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نائب أمير عسير يرعى معرض الكتاب 
والمعلومات الرابع عشر

أسبوعية جامعة الملك خالد
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ن��ي��اب��ة ع��ن اأم���ر ع�����س��ر، ���س��اح��ب ال�سمو 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د، رع��ى  
نائب اأمر املنطقة، �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر من�سور بن مقرن بن عبدالعزيز، 
ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي، ح��ف��ل اف��ت��ت��اح معر�ض 
نظمته  ال�����ذي   ،14 وامل���ع���ل���وم���ات  ال��ك��ت��اب 
اجلامعة مبركز الأمر �سلطان احل�ساري 

بخمي�ض م�سيط.
اأم��ر  ن��ائ��ب  �سمو  ا�ستقبال  يف   وكان 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  املنطقة، 
فالح ال�سلمي، ووكاء اجلامعة، وعدد من 

عمدائها. وفور و�سول �سموه، ق�ض �سريط 
واطلع  املعر�ض،  داخ��ل  جت��ول  ثم  الفتتاح، 

على الأجنحة امل�ساركة.
باآيات  الفتتاح  ب��داأ حفل  ذل��ك   عقب 
ع���ط���رة م����ن ال����ذك����ر احل���ك���ي���م، ث����م ���س��اه��د 
احل�سور فيلما تعريفيا عن املعر�ض، حتدث 
باجلامعة  املكتبات  �سوؤون  عمادة  ن�ساأة  عن 
وما حتويه من م�سادر للمعرفة، بالإ�سافة 
تقدمها  ملن�سوبي  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  اإل�����ى 
اجلامعة واملجتمع، و�سراكاتها مع املكتبات 

ال�سعودية والعاملية.

بعد ذلك األقى مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
فيها  رح���ب  كلمة  ال�سلمي  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 

براعي حفل الفتتاح.
وب���ن ال�����س��ل��م��ي اأن ال��ع��ل��م مب�����س��ادره 
امل���ت���ن���وع���ة ه����و ط���ري���ق امل���ع���رف���ة وم�����س��در 
الإن�سانية  ج��وان��ب��ه��ا  يف  العلمية  ال��ق��ف��زات 
والطبيعية والتقنية، ول �سك يف اأن الكتاب 
يعد م�سدرا مهما لكل تقدم وتطور، واأكد 
اأن اله��ت��م��ام ب��ه ه��و اه��ت��م��ام ب��واج��ب ديني 

ووطني وح�ساري.
وتقدم ال�سلمي كلمته بال�سكر اجلزيل 

وال��ت��ق��دي��ر لأم����ر ع�����س��ر ���س��اح��ب ال�سمو 
امللكي الأمر في�سل بن خالد على رعايته 
نائبه الأمر من�سور بن  الكرمية، ول�سمو 
افتتاح  ت�سريفه  على  عبدالعزيز  بن  مقرن 
بجامعة  وامل��ع��ل��وم��ات  للكتاب   14 امل��ع��ر���ض 

امللك خالد.
)�صفحة 3: ن�ص كلمة معايل
مدير اجلامعة يف حفل االفتتاح(

سعيد العمري
وعبدالعزيز رديف 

خطى علم��اء الفضاء أولى خطواتهم لرس��م خارطة 
مج��رة »درب التبانة« التي تس��بح الك��رة األرضية في 
فضائه��ا، في م��ا يعتبر اخنراقا وكش��فا علميا هائال.  
فقد تمكن باحث��ون في معهد Max Planck بمدينة 
»ب��ون« في ألمانيا، من قياس المس��افة )الخط األزرق 
ف��ي الص��ورة أع��اله(  بي��ن األرض ومجموع��ة نجمية 
يطل��ق عليه��ا اس��م )G007.47+00.05( تبع��د عن 
األرض 66 أل��ف س��نة ضوئي��ة، وذلك باس��تخدم تقنية 
 Parallax Measurement لقياس المس��افات تدع��ى
تق��وم على فك��رة »اخت��الف المنظر«، حي��ث تجاوزت 
المجموع��ة النجمي��ة المذكورة أعاله وس��ط المجرة 
ب� 27 ألف س��نة ضوئية. المتوقع، أن يتم االنتهاء من 

رسم الخارطة الكاملة للمجرة خالل 10 سنوات.
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�سمم ال�سعيد ما ي�سمى بالفلرت 
اخل���ا����ض مب��دي��ن��ة اأب���ه���ا يف ب��رن��ام��ج 
����س���ن���اب �����س����ات وه�����و م�����س��ت��وح��ى م��ن 
وان�سم  دب��ي،  ب��اإم��ارة  اخلا�ض  الفلرت 
بالت�سوير  مهتمن  �سباب  فريق  اإل��ى 

للعمل معهم.  
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»سلطان الحضاري« يحتضن
معرض الكتاب والمعلومات 14

سعيد العمري
وعبدالعزيز رديف 

احت�سن مركز الأمر �سلطان احل�ساري 
حفل  املا�سي،  الثاثاء  م�سيط،  بخمي�ض 

افتتاح معر�ض الكتاب واملعلومات 14.
ورع���ى احل��ف��ل ن��ائ��ب اأم���ر املنطقة، 
امللكي الأمر من�سور بن  ال�سمو  �ساحب 
مقرن بن عبدالعزيز،  وكان يف ا�ستقباله 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح 
ال�����س��ل��م��ي، ووك����اء اجل��ام��ع��ة، وع����دد من 

عمدائها.
وف���ور و���س��ول ���س��م��وه، ق�����ض �سريط 
الفتتاح، ثم جتول داخل املعر�ض، واطلع 

على الأجنحة امل�ساركة.
 عقب ذلك بداأ حفل الفتتاح باآيات 
ع��ط��رة م���ن ال���ذك���ر احل��ك��ي��م، ث���م ���س��اه��د 
امل��ع��ر���ض،  ع��ن  تعريفيا  فيلما  احل�����س��ور 
املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  ن�ساأة  ع��ن  حت��دث 
ب���اجل���ام���ع���ة وم������ا حت����وي����ه م����ن م�������س���ادر 
التي  اخلدمات  اإل��ى  بالإ�سافة  للمعرفة، 
وامل��ج��ت��م��ع،  اجل��ام��ع��ة  تقدمها  ملن�سوبي 
و����س���راك���ات���ه���ا م����ع امل���ك���ت���ب���ات ال�����س��ع��ودي��ة 

والعاملية.
ب��ع��د ذل����ك األ���ق���ى م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي كلمة رحب 

فيها براعي حفل الفتتاح.
مب�سادره  »العلم  اأن  ال�سلمي  وب��ن 
امل��ت��ن��وع��ة ه���و ط���ري���ق امل���ع���رف���ة وم�����س��در 
الإن�سانية  جوانبها  يف  العلمية  القفزات 
اأن  ���س��ك يف  وال��ت��ق��ن��ي��ة، ول  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال��ك��ت��اب ي��ع��د م�����س��درا م��ه��م��ا ل��ك��ل ت��ق��دم 
وتطور«، واأكد اأن الهتمام به هو اهتمام 

بواجب ديني ووطني وح�ساري
وت���ق���دم ال�����س��ل��م��ي ب��ال�����س��ك��ر اجل��زي��ل 
ال�سمو  �ساحب  ع�سر  لأم��ر  والتقدير 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د على 
الأم��ر  نائبه  ول�سمو  ال��ك��رمي��ة،  رع��اي��ت��ه 
على  عبدالعزيز  ب��ن  م��ق��رن  ب��ن  من�سور 
ت�����س��ري��ف��ه اف���ت���ت���اح امل���ع���ر����ض 14 ل��ل��ك��ت��اب 
واملعلومات بجامعة امللك خالد؛ كما �سكر 
ال�سلمي �سيف �سرف املعر�ض لهذا العام، 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، وق���ال »ن�سكر ه��ذه 
اليوم  علينا  حتل  التي  العريقة  اجلامعة 
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�سيفا عزيزا يف مبادرة نعتز ونفتخر بها، 
قادم  وتكامل  لتعاون  خر  بداية  ونراها 
امليدان  ه��ذا  يف  ال�سعودية  اجلامعات  بن 

املهم«.

سياحة في كتاب
ب�������دوره، رح����ب ع��م��ي��د �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
نا�سر  اآل  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة 
ب��ن��ائ��ب اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر و���س��ي��وف 

احل����ف����ل، يف م���ع���ر����ض اجل���ام���ع���ة ال���راب���ع 
ع�����س��ر ل��ل��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات ال����ذي حمل 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  ك��ت��اب«،  يف  »�سياحة  �سعار 
العربية  ال�سياحة  عا�سمة  لقب  اأبها  نيل 
نائبه  و�سمو  اأمرها  �سمو  بقيادة   ،2017
وت��وج��ي��ه��ات��ه��م��ا وم��ت��اب��ع��ت��ه��م��ا ال����دوؤوب����ة، 
جمرد  لي�ض  ال��ك��ت��اب  معر�ض  اأن  م��وؤك��دا 
ال��ن��ا���س��رون ليلتقي  ف��ي��ه  ي��ج��ت��م��ع  ح���دث 
ف��ي��ه ال���ق���راء، ب��ل اأ���س��ب��ح م��ك��ان��ا وم��وع��دا 

تتبناه  والثقافة،  والعلم  القراءة  لطاب 
اجلامعة كخدمة جمتمعية منها جلميع 
رواد هذا املعر�ض. ولفت اإلى اأن املعر�ض، 
من  جمموعة  ت�ساحبه  احلالية،  بدورته 
ت��رك��ز يف جمملها  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والكتاب  بالقراءة  عاقة  له  ما  كل  على 
وعدد من الأم�سيات والدورات التدريبية 
اإل����ى اأن امل��ع��ر���ض يعد  امل��ج��ان��ي��ة، م�����س��را 
اأي�����س��ا ف��ر���س��ة ملحبي ال���ق���راءة ل��اط��اع 

على كل ما هو جديد يف عامل املعرفة من 
م�سادر خمتلفة.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال وك���ي���ل ج��ام��ع��ة 
والبحث  العليا  للدرا�سات  �سعود  امللك 
»اإن��ه  العامري  اأح��م��د  الدكتور  العلمي 
اأن ن��ك��ون ب��ي��ن��ك��م يف ه��ذا  ل��ي��وم ���س��ع��ي��د 
اجل����زء ال���غ���ايل م���ن ب���ادن���ا ال��ط��اه��رة، 
�سعادتنا ونحن نحل �سيوفا يف  وت��زداد 
امل��ل��ك خ��ال��د، ويت�سرف  رح���اب ج��ام��ع��ة 

بامل�ساركة  �سعود  امللك  جامعة  من�سوبو 
يف هذا املعر�ض املتزامن مع اختيار اأبها 
عا�سمة لل�سياحة العربية 2017«. واأكد 
التعاون بن اجلامعات يف  اأن  العامري 
والبحثية  التعليمية  امل��ج��الت  جميع 
والثقافية هو املحور الأ�سا�ض لنجاحها 
ومت��ي��زه��ا مل��ا ل��ت��ب��ادل اخل���رات م��ن اأث��ر 
واإجن���از  امل��ع��رف��ة  نقل  ت�سريع  يف  ف��اع��ل 

الأهداف.
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األقى مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي كلمة رحب فيها 
بنائب اأمر منطقة ع�سر، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر من�سور بن 
مقرن بن عبدالعزيز، راعي حفل افتتاح معر�ض الكتاب واملعلومات 

ال�رابع ع�سر، الذي اأقامته اجلامعة.
هو طريق  املتنوعة  العلم مب�سادره  اأن  كلمته  ال�سلمي يف  وبن 
والطبيعية  الإن�سانية  العلمية يف جوانبها  القفزات  املعرفة وم�سدر 
والتقنية، ول �سك يف اأن الكتاب يعد م�سدرا مهما لكل تقدم وتطور، 

واأكد اأن الهتمام به هو اهتمام بواجب ديني ووطني وح�ساري.
وتابع »كانت جامعة امللك خالد حري�سة على اإقامة هذا املعر�ض 
اأن ت�سيف ك��ل ع��ام م��ن خ��ال التغذية الراجعة  وف��ق روؤي���ة حت��اول 
املعر�ض  يكون  اأن  على  اجلامعة  حر�ست  كما  املرتاكمة،  واخل��رات 
يف هذا العام خارج نطاق احلرم اجلامعي، ليكون قريبا من املجتمع 

امل�ستهدف به«.
واأ�ساف ال�سلمي اأن اجلامعة، وانطاقا من م�سوؤوليتها العلمية 
التقنية،  ميدان  يف  احلا�سلة  املت�سارعة  باملنجزات  املتجدد  واإميانها 
الن�سر  دور  كريات  مع  تقنيا  ومن�سوبيها  وطالباتها  طابها  تربط 
يف العامل عن طريق املكتبة الرقمية، وهي مازالت توا�سل جهودها 
من  كثرا  تخت�سر  التي  املتاحقة  النقات  ه��ذه  ملواكبة  امل�ستمرة 

الوقت واجلهد.
واختتم ال�سلمي كلمته بال�سكر اجلزيل والتقدير لأمر ع�سر 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد على رعايته الكرمية، 
ول�سمو نائبه الأمر من�سور بن مقرن بن عبدالعزيز على ت�سريفه 

افتتاح املعر�ض 14 للكتاب واملعلومات بجامعة امللك خالد .

كلمة معالي مدير 
الجامعة في حفل 

افتتاح معرض الكتاب 
والمعلومات

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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زار م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
فرع  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  ال�سلمي،  ف��ال��ح 
ا�ستقباله  يف  وك���ان  ب��ت��ه��ام��ة،  اجل��ام��ع��ة 
امل�سرف العام على فرع اجلامعة بتهامة، 
ال��دك��ت��ور  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ه  ع��م��ي��د 
املجتمع  كلية  اآل قايد، وعميد  اإبراهيم 

الدكتور اأحمد اآل عامر.
ووق�����������ف ال���������س����ل����م����ي ع�����ل�����ى ����س���ر 
وكلية  والآداب،  ال��ع��ل��وم  ال��ع��م��ل  بكلية 
ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات ب��امل��ج��م��ع 
تابع  ك��م��ا  ب��ت��ه��ام��ة،  الأكادميي للبنات 

�سر العملية التعليمية يف الفرع.
املجتمع  كلية  اإل��ى  انتقل  بعد ذلك 
جميع  تقدمي  باأهمية  ووج��ه  مبحايل، 
اخل��دم��ات ال��ازم��ة ال��ت��ي حت��ت��اج اإليها 
اأي  ب�ساأن  عاجل  ب�سكل  والرفع  الكلية، 
نق�ض، من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات 
لطاب الفرع، وذلك قبل اأن يتوجه اإلى 

كلية العلوم والآداب برجال اأملع.

جولة تفقدية بفرع تهامة

تبادل خبرات مع »الحدود الشمالية«
 عبدالعزيز رديف

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة، 
اجل��ودة  ال�سهراين، عميد  م��رزن  الدكتور 
والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ب��ج��ام��ع��ة احل���دود 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف ال��ن�����س��ر، 
وذل��ك  احل��رب��ي،  حممد  الدكتور  ووكيلها 
�سمن اإطار تبادل اخلرات بن اجلامعات 
ال�������س���ع���ودي���ة. وي����اأت����ي ذل�����ك ال���ل���ق���اء ب��ع��د 
العتماد  على  امللك خالد  ح�سول جامعة 
براجمها  بع�ض  واعتماد  الكامل  املوؤ�س�سي 
الأك���ادمي���ي���ة دول���ي���ا، وت��ن��اول��ت امل��ح��ادث��ات 

ع��ر���س��ا خم��ت�����س��را ل��ت��ج��رب��ة اجل��ام��ع��ة يف 
جمال اجلودة والعتماد.

التطوير  ع��م��ادة  مقر  ال��وف��د  زار  كما 
ا�ستقباله  يف  وك����ان  واجل�����ودة،  الأك���ادمي���ي 
ع��م��ي��د ال���ت���ط���وي���ر الأك������ادمي������ي واجل������ودة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ه���اج���ري، ووك��ي��ل 
ه��ادي،  اآل  �سعيد  الدكتور  للجودة  العمادة 
وع�����دد م���ن م�����س��ت�����س��اري ال���ع���م���ادة ال��ذي��ن 
ق��دم��وا ن��ب��ذة ع��ن اإجن������ازات ج��ام��ع��ة امللك 
التي �سملت ح�سولها على العتماد  خالد، 
املوؤ�س�سي الكامل من هيئة تقومي التعليم، 
كليتي  من  برامج  �ستة  ح�سول  عن  ف�سا 

الطب تشارك في مؤتمر دولي بـ 7 أوراق
ساره القحطاني

���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة، مم��ث��ل��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، 
يف م��وؤمت��ر ال��ك��وجن��ر���ض ال��ع��امل��ي ل��ط��ب امل��خ 
اأق��ي��م مبدينة كيوتو يف  والأع�����س��اب، ال��ذي 
اإ�سراف  حتت  بحثية،  اأوراق  ب�سبع  اليابان، 
اأ�ستاذ طب املخ والأع�ساب امل�ساعد، الدكتور 
ع����ادل ع��ل��ي ال���ه���زاين، وم�����س��ارك��ة ع���دد من 

طاب وطالبات الكلية واأطباء المتياز.
ث���اث  اإل���ى  البح���وث   وق�س���مت 
جمموع���ات، تناولت »ا�س���طرابات الذاكرة« 
الزهامي���ر، »والت�س���لب اللويحي وال�س���داع 
الن�س���في«، وقدمها الدكت���ور الهزاين نيابة 
ع���ن الفريق البحثي املكون م���ن الطالبات: 
اأب���رار ب���ن عبا����ض، وحن���ان البي�س���ي، ول���ن 
وخل�س���ت  الف���رد.  اآل  وهيف���اء  �س���رحان، 
نتائجها اإلى اأن مر�سى ال�سقيقة معر�سون 
لاإ�س���ابة بالكتئ���اب كلم���ا ازداد عدد نوبات 

ال�سداع، بغ�ض النظر عن �سدته.
ثاثة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة   وتناولت 
ب���ح���وث ح����ول الإل��������زام وال���ر����س���ا ب��ال��ع��اج 
ل�������دى م����ر�����س����ى ال���ت�������س���ل���ب ال����ل����وي����ح����ي، 
جودة  وقيا�ض  ذلك،  على  املوؤثرة  والعوامل 
وال��ع��وام��ل  الت�سلب  مر�سى  احلياة  لدى 

املوؤثرة عليها و�سبل حت�سينها، وقيا�ض ن�سبة 
ا�سطرابات النوم لدى املر�سى امل�سخ�سن 
مر�سى  ب��ن  بالكتئاب  امل�سخ�سن  وغ��ر 

الت�سلب اللويحي. 
م��ر���س��ى  اأن  ال���ن���ت���ائ���ج  واأظ������ه������رت 
الت�سلب اللويحي لديهم التزام منخف�ض 
اجلانبية  الآث����ار  وج���ود  ب�سبب  ب��ال��ع��اج، 
جودة  قيا�ض  بخ�سو�ض  اأم��ا  والهجمات. 
منخف�سة  باأنها  النتائج  فاأثبتت  احلياة 

ترتبط طرديا مع اإعاقتهم.
معدل  انخفا�ض  الدرا�سة  واأظهرت 
يعانون  الذين  املر�سى  بن  الأرق  انت�سار 
دون  م��ن  اللويحي  الت�سلب  م��ر���ض  م��ن 
عاج  اأن  اإل��ى  النتائج  واأ���س��ارت  الكتئاب، 
الكتئاب قد يكون له القدرة على حت�سن 

الأرق بن املر�سى.
الأبحاث  املزيد من  اإج��راء  واقرتحت 
الت�سلب  ملر�سى  املقدمة  الرعاية  لتح�سن 

اللويحي يف اململكة العربية ال�سعودية.
وت�������س���م���ن���ت م���������س����ارك����ات امل���ج���م���وع���ة 
ال��ث��ال��ث��ة، ث��اث��ة ب��ح��وث ح���ول ا���س��ط��راب��ات 
انت�سار  م��دى  وتناولت  واخَل����َرف،  ال��ذاك��رة 
النوم  وج��ودة  خطورته،  وعوامل  الكتئاب 
ب��ن م��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة مل��ر���س��ى ال��زه��امي��ر، 

لديهم  الك��ت��ئ��اب  انت�سار  اأن  اإل��ى  وخل�ست 
ع���ال، اإ���س��اف��ة اإل���ى ن��وم �سيئ، وت��ك��ون اأ���س��واأ 
ب��ن م��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة مل��ر���س��ى ال��زه��امي��ر 
امل��ع��ر���س��ن ل��ال��ت��ه��اب ال���رئ���وي.  ون�سحت 
ملقدمي  النف�سية  الرعاية  بتوفر  الدرا�سة 
اأكرث  وبتوفر  الزهامير،  ملر�سى  الرعاية 
من �سخ�ض لتقدمي الرعاية، وذلك لتجنب 

البقاء لفرتات طويلة مع املر�سى.
امل�����س��اع��ف��ات  ان��ت�����س��ار  ي��خ�����ض    وفيما 
امل��رت��ب��ط��ة مب��ر���س��ى ال���زه���امي���ر، اأظ���ه���رت 
هي  �سيوعا  امل�ساعفات  اأك��رث  اأن  ال��درا���س��ة 
وال�سقوط،  ال��رئ��وي،  واالل��ت��ه��اب  ال�سياع، 
املر�ض  بتقدم  ت���زداد  ال��ت��ي  العظام  وك�سور 
عن  املري�ض  مكان  وبعد  املتابعة،  و�سعف 

موقع تقدمي الرعاية.
ودع��������ا ال���ب���ح���ث م���ق���دم���ي ال���رع���اي���ة 
واأف�سل  اأق��رب  رعاية  توفر  اإل��ى  ال�سحية 

ملر�سى مر�ض الزهامير.
اأكرث من  اأ�سهم فيه  املوؤمتر  اأن  يذكر 
٨6٥0 ع��امل��ا وب��اح��ث��ا يف ط��ب الأع�����س��اب من 
121 دول����ة، وك��ان��ت م�����س��ارك��ة ج��ام��ع��ة امللك 
خالد الأكر من بن نظراتها يف اململكة. 
العلمي  احل��دث  الكوجنر�ض  موؤمتر  ويعد 

الأكر والأهم يف طب املخ والأع�ساب.

على  وال��ه��ن��د���س��ة  الآيل  احل���ا����س���ب  ع���ل���وم 
الع��ت��م��اد ال��راجم��ي م��ن هيئة الع��ت��م��اد 

 .ABET الأمركية
ي����ذك����ر اأن وف�����������د ج����ام����ع����ة احل�������دود 
من  ك��ا  ال��ن�����س��اء  �سطر  يف  ���س��م  ال�سمالية 
حمدة  وال��دك��ت��ورة  العنزي  منى  ال��دك��ت��ورة 
ال���روي���ل���ي، وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م��ا وك��ي��ل��ة 
ح�سة  ال��دك��ت��ورة  ال��ن�����س��اء  ل�سطر  ال��ع��م��ادة 
مثمرا  ل��ق��اء  معهما  اأدارت  ال��ت��ي  م��ل��وذ  اآل 
ع���ن جت��رب��ة اجل��ام��ع��ة يف ���س��م��ان اجل����ودة 
والعتماد حتى مت تتويجها باحل�سول على 

خمتلف العتمادات املحلية والدولية.
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أخبار الجامعةأخبار الوطن

قسم اإلعالم يقترب من افتتاح الماجستير
ف�سا عن �سمعة الق�سم و�سرته الطيبة 

التي كانت م�سدر فخر للجميع.
واأردف����ت »م��ا ك��ان ل��ذل��ك اأن يتاأتى 
والأكادميية  الإداري��ة  لول تلك اجلهود 
امل�����ق�����درة ال���ت���ي ب���ذل���ت م����ن ال��ق��ائ��م��ن 
منهم  اإمي��ان��ا  والكلية  الق�سم  اأم��ر  على 
الإع�������ام،  دور  وح�����س��ا���س��ي��ة  ب�������س���رورة 
اأ�سبح  ال���ذي  الع�سر  ه��ذا  يف  وبخا�سة 
فيه الإعام مبختلف طرائقه واأدوات��ه، 
املجتمعات،  يف  والأول  الفاعل  امل��ح��رك 
عن  واملدافع  وذاتيتها،  لهويتها  ال�سانع 
خ�سو�سيتها وقيمها، واملحدد للمواقف 
بها  واملعرف  عنها  واملعر  والجت��اه��ات، 

يف الوقت ذاته«.
ورح��ب��ت ع��ام��ر ب��دف��ع��ة ه���ذا العام  
اجلديدة التي اختارت اأن تن�سم للق�سم، 
وق���ال���ت اإن���ه���ا اإ���س��اف��ة يف ال��ك��م وال��ك��ي��ف 

هادي الشهراني
وساره القحطاني

 
الأربعاء  الت�سال،  و  الإع��ام  ق�سم  نظم  
امل��ا���س��ي، ال��ل��ق��اء ال��ف�����س��ل��ي ال����ذي يجمع 
برئي�ض  امل�ستجدين  والطالبات  الطاب 

الق�سم واأع�ساء هيئة التدري�ض.
واأل���ق���ى رئ��ي�����ض ال��ق�����س��م الأ���س��ت��اذ 
الدكتور علي بن �سويل القرين، خال 
اللقاء، كلمة �سرح فيها اأجندة العمل يف 
الدرا�سي  الف�سل  الإع��ام خال  ق�سم 
امل���ق���ب���ل، م�������س���را اإل������ى اأن����ه����ا ت��ت�����س��م��ن 
م�سارات  يف  ماج�ستر  برنامج  اإن�����س��اء 
ال�������س���ح���اف���ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وات�������س���ال 
ال�سياحي  الإع�����ام  وم�����س��ار  الأزم������ات، 
اأح��د  اهتم  التي   20٣0 ل��روؤي��ة  حتقيقا 

بنودها بال�سياحة الداخلية.

تحويل القسم إلى كلية
وك�����س��ف ال����ق����رين اأن ال��ع��م��ل ق��ائ��م على 
الفرتة  خ��ال  كلية  اإل��ى  الق�سم  حتويل 
ال��دار���س��ن  ع���دد  اأن  مو�سحا  ال��ق��ادم��ة، 

بالق�سم بلغ ٩00 طالب و طالبة.
لإن�ساء  الق�سم  ت��وج��ه  ع��ن  وك�سف 
ا�ستمرار  اإل��ى  تهدف  خريجن«  »رابطة 
ال���ت���وا����س���ل م����ع ال����ط����اب اخل��ري��ج��ن 
بالق�سم، ويقوم على العمل بها جمموعة 

من طاب الإعام.
كلمته  ن��ه��اي��ة  يف  ال���ق���رين  ورح�����ب 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  مبجموعة 

املن�سمن حديثا للق�سم.
ق�سم  م�سرفة  ع���رت  جهتها   من 
الإعام )ال�سطر الن�سائي(، نورة عامر، 
اأول  بتخريج  و�سعادتها   اع��ت��زازه��ا  ع��ن 
دفعة من ق�سم الإعام يف العام املا�سي، 

���س��ت�����س��ر ع���ل���ى اخل���ط���ى ن��ف�����س��ه��ا ال��ت��ي 
اختطها من �سبقوهم، راجية لهم حياة 

جامعية ميلوؤها التميز والنجاح.
لنجدد  اليوم  »جنتمع  واأ�سافت 
ال��ع��ه��د ب��ك��م ول��ن��ج��ي��ب ع��ل��ى ال��ك��ث��ر 
ت�سغلكم،  التي  املهمة  الت�ساوؤلت  من 
والتي من �ساأنها اأن ت�سهل م�سرتكم 
الطالب  �سلوك  اأن  واأوؤك��د  التعليمية، 
يت�سم  اأن  بد  ل  الطالبة  اأو  اجلامعي 
ب���ال���ف�������س���ول اجل����ي����د وال����ب����ح����ث ع��ن 
ال�سحيحة،  م�سادرها  م��ن  املعلومة 
الأك��ادمي��ي  للمر�سد  دائ��م��ا  وال��ت��وج��ه 
وحثت  الخت�سا�ض«،  ذوي  وا�ست�سارة 
ال���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات امل�����س��ت��ج��دي��ن 
ع��ل��ى ����س���رورة احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ري��ة 
معلوماتهم عر النظام، وعدم اإعطاء 

الأرقام ال�سرية لأي �سخ�ض.

ودع��ت��ه��م اإل���ى احل��ر���ض ع��ل��ى فهم 
الأن���ظ���م���ة م���ن الع����ت����ذار والن�����س��ح��اب 
وال���ت���اأج���ي���ل وع�����دم الإق��������دام ع��ل��ى اأي 
م�سلطة  وا�ست�سارة،  درا�سة  دون  خطوة 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ث��م��ار اأوق����ات 
دورات  م��ن  الأن�����س��ط��ة  بح�سور  ال��ف��راغ 
وور�ض عمل �سواء ما يقام باجلامعة اأو 

خارجها.
ي��ت��ي��ح فر�سا  »ال��ت��ط��وع  واأ���س��اف��ت 
امل��ه��ارات،  وت��ط��وي��ر  للتعلم  لكم  ك��ب��رة 
وال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي وال���ق���راءة والط����اع 
املحا�سرات،  على  فقط  العتماد  وعدم 
ه����و م����ا ي�����س��ن��ع الإع������ام������ي ال���ن���اج���ح 

والإعامية الناجحة«.

تعريف باألساتذة الجدد
ب���ع���د ذل�����ك ع�����رف  الأع���������س����اء اجل����دد 

ب���اأن���ف�������س���ه���م وم����وؤه����ات����ه����م ال��ع��ل��م��ي��ة 
اأم�������ام ال����ط����اب، و����س���رح���وا م�������س���ارات 
ب��ال��ق�����س��م و ل��ت��دري��ب  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
التدريب  اأه��م��ي��ة  اأك����دوا  كما  امل��ي��داين، 
ال��ط��اب يف  ال��درا���س��ة ودور  راأ����ض  على 
اخ��ت��ي��ار ال��ت��خ�����س�����ض ال�����ذي ق���د ي��ك��ون 
العملية، و�سددوا على  اأقرب لقدراتهم 
التخ�س�ض مبنيا على  اأن يكون اختيار 
جت���ارب ال��ط��اب م��ن خ���ال ال��ت��دري��ب 

على راأ�ض الدرا�سة.
رئي�ض  ا�ستقبل  اللقاء،  نهاية  ويف 
ال��ق�����س��م واأع�������س���اء ال���ت���دري�������ض اأ���س��ئ��ل��ة 

الطاب امل�ستجدين.
والت�سال  الإع��ام  ق�سم  اأن  يذكر 
ي�سم تخ�س�ض الت�سال ال�سرتاتيجي، 
والإذاع���������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون، وت��خ�����س�����ض 

ال�سحافة والتحرير الإلكرتوين
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نادي الهندسة يدشن أنشطته ويستقبل المستجدين

عدنان األلمعي 
نظم نادي كلية الهند�سة، حفل تد�سن 
الأن�����س��ط��ة وا���س��ت��ق��ب��ال امل�����س��ت��ج��دي��ن، 
ب���ح�������س���ور ع���م���ي���د ال���ك���ل���ي���ة ال���دك���ت���ور 
اإبراهيم اإدري�ض الفلقي، ووكيل الكلية 
ل��ل�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة حم��م��د خلوفة 
الأ���س��م��ري وروؤ����س���اء الأق�����س��ام. واب��ت��داأ 
احلفل بالقراآن الكرمي، و�سهد كلمات 
مفتوحا  وحوارا  وتوجيهية،  ترحيبية 
م���ع ال���ط���اب ب�����س��اأن ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م 

ومقرتحاتهم.

استقبال مستجدي التمريض والعلوم التطبيقية
عدنان األلمعي 

اأقام نادي كليتي العلوم الطبية التطبيقية والتمري�ض بخمي�ض م�سيط، حفل ا�ستقبال الطاب امل�ستجدين، بح�سور العميد ووكاء الكليتن ومن�سوبيهما من اأع�ساء هيئة التدري�ض 
واملوظفن ورواد النادين والأع�ساء.  و�سهد حفل ال�ستقبال كلمات ترحيبية وتوجيهية �سرحت للم�ستجدين لوائح ونظم اجلامعة، وحثتهم على اجلد والجتهاد.

نادي دواء ينظم
لقاءا تعريفيا

عدنان األلمعي 
اأقامت كلية ال�سيدلة، ممثلة يف نادي دواء، اللقاء التعريفي الرتحيبي 
ب��ال��ط��اب امل�����س��ت��ج��دي��ن. وق���د ب���داأ ال��ل��ق��اء ب��ع��ر���ض ت��ع��ري��ف��ي ع��ن كلية 
ال�سيدلة، تلته حما�سرة  بعنوان »دليلك للتفوق العلمي« األقاها ع�سو 

التدري�ض بالكلية الدكتور اأبو بكر طه ح�سن.
 ب��ع��د ذل����ك األ���ق���ى ال���دك���ت���ور حم���م���ود ���س��اك��ر حم���ا����س���رة ب��ع��ن��وان 
فقرة  اإل���ى  احل��ا���س��رون  ينتقل  اأن  قبل  امل��ع��ام��ل«،  يف  ال�سامة  »دل��ي��ل 

تكرمي  املتميزين من اأع�ساء هيئة التدري�ض واملتفوقن من الطاب.
م���ن جانب اآخر، اأقام نادي دواء اللقاء الجتماعي الدوري لطاب 
واأع�س���اء هيئ���ة التدري����س بالكلي���ة، وافتتح���ه بالن�س���اط الريا�س���ي، ث���م 
الكرتوني���ة  ال�سخ�سي���ات  بالأطف���ال، ت�سمن���ت بع����ض  اأن�سط���ة خا�س���ة 
والألع���اب امل�سحك���ة. ث���م اأقيم���ت م�سابق���ة بن اأع�س���اء هيئ���ة التدري�ض 

والطاب،  قبل تناول وجبة الع�ساء.

أخبار الجامعة

العلوم 
التطبيقية تتبرع 
بالدم لمرابطي 
الجنوب
بتكليف من عمادة �سوؤون الطاب، نظم 
نادي كلية العلوم  الطبية التطبيقية 
باأبها، الأ�سبوع املا�سي، حملة للترع بالدم، 
ا�ستمرت خم�سة اأيام. و�سهدت احلملة التي 
ا�ستغرقت 2٥ �ساعة، جمع نحو 2٥0 وحدة 
دم مت اإر�سالها اإلى اأبطال احلد اجلنوبي.
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احتفال وطني بمجتمع الخميس
عائشة الشهري  

 نظمت كلية املجتمع بخمي�ض م�سيط )�سطر الطالبات(،  بالتعاون مع وكالة 
اليوم  مبنا�سبة  واح��ت��ف��ال  امل�ستجدات،  للطالبات  ل��ق��اء  الطابية،  الأن�سطة 

الوطني ٨7، برعاية عمادة �سوؤون الطاب ووكالة العمادة للطالبات.
والإداري��ات  التدري�ض  هيئة  الكلية من ع�سوات  من�سوبات  وح�سر احلفل 
خا�ض  بركن  �ساركن  الطابية  الأن�سطة  وك��ال��ة  م��ن  وموظفات  والطالبات، 
اإلى  الوكالة،  تقدمها  التي  باخلدمات  امل�ستجدات  الطالبات  لتعريف  للوكالة 

جانب موظفات من جلنة املتابعة.
و�ساركت جميع اأق�سام ووحدات الكلية يف الرنامج، و�سكلت اأركانا تعريفية 
لكل من: وحدة التوجيه والإر�ساد، وحدة التطوير واجلودة، التعلم الإلكرتونى، 
ووحدة القبول والت�سجيل، ووحدة الأن�سطة الطابية، ومركز املوهبة والإبداع، 

والوحدة العاجية ، وجلنة ال�سوؤون الطابية، واملكتبة العامة. 

مجتمع أبها تجدد الوالء للوطن 
 

ليلى الشمراني
الحتفال  �سملت  م��زدوج��ة   منا�سبة  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  املجتمع،  كلية   نظمت 

باليوم الوطني، وا�ستقبال الطالبات امل�ستجدات.
وق���ال���ت ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة م��ن��رة اأب����و ح��م��ام��ة »ن��ح��ت��ف��ل ال��ي��وم 
لنتذكر  علينا  حتل  �سنوية  منا�سبة  وهي   ،  ٨7 الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ذكرى 
طيب  العزيز،  عبد  امللك  وحدها  اأن  منذ  و�سعبها  الباد  ه��ذه  على  اهلل  نعمة 
القلوب والأمن  وتاآلف  الكلمة  بنعم كثرة من اجتماع  واأنعم علينا  ث��راه،  اهلل 
والأمان يف ظل قيادة وحكومة هذه الباد التي ن�ساأل اهلل لها التاأييد والتوفيق 
وال�سداد، واأن يحقق على اأيديهم ن�سرة ق�سايا امل�سلمن، يجمع كلمة ال�سعب 

على تاأييدهم ون�سرتهم ويوفق �سباب وفتيات هذه الباد لنه�ستها وازدهارها 
طالبة   6٣0 ب�  الرتحيب  وهي  الثانية،  باملنا�سبة  الحتفال  جاء  ثم  ورفعتها«. 

م�ستجدة قدم لهن موجز عن اأنظمة ولوائح الكلية.
ك��م��ا ت�سمنت ف��ق��رات احل��ف��ل ع��ر���س��ا م��وج��زا ل��ك��ل م���ن: وح���دة التوجيه 
الإلكرتوين  التعلم  ووح��دة  الطالبات،  واإر���س��اد  توجيه  يف  واأهميتها  والإر���س��اد 
الطالبات،  وق��درات  مهارات  وتطوير  التعليمية  العملية  حت�سن  يف  واأهميته 
اجلوانب  بجميع  واهتمامها  واجل��ودة  التطوير  لوحدة  عر�ض  اإل��ى  بالإ�سافة 
الأكادميية واخلدمية والإدارية، ومدى تاأثرها يف تطوير العملية التعليمية 

وخمرجات التعلم.
ك��م��ا ���س��ارك��ت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب ممثلة يف وك��ال��ة ال��ع��م��ادة ل�����س��وؤون 
بهذا  النهو�ض  يف  ودوره���ا  ال��وك��ال��ة  مهام  فيه  عر�ض  خا�ض  بركن  الطالبات 
ال�سرح التعليمي. وكانت هناك م�ساركة ملركز املوهبة والإب��داع عر�ست بع�ض 

اأعمال الطالبات.

طالبات مجمع محايل
يزرن مستشفى المحافظة

كريمة سالم
خالل  مبحايل،  االأك��ادمي��ي  للمجمع  التابعة  الطالبي،  الن�ساط  جلنة  زارت 
امل�ساحبة  الفعاليات  وذلك  �سمن  العام،  م�ست�سفى حمايل  املن�سرم،   الأ�سبوع 
املجمع  طالبات  من  جمموعة  الزيارة  و�سمت   .٨7 الوطني  باليوم  لاحتفال 

الأكادميي،  وعددا من ع�سوات هيئة التدري�ض.
»اأثر  بعنوان  حما�سرة  �ساح،  �سايل  الدكتورة   األقت  مت�سل،  �سياق  وفى 
التفكر  اأهمية  اإل��ى  فيها  تطرقت  النف�سية«،  ال�سحة  على  الإيجابي  التفكر 

الإيجابي لبناء م�ستقبل واعد وم�سرق.

لقاء تعريفي لمستجدات محايل
كريمة سالم

التابع للمجمع  املعلومات  نظم  والإر����س���اد  بق�سم  التوجيه  وح���دة  نظمت 
بوحدة  تعريفا  ت�سمن  امل�ستجدات،  الطالبات  لقاء مع  الأكادميي مبحايل، 

التوجيه والإر�ساد بالكلية  قدمته  رئي�سة الوحدة الدكتورة دينا �سياء.
كما قدمت حف�سة �سليمان ع�سري تعريفا بوحدة التعلم الإلكرتوين 
يف  الإل��ك��رتوين  التعليم  نظام  على  العتماد  كيفية  فيه  و�سرحت  بالكلية، 
اأريج  الأكادميي،  لاإر�ساد  الفرعية  اللجنة  رئي�سة  األقت  بدورها،  اجلامعة. 
اأحمد ال�سعفي، ال�سوء على  ق�سم  نظم املعلومات واخلطة الدرا�سية اخلا�سة 
ت��وزع حقيبة  اأن  الق�سم، وذل��ك قبل  املتاحة خلريجات  به، وجم��الت العمل 
اإر�سادية  ومطويات  الطالب  دليل  بها  ا�سطوانات  على  احتوت  التي  اللقاء 
وما عليها من  لديها من حقوق  ما  ا�ستيعاب  امل�ستجدة يف  الطالبة  ت�ساعد 

واجبات داخل اأ�سوار اجلامعة. 

دورة في مثلث اللياقة
زهراء حبتر

املدربة  األقتها  اللياقة«،  »مثلث  بعنوان  دورة  املنزيل،  القت�ساد  كلية  نظمت 
اأك��رث  العمر، بح�سور  �سعيد  ف��اط��م��ة  الأك����ادمي����ي،  امل��ع��ه��د  م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
ب��ال��دورة  ال����دورة بالتعريف  وب����داأت  الإداري������ات.  م��ن  ٨0 طالبة وع���دد م��ن 
واأهدافها ، ومعنى مثلث اللياقة الذي ميثل ثاثة اأنواع من اللياقة وهي: 
وتخلل  منها،  ن��وع  كل  على  احل�سول  وكيفية  وروح��ي��ة،  واجتماعية  نف�سية 
اإلى معرفة  ال��دورة  والنظرية. وهدفت  العملية  التمارين  ال��دورة عدد من 
طرق �سهلة ومي�سرة لتكون عاقة الإن�سان بنف�سه عاقة مبنية على الثقة 
الإن�سان يتعاي�ض يف جمتمعه  العقبات وامل�ساكل وجعل  والقدرة على جتاوز 

باحلب والحرتام وتقبل اآراء الآخرين.
 

علوم ومجتمع ألمع
تحتفالن باليوم الوطني

آمال هاشم البيرير
الوطني  باليوم  احتفال  اأمل��ع،  برجال  واملجتمع  والآداب  العلوم  كليتا  اأقامت 
ا�ستقبال  مبنا�سبة  اآخ��ر  حفل  �ساحبه  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  ال����٨7 
من  عدد  ح�سور  و�سط   ،14٣٩-14٣٨ اجلامعي  للعام  امل�ستجدات  الطالبات 
الكلّية، واحتوى احلفل على  التدري�ض ومن�سوبات  الطالبات واأع�ساء هيئة 
عّدة فقرات. واألقت عميدة الكليتن، عبر الأملعي، كلمة حّيت فيها اململكة 

وال�سعب ال�سعودي، وحّثت الطالبات على الجتهاد واملثابرة.
 

آداب تهامة تحتفل باليوم الوطني
كريمة سالم

اليوم  ب��ذك��رى  الطالبات،  �سطر  بتهامة،  والآداب  العلوم  كلية  احتفلت 
الوطني ٨7، بح�سور العديد من الأع�ساء  الإداريات والطالبات، وتخلل 
فيها  وع��رن  الكلية  ع�سوات  األقتها  كلمات  منها  عديدة  فقرات  احلفل 
مل�ساعدة  كلمة  ث��م  امللكي،  بال�سام  احلفل  واب��ت��داأ  لوطنهن.  حبهن  ع��ن 
كان  من  كل  جهد  فيها  �سكرت  الرفاعي،  حليمة  الدكتورة  الكلية  عميد 
وراء اإقامة هذا احلفل. و�ساحب الحتفال معار�ض طابية مقدمة من 
للن�ساط  االأك��ادمي��ي  االإر���س��اد  جلنة  غ��رار  على  بالكلية  املختلفة  اللجان 

الطابي، وحقوق الطالب.
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متابعات

 مدير الجامعة يرعى حفل اليوم الوطني والمستجدين
سعيد العمري

رع��ى م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح 
ال�سلمي، اأخرا، حفل اليوم الوطني وا�ستقبال 
نظمته  ال��ذي  باجلامعة  امل�ستجدين  الطاب 
عمادة �سوؤون الطاب، وذلك بح�سور عدد من 
افتتح  كما  الكليات.  وعمداء  اجلامعة،  وك��اء 

املعر�ض امل�ساحب للحفل.
اأن  الطالع  »اإن��ه من ح�سن  ال�سلمي  وقال 
بيومنا  عهد  قريبو  ون��ح��ن  ال��ي��وم  ن�ستقبلكم 
الوطني العظيم الذي نحتفل به كل عام، �سكرا 
املوؤ�س�ض  امل��ل��ك  اأن وف���ق  ل��ه  ت��ع��ال��ى وح��م��دا  هلل 
رحمه  �سعود،  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
اهلل، ل��ت��وح��ي��د اأج�����زاء ه���ذا ال���وط���ن ال��ع��ظ��ي��م، 
فهنيئا لكم وطنكم العزيز، ومرحبا بكم واأنتم 
فاأنتم  جناحاته،  وتعززون  م�سرته  توا�سلون 

بعد اهلل م�ستقبله امل�سرق وغده احلافل«.
واأ����س���اف ال�����س��ل��م��ي اأن اجل��ام��ع��ة ت��رح��ب 
ب��ط��اب��ه��ا امل�����س��ت��ج��دي��ن، وت��ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا وك��ل 
اإم����ك����ان����ات����ه����ا ال����ك����ب����رة م�����ن اأج��������ل ال���ط���اب 
امل�ستقبل  ه��م  اأن��ه��م  منبها اإلى  وال��ط��ال��ب��ات، 

امل�سرق لهذا الوطن.
األقاها  ال��ت��ي  كلمته  يف  ال�سلمي  واأو���س��ح 
من  ج���دي���دة  انتقالهم ملرحلة  اأن  ل��ل��ط��اب، 
مراحل الدرا�سة ونظام اأكادميي جديد يعتمد 
باجلامعة،  التحاقه  منذ  الطالب  جهد  على 
م��ن اجلد  م��زي��دا  يبذلوا  اأن  اإي��اه��م على  حاثا 
موؤكدا  م�سرق،  اأمامهم  فامل�ستقبل  والجتهاد، 

اأن روؤية اململكة 20٣0 مل�ستقبلهم.
من جانبه، قال وكيل ال�سوؤون التعليمية 
والأك�����ادمي�����ي�����ة ال����دك����ت����ور ����س���ع���د ب����ن دع��ج��م 
»اإن����ن����ا ن��ع��ي�����ض يف اأي���ام���ن���ا ه����ذه ف���رح���ة ي��وم��ن��ا 
اأمننا  علينا  يحفظ  اأن  اهلل  ون�����س��األ  ال��وط��ن��ي 
اأن  ي�سعدنا  كما  اأج��ي��ال��ن��ا،  وم�ستقبل  واأم��ان��ن��ا 
موؤكدا  امل�ستجدين»،  الطاب  نرحب بجميع 
اأه��م��ي��ة م��ع��رف��ة ال��ط��ال��ب ب��ائ��ح��ة ال��درا���س��ة 

والختبارات.
ال��وط��ن��ي �ساحبه  ال���ي���وم  وك����ان اح��ت��ف��ال 
اأبناء  اإطاق ها�ستاق »وطن خالد«، �سطر فيه 
اجلامعة عبارات الوفاء والنتماء لهذا الوطن، 
احلد  لأب��ط��ال  ب��ال��دم  ت��رع  حملة  اأقيمت  كما 

اجلنوبي، حتت �سعار »بدمي اأفدي وطني«.
���س��اح��ب��ه معر�ض  احل��ف��ل  اأن  اإل����ى  ي�����س��ار 
�سارك فيه عدد من كليات اجلامعة والعمادات 
امل�����س��ان��دة، ومت ت��ق��دمي  ع���دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والرامج للطاب امل�ستجدين، بتقدمي فقرات 
اإر�سادية تهدف اإلى م�ساعدتهم على حل جميع 
الق�سايا الأكادميية املتعلقة بهم والإجابة عن 

اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم كافة.
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طالبنا
قضايا

طالب: وسائل التواصل االجتماعي أثرت في القراءة  
عبدالعزيز رديف

املعرفة  و�سائل  اأه���م  م��ن  الكتاب  يعد 
ع���ل���ى الإط���������اق، ورك����ي����زة ح�����س��اري��ة 
الفرد  مهمة ت�سهم يف بلورة �سخ�سية 
عنوان  فهو  �سواء،  حد  على  واملجتمع 
يتوقف  وعليه  امل��ع��ارف،  اأن����واع  ل�ستى 
لإب���داع  ع��ن��وان  وه��و  املجتمعات،  رق��ي 
العلوم  �ستى  يف  وتناف�سهم  امل��ب��دع��ن 
وامل�����ع�����ارف؛ ول���ذل���ك ف�����اإن ل���ه ف��وائ��د 
عظيمة، و�سبا متنوعة لاهتمام به.

ومع ذلك مل يعد اجليل اجلديد 
يقراأ الكتب، اإل نادرا، ملاذا؟

»اآف���اق« على عدد  ���س��وؤال طرحته 
م��ن ال��ط��اب، ف��اأوج��زوا اإج��اب��ات��ه��م يف 
ظ��ه��ور الإن����رتن����ت وو����س���ائ���ل الإع����ام 
امل���ت���ع���ددة و���س��ي��ق ال���وق���ت، وم�����س��اغ��ل 
احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى توفر 
الكتب  م��ن  للعديد  الإن��رتن��ت  �سبكة 
اأ�سهل  ب�سكل  حتملها  التي  واملعلومات 
م���ن ال��ب��ح��ث ع���ن امل��ع��ل��وم��ة ف��ي��م��ا بن 

�سفحات ورفوف املكتبات.

ضغطة زر 
من  الغامدي،  �سالح  الطالب  اأو���س��ح 
اإلى  اأنه مل يعتد اللجوء  كلية العلوم، 
املكتبات يف حال بحثه عن اأي معلومة، 
م�سرا اإلى اأن �سبكة الإنرتنت وو�سائل 
التوا�سل الجتماعي احلديثة، وفرت 
عن  البحث  ع��ن��اء  م�ستخدميها  على 
زر  ب�سغطة  اإن����ه  وق����ال  م��ع��ل��وم��ة،  اأي 
التي  امل��راج��ع  من  العديد  عر�ض  يتم 
ي�����س��ع��ب الط�����اع ع��ل��ي��ه��ا يف امل��ك��ت��ب��ات 
اأنه مل ي�ستخدم  اإلى  التقليدية، لفتا 
املراجع الورقية اإل بتكليف من خال 

درا�سته.

معلومات إضافية
واأرجع الطالب عبداهلل املجري، من 
عن  ال��ط��اب  ع���زوف  ال�سريعة،  كلية 
قراءة الكتب والقراءة ب�سكل عام، اإلى 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ظهور 
م�سرا اإلى اأن ا�ستخدام تلك الو�سائل 
اإذ  الفرد،  ثقافة  ينمي  م�ستمر  ب�سكل 
اإنها توفر العديد من املعلومات املراد 
املعلومات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  عنها،  البحث 

التي ترد من دون البحث عنها.
ب��زي��ارة معار�ض  واأ���س��اف »اأه��ت��م 
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قضايا

الحماية من الزهايمر
�سعفن ون�سفا مقارنة مبن ل يقروؤون.

 التوتر واالإجهاد
م��ن   %60 وراء  الإج�����ه�����اد  اأن  امل��ع��ت��ق��د  م����ن 
الأم����را�����ض يف ال��ع�����س��ر احل���دي���ث، وب��خ��ا���س��ة 
ال��ق��ل��ب. ووف��ق��ا ل��درا���س��ة بريطانية  اأم��را���ض 
على  ال��ق��راءة  ت�ساعد  �سو�سك�ض  جامعة  م��ن 
تقليل الإجهاد بن�سبة 6٨% اأكرث من ال�ستماع 

للمو�سيقى.

القدرات املعرفية
مع التقدم يف العمر، ترتاجع قدرات الذاكرة 
ياأتي دور  املعرفية ب�سكل عام، وهنا  واملهارات 

ن�سرت دورية »�سو�سال �ساين�ض اأند ميدي�سن«  
درا���س��ة اأف����ادت نتائجها ب���اأن ال��ذي��ن ي��ق��روؤون 
اأك����رث  اأو  ����س���اع���ات ون�������س���ف  ث�����اث  مب���ع���دل 
اأ�سبوعيا، تزيد احتمالت طول العمر لديهم 
بن�سبة 2٣% مقارنة مبن ل يقروؤون، واأن فرتة 
العمر الطويل املتوقعة لهم هي 12 عاما اأكرث 

من اأقرانهم الذين ل يحبون القراءة.

كيف توؤثر القراءة 
على ال�صحة اإيجابيا؟

اأكرث   %6٨ بن�سبة  الإجهاد  من  القراءة  تقلل 
احتمالت  اأن  كما  للمو�سيقى،  ال�ستماع  من 
ع��دم اإ���س��اب��ة ه���واة ال��ق��راءة ب��ال��زه��امي��ر تبلغ 

املرتبط  امل�����س��ار  ه���ذا  تبطئ  لأن��ه��ا  ال���ق���راءة؛ 
لتاأخر  ج��ي��دة  و���س��ي��ل��ة  وت��ع��د  بال�سيخوخة، 

وتخفيف الإ�سابة باخلرف والزهامير.

النوم
الهواتف الذكية واأ�سواء ال�سا�سات قبل النوم 
اأكر �سبب لإعاقة ال�ستغراق يف النعا�ض، لكن 
النوم  قبل  الكتب  ق��راءة  ت�ساعد  العك�ض  على 

على ال�سرتخاء والنعا�ض.

املهارات االجتماعية
وفقا لدرا�سة ن�سرت يف دورية »�ساين�ض«  عام 
الذين  البالغن  الأ�سخا�ض  اأن  تبن   ،201٣

ي����ق����روؤون ال��ق�����س�����ض وال�����رواي�����ات ي��ت��م��ت��ع��ون 
درا�سة  ووج��دت  اأف�سل.   اجتماعية  مبهارات 
قراء  اأن  احل��ايل،  العام  ن�سرت مطلع  اأخ��رى 
لديهم مهارات عاطفية  والق�س�ض  الروايات 

وقدرات على التوا�سل اأف�سل.

ذكاء الطفل
مهارات  زادت  الطفل  ق��راءة  معدل  زاد  كلما 
درا�سة  يف  الفر�سية  ه��ذه  تاأكيد  ومت  ذك��ائ��ه، 
اإذ  ن�سرت عام 2014 يف دوري��ة »منو الطفل«؛ 
تبن اأن الأطفال الذين يبلغون �سبع �سنوات 
اأف�سل  ق��راءة  ب��ق��درات  ويتمتعون  العمر  من 

ي�سجلون درجات اأعلى يف اختبارات الذكاء.

عبداهلل املجريعبداهلل اأحمدعا�سم عوا�ض�سالح الغامدي�ساكر �سعدتركي م�سعفق

ال���ك���ت���اب وامل���ك���ت���ب���ات ول���ك���ن اط���اع���ي 
على  الط���اع  بعد  ي��اأت��ي  الكتب  على 
املعلومات  عن  فيه  والبحث  الإنرتنت 

التي اأريد، ومن ثم الكتب الورقية«.

طابع خاص
الأ�سنان،  بطب  الطالب  راأي  واختلف 
ال��ق��راءة  اأن  اأك��د  حينما  احل�سن،  علي 
خا�ض  طابع  لها  ال��ورق��ي  الكتاب  م��ن 
احلديثة  التقنية  ل��و���س��ائ��ل  مي��ك��ن  ل 

بعد  دائ��م��ا  اه��ت��م��ام��ه  م��وؤك��دا  طم�سه، 
الدينية  الكتب  بقراءة  القراآن،  ق��راءة 
ل��ت��و���س��ي��ع م����دارك����ه يف اأم�������ور ال���دي���ن 

واحلياة.
وتابع »هناك معلومات ذات قيمة 
عالية ل تتوافر بال�سكل ال�سحيح على 
عليه يف  م��اه��ي  مثل  الإن��رتن��ت  �سبكة 

الكتب الورقية«.
وط������ال������ب احل���������س����ن ال���������س����ب����اب، 
من  وذل��ك  للقراءة،  وق��ت  بتخ�سي�ض 

اأج����ل اإث������راء م��ع��ل��وم��ات��ه��م ����س���واء بن 
اأروقة املكتبات اأو من خال ال�سفحات 

الرقمية.

 التعليم من الصغر
م����ن ج��ه��ت��ه اأك������د ط���ال���ب ك��ل��ي��ة ط��ب 
اأن م��واق��ع  ���س��ع��د،  ���س��اك��ر  الأ�����س����ن����ان، 
وعي  من  زادت  الجتماعي  التوا�سل 
املجتمع يف جانب البحث عن املعلومة 
ول �سيما يف القراءة ب�سكل عام، وقال 

عن  اأب��ح��ث  ال�سخ�سي  امل�ستوى  »على 
الإن���رتن���ت، وم��ن  �سبكة  امل��ع��ل��وم��ات يف 
ثم الكتب الورقية، ومن وجهة نظري 
يتبعون  ع���ام  ب�سكل  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة  اأن 
ال���ط���ري���ق���ة ن��ف�����س��ه��ا يف ال���ب���ح���ث ع��ن 
تر�سيخ  ع��دم  ب�سبب  وذل���ك  امل��ع��ل��وم��ة، 
املجتمع  م��ن  و�سغفها  ال��ق��راءة  ثقافة 

والتعليم منذ ال�سغر«.

القراءة والبحث السريع
وح���م���ل ت���رك���ي م�����س��ط��ف��ى، م���ن كلية 
ط��ب الأ���س��ن��ان اأي�����س��اً، امل��ج��ت��م��ع ع��بء 
ال�سغر،  منذ  للقراءة  ال�سباب  جتاهل 
واأو�������س������ح »الإن������رتن������ت ق������دم خ��دم��ة 
ال�سريع  البحث  جم���الت  يف  عظيمة 
ذلك  ومع  ال�سباب،  لدى  املعلومة  عن 
يجب على الباحث عن املعلومة ب�سكل 
ت��ام الط���اع على امل��راج��ع ال��ورق��ي��ة«، 
بالقراءة  ج��دا  مهتم  اأن��ه  اإل��ى  م�سرا 
م����ن ال���ك���ت���ب وت�����س��ت��ه��وي��ه ال����رواي����ات 
الأج��ن��ب��ي��ة، ن��ا���س��ح��ا زم����اءه ب��وج��وب 
ت��خ�����س��ي�����ض وق������ت ل����ل����ق����راءة ب�����س��ك��ل 
حياتهم  يف  ذل��ك  وا�ست�سعار  م�ستمر، 

وطريقة تعاملهم معها.

عالم ال حدود له
العلوم  كلية  ط��ال��ب  اأ���س��ار  جهته  م��ن 
عا�سم عوا�ض اإلى اأن �سبكة الإنرتنت 
املعلومات  م��ن  العديد  ل��رواده��ا  تتيح 
وامل����راج����ع ال���ت���ي ت��ه��م��ه��م يف ح��ي��ات��ه��م 
ب���اخ���ت���اف اح���ت���ي���اج���ات���ه���م، وا����س���ف���ا 
الإن��رتن��ت بالعامل ال��ذي ل ح��دود له 
ويجد فيه الفرد كل ما ي�سبع رغباته 
باختاف التوجهات التي يبحث عنها 

يف املكتبات التقليدية.
وا����س���رت����س���ل »ت�����س��ت��ه��وي��ن��ي ك��ت��ب 
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�سبكة  يف  واأج��د  والعلوم،  النف�ض  علم 
الإنرتنت ما اأبحث عنه من معلومات 
ح����ول ذل�����ك، اإ����س���اف���ة اإل�����ى م��ع��ل��وم��ات 

جديدة مل يكن هديف البحث عنها«.

ضعف المعلومة وقوتها
كلية  اأحمد، من  الطالب عبداهلل  اأم��ا 
العلوم اأي�ساً، فقد اأكد اأن الباحث عن 
املعلومة يف �سبكة الإنرتنت ل يجدها 
ي�ستوجب  مما  و�سحيح،  كامل  ب�سكل 
الورقية  واملراجع  الكتب  اإلى  الرجوع 
الأ����س���ل���ي���ة ل���اط���اع ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة 

بجميع اأبعادها.
مي��ك��ن  ل  الن�����رتن�����ت  »يف  وق������ال 
التاأكد من �سحة املعلومة ب�سكل دائم، 
اإ�سافة اإلى اأنه من ال�سهل لأي �سخ�ض 
دون  من  معلومات  واإ�سافة  التعديل، 
مرجع وا�سح وحقيقي«، لفتا اإلى اأنه 
ال��ت��ي من  ال��ت��اري��خ  ب��ق��راءة كتب  يهتم 
للعديد  الإنرتنت  اإغفال  مل�ض  خالها 
من املعلومات التي يجب على الباحث 

معرفتها.

خدمات عمادة المكتبات
من جهتها، تقدم عمادة �سوؤون املكتبات 
ب���اجل���ام���ع���ة ال���ع���دي���د م����ن اخل���دم���ات 
لدى  العلمي  والبحث  ال��ق��راءة  لدعم 
ال��ق��اع��ات  خال تزويد  م��ن  ال��ط��اب 
اخل���ا����س���ة مب��ج��م��وع��ات م���ن امل���راج���ع 
وترتيبها م�سنفة على اأرفف مفتوحة، 
اإ����س���اف���ة اإل����ى اإر�����س����اد امل����رتددي����ن اإل���ى 
امل���راج���ع وم�����س��اع��دت��ه��م يف ال���س��ت��ف��ادة 
م����ن ه�����ذه امل����راج����ع وم�����س��ارك��ت��ه��م يف 
اإع�����داد ال��ب��ح��وث، وخ��دم��ة امل��رتددي��ن 
املكتبة،  مقتنيات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف 
اإح�ساء دوري بعدد املرتددين  واإع��داد 

ع��ل��ى ق��اع��ات امل���راج���ع، وت��ل��ق��ي رغ��ب��ات 
ع��ل��ى كتب  امل����رتددي����ن يف احل�������س���ول 
ودرا�ستها  باملكتبة  لي�ست  م��راج��ع  اأو 
مبجموعات  العناية  وكذلك  جللبها، 
اإفادة املرتددين على  املراجع ومراعاة 
واإع��ارة  ومنظمة،  ح�سنة  اإف��ادة  املكتبة 
القواعد  وف��ق  املكتبة  خ��ارج  املقتنيات 
التي تقرر، واأي�سا ا�ستعارة الكتب من 
الكتب  دور  وم���ن  امل��ك��ت��ب��ات اجل��ام��ع��ي��ة 
حق  لهم  مم��ن  ا�ستعارتها  يطلب  مل��ن 
ال�ستعارة من املكتبة ومراعاة ردها يف 

املواعيد املقررة.
كما ت�سعى العمادة لتحقيق مركز 
املعلومات  تقنيات  توظيف  يف  متطور 
العامل  اأ�سبح فيه  وم�سادرها يف زمن 
وتوفر  املعلومات  اإن��ت��اج  على  يعتمد 
م�����س��ادره��ا ب��ج��م��ي��ع اأ���س��ك��ال��ه��ا ل��دع��م 
الأك��ادمي��ي  وامل��ج��ت��م��ع  ع��ام��ة  املجتمع 
العلم  لتعزيز  وذل���ك  خ��ا���س��ة،  ب�سفه 
اأع�ساء  م��ن  الباحثن  ودع��م  والتعلم 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض وال���ط���اب وج��م��ي��ع 
�����س����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع، وذل�������ك ب��ت��وف��ر 
وم�سادرها  اأن��واع��ه��ا  بجميع  املعلومة 

واأ�سكالها.
وت����ه����دف اإل������ى ت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مب���ا ي���ت���واف���ق م���ع روؤي����ة 
ور�����س����ال����ة ال����ع����م����ادة امل�������س���ت���م���دة م��ن 
روؤي�������ة ور����س���ال���ة اجل���ام���ع���ة، واإي����ج����اد 
وتوظيف  حم��ف��زة،  معلوماتية  بيئة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة 
وكذلك  ومتميزة،  �سريعة  معلوماتية 
من  للم�ستفيدين  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دمي 
م�سادرها باأحدث الو�سائل والتقنيات، 
يف  لطالبيها  املعلومات  ه��ذه  واإي�سال 
النتقال  عناء  تكليفهم  دون  اأماكنهم 

والبحث عنها.
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مشاهير وعباقرة أصيبوا بالتوحد
ريان اندر�صون

ك�����ان ي��ع��م��ل خم��ت�����س��ا يف احل���ر����ض 
امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  ال����وط����ن����ي يف 
اأنه  على  ت�سخي�سه  مت  الأم��رك��ي��ة، 

يعاين من متازمة ا�سرجر.

متيل جراندين
اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة ولية كلورادو 
يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة، مت 
من  �سنوات  بعد  بالتوحد  ت�سخي�سها 
ت�سخي�سها باإ�سابة دماغية، وتعد من 
العديد  ولها  التوحد،  ع��ن  املدافعن 

من املحا�سرات واملقالت والكتب عن 
التوحد.

�صتيفني ولت�صري
ت�����س��خ��ي�����س��ه  م�����ع�����م�����اري، مت  ر������س�����ام 
ب��ال��ت��وح��د، ك����ان م��ت��ع��ل��ق��ا ب��ال�����س��ي��ارات 
وال��ر���س��م امل��ع��م��اري.. ك��ان طفا غر 
ناطق، مت ت�سخي�سه بالتوحد وهو يف 

الثالث من عمره.

األربت اين�صتاين
اأع��ظ��م علماء ال��ق��رن ال����20،   يعد م��ن 

م��ن��ح ج���ائ���زة ن��وب��ل يف ال��ف��ي��زي��اء ع��ام 
كثر  التعلم،  بطيء  يعد  ك��ان   ،1٩21
احل����ي����اء، لح���ت���م���ال اإ����س���اب���ت���ه ب��خ��ل��ل 

وظيفي بالدماغ.

رامانوجان
يلتحق  ه���ن���دي، مل  ري��ا���س��ي��ات  ع���امل 
نف�سه يف  على  واعتمد  باجلامعة قط 
النظريات  من  العديد  عمل  درا�سته، 
ال���ري���ا����س���ي���ة ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة، ل����ه ���س��ي��غ 
�سحتها  تكت�سف  مل  ع��دي��دة  قانونية 

اإل اأخرا.

سعيد العمري 

مل ي�سكل مر�ض التوحد الذي يعرف 
باأنه من الإعاقات النمائية املتداخلة 
ال�سنوات  التي تظهر خال  واملعقدة 
ال���ث���اث الأول������ى م���ن ع��م��ر ال��ط��ف��ل 
يف  ي��وؤث��ر  ع�سبي  ل���س��ط��راب  نتيجة 
عمل الدماغ، على عزمية الطالبة م. 
�ض. )22عاما( وحتديها كل ال�سعاب 
حتى  طفولتها،  منذ  واجهتها  التي 
ت���وج���ت ع��زمي��ت��ه��ا ب���ال���و����س���ول اإل����ى 
الف�سل يف  �ض  م.  واأع���ادت  اجلامعة؛ 
تغلبها على مر�سها، اإلى اهلل ثم اإلى 

والديها.

معاناة
تقول م. �ض »بداأت حالتي مع مر�ض 
ال��ت��وح��د يف ع��م��ر اخل��ام�����س��ة، وك��ن��ت 
كما  ال��ك��ام،  م��ن �سعوبة يف  اأع����اين 
اأداء  يف  �سعور غريب  كان  يخاجلني 
الأ�سابع  اأو  بالأيدي  مكررة  حركات 
اأو الأ���س��ي��اء، واأع����اين اأي�����س��ا م��ن قلة 
الجتماعية،  والعاقات  ال�سداقات 
ومن �سعوبة يف ال�ستماع، كما اأعاين 
م��ن ال��ت��وا���س��ل م��ع الآخ���ري���ن، وك��ان 
ذلك ي�سكل حتديا كبرا يل، ولزلت 

اأحتدى ال�سعاب واأواجه حياتي. 
ورغ����م م��ع��ان��ات��ي م���ن ���س��ع��وب��ات 
تغلبت  فاإنني  البداية،  يف  التوا�سل 
ع��ل��ى ذل����ك ب��ف�����س��ل اهلل ث���م وال����دي 
واأ�ساتذتي، فقد �ساعدوين يف تخطي 
ت��واج��ه��ن��ي،  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  بع�ض 
ومت  للجامعة  تقدمت  اهلل  وبف�سل 

قبويل فيها«.

دور الوالدين
مر�ض  ع��ن  حديثها  ����ض.  م.  وت��ك��م��ل 
ال���ت���وح���د وك���ي���ف ا���س��ت��ط��اع وال���داه���ا 
يف امل������ن������زل م�������س���اع���دت���ه���ا، وق����ال����ت 
بع�ض  تخطي  يف  وال���داي  »�ساعدين 
الأمور ال�سعبة من خال توا�سلهما 

التوحد،  اأم��را���ض  يف  املخت�سن  م��ع 
تطوير  على  تدريبي  يف  �ساركا  فقد 
م��ه��ارات��ي، و���س��اع��داين يف درا���س��ت��ي، 
حتى ا�ستطعت، بف�سل اهلل، اأن  اأكمل 
درا�ستي الإعدادية حتى مت قبويل يف  

اجلامعة.
كاإن�سانه  اأ���س��رت��ي  عاملتني  كما 
ط��ب��ي��ع��ي��ة، ف��ل��م ي��ق��وم��وا ب��ع��زيل  عن 
ب���ق���ي���ة ال�����ن�����ا������ض، ب������ل اه����ت����م����وا ب��ي 
اأب��دا بخجل  ي�سعروا  ودع��م��وين ومل 
اأ�سعروين  بل  معهم،  خروجي  اأث��ن��اء 
دائما  والطماأنينة  والأم��ن  بالراحة 
واأبدا، �ساعدهم يف ذلك قراءتهم عن 
مع  التعامل  وكيفية  التوحد  مر�ض 

اأطفال التوحد«.

نظرة المجتمع
نظرته  املجتمع  يغر  ب���اأن  وطالبت 
التوحد،  ملر�سى  ال�سلبية  ومعاملته 
اإليهم  بهم، ول ينظرون  يراأفوا  واأن 

باأنهم غريبون عنهم.
تقدمي  ال�سرورة  »من  واأ�سافت 
ال���رع���اي���ة واله���ت���م���ام ال���ك���ام���ل بهم 
ودجم���ه���م واخ��ت��اط��ه��م م���ع اأف�����راد 
مل�سقات  وت���وزي���ع  ون�����س��ر  امل��ج��ت��م��ع، 
وم���ن�������س���ورات ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن م��ر���ض 
التوحد، وتوفر اأطباء متخ�س�سن 
ريا�سية  اأن��دي��ة  واإن�����س��اء  ل��ع��اج��ه��م، 
وت��رف��ي��ه��ي��ة ل���ه���م، وك����ذل����ك ت��وف��ر 
فر�ض عمل لهم، فالأطفال امل�سابون 
الأطفال  من  غرهم  مثل  بالتوحد 
ول��ه��م احل���ق���وق وال���واج���ب���ات ذات��ه��ا، 
م�ساعرهم  على  نحافظ  اأن  فيجب 
ن�����س��اع��ده��م  واأن  اإل��ي��ه��م  ُن�����س��يء  ول 

ون�سعدهم«.

طموح
وعن طموحها تقول »�ساأظل اأوا�سل 
درا����س���ت���ي وحت���ق���ي���ق ط���م���وح���ي ف���اأن���ا 
كالبقية، وقادرة على  جتاوز ال�سعاب 
مهما كانت، و�ساأقتن�ض الفر�ض التي 
واإب��راز  التوهج،  من  مزيدا  متنحني 
بل  احل����ايل،  تخ�س�سي  يف  ق���درات���ي 
العليا  درا���س��ت��ي  مل��وا���س��ل��ة  ���س��اأج��ت��ه��د 
فهناك  وال���دك���ت���وراه؛  املاج�ستر  يف 
اأن����ا�����ض ك���رث ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل 
حققوا جناحات مل ي�ستطع حتقيقها 

الأ�سوياء«.

�صتيفني �صبيلبريغ
خم��رج اأف����ام، ت��راوح��ت اأف��ام��ه بن 
التاريخية،  وال��درام��ا  العلمي  اخليال 
مبتازمة  م�ساب  باأنه  ت�سخي�سه  مت 

ا�سرجر.

ريت�صادربور�صريدز
م��ت��خ�����س�����ض يف ع��ل��م ال��ري��ا���س��ي��ات 
واجل����������ر، ي���ع���م���ل ح����ال����ي����ا اأ�����س����ت����اذ 
كاليفورنيا،  ج��ام��ع��ة  يف  ري��ا���س��ي��ات 
متازمة  م��ن  ي��ع��اين  ب��اأن��ه  ويعتقد 

ا�سرجر.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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عبد اهلل زارب

العوامل المؤثرة
في النمو المعرفي

اأهم العوامل  الن�سج البيولوجي يعد من 
من  للعامل  فهمنا  طريقة  يف  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 
ت��غ��ر جيني م����وروث �سمن  ح��ول��ن��ا، وه���و 
الكائن  بها  مي��ر  التي  النمائية  ال�سل�سلة 
احل����ي، وه����ذا ال��ع��ام��ل ي��رث��ه ال���ف���رد منذ 
اأو  اأن يغر  له  التكوين، ول ميكن  حلظة 

يبدل فيه.

اإلنسان السلبي
ال يكتسب المعرفة 

ي�����ح�����دث ع����ن����دم����ا ت����ت����ف����اع����ل ال����ع����وام����ل 
وكلما  الفيزيقية،  البيئة  مع  البيولوجية 
من���ى ال���ف���رد ج�����س��دي��ا ك���ان���ت ق���درت���ه على 
احل����رك����ة وال���ت���ف���اع���ل م����ع امل���ح���ي���ط ال����ذي 
والفح�ض  التجريب  وم��ع  اأف�����س��ل،  ح��ول��ه 
واإن  العقلية،  عملياتنا  تتطور  واملاحظة 
حت��دث  ال��ت��ف��ك��ر  يف  احلقيقية  ال��ت��غ��رات 
من خال عملية التوازن التي متثل نزعة 

الفرد لتحقيق التوازن.
 وال�����ت�����وازن ه����و امل���������س����وؤول ع����ن من��و 
التفكر وتطور احل�سيلة املعرفية، ول بد 
من متتع الطفل بالن�ساط واحليوية حتى 
الت���زان؛  عملية  حتقيق  على  اأق���در  يكون 
ول���ه���ذا ف�����اإن ب��ي��اج��ي��ه ي����رى اأن الإن�����س��ان 

ال�سلبي ل يكت�سب املعرفة.

الخبرات االجتماعية تؤثر
تأثيرا حاسما في مراحل
النمو المعرفي للطفل 

ي�����وؤدي ال��ن�����س��ج اإل�����ى زي�����ادة ال���ق���درة على 
التفاعل، مما يوؤدي اإلى اكت�ساب اخلرات 
من الآخرين، وال�ستفادة من �سلوكياتهم، 
املعلومات  تبادل  على  يعمل  الطفل  اإن  اإذ 
�سلوكه  يوائم  اأن  وي��ح��اول  الرا�سدين  مع 
مع اأن�سطة الآخرين الذين يحتلون مكانة 
التفاعل بن الن�سج  اإن هذا  اإذ  يف حياته؛ 
وال���ن�������س���اط وم����ا ي���رت���ب ع��ل��ى ذل����ك من 

معلومات يكت�سبها الطفل.
 

خصائص الطفل المعرفية
حالة  وهي  الذات:  حول  • التمركز 
ذهنية تت�سم بعدم القدرة على متييز 
ال����واق����ع م���ن اخل����ي����ال، وال�������ذات من 
املو�سوع، والأنا من الأ�سياء املوجودة 
ال��ط��ف��ل  واإن  اخل����ارج����ي.  ال���ع���امل  يف 
ينظر اإلى الأمور واملحيط من خال 
عامله اخلا�ض ومن منظوره اخلا�ض 
ب����ن����اء ع���ل���ى خم���ط���ط���ات���ه امل���ع���رف���ي���ة 

وقدراته العقلية.
احلياة  الطفل  ي�سفي  • الإحيائية: 
اجلامدة  الأ�سياء  كل  على  وامل�ساعر 
وامل���ت���ح���رك���ة؛ ف���ال�������س���يء اخل���ارج���ي 
ي��ب��دو ل��ه م����زودا ب��احل��ي��اة وال�����س��ع��ور. 
اأنها كائن  »كتعامله مع الدمية على 

حي«. 
• ال���س��ط��ن��اع��ي��ة: ي��ع��ت��ق��د ال��ط��ف��ل 
�سنع  م��ن  الطبيعة  يف  الأ���س��ي��اء  اأن 
الإن�سان؛ لذلك فاإنها تتاأثر برغباته 

واأفعاله. 
الأ�سياء  الطفل  ي��درك  الواقعية:   •
ع����ن ط���ري���ق ت���اأث���ره���ا ال���ظ���اه���ر اأو 
ي��رب��ط��ه��ا  امل��ح�����س��و���س��ة ول  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 

يكتفي  ف��ه��و  احل��ق��ي��ق��ة،  ب��اأ���س��ب��اب��ه��ا 
دون  من  ويتقبله  املح�سو�ض،  بالفعل 

البحث عن عاته واأ�سبابه.

النزعات األساسية
في التفكير عند بياجيه 

ب�سببها  موروثة  نزعة  هو  التكي��ف:  اأول: 
مييل الكائن احلي اإلى مواءمة نف�سه مع 

التكيف  وه���ذا  ف��ي��ه��ا،  يعي�ض  ال��ت��ي  البيئة 
منذ  الأحياء  علماء  لدى  معروف  مفهوم 
اأكرث من 100 عام، ولكن الإ�سهام احلقيقي 
ل��ب��ي��اج��ي��ه ي��ت��م��ث��ل يف و���س��ف ال��ت��ك��ي��ف ويف 

جتزئته اإلى:
اأ ( التمثل اأو ال�ستيعاب: فمثا، الأم 
اأن علمت طفلها كلمة ع�سفور  التي �سبق 
فاإنه يقول ع�سفور عندما يرى الع�سفور 

يطر ، ويف اأحد الأيام وعندما كان يتنزه 
راأى فرا�سة تطر من حوله  يف احلديقة 
فقال لأمه انظري هذه ع�سفور. اإنه بذلك 
خ�سائ�سها  م��ن  غ��ر  اأي  الفرا�سة،  متثل 
لتنا�سب ال�سورة التي توحي له اأن كل ما 

يطر ع�سفور.
ب( امل��واءم��ة وامل��اءم��ة: وه��ي نزعة 
الكائن اإلى تعديل وتغير يف بناه العقلية 

يتكيف  لكي  ال�����س��ائ��دة  املعرفية  واأمن��اط��ه 
اأنه  مبعنى  اخلارجية،  البيئة  مطالب  مع 
للفرد  الداخلي  املعريف  النمط  تكيف  يتم 

ليتاءم مع عنا�سر البيئة.
ف���ف���ي م����ث����ال ال���ع�������س���ف���ور ال�������س���اب���ق: 
اأمه »هذه فرا�سة ولي�ست  عندما تقول له 
ع�سفور« يتولد لديه معني جديد فيقول: 
اأنه يبداأ  اأي  »لي�ض كل ما يطر ع�سفور« 
لتتنا�سب  لديه  الداخلية  امل��ع��اين  بتغير 
ويبداأ  لها  يتعر�ض  املثرات اجلديدة،  مع 
بتمييز الع�سفور من الفرا�سة من ال�سقر.
تنظيم  عملية  ه��و  ال��ت��������وازن:  ثانيا: 
داخلية ترتبط مبفهوم التكيف عند الفرد، 
ونعني به العملية التي حتفظ التوازن بن 

التمثل واملواءمة اأثناء تفاعلهما معا.
اأن  بياجيه  ي���رى  التنظي��م:  ث��ال��ث��ا: 
لتنظيم  النزعة  ولديهم  ي��ول��دون  النا�ض 
وتراكيب  بنى  لت�سبح  الفكرية  العمليات 
والرتاكيب  البنى  ه��ذه  وتلعب  معرفية، 
اخل��ارج��ي.  ل��ل��ع��امل  فهمنا  يف  م��ه��م��ا  دورا 
وال���رتاك���ي���ب ال��ع��ق��ل��ي��ة ت��ت��غ��ر م���ع ال��ع��م��ر 
وكلما  ال��ب��ي��ئ��ة،  م��ع  ال��ف��رد  ت��ف��اع��ل  نتيجة 
اأك��رث  البيئة  م��ع  تفاعله  ك���ان  ال��ف��رد  من��ا 

خ�سوبة.

قسم بياجيه المخططات العقلية 
إلى قسمين:

����س���غ���رة،  حم���������دودة  ب�����س��ي��ط��ة    •
كالتعرف على اأنواع الفواكه.

الت�سنيف  كعمليات  عامة  •  وا�سعة 
والرتكيب والتحليل.

احتفاظ  ويعني  الحتف��اظ:  راب��ع��ا: 
ال�سيء ببع�ض خوا�سه بالرغم من تغره 
بياجيه  ع��ر  وق��د  ال�سكلي،  اأو  ال��ظ��اه��ري 
با�ستمرار وتبقى  »تتغر  بقوله   عن ذلك 
كما هي«، والحتفاظ هو مفتاح العمليات 

احل�سية. اأما اأمناط االحتفاظ فهي:
1( حفظ العدد: »6-7�سنوات«.
2( حفظ املادة: »7-٨�سنوات«.

٣( حفظ الطول: »7-٨�سنوات«.
4( حفظ الوزن: »٩-10 �سنوات«.

٥( حفظ احلجم:
»اأكرث من 10�سنوات« .

مراحـل النمو العقلي
أو المعرفي:

اأرب����ع م��راح��ل رئي�سة م��ن م��راح��ل  ه��ن��اك 
النمو املعريف عند الأطفال:

اأوًل: املرحلة احل�سية احلركية:
اأو  الإجرائية  قبل  ما  مرحلة  ثانيا: 

ما قبل العمليات:
ثالثا: مرحلة العمليات املادية:

راب���ع���ا: امل��رح��ل��ة امل���ج���ردة اأو ال��ف��رتة 
الإجرائية ال�سورية:

+ 
ق

فا
آ

4 معايير 
لنظرية بياجيه 
في النمو 
المعرفي

نظريات علمية

جان ويليام فريتز بياجيه
 Jean William( بياجيه  ج���ان  ول���د 
نيو�ساتيل  مدينة  يف   )Fritz Piaget
 1٩٨0 ع��ام  وت��ويف   1٨٩6 ع��ام  ب�سوي�سرا 
�سن  يف  وه����و  الأويل  م��ق��ال��ت��ه  وك���ت���ب 
الثانية  ويف  ع��م��ره،  م��ن  ع�سر  الثالثة 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن ع���م���ره ح�����س��ل علي 
الدكتوراة يف علم البيولوجية ويف عام 
ل��ل��درا���س��ات مبعهد  م��دي��را  ع��ن   1٩21

جان جاك رو�سو يف جنيف،
ك�������ان ع�������امل ن���ف�������ض وف���ي���ل�������س���وف 
التطور  ن��ظ��ري��ة  ط���ور  وق���د  �سوي�سري 
الآن  يعرف  فيما  الأطفال  املعريف عند 
بياجيه  اأن�����س��اأ  ال��وراث��ي��ة.  املعرفة  بعلم 

امل��ع��رف��ة  ن��ظ��ري��ة  م��رك��ز  ع���ام 1٩6٥  يف 
الوراثية يف جنيف وتراأ�سه حتى وفاته. 
يعتر بياجيه رائد املدر�سة البنائية يف 

علم النف�ض.
الكتابن  هذين  يف  بياجيه  اأو�سح 
ك��ي��ف ي��ت��ط��ور ت��ف��ك��ر ال��ط��ف��ل خ��ال 
امل�����راح�����ل ال���ع���م���ري���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة. ل��ق��د 
زادت  ال��ت��ي  كلها  حياته  بياجيه  ك��ر���ض 
ع���ن ال��ث��م��ان��ن ع���ام���ا ل���درا����س���ة ال��ن��م��و 
ال��ع��ق��ل��ي ع��ن��د الأط����ف����ال ح��ت��ي اأ���س��ب��ح 
علماء  بن  له  املميز  هو  الهتمام  هذا 
النف�ض املحدثن ب�سفة عامة، وعلماء 
اهتم  ولقد  ب�سفة خا�سة،  النمو  نف�ض 

ب��ي��اج��ي��ه مب��و���س��وع��ات اأخ������رى ك��ث��رة 
الت�سرفات،  والإدراك،  الدوافع   : مثل 

والقيم عند الأطفال.
ول��ك��ن اه��ت��م��ام��ه ب��ه��ا ك����ان ل��ب��ي��ان 
م���ا ب��ي��ن��ه��ا وب����ن ال����ذك����اء م���ن رواب����ط 
ب��ه��ذه  اه���ت���م���ام���ه  اأن  اأي  وع�����اق�����ات، 
لذاتها،  اهتماما  يكن  مل  امل��و���س��وع��ات 
بقدر ما كان موجها خلدمة مو�سوعه 
الأ���س��ا���س��ي، وه���و درا���س��ة ت��ط��ور تفكر 
الأط���ف���ال واإن�����س��اء ن��ظ��ري��ة يف امل��ع��رف��ة 

التكوينية.
وقد اأثرت نظرية بياجيه للتطور 

املعريف يف كثر من املجالت، ومنها:

النمو نف�ض  • علم 
والأخاق • التعليم 

والتاريخية الفكرية  • الدرا�سات 
• الفل�سفة

املقدمات • علم 
ال�سطناعي • الذكاء 
ومن اأ�سهر كتبه:

الطفل«  عند  والفكر  • »اللغة 
Language and Thoughts

.)1٩2٣( ،of the child
و »احلكم وال�ستدلل عن الطفل« 

Judgement and Reasoning
.)1٩24( ،of the Child
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عبداهلل زارب

بكلية  القانون   بق�سم  التدري�ض  ع�سو  ق��ال 
اإب���راه���ي���م  امل���ال���ي���ة والإداري������������ة، د.  ال���ع���ل���وم 
ال��روا���س��دة، اإن ال��ق��ان��ون ال��ع��ام ي��ع��ّرف ب��اأن��ه 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��واع��د ال��ع��ام��ة وامل��ج��ردة 
قواعد  اأن��ه  اأي  الإن�����س��اين،  ال�سلوك  لتنظيم 
و�سعت لتنظيم عاقة الأفراد فيما بينهم، 
ف��اإن  ب��ال��دول��ة،  ع��اق��ت��ه��م  وك��ذل��ك لتنظيم 
كانت هذه القواعد لتنظيم عاقات الأفراد 
اخلا�سة وعاقتهم بالدولة ب�سفتها �سخ�سا 
اأم����ام ق��ان��ون خ��ا���ض، واإن كانت  ع��ادي��ا، ك��ن��ا 
لاأفراد  عامة  تنظم عاقات  القواعد  هذه 
�سلطة  ب�سفتها �ساحبة  بالدولة  وعاقتهم 

و�سيادة، �سنكون اأمام قانون عام.
اخل��ا���ض يعرف  ال��ق��ان��ون  ف���اإن  وعليه 
ب��اأن��ه جم��م��وع��ة م��ن ال��ق��واع��د ال��ت��ي تنظم 
مع  بينهم وعاقتهم  فيما  الأف��راد  عاقة 
لي�ست  اأي  ع��ادي��ا،  �سخ�سا  ب�سفتها  ال��دول��ة 
باأغلبها  وقواعده  و�سيادة،  �سلطة  �ساحبة 
هي قواعد مكملة ومف�سرة يجوز لاأفراد 
التفاق على خافها.  ويف املقابل، والكام 
ل���ل���روا����س���دة، ي���ع���رف ال���ق���ان���ون ال���ع���ام ب��اأن��ه 
عاقة  تنظم  التي  القواعد  من  جمموعة 
الدولة  بينهم وعاقتهم مع  الأف��راد فيما 
وقواعد  وال�سيادة  ال�سلطة  متلك  ب�سفتها 
القانون العام مبجملها قواعد اآمرة وناهية 

ل يجوز لاأفراد التفاق على خافها.
عام  بوجه  القانون  يق�سم  ذلك  وعلى 

اإلى قانون عام، وقانون خا�ض.
فروع القانون العام:

• القانون الد�ستوري
• القانون الدويل العام

• القانون اجلنائي
• القانون الإداري 

• القانون املايل

فروع القانون اخلا�ض:
• القانون املدين

• القانون التجاري
• قانون الأحوال ال�سخ�سية

ال����ق����ان����ون امل����������دين،  ه�����و ال�����س��ري��ع��ة 
القوانن«،  »اأب��و  وي�سمى  للقوانن  العامة 
القانون  ف��روع  لبقية  عامة  مبادئ  وي�سكل 

اخلا�سة  الأف���راد  عاقات  لتنظيمه  وذل��ك 
ومعاماتهم املالية والجتماعية، وهو من 
اأقدم القوانن املقننة انطاقا من اأهميته 

العملية داخل الدولة.
اأن  الإ���س��ام��ي��ة جن���د  ال�����س��ري��ع��ة  ويف 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ب��ه  ق��ام  عمل  اأول 
اإلى  ال�سريفة  النبوية  الهجرة  بعد  و�سلم 
املهاجرين  بن  املوؤاخاة  هو  املنورة،  املدينة 
والأن�سار، واأ�سبحت الآيات املدنية تخاطب 
و�سل  اأن  بعد  املوؤمنن«  اأيها  »يا  ب�  الأف��راد 
الإميان اإلى قلوب النا�ض، وذلك بعد اأن كان 
املكرمة  مكة  يف  اأي  الهجرة،  قبل  اخلطاب 
يبداأ ب� »يا اأيها النا�ض«، واأ�سبحت الآيات يف 
املدينة تعنى بتنظيم احلياة داخل املجتمع 
امل��ك��ي��ة ق��ب��ل الهجرة  اأن ك��ان��ت الآي����ات  ب��ع��د 
لأن  وذل��ك  والتوحيد،  الإمي���ان  على  حت��ث 
باحلياة  اه��ت��م  احلنيف  الإ���س��ام��ي  ال��دي��ن 
الجتماعية داخل الدولة؛ ولذلك جند اأن 
املدنية عملت على تنظيم  القراآنية  الآي��ات 
اأي تنظيم  ب��ي��ن��ه��م،  ف��ي��م��ا  الأف������راد  ع��اق��ة 
اأن  ذلك  على  والدليل  اخلا�سة،  العاقات 
اأطول اآية يف القراآن الكرمي هي اآية الدين 

يف �سورة البقرة، وهي اآية مدنية.
وهذا التنظيم للمعامات بن الأفراد 
امل��دين  فالقانون  امل���دين،  بالقانون  يعرف 
العاقات اخلا�سة من  ه��ذه  لتنظيم  وج��د 
واإي��ج��ار وع��م��ل وتطبيب وغ��ره��ا من  بيع 
العقود امل�سماة وغر امل�سماة التي ميار�سها 

الأفراد يف حياتهم اليومية.
املدين  القانون  اأن  الروا�سدة  واأ�ساف 
ه���و اأك����رث ال��ق��وان��ن ا���س��ت��ع��م��ال يف احل��ي��اة 
اليومية، ف� »ل يكاد مير يوم علينا ب�سفتنا 
للقانون  ا�ستعمال  دون  واأف����رادا  مواطنن 
ول��و كان  �سيئا  م��ن ي�سرتي  امل���دين، فمثا 
ب�سيطا م��ن ب��ق��ال��ة، ي���رم ع��ق��د ب��ي��ع، وم��ن 
ق�سرة،  مل��دة  ول��و  �سيارة  اأو  بيتا  ي�ستاأجر 
اإيجار، ومن يركب �سيارة لتقله  يرم عقد 
من مكان لآخر مقابل اأجر، اإمنا يرم عقد 
ن��ق��ل وه���ك���ذا«. وي��ع��د ال��ق��ان��ون امل����دين من 
اأهم القوانن املنظمة حلياة الأف��راد داخل 
اخلا�سة،  الأف��راد  مب�سالح  لتعلقه  الدولة 
تتحقق  اخل���ا����س���ة  امل�����س��ل��ح��ة  حت��ق��ي��ق  ويف 
ال�سلم  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة 

املجتمعي داخل الدولة.

القانون المدني.. قواعد عامة
تنظم السلوك اإلنساني

في سنغافورة.. ال لمضغ العلكة والبصق وإطعام الحمام
�سكانها  يعي�ض  ال��ت��ي  ���س��ن��غ��اف��ورة  و���س��ع��ت 
�سمن جمتمع كبر من الأجانب، ويرّبون 
اأو  اأط��ف��ال��ه��م دون خ����وف م���ن اجل����رائ����م، 
قوانن  ف���ّظ،  اأو  م��ه��ذب  غ��ر  ت�سرف  اأي 
املجتمع،  يف  ال�سلوكيات  �سبطت  �سارمة 
يو�سف  بع�سها  احل����رة«،  »م��وق��ع  بح�سب 

بالغريب، ومن اأغربها:

ج��م��ه��وري��ة  يف  ال���ع���ل���ك   ال��ع��ل��ك:  م�صغ 
�سنغافورة جالب للم�ساكل؛ فغرامة م�سغ 
ال��ع��ل��ك يف ال�����س��ارع ال��ع��ام ت�����س��ل اإل����ى األ��ف 
دولر، اأما اإذا �سولت لك نف�سك اأن تتاجر 

به، فالعقوبة هي ال�سجن.

ال��ع��زف: ل جت���رب ال��ع��زف ع��ل��ى اإح���دى 
�سنغافورة،  ���س��وارع  يف  املو�سيقية  الآلت 
ف��ال��غ��رام��ة ���س��د ال���ع���زف ت�����س��ل اإل����ى األ���ف 

دولر.

بع�ض  ممار�سة  غرامة  ممنوعة:  األعاب 
ال���ه���واي���ات يف ال�������س���ارع ال���ع���ام، ك��ال��ط��ائ��رة 
الورقية اأو بع�ض الألعاب البهلوانية ت�سل 

اإلى خم�سة اآلف دولر.

امل��خ��درات: ُي��ن�����س��ح م��ت��ع��اط��و امل��خ��درات 
عرثت  ف��اإن  �سنغافورة،  اإل��ى  الذهاب  بعدم 
منها  كمية  على  املطار  يف  املراقبة  اأجهزة 

اإل���ى  م���ع اأي ���س��خ�����ض، ف��ت�����س��ل ال��ع��ق��وب��ة 
ال�سجن 10 �سنوات و20 األف دولر كغرامة.

�سيارة  ت��اأج��ر  يف  ف��ك��رت  اإذا  ال�صرعة: 
ل��ل��ت��ن��ق��ل اأث����ن����اء اإج�����ازت�����ك، ف���ا ت��ت��ج��اوز 
ال�����س��رع��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، وح����اول اأن حت��رتم 
ت�سل  فالغرامة  ال�سر واجل��ولن،  قانون 

اإلى خم�سة اآلف دولر.

احليوانات: اأنت مهدد بال�سجن ملدة �سنة 
اإذا  كغرامة،  دولر  اآلف  وخم�سة  اأك��رث،  اأو 

اأهملت حيوانا اأو عّر�ست حياته للخطر.
اإذا ا�ستفزك �سخ�ض فا حتاول  ال�صجار: 

+ 
ق

فا
آ

اأنت  كنت  ف�سواء  �سجار،  يف  معه  تدخل  اأن 
اإلى  ت�سل  فالغرامة  ال�سحية،  اأو  املعتدي 

خم�سة اآلف دولر.

ال��ع��ام  ال�����س��ارع  يف  الب�سق  كلفة  الب�صق: 
ت�سل اإلى ٣00 دولر.

ا�ستعمال واي  اأو  ال� »واي فاي«: اخرتاق 
ف���اي الآخ���ري���ن، ت�����س��ل غ��رام��ت��ه اإل����ى األ��ف 

دولر، وثاث �سنوات خلف الق�سبان.

احلمام: اإطعام احلمام يف ال�ساحة العامة 
ت�سل غرامته اإلى ٥00 دولر.
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السعيد: دبي ألهمتني
فكرة تصميم فلتر مدينة أبها

هادي الشهراني 

احلا�سب  علوم  بكلية  الطالب  اقتحم، 
ال�����س��ع��ي��د، ع��امل  الآيل، حم��م��د ع��اي�����ض 
الت�سوير قبل نحو ت�سع �سنوات بكامرا 
توثيق  بهدف  امتلكها  رقمية  ديجتال 
الرحات العائلية واللحظات ال�سعيدة.

بالفلرت  ي�سمى  م��ا  ال�سعيد  �سمم 
�سناب  برنامج  يف  اأبها  مبدينة  اخلا�ض 
�سات وهو م�ستوحى من الفلرت اخلا�ض 
ف��ري��ق �سباب  اإل���ى  دب���ي، وان�سم  ب��اإم��ارة 

مهتمن بالت�سوير للعمل معهم..  

هل كانت بدايتك مع الت�صوير 
تقليدية اأم خمتلفة؟

اأع��ت��ق��د اأن��ن��ي ب����داأت م��ث��ل ك��ث��ري��ن، اإذ 
رق��م��ي��ة  ك���ام���را  ع����ام 200٩  ا���س��رتي��ت 
ب���ه���دف ت��وث��ي��ق ال��ل��ح��ظ��ات اجل��م��ي��ل��ة. 
وم���ع م����رور ال���وق���ت اأح�����س�����س��ت ب�سغف 
حب الت�سوير، ثم طورت من موهبتي 
وام��ت��ل��ك��ت ك���ام���را اح��رتاف��ي��ة ب��ج��ودة 
عالية، ول زلت اأطور ذاتي واأتعلم من 
�سي،  اأي  اأذه��ب فيها لت�سوير  م��رة  كل 
ك��ب��ر، و يف كل  الت�سوير ع��امل  ف��ع��امل 

يوم تظهر تقنيات جديدة.

ماذا تف�صل اأكرث،
الت�صوير اأم الت�صميم؟ 

لإظهار  للم�سور  داعما  يعد  الت�سميم 
اأن��ا  اأم���ا  اأك���ر،  ب�سكل  ال�����س��ورة  جمالية 

فاأف�سل الت�سوير على الت�سميم.
 

كيف بداأت فكرة فلرت اأبها
يف �صناب �صات؟ 

ذات م����رة ���س��اف��رت اإل����ى اإم������ارة دب����ي يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، بغر�ض 
ال�سياحة، ووثقت بع�ض اللحظات التي 
عاي�ستها هناك برنامج �سناب �سات، ثم 
ب�ساطة  يف  الإم���ارة  فلرت  انتباهي  لفت 

ت�سميمه وجماله. 
وع��ن��دم��ا ع���دت اإل���ى اأب��ه��ا، �سممت 
الفلرت، ثم رفعته يف �سناب �سات، فو�سل 
باملوافقة  الرنامج  اإدارة  من  ال��رد  اإيّل 
لا�ستخدام،  جاهز  واأن���ه  الفلرت،  على 

وم���ن اجل��م��ي��ل ج���دا اأن ي��ت��م اإظ���ه���ار ما 
قمت به من اإجناز يف برنامج من اأكر 

برامج التوا�سل الجتماعي.

اأبرز داعمي موهبتك؟ 
ووق��ف��ا معي من  وال����داي   دعمني  لقد 
والت�سميم  الت�سوير  يف  عملي  ب��داي��ة 
ول زال م�ستمرين يف دعمي، �سواء كان 

دعما ماديا اأو معنويا. 

ما تطلعاتك امل�صتقبلية؟ 
اأت���ط���ل���ع لإك����م����ال ال����درا�����س����ة يف جم���ال 
الإعام، كما اأود اأن اأتخ�س�ض يف جمال 

الإنتاج ال�سينمائي.
 

اأهم عمل بالن�صبة اإليك؟ 
ال�سيارات،  وت�سوير  الدعائي  الت�سوير 
هما من اأكرث الأعمال التي ت�ستهويني 
واأع���ده���ا ق��ري��ب��ة م��ن ق��ل��ب��ي، ودائ���م���ا ما 

اأبعدين  ومهما  العملن،  بهذين  اأق���وم 
اإليهما،  اأع��ود  والدرا�سة،  العمل  �سغط 
وذلك يعود اإلى اأن بدايتي تقريبا كانت 
م���ن خ���ال ال��ع��م��ل يف ذل���ك ال���ن���وع من 

الت�سوير.
 

ماذا عن فريق »في�ص�ص«؟
من  جمموعة  عن  عبارة  في�س�ض  فريق 
ال�����س��ب��اب ال�����س��ع��ودي، واأن����ا م��ن��ه��م، ب���داأت 

وك��ان��ت  ت��ق��ري��ب��ا،  ع���ام 201٥  ال��ع��م��ل  يف 
ال���ب���ورت���ري���ه  ت�����س��وي��ر  ال����ب����داي����ة يف  يف 
اإلى  تدريجيا  تو�سعنا  ثم  »ال�سخ�سية« 
ت�سوير املنا�سبات وتغطيات الحتفالت 
ال��ر���س��م��ي��ة وامل�����وؤمت�����رات وامل���ن���ت���ج���ات و 

الأطعمة وغرها.
 

كلمة اأخرية؟ 
املمكن  م��ن  م��وه��ب��ة  م��ن��ا  �سخ�ض  ل��ك��ل 

اأو  عنه  جمهولة  اأو  خمفية  ت��ك��ون  اأن 
املوهبة  تلك  عن  البحث  فعليه  عنها؛ 
من  يتمكن  حتى  وتطويرها  وتنميتها 
ي�سغل  ما  لديه  ي�سبح  اأن  اإل��ى  ابرازها 
ب��ه اأوق�����ات ف���راغ���ه، ف��م��ج��ال ال��ع��م��ل اأو 
ال���درا����س���ة ي��ن��ت��ه��ي��ان ف����ور ال��ت��ق��اع��د اأو 
�ست�ستمر  فهي  املوهبة،  بعك�ض  التخرج 
م���ع ال�����س��خ�����ض م����دى احل���ي���اة وت��ك��ون 

بالن�سبة له مبثابة رفيق درب.

+ 
ق

فا
آ

الكامراتن  بن  كبر  فرق  هناك 
من ناحية و�سوح ال�سورة وت�سوير 
يف  ذل��ك  ويت�سح  وغ���ره،  الفيديو 

الآتي:
• حجم �سريحة ال�سن�سر كبرة 

ومتطورة يف الحرتافية.
حتكما  تعطيك  الح��رتاف��ي��ة   •
اإذا كنت  ت��ري��د  م���ا  وك���ل  ك��ام��ا 
جت��ي��د ا���س��ت��خ��دام��ه��ا، وال��ع��ادي��ة 
اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  ل��ق��ط��ات  تعطيك 
م�������س���م���م���ة م�������س���ب���ق���ا م�����ن ق��ب��ل 
ال�����س��رك��ة وح���ت���ى ل���و و����س���ع بها 
ف��ه��ي تفيد  ب��ع�����ض اخل�����ي�����ارات، 
اأحيانا ولكن لن تكون كما هي يف 

الحرتافية.
• الحرتافية متغرة العد�سات، 

ول���ك���ل ن�����وع ت�������س���وي���ري ع��د���س��ة 
بال�سكل  غر�سها  ت���وؤدي  خا�سة 
املطلوب، والعادية ثابتة العد�سة 
اأن��واع الت�سوير، ولكن  فهي لكل 
ل ت��ع��ط��ي��ك م���ا حت��ت��اج اإل���ي���ه اإن 

كانت رغبتك بلقطات متقنة.
بن  مت��ام��ا  اجل����ودة  تختلف   •
اإنها يف الحرتافية  اإذ  النوعن، 

عالية، مقارنة بالعادية.
ال�����س��ورة  ت���خ���رج  م���ا  • غ��ال��ب��ا 
امل��دجم��ة  ب��ال��ك��ام��رات  م�سو�سة 

العادية. 
بها  يوجد  ف�ا  الحرتافية  اأم��ا 
فاإنه  وج��د  واإن  الت�سوي�ض،  ذل��ك 
يكون قليا جدا، وميكن تافيه 

برامج املعاجلة.

الكاميرات الحديثة
.. بين الديجتال واالحترافية
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التطوع.. جهد نبذله لمساعدة اآلخرين
تهدف  اإن�سانية وطنية  التطوع خدمة 
اإل�����ى ح��م��اي��ة ال���وط���ن واأه���ل���ه م���ن اأي 
ك�سوي�سرا  ال����دول  ب��ع�����ض  ويف  خ��ط��ر. 
م��ث��ا ي��ع��د ال��ت��ط��وع اإل���زام���ي���ا ل��ل��ذي��ن 
ال ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م ����س���روط اخل��دم��ة 
اأعمارهم بن  ت��رتاوح  الع�سكرية ممن 

20 و 60 عاما.
»اجلهد  هو  باأنه  التطوع  ويعرف 
ب���ا مقابل  اإن�����س��ان  اأي  ي��ب��ذل��ه  ال����ذي 
ملجتمعه بدافع منه لاإ�سهام يف حتمل 
على  تعمل  ال��ت��ي  املوؤ�س�سة  م�سوؤولية 

تقدمي الرعاية الجتماعية«.
ك��م��ا ي��ع��رف ب���اأن���ه »ب����ذل م���ايل اأو 

عيني اأو بدين اأو فكري يقدمه امل�سلم 
عن ر�سا وقناعة، بدافع من دينه، من 
دون مقابل، بق�سد الإ�سهام يف م�سالح 
اإليها قطاع من  معترة �سرعا، يحتاج 

امل�سلمن«.
وامل���ت���ط���وع ه���و ال�����س��خ�����ض ال���ذي 
اإكراه  ي�سخر نف�سه عن طواعية ودون 
وم��وؤازرة  مل�ساعدة  خارجية  �سغوط  اأو 
يتطلب  بعمل  القيام  بق�سد  الآخرين 
القوى يف اجتاه واحد،  اجلهد، وتعدد 
روح  ال��ت��ط��وع��ي خل��ل��ق  ال��ع��م��ل  وي�سعى 
املجتمع  اأف����راد  ب��ن  تعاونية  اإن�سانية 

الواحد واملجتمعات املختلفة.

اأنواع التطوع 

مهارات. اإلى  امل�ستند  • التطوع 
• التطوع يف الدول النامية. 

»الإلكرتوين«. •  الفرتا�سي 
• التطوع البيئي.

الطوارئ. حالت  يف  • التطوع 
ب��ن  ي���ت���م  ال�������ذي  • ال����ت����ع����اوين 
���س��اع��ات ال��ع��م��ل، وت��ع��ت��م��ده بع�ض 

املوؤ�س�سات.
»ينجز خال  الب�سيط  • التطوع 
ف����رتة ق�����س��رة، ول ي��ح��ت��اج اإل���ى 

تدريب اأو تطبيق«.

+ 
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فا
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هنادي الشهراني

بق�سم  ال�����س��اب��ع  طالبة امل�ستوى  ن�����س��ح��ت 
اأروى  علم النف�ض يف كلية الرتبية للبنات، 
اآل داغر، وهي مهتمة بالعمل  اأحمد ح�سن 
التطوعي، زمياتها الطالبات باأن يبحثن 
عن ذاتهن واأن يتعلمن ومينحن اأكرث مما 
ياأخذن حتى يكون لهن ب�سمة يف تاريخهن.
وق���ال���ت ق���ائ���دة ف��ري��ق زاج����ل ال�����س��ام 
�سعورا  الآخرين  التطوعي  اإن يف  م�ساعدة 
بالإجناز،  مبينة اأن اإتقان العمل والتكاتف 
ويبثان  النف�ض،  على  اإيجابيا  اأث��را  يرتكان 
روح احلما�سة  بن الطالبات، كما ي�ساعدان 
على ال�ستمرار  يف موا�سلة اليوم الدرا�سي 

بروح مرحة و�سدر من�سرح.
 

ما �صر تعلقك بالعمل التطوعي؟ 
الإن�������س���ان خ��ل��ق جم���ب���ول ع��ل��ى ال��ع��اط��ف��ة، 
وحب  والعطف  بالرحمة  مليئة  فعاطفتنا 
التطوعي  بالعمل  تعلقي  و���س��ر  امل�����س��اع��دة، 
ال�سغر وفطرة  ذات��ي منذ  هو مبداأ بات يف 
واكت�ساب، ف�سعوري بالر�سا وال�سعادة جتاه 
العظيم  ال�سر  هو  لاآخرين  مني  يبدر  ما 

الذي ل يتلذذ بجماله اإل من تذوقه.

اأهم هواياتك واهتماماتك؟
ال��ك��ت��اب��ة »رواي�������ات، ���س��ع��ر ن��ب��ط��ي وف�����س��ي��ح، 
خواطر ومقالت«، وكذلك الإن�ساد، واإعداد 
وتنظيمها،  والثقافية  التوعوية  ال��رام��ج 
واأي�������س���ا الإل�����ق�����اء وال������ق������راءة، والأع����م����ال 

التطوعية.

هل تقومني باأعمال يف اجلامعة 
بجانب الدرا�صة؟ 

اأعمل يف اأكرث من اجتاه، فاأنا ع�سو بنادي 
»ق�سم  ال��رب��ي��ة  بكلية  ال��ط��الب��ي  ال��ن�����س��اط 
ال�سحة  ن����ادي  وع�����س��و يف  ال��ن��ف�����ض«،  ع��ل��م 
النف�سية بكلية الرتبية»ق�سم اعلم النف�ض«، 
وق��ائ��دة ف��ري��ق »زاج���ل ال�����س��ام« التطوعي 
حتت  ال��رتب��ي��ة  بكلية  املجتمعية  للخدمة 
ح�سلت  كما  ع�سر،  �سباب  جمل�ض  مظلة 
ع��ل��ى ث���اث���ة م���راك���ز اأول������ى يف الأومل���ب���ي���اد 
يف  اجلامعة  م�ستوى  على  الثالث  الثقايف 
والإن�ساد،  النبطي  وال�سرح  جمال  ال�سعر 
كلية  بنادي  تنظيمية  قائدة  اأي�سا  واأع��م��ل 

أروى آل داغر: العمل التطوعي ينمي
روح االستمرار في مواصلة اليوم الدراسي

الرتبية لاأن�سطة الطابية، وقائدة وحدة 
الإعام بكيلة الرتبية.

كيف بداأ تاأ�صي�ص الفريق التطوعي 
بالكلية وما الدافع؟  

ال��ف��ري��ق ط��اب��ي ت��ط��وع��ي مي��ث��ل اخل��دم��ة 
ب��اأب��ه��ا،  ل��ل��ب��ن��ات  ال��رتب��ي��ة  بكلية  املجتمعية 
وه���و ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ط��ال��ب��ات 
وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  لإق��ام��ة  اختيارهن  مت 
الإن�سانية التي تخدم جميع فئات املجتمع، 
البداية  ويف  معنوية،  ترفيهية  برامج  من 
م����ررُت مب��واق��ف ق��ا���س��ي��ة ���س��اه��دت��ه��ا و�سط 
العاطفة  فتيل  ا�ستعل  ومنها  ال��ع��ام��ات، 
وب������داأت اأف���ك���ر يف ح��ل��ول ل��ه��ذه امل��ع�����س��ات 
ال�سيئة للغاية ملثل هوؤلء املغرتبات  الاتي 
جعلهّن اهلل حتت رحمتنا وخلدمتنا، فبداأت 
بها  ترفيهية  �ساعة  باإقامة  اأف��ك��اري  حم��ور 

وجبة اإفطار باإذن من امل�سوؤولن.
وب��ع��د ذل���ك ت��ط��ورت ال��ف��ك��رة ب��ع��د اأن 
���س��اه��دت رغ��ب��ة ال��ط��ال��ب��ات يف عمل اخل��ر، 
واإ���س��ع��اد ه���ذه ال��ف��ئ��ة، م��ا جعلني اأف��ك��ر يف 
واإت���اح���ة الفر�سة  ال��ت��ط��ّوع  دائ����رة  ت��و���س��ي��ع 
امل�ساركة باخلر، والدافع وراء  للجميع يف 

ال�سام  ر�سائل  اإر���س��ال  اإل��ى  فريقنا  يتطلع 
م����ن حم���ب���ة واأخ��������وة ورح����م����ة، وم�����س��ارك��ة 
املجتمع اخلا�سة  لفئات  قلبا وقالبا  احلال 
وامل���ف���ت���ق���رة ل���ل���دع���م امل���ع���ن���وي ب����امل����ب����ادرات 
وذل��ك  والرتفيهية،  التطوعية  وامل�ساريع 
�سعي يف حتقيق معنى الإن�سانية وفق ديننا 

احلنيف، وحتت مبداأ »كاجل�سد الواحد«.
وت�������س���م���ل اأه����داف����ن����ا، حت��ق��ي��ق م��ع��ن��ى 
الإن�سانية ورفع الروح املعنوية يف ال�سريحة 
الأدوار،  تبادل  موقف  وتوثيق  امل�ستهدفة، 
ت��ب��ع��ا للقيد  امل���زاج���ي���ة  وت��ع��دي��ل احل������الت 
ال��ن��ف�����س��ي، واإدخ���������ال ال��ت��غ��ي��ر يف احل���ي���اة 

الروتينية لها.
الفريق  اأع�����س��اء  اإل���ى  بالن�سبة  اأم���ا   
وتعالى،  �سبحانه  اهلل  ر�سا  اإل��ى  فنطمح 
ال���ذات،  وت��ط��وي��ر  بالنف�ض  الثقة  وزي����ادة 
معدل  ورفع  الجتماعية  املكانة  وحتقيق 
ال���ت���ع���اون وال���ت���ك���ات���ف، وك���ذل���ك ت��دري��ب 
فئات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  نف�سه  ال��ع�����س��و 
يخدم  فعلي  تطبيق  ومم��ار���س��ة  املجتمع 
الأنانية  من  النف�ض  وجتريد  تخ�س�سه، 

والغلو بحب الذات.
ال���ت���ي ميثلها  ال��ك��ل��ي��ة  اإل�����ى  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

�سعب  الإن�����س��ان��ي��ة، فنحن  ه��و حتقيق  ذل��ك 
والرحمة،  اخل��ر  ودي��ن  الإن�سانية  مملكة 
و�سلم  عليه  اهلل  ال��ه��ادي �سلى  النبي  واأم��ة 
ب��اأم��ت��ه خ��ر ق���دوة يف الإن�سانية  ال���ذي ه��و 

وحب اخلر.

هل توؤثر االأعمال التطوعية
�صلبا يف درا�صتك؟ 

ل ي���وؤث���ر ذل����ك ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���درا����س���ي 
فم�ساعدة  اإيجابي؛  ب�سكل  بل  �سلبي  ب�سكل 
العمل  واإتقان  بالإجناز  وال�سعور  الآخرين 
وال��ت��ك��ات��ف، اأم���ور لها م���ردود اإي��ج��اب��ي على 
النف�ض، وتنمي روح احلما�سة وال�ستمرار يف 
موا�سلة اليوم الدرا�سي بروح مرحة و�سدر 
من�سرح وارتياح نف�سي عال، وب�سفتنا فريقا 
تتنا�سب  اأوق����ات  للفعاليات  دائ��م��ا  ن��ك��ّر���ض 
ول  للع�سوات،  املتبقية  النهار  �ساعات  مع 
ننادي  ول  املحا�سرات،  من  ب��اخل��روج  نلزم 
مهمة  اأي  عن  اأو  الختبارات  عن  بالتغيب 

درا�سية، فهناك املهم وهنا الأهم.
 

ما االأهداف التي ت�صعون لتحقيقها 
من خالل الفريق؟

ال���ف���ري���ق، ف��ال��ه��دف اإي�������س���ال ر���س��ائ��ل ت��وح��ي 
للمتلقي ب��اإي��ح��اءات ال��ود وال��رح��م��ة والإخ���اء 
والرتابط، واأن كلية الرتبية لي�ست حم�سورة 
اله���ت���م���ام ب����الإط����ار ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف��ح�����س��ب بل 
من�سوبيها  ب��ن  ال�سام  حتقيق  غاية  لديها 
وط��ال��ب��ات��ه��ا وب���ن امل��ج��ت��م��ع، وك��ذل��ك ال��رق��ي 
مب�ستوى الن�ساط الطالبي اإلى القمم دائماً 

بكل ما هو جدير بخدمة اجلميع.
 

اأهم  الو�صائل التي ي�صتعني بها 
الفريق لن�صر هذه الثقافة؟

اإن  اإذ  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ر 
لدينا ح�سابات خا�سة وبريدا �سبكيا خا�سا 
للفريق، وكذلك ن�ستعن باإعانات الكلية، 
لتعزيز  وال���داع���م���ة  ال��ت��وع��وي��ة  وال�������دورات 
اأه������داف ال���ف���ري���ق، والأع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ال���داخ���ل���ي���ة واخل����ارج����ي����ة، وك����ذل����ك خ���رة 
اأ�سحاب التميز يف هذا املجال من من�سوبات 

الكلية.

اإجنازات جنح الفريق
يف حتقيقها؟

جن��ح��ن��ا يف اإق���ام���ة م���ائ���دة ط��ع��ام وت��وزي��ع 

وج����ب����ات اإف����ط����ار وك����وب����ون����ات �����س����راء م��ن 
م�سغرة  م��ذك��رات  واإع����داد  الكلية،  داخ���ل 
على  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  بامل�سطلحات 
و  م��ري��ح،  ب�سكل  املن�سوبات  م��ع  التخاطب 
�سرح الألوان وبع�ض الكلمات لهن، بر�سوم 
تنظيم  واأي�سا  الفريق،  من عمل ع�سوات 
م�سابقات ترفيهية وتثقيفية لهن بجميع 
اللغات املنا�سبة لهن، وتوزيع فواكه مغلفة 
على عدد جميع العامات، وجتهيز اأكواب 
خ��ا���س��ة ب�����س��ع��ار ال��ف��ري��ق وه�����دف حتقيق 
الإن�����س��ان��ي��ة و���س��ع��ار ال���رتاب���ط ب��ن جميع 
الدول، وتوزيع هدايا متنوعة من بطاقات 
�سحن من جميع ال�سركات وهدايا رمزية 
اأخ������رى، واأي�������س���ا ت�����س��م��ي��م ل���وح���ة خ��ا���س��ة 
م��ن ال��ف��ري��ق ل��ه��ن ل��ي�����س��ط��رن ب��اأق��ام��ه��ن 
اإفطار  ووج��ب��ات  ومتطلباتهن،  اأمنياتهن 

من خارج الكلية.
ي��ك��ون  اأن  ن���اأم���ل  ال���ف���ري���ق،  ون���ح���ن 
ل���ن���ا م����ك����ان خ����ا�����ض لإق�����ام�����ة امل�������س���اري���ع 
و�سهاداتنا  اأع��م��ال��ن��ا  وح��ف��ظ  وال���رام���ج، 
ه��ذا  لتحقيق  ون�����س��ع��ى  ول��اج��ت��م��اع��ات، 
الأم��������ر ل���ي���ك���ون ل���ل���ف���ري���ق رك�����ن خ��ا���ض 
ي�������س���ت���ط���اع الّط����������اع ع���ل���ي���ه و����س���ه���ول���ة 

الإ�سراف والتنظيم فيه.

طموحاتك امل�صتقبلية؟
رعاية  حت��ت  الفريق  ي�ستمر  لأن  اأط��م��ح 
وحتفيز،  باهتمام  وُي��ع��ن��ى  �سامل  ودع���م 
ف��ال�����س��ب��اب ه��م ع��م��اد ه���ذا ال��وط��ن وه��ذا 
الن�ساط  دم  ي�سخ  ال��ذي  العريق  ال�سرح 
لن�سر  ال��داف��ع��ي��ة  وق���وة  احلما�سة  روح  و 
اخل���ر واإي�����س��ال ���س��وت الإن�����س��ان��ي��ة اإل��ى 
اأن  كما  اأطمح  وب�����س��اط��ة،  بي�سر  ال��ع��امل 
تطوير  يف  ر�سمياً  خمتارة  م��دّرب��ة  اأك��ون 
الطالبات  ال��داف��ع��ي��ة يف  وت��ع��زي��ز  ال����ذات 
م��ن داخ���ل ال��ف��ري��ق وخ���ارج���ه، واأن����ا على 
يقن ت��ام ب��اأن ل جن��اح ملن ل طموح له؛ 
دائما  وال��ت��ف��اوؤل  ال��رك��ي��زة  ه��و  فالطموح 

خر ما يوثق ركيزته.

ن�صيحتك للطالبات؟
اأن�����س��ح��ه��ن ب������اأن ي��ب��ح��ث��ن ع����ن ذات���ه���ن، 
ويعطن اأكرث مما ياأخذن ليكون لهن يف 
تاريخهن ب�سمات ل تن�سى ويف جوهرها 

اإجنازات ل تقدر بثمن.

ملساعدتكبحاجةاملجتمع
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حوار

آل زلفة: ناديت بقيادة المرأة للسيارة فهاجموني 
مشهور العمري 

ع�سو  نظم  12م،  على  ت��زي��د  م�ساحة  على 
الدكتور  الباحث  �سابقا،  ال�سورى  جمل�ض 
اأكرث  اأ�سماء  �سم  معر�سا  زلفة،  اآل  حممد 
األفا من امل�سايخ والقادة والفر�سان  من 12 
واملحاربن يف توحيد ا�سم اململكة عام 1٣٥2، 
و�ساركوا يف حرب اليمن وجازان والق�سيم 
وع�سر، اإ�سافة اإلى عر�ض لأنواع الأ�سلحة 
امل�����س��ت��خ��دم��ة، واإح�����س��ائ��ي��ات ب��ع��دد اخل��ي��ول 
واجل���م���ال وال��ع��ت��اد اآن�����ذاك، وذل���ك يف اأح��د 

رفيدة بقرية املراغة.
اآل  ا�ستعر�ض  »اآف����اق«  م��ع  ح���واره  يف 
زل��ف��ى ج���زءا م��ن اأع��م��ال��ه واإجن���ازات���ه وما 
واجهه من حرب عندما طلب من زوجته 
ق���ي���ادة ال�����س��ي��ارة، وك���ذل���ك ع��ن��دم��ا ط��ال��ب 
بتعميم التجربة خال ع�سويته مبجل�ض 

ال�سورى.

المطالبة بقيادة المرأة للسيارة 
اإلى  ذهبت  »عندما  زلفة  اآل  الدكتور  يقول 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة، طلبت من 
زوجتي تعلم قيادة ال�سيارة، نظرا لن�سغايل 
يف اجل���ام���ع���ة وع�����دم ق���درت���ي ع��ل��ى خ��دم��ة 
ال��ع��ائ��ل��ة، وك��ان��ت ام�����راأة ���س��ج��اع��ة ف��واف��ق��ت 
وذه��ب��ت ب��ه��ا اإل���ى م��در���س��ة لتعلم ال��ق��ي��ادة، 
وتفوقت،  ال��ق��ي��ادة  تعلمت  اأي���ام   10 وخ���ال 
واللوحات  املنطقة  اللغة وخرائط  وتعلمت 
الإر����س���ادي���ة ب�����س��رع��ة، ف��ع��ل��ت ذل���ك رغ���م ما 
وجدته من انتقاد وح��رب  من ال�سعودين 
م��ع��ن��ا،  وك���ذل���ك ع����رب م���ن ب���ل���دان اأخ����رى 
لدرجة اأن بع�سهم قاطعني، فكانت زوجتي 
راأوا  �سهر  وبعد  ال�سيارة،  تقود  ام���راأة  اأول 
كبرا،  عبئا  عني  حملت  زوج��ت��ي  اأن  كيف 
على  اأدلهم  اأن  ا�ستحياء  على  مني  فطلبوا 
املدر�سة التي تعلمت فيها زوجتي القيادة«.

ا�سطرتنا  لل�سعودية  »عودتنا  واأردف 
بي�سة  م��ن  ي��اأت��ي  ال���ذي  ب��اأخ��ي  لا�ستعانة 
اإل���ى اأح���د رف��ي��دة لتلبية م��ط��ال��ب امل��ن��زل، 
نظرا لن�سغايل باأعمايل، وعندما ت�سرفت 
ب��ع�����س��وي��ة جم��ل�����ض ال�������س���ورى، ق�����ررت األ 
اأك�����ون ع���ادي���ا يف ط��رح��ي ف��ك��ان ي����راودين 
حتى  لل�سيارة،  امل���راأة  ق��ي��ادة  م�سروع  ط��رح 
نظام  ت��ع��دي��ات على  200٥م  ع��ام  ���س��درت 
املرور رغبة يف جتديده، وملحوا اإلى ق�سية 
تنفق  ال��ت��ي  والتكاليف  الأج��ن��ب��ي  ال�سائق 
ع��ل��ي��ه، ف��وج��دت اأن����ه م��ن امل��ن��ا���س��ب اإج����راء 
درا�سة تقود اإلى متكن املراأة من القيادة، 

تو�سية  بطرح  ووع��دت  الق�سية  وطرحت 
حول املو�سوع، وهنا بداأت ال�سجة الكرى 
�ساكلة:  على  الأ�سئلة  وتوالت  املجل�ض.  يف 
اأم���ر حمرم  ال��ت��ح��دث يف  اأج����روؤ على  كيف 
وحم�����اط مب��ح��اذي��ر ع�����دة، وك���ي���ف ي��ط��رح 
مبجل�ض ال�سورى؟ وكان مررهم يف ذلك، 
عدم وجود ن�ض �سرعي، وكل رف�سهم كان 
اأخرا  اأن مت  اإلى  الذرائع،  ب�سبب �سد باب 
الذي  لل�سيارة،  امل��راأة  بقيادة  ال�سماح  قرار 
اأتى بعد يومن من احتفالنا يف هذا املركز 
اأم���ر املنطقة  ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ب��ح�����س��ور 
ون���ائ���ب���ه، ف��ك��ان��ت ف��رح��ت��ي ع��ظ��ي��م��ة ل��ك��ون 
ي��ع��ي��د ح��ق��ا طبيعيا من  ت��اري��خ��ي��ا  ال���ق���رار 
حقوق املراأة، اأمتنى اأن يكون مقدمة لنيل 

حقوقها الأخرى«. 

مشهد جديد
جديد  م�سهد  اأم����ام  »ال�����س��ع��ودي��ة  وت��اب��ع 
ومتكينها؛  وح�سورها  امل���راأة  مب�ساركة 
اأي من�سب  خ��ال  م��ن  ف��امل��راأة حري�سة 
جم��ت��م��ع��ه��ا  خ����دم����ة  اأن  ع���ل���ى  ت�����ت�����وله 
بداية م�سروع  تنميته. ويف  وامل�ساركة يف 
تقود  اأن  فباإمكانها  ل��ل�����س��ي��ارة،  ق��ي��ادت��ه��ا 
اأب��ن��ائ��ه��ا  لإي�����س��ال  ت�سكنه  ال����ذي  ب��احل��ي 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى  م��ع��اجل��ت��ه��م  اأو  امل�����دار������ض 
من  م�ستلزماتهم  ل��ق�����س��اء  اأخ���ذه���م  اأو 
الأ����س���واق ال��ق��ري��ب��ة، وه��ي ب��ذل��ك تخفف 
اأو يف  ي��ك��ون م�سافرا  ال���ذي  زوج��ه��ا  على 

جبهات احلروب اأو حتى متوفيا«. 

إنشاء المركز
الثقايف،  احل�ساري  زلفة  اآل  م�سروع  وع��ن 
اأي��ام  منذ  راودين  حلما  »ك��ان  قائا  يحكي 
ال��ط��ف��ول��ة.. ك��ن��ت اأح��ل��م واأن����ا ط��ف��ل ب�سيء 
ا�ستفادة  والبلدة، وم��دى  املنطقة  اأج��ل  من 
والثقافية،  اأبعادها احل�سارية  املنطقة من 
اأق��ي��م بيتا  اأن  ك��م��ا ك���ان ح��ل��م��ي يف ال�����س��غ��ر 
وال��دي  بها  وع���ده  ل��وال��دت��ي حتقيقا حللم 

قبل اأن يرحل واأنا عمري �سنتان«.
مدر�سة  يف  البتدائية  »در�ست  ويكمل 
حم��اف��ظ��ة اأح�����د رف����ي����دة، وم����ن ث���م ذه��ب��ت 
لأب��ه��ا م��ن اأج��ل اإك��م��ال درا���س��ت��ي يف املرحلة 
امل��ت��و���س��ط��ة واأم�����س��ي��ت ف��ي��ه��ا ث��اث��ة اأ���س��ه��ر 
اإذ  ال��ق��ري��ة،  ك��ان��ت نقلة لب��ن  ف��ق��ط، لكنها 
الأخ��رى واحتككت  املحافظات  اطلعت على 
باأبناء املحافظات بعد اأن كنا نعي�ض يف عزلة 
ب�����س��ب��ب اأن ك���ل حم��اف��ظ��ة ت��ع��ي�����ض وح��ده��ا، 
ك��م��ا ا���س��ت��م��ت��ع��ت ب��ال��ت��ن��وع ال��ف��ن��ي وال��ل��غ��وي 
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حوار

بطاقة
• محمد بن عبد اهلل بن سعيد آل زلفة.

• أكاديمي وباحث ومؤرخ سعودي.
• عضو مجلس الشورى السعودي لثالث دورات.

• عمل معيدا بجامعة الملك سعود.
• درس الماجستير في جامعة كنساس بأميركا.

•  دكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة كامبريدج،
المملكة المتحدة.

•  ماجستير في التاريخ الحديث من جامعة كنساس،
الواليات المتحدة األميركية.

•  بكالوريوس في التاريخ الحديث، جامعة الملك سعود.

ثم  رائ����دة،  ك��ح�����س��ارة  ال���ذي حتمله ع�سر 
ذهبت للريا�ض واملنطقة ال�سرقية واأكملت 
ك��ل يوم  اململكة، وك��ن��ت يف  درا���س��ات��ي خ���ارج 

اأحلم بحلمي ذاك، وبقريتي«.

عسير والتنمية
الم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأت���ى  عندما 
خ����ال����د ال��ف��ي�����س��ل اأم�������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر 
ق���در  ال�������س���ي���اح���ة  اأن  »اأي�����ق�����ن  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 
ا�ستثمارها  وب��الإم��ك��ان  ع�سر  وم�ستقبل 

اأ�سا�سي يف تنمية املجتمع  كمورد اقت�سادي 
ال���وع���ي الج��ت��م��اع��ي  اأن  وامل����ك����ان، ورمب�����ا 
تاأخر  يف  ت�سبب  ال�سياحة  ملفهوم  املحافظ 
امل�سروع ال�سرتاتيجي وتنفيذها؛ فالأمر 
خالد هو رائد ال�سياحة يف اململكة بالإجماع 

ونظرته كانت ثاقبة ويف حملها«.
ف���رع جامعتي  اأن�����س��ئ  وت���اب���ع ع��ن��دم��ا 
ا�ستب�سرنا  املنطقة،  �سعود يف  وامللك  الإم��ام 
خرا بهما وراأينا اأنها نقلة نوعية وتعليمية 
واأهلها و�سبابها مبا يعود عليهم  للمنطقة 

ب��ال��ن��ف��ع وال����ف����ائ����دة، ول���ك���ن الجت������اه نحو 
ال��ت��خ�����س�����ض ال���واح���د اأف��ق��دن��ا ع��ق��ول ف��ذة 
ورائعة، و�سحيح اأن فرع جامعة امللك �سعود 
ب�سكل  لهم  منحت  الأرا���س��ي  اأن  م��ع  تعرث 
جماين، ولكن مع اإن�ساء جامعة امللك خالد 
اأيقنت اأن التعليم هو الرائد، وهو العامة 
البارزة وحمل الرهان، و�سن�ستمر يف التقدم 

متى وا�سلنا الهتمام به.
اجلامعية  ل��ل��م��دي��ن��ة  زي���ارت���ي  واأث���ن���اء 
بالفرعاء قبل �سنتن، طالبت باإن�ساء مرتو 

رف��ي��دة وخمي�ض م�سيط  واأح���د  اأب��ه��ا  يربط 
ال�سهل  وم���ن  ال��ط��اب��ي��ة،  ال��ك��ث��اف��ة  ب�سبب 
للطاب  اأريحية  لي�سكل  ذلك  جدا حتقيق 
ومن يرتاد اجلامعة، فع�سر منطقة غنية 
الثقايف وال��ف��ك��ري واحل�����س��اري،  مب��وروث��ه��ا 
وهي م�سدر من م�سادر احل�سارة العربية، 
ب�سبب مواقعها الأثرية التاريخية كجر�ض 
من  حقها  تنال  اأن  يجب  لذلك  وغ��ره��ا؛ 
التنمية واأكرث ب�سبب ما ت�سكله من خارطة 

جغرافية نوعية ومتميزة.

محتويات مركز
آل زلفةالحضاري الثقافي

المعرض
بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ض  يد  على  اململكة  توحيد  مراحل  يحكي 
عبدالرحمن اآل �سعود ورجاله امل�ساركن من مناطق اململكة، وي�سم 
اأ�سماء اأكرث من 12 األفا من امل�سايخ والقادة والفر�سان واملحاربن يف 
توحيد ا�سم اململكة عام 1٣٥2، بالإ�سافة اإلى عر�ض لأنواع الأ�سلحة 

امل�ستخدمة واإح�سائيات بعدد اخليول واجلمال والعتاد اآنذاك.

المكتبة الشخصية
من  ال��ع��دي��د  على  حت��ت��وي  ع�سر  منطقة  يف  �سخ�سية  مكتبة  اأك���ر 
الكتب يف خمتلف املجالت الدينية والثقافية والفكرية واملرتجمة، 

وهي مفتوحة للزوار .

المتحف الشخصي
اآل  الدكتور حممد  ولقاءات  لزيارات  ي�سم �سورا ومراحل ولقطات 
املركز  و�سي�سم  اأث��ري��ة.  وتراثية  متنوعة  �سخ�سية  ومقتنيات  زلفة 
اأي�����س��ا، ن���زل ري��ف��ي��ا وم��ط��اع��م وم��ق��اه��ي �سعبية ع��ل��ى ام��ت��داد امل���زارع 

وبجانب البئر املوجودة.

»كان حلما راودني
منذ أيام الطفولة.. 
كنت أحلم وأنا طفل

بشيء من أجل 
المنطقة والبلدة 

وأبعادها الحضارية 
والثقافية.. كما كان 

حلمي في الصغر
أن أقيم بيتا لوالدتي 
تحقيقا لحلم وعدها 

بها والدي قبل أن يرحل
وأنا عمري سنتان«
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د. عنقي: قسم الهندسة الميكانيكية
يهم بإعداد خطط تواكب التطور

خالد العمري

ك�������س���ف رئ����ي���������ض ق�������س���م ال���ه���ن���د����س���ة 
ع��ل��ي عي�سى  ال���دك���ت���ور  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
حم���م���د ع���ن���ق���ي، ���س��ع��ى ال��ق�����س��م اإل����ى 
والتطوير  النجاح  من  املزيد  حتقيق 
ال��دويل  الع��ت��م��اد  على  ح�سوله  بعد 
اإع���داد  حاليا  يتم  اأن���ه  مبينا   ،ABET
البكالوريو�ض  ملرحلة  ج��دي��دة  خطة 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات، وخ��ط��ة لرنامج 
العليا،  ال���درا����س���ات  وب����دء  امل��اج�����س��ت��ر 
اأع�����س��اء هيئة  ن�سر  ع��ن  ر���س��اه  مبديا 
اإ�سافة  بحثا،   ٣٩ الق�سم  يف  التدري�ض 
اإلى ت�سجيل الق�سم م�ساركة وح�سورا 
يف موؤمترات وندوات علمية خمتلفة.. 

نبذة عن الق�صم؟
امليكانيكية  ال��ه��ن��د���س��ة  ق�����س��م  ي�����س��ع��ى 
لإعداد املهند�سن الأكفاء يف الهند�سة 
على  ق��ادري��ن  لي�سبحوا  امليكانيكية 
البحث  واإج����راء  والإب�����داع،  التطوير 
ال��ع��ل��م��ي، وال��ت��ع��ام��ل م���ع م���ا ي�ستجد 
امليكانيكية،  الهند�سة  يف  تقنيات  من 
وي�ساركوا  العمل  �سوق  يف  وليناف�سوا 

يف بناء الوطن وتقدمه.
وي���������س����م ال����ق���������س����م اأك����������رث م��ن 
امل�����س��ت��وي��ات  مب��خ��ت��ل��ف  ط���ال���ب   400
هيئة  اأع�ساء  يقوم  كما  الأك��ادمي��ي��ة، 
تدري�ض الق�سم بتدري�ض مواد علمية 
جل��م��ي��ع الأق�������س���ام ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة 
م��واد  اأو  الكلية  يف  م�سرتكة  ك��م��واد 
قائمة على علوم الهند�سة امليكانيكية 

يف الأق�سام الأخرى. 
ويتم التدري�ض يف ق�سم الهند�سة 
امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة ب���ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ن���ظ���ري 
املعامل، وعند م�سارفة  والتجريب يف 
ال���ط���ال���ب ال���ت���خ���رج، ي���ج���ري ت��دري��ب��ا 
ال�سركات  اأو  امل�����س��ان��ع  ب��اأح��د  �سيفيا 
ل��ت��ط��ب��ي��ق م����ا ت��ع��ل��م��ه ع���ل���ى م��ق��اع��د 
ال����درا�����س����ة، وك���ذل���ك ي���ق���دم ال��ط��ال��ب 
الذي  التخرج  م�سروع  تخرجه،  قبل 
العلمي،  البحث  مهارات  فيه  ميار�ض 
علمية  حلول  تقدمي  خاله  ويحاول 
الهند�سة  جم��ال  يف  امل�سكات  لبع�ض 

امليكانيكية.

ما تطلعاتكم امل�صتقبلية
لتطوير الق�صم؟

ي�����س��ع��ى ال��ق�����س��م ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ن��ج��اح 
على  ح�سوله  ب��ع��د  وذل���ك  وال��ت��ط��وي��ر، 
الع��ت��م��اد ال����دويل، وي��ت��م ح��ال��ي��ا اإع���داد 
خ��ط��ة ج���دي���دة مل��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض 
ال���ه���ن���د����س���ة  ال�����ت�����ط�����ورات يف  مل����واك����ب����ة 
امليكانيكية، كما يتم اأي�سا اإعداد اخلطة 
ال��درا���س��ي��ة ل��رن��ام��ج امل��اج�����س��ت��ر لبدء 
الدرا�سات العليا يف الهند�سة امليكانيكية

كيف يواكب الق�صم التطورات
يف جمال اخت�صا�صه؟

ي���ه���دف ال��ق�����س��م مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 
ع��ن ط��ري��ق تطبيق م��ع��اي��ر اجل���ودة، 
بالق�سم،  ال��درا���س��ي��ة  اخل��ط��ة  وتطوير 
هيئة  اأع�ساء  كفاءة  رفع  على  والعمل 
حديثا  الق�سم  ح�سل  وق��د  التدري�ض. 
منظمة  من  الأكادميي  العتماد  على 
تعمل  منظمة  وه��ي  ال��ع��امل��ي��ة،   ABET
ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ال���رام���ج اجل��ام��ع��ي��ة يف 

الهند�سة والتقنية يف الوليات املتحدة 
الأمركية ودول العامل. 

على  للح�سول  التقدم  مت  واأي�سا 
الوطنية  الهيئة  م��ن  املحلي  العتماد 
ابتعث  ل��اع��ت��م��اد واجل������ودة، وك���ذل���ك 
الق�سم عددا من املعيدين واملحا�سرين 
اإل�����ى ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا، 
امل��ج��الت  يف  متقدمتان  دول��ت��ان  وه��م��ا 
للمبتعثن  ي��ت��ي��ح  وه�����ذا  ال��ه��ن��د���س��ي��ة، 
الط�������اع ع���ل���ى اآخ������ر امل�������س���ت���ج���دات يف 

بعد  الق�سم  اإل���ى  ونقلها  الخت�سا�ض 
قامت  وكذلك  البتعاث،  من  عودتهم 
ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ب��ت��خ�����س��ي�����ض ت��دري��ب 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  للطاب  �سيفي 
الأم��رك��ي��ة مب�ساركة ع��دد م��ن طاب 

ق�سم الهند�سة امليكانيكية.

ما دور الق�صم يف خدمة املجتمع؟
الفعاليات  م��ن  �ست  يف  الق�سم  ���س��ارك 
ال����ت����ي ت����خ����دم امل���ج���ت���م���ع يف اجل���ام���ع���ة 

فعالية  �سمنها  م��ن  وك���ان  وامل��ن��ط��ق��ة، 
ب���ال�������س���راك���ة م�����ع ه���ي���ئ���ة امل��ه��ن��د���س��ن 
للمجتمع وقدمت  ال�سعودين موجهة 
يف فندق ق�سر اأبها، كما اأجريت زيارات 
اإلى عدد من امل�سانع  علمية وميدانية 
يف خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط وم��ن��ط��ق��ة ج����ازان 
و����س���رك���ة ال���ك���ه���رب���اء، وي�����س��ه��م ال��ق�����س��م 
املوهوبن  ال��ط��اب  م�ساعدة  يف  اأي�سا 
اجلامعي  قبل  م��ا  التعليم  مرحلة  يف 

بتنفيذ ابتكاراتهم.

هل يقيم الق�صم دورات
يف الهند�صة امليكانيكية؟

املا�سي  ال��ع��ام  يف  عقد  اأن  و�سبق  ن��ع��م، 
واج��ت��از  ح�����س��ره��ا  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   14
اخ��ت��ب��اره��ا اأك����رث م���ن 600 ط��ال��ب من 

الق�سم والأق�سام املختلفة.

هل من تعاون بني الق�صم
واأق�صام الهند�صة امليكانيكية

يف اجلامعات االأخرى؟
ج�����رى ت����ع����اون م����ع ق�������س���م ال��ه��ن��د���س��ة 
امليكانيكية بجامعة جازان، ومت تدريب 
ع�����دد م����ن ط���اب���ه���م وت���ن���ف���ي���ذ ب��ع�����ض 

الأجزاء من م�ساريع التخرج.

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

خ����ال ال���ع���ام امل���ا����س���ي، ن�����س��ر اأع�����س��اء 
بحثا،   ٣٩ الق�سم  يف  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
جامعة  من  بتمويل  كانت  منها  اأربعة 
امل��ل��ك خ��ال��د، وك��ذل��ك ك��ان��ت ه��ن��اك ٣4 
خمتلفة،  ملوؤمترات  وح�سورا  م�ساركة 
ن����دوات  يف  وح�������س���ورا  م�����س��ارك��ة  و12 
الدعم  لزيادة  الق�سم  ويطمح  علمية، 
وال��ت��م��وي��ل ل���اأب���ح���اث م���ن اجل��ام��ع��ة 
العلمي  للبحث  الداعمة  واملوؤ�س�سات 

من خارج اجلامعة. 

كلمة لطالب الق�صم؟
اأن�������س���ح���ه���م ب���امل���ث���اب���رة والج���ت���ه���اد 
واأن  ال����ن����اف����ع،  ال���ع���ل���م  ل��ت��ح�����س��ي��ل 
وتو�سيع  مهاراتهم  لتطوير  ي�سعوا 
على  واحلر�ض  بالطاع  مداركهم 

ال�ستزادة يف العلوم.

أكاديميا
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أقسام

أمينة المدني

بكلية  اجلغرافيا  ق�سم  رئي�سة  ك�سفت 
باأبها،  املحا�سرة  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
م����رمي امل����ب����ارك����ي،  اأن ال��ق�����س��م اأن�����س��ئ 
ع�����������������ام  1412�-141٣�، وق�����د ك�����ان ع���دد 
طالبة  �سعودية   ٩4 اآن���ذاك  الطالبات 
اأن عددهن  اإل��ى  لفتة  �سعودية،  وغ��ر 

هذا العام بلغ 10٨1 طالبة.
واأو�سحت اأن الق�سم يخرج �سنويا 
200 طالبة متخ�س�سة  يقل عن  ما ل 
يف علم اجلغرافيا، وحا�سلة على درجة 
خريجات  اأن  م���وؤك���دة  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، 
ال��ق�����س��م مي��ك��ن��ه��ن ال��ع��م��ل يف جم���الت 
التعليم  متعددة يف �سوق العمل كحقل 
وامل�سارف وال�سحة والتنمية الب�سرية.

أنشطة القسم
من  ع���ددا  ينظم   الق�سم  اأن  واأ���س��اف��ت 
الأن�������س���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
ط������وال ال����ع����ام ال����درا�����س����ي م����ن خ���ال 
اأع�ساء  م��ن  مكونة  متخ�س�سة  جلنة 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض وال����ط����ال����ب����ات، ك��م��ا 
يقدم  ن�ساطات خا�سة بخدمة املجتمع 
املختلفة  املوؤ�س�سات  يف  ب�سورة  دورية 
امل��دين  وال���دف���اع  وامل���ي���اه  التعليم  م��ث��ل 
والتنمية الب�سرية، وله اأي�سا م�ساركات 
يف امل�����وؤمت�����رات وال�����ن�����دوات ال��داخ��ل��ي��ة 
واخل��ارج��ي��ة م��ن خ���ال اأع�����س��اء هيئة 

التدري�ض فيه.

الصعوبات
م���ن  ع�����������ددا  ه������ن������اك  اأن  وك���������س����ف����ت 
على  القائمن  تواجه  التي  ال�سعوبات 

الق�سم،  وتتمثل يف ما يلي:
الطالبات يف بع�ض  • ارتفاع عدد 

ال�سعب مقارنة ب�سعة القاعات.
• عدم وجود ملف  اإر�ساد  اأكادميي 

خا�ض لكل طالبة.
اأجهزة  و�سا�سات  �سيانة  ع��دم   •
ال���ع���ر����ض وال���ق���اع���ات ال��درا���س��ي��ة 

ب�سكل دوري.
للجنة  بيانات  قاعدة  توجد  • ل 

اخلريجات والتوظيف.
الآيل  احلا�سب  معامل  • احتياج 
ل��ب��ع�����ض ال����رام����ج ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
مل�������ق�������ررات  ن�������ظ�������م امل�����ع�����ل�����وم�����ات 
اجل���غ���راف���ي���ة وال�����ط�����رق ال��ك��م��ي��ة 

والإح�سائية.
بالق�سم  م��ك��ت��ب��ة  ت���واف���ر  ع���دم   •
حت�����ت�����وي ع����ل����ى ك����ت����ب وم�����راج�����ع 

تخ�س�سية.
ل�سيانة  وح�����دة  ت���واف���ر  ع����دم   •
متابعة اأجهزة احلا�سب والرامج 

داخل املعامل.
• عدم توافر موارد لدعم البحث 

العلمي.
اإلى  جملة من  املباركي  واأ�سارت مرمي 
نظم  م��ق��رر  ت��واج��ه  ال�سعوبات  التي 
ما  يف  اجلغرافية،  تتمثل  امل��ع��ل��وم��ات 

يلي:
ل  »بروجكرت«  العر�ض  جهاز   • 
�سرح  عملية  يعمل؛  مما  يعوق 

املحا�سرات للطالبات.  
 • ل توجد �سبكة اإنرتنت يتم بها 
»خا�سة  الطالبات  م��ع  التوا�سل 
اإر���س��ال ال��واج��ب��ات والخ��ت��ب��ارات«، 
مم��ا اأدى اإل���ى ا���س��ت��خ��دام »ف��ا���ض 
انت�سار  اإل��ى  ب��دوره  واأدى  دي�سك«، 
ف����اي����رو�����ض ع���ل���ى ج��م��ي��ع اأج���ه���زة 

املعمل.
بها  يعمل  ل  الأج��ه��زة  بع�ض   • 

.gis،arc برنامج
 • ل توجد باملعمل �ستائر حتمي 

الأجهزة من الغبار.
اإع�����دادات  يف  م�سكلة  ت��وج��د    • 

اللغة  وبخا�سة  ب��الأج��ه��زة،  اللغة 
العربية.

ال���ف���اي���رو����ض  ان���ت�������س���ار  ي���ع���د   •  
ب������امل������ع������م������ل م���������ه���������ددا خ�����ط�����را 
غالية  للرامج gis،arc التجارية 

الأ�سعار .
 • �سعوبات مقرر الطرق الكمية 
با�ستخدام  اجلغرافيا  يف  املتقدمة 
احلا�سب الآيل »446 جغر تق�سيم 

. »٣

االرتقاء بالقسم
واأك������������دت امل�����ب�����ارك�����ي ح���ر����س���ه���ا ع��ل��ى 
مواكبة  خ��ال  م��ن  الرتقاء  بالق�سم 
اجل����دي����د يف ال���ت���ق���ن���ي���ات م����ث����ل: ن��ظ��م 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة وال���س��ت�����س��ع��ار 
ع����ن ب���ع���د، وج��ع��ل��ه��ا ���س��م��ن م���ق���ررات 
م�ستوى  باأعلى  وتدري�سها  الطالبات 
الطالبات على  وت��دري��ب  اجل���ودة،  م��ن 
اأح��������دث الإ��������س�������دارات م����ن ال����رام����ج 
اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، وت��دري��ب اأع�����س��اء هيئة 
ك��ل ج��دي��د يف  بالق�سم على  ال��ت��دري�����ض 
جمال اجلغرافيا حتى يكونوا مواكبن 

للتطور العلمي العاملي.  

مواكبة المستجدات
املباركي  الق�سم  اأكدت  م�ستقبل  وع��ن 
اأن�������ه ي���ع���م���ل ع���ل���ى م����د �����س����وق ال��ع��م��ل 
ب��اخل��ري��ج��ات امل��وؤه��ات يف جم��ال علم 
م�����س��روع��ات  لاإ�سهام  يف  اجل��غ��راف��ي��ا 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل���خ���ت���ل���ف���ة ال�����ت�����ي ت���خ���دم 
ال��وط��ن وي��وؤه��ل ال��ط��ال��ب��ات يف مرحلة 
اأن  موؤكدة  واملاج�ستر،  البكالوريو�ض 
اخل��ط��ة  حت��دي��ث  ع��ل��ى  الق�سم  يعمل 
اجلديد  لت�سمل  با�ستمرار  الدرا�سية 
يف جم����ال ال��ع��ل��م وال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ت��واك��ب 

اخلريجات طموحات الوطن.

قسم الجغرافيا بأبها.. 
خطط دراسية تواكب 

طموحات الوطن

التحليل والتفسير والنقد في علم الجغرافيا
على  ق���ادرة  اجلغرافيا  ت��ك��ون  حتى 
تنح�سر  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل  ت�سخي�ض 
بتحديد  تقوم  فاإنها  م��ا،  اإقليم  يف 
القائمة  العاقات  وت�سرح  امل��ج��ال، 
الطبيعية  العنا�سر  خمتلف  ب��ن 
ت���داخ���ل���ت فيما  وال��ب�����س��ري��ة م��ه��م��ا 
ب����ي����ن����ه����ا؛ ون����ت����ي����ج����ة ل�����ذل�����ك ت��ع��د 
متميزة؛  خا�سية  ذات  اجل��غ��راف��ي��ا 
العلوم  على  قدما  ت�سع  جندها  اإذ 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وق���دم���ا ع��ل��ى ال��ع��ل��وم 

الب�سرية.
واإذا كانت الت�سنيفات احلديثة 
ملواقع العلوم املختلفة قد متت �سنة 

فئات  اإلى  ثاث  وق�سمتها   1٩72
التجريبية،  التحليلية  العلوم  هي: 
وال���ع���ل���وم ال��ت��ف�����س��ري��ة ال��ت��اأوي��ل��ي��ة، 
من  فاجلغرافيا  النقدية،  والعلوم 
بن العلوم التي متتلك خوا�ض كل 

هذه الفئات.
توؤكد  املجال اجلغرايف  ودرا�سة 
وج������ود م���ك���ون���ات ك���ث���رة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وب�سرية مرتابطة تتميز بتفاعات 
ك��ث��رة حت�سل ب��ن ه��ذه امل��ك��ون��ات، 
وهو ما يجعل دور عامل اجلغرافيا 

فيها ح�سا�سا ومهما.
ول���ذل���ك جن���د درا�����س����ة امل��ج��ال 

مو�سوع  على  تقت�سر  ل  اجل��غ��رايف 
اأو ع��ل��ى ظ���اه���رة دون  يف ح���د ذات����ه 
املجال اجلغرايف  اأن  الأخ��رى. ومع 
ي�����س��م��ل ك����ل ال���ظ���واه���ر جم��ت��م��ع��ة، 
ف���اإن درا���س��ة ه��ذه ال��ظ��واه��ر تبحث 
منف�سلة مع قيا�ض درجات التفاعل 
اأي  اإهمال  دون  والتحليل  والتعليل 

عن�سر من عنا�سر املجال.
وت������ت������ن������وع اجل������غ������راف������ي������ا يف 
والطرق  تدر�سها  التي  املو�سوعات 
ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا، وت����در�����ض جميع  ال���ت���ي 
امل��ظ��اه��ر ال��ت��ي ي��ت�����س��ف ب��ه��ا �سطح 
ب�سرية  اأم  ك��ان��ت  طبيعية  الأر������ض 

اأ�سا�سيتن  �سعبتن  اإل���ى  وتنق�سم 
على  ق��ائ��م  اختافهما  متكاملتن 
واملنهجية،  امل��ع��اجل��ة  ط���رق  ت��ب��اي��ن 
فالأولى ممثلة يف اجلغرافيا العامة 
والب�سرية  الطبيعية  اأن��واع��ه��ا  بكل 

والقت�سادية، وغرها.
وال����ث����ان����ي����ة ه�����ي اجل���غ���راف���ي���ا 
هو  بينهما  الإقليمية،  والختاف 
اأن االأول��ى تدر�س االأمن��اط وتبحث 
عن القوانن املتحكمة فيها يف حن 
املميزات  ب��اإب��راز  تعتني  الثانية  اأن 
ال���ت���ي ي��ن��ف��رد ب��ه��ا ك���ل م��ن��ظ��ر وك��ل 

مركب اإقليمي.

الرؤية 
نحو دور ريادي يف جمال اجلغرافيا وتقنياتها احلديثة.

الرسالة 
اإعداد خريجات موؤهات معرفيا وتقنيا يف علم اجلغرافيا قادرات على امل�ساركة الفاعلة يف البحث العلمي وتلبية 

احتياجات �سوق العمل. 

األهداف
• تاأهيل طالبات ق�سم اجلغرافيا معرفيا مع التدريب على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف جمال علم اجلغرافيا.

• اإعداد الطالبات لاإ�سهام يف حتقيق اأهداف خطط التنمية يف اململكة وتلبية متطلبات العمل.
وتقوية  العمل  وور���ض  ال��ن��دوات  يف  امل�ساركة  على  الت�سجيع  خ��ال  من  والبحثية  الفكرية  ال��ق��درات  تنمية   •

العاقات باملوؤ�س�سات العلمية وتبادل اخلدمات.
• امل�ساركة يف امل�ساريع البحثية الوطنية وتقدمي ال�ست�سارات حلل م�سكات البيئة  واملجتمع.

+ 
ق

فا
آ

العدد 210  |  25 محرم 1439  |  15 أكتوبر 2017



أساتذة

د. صباح فتحي: الحياة مدرسة
أستاذها الزمان ودروسها التجارب

ليلى الشمراني

بكلية  امل�ساعدة  القت�ساد  اأ���س��ت��اذة  و�سفت 
امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا ال���دك���ت���ورة �سباح 
والتعليم  التدري�ض  مهنة  فتحي،   حممد 
ب��اأن��ب��ل امل���ه���ن، م���وؤك���دة اأن���ه���ا ت��ب��ن��ي ال��ق��ي��م 
وتوجه ال�سلوك وت�سهم يف اكت�ساب املعارف 
اأن��ه��ا تعد مهنة  واخل���رات وامل���ه���ارات، كما 
احلياة،  وا�سفة  املهن،  بقية  تنتج  اأ�سا�سية 
ب�����س��ورة ع��ام��ة، مب��در���س��ة اأ���س��ت��اذه��ا ال��زم��ان 
ودرو���س��ه��ا ال��ت��ج��ارب. واأ���س��ارت اإل���ى اأن علم 
القطاعات  ع��ل��وم  بباقي  يتعلق  الق��ت�����س��اد 
بع�ض  يف  كثرا  ويفيد  الأخ���رى،  احليوية 

النواحي التنظيمية لهذه القطاعات.

ما الدافع الختيارك
 تخ�ص�ص االقت�صاد؟ 

الق��ت�����س��اد ه��و ع��ل��م �سنع ال��ق��رار ودرا���س��ة 
الق��ت�����س��اد، وي���وف���ر اأ���س��ا���س��ا ل��ف��ه��م دواف����ع 
الأفراد وال�سركات، ف�سا عن القوى التي 
وحبي  املعي�سة،  م�ستويات  يف  النمو  ت�سبب 
وم���ي���ويل ل��ه��ذا ال��ع��ل��م ج��ع��ل��ن��ي اأب���ح���ث فيه 

واأ�ستكمل درا�ستي فيه.
اأهم املنا�صب التي �صغلتها؟                       

• رئي�سة ق�سم العلوم الإدارية.
• من�سقه برنامج اإدارة الأعمال.

اإدارة  ل��رن��ام��ج  اجل�����ودة  م��ن�����س��ق��ة   •
الأعمال.

• رئي�سة جلنة خدمة املجتمع.
ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������رتوين  م���ن�������س���ق���ة   •

بالرنامج.
• رئ���ي�������س���ة جل���ن���ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

بالكلية.

اأهم اجلوائز التي ح�صلت عليها؟
جائزة امللك خالد يف التعلم الإلكرتوين.

كيف ميكن لالأكادميي
تطوير مهاراته؟

ما  معرفة  نحو  وال�سعي   العلمي  بالبحث 
هو جديد يف جمال التخ�س�ض وحبه لعمله 
وال��ت��ف��اين وال��ن��ج��اح ف��ي��ه، وق��ب��ل ك��ل �سيء  

مراعاة اهلل يف عمله.

ما ال�صعوبات التي تواجه
طالبات التخ�ص�ص؟

الثانوية  خريجات  من  الطالبات  معظم 
العامة، من الق�سم الأدبي،  ويت�سم املقرر 
الأج����زاء  ب��ت��دري�����س��ه ببع�ض  اأق����وم  ال����ذي 
�سعوبة  الطالبة  جتد  ولهذا  الريا�سية؛ 
ب�سفه  املقررات  هذه  مثل  مع  التاأقلم  يف 

عامة.
 

كيف تنظرين ملهنة التدري�ص؟
مهنة التدري�ض والتعليم من اأجمل املهن؛ 
فهي تبني القيم وتوجه ال�سلوك وتك�سب 
املعلم  املعارف واخل��رات واملهارات، ويعد 
املعلم  اإع�����داد  واإن  اأم������وره،  ك���ل  يف  ق����دوة 
والإ�سهام  بواجباته  القيام  من  لتمكينه 
يف رفع فاعليته وكفاءته وزيادة اإنتاجيته 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  اأول��وي��ات  من  تعد 
والج��ت��م��اع��ي��ة؛  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية 
فالتدري�ض مهنة اأ�سا�سية تنتج بقية املهن، 
املزايا مثل:  العديد من  اأ�سافت يل  وقد 

حتقيق الذات والثقة بالنف�ض.

ما االأهداف التي ت�صعني
لتحقيقها ب�صفتك ع�صو تدري�ص؟

وزيادة  ممكنة،  مكانة  اأف�سل  اإلى  الو�سول 
والتعرف على  العلمية،  واملهارات  اخلرات 
ما هو حديث يف جمال التخ�س�ض وتبادل 
اأك���ون  امل���ع���ارف واخل�����رات وامل����ه����ارات، واأن 
بارعة يف جمال تخ�س�سي من  متخ�س�سة 
ي�����س��ود فيها  اإي���ج���اد بيئة م��ت��ط��ورة،  خ���ال 
الإب������داع والب��ت��ك��ار مب��ا ي��خ��دم اح��ت��ي��اج��ات 

املجتمع.
  

�صعوبات واجهتك يف التدري�ص؟ 
ل توجد �سعوبات تذكر، نظرا لأين اأجد 
متعة يف اأداء عملي، واحلمد هلل الذي مّن 
علي بحب العمل والتفاين والإخا�ض يف 

اأدائه.
 

ماذا اأ�صافت لك جتربة التدري�ص؟ 
بخطة  التقيد  ث��م  اأول،  ال����ذات  حتقيق 

ال��ع��م��ل،  واح����رتام ال��وق��ت وال��ق��درة على 
�سنع القرار.

مباذا يهتم علم االقت�صاد؟                                     
العلوم  فئة  �سمن  القت�ساد  علم  ي�سنف 
الجتماعية، ويهتم بدرا�سة الطريقة التي 
ت�ساعد على توظيف املوارد املختلفة لتلبية 

احتياجات اجلماعات الإن�سانية.
وي���ع���د ع���ل���م الق���ت�������س���اد م����ن ال��ع��ل��وم 
الأ�سا�سية يف الع�سر احلايل، ويقبل العديد 
فيدر�سونه  العلم  هذا  على  الأ�سخا�ض  من 
اأر���ض  على  العملية  احل��ي��اة  يف  ويوظفونه 
ال����واق����ع وي���ح���اول���ون م���ن خ���ال���ه تف�سر 
دولهم  م�ستوى  القت�سادية على  املنظومة 

وعلى م�ستوى العامل.
كبر  ب�سكل  الق��ت�����س��اد  ع��ل��م  ويتعلق 
الأخ��رى،  احليوية  القطاعات  علوم  بباقي 
ويفيد كثرا يف بع�ض النواحي التنظيمية 
لهذه القطاعات، ويف اإحداث تقدم ملحوظ 

ف��ي��ه��ا، ع����اوة ع��ل��ى ام��ت��اك��ه ال���ق���درة على 
ركيزة  جعلها  يف  ي�سهم  اآخ��ر  بعداً  اإعطائها 

من ركائز النهو�ض باملجتمع.
وميكن لدار�سي علم القت�ساد التنبوؤ 
بناء  م�ستقبا  الأم���ور  ملعظم  كبر  ب�سكل 
الراهنة،  والأو�ساع  احلالية  املعطيات  على 
جتنب  يف  وكبر  رئي�سي  ب�سكل  ي�سهم  مما 
املمكن حدوثها عن طريق  الأزم���ات  بع�ض 
البديلة  وال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  اخل��ط��ط  و���س��ع 

لتجاوزها ب�سام واأمان.

كيف ميكن جعل مادة االقت�صاد
�صهلة وممتعة للطالبات؟

العملية  يف  الطالبات  اإ���س��راك  طريق  ع��ن   
على  ف��ق��ط  تقت�سر  األ  ع��ل��ى  ال��ت��دري�����س��ي��ة، 
املعلم،  مع ا�ستخدام و�سائل تدري�ض حديثة 

تتما�سى مع طبيعة املقرر.

ن�صيحتك للطالبات؟

ودرو�سها  ال��زم��ان  اأ�ستاذها  مدر�سة  احلياة 
خ���رات  نكت�سب  م��ن��ه��ا،  ن��ت��ع��ل��م  ال���ت���ج���ارب، 
ننجح  مهاراتنا،  ونطور  ونتدرب  ومعارف، 
اأحيانا ونخفق اأحيانا اأخرى، فقطار احلياة 
العرة من  لأخ��ذ  يتوقف عند حمطات  ل 

مواقف اأو م�ساعب واجهتك يف الطريق.
ول���ك���ل ط���ال���ب���ة اأق��������ول: ����س���ري ن��ح��و 
اهلل  يف  ثقة  وكلك  ثابتة  بخطوات  النجاح 
باأنك �سوف حتققي ما حتلمي به وما ت�سبو 

اإليه نف�سك.
 

كلمة اأخرية؟
اأتوجه بكل ال�سكر والتقدير والحرتام اإلى 
كلية  اأب��و حمامة، عميدة  الدكتورة  منرة 
باأبها، على جهدها املبذول  املجتمع للبنات 
بالعملية  للنهو�ض  املحدود  غر  وعطائها 
اهلل  وف��ق��ه��ا  للجميع،  ودع��م��ه��ا  التعليمية  
زمياتي  جلميع  ومتنياتي  اخل��ر،  فيه  ملا 

بالتوفيق والنجاح وكذلك طالباتي.
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الجتماعية  العلوم  م��ن  علم  القت�ساد 
الذي يدر�ض ال�سلوك الب�سري والرفاهية، 
ويج�سد العاقة بن املقا�سد والأهداف 
املوارد  وبن  بديلة،  ا�ستعمالت  لها  التي 

املتاحة املحدودة والنادرة.
ال��ن��ق��ا���س��ات  اأن  ال���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 
ح���ول ع��م��ل��ي��ات الإن���ت���اج وال��ت��وزي��ع دارت 
اأخذ  التاريخ، فاإن القت�ساد  منذ بدايات 
بالتبلور يف �سيغته احلالية ب�سفته فرعا 
�سميث   اآدم  ن�سر  اأن  منذ  م�ستقا  علميا 

كتابه ال�سهر، ثروة  الأمم عام 1776.
ك���ت���اب���ه،  يف  ���س��م��ي��ث  اآدم  وي�����ع�����ّرف 
م�����س��ط��ل��ح الق���ت�������س���اد ال�����س��ي��ا���س��ي ب��اأن��ه 

اأح����د ف����روع ع��ل��م ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ت�����س��ري��ع، 
الأول،  اأ�سا�سين:  اأم��ري��ن  اإل���ى  وي��ه��دف 
وم�ستمرة  كافية  بكمية  الأف����راد  ت��زوي��د 
ع��ل��ى جعلهم  ال��ع��م��ل  اأو  امل��ن��ت��ج��ات،  م���ن 
املنتجات ب�سكل  قادرين على توفر هذه 
م��ت��وا���س��ل، وال���ث���اين، ت��زوي��د ال���دول���ة اأو 

اإثراء كل من الأفراد واحلكومات.

جماالت االقت�صاد: 
االقت�صاد الكلي  

يهتم التحليل القت�سادي الكلي بدرا�سة 
ت��اأث��ر  ليو�سح  ك��ل��ي��ة،  ب�سفة  الق��ت�����س��اد 
ال���ع���وام���ل الق���ت�������س���ادي���ة ع��ل��ى اق��ت�����س��اد 

علم السلوك البشري والرفاهية
ال����ب����ل����دان، ك���ت���اأث���ر ال����دخ����ل ال���ق���وم���ي، 
ومعدلت الت�سغيل »معدلت التوظيف«، 
ال�ستهاك  وم��ع��دل  الأ���س��ع��ار،  وت�سخم 
ال��ك��ل��ي، وم���ع���دل الإن����ف����اق ال���س��ت��ث��م��اري 

ومكوناته.

االقت�صاد اجلزئي  
ي���در����ض ال��ت��ح��ل��ي��ل الق��ت�����س��ادي اجل��زئ��ي 
ال���������س����ل����وك الق�����ت�����������س�����ادي ل���ل���ع���ن���ا����س���ر 
الق����ت���������س����ادي����ة »مب�������ا ف���ي���ه���م الأف����������راد 
وال�������س���رك���ات« وط���ري���ق���ة ت��ف��اع��ل��ه��م م��ن 
خ��ال الأ���س��واق الفردية، ون��درة امل��وارد، 

والأنظمة احلكومية.
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أساتذة

د. معتمد: الجغرافيا تخصص
لم ينل حظه من التسويق والترويج

مشهور العمري

يرى ع�سو هيئة التدري�ض بق�سم اجلغرافيا 
ال��دك��ت��ور ع��ادل  ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة،  بكلية 
التخ�س�سات  م��ن  اجل��غ��راف��ي��ا  اأن  معتمد، 
التي مل تنل حظها من الت�سويق والدعاية 
ال��ك��اف��ي��ة ع��ن اإم��ك��ان��ات وق����درات دار���س��ي��ه��ا، 
الفكرة  ذل��ك،  يف  ال�سبب  يكون  اأن  متوقعا 
غ��ر ال��دق��ي��ق��ة ع��ن اجل��غ��راف��ي��ا، مم��ا جعل 
ال��ب��ع�����ض ي��ع��ت��ره��ا ت��خ�����س�����س��ا ي���ق���وم على 

التلقن.
ويرى معتمد اأي�سا اأن باإمكان العامل 
الطبيعية  م���وارده  م��ن  ال�ستفادة  العربي 
متى اتفق زعماء الأمة العربية على حتقيق 
ال��ت��ك��ام��ل، م�����س��را اإل����ى اأن امل�����وارد امل��ت��اح��ة 
اأزماته  العربي مبقدورها حل كل  بالوطن 

القت�سادية و�سول لاكتفاء.

حدثنا عن جتربتك
بجامعة امللك خالد؟  

اجلغرافيا  بق�سم  م�ساركا  اأ�ستاذا  بها  اأعمل 
برنامج  العمل  ب���داأت  اإذ   ،14٣6 ع��ام  منذ 
فتح  مت  اهلل  بف�سل  ث��م  العليا،  ال��درا���س��ات 
اجلغرافيا  لطاب  البكالوريو�ض  برنامج 
ت��زي��د ع��ل��ى 10  ل��ف��رتة  ك���ان مغلقا  اأن  ب��ع��د 

�سنوات.
امل��ودة  م��ن  ج��و  يف  العمل  يتم  وحاليا 
والح�����رتام امل��ت��ب��ادل ب��ن جميع الأع�����س��اء 
والكلية  الق�سم  م�ستوى  على  والإداري�����ن 
واحلمد  اجل��ام��ع��ة،  م�ستوى  على  وك��ذل��ك 
ا���س��ت��ف��دت م��ن وج����ودي مبنطقة  هلل. وق���د 
اأبحاث  ع�سر واأجن��زت، بف�سل اهلل، ثاثة 
تطبيقية على املنطقة، مت ن�سر اثنن منها، 

والثالث يف طريقه للن�سر قريبا باإذن اهلل.

كيف ترى تخ�ص�ص اجلغرافيا
بني الواقع وامل�صتقبل؟

التخ�س�سات  م���ن  اجل��غ��راف��ي��ا  اأن  اأع��ت��ق��د 
التي مل تنل حظها من الت�سويق والدعاية 
ال��ك��اف��ي��ة ع��ن اإم��ك��ان��ات وق����درات دار���س��ي��ه��ا، 
بامتياز ويقع يف  فاجلغرافيا علم تطبيقي 
كليات  اأق�سام  العامل �سمن  بلدان  كرث من 
هناك  اإن  بل  التطبيقية،  والكليات  العلوم 
م�ستقلة،  ك��ل��ي��ات  ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا  ج��ع��ل��ت  دول 
ورمب�����ا ك���ان���ت ال��ف��ك��رة غ���ر ال��دق��ي��ق��ة عن 
اجلغرافيا هي التي جعلت البع�ض يعترها 

من  اأن  اإل  التلقن،  على  ي��ق��وم  تخ�س�سا 
اأن��ه م�سطر  �سيجد  العلم  هذا  يتعامل مع 
له  ت�سمح  عقلية  اإمكانات  فيه  تتوافر  لأن 
العامل  يف  ي��ح��دث  مل��ا  والتحليل  بالتف�سر 
من ظواهر واأحداث طبيعية وب�سرية، وكذا 

�سيا�سية.

مب يدعم تخ�ص�ص اجلغرافيا
�صوق العمل؟ 

يوؤهل ق�سم اجلغرافيا خريجيه للعمل بعدد 
م��ن ال��وظ��ائ��ف، رمب���ا ك���ان ال��ت��دري�����ض على 
راأ�سها، اإل اأن هناك وظائف نوعية مبقدور 
طالب اجلغرافيا االنخراط فيها، كالعمل 

يف جمال التخطيط احل�سري والإقليمي، 
وهيئة  وامل�ساحة،  اجلوية،  الأر���س��اد  وهيئة 
ال��ب��ح��ث العلمي،  ال��ب��ي��ئ��ة، وم��راك��ز  ح��م��اي��ة 
واجل�����ه�����ات ال����ت����ي ت���ع���م���ل يف جم������ال ن��ظ��م 
املعلومات اجلغرافية وال�ست�سعار عن بعد.

كيف ميكن للعامل العربي
اال�صتفادة من موارده الطبيعية؟

ه�����ذا ������س�����وؤال ق�����دمي ج����دي����د، ك���ت���ب���ت ف��ي��ه 
ال���ك���ت���ب وال����ب����ح����وث وال����ر�����س����ائ����ل، وت��ب��ق��ي 
اأن  ال�����س��اف��ي��ة عليه واح�����دة، وه���ى  الإج���اب���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى حتقيق  يتفق زع��م��اء الأم����ة 
العربي  الوطن  بلدان  فما يجمع  التكامل، 

علم األرض والظواهر الطبيعية والبشرية
اجل���غ���راف���ي���ا ع���ل���م ي����در�����ض الأر�������ض 
وال���ظ���واه���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة 
اإلى اللغة  اأ�سل الكلمة  عليها، ويعود 
الإغ���ري���ق���ي���ة، ت��رج��م��ت��ه��ا ب��ال��ع��رب��ي��ة 

»و�سف الأر�ض«. 
وق����د ك���ان���ت ك���ذل���ك يف ب��داي��ت��ه��ا 
ح����ي����ث ك��������ان ال������رح������ال������ة ي�������س���ف���ون 
الباد  ع��ن  م�ساهداتهم  وي�سجلون 

والأقاليم التي يزورونها.
وك���ل���م���ة »ج���غ���راف���ي���ا« يف ال��ل��غ��ة 
وكان  م��ا،  نوعا  حديثة  تعد  العربية 
�سورة  ي�ستعملون  وامل�سلمون  العرب 
اأو خريطة  الأر����ض  اأو قطع  الأر����ض 

العامل والأقاليم اأو امل�سالك واملمالك 
اأو ع��ل��م ال��ط��رق.  ال��ب��ل��دان  اأو ت��ق��ومي 
وقد اتفق على تق�سيم علم اجلغرافيا 
التالية،  الأق�����س��ام  اإل��ى  الع�سور  ع��ر 

وهي:
التي  وهي  الطبيعية:  اجلغرافيا 
الأر������ض من  ب��درا���س��ة طبيعة  ت��ه��ت��م 
والظواهر  البنية اجليولوجية  حيث 
الطبيعي  واحليوان  والنبات  اجلوية 
اجلغرافيا  اأي�����س��ا  وم��ن��ه��ا  ال����ري،  اأو 
الأر�ض  �سكل  بدرا�سة  وتهتم  الفلكية 
وح���ج���م���ه���ا وح���رك���ت���ه���ا وك���روي���ت���ه���ا 

وعاقاتها بالكواكب الأخرى.

وتنق�سم  الب�صرية:  اجلغرافيا 
اإل���ى ج��غ��راف��ي��ا ال�����س��ك��ان واجل��غ��راف��ي��ا 
ال�سيا�سية،  واجلغرافيا  القت�سادية 
وحدودها  الأر���ض  اأقطار  يف  وتبحث 

ال�سيا�سية وم�سكاتها و�سكانها.
يهتم  ع��ل��م  وه���و  اخل��رائ��ط:  علم 

باخلرائط وطرق اإن�سائها.

أهمية علم الجغرافيا
الذي  العلم  ذل��ك  اجلغرافيا  تعد  مل 
يهتم بو�سف الظواهر و�سفا �سطحيا 
ذلك  اأ�سبحت  بل  ال��واق��ع،  بعيدا عن 
التخ�س�ض الذي يتما�سى مع التطور 

العلمي احلديث املعتمد على التحليل 
والقيا�ض والربط وا�ستخدام النماذج 
�سارت  وبذلك  احلديثة،  والنظريات 
يعرف  ال���ذي  التطبيقي  الجت����اه  يف 
اليوم باجلغرافيا الكمية واجلغرافيا 
ت�ستمر  اأن  ترف�ض  التي  التطبيقية 
ب���ع���ي���دا ع����ن الن�������س���غ���الت ال���ك���رى 
لاإن�سان، وذلك ملا متتاز به من قدرة 
ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م��ع خم��ت��ل��ف ال��ع��ل��وم؛ 
ف��ه��ي مت��ث��ل ه��م��زة و���س��ل متينة بن 
ت�سخرها جميعا  وه��ي  ال��ع��ل��وم،  ه��ذه 
يخدمها  ما  منها  وت��اأخ��ذ  خلدمتها، 

ومييزها عن غرها.
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املتاحة  وامل���وارد  يفرقهم،  مما  بكثر  اأك��ر 
اأزماته  العربي مبقدورها حل كل  بالوطن 

القت�سادية و�سول لاكتفاء.

كلمة موجهة للطالب؟ 
اأمت���ن���ى م���ن ط����اب اجل���ام���ع���ة ب�سفة 
ع��ام��ة، وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة على 
ي��ت��ع��ام��ل��وا مع  اأن  اخل�������س���و����ض،  وج����ه 
فر�سة  باعتبارها  التعليمية  العملية 
وم��ه��ارات  خ���رات،  واكت�ساب  للمعرفة 
الواقع،  متكنهم من حتقيق ذواتهم يف 
تنتهى  تعليمية  مرحلة  جمرد  ولي�ست 

باحل�سول على ال�سهادة.

البصمة أم اإلنتاج؟
يعرف  ما  هناك  والعامة،  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  جميع  يف 
بك�سف احل�سور والن�سراف، وهو عبارة عن ورقة يوقع فيها املوظف 
الإج��راء قد  واإن كان هذا  ح�سب موعد دخوله وخروجه من عمله، 
تا�سى يف كثر من القطاعات وا�ستبدل بنظام الب�سمة التي حتدد 
وقت اخل��روج والدخول حتديدا دقيقا ل ميكن التحايل عليه، فهو 
يحدد حركتك اليومية من ح�سور وان�سراف يف بداية اليوم ونهايته، 

كما يحدد اأوقات ال�ستئذان ب�سورة اأكرث دقة.
وق��د واج���ه ه��ذا ال��ن��ظ��ام ح��رب��ا ���س��ع��واء م��ن كثر م��ن املوظفن 
هذا  ولكن  �سحية،  اأ���س��رارا  له  ب��اأن  الإع���ام  و�سائل  بع�ض  واتهمته 
النظام يف ظل التقدم التكنلوجي الذي ن�سهده اأ�سبح �سرورة ملحة 

يف جميع القطاعات، لأنه نظام حازم ل يعرف املجامات.
ولكن ميكن اأن نت�ساءل: ملاذا جعلنا من هذا الإجراء دليا على 
ح�سور املوظف وخروجه؟ ملاذا اأ�سبح من ل يوجد له توقيع اأو ب�سمة 
اإنتاجية  قيا�ض  ارت��ب��ط  مل��اذا  ك��ان حا�سرا؟  ل��و  ع��ن عمله حتى  غائبا 

املوظف بتوقيعه؟ 
بالتوقيع  وي��ق��وم  لعمله  يح�سر  البع�ض  ب���اأن  يخرنا  ال��واق��ع 
مو�سوع  واأ���س��ب��ح  �سحيح.  والعك�ض  اإن��ت��اج،  دون  ول��ل��خ��روج  للدخول 
الب�سمة ي�سكل هاج�سا لكل م�سوؤول جتاه مروؤو�سيه ويحدد يف بع�ض 

الأوقات توتر العاقة وحت�سنها بينهم.
اأن ل يكون هو  اإلغاء ه��ذا الإج���راء، ولكن يجب   نعم، ل ميكن 
ال�سيف امل�سلط على رقاب املوظفن، ويجب اأن تكون الإنتاجية مقيا�سا 
للح�سور والن�سراف، ويتم البحث عن الأنظمة التي حتبب املوظف 
يف عمله بت�سريع احلوافز واملكافاآت التي جتعل اجلميع يجتهد يف اأداء 

عمله حتى لو اختفت الب�سمة اأو ك�سف احل�سور والن�سراف.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة
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جامعات سعودية

اعتماد العمل بالدليل التنظيمي للنشاط المدرسي
ال��ع��م��ل  ال���ت���ع���ل���ي���م،  وزارة  اع���ت���م���دت 
الن�ساط  ل�ساعة  التنظيمي  بالدليل 
العام،  التعليم  مبدار�ض  ال�سفي  غر 
واإ����س���ن���اد ت��ن��ظ��ي��م ال��ن�����س��اط وت��ن��ف��ي��ذه 
اأن�سبة  بح�سب  واملعلمات  للمعلمن 
اجل����������دول امل�����در������س�����ي م�����ع م�����راع�����اة 
املكت�سبة  واخلرة  العلمي  التخ�س�ض 
يف جم����ال الأن�����س��ط��ة غ���ر ال�����س��ف��ي��ة، 
وم�������س���ارك���ة ك����ل ط���ال���ب وط���ال���ب���ة يف 
الأن�����س��ط��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف 
ومهارات  الرئي�سة  القيم  تنمية  اإل��ى 
احل��ي��اة ال��ع��ام��ة )امل���واط���ن���ة،  احل���وار، 
الإيجابي،  التفكر  العامة،  ال�سحة 
الأمن وال�سامة( وغرها مما ير�سخ 

العتزاز بالدين والنتماء للوطن.
ل�ساعة  التنظيمي  ال��دل��ي��ل  واأك���د 
وطالبة  طالب  كل  يختار  اأن  الن�ساط 
امل�ساركة يف ن�ساط واحد من االأن�سطة 
التخ�س�سية املتاح تنفيذها يف املدر�سة، 
وفقا حلاجاته وميوله ورغباته، ومينح 
املعلم واملعلمة املتميزان يف تنفيذ وقت 
ال��ن�����س��اط ب��امل��در���س��ة اأول���وي���ة امل�����س��ارك��ة 
م�ستوى  على  اخل��ارج��ي��ة  الأن�سطة  يف 
له  كما  ال����وزارة،  اأو  التعليمية  الإدارة 
يف  للم�ساركة  ال��رت���س��ي��ح  يف  الأول���وي���ة 
ب��رام��ج ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي ال��داخ��ل��ي��ة اأو 

اخلارجية.
واأو������س�����ح ن���ائ���ب وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م، 
اأن  العا�سمي،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
�ساعة  اإ���س��اف��ة  اأق�����رت  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
يف  ال��ع��ام  التعليم  م��دار���س  يف  للن�ساط 
ال���ع���ام احل�����ايل، ب��ح��ي��ث ت�����س��اف لليوم 
اأيام يف الأ�سبوع،  اأربعة  الدرا�سي، وملدة 
اإميانا منها باأن الأن�سطة غر ال�سفية 
اأ���س��ب��ح��ت خ���ي���ارا ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا حتقق 
ال�سخ�سية  ب��ن��اء  امل��در���س��ة  م��ن خ��ال��ه 
املتكاملة للطلبة، وتزودهم من خالها 
على  تعينهم  التي  وامل��ه��ارات  ب��امل��ع��ارف 
الوقوف بثبات واقتدار اأمام التحديات 
امل��ح��ي��ط��ة م���ن ك���ل ج���ان���ب، وال��ت��ع��ام��ل 
ث���م مع  اأول  اأن��ف�����س��ه��م  الإي���ج���اب���ي م���ع 

اأ�سرهم وجمتمعهم ووطنهم ثانيا.
الوزارة  »داأبت  العا�سمي  واأ�ساف 
للطلبة  ت��وف��ر  ب��رام��ج  ت�سميم  ع��ل��ى 
تك�سبهم  ال���ت���ي  ال���رتب���وي���ة  امل����واق����ف 
املهارات واخلرات الازمة لتهيئتهم 
تطوير  يف  امل�ستقبلي  بدورهم  للقيام 
حتقيق  يف  بفاعلية  والإ�سهام  وطنهم 
اأج���ده���ا  واإين   ،20٣0 امل��م��ل��ك��ة  روؤي������ة 
فر�سة �سانحة حلث زمائي املعلمن 

بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ن  وامل��ع��ل��م��ات وج��م��ي��ع 
ال��ن�����س��اط غ���ر ال�����س��ف��ي يف م���دار����س 
التعليم العام لبذل املزيد من العناية 
الإم��ك��ان��ات  جميع  وت�سخر  وال��دع��م 
امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة مب��ا يحقق اأه���داف 

م�سروعات وبرامج الن�ساط بكفاءة«.
التعليم  اإدارات  العا�سمي  و�سكر 
ع��ل��ى م��ا ت��ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود يف تفعيل 
ب��رام��ج ال��ن�����س��اط وم�����س��روع��ات��ه، وك��ل 
من اأ�سهم يف اإعداد الدليل التنظيمي 
من  ت�سمنه  وم���ا  ال��ن�����س��اط،  ل�����س��اع��ة 

تنظيمات وم�سروعات.
وحدد الدليل التنظيمي جمالت 
ال��ع��ام يف  التعليم  ال��ن�����س��اط مب��دار���س 
الرنامج  ميثل  رئي�سة،  برامج  �سبعة 
)الثقايف( فيها جمال النمو الوجداين 
لل�سخ�سية،  وال���ث���ق���ايف  والن���ف���ع���ايل 
ا�سم »النادي  ويطلق عليه يف املدر�سة 
ال���ث���ق���ايف«، وب��رن��ام��ج ال��ف��ن��ون ومي��ث��ل 

ال��وج��داين والن��ف��ع��ايل  جم��ال النمو 
وال��ف��ن��ي ل��ل�����س��خ�����س��ي��ة، وي��ط��ل��ق عليه 
يف امل���در����س���ة ا����س���م »ن������ادي ال���ف���ن���ون«، 
والرنامج الريا�سي وال�سحي وميثل 
جم�����ال ال���ن���م���و ال����ب����دين واحل����رك����ي، 
»ن��ادي  ا�سم  امل��در���س��ة  يف  عليه  ويطلق 
»نادي  و  للبنن،  وال�سحة«  الريا�سة 
لل�سحة«  امل���ع���ززة  ال��ب��دن��ي��ة  ال��رتب��ي��ة 
والتقني�ة  ال��ع��ل��وم  وب��رن��ام��ج  ل��ل��ب��ن��ات، 
والعقلي  العلمي  النمو  جمال  وميثل 
املدر�سة  يف  عليه  ويطلق  لل�سخ�سية، 
ا�سم »نادي العلوم والتقنية«، وبرنامج 
الأ�����س����رة وامل��ج��ت��م�����������ع ومي���ث���ل جم��ال 
ال��ن��م��و الج��ت��م��اع��ي، وي��ط��ل��ق عليه يف 
املدر�سة ا�سم »نادي الأ�سرة واملجتمع«، 
الك�سفية)م�سار  ال��رتب��ي��ة  وب��رن��ام��ج 
للنمو  تربويا  منوذجا  وميثل  ع���ام(،  
ال�سامل يف معظم جوانب ال�سخ�سية، 
»ن��ادي  ا�سم  امل��در���س��ة  يف  عليه  ويطلق 

بالبنن(،  )خا�ض  الك�سفية«  الرتبية 
وب��رن��ام��ج امل��ه��ارات والأع��م��ال )م�سار 
�ساملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع�����ام(، ومي��ث��ل 
ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى امل����ه����ارات ال��رئ��ي�����س��ة 
للتفاعل الإيجابي مع مواقف احلياة 
ال��ي��وم��ي��ة وال��ت��ه��ي��ئ��ة ل�����س��وق ال��ع��م��ل، 
»ن��ادي  ا�سم  امل��در���س��ة  يف  عليه  ويطلق 

املهارات والأعمال«.
التنظيمي  ال��دل��ي��ل  وت�����س��م��ن    
الن�ساط  ف��ع��ال��ي��ات  اأول���وي���ات  حت��دي��د 
الأول��وي��ة  ذات  امل�����س��روع��ات  مت�سمنة 
ذلك  وم��ث��ال  ال��وط��ن��ي،  امل�ستوى  على 
باليوم  لاحتفال  ال�سنوي  امل�����س��روع 
امل��در���س��ة  تنظيم  وي��رت��ب��ط  ال��وط��ن��ي، 
ال��ن�����س��اط على  امل�����س��روع بخطة  ل��ه��ذا 
وم�����س��ت��وى  ال��ت��ع��ل��ي��م،  اإدارة  م�����س��ت��وى 
ال�����وزارة، وامل�����س��روع��ات ذات الأول��وي��ة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي، وي��ح��دد ذل��ك 
وف���ق���ا مل���ا ي����رد ب��خ��ط��ة ال��ن�����س��اط على 

وامل�سروعات  التعليم،  اإدارة  م�ستوى 
امل���در����س���ي���ة،  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  الأول�����وي�����ة  ذات 
وي��رت��ك��ز ب��رن��ام��ج امل��در���س��ة يف حتديد 
احتياجات  تلبية  الأولويات على  هذه 
يخدم  ومب��ا  ميولهم  وتعزيز  الطلبة 

احتياجات البيئة املدر�سية.
املخ�س�سة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  واأك�����دت 
حل�������س���ة ال����ن���������س����اط ع����ل����ى اع���ت���م���اد 
اأ���س��ب��وع��ي��ا  ���س��اع��ات  اأرب����ع  وتخ�سي�ض 
ال�����س��ف��ي��ة يف  غ���ر  الأن�����س��ط��ة  لتنفيذ 
امل���دار����س، وو���س��ع ���س��اع��ة ال��ن�����س��اط يف 
اجلدول املدر�سي على اأن تكون ح�سة 
ولي�س  الدرا�سي  اليوم  اأثناء  الن�ساط 
ي��ك��ون  واأن  اآخ�����ره،  يف  ول  ب��داي��ت��ه  يف 
الإ�����س����راف ع��ل��ى الأن�����س��ط��ة وت��ن��ف��ي��ذه 
م����ن ق���ب���ل رائ�������د ورائ����������دة ال��ن�����س��اط 
الدليل  يف  ال����واردة  التنظيمات  وف��ق 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��م��در���س��ة، وي���ق���وم رائ���د 
ورائ�������دة ال��ن�����س��اط ب��ت��ن��ظ��ي��م ك���ل من 

مهارات  وم�سار  العام  امل�سار  فعاليات 
عليها،  والإ�سراف  وتنفيذها  الأعمال 
ك��م��ا ي��ك��ل��ف ق���ائ���د وق����ائ����دة امل��در���س��ة 
من  التخ�س�سية  امل�������س���ارات  م�����س��ريف 
امل���ع���ل���م���ن وامل���ع���ل���م���ات وف����ق����ا خل��ط��ة 
امل���در����س���ة، وُت��ن��ف��ذ ���س��اع��ات ال��ن�����س��اط 
التي  امل���دار����ض )ح��ك��وم��ي/اأه��ل��ي(  يف 
���س��ب��اح��ي وم�����س��ائ��ي وف��ق  ف��ي��ه��ا دوام 
التعليم،  اإدارات  يف  املتبعة  التنظيمات 
اكتمال  عند  التخ�س�س  ي�سرط  وال 
التخ�س�ض  ومعلمات  معلمي  اأن�سبة 

املطلوب لاإ�سراف على امل�سار.
ك����م����ا مي����ك����ن ال������س�����ت�����ف�����ادة م��ن 
املتخ�س�سن واملتخ�س�سات من اأولياء 
الأم���ور وامل�����س��وؤول��ن وامل�����س��وؤولت من 
يف  واملجتمعية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 
ت��ق��دمي بع�ض ال��ف��ع��ال��ي��ات، م��ن م��ب��داأ 
ال���ت���ع���اون ال��ت��ط��وع��ي وف����ق ال��ت��ع��ام��ي��م 

وال�سوابط املنظمة.
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الجتماعية  العلوم  م��ن  علم  القت�ساد 
الذي يدر�ض ال�سلوك الب�سري والرفاهية، 
ويج�سد العاقة بن املقا�سد والأهداف 
املوارد  وبن  بديلة،  ا�ستعمالت  لها  التي 

املتاحة املحدودة والنادرة.
ال��ن��ق��ا���س��ات  اأن  ال���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 
ح���ول ع��م��ل��ي��ات الإن���ت���اج وال��ت��وزي��ع دارت 
اأخذ  التاريخ، فاإن القت�ساد  منذ بدايات 
بالتبلور يف �سيغته احلالية ب�سفته فرعا 
�سميث   اآدم  ن�سر  اأن  منذ  م�ستقا  علميا 

كتابه ال�سهر، ثروة  الأمم عام 1776.
ك���ت���اب���ه،  يف  ���س��م��ي��ث  اآدم  وي�����ع�����ّرف 
م�����س��ط��ل��ح الق���ت�������س���اد ال�����س��ي��ا���س��ي ب��اأن��ه 

اأح����د ف����روع ع��ل��م ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ت�����س��ري��ع، 
الأول،  اأ�سا�سين:  اأم��ري��ن  اإل���ى  وي��ه��دف 
وم�ستمرة  كافية  بكمية  الأف����راد  ت��زوي��د 
ع��ل��ى جعلهم  ال��ع��م��ل  اأو  امل��ن��ت��ج��ات،  م���ن 
املنتجات ب�سكل  قادرين على توفر هذه 
م��ت��وا���س��ل، وال���ث���اين، ت��زوي��د ال���دول���ة اأو 

اإثراء كل من الأفراد واحلكومات.

جماالت االقت�صاد: 
االقت�صاد الكلي  

يهتم التحليل القت�سادي الكلي بدرا�سة 
ت��اأث��ر  ليو�سح  ك��ل��ي��ة،  ب�سفة  الق��ت�����س��اد 
ال���ع���وام���ل الق���ت�������س���ادي���ة ع��ل��ى اق��ت�����س��اد 

علم السلوك البشري والرفاهية
ال����ب����ل����دان، ك���ت���اأث���ر ال����دخ����ل ال���ق���وم���ي، 
ومعدلت الت�سغيل »معدلت التوظيف«، 
ال�ستهاك  وم��ع��دل  الأ���س��ع��ار،  وت�سخم 
ال��ك��ل��ي، وم���ع���دل الإن����ف����اق ال���س��ت��ث��م��اري 

ومكوناته.

االقت�صاد اجلزئي  
ي���در����ض ال��ت��ح��ل��ي��ل الق��ت�����س��ادي اجل��زئ��ي 
ال���������س����ل����وك الق�����ت�����������س�����ادي ل���ل���ع���ن���ا����س���ر 
الق����ت���������س����ادي����ة »مب�������ا ف���ي���ه���م الأف����������راد 
وال�������س���رك���ات« وط���ري���ق���ة ت��ف��اع��ل��ه��م م��ن 
خ��ال الأ���س��واق الفردية، ون��درة امل��وارد، 

والأنظمة احلكومية.
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مبتعثون

مبتعثون يتعرفون
على تجربة 

البرلمان البريطاني
مشهور العمري 

ال�سعودين  املبتعثن  م��ن  ع��دد  زار 
الريطاين  ال��رمل��ان  بريطانيا،  يف 
ال������ذي ي���ع���د اأع����ل����ى ك���ي���ان ح��ك��وم��ي 
املجال�ض  واأق����دم  امل��ت��ح��دة،  باململكة 

النيابية يف العامل.
وجت�����ول امل��ب��ت��ع��ث��ون يف اأروق�����ة 
ال���رمل���ان، وت��ع��رف��وا ع��ل��ى جمل�سي 
اإ�سدار  وكيفية  وال��ل��وردات،  العموم 

القوانن ومراقبة عمل احلكومة.
من  بتنظيم  ال���زي���ارة  وج�����اءت 
ب���رن���ام���ج »م��������دارك« ال�����ذي اأط��ل��ق��ه 
التغير«،  رحلة  »البتعاث  م�سروع 
اأخ����را، ب��ه��دف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى عمل  

املنظمات واملوؤ�س�سات يف بريطانيا.
التنفيذية  الإدارة  رئي�ض  وق��ال 
الغاية  اإن  القر�سي  ب��در  للم�سروع، 
م���ن ب��رن��ام��ج »م������دارك« ت��ت��ج��ل��ى يف 
ا�سمه، وهي تو�سعة مدارك املبتعثن 
امل���ع���رف���ي���ة م�����ن خ������ال ال�����زي�����ارات 
وامل��وؤ���س�����س��ات  للمنظمات  امل��ي��دان��ي��ة 
الرنامج  يحظى  اإذ  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
اإدارة  جمل�ض  من  ومتابعة  باهتمام 
التغير«  رحلة  »الب��ت��ع��اث  م�سروع 
الرنامج  خم��رج��ات  لأهمية  نظرا 
ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع ت��وج��ه��ات ال��دول��ة 

وروؤيتها نحو التغير والتطوير.
م�ست�سار  اأو����س���ح  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
برنامج مدارك، ع�سو جمل�ض اإدارة 
التغير«،  رحلة  »البتعاث  م�سروع 
ال��دك��ت��ور ب���در ال��غ��ي��ث��ي، اأن اأه��م��ي��ة 
ه����ذه ال���رام���ج ال��ن��وع��ي��ة ت��ك��م��ن يف 
العملي من منظمات  اإبراز اجلانب 
البتعاث،  اأر����ض  يف  امل��دين  املجتمع 
وما تقدمه تلك املن�ساآت على اأر�ض 
لاأعمال،  اإدارت��ه��ا  وكيفية  ال��واق��ع، 
وربطها بتجربة املبتعث الأكادميية 
ل��ي�����س��ت��ف��ي��د ب�����س��ك��ل ت��ك��ام��ل��ي وي��ع��ود 
حم��م��ا ب��امل��ع��رف��ة الأك��ادمي��ي��ة اإل��ى 
اإل��ى اخل��رة  اأر����ض ال��وط��ن، اإ�سافة 
العملية التي ت�سهم يف تو�سيع دائرة 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف خمتلف  امل��ع��رف��ة، 
القطاعات املعنية لكل زيارة.

وب����ن ال��غ��ي��ث��ي اأن����ه مت اخ��ت��ي��ار 
�سمن  ليكون  الريطاين  ال��رمل��ان 
ال����زي����ارات امل�����س��ت��ه��دف��ة ل��ل��رن��ام��ج، 
لطلبة  ال��ف��ر���س��ة  لإت����اح����ة  وذل�����ك 
ال����ع����ل����وم ال�������س���ي���ا����س���ي���ة وال����ق����ان����ون 
املنظمات  على  للتعرف  واملهتمن 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة وط��ري��ق��ة 
واح��د  ال��رمل��ان  اأن  ل�سيما  عملها، 
م����ن ال���ك���ي���ان���ات الأك�������رث ����س���ه���رة يف 
العامل، مو�سحا اأنهم تعرفوا خال 
القوانن  اإ�سدار  اآلية  على  الزيارة، 
اجل�����دي�����دة، ودرا������س�����ة ال�����س��ي��ا���س��ات 
ومراقبة  املتحدة،  للمملكة  العامة 
ع��م��ل احل��ك��وم��ة وت��دق��ي��ق اأع��م��ال��ه��ا 
وق����رارات����ه����ا، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى دور 
ال���رمل���ان يف ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت��وؤث��ر 
والبيئة  كال�سحة  النا�ض،  حياة  يف 
العمل وامل��دار���ض  وال��ن��ق��ل، وف��ر���ض 

واجلرمية.
ال�����رمل�����ان  زي�����������ارة  اأن  ي�����ذك�����ر 
لرنامج  الثانية  تعد  ال��ري��ط��اين 
اإذ كانت ال��زي��ارة الأول��ى  »م���دارك«، 
اأه��م  اإح����دى  ال��ري��ط��ان��ي��ة  للمكتبة 

مراكز البحث املكتبية يف العامل.

إنشاء مركز خدمات
المبتعثين.. لماذا؟

 ي��اأت��ي يف اإط���ار �سعي وك��ال��ة ال���وزارة 
اأهدافها  لتحقيق  البعثات  ل�سوؤون 
اأدائها،  واأ�سلوب  خدماتها  وتطوير 
ومواكبة التطورات العاملية الراهنة 
يف جمالت التوا�سل، وليكون مركز 
بن  و�سل  همزة  املبتعثن  خدمات 
وكالة الوزارة ل�سوؤون البعثات، وبن 
واأولياء  الطلبة  وبالأخ�ض  املجتمع 
بطريقة  املراجعن  وباقي  اأمورهم 
م��ب��ا���س��رة اأو غ���ر م��ب��ا���س��رة، وذل���ك 
اأف�سل  وتقدمي  التوا�سل  لت�سهيل 
احتياجات  يلبي  ب�سكل  اخل��دم��ات 

امل�ستفيدين.
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ملكة بريطانيا تلقي كلمة العر�ض يف افتتاح دورة برملانية جديدة يف قاعة جمل�ض اللوردات )فوق( واإحدى جل�سات جمل�ض العموم الريطاين )حتت(



خريجون

معالجة المادة على المقياس الذري والجزيئي
  World Health »منظمة ال�سحة العاملية«
Organization - WHO  واحدة من عدة 
وكالت تابعة لاأمم املتحدة متخ�س�سة يف 
ال�سابع من  اأن�سئت يف  جمال ال�سحة، وقد 
اأب��ري��ل 1٩4٨. وم��ق��ره��ا احل���ايل يف جنيف، 

�سوي�سرا.
وهي ال�سلطة التوجيهية والتن�سيقية 
���س��م��ن م��ن��ظ��وم��ة الأم�������م امل���ت���ح���دة ف��ي��م��ا 
م�سوؤولة  اأنها  كما  ال�سحي،  املجال  يخ�ض 
امل�سائل  ق��ي��ادي يف معاجلة  دور  ت��اأدي��ة  ع��ن 
ال�����س��ح��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة، وت�����س��م��ي��م ب��رن��ام��ج 
ال���ب���ح���وث ال�������س���ح���ي���ة، وو�����س����ع ال���ق���واع���د 
ال�سيا�سية  اخل��ي��ارات  وتو�سيح  وامل��ع��اي��ر، 

التقني  الدعم  وتوفر  بالبيانات،  امل�سندة 
اإل���ى ال��ب��ل��دان ور���س��د الجت��اه��ات ال�سحية 
وتقييمها. وقد باتت ال�سحة يف القرن 21، 
�سمان  على  تنطوي  م�سرتكة  م�سوؤولية 
الرعاية  امل�ساواة يف احل�سول على خدمات 
ب�سكل جماعي  ال��وق��وف  وع��ل��ى  الأ���س��ا���س��ي��ة 

ملواجهة الأخطار عر الوطنية.

االأهداف
اإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  د�ستور  يقول 
ميكن  م��ا  اأف�سل  توفر  ه��و  منها  الغر�ض 
م���ن احل���ال���ة ال�����س��ح��ي��ة جل��م��ي��ع ال�����س��ع��وب، 
عام  ب��داأت حملة يف  الهدف  ه��ذا  ولتحقيق 

القرن  يف  للجميع  »ال�سحة  ت�سمى   1٩٩٨
21«. كما ينبغي اأن تكون درجة ال�سحة على 
م�ستويات ت�سمح جلميع النا�ض، باأن يكونوا 

منتجن اجتماعيا واقت�ساديا.
وت���ع���د ال�����س��ح��ة ج�����زءا اأ���س��ا���س��ي��ا من 
يهتم  بينما  امل��ت��ط��ورة،  ال��ب�����س��ري��ة  التنمية 
باكتمال  العاملية  ال�سحة  منظمة  د���س��ت��ور 
ال�سامة بدنيا وعقليا والرفاه الجتماعي، 
اأو ع���ج���ز، وه���ذا  وت��ق�����س��ي وج�����ود م���ر����ض 
التعريف لل�سحة الذي حدده مفهوم تعزيز 
لعام 1٩٨6، و�سع  اأوت��اوا  ال�سحة يف ميثاق 
تلبية  مهمة  اأم��ام  العاملية  ال�سحة  منظمة 

احتياجات الأفراد واجلماعات.

لبنى األنصاري.. أول عربية في منظمة الصحة العالمية
مشهور العمري

اختارت منظمة ال�سحة العاملية، ع�سو 
ال��دك��ت��ورة  الأ���س��ب��ق،  ال�����س��ورى  جمل�ض 
لبنى الأن�ساري، لتويل من�سب م�ساعد 
قيا�ض  ل�����س��وؤون  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
وتقييم اخلدمات ال�سحية وتطويرها 
واأول  عربية  ام���راأة  اأول  لتكون  دول��ي��ا، 

�سعودية يتم اختيارها يف هذا املن�سب.
تولت  اأن  لبنى  ل��ل��دك��ت��ورة  و���س��ب��ق 
ت�سرفها  اإل��ى  بالإ�سافة  منا�سب،  ع��دة 

ب��ال��ث��ق��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ك��ون ع�����س��وا �سمن 
اأول جمموعة من الن�ساء مت اختيارها 

لع�سوية جمل�ض ال�سورى.
فهي اأ�ستاذة طب الأ�سرة يف جامعة 
العام للجنة  الأم��ن  امللك �سعود، وهي 
القت�ساد  وزارة  يف  لل�سكان  الوطنية 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ح��ال��ي��ا، وا���س��ت�����س��اري��ة يف 
الأول���ي���ة مب�ست�سفى  ال��رع��اي��ة  ع��ي��ادات 
امللك خالد اجلامعي، كما اأنها حا�سلة 
ع��ل��ى ال���زم���ال���ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 
الأ�سرة، وعلى  العليا يف تخ�س�ض طب 

ال�سحية  الرعاية  يف  املاج�ستر  درج��ة 
يف  البكالوريو�ض  درجة  وعلى  الأولية، 

الطب واجلراحة.

حضور
����س���ارك���ت ل��ب��ن��ى الأن�������س���اري يف اإع�����داد 
م�����س��ودة ال��ت��ق��ري��ر الأول ع��ن امل�����راأة يف 
»���س��ي��داو«،  باتفاقية  اخل��ا���ض  امل��م��ل��ك��ة، 
وك���ان���ت ع�����س��وا ب���وف���د امل��م��ل��ك��ة ال���ذي 
ن��اق�����ض جل��ن��ة اخل������راء يف امل��ف��و���س��ي��ة 
كما  جنيف،  يف  الإن�سان  حلقوق  العليا 

ملجل�ض  ال�سحية  باللجنة  ع�سوا  كانت 
املجل�ض يف الحت��اد  ال�����س��ورى، ومم��ث��ل 
الرملاين الدويل يف ال�سنتن الأولين، 
وقبل ذلك �ساركت يف تاأ�سي�ض اجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان وب��رن��ام��ج 

الأمان الأُ�َسري.

مشاركات
كما �ساركت يف تاأليف وترجمة العديد 
املهمة،  العلمية  والدرا�سات  الكتب  من 
اإ����س���اف���ة اإل����ى امل�����س��ارك��ة يف ع����دد كبر 

م���ن امل����وؤمت����رات وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل�سروعات  وحتكيم  والعاملية،  املحلية 
املقدمة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
العلمية  الأوراق  وب��ع�����ض  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
ل��ل��ن�����س��ر يف جم����ات حملية  امل���ق���دم���ة 

ودولية. 
ال�سيخ  كر�سي  على  امل�سرفة  وه��ي 
باحمدان للرعاية ال�سحية املبنية على 
العملي للمعرفة،  الراهن والتطبيق 
الإكلينيكية  التو�سيات  جلنة  ورئي�سة 
يف املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود. 

+ 
ق

فا
آ

كما اأنها ع�سو منتخب يف جمل�ض 
ل��ل��ق��واع��د  ال���دول���ي���ة  ل��ل�����س��ب��ك��ة  الإدارة 
الإر����س���ادي���ة ل��ل��م��م��ار���س��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة، 
ال�سيا�سات  منتدى  اإدارة  جمل�ض  ويف 
و�سمال  املتو�سط  �سرق  لدول  ال�سحية 

اأفريقيا.
مبجال  التدريب  يف  �ساركت  وق��د 
الإر���س��ادي��ة وال�ستناد  ال��ق��واع��د  اإع���داد 
اإل�����ى ال���راه���ن يف ال��ك��وي��ت وت��ون�����ض، 
واج����ت����م����اع����ات ا����س���ت�������س���اري���ة ل��ل��م��ك��ت��ب 

الإقليمي يف منظمة ال�سحة العاملية.
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جامعات دولية

Fred Glimp د. فريد غليمب
لكنه  ه����ارف����ارد  »غ��ل��ي��م��ب« يف  در������ض 
مل ي��ع��ل��م ���س��ي��ئ��ا ع��ن��ه��ا ق��ب��ل اإل م���ن خ��ال 
كان خارج  اإليه عندما  اأمه  اأر�سلتها  بطاقة 
يف  اجلامعة  �سورة  تعلقت  واآن��ذاك  الباد، 
 LIFE ذه��ن��ه وق����راأ م��ق��ال عنها يف جم��ل��ة 
تواجه  ال��ت��ي  التحديات  ع��ن  ال��ت��ي حت��دث��ت 
اجل��ام��ع��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ع���دد ال��ك��ب��ر 

القادم من اخلدمة الع�سكرية.
و يف ه����ذا ال�������س���دد، ع��ل��ق »غ��ل��ي��م��ب« 
الدخول  ي�سعب  ه��ارف��ارد  كانت  »اإذا  قائا 
املحاولة«.  �سرف  ي�ستحق  الأم��ر  ف��اإن  اإليها 
بعد  اإليها يف 1٩46  وان�سم  ح��اول  وبالفعل 
اأرب�����ع ���س��ن��وات ع��ج��اف ق�����س��اه��ا ب��ع��ي��دا عن 

المصدر: هارفارد غازيت 

القت�ساد  علم  اأ�ستاذ  ق�ساها  عاما   ٥0 بعد 
ال���دك���ت���ور »ف������رد يل غ��ل��ي��م��ب« يف خ��دم��ة 
ال��ت��دري�����ض ب��ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، ت��رج��ل عن 
ف��ر���س��ه ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز ٩1 ع��ام��ا يف يونيو 
اأج��ي��ال م��ن الطاب  امل��ا���س��ي، ت��ارك��ا خلفه 

واخلريجن ومعينا علميا ل ين�سب.
ول���د »غ��ل��ي��م��ب« يف »ب���واي���ز« يف ولي��ة 
»اإي�����داه�����و«، وان�����س��م ل��ل��ج��ي�����ض الأم���رك���ي 
اإكماله  وب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية  احل���رب  يف 
ب� »الطلقة طويلة  اأر�سل ما �سماه  للخدمة 

املرمي« لكلية هارفارد. 

التعليم بعد ح�سوله على ال�سهادة الثانوية 
عام 1٩42.

بعد ح�سوله على الدكتوراه يف 1٩64 
ب����ذل غ��ل��ي��م��ب ج���ه���ودا ج���ب���ارة ل���س��ت��ق��ط��اب 
اإلى اجلامعة  املواهب من كل التخ�س�سات 
م����ن اأج������ل ت���ك���وي���ن ه��ي��ئ��ة ط���اب���ي���ة ق��وي��ة 
وبالفعل جنح يف ذلك، وجنح اأي�سا يف زيادة 
عدد الطاب احلا�سلن على املنح من %2٥ 
مليون   1.2 م��ن  امل��ن��ح  مبلغ  وزاد   %40 اإل���ى 

دولر �سنويا اإلى 2.7 مليون دولر.
ه��ارف��ارد،  ع��ام 1٩67 عينت جامعة  يف 
وكانت  ه��ارف��ارد،  لكلية  عميدا  »غليمب«، 
اإث���ر  اجل��ام��ع��ة  ال�����س��ن��وات ع�سيبة يف  ت��ل��ك 

م��ع��ار���س��ة ال���ط���اب وال�����س��ع��ب ل��ل��ح��رب يف 
فيتنام وكان عليه اأن يحافظ على النظام. 

اإدارة  »غليمب«  ت��ول��ى   ،1٩6٩ ع��ام  يف 
����س���ن���دوق ال��ع��م��ل اخل�����ري ال����دائ����م ال���ذي 
ي��ع��رف الآن ب��ا���س��م »ب��و���س��ط��ن ف��ون��دا���س��ن«. 
واأكد »غليمب« وجود ت�سابه بن ال�سندوق 
اإذ ت��وج��د ط��ل��ب��ات خرية  وب���ن ه���ارف���ارد؛ 
ت���ف���وق الأم�������وال امل���ت���واف���رة، ول���ك���ن ي��وج��د 
اأم��ام مقرتحات جديدة  الباب  جمال لفتح 
مل يكن مقدرا لها اأن ترى النور اإذا حدث 
خاف ذلك، مما يعني ازدياد �سعوبة اتخاذ 
القرارات، ورف�ض بع�ض الطلبات، ومعرفة 

اأكر باأن الدخل ل ينا�سب ما ميكن فعله.

م�سابهة،  برامج  ا�ستهال  بداية  اأن  التقرير  واأ���س��اف 
ولكن يف درجة املاج�ستر،  كانت يف عام 2001، ثم زاد عددها 
يف اأوروبا حتى و�سلت اإلى 2٣٨٩ يف 2007 ثم ٨0٨٩ يف 2014. 
يف   2٩00 اإل��ى  فو�سلت  البكالوريو�ض  ل��درج��ة  بالن�سبة  اأم��ا 
قاعدة بيانات من�سة »�ستاديبورتالز«. وتراوح عدد الدرجات 

من ٣2 يف رومانيا اإلى ٥4٥ يف تركيا ح�سب كل بلد.

المزايا والتحديات 
تلك  اأم��ام  القابعة  والتحديات  املنافع  اأغ���وار  التقرير  �سر 
الرامج على امل�ستوى املوؤ�س�سي والوطني. فواقع الأمر كما 
ذكر التقرير لي�ض كما يجب اأن يكون عليه الأمر؛ فالأ�ساتذة 
ل�سقل  حاجة  ويف  الإجنليزية،  باللغة  للتدري�ض  يجاهدون 
احلاجة  على  ال�سوء  ي�سلط  مم��ا  التدري�ض،  ط��رق  م��ه��ارات 
للتدريب يف هذا املجال على حد و�سف التقرير، ف�سا عن 
اأن الف�سول الدرا�سية »ل زال ينق�سها التنوع، مما يحد من 

البيئة الدولية واإمكانيات التعلم«.
الرئي�سية  الأ���س��ب��اب  اأن  التقرير  يف  امل�����س��ارك��ون  وذك���ر   
لتقدمي الرامج تتلخ�ض يف خم�سة اأمور: تدويل املوؤ�س�سة، 
وا���س��ت��ق��ط��اب امل���واه���ب، واإع������داد ال���ط���اب امل��ح��ل��ي��ن للعامل 
اخلارجي، واأن ت�سحى اأكرث تناف�سية، واأن ت�ستجيب للتغر 
»ال�����س��ك��اين«، وث��اث��ة م��ن تلك اخلم�سة هي  ال��دمي��وغ��رايف 

الأكرث �سيوعا: وهي الثاثة الأولى. 
وتطرق التقرير اإلى جودة التعليم، اإذ ذكر البع�ض اأن 
التعليم  ج��ودة  اآخ���رون يف  �سكك  بينما  زادت،  التعليم  ج��ودة 
املقدم، مما يعني احلاجة للبحث يف هذه النقطة، كما ذكر 

معدو التقرير.

مستقبل البرامج
م�ستقبل  عن  لا�ستف�سار  ظهرا  اثنان  عامان  هنالك  كان 
اأن ازياد الطلب  التعليم: الأول: تنباأ امل�ساركون يف التقرير 
ظهور  ال��ث��اين  والعامل  تنوعها،  م��ن  �سيزيد  ال��رام��ج  على 
احل���اج���ة اإل����ى ب���رام���ج م��ت��م��ي��زة ت�����س��ت��ي��ط��ع اأن ت��ت��ف��وق تلك 

املوؤ�س�سات فيها للتجاوب مع املناف�سة املتنامية. 

البكالوريو�ض  درجة  يف  كبرا  تزايدا  املن�سرم  العقد  �سهد 
 English-Taught اأوروب��ا  الإجنليزية يف  باللغة  املمنوحة 
نظرا   ،ETBs ب�  اخت�سارا  املعروفة   Bachelor Degrees
ال��دويل  العايل  التعليم  يف  وا�سحة  ظاهرة  اأ�سحت  لأنها 

ح�سب درا�سة �سملت 1٩ دولة.

الدول المانحة
وجاءت تركيا وهولندا واإ�سبانيا على راأ�ض الدول الأوروبية 
ال��ت��ي مت��ن��ح درج����ات ال��ب��ك��ال��وري��و���ض ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
بينما جاءت �سوي�سرا وهولندا على راأ�ض الدول الأوروبية 
باللغة  ال���درج���ات  تعليمية مت��ن��ح  م��وؤ���س�����س��ات  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي 
ما  ح�سب  وال�سويد  وفنلندا  الدمنارك  تلتها  الإجنليزية، 
ال��ذي �سدر عن الرابطة الأوروب��ي��ة للتعليم  اأف��اد التقرير 

الدويل ومن�سة التعليم العاملي »�ستديبورتالز«.
عدد  حيث  م��ن  ���س��واء  ال��ب��ارزة  املكانة  هولندا  وحتتل 
التعليم  موؤ�س�سات  ع��ر  ال��رام��ج  تلك  اإن�����س��اء  اأو  ال��رام��ج 
رومانيا  ج��اءت  منها،  النقي�ض  وعلى  الأوروب���ي���ة.  ال��ع��ايل 
وفرن�سا وتركيا وبولندا واإيطاليا واأملانيا �سمن اأقل الدول 

التي تقدم برامج البكالوريو�ض باللغة الإجنليزية.

الترجمة
البكالوريو�ض  »ب��رام��ج  ع��ن��وان  حت��ت  ُن�سر  ال���ذي  التقرير 
امل��ق��دم��ة ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة: ت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
الأوروبي«، وا�سرتك يف اإعداده: اأنا مالن، وكارمن نغانا، 
الرتجمة؛  طريق  عن  ج��اءت  الرامج  بداية  اأن  اإل��ى  اأ�سار 
اإذ ترجمت تلك اجلامعات براجمها اإلى اللغة الإجنليزية 

لتلبية الحتياجات املتنوعة للطاب. 
وتعد تلك الرامج ج��زءا من موجة تدويل كرى 
اإكمال »م�سروع بولونيا« الذي ق�سى  هبت رياحها عقب 
عام 2010، متطابق يف جميع  باإن�ساء ف�ساء جامعي قبل 
دول الحت�������اد الأوروب��������ي، مب���ا ي�����س��م��ن ت��وح��ي��د امل��ع��اي��ر 
النوعية يف الدرجات الأكادميية، وذلك متا�سيا مع بنود 

معاهدة ل�سبونة. 

تنامي انتشار 
 ETBs برنامج
األوروبي

ميكن كتابته يف الأعوام الثاثة اأو الأربعة 
املقبلة؛ ومن ثم يجب �سرح كيف �ستتناول 

تلك القيود من حيث الزمن واملوارد.
التو�سع يف اخلطة  واح���ذر حم��اول��ة   
اأو اأن حتاول اأن تطرح املزيد من ال�سئلة. 

واإمنا عليك الرتكيز.

الصلة
يجب ع��ل��ىك ال��ت��اأك��ي��د: مل���اذا ف��ك��رة البحث 
ويجب  ف��ي��ه��ا  وال��ت��ب��ح��ر  ال��ت��ح��ق��ق  ت�ستحق 
يف  ا�ستك�سافه  ميكن  عما  ملخ�ض  تقدمي 
النهاية و�سول لهذه الغاية. ويجب عليك 
والطرق  الأه��داف  لقيا�ض  موؤ�سرات  و�سع 
التي ميكن من خالها النجاح يف مرحلة 

اخلطة ال�ستهالية. 
على  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ط  اأن  ت��ن�����ض  ل 
اأ�سل واإ�سهامات خطة البحث من خال 
ت���ق���دمي م��ل��خ�����ض ع����ن امل���ط���ب���وع���ات ذات 
البحث  خطة  اأن  كيف  وتو�سيح  العاقة 
القائمة؛  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ت�سهم  امل��ق��رتح��ة 
وم�����ن ث����م ي���ج���ب ع��ل��ي��ك ت���ق���دمي ق��ائ��م��ة 
يف  العاقة  ذات  البحث  واأوراق  بالكتب 

قائمة الببلوغرافيا »بيان املراجع«. 
وب��ع��د اأن ت��ف��ع��ل ك��ل ذل����ك، ع��ل��ي��ك اأن 
تبحث عن �سوؤال متخ�س�ض يجب الإجابة 
عليه، اأو عن فجوة يف القائمة املوجودة يف 
امل���راج���ع.   وي��ج��ب اأن ت��ك��ون خطة البحث 
اأن تكون  املهم  اأ�سيا، ومن  اإ�سهاما علميا 
ال�����س��ي��اغ��ة ب��ط��ري��ق��ة وا���س��ح��ة ج����دا. ف���اإذا 
كانت م�سروعا بحثيا متعدد التخ�س�سات، 
ف���اإن���ه م���ن ال�������س���روري اأن ت�����س��ع امل��ع��اي��ر 
التخ�س�سية النظامية التي �ستعمل اخلطة 

البحثية يف اإطارها النظري والعملي. 

هل المشرف مناسب؟

صحيفة تايمز هاير اديوكاشن

عندما ت�سطر خطة البحث للح�سول على 
الدكتوراه، يجب عليك اأن تراعي خلفياتك 
ال�سابقة، وكذلك ما متلكه من  وخراتك 
مهارات توؤهلك لإجراء البحث. قم باإظهار 
مقدرتك  لتنفيذ تلك اجلزئية اخلا�سة يف 
ال�سخ�ض الأف�سل لبحث  البحث لتجعلك 

ذلك املو�سوع.
لتقييم  ال��ب��ح��ث  خ��ط��ة  وت�����س��ت��خ��دم 
مدى اهتمامك باملو�سوع؛ ومن ثم عليك 
اأن  وت�ستطيع  به  تهتم  تختار مو�سوعا  اأن 
ترى نف�سك فيه، وتقدر على ال�ستمتاع يف 

البحث فيه �سنوات قادمة.

الكتابة بوضوح
ل��ل��دك��ت��وراه،  البحث  خطة  تقنع  اأن  يجب 
املناف�سة  على  بقدرتك  املحتمل،  امل�سرف 
اأن  وعليك  للم�سروع.  واحل��اج��ة  املجال  يف 
وحتدد  بدقة،  م�ساغة  اأ�سئلتك  من  تتاأكد 

اأهدافك بو�سوح.

حدد أهدافك
اأي  اأ�سئلة البحث،  اأه��داف  اأن حتدد   يجب 
ب��امل��ه��ام الأك��رث  ال��ف��وري��ة املعنية  الأه����داف 
للح�سول  اإليها  التي حتتاج  دقة وحتديدا 
العلمية. وقدم جدول زمنيا   الدرجة  على 
�سي�ستغرقها  ال��ت��ي  امل���راح���ل  ك��ل  م��و���س��ح��ا 

البحث.

مراعاة نطاق العمل
 م�����س��روع خ��ط��ة ال��ب��ح��ث ل��ل��ح�����س��ول على 
ثم  زمنية؛ ومن  بقيود  الدكتوراه مرتبط 
عليك اأن تراعي نطاق امل�سروع، فامل�سرفون 
اأم ل، وهل  اإذا اكتمل البحث  �سيقيمون ما 

امل�ستند لو�سع لبنات نياتك وتو�سيح  هذا 
اإل��ى  م��دى م��اءم��ت��ك للتفكر يف ال��ت��ق��دم 
درجة الدكتوراه، وهو اأي�سا فر�سة لرنى: 
هل امل�سرف املحتمل منا�سب لفكرة البحث، 
تكمل  ومهاراتهم  اهتماماتهم  هل  مبعنى 

ما لديك اأم ل؟
الكليات  ع��ن  تبحث  اأن  عليك  ورمب��ا 
والأق�������س���ام ل��ت��ت��ح��رى م���زي���دا ع���ن فح�ض 
اأن ت�ستند  الن�سائح واخل��رات التي ميكن 
التي  الكليات  يف  امل�سرف  عن  ابحث  اإليها. 
اأن هنالك  تتقدم بطلبك فيها، وتاأكد من 
اهتماماتك  مع  ه��واه  يتطابق  ما  �سخ�سا 
يف  ك��ب��را  اهتماما  ل��دي��ه  اأن  اأي  البحثية، 
ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة، وم���ن ث��م ���س��ي��ك��ون م�سرفا 

ممتازا لر�سالتك.
 

الملخص
على  للح�سول  البحثية  اخل��ط��ط  اأف�����س��ل 
بق�سة  تخرك  التي  تلك  هي  ال��دك��ت��وراه، 
اأي�سا  القارئ منهمكا فيها، وهي  اأو جتعل 

املكتوبة يف عناوين منا�سبة. 
البحثية متيزا هي  واأك��رث اخلطط 
التي ت�سلط ال�سوء على ال�سوؤال البحثي 
اأح��دا مل يتطرق  اأن  البداية، وتو�سح  يف 
املراجع  �سياق  يف  النقطة  ه��ذه  اإل��ى  بعد 

املوجودة. 
واأهداف البحث �ستوؤدي اإلى منهجية 
وا���س��ح��ة تلخ�ض درا����س���ة احل��ال��ة وامل����وارد 
تكون  اأن  يجب  اخل��ط��ة  وكتابة  امل��ت��واف��رة. 
ب��ل��غ��ة ر���س��م��ي��ة خ��ال��ي��ة م���ن ال���رط���ان���ة، ويف 

�سياغة ف�سحى �سهلة الفهم واملتابعة. 
فهما  ن����رى  اأن  دائ���م���ا  اجل���ي���د  وم����ن 
للنتائج املحتملة لأنها اأمر مهم. وبالتاأكيد 
التحديات  تراعي  مقرتحة  خطة  اأي  ف��اإن 
�سيكون  وكيف  �ستواجهها،  التي  والثغرات 

اأثر النتائح.
يركز  الأي��ام،  الأبحاث هذه   ومتويل 
واأث��ر  ال��دك��ت��وراه  ر�سالة  على  كبر  ب�سكل 
اخلطة البحثية؛ ومن ثم فاإنه عند كتابة 
خطة البحث عليك اأن تبحث يف املوؤمترات 
وامل����ط����ب����وع����ات امل���ن���ا����س���ب���ة وب����ن����اء ج����دول 
ل��ل��م��ط��ب��وع��ات يف اإط�����ار اجل�����دول ال��زم��ن��ي 

للم�سروع. 
وتغر درجة الدكتوراه اجليدة اجتاه 
ولكن  جديدة،  طريقة  تتلم�ض  اإذ  البحث؛ 
اخلطة تعد فر�ستك الأولى لإبراز قدرتك 
اأمر جديل  ت�سكيل  على  وقدرتك  الكتابية 
املحتمل  م�سرفك  اأمام  واخت�سار  ب�سا�سة 
- وهذه مهارة مهمة للح�سول على درجة 

دكتوراه ناجحة. 

كيف تكتب خطة بحث الدكتوراه؟

وب���ع���د ع�����س��ر ����س���ن���وات، ط��ل��ب رئ��ي�����ض 
»دي��ري��ك بوك«  ال��دائ��م  ال�سندوق اخل��ري 
م���ن »غ��ل��ي��م��ب« خ��ل��ط خ��رت��ه يف ال�����س��وؤون 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ع��م��ل اخل�����ري ب�����اأن يعمل 
ل�����س��وؤون اخلريجن  اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ال��ت��ي �سغلها  ال��وظ��ي��ف��ة  وال��ت��ط��وي��ر، وه���ي 
»غ��ل��ي��م��ب« 1٨ ع��ام��ا. ب��ع��د ت��ق��اع��ده يف ع��ام 
»كن  �سعار  ه��ارف��ارد  يف  اجلميع  رف��ع   1٩٩6

مثل فريد غليمب«!
لقد كانت عاطفة النا�ض جيا�سة جتاه 
رج���ل ع���رف ب��احل��ن��ان وال���ك���رم والل���ت���زام، 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اأف�����س��ل م���ا يف ج��م��ي��ع من 

حوله.
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فرنسا
يف يونيو املا�سي، دعا الرئي�ض الفرن�سي 
بعلم  املتخ�س�سن  م��اك��رون،  اإميانويل 
جلعل  ملبادرته  الن�سمام  اإل��ى  الأر����ض، 
ك���وك���ب الأر��������ض ع��ظ��ي��م��ا م����رة اأخ����رى 
مبحاربة التغر املناخي، رغم اأن بع�ض

ال���ب���اح���ث���ن ال��ف��رن�����س��ي��ن ل��ي�����س��وا 
الدعوة  اأن  ب�سبب  املبادرة،  بهذه  �سعداء 
�سملت نظراءهم الأمركين ووعدتهم 
بالدعم املايل وبيئة العمل الآمنة اأي�سا.

وتقدم للمبادرة نحو 2٥٥ عاملا من 
 ٩0 نحو  املفا�سلة  تعدى  فرن�سا،  خ��ارج 

منهم حتى نهاية �سبتمر املا�سي.

فيتنام
الطبيعية  امل������وارد  ج��ام��ع��ت��ا  ت��ن��ج��ح  مل 

وامل����وا�����س����ات ب��ف��ي��ت��ن��ام يف ا���س��ت��ق��ط��اب 
ال��ت��دري�����ض الأك��ف��اء احلا�سلن  اأع�����س��اء 
اأكرث  تقدم  رغم  الدكتوراه،  درج��ة  على 
وظائف.  ت�سع  ل�سغل  اأك��ادمي��ي��ا   ٩0 م��ن 
اجلامعتن  ب��اأن  مطلعة  م�سادر  وتفيد 
دولرا   ٨٨0 ق��دره��ا  معونة  منح  ق��ررت��ا 
اأمركيا لت�سجيع الأبرز من املتقدمن 
على  للح�سول  امل��اج�����س��ت��ر  ح��م��ل��ة  م��ن 

الدكتوراه.

إندونيسيا
خارطة  واإندوني�سيا،  ماليزيا  اأع���دت   
ط��ري��ق ل��و���س��ع ل��ب��ن��ات ال��ت��ع��اون البناء 
بينهما. واأ�سارت �سحيفة »ذا �ستار«، اأن 
لتنفيذ  زمنيا  ج��دول  و�سعا  البلدين 

خارطة الطريق.

�����س����رح ب����ذل����ك وزي�������ر الأب�����ح�����اث 
باإندوني�سيا،  العايل  والتعليم  والتقنية 
حممد نا�سر، يف موؤمتر �سحفي عقده 
»دات��وك  املاليزي  بنظره  لقائه  عقب 

�سري اإدري�ض جو�ض«. 
و���س��ت�����س��م��ل اخل�����ارط�����ة، ال����زراع����ة 
وال����غ����ذاء وال�����س��ح��ة وال���ط���ب وت��ق��ن��ي��ة 
وتقنية  وال��ن��ق��ل  وال�سبكات  امل��ع��ل��وم��ات 

النانو والأمن والدفاع. 

أوغندا
ق����ررت ج��ام��ع��ات اأق����ل ال����دول من��وا، 
اإطاق برنامج تعاوين لإنهاء حالة 
اع��ت��م��اده��م ع��ل��ى خ���راء ت��غ��ر امل��ن��اخ 
وبح�سب  ث�����راء.  الأك�����رث  ال�����دول  يف 
منهجا  جامعة  كل  �ستوؤلف  اخلطة، 

ثم يدر�ض يف كل اجلامعات املن�سمة 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ب��ع��د م��راج��ع��ة ج��م��اع��ي��ة 
ل��ب��ن��ود امل��ن��ه��ج وحم���ت���وي���ات���ه. وع��ل��ى 
تنزانيا  جامعة  �ست�سع  املثال  �سبيل 
م��ن��ه��ج��ا ع����ن م���ال���ي���ة امل����ن����اخ ���س��ي��ت��م 
امل�سرتكة  الع�سر  ال��دول  يف  تدري�سه 
دول��ة من   4٨ اأ�سل  التحالف من  يف 

الدول الأقل منوا.    

إيرلندا
يف  وامل�����ه�����ارات  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ق�����ررت 
خم�س�سات  زي��ادة  اإي��رل��ن��دا،  جمهورية 
بن�سبة  ال���ع���ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ات 
األ���ف دولر  األ���ف ي���ورو »ن��ح��و ٥٨6   ٥00
الوزير  به  ما �سرح  اأم��رك��ي«، ح�سبما 

»ريت�سارد بروتان«.   

التأسيس
• تاأ�س�ست على يد مايكل مكغيل 
اآن����ذاك  ا���س��م��ه��ا  ع���ام 1٨21 وك����ان 

كلية ماكغيل.
• عدد املباين: ٣00 مبنى.

40.4٩٣ ح�سب  الطاب:  عدد   •
خريف عام 2016.

• ع������دد ال����ط����اب ال����دول����ي����ن:  
10.000 طالب من 1٨0 دولة.

• ع�����دد اخل���ري���ج���ن الأح����ي����اء: 
.2٥0.000

• ع����دد ال����درج����ات امل��م��ن��وح��ة : 
-201٥ يف  علمية  درج����ة   ٩.022

 .2016
 ٣00 الدرا�سية:  الرامج  ع��دد   •

برناجما.

التصنيف المحلي
الأول�����ى يف ك��ن��دا يف جم���ال ال��ط��ب يف 
م��رح��ل��ة ال��دك��ت��وراه ل��ل��ع��ام ال�����12 على 
واملنح  الجتماعية  والعلوم  ال��ت��وايل، 

الإن�سانية واحلوافز الطابية . 

التصنيف العالمي
ال����ع����امل ح�����س��ب  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى   ٣2
 42 و   201٨ وورل���د  ا���ض  كيو  ت�سنيف 

ح�سب ت�سنيف تاميز 2017.

رسوم الجامعة
ل��ط��اب  ك����ن����دي  دولر   2.٣2٨،00
كنديا  دولرا   7.227،60 و  »ك��ي��ب��ك«، 
ل��ل��ط��اب ال��ق��ادم��ن م��ن بقية اأن��ح��اء 
كندا. اأما الطاب الدوليون فترتاوح 
 40.٨02،70 اإل���ى   1٥،٩42،٩0 ب��ن  م��ا 

McGill University جامعة مكغيل
ال����رن����ام����ج  ح�������س���ب  ك�����ن�����دي  دولر 

الدرا�سي.

الفائزون بجوائز نوبل:
ومن�سوبي  خ��ري��ج��ي  م��ن   12  •

اجلامعة.
ه��ارف��ارد  يف  اجل��ي��ن��ات  • اأ���س��ت��اذ 
»ج�����������اك وي�����ل�����ي�����ام ������س�����زوت�����اك« 
واحل���ا����س���ل ع��ل��ى اجل����ائ����زة ف��رع 

الطب 200٩.
روب����رت   « الق��ت�����س��اد  • اأ����س���ت���اذ 
ال��ك�����س��ان��در م����ون����دل«  احل��ا���س��ل 

على جائزة  العلوم 1٩٩٩.
الروفي�سور  الكيمياء  اأ�ستاذ   •
على  احل��ا���س��ل   » م��ا���س��رت  »رودي 

اجلائزة »فرع الكيماء«. 
ال���ن���ووي���ة  ال���ف���ي���زي���اء  • اأ����س���ت���اذ 
احل���ا����س���ل ع���ل���ى اجل�����ائ�����زة ف���رع 

الفيزياء 1٩٨0.

المشاهير
احل���ايل  ك��ن��دا  وزراء  رئ��ي�����ض   •

»جو�ستن ترادو«.
بايت«. جويل  الف�ساء  • رائدة 

ال�����س��ل��ة  ك����رة  ل��ع��ب��ة  • م��وؤ���س�����ض 
»جامي�ض نايزميز«.

ال�سر  احل��دي��ث  ال��ط��ب  اأب����و   •
»ويليام اأوزور«.

الأ�سبق  ك��ن��دا  وزراء  رئي�ض    •
ال�سر »ويلفرد لورير«.

العولمة
منذ اأيام خلت، اأنهيت قراءة كتاب �سدر حديثا للفيل�سوف الفرن�سي ال�سهر، 
فران�سوا جوليان، يحمل عنوان »ج�سر القردة« »le pont des singes«، وفيه 
ذلك من  م��رزا  للعوملة،  الت�سدي  املحلية يف  القيم  دور  الكاتب عن  حتدث 
خال �سرده لق�سة ج�سر قدمي تتعلق فيه القردة يربط بن �سفتي نهر مير 
عر قرية »هيو«  العريقة يف »فيتنام«، وعن دوره يف احلفاظ على املوروث 

الثقايف والقيمي لهذه املنطقة التاريخية.
املنطقة، فاإن �سكانها ما  التمدن والعوملة على هذه   ورغم هبوب رياح 
زالوا يتم�سكون مبنظومتهم القيمية والعرفية التي جعلتهم يعي�سون حياة 
متناغمة مع ذواتهم وحميطهم الطبيعي الذي يتقا�سمونه مع القردة، فهذا 
اجل�سر بقي موجودا و�سامدا اإلى الآن �ساهدا على هذا الن�سجام احل�ساري 
اأن  ا�ستطاع  املجتمع  ذل��ك  واأن  حوله،  من  والطبيعة  املجتمع  ه��ذا  قيم  بن 

يتحدى هيمنة العوملة وخماطرها.
يف  ميد  ج��ورج  الجتماعي،  املفكر  يبينه  م��ا  وف��ق  العوملة  ت��اأث��رات  اإن 
التغير والنماء  ،ال��ذات واملجتمع« قد عطلت حركة  ب�»العقل  املو�سوم  كتابه 
يف العديد من املجتمعات احلديثة وجعلتها تذوب يف بوتقتها فاقدة هويتها 
ثقافة  ن�سر  على  عملت  فقد  وم�ستقبلها،  وحا�سرها  ما�سيها  ع��ن  وتائهة 
اخل�سوع يف جنباتها عر غ�سلها للدماغ اجلمعي جلماهر ال�سباب؛ ومن ثّم 
فقد اأحدثت �سررا ج�سيما على �سلطة الثقافة والتنوير الفكري يف اأو�ساطها، 
مما جعلها مثلما يقول الباحث الجتماعي، مي�سال فوكو،  تعي�ض حالة من 
الاجتان�ض والا�ستقرار والاواقع يطغى عليها العنف والفردانية والرغبة 
يف النعزال والنطواء على الذات اأو الذوبان يف الآخر، مما ي�ستدعي التحرك 
عاجا وبكل الطرق املتاحة لتوعية جماهرنا، وبخا�سة ال�سباب، مبخاطر 
على  والعمل  اأو�ساطهم،  يف  والتغير  التطور  ديناميكية  على  العوملة  ه��ذه 
تر�سيخ قيمنا الأ�سيلة يف عمق واقعهم وجعلها تتمازج مع حميطهم الثقايف 

والبيئي الطبيعي حتى نحافظ على وجودنا وانتماءنا احل�ساري.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
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الفن رسالة
ي���ك���ون ج���م���ال ال���ف���ن ع��ن��دم��ا ي��ه��دف 
ل����زراع����ة ف���ك���رة م��ع��ي��ن��ة ت��ط��ي��ب ب��ه��ا 
النف�ض وي�سفو بها الفوؤاد ويعلو بها 

العقل لتحقيق التح�سن والتطوير.
����س���ن���وات ط��ف��ول��ت��ن��ا ت��رب��ي��ن��ا  يف 
الكرتونية  الأف��ام  من  العديد  على 
ال�����ه�����ادف�����ة ال����ت����ي ك����ان����ت حت����م����ل يف 
تلقيناها  اإيجابية  ر�سائل  م�سمونها 
يف ���س��غ��رن��ا وا���س��ت��وع��ب��ن��اه��ا ع��ن��دم��ا 
ك��رن��ا، وت��ل��ك م��ع��ادل��ة ���س��ع��ب��ة؛ فما 
يف  �سيطبقه  �سغره  يف  للطفل  تلقنه 

كره.
»الحت���اد  مفاهيم  على  تربينا   
واإن  ال�سر  يهزم  و»على اخل��ر  ق��وة«، 
كان اأقوى«، وعلى اأن »اجلرمية مهما 
»الأخ����وة  وع��ل��ى  �ستنك�سف«  ت��ع��ق��دت 

والهتمام بالأ�سقاء واحلب ال�سادق«، 
وب�����اأن »ك���ل ���س��يء م���ع ال��ت��دري��ب من 

املمكن احل�سول عليه«.
يف  نتعمق  ونحن  حلظات،  ع�سنا 
الإ���س��ارة لبداية تلك  اأغ��اين  مفاهيم 
باحليوية  والغنية  ال��ذك��ي��ة  الأف����ام 
واحل�����ي�����اة ال���ت���ي لزال��������ت ع���ال���ق���ة يف 
اأذه���ان���ن���ا،  وم����ن اأم��ث��ل��ة ذل�����ك: »ه��ل 
�ساهدمت يوما كلبا ع�ض يدا ترعاه؟  
ال��راري ياأكل  هل �ساهدتهم ذئبا يف 

اأخاه«؟
تعمقوا يف فهم هذا ال�سطر لكي 
ال��ذك��اء  تعلموا م���دى اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى 

الذي يبني ول يهدم.
م��اذا بقي من ه��ذا الإرث الفني 
هذه  اأطفالنا  يفتقده  ال���ذي  النبيل 

الأي���������ام، وه�����م ي�������س���اه���دون الأف������ام 
العنف  على  حتثهم  ال��ت��ي  وال��رام��ج 

وال�سر والعقوق؟
هناك معلومة تقول اإن ال�سرطة 
ت�سع  لغز  ح��ل  م��ن  متكنت  اليابانية 
اأخ�����رى  ق���ت���ل و٣0 ج���رمي���ة  ج����رائ����م 
الأنيمي  واأح��داث  وقائع  اإلى  ا�ستنادا 
ف��ق��ط. وح��ب��ك��ة امل��ح��ق ك��ون��ان جعلت 
حلقاته  ببع�ض  ي�ستعينون  املفت�سن 

حلل اجلرائم فعليا.
ج��م��ي��ل��ة لزال  ط���ف���ول���ة  ك���ان���ت 
�ساهدنا  كلما  اإل��ي��ه��ا  ي��ق��ودن��ا  احل��ن��ن 
التي  الذكية  بالأجهزة  يعبث  طفا 
اإ�سكاته  اإي��اه وال��ده من اأج��ل  يعطيها 
نفتقده يف  ف��ن،  الرتبية  �سره.  وك��ف 

ع�سرنا احلايل.

مواقف تستحق اإلشادة
د. حمدون كباشي حمدان

كلية المجتمع للبنات بأبها

الأمة العربية خ�سها املولى بخ�سال كرمية ل مثيل لها بن الأمم، 
ال�سمحة  و�سرائعه  النبيلة  بقيمه  ورونقا  الإ�سام ح�سنا  زادها  وقد 
ه��ن��اك مواقف  ل��ذل��ك  وتبعا  ب��ه��ا.  التجمل  ال��ن��ا���ض على  ال��ت��ي حت��ث 
خلدها  عربية  ل�سخ�سيات  ذهب  من  مب��داد  التاريخ  �سجلها  نا�سعة 
لبني  القيد  يف  رهينة  نف�سه  ي�سع  الطائي  ح��امت  هو  فها  التاريخ؛ 
اأم��ر م�سكل معهم. وق��د عانى ذلك  ب��دل من رج��ل مع�سر له  متيم 

الرجل من مرارة الأ�سر وق�سوة احلب�ض.
ومن منا ل يذكر كعب بن مامة الإيادي الذى خرج مع قومه 
املاء لكٍل  اأنهكهم الظماأ اقت�سموا  يف نفرة عر �سحراء �سا�سعة، وملا 
ك��ي ي��ج��رع ال��ف��رد م��ق��دار ك���وٍب �سغر يف ال��ي��وم.  ن�سيب قليل ج���داً 
ت��رع كعب بن�سيبه لأق��ران��ه وم��ات  الأم���ر و���س��اق��وا  وعندما ح��زب 

عط�سا يف ال�سحراء. 
من  كّي�ض  رج��ل  فهو  ع�سرنا  يف  وال�����س��اع��ة  اللحظة  بطل  اأم���ا 
رفيق  مع  باك�ستاين  رج��ل  ا�ستط  فقد  حكاية،  وملوقفه  اخل��رج  اأه��ل 
اإث��ره��ا �سريعا  علي  �سقط  م�ساجرة  اإل��ى  وت��ط��ور  ح��اد  نقا�ض  ل��ه يف 
على  الق�سا�ض  حكم  بتنفيذ  املحكمة  ق�ساء  وج��رى  الرفيق،  ذل��ك 
البنن  من  الأف���راد  عديدة  لأ�سرة  معيل  اجل��اين  لكن  الباك�ستاين، 
املاأ  اأن يعلن ذلك على  اأقاربه  باأحد  اأهابوا  والبنات والعجزة، وقد 

ملتم�سن منه اإنقاذه بدفع الدية.
�ساحة  اإل���ى  اجل���اين  اقتيد  احل��ك��م  تنفيذ  م��وع��د  ح��ان  وعندما 
الإعدام التي اكتظت باجلمهور وهم �سكوت يف موقف مهيب، وا�ستعد 
اجلاد �ساهرا �سيف العدالة، وانرى يف احلال وكيل اأ�سرته �سارحا 

حلالها الذي يرثي له ويرجو من يترع بدفع الدية.
ب��ن اجل��م��وع رج��ل �سعودي همام يدعي  ب��رز م��ن  ال��ف��ور  وعلى 
�سهرين،  مهلة  القا�سي  من  وطلب  ال��ن��داء،  فلبى  الدو�سري  �سيف 

فكانت ال�ستجابة وكان الوفاء وعّم الب�سر الوجوه. 
امل��روءة وال�سهامة ول غرو يف ذلك،  اأبناء يعرب ذوو  وهذا داأب 
فهم اأحفاد الطائي وابن مامة الإيادي، بل هم كما و�سفهم الفاروق 

مادة الإ�سام.

مشهور العمري
قسم اإلعالم واالتصال 
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ذكرى عالقة بذاكرة المرأة السعودية
ان��ت�����س��ر امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��ل��م��راأة ال�����س��ع��ودي��ة 
ويعد  احلياة،  ميادين  �ستى  يف  برعت  التي 
الكثر  اأحام  الذي حقق  التاريخي  قراره 
تاريخا   14٣٩/1/7 يف  ال�سادر  الن�ساء،  من 

خالدا يف ذهن كل امراأة �سعودية.
معار�ض  ب��ن  املجتمع  اآراء  اختلفت 
وم���وؤي���د و����س���ارع ك��ل ط���رف ل��ي��ب��ن حجته، 
امل���راأة.  �سالح  يف  ك��ان  الغالب  الأم���ر  ولكن 
القرار،  لهذا  ب�سدة  ورغم وجود معار�سن 
ف���اإن ال��ك��ث��ر م��ن ع��ل��م��اء وم��ف��ك��ري اململكة 

من�سفا  راأوه  ال����ذي  ال���ق���رار  ه���ذا  اأج������ازوا 
اأن  للمراأة ة  وحريتها يف الختيار، واملفرح 
هذا القرار قد �سدر بعد درا�سة م�ستفي�سة 
له  و�ُسكلت  وال�سلبيات  الإيجابيات  جلميع 

جلنة من عدد من الوزارات.
ل����ق����د ك��������ان �����س����ه����ر حم��������رم ح���اف���ا 
ب���ال���ق���رارات الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي حت��م��ل معها 
الكثر من التطوير واحلقوق والتنظيمات 
ب��اأن  املجتمع  ه��ذا  ف��رد يف  لكل  تكفل  ال��ت��ي 
فبعد  والنظام؛  الدين  وفق  بحرية  يعي�ض 

ق��رار ال��ق��ي��ادة، اأت��ى ق��ان��ون التحر�ض ال��ذي 
�سيحفظ للجميع حقه القانوين، وهذا ما 
يجعلنا نحن الن�ساء ال�سعوديات اأكرث قوة؛ 
اأن  ا�ستطاعت  ال�����س��ع��ودي��ة  امل����راأة  لأن  ذل���ك 
تكون خر معن لبناء هذا الوطن، وت�سهم 

بجهدها وبعلمها يف التقدم الذي نعاي�سه.
ون��خ��ل�����ض مم���ا ���س��ب��ق، اإل����ى اأن امل����راأة 
ال�سعودية تتولى كثرا من املنا�سب وحتقق 
جعلها  م��ا  وه��و  والعملي،  العلمي  ال��ن��ج��اح 

�سريكا اأ�سا�سيا يف بناء الوطن وتقدمه.

العواد ..كفاءة إعالمية بفكر إداري متطور

وجوه

سارة القحطاني

كف���اءة اإعامي���ة و�سخ�سي���ة اإداري���ة ن���ادرة. ترع���رع يف بيئ���ات 
حكومي���ة متنوعة، نهل منها العل���وم القت�سادية والثقافية. 
م���زج ب���ن الإخا����ض والإتقان فعم���ل بروح ال�سب���اب وبدافع 
الطموح وحمل على عاتقه م�سوؤولية احلا�سر واأمنيات الغد،  
وق���اد مرحلة تطوي���ر ا�ستثنائية لاإع���ام ال�سعودي بوطنية 
والتمي���ز  الإب���داع عنوان���ا  عالي���ة، جعل���ت  �ساخم���ة ومهني���ة 

تفا�سيل، اإنه وزير الإعام ال�سعودي الدكتور عواد العواد.
ع���ن  الع���واد وزي���را لاإع���ام يف 22 اأبري���ل 2017 و كان 
�سف���را لل�سعودي���ة ل���دى جمهوري���ة اأملاني���ا الحتادي���ة، كم���ا 
كان رئي�س���ا ملرك���ز التناف�سية الوطني، وم�سرف���ا على م�سروع 
ه���دف 10يف 10. وكان اأي�س���ا وكي���ا ملحاف���ظ الهيئ���ة العام���ة 
لا�ستثم���ار ل�س���وؤون ال�ستثم���ار، وم�ست�س���ارا مكلف���ا بدي���وان 

اأمر منطقة الريا�ض لل�سوؤون القت�سادية واملالية.
الدكتور  العواد من مواليد الريا�ض يف 1٩72، وحا�سل 
عل���ى دكتوراه يف اأنظمة الأ�س���واق املالية من جامعة »ووريك« 
بريطاني���ا ع���ام 2000، وحا�سل على املاج�ست���ر يف العمليات 
�سه���ادة  ون���ال   ،٩٩6 ع���ام  بو�سط���ن  جامع���ة  م���ن  امل�سرفي���ة 
البكالوريو�ض من كلية العلوم الإدارية يف جامعة امللك �سعود 

بالعا�سمة الريا�ض عام 1٩٩2.
للثقاف���ة  وزي���را  تعيين���ه  قب���ل  الع���واد  الوزي���ر  �سغ���ل 
والإعام، من�سب �سفر خلادم احلرمن ال�سريفن يف اأملانيا 
بداي���ة من اأكتوب���ر 201٥ اإلى �سدور الأمر امللكي يف 22 اإبريل 
2017 بتعيين���ه وزي���راً للثقاف���ة والإع���ام. ويحم���ل م�س���رة 

مهنية متميزة.
يوم���ان فقط كان���ا كفيلن بت�سجي���ل اأول���ى ب�سماته؛ اإذ 
اجتم���ع بقيادات ال���وزارة وبروؤ�س���اء حترير ال�سح���ف، وا�سعا 
ب���اأن  موقن���ا  م�ستقب���ا،  والوطني���ة  منهج���ا  ال�سرتاتيجي���ة 
وموجه���ا  لل���وزارة،  وا�سرتاتيج���ي  مه���م  �سري���ك  ال�سحاف���ة 
بتكثي���ف العم���ل الإبداع���ي للعمل على تطوي���ره والرتقاء به 

مل�ستوى ير�سي �سغف املتلقي.
عل���ى ي���ده دخل التلفزي���ون ال�سعودي بقنوات���ه املتعددة، 
مرحلة جديدة من التطوير، بعد اأن اأمر بت�سكيل جلنة عليا 
لتطوي���ر القنوات والإذاعات التابعة للهيئ���ة للعامة لاإذاعة 
والتلفزي���ون، وذل���ك �سمن خطة متكامل���ة لتطوير قطاعات 
ال���وزارة تواك���ب روؤي���ة اململك���ة 20٣0 و�سناع���ة اإع���ام وطن���ي 

موؤثر يليق مبكانة اململكة على خمتلف الأ�سعدة.
مث���ل العواد دولت���ه يف كافة الجتاه���ات واأ�ساد بالإعام 

ب�سفت���ه قوة فاعلة، متخ���ذا من احليادي���ة والتناف�سية اإطارا 
للعم���ل ي�ستوجب من الأقام املخل�س���ة اأن تدافع عن وطنها 

بنهج مبتكر وراق.
ويف اجلان���ب املهن���ي والإن�س���اين يف تعامل���ه الوظيف���ي، 
اجله���ات  يف  للم�سوؤول���ن  حقيقي���ا  در�س���ا  الع���واد  اأعط���ى 
والتفه���م  الفر�س���ة  ومن���ح  التعلي���م  طريق���ة  يف  الإعامي���ة 
والتغا�سي عن الأخطاء غر املق�سودة على اأن تكون مدخا 

لتطوير الذات والعمل.
اأم���ا اإجنازات���ه فق���د جت���اوزت الزم���ن بالنتيج���ة عندما  
اأعل���ن اإط���اق مرك���ز اإعامي دائ���م يف احلد اجلنوب���ي، ومبا 
حقق���ه من جهود ملمو�سة وجن���اح ملحوظ يف تغطية مو�سم 
احل���ج؛ فوق���ف عل���ى ال�ستع���دادات يف مق���ر ال���وزارة بامل�ساعر 
املقد�س���ة، واأح���دث نقل���ة نوعي���ة يف دق���ة املحت���وى وجودت���ه 
القن���وات  وتغطيت���ه، وو�س���ع خط���ة متكامل���ة للتعام���ل م���ع 
الإعامي���ة املختلف���ة بعي���دا ع���ن الإث���ارة واإح���داث البلبل���ة، 
وو�س���ع خط���ة اأخ���رى لتطوي���ر الثقاف���ة يف جمي���ع جمالتها 

واأعلن م�سروعا لرتجمة الأعمال الأدبية للغات الأخرى.
  ا�ست�سع���ر الع���واد من���ذ تعيين���ه عظ���م ه���ذه امل�سوؤولي���ة 
واأهميته���ا؛ فعم���ل ب���كل تفان واإتق���ان  لتحقي���ق تطلعات ولة 
الأم���ر مبا يتوافق م���ع احلراك التنم���وي وامل�سهد الإعامي 
املبهر الذي تعاي�سه اململكة يف عهد امللك �سلمان، ومبا يحقق 
تطلع���ات املواط���ن واملوظ���ف يف ه���ذه ال���وزارة، وم���ا �سهدت���ه 
وزارت���ه يف ه���ذه الف���رتة الق�س���رة �ساه���د عل���ى ق���ادم اأجم���ل 

واأف�سل واأمثل تخطيطا ونتائج.

واحدة، لدرجة اأن هناك من ن�سي حياته 
وق�سى وقته يف تتبع خ�سو�سيات غره، 
هذا اإن بقيت لاأفراد خ�سو�سيات، ممن 
التوا�سل  �سبكات  ع��ر  تفا�سيلها  ينقل 
درج��ة  لأدن���ى  و�سلنا  هكذا  الجتماعي. 
ودوام��ة  املعي�ض،  ال��واق��ع  الر�سا عن  من 
اأي �سبل احلياة ن�سلك. تعددت اخليارات 
�سيء  على  ح�سلنا  واإن  وجعلتنا  اأمامنا 
نلهث خ��ل��ف اأم���ر اآخ����ر، وك��اأن��ن��ا ب��ع��د كل 
اآدم  فابن  باأكملها،  الدنيا  �سندرك  ه��ذا 
خلق من طمع اإن اأدرك اأمرا مل يلبث اإل 

قليا حتى يعدو خلف غره.

يف زم�����ن م����ا ك���ان���ت ح���ي���اة الأ����س���خ���ا����ض 
اأهدافهم  واح���دة،  اأح��ام��ه��م  مت�سابهة، 
وا�سحة، ل يتخذون كثرا من التفكر 
ل��ر���س��م خ��ط��ط��ه��م، ف��ي��ت��وارث��ون اأ���س��ل��وب 

العي�ض نف�سه دون تغير.
يف ذل��ك ال��زم��ان ال��ذي مل يكن فيه 
ل��اإن��رتن��ت م���ك���ان، واأق�����س��ى م���ا يعرفه 
الأفراد نهاية اأ�سوار املدينة، كان الطفل 
وي��ت��زوج،  فيعمل  ي�سب  ث��م  فيلهو،  يولد 
وي��ن��ج��ب الأب���ن���اء ث��م مي���وت، وه���و مل ير 

يوما �سم�سا غر ما انبلج على قريته.  
حياة  اأح��دن��ا  يكفي  ف��ا  الآن  واأم���ا 

ويف ظ���ل ه����ذه امل��ع��م��ع��ة ال��و���س��ول 
للر�سا مب��ا ب��ن ي��دي��ك م��ن اأ���س��ع��ب ما 
يكون، فالنظر ملن هم يف دائرتي يريني 
اأمورهم  كبائر  على  ال�سخط  من  كمية 
تثر  التي  املقارنات  وتكرث  و�سغائرها، 
مبا  العي�ض  ل��ذة  يفقدنا  مم��ا  ال�سخط، 
ت��رك��ز على ما  اأن��ظ��ارن��ا  من��ل��ك، ويجعل 
ل من��ل��ك. رف��ع �سقف ال��ط��م��وح��ات اأم��ر 
حمبوب ومرغوب به، ولكن ع�ض �سعيدا 
وار�ض مبا اأعطاك اهلل وا�ستمتع باأ�سغر 
اإل���ى اأن ت�سل ي��وم��ا مل��ا ك��ان  م��ا ل��دي��ك، 

�سعبا عليك.

نوره عبداهلل
طالبة إذاعة وتلفزيون

كي ال ننسى حياتنا
أمل أبو مديني
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ت���زام���ن���ا م����ع زي�������ارة خ������ادم احل���رم���ن 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
ح��ف��ظ��ه اهلل، اإل����ى رو���س��ي��ا الحت���ادي���ة، 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  مكتبة  ا�ستعر�ست 
ال��ع��ام��ة، ع��ددا م��ن ال��وث��ائ��ق الرو�سية 
امل��ه��م��ة ال���ت���ي ت��ن�����س��ر ل��ل��م��رة الأول�����ى 
باللغة العربية، متناولة فرتة تاأ�سي�ض 
ال�سعودية، وتوحيدها  اململكة العربية 
بن  عبدالعزيز  املوؤ�س�ض  امللك  يد  على 
���س��ع��ود رح��م��ه اهلل،  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
وذل���ك ع��ر اأح���د اإ���س��دارات��ه��ا بعنوان 
ال�سوفيتية  ال�����س��ع��ودي��ة،  »ال���ع���اق���ات 
�سوفيتية«، يحوي  1٩26، 1٩٣٨ وثائق 

ال�سوفيتي.  الأر���س��ي��ف  م��ن  وثيقة   ٣0
الكتاب،  �سمها  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  وت��رك��ز 
ح�����س��ب ج���ري���دة ال���وط���ن ال�����س��ع��ودي��ة، 
على بداية العرتاف الدويل باململكة 
وت��د���س��ن ال��ع��اق��ات اخل��ارج��ي��ة لها، 
متناولة جمموعة من الوثائق ت�سكل 
الثنائية  للعاقات  تاريخية  خلفية 

احلالية بن اململكة ورو�سيا،
بن  املتبادلة  املكاتبات  وت�سمنت 
ال��ب��ل��دي��ن م���ن ر���س��ائ��ل وب��رق��ي��ات من 
اململكة،  بقيام  الع��رتاف  وثيقة  بينها 
وت��ق��اري��ر ح���ول ال�����س��ي��ا���س��ة وال��ت��ج��ارة، 
املتبادلتن  الكلمتن  ن�ض  اإلى  اإ�سافة 

بن رئي�ض ال�سلطة ال�سوفيتية »لينن« 
رحمه  عبدالعزيز،  بن  في�سل  وامللك 
اهلل، ح��ي��ن��م��ا ك����ان وزي�����را ل��ل��خ��ارج��ي��ة 
زي��ارت��ه ملو�سكو  ووزي���را للدفاع خ��ال 
على  الوثائق  حتتوي  كما   .1٩٣2 ع��ام 
ن�����ض م�����س��روع ات��ف��اق��ي��ة جت���اري���ة بن 
يف  ال�سرقية  ال��ت��ج��ارة  وغ��رف��ة  اململكة 

الحتاد ال�سوفيتي.
باللغة  الوثائق  ه��ذه  ن�سرت  وق��د 
ال��رو���س��ي��ة ف��ق��ط يف جم��م��وع��ة وث��ائ��ق 
ال�سوفيتية �سمن  ال�سيا�سة اخلارجية 
م��ق��ت��ن��ي��ات م��ك��ت��ب��ة رو���س��ي��ا احل��ك��وم��ي��ة 
»م��ك��ت��ب��ة ل��ي��ن��ن ���س��اب��ق��ا«، وك���ذل���ك يف 

مكتبة المؤسس تؤرخ للعالقات الثنائية بوثائق سوفييتية 
وم��ن  م��و���س��ك��و.  ال��ت��اري��خ��ي��ة يف  املكتبة 
اأه�����م ال���وث���ائ���ق، واح�����دة رق��م��ه��ا »66« 
عن  ���س��ادرة   ،1٩26 فراير   16 بتاريخ 
ال��وك��ي��ل وال��ق��ن�����س��ل امل��ف��و���ض لحت���اد 
ال�سرتاكية  ال�سوفيتية  اجلمهوريات 
اإل����������ى م����ل����ك احل����ج����از  يف احل������ج������از 
و���س��ل��ط��ان جن��د وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا، وحتمل 
بالدولة  ال�سوفيتي  الحت���اد  اع���رتاف 
ال�سعودية. وهناك اأي�سا وثيقة رقمها 
ع��ن خ��ط��اب من  ع��ب��ارة  »116«، وه���ي 
وزي����ر خ��ارج��ي��ة احت����اد اجل��م��ه��وري��ات 
ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة ال���س��رتاك��ي��ة اإل����ى ملك 

احلجاز و�سلطان جند .

»آفاق« ووكاالت 

حظيت الزيارة التاريخية خلادم احلرمن 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز اإلى 
رو���س��ي��ا، يف اخلام�ض م��ن اأك��ت��وب��ر اجل��اري، 

باهتمام اإعامي عاملي.
وم��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة، 
ق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة »وا����س���ن���ط���ن ب���و����س���ت« اإن 
العامل باأ�سره يراقب من كثب زيارة خادم 
ورمب��ا  مو�سكو،  اإل��ى  ال�سريفن  احل��رم��ن 
خ�سو�سا يف وا�سنطن، م�سيفة اأن الوليات 
امل��ت��ح��دة ت��ع��ت��ر امل��م��ل��ك��ة احل��ل��ي��ف الأك����رث 

اأهمية يف ال�سرق الأو�سط.
العربية  اململكة  اأن  واأك��دت ال�سحيفة 
ال�����س��ع��ودي��ة ورو���س��ي��ا ق��د اأع���ادت���ا ال��ن��ظ��ر يف 

عاقتهما مع انخفا�ض اأ�سعار النفط.
ب���دوره���ا، ن�����س��رت جم��ل��ة »ن��ي��وزوي��ك« 
منعطفا  مت��ث��ل  ال����زي����ارة  اأن  ع���ن  ت��ق��ري��را 
تاريخيا يف العاقات الرو�سية، ال�سعودية.

ومقرها  »بلومبرغ«،  وكالة  و�سلطت 
يف ن����ي����وي����ورك، ال�������س���وء ع���ل���ى ال���ع���اق���ات 
الق���ت�������س���ادي���ة ب���ن ال�����س��ع��ودي��ة ورو����س���ي���ا، 
وك�سفت يف تقرير عن نيات البلدين لإبرام 

ك��ث��ر م��ن الت��ف��اق��ي��ات يف جم���ال ال��ط��اق��ة 
خال زيارة امللك �سلمان اإلى مو�سكو.

اإلعالم البريطاني
ومن بريطانيا، اأو�سحت �سحيفة غارديان 
اململكة  رغبة  طياتها  يف  حملت  الزيارة  اأن 
وثيق  تعاون  �سمان  يف  ال�سعودية  العربية 
باأ�سعار  يتعلق  فيما  �سيما  ول  رو�سيا،  مع 
اأُبرم  اأن التفاق الذي  اإلى  النفط، م�سرة 
العامل مطلع  النفط يف  اأك��ر منتجي  بن 
��ن م��ن ا���س��ت��ق��رار اأ���س��ع��ار  ال��ع��ام احل���ايل م��كَّ

النفط.
وكانت  وكالة رويرتز لاأنباء، توقعت 
ال�سعودية  القمة  تبحث  اأن  �سابق،  وقت  يف 
على  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ن��ف��ط  الرو�سية ق�سايا 
�سبل  ب��ح��ث  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل،  م�ستوى 
حول  وال��ت��واف��ق  النفط  اإنتاج   يف  ال��ت��ع��اون 
اإنهاء الأزمة يف �سوريا وغرها من الأزمات 

الإقليمية.
ك��م��ا ت��وق��ع��ت ال��وك��ال��ة اأي�����س��ا توقيع 
ع���دد ك��ب��ر م��ن ال�����س��ف��ق��ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة، 
خ���ال زي�����ارة امل��ل��ك ���س��ل��م��ان، مب���ا يف ذل��ك 
وم�سانع  امل�����س��ال  الطبيعي  ال��غ��از  م�����س��روع 

البرتوكيماويات، مرجحة اأن يتم النتهاء 
���س��ن��دوق بقيمة مليار  اإن�����س��اء  م��ن خ��ط��ط 

دولر لا�ستثمار يف م�ساريع الطاقة.

الصحافة البلجيكية
امللك  ب��زي��ارة  البلجيكية  ال�سحف  اهتمت 
�سلمان بن عبد العزيز اإلى مو�سكو، وقالت 
اإلى  اأول زيارة يقوم بها ملك �سعودي  اإنها 
مورغن«  »دي  �سحيفة  وتطرقت  رو�سيا. 
��ع��ت على  ُوقِّ التي  الت��ف��اق��ات  اإل��ى  اليومية 
بالتفاقات  اإياها  وا�سفة  ال��زي��ارة،  هام�ض 
ال�سحيفة  حت��دث��ت  كما  وامل��رب��ح��ة،  املهمة 
عن احلفاوة التي ا�ستقبل بها الرو�ض خادم 
الرتحيب  وكلمات  ال�سريفن،  احل��رم��ن 
ال��ت��ي ج���اءت ع��ل��ى ل�����س��ان ال��رئ��ي�����ض ب��وت��ن، 
واأمله اأن يكون لهذه الزيارة تاأثرات قوية 

يف تعزيز العاقات الثنائية بن البلدين.
اململكة  اأن  اإل���ى  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
التجديد  يف  متثلت  كبرة  خطوة  اتخذت 
بعد  الدفاعية،  الأ�سلحة  م�سادر  تنوع  يف 
الأمركي  اجلانبن  على  تعتمد  كانت  اأن 
وال��ري��ط��اين، يف اإ����س���ارة اإل���ى الت��ف��اق��ي��ات 

الع�سكرية مع مو�سكو .

اهتمام إعالمي دولي بزيارة الملك سلمان إلى روسيا
احتفاء روسي

اأج���م���ع���ت و����س���ائ���ل الإع������ام  ويف رو����س���ي���ا، 
واملكتوبة على  وامل�سموعة  املرئية  الرو�سية 
ونقطة حتول  تاريخي  ح��دث  »ال��زي��ارة  اأن 
مف�سلية تفتح الآفاق اأمام مرحلة جديدة 

نوعيا من العاقات الثنائية«.
وواك���ب الإع����ام ال��رو���س��ي ال��زي��ارة خطوة 
تقارير  ون�سر  التفا�سيل،  اأدق  يف  بخطوة 
حمادثات  تناولت   ال��زي��ارة،  ح��ول  مو�سعة 
ال�����س��ري��ف��ن م��ع الرئي�ض  خ���ادم احل��رم��ن 
ب�����وت�����ن، ورئ����ي���������ض احل����ك����وم����ة دمي�����رتي 
امل��ل��ك �سلمان يف  م��ي��دف��ي��دي��ف، وا���س��ت��ق��ب��ال 
امل�ستوى  رفيع  وف��دا  مبو�سكو  اإقامته  مقر 
م��ن وزارة ال���دف���اع ال��رو���س��ي��ة، ع��ل��ى راأ���س��ه 

الوزير �سرغي �سويغو.
اهتماما  ال��رو���س��ي  الإع�����ام  واأول�����ى 
التي  والثقافية  القت�سادية  بالفعاليات 
ج����رت ع��ل��ى ه��ام�����ض ال�����زي�����ارة، واأ�����س����ارت 
اإل���ى اأن ه���ذه ال��ل��ق��اءات حتمل  ال��ت��ق��اري��ر 
�ست�سهم  واأن��ه��ا  ت��اري��خ��ي��ة،  واأه��م��ي��ة  قيمة 
اإلى  ونقلها  الثنائية،  العاقات  تعزيز  يف 
جهود  بف�سل  م�سبوقة  غ��ر  م�ستويات 

القيادات يف البلدين.

اللغة واإلعالم

وا���س��ت��ه��ل��ت ال��ق��ن��اة ال��رو���س��ي��ة الأول����ى 
معظم تقاريرها ب�ساأن الزيارة، وحمادثات 
الرئي�ض  مع  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
بوتن، بعبارة مفادها »زيارة تاريخية لأول 
مرة يف تاريخ العاقات الثنائية«، يف اإ�سارة 
اإلى �سدة اهتمام القيادة الرو�سية بال�سيف 

املهم الذي طاملا انتظرت مو�سكو زيارته.
 ولفتت القناة اإلى اختيار واحدة من 
للمحادثات  الكرملن  ق�سر  ق��اع��ات  اأه���م 
التي  الكرى  القاعة  عن  ف�سا  الثنائية، 
���س��ه��دت م��را���س��م ت��رح��ي��ب ال��رئ��ي�����ض بوتن 
بامللك �سلمان، والأجواء العامة للم�سافحة 

احلارة بن الزعيمن.
ك��م��ا ت��وق��ف��ت ال���ق���ن���اة الأول�������ى عند 
ت��ع��اب��ر وج���َه���ي ال��زع��ي��م��ن ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ا 
�سرهما  اأثناء  احلديث  اأط��راف  يتبادلن 
ن���ح���و ال���ق���اع���ة اخل�������س���راء ل��ل��م��ح��ادث��ات، 
وق�����ال�����ت: »مل ي���ك���ن م�����س��م��وع��ا م����ا ك��ان��ا 
يتبادلن احلديث حوله، لكن كان وا�سحا 
�سخ�سن مقربن  ي��دور بن  اأن احلديث 
من بع�سهما«. واأ�سافت »من الوا�سح اأنه 
اآن الأوان بالفعل ون�سجت الظروف لعقد 

هذا اللقاء التاريخي«.

وتطرقت يف هذا ال�سياق اإلى ما قاله 
من  كثر  يف  تقاطع  ح��ول  �سلمان  امل��ل��ك 
واأ�سارت  والريا�ض،  مو�سكو  بن  املواقف 
يقن  على  البلدين  يف  ال��ق��ي��ادات  اأن  اإل��ى 
من توافر اإمكانات كامنة هائلة للعاقات 
الثنائية من اأجل تعزيزها، وعادت لتوؤكد 
اأن الزيارة تاريخية، وكذلك ما مت توقيعه 

خالها من اتفاقيات.

استقبال الكرملين
يف ال�������س���ي���اق ذات���������ه، ن�������س���رت ���س��ح��ي��ف��ة 
»كومر�سانت« عن الزيارة تقريرا مو�سعا 
حتت عنوان »الكرملن ي�ستقبل امللك كما 

يليق بالقيا�سرة«.
ور�������س������دت ب���ع�������ض ال���ت���ف���ا����س���ي���ل 
ال���اف���ت���ة، ف���اأ����س���ارت اإل����ى ت��غ��ي��رات يف 
مرا�سم  �سهدت  التي  القاعات  مم��رات 
ال����س���ت���ق���ب���ال وامل�����ح�����ادث�����ات، جل��ع��ل��ه��ا 
عن  تعبرا  لل�سيوف،  م��اءم��ة  اأك���رث 
�سلمان  »امل��ل��ك  اأن  واأك�����دت  الح�����رتام. 
ال�ستقبال  خال  كان  العزيز  عبد  بن 
ال��ر���س��م��ي يف ال��ك��رم��ل��ن ي�����س��ر، واث���ق 

اخلطوة، رغم اأنف كل الأ�سرار«.

رئي�ض الإحتاد ال�سوفيتي الأ�سبق، فادميير لينن
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اأه�������داف اإذاع�������ة امل���ج���م���ع، وب���راجم���ه���ا، 
وخ��ط��ط��ه��ا امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ع��ل��ى ال��ن��ح��و 

التايل:

رؤية اإلذاعة
الأم�����ة  ه���وي���ة  ال���ع���رب���ي���ة  • ال���ل���غ���ة 
ثقافتها  ووع�����اء  وح��دت��ه��ا  ورك���ي���زة 
بن  التوا�سل  وو�سيلة  وح�سارتها 

اأبنائها.
العربية  اللغة  ا�ستخدام  تعميم   •

ال�سليمة يف �سائر مناحي احلياة.
ت��ق��ود  ت���وا����س���ل  و���س��ي��ل��ة  • اإي����ج����اد 
النا�ض للتحدث بلغة عربية �سليمة 
م���ن خ����ال ب���رام���ج وم������واد حتبب 

امل�ستمعن اإليها.
الأهداف املر�سومة

منر  اأول  الإذاع�������ة  ت���ك���ون  اأن   •
الرتقاء  هدفه  متخ�س�ض  اإعامي 
بالذوق العام واحلفاظ على �سامة 

اللغة العربية، والنهو�ض بها.
• اإحياء الرتاث العربي والإ�سامي 
والآداب  والعلوم  العربية  اللغة  يف 

والفنون.

برامج الفترة التجريبية
م����ا ت�������زال الإذاع�����������ة يف م���رح���ل���ة ال��ب��ث 
ال��ت��ج��ري��ب��ي، وامل�����واد ال��ت��ي ي��ت��م ب��ث��ه��ا هي 
الق�سائد املغناة باللغة العربية الف�سيحة 

زكريا حسين

اللغة  ع��ل��ى  للحفاظ  ال�سعي  اإط����ار  يف 
انت�سارها  وت��ع��زي��ز  ال�سليمة  ال��ع��رب��ي��ة 
ع��امل��ي��ا، ي��ب��ذل جم��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ال��ه��ائ��ل��ة،  و���س��ف��ت  ج���ه���ودا  الأردين 
والإعامية  التقنية  التطورات  ملواكبة 
يف �سبيل خدمة لغة ال�ساد. وتعد اإذاعة 
امل��ج��م��ع، امل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة الأول����ى من 
العربي،   ال��ع��امل  م�ستوى  على  نوعها 

وتعنى باللغة العربية ال�سليمة.
الإذاع���ة،  يف  البث  من�سقة  وق��ال��ت 
بيان الق�ساة، يف حديث اإلى »اآفاق«، اإن 
املجمع يحتل موقع ال�سيادة على �سوؤون 
اأنه  م�سيفة  الأردن،  يف  العربية  اللغة 
ال�سليمة  اللغة  و�سول  يواجه حتديات 
»ك��ان  وت��اب��ع��ت  ب��ه��ا،  وال��ت��ح��دث  للنا�ض 
يقود  ب�سوت  توا�سل  و�سيلة  من  لب��د 
اإذاع��ة تتحدث بلغة عربية  النا�ض عر 
التلوث  ح���الت  م��ن  للتخل�ض  �سليمة 

اللغوي«.
���س��وؤال عن حجم طاقم  وردا على 
الإذاعة، قالت الق�ساة اإنه يجري حاليا 
تاأهيل 12 موظفا على اأيدي جمموعة 
واللغوين  الإع��ام��ي��ن  اخل���راء  م��ن 
املتخ�س�سة  الإذاع���ة  ه��ذه  اأم��ر  ليتولوا 
التي تعد الأولى من نوعها يف جمالها.
العدد،  »اآف��اق« يف هذا  وت�ستعر�ض 

ف���ق���ط، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى جم��م��وع��ة من 
الرامج الثقافية والجتماعية والدينية 
الف�سيحة،  العربية  باللغة  تتحدث  التي 
املنا�سبات  من  جمموعة  تغطية  وكذلك 
الأردين  العربية  اللغة  جممع  ف��وز  مثل 
بجائزة امللك في�سل العاملية للغة العربية 
والأدب، والحتفال مبرور 40 عاما على 
الأردين،  العربية  اللغة  جممع  تاأ�سي�ض 
وت��غ��ط��ي��ات خ��ا���س��ة مب��ن��ا���س��ب��ات وط��ن��ي��ة، 
بالإ�سافة اإلى اإنتاج الإذاعة ملجموعة من 
اأمثال  ثقافية، من  اأخ��ب��ار  ال��رام��ج مثل 

العرب، فوائد لغوية و�سل�سلة حكم.

برامج البث الرسمي
هناك  الر�سمي  البث  اإل��ى  النتقال  عند 
م���ق���رتح���ات ل����رام����ج حت���ق���ق الأه�������داف 

املن�سودة، ومنها ما يلي:
�سخ�سيات  ع��ن  تتحدث  ب��رام��ج   •
ع��رب��ي��ة اأ���س��ه��م��ت يف ان��ت�����س��ار ال��ل��غ��ة 

العربية.
و�سعرية. اأدبية  م�سابقات  • برامج 

ب���ت���ع���ري���ب  خ������ا�������ض  ب�����رن�����ام�����ج   •
امل���������������س�������ط�������ل�������ح�������ات ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة 

والتكنولوجية.
اأديبا  كاتبا،  ي�ست�سيف  برنامج   •
حياته  ع��ن  فيه  يتحدث  ���س��اع��را  اأو 

واأعماله.
بالأطفال. خا�سة  • برامج 

امل���غ���رتب���ن  ت���خ���اط���ب  ب�����رام�����ج   •
الأردنين والعرب ب�سكل عام.

امل�ستمعون. يكتبه  • ما 
العربي. املعجم  • من 

العربية  اللغة  جممع  تاريخ  • من 
الأردين.

العاملي. الأدب  • من 
واأ�سله. عربي  • مثل 

يجيب. واملجمع  ت�ساأل  • اأنت 

بداية البث
ب���داأ ال��ب��ث ال��ت��ج��ري��ب��ي ل���اإذاع���ة بتاريخ 
ع��م��ان  م���دي���ن���ة  وي���غ���ط���ي   2017/٥/22
و���س��واح��ي��ه��ا، وح��ال��ي��ا ت��ب��ث الإذاع�����ة عن 
اأن��ح��اء العامل  ط��ري��ق الإن��رتن��ت جلميع 
https://arabicla. ال����راب����ط:  ع���ر 

، بالإ�سافة اإلى موقع   fastcast4u.com
الإذاعة على �سبكة التوا�سل الجتماعي 
العربية  اللغة  جممع  »اإذاع��ة  في�سبوك: 

الأردين ٩.102«.

النواحي الفنية
ت���رك���ز الإذاع���������ة م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة 
تفا�سيل  والح�����رتاف يف  الإت���ق���ان  ع��ل��ى 
خم��رج��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��ع��م��ل ب��اأح��دث 
الو�سائل واملعدات التقنية والتكنولوجية 
احلديثة واملتطورة، وتدار من قبل فريق 

اإعامي وهند�سي وفني متخ�س�ض.

إذاعة مجمع
اللغة العربية 
األردني
..مبادرة رائدة 
لحماية الضاد

اللغة واإلعالم

الخطط المستقبلية
ل���ل���ه���وات���ف  ت���ط���ب���ي���ق  ت����ط����وي����ر   •
و   IOS بنظام  تعمل  ال��ت��ي  الذكية 

.Android
الإذاع��ة  بث  تغطية  يف  التو�سع   •
واملحافظات  امل���دن  جميع  لت�سمل 

الأردنية. 
عر  ال��ف�����س��ائ��ي  للبث  ال��ت��وج��ه   •

الأقمار ال�سناعية م�ستقبا.

نبذة عن المجمع
الأردين  العربية  اللغة  جممع  اأن  يذكر 
اإلى  اأن�سئ يف يناير عام 1٩24م، ويهدف 

اأمور اأبرزها:
ال��ل��غ��ة  ���س��ام��ة  ع��ل��ى  • احل���ف���اظ 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى اأن ت��واك��ب 
والفنون  والعلوم  الآداب  متطلبات 

احلديثة.
ملواكبة  العربية  باللغة  • النهو�ض 

متطلبات جمتمع املعرفة.
م�����س��ط��ل��ح��ات  م���ع���اج���م  • و�����س����ع 
وال�سعي  والفنون  والآداب  العلوم 
بالتعاون  امل�سطلحات  توحيد  اإل��ى 
والعلمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  مع 
اململكة  داخ��ل  والثقافية  واللغوية 

وخارجها.
ال���ع�������رب���ي  ال������������رتاث  اإح�������ي�������اء   •

والإ�سامي.

ولتحقيق اأهدافه يعمل املجمع 
على الأمور الآتية:

والبحوث  الدرا�سات  •  اإجراء 
املتعلقة باللغة العربية.

والرتجمة  التاأليف  •  ت�سجيع 
وال���ن�������س���ر يف ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 

وق�ساياها.
ال��ل��غ��وي��ة  امل����وؤمت����رات  •  ع��ق��د 
واإق��ام��ة  وخ��ارج��ه��ا  الأردن  يف 

املوا�سم والندوات الثقافية.
اجلديدة  امل�سطلحات  •  ن�س�ر 
ي��ت��م ت��وح��ي��ده��ا يف اللغة  ال��ت��ي 
ال���ع���رب���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف و����س���ائ���ل 
الإعام وتعميمها على اأجهزة 

الدولة.
دوري�������ة  جم����ل����ة  اإ��������س�������دار   •
حم��ك��م��ة ورق����ي����اً واإل���ك���رتون���ي���اً 
ت�����س��م��ى جم���ل���ة جم���م���ع ال��ل��غ��ة 
جملة  واأي  الأردين  ال��ع��رب��ي��ة 

متخ�س�سة اأخرى.
اجل���ام���ع���ات  م����ع  • ال���ت���ع���اون 
وامل������وؤ�������س�������������س������ات ال���ع���ل���م���ي���ة 
الأردن  داخ��������ل  وال�����رتب�����وي�����ة 
وخ����ارج����ه����ا، واإق�����ام�����ة رواب�����ط 
ال�سلة  وت��وث��ي��ق  معها  علمية 
يف  واللغوية  العلمية  باملجامع 
ال��ب��اد ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة 

والأجنبية.
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أجمل لغات العالم
واأغناها من  العامل  لغات  اأجمل  العربية 
ح��ي��ث امل���ف���ردات وامل���ع���اين، ومم���ا مييزها 
اأوجزتها  اأم���ور  ث��اث��ة  اللغات  ب��اق��ي  ع��ن 
�سبكة ر�سيف22 يف املحاور الآتية: جمال 
امل���رتادف���ات، وج��م��ال ال���س��ت��ق��اق، وجمال 
نقطة  كل  عند  الوقوف  وميكن  البديع. 

من هوؤلء على النحو التايل:

جمال املرتادفات وغناها
اإن لكلمة »احلب« على �سبيل املثال، اأكرث 
اأي  م��ن لفظ مييز ب��ن 14 درج���ة م��ن��ه؛ 
اأن اللغة اأن�ساأت فروقا دقيقة بن حالت 

احلب من الهوى حتى الهيام. 

اأكرث عددا.  اأفعال احلب فهي  واأم��ا 
ال��ه��وى،  ودرج���ات احل��ب ت�ساعديا ه��ي: 
ال�سبوة، ال�سغف، الوجد، الكلف، الع�سق، 
ال�ستكانة،  ال��و���س��ب،  ال�����س��وق،  ال��ن��ج��وى، 

الود، اخللة، الغرام، الهيام.

جمال اال�صتقاق
امل�����س��ت��ق ه���و ل��ف��ظ اأخ�����ذ م���ن غ����ره مع 
ال��ل��ف��ظ امل�ستق  امل��ع��ن��ى ب��ن  ال��ت��ن��ا���س��ب يف 
وما اأخذ عنه، ولعل ذلك من اخل�سائ�ض 
ال��ب��دي��ع��ة ال���ت���ي مت��ي��ز ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة؛ 
اإذ مي��ك��ن ا���س��ت��ق��اق ا���س��م ال��ف��اع��ل، وا���س��م 
الفاعل،  با�سم  امل�سبهة  وال�سفة  املفعول، 

وا����س���م ال��ت��ف�����س��ي��ل، وا����س���م امل���ك���ان وا���س��م 
ال��زم��ان، وا���س��م الآل���ة م��ن امل�سدر ح�سب 
راأي  ح�سب  ال��ف��ع��ل  اأو  ال��ب�����س��ري��ن،  راأي 
ال��ك��وف��ي��ن، اإ���س��اف��ة اإل���ى م��زي��دات الفعل 

الثاثي والرباعي.

املح�صنات البديعية
م�����ن امل���ح�������س���ن���ات ال���ب���دي���ع���ي���ة ال���ت���ي 
ت��زخ��ر ب��ه��ا ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة: ال�سجع، 
وذلك  وغرها،  والطباق،  واجلنا�ض، 
كما  رفيعة  م�ستويات جمالية  يك�سف 

يف قول ال�ساعر:
يبكي وي�سحك ل حزناً ول فرحاً   

 كعا�سق خّط �سطراً يف الهوى وحما
ويف ه����ذا ال��ب��ي��ت ن���اح���ظ اج��ت��م��اع 
ف��ع��ل��ي ال�����س��ح��ك وال���ب���ك���اء امل��ت�����س��ادي��ن 
»ال��ط��ب��اق«، وب��ن احل���زن وال��ف��رح، وخط 
وحم��ا. وت��ك��رار ح��رف احل��اء اأرب���ع م��رات 
املح�سنات  »ال��ت��ك��رار م��ن  ب��ي��ت واح����د،  يف 
باحلالة  ي�سعر  املتلقي  يجعل  البديعية«، 

ب�سكل غر مبا�سر.
»ك���ل���م���ت���ان  ل���ل���ج���ن���ا����ض،  م����ث����ال  ويف 
ويختلف  جزئيا  اأو  كليا  اأحرفهما  تتفق 

معناهما«، يقول اأبو متام:
ال�سيف اأ�سدق اأنباء من الكتِب  
يف حده احلد بن اجلد واللعب
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ثقافة

املح�سني  عبدالرحمن  الدكتور  تناول 
من  ال��غ��ام��دي  ال�ساعر ماجد  جت��رب��ة 
خ����ال دي����وان����ه وط���ن���ي���ات، ف���ق���ال »مل 
كثرا  تعنى  العربية  ال���دواوي���ن  تكن 
وكانت  التقنية،  ع�سر  قبل  بالعنوان 
ت�سمى  العربية  والق�سائد  ال��دواوي��ن 

ب�سطر بيت اأو قافيته.
الثابتة  التقاليد  من  اأ�سبح  وقد 
يف ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��ع��ري��ة امل��ع��ا���س��رة اأن 
يجهد  ع��ن��وان  باختيار  ال�ساعر  ي��ق��وم 
يف اخ��ت��ي��اره، ل��ي��ك��ون م��ع��را ع��ن كلية 
العمل، واخ��ت��زال واع��ي��ا ل��ه، ث��م ظهر 
ب��ف��ع��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة احل���دي���ث���ة م��ق��ارب��ات 
يف  ت�سهم  املختلفة،  الفنون  بن  لفتة 
اإعطاء العتبات الن�سية قيمة اإ�سافية 
يف ال��ع��م��ل الإب���داع���ي امل��ع��ا���س��ر، حيث 
ت�سهم تقنيات مثل تقنية الن�سخ امللون 
وم��ن   Scanner ال�����س��وئ��ي  امل�����س��ح  اأو 
 PhotoShop امل��ع��اجل��ة  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ع��د 
ال��ت��ي ظ��ه��رت م���ع احل���ا����س���وب، ت�سهم 
ال��غ��اف  ت��دع��ي��م �سفحة  وغ��ره��ا يف 
ت�سكيلية  ت��ك��ون  ق���د  ����س���ورة  ب��اإ���س��اف��ة 
وتختار  اأخ��رى،  فوتوجرافية  اأو  حينا 
مهما  بعدا  الكلمة  م��ع  لتقدم  بعناية 
مع  وت�سكل  الأول����ى،  الن�سية  للعتبة 
مهما  �سعريا  م��دخ��ا  ال��ع��ن��وان  كلمة 
ذاتها  يف  قيمة  العتبات  لتلك  يجعل 
وان�������س���ح���اب���ات ع���ل���ى ال���ن�������ض ي�����س��ع��ب 

جتاوزها«.

العتبات النصية
اأهمية  ال��ن��ق��اد على  »ي��وؤك��د  ووا���س��ل 
ت��ل��ك ال��ع��ت��ب��ات ال��ن�����س��ي��ة يف ال��ف��ع��ل 
ال�������س���ع���ري امل���ع���ا����س���ر، ي���ق���ول ب�����س��ام 
ق���ط���و����ض: »وع���ت���ب���ة ال���ن�������ض حت��ي��ط 
ب��ال��ن�����ض وع����ره����ا ت��ق��ت��ح��م اأغ������وار 
ال���ن�������ض«، وي����ق����ول خ��ل��ي��ل امل���و����س���ى: 
اأو  الأول�����ى  ال��ر���س��ال��ة  اإذن  »ال��ع��ن��وان 
العاقة الأولى التي ت�سلنا ونتلقاها 
لقراءة  اآل��ة  ب�سفته  العامل  ذلك  من 
ال�����س��ع��ري، وب��اع��ت��ب��ار الن�ض  ال��ن�����ض 
فبن  العنوان،  لقراءة  اآل��ة  ال�سعري 

العنوان والن�ض عاقة تكاملية«.
واأ����س���ار اإل����ى اأن جت��رب��ة ال�����س��اع��ر 
م���اج���د ال����غ����ام����دي ه����ي الأخ���������رى يف 

+ 
ق

فا
آ

د.  المحسني: التجربة الشعرية المعاصرة
أجبرت الغامدي على »وطنيات«

دي���وان���ه »وط���ن���ي���ات« ت�����س��ر ع��ل��ى ذات 
اإذ اخ��ت��ار  امل��ن��ح��ى ال��وط��ن��ي ال�����س��اب��ق، 
ال�����س��اع��ر ت�����س��ك��ي��ا ����س���وري���ا ل��ع��ب��ت يف 
تكنيكه التقنية، اإذ يتاقى فيه الن�ض 
امل��ك��ت��وب »وط���ن���ي���ات« ب��ال�����س��ورة ال��ت��ي 
�سكلتها تقنية الفوتو�سوب، وقد اختار 
ال��ذي  اأي�سا  الأخ�سر  ال��ل��ون  للغاف 
وطنه،  علم  مع  مبا�سر  ب�سكل  يتما�ض 
ال��و���س��وح بحيث ي�سف  وال��غ��اف م��ن 

عن اجتاه الديوان.

وطنية الديون
وع���ن ال��غ��اف��ن الأم���ام���ي واخل��ت��ام��ي 
ل���دي���وان ال��غ��ام��دي »وط���ن���ي���ات«، ي��رى 
ال�ساعر  اختيار  اأن  احل�سيني  الدكتور 
ل�سعار وطنه وت�سيد �سهادة التوحيد: 
اهلل«  ر����س���ول  حم��م��د  اهلل  اإل  اإل����ه  »ل 
ال��ت��ي حت��ت��ل راأ������ض ال���غ���اف الأم���ام���ي 

الديوان  توجه  ي��دل على  الأع��ل��ى  من 
ووط��ن��ي��ت��ه ال��ت��ي ت��ل��ت��ق��ي ب��ال��ط��ب��ع كما 
دعم  وق��د  الكتابي،  ال��ع��ن��وان  م��ع  قلنا 
التي  ال�سعرية  بالأبيات  التاقي  هذا 
للديوان،  الأخر  الغاف  جعلها على 

والتي جاءت على النحو التايل:

لنظم ال�سعر اأطلقت العنانا
ون�سدت الاآلئ واجلمانا

فكنت الأ�سدق املعنى بيانا
وكنت الأف�سح الأنقى ل�سانا

وكان ال�سعر نبعا �سل�سبيا
واأنبت بال�سفاف الأقحوانا

.........
بحبك موطني ن�سدت �سعري 

فكان قائدا درا ح�سانا
فيا اأر�ض الر�سالة طبت اأر�سا

وطاب النهج اإذ طابت كيانا

بادي كم تكللها قلوب
وتن�سج ع�سقها ال�سرف افتنانا
وكم �سدحت بحبك من معان

تغرد تارة وترق اآنا!
فلم نعرف لها مثا �سواها

ومل تعمد لها قلبا �سوانا

وق����ال احل�����س��ي��ن��ي »ال��ن�����ض ال���ذي 
و�سعه ال�ساعر على الغاف اخلتامي 
ا�ستفتح  ل��ه  �سعري  ن�ض  م��ن  مقتطع 
ب��ه ه���ذا ال���دي���وان، وع��ن��وان��ه )ب���ادي 
الكتابي  وال��ع��ن��وان  ق��ل��وب(،  تكللها  ك��م 
�سيميائيا  ال��غ��اف مت��ار���س��ان  و���س��ورة 
ان�سحابهما على نهج الديوان باأكمله، 
ب����دءا م��ن الإه�����داء ال����ذي وج��ه��ه اإل��ى 
»خ������ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن وويل 
عهده الأمن... /اإلى اأ�سحاب ال�سمو 
الإن�سانية  مملكة  الأم��راء/اإل��ى  امللكي 

ق�����ادة وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا اأر������ض امل��ج��د 
وال����ه����دى وال�����رك�����ات« و�����س����ول اإل����ى 
ن�سو�ض الديوان التي تف�سح عناوينها 
دائ��رة  تن�سحب  اإذ  ال�ساعر،  توجه  عن 
التاقي  �سفرة  جعلها  التي  ال��ع��ن��وان 
الأولى مع املتلقي على كلية الديوان، 
ح��ي��ث جن���د ع��ن��اوي��ن داخ���ل���ي���ة، م��ث��ل: 
»م��ل��ح��م��ة امل��ج��د ي��ا م��وئ��ل الأوط�����ان«، 
للملك  �سوئية  ب�سورة  مدعمة  وه��ي 
اإل�����ى ع��ن��اوي��ن  اآن�������ذاك، وويل ع���ه���ده، 
اأخ����رى ك��ا���س��ف��ة ل��ه��ذا ال��ت��وج��ه، مثل: 
»اأ���س��رق الأم��ن �ساما، وط��ن ال�سام، 
تلك الريا�ض، اأيا خادم البيت احلرام، 
ي���ا ب�����ادي، اأر������ض ال��ر���س��ال��ة، ملحمة 

الوطن يا موئل الأجماد«.

من كتاب الباحث
»توظيف التقنية يف العمل ال�سعري«

»موت صغير«.. 
رواية للروائي 

السعودي 
محمد علوان

�����س����درت رواي�������ة »م������وت ���س��غ��ر« 
ح�سن  حممد  ال�سعودي  ل��ل��راوي 
ال�ساقي  دار  علوان عام 2016 عن 
ال��ق��ائ��م��ة  ل����ن����دن، ودخ����ل����ت يف  يف 
للجائزة  )ال��ق�����س��رة(  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رواي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام 
ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة  وه����ي   ،2017

جلائزة »بوكر« العاملية للرواية. 
ويف عام 2017، فازت الرواية 
باجلائزة العاملية للرواية العربية 

يف دورتها العا�سرة.
وال���رواي���ة ع��ب��ارة ع��ن �سرة 
روائ����ي����ة م��ت��خ��ّي��ل��ة حل���ي���اة حميي 
ال���دي���ن ب���ن ع���رب���ي م��ن��ذ ولدت����ه 
ال��ق��رن  منت�سف  يف  الأن��دل�����ض  يف 
ال�����س��اد���ض ال��ه��ج��ري وح��ت��ى وفاته 
يف دم�����س��ق. وت��ت��ن��اول ���س��رة حياة 
من  وال�سفر  بالرحيل  م��زدح��م��ة 
اأذربيجان  وحتى  غربا  الأن��دل�����ض 
���س��رق��ا، م�����رورا ب��امل��غ��رب وم�����س��ر 
واحل������ج������از وال�����������س�����ام وال�����ع�����راق 
البطل  خ��ال��ه��ا  يعي�ض  وت��رك��ي��ا، 
يحملها  عميقة  �سوفية  جت��رب��ة 
ليوؤدي  القلقة  روح��ه  جنبات  بن 
واأح������داث  دول  ظ���ل  يف  ر���س��ال��ت��ه 
م��ت��خ��ّي��ل��ة، م������ارا مب�����دن ع���دي���دة 
واأ���س��خ��ا���ض ك��رث وح����روب ل ت��ذر 

وم�ساعر م�سطربة.

اقتباسات
اهلل هو طريٌق  اإّن طريق   •
ع���ام، اأم���ا ال��ط��ري��ُق اإل���ى اهلل 
ما  كل  اأنفا�ض  بعدد  فيتعّدد 
اأف��ع��ل��ه يف ط��ري��ق��ي اإل����ى اهلل 
ال�سهل   : اأم��ره وتدبره  هو 
وال���������س����اق، ال����ف����رح واحل�����زن 
احل����ل وال����رتح����ال، وال��ع��ل��م 
والقلم،  احل���رف  وال�����س��ط��ح، 

الكام وال�سكوت.
ت���اأخ���رت يف  اإذا  الأح�����ام   •
باتت  واإذا  ت��ف�����س��د،  ���س��درك 
�سنة  ب��ع��د  ���س��ن��ة  ن��ف�����س��ك  يف 
وترتاكم  ال�سوائب  ت�سوبها 
ف��وق��ه��ا اأت��رب��ة م��ن الأن��ان��ي��ة 

واحل�سد.

الغامدياملح�سني

ي���ع���رف امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��ت�����س��وي��ر 
ال�سينمائي يف فرن�سا الفيلم الق�سر 
 600 يتعدى  ل  �سينمائي  فيلم  ب��اأن��ه 
مرت يف �سكل ٣٥ مم )اأو طول يعادله 
يف اأ�سكال اأخ��رى(، ومدته حوايل ٥٩ 

دقيقة.
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
الأف�������ام   ،IMDb م����وق����ع  ����س���ن���ف 
التي مدتها  الأف��ام  بتلك  الق�سرة 

اأقل من 4٥ دقيقة.
اأن الأف������ام ال��ت��ي م��دت��ه��ا  وم����ع 
اأك����رث م���ن ٣0 دق��ي��ق��ة ع����ادة م���ا ت��ع��ّد 

اأف���ام���ا م��ت��و���س��ط��ة ول ت��ك��ون دائ��م��ا 
مقبولة يف املهرجانات.

ب���دء يطلق  ���س��ن��وات،  ع���دة  فمنذ 
الأف��ام  على  ج��دا  ق�سر  فيلم  ا�سم 
ال���ت���ي م��دت��ه��ا ل ت��ت��ج��اوز اأك�����رث من 
خ�س�ست  دق����ائ����ق.  اأرب������ع  اأو  ث����اث 

مناف�سات خا�سة لها.
ويعّد الفيلم الق�سر اأقل �سهرة 
وقد  الكا�سيكي،  التوزيع  جم��ال  يف 
اهتمام  من  الق�سر  الفيلم  ا�ستفاد 
ب��ع�����ض امل���ه���رج���ان���ات امل��خ��ت�����س��ة، كما 
ا�ستفاد من مواقع خم�س�سة له على 

الإن��رتن��ت، وجن��ده حتى يف الهواتف 
بعد  اأن  ذك��ره  املهم  مل��ن  اإن��ه  النقالة. 
ال��ب��ل��دان  ب��ب��ع��د  ال�سنيمائية  امل���راك���ز 
النوع من  اأ�سهم ب�سدة يف تنمية هذا 
ال�سينما، وجند اأن هذه الأفام بداأت 
احلديثة،  ال�سينما  يف  مكانتها  تاأخذ 
وق��د ا�ستفاد ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأف��ام 
وانت�ساره،  التلفاز  ت��ط��ور  م��ن  اأي�سا 
وت�������س���رتي ال���ع���دي���د م����ن ال���ق���ن���وات 
وتعر�سها  الأف��ام  هذه  التلفزيونية 
مل�����س��اه��دي��ه��ا، ك��م��ا ي��ذك��ر اأن ان��ت�����س��ار 

DVD اأ�سهم يف انت�سارها. 

وسائل التواصل االجتماعي تعيد صيت األفالم القصيرة
اأ���س��غ��ر ف��ي��ل��م ق�����س��ر يف ال��ع��امل 
اأع�����ط�����ي رخ�������س���ة ال����ب����ث ه�����و ف��ي��ل��م 
 Les اإخ�������راج  م���ن   Soldier Boy
ت��ت��ج��اوز 7  Sholes وال���ذي م��دت��ه ل 

ثوان.
وق����ام امل���خ���رج ع����اء ن��ورال��دي��ن  
اأق�سر   Human Life فيلم  ب��اإخ��راج 
فيلم ق�سر، والذي مدته ل تتجاوز 
6 ثوان، وهو فيلم يحكي اأو يعر عن 
زمن  اأو  مرحلة  لكل  الإن�����س��ان  ح��ي��اة 
ع��ن ط��ري��ق 6 �سور  الإن�����س��ان  يعي�سه 

لتعابر الوجه يف 6 ثوان. 
Les Sholes
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االدخار.. نظام لتقليل صدمات الحياة
اأه��م��ي��ة الدخ����ار ال��ق�����س��وى لي�ست يف 
ب�سكل  امل���ال  لتكدي�ض  ط��ري��ق��ة  ك��ون��ه 
ج�سع كما قد يف�سره البع�ض! بل يف 
احلياة  �سدمات  لتقليل  نظاما  كونه 
ومعي�سة  معي�ستنا  ج����ودة  وحت�����س��ن 
اأوق��ات  ذل��ك جليا يف  اأ���س��رن��ا، ويظهر 
الطوارئ املالية والأزمات التي حتدث 
اإذ  متوقعة،  ب�سورة مفاجئة غر  لنا 
نحتاج اإلى بع�ض املال لعاج الو�سع.

 وت��ظ��ه��ر اأه��م��ي��ة الدخ�����ار اأي�����س��ا 
يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ت��ق��اع��د، بحيث 
ي�ستخدموا  اأن  امل���ّدخ���رون  ي�ستطيع 
اأم��وال��ه��م التي ادخ��روه��ا يف جم��الت 

جودة  يف  وت�سهم  يحبونها،  واأن�سطة 
ح���ي���ات���ه���م و����س���ع���ادت���ه���م وت���ق���دي���ره���م 

لذواتهم.

اأهمية االدخار 
ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي م��ن الدخ�����ار هو 
اأن تكون لديك الأم��وال التي حتتاج 
غ��ر  ظ������روف  اأو  اأوق��������ات  يف  اإل���ي���ه���ا 
م��ت��وق��ع��ة، ف��ه��و ن��ظ��ام ت��اأم��ي��ن��ي ق��وي، 
واأي�سا من اأجل اأن نتمكن من توفر 
ح��ي��اة ك��رمي��ة واأك�����رث رخ����اء وج����ودة 
نحتاج  فنحن  ولعائاتنا،  لأنف�سنا 
فعا اإلى اأن نّدخر بع�ض املال لبع�ض 

كذلك.   توقعها  ميكن  ال��ت��ي  الأم���ور 
ومنها على �سبيل املثال: توفر املال 
الازم لمتاك منزل �سخ�سي، فاإن 
كنت ق��د ادخ���رت امل���ال ال��ك��ايف لذلك 
اأو  اإل��ى الق��رتا���ض،  فاإنك لن حتتاج 
اإل��ى  ت��ك��ون م�سطرا  ل��ن  الأق���ل  على 
املنزل.  متلك  كلفة  كامل  اق��رتا���ض 
وهم  �سريع،  ب�سكل  ي��ك��رون  الأب��ن��اء 
وتعبيد  دعمهم  منا  يتوقعون  دوم��ا 
ال��ط��ري��ق اأم��ام��ه��م يف ه���ذه احل��ي��اة، 
ماليا  نعينهم  اأن  ي��ت��وق��ع��ون��ه  ومم���ا 
اأم��ر  وه��و  العليا،  درا�ساتهم  لإك��م��ال 

جيد ي�ستحق التقدير.

المكافأة الجامعية.. كيف توصف وأين تصرف؟  
هادي الشهراني, ريم العسيري

اململكة  يف  احلكومية  اجلامعات  تخ�س�ض 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، م���ك���اف���اآت ���س��ه��ري��ة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ن��ت��ظ��م��ن درا����س���ي���ا، وت��خ��ت��ل��ف 
العلمية  التخ�س�سات  ب��اخ��ت��اف  قيمتها 
ال��ت��ي ي��در���ض ب��ه��ا ال���ط���اب، ك��م��ا ت�سرف 
على  يح�سل  ملن  ا�ستثنائية  مكافاآت  اأي�سا 

تقديرات عالية يف الف�سول الدرا�سية.
طاب  م��ن  جمموعة  التقت  »اآف����اق« 
ا�ستفادتهم  كيفية  عن  ل�سوؤالهم  اجلامعة 

من هذه املكافاآت..
 

مكافأة مغترب 
قال الطالب خالد علي اآل فهده، »اأعترها 
مكافاأة مغرتب، لأنني اأدفع ن�سفها تقريبا 
يف اإي���ج���ار ال�����س��ك��ن ال����ذي اأق���ي���م ف��ي��ه، وم��ا 
اليومية،  م�ساريفي  يف  ي�ستهلك  يتبقى 
ولو اأنني اأقيم مع عائلتي لكانت ال�ستفادة 

منها اأكر مما هي عليه الآن«.

الصرف باقتصاد 
من ناحيته، اأو�سح الطالب اأحمد يحيىى 
علي، الذي يدر�ض يف كلية العلوم الإدارية، 
اأن��ه ي�سع م��ن امل��ك��اف��اأة مبلغ 400 ري��ال يف 
ح�ساب خا�ض بالدخار، موؤكدا اأنه نادرا ما 
لذلك احل�ساب ما مل يحدث طارئ  يعود 
ي��ج��ره على ذل���ك. وزاد »غ��ال��ب��ا م��ا يكون 
ال�سحب  عمليه  يف  راك���دا  الدخ���ار  ح�ساب 

ملدة ثاثة اأ�سهر«.
وع���ن ب��اق��ي امل���ك���اف���اأة، ق���ال »امل��ت��ب��ق��ي 
ال�سهر  خ���ال  اأ���س��رف��ه��ا  ري���ال   4٨0 منها 

باقت�ساد«. 

األهم فالمهم 
فقال  الفيفي  اأحمد  عبداهلل  الطالب  اأم��ا 
امل��ك��اف��اأة ح�سب احل��اج��ة ول يكون  »اأق�����س��م 
م��ن��ه��ا م��ب��ل��غ ل���ادخ���ار، وغ��ال��ب��ا م��ا تذهب 
الأه���م،  لكونها  اجلامعية  امل�ستلزمات  يف 

واملتبقي يكون لاحتياجات ال�سخ�سية«.

أهمية االدخار 
واأ�����س����ار ال��ط��ال��ب ع���ب���داهلل ع��ل��ي ال��ع��م��ري 
ومعرفة  جيدا  املكافاأة  تق�سيم  اأهمية  اإل��ى 
اإيداعها  موعد  قبل  ال�سهرية  املتطلبات 
اأهمية  على  م�سددا  الطاب،  ح�سابات  يف 
الدخ�������ار ل��ك��ي ل ي��ق��ع ال���ط���ال���ب يف ح��رج 
اإل���ى غ���ره بهدف  ال��ل��ج��وء  ي��ف��ر���ض عليه 

عبداهلل علي العمريعبداهلل اأحمد الفيفي �صعود م�صاعد ال�صهراين خالد علي اآل فهده اأحمد يحيى علي

�سرفه  كيفية  وعن  امللحة.  حاجته  ق�ساء 
واأت�سرف  ري��ال   ٣00 »اأدخ��ر  قال  مكافاأته، 
يف 400، بينما اأ�سع 100 ريال للم�ستلزمات 

الدرا�سية«.

مساعدة في المنزل 
م��ن ج��ه��ت��ه، ذك���ر ال��ط��ال��ب ���س��ع��ود م�ساعد 
قائا  للمكافاأة  �سرفه  طريقة  ال�سهراين 
»غالبا ما اأقوم ب�سرف مكافاأتي اجلامعية 
ب��ع��د م��وع��د ا���س��ت��ح��ق��اق��ي ل��ه��ا ب��اأ���س��ب��وع��ن 
املنزل  احتياجات  بع�ض  يف  اأ���س��ارك  لأنني 
باأي  رغبتي  عن  اأتخلى  وع��ادة  ال�سرورية 
�سيء اأحتاج اإليه يف �سبيل اإ�سباع احتياجات 

املنزل«.

رافد مهم
بكلية  النف�ض  علم  بق�سم  الطالبة  ق��ال��ت 
اإن  احلمادي،  روان  باأبها،  للبنات  الرتبية 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ويتم  امل��ك��اف��اأة تفيد 
�سرفها يف �سراء املواد التعليمية الداعمة 
ل��ه��م يف م�����س��رت��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، واق��ت��ن��اء 

الحتياجات الازمة للدرا�سة.
احتياجات  تغطي  »املكافاأة  واأ�سافت 
العلمية،   حياتهم  يف  ال�سرورية  الطاب 
اأهلهن  على  ينفقن  هناك طالبات  اأن  كما 

من هذه املكافاأة«.  

تغطية مصاريف
من جانبها، اأ�سارت الطالبة بق�سم الإعام 
والت�سال، اأ�سواق عون ال�سهراين،  اإلى اأن 
املكافاأة  تغطي م�ساريف كثرة  للطاب 
والطالبات وتلبي الحتياجات املهمة �سواء 

املوا�سات،  اأو  الإيجار  اأو  للدرا�سة،  كانت 
اأو �سراء الكتب وغرها.

وك�����س��ف��ت ال��ط��ال��ب��ة ب��ق�����س��م الإع�����ام 
الطاب  اأن  �سعد،   اآل  و�سفية  والت�سال، 
والطالبات ي�ستفيدون منها غالبا يف �سراء 

الكتب ودفع اأجرة ال�سائقن.

دخل متوسط
وو�سفت الطالبة بكلية العلوم الإن�سانية، 
بالدخل  املكافاأة  القحطاين،  �سلطان  منى 
امل��ت��و���س��ط ل��ف��ئ��ة، و���س��ع��ي��ف ل��ف��ئ��ة اأخ����رى، 
ي�ستخدمونها  الطلبة  بع�ض  اأن  وبخا�سة 

يف اإعانة اأنف�سهم واأهلهم. 
»املكافاآت ب�سكل عام تخفف  واأ�سافت 
الأزمات املالية على الأ�سر، وتغطي بع�ض 
الأ�سا�سية للطالب اجلامعي،  الحتياجات 
اإذ ي�ستخدمها بع�ض الطلبة كم�سدر دخل 
بعيدين  يكونون  اأنهم  وخ�سو�سا  وحيد، 
اأه��ل��ه��م، بينما ي�����س��رف��ه��ا ال��ب��ع�����ض يف  ع��ن 
من  اجلامعية  امل�ستلزمات  و  امل��وا���س��ات 

كتب واأجهزة وغرها«.

من فوائدها
• م�������س���در دخ�����ل ل��ب��ع�����ض ال���ط���اب 

والطالبات.
امل�����س��ت��ل��زم��ات  ����س���راء  ع��ل��ى  • ت��ع��ن 

اجلامعية.
• تغطي م�ساريف التنقل والإيجار.

والتوفر. الدخار  اأ�س�ض  • تر�سخ 
اأ����س���ر  ل��ب��ع�����ض  م��ن��اف��ع��ه��ا  • مت���ت���د 

الطاب.
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تقنية

»أبل« وعاصفة
الباب الخلفي!

للدفاع  �سرو�سا  حربا  العاملية  »اأب��ل«  �سركة  خا�ست  املا�سي  العام  يف 
حينئذ،  اجلميع  وجه  يف  ووقفت  لعمائها،  ال�سخ�سية  احلقوق  عن 
راف�سة اإيجاد حل لفتح جهاز اآيفون خا�ض باأحد املتهمن يف عملية 

تفجر اآنذاك.
لرئا�سة  املر�سح  تلقته حتى من  ال��ذي  والوعيد  التهديد  ورغ��م 
فاإن  ترامب،  دونالد  احل��ايل  الرئي�ض  الأمركية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
باحلقوق  متم�سكة  التغير،  ري��ح  وج��ه  يف  ال��وق��وف  ف�سلت  ال�سركة 
كان، هي  اأيا  العميل،  باأن خ�سو�سية  وموؤكدة  لعمائها،  ال�سخ�سية 

خط اأحمر �سيبقى يف وجه كل متطفل.
خدمة  فاجاأتنا  القوي،  واملوقف  ال�سامدة،  ال�سورة  هذه  وبعد 
واأنها  »اأب��ل« كانت متعاونة معها،  اأن  بتاأكيدها   Uber »اأوب��ر«  التنقل 
وفرت لها اأداة متكنها من ت�سجيل كل ما يحدث عر �سا�سة امل�ستخدم، 
علمه،  دون  ال�سخ�سية  معلوماته  جلميع  الو�سول  على  القدرة  مع 

�سواء كان التطبيق يف حالة ت�سغيل اأو يعمل يف اخللفية.
»اأوبر«  ل�  »اأبل« على م�سراعيه  هذا الباب اخللفي الذي فتحته 
مما  ك��ث��را  معها  و�ستقتلع  اآت��ي��ة،  فالعا�سفة  ب�سهولة؛  يو�سد  ل��ن 

ت�سدقت به ال�سركة يف املا�سي من اأمان دائم مل�ستخدميها.
»اأب���ل« بابا خلفيا لأوب���ر حت��دي��دا دون  مل��اذا فتحت  ال�����س��وؤال.. 
غرها من التطبيقات، رغم تاأكيد الطرفن اأن هذه امليزة مل ولن 

ت�ستخدم اأبدا؟
ما حدث لن مير مرور الكرام.. وكبداية قررت هيئة النقل يف 
لأم��ور  العمل  من  »اأوب���ر«  تطبيق  منع  لندن،  الريطانية  العا�سمة 
تتعلق بالأمن وال�سامة العامة، وهذا املنع �سيفقد اأكرث من 40 األف 

موظف وظائفهم بن ليلة و�سحاها.
فهل كان املنع ب�سبب ثغرة »اأبل«؟

ما يحدث يجر »اأبل« على الظهور لتو�سيح ما يتم تداوله عن 
هذه الثغرة الأمنية، خ�سو�سا اأن كثرا من امل�ستخدمن بدوؤوا فعليا 

يف حذف »اأوبر«، واإقفال الباب اخللفي نهائيا.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

فون مارت

هاتف Pixel 2 بمواصفات 
Google جديدة من

always-on display سا�سة بقيا�ض 5 اإن�ض مع ميزة العر�ض الدائمة� •
• هيكل معدين بالكامل مع طبقة من الطاء.

.Snapdrgon 835 معالج كوالكوم •
• جزء اأمامي م�سنوع من الزجاج بالكامل مع م�ست�سعر ب�سمة.

• ميزة Active Edge مع ال�سغط على الهاتف لت�سغيل امل�ساعد ال�سوتي.
.Oreo نظام ت�سغيل اأندرويد •

.Fuze Stabilization كامرا مبيزة التثبيت الب�سري بنظام •
.4K ت�سوير فيديو بدقة •
• �سوت ا�ستريو حميطي.

• الألوان املتوافرة: الأ�سود، الأزرق الفاحت، الأبي�ض.
• يبداأ ال�سعر من 649 دولرا.

المساعد المنزلي الذكي 
Home Mini

ك�سفت �سركة Google العاملية، عن ن�سخة م�سغرة من جهاز امل�ساعد املنزيل الذكي 
 Google ن�سخة م�سغرة من جهاز  اجلهاز اجلديد مبنزلة  ويعد   ،Home Mini
Home، وباإمكان امل�ستخدم التحدث اإلى اجلهاز واإ�سدار الأوامر له لت�سغيل ملفات 
املهام  اإلى جمموعة  من  اإ�سافة  الإنرتنت،  والبحث يف  باملنزل  والتحكم  املو�سيقى 

املتعددة. وي�سل �سعر اجلهاز يف اأ�سواق التقنية اإلى 49 دولرا فقط.

ابتكارات غريبة

 Middle earth لعبة
Shadow of War

�سدر الأ�سبوع املا�سي يف �سوق الألعاب، لعبة الأك�سن 
Shadow of War، وهي امتداد جلزء �سابق �سدر 

عام 2014. وتقوم ق�سة اللعبة على رواية للكاتب 
جون ر.توكلن، وهي قتالية يف عامل مفتوح، ت�سمح 

بالقدرة على ك�سب اتباع وتكوين ا�سرتاتيجيات 
PS4 قتالية معقدة. وتتوافر الآن على من�سات

.Windows و Xbox One و

ألعاب الفيديو
1٩٩٨ �سبتمر   4 التاأ�سي�ض:  • تاريخ 

املن�ساأ: • بلد 
الوليات املتحدة الأمركية

• املوؤ�س�سون:
Sergey Brin و Larry Page

اإمكانية  وجعل  العامل  معلومات  تنظيم  الأ�سا�سية:  • املهمة 
الو�سول اإليها ممكنة من جميع اأنحائه

املنتجات: • اأهم 
www.google.com حمرك البحث على �سبكة الويب -

 youtube يوتيوب -
gmail الريد الإلكرتوين -

google map اخلرائط الرقمية -
موظفا.  61٨14 املوظفن:  • عدد 

دولر. مليار   400 من  اأكرث  ال�سوقية:  • القيمة 

تكنو +

Google شركة

طابق اخلدمات 
مبقر »قوقل 
ملدينة �سيكاغر 
بالوليات 
املتحدة
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، سارة القحطاني

عبد العزيز رديف،  سعيد العمري،
خالد محمد العمري, مشهور العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمسمشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

28-3924-3923-3825-3826-3722-3822-3819-3619-3320-3314-2713-2613-2614-26       14-26

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

سارة..
 زميلتنا �س���ارة القحطاين املحررة ب�سحيفة »اآفاق« وم�سوؤولة  الق�سم 
الن�سائ���ي باملرك���ز الإعام���ي، اقرتح���ت قب���ل الع���ام املا�س���ي ان تكت���ب 
بروفاي���ل )زاوية وجوه( عن اإحدى ال�سخ�سيات العامة لت�سبح زاوية 
اأ�سبوعي���ة بال�سحيف���ة، ووافقن���ا عل���ى الفك���رة لأهميته���ا م���ن ناحي���ة، 

ولكون الروفايل ال�سخ�سي احد اأ�سكال ال�سحافة احلديثة.
الآن ع�س���رات  كتب���ت حت���ى  بانتظ���ام حي���ث  �س���ارة معن���ا  وب���داأت 
الروفاي���ات عن اأبرز ال�سخ�سيات اإلإعامي���ة والتعليمية يف اململكة 

من وزراء وروؤ�ساء حترير ومديري قنوات وكتاب وغرهم.
وا�ستطاعت هذه الزاوية حتديدا ان ترز مكانة �سحيفة »اآفاق«، 
حي���ث بات���ت من اأهم الزواي���ا التي ت�ستقطب اهتم���ام �سبكات التوا�سل 

الجتماعي يف اململكة ويف املنطقة اخلليجية.
ونح���ن يف �سحيف���ة »اآف���اق« �سع���داء اأن ال�سحيف���ة لديه���ا مثل 
هذه ال�سخ�سيات املهنية الن�سائية التي تتمكن اأ�سبوعيا من اعداد 
مث���ل ه���ذا الروفايل ال�سخ�س���ي؛ وكل اأ�سب���وع نتناق����ض يف اختيار 
ع���دد م���ن ال�سخ�سي���ات الى اأن ن�س���ل الى اختيار �سخ�سي���ة العدد.  
وتق���وم �سارة القحط���اين بالبحث عن ال�سرة الذاتي���ة لل�سخ�سية 
والإط���اع عم���ا كت���ب عنها، ث���م حترر امل���ادة بلغ���ة اإعامي���ة راقية 

وبا�سلوب �سحفي متميز.

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

العالم من حولنا

سباق الشمس
سيارة تعمل بالطاقة 
الشمسية طورها فريق 
مملكة بلجيكا، تنطلق 
في اليوم الثاني من سباق 
السيارات العاملة بالطاقة 
الشمسية في أستراليا، حيث 
تشارك ٤٢ سيارة من ٢١ 
دولة، في السباق الذي تبلغه 
مسافته ٣٠٠٠ كيلومترا بين 
مدينتي داروين وأدليد 
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