م وال��ب��ح��ث وامل��راج��ع، 
وك���ذل���ك ع����دم ت��ط��وي��ر امل��ن��ه��ج ل��ي��واك��ب 
التي  احلديثة  الطبي  التعليم  توجهات 
وقد  الأ�سا�سية،  املتطلبات  من  اأ�سبحت 
ب����داأت ال��ك��ل��ي��ة يف ه���ذا ال��ع��م��ل ول��ك��ن��ه مل 
املنهج  اأن  بالذكر  واجلدير  بعد.  يكتمل 
احل����ايل ي��ع��اين م���ن ازدح������ام امل��ع��ل��وم��ات 
وترهل يف العديد من املقررات والتكرار 
التكامل  يراعي  ل  اأن��ه  كما  املفيد.  غري 
بني العلوم الأ�سا�سية وال�سريرية ويفتقر 
اإل���ى ا���س��ت��خ��دام ط���رق تدري�س  يف اأغ��ل��ب��ه 

مبنية على م�ساركة الطالب بفعالية.
امل��ت��ك��رر  ال���غ���ي���اب  اأن ظ���اه���رة  ك��م��ا 
للطالب توؤثر �سلبا يف م�ستوى الطالب 
اأت��وق��ع  وك��ن��ت  وحت�سيلهم،  الأك���ادمي���ي 
ب��ال��غ��ي��اب دون ع���ذر يف  ل��ه��م  ي�����س��م��ح  األ 
ن�سبة  ت��ط��ب��ق  واأن  ال��ع��م��ل��ي��ة،  الأن�����س��ط��ة 
النظرية  الأن�����س��ط��ة  ال��غ��ي��اب يف ح�����س��ور 
ن�ساط  م��ن  ال��غ��ي��اب  وذل����ك لأن  ف��ق��ط؛ 
بالن�سبة  تعوي�سه  ي�سعب  واح��د  عملي 

لطالب الطب.
ا�ستخدام  اأي�سا،  املالحظات  وم��ن 
طرق تقومي تكر�س احلفظ ول ت�ساعد 
يف تنمية املهارات، اإ�سافة اإلى املبالغة يف 
امل�ستمر وبطريقة ل  التقومي  ا�ستخدام 

ت�ساعد يف حتقيق التعلم امل�ستهدف.

مباذا تن�سح الطالب؟
اللغة  يف  م�ستوياتهم  ب��رف��ع  اله��ت��م��ام 
احل�سور  على  واحل��ر���س  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
وامل����واظ����ب����ة، وب���خ���ا����س���ة يف الأن�����س��ط��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ة، وك����ذل����ك الل�����ت�����زام ب��ل��وائ��ح 

اجلامعة.

كلمة اأخرية؟
ن��ف��ت��خ��ر ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا اإل����ى ه���ذه اجل��ام��ع��ة 
امل��ت��م��ي��زة، ون��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع م��ك��ان��ت��ه��ا 

ونتمنى لها التقدم والزدهار.

د. عمر الفكي:
مستويات طالب التعليم الطبي
في اإلنجليزية متدنية

+ 
ق

فا
آ

التعليم الطبي.. تطبيق يستند إلى أدلة وبراهين علمية
ب��اخل��رة  ال��ط��ب��ي  التعليم  م��ف��ه��وم  ي��رت��ب��ط 
املعرفية املكت�سبة، وتطبيق املعارف مبهارات 
العلمية،  وال���راه���ني  الأدل�����ة  اإل����ى  ت�ستند 
من  جمموعة  عن  عبارة  الطبي  فالتعليم 
متعددة  فل�سفة  ذات  التعليمية  املمار�سات 
الأكادميية  املجالت  من  عدد  �سمنها  يقع 

املختلفة ذات العالقة ب�سحة الإن�سان.
وع��ن��د ال��ت��ح��دث ع��ن �سحة الإن�����س��ان 
م��ن��ه��ا:   ك���ث���رية  ع���ل���وم  اإدراك  م����ن  ب����د  ل 
ت�سريحيا  ببع�س  بع�سها  الأع�ساء  عالقة 
وف�سيولوجيا وب�سورة عامة بيولوجيا، قبل 
ميكن  ال���ذي  ال�سريري  باجلانب  التفكري 

التعبري عنه بعالقة الأمرا�س املختلفة مع 
ما تعطي من اأعرا�س مر�سية معينة؛ لذا 
قبل  التعليمية  امل�سوؤولية  اإدراك  من  بد  ل 
ال�سريرية، وكذلك ل بد لطالب الطب اأن 
يدرك الهدف الأ�سا�سي من التعليم الطبي، 
وكيف يقرر ويهيئ نف�سه لأن يكون طبيبا 

مقتدرا.
الأ�س�س  اإل��ى  الطبي  التعليم  وي�ستند 
الطبية  وال��راه��ني  الأدل���ة  واإل��ى  املعتمدة، 
املوثقة  العلمية  البحوث  على  تعتمد  التي 

ب�سورة دقيقة.
ب��ي��ئ��ة عالقة  ل��ك��ل  اإن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 

فيها  ت��ن�����س��اأ  ق��د  ال��ت��ي  الأم���را����س  بطبيعة 
نتيجة ارتباطها مع منط احلياة، وطبيعة 
ال���ت���ل���وث؛ ل����ذا لب����د م���ن وج�����ود درا����س���ات 
وبحوث خا�سة لكل منطقة اأو بلد، تتحدد 
م���ن خ��الل��ه��ا م��ع��امل الأم����را�����س واأ���س��ل��وب 

عالجها.
وال���غ���ر����س م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي هو 
ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ح��ة  واإدارة  امل��ر���س��ى  رع���اي���ة 
بالعتماد  امل��ر���س��ى  ح��ي��اة  نوعية  وحت�سني 
والراهني  الأ�س�س  على  املبني  الطب  على 

امل�ستلهمة من البحوث العلمية املوثقة.
و���س��واء ك��ان��ت ت��ل��ك الأم���را����س عاملية 

ي��اأخ��ذ  اأن  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى  ف����اإن  اأو حم��ل��ي��ة، 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ال��دق��ة يف دم���ج الأدل�����ة مع 
ال���ق���ي���م ال�������س���ري���ري���ة ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ت��ع��ل��م 
التي  املخاطر  واإدراك  الت�سخي�س،  مهارات 
ق��د يتعر�س ل��ه��ا امل��ري�����س خ���الل ال��ع��الج؛ 
ي��درك  الطبي احل��دي��ث  التعليم  ف��اإن  ول��ذا 
املعلومات  ا���س��ت��خ��دام  اإل���ى  الطبيب  ح��اج��ة 
العلمية  املراجع  من  امل�ستلهمة  ال�سحيحة 
املعلومات  على  العتماد  ولي�س  احلديثة، 
القدمية، وب�سورة عامة على طالب الطب 
ل�ستخدام  الطبيب  ممار�سة  اأهمية  اإدراك 

الأدلة العلمية بطريقة جيدة.

د. عمر عبدالقادر 
الفكي

من  ال��ط��ب  بكالوريو�س  ن��ال   •
جامعة اخلرطوم عام 1981. 

ال��ع��ل��ي��ا  ل���ل���درا����س���ات  • اب���ت���ع���ث 
ودر���س الطب الباطن يف جامعة 

�سنغهاي بال�سني.

• عمل بوزارة ال�سحة بال�سودان 
واململكة العربية ال�سعودية.

• عمل اأ�ستاذا بجامعة اخلرطوم 
وقبلها بجامعه �سندي ثم بكلية 

الطب يف جامعة امللك خالد.

التعليم  بق�سم  حاليا  يعمل   •
ال��ط��ب��ي ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة 

امللك خالد.
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د. سلطانة الشهراني:
االعتماد على التلقين أضعف العربية عند  الطالبات

تتبعينها لتحبيب طالباتك
باللغة العربية؟ 

اأعمل  فاأنا  نف�سي،  وعن  طريقته،  لكل 
ال��ط��ال��ب��ة م��ا يكفيها من  اإع��ط��اء  ع��ل��ى 
الكم املعريف دون الرتكيز على مواطن 
اخل����الف وال�������س���ذوذ ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 
الهدف  عن  و�سرفها  الطالبة  ت�ستيت 
الأ����س���ا����س���ي. ك��م��ا اأرك������ز  ع��ل��ى اجل��ان��ب 
امل��ه��ارات  الطالبة  واإك�����س��اب  التطبيقي 
الفر�سة  لها  واأت��ي��ح  ال��الزم��ة،  اللغوية 
ل��ل��ت��ع��م��ق يف ب��ح��ث ال��ق�����س��اي��ا ال��ل��غ��وي��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واله����ت����م����ام ب���اجل���م���ع ب��ني 

الأ�سالة واملعا�سرة يف التكليفات.
عامني  قبل  الطالبات  كلفت  وقد 
ب��ع��م��ل ج��م��اع��ي حت���ت ع���ن���وان »ال��ل��غ��ة 
كل  تتناول  معا�سرة«  روؤي���ة  العربية: 
مثل:  معا�سرا  لغويا  جانبا  جمموعة 
ال��ع��رب��ي��ة وامل��ج��ام��ع ال��ل��غ��وي��ة، ان��ت�����س��ار 
ال���ع���رب���ي���ة، ال���ع���رب���ي���ة و�����س����وق ال��ع��م��ل،  
الجتماعي،  التوا�سل  وموقع  العربية 
وق�����د ����س���رين م����ا وج����دت����ه م����ن اإق���ب���ال 

رحمة العلوي

 اأ�����س����ارت  اأ�����س����ت����اذة ال���ن���ح���و وال�������س���رف 
بكلية  العربية  اللغة  بق�سم  امل�ساعدة 
العلوم والآداب بخمي�س م�سيط، وكيلة 
حممد  ���س��ل��ط��ان��ة  الكلية، الدكتورة 
التدري�س التي  ط���رق  اأن  ال�����س��ه��راين، 
ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى احل����ف����ظ و ال���ت���ل���ق���ني، 
اأ�سهمت  يف �سعف م�ستوى اإجادة اللغة 

العربية عند الطالبات.
جديدة  جم���الت  فتح  اأن  واأك����دت 
ل��ت��وظ��ي��ف خ���ري���ج���ات ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ني الطالبات  ال��ل��غ��وي  ال��وع��ي  ون�����س��ر 
ي�����س��ه��م يف  اأن  ���س��اأن��ه  ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا،  من 

ا�ستقطاب الطالبات لدرا�ستها.

ما الدافع خلف
اختيارك تخ�س�س

اللغة العربية؟
مراحل  منذ  التخ�س�س  ه��ذا  اأح��ب��ب��ت 
التعليم الأولى، ووجدت يف نف�سي ميال 
وا�سحا اإليه؛ فقد اأبهرين جمال اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة وف�����س��اح��ة األ��ف��اظ��ه��ا، وث���راء 
معلماتي  ت�سجيع  و�ساعدين  معجمها، 
على الرقي مب�ستواي فيها، ويف املرحلة 
اجل��ام��ع��ي��ة اجت��ه��ت ن��ح��و ق�����س��م ال��ل��غ��ة 

العربية دون تردد.

كيف تطورين من اأدائك
ب�سفتك ع�سو هيئة تدري�س؟

مب���ت���اب���ع���ة م�������س���ت���ج���دات ال��ت��خ�����س�����س، 
والتدرب على ا�سرتاتيجيات التدري�س  

والتقييم احلديثة.

ما الق�سايا املتعلقة
باللغة العربية

التي تثري اهتمامك؟ 
و�سلتها  العربية  كتمّيز  كثرية  ق�سايا 
اأحد  لكونها  الكرمي  بالقراآن  الوثيقة 
ال��ه��وي��ة الإ���س��الم��ي��ة، و�سبل  م��ك��ون��ات 
واملجتمع،  العربية  بني  ال�سلة  توثيق 
وك����ذل����ك مت���ك���ني ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 

املجالت املختلفة.
 

هل لديك اأ�ساليب معينة

ال���ط���ال���ب���ات واإج����ادت����ه����ن، ودائ����م����ا م��ا 
تدريب  يف  املحا�سرة  ل�ستثمار  اأ�سعى 
ال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ال��ت��ح��دث ب��ال��ع��رب��ي��ة 

ب�سكل �سل�س.

ما اأهم الدرا�سات
التي اأجريتها خالل

م�سريتك العلمية؟
اأهمها، »تعدد الأبنية الأ�سمية يف �سوء 
يف  �سرفية  درا�سة  القراآنية:  القراءات 
الفعل  اأبنية  »اختالف  البقرة«،  �سورة 
يف ���س��وء ال���ق���راءات ال��ق��راآن��ي��ة: درا���س��ة 
���س��رف��ي��ة يف ����س���ورة ال���ب���ق���رة«، وك��ذل��ك 
م�����س��ط��ل��ح��ا احل�������ذف والإ������س�����م�����ار يف 
القراآن«  »اإع��راب  القراآنية يف  القراءات 

لأبي جعفر النحا�س.

ما ردك على من يرى
اأن العربية غري مواكبة
للتطور العلمي والتعليم

االأكادميي و�سوق العمل؟

اللغة العربية هي اللغة التي اختارها 
امل��ول��ى تعالى م��ن ب��ني ل��غ��ات الأر����س، 
العزيز،  كتابه  لغة  لتكون  وارت�ساها 
وال��ل��غ��ة ال��ت��ي و���س��ع��ت ك��ت��اب��ا ���س��م��اوي��ا 
اأْن  ي�ستحيل  العظيمة،  مكوناته  بكل 
الب�سري.  التطور  مواكبة  ع��ن  تعجز 
وامل��خ��رتع��ات  الع�سرية  وامل�����س��ت��ج��دات 
احل��دي��ث��ة ك��ل��ه��ا، وع��ل��ى م���ّر الأج���ي���ال، 
ا�ستوعبتها العربية مبهارة، ول اأعرف 
يف  املخت�سون  ف�سل  علميا  م�سطلحا 
على  اإب��راه��ي��م  حافظ  يقول  تعريبه؛ 

ل�سان لغة ال�ساد:
و�ِسعُت ِكتاَب اهلِل َلفظاً وغايًة
ْقُت عن اآٍي به وِعظاِت وما �سِ

يُق اليوَم عن َو�سِف اآلة ٍ   فكيف اأ�سِ
وَتْن�ِسيِق اأ�سماٍء ملُْخرَتعاِت

اأثبتت  الأك���ادمي���ي،  التعليم  ويف 
ال���ع���رب���ي���ة ك����ف����اءة ع���ال���ي���ة، وه�����ا ه��ي 
اجل���ام���ع���ات ال�����س��وري��ة ُت���در����س ع��ل��وم 
ال��ط��ب ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، والأط���ب���اء 
ال�����س��وري��ون م��ن خ���رية الأط���ب���اء كما 
فامل�سكلة  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  اأّم�����ا  ن��ع��ل��م. 
ل ع���الق���ة ل��ه��ا ب��ال��ع��رب��ي��ة يف ذات���ه���ا، 
وكثري  خريجيها،  ع��ل��ى  تقت�سر  ول 
م���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ي��ع��اين 
العمل؛  ف��ر���س  ن���درة  م��ن  خريجوها 
وامل�سكلة احلقيقية اأّن عدد اخلريجني 

اأكرث من حاجة �سوق العمل.

ما �سبب عدم اإجادة الكثري
من الطالبات اللغة العربية؟ 

ع��دي��دة،  لأ���س��ب��اب  ي��ع��ود  ال�سعف   هذا 
اأه��م��ه��ا: ط���رق ال��ت��دري�����س ال��ت��ي تركز 
ع���ل���ى احل����ف����ظ وال���ت���ل���ق���ني،   وت���اأت���ي 
درجة  لتقي�س  اأي�سا  التقييم  اأ�ساليب 
هيئة  ع�سو  يعمل  اأن  ويجب  احلفظ، 
التدري�س على اإك�ساب الطالب املهارات 
اللغوية املطلوبة باأ�سلوب عملي ممتع، 
ب��دل من ح�سو ذاك��رت��ه بكم كبري من 
يحفظ  اأن  ال��ه��دف  فلي�س  املعلومات، 
اأن يتقن  ال��ط��ال��ب ق��واع��د ال��ل��غ��ة، ب��ل 
وك��ت��اب��ة، ول ج��دوى  تطبيقها حت��دث��ا 
بل  م���رف���وع،  ال��ف��اع��ل  اأن  تلقينه  م���ن 
اجلدوى يف تدريبه عمليا على �سبط 

الفاعل نطقا وكتابة.

ما اأق�سر الطرق
ال�ستقطاب الطالب لدرا�سة

اللغة العربية؟
م����ن خ�����الل ن�����س��ر ال����وع����ي ال��ل��غ��وي 
الدين  لغة  واأن��ه��ا  باأهميتها،  بينهم 
واحل�����س��ارة، واأح����د م��ك��ون��ات الهوية 
فتح  خ��الل  من  وكذلك  الإ�سالمية، 
جمالت جديدة لتوظيف خريجيها، 
اإقرار وظيفة »مدقق لغوي«  واأقرتح 
يف ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات 
التدقيق  اإل��ى  حتتاج  وكلها  الأه��ل��ي��ة، 

اللغوي يف جميع اأن�سطتها املكتوبة.
 

كيف ميكن اأن يوجد املعلم
بيئة درا�سية منا�سبة

لتدري�س اللغة العربية؟
ت�ستدعي  مقرر  لأي  املنا�سبة  البيئة 
ج��م��ع امل��ع��ل��م ب���ني اأم����ري����ن يف غ��اي��ة 
العلمي،  ال��ت��م��ك��ن  وه��م��ا:  الأه��م��ي��ة، 
والأ����س���ل���وب ال��ع�����س��ري، م��ع ال��رتك��ي��ز 
اإلى ور�سة  الدر�س  على حتويل قاعة 
ت���دري���ب ل��ل��ت��ح��دث ب��ال��ع��رب��ي��ة، اأع��ن��ي 

العربية ال�سل�سة، العربية الع�سرية.

ماذا �سي�سيف موؤمتر اللغة 
العربية والن�ّس االأدبي

على ال�سبكة العاملية
الذي نظمته اجلامعة اأخريا؟  

ل��ق��د  خ����رج امل���وؤمت���ر ب��ت��و���س��ي��ات من 
���س��اأن��ه��ا الرت����ق����اء مب�����س��ت��وى ال��ن�����س 
الأدب����������ي ع���ل���ى ال�������س���ب���ك���ة ال���ع���امل���ي���ة، 
وم��ع��اجل��ة امل�����س��ك��الت ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي 
ت��واج��ه��ه؛ وم��ن ذل���ك: اع��ت��م��اد اللغة 
املدونات  كتابة  يف  الف�سحى  العربية 
يف  وال�ستمرار  والنقدية،  الإبداعية 
رق��م��ن��ة ال����راث امل��خ��ط��وط واإت��اح��ت��ه 
ل��ل��ب��اح��ث��ني، وت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود بني 
�سوابط  لتوحيد  العلمية  املوؤ�س�سات 
ال��ت��وث��ي��ق والأر����س���ف���ة ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ة 
اللغة  واأق�سام  كليات  وتبّني  العاملية، 
ال��ع��رب��ي��ة اإن�������س���اء وح������دات وم���راك���ز 
ب��ح��ث��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف اخل���ط���اب 
ال��رق��م��ي، وك���ذل���ك ت��ع��م��ي��ق ال��ع��الق��ة 
اللغوية  الدرا�سات  املخت�سني يف  بني 

واملخت�سني يف الرجميات.

أ. سلطانة 
محمد 

الشهراني
• التخ�س�س:  اللغويات

)النحو وال�سرف(
العلمية:  • الرتبة 

اأ�ستاذة  م�ساعدة
احلايل: • العمل 

وكيلة كلية العلوم والآداب 
بخمي�س م�سيط.

المناصب اإلدارية
الكلية. • وكيلة 

يف  العميدة  مبهام  • مكلفة 
كلية العلوم والآداب جممع2.

الإر�ساد  وحدة  • مديرة 
الأكادميي بالكلية يف جامعة 

الدمام.
• مديرة مكتب �سمان اجلودة 

بجامعة الدمام.
العربية  اللغة  ق�سم  • وكيلة 

بجامعة الأمرية نورة.
اأمري  جائزة  على  • حا�سلة 

منطقة ع�سري للتفوق العلمي.
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العربية.. أكثر اللغات نطقا ويتحدثها 422 مليون شخص
اللغات  اأك���رث  اإح���دى  ه��ي  العربية   اللغة 
حتدثا  اللغات  واأك��رث  ال��ع��امل،  يف  انت�سارا 
ونطقا، اإذ يتحدثها اأكرث من ٤22 مليون 

ن�سمة.
ال���وط���ن  وي�����ت�����وزع م���ت���ح���دث���وه���ا يف 
العربي  بالإ�سافة اإلى العديد من الدول 
الأخرى املجاورة  كالأحواز وتركيا وت�ساد 
وم�����ايل وال�����س��ن��غ��ال واإرت����ريي����ا واإث��ي��وب��ي 

وجنوب ال�سودان واإيران.
اأهمية ق�سوى  ذات  العربية  واللغة   
ل���دى »امل�����س��ل��م��ني« امل�����س��ل��م��ني؛ ف��ه��ي لغة 
ول  »ال��ق��راآن«،  لغة  مقد�سة  لغة  مقد�سة 

الإ�سالم  يف  اأخ��رى  وعبادات  ال�سالة  تتم 
اإل باإتقان بع�س من كلماتها، و هي اأي�سا 
ل��غ��ة ���س��ع��ائ��ري��ة رئ��ي�����س��ي��ة ل���دى ع���دد من 
الكنائ�س امل�سيحية يف الوطن العربي، كما 
كتبت بها كثري من اأهم الأعمال الدينية 
والفكرية اليهودية يف الع�سور الو�سطى.

دول   ك��ل  يف  ر�سمية  لغة    والعربية 
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، وه����ي اإح�����دى  ال��ل��غ��ات 
ال��ر���س��م��ي��ة ال�������س���ت يف  »م��ن��ظ��م��ة الأم�����م 
امل��ت��ح��دة«، وُي��ح��ت��ف��ي ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لها 

يف 18 دي�سمر كل عام.
العربية 28حرفا مكتوبا،  وحت���وي 

اإ�سافة  يجب  اأن��ه  اللغويني  بع�س  وي��رى 
ح�����رف ال���ه���م���زة اإل���ى ح������روف ال��ع��رب��ي��ة، 

لي�سبح عدد احلروف 29 حرفا.
اأغ���زر  العربية باأنها من  وت��و���س��ف 
اللغوية، ومن  امل�����ادة  ح��ي��ث  م���ن  ال��ل��غ��ات 
عجائبها اأن ارتباط اأقل عدد من حروفها 
ي��ع��ط��ي م��ع��ن��ى م��ت��ك��ام��ال ك��م��ا يف الأم��ث��ل��ة 

الآتية:
• اأح��رف اجل��واب: ل، ون��َع��ْم، وبلى، 

واأَجْل.
اإْن، ول��و، ول��ول،  ال�سرط:  اأح��رف   •

ولوما، واأّما.

وه��ا،  واإم����ا،  األ،  التنبيه:  اأح���رف   •
ويا.

ولم  واأّن،  اإّن،  ال��ت��وك��ي��د:  اأح���رف   •
بالفعل  اق��رتن��ت  اإذا  وق��د  الب��ت��داء، 

املا�سي.
واأّل،  األ،  التح�سي�س:  اأح����رف   •

وهاّل.
• الأحرف امل�سدرية: اأّن، واأن، وكي، 

ولو، وما.
ال�سني،  ال�ستقبال: حرف  اأحرف   •

و�سوف.
اأحرف النفي: مل، ولن، وما، ول.
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مجتمع

منسوبو »آفاق« في »حكايا مسك«
وط��ري��ق��ة ك��ت��اب��ة ك��ل ن���وع م��ن��ه��ا، واأه���م 
ع��ن��ا���س��ره��ا وم��ق��وم��ات��ه��ا. ون��ب��ه��ت اإل��ى 
اأه������م الأخ�����ط�����اء ال���ت���ي ق����د ي���ق���ع ف��ي��ه��ا 
املحرر ال�سحفي، كعدم الدقة يف كتابة 
املعلومات اأو اإهمال اجلانب التوثيقي.

اأما م�سور »اآفاق«، وع�سو جمل�س 
ال���ف���وت���وغ���رايف«،  ع�����س��ري  »ن�����ادي  اإدارة 
ال���زم���ي���ل حم��م��د ف���ائ���ع، ف���ق���دم ور���س��ة 
الت�سوير  واأ�سا�سيات  »تقنيات  بعنوان 
خاللها الت�سوير  �سرح  الفوتوغرايف« 
مب���ف���ه���وم ع������ام، وال���������س����وء وال�������س���ورة 
الفوتوغرافية وا�ستخدامات الكامريا، 
واأنواع الت�سوير والتكوين يف ال�سورة.

كما ا�ستعر�س مع احل�سور بداية 
العامل  اخ���رتاع  منذ  الت�سوير  ون�����س��اأة 
اإل��ى  اأب���ن الهيثم ل��� »ال��ق��م��رة« و���س��ول 
الكامريات احلديثة يف الع�سر احلايل، 
ال�سورة  �سناعة  على  ال�سوء  م�سلطا 
وارت��ب��اط��ه��ا ب��ال�����س��وء، وال��ت��ع��ام��ل مع 
بهذا  امل�ستخدمة  والأدوات  ال��ك��ام��ريا 
الفن. ويف نهاية ال��دورة مت ا�ستعرا�س 
الفوتوغرافية  الأعمال  من  جمموعة 
احل�����س��ور،  م��ع  م�سامينها  وم��ن��اق�����س��ة 
لرفع درجة التغذية الب�سرية للم�سور 
ال��ف��ن، ميكن  اأك��ر لهذا  وفتح م���دارك 

من خاللها التقاط اأف�سل ال�سور.

ا�ستقطب »مهرجان حكايا م�سك« الذي 
�سلمان  ب��ن  حم��م��د  »م��وؤ���س�����س��ة  تنظمه 
اخل��ريي��ة« واأق��ي��م يف م��رك��ز امل��ل��ك فهد 
الثقايف، باملفتاحة، فريقا من �سحيفة 
وقد  فعالياته.  يف  للم�ساركة  »اآف����اق«، 
تكون الفريق من الزميلتني: م�ساعدة 
رئي�س التحرير لالأق�سام الن�سائية رمي 
الإعالمي  املركز  وم�سوؤولة  الع�سريي، 
ل���ك���ل���ي���ات ال����ب����ن����ات ب���اجل���ام���ع���ة ����س���ارة 
القحطاين، وم�سور ال�سحيفة، الفنان 

الفوتوغرايف حممد فائع.
وق������د ح���ظ���ي���ت ور��������س م��ن�����س��وب��ي 
املهتمني  كبري من  بح�سور  ال�سحيفة 
ب���ال���ف���ن ال����ف����وت����وغ����رايف م����ن اجل���ان���ب 
الرجايل، واملهتمات باملجال الإعالمي 

من اجلانب الن�سائي.
الع�سريي  رمي  الزميلة  و�ساركت 
ب��ت��ق��دمي ور����س���ت���ني ت��دري��ب��ي��ت��ني ح��ول 
مفهوم  تعريف  ت�سمنت  املقالة«  »ف��ن 
و�سرحا  الفكرة،  اإيجاد  وكيفية  املقالة 
لأ�ساليب كتابة املقالت وكيفية بنائها،  
مو�سوعاتها،  وم�سادر  اأق�سامها  واأه��م 

وخطوات و�سروط كتابتها.
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق����دم����ت ال��زم��ي��ل��ة 
تدريبيتني،  ور�ستني  القحطاين  �سارة 
ت���ن���اول���ت ف��ي��ه��م��ا امل��������واد الإع���الم���ي���ة 
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ك�سف مدير جامعة الطائف الدكتور ح�سام بن عبدالوهاب زمان، عن تاأ�سي�س جلنة 
حماية حقوق الطالب تفعيال مليثاق حقوق الطلبة وواجباتهم. واأو�سح يف ت�سريح 
�سحفي، اأن تاأ�سي�س اللجنة ياأتي يف �سياق منظومة مبادرات »اجلامعة القدوة« التي 
اإل��ى موؤ�س�سة  الطائف  اإل��ى حتويل جامعة  وتهدف  تباعا،  اإطالقها  العمل على  ب��داأ 
تعليمية رائدة يف �سوؤونها الأكادميية والتعليمية والعلمية والبحثية والإدارية كافة، 

لتكون »املوؤ�س�سة القدوة« للموؤ�س�سات التعليمية يف اململكة.

ثقافة الحقوق والواجبات
قال الدكتور زمان: »اإن اجلامعة �ستعمل بدورها على تعزيز وتر�سيخ ثقافة احلقوق 
اجلامعة  من�سوبي  وجميع  خا�سة،  وطالباتها  طالبها  لدى  احل�سارية  والواجبات 
عامة، من خالل الأن�سطة والرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية، لتوفري بيئة 

جامعية حمفزة على الإجناز والتميز«.
واأ�ساف: »من هذا املنطلق، فاإن تاأ�سي�س اللجنة يعك�س اإدراك اجلامعة لأهمية 
املحافظة على حقوق الطلبة، والتعريف بها، واأثر ذلك على ا�ستقرار الطالب نف�سيا 
والال�سفية،  ال�سفية  الأن�سطة  يف  وم�ساركته  الأكادميية،  درا�سته  وانتظام  وعلميا 
عطاوؤه  يكون  حقوقه  على  الطالب  ح�سول  خ��الل  م��ن  ب��اأن��ه  اجلامعة  م��ن  ويقينا 

وانتماوؤه للجامعة قويا، وتركيزه وحت�سيله العلمي متميزا«.

حقوق الطالب
وبنّي زمان اأن اللجنة تهدف اإلى الدفاع عن حقوق الطالب على اأ�س�س تتوافق مع 
الأنظمة واللوائح املطبقة يف اجلامعة، ومبا ل يتعار�س معها، واإقرار مبادئ العدل 
والإن�ساف كدعامة اأ�سا�سية يف بناء جمتمع اأكادميي متميز داخل اجلامعة، واإيجاد 

بيئة درا�سية منا�سبة تت�سم بالإيجابية بني من�سوبي اجلامعة.
والنتماء عند  ال��ولء  روح  اإح��ي��اء  اأي�سا  ت�سمل  اللجنة  اأه���داف  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 

جامعات سعودية

6 أهداف للجنة حماية حقوق الطالب 
بجامعة الطائف

طلبة اجلامعة، وتقدمي ال�ست�سارات الالزمة لهم فيما يخ�س حقوقهم الأكادميية 
وغري الأكادميية، وتب�سريهم بكيفية املطالبة بواجباتهم باأ�سلوب مهذب من خالل 

القنوات الر�سمية داخل اجلامعة، يف اإطار القواعد املعمول بها.
مدير  اأن  الثبيتي،  �سالح  الطائف،  جامعة  مدير  م�ست�سار  اأو�سح  جانبه،  من 
الطلبة  �سكاوى  ا�ستقبال  لت�سمل  الطلبة،  حقوق  جلنة  عمل  اآليات  ح��دد  اجلامعة 
والرفع  منها،  والتحقق  نظرهم،  وجهات  و�سماع  املنظمة  العمل  قنوات  خالل  من 
بالتو�سيات الالزمة حلماية حقوقهم، لفتا اإلى اأن للجنة حق التوا�سل مع جميع 

العاملني يف اجلامعة للتحقق من ال�سكاوى املعرو�سة عليها.

آليات عمل اللجنة
جميع  مع  التعامل  على  تن�س  الطالب  حقوق  جلنة  عمل  اآليات  اأن  الثبيتي  واأك��د 
يعر�سهم  ول  الطلبة  حقوق  يحفظ  مبا  كاملة،  ب�سرية  عليها  املعرو�سة  الق�سايا 
ما  ملتابعة  دوري��ة  اجتماعات  �سيعقدون  اللجنة  اأع�ساء  اأن  اإل��ى  م�سريا  تبعات،  لأي 
املعتمدة يف جامعة  املنظمة  واللوائح  الأنظمة  اأعمالها، وقيا�سه على  يدرج يف ملف 
الطائف. ولفت اإلى اأن مدير اجلامعة اعتمد ت�سكيل جلنة حقوق الطالب برئا�سة 
الدكتور متعب احلارثي من  ال�سريعة، وع�سوية  القثامي من كلية  نا�سر  الدكتور 
كلية العلوم، والدكتور حمد ال�سواط من كلية الربية، والدكتورة هند الرقيب من 
املالية والإداري��ة، والدكتورة جيهان جنبي من كلية احلا�سبات وتقنية  كلية العلوم 

املعلومات، اإ�سافة اإلى امل�سرف على الإدارة القانونية يف اجلامعة.
 وياأتي اإطالق اللجنة مبادرة مكملة مليثاق حقوق الطالب وواجباته، الذي يعد 
عقدا موثقا بني الطالب واجلامعة، ويهدف اإلى توعية الطالب وتثقيفه بحقوقه 
وواجباته الأكادميية وغري الأكادميية، ودعم حقوق الطالب مبا يتوافق مع اأنظمة 
اجلامعة ولوائحها، وتقومي اجلوانب الأكادميية وغري الأكادميية املقدمة للطالب 

وال�سعي لتطويرها.

العصيمي: مواعيد االختبارات 
مسؤولية الجامعات شريطة

أن تنتهي قبل رمضان
اجلامعات  اأن  الع�سيمي،  م��ب��ارك  التعليم  ل����وزارة  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  اأك���د 
ال�سعودية هي من يحدد اختبارات الطالب، ولكن عليها اأن تنتهي منها قبل 
�سهر رم�سان. وقال خالل حديثه لرنامج »تفاعلكم« على قناة »العربية«، 
اإن اجلامعات ال�سعودية لها جمال�سها امل�ستقلة، ولها احلرية يف اتخاذ ما تراه 
ب�ساأن اختبار طالبها، على اأن تكون يف نهاية ما ن�س عليه الأمر امللكي الأخري 

ب�ساأن تقدمي الختبارات.

اتفاقية لنشر ثقافة
العمل الحر بين جامعة حائل 

وصندوق المئوية
منصور كويع

اأكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل الراهيم، اأن اجلامعة تعمل وفق نهج 
ري��ادة  برامج  دع��م  خ��الل  من  والطالبات  الطالب  تاأهيل  على  ا�سرتاتيجي 
الأعمال، وتاأهيل ال�سباب وال�سابات ل�سوق العمل، م�سريا اإلى توقيع اجلامعة 
مذكرة تفاهم مع �سندوق املئوية؛ لن�سر ثقافة العمل احلر وريادة الأعمال.

الرابع  الأع��م��ال  وري���ادة  املهنة  اأ�سبوع  تد�سينه  خ��الل  كلمته  واأ���س��اف يف 
بجامعة حائل، اأن اجلامعة تعمل على بناء عالقة فاعلة مع موؤ�س�سات املجتمع 
خمرجات  لتح�سني  اخل��ا���س؛  ال��ق��ط��اع  م��ع  اخل�سو�س  وج��ه  وع��ل��ى  املختلفة 
اجلامعة وتكاملها مع متطلبات التنمية؛ لذلك فاإن اجلامعة تهدف من عقد 
اململكة، وتبادل اخل��رات  الأع��م��ال يف  ري��ادة  واق��ع  التعرف على  الأ�سبوع  ه��ذا 
املعنية بريادة الأعمال، ورعاية م�ساريع  والتجارب بني اجلامعات واملوؤ�س�سات 

واأفكار الرواد، وبلورة دور اجلامعات يف تنمية ثقافة ريادة الأعمال.
اأ�سبوع  يف  وموؤ�س�سة  �سركة   8٠ م��ن  اأك��رث  »م�ساركة  الراهيم  واع��ت��ر 
يف  وبناتنا  اأبنائنا  توظيف  يف  اخلا�س  القطاع  من  رغبة  باجلامعة،  املهنة 
اأعمال م�ستدامة وجاذبة«، مقدما �سكره وتقديره جلميع امل�ساركني يف اأ�سبوع 
املهنة وريادة الأعمال، واملنظمني لهذه الفعالية، وعلى راأ�سهم وكيل اجلامعة 
للتطوير الأكادميي وخدمة املجتمع الدكتور عبدالعزيز العمرو، جلهودهم 

الكبرية لتنظيم هذه الفعالية.

مدير جامعة الطائف الدكتور ح�سام بن عبدالوهاب زمان يتفقد اأحد الف�سول الدرا�سية

مذكور أول سعودي بزمالة جراحة المخ بالواليات المتحدة
ح�سل الطبيب املبتعث من كلية الطب 
بجامعة جازان الدكتور من�سور ح�سن 
اإ�سماعيل مذكور، على قبول برنامج 
ال��زم��ال��ة يف ج��راح��ة امل���خ والأع�����س��اب 
ليكون  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
بذلك اأول �سعودي يح�سل على قبول 
الذي ي�سعب احل�سول  التخ�س�س  يف 
ع��ل��ى م��ق��ع��د ف��ي��ه ب�����س��ب��ب ق��ل��ة مقاعد 
 2٠٠ اإل��ى  عددها  ي�سل  التي  التدريب 
املناف�سة  ق��وة  وك��ذل��ك  �سنويا،  مقعد 

حتى بني الأمريكيني اأنف�سهم.
وق��ال م��ذك��ور »ب���داأت رحلتي بعد 

تخرجي من كلية الطب بجامعة امللك 
مع  امتياز  مبعدل  بجدة،  عبدالعزيز 
م��رت��ب��ة ال�����س��رف الأول����ى لأل��ت��ح��ق بعد 
ذلك بكلية الطب بجامعة جازان معيدا 
ابتعاثي  ومت  والأع�ساب،  املخ  بجراحة 
بعد  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اإل��ى 

�ستة اأ�سهر من تعييني«.
املحفوفة  الرحلة  »ب��داأت  واأ�ساف 
لمتحانات  بالتح�سري  بال�سعوبات، 
فاجتزتها  �سيكاغو  مبدينة  ال��زم��ال��ة 
بدرجات عالية، وهلل احلمد، ومن ثم 
عملت بعدها كزميل بحثي يف جراحة 

امل��خ والأع�����س��اب مل��دة عامني يف مركز 
اأو�سرن الطبي مبدينة نيواأورلينز.

ويف ت��ل��ك الأث����ن����اء ك��ن��ت اأح�����س��ر 
ل���درج���ت���ي م��اج�����س��ت��ري يف الأب����ح����اث 
ال��ط��ب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ت���ول���ني، واأث���ن���اء 
العديد من الأبحاث  ال�سنتني، ن�سرت 
ال��ط��ب��ي��ة يف اأق�����وى واأ���س��ه��ر ال�����دورات 
وامل����ج����الت ال��ط��ب��ي��ة يف ج���راح���ة امل��خ 
والأع�������س���اب، واأل���ف���ت ع���دة ف�����س��ول يف 
ك���ت���ب يف ج����راح����ة امل�����خ والأع���������س����اب، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ت��ق��دمي��ي ال��ك��ث��ري من 
م��ن  ال���ع���دي���د  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأوراق 

املوؤمترات والندوات الطبية يف جراحة 
امل��خ والأع�����س��اب لي�سل ح�����س��ادي من 
الأب����ح����اث اإل�����ى 5٤ ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة يف 

جراحة املخ والأع�ساب«.
مقيما  طبيبا  ق��ب��ويل  »مت  وت��اب��ع 
اأورليانز  نيو  مبدينة  تولني  بجامعة 
بولية لويزيانا ملدة �سنة تدريبية �ستة 
اأ�سهر يف جراحة املخ والأع�ساب، و�ستة 
اأ�سهر يف اجلراحة العامة، عملت فيها 
ومثابرة،  و�سر  وعزمية  اإ�سرار  بكل 
وح�سلت على اإعجاب الق�سمني، وعلى 
ت��و���س��ي��ات ع��ل��م��ي��ة ق���وي���ة لأدخ������ل بها 

ماراثون التقدم اإلى الزمالة، وح�سلت 
على مقابالت يف عدة م�ست�سفيات من 
ب��ي��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة ت���ول���ني، وك��ن��ت اأن��ت��ظ��ر 
اأن  اإل���ى  ال�سر  ب��ف��ارغ  ال��ق��ب��ول  نتائج 
باأنني مقبول وهلل احلمد  اإعالنها  مت 
يف ب��رن��ام��ج ج���راح���ة امل���خ والأع�����س��اب 
�سعودي  اأول  لأك���ون  ت��ول��ني،  بجامعة 
املتحدة  بالوليات  الرنامج  يف  ُيقبل 
الأمريكية، وبذلك حققت احللم بعد 
لأب���داأ  التح�سري  م��ن  ���س��ن��وات  خم�س 
�سنوات من  �سبع  قادما عمره  م�سوارا 

التح�سيل العلمي والبحثي«.
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ريم العسيري

اخت�سا�سية  الغدد  ال�سماء  اأو���س��ح��ت 
وال�سكري للكبار يف م�ست�سفى امللك في�سل 
بالريا�س،  الأب��ح��اث  ومركز  التخ�س�سي 
خريجة كلية الطب باأبها، اأ�سواق �سلطان 
و ال�سعور  ال���ق���ح���ط���اين،  اأن  ال���رح���م���ة 
وال�سعور  ب��اهلل،  ال�سلة  وق��وة  بالإن�سانية، 
الدرو�س  اأعظم  من  هلل  المتنان  بعظيم 
التي منحتها  اإياها درا�سة الطب، موؤكدة 
لكونها  من  خريجات  بالفخر  �سعورها 

الدفعة الثانية لكلية الطب باأبها.
���س��رورة حتلي طالب  و���س��ددت على 
ال��ط��ب ب��ال�����س��دق والأم����ان����ة والإن�����س��ان��ي��ة 
والإخ������ال�������س يف ال���ع���م���ل وال�����ق�����ول، م��ع 
بالعلم   ال���دائ���م  ال�����س��غ��ف  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��م 
اإهمال  وع��دم  الدرا�سة،  اأثناء  وال�ستمتاع 

اجلانب الجتماعي يف حياتهم.

ما �سر التحاقك بكلية الطب؟
ب��ن��اء على  ال��ط��ب ج���اء  بكلية  ال��ت��ح��اق��ي 
ك��ان��ت  اإذ  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��ا  رغبة  والدتي 
ي��ري��اين طبيبة  اأن  تتمنى ه��ي ووال���دي، 
م���ن���ذ ط���ف���ول���ت���ي، ومل ي���ك���ن ال���ط���ب ه��و 
اأح�����ب  ك���ن���ت  الأول،  ف���ق���د  اخ����ت����ي����اري 
ت��خ�����س�����س ال���ري���ا����س���ي���ات وال���ف���ي���زي���اء 
اآخ��ر،  تخ�س�س  اأي  م��ن  اأك��رث  واحلا�سب 
وكنت اأنوي اللتحاق باأحدها، لكن رغبة 
والدتي امللحة يف اأن التحق بكلية الطب 
خ�سو�سا بعد ح�سويل على املركز الأول 
ال���راب���ع يف ع�سري  يف م��در���س��ت��ي وامل���رك���ز 
وال��ث��ام��ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، جعل 
م��ن ال��ط��ب اخل��ي��ار الأف�����س��ل والأن�����س��ب، 
اختيار  اأبدا  على  اأن����دم  مل  ذل���ك  وب��ع��د 
ب��ي الزمن  الطب وهلل احل��م��د، ول��و ع��اد 

اإلى الوراء ملا در�ست غري الطب.

كيف ت�سفني مرحلة درا�ستك؟ 
ك��ان��ت �سنتي الأول����ى وك��ذل��ك ال��ث��ان��ي��ة يف 
امل��راح��ل الدرا�سية  اأ���س��ع��ب  اجل��ام��ع��ة م��ن 
ميلوؤهما  ك��ان  اإذ  درا���س��ت��ي،  �سنوات  ط��وال 

اختصاصية الغدد الصماء والسكري تستعيد ذكريات الدراسة

أشواق القحطاني: رغبة والدتي غيرت اتجاهي
من الرياضيات والفيزياء إلى الطب

خريجون

تطلب  مما  والقلق،  امل��خ��اوف  من  الكثري 
م��ن��ي ال��ك��ث��ري م���ن اجل����ه����ود، وب���ع���د ذل��ك 
ممتعة  �سنوات  وق�سيت  بالراحة  �سعرت 

جدا وجميلة اأحن اإليها كثريا.

ما  اأبرز التحديات 
التي واجهتك خالل تلك الفرتة؟ 

يف  وحت��دي��دا  الإجنليزية،  اللغة  اأب��رزه��ا: 

باأخذها كما  واأل تكتفي  عن كل معلومة، 
على  الإ�سافة  ن��ف�����س��ه��ا  ت��رب��ي  ح��ت��ى  ه���ي 
وال�����س����ت����زادة،  واإح����داث  ال����ف����رق  يف كل 

مرحلة من مراحل حياتها.

ماذا يعني لك اأن تكوين
من خريجات الدفعة الثانية

لكلية الطب باأبها؟ 

الدرا�سة،  م��ن  والثانية  الأول���ى  ال�سنتني 
وبعدهما اأ�سبحت الدرا�سة ممتعة جدا.

اأهم ما يجب اأن تتحلى به
طالبة الطب؟

والأم����ان����ة  ب���ال�������س���دق  ت��ت��ح��ل��ى  اأن  ي���ج���ب 
والإن�سانية قبل اأي �سيء اآخر، ثم بال�سغف 
دائما  ال�����س��وؤال  بالعلم، وحم��اول��ة  ال��دائ��م 

لقد كانت حلظة تخرجي من اأجمل واأ�سعد 
حلظات حياتي اإن مل تكن هي الأجمل، وكوين 
من خريجات الدفعة الثانية،  يجعلني اأفخر 
كثريا، واأ�سعر بامل�سوؤولية اأي�سا، اإذ اإننا منثل 
القدوة للدفعات الالحقة، وهذا يتطلب منا 

جهدا م�ساعفا.

كيف كانت جتربتك مع االمتياز؟

ول�سيما  م��ا،  نوعا  �سعبة  كانت  بدايتها  يف 
وابتعدت  الريا�س،  مدينة  اإل��ى  انتقلت  اأين 
لكن  طفولتي،  منذ  األفته  ال��ذي  امل��ك��ان  ع��ن 
تلك امل�ساعر ما لبثت اأن تبدلت اإلى حما�سة 
واإ�سرار وطموح كبري لتحقيق اأحالم واآمال 

طاملا ر�سمتها خالل �سنوات درا�ستي.

ما الدرو�س احلياتية التي تعلمتها  
خالل درا�سة الطب؟

اأع��ظ��م دور�����س علمني اإي��اه��ا ال��ط��ب، ه��ي: 
ال��رح��م��ة، ومن���و ���س��ع��ور الإن�����س��ان��ي��ة، وق��وة 
العظيم  بالمتنان  وال�سعور  ب��اهلل  ال�سلة 
هلل، وت��ل��ك ال��ن��ع��م ال��ت��ي ع��اي�����س��ت��ه��ا ط���وال 
راأي���ت كيف  اأن  بعد  اإل  اأدرك��ه��ا  ع��م��ري مل 
يعي�س غ��ريي مم��ن ف��ق��ده��ا، وذل���ك خالل 
تنقلي بني اأروقة امل�ست�سفى، وروؤية خمتلف 
احل����الت م��ن ط��ف��ل اإل���ى ���س��اب اإل���ى م�سن، 
ف��احل��م��د هلل ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي جل����الل وج��ه��ه 

وعظيم �سلطانه.

كيف عملت على 
تطوير ذاتك ومهاراتك

ب�سفتك طالبة طب؟
واأح��ب  ك��ث��ريا،  احل���رة  اأحب  القراءة  كنت 
وكذلك  اأن��واع��ه،  مبختلف  العربي  اخل��ط 
ال���ر����س���م وك���ت���اب���ة ال���ق�������س�������س ال��ق�����س��رية 
واخل����واط����ر، ك��م��ا ك��ن��ت اأح������اول اأن اأ���س��رق 
لنف�سي وقتا ملمار�سة تلك الهوايات، ورغم 
متنف�سا  كانت  فاإنها  اأحيانا  ال��وق��ت  �سيق 

جميال يعيد �سحن الطاقة.

هل من ن�سائح اأخرى
لطالب التخ�س�س؟

اأن�سحهم بتقوى اهلل، والإخال�س يف القول 
والعمل حتى ي�ساف جمهود تلك ال�سنوات 
اأن�سحهم  ك��م��ا  ح�����س��ن��ات��ه��م،  م���وازي���ن  اإل����ى 
فقط،  ال��ن��ج��اح  ل  التميز  ع��ل��ى  ب��احل��ر���س 
وال��ب��ح��ث ال���دائ���م، واأن مي��ن��ح��وا   اجل��ان��ب 
وخ�سو�سا  حياتهم حقه،  يف  الج��ت��م��اع��ي 
من لهم حق عليهم، واأل ين�سوا ال�ستمتاع  

بالدرا�سة.

+ 
ق
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الغدد الصماء.. تتحكم بوظائف الجسم
امل��واد  تفرز  التي  تلك  ه��ي  ال�سماء  ال��غ��دد 
بدل  للدم،  مبا�سرة  وتر�سلها  الهرمونية، 
من اإفرازها يف القنوات، فهي جمموعة من 
اخلاليا التي تقوم باإنتاج هرمونات معينة 
تتحكم  كما  اجل�سم،  يف  مهمة  وظائف  لها 
ب��وظ��ائ��ف اجل�����س��م، ب��ع��ي��دا ع���ن م��واق��ع��ه��ا، 
وت�������س���م���ى اأح����ي����ان����ا ب�������ال���غ���دد ال��ه��رم��ون��ي��ة 
ال��غ��دد ال�سماء يف  )ال��الق��ن��وي��ة(. وت��وج��د 

اأماكن متفرقة يف اجل�سم.

الغدة النخامية
وتوجد يف  ب�سغر حجمها،  هي غدة متتاز 

قاع املخ، وهي مهمة جدا لأنها تعمل على 
اجل�سم،  يف  ال��غ��دد  ب��اق��ي  ن�ساطات  تنظيم 
وتنظيمها، لذلك �سميت مباي�سرتو الغدد.

غدد جارات الدرقية
م���ن اأه�����م ه��رم��ون��ات��ه��ا )ال���ب���اراث���رم���ون( 
امل���������س����وؤول ع����ن ام��ت�����س��ا���س ال��ك��ال�����س��ي��وم، 

واملحافظة على م�ستواه يف الدم.

غدة البنكرياس 
وه���ي غ���دة ك��م��رثي��ة ال�����س��ك��ل ت��وج��د خلف 

املعدة.

الغدد الدرقية
احلنجرة  حت��ت  الرقبة  مقدمة  يف  ت��وج��د 
واأمام الق�سبة الهوائية، لونها بني حممر، 
ووظ��ي��ف��ت��ه��ا اإف�������راز ه���رم���ون ال��ت��اي��روي��د، 
وه������و ه�����رم�����ون ع���ل���ى ن�����وع�����ني: ه���رم���ون 

الثايروك�سني، وهرمون الكال�سيتونني.

الغدة الكظرية
منها غدتان تقعان فوق الكليتني.

وه���ن���اك اأي�����س��ا ال���غ���دد ال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة، وغ���دد 
الأمعاء الدقيقة.

أشواق 
سلطان

آل سعيد 
القحطاني

• ب���ك���ال���وري���و����س ط����ب وج����راح����ة، 
جامعة امللك خالد

• �سنة التخرج: 2٠1٠. 
• ت��ع��م��ل ح��ال��ي��اً اأخ�����س��ائ��ي��ة غ��دد 
�سماء و�سكري للكبار يف م�ست�سفى 
ومركز  التخ�س�سي  في�سل  امل��ل��ك 

الأبحاث بالريا�س.
حا�سلة على الزمالة ال�سعودية   •

يف تخ�س�س الطب الباطني.
متميزة  طبيبة  ب�سفتها  كرمت   •
ث������الث ����س���ن���وات م���ت���ت���ال���ي���ة خ���الل 
ال���زم���ال���ة  ب����رن����ام����ج  ت���دري���ب���ه���ا يف 

ال�سعودية لطب الباطنة.
• ح�سلت  على جائزة اأبها  �سنتني 
متتاليتني،  اإذ نالت  املركز الأول يف 
الثاين  وامل��رك��ز  الثقافية،  امل�سابقة 

يف الق�سة الق�سرية.
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دراسات

مواقع التواصل االجتماعي 
لعمادة القبول والتسجيل

Regandadmkku :سناب شات
Httb:/telegram me/regandadmkku :تلغرام

دراسة: اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة يزيد
رأس المال البشري

ال�سعودية،  العربية  باململكة  القت�سادية 
وال��������دور امل����ن����وط ب���ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص يف 
ارت��ك��زت  ال��ت��ي  امل��ت��وازن��ة  التنمية  حت��ق��ي��ق 
 ،2٠3٠ الوطنية  ال��روؤي��ة  منطلقات  عليها 
وذك�������رت اأه������م ال�����درو������س امل�������س���ت���ف���ادة م��ن 
ب��ع�����س ال���ت���ج���ارب ال���دول���ي���ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
اأث��ر  بينَّت  كما  امل��ت��وازن��ة،  التنمية  تطبيق 
راأ���س  وتكوين  النقود،  وعر�س  الت�سخم، 
امل����ال ال��ث��اب��ت يف ال��ق��ط��اع غ���ري ال��ن��ف��ط��ي، 
على  التحويلية  ال�سناعات  ق��ط��اع  ومن��و 
ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي، وامل���رح���ل���ة احل��ال��ي��ة 
التي تعاي�سها هذه الدولة املباركة يف ظل 

معطيات ومتغريات اقت�سادية عديدة.
    واأج�����اب�����ت ال����درا�����س����ة ع����ن م���دى 
ت���اأث���ري ت��ق��ل��ب��ات ���س��ع��ر ال��ن��ف��ط ع��ل��ى ن�سبة 
املحلي  ال��ن��اجت  اإل��ى  العامة  امليزانية  عجز 
الإجمايل، واإلى اأي مدى يوؤثر ال�ستثمار 
يف راأ����������س امل�������ال ال���ب�������س���ري ع���ل���ى ال��ن��م��و 
القت�سادي، واأخريا األقت ال�سوء على اأهم 
ال�سيا�سات والآليات املقرتحة لدعم م�سار 
التنمية املتوازنة، يف �سوء حمددات النمو 

يف اململكة.
وم�����ن ج��ه��ت��ه اأو�����س����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د 
البحوث والدرا�سات ال�ست�سارية، الدكتور 
عبداللطيف احلديثي، اأن الدرا�سة �سارك 
فيها اأع�ساء من جمل�س ال�سورى، وخراء 
اأنها  اإل���ى  م�سريا  وم��ال��ي��ون،  اق��ت�����س��ادي��ون 

البحوث  معهد  عن  �سادرة  درا�سة  ك�سفت 
وجود  باجلامعة،  ال�ست�سارية  والدرا�سات 
معدل  بني  الأج��ل  طويلة  توازنيه  عالقة 
ال��ذي يحدث يف معدل  والتغري  الت�سخم 
ال��ن��م��و يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل؛ اإذ 
معدل  تغري  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  اأو���س��ح��ت 
الت�سخم بالقت�ساد ال�سعودي بن�سبة %1، 
اإل���ى تغري م��ع��دل ال��ن��م��و، يف الناجت  ي���وؤدي 
ق��دره  ب�سالب  الإج��م��ايل  ال��وط��ن��ي  املحلي 

.%2.38
معدل  تغري  اأن  ال��درا���س��ة،  بينت  كما 
الأج��ل  يف  التحويلية  ال�سناعات  يف  النمو 
الطويل بن�سبة 1% يوؤدي اإلى تغري معدل 
النمو يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار 
1٠% من  تغري  اأم��ا   ،%1.٠5 بن�سبة  الثابتة 
الأ�سعار احلقيقية للنفط فيوؤدي اإلى تغري 
ن�سبة الفائ�س اأو العجز يف املوازنة العامة 

اإلى الناجت املحلي الإجمايل ب� 39.٠%. 
وتعك�س هذه النتائج انخفا�س درجة 
تعك�س  كما  اململكة،  يف  القت�سادي  التنوع 
الأخ����رى يف  ال��ق��ط��اع��ات  اإ���س��ه��ام  انخفا�س 
الدرا�سة  واأك��دت  الإجمايل،  املحلي  الناجت 
ي�ساعد  وال�سحة  التعليم  على  الإنفاق  اأّن 
امل��ال الب�سري من ناحية  على زي��ادة راأ���س 

توفري يد عاملة تتميز باملهارة.
حماور  ع��دة  اإل��ى  الدرا�سة  وتطرقت 
اأه���م���ه���ا: حت����دي����ات وم���ع���وق���ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

القت�سادي،  طابعها  من  اأهميتها  تكت�سب 
ول  كانت  القت�سادية  التنمية  اأن  مبينا 
تزال اأحد اأهم املو�سوعات التي تنال ق�سطا 
قبل  والهتمام من  الدرا�سة  م�ستمرا من 
الباحثني، واأي�سا من قبل متخذي القرار 
م�سرتكا  هدفا  القت�سادي  النمو  باعتبار 
ت�����س��ع��ى اإل����ى حت��ق��ي��ق��ه ج��م��ي��ع احل��ك��وم��ات، 
اإ�سافة اإلى اأن هناك زيادة اهتمام من قبل 
النمو  اأهم حمددات  الأكادمييني مبعرفة 

القت�سادي.
م�ستمدة  ال���درا����س���ة  اأه��م��ي��ة  اأن  ك��م��ا 
العربية  اململكة  اقت�ساد  خ�سو�سية  م��ن 
ال�������س���ع���ودي���ة، ك��اق��ت�����س��اد ن��ف��ط��ي ���س��خ��م، 
وما   G20 الع�سرين  وكع�سو يف جمموعة 
يتعر�س له هذا القت�ساد من هزات عنيفة 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  م��وارده  اعتماد  ب�سبب 
بدورها  تتاأثر  التي  النفطية،  الإي����رادات 
عام  وكمتو�سط  ال��ن��ف��ط،  اأ���س��ع��ار  بتقلبات 
للفرتة من 1981 وحتى العام 2٠16 بلغت 
تلك الن�سبة نحو 77% وهي ن�سبة مرتفعة 

جدا.
ال��ن��ف��ط �سهد خ��الل  ���س��وق  اأن  ي��ذك��ر 
الفرتة )1981-2٠16( عدة اأزمات �سعرية، 

يف عامي 1986، و1997.
اإلى  النفط  اأ�سعار  ارتفعت   2٠٠8 ويف 
م�ستوى غري م�سبوق و�سل اإلى حاجز 1٤٠ 

دولر للرميل.

ويف 2٠1٤ هبطت اأ�سعار النفط ب�سدة 
للرميل،  دولرا   35 دون  م��ا  اإل��ى  لت�سل 
ويف ظ��ل ه���ذه ال��ت��ق��ل��ب��ات احل����ادة لأ���س��ع��ار 
النفط يف الأ�سواق الدولية، ميكن القول 
من  وه��ي  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن 
القت�سادي  الهيكل  ذات  النامية  ال���دول 
غ���ري امل��ت��ن��وع ال�����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق��ط��اع 
النفط، تتعر�س ميزانيتها العامة حلالة 
الإي��رادات  تذبذب  ب�سبب  ال�ستقرار  عدم 
العامة الناجمة عن تقلبات اأ�سعار النفط، 
وظهرت اأثار هذا التقلب ال�سديد لأ�سعار 
النفط يف حدوث عجز يف امليزانية العامة 
ب�سبب  وذل����ك  2٠15-2٠16؛  ع��ام��ي  ل��ه��ا 
اقت�سادها،  ع��ل��ى  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  �سيطرة 
الهيكل القت�سادي، ونق�س  تنويع  وعدم 
النفطية  غري  للقطاعات  الن�سبي  ال��وزن 

يف الناجت املحلي الإجمايل.
ومن هنا تاأتي هذه الدرا�سة للخروج 
مب��ج��م��وع��ة م���ن الآل����ي����ات وال�����س��ي��ا���س��ات 
العملية املقرتحة لدعم وتنويع القدرات 
القت�ساد  قطاعات  جميع  يف  الإنتاجية 
وال�سناعية واخلدمية  الزراعية  الوطني 
مبا يحقق يف النهاية التنمية القت�سادية 
امل����ت����وازن����ة، وي���دع���م م���رت���ك���زات ب��رن��ام��ج 
وم�����س��ت��ه��دف��ات   2٠2٠ ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ول 
ال����روؤي����ة الق���ت�������س���ادي���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

للمملكة 2٠3٠.

قرار حكيم
���س��در الأم����ر امل��ل��ك��ي ال��ك��رمي ب��ت��ق��دمي الخ��ت��ب��ارات 
تقدمت  ث��ّم  وم��ن  امل��ب��ارك،  رم�سان  قبل  النهائية 
العمادة  القادم، ونحن يف  اإلى الأ�سبوع  الختبارات 
بالتعاون مع جهات الخت�سا�س  ا�ستنفرنا جهدنا 
لتقدمي وتذليل كل ال�سعاب املمكنة التي �ستواجه 

الطالب.
 وم�����ن خ�����الل ه�����ذا امل����ن����ر  اأرج�������و لأب���ن���ائ���ي 
ي��وف��ق��وا يف الج��ت��ه��اد وب���ذل الطاقة  اأن  ال��ط��الب، 
املمكنة لتحقيق النجاح، ونحن �سعدنا بتقدمي كل 
ما يخ�س العمادة من خالل منر "اآفاق"  املتميز، 
�سويل  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  لربانها  كله  وال�سكر 
القرين، والفريق ال�سحفي كامال، ومهمتنا اليوم 
ما  وت��ق��دمي  وخدمته،  الطالب  وم�ستقبال،  وغ��دا 
يحمل  وه��و  يتخرج  لكي  وم�ساعدته  اإل��ي��ه،  يحتاج 
ل��واء العلم وخ��دم��ة دينه ووط��ن��ه، وذل��ك لإدراك��ن��ا 
باأن الوطن بحاجة اإلى �سواعد اأبنائه؛ وعليه تعمل 

اجلامعة على تاأهيل الطالب، تاأهيال كامال.
 واأن�������س���ح ال���ط���الب ب��ا���س��ت��غ��الل اإج���ازت���ه���م يف 
عليهم  بالنفع  يعود  م��ا  ويف  والتطوير،  التدريب 

ب�سفة عامة.

د. عبد المحسن
القرني
عميد القبول والتسجيل
جامعة الملك خالد
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طالبة ألبانية تحقق حلم 8 سنوات باالنضمام لهارفارد
العمر يتحدث الإجنليزية ولديه اأكرث من 
تتذكر  وه���ي  »دي��رف��ي�����س«  تبت�سم  كلمتني. 
يعلمني  اأن  م��ن��ه  وط��ل��ب��ت  ال���ب���اب  »ط���رق���ت 
النهاية  ويف  بالإجنليزية  ب�سيطة  كلمات 
بعد  اللغة«.  وعلماين  زوجته  على  اأ�سفقت 
تتعلم  ب�����داأت  ���س��دي��ق��ت��ه��ا  اأن  وج����دت  ذل���ك 
تتعلمها،  اأن  »درفي�سي«  فقررت  الإيطالية 
يف  وب���داأت  الفرن�سية  اللغة  اإليها  واأ�سافت 
الكتب  ل�����س��راء  »ت��ريان��ا«  للعا�سمة  ال�سفر 
ل�سقل لغاتها. ثم تو�سعت فتعلمت الأملانية 
»درفي�سي«  تقول  والرتغالية.  والإ�سبانية 
ال��ل��غ��ات، وت�سيف« من  اإن��ه��ا وقعت يف ح��ب 

موقع جامعة هارفارد 

من  درف��ي�����س��ي«  »اإين  الطالبة  رح��ل��ة  ب���داأت 
األ��ب��ان��ي��ا اإل����ى ه���ارف���ارد م��ن خ���الل كلمتني 

ب�سيطتني!
تروي »درفي�سي» ق�ستها وتقول »طاملا 
فوقعت يف حبها من  باللغات  منبهرة  كنت 
خالل مدّر�سة يف الرو�سة علمتني كلمتني 
ب�سيطتني بالجنليزية »كر�سي« و »طاولة«.
بلدة  ك��ان��ت يف  »درف��ي�����س��ي»  اأن  ورغ����م 
تتعلم  اأن  ق��ررت  فاإنها  التعليم  فيها  يندر 
ف���وج���دت اأن ه��ن��ال��ك ج�����ارا ل��ه��ا ك���ب���ريا يف 

خمتلفا  ال��ع��امل  اأرى  اأن  ا�ستطعت  خاللها 
اإن  وت��ق��ول  املعرفية؛  اآف��اق��ي  تو�سعت  وب��ه��ا 
ه��ن��ال��ك ع���ب���ارة ه���ي ال�����س��ب��ب يف و���س��ول��ه��ا 
اإذ كانت معلمتها تقول للطالب  لهارفارد؛ 
يف ال�سف الرابع اآنذاك اأن اأف�سل جامعة يف 
»درفي�سي« يف  العامل هي هارفارد فو�سعت 

ذهنها اأنها اجلامعة احللم.
 يف هذه املرحلة مل تياأ�س من حتقيق 
ح��ل��م��ه��ا، وت����ق����ول »وال��������دي مل ي����در�����س يف 
التي  اأم���ي  اإل���ى  ن��ظ��رت  ق��ط، لكن  اجلامعة 
ع����ادت ل��ل��درا���س��ة يف اجل��ام��ع��ة ع���ن ط��ري��ق 
اأن��ه��ا تقوم  ف��راأي��ت كيف  ال��درا���س��ة اجلزئية 

ب�����س��وؤون ال��ب��ي��ت  وت��رع��ى الأ����س���رة وت��ذاك��ر 
درو�سها، فهذا حفزين كثريا«. كان الطريق 
ال���ك���وؤود ف�  ب��ال��ع��ق��ب��ات  اإل����ى ه���ارف���ارد مليئا 
»درفي�سي« تعي�س يف مدينة �سغرية للغاية 
عملية  يف  ي�ساعدها  م��ن  هنالك  يكن  ومل 
طلبها  اأر���س��ل��ت  ولكنها  للجامعة،   ال��ت��ق��دم 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ن��ح��ة درا���س��ي��ة وت��ق��دم��ت 
للدرا�سة يف 15 رغبة وجاءت الرغبة 1٤ من 

ن�سيبها.
واأ���س��اف��ت »ال��درا���س��ة يف ه��ارف��ارد تعد 
بال�سفر عر  خرة حياتية، ولطاملا حلمت 
ال���ع���امل، وه����ذا م��ا مكنتني م��ن��ه ه���ارف���ارد، 

بقلم: هولي اليز
صحيفة » تايمز هاير اديوكاشن»

 
على  ال�����س��وء  �سلطنا  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  يف 
جتربة جامعة ولي��ة جورجيا،  يف حتليل 
ال��ب��ي��ان��ات ال���ك���رى ل��ت�����س��ل اإل����ى اأه��داف��ه��ا 
ولتقليل اخل�سائر يف الأموال التي يتكبدها 
الطالب مل�سلحته ولتقليل �سنوات التخرج 

لدى طالب مرحلة البكالوريو�س. 
جامعتي  ف�سنت�سعر�س  ال���ي���وم  اأم����ا 

»اريزونا �ستايت« و»نفت�س«. 
وت�����س��ت��خ��دم الأول�����ى ال��ب��ي��ان��ات داخ���ل 
التي  ال��ك��رى  احل��واج��ز  ملعرفة  الف�سول 
تقف اأم���ام ط��الب اجل��ام��ع��ة يف ال��ن��ج��اح يف 
مادة الريا�سيات بعد اأن اكت�سفت اأن العديد 
من الطالب ياأتون اأريزونا دون اأن يكونوا 
نائب  ق��ول  ح��د  على  للجامعة  م�ستعدين 
»اآرت  الأك���ادمي���ي  للنجاح  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
بالكمور»، موؤكدا اأن هذه م�سكلة ملمو�سة 

يف اجلامعات الأمريكية ب�سكل عام.
قامت  امل�����س��ك��ل��ة،  ه���ذه  ع��ل��ى  وللتغلب 
يف  التقليدية  املحا�سرات  باإلغاء  اجلامعة 
الريا�سيات»  »متجر  وو�سعت  الريا�سيات، 
اأجهزة  على  يجل�سون  طالبا  ي�سم  ال��ذي 
احل���ا����س���وب يف ال���وق���ت ال�����ذي ي��ح��ل��و لهم 
ل���درا����س���ة ال���ري���ا����س���ي���ات مب���ح���ت���وى م��ع��ني 

بالتن�سيق مع الأ�ساتذة.
للمحا�سرة»،  متاما  النقي�س  »اإن���ه 
لتعليم  اجلامعة  مدير  نائب  علق  هكذا 
اخل��ري��ج��ني، ف���رد ك����وري، ووا����س���ل »قبل 
الف�سل  اللتحاق يف  الطالب يف  يبداأ  اأن 
ي��ق��ي�����س ال���رن���ام���ج ق�����درة ال���ط���الب على 
نقطة  يف  وي�سعهم  املنهج  اأه����داف  تعلم 
يحتاجون  ل  بحيث  لهم  منا�سبة  ب��داي��ة 
اإل����ى م��راج��ع��ة اأم����ور ي��ع��رف��ون��ه��ا».  وهنا 
اأن��ه  مبجرد  ليوؤكد  »اآرت بالكمور«   ع��اد 
يف  ���س��ع��ف  وج����ود  ال��رن��ام��ج  يكت�سف  اأن 
م�ستوى الطالب يعالج نقطة �سعفهم يف 
اإن الرنامج  اأي  الدرا�سية...  املهارة  تلك 
ي��ت��م ه��ن��د���س��ت��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ط��ال��ب 
ه��ذا  تطبيق  نتيجة  وك��ان��ت  ال�سخ�سي. 
جناح  ن�سبة  زادت  حيث  رائ��ع��ة  الرنامج 

الطالب من 65% اإلى %85. 
اأريزونا بتطبيق املنهج نف�سه  وقامت 
على كل املناهج الأخرى كاجلر والأحياء 
وال��ك��م��ي��اء وال��ت��اري��خ وع��ل��م ال��ن��ف�����س وعلم 

القت�ساد.
وق���ال اآرت ب��الك��م��ور اإن��ن��ا ن��رك��ز على 
الأق�������س���ام الأدن�������ى ف����الأدن����ى ح��ت��ى ن�سع 

الطالب على الطريق ال�سحيح.

كيف تستخدم الجامعات األميركية البيانات الكبرى؟ )2-2(
امل��رح��ل��ة  اأن  ب��الك��م��ور  اآرت  واأ����س���اف 
اأن يتفاعل الرنامج مع الف�سول  التالية 
الأخرى مبعنى اأنه قد يكون هنالك مثاًل 
الفيزياء  تعلم  يف  ي��ك��اف��ح  هند�سة  ط��ال��ب 
ب�����س��ب��ب ع�����دم ف��ه��م��ه ح�������س���اب ال��ت��ف��ا���س��ل 
والتكامل، ويف هذه احلالة  يوجهه النظام 
اإلى درا�سة جزء معني يف ح�ساب التفا�سل 
ي��راج��ع��ه  ب���ح���اج���ة لأن  لأن������ه  وال���ت���ك���ام���ل 

لي�ستوعبه ا�ستيعاباً كامال.
 واأكد بالكمور اأن الأمر لن ي�ستغرق 
الأ���س��ت��اذ  م��ن  مكتبية  ���س��اع��ة  ن�سف  ���س��وى 
املتمثلة  امل�سكلة  على  يده  لي�سع  اجلامعي 

يف الفيزياء، وح�ساب التفا�سل والتكامل. 
اأريزونا البيانات  وا�ستخدمت جامعة 
الكرى يف اختيار الأ�ساتذة ممن لهم خرة 
اجلامعة  يف  م�سابهة  م�سكالت  يف  �سابقة 
لتدري�س للطالب، ويف تطبيق نظام يجلب 
التحليل  اأدوات  يف  املالية  الطالب  بيانات 
زي��ادة  اإل��ى  الرنامج  ه��ذا  واأدى  التوقعية. 
تدر�س  التي  ال��رام��ج  يف  اخلريجني  ع��دد 

لأربع �سنوات بن�سبة  19% منذ 2٠٠6. 

 جامعة نفتس
وناأتي جلامعة »تفت�س»، وهي اأهلية، ويرى 
مديرها انتوين موناكو اأن حتليل البيانات 
اأداء  يف  م�����س��وؤول��ي��ة  اأك���رث  امل��وؤ���س�����س��ة  يجعل 

ر�سالتها الأكادميية.
وت��ق��وم اجل��ام��ع��ة ب��ج��م��ع ب��ي��ان��ات عن 
ال���ط���الب والأ����س���ان���ذة وغ��ال��ب��ا م���ن خ��الل 
املوؤ�س�سي  ال��ب��ح��ث  مكتب  ي��ع��ده��ا  درا����س���ات 
والتقييم، وي�ستخدم تلك البيانات لقيا�س 
املوؤ�س�سات  يف  يحدث  مبا  ومقارنته  الأداء 
الأخ������رى يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وال���ع���امل 

اأجمع.
وي��ع��ت��ق��د م��ون��اك��و  اأن���ه »اإذا م��ا ب���داأت 
حتركت  كنت  اإن  ت��رى  اأن  فعليك  م��ب��ادرة 
قيد اأمنلة جتاه ذلك الهدف اأم ل؛ فالنظر 
يف البيانات ي�سمح لك باأن تقيم ما تفعل.»

وت�����راق�����ب ج���ام���ع���ة »ت���ف���ت�������س» ت��ن��وع 
ال���ط���الب والأ�����س����ات����ذة م���ن ح��ي��ث ال��ك��ل��ي��ة 
ت�ستخدم  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  وع��ل��ى  ال����واح����دة، 
الإن��ت��اج  لتتبع  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  »ت��ف��ت�����س« 
التي  الأم���وال  تذهب  اأي��ن  ولفهم  البحثي 
تدقيق  لتنفيذ  ت�سرفها اجلامعة، وكذلك 
املحتمل،  الغ�س  على  يديها  لت�سع  داخلي 
وكذلك للنظر يف تقيم الطالب لالأ�ساتذة 
ب�����س��ك��ل ج��ي��د.  ال��ف��ئ��ة الأخ�����رية  اأداء  ل��ف��ه��م 
وي�سيف موناكو اأن وجود البيانات ت�ساعد 
الإداريني والأ�ساتذة والأمناء وامل�ست�سارين 

على اتخاذ قرارات اأف�سل.

ن��ظ��ر خمتلفة  ل���وج���ه���ات  ت��ع��ر���س��ت  ول���ق���د 
فيها. وعا�سرت اأنا�سا من خلفيات خمتلفة 

وتعلمت من خرية اأ�ساتذة العامل«. 
«يف  »درفي�سي  �ستقيم  ال��ت��خ��رج  وب��ع��د 
على  بالفعل  وح�سلت  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
هذه  تطور  اأن  وت��اأم��ل  بو�سطن  يف  وظيفة 
الوظيفة من مهاراتها الكمية، واأن تدر�س 
واأك���دت  ال��دول��ي��ة.   التنمية  يف  املاج�ستري 
درفي�سي اأنها مرت بتجربة التحديات التي 
قائلة  وختمت  النامي،  العامل  دول  تواجه 
»ل ت��دع جم��ال ل��ل��ظ��روف  لكي حت��دد من 

تكون، ول تتخل عن اأحالمك اأبدا«.
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جامعات دولية

هل يجب أن نحلم؟!
اأحالما  ميلكون  ل  �سبابنا  من  العديد  اأرى  ب��اأن  كثريا  ُده�ست  لقد 
فاقدي  جعلهم  مم��ا  حتقيقها،  اإل��ى  وي�سعون  حياتهم  عليها  يبنون 
العزمية والإرادة، ي�ستمتعون فقط بالعي�س و�سط العبثية والفو�سى.
وهذا يف احلقيقة يذكرين مبوقف حدث يل عندما كنت �سغريا 
اإلى  وال��دي يف رحلة  العا�سرة من عمري حينما ذهبت مع  يافعا يف 
الرائع  مطارها  يف  جت��وايل  واأث��ن��اء  »ب��اري�����س«،  الفرن�سية  العا�سمة 
وقعت عيناي على لوحة اإعالنية معلقة يف جدار يتو�سط املكان كتب 
فيها »اأيها الإن�سان يجب اأن حتلم، فالأحالم جتدد حياتك«. ا�ستقرت 
اأبرمج  اأن  اإل��ى  اللحظة  تلك  منذ  ب��ي  داف��ع��ة  ذهني  يف  اجلملة  ه��ذه 

حلياتي اأحالما عديدة اأحاول حتقيقها.
كويلو«  »ب��اول��و  الرازيلي  الكاتب  رواي��ة  تاأتي  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
حياة  يف  الأح���الم  اأهمية  لتوؤكد  ب�»اخليميائي«  املو�سومة  ال�سهرية 
الإن�سان من خالل اإبرازها مل�سرية راع اإ�سباين فقري يدعى »�سنتياغو« 
جابه املخاطر وم�سى دروبا وعرة لي�سل يف النهاية اإلى حتقيق حلمه 
فالرغبة،  اجن����ازه،  اإل���ى  م��ا  ي��وم��ا  �سي�سل  اأن���ه  يتوقع  يكن  ال���ذي مل 

وبخا�سة الإرادة، هي التي اأو�سلته الى ال�ستطاعة باإذن اهلل.
يجب على �سبابنا اأن يحلموا ويعملوا حتى تتاأ�سل يف نفو�سهم 
اجلزائري  ال�ساعر  ق��ول  عليهم  وينطبق  احللم  ومتعة  الإرادة  ق��وة 

حممد العيد اآل خليفة:

اإن ال�سباب اإذا �سما بطموحه 
جعل النجوم مواطئ الأقدام

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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المملكة المتحدة
يف  التعليم  حلنة  عن  �سدر  تقرير  ح��ذر 
خ��روج  مغبة  م��ن  املتحدة  اململكة  ب��رمل��ان 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب������ي واأث���ر 
ذلك على النجاح الذي حققته  اجلامعات 
اإذا  اإل  الطويل،  الأم��د  على  الريطانية 
ق���ام���ت احل��ك��وم��ة مب��ع��اجل��ة م���ا ي��ع��رتي 
قطاع التعليم العايل من هجرة للعقول 

وغريها.
وح������ذرت رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، 
العايل  التعليم  اأن  م��ن  كارميكيل،  نيل 
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ال�����ذي مي���ت���از ب��امل��ن��اف�����س��ة 
�سيتعر�س  قولها،  العاملية، ح�سب  اجلادة 
ال���دويل  التناف�س  يف  الن��ت��ك��ا���س��ة  خل��ط��ر 
�سلبا على جناح  يوؤثر  بعد اخل��روج، مما 

اجلامعات.

المملكة المتحدة
ي��ن��اق�����س ال���رمل���ان ال���ري���ط���اين م�����س��روع 
»تغيريا  اإق����راره  ح��ال��ة  يف  �سي�سهد  ق���رار 
ج����ذري����ا« يف ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
بريطانيا، وهو و�سع نظام لتقييم جودة 
اخت�سارا  يعرف  اجلامعات،  يف  التدري�س 
مما  ال��ت��دري�����س«،  يف  التميز  »اإط���ار  با�سم 
اجلامعة  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ط��الب  ي�سجع 
ال��ت��ي ي��ري��دون��ه��ا، وي����وؤدي ل��زي��ادة ر���س��وم 
اجلامعات التي  حت�سل على تقييم عال.

جنوب أفريقيا
ق�����ررت ح��ك��وم��ة ج���ن���وب اأف��ري��ق��ي��ا زي����ادة 
والتنمية  الأب��ح��اث  على  الإن��ف��اق  ن�سبة 
من اإجمايل الناجت الوطني بن�سبة %1.5 
بحلول 2٠2٠، وهذه الن�سبة تعادل  �سعف 

كان  اإذ  ال�سابق،  يف  احلكومة  اأنفقته  م��ا 
ما  ح�سب  ذل��ك  ج��اء   .%٠.77 اإل���ى  ي�سل 
اأع��ل��ن��ت��ه وزي����رة ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، ناليد 
اأن��ف��ق��ت��ه حكومة  اأن م��ا  ب���ان���دور، م��وؤك��دة 
اإل���ى  و����س���ل   2٠15-2٠1٤ ع����ام  ب���الده���ا 
اأمريكيا  دولرا  مليون  ومائتي  مليارين 
يف حني كان الإنفاق مليارا و9٠٠ مليون 

دولر يف 2٠13-2٠1٤.

فلسطين
يف  الفل�سطينية  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ق��ان��ون  اأول  ت�����س��دي��ق  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ف��ة 
اإح��داث »تغيري  اأج��ل  لها عن التعليم من 
ج�����ذري« يف ���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل��ي��ة 
الفل�سطينية.  الأرا����س���ي  ع��ل��ى  التعلمية 
وكان الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، 

�سادق على ذلك القانون يف ال�ساد�س من 
اإبريل املا�سي، ليحل حمل نظريه امل�سري 
املطبق على قطاع غزة، والقانون الأردين 

املطبق يف ال�سفة الغربية. 

ماليزيا 
انطلقت فعاليات موؤمتر التعليم والتعلم 
بعنوان:  املا�سي،  اجلمعة  كوالملبور،  يف 
للم�ستقبل:  اجل����اه����زون  »اخل���ري���ج���ون 
للح�سول  العايل  التعليم  ت�سميم  اإع��ادة 
املوؤمتر  وناق�س  فعالية«.  اأك��رث  اأث��ر  على 
حت��دي��د م���ه���ارات اخل��ري��ج��ني امل��ط��ل��وب��ة 
التوظيف  مهارات  واإدراج  العمل،  ل�سوق 
وت��ط��وي��ر  وامل��ن��اه��ج  وال��ت��ع��ل��م  التعليم  يف 
للعمل،  وفقا  والتعلم  ال�سامل،  اخلريج 

واملناهج القائمة على املمار�سة.

السير مايكل باربر
خبير عالمي
في إصالح التعليم

يف م��ه��م��ة و���س��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق لإ���س��الح 
ماليني  �سبعة  ا�ستقطاب  ب��ه��دف  التعليم 
اأجل  وم��ن  امل��دار���س،  ون�سف طفل هجروا 

زيادة جودة التعليم.
وق���د اأع����د ب���ارب���ر  ت��ق��ري��ري��ن مهمني 
ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ه��م��ا »ك��ي��ف يت�سنى 
لنظم التعليم املح�سنة يف العامل اأن تتقدم 
»كيف  و   ،2٠1٠ ع��ام  و�سدر  الأف�سل«  نحو 
لأف�سل كليات العامل اأن تتقدم نحو القمة« 

و�سدر عام 2٠٠7.
يف �سيف عام 2٠1٠ كون باربر  فريقا 
متخ�س�سا لتاأ�سي�س معهد تو�سيل  الأفكار 
التعليمي يف الوليات املتحدة. وهذا املعهد 
يعمل مع قادة التعليم الأ�سا�سي والثانوي 
لتطبيق  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف  وال���ع���ايل 
نظرية »باربر« يف حتويل الفكرة اإلى واقع 

من اأجل اإ�سالح التعليم الأمريكي.
من �سبتمر 2٠11 حتى مار�س 2٠17، 
التعليمية  ال�سركات  اأك���ر  يف  ب��ارب��ر  عمل 
يف العامل )بري�سون(، واأدى دورا كبريا يف 
وطرق  التعليم  و�سيا�سات  ال�سركة  اأبحاث 

ع��م��ل ال�����س��ري م��اي��ك��ل ب��ارب��ر ن��ح��و 2٠ عاما 
والتعليمي،  احلكومي  الإ���س��الح  يف جم��ال 
ورئي�سا تنفيذيا ملوؤ�س�سة جمموعة بو�سطن 
الربحية،  BCG غري  العاملية   ال�ست�سارية 
ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء  رئ��ي�����س  م�����س��ت�����س��ار  وك����ان 

الأ�سبق، توين بلري.
در��������س ب����ارب����ر ال����ت����اري����خ يف ج��ام��ع��ة 
مدر�سا،  للعمل  ي��ت��درب  اأن  قبل  اأك�سفورد 
ومار�س التدري�س يف بريطانيا وزميبابوي. 
وق����دم ب���ارب���ر خ��دم��ات��ه ال���س��ت�����س��اري��ة 
»ماكنزي«  ل�سركة  ورئي�سا  �سريكا  بو�سفه 
مع  تعمل  التي  التعليم  خل��دم��ات  العاملية 
احل��وك��م��ات يف ���س��ت��ى ب��ق��اع ال���ع���امل. وق���دم 
تتعلق  ق�سايا  دول��ة حيال   ٤٠ ل�  ا�ست�سارات 
التعليمي  والإ���س��الح  العامة  بال�سيا�سات 

من الفكرة اإلى التنفيذ.
وي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا يف ب��اك�����س��ت��ان رئ��ي�����س��ا 
م�ساركا يف قوة عمل اإ�سالح التعليم ممثال 
يف  ال��دويل  التعاون  اإدارة  قبل  من  ومكلفا 
م�ست�سارا  ويعمل  الريطانية.  احلكومة 
ل��وزي��ر اإق��ل��ي��م ال��ب��ن��ج��اب، ���س��اه��ب��از �سريف، 

التعلم  واأ�سدى ا�ست�سارات كثرية يف الإبداع 
وقاد  جديدة،  وخدمات  منتجات  وتطوير 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات »ب���ري����س���ون« يف اأف���ق���ر ب���وؤر 
ال���ع���امل ع��ل��ى الإط������الق م���ن اأج����ل حتقيق 
اق��ت�����س��اد م��ت��ن��ام ب��وت��رية ���س��ري��ع��ة ويف تلك 

البالد الفقرية.

صندوق بيرسون 
ب��ري���س��ون للتعلم  ب���ارب���ر ���س��ن��دوق  ت���راأ����س 
بقيمة   2٠12 يوليو  يف  ماليا  عليه  املقدور 
التعليم  لتمويل  اأمريكي  دولر  مليون   15
تهدف  زهيدة  بتكلفة  املعدمة  امل��دار���س  يف 
ال���ع���امل،  دول  اأف���ق���ر  ال��ب�����س��ي��ط يف  ل��ل��رب��ح 
حيث  غ��ان��ا  يف  ال�����س��رك��ة  طبقته  وب��ال��ف��ع��ل 
»اأوميغا«  ا�سم  حملت  مدار�س   1٠ افتتحت 
اأن  لبثت  م��ا  ث��م  ط��ال��ب،  اآلف  �ستة  �سمت 
اأمتت �سهرها الرابع فاأ�سحت 2٠ تدر�س ل� 

11 األف طالب.
ال��ت��ع��ل��ي��م الأه���ل���ي  اأن  ب���ارب���ر   وي�����رى 
للتعليم  ومكمل  مهم  عامل  التكلفة  قليل 
اإليه  ينظر  اأن  وي��ج��ب  النامية،  ال���دول  يف 

التي  احلكومات  مع  ن�سطا  �سريكا  ب�سفته 
تريد اأن ت�سمن اأن يتلقى الأطفال تعليما 
ذا جودة عالية، موؤكدا اعتقاده اأن التعليم 
ي�ستطاع  م��ع��ق��ول��ة  ب��ت��ك��ال��ي��ف  امل���دار����س  يف 
حتملها تهدف للربح الب�سيط، ي�ستطيع اأن 

يفعل �سيئا.   
»ب���ارب���ر«  اأط���ل���ق   ،  2٠12 ن��وف��م��ر  يف 
م��ن��ح��ة ال��ت��ع��ل��م مب�����س��اع��دة وح����دة ال��ذك��اء 
للبحث  »ب��ري���س��ون»  �سركة  يف  القت�سادي 
ع����ن امل���ب���دع���ني يف ك����ل اأن�����ح�����اء امل���ع���م���ورة  
لتجميع »بنك البيانات« العاملي الذي ي�سم 
جم��م��وع��ات م���ن  ال��ب��ي��ان��ات ت�سم درا���س��ات 
PISA و  ال���دويل  ال��ط��ال��ب  تقييم  ب��رن��ام��ج 
الجتاهات يف الدرا�سة العاملية للريا�سيات 
والعلوم TIMSS وقيا�س التقدم يف التثقيف 
وال�����ق�����راءة ل���ط���الب ال�����س��ف ال����راب����ع على 

.PIRLS م�ستوى العامل

كتبه وأعماله
اأ������س�����ه�����ر ك����ت����ب����ه ع����ل����ى الط������������الق ك���ت���اب 
حتى  ال���ف���ك���رة  »م����ن  اأي   Deliverology

ال��ت��ن��ف��ي��ذ«، وه���و ك��ت��اب ي��ح��ت��وي ع��ل��ى نظام 
ت��وج��ي��ه��ي لإ����س���الح ال��ت��ع��ل��ي��م، ت��ب��ن��ت��ه ع��دة 
ح���ك���وم���ات، وي��ح��م��ل ع��ن��ا���س��ر م��ن��ه��ج من 
الفكر  ذل��ك  وتبنى  التنفيذ.  اإل���ى  ال��ف��ك��رة 
م��ن��ظ��م��ات دول����ي����ة م���ث���ل ال���ب���ن���ك ال���ع���امل���ي، 
والتنمية،  القت�سادي  ال��ت��ع��اون  ومنظمة 
التعاون  واإدارة  ال���دويل،  النقد  و���س��ن��دوق 
ال����دويل يف احل��ك��وم��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة. وم��ن 

كتبه اأي�سا:
رواد   دليل   :1٠1 الأفكار  تو�سيل   •

التعليم.

• حم��ي��ط الإب��������داع: وت���ن���اول فيه 
ع��ل��ى  امل���ط���ل���ة  اآ����س���ي���ا  دول  ن���ه���و����س 
امل��ح��ي��ط ال���ه���ادي ودوره�����ا يف ق��ي��ادة 

العامل والتعليم.
• ج���ي���ل اجل���ل���ي���د ق�������ادم: ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل والثورة القادمة فيه.
• الدليل الناق�س يف  ت�سليم نتائج 

التعلم.
• �سل اأكرث: طريق الفعالية. 

• القطاع العام: اإدارة من ل ميكن 
تروي�سه )املترعني(
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فضاءات

مشاهير يتجرؤون على الدين
يف الآون��ة الأخ��رية ظهر يف و�سائل 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م�����س��اه��ري 
ي��ت��ح��دث��ون ع��ن ال��دي��ن وي��ت��ن��اول��ون 
لأي  ميكن  ل  ح�سا�سة  مو�سوعات 
دون  م��ن  فيها  يتحدث  اأن  �سخ�س 
علم،  واملوؤ�سف اأنهم جتروؤا على اهلل 
العلم  م��ن  لديهم  ولي�س  ر�سوله  و 
م�سائل  ل��ل��خ��و���س يف  ي��خ��ول��ه��م  م���ا 
واغرتوا  غرورهم  زاد  ولكن  كهذه، 
من  اخل��وف  دون  متابعيهم  بكرثة 
م�سوؤولية كبرية يف الدنيا والآخرة.
اأولئك  جعلوا  املتابعون  ه��وؤلء 
امل�ساهري يتجروؤون على الدين دون 
ح��ي��اء، واأ���س��ب��ح ال��ك��ل يفتي وي��ديل 

لهم  الت�سدي  يجب  لذلك  بدلوه؛ 
الفئة  هذي  مواجهة  يف  والت�سديد 
وامل�سوؤولني  املتخ�س�سني  قبل  من 
رادع  دون  ت��رك��ه��م  لأن  ال���دول���ة  يف 
وال�����س��م��اح ل��ه��م  ب��احل��دي��ث يف ه��ذه 
متخ�س�سني،  غ���ري  وه���م  الأم������ور، 
ينذر بكارثة حقيقية و�سوف يبثون 
اأفكارا �سلبية جديدة على املجتمع، 
�سغار  متابعيهم من  بني  وبخا�سة 

ال�سن و�سعيفي التعليم.
ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث اأح���ده���م بكل 
وقاحة ويقول:  )ما فيه �سيء ا�سمه 
خوف من اهلل(، يجب اأن ن�ساأله: ما 
العلم الذي اأو�سلك لهذا ال�ستنتاج 

مثل  لتقول  امتلكتها  ج���راءة  واأي 
هذا القول؟ اأمل يقل اهلل عز وجل: 
اأمل  وخ���اف���ون...(  تخافوهم  }ف��ال 
ي��ق��ل اأي�������س���ا ج���ل ����س���اأن���ه: )واإي������اي 
فارهبون..(  )واإي���اي   ،)... َفاَتُّقون 
ع���ب���اده  م�����ن  ي���خ�������س���ى اهلل  )اإمن���������ا 

العلماء..(! 
اإن�����س��ان  ك���ل  ي���راع���ي  اأن  ب���د  ل 
تاأخذه  واأل  ق��ول  ب��ه م��ن  م��ا يلفظ 
بالتقول  متابعيه  وك���رثة  ���س��ه��رت��ه 
ف���اأن���ت  ر�����س����ول����ه  ع���ل���ى اهلل وع����ل����ى 
حم���ا����س���ب ب���ك���ل م����ا ت����ق����ول، وق����ال 
تعالى: )ما يلفظ من قول اإل لديه 

رقيب عتيد(. 

نصائح للتغلب
على قلق االختبارات

مشاري محمد القحطاني
طالب في السنة التحضيرية بالجامعة

مي��ث��ل  ال�����ت�����خ�����رج  ك��������ان  اإذا 
ح�������س���اد �����س����ن����وات ال����درا�����س����ة 
جم��ت��م��ع��ة ف������اإن الخ���ت���ب���ارات 
ت�سكل  وال��ف�����س��ل��ي��ة  ال�����س��ه��ري��ة 
ح�����س��ادا م�����س��غ��را مل���ا ي��در���س��ه 
اأو  ال���ط���ال���ب خ�����الل ال�����س��ه��ر 
ال���ف�������س���ل ال�����درا������س�����ي، لأن���ه���ا 
ت���خ���ت���ر م�������دى ا����س���ت���ف���ادت���ه 
مم�������ا ت�����ل�����ق�����اه م�������ن م�����ع�����ارف 
وع���ل���وم اأث����ن����اء ه����ذه ال���ف���رتة. 
وت���خ���ت���ل���ف اأح���������وال ال���ط���الب 
وانطباعاتهم عن  الختبارات،
ال��درا���س��ي  الف�سل  ان��ط��الق  م��ن��ذ  ب��ال��ه  يف  ي�سعها  م��ن  فمنهم 
ويحر�س على املذاكرة اليومية؛ ومن ثّم ي�ستقبلها بثقة وروح 
اأثناء  نف�سه  وي�سوف وي�سغط على  تفاوؤلية، ومنهم من يهمل 

الختبارات ليعو�س عما فاته، وي�ستقبلها بقلق وذهن م�ستت.
ال��ط��الب  ل��زم��الئ��ي  اأق����دم  اأن  اأود  ال��ت��ال��ي��ة،  ال�����س��ط��ور  ويف 
والطالبات ن�سائح من �ساأنها اأن ت�ساعدهم يف التغلب على قلق 

الختبارات، وهي كالآتي:
اأول: الجتاه اإلى اهلل وال�ستعانة به والتوكل عليه والدعاء 

بالتوفيق.
التهوية  حيث  من  للمذاكرة  املنا�سب  املكان  اختيار  ثانيا: 
والإ�ساءة، وتنظيم الكتب واملذكرات ب�سكل ي�سهل الرجوع 
اإليها، واجللو�س بو�سعية �سحيحة ومريحة، وتهيئة اجلو 
والبتعاد  والرتكيز  بالهدوء  والتحلي  بالطالب،  املحيط 
عن الأمور التي ل عالقة لها بالختبارات، مما ي�سغلك عن 

هدف اللحظة وهو حتقيق النجاح يف الختبارات.
ثالثا: البتعاد عن ال�سهر وعدم حرمان النف�س ما حتتاج 

اإليه من راحة و�سكون.
رابعا: اختيار ال�سديق املنا�سب الذي ي�سجعك على املذاكرة 
واملهملني،  ال�سوء  رف��ق��اء  ع��ن  والب��ت��ع��اد  النجاح،  وحتقيق 
كاللعب  ال��ط��رق  ب�ستى  النجاح  �سبل  ع��ن  يبعدونك  مم��ن 
واللهو وي�سّجعونك على اّتباع طرق عديدة للغ�س يف �سبيل 

النجاح.
ونظم  ل��ل��م��ذاك��رة،  منتظمة  ا�سرتاتيجية  ات��ب��ع  خ��ام�����س��ا: 

جدولك اليومي ب�سكل ل ترهق فيه نف�سك.
خام�سا: ل تن�س قراءة اأذكار ال�سباح وامل�ساء، علما باأن ذلك 
على  يجب  واإمن���ا  الخ��ت��ب��ارات،  ف��رتة  على  مق�سورا  لي�س 

امل�سلم اأن يلتزم بها ويواظب عليها يف جميع اأيامه.
والطالبات  ال��ط��الب  زم��الئ��ي  جلميع  اأرج���و  اخل��ت��ام،  ويف 

التوفيق وحتقيق النجاح.

 ريان خالد الثميري
طالب بقسم اإلعالم واالتصال

المنهاج النبوي سبب السعادة للبشرية
ال�سنة  م��ن  العظيم  الإرث  اإل���ى  نظرنا  اإذا 
النبوية املطهرة، تلكم الرثوة احلاوية بني 
ت�سمو  ال��ت��ي  وامل��ث��ل  القيم  معالى  جنباتها 
الإل��ه��ي،  اأه���ال للتكرمي  ل��ي��ك��ون  ب��الإن�����س��ان 
اأدركنا اأن ال�سنة النبوية املطهرة اأف�سل ما 
النفعالت  ويعالج  الب�سرية،  ال��ذات  يدير 
فنجد  الرتبوية؛  املناهج  وي�سع  النف�سية، 
ف��ي��ه��ا اأ����س���م���ى واأك����م����ل درج�������ات ال��ت��ه��ذي��ب 
لالأخالق  املوؤ�س�سة  القيم  واأعلى  والرتبية 
وامل��ق��ي��م��ة ل��ل��ع��الق��ات ال��راق��ي��ة، ول غ���رو يف 
اأنها جاءت لتعمل يف دائرة الأخ��الق، وقال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »اإمنا بعثت 
لأمتم مكارم الخالق«.

نبينا  ح���ي���اة  م���ن  واح������دا  م���ث���ال  اإن 
اأن  مي��ك��ن  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  ال��ك��رمي 
الب�سرية  للتنمية  متكامال  منهجا  يكون 
وال���ت���دري���ب وال���ت���ه���ذي���ب. وه�����ذه الأم��ث��ل��ة 
والنماذج التي جعلت الق�ساو�سة والرهبان 
والأح���ب���ار وع��ت��اة ال��ك��اف��ري��ن ي��وؤم��ن��ون ب��اأن 
حممد بن عبداهلل لي�س بب�سر عادي واإمنا 
احلائرين  لهداية  العاملني  رب  ر�سول  هو 

ولإ�سعاد الب�سر اأجمعني.

لعل املتاأمل للواقع الإ�سالمي يلحظ 
بو�سوح عدم الهتمام بال�سنة النبوية، فلو 
النبي  اأحدهم عن حديث حفظه عن  �سئل 
يعرفه  ب��اأن��ه  لأج���اب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سحيح  ين�سى  اأو  �سحيحا  به  ياأتي  وق��د 
اأح��د  وي��اأت��ي ب��ح��دي��ث �سعيف، ول���و ���س��األ��ن��ا 
ال��ط��الب ك��م ع��دد زوج���ات النبي ال��ك��رمي؟ 
وم��ا منهج  النبوية؟  الأح��ادي��ث  وم��ا ف�سل 
ا�ستفدت  وم���اذا  احل��ي��اة؟  يف  العظيم  النبي 
من فرتة درا�ستك لوجدنا الإجابات تخر 
التي  التعليم  األيم عن خمرجات  واقع  عن 

بال �سك توؤثر يف منتجات احلياة.
ال���ك���ارث���ة اأن���ن���ا ن��ح��ف��ظ ال���ع���دي���د من 
اأو  اإغ��ري��ق  فال�سفة  اإل���ى  تن�سب  ال��ع��ب��ارات، 
بينما  مهاجرين  ���س��ع��راء  اأو  ه��ن��ود  حكماء 
به  ن��ط��ق  للكلم  ج��ام��ع��ا  اأو  ح��ك��م��ة  ل جن��د 
ال�سادق املوؤيد بالوحي مع كرثة ما ورد يف 
ال�سنة من هدي �سحيح، وما اأحلى اأن تكتب 
متحلية با�سمه الكرمي لت�سيء لنا م�سافات 

احلا�سر الذي يعانى من ظلمة وظالم.
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  م��ن  امل��ط��ل��وب  اإن 
منهج  تطبيق  اأهمية  ح�سبانها  يف  ت�سع  اأن 
متكامل لتدري�س ال�سنة النبوية على اأ�سا�س 
متطور ي�ستوعب احتياجات الع�سر فتكون 
ال��رب��ط  ع��ل��ى  تدري�سها  يف  م��رت��ك��زة  ال�سنة 
عليه  اهلل  �سلى  القدوة  النبي  مبنهج  التام 
وحربها  �سلمها  احلياة  مع  وتعامله  و�سلم 
ال�سنة  توظيف  بد من  ل  ورخ��اه��ا.  �سدتها 
ال��ن��ب��وي��ة ورب��ط��ه��ا ب��احل��ي��اة ال��واق��ع��ي��ة كي 

يعي�س الإن�سان متزنا �سويا وفيا �سعيدا.

د. هيثم الطيب 
الوسيلة 
كلية العلوم واآلداب بتنومة
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قبل اأربعة اأعوام من الآن، قّدر اهلل يل 
اإل���ى جم���ال ال��ق��ان��ون رغبة  اأت��وج��ه  اأن 
م��ن��ي وط��م��وح��ا، وك��ان��ت ت��ل��ك اخل��ط��وة 
ه��ي الأول����ى، اأم���ا بقية اخل��ط��وات فقد 

اأتت على عجل!
ان��ت��ه��ي ب���ي امل���ط���اف اإل�����ى ح�����س��اد 
ث���م���ار ط���امل���ا متنينا  ل��ق��ط��ف  ال���ت���خ���رج 
قطفها، وعلى راأ�سها حلم التخرج من 

كلية احلقوق.
لي�س من املهم �سرد تلك اخلواطر 
اأو تدفق ال�سعور، بل علينا اأن نعود اإلى 
اخلطوة الأولى، ويف هذا ال�سدد، اأوجه 

اإل��ى زمالئي من ط��الب ق�سم  ن�سحي 
القانون بكلية العلوم الإدارية واملالية، 

بكافة م�ستوياته، واأقول:
• اقراأ واأرغم تلك النف�س ال�ساردة 
ل  وك��ف��اح  العلم �سر  ف��اإن  العلم،  ع��ن 

تاأتي ثماره بالراحة والدعة.
ع��ل��ى  اط�����الع�����ك  حت�������س���ر  ل   •
امل���ق���ررات ال��درا���س��ي��ة ف��ق��ط، ول تغ�س 
ت�سنع  التي  امل�سادر  بقية  عن  الطرف 

ملكتك القانونية.
• ا�ساأل واأكرث من ال�ستفهامات.. 
�سوؤالك  ط��رح  ول تخجل يف  ت���رتدد  ل 
تبقى  اأن  فالعيب  امل��ق��رر،  اأ���س��ت��اذ  ع��ل��ى 

على جهلك.
على  يقت�سر  ل  القانون  علم   •
ال��درا���س��ة ال��ن��ظ��ري��ة ف��ق��ط، ف��ال ت��رتدد 
املتخ�س�سني  اأح����د  م���ع  الل���ت���ح���اق  يف 

ميدانيا قبل تخرجك.
وت�سرفاتك  عاداتك  من  غري   •
الفو�سوية التي قد ت�سر بك يف حياتك 

العلمية والعملية م�ستقبال.
من  ب��ك��ث��ري  م��ل��ي��ئ��ة  • ج��ام��ع��ت��ن��ا 
التي  والتطويرية  الثقافية  الأن�سطة 
ت��ت��خ��رج قبل  اأج���ل���ك، ف��ال  �سنعت م��ن 
اأن  ت�����س��ت��ح��ق  ال��ت��ي  ���س��ريت��ك  ت��ك��ت��ب  اأن 
ُت��ق��راأ، وذل���ك ع��ر ال����دورات وال��ن��دوات 
وال������ل������ق������اءات ال���ت���خ�������س�������س���ي���ة وغ����ري 

التخ�س�سية.
�ست�سبح  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة   •
ي��وم��ا م��ن ال��ذك��ري��ات ال��ت��ي ت�سرد على 
اأ�سماع الأولد واحلفدة ورمبا الأجيال 
القادمة املتعاقبة، فاأي الذكريات تريد 

البوح بها؟!
 اأق�����ول ل���ك اأخ�����ي ال���ق���ان���وين: اإن 
هناك من ينتظرك كاجلاهل واملظلوم 
املخل�س  اأن��ك  يعني  ل  وه��ذا  واملحتاج، 

الوحيد ، وتذكر و�سية �سوقي:

وُكن يِف الطريِق عِفيَف اخُلَطى
ماِع، كرمَي الَنَظر �َسريَف ال�َسّ

وُك�ن َرُجاًل اإن اأَتْوا بعَدُه
يُقولوَن َم�َرّ وه�َذا الأََث�ر!

اخلجولة،  اخل��ط��وات  تلك  انتهت 
واأخ���ط���و بطريقة  ذا م��ت��خ��رج  اأن���ا  وه���ا 
اأكرث جراءة يف عامل اآخر ي�سرخ فيني 

يقول: اأدرك نف�سك ول تعجز!

الخطوة األولى
على طريق النجاح

قبطان الصحافة المحلية.. قينان الغامدي

وجوه

سارة القحطاني عبداللطيف سفر 
القحطاني 
طالب بقسم القانون 

اإعالم���ي ل ي�سبه���ه  اآخ���ر، و�سح���ايف من حقب���ة املميزين؛ 
وق���ف عل���ى قم���ة ال�سحاف���ة ال�سعودي���ة وح�س���ر كظاه���رة 
�سحافية نادرة لن يكررها الزمن؛ قيادي موؤثر ب�سخ�سية 
قوية و�سفافة؛ قاعدته الإدارة باحلب، وديدنه املو�سوعية 
وامل�سداقي���ة واجلراأة؛ قلم���ه وطني اجتماعي ل يعرف ال 
ال�س���دق؛ عندما يح�سر ا�سم���ه يف موؤ�س�سة �سحفية ي�ستد 
الره���ان على جناحها، اإن���ه �سيد الورق،  بلدوزر ال�سحافة،  

ال�سحفي ال�سجاع والكاتب اجلريء، قينان الغامدي
ب���داأ قينان م�سريته العملي���ة الع�سامية، معلم وحكم 
ك���رة ق���دم، ال���ى اأن تراأ����س حتري���ر ث���الث �سح���ف يف ط���ور 

ن�ساتها وتطورها.
ن�س���اأ يتي���م الأم، وترع���رع يف منطق���ة الباحة، اإل���ى اأن 
انتق���ل لإكمال درا�سته يف الطائف، وظل هناك حتى تخرج 
م���ن ق�س���م اللغ���ة العربي���ة يف كلي���ة املعلم���ني، وح�سل على 
لي�سان�س اللغة العربية من جامعة الإمام حممد بن �سعود 

الإ�سالمية.
عم���ل مدر�س���ا يف مدار����س الطائ���ف وج���دة، اإل���ى اأن 
ل�سحيف���ة  198٠، مرا�س���ال  ع���ام  ال�سح���ايف  م�س���واره  ب���داأ 
»ع���كاظ« ثم مدي���را ملكتبه���ا يف الطائف، وحم���ررا ملركزها 
يف جدة، ث���م تدرج من حمرر اأول اإلى �سكرتري حترير اإلى 
مدي���ر حتري���ر، حتى ب���ات واحد م���ن ثالثة ن���واب لرئي�س 
التحري���ر، وا�ستمر حت���ى اأواخر الت�سعين���ات وت�سلم رئا�سة 
حتري���ر »الب���الد« مدة عام���ني حيث طوره���ا وانت�سلها من 
اأزماته���ا املالي���ة وقفز مببيعاتها الى 22 األ���ف بعد اأن كانت 
15٠٠ن�سخ���ة، واحدث يف �سفحاتها نقلة نوعية فريدة اإلى 

اأن ترجل عن رئا�ستها.
واخت���ري قينان اأول رئي�س حترير ل�سحيفة »الوطن«  
ليق���ود رك���ب تا�سي�سه���ا وم�سريته���ا، وبق���ي فيه���ا نح���و ٤ 
اأع���وام، منها عام���ني حت�سرييني �سبقا ال�س���دور، وعامني 
بع���ده،  فجع���ل من »الوط���ن« بطاقمها املميز ال���ذي انتقاه 
بعناي���ة، اأقوى �سحيف���ة مقارنة مبثيالتها يف ذلك الوقت، 
وكان ل���ه الدور الأب���رز يف ت�سكيل �سخ�سيته���ا وروؤيتها الى 
اأن اأقي���ل، ث���م ا�ستم���ر ككات���ب عم���ودا يوم���ي  يف �سحيف���ة 

»الوطن«، يركز فيه على هموم املواطن.
ويف 2٠٠9 وافق وزير الإعالم عبد العزيز خوجة على 
تعيني قينان رئي�سا لتحرير �سحيفة »ال�سرق«، وكانت اأول 

�سحيفة ت�سدر يف عهد امللك عبداهلل، رحمه اهلل.

وليق���ني قين���ان املطل���ق  ب���اأن ال�سحاف���ة �سناع���ة له���ا 
متطلباته���ا واأحكامه���ا، حر����س حينها عل���ى مراقبة الداء 
وجودة النتائج، فتمكن مبهنيته و�سمريه الإعالمي احلي 

اأن ي�سهم يف تا�سي�س اإعالم جريء و �سادق واحرتايف.
واإميان���ا منه باأن العم���ل املوؤ�س�سي الناج���ح يحتاج اإلى 
بيئ���ة �سحية من العالقات بني موظفيه���ا وروؤ�ساءها، فقد 
اهتم باأن تكون عالقته مع كل من هم حتت ادارته، عالقة 
اأبوي���ة واأخوي���ة، ات�سم���ت باملرون���ة وال�سدة مع���ا وبالتجاوب 
واحلياد؛ فكان ي�ساركهم هموم حياتهم اخلا�سة والعملية، 
ويوبخه���م وي�سكرهم يوميا ويق���ف على م�سافة واحدة من 

عامل النظافة ومن املدير العام.
نقلت���ه احرتافيت���ه العملي���ة  الالمتناهي���ة لأن يك���ون 
اأول رئي����س حترير يحدث نقلة يف الإعالم ال�سعودي، حتى 
ت�س���درت »ال�س���رق« )يف عه���ده( امل�سه���د ال�سحف���ي الورقي،  
وا�ستطاع���ت اأن تكون حمط اأنظار املهتمني يف وقت تواجد 

فيه مناف�س اإلكرتوين اأقوى.
وّدع قين���ان »ال�سرق« م�ساء، واه���دى لزمالءه �سباحا 
ر�سال���ة م���ن نوع فاخ���ر ابتدءها بت�س���اوؤل موؤمل »كي���ف اأودع 
روحي وكيف التقيها«، اأكد فيها  اأن زمالءه وطالبه الذين 
تخرج���وا على يده، ه���م اأعظم مكا�سبه يف املجال الإعالمي 
على مدى ثالثة عقود،  تاركا لهم الو�سية الأهم يف العمل 

ال�سحفي »ل تر�سوا مبا دون الإبداع وال�سعود«.
غ���اب قين���ان ع���ن ال�سحافة لكن���ه مل يغب ع���ن اأذهان 
فبق���ي  ت�سرب���وا خرات���ه،  اأو  الوفي���اء مم���ن عمل���وا مع���ه 
بذك���ره ومكانت���ه العملي���ة الت���ي يعلوه���ا ال�س���دق �ساخم���ا، 
وخ���رج ب���رثوة حقيقية  ل تقدر بثمن، هي حمبة املوظفني 

والزمالء والقراء.

قل خيرا  أو اصمت
اأج���ري���ت يف جامعة  ل��درا���س��ة  وف��ق��ا 
اأري���زون���ا ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ف��اإن 
امل������راأة ت��ت��ح��دث مب�����ع�����دل)16225( 
ك��ل��م��ة يف ال����ي����وم، ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ح��دث 
كلمة   )15669( معدله  مبا  الرجل 

يف اليوم.
فاأي  الكبرية  ل��الأع��داد  ونظرا 
م���ن ه����ذه ال��ك��ل��م��ات ي��دخ��ل �سمن 
اأو���س��ان��ا  ال���ذي ق��د  ال��ق��ول ال�سديد 
��ِذي��َن  ���َه���ا الَّ اهلل ب��ه ح��ني ق��ال »َي���ا اأَيُّ

َ َوُقوُلوا َقْوًل �َسِديًدا  اآََمُنوا اتَُّقوا اهللَّ
َوَيْغِفْر  اأَْعَماَلُكْم  َلُكْم  ِلْح  ُي�سْ  )7٠(
َ َوَر�ُسوَلُه  َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اهللَّ
َع��ِظ��ي��ًم��ا )71(«.  َف�������ْوًزا  َف�����اَز  َف���َق���ْد 

)الأحزاب(،
 املق�سود بالقول ال�سديد وفقا 
ل��ت��ف�����س��ري ال��ع��ل��م��اء: ال���ق���ول احل���ق، 
املحكم،  ال�سائب،  الهادف،  الثابت، 
ال���������س����ادق، ال������ذي ي����واف����ق ظ���اه���رة 

باطنه.

كم من الأق��وال التي نقولها اأو 
وكم  ال�سداد؟  �سفة  حتمل  ن�سمعها 
ت���ذاع يف و�سائل  ال��ت��ي  م��ن الأخ���ب���ار 
الإع������الم حت��م��ل احل��ق��ي��ق��ة وي��واف��ق 
ظاهرها باطنها؟ وكم من الأحاديث 
املتداولة عر مواقع التوا�سل تكون 
ق��ول يحمل  وك��م  اأو هادفة؟  �سائبة 

ال�سداد  يف داخله؟
ن�����س��ت��م، ن�سخر  ن��ح��ك��م،  ن��ن��ت��ق��د، 
بالف�ساد  ال��ع��امل  ن�سف  ث��م  ون�سيئ 

وعدم ال�سالح ونحن منلك �سالحه 
�سداد  نتيجة  اهلل  جعل  اإذ  قولنا؛  يف 

القول، �سالح العمل.
اأك��رث  ن��ك��ون  اأن  م���اذا ل��و جربنا 
حذرا فيما نقول؟ وراجعنا كلماتنا 
قبل نطقها، وهل ما نقوله: �سحيح 
اتباعا  ال�سمت  نلتزم  اأو  وم��ف��ي��د؟ 
و  عليه  اهلل  ���س��ّل  امل�سطفى  ل��ق��ول 
�سلم: )من كان يوؤمن باهلل و اليوم 

الآخر فليقل خريا اأو لي�سمت(. 

قاب 
قوسين
أمل أبو مديني
طالبة بقسم
اإلعالم واالتصال
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اللغة واإلعالم

صواب

خطأ

عة
شائ

ء 
طا

أخ

م��ل��ي��ون قطعة   2 امل�����س��ن��ع  ُي��ن��ت��ج  خطأ: 
حديد يوميا.

مليوين قطعة  امل�سنع  ُينتج  الصواب: 
حديد يوميا. وال�سبب اأن العدد )2( ل 
ي�سّح اأن ُيذكر بعده املعدود، بل ُيكتفى 

بذكر املعدود مثنى.

خطأ: قابلته �سدفة.
الصواب: قابلته م�سادفة. وال�سبب اأن 
»م�سادفة«  »�سادف« هو  الفعل  م�سدر 

ولي�س »�سدفة«.

قدرها  م�ساحة  على  املبنى  يقع  خطأ: 
ثالثة وثالثون قدما.

م�ساحة  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ى  ي��ق��ع  الصواب: 
قدرها ثالث وثالثون قدما. وال�سبب 

ذل��ك  م��وؤن��ث��ة، وم���ن  »ال���ق���دم«  اأن كلمة 
اجل��م��ل��ة امل�����س��ه��ورة: ل��ه يف ال��ع��ل��م ق��دم 

را�سخة.

خ��ط��أ: ����س���اف���ر ال����وف����د يف ال���ع���ا����س���رة 
وخم�سني دقيقة من �سباح اليوم.

ال��ع��ا���س��رة  يف  ال��وف��د  ���س��اف��ر  الصواب: 
والدقيقة اخلم�سني من �سباح اليوم.

وال�سبب اأن الواجب يف العدد املعطوف 
التعريف  يف  يتفقا  اأن  اآخ���ر  ع��دد  على 
والتنكري، ويف اجلملة اخلاطئة ال�سابقة 
نكرة،  دقيقة(  )خم�سني  املعطوف  ف��اإن 
معرفة،  )ال��ع��ا���س��رة(  عليه  وامل��ع��ط��وف 
وه����ذا ل ي�����س��ح؛ ول���ذل���ك ح��ي��ن��م��ا قيل 
اإذ  العطف؛  �سح  اخلم�سني«  »الدقيقة 
�سار املعطوف معرفة كاملعطوف عليه.

خطأ: ال��ع��ل��م وامل�����ال ه��م��ا ع��م��اد ق��وي 
لتقدم الدول.

ال��ص��واب: ال��ع��ل��م وامل������ال ع���م���اد ق��وي 
ي�سرط  اأن���ه  وال�سبب  ال����دول.  لتقدم 
اأن  الف�سل  �سمري  ا���س��ت��ع��م��ال  ل�سحة 
ي���ذك���ر ب���ني م��ع��رف��ت��ني، وم����ا ب���ع���ده يف 

الأ�سلوب اخلاطئ ال�سابق نكرة. 
�سمري  ا�ستخدام  على  ال�سواهد  وم��ن 
ال��ف�����س��ل ب���ني م��ع��رف��ت��ني ق��ول��ه ت��ع��ال��ى 
)���س��ورة  ال��غ��ن��ي احل���م���ي���د«.  ه���و  »واهلل 

فاطر، 15(.
الإع���الم من  و�سائل  اإك��ث��ار  �سبب  ولعل 
املعرفة  ب��ني  الف�سل  �سمري  ا�ستعمال 
والنكرة، مرده احلر�س على التو�سيح 
امل��ت��ل��ق��ي،  ع��ل��ى  الأم�����ر  يلتب�س  ل  ح��ت��ى 

ولكنه خمالف لقواعد اللغة العربية.

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.

»�سهر  برنامج  فعاليات  اأخ���ريا،  اختتمت 
اللغة العربية يف الهند« الذي نظمه مركز 
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����دويل 
امل��دن  م��ن  ع��دد  يف  العربية  اللغة  خلدمة 

الهندية.
 وح�����س��ر احل���ف���ل اخل���ت���ام���ي �سفري 
الهندي،  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
الثقايف،  وامللحق  ال�ساطي،  �سعود  الدكتور 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ب��ن ���س��ال��ح ال�����س��ت��وي، 
اإ���س��اف��ة اإل���ى ع��دد م��ن امل�����س��وؤول��ني العرب 

والهنود.
كلمة  احلفل  خ��الل  ال�ساطي  واألقى 
اأ����س���اد ف��ي��ه��ا ب��ج��ه��ود امل���رك���ز وت��ع��اون��ه مع 
ال��ه��ن��دي��ة، وب��ال��ع��الق��ات  خمتلف اجل��ه��ات 
تعلم  على  واحلر�س  الهندية،  ال�سعودية 
العربية يف الهند، مبديا ا�ستعداد ال�سفارة 

الكامل للتعاون مع اأق�سام اللغة العربية.
الأمني  اأو�سح  �سحفي،  ت�سريح  ويف 

�سالح  بن  الدكتور عبداهلل  للمركز  العام 
العربية  اللغة  �سهر  برنامج  اأن  الو�سمي 
مع  بالتعاون  املركز  نفذه  ال��ذي  الهند  يف 
الهندي  اجلانبني  من  ال�سركاء  من  ع��دد 
وال�������س���ع���ودي، ح��ظ��ي ب��ق��ب��ول وا����س���ع ل��دى 
ت�سمن  الرنامج  اأن  اإل��ى  م�سريا  الهنود، 
للمهتمني  ال��ك��رى  الفعاليات  م��ن  ع��ددا 
والأ���س��ات��ذة  العلماء  م��ن  العربية  باللغة 
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف اجل���ام���ع���ات ال��ه��ن��دي��ة، 
وط����الب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا، 

وطالب مراحل التعليم العام.
خ�س�س  املركز  اأن  الو�سمي  واأ���س��اف 
اأ����س���ب���وع���ا خ��ت��ام��ي��ا ل���ل���رن���ام���ج، ت�����س��م��ن 
الفعاليات الكرى، ومنها: تنفيذ املوؤمتر 
املا�سي  الهند:  العربية يف  »اللغة  ال��دويل 
واحلا�سر وامل�ستقبل» يف يومني متتاليني 
ت�سمنا 1٠ جل�سات علمية، و�سارك فيهما 
الهندي  اجلانب  من  باحثا   5٠ من  اأك��رث 

يف  وم�سابقة  ال��ه��ن��د،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 
من   مئات  فيها  �سارك  العربية،  اخلطابة 
ال��ط��الب ال��ه��ن��ود، ون���دوة ب��ع��ن��وان »جهود 
امللك  وم��رك��ز  ال�سعودية  العربية  اململكة 
خلدمة  ال���دويل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
العربية«  اللغة  خدمة  يف  العربية  اللغة 
ت��ن��اول��ت اجل��ه��ود ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة 
للمملكة، واجلهود احلكومية والأهلية يف 
خدمة اللغة العربية، و�سارك فيها اأع�ساء 

الوفد ال�سعودي باأوراق علمية متنوعة.
اأطلق  املركز  اأن  اإل��ى  الو�سمي  واأ�سار 
خ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ات اإ����س���دارات���ه ع��ن اللغة 
العربية يف الهند، مهديا اأعدادا من هذه 
الكتب اإلى املكتبات اجلامعية، واملوؤ�س�سات 
اإل���ى حلقة  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ه��ن��د،  اللغوية يف 
ن���ق���ا����س م���ف���ت���وح���ة ب����ني الأ������س�����ات�����ذة م��ن 
والهندي عن طرائق  ال�سعودي  اجلانبني 
يف  تدريبي  ولقاء  العربية،  اللغة  تدري�س 

ندوات ودورات ومسابقات
بشهر اللغة العربية في الهند

الرتاث  العلمي، وحتقيق  البحث  مهارات 
يف امل��ج��ال ال��ل��غ��وي، ق��دم��ه اأع�����س��اء الوفد 
ال�سعودي امتداد للم�سار التدريبي �سمن 

الرنامج.
اأق��ام  الو�سمي،  ح�سب  امل��رك��ز،  وك���ان 
ث���الث دورات خ���الل الأ���س��ه��ر امل��ا���س��ي��ة يف 
ث����الث ولي�����ات ه��ن��دي��ة، وق�����ام ب���ع���دد من 
ال����زي����ارات ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة، ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا 
ك���ال م���ن م���دي���ر ج��ام��ع��ة دل���ه���ي، وم��دي��ر 
اجلامعة امللية الإ�سالمية، ومدير جامعة 
جواهر لل، وعدد من املوؤ�س�سات اللغوية 

الأخرى.
ووا����س���ل »مل ي��ك��ن ل��ه��ذا ال��رن��ام��ج 
الدويل اأن ينجح لول توفيق اهلل اأول، ثم 
العام  امل�سرف  التعليم،  وزي��ر  معايل  دع��م 
على املركز، وروؤية ال�سادة اأع�ساء جمل�س 
الأم��ن��اء ال��ذي��ن م��ا فتئوا ي��وؤك��دون دولية 
امل���رك���ز ب���دع���م ت��ن��ف��ي��ذ ال���رام���ج ال��ك��رى 

العربية  اللغة  انت�سار  ت�سهم يف دعم  التي 
وت��ع��زي��ز ح�����س��وره��ا يف ال�����دول ال��ن��اط��ق��ة 

بغريها«.
ُق�����ّدر له  امل���رك���ز  اأن  ال��و���س��م��ي  واأك�����د 
ب��ت��ع��اون��ه م��ع ع��دد  ال��ن��ج��اح  اأن يحقق ه���ذا 
م����ن ال�������س���رك���اء، وع���ل���ى راأ�����س����ه����م ���س��ف��ارة 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل���دى الهند 
وامل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ه��ن��ال��ك، 
واأك�������رث م����ن 26ج����ام����ع����ة م����ن اجل���ام���ع���ات 
ودل��ه��ي،  وك��ول��ك��ات��ا،  كاليكوت،  يف  الهندية 
وغ���ريه���ا، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى اأرب�����ع م��دار���س 
ث���ان���وي���ة، واحت�����اد اأ����س���ات���ذة وع��ل��م��اء ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��م��وم ال��ه��ن��د، واجل��ام��ع��ة امللية 
الإ����س���الم���ي���ة ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ت ف��ع��ال��ي��ات 
اللغة  �سهر  ل��رن��ام��ج  اخل��ت��ام��ي  الأ���س��ب��وع 
ال�سعودية  واجلامعات  الهند،  يف  العربية 
ال��ت��ي ���س��ارك اأ���س��ات��ذت��ه��ا يف ه���ذا ال��رن��ام��ج 
وهي: جامعة امللك �سعود، وجامعة الإمام 

واجلامعة  الإ���س��الم��ي��ة،  �سعود  ب��ن  حممد 
الإ���س��الم��ي��ة يف امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، وج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
�سكره  موجها  ال�سمالية،  احلدود  وجامعة 
يف  ال�سعودي  الوفد  اأع�ساء  الأ�ساتذة  اإل��ى 
اللغة  �سهر  ل��رن��ام��ج  اخل��ت��ام��ي  الأ���س��ب��وع 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  م��ن:  ك��ل  وه��م  العربية، 
حممد هادي مباركي، الدكتور �سعيد املال، 
والدكتور عبدالرحمن املح�سني، والدكتور 
حم��م��د را���س��ي ال�����س��ري��ف، واإل����ى الأ���س��ات��ذة 
ال��دورات التدريبية يف املدن  الذين قدموا 
الدكتور  الأ�ستاذ  وه��م:  املتعددة،  الهندية 
حم��م��د ب���ن ���س��دي��د ال��ب�����س��ري، وال��دك��ت��ور 
حم��م��ود ب��ن ع��ب��داهلل امل��ح��م��ود،  وال��دك��ت��ور 
�سهر  اأن  يذكر  امل��ال��ك��ي.  ح�سني  ب��ن  مطري 
اللغة العربية برنامج دوري ينظمه املركز، 
وتاأتي دورة الهند ثالثة بعد تنظيم دورتني 

�سابقتني يف كل من ال�سني واإندوني�سيا
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نبذة عن المجلس الدولي للغة العربية
جاء تاأ�سي�س املجل�س الدويل للغة العربية 
بناء على قرار من منظمة يون�سكو للرتبية 
والعلوم والثقافة، ن�س على اأن يكون  2٠٠8 
عاما دوليا للغات، ودعا اإلى تعزيز التعبري 
يف  واللغوي  الثقايف  والتنوع  التعددية  عن 
و�سائل الإعالم و�سبكات املعلومات العاملية، 
وت�سجيع احلوار بني احل�سارات والثقافات 
وال�سعوب واملحافظة على الرتاث و�سونه، 
ع��ن  ����س���در  ق������رار مم���اث���ل  اآزره  م����ا  وه�����و 
العامة لالأمم املتحدة عام 2٠٠7  اجلمعية 
ب���اأن ت��ك��ون يون�سكو ال��وك��ال��ة ال��رائ��دة  اأق���ر 

لهذه املنا�سبة.

دوليا  ع��ام��ا   2٠٠8 اإع���الن  ومبنا�سبة   
اإن�����س��اء املجل�س  ل��ل��غ��ات، مت ت��ق��دمي م��ب��ادرة 
يون�سكو فرحبت  اإلى  العربية  للغة  ال��دويل 
ال��ع��رب��ي��ة واملنظمات  ال����دول  ب���ه، وخ��وط��ب��ت 
بدعم  حظيت  التي  امل��ب��ادرة  لدعم  الدولية 

عربي ودويل كبري.
كمنظمة  املجل�س  ُي��ن�����س��اأ  اأن  واُق����رتح   
دول���ي���ة م�����س��ت��ق��ل��ة، ي���ك���ون م��ق��ره��ا يف دول���ة 
عربية متنحها املزايا واحل�سانات املمنوحة 
الأمم  اإط��ار  العاملة يف  الدولية  للمنظمات 
املتحدة. ومت اختيار دولة لبنان لتكون مقرا 
ملنظمات  وم��ك��ات��ب  ف���روع  ل��وج��ود  للمجل�س 

���س��ي��اق مت�سل،  ف��ي��ه��ا. ويف  امل��ت��ح��دة  الأم�����م 
اإن�ساء املجل�س الدويل للغة  ُعر�س مو�سوع 
العام  امل��وؤمت��ر  ٤1 من  ال���دورة  العربية على 
لحت���اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي ع��ق��د يف 
الآخ���ر 1٤29  رب��ي��ع   1٠ ال��ري��ا���س يف  مدينة 
اأك��رث من  2٠٠8، بح�سور  اإبريل   16 املوافق 

15٠ مدير جامعة عربية.
العام  امل��وؤمت��ر  بتاأييد  املجل�س  وحظي 
العربية  روؤ�ساء اجلامعات  وبدعم وم�ساندة 
ال���ذي���ن اأب������دوا ا���س��ت��ع��داده��م ل��ل��ت��ع��اون معه 
وت���ق���دمي ك���ل ال��ت�����س��ه��ي��الت ال���الزم���ة ال��ت��ي 
يطمح  ال��ت��ي  اأه���داف���ه  بتحقيق  ل���ه  ت�����س��م��ح 

املجل�س،  اأن�سطة  اأب��رز  وم��ن  حتقيقها.  اإل��ى 
املوؤمتر الدويل ال�سنوي للغة العربية، الذي 
بالتعاون مع منظمات عربية  دبي،  يقام يف 

وعاملية.
وق������د ان���ط���ل���ق���ت ال���������دورة ال�������س���اد����س���ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر، م��ط��ل��ع م��اي��و اجل�����اري، ب��رع��اي��ة 
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، 
ال��وزراء، حاكم دبي، �ساحب  رئي�س جمل�س 
مكتوم.  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ومن املقرر اأن ي�سهد ختام فعاليات املوؤمتر 
بن  ال�سيخ حممد  بجائزة  الفائزين  اإع��الن 

را�سد للغة العربية.

زكريا حسين

اأو���س��ح الأم���ني ال��ع��ام للمجل�س ال��دويل 
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
علي  الدكتور  الأ�ستاذ  �سابقا،  باجلامعة 
ال�����س��اد  ل��غ��ة  اأن  امل���و����س���ى،  ب���ن ع��ب��د اهلل 
التقنية  م��ع  متعددة  �سعوبات  واج��ه��ت 
يف البداية نتيجة غياب اخلراء الذين 
مي��ل��ك��ون ال����ق����درة ع��ل��ى رب����ط ال��ع��رب��ي��ة 
اللغة  اأن  م�ستدركا  احلديثة،  بالتقنية 
كلها متكنت  التحديات  الرغم من  على 
اأ�سكال  التقنية يف  اإلى عامل  الولوج  من 
اأن الأخ��رية متثل  اإل��ى  خمتلفة، م�سريا 

مطية لغة ال�ساد نحو العاملية.
علمية  مداخلة  يف  املو�سى  واأ�ساف 
متخ�س�س  دويل  م��وؤمت��ر  يف  ب��ه��ا  اأدل����ى 
ن��ظ��م��ت��ه اجل��ام��ع��ة يف وق���ت ���س��اب��ق "مع 
ت���ط���ور و����س���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة ك���ان���ت ال��ل��غ��ة 
املجالت  تلك  يف  تقدما  حتقق  العربية 
بحكم احلاجة املا�سة لل�سركات للو�سول 
املتزايد  امل�ستهلكني، وبحكم الطلب  اإلى 
ع���ل���ى ال��ت��ق��ن��ي��ة م����ن ق���ب���ل الإن���������س����ان يف 
الوطن العربي الذي ميثل �سوقا كبرية 
وب��ه��ذا  املختلفة؛  ومنتجاتها  للتقنية 
اأ���س��ب��ح��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة حم��ل اهتمام 
امل�����س��ن��ع��ة يف خم��ت��ل��ف دول  ال�������س���رك���ات 
املوؤ�س�سات اخلا�سة  العامل. وقد اجتهت 
التقنية  على  العتماد  اإل��ى  واحلكومية 
يف تطوير اإدارتها وخدماتها، واأ�سبحت 
التوا�سل مع  و�سائل  اأهم  التقنية متثل 

امل�ستفيدين يف جمالت خمتلفة".
للغة  ال���دويل  املجل�س  وع��ن جت��رب��ة 
العربية يف هذا املجال، قال املو�سى "لقد 
اأن يعتمد على  تاأ�سي�سه على  حر�س منذ 
الو�سول  يف  املختلفة  بو�سائلها  التقنية 
اإل����ى ج��م��ي��ع امل��ه��ت��م��ني ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
للم�ستفيدين  خدماته  اإي�سال  يف  واأي�سا 
التقنية  اأن  العامل، كما  من خمتلف دول 
���س��ه��ل��ت ع���ل���ى امل��ج��ل�����س ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث 
املعنية  وال��ت��وا���س��ل م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات 
�سواء من خالل  العربية  باللغة  واملهتمة 
املواقع الإلكرتونية مبا�سرة اأو من خالل 

و�سائل التوا�سل الجتماعي املختلفة".
يعكف  امل��ج��ل�����س  اأن  امل��و���س��ى  وب����ني 
باخلالقة،  و�سفها  مبادرات  على  حاليا 

ذاتي،  ب�سكل  العربية  اللغة  تعلم  ت�سهل 
للو�سول  املنا�سبة  التقنية  على  معتمدا 
دول  امل�ستفيدين يف خمتلف  اإل��ى جميع 
ال�ساد  لغة  تعلم  ت�سهيل  بهدف  العامل؛ 

وحتبيب النا�س فيها.
لن  امل��ج��ل�����س  "جهود  اأن  وك�����س��ف 
تتوقف عند هذا احلد، بل �سوف يدخل 
جم����ال ال��ت��ق��ن��ي��ة م���ن خ����الل م�����س��اري��ع 
احل��ايل؛  ال��وق��ت  يف  و�سعها  على  يعمل 
مناف�سة  لغة  العربية  اللغة  تكون  حتى 
والتقنية  العلمية  امل���ج���الت  ج��م��ي��ع  يف 
وال�������س���ن���اع���ي���ة وغ����ريه����ا م����ن امل���ج���الت 

احليوية والتنموية".

سيرة ذاتية
يذكر اأن املو�سى نال بكالوريو�س الرتبية 
من جامعة امللك �سعود، ثم تعني معيدا 

فيها، قبل اأن يبتعث اإلى اأمريكا لدرا�سة 
املاج�ستري والدكتوراه يف جمال التعليم 
تدري�س  يف  وتخ�س�س  امل��ق��ارن،  ال���دويل 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ل��غ��ة ث��ان��ي��ة، وت��ول��ى 
يف  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد  من�سب  لح��ق��ا 

جامعة امللك خالد.
و�����س����ارك امل���و����س���ى يف ال���ك���ث���ري م��ن 
ع��دد  ول���ه  والإداري�������ة،  العلمية  ال��ل��ج��ان 
م����ن الأب������ح������اث ال���ع���ل���م���ي���ة يف جم���الت 
وترجم  ووطنية،  وعربية  دولية  علمية 
ال����رتب����وي يف ت�سع  ال��ب��ح��ث  ك��ت��اب��ا ع���ن 
عن  مو�سوعة  األ���ف  كما  اأوروب���ي���ة.  دول 
ال��وط��ن العربي  اجل��وائ��ز وال��ت��ك��رمي يف 

ومل ين�سرها.
ول�����ه ك���ت���اب ب���ع���ن���وان )ن�������س���اء ب��ال 
ق��ي��ود... ن�ساء بال ح��دود(، يتحدث عن 
التحول التاريخي للمجتمع اجلنوبي يف 

جمتمع  من  ال�سعودية  العربية  اململكة 
زراع�����ي ت��ق��ل��ي��دي اإل�����ى جم��ت��م��ع ح��دي��ث 
وموؤ�س�ساتها  احل��دي��ث��ة  ال���دول���ة  ���س��م��ن 

املختلفة.
الفكر  موؤ�س�سة  تاأ�سي�س  يف  ���س��ارك 
ال���ع���رب���ي، وع���م���ل ب���ه���ا ث���م���اين ���س��ن��وات 
يف  ي�سهم  اأن  قبل  م�ساعدا،  عاما  اأمينا 
العربية.  للغة  ال��دويل  املجل�س  تاأ�سي�س 
الدولية  املبادرات  اأي�سا عددا من  وقدم 
وال��ع��رب��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة، وم��ن��ه��ا �سحيفة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���رب���ي ال���ت���ي ت���وق���ف���ت ب��ع��د 
�سدورها نتيجة غياب التمويل، ويكتب 
يف ���س��ح��ي��ف��ة ال���وط���ن ال�����س��ع��ودي��ة، ول��ه 
وال�سحف  املجالت  يف  اأخ��رى  اإ�سهامات 
والو�سائل الإعالمية الأخرى يف الدول 
ال�سعرية  الأع��م��ال  م��ن  وع��دد  العربية، 

والأدبية املن�سورة.

اختتام منتدى اإلعالم 
العربي في دبى

اختتمت يف دبي، الثالثاء املا�سي، اأعمال الدورة 16 من منتدى الإعالم 
العربي، مب�ساركة نحو ثالثة اآلف من قيادات العمل الإعالمي العربي 
املنطقة  يف  ال��راأي  و�سناع  الكتاب  واأه��م  والثقافية،  الفكرية  وال��رم��وز 

العربية.
و�سلطت نقا�سات املنتدى ال�سوء على مفهوم »احلوار احل�ساري« 
التحديات  اإقامته وا�ستحقاقات تفعيله يف مواجهة جممل  ومتطلبات 
التي ت�سهدها املنطقة العربية من جراء النزاعات الإقليمية املتفاقمة، 
امل�سلم  ال��ع��رب��ي  ب��الإن�����س��ان  ارت��ب��ط��ت  ال��ت��ي  امل�سوهة  ال�����س��ورة  وت�سويب 
اأذه��ان الكثريين ح��ول العامل، وال��دور املتوقع من الإع��الم يف هذا  يف 

ال�سياق.
وكان الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط حتدث 
للح�سور  مقدما  للمنتدى،  الأول  لليوم  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل 
العربي  العمل  م�ستقبل  على  احلالية  الأو�ساع  انعكا�سات  ب�ساأن  روؤيته 
امل�سرتك. وقال »ل بديل للجامعة العربية، واجلامعة انعكا�س للواقع 
العربي ومل ن�سهد مرحلة اأ�سعب من التي منر بها يف املرحلة احلالية«.
دبي  ن��ادي  رئي�سة  التنظيمية،  اللجنة  رئي�سة  قالت  جهتها،  م��ن 
لل�سحافة، منى املري »لدينا الفر�سة كي ن�سع الإعالم يف مقدمة قوى 
التاأثري الإيجابي يف حياة النا�س، بحوار ح�ساري اأ�سا�سه رقي اخلطاب 
وو�سوح الروؤية، ومن الإمارات ندعوكم لإقامة حوار جاد حول ما يجب 

اأن يتبناه الإعالم من خطوات ت�سهم يف جتاوز التحديات الراهنة«.

الموسى: التقنية مطية لغة الضاد
نحو العالمية
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ذك���ر امل��ح��ا���س��ر ب��ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
م���اج���د  الإ������س�����الم�����ي�����ة  اجل����ام����ع����ة  يف 
التوا�سل  بيئة  اأن  ال���زه���راين،  اأح��م��د 
اإل����ى  اأدت  »ف���ي�������س���ب���وك«  الف����رتا�����س����ي 
ت���������س����اوؤل ت����ع����ايل ال�������س���اع���ر ، م��ع��ل��ال 
ذل����ك ب���اأم���ور م��ن��ه��ا: رم���زي���ة ال�����س��اع��ر 
و�سيلة  »في�سبوك«  اإن  اإذ  واإن�سانيته: 
لرت�سيخ ح�سور الرمز ولي�س اكت�سافا 
جمهوره  مع  ال�ساعر  يتعامل  ل��ذا  ل��ه؛ 
بحذر بالغ لت�سويق ذاته، وعدم فقدان 

�سعبيته. 
الزهراين يف بحث علمي  واأ�ساف 
اأج�������راه ب���ع���ن���وان »ا���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��اع��ر 
ل��ل��م��ت��ل��ق��ي يف ف���ي�������س���ب���وك: درا�����س����ة يف 
املتلقني  ت��ن��وع  اأن  ال��ن��ق��دي«  ال�����س��ل��وك 
ب���وك يطم�س  في�س  ج��م��اه��ري  وت��ب��اي��ن 
اأزم��������ة ال���ث���ق���ة ب����ني امل����ب����دع وامل��ت��ل��ق��ي 
لالآراء  تقبال  ي�ستلزم  مما  املتخ�س�س، 

املطروحة ب�سعة �سدر. 

دراسة ترصد انعكاسات »فيسبوك« على اإلبداع الشعري

خالل  من  املوقع  ا�ستغالل  • ميكن 
اأك��ان��ت  ط��رح امل��ع��ل��وم��ات املهمة ���س��واء 
له  ���س��يء  واأي  اج��ت��م��اع��ي��ة  اأو  دي��ن��ي��ة 
ع��الق��ة مب���ج���الت احل���ي���اة ال��ت��ي من 

�ساأنها اأن تفيد امل�ستخدم. 
يف  وامل���ال  واجل��ه��د  ال��وق��ت  • ت��وف��ري 

التوا�سل مع الآخرين. 
• ي�ستخدم و�سيلة ترفيه وللم�ساركة 
يطرحها  التي  اجلماعية  الألعاب  يف 

املوقع مل�ستخدميه. 
من  حولنا  من  يجري  ما  • معرفة 

اأخبار واأمور مهمة.

التطبيق األزرق.. من مشروع تخرج إلى منصة تجمع البشر
»ف��ي�����س��ب��وك« م��وق��ع ل��ل��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 
اأ���س��ه��ه »م���ارك زوك���رب���ريغ« اأث��ن��اء درا���س��ت��ه يف 
ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد، وق���د اأط��ل��ق��ه حت���دي���دا يف 
اإليه  وان�سم   ،2٠٠٤ ع��ام  يناير  م��ن   ال��راب��ع 
املدير  حاليا  وه��و  �سافرين«،  »اإدوارد  زميله 
مو�سكوفيتز«  »ودا�ستني  لل�سركة،  التنفيذي 
)م�����رم�����ج( و »اأن����������درو م�����اك�����ولم« )ر����س���ام 
وم�ساعدة  »ف��ي�����س��ب��وك«  لتطوير  ج��راف��ي��ك( 
م���ارك ع��ل��ى اإمت��ام��ه ب�سكل اأف�����س��ل واأ���س��رع، 
الأم��ر؛  ب��داي��ة  يف  ب�سيطة  فكرته  كانت  وق��د 
هارفارد  داخل جامعة  الطلبة  يربط  كان  اإذ 
للتوا�سل فيما بينهم، وكان م�سروع التخرج 

ملارك؛ ومبرور الأيام ات�سع نطاق م�ستخدمي 
»ف��ي�����س��ب��وك« ل��ي�����س��م ج��م��ي��ع ك��ل��ي��ات م��دي��ن��ة 
بو�سطن، و�سيئا ف�سيئا اأ�سبح متاحا للعديد 
املتحدة.  وال��ولي��ات  كندا  يف  اجلامعات  م��ن 
�سهريا،  الن�سطاء  امل�ستخدمني  ع��دد  وي�سل 
مليار   1.55 اإل��ى  الإح�سائيات،  بع�س  ح�سب 
دقيقة   ٤2 جمموعه  ما  يق�سون  م�ستخدم، 
يوميا من وقتهم على املوقع؛ منهم 71% يف 
املدن و 72% يف ال�سواحي و 69% يف الأرياف.

من   %٤7 التطبيق  م�ستخدمو  وي�سكل 
وي�سغطون  الإن��رتن��ت،  م�ستخدمي  اإجمايل 
ع��ل��ى زر »لي����ك« )اإع���ج���اب( ٤.5 م��ل��ي��ار م��رة 

يوميا، وي�سجل املوقع اأربع مليارات م�ساهدة 
يوميا لت�سجيالت الفيديو.

فوائد »فيسبوك«
اإم���ك���ان���ي���ة  مل�������س���ت���خ���دم���ي���ه  ي���ت���ي���ح   •
ال���ت���وا����س���ل م����ع الآخ�����ري�����ن اأي������ا ك���ان 
موقعهم وم�ساركة ما ي�ساوؤون معهم 

من �سور ومقاطع فيديو. 
ال�������س���رك���ات  ب���ع�������س  ت�����س��ت��خ��دم��ه   •
كو�سيلة ت�سويق ملنتجاتها وا�ستقطاب 
ال��زب��ائ��ن م��ن خ��الل الإع���الن���ات على 

�سفحات املوقع.

اللغة واإلعالم

هدف الدراسة
عن  والك�سف  للتعرف  الدرا�سة  و�سعت 
واملتلقي،  املبدع  بن  التوا�سل  اأمن��اط 
والن�سجام  التوافق  يعهد  مل  ح��وار  يف 
ويتمثل  القدم،  منذ  جدليته  وامتدت 
ذلك يف �سلوك ال�ساعر ورّدة فعله حني 

يُحاور عن منتجه الإبداعي.
وق���د ظ��ل��ت من����اذج ه���ذه امل�����س��اءل��ة 
ق��ب��ل و����س���ائ���ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

حمدودة يف حّيزين هما: 
احليز املكاين: وهو البيئة التي 
من  العالقة  هذه  فيها  انح�سرت 

مثل املجال�س الأدبية.
ويتمثل  التخ�س�سي:  احل��ّي��ز 
ب��ال��ن��اق��د امل��ت��خ�����س�����س ال�����ذي ظل 
امل��ب��دع يف طموحاته  اأم����ام  واق��ف��ا 

املتخيلة.
ال��درا���س��ة، ح�سب  اأه��م��ي��ة  وتكمن   
على  التقنية  اأث��ر  ر�سد  ال��زه��راين، يف 

هذا احلوار النقدي بني املبدع واملتلقي، 
والإن�ساين؛  املكاين  اأفقه  ات�سع  وال��ذي 
وق��راء خمتلفني  وا�سعة  بيئات  لي�سمل 
اأن هذا  اإل��ى  اإ�سافة  يف الوعي وال��ذوق، 
الإل���ك���رتوين مب��ا يحمله من  ال���وع���اء 
على  اأث����ره  اأح����دث  ق��د  تفاعلية  قيمة 

امل�سامني الفنية والروؤى النقدية.
 وات��خ��ذت ال��درا���س��ة م��ن الو�سف 
النفاذ  يف  كا�سفتني  اأدات���ني  والتحليل 
اإلى اأعماق النماذج احلوارية بني املبدع 
واملتلقي، والتي ميكن عر�سها يف ثالث 

�سور، وهي: 
• القبول:  القبول لراأي املتلقي 
يف ال��ن��ت��اج ال�����س��ع��ري ل��ل��م��ب��دع هو 

موقف نقدي. 
تتعدد  وال�����س��رح:  التف�سري   •
النقدي  املوقف  ا�ستدعاء  اأ�ساليب 
ولعل  امل��ت��ل��ق��ي،  ق��ب��ل  م��ن  لل�ساعر 
اأ�سلوب ال�ستفهام  اأ�سدها ح�سورا 

ال�ساعر  ي�سطر  مم��ا  وال�������س���وؤال، 
اإلى ا�ستجابة ت�سطبغ بروؤية كلية 
اجلمال  من  نابعة  متموجة  ولغة 

املنبعث من ن�سه.
ال����ق����ب����ول  ك��������ان  ال��ت��ع��ل��ي��ل:   •
ال�سخ�سية  اإدراك��ا لأثر  والتف�سري 
بني  متيز  ح��ني  امل�سمرة  الناقدة 
م��واط��ن ال��ق��ب��ول وال��رف�����س، وهو 
م���ا ي����دل ع��ل��ى اأن ال�����س��اع��ر ل��دي��ه 
ت�������س���اع���ده يف اخ���ت���ي���ار  م���ق���وم���ات 
امل����ف����ردات وال���رتاك���ي���ب، ومت��ن��ح��ه 
م����راج����ع����ة م��ن��ت��ج��ه ب���ع���د وق����وف 
الق�سيدة.  واكتمال  الإلهام  تدفق 
وال�����������س�����وؤال ال�������ذي ت�����س��ت��ف��ت��ح ب��ه 
ال���درا����س���ة، ه��ل �ستظل ه��ذه  ه���ذه 
امتدادا  »في�سبوك«  يف  ال�ستجابة 

للواقع اأم انحرافا عنه؟
و���س��دد ال���زه���راين ع��ل��ى اأن���ه ل بد 
م���ن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اأن ت��ق��ن��ي��ة و���س��ائ��ل 

وجتويده، اأو من زاوية تعليمية تطلب 
ال��ت��و���س��ي��ح وال���س��ت��ف�����س��ار ع���ن بع�س 

مكونات الن�سيج ال�سعري.

الخاتمة والنتائج
تعايل  ت�ساوؤل  اأن  اإلى  الباحث  وخل�س 
ال�ساعر يف في�س بوك قد يعلل بالآتي: 
واإن�سانيته:  ال�ساعر  • رمزية 
لرت�سيخ  و���س��ي��ل��ة  »ف��ي�����س��ب��وك«  ف���� 
ح�سور الرمز ولي�س اكت�سافا له؛ 
بحذر  ج��م��ه��وره  م��ع  يتعامل  ل���ذا 
فقدان  وع��دم  ذات��ه،  لت�سويق  بالغ 

�سعبيته. 
ال��ت��ن��وع  ه���ذا  املتلقي:  تنوع   •
ي��ط��م�����س اأزم�����ة ال��ث��ق��ة ب���ني امل��ب��دع 
واملتلقي املتخ�س�س، فتنوع املتلقي 
املطروحة  ل���الآراء  تقبال  ي�ستلزم 

ب�سعة �سدر. 
• التعايل: موقف حلظي موؤقت 
يظهر ك��ردة فعل، وي��رتاج��ع ذلك 
تقت�سي  ال��ت��ي  الكتابية  ال��ل��غ��ة  يف 

التاأين والتفكري.
وت��و���س��ل��ت ال���درا����س���ة يف ال��وق��ت 
غياب  تعليل  اأن����ه ل مي��ك��ن  اإل����ى  ذات����ه 
بل  كالتعايل،  واحد  ب�سبب  ال�ستجابة 
ال�سياق  تظهر يف  اأخ��رى  اأ�سباب  هناك 
القدرة  عدم  ذلك  ومن  بندرة،  ولكنها 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
احلديثة والركون للطريقة التقليدية 
يف ال��ن�����س��ر ع��ر امل��ن��ت��ج ال���ورق���ي،  وق��د 
معرفية  �سبغة  ال�����س��ل��وك  ه���ذا  يتخذ 
اأن  ال�ساعر  ي��رى  ح��ني  نقديا  وموقفا 
منتجه الإبداعي ي�سل للقراء، في�سبح 
م��ل��ك��ا م�����س��اع��ا، وت��ت��وق��ف م��ه��م��ت��ه عند 
امل�سوؤولية  م��ن  ت��ه��رب  ه���ذا  ويف  ذل���ك، 
الأدب����ي����ة، وح���رم���ان ل��ل��وع��ي ال��ف��ن��ي يف 

انتقاله لالأجيال.
ويف ال�سياق نف�سه ل يرحب بع�س 
ويرى  ن�سه،  على  بالتعديل  ال�سعراء 
اأي تغيري يف الن�س يقل�س ويبطئ  اأن 
يف  وي��وؤث��ر  ال�سعورية  التجربة  جموح 
تقّبل  ينبغي  »لذا  و�سدقها؛  امتدادها 
ال��ن�����س وال���ب���ح���ث ع���ن ق����راءت����ه خ���ارج 
يف  املتمثل  التقليدي  النقدي  الإط���ار 
ال����رديء واجل��ي��د، وه��ذا  ب��ني  التمييز 
الراأي مبا له من وجاهة قد يوؤدي اإلى 
اإلى  نفي مو�سوعية اجلمال، ويحيلنا 
النطباعية العتيقة، فكل جمال معلل 
هو مثار عناية الدرا�سات النقدية على 

مر الع�سور«.

مثلث  على  تقوم  الجتماعي  التوا�سل 
)املر�سل،  الب�سر  بني  املعريف  التوا�سل 
وج��ود  ودون  اإل��ي��ه(  وامل��ر���س��ل  الر�سالة، 
اأو اخ��ت��الل  ال��ث��الث��ة  ه����ذه الأ�����س����الع 
اأهمية  وت��ق��ل  تختفي  اأط��راف��ه��ا،  اأح���د 
اجلديد،  القالب  هذا  �سمن  التوا�سل 
وب���ع���د ذل����ك ل ب���د م���ن و����س���ف امل��ن��اخ 
التوا�سل  ف�����س��اء  يف  ال�����س��ائ��د  ال��ف��ك��ري 
�سيلقي  مم��ا  »في�سبوك«،  الف��رتا���س��ي 
بظالله على طبيعة التوا�سل النقدي 

يف �سخ�سية املبدع.

االستجابة بين الشاعر والمتلقي
احلديث  م�سوغات  ال��زه��راين  وخل�س 
عن ال�ستجابة بني ال�ساعر واملتلقي يف 

»في�سبوك« يف العنا�سر الآتية:
ال���ف�������س���اء  امل���ك���ان: ومي����ث����ل   •
الفرتا�سي، وهو ما يتيح للمبدع 
الن����ف����الت واجل��������راأة يف ال���ط���رح، 
وب���ع���دا ت��خ��ي��ل��ي��ا ي���واك���ب ال���روؤي���ة 

الإبداعية املتخيلة.
كما اأ�ساف الختالف املكاين 
ت��ن��وع��ا وث������راء يف وع����ي امل��ت��ل��ق��ني 
وا����س���ت���ج���اب���ات���ه���م، ن����ظ����را ل��ت��ن��وع 
ومعارفهم  واأذواق���ه���م  اأج��ن��ا���س��ه��م 
يعد  ومل  ال���ن���ق���دي،  وت��اأ���س��ي��ل��ه��م 
املتخ�س�س هو من يحفل بالإبداع 
ف���ق���ط، ب����ل ه���ن���اك م����ن امل��ت��ل��ق��ني 
م��ن ي��ح��م��ل ذوق����ا م��ره��ف��ا، ووع��ي��ا 

متدفقا.
اأع����ق����اب  يف  ال���ك���ت���اب���ة   •
ال�سفاهية:  التي تهب للمقولت 
ع��م��ق��ا ور����س���ان���ة؛ ف��ال��ك��ت��اب��ة على 
املبدع  على  حتتم  بوك"  "في�س 
التعبري، وهذا  وال��دق��ة يف  ال��ت��اأين 
نابع من تفاوت فهم املتلقي وتنوع 

م�ساربه. 
االإن�����س��ان:   امل��ب��دع  • ن��اف��ذة 
وق���د اأت���اح���ت ���س��ف��ح��ات ال��ت��وا���س��ل 
عليه  وفر�ست  باملبدع،  التعريف 
الن�������س���ج���ام وال����ت����اآل����ف م����ع ه���ذه 
اخل��ا���س��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة، ال��ت��ي  تعني 
ي��درك،  ثنائي:  كائن  الإن�سان  اأن 

يتفاعل، يفعل. 

مستويات االستجابة النقدية
ت��ظ��ه��ر ب����ذور ه���ذا امل�����س��ت��وى يف نوعية 
زاوي��ة نقدية  الذي ينطلق من  املتلقي 
اأو  وحتليله،  املن�سور  ال�سعر  ق���راءة  يف 
الإبداعي  ال�سرح  تقدمي مقرتح لبناء 
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سؤال األسبوع

هادي الشهراني، ريم العسيري

اأ����س���اد ع���دد م��ن ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، 
واأ���س��اروا  الأخ����رية،  امللكية  ب��ال��ق��رارات 
اإل��ى  اأج��رت��ه »اآف�����اق»   خ��الل ا�ستطالع 
ج��اءت  امللكية  والأوام�����ر  ال���ق���رارات  اأن 
اأن��ه��ا،  م��وؤك��دي��ن  امل���واط���ن،  يف م�سلحة 
لعمل  حت��ف��زه  ال�سامية،  ال��ق��رارات  اأي 
اأف�����س��ل، لكي ي��زده��ر وي��ت��ق��دم ال��وط��ن، 
واأنها �ستزيد من حمبة ال�سعب للملك، 
اأه��م  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  اأن  والإح�سا�س 

ممن �سواهما.
وب������داأ ال��ط��ال��ب ف��ه��د ال�����س��ه��راين 
الختبارات،  تقدمي  زاوي��ة  من  حديثه 
اأم���ر ت��ق��دمي ف��رتة المتحانات  ف��ق��ال» 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال��ث��اين 
وك��ان الطالب  املنا�سب،  الوقت  جاء يف 
كيفية  م��ن  وال��ت��وت��ر  القلق  لديهم  زاد 
رم�سان،  �سهر  يف  والمتحان  امل��ذاك��رة 
اأنه �سهر عبادة و �سوم،  واملعروف عنه 
ارتفاع درج��ات احل��رارة  اإل��ى  بالإ�سافة 
ي�سكل  وه��ذا قد  ع��ام،  ب�سكل  اململكة  يف 
بع�سا من اجلهد امل�ساعف للطالب يف 

وقت الختبارات«.
م�ساري  الطالب  اأ�ساد  جهته،  من 

راتب  ب�سرف  امللكي  بالقرار  ال��وادع��ي، 
���س��ه��ري��ن ل��ل��م�����س��ارك��ني يف ال�����س��ف��وف 
البا�سلني،  ال��وط��ن  م��ن ج��ن��ود  الأول����ى 
اأمن هذا  وقال »جميع من ي�سهر على 
�سكر  ك��ل  ي�ستحق  وامل��واط��ن��ني  ال��وط��ن 
وتقدير ووقفة احرتام، ويف قرار �سرف 
راتب ال�سهرين دليل وا�سح على تقدير 
الدولة ووقوفها بجانب من ي�سهر على 
اأمنها و ا�ستقرارها، حفظ اهلل جنودنا 
اإلى  واأعادهم  البا�سلني من كل مكروه 
اأه��ل��ي��ه��م ���س��امل��ني وم��ن�����س��وري��ن، وحفظ 

اهلل اأمن هذا الوطن«. 

تحفيز وإنتاج
اإل��ى  الب�سري،  اأح��م��د  الطالب  واأ���س��ار 
�سرورة بناء الوطن من قبل ال�سباب، 
وقال »تعيني الدماء ال�سابة يف املنا�سب 
القيادية يف �ستى املجالت يعطي نوعا 
كبريا جدا من التحفيز والإنتاج لكون 
ال�سباب اأكرث حما�سة لتقدمي اجلديد 
من  لعدد  التعينات  وجملة  واملبتكر، 
املتقدمة  املنا�سب  ال�سباب يف  الأم��راء 
يف ال���دول���ة مب��ن��زل��ة اخل����ر ال�����س��ع��ي��د  
امل��ل��يء ب��ال��ت��ف��اوؤل مل��ن ي��ق��روؤه، كما اأن��ه 
مبهجا،  م�ستقبال  ط��ي��ات��ه  يف  يحمل 

ال�سن  يف  الأق����دم  ع��م��ل  نن�سى  ل  ك��م��ا 
وهذا جيد يف املوازنة، وكما ذكرت فاإن 
يتحلى  بينما  ب��الإق��دام  يتمتع  ال�ساب 

الكبري يف ال�سن باحلكمة«.   
يف ال�����س��ي��اق ذات�����ه، ق����ال ال��ط��ال��ب 
باأزمة  حممد الع�سريي »مرت اململكة 
اقت�سادية ا�سطرت الدولة اإلى اإيقاف 
امل��وظ��ف��ني وبف�سل اهلل  ع��ن  ال��ب��دلت 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بجهود  ث��م  ت��ع��ال��ى، 
الر�سيدة وتالحم ال�سعب مع القيادة، 
واإع��ادة  منها،  كبرية  ن�سبة  اجتياز  مت 
البدلت للموظفني كان خرا مفرحا 
اململكة  اأن  على  دل  للمجتمع،  و���س��ارا 
واقت�ساد  الأزم��ة بحكمة  تخطت هذه 

متني«.

قرار رادع
القحطاين  �سعيد  ال��ط��ال��ب  وو���س��ف 
م��ا ���س��در م��ن اإح��ال��ة ل��وزي��ر اخل��دم��ة 
القوي  بالرادع  التحقيق،  اإلى  ال�سابق 
اأع��م��ال��ه،  ي���راق���ب اهلل يف  ل��ك��ل م���ن ل 
وق��ال» ما �سدر من ق��رار ملكي ب�ساأن 
ال���وزي���ر ال����ذي مت اإع����ف����اوؤه وحت��وي��ل��ه 
ل��ل��ق�����س��اء ب�����س��ب��ب م���ا اأق�����دم ع��ل��ي��ه من 
لكل  ق���وي  رادع  ق��ان��ون��ي��ة،  خم��ال��ف��ات 

من ل يراقب اهلل يف اأعماله والأمانة 
اأن��ه دليل ق��وي على  اإل��ي��ه، كما  املوكلة 
ع���زم ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى حم��ا���س��ب��ة ك��ل من 
�سخ�سية،  لأغ��را���س  من�سبه  ي�ستغل 
وكل من يتعمد اإيذاء املواطن يف �سيء 

لي�س له فيه حق«. 

رأي الطالبات
الأع��م��ال  اإدارة  بق�سم  الطالبة  اأك���دت 
بكلية املجتمع، ب�ساير ح�سن اأبومي�س، 
اإي��ج��اب��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة ك���ان���ت  اأن الأوام�������ر 
للغاية، وحتديدا فيما يتعلق بالطالب 
اأن ه��ذه  اإل�����ى  وال���ط���ال���ب���ات، م�����س��رية 
اإيجابي  م��ردود  لها  �سيكون  ال��ق��رارات 
يف  �ست�سهم  كما  املواطنني،  حياة  على 
دع���م م�����س��رية الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، ملا 

حتمله من ب�سائر خري.
اأو���س��ح��ت  ويف م���وق���ف مم���اث���ل، 
ال��ط��ال��ب��ة م���ن ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��اأب��ه��ا 
اأ����س���واق احل��رب��ي اأن ه���ذه ال���ق���رارات 
اأف���������������ادت ال�������ط�������الب وال�����ط�����ال�����ب�����ات 
يف  ال��درا���س��ة  اأن  م��وؤك��دة  اجلامعيني، 
اأن  خ�سو�سا  �سعبة،  رم�����س��ان  �سهر 
الواحدة  يف  تكون  املحا�سرات  اأغلب 

ظهرا وحتى الثالثة ع�سرا.

ما أثر القرارات 
الملك�ية األخيرة
على حياة األسر 

السعودية؟

+ 
ق

فا
آ

كيف نستفيد من عودة البدالت؟
حميد بن عوض العنزي

اأ���س��دره��ا خ��ادم  ال��ت��ي  امللكية  الأوام�����ر 
اإع��ادة  وت�سمنت  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ال����ب����دلت مل���وظ���ف���ي احل���ك���وم���ة حت��م��ل 
دللت مهمة تتجاوز اجلانب املادي اإلى 
الوطني  البعد  حيث  من  اأعمق  هو  ما 
املواطنني  من  الر�سيدة  القيادة  وقرب 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، وه���و م���ا ي��ع��زز الثقة 
ال��را���س��خ��ة ل���دى امل��واط��ن ب���اأن همومه 
الأول��ى  املكانة  حتتل  دائما  ومتطلباته 
ق��رار مي�س تلك  اأي  واأن  القيادة،  لدى 

تالحم
العربية  اللغة  بق�سم  الطالبة  وت���رى 
اإب��راه��ي��م  ���س��ه��د  ب��اأب��ه��ا،  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة 
ح��ق��ق��ت  ال�������ق�������رارات  اأن  ال����ع���������س����ريي، 
رغ���ب���ات ال��ن��ا���س، و���س��ت��زي��د م���ن حمبة 
الوطن  اأن  والإح�سا�س  للملك،  ال�سعب 

واملواطن اأهم ممن �سواهما.
ال��ت��اري��خ  ال��ط��ال��ب��ة بق�سم   وق��ال��ت 
بكلية الآداب باأبها، روان �سعيد ع�سريي 
»����س���اأظ���ل ف���خ���ورة ب�����اأين اأن���ت���م���ي ل��ه��ذا 
وي�ساعد  الأبطال  حمى  وطن  الوطن، 
املحتاج، وطن اأ�سهم و اأعطى ما ميلك 
لأف�������راد ���س��ع��ب��ه ل����ريى ال��ب�����س��م��ة على 
ووطني  ملليكي  ال�سكر  فكل  وجوههم، 
على هذه القرارات العظيمة، و حماهم 

اهلل من كل �سر«.
بق�سم  الطالبة  و�سفت  ب��دوره��ا، 
�سعيد  اأ���س��م��اء  ال��ع��ل��وم،  بكلية  الفيزياء 
يف  ب�سفعة  ال��ق��رارات  ه��ذه  ال�سهراين، 
وج��ه ك��ل اأع���داء ال��وط��ن ال��ذي��ن ي��ودون 
تفكيك وحدة ال�سعب والقيادة، موؤكدة 
ح��ب  م����ن  زادت  ال������ق������رارات   ه�����ذه  اأن 
ولكل  له  وتقديرهم  للملك  املواطنني 

ما يقدمه يف خدمة الوطن.
غ�����ري ب���ع���ي���د ع���م���ا ����س���ب���ق، ق���ال���ت 

الطالبة من ق�سم التاريخ بكلية الآداب 
ف��اط��م��ة ع�����س��ريي اإن »ه����ذه ال���ق���رارات 
اأنف�سنا، وكان لكل  اإلى  ال�سعادة  اأدخلت 
قرار فائدة كبرية للوطن واملواطن، اإذ 
م�ست تلك القرارات يف جمملها معظم 
فئات هذا املجتمع من طلبة ومدنيني 
ول  غ���ريه���م.  و  ووزراء  وع�����س��ك��ري��ني 
اإذ عاد  اإيجابيا،  اأن لها م��ردودا  �سك يف 
ال�سعودية  الأ���س��ر  ح��ي��اة  اإل���ى  ال���ت���وازن 
من جديد بعودة البدلت، كما اأ�سعدت 
املرابطني على  ال��ق��رارات اجلنود  ه��ذه 

احلد«.
واأ�����س����اف����ت» اأ����س���ه���م ق������رار رات����ب 
ال�����س��ه��ري��ن ل��ه��م يف رف���ع م��ع��ن��وي��ات��ه��م، 
اأن القرار الأب��وي احلاين بتقدمي  كما 
الإجازة اإلى ما قبل �سهر رم�سان اأ�سعد 
ال��ذي��ن ي�سكلون  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 

ن�سبة عظيمة من املجتمع ال�سعودي«.
 وت���اب���ع���ت »ي��������درك امل���ط���ل���ع ع��ل��ى 
الأول���ى  ر���س��ال��ت��ني:  فيها  اأن  ال���ق���رارات 
حتذيرية اإلى كل من ي�ستخدم موقعه 
ومركزه يف الدولة، يف الف�ساد مهما عال 
تب�سريية  الأخ��رى  والر�سالة  من�سبه، 
ب��اأن وطننا قد جت��اوز بحمد اهلل  تفيد 

اأزمته القت�سادية على خري«.

املتطلبات �سيكون دائما حمل مراجعة 
وت��ع��دي��ل اإل���ى م��ا ه��و اأف�����س��ل. امل��واط��ن 
البدلت  تلك  اأوقفت  عندما  ال�سعودي 
ك����ان ي��ع��رف اأن اأ����س���ب���اب ذل����ك ظ���روف 
وال��ع��امل،  املنطقة  بها  مت��ر  اقت�سادية 
وتفاعل معها مب�سوؤولية ووطنية، ولأن 
ثقة املواطن بحكومته عالية جدا فقد 
الدولة دائما قريبة  باأن  كان على ثقة 
التح�سن  فر�سة  لح��ت  م��ا  ومتى  منه 
من  امل�ستفيدين  اأول  امل��واط��ن  �سيكون 

ذلك، وهو ما ح�سل بالفعل.
اإع���ادة  ل��ق��رار  ���س��ري��ع  با�ستعرا�س 

البدلت �سنجد فيها البعد الجتماعي 
وان��ع��ك��ا���س��ه��ا ع��ل��ى رف���اه���ي���ة وم��ع��ي�����س��ة 
امل����واط����ن وال���ت���ي مت��ت��د اإل�����ى ال��ت��ع��ل��ي��م 
الحتياج  اأوج��ه  من  وغريها  وال�سحة 
ال��وق��ت ميكن  ن��ف�����س  واخل���دم���ات، ويف 
املا�سية  الأ���س��ه��ر  م��ن  ال��ع��رة  اكت�ساب 
ال���ت���ي اأوق����ف����ت ف��ي��ه��ا ه�����ذه ال����ع����الوات 
والبدلت وتاأقلم الكثري من النا�س مع 
تخفي�س  �سيا�سة  واعتمادهم  الو�سع 

و�سبط امل�سروفات.
ومي���ك���ن ال����س���ت���ف���ادة م���ن جت��رب��ة 
ر�سيد  منهج  اتباع  يف  املا�سية  ال�سهر 

العمل على  امل�����س��روف��ات وحم��اول��ة  يف 
ادخ���ار ول��و ج��زء م��ن ه��ذا امل���ورد امل��ايل 
امل��ت��م��ث��ل ب���ال���ب���دلت، ف��ن��ح��ن ل��الأ���س��ف 
ن��ف��ت��ق��د ���س��ي��ا���س��ة الدخ�����ار ، و���س��ب��ق اأن 
دعوت يف مقال �سابق اإلى وجود حملة 
الدخ��ار  اأهمية  ح��ول  وتثقيف  توعية 
لدى  خ�سو�سا  الثقافة  ه��ذه  وتعزيز 
ينبغي  ما  ال�سباب من اجلن�سني، وهو 
موؤ�س�سات  قبل  م��ن  الآن  عليه  العمل 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  امل��دين  املجتمع 

والرتبوية.
نقال عن جريدة »اجلزيرة«
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تقنية

عبدالعزيز وال� 100 
ساندويتش )2-2(

من  طلب  ال���ذي  عبدالعزيز  ت��غ��ري��دة  ع��ن  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  حتدثنا 
عمال  على  لتوزع  �ساندويت�س   1٠٠ امل�سهورة،  ال�ساورما  مطاعم  اأح��د 
النظافة، مقابل اإعادة التغريدة بعدد يحدده املطعم الذي بدوره، قابل 

املبادرة الطيبة باأخرى، واأّمن 1٠٠ �ساندويت�س دون اأي مقابل.
امل�سهور  واملطعم  عبدالعزيز  موقف  اأحدثه  ما  اأي�سا،  وتناولت 
انهالت م��ن ع��دد من  التي  امل��ب��ادرات  م��ن حتريك للمياه م��ن خ��الل 
يجدون  ال��ذي��ن  اإل��ى  اأ���س��رت  وامل�ست�سفيات،كما  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
ما من  انتقاد كل  واإدمانهم  لأفكارهم،  ال�سوداوية مالذا  يف ظلمتهم 
�ساأنه اأن يو�سح لالآخر باأننا اأمة م�سلمة متحابة متكاتفة، نعمل بقول 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر 

اجل�سد بال�سهر واحلمى«.
عقله،  �سندوق  وخ���ارج  باإيجابية  يفكر  مل��ن  بحاجة  ال��ي��وم  نحن  ك��م 

لنواجه كل �سلبي مل ولن يوقد �سمعة يوما ما.
ولهذا املت�سائم الذي يعمل يف الظالم، نقول: اأح�سن النية، ول ت�سئ 

الظن الذي يعرف بع�سه بالإثم.
الكثري من م�ساكل  وت�سمل  لتعم  مبادرة عبدالعزيز  بيد  اأخذنا  ولو 
حياتنا اليومية، لوجدنا تفاعال كبريا من جميع فئات املجتمع،  �سنجني 

ثمارها حال.
ففئات عديدة يف املجتمع، هي باأم�س احلاجة ليد العون، يف زمن كر 
واأ�سوات  اأ�سوات  فيه  وتعالت  والدنيا،  العليا  الطبقتني  فيه احلاجز بني 

تتمنى اأن جتد من ين�ست لها.
لن�سطف جميعا، مطالبني بتعميم مبادرة عبد العزيز، لت�سمل جميع 
اأن ميد يد العون لكل حمتاج، ولنطلقها  الفئات املحتاجة يف وطن اعتاد 

على كامل وجه الكرة الأر�سية با�سم »مبادرة اخلري للجميع«!
ل  حمتاج  �سفاه  على  ب�سمة  فر�سم  تندموا،  فلن  وفّعلوها،  افعلوها 

تقدر بثمن!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

يل
فا

رو
و ب

كن
ت

جوردون جولد.. مخترع أشعة الليزر

فون مارت

ساعة ذكية من كاسيو  CASIO ب� 500 دوالر 
ضمن فعاليات مؤتمر CES، عرضت شركة كاسيو CASIO ساعتها الذكية Pro Trek Smart WSD-F20 . وتتميز F20 بدعمها للبارومتر، 
 F12 مع ذاكرة عشوائية 512 ميجابايت وسعة تخزين داخلية قدرها أربعة جيجابايت. وتعمل GPS إضافة إلى وجود بوصلة رقمية ومستشعر
بنظام تشغيل Android Wear 2.0 مع خاصية مقاومة الماء لعمق 50 مترا، وقد حرصت الشركة على تزويد الساعة بشاشة تعمل باللمس 
قياسها 1.32 بوصة، تدعم الصور األحادية لتوفير وضوح أعلى. وتتوافر F20، باللونين األسود والبرتقالي، وبسعر يبدأ من 500 دوالر أميركي.

سين التقنية من ذاكرة التقنية
س: ما أسرع طريقة 
للطلب من هايبر 
ماركت؟
ج: عن طريق تحميل التطبيق الجديد 
Zad Fresh ، فمن خالل واجهته 
البسيطة تستطيع تحديد موقعك 
والطلب من البقالة أو هايبرماركت مع 
تحديد األسعار، وعروض التخفيضات، 
وبعدة دقائق فقط تكمل طلبك ليتم 
إرساله إليك وأنت في منزلك.

تضخيم الضوء )الليزر(
تقنية انبعاث إشعاع 
كهرومغناطيسي يتطابق 
فيها الطور الموجي،  وتتحول 
الموجات إلى نبض ضوئي بطاقة 
عالية تسمى الليزر.
ويرجع تاريخ اختراع الليزر
إلى عام 1960، ويعد

الباركود في السوبرماركت من 
أولى استخدامات الليزر
في الحياة اليومية

اال�سم: جوردون جولد 
امليالد: 17 يوليو 192٠ 

مبدينة نيويورك.
اجلن�سية: اأمريكي.

التعليم: جامعة بيل،
كلية الحتاد،

جامعة كولومبيا.
املهنة: عامل، فيزيائي، 
خمرتع، اأ�ستاذ جامعي.

�سبب ال�سهرة: ت�سخيم 
ال�سوء بانبعاث الإ�سعاع 

املحفز)الليزر(.
الوفاة: 16 �سبتمر 2٠٠5.
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
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aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري
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هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

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

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

ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

إعالنات جامعية: مفقودات يرجى ممن يعثر على أي من المفقودات المذكورة في هذه الصفحة تسليمها إلى عمادة القبول والتسجيل مع الشكر والتقدير
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فقدان شهادة
بطاقة صراف

فقدان وثيقة
وثيقة تخرج
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بطاقة صراف
بطاقة صراف

فقدان تصريح
بطاقه جامعية

بطاقه صراف
بطاقة صراف

عبداالله عبده سعيد
عبير حسين عبود الشهراني

عبدالمجيد محمد  عوضة
سحر سعيد مبارك الشهراني

ذياب محمد الدوسري
هند زاهر الشهري
رضيه حسن الشريف

بشائر حسن القحطاني
عبداهلل محمد ابو طالب

اشواق عبداهلل الشهراني
وجد تركي الحمداني

وجدان احمد ناصر
رقيه سالم عسيري

منى ناصر ال سلطان
مريم علي القحطاني
ابتسام عايض عسيري

سلمى محمد ال غاصب
خالد احمد طالب

فاطمة جلعود القحطاني
مشاعل مبارك الشهراني

دينا محمد العلكمي
عبداهلل يحيى سهلي
عايشه احمد عبداهلل

سارة سعيد القحطاني
حمزه حمد البارقي

عفاف معيض الشهراني
سميه عبيد علي مزهر

محمد حسن يحيى
سعيد عبداهلل ال جفشر

بتول خالد ال شلوان
تهاني محمد عبداهلل

بندر محمد حمد
فاطمة محمد الوادعي
أحمد حسين القحطاني

هند سعيد القحطاني
عايشة ناصر ال مزهر

عبدالسالم منصور القحطاني
عايشه ناصر ال مزهر

نوال علي ال جابر
نفله محمد القحطاني

1078716824
434812717
437807825
434815168

1067243756
430837696

1015382839
431808844
436806836
434823488
433824174
433807864
435807425

9162
432802207

43081804
436807767
435823328
432805082
435807450
434805573
436807478
434819398
434800176
432816675

1077415154
437804489
437804489

1045928908
1076556511

436801355
437848021
437804426

258305
425820081
430810197
433806696

1044626073
437807178
435801314

بطاقه صراف
بطاقة صراف الي

بطاقة صراف
بطاقة صراف
وثيقة تخرج

شهادة جامعية
وثيقة تخرج

وثيقة التخرج
بطاقة صراف
بطاقة صراف
بطاقة صراف
وثيقة تخرج

بطاقه جامعية
وثيقة تخرج
بطاقة صراف
وثيقة تخرج
بطاقة صراف
بطاقة صراف

بطاقة جامعية
بطاقه جامعية

بطاقة صراف
بطاقة صراف
وثيقة تخرج

بطاقه جامعية
بطاقه جامعية

وثيقة تخرج
بطاقه جامعية

بطاقة صراف
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

بطاقه جامعية
بطاقه جامعية
بطاقه جامعية

وثيقة تخرج
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج
وثيقة تخرج

بطاقه جامعية
بطاقة جامعية

فاطمة سعود خلوفه األحمري
العنود محمد ابراهيم
نورة سعيد الشهراني

بدرية عوض
سمير ابراهيم الجعيد

صالحه علي القحطاني
اسماء محمد ال طالع

رقيه مرشد سعيد الشهراني
مريم حسين الكعبي

اسيا عبداهلل يحيى
وليد محمد خالد

مانع عبداهلل ال حميد
يوسف علي ال عبداهلل

صالح حسين زارب
رنا ظافر الشهري

عبدالرحمن حمدان االسمري
رهف يحيى صالح

ناصر سالم القحطاني
هنادي محمد سعيد 

عبدالعزيز عبداهلل عسيري
محمد عمر عسيري

طفله موسى مشاري
طارق سعد عبدالرحمن الشهري

هاشم يحيى النعمي
محمد عبدالرحمن المطوع

غادة احمد الكودري
اماني صالح الوادعي
اماني صالح الوادعي

جايد حسن بو ساق
محمد عايض بو قيس
سالم سعد ال مجري

منار عبداهلل مناع العسيري
بشرى سعيد الشهراني

سلطان مروعي ابراهيم
عبداهلل هادي ال سليمان

سعيد عابد الصعيدي 
عايض معيض مسفر
عبد العزيز الشحيتان

تركي محمد القحطاني
هدى مستور القرني
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غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس غائم 

جزئيا
غائم 
غائم مشمسماطر

جزئيا
غائم 
جزئيا غائم
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أمطار 
رعدية

غائم 
ماطر

غائم 
ماطر

أمطار 
رعدية

أمطار 
رعدية

إصدار خاص من »آفاق«
يبداأ العد التنازيل للعدد اخلا�س الذي تعمل عليه �سحيفة »اآفاق« 
مبنا�سبة اأبها عا�سمة ال�سياحة العربية 217، م�ساركة من اجلامعة 
يف الحتف���ال به���ذه املنا�سب���ة الدولي���ة الك���رى يف املنطق���ة، بل على 

م�ستوى اململكة.
وبهذه املنا�سبة نرجو من جميع من�سوبي اجلامعة ممن يرغب 
يف امل�سارك���ة مبقال اأو مو�س���وع اأو معلومة اأن يبادر اإلى اإر�سالها اإلى 
بري���د ال�سحيف���ة، فنح���ن نري���د اأن يك���ون ه���ذا الع���دد ا�ستثنائي���ا يف 
امل�سم���ون وال�س���كل، كما اأن توزيعه �سيبداأ باإذن اهلل ابتداء من �سوال 
الق���ادم، ويت���وزع خ���الل الأ�سهر التي تل���ي ذلك ليمت���د زمنيا خالل 

هذا العام.
وتتوا�س���ل اجتماع���ات هيئ���ة التحري���ر م���ن اأج���ل اإع���داد امل���واد 
ال�سحفي���ة الت���ي تتنا�س���ب م���ع ه���ذا احل���دث ال���دويل الكب���ري الذي 
تعاي�س���ه املنطقة، علما باأن روؤيتنا، اإب���راز مالمح ال�سياحة واجلمال 
والتميز احل�ساري يف جميع حمافظات منطقة ع�سري، وبخا�سة اأن 
جامع���ة املل���ك خالد تعد مكونا اأ�سا�سيا م���ن مكونات املنطقة وداعما 

اأ�سا�سيا ملختلف املنا�سبات.

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

غياب ال� 25%فكرة!
نهاي���ة كل ف�س���ل، ت�سه���د اأق�س���ام وكلي���ات 
اجلامع���ة ح���راكا لطالبه���ا الذي���ن تعدوا 
احل���د النظام���ي امل�سم���وح ب���ه يف الغي���اب 
)25%(، وذل���ك م���ن خ���الل تق���دمي اأعذار 
ا�ستطاع���وا  حقيقي���ة  غ���ري  اأو  �سفوي���ة 
اإح�ساره���ا بط���رق ملتوي���ة  لأ�ست���اذ املادة 
ليت���م اإعفاوؤهم من ه���ذا الغياب الذي زاد 
خ���الل الأع���وام الأخرية، واأ�سب���ح الكثري 
م���ن الطالب يتمتع ب���ه ويعتره حقا من 

حقوقه ل بد اأن يتمتع به.
لدي���ه  مل���ن  منح���ت  الغي���اب  فر�س���ة 
عذر حقيق���ي ي�سطره اإل���ى الغياب ولكن 
النظام جعلها فر�سة يتمتع بها اجلميع؛ 
جتع���ل  اآلي���ه  اإيج���اد  م���ن  ب���د  ل  لذل���ك 
الطال���ب يع���رف اأن ه���ذا ال�ستثن���اء لي�س 
حق���ا من حقوقه، وعليه اأن ي�سعر باأهمية 
احل�س���ور حت���ى ل���و اأدى الأم���ر للتوا�سل 
م���ع ويل اأمره واطالع���ه على غياب ولده 
لأن في���ه م�سلحة حقيقية للطالب الذي 
يق���وده اإهمال���ه اإل���ى اإ�س���رار نف�س���ه به���ذا 

احلرمان املتكرر.

�سيف اأبها.. واحتفاالتها القادمة!

السلمي يكرم »آفاق«
ك���ّرم مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة، اأ. د. فالح بن رج���اءاهلل ال�سلمي، �سحيف���ة »اآفاق« يف حفل خت���ام الن�سطة 
الطالبي���ة، وذل���ك لدوره���ا املتمي���ز والفعال يف تغطي���ة ونقل كاف���ة الن�سطة الطالبي���ة، مثمنا جهودها 

ومتيزها يف نقل فعاليات واأن�سطة طالب اجلامعة والنوادي الطالبية بعمادة �سوؤون الطالب.
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