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أمير عسير يرعى اللقاء العلمي الرابع لكرسي الملك خالد

أسبوعية جامعة الملك خالد
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في�صل  الأم���ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رع��ى 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ص��ع��ود، اأم��ر 
اف��ت��ت��اح  امل��ا���ص��ي،  الأرب���ع���اء  ع�����ص��ر،  منطقة 
امللك خالد  الرابع من تاريخ  العلمي  اللقاء 
بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، بعنوان »اجلوانب 
الجتماعية يف اململكة العربية ال�صعودية يف 
�صعود«،  اآل  عبدالعزيز  بن  خالد  امللك  عهد 
الذي نظمته اجلامعة، ممثلة بكر�صي امللك 
خالد للبحث العلمي، بفندق ق�صر اأبها من 
الرابع اإلى اخلام�س من ربيع الأول اجلاري.

ورحب مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور 
ف���ال���ح ال�����ص��ل��م��ي، يف ك��ل��م��ت��ه خ����ال احل��ف��ل، 
بن  في�صل  الأم���ر  امللكي  ال�صمو  ب�صاحب 
خالد بن عبدالعزيز، على رعايته الكرمية، 
اجلامعة  منا�صط  جلميع  امل�صتمر  ودع��م��ه 
علمي  كر�صي  وج��ود  اإل��ى  لفتا  وفعالياتها، 

ي��ح��م��ل ا���ص��م رج���ل ع��زي��ز، وم��ل��ك متوا�صع 
���ص��ج��ل ال���وط���ن يف ع���ه���ده امل���ي���م���ون ق��ف��زات 
ودع��م  وف��ر  ون��ع��م بخر  ن��وع��ي��ة،  ح�صارية 
م���ت���وا����ص���ل، وق�����ال »م����ن ب���رك���ات ا����ص���م ه��ذا 
الراحل العزيز اأن يوا�صل الكر�صي جناحاته 
اإل  الرابع  العلمي  اللقاء  امل�صتمرة، وما هذا 

دليا على ذلك«.
وهي  »اجل��ام��ع��ة،  اأن  ال�صلمي  واأ���ص��اف 
تعقد هذا اللقاء، تعده واجبا علميا ووطنيا 
باحلقيقة  الح���ت���ف���اء  ب����اب  م���ن  واأخ���اق���ي���ا 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ووف������اء ل��ل�����ص��خ�����ص��ي��ة ال��ق��ي��ادي��ة، 

وتكري�صا للقيم الوطنية«.
امللك  موؤ�ص�صة  �صكر  كلمته،  نهاية  ويف 
خالد اخلرية على رعايتها ودعمها الدائم 
لكر�صي امل��ل��ك خ��ال��د، وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن يف 

جلان الإعداد على جهودهم املباركة.

امللكي  بالديوان  امل�صت�صار  بدوره، قال 
الرتكي  عبداملح�صن  بن  عبداهلل  الدكتور 
امل�صاركن،  نيابة عن  األقاها  التي  يف كلمته 
ل�صاحب  اجلزيل  ال�صكر  اأق��دم  اأن  »ي�صرين 
بن  خالد  بن  في�صل  الأم��ر  امللكي  ال�صمو 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر، على 
رع��اي��ت��ه ل��ه��ذا ال��ل��ق��اء، وع��ل��ى ت��وا���ص��ل��ه مع 
املنطقة،  موؤ�ص�صات  وجميع  اجلامعة،  هذه 
وك��ذل��ك ال�����ص��ك��ر م��و���ص��ول ل��ه��ذه اجلامعة 
هذا  يف  والإخ���وة  مديرها  وم��ع��ايل  املباركة 

الكر�صي املبارك«.
التعرف  �صرورة  على  الرتكي   و�صدد 
على ت��اري��خ ق��ادة ال��ب��اد ال��ك��رام ومنهجهم 
وع��ادات��ه��م وم��ا ك��ان��وا ي��ق��وم��ون ب��ه، م��وؤك��دا 
كلمة  على  قامت  تاأ�صي�صها  منذ  اململكة  اأن 
ال��ت��وح��ي��د و���ص��ن��ة ن��ب��ي��ن��ا حم��م��د ���ص��ل��ى اهلل 

عليه و�صلم، وا�صتمر هذا النهج حتى العهد 
ال�صريفن  خ����ادم احل��رم��ن  ع��ه��د  امل���ب���ارك 
امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ص��ع��ود، 
الأم����ن  ع���ه���ده  ويل  و���ص��م��و  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
عبدالعزيز،  بن  �صلمان  بن  حممد  الأم��ر 

حفظه اهلل.
فالدولة  بغريب،  لي�س  »ه��ذا  واأردف 
على  قائمة  ال�صريفن  للحرمن  حا�صنة 
العربية  فاململكة  ام��ت��دت،  ب��ل  خدمتهما، 
الإ�صام  متثل  التي  الدولة  هي  ال�صعودية 
ال�������ص���ح���ي���ح؛ ول�����ذل�����ك جن�����د ال���ت���ح���دي���ات 

الكبرة«.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك�����د ع��م��ي��د ال���درا����ص���ات 
ال��ع��ل��ي��ا، امل�����ص��رف ع��ل��ى ك��ر���ص��ي امل��ل��ك خالد 
يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  العلمي،  للبحث 
اأن »كر�صي امللك خالد، وانطاقا  اآل فائع، 

عرضن��ا الع��دد الماضي، ف��ي ه��ذه الزاوي��ة، خبرا عن 
روبوت��ات أميركي��ة متط��ورة تق��وم بح��ركات رياضية 
وبعملي��ات جراحية لألس��نان؛ ويب��دو أن تطوي��ر قدرات 
الروبوت��ات في دول مختلفة ح��ول العالم قد أخذ منحا 

متزايدا في سرعته، وال يتوقف!
فق��د ذك��ر موق��ع China News أن خب��راء صينيين 
تمكنوا من صن��ع أول روبوت »صحافي« في العالم قادر 
عل��ى كتابة المقاالت؛ ووفقا للموقع، اس��تطاع الروبوت 
الجديد الذي أطلق عليه اسم Xiao Nan كتابة أول مقالة 
صحفي��ة ليصبح بذل��ك أول روبوت »صحف��ي« في العالم 
تمكن من إنج��از المهمة الموكلة إليه وكتب نصا مؤلفا 

من 300 رمز كتابي في ثانية واحدة فقط.
تعليق��ا عل��ى اإلنجاز الجديد ق��ال أحد العلم��اء الذين 
س��اهموا ف��ي صناعة الروب��وت »إن ه��ذا التط��ور الجديد 
ال يعن��ي أن الروبوتات س��تحل محل اإلنس��ان ف��ي األعمال 
الصحفية، فهذه اآلالت قادرة على كتابة الكلمات والرموز، 
كم��ا أنها تقوم بكتابة النص��وص القصيرة والطويلة أيضا، 
لكنه��ا غير قادرة على إجراء المقاب��ات الصحفية أو طرح 
األس��ئلة عل��ى الن��اس، فهي مبرمج��ة للقي��ام بالمهمات 
البس��يطة فقط«؛  وأكد أن اإلنجاز الجديد يعد تطورا مهما 
في مجال تكنولوجيا صناعة الروبوتات، وهي خطوة أولى 

لتطوير تقنيات الطباعة اآللية المبرمجة.

العالم +

من تخ�ص�صه يف العناية بتاريخ امللك خالد، 
العظيمة  واإ���ص��ه��ام��ات��ه  ب��ج��ه��وده  واهتمامه 
وما  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ت��اري��خ  يف 
اتخذه من قرارات مهمة يف �صبيل النهو�س 
اهتمامه،  يوا�صل  وموؤ�ص�صاتيا،  اإداري���ا  بها 
الفذة،  القيادية  ال�صخ�صية  بهذه  وعنايته 
وبهذه الفرتة التاريخية احلافلة بالإجناز 
بالدرا�صات  العناية  خ��ال  م��ن  والتنمية، 
املحكمة ون�صرها، ودعم امل�صروعات العلمية 
املعنية  العلمية  اللقاءات  واإقامة  املختلفة، 

بهذه ال�صخ�صية القيادية واآثارها«.
العلمي  ال��ل��ق��اء  اأن  ف��ائ��ع  اآل  واأو����ص���ح 
الجتماعية  »اجلوانب  عنوان  حتت  الرابع 
امللك  ال�صعودية يف عهد  العربية  اململكة  يف 
الباحثن  م��ن  نخبة  ف��ي��ه  ي�����ص��ارك  خ��ال��د« 
وال��ب��اح��ث��ات م���ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق اململكة 

اإلى  لفتا  والثقافية،  العلمية  وموؤ�ص�صاتها 
اأن طلبات امل�صاركة يف اللقاء قد جتاوزت 35 
ورقة علمية، مت حتكيمها حتكيما اأوليا من 
العلمية للكر�صي حتى  اللجنة  اأع�صاء  قبل 

اأجازت اللجنة 23 ورقة.
ب��ع��د ذل����ك، ���ص��اه��د ���ص��م��وه واحل�����ص��ور 
الجتماعية  اجل��وان��ب  ع��ن  فيلما وثائقيا 
بن  خالد  ال��راح��ل  امللك  عهد  اململكة يف  يف 
اأن  ق��ب��ل  ع��ب��دال��ع��زي��ز، رح��م��ه اهلل، وذل����ك 
ع��ددا من  ع�صر  اأم��ر منطقة  �صمو  يكرم 
امل�صاركن يف امللتقى، ويت�صلم هدية تذكارية 

من مدير اجلامعة
)متابعات �صفحة: 6(
)اآفاق م�صورة �صفحة: 20(

عبدالعزيز رديف



أخبار الوطن

فيصل بن خالد: توقيع عقود مشروعات جديدة للمياه 
في عسير بأكثر من 104 ماليين ريال

يحيى التيهاني

 ب�����ارك ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
في�صل ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم��ر 
املنطقة،  جمل�س  رئي�س  ع�صر  منطقة 
وزارة  تنفذها  التي  اجلديدة  امل�صروعات 
البيئة واملياه والزراعة يف عدد من مدن 
وحمافظات منطقة ع�صر، والتي تواكب 
وروؤي���ة   2020 الوطني  التحول  برنامج 

اململكة 2030.
جمملها  يف  امل�صاريع  ه��ذه  وتهدف 
الكرمي  والعي�س  الرفاهية  حتقيق  اإل��ى 
توجيهات  م��ن  ان��ط��اق��ا  ل��ل��م��واط��ن��ن، 

خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان 
ب���ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، و���ص��م��و ويل ال��ع��ه��د 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمر حممد بن 
اهلل،  حفظهما  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلمان 
وترتجم احلر�س على توافر اخلدمات 
تطلعات  لتحقيق  ال�صبل  كافة  وتهيئة 

املواطنن .
واأك�������د الأم�������ر ف��ي�����ص��ل ب����ن خ��ال��د 
البيئة  ل���وزارة  امل�����ص��روع��ات اجل��دي��دة  اأن 
وامل���ي���اه وال����زراع����ة وال���ت���ي ج���رى توقيع 
ع���ددا من  وت�صتهدف  م��وؤخ��را،  ع��ق��وده��ا 
امل�����دن وامل���ح���اف���ظ���ات وف���ق���ا ل���اأول���وي���ة، 
�صتحقق نقلة نوعية على م�صتوى املكان 

وتقديره  �صكره  ع��ن  معربا  والإن�����ص��ان، 
املهند�س  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة  لوزير 
به  يقوم  ما  على  الف�صلي،  عبدالرحمن 
م�صروعات  لتنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  ج��ه��د  م��ن 
ب�صكل خا�س،  ال��وزارة يف منطقة ع�صر 
مثمنا  عام،  ب�صكل  اململكة  مناطق  وبقية 
املنطقة وحر�صها  ال��وزارة يف  ف��روع  اأداء 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة امل�������ص���اري���ع واإجن�����ازه�����ا يف 

اأوقاتها املحددة .
ووجه الأمر في�صل بن خالد برفع 
تقرير �صهري مل�صتجدات الأعمال ون�صب 
الإجن��������از يف ك���ل امل�������ص���روع���ات اجل���دي���دة 
اآلية  لإم��ارة منطقة ع�صر التي �صتتابع 

ال��ع��م��ل وت���ق���دمي ال��ت�����ص��ه��ي��ات وت��ذل��ي��ل 
خدمة  املنفذة،  ال�صركات  ي��واج��ه  م��ا  ك��ل 

لل�صالح العام .
التي  اجل��دي��دة  امل�صروعات  وت�صمل 
وال���زراع���ة  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وق��ع��ت وزارة 

عقودها كا من :
التنقية  ت�صغيل و�صيانة حمطة   •
ال�صخ  والآب��ار، وحمطات  بالوجيد 
وخ�����ط�����وط ال����ن����ق����ل اإل��������ى خ�����زاين 
ال���ت���ج���م���ي���ع مب���ح���اف���ظ���ت���ي ت��ث��ل��ي��ث 

وبي�صة.
- القيمة: 50.000.000 مليون ريال

- مدة التنفيذ:  36 �صهرا .

ال���ع���م���ل���ي���ات  ع����ل����ى  الإ���������ص��������راف   •
املياه  ل�صبكات  ال�صغرة  وامل�صاريع 
رفع  وم�صاريع  ال�صحي  وال�����ص��رف 
ك����ف����اءة حم����ط����ات م����ي����اه ال�������ص���رف 

ال�صحي يف مدن ع�صر.
- القيمة : ١٩،٩0٨،000 مليون ريال

- مدة التنفيذ: 36 �صهرا .
خ��ط��وط فرعية  تنفيذ  م�����ش��روع   •
متفرقة  لأح��ي��اء  ال�صحي  لل�صرف 

�صرق مدينة اأبها - مرحلة ثانية.
م��ل��ي��ون   ١2،05٨،٩50 ال��ق��ي��م��ة:   -

ريال.
- مدة التنفيذ: 2٤ �صهرا.

•  ت�صغيل و�صيانة �صبكات ال�صرف 
واملعاجلة  ال�صخ  وحمطة  ال�صحي 
مب��ح��اف��ظ��ة حم��اي��ل ع�����ص��ر )ب��ن��ود 

موؤجلة(.
م��ل��ي��ون   ١١،333،333 ال��ق��ي��م��ة:   -

ريال.
- مدة التنفيذ: 36 �صهرا.

• م�����ص��روع اإن�����ص��اء خ���زان وحمطة 
التابعة  ذي��ب  بني  قرية  يف  التوزيع 

ملحافظة حمايل ع�صر.
م��ل��ي��ون   ١١،22١،١٨0 ال��ق��ي��م��ة:   -

ريال.
- مدة التنفيذ: 2٤ �صهرا.
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أمير عسـير يشدد على ضرورة االنتهاء 
من مشروع تطوير مطار أبها وفق خطته الزمنية

يحيى التيهاني

الأمر  امللكي  ال�صمو  ا�صتقبل �صاحب 
اأمر  في�صل بن خالد بن عبدالعزيز 
ب���الإم���ارة،  مكتبه  يف  ع�����ص��ر  منطقة 
رئي�س الهيئة العامة للطران املدين 
ع��ب��داحل��ك��ي��م ب���ن حم��م��د ال��ت��م��ي��م��ي، 
الهيئة  ي��راف��ق��ه ع���دد م���ن م��ن�����ص��وب��ي 

والذين يزورون املنطقة حاليا.
ال��ل��ق��اء، رح���ب �صمو  ب���داي���ة   ويف 
اأم�������ر م��ن��ط��ق��ة ع�������ص���ر ب��ال��ت��م��ي��م��ي 
يف  التوفيق  لهم  متمنيا  وم��راف��ق��ي��ه، 
بالدعم  م��ن��وه��ا  للمنطقة،  زي��ارت��ه��م 
واله����ت����م����ام ال�������ذي ت���ل���ق���اه امل��ن��ط��ق��ة 
يف ���ص��ت��ى امل����ج����الت م����ن ل�����دن خ����ادم 
امللك �صلمان بن  ال�صريفن  احلرمن 
عبدالعزيز، و�صمو ويل عهده الأمن 
حفظهما  �صلمان،  ب��ن  حممد  الأم���ر 
اهلل، موؤكدا على �صرورة النتهاء من 
م�صروع تطوير مطار اأبها وفق خطته 

الزمنية.
���ص��م��و الأم����ر في�صل  وا���ص��ت��م��ع 
و�صل  مف�صل عما  ل�صرح  خ��ال��د  ب��ن 

اإل��ي��ه م�����ص��روع ت��ط��وي��ر م��ط��ار اأب��ه��ا، 
ح��ي��ث اأو���ص��ح م��ع��ايل رئ��ي�����س الهيئة 
امل�صروع  املدين اأن  للطران  العامة 
ن���ح���و 22 ط����ائ����رة يف  ���ص��ي�����ص��ت��وع��ب 
املطار  ي�صتوعب  فيما  واح���د،  وق��ت 
م��ل��ي��ون   ١3 الأخ��������رة  م��رح��ل��ت��ه  يف 
اإجمالية  مب�صاحة  �صنويا،  م�صافر 
�صيارات  وم��واق��ف  م2،   70.000 تبلغ 
ت�����ص��ت��وع��ب اأك�����ر م���ن ث���اث���ة اآلف 

�صيارة.
التميمي  قدم  اللقاء،  نهاية   ويف 
منطقة  اأم��ر  ل�صمو  وتقديره  �صكره 
ع�����ص��ر، له��ت��م��ام��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه ل�صر 
تطوير مطار اأبها،  م�������ص���روع  ع��م��ل 
ال����ذي ي��اأت��ي ���ص��م��ن م�����ص��اري��ع الهيئة 
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف امل���ط���ارات ال��داخ��ل��ي��ة 
النمو  ملواكبة  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية 
مدن  يف  امل�صافرين  حركة  يف  امل�صتمر 
امل��م��ل��ك��ة، وجت��ه��ي��ز وت���ط���وي���ر ال��ب��ن��ي��ة 
التحتية لقطاع الطران، لانطاق 
�صمن روؤية اململكة لعام 2030.  يذكر 
املطارات  عام  مدير  اللقاء ح�صره  اأن 

اجلنوبية فهد العدواين.



أخبار الوطن

اإن مما تعتز به اجلامعة، وجود كر�صي امللك خالد للبحث العلمي 
الذي يحمل ا�صم راحل عزيز، وملك متوا�صع،  �صجل الوطن يف 
ودعم  وف��ر،  بخر  ونعم  نوعية،  ح�صارية  قفزات  امليمون  عهده 
يوا�صل  اأن  العزيز  الراحل  هذا  ا�صم  بركات  من  ولعل  متوا�صل، 
اإل  ال��راب��ع  العلمي  اللقاء  ه��ذا  وم��ا  امل�صتمرة،  جناحاته  الكر�صي 

دليا على ذلك.
من  ال��راب��ع  العلمي  اللقاء  تقيم  وه��ي  خالد،  امللك  وجامعة 
واجبا علميا ووطنيا  تعد هذا  بن عبدالعزيز،  امللك خالد  تاريخ 
واأخاقيا، احتفاء باحلقيقة العلمية، ووفاء لل�صخ�صية القيادية، 
وتكري�صا للقيم الوطنية، فبارك اهلل يف هذا احلوار العلمي الذي 
النبل والإن�صانية، من خال  يفتح �صفحة جديدة من �صفحات 
نعتز   الذين  والباحثات،  الباحثون  يقدمها  التي  العلمية  اأوراق��ه 

ونرحب اأجمل ترحيب بح�صورهم جميعا. 
امللك خالد اخلرية على رعايتها  ملوؤ�ص�صة  وال�صكر مو�صول 
اأ�صكر جميع  اأن  ي�صرين  امللك خالد، كما  لكر�صي  الدائم  ودعمها 
على  فائع  اآل  اأح��م��د  الدكتور  ب��اإ���ص��راف  الكر�صي   على  القائمن 
جهودهم املباركة، وجلميع العاملن يف جلان الإعداد والتح�صر 

لهذا اللقاء.
يبارك يف جهود  واأن  ال��وط��ن،  اأن يحفظ  تعالى  اهلل  واأدع���و   
ملوا�صلة  الأم���ن  ع��ه��ده  ويل  و�صمو  ال�صريفن،  احل��رم��ن  خ���ادم 

املنجزات، وتكري�س الإ�صاحات.

* من كلمة معايل مدير اجلامعة يف حفل افتتاح
اللقاء العلمي الرابع من تاريخ امللك خالد بن عبدالعزيز

كرسي الملك خالد 
للبحث العلمي *

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

التربية تناقش
تدريس اللغة العربية

هادي الشهراني 

نفذت اجلمعية ال�صعودية العلمية »ج�صم« بكلية الرتبية باجلامعة، وبال�صراكة مع 
اإدارة التدريب بالإدارة العامة للتعليم مبنطقة ع�صر، اأخرا، اللقاء الثالث �صمن 
وذلك  التخ�ص�صات،  جميع  يف  العلوم  باأحدث  امليدان  لتزويد  »اإث���راء«  برناجمها 
الأق�صام،  وروؤ�صاء  الوكاء  وح�صور  زي��دان،  حممد  الدكتور  الكلية  وكيل   برعاية 

وم�صرف التدريب بالإدارة العامة للتعليم مبنطقة ع�صر  عادل �صيف.
اإل��ى  الأق���رب  العربية  اللغة  م��واد  »كيف جنعل  ع��ن��وان  اللقاء  وق��د حمل 
العلوم  بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�صو  وت��ق��دمي  اإع�����داد  م��ن  وه���و  ط��اب��ن��ا؟«، 
الإن�صانية باجلامعة الأ�صتاذ الدكتور حممد علي العمري، وح�صره  جمموعة 
من م�صريف ومعلمي اللغة العربية يف بع�س من مدار�س الإدارة العامة للتعليم 
مبنطقة ع�صر، ومن اإدارة تعليم �صراة عبيد واإدارة تعليم رجال اأملع، وبع�س 

من م�صريف التدريب.
ويف تعليق على اللقاء، اأ�صار وكيل كلية الرتبية الدكتور حممد زيدان اإلى 
امليدان  ال�صائدة يف  الأخطاء  بع�صا من  ويعالج  العامة  امل�صلحة  اأنه ي�صب يف 
امل��ع��ريف للمعلمن،  ال��ل��ق��اءات ت��ري اجل��ان��ب  اأن مثل ه��ذه  ال��رتب��وي، م�صيفا 
وتفعل ال�صراكة بن الكلية وامليدان الرتبوي. ويف اخلتام، كرمت كلية الرتبية 

مقدم اللقاء الأ�صتاذ الدكتور علي العمري بخطاب �صكر.

عمادة المجتمع تطلق برنامج 
»باحث المستقبل«

 اأطلقت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر، بالتعاون مع اإدارة املوهوبن باإدارة التعليم 
العام  التعليم  ط��اب  تزويد  اإل��ى  يهدف  ال��ذي  امل�صتقبل«،  »باحث  برنامج  ع�صر،  مبنطقة 
مبهارات البحث العلمي، ومتكينهم من معرفة الأ�ص�س التي ت�صاعدهم يف تنمية مواهبهم 
امل�صابقات  يف  امل�صاركة  فر�صة  منه  امل�صتفيدين  الربنامج  مينح  كما  ال�صخ�صية،  وقدراتهم 

الدولية والعاملية.
مبارك  الدكتور  امل�صتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  بح�صور  الربنامج  وانطلق 
التي  ال��دورة  عوا�س،  و�صهدت  اآل  علي  ع�صر،  بتعليم  املوهوبن  اإدارة  ومدير  حمدان،  بن 
اإدارة  قبل  من  تر�صيحهم  مت  الذين  املعلمن  من  جمموعة  م�صاركة  اأي��ام  خم�صة  ا�صتمرت 

التعليم بع�صر.
 يذكر اأن الربنامج �صارك يف تقدميه عدد من جهات اجلامعة ذات العاقة مثل: عمادة 

البحث العلمي، وكلية العلوم، ومركز املوهبة والإبداع.
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برعاية وزير التعليم ومشاركة أكثر من 100طالب
الجامعة تستضيف أول مهرجان مسرحي 

للجامعات السعودية
عدنان األلمعي

ك�������ص���ف���ت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���م���ه���رج���ان 
ال�����ص��ع��ودي��ة،  ل��ل��ج��ام��ع��ات  الأول  امل�����ص��رح��ي 
 ١٤ اإل��ى   ١0 م��ن  اجلامعة  ت�صت�صيفه  ال��ذي 
املهرجان  اأب��رز مامح  املقبل، عن  دي�صمرب 
اأنه  اإلى  الذي يعد الأول من نوعه، م�صرة 
يجمع املبدعن يف جمال امل�صرح باجلامعات 
ال�صعودية، ويح�صره وزير التعليم الدكتور 

اأحمد العي�صى.
�صحايف  موؤمتر  يف  اللجنة  واأو�صحت 
والفنون  الثقافة  عقدته مبقر فرع جمعية 
�صت�صارك  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ه���ذا  اأن  ب��اأب��ه��ا، 
من  ع���ددا  مت��ث��ل  م�صرحية  ف���رق  ت�صع  ف��ي��ه 
اجلامعات ال�صعودية، ياأتي تفعيا لتفاقية 
ال�صراكة بن اجلامعة وفرع اجلمعية باأبها.

عرض إبداعات الطالب
واأك����د رئ��ي�����س امل��ه��رج��ان ال��دك��ت��ور م��ري��ع اآل 
لعر�س  منربا  �صيكون  املهرجان  اأن  هبا�س 
اإب�����داع�����ات ط����اب اجل���ام���ع���ات، وا���ص��ت��ث��م��ار 
الإمكانات واملهارات امل�صرحية لدى الطالب 
بالنف�س  الثقة  لديه  ينمي  مم��ا  اجلامعي، 
»الدعم  ب�  م�صيدا  اجلماعي،  العمل  ويعزز 

ال��ك��ب��ر« ال����ذي ي��ل��ق��اه امل��ه��رج��ان م��ن اأم��ر 
منطقة ع�صر �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 

في�صل بن خالد ووزير التعليم.

نقلة للنشاط المسرحي
م��ن ج��ه��ت��ه، اأ����ص���ار ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ه��رج��ان، 
اأحمد  والفنون،  الثقافة  مدير فرع جمعية 
ي�صعد  باأبها  فرع اجلمعية  اأن  اإل��ى  ال�صروي 
ب��امل�����ص��ارك��ة م���ع اجل���ام���ع���ة يف ت��ن��ظ��ي��م ه��ذا 
للن�شاط  نوعية  نقلة  يعد  ال��ذي  امل��ه��رج��ان 
خا�صة  ب�صفة  ع�صر  منطقة  يف  امل�صرحي 

وعلى م�صتوى اململكة ب�صورة عامة.

معايير واشتراطات
ال�صروي،  اأحمد  املهرجان  رئي�س  نائب  اأك��د 
ت��ت��ف��ق مع  ���ص��ت��ق��دم  ال���ت���ي  امل�����ص��رح��ي��ات  اأن 
جميع ال���ص��رتاط��ات وامل��ع��اي��ر امل��ع��روف��ة يف 
اأن  واأهمها  باململكة،  امل�صرحية  املهرجانات 
وهي  املتلقية  الفئة  م��ع  ال��ع��ر���س  يتنا�صب 
اأدن��ى للم�صتوى  ال�صباب، مع و�صع حد  فئة 
ا�صتبعاد  مت  كما  للم�صاركة،  املقبول  الفني 
تقييمها  ل�صعوبة  ال��واح��د  املمثل  ع��رو���س 
اإلى  اإ�صافة  اإلى جانب العرو�س اجلماعية، 
عدم قبول م�صاركات م�صرح الطفل لتنافيه 

ال�صباب، وغرها  امل�صتهدفة وهم  مع الفئة 
من املحاذير الدولية املعروفة على امل�صارح .

تسع مشاركات
التي متت لإجن��اح  التح�صرات  اأب��رز  وع��ن 
املهرجان  اأو�صح مدير  الثقايف،  املحفل  هذا 
لإدارة  تقدم  اأنه  مبارك  اآل  الدكتور حممد 
امل�صاركات  ا�صتقبال  ف��رتة  خ��ال  املهرجان 
قبول  مت  اململكة،  ج��ام��ع��ات  م��ن  عر�صا   ١٩
جلنة  قبل  م��ن  تقييمها  بعد  منها،  ت�صعة 
امل�صاهدة مبا فيها عر�س جامعة امللك خالد 
�شرط  اأهم  اأن  للفعالية، موؤكدا  امل�شت�شيفة 
منفذا  يكون عما  اأن  هو  عليه  التاأكيد  مت 
ي�صمح  ول  اجلامعة فقط،  ط��اب  قبل  من 

مب�صاركة اأي عن�صر من خارجها.
وقال »�صيتم توزيع العرو�س امل�صاركة 
جامعة  م�صرح  ت�صمل  م�����ص��ارح  ث��اث��ة  على 
»لع�صان«،  وم�صرح  ب�القريقر،  خالد  امللك 
اإلى  اإ�صافة  باملحالة،  املجتمع  كلية  وم�صرح 
والفنون  الثقافة  جمعية  م�صرح  ا�صت�صافة 
اأح��د ال��ع��رو���س. وع��ن اجل��ام��ع��ات امل�صاركة، 
الإم�����ام حممد  اأن ج��ام��ع��ة  م��ب��ارك  اآل  ب��ن 
ت�����ص��ارك مب�صرحية  ���ص��ع��ود الإ���ص��ام��ي��ة  ب��ن 
ع���ن���وان���ه���ا »ال���ك���ت���ات���ي���ب«، وج���ام���ع���ة امل��ل��ك 

ف��ي�����ص��ل مب�����ص��رح��ي��ة »احل��ق��ي��ب��ة«، وج��ام��ع��ة 
ج��دة  وج��ام��ع��ة  »ث���ق���وب«،  مب�صرحية  طيبة 
مب�صرحية »دون كي�صوت على �صناب �صوت«، 
وج��ام��ع��ة الإم�����ام ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن في�صل 
مب�����ص��رح��ي��ة »احل��ا���ص��م��ة«، وج��ام��ع��ة ج���ازان 
مب�صرحية »املحطة ل تغادر«، وجامعة امللك 
خالد مب�صرحية »ما وراء العتمة«، وجامعة 
امللك �صعود مب�صرحية »املكا�صون«، وجامعة 

الطائف مب�صرحية »نع�س«.
���ص��ي��ك��رم ع��دة  امل���ه���رج���ان  اأن  وك�����ص��ف 
���ص��خ�����ص��ي��ات م����وؤث����رة يف امل���ج���ال امل�����ص��رح��ي 
ال�����ص��ع��ودي ب�صكل ع��ام،  اجل��ام��ع��ي وامل�����ص��رح 
تطبيقية  بعد  ن����دوات  ه��ن��اك  �صيكون  ك��م��ا 
ك��ل ع��ر���س، اإ���ص��اف��ة اإل���ى ن��دوت��ن اأوله��م��ا 
ع����ن امل�������ص���رح اجل����ام����ع����ي، والأخ����������رى ع��ن 
امل�����ص��رح ال�����ص��ع��ودي ي��ت��ح��دث فيها ع���دد من 
اإلى  اإ�صافة  امل�صرح،  جمال  يف  املتخ�ص�صن 

العديد من الفعاليات امل�صاحبة .
الإعامين  اأح��د  �صوؤال  على  رده  ويف 
اأو�صح الدكتور مريع  عن الأعداد املتوقعة، 
من  امل�صاركن  ال��ط��اب  ع��دد  اأن  هبا�س  اآل 
م�صارح  واأن  طالب،   ١00 يتجاوز  اجلامعات 

العرو�س ت�صتقبل جميع فئات املجتمع.
جمعية  مع  ال�صراكة  الهبا�س  واعترب 
ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون، م���ن اأجن����ح ال�����ص��راك��ات 
اجلامعة  وقعتها  التي  التفاهم  وم��ذك��رات 
يف امل���ج���ال امل�����ص��رح��ي ب��ح��ك��م اخل����ربة ال��ت��ي 
اجلامعة  اأن  م�صيفا  اجلمعية،  بها  تتمتع 
خال  من  طابها  مهارات  بتنمية  مهتمة 
ال��ن�����ش��اط امل�����ش��رح��ي وت���ق���دمي ال��ع��دي��د من 
والتمثيل  الإخ��راج  املتخ�ص�صة يف  ال��دورات 
وكتابة الن�صو�س امل�صرحية ل�صقل مهارات 

الطاب .
وب�������ص���اأن امل���ح���اذي���ر ال���ت���ي ق���د حتجب 
اأن  ال��ه��ب��ا���س  اأو����ص���ح  م�����ص��ارك��ة،  اأي  ب�صببها 
امل�صاركات  جلميع  امل��ج��ال  فتحت  اجلامعة 
التي ل تتنافى مع القيم والعادات والآداب 
م�صددا  العامة،  الذائقة  مت�س  ول  العامة 
ع��ل��ى ال���ت���زام ج��م��ي��ع امل�����ص��ارك��ات ب��ذل��ك من 

خال عر�صها على جلنة امل�صاهدة .
الأع��وام  يف  املهرجان  ا�صتمرارية  وعن 
املقبلة، اأعرب اآل هبا�س عن اأمله باأن يحقق 
يف  ال����دورة  ه��ذه  بعد  ا�صتمرارية  امل��ه��رج��ان 

اجلامعات ال�صعودية م�صتقبًا .



أخبار الجامعة

حملتان للتوعية بمرض السكري
عدنان االلمعي

الدكتور  الكلية  عميد  رع��اي��ة  حت��ت  مبحايل،  والآداب  العلوم  كلية  ن��ادي  اأط��ل��ق 
اإبراهيم اآل قايد ع�صري، حملة للتوعية مبر�س ال�صكري، وذلك تزامنا مع اليوم 

العاملي لل�صكري الذي ي�صادف ال�١٤ نوفمرب من كل عام.
ال�صكري  التوعية مبر�س  اإل��ى  الكلية،  اأرج��اء  التي جابت   وهدفت احلملة 
وكيفية الوقاية منه، باتباع منط حياة �صحي للفرد واملجتمع يعتمد على التوعية 
باأهمية الغذاء ال�صحي وممار�صة الريا�صة ورفع الوعي بحقيقة هذا املر�س يف 
كون الوقاية منه اأمرا متاحا بعك�س ما يت�صوره البع�س باأن الإ�صابة بال�صكري 
اأمر ل بد منه، وذلك من خال توزيع الن�صرات التعريفية واملطويات على طاب 
الكلية واأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفن. وقد لقت احلملة قبول وا�صتح�صانا 

من اجلميع.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ن��ظ��م ن���ادي ال��ط��ب والإب�����داع حملته اخل��ارج��ي��ة الأول���ى 
ال�صهري،  اإبراهيم  الدكتور  احلملة  برئي�س  ممثلة  ال�صحة  وزارة  مع  بال�صراكة 

وذلك باإحدى املجمعات التجارية يف مدينة اأبها.
 وت�صمنت احلملة التي ا�صتمرت خم�صة اأيام، توعية املجتمع يف اليوم العاملي 
لل�صكري الذي �صادف ال�١٤ من نوفمرب، عن مر�س ال�صكري واأعرا�صه وخماطره 
رفع  لغر�س  باجلامعة،  الطب  وطالبات  ط��اب  مب�صاركة  م�صاعفاته،  وكذلك 

م�صتوى الوعي بهذا املر�س الأكر انت�صارا يف اململكة.
يخ�س  فيما  ال�صكري  ب��داء  امل�صابن  م�صاعدة  يف  اأي�صا  احلملة  واأ�صهمت 
تطورات مر�صهم وتوجيههم بناًء على الك�صف الأويل املجرى لهم خال احلملة.

ا�صتقبلت كلية الطب ممثلة بنادي الطب والإب��داع وفدا  اأخ��رى،  من جهة 
طابيا من مدر�صة امللك عبدالعزيز البتدائية باأبها.

 وقام الوفد الزائر طابا وم�صرفن باأخذ جولة تعريفية على مرافق الكلية 
الكلية ب�صرح  اأحد طاب  الب�صري وامل�صرحة، وقام  الت�صريح  مبا يف ذلك متحف 
ف�صيولوجية وت�صريحية اأهم اأجهزة اجل�صم الرئي�صية، وذلك ب�صكل نظري متبوع 

ب�صرح عملي يف امل�صرحة. كما جهز النادي وجبة اإفطار ترحيبية خفيفة للزوار.
يف  رغبتهم  بذلك  وزادت  ده�صتهم  واأث���ارت  الطلبة  اإع��ج��اب  ال��زي��ارة  ونالت 

معرفة املزيد عن طبيعة اجل�صد وعمله.

اختتم نادي كليتي العلوم الطبية التطبيقية والتمريض بخميس مشيط، أنشطة دوري األلعاب الرياضية المختلفة في ملعب 
مدينة األمير سلطان بالمحالة، بمباراة كرة القدم للصاالت بين الصحة العامة والطوارئ، وانتهت بفوز الطوارئ بكأس الدوري 
للكليتين. ثم أقيمت مباراة الطائرة بين التمريض والطوارئ، وانتهت بفوز التمريض بكأس الدوري للطائرة للكليتين، وفاز في 

كرة التنس وليد القرني بالمركز األول من الطاب، بينما حصل فريق أعضاء هيئة التدريس على المركز الثاني.
عدنان األلمعي 

اختتام الدورة الرياضية بالعلوم الطبية والتمريض 

دورات تدريبية بنادي األنشطة بعلوم ظهران
عدنان األلمعي 

ن����ادي الأن�����ص��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة بكلية  ن��ظ��م 
اأرب���ع  اجل��ن��وب،  ب��ظ��ه��ران  والآداب  ال��ع��ل��وم 
دورات تدريبية مكثفة يف قاعة اجتماعات 
ال��ك��ل��ي��ة. وق���ال���ت م�������ص���ادر يف ال����ن����ادي اإن 
الدورات الأربع تفيد الطالب يف م�صرته 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��م��ي��ة واحل���ي���ات���ي���ة، وق���د 
ثاث  مب��ع��دل  ك��ام��ا  اأ���ص��ب��وع��ا  ا�صتغرقت 
�صاعات تدريبية لكل دورة.  وكانت الدورة 
الأولى بعنوان »فن الإلقاء«، قدمها ع�صو 
عبده  الدكتور   الكلية  يف  التدري�س  هيئة 
ع��ل��ي اجل������دي، ب���ه���دف ت��ق��وي��ة الأ����ص���ل���وب 
ال��ط��ل��ب��ة، وك��ذل��ك التغلب  ل���دى  الأدائ������ي 

اإلقاء  اأثناء  والرهبة واحلرج  على اخلوف 
الكام اأمام اجلمع الغفر من النا�س.

اإقبال  ال��دورة الثانية، والأك��ر  اأما 
»اإدارة  بعنوان  فكانت  الطلبة،  قبل  م��ن 
ق�صم  رئي�س  وقدمها  ال�صاملة«،  اجل��ودة 
�صالح  اأم����ن  ال��دك��ت��ور  الأع���م���ال  اإدارة 

احل�صن.
الدورة،  على  الكبر  لاإقبال  ونظرا 
وعد احل�صن بعقدها اأكر من مرة خال 
وذلك  تطوعية،  ب�صفة  الدرا�صي  الف�صل 

لإفادة اأكرب عدد من الطاب.
األ��ق��ى ع�صو هيئة  اأخ����رى،  م��ن جهة 
التدري�س الدكتور حممود عبداهلل اأحمد، 
نف�صيتك  م��ن  »ك��ي��ف جت��ع��ل  ب��ع��ن��وان  دورة 

اأدائ���ك ومنظمتك«،  راأ����س م��ال يطور م��ن 
اإدارة اجلودة  ال��دورة جانبا من  وقد مل�صت 
ال�صاملة، وهدفت اإلى تنمية ا�صرتاتيجيات 
ال��ت��م��ي��ز ال��ق��ي��ادي ل���دى ال��ط��ل��ب��ة، وك��ذل��ك 
الأه��داف،  و�صياغة  حتديد  مهارات  تعلم 

وطريقة التخطيط ال�صرتاتيجي.
ويف ال�صياق ذاته، نظم نادي الأن�صطة 
للطالب«،  التفكر  »مهارات  بعنوان  دورة 
ق�صم  م��ن  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�صو  ق��دم��ه��ا 
ال��دك��ت��ور جم���دي حممد  احل��ا���ص��ب الآيل 
ح��م��ودة. وق��د هدفت ال���دورة اإل��ى حتقيق  
املنفعة الذاتية للطالب من خال اكت�صاب 
م���ه���ارة ال��ت��ف��ك��ر اجل���ي���د، وال����ق����درة على 

خو�س جمالت التناف�س.

بدء القبول
في الدورات التدريبية 

بعمادة المجتمع
اأعلنت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر باجلامعة، 
الف�صل  خ���ال  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  م��ن  ع���دد  تنفيذ 
وت�صمل:  احل��ايل،  اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�صي 
اللغة الإجنليزية )امل�صتوى الأول(، واللغة الجنليزية: 
ال��ت��م��ي��ز والإب�������داع يف جم��ال  ال��ت��ح��دث، ودورة  م���ه���ارة 
الفعالة  العمل  فرق  وا�صرتاتيجيات  الإداري،  التطوير 
وحت�صن الأداء. واأكدت اأن على الراغبن يف الت�صجيل، 
بلع�صان، مبنى  الأكادميي  باملجمع  العمادة  زي��ارة مقر 
بح�صاب  ال����دورة  ر���ص��وم  و���ص��داد  ال��ت��دري��ب،  ق�صم   -)2(
الباد،   ببنك  امل�صتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة 
 )SA6515000999121727240008( رقم  اآيبان 
ُيقبل  الإي���داع ول  �صند  امل��ت��درب كاما يف  ا�صم  وي��ذك��ر 

�صند ال�صراف.

نادي المجتمع 
ينظم برنامج 

»قدوتي«
عدنان األلمعي 

اأول  املجتمع  بكلية  الطابي  ال��ن��ادي  اأق���ام 
وا���ص��ت�����ص��اف  "قدوتي"،  ب��رن��ام��ج  ل���ق���اءات 
اإدارة الأعمال بالكلية الدكتور  رئي�س ق�صم 
الربنامج  وي��ه��دف  ب���دوي.  يا�صن  م��اأم��ون 
اإل���ى ال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات وال��ك��ف��اءات 
هيئة  اأع�صاء  من  اجلامعة  داخ��ل  املوجودة 
ن��ب��ذة خمت�صرة  ت��ق��دمي  ال��ت��دري�����س، ع���رب 
التعليم والعمل مبا يعود  عن جتربتهم يف 
ال��ط��اق��ات  ال��ه��م��م وت��وج��ي��ه  بالنفع و���ص��ح��ذ 
ل���دى ال���ط���اب، وذل����ك ع���ن ط��ري��ق بع�س 
القتداء  اإل��ى  بدورها  تقود  التي  الن�صائح 
النجاح والتميز  اإلى  وت��وؤدي  النماذج،  بهذه 

يف املجالن العلمي والعملي.
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أخبار الجامعةأخبار الوطن

»جامعة بال تدخين«..
حملة بمجتمع 

الخميس
عدنان األلمعي 

اأ�شلوبا  باخلمي�س،  املجتمع  بكلية  الطالبي  الن�شاط  ن��ادي  ابتكر 
جديدا ملكافحة التدخن، وذلك من خال حملة عنوانها »جامعة 
ب��ا ت���دخ���ن«، وج���اب خ��ال��ه��ا ف��ري��ق راك��ب��ي ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة 
با  »جامعة  عنوانها  لف��ت��ات  حاملن  املجمع،  اأرج���اء  »ب��اي��ك��رز«، 
ت��دخ��ن« ت��دع��و اإل���ى الإق����اع ع��ن ال��ت��دخ��ن، وت�صد الن��ت��ب��اه اإل��ى 
اأ�صراره. ولقت الفكرة ا�صتح�صان الطاب الذين جتمهروا حول 

الدراجات النارية. 

طالب نادي 
العلوم الطبية 

يزورون جازان
الطابي  النادي  التعاون بن  اإط��ار  يف 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
بخمي�س م�صيط، وق�صم ال�صحة العامة 
بالكلية، قام طاب كلية العلوم الطبية 
جامعة  اإل��ى  علمية  ب��زي��ارة  التطبيقية 
ال���زي���ارة ج��ولت  ج����ازان. وق���د تخللت 
ميدانية يف ميناء جازان وزي��ارة مركز 
ال�صحي  وامل��ح��ج��ر  ال�صحية  ال��رق��اب��ة 
بامليناء. وتهدف هذه الزيارة اإلى زيادة 
املعارف وتبادل اخلربات والتعرف على 

معامل مدينة جازان.

عدنان األلمعي

إدارة األعمال
بطال لدوري علوم 

ظهران الجنوب
عدنان األلمعي 

برعاية عميد كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب الدكتور م�صفر بن اأحمد 
الوادعي،  وح�صور وكيل الكلية الدكتور حممد بن عبد اهلل القحطاين، اختتم  
دوري كاأ�س عميد كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب لكرة القدم  على اأر�س 
اإدارة الأعمال على فريق  كادميي باملحالة، بفوز فريق ق�صم  ملعب املجمع الأ
ق�صم احلا�صب الآيل ب�� 5/�صفر.  وتّوج الفريق الفائز  بكاأ�س البطولة، ووزعت 
امل��ي��دال��ي��ات ع��ل��ى بقية ال��اع��ب��ن، وح�����ص��ر ال��ت��ت��وي��ج ع���دد م��ن اأع�����ص��اء هيئة 

التدري�س، و اأع�صاء النادي، وجمهور من طلبة الكلية. 
مكافحة  وح���دة  بالتعاون مع  ال��ط��اب��ي��ة  الأن�����ص��ط��ة  ن���ادي  اأن  ي��ذك��ر 
وذلك  الاعبن،  �صرت  على  للتدخن«،  »ل  �صعار  األ�صق  بالكلية  التدخن 
برنامج توعوي هدفه الو�صول اإلى اأكرب عدد من املدخنن مل�صاعدتهم على 
الإقاع عن التدخن.  وتبنى نادي الأن�صطة هذه الفكرة من منطلق من 

ميلك الإرادة ميتلك القوة.
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متابعات

5 توصيات تختتم جلسات اللقاء العلمي الرابع
من تاريخ الملك خالد

عبدالعزيز رديف 

اختتم كر�صي امللك خالد باجلامعة، فعاليات 
ل��ق��ائ��ه ال��ع��ل��م��ي ال����راب����ع م���ن ت���اري���خ امل��ل��ك 
امل��ق��ام بفندق ق�صر  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  خ��ال��د 
املا�صين،  واخلمي�س  الأرب��ع��اء  يومي  اأب��ه��ا، 
اململكة  يف  الجتماعية  )اجل��وان��ب  ب��ع��ن��وان 
بن  خالد  امللك  عهد  يف  ال�صعودية  العربية 

منطقة  اأم���ر  �صمو  ب��رع��اي��ة  ع��ب��دال��ع��زي��ز(، 
في�صل  الأم��ر  امللكي  ال�صمو  ع�صر �صاحب 

بن خالد بن عبدالعزيز.
و���ص��م��ل ال��ل��ق��اء اأرب����ع ج��ل�����ص��ات، مت من 
قدمها  علمية،  ورق���ة   23 مناق�صة  خالها 
نخبة من الباحثن وامل�صاركن، اإ�صافة اإلى 
امللك  ت��اري��خ  ح��ول  مفتوحة  ح��واري��ة  جل�صة 

خالد، رحمه اهلل.

 – خ��ال��د  امل��ل��ك  عهد  يف  ال�صعودية  العربية 
رحمه اهلل – ويف جوانب حياته ال�صخ�صية، 
وت�����ن�����اول ج����وان����ب ل ت������زال ه���ن���اك ح��اج��ة 
لدرا�صتها والبحث فيها، مثل اأثر امللك خالد 
ال���دع���وة داخ����ل اململكة  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، يف 
اجلهود  توحيد  يف  دوره  وكذلك  وخارجها، 
العربية والإ�صامية يف مواجهة التحديات، 

اإ�صافة اإلى دور املراأة يف التنمية يف عهده.

كما اأو�صى امل�صاركون ب�صرورة الإفادة 
ومن�صات  احل��دي��ث��ة،  التقنية  و���ص��ائ��ل  م��ن 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ت��اري��خ 
امللك خالد، وجهوده يف تطوير اململكة، من 
خال اإعداد مواد علمية خمت�صرة ومركزة، 
وبثها عرب تلك الو�صائل، اإ�صافة اإلى البحث 
ع��ن اجل���وان���ب غ��ر امل���دون���ة يف ح��ي��اة امللك 
ال�صفهية  ال��رواي��ة  توثيق  خ��ال  خالد، من 

منها  لت�صتفيد  ون�صرها،  ل��ه  للمعا�صرين 
الأجيال احلالية والقادمة.

ب�صرورة  امل�صاركون  اأو�صى  وكذلك   
بن  العلمية  ال�صراكة  تنمية  اإل��ى  ال�صعي 
الكر�صي واجلهات البحثية املماثلة داخل 
اإلى  الكر�صي  �صعي  مع  وخارجها،  اململكة 
ع��ق��د ن�����ص��اط��ات��ه ال��ع��ل��م��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات 

ال�صعودية.

اللقاء  يف  اخلتامية  اجلل�صة  واأو���ص��ت 
ب��ب��ع��ث ب��رق��ي��ات ���ص��ك��ر وت��ق��دي��ر مل��ق��ام خ���ادم 
احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن، و���ص��م��و ويل ع��ه��ده 
اأم����ر منطقة ع�����ص��ر، ملا  الأم�����ن، ول�����ص��م��و 
بذلوه من جهود ملمو�صة يف خدمة الوطن 
ب�صفة  العلمي  البحث  وجوانب  ع��ام،  ب�صكل 
عقد  ا�صتمرار  ���ص��رورة  اإل��ى  اإ�صافة  خا�صة، 
اململكة  ت��اري��خ  يف  للبحث  العلمية  ال��ل��ق��اءات 

الجوانب األمنية والخيرية.. في جلسات اليوم الثاني
�صلط اللقاء العلمي الرابع من تاريخ امللك 
كر�صي  نظمه  ال��ذي  عبدالعزيز،  بن  خالد 
اأب��ه��ا،  ق�صر  بفندق  باجلامعة  خ��ال��د  امل��ل��ك 
الأرب����ع����اء واخل��م��ي�����س امل��ا���ص��ي��ن، يف ي��وم��ه 
واخلرية  الأمنية  اجلوانب  على  الأخ��ر، 

يف عهد امللك خالد.
وبداأت فعاليات اليوم الثاين والأخر 
ب��ج��ل�����ص��ة ع���ل���م���ي���ة، ت���راأ����ص���ه���ا ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
وق��دم  الكا�صي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الرتبية 
تركي  بن  مرتك  الدكتور  الباحث  خالها 
ال��دور  ع��ن  حت��دث��ت  درا���ص��ة  ال�صبيعي،  درع 
باملدينة  اخل��ري��ة  للجمعيات  الجتماعي 
امل���ن���ورة يف ع��ه��د امل��ل��ك خ��ال��د، ���ص��ارب��ا املثل 
بجمعية ال���رب اخل��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��د اإح���دى 
طيبة  وجمعية  باململكة،  اجلمعيات  اأق���دم 
اخل���ري���ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��اأ���ص�����ص��ت �صنة 
ن�صوي،  واأع�����ص��اء  اإدارة  مبجل�س  ١3٩٩ه������ 
وعملت على تقدمي خدمات خرية متميزة 

ملجتمع املدينة املنورة .
ك���م���ا ا���ص��ت��ع��ر���س ال���ب���اح���ث الأ����ص���ت���اذ 
اأثر  اأحمد حممد،  اإبراهيم جال  الدكتور 
وتطورها  املجتمع،  على  الأمنية  املوؤ�ص�صات 
يف ع��ه��د امل��ل��ك خ��ال��د، حم����اول يف درا���ص��ت��ه 
املجتمع،  على  الأمنية  املوؤ�ص�صات  اأثر  اإب��راز 
م��ن خ���ال احل��دي��ث ع��ن ال��ت��ط��ورات التي 
طراأت عليها وا�صتطاعت مبقت�صاها تقدمي 
خدمات جليلة للمجتمع يف اململكة العربية 

ال�صعودية حينذاك .
بدوره، �صارك الباحث الأ�صتاذ حممد 
حم��م��ود اأح��م��د امل��ي��م��ي، ب��ورق��ة بحثية عن 
امللك  عهد  يف  الق�صائي  ال��ن��ظ��ام  "تطور 
خ���ال���د، واأث������ره ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ع��ودي: 

كيف  خ��ال��ه��ا  واأو����ص���ح  تاريخية"،  درا���ص��ة 
اأبرز النتائج  كان حتقيق العدل واحدا من 
الق�صائي يف  النظام  على هذا  ترتبت  التي 
عهد امللك خالد يف جممل جوانب احلياة، 
واأهمها متابعة �صوؤون ال�صجناء، ومعاملتهم 
العدالة  بالإن�صانية، وحتقيق  تليق  معاملة 

عند الف�صل يف اخل�صومات.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���دم ال��ب��اح��ث الأ���ص��ت��اذ 
بحثا  بيومي،  فهيم  علي  حممد  الدكتور 
امللك خالد  اأبرز ما مييز �صخ�صية  تناول 
– رحمه اهلل –، وما متيز به عهده اأي�صا 
م��ن ط��ف��رة اق��ت�����ص��ادي��ة ك��ب��رة جن��ح��ت يف 
ب��وج��ه ع���ام، وم��ن �صمنها  ال��ب��اد  تطوير 
ب�صبب  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال���رع���اي���ة  ج���وان���ب 
التو�صع يف جمال ت�صدير النفط، وارتفاع 
���ص��ع��ره ب�������ص���ورة وا����ص���ح���ة، م��و���ص��ح��ا اأن 
اأب��رز  من  ك��ان  الجتماعي  ال�صمان  نظام 
جم���الت ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، م�صرا 
الأ�صرة يف منطقة  اإل��ى جناحه يف حماية 
تو�صع  حيث  خ��ال��د،  امل��ل��ك  عهد  يف  ع�صر 
يف اإن�����ص��اء م��ك��ات��ب ال�����ص��م��ان الج��ت��م��اع��ي 
اأبها وخمي�س  يف ع��دد من م��دن ع�صر يف 
م�صيط وحمايل ع�صر وظهران اجلنوب 

والنما�س، وغرها من البلدان .
وب���ن ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور م��اه��ر علي 
ج��ل��ب��ط يف ب��ح��ث ����ص���ارك ب����ه، ال�����دور امل��ه��م 
للملك خالد يف دعم م�صروعات التنمية يف 
بلدان العامل املختلفة، وما قام به من اإن�صاء 
اق��ت�����ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ودينية  مل��وؤ���ص�����ص��ات 
اأن من  واأك��د  ال��ع��امل.  للم�صلمن يف  داعمة 
العربية  اململكة  م�صاركة  اأبرز هذه اجلهود 
تاأ�صي�س  يف  خالد  امللك  عهد  يف  ال�صعودية 

البعد  وه��و  األ   - اهلل  -رح��م��ه  عبدالعزيز 
الإن�������ص���اين ال����ذي حت����اول ال���درا����ص���ة اإل��ق��اء 
ال�����ص��وء ع��ل��ي��ه، م���ن خ����ال رع���اي���ة اإح����دى 
فئات املجتمع التي حظيت برعاية واهتمام 
الح���ت���ي���اج���ات  ف���ئ���ة ذوي  وه�����ي  ك���ب���ري���ن، 
الهتمام  اإن  القول  ميكن  الذين  اخلا�صة 
بهم يعد مقيا�صا عادل ومن�صفا ملدى تقدم 

وحت�صر اأي �صعب من ال�صعوب.
واأل����ق����ى حم���م���ود ال�������ص���وء ع��ل��ى اأه���م 
امل���وؤ����ص�������ص���ات الج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ي ق��دم��ت 
يف  اخلا�صة  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  خدماتها 
املنطقة ال�صرقية من اململكة، ونوعية تلك 
النف�صي  امل�صتوى  على  وتنوعها  اخلدمات، 
وال�صحي والتعليمي والوظيفي، وتاأهيلهم 
لكي يكونوا عن�صرا فعال وبناء يف املجتمع.

حممد  الدكتور  الباحث  وا�صتعر�س 

ع������ادل ب����ن اأح����م����د ����ص���وك ج���ه���ود امل��م��ل��ك��ة 
اآ�صيا  �صرق  جنوب  يف  والتنموية  الإغ��اث��ي��ة 
 �١٩75 ١٤02ه���/  امللك خالد"١3٩5�  يف عهد 

١٩٨2م ".
ويف ال�����ص��ي��اق ن��ف�����ص��ه، ن��اق�����س ال��ب��اح��ث 
الكربى  التحولت  بوعام  �صاعد  الدكتور 
ل���ل���ع���م���ل اخل�������ري يف ع���ه���د امل����ل����ك خ���ال���د 
)اجل���م���ع���ي���ات اخل���ري���ة من����وذج����ا(، وق���ال 
اخل��ر  ب��ع��ه��د  خ���ال���د  امل���ل���ك  ع��ه��د  "عرف 
تاريخ  يف  حا�صما  منعرجا  وك��ان  والإمن����اء، 
تاأ�صي�س العمل اخلري وتطويره وتقنينه، 
وظ��ه��رت اجلمعيات اخل��ري��ة ع��ام ١3٨0ه��� 
يف اململكة بقرار من وزارة العمل وال�صوؤون 
�صنة ١3٨٤  ال�����وزارة  واأق����رت  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
"نظام اجلمعيات  ب��ا���ص��م  ي��ع��رف  ن��ظ��ام��ا  ه��� 

واملوؤ�ص�صات الجتماعية الأهلية" -

غ���ر ب��ع��ي��د ع��م��ا ���ص��ب��ق، ق���ال ال��ب��اح��ث 
اإن  خ��ال��د ح�صن حم��م��ود ح�صن  ال��دك��ت��ور 
عهد  يف  الجتماعية  التنمية  مظاهر  اأب��رز 
امللك خالد هو افتتاح عدد كبر من مراكز 
اخل���دم���ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وب���رام���ج ال��رع��اي��ة 
الحتياجات  ل���ذوي  امل��وج��ه��ة  الجتماعية 

والظروف اخلا�صة، ومنهم الأيتام.
وب��ّن الباحث ال��دك��ت��ور ف��وزي ع��ارف 
الجتماعية  املوؤ�ص�صات  دور  علي،  اإبراهيم 
املعيلة  وامل���راأة  واملر�صى  اليتامى  رعاية  يف 
– امللك خالد  اإقليم ع�صر خ��ال عهد  يف 
وبو�صوح  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  اهلل-،  رحمه 
امل��ره��ف��ة  امل�������ص���اع���ر  اه���ت���م���ام احل����اك����م ذي 
مبختلف فئات رعيته، وهو ما يوؤكد البعد 
الإن�صاين يف �صخ�صية امللك خالد – رحمه 

اهلل تعالى-.

ال��ب��ن��ك الإ����ص���ام���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وات���خ���اذه���ا 
مقرا له يف مدينة ج��دة، حيث ك��ان تفعيل 
بهدف  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ص��ادي  ن�صاطه 
م�صاعدة الدول الفقرة يف العامل، ل�صيما 
يف اأفريقيا واآ�صيا يف حل م�صكات البطالة، 
والت�صخم وتباطوؤ النمو، واختال موازين 
امل��دف��وع��ات لأغ��ل��ب تلك ال���دول؛ مم��ا جعل 
بارزة  ومكانة  فريدا  اإمنائيا  دورا  للمملكة 

يف العامل .
وت���ط���رق ال���ب���اح���ث ال���دك���ت���ور حممد 
لتعزيز  ال�صيف  عبدالرحمن  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
الأم������ن ال��ف��ك��ري وت��ن��م��ي��ت��ه  ل��ل��م��واط��ن يف 
وتوجيه  اهلل-،  -رح��م��ه  خ��ال��د  امل��ل��ك  ع��ه��د 
والإعامية  والتعليمية  الدينية  املوؤ�ص�صات 
للعمل-  املجتمع،  يف  الر�صمية  وال�صبابية 
يغلب  ���ص��واب��ط حم���ددة  وف��ق  اهلل-  بف�صل 
اأث��ره��ا  يقلل  الع���ت���دال، مم��ا  ع��ل��ى طابعها 
ال�صلبي يف التطرف الديني، ويف النحراف 
اإليه،  والنتماء  الوطن  مفهوم  يف  الفكري 
باملدار�س  ر�صائلها  طريق  عن  حت��اول  وهي 
والأن����دي����ة والإع�������ام وامل�����ص��اج��د وخ��ط��ب��ة 
اجلمعة واأن�صطة امل�صجد الثقافية والدينية 
امل��ت��ن��وع��ة اأن ت��ع��ال��ج ال��ت�����ص��ورات اخل��اط��ئ��ة 
ب��اأ���ص��ل��وب امل��ن��اق�����ص��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، وامل��ك��ا���ص��ف��ة 
ال�صريحة؛ مما ي�صهم يف تقوية ورفع درجة 
النتماء الوطني، ونبذ الأطروحات اخلفية 
الإن�صان  بن  التعار�س  تزعم  التي  واملعلنة 
يحمل  وم��واط��ن  ل��دي��ن��ه،  خمل�س  كم�صلم 

الولء واحلب لباده يف اآن معا.
اأحمد  يا�صر  الدكتور  الباحث  وذك���ر  
ع��ب��دال��رازق حم��م��ود يف درا���ص��ت��ه اأح���د اأه��م 
اجل����وان����ب يف ���ص��خ�����ص��ي��ة امل���ل���ك خ���ال���د بن 

جلسات 
حوارية 
تستعرض 
سيرة 
الراحل

ساره القحطاني
وعبدالعزيز رديف

 
تاريخ  من  الرابع  العلمي  اللقاء  انطلق 
اأقيم  ال��ذي  عبدالعزيز،  بن  خالد  امللك 
الأربعاء  اأبها خال يومي  بفندق ق�صر 
)اجلوانب  بعنوان  املا�صين،  واخلمي�س 
الجتماعية يف اململكة العربية ال�صعودية 
يف ع��ه��د امل��ل��ك خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز(، 
تاريخ  ح��ول  مفتوحة  ح��واري��ة  بجل�صات 
امللك خالد، اأدارها مدير جامعة اجلوف 
الب�صري،  اإ���ص��م��اع��ي��ل  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ 
وحتدث فيها كل من امل�صت�صار بالديوان 
امل��ل��ك��ي الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
ال�����ص��وؤون  ووزي����ر  ال��رتك��ي،  عبداملح�صن 
الجتماعية �صابقا الأ�صتاذ الدكتور علي 

بن اإبراهيم النملة.

امل���������ص����ارك����ون يف اجل��ل�����ص��ة  وق��������دم 
امل��ف��ت��وح��ة ن��ب��ذة ع���ن ت���اري���خ ح��ي��ات��ه��م يف 
عهد امللك الراحل خالد بن عبدالعزيز، 
�صهدتها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��ورات احل�����ص��اري��ة 
امل���م���ل���ك���ة يف ت���ل���ك احل���ق���ب���ة، وح���ر����ص���ه، 
التعليمية،  العملية  على  ل��ه،  اهلل  غفر 

ونه�صتها وتطويرها.
واأ���ص��ار ال��رتك��ي اإل���ى اأن ف��رتة حكم 
امللك خالد كانت مميزة يف �صتى املجالت، 
اأن  اإل��ى  التعليم، لفتا  �صيما جم��الت  ل 
الإم��ام يف منطقتي  افتتاح فروع جامعة 
ع�صر والق�صيم كان يف عهده، كما وجه 
بفتح كلية لل�صريعة يف الأح�صاء، موؤكدا 
اأن جميع مراحل التعليم �صهدت تطورا 

ومنوا كبرا يف عهده.
اأك��د النملة خال اجلل�صة،  ب��دوره، 
اأن امللك خالد، اأول من اأقر اإقامة دورات 

العدد 216  |  08 ربيع األول 1439  |  26 نوفمبر 2017



متابعاتأخبار الوطن

سارة القحطاني

اليوم  فعاليات  يف  ب��اح��ث��ات  �صت  ���ص��ارك��ت 
ال��راب��ع من  ال��ل��ق��اء العلمي  الأخ����ر م��ن 
ت����اري����خ امل���ل���ك خ���ال���د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، 
بعنوان )اجلوانب الجتماعية يف اململكة 
العربية ال�صعودية يف عهد امللك خالد بن 
ال�صوء  و�صلطن  �صعود(،  اآل  عبدالعزيز 
على جهود املراأة والتنمية الجتماعية يف 

عهد امللك خالد.
ران��دا  ال��دك��ت��ورة  الباحثة  وتطرقت 
حم��م��د اأب���وب���ك���ر ع���ب���داخل���ال���ق اإل�����ى دور 
باملنطقة  الجتماعية  التنمية  يف  امل���راأة 
ال�صرقية يف عهد امللك خالد، رحمه اهلل، 
الفعالة  واإ�صهاماتها  مب�صاركتها  واإميانه 
اأحد  لكونها  الجتماعية،  امل�صروعات  يف 
ال��ع��ن��ا���ص��ر امل��ه��م��ة ل��ب��ن��اء ال���وط���ن، حتى 
ت��ع��زي��ز دوره����ا الق��ت�����ص��ادي  تتمكن م��ن 
الذي  ال�صعودي  املجتمع  والجتماعي يف 

يعتز بها، وبكل طوائفه واأطيافه.

الباحثة  ا�صتعر�صت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
ال��دك��ت��ورة م��رف��ت ر���ص��ا اأح��م��د ح�صنن 
ع�صر  يف  الجتماعية  التنمية  حم��م��د، 
يف عهد امللك خالد ١3٩5-١٤02 )١٩75-
١٩٨2(، والهتمام برباجمها التنموية يف 
املجال الجتماعي، وذلك بافتتاح مراكز 
وبرامج  الجتماعية،  واخلدمة  التنمية، 
رع���اي���ة الأم����وم����ة وال��ط��ف��ول��ة، وت��دع��ي��م 
مع  ال�صباب،  ورعاية  البيئية،  ال�صناعات 
والثقافية،  الجتماعية،  الربامج  توفر 

وال�صحية، والزراعية.
ال��دول��ة  اأن  الباحثة  اأو���ص��ح��ت  كما   
يف ع���ه���د امل���ل���ك خ���ال���د اأول�������ت ال��ن�����ش��اط 
فاأ�صرفت  واهتمامها،  غايتها  التعاوين 
ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة، واه��ت��م��ت 
ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات واجل���م���ع���ي���ات اخل���ري���ة يف 
ع�صر، التي خطت خطوات كبرة يف دفع 
عجلة العمل الجتماعي، م�صاركة بذلك 
اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة يف جم���ال ال��رع��اي��ة 

والتنمية املختلفة.

و�صاركت الباحثة اأمل اأحمد هنيدي 
احل���رب���ي ب��ا���ص��ت��ق��راء ل���ل���دور ال��ت��اري��خ��ي 
والج���ت���م���اع���ي ال������ذي ق���ام���ت ب����ه امل������راأة 
ال�����ص��ع��ودي��ة، ب��رع��اي��ة واه��ت��م��ام م���ن قبل 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الأم��ر  ولة 
ب��اجل��ان��ب الج��ت��م��اع��ي، وم���ا ت��ول��ي��ه من 

اأهمية يف هذا املجال.
 وه���دف���ت ال���درا����ص���ة اإل����ى ب��ي��ان دور 
امل�����راأة الج��ت��م��اع��ي يف ع��ه��د امل��ل��ك خ��ال��د 
وانعكا�صاته  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز،  ب��ن 
ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع ال���������ص����ع����ودي، مم����ا ت���رك 
املجتمعية،  التنمية  يف  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر 
وم�������ص���ارك���ت���ه���ا يف امل���وؤ����ص�������ص���ات اخل���ري���ة 
يف  وا���ص��ح��ة  ب�صمة  تعد  فهي  الن�صائية، 
ال�����ص��ع��ودي، لقيامها  امل��ج��ال الج��ت��م��اع��ي 
ظل  يف  والجتماعية  التعليمية  ب���الأدوار 
من  اأن  واأو�صحت  الإ�صامية،  ال�صريعة 
ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ي���اأت���ي ال��ب��ح��ث ا���ص��ت��ع��را���ص��ا 
جل����ه����ود امل������������راأة ال���������ص����ع����ودي����ة ودوره��������ا 
الج���ت���م���اع���ي يف ع���ه���د امل���ل���ك خ���ال���د ب��ن 

تغرا  اأحدثت  والتي  اهلل،  رحمه  العزيز، 
يف حياة املجتمع ال�صعودي بدورها الفاعل 

والنا�صط.
كرمية  الدكتورة  الباحثة  وتطرقت 
ع���ب���دال���روؤوف حم��م��د ال���دوم���ي اإل����ى دور 
املجتمع احلائلي يف عهد  تنمية  امل��راأة يف 
القت�صادي يف  ن�صاطها  امللك خالد، مثل 
جمالت الفاحة، واحلرف، وال�صناعات، 
وال���ت���ج���ارة، وال��ب��ي��ع، وال�������ص���راء، ودوره����ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي، وم�����ص��ارك��ت��ه��ا يف امل��وؤ���ص�����ص��ات 
داخ��ل  ومكانتها  املختلفة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع، ودوره�������ا يف احل���ي���اة ال��ع��ل��م��ي��ة 
الن�شاط  خدمة  يف  واإ�شهامها  والثقافية، 

العلمي، وعطائها الفكري والأدبي.
على ال�صعيد ذاته، اأو�صحت الباحثة 
م��دين، يف  اإب��راه��ي��م  عمر  الدكتور جميلة 
ودوره��ا  ال�صناعية  التنمية  قدمته،  بحث 
يف التغر الجتماعي يف عهد امللك خالد، 
العامل  م��ن��ه��ا:  ال��ع��وام��ل،  م��ن  مبجموعة 
والقت�صادي،  وال�صناعي،  التكنولوجي، 

وال�صيا�صي، موؤكدة اأن للدولة تاأثرا قويا 
ومبا�صرا يف اإحداث هذا التغر، فهي التي 
التنمية  خطط  وت�صع  ال�صيا�صات،  تر�صم 

والإ�صاح.
التغر  اإلى تتبع  البحث  وهدفت يف 
الج���ت���م���اع���ي ال������ذي اأح���دث���ت���ه ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�صناعية يف عهد امللك خالد، يف خمتلف 

جمالت احلياة الجتماعية يف الباد.
اأه���داف  اأن���ه لتحقيق  اإل���ى   واأ����ص���ارت 
التاريخي  املنهجن  ا�صتخدام  مت  البحث 
اإل����ى  ال���ب���ح���ث  وال���و����ص���ف���ي، ومت ت��ق�����ص��ي��م 
التنمية  ع��ن  احل��دي��ث  اأح��ده��م��ا:  ق�صمن، 
والق�صم  خ��ال��د،  امل��ل��ك  عهد  يف  ال�صناعية 
الآخ����ر ي��ت��ح��دث ع��ن ال��ت��غ��ر الج��ت��م��اع��ي 
عهد  يف  ال�صناعية  التنمية  اأحدثته  الذي 

امللك خالد.
ال���دك���ت���ورة هنية  ال��ب��اح��ث��ة   ووق���ف���ت 
حممد احل�صن عبيد، يف ورقة بحثية، على 
التغر الجتماعي واأثره التنموي يف عهد 
به  متيز  وم��ا  عبدالعزيز،  ب��ن  خالد  امللك 

داخليا  �صيا�صي  وا�صتقرار  عهده من هدوء 
وخارجيا؛ مما انعك�س اإيجابا على الأو�صاع 
الجتماعية يف الباد. وهدفت الورقة اإلى 
�صاحب  ال���ذي  الجتماعي  التغر  درا���ص��ة 
املجتمع  التنموي على  واأثره  الفرتة،  تلك 
ال�����ص��ع��ودي، م��ف��رت���ص��ة اأن ه��ن��اك ت��غ��ي��را 
اجتماعيا وا�صعا حدث يف عهده، فانعك�صت 
اآث�����اره ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت، 
ولإثبات اأو نفي تلك الفر�صية ا�صتخدمت 
ال���ورق���ة امل��ن��ه��ج��ن ال��و���ص��ف��ي وال��ت��اري��خ��ي، 
ملادة  الازمة  املعلومات  واعتمدت يف جمع 
واملراجع  ال�صابقة  الدرا�صات  الدرا�صة على 

املتخ�ص�صة.
وت��و���ص��ل��ت اإل����ى ع����دد م���ن ال��ن��ت��ائ��ج، 
امللك  تبناها  ال��ت��ي  العنا�صر  اأن  اأه��م��ه��ا: 
التنمية،  التعليم،  رع��اي��ة  واأول��ه��ا  خ��ال��د، 
ال��ث��ق��اف��ة، ك����ان ل��ه��ا اأث�����ر ف���اع���ل يف تغر 
ال�صلوك لدى املواطن ال�صعودي، كما اأنها 
مثلت راأ�س الرمح يف حماربة الفقر، ودرء 

النزاعات، ون�صر ثقافة ال�صام واملحبة
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قبل  وتهيئتهم  لتثقيفهم  للمبتعثن 
بعثتهم، م�صرا اإلى اأن تلك البذرة يجب 
اإق��ام��ة  يف  وال���ص��ت��م��رار  عليها  احل��ف��اظ 
املبتعثن  لتح�صن  ال����دورات  ه��ذه  مثل 
مع  وال��ط��رق  الو�صائل  اختلفت  لو  حتى 

اختاف الزمن وتطوره.
اللقاء،  توا�صلت جل�صات  ذلك،  بعد 
اأب��ح��اث  �صتة  الأول�����ى   اجلل�صة  و�صملت 
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت م���واق���ف امل���ل���ك خ���ال���د بن 
النبيلة،  و�صفاته  الإن�صانية،  عبدالعزيز 
واملجتمع  ال�صخ�صيات  ببع�س  وعاقته 

ال�صعودي يف خطبه.
ال��ب��اح��ث الأ���ص��ت��اذ الدكتور  وت��ن��اول 
عو�س معيو�س اجلميعي يف بحثه جانب 
احللم والأن���اة ول��ن اجل��ان��ب واأث��ره��ا يف 
خالد  امللك   حياة  يف  الإن�صانية  املواقف 

بن عبدالعزيز.

و���ص��ع��ى خ���ال درا���ص��ت��ه اإل����ى ر���ص��د 
وحت��ل��ي��ل ب��ع�����س ���ص��م��ات امل��ل��ك خ��ال��د بن 
التي  و�صفاته،  اهلل  رح��م��ه  عبدالعزيز، 
والأن��اة  واحل�صافة،  احللم،  اأب��رزه��ا  من 
ول������ن اجل����ان����ب وال���������ص����رب، وال�����ذك�����اء، 
املواقف  يف  واأثرها  والرحمة،  وال�صدق، 
تعد  اإذ  خ��ال��د،  امللك  حياة  يف  الإن�صانية 
م��رح��ل��ة ح��ك��م��ه ع��ام��ة ب����ارزة يف ت��اري��خ 
�صهدته  وما  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
ال����ب����اد م����ن من����و اق���ت�������ص���ادي م���زده���ر 
وح�صافته،  امل��ل��ك،  حنكة  بح�صن  اأ�صهم  
ل�صوؤون  قيادته  وح�صن  وذكائه،  ودهائه، 
الدولة، يف ازدهار جوانب عدة، كان من 
والجتماعي  الإن�صاين  اجلانب  �صمنها 
ما  اإل��ى  م�صرا  وال�صناعي،  والتعليمي 
اأثر  من  الإن�صانية  املواقف  تلك  حققته 

بارز يف هذا اجلانب.

من  نتائج،  اإل���ى  الباحث  وخل�س 
اأهمها ما كان ل�صخ�صه، رحمه اهلل، من 
ال�صعودي؛  املجتمع  التنمية يف  اأث��ر يف 
به من حنكة  يتمتع  ك��ان  اإذ بف�صل ما 
وح�صافة وكرم خلق ولن جانب وثقة 
و�صرعة  احتمال  وقوة  و�صرب  بالنف�س 
بديهة، ا�صتطاع، بكل اقتدار،  الإ�صهام 
يف حل ما يواجه النا�س من م�صكات 
من  يواجههم  وم��ا  العموم،  وج��ه  على 
مع�صات يف اجلوانب الإن�صانية ب�صكل 

خا�س.
الأ�صتاذ خ��امت بن  ق��دم  من جانبه، 
»ال��ب��ذل  ب��ع��ن��وان  بحثا،  ال�صمري  ف�صي 
الإن�صانية  املواقف  من  جانب  والعطاء: 
امللك خالد«، تناول من خاله  يف حياة 
امللك  �صخ�صية  يف  الإن�صانية  اجل��وان��ب 
الكثرين  اإبهار  حمل  باتت  حتى  خالد 

مم��ن ع��ا���ص��روه. وذك����رت ال���درا����ص���ة  ما 
ام��ت��از ب��ه م��ن ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء وال��ك��رم 
وغ���ره���ا م���ن اخل�����ص��ال ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي 

عرف بها امللك خالد.
اهلل  عبد  جمعان  ال��ب��اح��ث  وت��ن��اول 
م�صفر ال�صهراين يف درا�صته عاقة امللك 
خالد ببع�س ال�صخ�صيات خارج اململكة، 
على  الباد  حكم  ت�صلمه  منذ  وحر�صه 
ب��روؤ���ص��اء  ع��اق��ت��ه  تر�صيخ  يف  الج��ت��ه��اد 
ال����دول الأخ����رى وم��ل��وك��ه��ا، »ف��ل��ق��د بنى 
�صيا�صته اخلارجية على ال�صداقة، وكان 
ت��ق��وي��ة ع��اق��ات اململكة  ح��ري�����ص��ا ع��ل��ى 
اأي�صا  وحر�س  والثقافية،  القت�صادية 
ع��ل��ى ع����دم ال��ت��دخ��ل يف ����ص���وؤون ال����دول 

الداخلية«.
وا�صتعر�س الباحث الدكتور عا�صم 
حممد اأمن ح�صن، ال��دور الذي قام به 

اأدب ال�صرة الذاتية ال�صعودي يف اإحداث 
التغير  الجتماعي يف عهد امللك خالد 
اأدب��ا  لكونه  ���ص��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  ب��ن عبد 
ُي��ك��ت��ب ل��ك��ي ي��ت��ع��ظ ب���ه، وي��ن��ق��ل جت��رب��ة 
ال��ك��ات��ب ل���اآخ���ري���ن، م���ن اأج�����ل ت��ف��ادي 
الوقوع فيما وقع به الكاتب من اأخطاء، 
وت��ع��زي��ز م���ا اأ����ص���اب ف��ي��ه خ���ال رحلته 
اأنه حدثت طفرة  اإلى  احلياتية، م�صرا 
اأدب ال�صرة الذاتية يف اململكة  يف تطور 
امللك  حكم  ف��رتة  يف  ال�صعودية  العربية 
خالد، رحمه اهلل، واعتنى بهذا النوع من 
اأهمية  اإدراك��ا منه ملدى  الأدب �صخ�صيا، 
ولأهميته  الأخاقي،  ودوره  الأدب  هذا 
يف اإحداث نقلة نوعية يف تطوير املجتمع 

وحتقيق الإ�صاح.
ال���دك���ت���ور فتحي  ال���ب���اح���ث  وق�����دم 
درادك����������ة ب���ح���ث���ا ب����ع����ن����وان »ال����ع����اق����ات 

ال�������ص���خ�������ص���ي���ة ب�����ن امل�����ل�����ك خ�����ال�����د ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وامل���ل���ك ح�����ص��ن ب���ن ط��ال 
ال��ع��اق��ات  اأن  م���وؤك���دا   ،»١٩٨2-١٩75
بخ�صو�صية  ات�صمت  الأردنية  ال�صعودية 
مم����ي����زة ع�����ن غ����ره����ا م�����ن ال���ع���اق���ات 

العربية.
ب�����دوره، ت��ط��رق ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور 
فهد العتيق للدرا�صات العلمية يف تاريخ 
العزيز، رحمه اهلل،  امللك خالد بن عبد 
فمنها  خمتلفة،  اأبعاد  ذات  اأنها  واأو�صح 
اأو  ه��و ثقايف  م��ا  تاريخي، ومنها  ه��و  م��ا 
التي  الأبعاد  تلك  اأه��م  ولعل  اقت�صادي، 
مت�س حياة املجتمع البعد الجتماعي يف 
العزيز، رحمه  بن عبد  امللك خالد  فكر 
من  ال�صعودي  املجتمع  يف  وتاأثره  اهلل، 
اأح��دث��ه يف  وم��ا  وكلماته،  خ��ال خطبه 

عهده من تنمية اجتماعية.
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فعاليتان بقسم اإلعالم واالتصال
سارة القحطاني 

»�صالون  فعالية  والت�����ص��ال  الإع���ام  ق�صم  لطالبات  الإع��ام��ي  ال��ن��ادي  نظم 
وتبادل   والثقافية  الأدبية  الكتب  من  عدد  ملناق�صة  اخلام�س»  الثقايف  ال��وراق 
اأدب��ي��ة ه��ي: »الإ���ص��ام بن  بع�صها الآخ���ر، واخ��ت��رت للمناق�صة ث��اث��ة  كتب 
ال�صرق والغرب»، و»اأقوم قيا»، و»ثقافة الوهم: مقارنات حول املراأة واجل�صد 
واللغة.  وناق�صتها مع الطالبات، م�صرفة ق�صم الإعام والت�صال نورة عامر،  

مب�صاركة كل من جنوى البقمي ووعد ع�صري. 
 « بعنوان   ل� 35 طالبة  تدريبية  دورة   النادي  اأق��ام  وعلى �صعيد مت�صل، 
الت�صوير الفوتوغرايف» قدمتها  الطالبة املدربة �صمية  ال�صهراين ، وت�صمنت 
اأنواع  ال��دورة  عدة حماور منها: »مثلث  التعري�س للكامرا وكذلك  حماور 
واختتمت  الت�صوير.  وزواي��ا   املنتجات،  ت�صوير  والعد�صات، وطريقة  الكامرا 

الدورة باآخر  حمور، وهو التطبيق العملي.

التربية تواكب يوم الجودة
بأبحاث ومحاضرات

هنادي الشهراني 
للجودة  العاملي  اليوم  فعاليات  يف  الطالبات»،   »�صطر  الرتبية  كلية  �صاركت 
واجل��ودة  التطوير  عمادة  نظمتها  التي  الفاعلة(  )القيادة   20١7 التعليم  يف 

باجلامعة.
العجمي،  لبنى  الدكتورة  العلوم،  تدري�س  وطرق  املناهج  اأ�صتاذة  وقدمت 
اأهمية  وتناولت  الأك��ادمي��ي»،  الأداء  يف  والتميز  »ال��ق��ي��ادة  بعنوان  عمل  ورق��ة 
القيادة الأكادميية باعتبارها املحرك الأ�صا�صي لفاعلية اأي تنظيم، م�صرا اإلى 
اأن قوة اجلامعة تاأتي من قوة القيادات الأكادميية املتميزة التي ت�صهم اإ�صهاما 

فعال يف تقدم اجلامعة ومنوها. 
اجليد  التطبيق  ب�صرورة  اأو�صت  الأك��ادمي��ي،  الأداء  يف  التميز  ولتحقيق 
وال�صتعانة  الأف��ك��ار،  وت�صجيع  العلمي  للبحث  التناف�صية  لا�صرتاتيجيات 
والتجديد  امل�صتمر  والتطوير  وتفعيلها،  والت�صالت  املعلومات  بتكنولوجيا 
ودميقراطية،  وواعية  مبدعة  قيادات  واإع��داد  اجلامعي،  التعليمي  النظام  يف 
وا�صتقطاب املتميزين من الطاب واأع�صاء هيئة التدري�س من كل دول العامل.
من جهتها �صاركت اأ�صتاذة الإدارة والتخطيط الرتبوي امل�صاركة الدكتورة 
عبر حمفوظ بورقة عمل حول »دور القيادات الأكادميية يف حتقيق اجلودة 
باجلامعات»، واأو�صحت فيها اأن القيادة الأكادميية من اأبرز اأع�صاء املنظومة 
الإدارية اجلامعية التي ت�صهم بفاعلية يف جودة التعليم وتقدمه، واأن ممار�صات 
و�صلوكيات القيادات من قيم واجتاهات ومهارات خمتلفة تنعك�س على املنظومة 

الإدارية والتعليمية، وهي بدورها تعك�س ر�صالة اجلامعة. 

تدريب 365 باحثة
على مهارات البحث العلمي

هنادي الشهراني
عقدت جلنة البحث العلمي عددا من الدورات التدريبية وور�س العمل ل� ١70 
البكالوريو�س  مرحلتي  من  طالبة  و١٩5  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  ع�صوة 
والدرا�صات العليا من اأهمها: �صوابط الكتابة يف منت البحث وخطوات البحث 
املراجع، ومهارات  املتميز،  وطريقة توثيق  العلمي  الباحث  العلمي، ومهارات 
ا�صتخدام النرتنت، وكيفية احل�صول على امل�صادر، وكيفية  كتابة خطة بحث 

ومعاير اجلودة يف الأبحاث العلمية. 
ح�صن  لبنى  الدكتورة  الأ�صتاذة  الرتبية  كلية  عميد  م�صاعدة  واأو�صحت 
على  العمل  هو  التدريبية  وال���دورات  ال��ور���س  اإق��ام��ة  من  الهدف  اأن  العجمي 

تاأ�صيل اأ�صا�صيات مدارك الباحثات لطرق البحث واأ�صاليبه وا�صتخدام التفكر 
الدكتورة  بالكلية  العلمي  البحث  جلنة  رئي�صة  �صددت  جهتها  من  العلمي.  
عبر حمفوظ على �صرورة  تفعيل دور وحدة البحث العلمي بالكلية باإقامة 
ور�س العمل والدورات التدريبية  لأع�صاء هيئة التدري�س والطالبات لأهمية 
وخدمة  واملجتمع  الفرد  تنميه  يف  ودوره  الأ�صا�صية  وخطواته  العلمي  البحث 

لتخ�ص�صات العلمية والتخ�ص�صية كافة.

فعالية توعوية بالسكري
في كلية العلوم

سلوى القحطاني 
 اأقام نادي اإثراء بكلية العلوم للبنات، )اإثراء(،  فعالية توعوية عن داء ال�صكري 
ال��ت��ي��ه��اين ومب�صاركة  ف��اي��زة  ب��ق��ي��ادة   الكلية  ال��ع��امل��ي، مب��ق��ر  ي��وم��ه  مبنا�صبة  
جمموعة من الطبيبات املتطوعات بجمعية عناية ال�صحية بع�صر، بح�صور 

م�صاعدة عميد كلية العلوم الدكتورة بدرية ال�صرحاين.
م�صاحبة  ب��اأرك��ان  الربنامج  بتفعيل  الكلية  يف  الأق�صام  جميع  و�صاركت 
للطالبات  وا�صتفتاءات  توعوية  وجم�صمات  وتوزيعات  من�صورات  على  حتتوي 
الفعالية لتوعية  امل�صابن به. وهدفت  تاأثره على  املر�س ومدى  اأهمية  عن 
باأهمية  والتثقيف  لديهن  الوعي  م�صتوى  ورف��ع  ال��داء  هذا  بخطر  الطالبات 

احلفاظ على الغذاء املنا�صب والهتمام باجل�صد امل�صاب.

أساسيات التحاليل الطبية..
في دورة للمبتدئين

كريمة سالم 
العلوم والآداب مبحايل، الدكتورة جنوى  التدري�س بكلية  قدمت ع�صو هيئة 
التحاليل  »اأ�صا�صيات  م�صمى  حت��ت  للطالبات  موجهة  تدريبية  دورة  ع���زام، 
والبتكار  الإب��داع  ملركز  املجدولة  ال��دورات  وذلك �صمن  للمبتدئن»،  الطبية 
الذي ياأخذ على عاتقه اإبرام دورات تدريبية يف اإطار الإر�صاد املهني لطالبات 

الكلية.
ميكن  ال��ت��ي  الطبية  التحاليل  اأن����واع  اإل���ى  جن���وى  ال��دك��ت��ورة  وت��ط��رق��ت 
التحاليل.  هذه  لإج��راء  املختربات  يف  املعتمدة  والو�صائل  اإج��راوؤه��ا  للمري�س 
وكان لهذه الدورة اأثر اإيجابي لدى الطالبات ملا لها من فائدة معرفية تخ�س 

حياة الفرد.
ويف �صياق مت�صل، قدم مركز الإبداع والبتكار، �صمن براجمه التدريبية 
املوجهة للطالبات، دورة تدريبية بعنوان تثبيت برامج »ويندوز» قدمتها ع�صوة 
هيئة التدري�س بق�صم نظم املعلومات الدكتورة اأمرة ال�صر طيفور، بينت فيها 

جمالت ا�صتعمال برنامج »ويندوز» وال�صتفادة من اأحدث ن�صخة له. 

طالبات محايل يتدربن
على الخطابة وإدارة األزمات

كريمة سالم 
العلوم  كلية  لطالبات  موجهة  دورات  ع��دة  والإر���ص��اد،  التوجيه  وح��دة  نظمت 
والآداب مبحايل. وقدمت املدربة  �صمر من�صور،  من ق�صم القت�صاد املنزيل، 
دورة تدريبية بعنوان »اإدارة الأزمات»،  تطرقت فيها اإلى اأنواع الأزمات و�صبل 
الطالبة  بحياة  تتعلق  التي  تلك  وبخا�صة  لها،  احللول  واإي��ج��اد  بها  التحكم 
دورة  والإر���ص��اد  التوجيه  مركز  عقد  اأخ���رى،  جهة  من  والعائلية.   اجلامعية 
العلوم  بكلية  التدري�س  هيئة  ع�صو  قدمتها  اخلطابة»،  »فن  بعنوان  تدريبية 
والآداب يف حمايل، )ق�صم اللغة العربية(، الدكتورة نعمات حممد،  بينت فيها 
اأ�صا�صيات اخلطابة وكيف ميكن للطالب اأن ينمى هذه املهارات التي اأ�صبحت 

»ن��وادى  م�صمى  عليها  يطلق  عاملية  اأن��دي��ة  �صمن  مقننة  احل��ايل  ع�صرنا  يف 
التو�صتما�صرتز» التي تعنى بتنمية املهارات  الكامية لاأ�صخا�س.  

برنامج »حشمتى أناقتي«
في آداب  رفيدة

نادية الخثعمي 
مع  بالتعاون  رفيدة،  باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  املجتمع  خدمة  وحدة  فعلت 
مكتب الدعوة والإر�صاد ودعوة اجلاليات باأبها، بقيادة فاطمة ال�صهري، برنامج 
»ح�صمتي اأناقتي» لتوعية الطالبات بالزي املحت�صم والتعريف ببع�س الرموز 
املنقو�صة على بع�س املاب�س امل�صتوردة ودللتها التي ل تتنا�صب مع العقيدة، 

بالإ�صافة اإلى �صرد اأهم الأخطاء ال�صائعة يف لب�س احلجاب. 

توعية 500 طالبة بأضرار
الجرائم المعلوماتية

فاطمة عمير 
برعاية عمادة �صوؤون الطاب، ووكالة العمادة للطالبات، والإر�صاد الطابي، 
)�صطر  ال��دي��ن  واأ���ص��ول  ال�صريعة  بكلية  الأم���ل  قناديل  ن���ادي  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
توعية  بهدف  �صح»،  »ا�صتخدميها  بعنوان  توعوي  برنامج   اأقيم  الطالبات(، 
التوا�صل  و�صائل  من  يحويه  ما  بكل  اجل��وال  ا�صتخدام  ب�صوابط  الطالبات 
الجتماعي بطريقة �صليمة، وذلك مب�صاركة كلية العلوم الإن�صانية، والعلوم، 
هيئة  واأع�صاء  الطالبات،  قبل  من  كثيف  ح�صور  و�صط  والرتجمة،  واللغات 

التدري�س الذين بلغ عددهم  اأكر من  500 طالبة.
وق��دم��ت اأم���اين ع��ري��دان م��ن وح���دة الأم���ن ال��ف��ك��ري كلمة ت��ن��اول��ت فيها 
قدم  كما  اجل��وال،  ا�صتخدام  اإ�صاءة  عن  الناجتة  املعلوماتية  اجلرائم  عقوبات 

عدد من الع�صوات كلمات توعوية بهذا اجلانب. 

برنامجان ثقافيان بعلوم المجاردة 
مناهل حسين 

 نظم نادي الريادة بكلية العلوم والآداب باملجادرة، برنامج »ا�صتخدميها �صح»، 
بهدف توعية الطالبات باأ�صرار التقنية وكيفية ا�صتخدامها. وا�صتهدف اأكر 
من 200 طالبة وموظفة. وت�صمن الربنامج كيفية رفع م�صتوى الوعي لدى 
التوعية  مع  لها  ال�صحيح  ال�صتخدام  وطرق  الذكية،  الأجهزة  عن  الطالبات 
برنامج  الكلية  فعلت  كما  لها.  ال�صيئ  ال�صتخدام  ج��راء  العقوبات  بائحة 
بلدان  ال��ت��دري�����س  م��ن  اأع�����ص��اء هيئة  ال�صعوب» مب�صاركة ع��دد م��ن   »ث��ق��اف��ات 

خمتلفة، ومت ا�صتعرا�س بع�س الأزياء والأكات امل�صهورة لديهم.

ملتقى إعالمي تدريبي بكلية التربية
هنادي الشهراني

برعاية من عمادة �صوؤون الطاب ووكالة العمادة للطالبات، اأقام نادي الرتبية 
بكلية الرتبية للبنات باأبها، على مدى يومن، »ملتقى اإعاميا تدريبيا» حتت 

اإ�صراف رئي�صة النادي الإعامي هنادي اإبراهيم ال�صهراين.
وت�����ص��م��ن ال���ربن���ام���ج ور�����ص����ة ع���م���ل ب���ع���ن���وان »ف�����ن وم����ب����ادئ ال��ت�����ص��وي��ر 
الفوتوغرايف»، قدمتها الطالبة  روان احلمادي، احتوت على التعريف مبعنى 
فيديو  وع��ر���س  ال��ك��ام��را،  واأج����زاء  ملكونات  وع��ر���س  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير 
يو�صح الطريقة ال�صحيحة حلمل الكامرا، بالإ�صافة ل�صرح اأو�صاع الت�صوير 

وقواعده الأ�شا�شية و�شرح  نقاط الرتكيز وطريقة �شبطها والتحكم بها.
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رياضةأخبار الوطن

الخريب: تذوقت ذهب آسيا والخليج لالحتياجات الخاصة
سعيد العمري

ال��ب�����ص��ري��ة، الطالب  مل مت��ن��ع الإع���اق���ة 
زي����اد ح�����ص��ن ع��ل��ي اخل���ري���ب، م��ن كلية 
ال�صريعة، )تخ�ص�س اأ�صول الدين(، من 
م�صتوى  على  التتويج  من�صات  اعتاء 
واخلليج من خال حتقيقه  اآ�صيا  ق��ارة 
ع���ددا م��ن امل��ي��دال��ي��ات امل��ل��ون��ة يف األ��ع��اب 
القوى وحتديدا رمي اجللة والقر�س. 
ك��م��ا اأن����ه ت����وج ج��ه��ده ب��ت��م��ث��ي��ل ال��وط��ن 
خال  من  كثرة  منا�صبات  يف  خارجيا 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي، ب��ي��ن��م��ا ي��ط��م��ح اإل���ى 
ب��اجل��دي��ة ذات��ه��ا واحل�صول  ال���ص��ت��م��رار 

على ميداليات واأرقام اأخرى..

متى اكت�ضفت قدراتك الريا�ضية 
واإمكانية تطويرها؟

حتى  احلكومية  باملدار�س  اأدر���س  كنت 

انتقلت  ذلك  املتو�صط،  وعقب  الثالث 
اإلى مدار�س ذوي الحتياجات اخلا�صة 
)اإع�����اق�����ة ب�������ص���ري���ة(، وف���ي���ه���ا  ���ص��ع��رت 
بنادي  والتحقت  الريا�صية،  بقدراتي 
لذوي  القوى  األعاب  يف  الريا�صي  اأبها 
قدراتي  فبداأت  اخلا�صة،  الحتياجات 
ح�صلت  ث��م  اأك���رب،  ب�صورة  الظهور  يف 
اأرق���ام  قيا�صية من خ��ال متثيل  على 
ن����ادي اأب���ه���ا، وو���ص��ل��ت ن��ت��ائ��ج��ي مل���درب 
امل��ن��ت��خ��ب ال�����ص��ع��ودي الأومل����ب����ي ل���ذوي 
الحتياجات اخلا�صة  التون�صي �صامي 
يف  للم�صاركة  ف��ا���ص��ت��دع��اين  ال��زري��ل��ي، 

بطولت خارجية.

ما اأبرز م�ضاركاتك واإجنازاتك 
على م�ضتوى اخلليج؟

ب��ط��ول��ة  يف  ك���ان���ت  يل  م�����ص��ارك��ة  اأول 
اخلليج، وفيها حققت ميدالية ذهبية 

بعدها  �صاركت  ث��م  القر�س،  رم��ي  يف 
املفتوحة  ال��دول��ي��ة  ف����زاع  ب��ط��ول��ة  يف 
ب�����الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، كما 
املفتوحة،  ال��ع��ن  بطولة  يف  ���ص��ارك��ت 
وفيها ح�صلت على ميداليات ف�صية. 
ال�صارقة، فقد ح�صلت  اأما يف بطولة 
على ف�صية وبرونزية يف رمي اجللة 

والقر�س.

وماذا عن م�ضاركاتك
على م�ضتوى اآ�ضيا؟

م�����ص��ت��وى  ع����ل����ى  يل  م���������ص����ارك����ة  اأول 
ال��ق��ارة ج���اءت يف ب��ط��ول��ة اآ���ص��ي��ا ل��ذوي 
الح����ت����ي����اج����ات اخل����ا�����ص����ة ل���اأع���م���ار 
بالعا�صمة  املفتوحة )�صباب ونا�صئن( 
ال���ك���وري���ة اجل���ن���وب���ي���ة ����ص���ي���ول، وف��ي��ه��ا 

ح�صلت على املركز الرابع.
ببطولة   20١3 ع���ام  ���ص��ارك��ت  ث���م 

اأخ������رى مب��ال��ي��زي��ا ل��ف��ئ��ة امل��ك��ف��وف��ن، 
وامليدالية  الأول  باملركز  ع��دت  وفيها 
ال���ق���ر����س  لفئة  رم�����ي  يف  ال���ذه���ب���ي���ة 
مل�صاركاتي  اإ�صافة  والنا�صئن،  ال�صباب 
الأخرى يف بطولة ال�صن التي ك�صرت 
فيها الرقم القيا�صي، ومت تكرميي من 

الأمن العام لحتاد القوى.

هل لديك اأرقام خا�ضة
يف اأي من الألعاب؟

اأرق���ام ج��ي��دة، فقد ح�صلت على   ل��دي 
الرمح،  رم��ي  يف  عامليا  ال�صاد�س  املركز 
رمي  يف  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  على  وال�����١3 
مراكز  على  ح�صلت  وكذلك  القر�س، 

متقدمة يف رمي اجللة.

من اكت�ضف
موهبتك الريا�ضية؟

ح�صن  لاأ�صتاذ  اهلل  بعد  الف�صل  يعود 
�صيف، معلمي يف املرحلة الثانوية، فهو 
واملكفوفن،  للمعاقن  ال��روح��ي  الأب 
وه�����و م��ع��ل��م ت���رب���ي���ة ب���دن���ي���ة وم�����درب 
الريا�صي، وم�صاعد مدرب  اأبها  بنادي 
الحتياجات  لذوي  ال�صعودي  املنتخب 

اخلا�صة.

اأ�ضماء ريا�ضية تاأثرت بها؟
من اأهم ال�صخ�صيات التي تاأثرت بها، 
بطل ال��ع��امل يف رم��ي ال��ق��ر���س ال��ذي 
اإع��اق��ة �صلل دم��اغ��ي )فئة  يعاين م��ن 
املدينة  م��ن  النخلي  ه��اين  وه��و   ،)33
املنورة، وقد حقق اإجنازا دوليا عندما 
ح���از م��ي��دال��ي��ت��ن يف اأومل���ب���ي���اد ل��ن��دن، 
وميدالية يف اأوملبياد الربازيل، وهناك 
ب���ط���ل ال����ع����امل يف ال����وث����ب ال��ث��اث��ي 
فقد  ال�صنقيطي،  اأ���ص��ام��ة  وال��ط��وي��ل، 

ت����اأث����رت ب��ه��م��ا ك���ث���را، ك��م��ا دع��م��اين 
نف�صيا.

بطولة قادمة ت�ضتعد لها؟
الأ�صياد  بطولة  يف  للم�صاركة  اأ�صتعد 
ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل�����ايل، واأه���ي���ئ نف�صي 

لتمثيل م�صرف للوطن.  

هل ي�ضتطيع لعب القوى
اأن يتدرب دون مدرب؟

متارين  يتمرن  ع��ام  ب�صكل  الريا�صي 
ب���اأي حال  ذل��ك ل يعني  خ��ا���ص��ة، لكن 
من الأحوال اأنه لن يكون بحاجة اإلى 
م��درب متخ�ص�س، ف��امل��درب ل��ه ال��دور 
التمارين  واأداء  ال��ت��وج��ي��ه،  يف  الأك����رب 
ب�����ص��ك��ل ���ص��ح��ي��ح م����ن خ�����ال جت���ارب���ه 
ودرا���ص��ت��ه، وخ��ل��ف ك��ل ري��ا���ص��ي ن��اج��ح، 

مدرب متميز.
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طالبنا
قضية

بحجة صالة الظهر.. حافالت النقل الترددي 
تتوقف عن العمل والطالب يتذمرون

عبدالعزيز رديف 

ال��رتددي  النقل  خدمة  اجلامعة  تقدم 
ب�����ن م�����واق�����ف ال�����ط�����اب اخل����ارج����ي����ة 
وال��ك��ل��ي��ات داخ����ل اجل��ام��ع��ة ع��ن طريق 
ع�����دد م����ن احل����اف����ات ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م��ن 
الرئي�صي  باملبنى  الطاب  اأزمة مواقف 
من  م�صتمر  وذلك ب�صكل  ب��ال��ق��ري��ق��ر، 
ب��داي��ة ال�����دوام ال�����ص��ب��اح��ي ح��ت��ى نهاية 

ال�������دوام ال���ر����ص���م���ي. وح�����ول ذل����ك عرب 
عن  امل�صتفيدين  ال��ط��اب  م��ن  ال��ع��دي��د 
���ص��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذه اخل���دم���ة م���ن ن��اح��ي��ة 
املقدمة  كفاءتها وم��دى ج��ودة اخلدمة 
اإل���ى بع�س ال��ن��ق��اط التي  ل��ه��م، لف��ت��ن 
ي��ج��ب ع��ل��ى م��ق��دم اخل���دم���ة م��راع��ات��ه��ا 
مع  متنا�صب  اأف�����ص��ل  ب�صكل  لتقدميها 
العمل  عن  النقل  كتوقف  احتياجاتهم، 

بحجة �صاة الظهر.

ال���ط���ال���ب م����ن اخل����دم����ة ب�����ص��ك��ل اأف�������ص���ل، 
ك��م�����ص��األ��ة ان���ع���دام وج�����ود احل���اف���ات بعد 
باأن هناك  العلم  الثانية ظهرا مع  ال�صاعة 
دوامهم  ي�صتمر  الطاب  من  كبرا  ع��ددا 

اليومي اإلى ما بعد الثانية ظهرا«.
ان��ع��دام  اأن���ه م��ع  واأ���ص��اف القحطاين 
ال��رتددي بعد نهاية  النقل  وجود حافات 
الدوام الر�صمي، ل يتم فتح بوابات مواقف 
الطاب الداخلية، وذلك من اأهم املعوقات 

التي يتعر�س لها الطاب، مما يوؤثر �صلبا 
على حت�صيلهم العلمي من ناحية ح�صور 

املحا�صرات يف وقتها.

صالة الظهر
اآل  رواف  الطالب  اأك��د  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
اأي�صا،  والرتجمة  اللغات  كلية  من  دليم، 
نهاية  ب��ع��د  احل���اف���ات  وج����ود  ان���ع���دام  اأن 
الدوام الر�صمي يعد من اأبرز املعوقات التي 

ي�صتكي منها عدد كبر من الطاب، وقال 
»نهاية الدوام الر�صمي ل ي�صمل انتهاء دوام 
حتت�صن  اجلامعة  اأن  وبخا�صة  ال��ط��اب، 
ال��ط��اب، وم��ن الطبيعي  ع��ددا كبرا من 
دوام��ه��م  ي�صتمر  منهم  ك��ب��رة  ن�صبة  ب���اأن 
اإلى ما بعد الع�صر، ومع ذلك ل يزال �صر 
اختفاء تلك احلافات بعد ال�صاعة الثانية 

ظهرا جمهول«.
ولفت اإلى اأن هناك وقتا اآخر تتوقف 

إعادة نظر
علي  والرتجمة،  اللغات  كلية  طالب  اأ�صاد 
ال��ق��ح��ط��اين، ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
اإيجابية  حلول  توفر  �صبيل  يف  اجلامعة 
وا�صفا  الطاب،  يواجهها  التي  للمعوقات 
خدمة النقل الرتددي باخلطوة الإيجابية 
من قبل اإدارة اجلامعة حلل اأزمة املواقف، 
لكنه اأبدى ماحظاته، قائا »هناك بع�س 
لي�شتفيد  النظر فيها  اإع��ادة  النقاط يجب 
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قضية

عام على إطالق خدمة الباصات الترددية
ب��داأت   ،20١6 ع��ام  �صبتمرب  اأواخ���ر  يف 
التن�صيق  جمل�س  مبوافقة  اجلامعة 
بتنفيذ  ع�����ص��ر،   منطقة  يف  امل����روري 
م�صار  لتوحيد  التجريبية  امل��رح��ل��ة 
احل��رك��ة مل��ن�����ص��وب��ي اجل��ام��ع��ة، بحيث 
ي��ب��داأ م��ن اجل��ه��ة اجلنوبية وم��ن ثم 
انتهاء  ال�صرقية،  اإل��ى اجلهة  الجت��اه 
ال�صيارات،  حركة  لتتوزع  بال�صمالية، 
اإلى  بالطاب،  يتعلق  فيما  وبخا�صة 
ال�صوارع.  هذه  على  املتوافرة  املواقف 
وذل������ك ح���ر����س م����ن اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
تي�صر احلركة املرورية حول املدينة 

اجلامعية يف اأبها. 

املكلف  اجلامعة  وكيل  واأو���ص��ح 
اآل جلبان،  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  الأ���ص��ت��اذ 
يف ت�����ص��ري��ح اإع���ام���ي اأدل������ى ب����ه  يف 
حر�صت  اجل��ام��ع��ة  اأن  ���ص��اب��ق،  وق���ت 
و�صاملة  متجددة  خطط  و�صع  على 
بداية  م��ع  امل��اأم��ول  النجاح  لتحقيق 
ال����ع����ام ال����درا�����ص����ي امل���ا����ص���ي، وم��ن��ه��ا 

احلركة املروية.
تزايد  ظ��ل  »يف  اآل جلبان  وق��ال 
اأع���داد ال��ط��اب، ب��ات الو�صع يحتاج 
اإل�������ى ج����ه����ود اأك�������رب وي���ت���ط���ل���ب م��ن 
اجلميع الدقة يف العمل، وال�صتعداد 
ب��و���ص��ع خ��ط��ة ت�صهم يف فك  امل��ب��ك��ر، 

فيه احلافات عن النقل بحجة ا�صرتاحة 
وق���ت ���ص��اة ال��ظ��ه��ر م��ع ا���ص��ت��م��رار ت��واف��د 
وذل��ك  منها،  واخل���روج  للجامعة  ال��ط��اب 
من الأمور التي يجب معاجلتها من خال 

تناوب قائدي احلافات لأداء ال�صاة.

البوابات الغربية
معاذ  والت�صال،  الع��ام  ق�صم  طالب  اأم��ا 
العديد من  هناك  اأن  اإلى  فاأ�صار  ع�صري، 
امل��اح��ظ��ات ح��ول خ��دم��ة النقل ال���رتددي 
عدد  منها  لي�صتفيد  مراعاتها  يجب  التي 
اأن هناك بوابات  كبر من الطاب، مبينا 
ل متر بها حافات النقل الرتددي، اإ�صافة 

اإلى انعدام وجود احلافات فرتة امل�صاء.
للجامعة  الغربية  »ال��ب��واب��ات  وت��اب��ع 
ح��اف��ات  وج����ود  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ع��دم   »١.2.3.٤«
ال��ن��ق��ل ال��������رتددي، وه���ن���اك ن�����ص��ب��ة ك��ب��رة 
ال��ب��واب��ات  تلك  ي�صتخدمون  ال��ط��اب  م��ن 
ب�����ص��ك��ل ي���وم���ي، ف�����ص��ا ع���ن ان���ع���دام وج���ود 
كما  امل�صائية»،  ال��ف��رتة  يف  احل��اف��ات  تلك 
طالب قائدي احلافات بت�صغيل التكييف 
على  ال�صم�س  ح��رارة  لتخفيف  تظليلها  اأو 

امل�صتفيدين منها.

تمديد فترة العمل
واأب����دى ال��ط��ال��ب ع��و���س حم��م��د م��ن كلية 
ال��رتب��ي��ة ا���ص��ت��ي��اءه م���ن ق��ل��ة ���ص��اع��ات دوام 
ال��ن��ق��ل ال�����رتددي، م��ط��ال��ب��ا ب��ت��م��دي��د ف��رتة 
اأو فتح  امل�صائية،  اإلى �صاعات الدوام  عملها 
ب���واب���ات امل���واق���ف ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ط��اب بعد 

نهاية الدوام الر�صمي.
وق��������ال »ه�����ن�����اك ن�������ص���ب���ة ك����ب����رة م��ن 
الطاب ميتد دوامهم من �صاعات ال�صباح 
الأولى اإلى ما بعد الع�صر، ويف هذه احلالة 
بداية  عند  اخلدمة  من  الطالب  ي�صتفيد 
دوام�����ه ف��ق��ط، ويف ن��ه��اي��ة دوام�����ه امل�����ص��ائ��ي 

اأجل  من  طويلة  م�صافات  للم�صي  ي�صطر 
ال��رج��وع اإل��ى امل��واق��ف اخل��ارج��ي��ة»، م�صرا 
اإلى اأنه يجب على مقدمي اخلدمة توفر 
ح���اف���ات اأك����ر مم���ا ه���ي ع��ل��ي��ه يف ال��وق��ت 
احل������ايل خل���دم���ة اأك������رب ق�����در مم���ك���ن م��ن 
�صاعات  مت��دي��د  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  امل�صتفيدين، 
عملها بالتوافق مع نهاية الدوام الفعلي يف 

كليات اجلامعة.

الطالب وعرقلة السير
ك��ذل��ك اأو����ص���ى ط��ال��ب ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة 
واأ������ص�����ول ال����دي����ن، ع����ب����داهلل ع�����ص��ري، 
اإ���ص��اف��ي��ة  م�����ص��ارات  تخ�صي�س  ب��وج��وب 

للحافات داخل اجلامعة وخارجها.
م�����ص��ارات  تخ�صي�س  »ي��ج��ب  وق���ال 
للحافات خارج اجلامعة ب�صبب ازدحام 
اخلارجية  امل��واق��ف  يف  الطاب  �صيارات 

ووقوفهم الع�صوائي، اإذ اإن بع�صهم يركن 
احل��اف��الت،  جتمع  ن��ق��اط  اأم���ام  �شيارته 
مما ينتج عنه عرقله حلركة ال�صر، بل 

ويوؤخر التحاق الطاب باملحا�صرات».
واأ�صاف »يجب على الطاب تقدير 
جهود اجلامعة يف توفر احللول لأزمة 
امل����واق����ف م���ن خ����ال ال���ت���زام���ه���م ب��ع��دم 
مل�صار  املخ�ص�صة  الأم���اك���ن  يف  ال��وق��وف 
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احلافات، كما يجب تخ�صي�س م�صارات 
ج����دي����دة داخ�������ل اجل���ام���ع���ة وخ���ارج���ه���ا 
لتي�صر حركة النقل، واإ�صافة حافات، 
ن��ظ��را ل��ل��ت��زاح��م ال��ك��ب��ر ب���داي���ة ال����دوام 

ال�صباحي«.
وزاد »يجب حتديد م�صارات تخدم 
اإق��ب��ال  م��ن  عليها  مل��ا  الغربية  ال��ب��واب��ات 
اأنه  اإلى  اإ�صافة  كبر من قبل الطاب، 

ي��ج��ب اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف وق���ت ا���ص��رتاح��ة 
جميع  فيها  تتوقف  التي  الظهر  �صاة 
تناوب  خال  من  العمل  عن  احلافات 

عملها لت�صتمر يف تقدمي خدماتها«.

4 حافالت وقت الدوام الرسمي
م���ن ج��ه��ت��ه اأو����ص���ح ���ص��اب��ر اأن������ور، ق��ائ��د 
احلافات  عمل  اأن  ت��رددي،  نقل  حافلة 
ال�صاعة 7.30 �صباحا وي�صتمر  يبداأ من 
م�صتمر  ب�����ص��ك��ل  ظ���ه���را  ال��ث��ان��ي��ة  ح��ت��ى 
م��ن امل���واق���ف اخل��ارج��ي��ة اإل����ى اجل��ام��ع��ة 
ع��ر ن��ق��اط جت��م��ع حم����ددة، لف��ت��ا اإل��ى 
امل���ق���دم���ة خل��دم��ة  ع����دد احل����اف����ات  اأن 
اأربع  النقل الرتددي يف الفرتة احلالية 
ح��اف��ات ط��وال ف��رتة ال���دوام الر�صمي، 
حافلة  لكل  ا�صرتاحة  وقت  يحدد  بينما 
ت�صتمر  بحيث  فقط،  �صاعة  ن�صف  مل��دة 
العمل،  يف  املتبقية  ال��ث��اث  احل��اف��ات 
اإ���ص��اف��ة اإل����ى ت��وق��ف ج��م��ي��ع احل��اف��ات 

فرتة �صاة الظهر ملدة 20 دقيقة.
واأ�صار اإلى اأن هناك بع�س املعوقات 
ال��ت��ي ت��ت�����ص��ب��ب يف ت���اأخ���ر ح��رك��ة ال��ن��ق��ل 
اخلاطئ،  ال��وق��وف  اأب��رزه��ا:  وتعرقلها، 
مم���ا ي�����ص��ط��ر ق���ائ���دي احل����اف����ات اإل���ى 
ال���وق���وف يف ن��ق��اط ال��ت��ج��م��ع اأك����ر من 
الدقائق اخلم�س املخ�ص�صة لهم ب�صبب 
عرقلة احلركة املرورية، واأردف »نواجه 
العديد من امل�صايقات من قبل الطاب 
عرقلة  ب�صبب  اإم���ا  عملنا،  ف��رتة  خ��ال 
بع�صهم  ���ص��ل��وك��ي��ات  ب�صبب  اأو  ال�����ص��ر، 
داخ��������ل احل�����اف�����ات م����ث����ل: ال���ت���دخ���ن 
والأغ��اين،  ال�صيات  بت�صغيل  واملطالبة 
وك���ذل���ك ال��ع��ب��ث ب��امل��اي��ك��رف��ون اخل��ا���س 
باحلافلة، اإ�صافة اإلى عدم نزول البع�س 
ت��زاح��م  يف  يت�صبب  احل��اف��ل��ة، مم���ا  م���ن 

الطاب على املقاعد«.

حممد اآل ربيعرواف ال دليم علي القحطاينعو�س حممد معاذ ع�صري

املرورية حول اجلامعة،  الختناقات 
�صُتهياأ  الإمكانات  اأن جميع  مو�صحا 
املرورية،  احلركة  ان�صيابية  لإجن��اح 
مب������ا ي�����خ�����دم ط��������اب وم���ن�������ص���وب���ي 

اجلامعة«.
اأع���ل���ن���ت  ن���ف�������ص���ه،  ال�������ص���ي���اق  يف 
تخ�صي�س  �صابق،  وق��ت  يف  اجلامعة 
ال��رتددي من  للنقل  با�صات حديثة 
اإلى داخل املدينة  املواقف اخلارجية 
اجلامعية  على مدار اليوم الدرا�صي، 
اإل��ى  وت�صعى اجل��ام��ع��ة م��ن خ��ال��ه��ا 
توفر الوقت واجلهد على الطالب، 

وفك الختناقات املرورية.

النقل الترددي 
خطوة إيجابية
من قبل إدارة 

الجامعة.. 
ولكن التطوير 

مطلب
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مواهب طالبية

رهام العمري: الرغبة واالستمرار أبرز متطلبات
النجاح في الرسم

هنادي الشهراني 
 

بق�صم  ال�صابع  بامل�صتوى  الطالبة  اأ���ص��ارت 
باأبها،  للبنات  الرتبية  بكلية  النف�س  علم 
اإلى  اأن  ال��ع��م��ري،  بالر�صم  رهام  امل��وه��وب��ة 
خا�س،  عام،  والر�صم  ب�صكل  ب�صكل  الفن 
اأنها  اإل���ى  م�صرة  للتعبر،  راق��ي��ة  طريقة 
هو  ما  عن  كل  الفن  بهذا  للخروج  تطمح 
الإت��ق��ان  اإلى  مرحلة  ت�صل  م���األ���وف،  واأن 
مرحلة  اأنها  يف  اإل����ى  والح���رتاف، لف���ت���ة 
ال���ب���داي���ة. وك�����ص��ف��ت يف ح�����وار  م���ع »اآف�����اق« 

اأنها تعلمت الر�صم تعلما  ذاتيا .

متى اكت�ضفت موهبتك
يف الر�ضم؟ 

الك��ت�����ص��اف ك���ان يف ب��داي��ت��ه امل��ت��وا���ص��ع��ة يف 
م��رح��ل��ة الب���ت���دائ���ي���ة، ول���ك���ن مل اأم���ار����س 
كنت  ال��ب��داي��ة،  يف  م�صتمر  الر�صم  ب�صكل 
الفنية  يف  احل�صة  الر�صم  على  مق�صورة 
بكرا�صاتهن  ي��اأت��ن  ال��ط��ال��ب��ات  ك���ان  ح��ي��ث 
بذلك،  اأ�صتمتع  فعا  وك��ن��ت  ل��ه��ن،  لأر���ص��م 
كان  الر�صم  البدء احلقيقي يف جمال  لكن 
ث��اث  ق��ب��ل  اأي  يل،  ج��ام��ع��ي��ة  �صنة  اأول  يف 
م�صتمر،  ب�صكل  اأزاول���ه  ب���داأت  فقط،  �صنن 
واأع��ت��ق��د اأن ال��ن�����ص��ح ال��ع��ق��ل��ي ك���ان ل��ه دور 

والهوية  ال���ذات  ع��ن  البحث  ك��ان  اإذ  كبر؛ 
ال�صخ�صية مهما لدي.  

 
هل ترين اأن هناك رابطا

بني علم النف�س وموهبتك؟
ع���ل���م ال��ن��ف�����س ي��ه��ت��م ب��ال��ن��ف�����س ال��ب�����ص��ري��ة 
والطرق  وم�صاعرها،  وانفعالتها  و�صلوكها 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي�����س ع��م��ا ب���داخ���ل ال��ف��رد 
بالطريقة ال�صوية، واأرى اأن الفن اأو الر�صم 
جمال  عن  ناهيك  للتعبر،  راقية  طريقة 
"العاج بالفن" امل�صتخدم يف بع�س الدول، 
واأرى اأنه  ل يوجد تناق�س اأبدا بن الر�صم 
متناغمة  ع��اق��ة  ه��ن��اك  ب��ل  النف�س،  وع��ل��م 

وجميلة جدا.
 

ما الذي مييز ر�ضومك؟
املميز  واأ�صلوبه  اخلا�صة  مل�صته  فنان  لكل 
ير�صم  فهو  لوحته  يبداأ  ما  مبجرد  فيه، 
ب���ه. وع���ن نف�صي، ف��اأن��ا  ه��وي��ت��ه اخل��ا���ص��ة 
خمتلف  مل��ن��ح��ن��ى  ال���ف���ن  اآخ�����ذ  اأن  اأح�����ب 
يف  وعقلي  واإح�صا�صي  طاقتي  كل  واأ���ص��ع 
بالر�صم غر  اأ�صلوبي  اأن  اأعلم  الر�صمة.. 
لكني  ال��ب��ع�����س  يفهمه  ل  ق��د  و  م���األ���وف 
ي�صعرون مب��ا يف  ك��ث��را  وب���اأن  ب��ه  موؤمنة 

داخل اللوحة.

ب���ال���ت���دري���ب واآخ������ذ ك��را���ص��ت��ي ال�����ص��غ��رة 
غر  ال�صخ�س  اإن  معي.  الر�صا�س  وقلم 
املتوا�صل  ب��ال��ت��دري��ب  ي�صتطيع  امل��وه��وب 
اإل�����ى الح������رتاف،  ي�����ص��ل  اأن  والج���ت���ه���اد 
ممن  م�صتوى  اأف�صل  اإل����ى  ي�����ص��ل  وق���د 
مي��ت��ل��ك امل���وه���ب���ة، ف��ال���ص��ت��م��رار واحل���ب 

والدافعية  هي الأ�صا�س. 

من اأين ت�ضتوحني اأفكارك
يف الر�ضم؟

ل توجد موؤثرات معينة تلهمني الر�صم؛ 
الإل��ه��ام ي��اأت��ي اأح��ي��ان��ا يف اأوق����ات خمتلفة 
ومن اأفكار متفرقة وغر منتظمة، واأبداأ 
ال��ر���ص��م��ة  ذهنية  ل�صكل  ����ص���ورة  ب��ت��ك��وي��ن 
اأطبق  ثم  �صغرة،  كرا�صة  على  واأر�صمها 
على لوحة كبرة، واأحيانا يكون الرجتال 
فر�صتي  اأم�صك  اإذ  اإيل،  بالن�صبة  مف�صا 
واأن���ظ���ر ل��ل��وح��ة ال��ب��ي�����ص��اء، وت���ب���داأ ي��دي 
م�صبق.  تخطيط  اأي  دون  م��ن  ب��ال��ر���ص��م 
اأر�صم  فاأنا  به  خا�صة  طقو�س  ر�صام  ولكل 
اأر�صم،  مع  اأن  اإل���ى  فيه  اأح��ت��اج  وق��ت  ب���اأي 

قهوتي واأدواتي املف�صلة.  

ما الأدوات التي تف�ضلني
الر�ضم بها؟ 

الفر�س  وا�صتخدام  الزيتية  الأل��وان  اأف�صل 
الر�صا�س  وقلم  ال��ورق  واأي�صا  واللوحات، 

.Scribble Art اأو قلم احلرب يف ر�صم فن

ما  الذي تهدفني اإليه
من خالل الر�ضم؟

ه����ديف اأن اأخ�����رج ب��ال��ف��ن ع��م��ا ه���و م��األ��وف 
وم������ع������روف، واأمت�����ن�����ى اأي�����������ص�����ا  اأن اأ����ص���ل 
اإل����������ى م����رح����ل����ة الإت��������ق��������ان والح�����������رتاف 
ومل  اأق��دم��ه،  ال��ذي  و الر�صا  عن  امل�صتوى 
الت�صكيلين  الفنانن  كبار  من  اأزل  اأتعلم 

وغرهم.

اأهم م�ضاركاتك؟
 �صاركت يف اأول معر�س لكلية الرتبية 
ع��������ام  ١٤3٨. ويف ال���ع���ام ذات�����ه، ���ص��ارك��ت يف 
يف  خ��ال��د«  امللك  جامعة  »مبدعات  معر�س 
ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة، ح��ي��ث ب��ي��ع��ت واح����دة من 
لوحاتي، وان�صممت ملجموعة فنانات ع�صر 
امل�صرتكات يف »�صارع الفن« لكن مل حت�صل 
يل الفر�صة يف امل�صاركة الفعلية، وقد اأفكر 

م�صتقبا بالعر�س فيه اإن �صاء اهلل.

ن�ضيحتك  للر�ضامني
والر�ضامات املبتدئني؟

الفن ب�صكل عام  والر�صم ب�صكل خا�س عامل 
مفتوح مبني على خيال ل ينتهي يف جت�صيد 

الر�صوم.
الإيجابي، ومار�صوا  للتنفي�س  اجتهوا 
الر�صم، ول ت�صت�صلموا فاإن مل تتقن يف املرة 
الأول��ى، فاجلميع كانت بدايته �صيئة اأو مل 

تكن احرتافية بال�صكل الذي نريد.
فيه عما  نر�صى  ال��ذي  اليوم  و�صياأتي 
نقدمه. ا�صتمروا، حبوا، ثقوا باأنف�صكم ول 

تهتموا باأي نقد �صلبي. 

كلمة اأخرية؟ 
باكت�صاف  واأن�����ص��ح��ه��ن  ال��ف��ت��ي��ات   اأخاطب 
هواياتهن، وذواتهن، واأقول لهن: ل يوجد 
�صخ�س ل ميتلك �صيئا مييزه، فكلنا لدينا 

ما مييزنا.
اأنت �صخ�صية موؤثرة يف مكان ما واإمنا 
عليك اأن تبحثي عنه. اإن مل جتدي البيئة 
جتدي  واإن  مل  عنها  فابحثي  تهتم  ال��ت��ي 
ال��ذي  ب��ال�����ص��يء  وا���ص��ت��م��ري  بنف�صك  فثقي 

حتبينه.
ك�����وين دائ����م����ا ط���م���وح���ة وق����وي����ة، ول 
تكوين ن�صخة من غرك. تفردي بهوايتك 
الذي  ال�صيء  يف  اخلا�صة  هويتك  وامتلكي 

حتبينه و�صتبدعن بكل تاأكيد.

اأن  فاأعتقد  ال��وج��وه،  تعابر  ع��ن  اأم��ا 
اأي�����ص��ا ب��ن ر���ص��م��ي وتخ�ص�صي  ه���ذا راب���ط 
ح�������ول ال���ن���ف�������س ال���ب�������ص���ري���ة وم�������ا ت�����ص��ع��ر 
خال  ومن  العيون.  ولغة  به  وانفعالتها 
م��ام��ح ال���وج���وه ور���ص��م��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة غر 
فاأنا  ذل��ك  ل  اأتعمد  اأين  اأعتقد  تقليدية، 
اأنده�س غالبا بالنتيجة، مما يوؤكد اأن هذا 

اأ�صلوبي ب�صكل عام. 
 

كيف طورت موهبتك
وهل ميكن ل�ضخ�س ل يجيد الر�ضم اأن 

يتقنه بالتعلم
وي�ضل اإلى درجة الحرتاف؟

بالر�صا�س  البداية  يف  الر�صم  اأتعلم  ب��داأت 
وال��ف��ح��م، ث��م ان��ت��ق��ل��ت لأل�����وان الأك��ري��ل��ي��ك 
ك��ان، وما زال،  الزيتية. تعلُّمي  الأل��وان  ثم 
ذاتيا عن طريق م�صاهدة يوتيوب والقنوات 
ال��ف��ن��ي��ة، وك���ذل���ك اأه���ت���م ج����دا ب��ال��ت��غ��ذي��ة 
الب�صرية يف مواقع التوا�صل يف احل�صابات 

املهتمة بالفن.
  اأه����ت����م ب����الط����اع ع���ل���ى امل����دار�����س 
ول  ال��ع��امل  دول  بكل  الفنية  وال��ث��ق��اف��ات 
اإن  ف��ق��ط،  العربية  ال��ف��ن��ون  على  اأقت�صر 
اإتقان  يف  الأ�صا�س  هي  امل�صتمرة  املمار�صة 
اليد للر�صم، واأق�صي اأغلب اأوقات فراغي 

+ 
ق

فا
آ

مدارس الفن التشكيلي
المدرسة الكالسيكية

الفنان  املدر�صة  ه��ذه  فناين  اأ�صهر  من 
فن  يف  فين�صي(  دا  )ليوناردو  املعروف 
الت�صوير والر�صم و)مايكل اأجنلوا( يف 

فن النحت والعمارة، وغرهم. 

المدرسة الواقعية
على  ردا  ال���واق���ع���ي���ة  امل���در����ص���ة  ج�����اءت 
امل���در����ص���ة ال��روم��ان�����ص��ي��ة، ف��ق��د اع��ت��ق��د 
اأ�صحاب هذه املدر�صة ب�صرورة معاجلة 
كما هي،  ال��واق��ع  اأ�صكال  بر�صم  ال��واق��ع 
مهمة  جوانب  على  الأ���ص��واء  وت�صليط 
ي���ري���د ال���ف���ن���ان اإي�������ص���ال���ه���ا ل��ل��ج��م��ه��ور 
دون  بدقائقه  ال��واق��ع  ي�صجل  باأ�صلوب 

غرابة اأو نفور.

المدرسة الرومانسية
ال��ع��اط��ف��ة  ع��ل��ى  تعتمد الرومان�صية 
واخل��ي��ال والإل���ه���ام اأك���ر م��ن املنطق، 

ومتيل هذه املدر�صة الفنية اإلى التعبر 
عن العواطف والأحا�صي�س والت�صرفات 

التلقائية احلرة.

المدرسة الوحشية
امل��در���ص��ة ال��وح�����ص��ي��ة اجت����اه ف��ن��ي ق��ام 
واه��ت��م  �صبقته،  ال��ت��ي  التقاليد  ع��ل��ى 
الوح�صيون بال�صوء املتجان�س والبناء 
امل�صطح فكانت �صطوح األوانهم تتاألف 
اأي  وال����ن����ور،  ال���ظ���ل  ا����ص���ت���خ���دام  دون 
فقد  ال��ل��ون��ي��ة،  القيم  ا���ص��ت��خ��دام  دون 
بطبقة  اللونية  ال�صدة  على  اعتمدوا 

واحدة من اللون.

المدرسة التكعيبية
الجت��اه  ذل��ك  ه��ي  التكعيبية  امل��در���ص��ة 
ال���ف���ن���ي ال�������ذي ات����خ����ذ م����ن الأ����ص���ك���ال 
الفني؛  العمل  لبناء  اأ�صا�صا  الهند�صية 
العتقاد  على  امل��در���ص��ة  ه��ذه  ق��ام��ت  اإذ 
بنظرية التبلور التعدينية التي تعترب 

الهند�صة اأ�صول لاأج�صام.

المدرسة السريالية
ن�����ص��اأت، وازده�����رت يف ال��ع��ق��دي��ن ال��ث��اين 
وال�����ث�����ال�����ث م�����ن ال�����ق�����رن ال���ع�������ص���ري���ن، 
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مواهب طالبية

المدرسة المستقبلية
ب������داأت يف اإي���ط���ال���ي���ا، ث���م ان��ت��ق��ل��ت اإل���ى 
ف��رن�����ص��ا، وك���ان���ت ت��ه��دف اإل����ى م��ق��اوم��ة 

املا�صي؛ ولذلك �صميت بامل�صتقبلية.

المدرسة التجريدية
وروؤيته من  الطبيعي،  بالأ�صل  اهتمت 
املناظر  تتحول  حيث  هند�صية،  زاوي��ة 
ودوائ��ر،  ومربعات  مثلثات  جم��رد  اإل��ى 
ما  اأ�صبه  التجريدية  اللوحة  وتظهر 
اأي  املرتاكمة،  ال��ورق  بق�صا�صات  تكون 
لي�صت  مرتابطة  اإيقاعية  قطع  جمرد 

لها دلئل ب�صرية مبا�صرة.

ومت����ي����زت ب���ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ك����ل م����ا ه��و 
وكانت  �صعوري.  ول  ومتناق�س  غريب 
ال�������ص���ري���ال���ي���ة ت���ه���دف اإل������ى ال���ب���ع���د ع��ن 
احل��ق��ي��ق��ة واإط�������اق الأف����ك����ار امل��ك��ب��وت��ة 
والت�صورات اخليالية و�صيطرة الأحام.

هادي الشهراني

ال��ط��ب واجل���راح���ة،  ال��ط��ال��ب بكلية  ول���ج 
الكتابة  ع��امل  م�صلح،  اآل  ح�صن  ع��ب��داهلل 
اأن���ه  اإل  امل�����ص��رح��ي��ة م��ن��ذ ن��ح��و ���ص��ن��ت��ن، 
ح�صد خ���ال ه���ذه ال��ف��رتة، ال��ع��دي��د من 
ويطمح  اجلامعة،  م�صتوى  على  اجلوائز 
اإل���ى ت��ط��وي��ر م��وه��ب��ت��ه م��ن خ���ال العمل 
امل�صتمر، وخو�س جتربة �صناعة املحتوى 

يف الأفام الق�صرة والطويلة..

متى بداأت الكتابة امل�ضرحية؟ 
قبل  كانت  الكتابة،  يف  احلقيقية  بدايتي 
اأول عمل  نحو �صنتن تقريبا من خال 
اأح��ب��ب��ت م��ن خ��ال��ه تو�صيل  م�����ص��رح��ي، 
منط الر�صالة، وخ�صو�صا اأن امل�صرح يعد 

نافذة للراأي.

من �ضجعك و�ضاعدك
يف تنمية موهبتك؟ 

الأم��ر، كانت كتاباتي ل تتجاوز  يف بداية 

آل مصلح.. طالب كلية الطب
العاشق للكتابة المسرحية

حم��ي��ط الأه�����ل، ف��ع��ن��دم��ا اأك���ت���ب، اأع��ر���س 
عليهم الن�س واأ�صرح فكرته، بعدئذ قررت 
الكتابة  ب���اع يف  ل��ه��م  اأ���ص��خ��ا���س  ا���ص��ت�����ص��ارة 
وامل�������ص���رح،  ب��ي��ن��ه��م م��ع��ل��م��ي يف امل���در����ص���ة، 
بتمثيلها،  ق��م��ت  م�صرحية  اأول  وخم���رج 
زلت  ول  بكتاباتي،  ج��دا  اأع��ج��ب  ووق��ت��ئ��ذ 
�صتثر  )ن�����ص��و���ص��ك  يل  ك��ل��م��ت��ه  اأت����ذك����ر 

اجلدل يوما ما(. 

هل ح�ضدت اأيا من اجلوائز؟ 
نلت جائزة تقديرية يف املهرجان امل�صرحي 
الثالث لكاتب الن�س الواعد، وجائزة ثاين 
فعالية  يف  وط��ن��ي  م�صرحي  ن�����س  اأف�����ص��ل 
اجل�����دار ال���راب���ع ل��ل��م�����ص��رح��ي��ة، ك��م��ا اأن��ن��ي 
اأف�صل ن�س م�صرحي على  مر�صح جلائزة 
اأي�صا  ونلت  خالد،  امللك  جامعة  م�صتوى 
ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ن�����س م�����ص��رح��ي ق�صر يف 

برنامج قراءة الن�س امل�صرحي وحتليله. 

اأف�ضل عمل قدمته؟ 
اأف�����ص��ل ع��م��ل ك���ان ب��ع��ن��وان )ب���ا ه���دف(، 

حت���دث���ت ف��ي��ه ع���ن ال���رغ���ب���ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وكيف  ال��ع��ام��ة،  الثانوية  خ��ري��ج  للطالب 
ي��ن��درج الكثر م��ن ال��ط��اب حت��ت رغبات 
ال��وال��دي��ن، وي��ت��ج��ردون م��ن حقهم، حتى 

ي�صبحوا اأ�صخا�صا با اأهداف.

ما تطلعاتك امل�ضتقبلية؟  
الأك���ي���د، اأن��ن��ي اأ���ص��ع��ى اإل���ى ت��ط��وي��ر جانب 
اجتاهاتي  اأح�صر  األ  على  اأك��ر،  الكتابة 
بل  فقط،  امل�صرحية  الن�صو�س  كتابة  يف 
اأف���ك���ر يف ك��ت��اب��ة اأف�����ام ق�����ص��رة وط��وي��ل��ة 
بالإ�صرار  لكن  رغم �صعف هذه  احللقة، 

والبحث عن التطوير ميكنني ذلك. 

كلمة للمبتدئني يف جمالك؟
لن يكون من ال�صهل ال�صعود اإلى اأعلى 
دون اأن تكون هناك معوقات، لكن  لبد 
من املحاولة مرارا وتكرارا حتى نح�صل 
اأق���ول: ل جتعلوا  ن��ري��د، ولهم  م��ا  على 
لكي  حاربوا  بدايتكم.  يف  للف�صل  مكانا 

تنجحوا. 

اآلف  منذ  الأدب��ي��ة  الكتابة  الإن�����ص��ان  ع��رف 
ال�����ص��ن��وات، م��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ق�����ص�����س، وك��ان��ت 
الكتابات التي تركها الإن�صان القدمي تاأخذ 
الطابع الأ�صطوري؛ ومن ثم تطورت اأ�صكال 
الب�صرية  تطور  م��ع  ومو�صوعاتها  الكتابة 
واخلربات اجلديدة التي اكت�صبها الإن�صان.

ب�صكلها  امل�����ص��رح��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  وظ��ه��رت 
احلديث يف اأوروب��ا، يف ع�صر النه�صة الذي 
والفنون.  الثقافة  يف  ك��ربى  حت��ولت  �صهد 
اأمهات  تعد  التي  امل�صرحية  الكتابات  واأب��رز 
على  كتبت  التي  هي  امل�صرحية،  الن�صو�س 
يد كل من �صك�صبر يف بريطانيا، وجوتة يف 
احلديثة  امل�صرحية  الكتابة  تعد  لذا  اأملانيا؛ 
اأوروبية بامتياز، ومع ذلك فاإن الكثر من 
امل�صرحية  اإ�صهاماتهم  رغم  العرب  املبدعن 
الكتابة،  يف  يلتزمون  ي��زال��ون  ل  ال��ك��ب��رة، 

بالقواعد التي و�صعها نقاد الغرب. 
احلديثة  امل�صرحية  الكتابة  وتعتمد 
على عدة عنا�صر يجب توافرها يف الكاتب 
ق��ب��ل ال�������ص���روع يف ك��ت��اب��ة ال��ن�����س امل�����ص��رح��ي 

واإخراجه ب�صورة نهائية.

العناصر الخاصة بالكاتب 
 امل���وه���ب���ة: وه����ي ف��ط��ري��ة ت��ت��م��ث��ل يف ق���درة 
ب�صكل  وحتليله  ال��واق��ع  روؤي���ة  على  الكاتب 
طرحها  عليه  التي  امل�صاكل  واإدراك  عميق 
واٍع  باأ�صلوب  مناق�صتها  وكيفية  للجمهور، 

ي�صل لأكرب قدر من القّراء اأو امل�صاهدين.
امل�صرحية  الكتابة  لأن  امل�����ص��رح:  ح��ب 
تختلف عن غرها من الكتابات الأدبية من 
حيث معرفة دقائق وتفا�صيل العرو�س وما 

مينحها اجلودة من عدمها. 
ال���ت���م���ري���ن وال���ت���ط���وي���ر: ي���ج���ب ع��ل��ى 
ال��ك��ات��ب م��ع��رف��ة ق��واع��د ال��ل��غ��ة ال��ت��ي يكتب 
يكتبها،  التي  الكلمات  دللت  واإدراك  بها 
وك���ذل���ك ع��ل��ي��ه اأن ي��ك��ت��ب ك���ث���را ل��ت��ط��وي��ر 
مهارات اللغة واملزج بن العامية والف�صحى 
ت��ع��ت��م��د عليها  ال��ت��ي  يف اجل��م��ل احل���واري���ة 

الكتابة امل�صرحية.
ع��ن��ا���ص��ر ال��ع��م��ل امل�����ص��رح��ي وال��ق�����ص��ة 
امل�صرحية: مبعنى اأن تكون الق�صة املوجودة 
يف الذهن قابلة للتحويل اإلى ن�س م�صرحي 
من خال وعي الكاتب بخط �صر الدراما 

واحلبكة يف كل ف�صل من ف�صول امل�صرحية، 
مت�صمنا حركة املمثلن بداية من ظهورهم 
على خ�صبة امل�صرح وحتى خروجهم، وتوجد 
اأكر من نوع للحبكات الدرامية امل�صرحية 
التي ميكن معرفتها عن طريق التعلم من 

كتب النقد.
احل������وار: وه���و اأه����م م���ا ي�����ص��ل اإل���ى 
يف  املتخ�ص�صن  غر  امل�صاهدين  غالبية 
منا�صبا  احل��وار  يكون  اأن  ويجب  امل�صرح، 
ل��ل��ح��ال��ة وال�����ص��خ�����ص��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ح��دث، 
وي��ت��ط��ل��ب ذل�����ك م����ن ال���ك���ات���ب ت��ق��ّم�����س 
الذي  اأجل توقع احل��وار  ال�صخ�صية من 

ميكن اأن يدور على ل�صانها. 
ال�صخ�صيات: كل �صخ�صية يف العمل 
ال��درام��ا، ويف  لها دور يف  امل�صرحي يكون 
ب��ع�����س احل������الت ت���وج���د ���ص��خ�����ص��ي��ات ل 
اجلماهر  دور  ت���وؤدي  ولكنها  ت��ت��ح��دث، 
ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال، اأو م��وق��ف امل��ت��ف��رج 
الكاتب  يحر�س  اأن  يجب  ل��ذا  ع��م��وم��ا؛ 
امل�صرحي على ر�صم ال�صخ�صيات املوجودة 

يف الن�س بدقة.

كتابة 
النصوص 
المسرحية 

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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 عرف عن األربت اأين�صتاين، اأنه كان 
�صخ�صا غريبا على جمتمع الفيزياء 
خ����ال اآخ�����ر 20 ���ص��ن��ة م���ن ح��ي��ات��ه، 
تثر  املف�صلة  م��و���ص��وع��ات��ه  وك��ان��ت 
ففي  املناق�صات؛  مائدة  حول  احلرج 
ف��ي��ه ميكانيك  ك��ان��ت  ال����ذي  ال��وق��ت 
يف  املتناهية  الأ���ص��ي��اء  نظرية  ال��ك��م، 
مل  بدقة  اختبارها  يجري  ال�صغر، 
اأين�صتاين  رف�����س  مثيل،  لها  ي�صبق 

تقبل كونها نظرية اأ�صا�صية.
 وخ��ال ال�صنوات الأخ��رة من 
حياته، ومن اأجل و�صف الكون، كان 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ل��ل��ت��وف��ي��ق بن 
وميكانيك  اجل���اذب���ي���ة،  يف  ن��ظ��ري��ت��ه 
الكم؛ اإل اأنه مل ينجح ومات قبل اأن 

يرى حلمه يتحقق. 
اأك��ر من ٤0 عاما،  وبعد م��رور 
و�صك  على  اأين�صتاين  ُحلم  يكن  مل 
الأم���د  ط��وي��ل��ة  فاملع�صلة  ال��ت��ح��ق��ق؛ 
ميكانيك  ب��ن  ال��ت��وف��ي��ق  واإم��ك��ان��ي��ة 
ال��ك��م وال��ن�����ص��ب��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ي�����ص��ت يف 

طريقها اإلى احلل على ما يبدو. 
ال����ذي����ن  ال����ع����ل����م����اء  ك�������ان  واإذا 
ي��ط��ل��ق��ون عليه  ف��ي��م��ا  ي��ت�����ص��ارك��ون 
اأو »نظرية  »نظرية الأوتار الفائقة« 
فهذا  ح��ق،  على  كاخت�صار،  الأوت���ار« 
يعني اأننا نعي�س يف عامل اأغرب مما 

اأبعاد   ١0 من  يتكون  ع��امل  نت�صوره، 
ملتفة عند  كرات  �صكل  بع�صها على 
بالإ�صافة  امليكرو�صكوبي،  امل�صتوى 
اإلى وجود بع�س الأبعاد الكبرة التي 
ع��امل، ح�صب  وهو  نعتربها حقيقة. 
فيه  الفرق  يكون  الن�صبية،  النظرية 
بن الزمان واملكان جمرد زيف، ويف 
الزمان  مفهوم،  ع��امل  هو  احلقيقة، 

واملكان فيه على حافة التا�صي. 
وك���م���ا ق����ال الأ����ص���ت���اذ ب��ج��ام��ع��ة 
ك��ول��وم��ب��ي��ا، ب��راي��ن غ��ري��ن، وه���و قد 
األ��ف ح��ول ه��ذا امل��و���ص��وع، »اإذا كانت 
ن��ظ��ري��ة الأوت��������ار ح��ق��ي��ق��ة، ���ص��ي��ك��ون 
لن�صيج كوننا خ�صائ�س �صُتبهر حتى 

اين�صتاين نف�صه«.
ن��ظ��ري��ة الأوت���������ار، ل وج���ود  يف 
)كالإلكرتون  اأول��ي��ة  ج�صيمات  لأي��ة 
وال��ك��وارك وغ��ره��ا(، ب��ل ك��ل م��ا هو 
م��وج��ود ع��ب��ارة ع��ن قطع م��ن اأوت���ار 
مهتزة، ويتوافق كل و�صع اهتزاز مع 
الهتزاز  هذا  ويحدد  معن،  ج�صيم 

�صحنة اجل�صيم وكتلته. 
يف ف��ه��م��ن��ا احل�����ايل ل��ل��ن��ظ��ري��ة، 
من  م�صنوعة  لي�صت  الأوت�����ار  ت��ل��ك 
الأ�صا�صي  امل��ك��ون  اإن��ه��ا  ب��ل  ���ص��يء،  اأي 

للمادة.
و����ص���ت���ك���ون ال���ن���ت���ائ���ج امل���رتت���ب���ة 

ع��ل��ى ا���ص��ت��ب��دال ج��م��ي��ع اجل�����ص��ي��م��ات 
ال�صغر  يف  ومتناهية  مهتزة  ب��اأوت��ار 
امل��ائ��م والوحيد  ه��ائ��ل��ة، وال��و���ص��ف 
 ١0 على  حتتوي  التي  الأوت���ار  لهذه 
اأن �صتة  ب��ع��دا، ه��و  اأو حتى ١١  اأب��ع��اد 
وه��ذه  متكور؛  منها  اأب��ع��اد  �صبعة  اأو 
الأب���ع���اد الإ���ص��اف��ي��ة ه��ي ال��ت��ي حت��دد 
فيه،  نعي�س  ال��ذي  العامل  خ�صائ�س 
اأم��ا الأب��ع��اد الأك��رب والعادية هي ما 
نعتربه امل��ك��ان وال��زم��ان. واأك���ر من 
ذلك، فاإن و�صع الأوتار املغلقة يتميز 
اجلرافيتين  من  دواري��ن  بجزيئن 
امل�صوؤول عن اجلاذبية  وهو اجل�صيم 

كواحدة من التفاعات الأ�صا�صية. 
اإح��������دى  ف���������اإن  ال��������واق��������ع،  ويف 
�صبيهة  ق��وة  الأوت����ار،  معادلة  حلول 
ب��اجل��اذب��ي��ة، وه���ي ���ص��ه��ادة ع��ل��ى ق��وة 
وجمال نظرية الأوت��ار. وهذا ي�صهم 
عن  يتخلون  الفيزيائين  جعل  يف 
املكان والزمان،  ال�صائعة عن  الفكرة 
اأب��ع��اد  ب��ع��امل ذي ع�صرة  والع����رتاف 
بدل من تخمن اإلى اأين �صيقودهم 

طريق البحث عن نظرية موحدة. 
بنجاح  الأوت���ار  نظرية  ومتكنت 
م��ن اأخ����ذ اجل��اذب��ي��ة ب��ع��ن الع��ت��ب��ار 
والتكهن بج�صيمات فائقة التناظر؛ 
م�صت،  ���ص��ن��وات  ب�صع  ح��ت��ى  ول��ك��ن، 
ال��ن��ظ��ري��ة �صغرة  ه���ذه  �صلة  ك��ان��ت 
باأحاجي الفيزياء جراء عدم قدرتها 
للر�صد  قابلة  ت��ن��ب��وؤات  اإع��ط��اء  على 
اأك��ر من  لي�صت  اأنها  اأي  وملمو�صة، 
ب��ن��اء ري��ا���ص��ي ج��م��ي��ل، ل��ك��ن ت��غ��رت 
ت��دخ��ل  ب��ع��د   ١٩٩6 ع����ام  الأم�������ور يف 
 Andrew ���ص��رتوم��ي��ن��غ��ر«  »اآن�������درو 
الفيزياء  معهد  من   ،Strominger
ب��ارب��ارا،  �صانتا  جامعة  يف  النظرية 
 Cumrun ف�����اف�����ا«  »ك������وم������رون  و 
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نظرية األوتار..
العيش في عالم أغرب مما نتصور

نظريات علمية

سيرن..أضخم مختبر في العالم بفيزيا الجسيماتكما
ت���ع���د ������ص�����رن، وه������ي اخ����ت���������ص����ار، ب��ال��ل��غ��ة 
لاأبحاث  الأوروب��ي��ة  للمنظمة  الفرن�صية، 
 CERN: Conseil Européen ال��ن��وي��ة 
pour la Recherche Nucléaire، اأ�صخم 
اجل�صيماتكما،  فيزياء  يف  بالعامل  خمترب 
اإل��ى  ل��اإ���ص��ارة  ���ص��رن  م�صطلح  وي�صتخدم 
املخترب نف�صه، وكذلك للتعبر عن املنظمة 
خمتربات  ع��دة  بت�صغيل  تقوم  التي  نف�صها 
ع��امل��ي��ة ك���ب���رة اأ����ص���ه���ره���ا ح���ال���ي���ا، م�����ص��ادم 

.LHC الهادرونات الكبر واخت�صاره
وتقع �صرن على احلدود بن �صوي�صرا 
وك��ان   ،١٩52 ع��ام  تاأ�صي�صها  مت  و  وفرن�صا، 
ا���ص��م��ه��ا اآن�������ذاك »ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة الأوروب����ي����ة 

 ١٩5٤ �صبتمرب  يف  ث��م  ال��ن��ووي��ة«،  لاأبحاث 
، ت��غ��ر ا���ص��م��ه��ا اإل����ى »امل��ن��ظ��م��ة الأوروب���ي���ة 
ل���اأب���ح���اث ال���ن���ووي���ة«، وب���ل���غ ع����دد ال����دول 

الأع�صاء فيها 20 ع�صوا.
ال���وي���ب  ���ص��ب��ك��ة  ولدة  ب����داي����ة  ك���ان���ت 
العاملية الإنرتنت فيها، كما بنت واحدا من 
وقد  العامل،  يف  اجل�صيمات  معجات  اأك��رب 
 z وج�صيم   w ج�صيم  فيها  ع��امل��ان  اكت�صف 
نوبل  جائزة  الكت�صاف  ه��ذا  بف�صل  وح��ازا 

يف الفيزياء.

وظيفة رئيسية
وظ���ي���ف���ة ����ص���رن ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ه����ي ت��وف��ر 

البنى  م��ن  وغ��ره��ا  اجل�صيمات  م�صرعات 
الطاقة  فيزياء  لبحوث  ال��ازم��ة  التحتية 
ال�صر  �صرن  رئي�س يف  اأول  وك��ان  العالية. 
مدير  اأول  كان  بينما  لوك�صباير،  بنجامن 

عام لها، اإدواردو اأمالدي. 
وخ�����ص�����س امل��خ��ت��رب اأ����ص���ا ل��درا���ص��ة 
درا���ص��ة  ول��ك��ن مت تطبيق  ال���ذري���ة،  ال��ن��وى 
ال���ط���اق���ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ف��ي��زي��اء م���ع درا����ص���ة 
ال��ذري��ة؛  دون  اجل�صيمات  ب��ن  التفاعات 
�صرن  تديرها  ال��ذي  املخترب  ف��اإن  ولذلك 
اإليه با�صم املخترب الأوروب��ي لفيزياء  ي�صار 
التي  البحوث  اأف�صل  وي�صف  اجل�صيمات، 

اأجريت هناك.

اللذين  ه��ارف��رد،  جامعة  من   Vafa
اأج��ل  م��ن  الأوت����ار  نظرية  ا�صتعما 
بناء نوع معن من الثقوب ال�صوداء 
بنف�س الطريقة التي ميكن لأحدهم 
م���ن خ��ال��ه��ا ب��ن��اء ذرة ه��ي��دروج��ن 
امل�صتمدة  ب��امل��ع��ادلت  التاعب  ع��رب 
م��ن م��ي��ك��ان��ي��ك ال��ك��م، وال��ت��ي ت�صف 

ارتباط الإلكرتون بالروتون. 
وق�������د ا�����ص����ت����ط����اع ���ص��رتم��ي��ن��غ��ر 
ال�صحيحة  القيمة  حت��دي��د  وف��اف��ا، 
للفو�صى التي مت التنبوؤ بها من قبل 

بكن�صتاين وهوكينغ.
وق������د ����ص���ع���ق���ت ه������ذه ال���ن���ت���ائ���ج 
وللمرة  اإن���ه  اإذ  ال��ف��ي��زي��اء؛  جمتمع 
نتائج  على  احل�صول  اأمكن  الأول���ى، 
ال���ف���ي���زي���اء ال��ك��ا���ص��ي��ك��ي��ة م����ن ق��ب��ل 
ن��ظ��ري��ة الأوت������ار؛ ل��ك��ن ع��ل��ى ال��رغ��م 
التي  ال�صوداء  الثقوب  فاإن  من هذا، 
القليل  لديها  النتائج،  بها هذه  اأتت 
ف��ق��ط م���ن ال��ق��وا���ص��م امل�����ص��رتك��ة مع 
اأنها  نعتقد  ال��ت��ي  ال�����ص��وداء  ال��ث��ق��وب 
ت��ق��ع يف م���راك���ز امل����ج����رات، وت��و���ص��ح 
هذه احل�صابات العاقة بن الأوتار 
واجل���اذب���ي���ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى ذل���ك، 
امل�صببات  على  روؤى  لنا  ت��ق��دم  فهي 

الفيزيائية للجواب. 
كانت  اإذا  ب��ع��د  اأح���د  ي��ع��رف  ول 
ن���ظ���ري���ة الأوت������������ار ه�����ي ال���ن���ظ���ري���ة 
اأو  ���ص��يء«  ك��ل  »نظرية  اأي  النهائية، 
القبيل  اإذا كان هناك �صيء من هذا 
اأ����ص���ا، ل��ك��ن��ه��ا ن��ظ��ري��ة اأن��ي��ق��ة ول��ه��ا 
اإم��ك��ان��ي��ة ق��وي��ة، وه���ي الأوف�����ر حظا 
القرن احل��ايل عند احلديث عن  يف 
نظريات تف�صر وب�صكل عميق طبيعة 

العمل الداخلي للكون.

امل�صدر: موقع نا�صا بالعربي

 إعادة تشغيل
»املنظمة  م��ن  ع��ل��م��اء  اأق����دم   ،2١ ال��ق��رن  يف 
الأوروب��ي��ة ل��اأب��ح��اث ال��ن��ووي��ة« على اإع��ادة 
اأو  ال��ك��ب��ر«  ال��ه��ي��درون��ات  »م�����ص��ادم  ت�صغيل 
اآل����ة ب��ال��ع��امل )27  LHC امل��م��ت��د ك��اأ���ص��خ��م 
�صوي�صرا  يف  الأل���ب  ج��ب��ال  حت��ت  كيلومرتا 
وف��رن�����ص��ا(، اآم��ل��ن ب��ع��د اإي��ق��اف��ه ع��ن العمل 
اكت�صاف  ل��ت��و���ص��ي��ع ط��اق��ت��ه،  ط����وال ع��ام��ن 
ث��ق��وب ����ص���وداء ���ص��غ��رة، ع���رب ���ص��دم ح��زم 
لأن  ببع�صها،  ال��ن��ووي��ة  ال���ربوت���ون���ات  م��ن 
اكت�صافها �صيوؤكد نظرية »الأكوان املتعددة« 
امل���وازي���ة«، وه��ي معقدة وغر  »الأك����وان  اأو 

منت�صرة �صعبيا.
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العاملان »اآندرو �ضرتومينغر« )فوق( و »كومرون فافا« )حتت(



عبد اهلل زارب

ي�������ص���ف الأ������ص�����ت�����اذ امل�������ص���اع���د ب��ك��ل��ي��ة 
اإدارة  وامل��ال��ي��ة، ق�صم  الإداري����ة  ال��ع��ل��وم 
م�صيلحي،   ر���ص��ا  ال��دك��ت��ور  الأع���م���ال، 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة،  الإدارة  اأ�����ص����ل����وب 
ب���اأح���د الأ���ص��ال��ي��ب ال��ف��ع��ال��ة يف جم��ال 
جديدة  ا�صرتاتيجيات  وب��ن��اء  تطوير 
حت��ق��ق ال���ص��ت��ج��اب��ة ال��ف��ع��ال��ة م��ع بيئة 
واملتقلبة،  احل���ادة  الأع��م��ال  منظمات 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ان��ف��ت��اح ال��ع��امل��ي، وا���ص��ت��داد 
التكنولوجي  والتطور  املناف�صة  ح��دة 

ل�صمان بقائها وا�صتمرارها.
الإدارة  اأ������ص�����ل�����وب  اإن  وق����������ال 
فكريا  منهجا  مي��ث��ل  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ويت�صم  وال����ري����ادة،  ب��احل��داث��ة  يتميز 
ال��ب��دائ��ل واحل��ل��ول  م��ن  بتقدمي كثر 
جت���اه م��واج��ه��ة ال�����ش��غ��وط وامل���وؤث���رات 
عنها،  الناجمة  وال��ت��ح��دي��ات  البيئية 
كما يزيد القدرات التناف�صية وتطوير 

م�صتوى الأداء. 
الإدارة  م�������ص���ي���ل���ح���ي  وع�����������ّرف 
يهتم  وفن  علم  باأنها  ال�صرتاتيجية، 
ال���ق���رارات  وت��ق��ي��ي��م  وت��ن��ف��ي��ذ  بت�صكيل 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة امل���ت���داخ���ل���ة ال���ت���ي مت��ك��ن 
اإذ تركز  اأهدافها،  املنظمة من حتقيق 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل ب���ن وظ��ائ��ف 
الإدارة، والت�صويق والتمويل، والإنتاج 
والبحوث والتطوير، ونظم معلومات 
الآيل، وذلك بغر�س حتقيق  احلا�صب 
اأن  مبينا  للمنظمة،  التناف�صية  امليزة 
يكمن   ال�صرتاتيجية  الإدارة  ج��وه��ر 
يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ط���وي���ل امل������دى ال����ذي 
و�صول  امل���وارد  تخ�صي�س  اإل��ى  يهدف 
اإلى حتقيق الأهداف املحددة بطريقة 
اأم���ام  املنظمة  م��ب��ت��ك��رة، ودع���م ���ص��ورة 

جماعات اأ�صحاب امل�صالح كافة. 
كما اأكد اأن ال�صرتاتيجية اأو علم 
ع���ام���ة، م�صطلح  ب�����ص��ف��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ع�����ص��ك��ري ب���الأ����ص���ا����س وت��ع��ن��ي اخل��ط��ة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  ف����ن  ه����ي  اأو  احل����رب����ي����ة، 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة ق��ب��ل ن�����ص��وب 
احلروب، ويف الوقت ذاته هي فن اإدارة 

تلك العمليات عقب ن�صوب احلروب.
وع�����ن م���ف���ه���وم ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

عموما، قال »هو جمموعة ال�صيا�صات 
املتبعة  واملناهج  واخلطط  والأ�صاليب 
م��ن اأج���ل حتقيق ال����روؤى والأه����داف 
امل�صتقبلية باأعلى م�صتوى من الكفاءة 

والفاعلية«. 
واأ�������ص������اف »ت���ت���م���ث���ل ال���ع���ن���ا����ص���ر 
الإدارة  ل����ع����م����ل����ي����ة  ال����رئ����ي���������ص����ي����ة 
ال�������ص���ي���اغ���ة  يف  ال������ص�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة 
حتديد  بها  واملق�صود  ال�صرتاتيجية 
ال�����روؤي�����ة ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة و���ص��ي��اغ��ة 

اإلدارة االستراتيجية..
منهج المنظمات المعاصرة نحو الريادة

ثماني خطوات لبناء استراتيجية إعالمية
١( و�صع الهدف العام ثم الرتكيز عليه، 
التنبوؤ  الأه����داف،  على  بناء  ذل��ك  ويتم 
ب��ال��ت��ح��دي��ات، م��ع و���ص��ع ف��ك��رة وا�صحة 
لل�صكل العام للحملة، وما يراد حتقيقه 

على املدى البعيد واملتو�صط والقريب.
اأقوياء ل�صمان  �صركاء  اتخاذ  ينبغي   )2
عن  الإع��ام��ي��ة  ا�صرتاتيجيتك  جن���اح 
ط��ري��ق حت��دي��د ق��ائ��م��ة ب��الأ���ص��خ��ا���س اأو 
امل��ن��ظ��م��ات ال���ذي���ن غ��ال��ب��ا ي��ك��ون��ون من 

املتاأثرين باملوقف املراد التاأثر فيهم. 
وا����ص���ح���ا  ال�����ه�����دف  ي����ك����ون  3( ح���ي���ن���م���ا 
وال�������ص���رك���اء ج����اه����زي����ن، ي����ب����داأ ت��ن��ف��ي��ذ 
مثا،  الفرعية  اأو  اجل��زئ��ي��ة  الأه����داف 

ال���راأي  اأو  ال��ق��رار  ك��ال��ت��اأث��ر يف �صاحب 
لو�صائل  املتابعن  ع��دد  زي���ادة  اأو  ال��ع��ام، 

التوا�صل الجتماعي.
اأو  امل�����ص��ت��ه��دف  اجل���م���ه���ور  حت���دي���د   )٤
التاأثر يف  الذين ترغب يف  الأ�صخا�س 
�صلوكهم، كما ل بد من حتديد الق�صايا 
امل����راد ال��ت��ح��دث عنها م��ن خ���ال ط��رح 
ميكن  هل  �صاكلة:  على  الأ�صئلة  بع�س 

للجمهور العام اأن يحقق الهدف؟ 
رد  اأو  ا�صتجابة  عن  تبحث  هل   •
اأو جم��م��وع��ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ن  ف���ع���ل 

حمددة؟ 
امل�صتهدف  اجل��م��ه��ور  ه���ذا  ه��ل   •

تود  التي  ر�صالتك  ل�صماع  م�صتعد 
اإي�صالها؟

قد  التي  املخاوف  اأو  العوائق  • ما 
ال��و���ص��ول  يف  م�����ص��ك��ات  يف  تت�صبب 

لهذا اجلمهور؟ 
تريد  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ورة  • م��ا 

اإي�صالها؟ 
ال��ت��ي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال��ر���ص��ائ��ل  • م���ا 

�صيكون لها تاأثر على اجلمهور؟
للو�صول  الطرق اجليدة  • واإحدى 
اإل����ى الإج����اب����ات ه���ي ب��ن��اء ر���ص��ائ��ل��ك 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ات��ه��م الأ���ص��ا���ص��ي��ة واأن 
ولي�س  لتحقيقها،  كمحاولة  ت��ب��دو 

+ 
ق

فا
آ

فر�س �صيء ما. كما يجب اأن حتدد 
دون  حت��ول  اأن  ميكن  التي  العوائق 

الو�صول لاأهداف. 
ا���ص��ت��ق��ب��ال  يف  ط���ري���ق���ة  م���ت���ل���ق  ل���ك���ل   )5
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ري��د اإي�����ص��ال��ه��ا؛ لذلك 
اأي�صا  الأف�صل  الطرق  حتديد  من  لب��د 

من خال طرح بع�س الأ�صئلة مثل:
املجموعة  ه��ذه  ت�صتمد  اأي��ن  من   •

من النا�س الأخبار واملعلومات؟ 
�صت�صتخدمها  الإعام  و�صائل  • اأي 
التاأثر  ب��ه��دف   .. ر�صائلك  نقل  يف 

على �صلوك اجلمهور امل�صتهدف؟ 
• هل �صتعتمد على و�صائل الإعام 

مقررات دراسية

ر���ص��ال��ة امل��ن��ظ��م��ة وحت���دي���د الأه�����داف 
ال������ص�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة، ث������م ال���ت���ح���ل���ي���ل 
البيئية  ل��ل��م��ت��غ��رات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
)ال���ب���ي���ئ���ة اخل����ارج����ي����ة وال���داخ���ل���ي���ة 
 SWOT املوقف  وحتليل  للمنظمة(، 
الختيار  ملرحلة  متهيدا   ،Analysis
ال���ص��رتات��ي��ج��ي وع��ن��ا���ص��ره، وحت��دي��د 
م���ق���وم���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
ال��ازم��ة  ال��ف��ع��ال للخطط وال��ربام��ج 
واأخ������را تقييم  الأه�������داف،  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ال�����ق�����رارات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وات���خ���اذ 
الإجراءات الت�صحيحية«.

ال�����ق�����رار  ات������خ������اذ  »ي�����ت�����م  وزاد   
الإدارة  م�صتوى  على  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
ال���ع���ل���ي���ا، وه�����ن�����اك ث������اث ف��ل�����ص��ف��ات 
الفل�صفة  الأول����ى:  ال��ق��رار  ه��ذا  حتكم 
تعظيم  الرئي�صية  وغايتها  ال��ري��ادي��ة، 
خال  م��ن  الفر�س  واقتنا�س  ال��رب��ح 
الرتكيز  وه��دف��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة،  البيئة 
الهتمام  اإل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��رب��ح  على 

ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ث��ان��ي��ة: 
اإداري  اأ�صلوب  فل�صفة رد الفعل،  وهى 
غر �صحيح لأن ينتطر حدوث امل�صكلة 
كا�صرتاتيجية  الفعل  رد  وا���ص��ت��خ��دام 
فهي:  والأخ����رة  الثالثة  اأم���ا  ب��دي��ل��ة، 
اأف�صل  وه��ي  التخطيطية،  الفل�صفة 
اأنواع الفل�صفة الذي يقوم با�صتخدامه 
اخل������رباء يف ر����ص���م ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
الإدارة  م��ن��ه��ج  ي��ع��د  ول����ذا  ال��ف��ع��ال��ة«؛ 
ال�صرتاتيجية، الأ�صلوب الأمثل لبناء 

اخلريجن،  م��ن  �صابة  ق��ي��ادي��ة  ك���وادر 
ت�����ص��ت��ط��ي��ع ال���ت���ع���ام���ل م����ع امل���ت���غ���رات 
وال���ت���ح���دي���ات امل���ع���ا����ص���رة م����ن خ���ال 
الازمة  والقدرات  باملعارف  تزويدها 
اخل��اق  والتفكر  املتعمق،  للتحليل 
واملبدع، والتخطيط ال�صليم نحو بناء 
احل��ي��اة،  مناحي  خمتلف  يف  م�صتقبل 
توافقا مع روؤية 2030 للملكة العربية 
م�صاركة  على  حت��ث  ال��ت��ي  ال�صعودية، 

ال�صباب يف اإحداث التنمية«.

م��ث��ل  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  اأو  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
ال�����ص��ح��ف وال���ت���ل���ف���زي���ون وال����رادي����و 
الإع������ام  وو�����ص����ائ����ل  الإن�����رتن�����ت  اأم 

الجتماعية؟  
اأك���ر تكتيكا،  اإل���ى م��راح��ل  الن��ت��ق��ال   )6
وموؤثرة  فعالة  وكتابات  موؤمترات،  كعقد 

يف ال�صحافة، وجمع اأدلة �صحفية.
7( خ����ال ع��م��ل��ك الإع����ام����ي لب����د من 
و�صع تقييم م�صتمر مل�صتوى تاأثر العمل 

القائم وت�صحيح الأخطاء.
بيانات  ق��اع��دة  اإع��ام��ي��ة  منظمة  ل��ك��ل   )٨
اجليد  فالإعام  امل�صتوى،  عالية  ات�صالية 

يعتمد على العاقات اجليدة وامل�صتمرة. 
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د. عبداهلل حامد: طريقة تدريس اللغة العربية
عقيمة وتحتاج للتغيير

مشهور العمري

اجلامعة،  با�صم  الر�صمي  الناطق  عّد 
اللغة  بق�صم  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�صو 
ال��ع��رب��ي��ة، ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ح��ام��د، 
ال��ت��ط��ورات امل��ت�����ص��ارع��ة،  ع��ام��ا يزيد 

من تعقيد الثقافة.
ج���اء ذل���ك خ���ال ح��دي��ث��ه �صيفا 
املا�صي،  »اآف��اق»، الأح��د قبل  ب�صالون 
»اإن  الثقافة  ملفهوم  تعريفه  يف  وق��ال 
كنا نعني اجلانب الفكري والإبداعي، 
باملكان  ترتبط  الإج��اب��ة  اأن  فاأعتقد 
م���ن اأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ث��ق��اف��ة، وال�����ص��ع��وب 
ال��ت��ي ت��ق��راأ ب��ك��رة، ه��ي الأك���ر وعيا 
وم���ع���رف���ة، اأم�����ا يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي، 

فالقراءة متدنية».
الثقافة  »لب��د من ربط  واأ�صاف 
امل�صتقبل  نعي   القراءة حتى  مبفهوم 
ون��ت��اأق��ل��م م��ع��ه، لأن امل�����ص��ت��ق��ب��ل دوم���ا 
كنا  واإن  وع��ل��م��ي��ا،  م��ع��رف��ي��ا  ل���اأق���وى 
نقول اإن الثقافة مبفهوم عام ل ميكن 
الثقافة  اأن  واأظ��ن  مفهومها،  حتديد 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ه����ي ال���ت���ي ل���ه���ا احل�����ص��ور 
امل�صتقبلي، واأي ثقافة ل تتواءم معها، 

�صتنتهي ومتوت».
الثقافة  ن��رب��ط  كنا  »اإذا  واأردف 
ب����اجل����ان����ب ال����ف����ك����ري والإب�������داع�������ي 
وحم�صول القراءة فاإن اجلانب الأهم 
يف الثقافة اأن تتحول اإلى �صلوك يقبل 
الآخرين ويتعاي�س معهم ويحاورهم 
املثقف  ي��ك��ون  واأن  م��ن��ه��م،  وي�صتفيد 
احل�����ص��اري  لل�صلوك  واق��ع��ي��ة  ���ص��ورة 
وان�صباطه يف  طابور  بالتزامه  ب��دءا 
كثر  م��ع  ال��ك��ب��رة  م�صكلتنا  امل��خ��ب��ز. 
وم�صكلتنا  العربي  عاملنا  مثقفي  من 
الكبرة مع اأنف�صنا هي حالة الت�صتت 

بن القول والفعل».
�صخ�صي  مب���وق���ف  وا���ص��ت�����ص��ه��د   
ب��ه ف��ق��ال »يف م��ك��ة- �صرفها اهلل-  م��ر 
ليحركوا  امل�صلن  بع�س  اأنتظر  كنت 
ب�صكل  اأوق��ف��وه��ا  اأن  ب��ع��د  ���ص��ي��ارات��ه��م 
مر  حينها  لل�صاة،  ودخ��ل��وا  خ��اط��ئ 
عامل جليل له براجمه يف التلفزيون، 
اأن توجه كلمات  اإننا ننتظر  فقلت له 

الوعظ نحو هذه املمار�صات اخلاطئة، 
ون��ح��ن اأول�����ى ب��ه��ا م���ن ال���غ���رب ال���ذي 

�صبقنا يف هذا امليدان!
وك���ان���ت اإج���اب���ة ف�����ص��ي��ل��ت��ه ت��وؤك��د 
عندها  اأب����دا!  ي�صبقنا  مل  ال��غ��رب  اأن 
ال�����ص��ي��ارات  وق���وف  ف��و���ص��ى  اأن  علمت 
يف ال�����ص��وارع امل��ح��ي��ط��ة مب�����ص��ج��دن��ا يف 
بنا  املحيطة  الأح���ي���اء  وب��ع�����س  احل���ي 
اإل  اأث���ن���اء ���ص��اة اجل��م��ع��ة ل��ن تتغر 
بكثر من احلزم ال�صارم من الدولة، 
التفاوؤل  م��ن  بكثر  ننتظره  م��ا  وه��و 
ال�صتثنائي  ال��ع��ه��د  ه���ذا  يف  والأم�����ل 
مناظر  م��ث��ا  �صئمنا  ف��ق��د  ل��ل��ق��ي��ادة، 
رمي املخلفات من ال�صيارة والتهور يف 
للمرافق  الهمجية  والإ�صاءة  قيادتها 

العامة».

عقم تدريس العربية
مب�صتوى  م��رت��ب��ط��ة  ووا���ص��ل»ال��ل��غ��ة 
ق���وة م��ن ي��ت��ح��دث ب��ه��ا، ف���اإن ك���ان من 
ي��ت��ح��دث ب��ه��ا ق��وي��ا وح��ا���ص��را، فلغته 
كذلك �صتكون حا�صرة، ونحن العرب 
ل�صنا يف م�صتوى الدول التي تتحدث 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وت��ن�����ص��ره��ا، لي�س 
املتحدث  لوجود  واإمن��ا  خل�صو�صيتها 
واق��ع  بينما  يفر�صها،  ال���ذي  ال��ق��وي 

لغتنا ينطلق من واقع العرب، 
���ص��ب��ي��ل  يف  جل�����ه�����ود  ون�����ح�����ت�����اج 
اأثبتت الطريقة التي  ت�صهيلها، حيث 
ن�صر عليها يف تدري�س اللغة العربية، 
ع��ق��م��ه��ا، وم����ن ث����ّم ن��ح��ت��اج ل��ت��وح��ي��د 
اجل���ه���ود ب���ن امل����دار�����س واجل��ام��ع��ات 
ل��ت��غ��ي��ر ال���واق���ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي احل���ايل 
ف��ه��م كامي  واأرج����و  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة 
يف ���ص��ي��اق��ه، لأن ال��ب��ع�����س ي��ت��ه��م ب��اأن��ه 
تعليم  »ت��ط��وي��ر  م�صطلح  اأط��ل��ق  اإذا 
ال����ه����دم، بينما  ي���ري���د  ف��ه��و  ال���ل���غ���ة»، 
الأكادميين  بجهود  تطويرها  نريد 
ومائمة،  جديدة  بطريقة  والعلماء 
وم��ن امل����وؤمل  اأن جت��د ط��ال��ب جامعة 
ل يفرق بن ال�صم والفعل واحلرف، 
اأن  علينا  يفر�س  كبر  اإ�صكال  وه��ذا 

نخدم لغتنا باأبحاث وجهود كبرة».
م��ه��م��ة  ال���ل���غ���ة  »ت����ط����وي����ر  وزاد 

+ 
ق

فا
آ

مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر كتابا عن تاريخ الجمل
العامة،  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مكتبة  اأ���ص��درت   
كتاب  الثقافية،   ليان  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
والثقافة  والتاريخ  القدمي  الفن  يف  »اجلمل 
باململكة العربية ال�صعودية«، للدكتور جميد 
حفظ  يف  م�صارها  يخ�س  فيما  وذل��ك  خ��ان، 
ال���رتاث ع��رب ع��دد م��ن امل��ج��الت وال��ربام��ج، 
م����ن ���ص��م��ن��ه��ا ال����درا�����ص����ات ل����اإب����ل واخل���ي���ل 

والفرو�صية.
اجل���دي���د يف طبعة  الإ������ص�����دار  وي����اأت����ي 
مم���ي���زة م���ن خ����ال ن�����س ت���رج���م ب��ال��ل��غ��ت��ن 
الأه��داف  يحقق  مما  والإجنليزية،  العربية 
دائ��رة  تو�صيع  يف  املكتبة  اإدارة  ت�صعها  التي 
الإن���ت���اج وال��ن�����ص��ر ل�����ص��د ال��ف��ج��وة يف ال��ع��دي��د 

العربي  ال��ت��اري��خ  يف  املهمة  امل��و���ص��وع��ات  م��ن 
والإ�صامي.

واح��دا من  خ��ان  الدكتور جميد  ويعد 
تتبع  ا�صتطاع  اإذ  ال��ع��امل؛  يف  الباحثن  اأب���رز 
ت��اري��خ الإب���ل م��ن خ��ال ال��ر���ص��وم ال�صخرية 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ع��ل��ى م��دى 
الر�صوم  35عاما، وكتب مقالت وبحوثا عن 
ال�صخرية ومو�صوعاتها وحتديد تواريخها، 

وكان اجلمل من اأبرز املنحوتات ال�صخرية.
اأح��دث  خ��ان،  الدكتور  يقدم  كتابه  ويف 
الفنون  يف  الإب���ل  ع��ن  موثقة  علمية  درا���ص��ة 
ال�����ص��خ��ري��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، و���ص��ل��ت��ه��ا ب��ال��ث��ق��اف��ة 
اأن بروز الإبل  والتاريخ عرب الع�صور، مبينا 

جميلة  ����ص���ور  يف  ال�����ص��خ��ري��ة،  ال���ر����ص���وم  يف 
ال�صخور يف اجلبال  ومتنوعة، على واجهات 
اأن  على  قاطعة  دلل��ة  والكهوف،  واملرتفعات 
اجل��زي��رة  يف  ك��ان  وا�صتئنا�صها  الإب���ل  ظ��ه��ور 
والبحوث  ال��درا���ص��ات  اأث��ب��ت��ت  وق��د  العربية. 
اأن  ال��وراث��ي��ة،  الب�صمة  با�صتخدام  العلمية، 
الواحد،  ال�صنام  ذي  الإب��ل  ا�صتئنا�س  م�صدر 

هو اجلزيرة العربية قبل 7000 �صنة.
وتبن الدرا�صات التي قام بها الدكتور 
خ���ان اأ����ص���رار ع��اق��ة الإب�����ل ب��ح��ي��اة ال��ب��ادي��ة 
وث��ق��اف��ت��ه��م، ح��ي��ث ت���وج���د ر����ص���وم ���ص��خ��ري��ة 
�صبقت ظهور الكتابة، تو�صح القتال واملبارزة 
وال�صيد، وتوجد ح�صيلة اأخرى من الر�صوم 

ال�صخرية مرتبطة بالنقو�س الكتابية ت�صر 
القبائل  و�صوم  واإلى  الإبل  اأ�صماء ماك  اإلى 

املمهورة على اأج�صادها.
وتتميز ال�صور ال�صخرية التي اأظهرها 
املوؤلف بجمالية تعبراتها الطبيعية، وبتعدد 
اأحجامها، فمنها ما نفذه الإن�صان باأحجامها 
ك��ب��رة،  ���ص��خ��ري��ة  واج���ه���ات  ع��ل��ى  الطبيعية 
وت��اأت��ي  ومتنوعة،  �صغرة  ب��اأح��ج��ام  واأخ���رى 
اأح��ي��ان��ا منفردة واأح��ي��ان��ا �صمن  ���ص��ور الإب���ل 
جم��م��وع��ات م���ن احل���ي���وان���ات، م��ن��ه��ا اخل��ي��ل 

وال�صباع ال�صارية والعنا�صر الزخرفية.
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يف  ب��ال��ن��ظ��ر  وامل��ع��ن��ي��ن  املتخ�ص�صن 
هذه الق�صية، واأعني علماء اللغة من 
ع�صاق  وم��ن  واملهتمن  الأك��ادمي��ي��ن 

اللغة يف خمتلف املجالت».

الشعر 
وع�����ن ال�������ص���ع���ر، ق����ال»ه����ن����اك ال�����ص��ع��ر 
ي�صجل  والأخ���ر  وال�صعبي،  الف�صيح 

ح�صورا اأكرب، اأما يف الف�صيح، فهناك 
وم��ا  تفعيلة  و���ص��ع��ر  وت��ط��وي��ر  ج��ه��ود 
تتواءم  وه��ي  ال��ن��ر،  بق�صيدة  ي�صمى 
اخلليلية،  الق�صيدة  م��ع  تت�صاد  ول 
وتبقى العملية متنوعة اأكر من اأنها 
م��واج��ه��ة و����ص���دام، وي��ب��ق��ى اجلمهور 
واملتلقي هو احلكم بناء على ذوقه، ول 
يجب فر�س اأم�صيات على اأي جمهور، 

ل تتنا�صب مع ذوق��ه، بل يجب تلبية 
كل الأذواق مبا يحقق النوعية».

مو�صيقي،  طابع  »لل�صعر  واأردف 
للمو�صيقى  متيل  الإن�صانية  والنف�س 
وت���ه���ف���و ل����ه����ا، وال���ك���ل���م���ة اجل��م��ي��ل��ة 
وال�صعراء املتميزون يام�صون ق�صايا  
ول  العادي،  الإن�صان  اأعماق  يف  تكون 
ي�صتطيع التعبر عنها، وهناك بع�س 

الق�صائد التي غنيت و�صجلت ح�صورا 
جماهريا كبرا».

وعن ارتباط الق�شيدة بالإن�شاد، 
ال�صام  عليه  احلبيب  كان  »منذ  قال 
ي��ط��ل��ب م�����ن  احل�������ادي ذي ال�����ص��وت 
اأن  عنه  اهلل  ر�صي  »اأجن�صة»  اجلميل 
يرفق »بالقوارير»، واإلى اليوم، ما زال 
والغناء  بالإن�شاد  الق�شيدة  ارت��ب��اط 

�صببا يف النت�صار واحل�صور اإذا وجدت 
اجلميل  وال�صوت  اجلميلة  الق�صيدة 
فال�صعراء  وج���دت  اإذا  واأق���ول  اأي�����ص��ا. 
ال�������ص���ع���ودي���ون ك������ر، ول����ك����ن حم��م��د 
الثبيتي- رحمه اهلل- جتربة خمتلفة، 
وهي التجربة التي ظلمت �صابقا لكن 
بع�س الدرا�صات الأكادميية احلديثة 

اأعادت لها بع�س حقها».

الروح الحوارية
وت���ط���رق ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ح��ام��د 
للحديث عن دور الأ�صتاذ الأكادميي، 
وق��ال »واج��ب الأ�صتاذ الأك��ادمي��ي اأن 
تكون  واأل  احل���واري���ة،  ال����روح  ينمي 
فالأفكار  فكرة،  لأي��ة  م�صادرة  هناك 
ل ت�����ص��ادر واإمن�����ا حت����اور وت��ن��اق�����س، 
والأ����ص���ت���اذ ال����ذي ي��ف��ت��ح احل�����وار مع 
ط���اب���ه ب��ك��ل ال��ق�����ص��اي��ا، ه���و ال���ذي  

ي�صنع الباحث امل�صتقبلي».
اأم��ران  والأ�صئلة  احل��دة  وت��اب��ع» 
ط��ب��ي��ع��ي��ان ون���ت���اج م��رح��ل��ة م��ع��ي��ن��ة، 
واحل��وار املبني على الح��رتام  ينتج 
تولد  فيما  ال��ق��ن��اع��ات،  يف  تغر  عنه 
الأ�صئلة املعرفة؛ لذلك فاإن م�صادرة 
اأي ف��ك��رة، ف��ي��ه��ا ن���وع م��ن الإج�����رام، 
واأعلم اأن يف جامعتنا م�صتوى كبرا 
من تقبل الآراء عند الإدارة واأع�صاء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، ول اأن���ف���ي وج���ود 
اأع�صاء  بع�س  عند  امل�����ص��ادرة  بع�س 
عندما  و�صخ�صيا  ال��ت��دري�����س،  هيئة 
اأحاور طابي، فاإنهم يغرون بع�س 
تراكمية  م�صاألة  فاملعرفة  قناعاتي، 
ق���د ت���اأت���ي م���ن الأ����ص���ت���اذ، وق���د ت��اأت��ي 
وليدة  ولكنها  ال��ط��اب،  م��ن  اأحيانا 

احلوار».

التجديد في النظريات  
با�صتمرار  تولد  »النظريات  ووا�صل 
ف��ي��ه��ا  وال����ت����ج����دي����د  ت����ت����وق����ف،  ول 
ن��وع من احلرمة  مطلوب مع وج��ود 
اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة، ول مي��ك��ن  ل��ل��ن��ظ��ري��ة 
عن  بها  يخرج  تعاما  معها  اأتعامل 
لدينا  الأدب���ي  املجال  ويف  مفهومها، 
العديد من النظريات كما يف املجال 
نظرية  امل��ث��ال،  �صبيل  وعلى  اللغوي، 
الإع��ام  يف  بيننا  املوجودة  التوا�صل 
مع  نطورها  اأن  يجب  ولكن  واللغة، 
الأوائل  اأ�صحابها  بجهود  الحتفاظ 
�صاأنهم،  من  التقليل  اأو  امل�صا�س  دون 
وبع�س النظريات تتولد من بع�صها، 
والإن�����ص��ان ي��ظ��ل ب��ح��اج��ة ل��اآخ��ري��ن 

ملوا�صلة الإبداع».

كلمة أخيرة 
على  حامد  عبداهلل  الدكتور  واأث��ن��ى 
قبل  »كتبت  قائا  »اآف����اق»،  �صحيفة 
اإنها كانت  �صنوات مقال فيها، وقلت 
مفاجاأة عظيمة، واليوم نحن �صعداء 
يف اجلامعة بهذه ال�صحيفة الكبرة 
حمرتفا،  مهنيا  فريقا  ت�صم  ال��ت��ي 
ونتمنى اأن نراها دوما يف القمة، فهي 
وجهدا  وثقافيا  اأدب��ي��ا  ح��راك��ا  ت�صهد 

ي�صار اإليه بالبنان».

واأع����اد ال��دك��ت��ور جم��ي��د خ���ان، ه��ذه 
كتابه  ت�صمنها  التي  الفريدة  املح�صلة 
م��ن ر���ص��وم �صخرية ت��ربز ���ص��ورة الإب��ل 
كعن�صر مميز يف خمتلف مناطق اململكة، 
اإل�����ى ت���ق���دي���ره ووف�������اءه ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ت��ي 
فيما  اأرب��ع��ة عقود،  اأك��ر من  فيها  عا�س 
ل ي���زال يعمل ع��ل��ى ج��م��ع ودرا����ص���ة ه��ذا 
على  الإن�صان  تركه  ال��ذي  الثمن  الإرث 
على عمق  للتاأكيد  ال�صخرية  الواجهات 
اجلزيرة  اأر����س  يف  الإن�صانية  احل�����ص��ارة 
ر�صالة  ومنبع  الر�صالت  مهد  العربية، 
الإ�صام. وياأتي هذا العمل بالتزامن مع 
م�صروع عمل مو�صوعي عن اجلمل عرب 
امللك  مكتبة  عليه  تعمل  ال��ذي  الع�صور 
عبدالعزيز العامة، بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

»ليان« الثقافية.
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تقرير

مسرح الجامعة 
يحصد جائزة 
أفضل سينوغرافيا 
بمهرجان المغرب 
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عدنان األلمعي 

اأف�صل  ج��ائ��زة  على  اجل��ام��ع��ة  ح�صلت 
�صينوغرافيا بعد م�صاركتها يف فعاليات 
ال�������دورة اخل��ام�����ص��ة مل���ه���رج���ان ال�����رواد 
ا�صت�صافتها  ال��ت��ي  ل��ل��م�����ص��رح،  ال����دويل 
مدينة خريبكة املغربية من ١5 الى ١٨ 
نوفمرب اجلاري، حتت �صعار »لنتوا�صل 

بلغة امل�صرح«.
امل�شرحي  ال��ن�����ش��اط  ف��رق��ة  ون��ال��ت 
ب���اجل���ام���ع���ة،  ج���ائ���زة ال�����ص��ي��ن��وغ��راف��ي��ا 
تاأليف:  م��ن  وه��ي  »غ��م��ام«،  مب�صرحية 
عبداهلل عقيل، واإخراج حممد مبارك، 
الكعبي،  واإداري: حممد  فني  واإ�صراف 
وم�����ن مت���ث���ي���ل: م�����ص��ع��ل ال��ق��ح��ط��اين، 
ع�����ص��ري، في�صل مم����دوح، عامر  زي���اد 

املحجاين، ومتابعة: زياد جلم. 
و�صارك يف املهرجان فرق م�صرحية 
فرن�صا،  ال�صعودية،  هي:  دول  �صت  من 

الربازيل ، اإيطاليا، م�صر، واملغرب.
وقال رئي�س وفد اجلامعة، رئي�س 
اإن  الكعبي،  حممد  امل�شرحي،  الن�شاط 
ال��ف��وز ب��ه��ذه اجل��ائ��زة يف ظ��ل املناف�صة 
دول  من  امل�صرح  اأب��اط��رة  مع  ال�صديدة 
اإجن���ازا  ي��ع��د  امل��ج��ال،  ه���ذا  متقدمة يف 
وق����ف����زة ك���ب���رة م����ن ق����ف����زات امل�����ص��رح 

بجامعة امللك خالد.
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اللقاء العلمي الرابع من تاريخ الملك خالد
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أكاديميا
أقسام

رياضيات أحد رفيدة.. ستة أعوام من صناعة خريجات مؤهالت
نادية الخثعمي

 
اأن�����ص��ئ ق�����ص��م ال��ري��ا���ص��ي��ات يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ع���ام  ١٤3٤/١٤33،  رف��ي��دة  ب��اأح��د  والآداب 
وك���ان ع��دد ال��ط��ال��ب��ات امل��ق��ي��دات اآن����ذاك 33 
الق�صم  ط��ال��ب��ات  ع���دد  يبلغ  بينما  ط��ال��ب��ة، 

للعام احلايل 2٨2 طالبة.
وخرج الق�صم حتى الآن، اأربع دفعات، 

مب�صارين  الريا�صيات  للطالبات،  وي��ق��دم 
ه��م��ا: ال��ري��ا���ص��ي��ات ال��ب��ح��ت��ة، وال��ري��ا���ص��ي��ات 

التطبيقية.
عبد  �صيخة  ال��ق�����ص��م  رئ��ي�����ص��ة  واأك�����دت 
اهلل امل�صردي، اأنها تطمح من خال رئا�صة 
ال��ق�����ص��م، اإل����ى حت��ق��ي��ق ال���روؤي���ة وال��ر���ص��ال��ة 
ال�����ص��ام��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، م�����ص��رة اإل����ى اأن من 
حظيت  اأن��ه��ا  للق�صم،  رئ��ا���ص��ت��ه��ا  ج��م��ال��ي��ات 

 رؤية القسم
ال���ري���ا����ص���ي���ات  ق�����ص��م  ي��ه��ت��م  اأن 
اجل��ودة  اداء  م��وؤ���ص��رات  بتطبيق 

املحلية والعاملية.

الرسالة
ت��خ��ري��ج خ��ري��ج��ات م��وؤه��ات يف 
ع��ل��م ال��ري��ا���ص��ي��ات واإك�����ص��اب��ه��ن 
امل����ع����رف����ة وال���ت���ف���ك���ر ال��ع��ل��م��ي 

واملنطقي واملهارات.

األهداف
خ�����ري�����ج�����ات  اإع������������������داد   •
م�������ت�������خ���������������ص���������������ص�������ات يف 
ال���ري���ا����ص���ي���ات ي�����ص��ه��م��ن يف 

التنمية ال�صاملة.
• تنمية ق��درات الطالبات 
ع����ل����ى ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي 
وال��ت�����ص��ج��ي��ع ع��ل��ى ال��ن�����ص��ر 
امل������ج������الت  يف  ال����ع����ل����م����ي 
العلمية واملحلية والعاملية.

اجل��������������ودة  حت������ق������ي������ق   •
على  الأك��ادمي��ي  والعتماد 
امل�صتوين املحلي والعاملي.

بكوكبة تعليمية خ�صبة متطورة  ومتعاونة 
ومتفائلة لاأف�صل.

واأ�صافت »يعد ق�صم الريا�صيات، ق�صما 
املجتمعية،  اخل��دم��ة  يف  وم�����ص��ارك��ا  ف��اع��ا 
اأن�����ص��ط��ة منهجية  وذل����ك م���ن خ���ال ع���دة 
وغر منهجية ل جمال حل�صرها،  اآخرها 
ب��رن��ام��ج ب��ع��ن��وان »ح��م��ل��ة ع��امل��ي ال�����وردي« 
الثدي،  ل�صرطان  املبكر  بالك�صف  للتوعية 

ب���رع���اي���ة م���ن م��ع��ه��د الأه��������داف ال��ام��ع��ة 
ب��خ��م��ي�����س م�����ص��ي��ط، وم�����ص��ت�����ص��ف��ى احل���ي���اة 

الوطني«.

االرتقاء بالقسم
هيئة  اأع�����ص��اء  اأن  الق�صم،  رئي�صة  وك�صفت 
يتفانن لارتقاء  ب��ال��ق�����ص��م  ال���ت���دري�������س 
اإذ  ذل�����ك،  يف  ك���ب���رة  ج���ه���ودا  به،  ويبذلن 

يقدمن العديد من الدورات والأن�صطة يف 
جميع م�صارات الريا�صيات.

ب��ع�����س احل���واف���ز  ه���ن���اك  اأن  واأك�������دت 
اإل��ى  للق�صم  رئي�صة  ب�صفتها  تدفعها  التي 
العوائق التي  وم���واج���ه���ة  تطوير  ذاتها 
ق���������د حت�����������ول ب�����ي�����ن�����ه�����ا  وب�����ن ال���������ص����م����و 
اإلى  املا�صة  بالق�صم،  ومن  اأبرزها: احلاجة 
الإملام ال�صديد ب�صوابط و�صاحيات رئا�صة 

الق�صم لكونها ت�صلمت هذه املهمة قبل �صهر 
واحد فقط.

وح������������ول ال����������روؤي����������ة امل�������ص���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
اإل����ى  اأن������ه  يطمح  اإل������ى  للق�صم،  اأ�صارت 
جميع  يف  ل��ل��ط��ال��ب��ات  �صلبة  ق��اع��دة  و���ص��ع 
ميكن  حتى  املختلفة  الريا�صيات  م�صارات 
الطالبة من موا�صلة م�صارها التعليمي يف 

الدرا�صات العليا. 
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أقسام

خالد العمري

الإ�صعاعية،  العلوم  ق�صم  رئي�س  اأك��د 
الدكتور  الق�صم،  يف  امل�صارك  الأ�صتاذ 
ح�صن حممد اآل حميي، �صعي الق�صم 
اإل����ى م��واك��ب��ة ال���ربام���ج ال��ع��امل��ي��ة من 
خ��ال تنفيذ ع��دد من ال��ربام��ج، من 
برنامج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  بينها: 
ال���ع���ل���وم الإ����ص���ع���اع���ي���ة ال�����ذي ي��واك��ب 
الربنامج  اأن هذا  العمل، مبينا  �صوق 
املطور، هو الأول من نوعه يف اململكة، 
اإق��راره من اللجنة الدائمة  الذي مت 
للخطط والربامج باجلامعة، كا�صفا 
اأي�صا، اأن الق�صم ب�صدد اإن�صاء برنامج 
يف  خمتلفة  تخ�ص�صات  يف  ماج�صتر 

جمال علوم الأ�صعة.

متى انطلق الق�ضم
وماذا يقدم لطالبه؟

ع���ام  الإ�صعاعي���ة  العل���وم  ق�ص���م  ن�ص���اأ 
الطبي���ة  العل���وم  كلي���ة  �صم���ن   ،١٤2٤
التطبيقي���ة، ويعن���ى الق�ص���م بتدري�س 
ط���رق الت�صوي���ر الإ�صعاع���ي املختلف���ة 
لأع�ص���اء ج�ص���م الإن�ص���ان با�صتخ���دام 
الأ�صع���ة ال�صيني���ة واملقطعي���ة، واأ�صع���ة 
ال�صوتي���ة،  ف���وق  واملوج���ات  جام���ا 
املغناطي�ص���ي  بالرن���ن  والت�صوي���ر 
الأغرا����س  يف  الأطب���اء  مل�صاع���دة 
الت�صخي�صي���ة والعاجية لاأمرا�س، 
كم���ا يهدف برنامج الع�لوم الإ�صعاعية 
اإل���ى اإعداد كوادر وطنية موؤهلة علميا 
وعملي���ا يف جم���الت تقني���ة الت�صوير 

الإ�صعاعي.

كيف يواكب الق�ضم
التطورات يف جمال اخت�ضا�ضه؟

ال��ت��ط��ورات يف جم��ال  الق�صم  ي��واك��ب 
خال  من  وذل��ك  الإ�صعاعية،  العلوم 
هيئة  اأع�����ص��اء  ك��ف��اءة  وتطوير  تنمية 
ال���ت���دري�������س يف ال��ق�����ص��م مب����ا ي���واك���ب 
يف  وامل��ت��اح��ق��ة  ال�صريعة  ال��ت��ط��ورات 
امل���ج���الت امل��ع��رف��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة. كما 
الإ�صدارات  الق�صم على توفر  يعمل 
احل����دي����ث����ة م�����ن امل������راج������ع وال���ك���ت���ب 
الخت�صا�س،  جم���ال  يف  وال���دوري���ات 
اإ����ص���اف���ة اإل�����ى ا���ص��ت��خ��دام الأ���ص��ال��ي��ب 

احلديثة  التقنية  والو�صائل  العلمية 
يف العملية التدري�صية.

تطوير  ن��ح��و  م�صتمر  وال�����ص��ع��ي 
خ���ط���ة ال���ق�������ص���م وامل����ن����اه����ج ل���ت���ج���اري 

التطورات العلمية املتاحقة.
وي�����رك�����ز ال���ق�������ص���م اأي���������ص����ا ع��ل��ى 
من  التدري�س  يف  التطبيقي  اجلانب 
خ���ال ال��ت��دري��ب ال�����ص��ري��ري، وذل���ك 
مل��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
الت�صخي�صية،  الأ�صعة  وم�صتحدثات 
اإ���ص��اف��ة اإل����ى رب���ط ال��ط��ال��ب ب��اأح��دث 

الأ�صاليب يف جمال الت�صخي�س.
هل من تعاون بني الق�ضم واأق�ضام 

الأ�ضعة يف اجلامعات الأخرى؟
للق�صم تعاون م�صرتك يف جمال 
املناهج  وتقييم  وحتكيم  ال��ت��دري�����س، 
العلمية  اخل��ربات  وتبادل  الدرا�صية، 
م��ع ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة 
امللك  وجامعة  �صعود،  امللك  كجامعة 

ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وج��ام��ع��ة امل��ل��ك �صعود 
بع�س  م��ع  وك��ذل��ك  ال�صحية،  للعلوم 
مثل  العاملية،  ال�صهرة  ذات  اجلامعات 
جامعة �صيدين وجامعة ت�صارلز �صتور 
ب��اأ���ص��رتال��ي��ا، واجل��ام��ع��ة الأم��رك��ي��ة 
ب������ب������روت، وامل����ع����ه����د ال���ك���ول���وم���ب���ي 

الربيطاين للتقنية بكندا.

  كيف تقيمون م�ضتوى
البحث العلمي يف الق�ضم؟

العلمي  البحث  يف  فعال  دور  للق�صم 
اأع�����ص��اء  مب��ا ميتلكه م��ن ن��خ��ب��ة م��ن 
اأكادميية  مهارات  ذوي  تدري�س  هيئة 
وبحثية متميزة يف جميع تخ�ص�صات 
الآن  الق�صم  وي�صارك  الأ�صعة.  علوم 
يف عدة م�صاريع بحثية ممولة وغر 

ممولة.
كما اأن للق�صم عددا من الأوراق 
العلمية املن�صورة يف عدد من املجات 

د. حسين آل محيي: قسم األشعة يالحق التطور 
بماجستير التخصصات المختلفة

اإلى ذلك،  اإ�صافة   .ISI امل�صنفة عامليا 
الطاب  ت�صجيع  على  الق�صم  يعمل 
ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف امل�������ص���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة 

املمولة وغر املمولة.

تطلعاتكم امل�ضتقبلية
لتطوير الق�ضم؟

يف الفرتة الأخرة، عمل الق�صم على 
الإ�صعاعية  ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر 
مل���واك���ب���ة ال����ربام����ج ال���ع���امل���ي���ة يف ه���ذا 
ويعد  العمل،  �صوق  ومواكبة  امل��ج��ال، 
من  الأول  امل���ط���ور،  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا 
نوعه يف اململكة، الذي مت اإق��راره من 
والربامج  للخطط  الدائمة  اللجنة 

باجلامعة.
اإن�����ص��اء  ب�����ص��دد  ال��ق�����ص��م  اأن  ك��م��ا 
تخ�ص�صات  يف  م��اج�����ص��ت��ر  ب��رن��ام��ج 
خم��ت��ل��ف��ة يف جم����ال ع���ل���وم الأ����ص���ع���ة، 
الطبي  الت�صخي�س  ماج�صتر  مثل 

وماج�صتر  ال�صوتية،  فوق  باملوجات 
الت�صخي�س الطبي بالأ�صعة املقطعية، 
ال���ن���ووي وبع�س  وم��اج�����ص��ت��ر ال��ط��ب 

التخ�ص�صات الأخرى.
كلمة لطالب الق�ضم؟

التخ�ص�صات  اأك��ر  من  الأ�صعة  علوم 
���ص��ي��وع��ا واأه��م��ي��ة يف امل���ج���ال ال��ط��ب��ي، 
وهي من التخ�ص�صات املطلوبة ب�صدة 
الجتهاد  عليكم  لذا  العمل؛  �صوق  يف 
واملثابرة واحلر�س والتح�صيل اجليد 
ل  والتّميز  النجاح  لأن  ال��درا���ص��ة،  يف 

ياأتيان اإل باجلد.
يف  امل����واظ����ب����ة  ع���ل���ي���ك���م  اأن  ك���م���ا 
ال��ذي  وال�����ص��ري��ري  العملي  ال��ت��دري��ب 
النظرية  املعرفة  ميكنكم من تطبيق 
ال����ت����ي اك��ت�����ص��ب��ت��م��وه��ا خ������ال ف���رتة 
الدرا�صة تطبيقا عمليا، والتعرف اإلى 

طبيعة �صوق العمل واحتياجاتها.
بعيدين  ل�صتم  الأع���زاء..  اأبنائي 

ع��م��ا ي��ح��دث ح��ول��ن��ا م��ن ا���ص��ط��راب��ات 
م�صتقبل  فيها  �صاع  ون��زاع��ات  وماآ�س 
الأوط�������ان، وت����اه ف��ي��ه��ا اأق���ران���ك���م عن 
واهلل  العلمية،  وطموحاتهم  اآمالهم 
ن����ران  ق��ت��ل��ت��ه��ا  اأن  ب���ع���د  امل�������ص���ت���ع���ان، 
احل��������روب والخ������ت������اف وال����ت����ف����رق، 
اأن��ت��م فيه من  ف��اح��م��دوا اهلل على م��ا 
اأن هناك  واع��ل��م��وا  وا���ص��ت��ق��رار،  اأم���ن 
اأيادي خفية، وعقول مري�صة حاقدة 
ت��ت��و���ص��ل ب��ال��دي��ن م���ن اأج����ل حت�صيل 
فكونوا  اخلبيثة،  واأه��داف��ه��ا  م��اآرب��ه��ا 

على وعي بذلك.
اأن م�صتقبل واأم��ن هذا  وت��اأك��دوا 
اهلل،  ب��ح��ول  م�صتقبلكم،  ه��و  ال��وط��ن 
وموؤ�ص�صات  القادمون،  فر�صانه  فاأنتم 
الدولة بانتظاركم فكونوا يف م�صتوى 
ال�صريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  تطلعات 
باأبنائه  اع��ت��زازه  ي��وؤك��د  ال��ذي م��ا زال 

ال�صباب ومنجزاتهم.

بطاقة
درج��������ة  ع������ل������ى  ح�����������ص�����ل   •
ال��ب��ك��ال��وري��و���س م���ن ج��ام��ع��ة 
كرتن باأ�صرتاليا عام 2005. 

م��ن  امل���اج�������ص���ت���ر  درج�������ة   •
جامعة كرتن باأ�صرتاليا عام 

 .2006
الأ�صعة  تقنية  يف  دكتوراه   •
املقطعية من جامعة ملبورن 

امللكية باأ�صرتاليا عام 20١2. 
ال����ع����ل����وم  ك����ل����ي����ة  وك������ي������ل   •
لل�صوؤون  التطبيقية  الطبية 

الأكادميية.
ال���ع���ل���وم  ق�������ص���م  رئ����ي���������س   •
امللك  الإ���ص��ع��اع��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 

خالد.

اإلشعاع.. مكوناته وفعالياته
ي�����ف�����رق ب������ن الإ�������ص������ع������اع ع����ل����ى اأ�����ص����ا�����س 
م��ك��ون��ات��ه وف��ع��ال��ي��ات��ه، وت��ت��ك��ون امل���وج���ات 
وينتمي  فوتونات،  من  الكهرومغناطي�صية 
اإل��ي��ه��ا الأ���ص��ع��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة،  والأ���ص��ع��ة ف��وق 

البنف�صجية،  والأ�صعة حتت احلمراء.
وت�����ص��م��ى الأ���ص��ع��ة ذات ط���ول امل��وج��ة 
اأو م��وج��ات  ال����رادي����و  ال���ط���وي���ل، م���وج���ات 

الرادار، وامليكروفون.
ي�صمى  الإ�صعاع،  اآخر من  نوع  وهناك 
اإ�صعاع ج�صيمات ويوجد منها العديد مثل 
وج�صيمات  بيتا  وج�صيمات  األفا  ج�صيمات 
البوزيرتون،  ومنها  الإل��ك��رتون  منها  بيتا 
كما ت�صمى بع�صها اأ�صعة، وهذه تكون ذرات 

فقدت واحدا اأو اأكر من اإلكرتوناتها، كما 
توجد اأ�صعة نيوترونات.

وه��ن��اك الإ���ص��ع��اع ال��ق��ادم م��ن اأع��م��اق 
والأ���ص��ع��ة  ال�صم�صية،  الأ���ص��ع��ة  مثل  ال��ك��ون 
الكونية، واإ�صعاع اخللفية امليكروين الكوين 
الإ�صعاعات  نعرف  كما  هوكينج،  واإ���ص��ع��اع  
لبع�س  الإ�شعاعي  الن�شاط  م��ن  ال�����ش��ادرة 

املواد.
اجليولوجية  املناطق  بع�س  وتتميز 
باإ�صدارها لاإ�صعاع، وهذه ت�صمى اإ�صعاعات 
اأر�صية، وهي نا�صئة عن وجود بع�س املواد 

امل�صعة يف �صخور تلك الأرا�صي.
الإ����ص���ع���اع���ات  اأن  ال���ف���ح�������س،  وي���ب���ن 
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لبع�س  الإ�شعاعي  الن�شاط  م��ن  ال�����ش��ادرة 
مثل:  اإ���ص��ع��اع ج�صيمات  اإل  ه��ي  م��ا  امل����واد، 

ج�صيمات األفا وج�صيمات بيتا.
عالية  الأ�صعة  طاقة  تكون  وعندما 
عن  اإل��ك��رتون��ات  ف�صل  ت�صتطيع  بحيث 
اإ�صعاع  ت�صمى  فهذه  جزيئاتها،  اأو  ذراتها 
املوؤينة  الإ���ص��ع��اع��ات  اإل���ى  وينتمي  م��وؤي��ن 
وج�صيمات  وال��ربوت��ون��ات  الإل��ك��رتون��ات 
�صحنة  ذات  األفا، وهي جميعها ج�صيمات 

كهربية.
امل��وؤي��ن��ة،  اإل���ى الأ���ص��ع��ة  وك��ذل��ك تنتمي 
م���وج���ات ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة حت��م��ل ط��اق��ة 

عالية، مثل الأ�صعة ال�صينية واأ�صعة غاما.
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أساتذة

دينا ضياء: تآكل المعادن والبوليمر الفيزيائي
يجبرانني على البحث فيهما

كريمة سالم
                          

امل�صاع���دة بتخ�ص����س  الأ�صت���اذة  اأ�ص���ارت 
العل���وم  بكلي���ة  الفيزيائي���ة   الكيمي���اء 
دين���ا  الدكت���ورة  مبحاي���ل،  والآداب 
الت���ي  الأه���داف  اأه���م  �صياء،  اأن  م���ن 
ع�ص���و  لتحقيقها  ب�صفته���ا  ت�صع���ى 
يف  املعلوم���ات  اإي�ص���ال  كل  تدري����س، 
املق���رر للطالب���ة بطريق���ة حتفزها على 
الدرا�ص���ة، موؤك���دة اأن جم���ال البوليم���ر 
الفيزيائ���ي وتاآكل املع���ادن، من املجالت 
اأبح���اث  تق���دمي  عل���ى  حتر����س  الت���ي  

علمية  فيها.

اإلى ماذا تهدفني
من خالل عملك ع�ضو تدري�س؟

اأه������م ه�����دف ع���ن���دي ه����و اإي���������ص����ال ك��ل 
بطريقة  للطالبة  امل��ق��رر  يف  املعلومات 
حت��ف��زه��ا ع��ل��ى ال���درا����ص���ة، وغ���ال���ب���ا ما 
واأهميته  وتطبيقاته  املقرر،  بن  اأرب��ط 
انتباه  ي��ج��ذب  مم��ا  العملية  احل��ي��اة  يف 

الطالبات ويحفزهن للدرا�صة.

ما الذي مييز الكيمياء؟
كثر  عليه  مبنى  تخ�ص�س  الكيمياء 
من ال�صناعات، ول يوجد اأي جمال يف 
الت�صنيع، اإل ويعتمد فيه على الكيمياء 
�صواء كان ذلك تفاعا كيميائيا اأو اأكر 
خ���ط���وات ال��ت�����ص��ن��ي��ع، اأو ح��ت��ى م��راق��ب��ة 
اجلودة ملنتج معن، بجانب اأن تخ�ص�س 
الكيمياء احليوية يظهر بقوة يف جمال 

التحاليل الطبية.

اأهم م�ضاركاتك العلمية؟
العلمية  الأب���ح���اث  م���ن  ال��ع��دي��د  ل���دي 
املن�صورة يف جمال البوليمر الفيزيائي.

املو�ضوعات العلمية
التي جتذبك للبحث فيها؟

ي��ج��ذب��ن��ي ك��ث��را جم���ال ت���اآك���ل امل��ع��ادن 
لذلك  ال��ف��ي��زي��ائ��ي؛  البوليمر  وجم���ال 
دائ��م��ا م��ا اأب��ح��ث فيهما مل��ع��رف��ة امل��زي��د 

عنهما.

ما اأهمية دور
املر�ضدة الأكادميية

من واقع عملك رئي�ضة
للجنة الإر�ضاد الأكادميي

بكلية حمايل؟
جلنة الإر���ص��اد الأك���ادمي���ي، ه��ي اجلهة 
الطالبة  ومتابعة  توجيه  عن  امل�صوؤولة 
خ����ال درا����ص���ت���ه���ا ع���ن ط���ري���ق احل����وار 
ال��ن�����ص��ي��ح��ة  ت���ق���دمي  ي��ت��م  اإذ  امل�����ص��ت��م��ر، 
حتى  امل�صتجدات  للطالبات  وامل�صاعدة 
وكذلك  اجلامعية،  احلياة  مع  يتكيفن 
الدقيقة  املعلومات  بجميع  اإم��داده��ن 
ع����ن ال����ربام����ج وال����ق����واع����د وال���ل���وائ���ح 

اجلامعية.
ك����م����ا ت�����رتك�����ز م���ه���م���ة الإر�������ص������اد 
الدرا�صي  التقدم  متابعة  يف  الأكادميي 
درا�صيا  املتعرات  وم�صاعدة  للطالبات، 

فاأحيانا  التعر،  اأ�صباب  منهن، ودرا�صة 
اأو  نف�صية  م�صاكل  ب�صبب  ذل���ك  ي��ك��ون 
ويتم  الطالبة،  منها  تعاين  اجتماعية 
يف ه���ذه احل��ال��ة حت��وي��ل ال��ط��ال��ب��ة اإل��ى 
الخت�صا�صية  اأو  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  امل��ر���ص��دة 

الجتماعية بالكلية.
 واملر�صدة الأكادميية تكون ع�صوة 
اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بنف�س  م���ن 
ق���ادرة  ت��ك��ون  ل��ك��ي  ال��ط��ال��ب��ة  تخ�ص�س 
على فهم امل�صاكل الأكادميية للطالبات، 
تتعلق ب�صعف م�صتوى  والتي غالبا ما 
ال��ق��درة  ع��دم  اأو  ال��درا���ص��ي،  التح�صيل 
على التكيف مع نظام الدرا�صة بالق�صم، 
الطالبات  منه  ت��ع��اين  م��ا  غالبا  وه���ذا 

امل�صتجدات.

 كيف تتوا�ضل املر�ضدة
الأكادميية مع الطالبات؟

الأكادميية  و�صيلة  امل����ر�����ص����دة  ت�����ص��ع 
ل���ل���ت���وا����ص���ل م����ع ط���ال���ب���ات���ه���ا ك��ت��ح��دي��د 
ا���ص��ت��خ��دام تطبيق  اأو  اإل���ك���رتوين،  ب��ري��د 
وات�صاب، وذلك ل�صمان �صرعة الرد على 
اأ�صئلة الطالبات؛ مما يزيد ثقة الطالبة 
اإل��ى  وي����وؤدي  الأك��ادمي��ي��ة،  مر�صدتها  يف 
املر�صدة  راأي  اأخذ  الطالبة يف  تردد  عدم 
ق��ب��ل الإق�������دام ع��ل��ى خ���ط���وة اأك���ادمي���ي���ة، 
اأو  درا�صي  اأو ف�صل  كالعتذار عن مقرر 

تغير التخ�ص�س وغره.

 هل هناك اآليات متبعة لالإر�ضاد؟
بكل  والإر���ص��اد  بالتوجيه  اجلامعة  تهتم 

فروعه التي تت�صمن الإر�صاد الأكادميي 
وكذلك  واملهني،  والجتماعي  والنف�صي 
التوعية الفكرية، ويتم تخ�صي�س وحدة 
�صعادة  ت��ق��وم  ك��م��ا  والإر�����ص����اد،  للتوجيه 
امل�صاعدة ملدير مركز التوجيه والإر�صاد 
ال���ط���اب���ي ب���ع���م���ادة �����ص����وؤون ال���ط���اب، 
الدكتورة كاملة علي من�صور، بالتوا�صل 
مع م�صرفة وحدة التوجيه والإر�صاد بكل 
التوجيه  وم��ه��ام  ر���ص��ال��ة  لتو�صيح  كلية 
والإر�������ص������اد، وك���ذل���ك ت��ف��ع��ي��ل ال���ربام���ج 
الإر����ص���ادي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة. وي��ت��م اإم�����داد كل 
ك��ل��ي��ة ب��امل��ع��ل��وم��ات وامل��ط��وي��ات ال��ازم��ة 
الوحدة  اإم���داد  يتم  وك��ذل��ك  للطالبات، 
الطالبات،  لإر���ص��اد  املقرتحة  بالربامج 
كما يتم �صرح الربنامج �صرحا تف�صيليا 

يف  نف�صها  بالكفاءة  تطبيقه  يتم  بحيث 
جميع فروع اجلامعة.

كلمة للطالبات حتفزهن
على التفوق الأكادميي؟

الطموح  هو  التفوق  اإل��ى  الو�صول  �صر 
الطالبة  ت�صعى  حقيقي  ه��دف  ووج���ود 
تاأتي  ول  اأحيانا  نتعر  ق��د  لتحقيقه. 
احل����ي����اة مب����ا ن���ت���م���ن���اه، ف��م��ث��ا ب��ع�����س 
ال���ط���ال���ب���ات ك����ن ي��ح��ل��م��ن ب��الل��ت��ح��اق 
ب��ت��خ�����ص�����س م���ع���ن، ول���ك���ن مل ي��وف��ق��ن 
ل��ال��ت��ح��اق ب���ه، وه����ذا ل��ي�����س م��ع��ن��اه اأن 
ت��ت��وق��ف الأح�����ام وال��ط��م��وح��ات، فكل 
العمل  م��زاي��اه وجم���الت  ل��ه  تخ�ص�س 

اخلا�صة به.
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اإلى  الفيزيائية  الكيمياء  ن�صوء  يعود 
املعلومات  اأدت  اإذ   ،١٨ القرن  منت�صف 
ال����ت����ي جت���م���ع���ت ح���ت���ى ت���ل���ك ال���ف���رتة 
يف ف��رع��ي ال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء، اإل��ى 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة لتكون  ال��ك��ي��م��ي��اء  ف�����ص��ل 
���ص��اع��دت  ك��م��ا  م�صتقلة،  علمية  م����ادة 
ع���ل���ى ت����ط����وره����ا ف���ي���م���ا ب����ع����د، ب��ي��ن��م��ا 
العامل الرو�صي ميخائيل  و�����ص����ع 
يف  جامعي  ك��ت��اب  لومونو�صوف، اأول 

الكيمياء الفيزيائية.
يقوم  علم  الفيزيائية  والكيمياء 
ع��ل��ى درا����ص���ة خ���وا����س وب���ن���اء خمتلف 
منها  تتكون  التي  واجل�صيمات  امل���واد 

ه����ذه امل�������واد، وذل�����ك ت��ب��ع��ا ل��رتك��ي��ب��ه��ا 
التي  ول��ل��ظ��روف  الكيميائي،  وبنائها 
التفاعات  درا���ص��ة  وعلى  فيها  توجد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، والأ�����ص����ك����ال الأخ������رى 
م��ن ال��ت��اأث��ر امل��ت��ب��ادل ب��ن امل���واد تبعا 

علم دراسة خواص وبناء المواد والجسيمات
وكذلك  وبنائها،  الكيميائي  لرتكيبها 
للظروف الفيزيائية التي حتدث فيها 

هذه التفاعات.
 

أهم فروع الكيمياء الفيزيائية
• الديناميكا احلرارية 
• احلركية الكيميائية

• الكيمياء الكمية
• امليكانيك الإح�صائي
• الكيمياء الكهربائية

• كيمياء ال�صطوح
• كيمياء اجل�صم ال�صلب

• املطيافية.

بطاقة
ال��ك��ي��م��ي��اء  ب��ك��ال��وري��و���س يف   •

من  جامعة املن�صورة.
ال��ك��ي��م��ي��اء  يف  م��اج�����ص��ت��ر   •
ال����ف����ي����زي����ائ����ي����ة م������ن ج���ام���ع���ة 

املن�صورة.
ال���ك���ي���م���ي���اء  يف  دك�������ت�������وراه   •
ال����ف����ي����زي����ائ����ي����ة م������ن ج���ام���ع���ة 

املن�صورة.
• اأ�صرفت على بحوث طالبات 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م مب��ح��اي��ل 
العلمي  امل��وؤمت��ر  امل�����ص��ارك��ات يف 

الأول.
• عملت رئي�صة للجنة الإر�صاد 
الأكادميي باملجمع العلمي من 

عام ١٤33 وحتى ١٤36.
• عملت رئي�صة للجنة تطوير 
اخل���ط���ط وامل���ن���اه���ج، وم���دي���رة 
م��ك��ت��ب ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر 

للعام ١٤36/١٤37.
• ل��دي��ه��ا ع���دد م���ن الأب���ح���اث 

العلمية املن�صورة.
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

ما هو هدفك في الحياة؟
أين هو؟ كيف تصل إليه؟
لكل إنسان ناجح في حياته هدف:
يحدده.. يسعى إليه.. ويكافح من أجل تحقيقه
هل حددت هدفك أخي الطالب؟.. أختي الطالبة؟  

هدفي
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جامعات سعودية

مدير جامعة حائل يفتتح لقاء القيادات الجامعية
خليل  الدكتور  حائل  جامعة  مدير  افتتح 
ب���ن اإب���راه���ي���م ال���رباه���ي���م ل���ق���اء ال���ق���ي���ادات 
اجلامعية، بح�صور وكاء اجلامعة وعمداء 
الكليات، وذلك يف مركز املوؤمترات باملدينة 
اجل��ام��ع��ي��ة، وع���رب ال���دائ���رة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
الكليات  ووكيات  الطالبات  اأق�صام  مل�صرفة 

ورئي�صات الأق�صام.
�صيكون �صمن خطط  اللقاء  اأن  واأك��د 
واإ�صراك  العمل  منظومة  بناء  يف  اجلامعة 
ال���ق���ي���ادات الأك���ادمي���ي���ة يف ات���خ���اذ ال���ق���رار، 
داعيا اإلى عقد لقاءات �صهرية مع القيادات 
�صهرية  موا�صيع  وتخ�صي�س  الأك��ادمي��ي��ة، 

ملناق�صتها واإيجاد احللول اجلذرية لها.

اأن  ال����رباه����ي����م  ال����دك����ت����ور  واأو�������ص������ح 
الرئي�صية  الأدوار  من  الأكادميي  »اجلانب 
الطالب  اأن  اإل��ى  م�صرا  اجلامعي«،  للعمل 
على  التعليمية، م�صددا  العملية  هو حمور 
امل��ح��ت��وى يف العملية  ال��ط��ال��ب م��ع  ت��ف��اع��ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
التقنية  والتغرات  التعلم  نحو  والتحول 

وتوجهات الطالب نف�صه .
م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل��ل�����ص��وؤون الأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور را���ص��د بن 
ال��ت��دري�����س  ع��م��ل��ي��ة  اأن  حم���م���د احل����م����ايل 
رك��ي��زة  املجتمع  وخ��دم��ة  العلمي  وال��ب��ح��ث 
اأ�صا�صية لعمل اجلامعة لارتقاء بامل�صتوى 

العلمي من خريجي اجلامعة، لفتا النظر 
اأن تكون الربامج واملقررات  اأن��ه يجب  اإل��ى 
املح�صلة املثلى خلريج جامعة حائل ليكون 
خم���رج���ا م��ت��ك��ام��ا ي���خ���دم امل��ج��ت��م��ع ملما 

باملعارف واملهارات وما يتعلق بها من قيم.
التطوير  اأن  احلمايل  الدكتور  واأب��ان 
الأك���ادمي���ي ي��ه��دف اإل����ى ال��و���ص��ول ل��درج��ة 
عالية من اجلودة واملواءمة بن خمرجات 
ب��دوره يقي�س  العمل الذي  اجلامعة و�صوق 
خمرجات اجلامعات. بعد ذلك بداأت حلقة 
ن��ق��ا���س ب���ن ق���ي���ادات اجل��ام��ع��ة وال��ق��ي��ادات 
الأكادميية حول م�صتقبل العمل الأكادميي 

والبحث العلمي.

أم القرى تنظم ورشة آلية تنفيذ 
المعيار الرابع لالعتماد المؤسسي

ل���ل�������ص���وؤون  ال�����ق�����رى  اأم  ج���ام���ع���ة  ن���ظ���م���ت 
واآلية  ل�صرح خطط  التعليمية، ور�صة عمل 
املوؤ�ص�صي  لاعتماد  ال��راب��ع  امل��ع��ي��ار  تنفيذ 
بح�صور  وال��ت��ع��ل��م«،  »ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
رئي�س  التعليمية  لل�صوؤون  اجلامعة  وكيل 
جلنة املعيار الرابع الدكتور عبدالعزيز بن 
للتطوير  اجلامعة  ووكيل  �صروجي،  ر�صاد 
وري���ادة الأع��م��ال الدكتور ه��اين بن عثمان 
التطوير اجلامعي واجلودة  غازي، وعميد 
ال��ن��وع��ي��ة ال���دك���ت���ور حم��م��د ج��ع��ف��ر ث��اب��ت، 
الرابع  للمعيار  الرئي�صة  اللجنة  واأع�صاء 
ل��اع��ت��م��اد امل��وؤ���ص�����ص��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة وال��ل��ج��ان 
الفرعية املنبثقة عنها، وذلك بالقاعة امللك 

عبدالعزيز امل�صاندة باملدينة اجلامعية.
وا���ص��ت��ه��ل��ت ال��ور���ص��ة ب��ك��ل��م��ة ل��ل��دك��ت��ور 
فيها  اأك���د  ���ص��روج��ي،  ر���ص��اد  ب��ن  عبدالعزيز 
اأه���م���ي���ة ور������س ع��م��ل ت���دع���م ج���ه���ود اإع�����داد 
م��ت��ط��ل��ب��ات الع����ت����م����اد امل���وؤ����ص�������ص���ي، ن��ظ��را 
لق�������رتاب امل���رح���ل���ة الأخ���������رة ل��اع��ت��م��اد 
امل��وؤ���ص�����ص��ي، م�����ص��را اإل���ى اأن امل��ع��ي��ار ال��راب��ع 
»التعليم والتعلم«تندرج حتت مظلته خم�س 
جلان فرعية يف جوانب الربامج الأكادميية 
التخ�ص�صات  يف  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�صرعية، واللغة العربية، والعلوم الطبية، 
وال��ع��ل��وم  الآيل،  واحل���ا����ص���ب  وال��ه��ن��د���ص��ي��ة 
كلية  تخ�ص�صات  ج��ان��ب  اإل���ى  التطبيقية، 

والكليات  الإن�صانية  وال��درا���ص��ات  الرتبية 
اجل��ام��ع��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ات ال��ق��ن��ف��ذة وال��ل��ي��ث 

واجلموم واأ�صم .
واأ�صار اإلى اأنه قد مت ا�صتحداث جلنة 
���ص��اد���ص��ة ل��ل��ع��م��ادات امل�����ص��ان��دة ب��اجل��ام��ع��ة، 
�صوؤون  وعمادة  والت�صجيل،  القبول  كعمادة 
ال���ط���اب، وع���م���ادة ال�����ص��ن��ة ال��ت��ح�����ص��ري��ة، 
عن  والتعليم  الإل��ك��رتوين  التعلم  وع��م��ادة 
ب��ع��د، وع���م���ادة ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، وع��م��ادة 

�صوؤون املكتبات، ومركز اللغة الإجنليزية .
ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ���ص��روج��ي اإل���ى اأن���ه مت 
اأع�صاء  تقييم  اآلية  ملراجعة  جلنة  ت�صكيل 
هيئة التدري�س، مب�صاركة عمادات التطوير 
اجل���ام���ع���ي واجل�������ودة ال���ن���وع���ي���ة، وال��ق��ب��ول 
ال��ط��اب، لت�صمن  وال��ت�����ص��ج��ي��ل، و����ص���وؤون 
اأع�صاء  ترقيات  معاير  �صمن  املعيار  ه��ذا 
تكاما  �صتحدث  وال��ت��ي  ال��ت��دري�����س؛  هيئة 
ن��وع��ي��ا ب���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��اخل��دم��ات 
ت��ع��اون  ال�����ص��ي��اق  ذات  يف  مثمنا  ال��ط��اب��ي��ة، 
الأعمال  وري���ادة  للتطوير  اجلامعة  وكالة 
وك���اف���ة اجل���ه���ات ذات ال���ع���اق���ة م���ن اأج���ل 
الوقت  يف  ال��راب��ع  امل��ع��ي��ار  متطلبات  اإجن���از 
املحدد، م�صيدا بدعم ومتابعة معايل مدير 
لتوفر  ع�صا�س،  بكري  ال��دك��ت��ور  اجلامعة 
كافة املتطلبات التي متكن وكالة اجلامعة 
لل�صوؤون التعليمية من حتقيق هذا الهدف.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأف����اد ال��دك��ت��ور ه���اين اأن 
التنفيذية  اخلطة  �صمن  هي  الور�س  هذه 
ل���اع���ت���م���اد امل���وؤ����ص�������ص���ي ال������ذي ت�����ص��ع��ى ل��ه 
اجل���ام���ع���ة م����ن خ�����ال ال���ل���ج���ان امل�����ص��ك��ل��ة 
لاعتماد لتحقيق املعاير املطلوبة واإجناز 
كافة متطلبات هذه املرحلة، منوها بدعم 
وحر�صه  اجلامعة  مدير  معايل  واهتمام 
على متابعة كافة مراحل وخطط العتماد 
اإجناز ما  اأنه مت  املوؤ�ص�صي للجامعة، مبينا 
للح�صول  اجلامعة  خطة  من   %60 ن�صبته 

على العتماد املوؤ�ص�صي .
واأ����ص���ار يف ال���وق���ت ذات����ه اإل����ى اأن����ه مت 
ت�صنيف معاير العتماد املوؤ�ص�صي اإلى ١١ 
مب�صاركة  جل��ان  ع��دة  ت�صكيل  ومت  معيارا، 
الكليات ومديري  وكاء اجلامعة وعمداء 
اجلهات  وجت���اوب  ت��ع��اون  مثمنا  الإدارات، 
العتماد  معاير  تنفيذ  يف  ال��ع��اق��ة  ذات 
امل��وؤ���ص�����ص��ي وف����ق اخل���ط���ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

املدرجة .
مو�صى  الدكتور  اللجنة  اأم��ن  وق��دم 
ال��راب��ع  للمعيار  ���ص��ام��ا  ع��ر���ص��ا  البي�صي، 
اخلطوات  م�صتعر�صا  املوؤ�ص�صي،  لاعتماد 
ال��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا ���ص��م��ن ه���ذا ال��ربن��ام��ج 
وامل���ع���اي���ر ال��رئ��ي�����ص��ة وال���ف���رع���ي���ة ل���ه وم��ا 
كل  ل���ص��ت��ك��م��ال  امل�صتقبلية  اخل��ط��ط  ه���ي 

متطلبات املعيار الرابع.

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �صعود 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران ال���ع���م���ر، وحت��ت 
�صعار »�صحة امل��راأة«، نظم ق�صم علوم �صحة 
التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  املجتمع 
ال�صعودية  »ال��ن��دوة  �صعود،  امللك  جامعة  يف 
الأولى ل�صحة املجتمع« واملعر�س امل�صاحب 
ل��ه��ا، وال���ت���ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دى ي��وم��ن يف 

املدينة الطبية يف اجلامعة.
و�صلطت الندوة التي ا�صتهدفت جميع 
اإي��ج��اد  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ال�صحين  امل��م��ار���ص��ن 
ح���راك �صحي م��ن خ���ال اخ��ت��ي��ار الأع��م��ال 
الأطباء  من  نخبة  مع  والتوا�صل  امل�صاركة 
ال�صعودية  العربية  باململكة  واملتخ�ص�صن 
ور������س عمل   ٤ ع���رب  وذل�����ك  اخل��ل��ي��ج،  ودول 
والتغذية  امل��م��ار���ص��ات  تبني  ت��ع��زي��ز  ت��ن��اول��ت 
لإث���راء  وذل���ك  البدنية،  واللياقة  ال�صحية 
املحتوى العلمي بواقع ١6 �صاعة معتمدة من 

الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.
الذكر  اآي��ات من  بتاوة  وُب��دئ احلفل 
للتعريف  م�صور  فيلم  عر�س  ث��م  احلكيم، 
األقت رئي�صة الندوة ووكيلة  بالندوة، بعدها 
ق�صم �صحة املجتمع اأ. د. دارا اأ�صعد الدي�صي 
ال��ن��دوة  ه���ذه  تنظيم  اأن  فيها  اأك����دت  ك��ل��م��ة، 
وكلية  املجتمع  �صحة  ق�صم  من  اإميانا  ياأتي 
امللك  بجامعة  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم 
بق�صايا  باململكة  ال�صحة  وم�صوؤويل  �صعود 
اأهم املو�صوعات  املراأة، باعتبارها من  �صحة 
ال�صحية  الق�صايا  قائمة  على  تطرح  التي 
ول��دى منظمة  اململكة  داخ��ل  املهتمن  ل��دى 
ال�صحة العاملية، كما ياأتي تنظيم الندوة يف 

توفر  يف  ب��دوره��ا  اجلامعة  ا�صطاع  اإط���ار 
خ���دم���ات ط��ب��ي��ة ت���ائ���م اح���ت���ي���اج���ات امل�����راأة 
مهتما  واع��ي��ا  جمتمعا  وت��خ��ل��ق  ال�����ص��ع��ودي��ة، 

بق�صايا �صحتها.
واأ�صار �صعادة عميد كلية العلوم الطبية 
الأم��ن  اأن  اإل��ى  �صيخ  اآل  يزيد  د.  التطبيقية 
ال�صحي يعد اإحدى ركائز الأمن الوطني يف 

اململكة العربية ال�صعودية.
واأب��ان اأن روؤي��ة 2030 ج��اءت لتعك�س 
ال�صعودية،  املراأة  التقدير احلقيقي لدور 
ول��ت��وؤك��د ع��ل��ى ال��ن��ظ��رة الإي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ا، 
رك��زت على دعم  اململكة  روؤي��ة  اأن   موؤكدا 
مواهبها،  تنمية  ع��رب  ال�����ص��ع��ودي��ة  امل����راأة 
وا����ص���ت���ث���م���ار ط���اق���ات���ه���ا، ومت��ك��ي��ن��ه��ا م��ن 
احل�������ص���ول ع���ل���ى ال���ف���ر����س ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
يف  املهمة  العنا�صر  اأح��د  كونها  املنا�صبة، 
بناء الوطن، حيث ت�صكل 50% من اإجمايل 

خمرجات التعليم اجلامعي.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ع���ربت الأ����ص���ت���اذة اأ����ص���واء 
امللكي  ال�صمو  �صاحبة  ع��ن  نيابة  العريفي 
بكلمتها  �صعود  اآل  بندر  بنت  رمي��ا  الأم���رة 
للن�صاء حتّد من  الريا�صة  »اأن ممار�صة  عن 
املختلفة،  الأم��را���س  م��ن  بالكثر  الإ���ص��اب��ة 
م���ث���ل: ال�������ص���رط���ان، وال�������ص���ك���ري، واأم����را�����س 
اإلى  اجل�صم  يحتاج  حيث  وال�صغط؛  القلب 
ال��دم��وّي��ة  ال����دورة  لتن�صيط  احل��رك��ة وذل���ك 
ب��ا���ص��ت��م��رار، وزي����ادة ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ّي��ة ل��دى 
ال�صحة  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  مم��ا  ال��ن�����ص��اء، 
طبية  درا���ص��ات  نتائج  واأ���ص��اف��ت  ع��ام  ب�صكل 
للريا�صة  ال�صعودية  الفتاة  ممار�صة  بن�صبة 

ل تتجاوز ٨% مقارنة بن�صبة ممار�صة الفتاة 
الأجنبية  حيث بلغت 70%  وهذه موؤ�صرات 
لبد من اأخذها بعن العتبار للحفاظ على 

�صحتهم بامل�صتقبل«.
م�����ص��ط��ف��ى  ن�����ادي�����ة  د.  واأو������ص�����ح�����ت 
اأن  اإر�صادي،  نف�س  علم  ا�صت�صاري  التميمي 
هناك عددا من الأفكار التي ت�صهم يف متتع 
املفاهيم  ن�صر  منها  �صليمة،  ب�صحة  امل���راأة 
واملعارف ال�صحية التي متكنها من حتديد 
م�صاكلها وتغير ال�صلوك ال�صحي اخلاطئ 
و�صحيح،  �صليم  �صلوك  اإل���ى  تتبعه  ال���ذي 
عاقتها  املتمكنة  القوية  امل��راأة  اأن  موؤكدة 
�صكله  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  ق��وي��ة  بج�صدها 
وب�صكل خا�س اإذا كانت ب�صحة جيدة فهي 
ميكن  بحيث  �صحي  بغذاء  ج�صدها  تغذي 
جل�صدها اأن يحافظ على ال�صيء الأ�صا�صي 

عندها وهو عقلها.
من جهته، عرب معايل مدير جامعة 
امللك �صعود اأ. د. بدران العمر عن ترحيبه 
الذي  ال�هام  »ال��دور  اإل��ى  واأ�صار  واهتمامه، 
ت���ق���وم ب���ه اجل��ام��ع��ة يف م��ام�����ص��ة ق�����ص��اي��ا 
امل��ج��ت��م��ع والإ����ص���ه���ام يف م��ع��اجل��ة ه��م��وم��ه 
وم�صكاته ياأتي مكما لواجبات اجلامعة 
جت��اه وطننا ال��غ��ايل، فما ه��ذه ال��ن��دوة اإل 
ان��ع��ك��ا���س ل��ه��ذا ال����دور ال��ري��اد امل��ه��م؛ ومم��ا 
عن  لتتحدث  ج���اءت  اأن��ه��ا  اأهميتها  ي��زي��د 
�صحة املراأة وماتقوم به من دور هام وفاعل 
تهدف  ال��ن��دوة  ه��ذه  اأن  املجتمع خا�صة  يف 
لإ���ص��اح ع��اج��ي لأم��را���س تام�س اأح��د 

اأهم اأركان املجتمع«.

جامعة الملك سعود تطلق الندوة 
السعودية األولى لصحة المجتمع
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جامعات سعودية

سؤال للحياة..
إلى متى؟

ولدة  م��ن  حياتنا  ط��وال  لنا  تتحقق  التي  الفر�س  م��ن  ال�صتفادة  اإن 
راقية  مدار�س  يف  ودرا�صة  متحابة  متما�صكة  اأ�صرة  يف  وتربية  طبيعية 
بهم  والو�صول  �صاكنيه  لتطوير  ي�صعى  ح�صاري  جمتمع  يف  والعي�س 
�صعيدة  ت�صكل حياه  التي  الأم��ور  املنا�صب، من  واأعلى  الأماكن  لأرق��ى 
لكل فرد، وكثر منا، وهلل احلمد، ميلك هذه الفر�صة وقد تهياأت له كل 
الأمور التي جتعله ين�صاأ ب�صورة طبيعية ت�صاعده على الإبداع والنجاح؛ 
ولذلك فاإنه يجب علينا اأن نكون اأها لهذه الفر�س واأكر ا�صتغال 

لها مبا يحقق لنا العي�س ب�صورة كرمية حتيطها املحبة والحرتام.
لبد من اأن ي�صعى كل منا جاهدا لبناء نف�صه من خال الوقوف 
بحزم جتاه كل ال�صلبيات التي متر به، وللق�صاء عليها وحتويلها لطاقة 
اإيجابية تخدم م�صاحله. ومن اأهم اخلطوات التي يجب على كل اإن�صان 
اأن ي�صع �صوؤال عري�صا ل يغيب عن باله وهو  يحارب هذه ال�صلبيات، 
»اإلى متى؟«، فكلما دخل يف متاهة اأو م�صكلة �صلبية توؤثر يف حياته فاإنه 
اأخطو خطوة لاأمام  مل��اذا ل  هنا  اأن��ا  اإل��ى متى؟  نف�صه:  ل�صوؤال  ي�صارع 

واأخرج اإلى اآفاق اأرحب وحلول اأ�صرع؟
يجب األ ن�صت�صلم للمواقف التي تعرت�صنا وتعوق تقدمنا لنعي�س 
ح��ي��اة ن��اج��ح��ة، ف��الإن�����ص��ان ع��ن��دم��ا ي��ق��دم ع��ل��ى خ��ط��وة حت���دد م�صره 
وم�صتقبله فاإنه ي�صعر باخلوف منها وتت�صارع اإليه الأفكار ال�صلبية التي 

تدمره وتقوده اإلى الف�صل من اأو�صع اأبوابه.  
يجب اأن يغر ال�صخ�س مفهومه للدرا�صة فهي ل تقوده للح�صول 
اأن  الكتفاء يف حياته،  وعلى كل طالب  له  على  عمل مرموق يحقق 
يوؤمن باأن التعليم هو �صبيله الوحيد الذي يو�صله اإلى اأن يكون �صخ�صا 
عظيما يف جماله؛ ولذلك يجب اأن تكون درا�صته من مراحلها الأولى 
والنجاح،  التفوق  �صعارها  �صحيحة  اأ�ص�س  على  مبنية  ملتقدمة  اإل���ى  
حياته  عن  اإن�صان  لكل  احلقيقي  البحث  بداية  هو  التعليم  يكون  واأن 

احلقيقية، حتى يكت�صف نف�صه.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

العيسى: الجامعة اإللكترونية
من أبرز التحوالت النوعية التي تشهدها 

مؤسسات التعليم العالي بالمملكة
اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  اأك��د 
بن حممد العي�صى، اأن من اأبرز التحولت 
التعليم  موؤ�ص�صات  ت�صهدها  التي  النوعية 
العايل باململكة لع�صرنة هذا القطاع املهم، 
الإلكرتونية  ال�صعودية  اجلامعة  جتربة 
ال���ت���ي ت���ق���دم اأمن����وذج����ا ت��ع��ل��ي��م��ي��ا ج��دي��دا 
وخمتلفا ومتمايزا يتكامل مع بقية مناذج 
تتبنى  ح��ي��ث  امل��م��ل��ك��ة؛  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
اأ�صبح ميثل  ال��ذي  املدمج  التعليم  من��وذج 
ال��ع��ايل؛  التعليم  جم��ال  يف  عامليا  توجها 
واأحد ال�صمات الفارقة للجامعات الرائدة.

التجربة  ه���ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ص���ح 
اململكة من تطور  ت�صهده  ما  تاأتي يف ظل 
مع انطاق روؤية 2030، ويف ظل ما جتمع 
عليه الأدبيات واملمار�صات املثلى يف التنمية 
التعليم  اأن  ع��ل��ى  ت�����ص��دد  ال��ت��ي  ال��ب�����ص��ري��ة 
اجليد واملتطور هو الطريق الأجن��ع نحو 
ب���ن���اء جم��ت��م��ع م��ن��ت��ج وم��ن��اف�����س وح��ي��وي 
املعرفية  امل�صتويات  خمتلف  على  ومزدهر 
والق��ت�����ص��ادي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والثقافية .
اليوم  افتتاح معاليه  اإب��ان  ذل��ك  ج��اء 
امل���وؤمت���ر ال�����دويل ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج ال���ذي 
الإلكرتونية،  ال�صعودية  اجلامعة  تنظمه 
حتت عنوان »الطريق اإلى اقت�صاد املعرفة« 
خال الفرتة من 2١ اإلى 23 نوفمرب 20١7، 
بفندق  للموؤمترات  في�صل  امللك  قاعة  يف 
النرتكونتننتال بالريا�س، مب�صاركة اأكر 
التعليم  من 60 خبرا متخ�ص�صا يف �صاأن 
م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة والأوروب�����ي�����ة، وم��ن 

الوليات املتحدة و�صرق اآ�صيا.
التعلم  »ل��ق��د ح��ظ��ي  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
خا�صة  بعناية  العقود  مر  على  اململكة  يف 
حتى  للمملكة  الر�صيدة  القيادة  قبل  من 
ع��ه��د خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن امل��ل��ك 
حفظه  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان 
اهلل، وجرى العمل على تطوير موؤ�ص�صات 
التعليم العايل خا�صة، والرتقاء مبقدرات 
املوؤهلة  امل��وارد الب�صرية  وطننا الغايل من 
�صوق  اح��ت��ي��اج��ات  ب��ن  امل��وائ��م��ة  لتحقيق 
العمل وخمرجات املوؤ�ص�صات التعليمية مبا 

يتوافق مع روؤية اململكة 2030.
ال���ت���ط���ورات  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ������ص�����اف 

التنموية مبفهومها ال�صامل والديناميكي 
امل��ج��الت  �صتى  يف  اململكة  ت�صهدها  ال��ت��ي 
الجتماعية والقت�صادية والتعليمية وفقا 
اململكة 2030، متلي على موؤ�ص�صات  لروؤية 
ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة ه��ذه  ال��ع��ايل  التعليم 
والتناغم  اخلاقة  ال�صتجابة  خال  من 
ال���ذك���ي وال����واع����ي م���ع اأح������دث ال��ت��ج��ارب 
العاملية الناجحة يف جمال التعليم العايل؛ 
�صواء يف اأ�صاليب تقدميه، اأو ا�صرتاتيجيات 
تطويره، اأو مناذجه التقنية والرقمية، اأو 

�صيا�صاته ونظمه واإجراءاته.
اإل��������ى اأن  ول����ف����ت م���ع���ال���ي���ه ال���ن���ظ���ر 
امل��ه��ت��م��ن وامل��ت��اب��ع��ن ل��ع��دد م��ن ال��ت��ق��اري��ر 
ت�����ص��دره��ا  ال��ت��ي  امل�صتقبلية  وال���درا����ص���ات 
منظمات عاملية مرموقة مثل: اليون�صكو، 
القت�صادية،  والتنمية  التعاون  ومنظمة 
البحث  مراكز  وكربيات  ال��دويل،  والبنك 
وال��ت��ف��ك��ر ي��درك��ون اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ن��م��وذج 
الدمج  على  يقوم  ال��ذي  التقني  التعليمي 
ال��در���س  ق��اع��ات  يف  التعليم  معطيات  ب��ن 
وجها لوجه والآفاق الكربى التي يتيحها 

التعليم اللكرتوين.
التعليم  اأن منوذج  اإلى  واأ�صار معاليه 
ال��ت��وج��ه امل�صتقبلي  ي��ع��د  اأن���ه  امل��دم��ج ف���وق 

للتعليم العايل كما يوؤكد ذلك تقرير �صادر 
جامعة  يف  ال��ع��ام��ة  ال�صيا�صات  معهد  ع��ن 
فاإنه يحقق ثاث موا�صفات مهمة  لندن، 
ومميزة لأي نظام تعليم عال ناجح، وهي: 
التعليم  ف��ر���س  تو�صيع  ال��ع��دال��ة،  اجل���ودة، 
وال���ت���دري���ب؛ وذل�����ك ع���رب ت��اأ���ص��ي�����س روؤي����ة 
التعليم  مفاهيم  غ��رت  واإبداعية  جديدة 
بنائها  وكيفية  واملعرفة  والتقييم  والتعلم 
ون�صرها وا�صتثمارها ) بدل من ا�صتهاكها 

فقط( وحتليلها وتطبيقاتها املتنوعة.
وب���ن م��ع��ال��ي��ه اأن ت��ن��ظ��ي��م اجل��ام��ع��ة 
الدويل  للموؤمتر  الإلكرتونية  ال�صعودية 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل����دم����ج وال�����ور������س امل�����ص��اح��ب��ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر، ي��ع��د خ��ط��وة اإ���ص��اف��ي��ة يف ه��ذا 
الجتاه تقوم بها اجلامعة ت�صب يف جمال 
حت��ق��ي��ق ال���دوائ���ر ال��ث��اث ل��ب��ن��اء جمتمع 
املعرفة واقت�صادياتها وهي: خلق املعرفة، 
يتعلق  فيما  وذل���ك  وتطبيقها؛  ون�صرها، 
من  املعا�صرة  التعليمية  الأنظمة  جم��ال 
خ����ال اح��ت��ك��اك ال��ب��اح��ث��ن م���ن خمتلف 
امل����دار�����س وت����ب����ادل اخل������ربات وال���ت���ج���ارب 

املوؤ�ص�صية جلامعات رائدة يف هذا املجال.
اأه������م م����ا مي���ي���ز ه���ذا  وذك������ر اأن م����ن 
املوؤمتر هو التنوع الذي ت�صمنه برناجمه 

وف��ع��ال��ي��ت��ه ح��ي��ث ي�����ص��ارك ف��ي��ه ن��خ��ب��ة من 
ال����ذي مي��ث��ل��ون دوًل م��ت��ع��ددة،  ال��ب��اح��ث��ن 
واإق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة  تعليمية  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
ودول����ي����ة، وه���ي���ئ���ات ال���ت���ق���ومي والع���ت���م���اد 
الأكادميي، بالإ�صافة اإلى اإ�صراك موؤ�ص�صات 
القطاعات املختلفة بالدولة كقطاع العمل، 
وبيوت  ال��ت��دري��ب،  وموؤ�ص�صات  والق��ت�����ص��اد 
اخلربة املحلية، مما يعزز فر�س جناح هذا 
املوؤمتر الدويل للتعليم الإلكرتوين الذي 

يهدف اإلى حتقيق اقت�صاد املعرفة.
م����ن ج��ه��ت��ه اأ�����ص����ار م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
عبداهلل  الدكتور  الإلكرتونية  ال�صعودية 
بن عبدالعزيز املو�صى يف كلمة مماثلة اإلى 
اأن تقنيات املعلومات والت�صالت املعا�صرة 
تاأ�صي�س  يف  اأ�صهمت  التعليمية  للموؤ�ص�صات 
وت��ع��زي��ز  لتحفيز  م��ب��ت��ك��رة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة 
عملية التعليم والتعلم، واأنه يجري تطوير 
مفهوم  اآخ��ره��ا  ج��دي��دة  تعليمية  مفاهيم 
وا�صعاً  انت�صاراً  �صهد  ال��ذي  املدمج  التعليم 
بن موؤ�ص�صات التعليم العايل على م�صتوى 

العامل.
»لقد  املو�صى  عبداهلل  الدكتور  وق��ال 
اإل��ى تنظيم  الإل��ك��رتون��ي��ة  ب���ادرت اجلامعة 
امل��دم��ج  التعليم  ح���ول  دويل  م��وؤمت��ر  اأول 
ب�  امل��و���ص��وم  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 
)املوؤمتر الدويل للتعليم املدمج: الطريق 
ا�صتقطاب  ب��ه��دف  امل��ع��رف��ة(  اق��ت�����ص��اد  اإل���ى 
لعر�س  العامل  اأن��ح��اء  اخل��رباء من جميع 
اآخر امل�صتجدات والتطورات يف هذا املجال، 
عاوة على ا�صتقطاب موؤ�ص�صات تعليم عاٍل 
يف  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  ل�صتعرا�س  رائ���دة 

جمال التعليم املدمج«.
هذا  بتنظيم  اله��ت��م��ام  »اإن  واأ���ص��اف 
ال�صعودية  اجلامعة  بو�صف  ياأتي  امل��وؤمت��ر 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  اإح��دى  الإلكرتونية 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ك��م��ل��ة مل��ن��ظ��وم��ة م��وؤ���ص�����ص��ات 
يف  وامل�صاهمة  اململكة،  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
خال  من  املعرفة  وجمتمع  اقت�صاد  بناء 
الريادة  تتبواأ  ، ولأنها  اململكة  2030  روؤي��ة 
امل���دم���ج حمليا  يف ت��ب��ن��ي من����وذج ال��ت��ع��ل��ي��م 
واإقليميا وعربيا، وتنتهج هذا النمط يف كل 
الدرا�صات  م�صتوى  على  العلمية  براجمها 

اجلامعية والدرا�صات العليا .

للتعليم  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  وي�����ص��ل��ط 
اأيام على  املدمج جهوده على مدى ثاثة 
خم�صة حماور تناق�س مو�صوعات : التعليم 
والتعليم  التعليم،  يف  جديد  توجه  املدمج 

امل����دم����ج يف اق���ت�������ص���اد امل���ع���رف���ة، واجل������ودة 
والتجارب  امل��دم��ج،  التعليم  يف  والع��ت��م��اد 
العاملية يف التعليم املدمج، وفر�س التعليم 

املدمج وحتدياته امل�صتقبلية.

التعليم تطلق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة
الوطني  باملركز  التعليم  ممثلة  بداأت وزارة 
تنفيذ  ب��ال��وزارة  التعليمي  املهني  للتطوير 
برنامج التطوير املهني القائم على املدر�صة 
» بحث الدر�س« يف الريا�س وجدة وال�صرقية 
وع�صر، وانطاقا من توجهات الوزارة نحو 

ا�صتدامة التطوير املهني للمعلمن.
املدر�صة  متكن  اإل��ى  امل�صروع  ويهدف 
م���ن ب���ن���اء ن���ظ���ام ت��ط��وي��ر م��ه��ن��ي م�����ص��ت��دام 
تنظر  ت�صاركية  م��در���ص��ي��ة  ق��ي��ادة  ���ص��وء  يف 
يتطلب  ث��ق��ايف  ن�شاط  اأن���ه  على  للتدري�س 
ت���غ���ي���را م�����ص��ت��م��را وم���ت���درج���ا مل��م��ار���ص��ات 
ليكت�صب  بعيدة  اأه��داف  التدري�س يف �صوء 
خال  من  منتجة  عقلية  ع��ادات  املعلمون 

الكربى  الأفكار  حول  امل�صتمرة  تاأماتهم 
امل�صتمر ح��ول  ال��رتك��ي��ز  اأه��م��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 
املجتمعات  الطاب، وحتويل  تعلم  اأهداف 
املدر�صية اإلى جمتمعات تعلم مهني تبحث 
الدر�س وتناق�صه وتطوره من خال فريق 

عمل من املعلمن.
دور  حتديد  ال��ربن��ام��ج  بنود  و�صملت 
»ت�صهم  ب��اأن��ه  امل��ن��اط��ق  يف  التعليم  م��ك��ات��ب 
لن�صاطات  الفني  الدعم  التعليم يف  مكاتب 
ال��ت��ط��وي��ر امل���ه���ن���ي، م���ن خ����ال دع����م ب��ن��اء 
الربنامج  وينفذ  امل��ه��ن��ي«،  التعلم  �صبكات 
املدر�صة،  داخ���ل  املهني  التطوير  فعاليات 
جمتمع  ب�صفتهم  املعلمون  فيها  وي�صارك 

عرب  اأداءه����م  ي��ط��ورون  مهنين  ممار�صن 
عمل تعاوين، ومت اعتماد حمور »جاهزية 
الدرا�صي«،  للعام  التهيئة  اأ�صا�س  املعلم هي 
على اأن يكون املعلمون قادرين على تطوير 
اجتماعات وور�س  النتظام يف  اأدائهم عرب 
وو�صع  املدر�صة  خطة  بناء  ت�صتهدف  عمل 

خطط املنهج.
وق��ال��ت ال����وزارة اإن ال��ربن��ام��ج يهدف 
اأي�����ص��ا اإل����ى دع����م ج��اه��زي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، من 
املدر�صة  على  قائم  ت�صاركي  برنامج  خال 
الرتبوين،  وامل�صرفن  املعلمن  مب�صاركة 
وذل�������ك ب���ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى مت���ه���ن امل���ع���ل���م، 
واملمار�صات التطويرية املهنية امل�صتندة اإلى 

اجلاهزية  ا�صتكمال  على  والعمل  املدر�صة، 
هدر  ع��دم  اإل��ى  اإ�صافة  للمدر�صة،  الكاملة 
الأمثل  وال�صتثمار  العام،  بداية  الوقت يف 
معلمي  جميع  امل�صروع  وي�صتهدف  للوقت. 
املواد الدرا�صية يف جميع املراحل التعليمية 
وف����ق ����ص���واب���ط ب��ح��ث ال����در�����س ، وح����ددت 
بحث  ف��ري��ق  ك��ل  يف  املعلمن  ع��دد  التعليم 
م��ن 2 اإل��ى 6 يف امل��در���ص��ة ال��واح��دة م��ن كل 

تخ�ص�س .
املدار�س،  قادة  امل�صروع  ي�صتهدف  كما 
واملدرب املركزي ) م�صرف مواد (، واآخرين 
اختيارهم  يتم   ) م��واد  م�صريف   ( مي�صرين 

وفق �صوابط حمددة .
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خريجون

حسن عقران: التدريب ينمي مهارات طالب الطب 
ويحدد تخصصه

ريم العسيري

ك�����ص��ف خ��ري��ج ك��ل��ي��ة ال��ط��ب واجل���راح���ة، 
ال���ط���ب���ي���ب امل���ق���ي���م  ب���امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة 
تخ�ص�س  ل��درا���ص��ة  املبتعث  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال�������ط�������ب ال������ب������اط������ن������ي مب�������ص���ت�������ص���ف���ى 
عبدالرحمن  بن  ب���ن  ع�صر،  ح�صن 
ح�صن ع���ق���ران  اأن خ��ط��وات��ه الأول�����ى يف 
اجلامعة كانت خطوات اخلائف املرتقب 
و�صدد  تخ�ص�صه؛  ك��اأي طالب جديد يف 
على  »اآف��������اق«  حديثه اإلى  خ����ال  م���ن 
اأهمية  التدريب لطالب الطب، معتربا 
اأنه  يعد عاما مهما يف تنمية مهاراته 

ال�صريرية.

متى التحقت باجلامعة
وملاذا  اخرتت درا�ضة الطب؟

النطاق،   نقطة  ك��ان��ت   ،200٩ ع��ام  يف 
وك��م��ا ي��ق��ول��ون، م��ن ه��ن��اك ب����داأ امل�صر 
الآخ��ر  بينما  ال�صق  التكال ،  اهلل  وعلى 
كاف  فهو  التخ�ص�س،  عن  ال�صوؤال  من 
�صاب  اأي  نف�س  القلق يف  يثر  ب��اأن  ج��دا 
واختيار  رغبة  لأن  الثانوية،  املرحلة  يف 
هاج�صا  ت�����ص��ك��ل  اجل��ام��ع��ي  ال��ت��خ�����ص�����س 
ع��ظ��ي��م��ا واج����ه اأو ���ص��ي��واج��ه ك���ل ط��ال��ب 
اإذ  اجلامعية؛  العلمية  حياته  بداية  يف 
ك��ان، ول ي��زال، لدي ميول لتخ�ص�صات 
كنت  ال�����ص��غ��ر  ف��م��ن��ذ  الآيل.  احل���ا����ص���ب 
�صغوفا  مب��ت��اب��ع��ة وت��ع��ل��م ك��ل ج��دي��د يف 
اأي�����ص��ا مبنزلة  ال��ت��ق��ن��ي��ة، وك����ان ال��ط��ب 
احللم، ول اأزال اأذكر جيدا، واأنا يف ال�صف 
اأنه  باأبها،  الفهد  بثانوية  الثانوي  الأول 
ُعقدت دورة تدريبية حول تطوير الذات 
وكان اأحد الأ�صئلة املطروحة:  اأين ترى 
اإج��اب��ت��ي  ١5عاما؟  وكانت  ب��ع��د  نف�صك 
كالآتي: اأن اأكون طبيبا ا�صت�صاريا يف اأحد 

التخ�ص�صات.

ما الأهداف التي و�ضعتها لنف�ضك
عند دخولك للجامعة؟

ت��خ��ت��ل��ف  ال����ف����رد  ط���م���وح���ات  اأن  اأظ�������ن 
كانت  التي  العمرية  املرحلة  باختاف 
يف ذل���ك ال��وق��ت ت��ت��م��رك��ز يف ال��ت��م��ي��ز يف 
والتخرج  للحلم  وال��و���ص��ول  ال��درا���ص��ة، 
الفكري  الن�صج  مبعدل عال،  ولكن مع 
على مر ال�صنوات، ت�صارعت الأهداف يف 

و�صع نف�صها واح��دا تلو الآخ��ر فوجدت 
نف�صي اأحر�س على التاأثر فيمن حويل 
و���ص��ن��ع ال��ت��غ��ي��ر ال��ف��ّع��ال يف ال��درا���ص��ة، 
اجلامعة  يف  التعليمية  البيئة  وحت�صن 
لدى طاب الطب، ثم تا ذلك حلمي 
ب��اأن اأك���ون م��وؤث��را ت��اأث��را اإيجابيا خ��ارج 
املحيط اجلامعي، وقد اأ�صبحت كل هذه 
الف�صل  وهلل  ملمو�صا،  واق��ع��ا  الأم��ن��ي��ات 

واملنة.

هل واجهت �ضعوبات
اأثناء الدرا�ضة اجلامعية؟

تعد  اجلامعية  ال��درا���ص��ة  ب��اأن  يعلم  كلنا 
ب���اب���ا ج���دي���دا ي��ل��ج ب��ط��ال��ب ال��ع��ل��م على 
يف  اآخر، وخطواتي  تعليم  واأ�صلوب  حياة 
ال�صنوات الأولى، كانت خطوات اخلائف 
امل���رتق���ب ك�����اأي ط���ال���ب ع��ل��م ج���دي���د يف 
تزول  الأي���ام،  م��رور  تخ�ص�صه، لكن مع 
هذه املخاوف لي�صبح الطالب �صباقا يف 

امليادين التعليمية.

هل كانت لك م�ضاركات
علمية اأو ثقافية ؟

يف  الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  ح�����ص��ل��ت  ل���ق���د 
الأومل���ب���ي���اد ال��ث��ق��ايف يف جم����ال اخل��دم��ة 
وامل��رك��ز  ال��ت��ط��وع��ي،  وال��ع��م��ل  املجتمعية 
ال��ث��اين يف حم��ور الأب��ح��اث ال�صحية يف 
اللقاء العلمي التناف�صي ممثا  جلامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د ب��ب��ح��ث ط��ب��ي يف امل���وؤمت���ر 
الطابي العلمي ال�صاد�س الذي عقد يف 
خ��ادم احلرمن  برعاية   20١5 عام  جدة 
ال��ت��ع��ل��ي��م.  وزارة  واإ�����ص����راف  ال�����ص��ري��ف��ن 
ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  يف  اجلامعة  مثلت  كما 
والثقافات لطاب و�صباب اجلامعات يف 

اأ�صبانيا عام 20١٤.
ما الأبحاث التي اأجريتها؟

اأجريت ثاثة بحوث يف جمال ال�صرع، 
والت�صلب اللويحي، وطب الطوارئ.

هل تقلدت منا�ضب
اأثناء درا�ضتك اأو بعد التخرج؟

عملت يف مهام متعددة منها، على �صبيل 
العمل  ل��ن��ادي  رئي�صا  احل�صر:  ل  امل��ث��ال 
وق��ائ��دا  ع���ام،  مل��دة  باجلامعة  التطوعي 
وع�صوا  ���ص��ن��وات،  اأرب����ع  مل���دة  للمدفعية 
كما   الطابية،  ال��ن��وادي  من  العديد  يف 

ن��ظ��م��ت ال��ك��ث��ر م��ن احل��م��ات الطبية 
ال���ت���ط���وع���ي���ة امل�������ص���ت���ه���دف���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
وال���ك���ث���ر م����ن امل�����وؤمت�����رات ال��ط��ب��ي��ة يف 

املنطقة وخارجها.

ما  اأهمية التدريب
لطالب الطب؟

مهارات  تنمية  يف  مهم  عامل  التدريب 
ال��ط��ال��ب ال�����ص��ري��ري��ة، ك��م��ا  يجعل  منه 
طبيبا مطلعا على التخ�ص�صات املختلفة، 

ويحدد ميوله يف التخ�ص�س الطبي بعد 
اأنه  اإل��ى  بالإ�صافة  الكلية؛  من  التخرج 
اأحد  ال�صيفي،  التدريب  اأ�صبح  موؤخًرا، 
متطلبات الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات 
اإن����ه مي��ك��ن ال��ط��ال��ب من  اإذ  ال�����ص��ح��ي��ة، 
احل�������ش���ول ع��ل��ى ن���ق���اط اأف�����ش��ل��ي��ة عند 

التناف�س على التخ�ص�صات.

ماذا عن ن�ضاطك
يف �ضبكات التوا�ضل الجتماعي؟ 

ن�����ص��اط��ي م��ن خ���ال ق��ن��اة يف ي��وت��ي��وب 
واإر�صاد طاب وطالبات  تهتم بتوجيه 
الدرا�صة  عن  وتتحدث  الطب،  كليات 
الطالب  �صيواجهه  وعما  بعدها،  وم��ا 
بعد التخرج، وذلك من خال مقاطع 
عدد  جت���اوز  بينما  الآلف،  ي�صاهدها 
م�����ص��اه��دات ال��ق��ن��اة ب�����ص��ك��ل ع�����ام، 7.١ 
ن�صاطا  ل��دي  اأن  كما  م�صاهدة.  مليون 
يوميا عرب تطبيق �صناب �صات لن�صائح 
يومية واإجابات عن الأ�صئلة بن وقت 

الفائدة  ت�صل  اأن  اهلل  ون�����ص��األ  واآخ����ر، 
للجميع.

ما مدى اأهمية مرحلة المتياز 
لطالب الطب؟

���ص��ن��ة الم���ت���ي���از ك���ان���ت م����ن اخل���ط���وات 
الأخرة يف املرحلة اجلامعية،  وهي تعُدّ 
اإلزامية لكل طالب طب قبل التخرج من 
اجلامعة، وفيها اأحدى اأهم املراحل لكل 
طبيب، وهي مرحلة  اختيار التخ�ص�س 
ب��ت��م��ه��ل، وحت����دي����د امل����ي����ول اجل���راح���ي���ة 
بن  الطبيب  ويتنقل  اجلراحية،  وغر 
احلياة  فيها  ويعي�س  تخ�ص�صات،  ع��دة 
وقد  امل�صت�صفى.   يف  للطبيب  احلقيقة 
تدربت يف هذه ال�صنة يف عدة م�صت�صفيات 
املرحلة  ه��ذه  ويف  اململكة،  م�صتوى  على 
اختياري  يف  ال��روؤي��ة  ات�صحت  حت��دي��دا، 
كم�صتقبل  ال��ب��اط��ن��ي  ال��ط��ب  لتخ�ص�س 

وظيفي دائم.

م�ضهد علق بذاكرتك 
من  حلظة  التخرج؟ 

فهي  و�صفها،  ي�صعب  اخل��ري��ج  م�صاعر 
حلظة ينتظرها كل طالب وطالبة على 
الأم  وتنتظرها  ط��وي��ل��ة،  ���ص��ن��وات  م���دى 
الليايل  �صهرت  التي  واحلنونة  الراعية 
مع ابنها وابنتها، وينتظرها الأب املربي 
اأذك����ر وج��ه  اأزال  وال���ق���دوة. ول  وامل��ع��ل��م 
ب�صهادة  عليه  دخ��ل��ت  امل�����ص��رق ح��ن  اأب���ي 
التخرج من الكلية، ول اأزال اأذكر دموع 
الذي ما لبثت تخرب  بابنها  اأمي فِرحة 
الطالب  يعلم  ولو  والبعيد،  القريب  به 
جمال تلك امل�صاعر لذهبت عنه حلظات 

التعب اأثناء املذاكرة الطويلة.

ن�ضائح  اإلى طالب الطب ؟
ال���ص��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى م��ن الإن��رتن��ت 
يف ال���ت���ع���ّل���م خ�����ال ف�����رتة ال���درا����ص���ة 
اجلامعية، واليوتيوب مبنزلة جامعة 
مفتوحة ي�صتطيع الطالب من خاله  
له،  املنا�صب  ال��وق��ت  يف  ي�صاء  م��ا  تعّلم 
وهناك حما�صرات كاملة ومو�صوعات 
ج��ي��دة م��ن اأ���ص��ات��ذة يف ج��ام��ع��ات على 
العامل، تفيد جميع الطاب  م�صتوى 
يف ���ص��ت��ى ال��ت��خ�����ص�����ص��ات وب���الأخ�������س 

طاب الكليات ال�صحية.

الطبيب الباطني.. خبير تدبير شؤون المرضى
ي����ع����د ال����ط����ب ال�����ب�����اط�����ن�����ي  اأو ال���ط���ب 
الباطنة  الأم���را����س  ط��ب  الداخلي اأو 
من  ف���رع���ا   ،Internal Medicine
ال���ط���ب ي��ه��ت��م ب��ال��ت�����ص��خ��ي�����س وال���ع���اج 
وال����وق����اي����ة م����ن الأم�������را��������س، ول����دى 
ال��ط��ب��ي��ب ال��ب��اط��ن��ي خ����ربة يف ت��دب��ر 
����ص���وؤون امل��ر���ص��ى ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
اأمرا�س مبهمة اأو اأمرا�س ت�صيب عدة 

اأجزاء من اجل�صم.
ك��م��ا اأن ل��دي��ه امل���ه���ارات ال��ازم��ة 
ل�����و������ص�����ع ال����ت���������ص����خ����ي���������س وال������ع������اج 
وال�صرتاتيجيات ذات الأولوية، ويهتم 
الطبيب  ويعمل  ع��ام،  ب�صكل  باملري�س 

يف  لاأطباء  م�صت�صارا  اأي�صا  الباطني 
املدينة اأو امل�صت�صفى، ويقدم امل�صاعدة يف 

جميع احلالت.
الباطنة  الأم���را����س  ط��ب  وي��ه��ت��م 
ب��ت�����ص��خ��ي�����س وع�������اج وال����وق����اي����ة م��ن 

اأمرا�س البالغن.
ولدى الطبيب الباطني خربة يف 
يعانون  ال��ذي��ن  املر�صى  ���ص��وؤون  ت��دب��ر 
من اأمرا�س مبهمة اأو اأمرا�س ت�صيب 

عدة اأجزاء من اجل�صم.
ال��ب��اط��ن��ي  ال���ط���ب  م��ر���ص��ى  ولأن 
ب��اأم��را���س  ي��ك��ون��و م�صاببن  م��ا  غ��ال��ب��ا 
فحو�صات  تتطلب  اأمرا�س  اأو  خطرة 

م���ع���ق���دة، ف�������اإن م���ع���ظ���م ع���م���ل ط��ب��ي��ب 
الباطنية يكون يف امل�صت�صفيات.

لدى طبيب الباطنية يف كثر من 
الأمرا�س  الأحيان تخ�ص�س فرعي يف 
اأجهزة  من  معينة  اأجهزة  ت�صيب  التي 
الباطني  الطبيب  ي��ق��وم  ول  اجل�����ص��م. 
عمله  يرتكز  بل  جراحية،  عملية  ب��اأي 
ع���ل���ى م��������داواة امل���ري�������س ب���ط���رق غ��ر 
الباطنية  فروع  بع�س  اأنه  اإل  جراحية 

ت�صتخدم املناظر يف العاج.
ون�����ت�����ي�����ج�����ة ال�������ت�������ق�������دم ال����ط����ب����ي 
والتكنولوجيا ول�صرورة رعاية املر�صى، 
تخ�ص�صات  الداخلي  الطب  تق�صيم  مت 
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م��ت��زاي��دة  ح��اج��ة  ي�صتدعي  م��ا  ف��رع��ي��ة، 
لتدريب الأطباء ب�صكل م�صتمر.

 فروع الطب الباطني
• القلبية.

• التنف�صية.
والكبد. اله�صمي  • اجلهاز 
ال�صماء  وال�صكري. • الغدد 

• الأع�صاب.
والأورام. • الدم 

املعدية. • الأمرا�س 
الرثوية. والأمرا�س  • املفا�صل 

• الكلى.

بطاقة
ح�صن بن عبدالرحمن عقران

• املوؤهل العلمي:
 بكالوريو�س طب وجراحة.

• �صنة التخرج: 20١5.
• امل�صمى الوظيفي:

طبيب مقيم.
• جهة العمل: املدينة الطبية 

بجامعة امللك خالد.
• مبتعث لدرا�صة تخ�ص�س 
الطب الباطني مب�صت�صفى 

ع�صر املركزي.
• يدر�س برنامج الطب 
الباطني كدرا�صات عليا

حتت مظلة الهيئة ال�صعودية 
للتخ�ص�صات ال�صحية.
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مبتعثون

مشهور العمري

والت�����ص��ال  الإع����ام  بق�صم  املحا�صر  اأح���ب 
ل��درا���ص��ة  اأم��رك��ا  اإل���ى  املبتعث  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال��دك��ت��وراه، اأح��م��د ال��ق��رين، مهنة الإع��ام 
�����ص����غ����را، ف����ك����ان ي���������ص����ارك يف ال����ربام����ج 
واملنا�صبات اجلماهرية كالإذاعية املدر�صية 
حتى  والجتماعية،  الثقافية  واملهرجانات 
ثقافية  جملة  تاأ�صي�س  اإل��ى  ال�صغف  اأخ���ذه 

وهو ل يزال يف املرحلة املتو�صطة.
يف احلوار التايل، يتحدث القرين عن 
ا�صتغل وجوده  البتعاث، وكيف  جتربته يف 
يف ال���غ���رب ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه الإع��ام��ي��ة 
اأي�صا  ال�����ص��وء  وي�صلط  وتطبيقيا،  نظريا 
اأب��رز ال��ف��وارق بن الإع��ام التقليدي  على 

واجلديد.
 

حدثنا عن جتربتك
يف جمال الإعالم؟ 

والتطبيقية  امل��ه��ن��ي��ة  ���ص��ورت��ه  يف  الإع�����ام 
ال�صخ�س  م���ه���ارات  ت��ن��ط��ل��ق م���ن  م���ا  ع����ادة 
ال����ف����ط����ري����ة، وه�������ذا م�����ا ك������ان ي�������ص���دين يف 
الدائمة يف الربامج  امل�صاركة  �صغري، وهو 
واملنا�صبات اجلماهرية كالإذاعية املدر�صية 

واملهرجانات الثقافية والجتماعية.
املرحلة  يف  طالبا  كنت  حينما  واأذك���ر 
امل��ت��و���ص��ط��ة اأ���ص�����ص��ت م���ع زم��ي��ل اآخ����ر جملة 
ث��ق��اف��ي��ة ���ص��ه��ري��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��در���ص��ة 
مبجلة  اأ���ص��وة  املعرفة«  »جملة  واأ�صميناها 
الرتبية  وزارة  التي كانت ت�صدرها  املعرفة 

والتعليم يومئذ.
ال�صغف حينما حققت  زاد هذا  ورمب��ا 
م���راك���ز م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ي م�����ص��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة 
واململكة يف م�صابقات الإلقاء والتاأثر على 

اجلماهر.
ب��داأت الدرا�صة اجلامعية يف   وعندما 
جامعة امللك خالد زادت الفر�س، وبخا�صة 
اأن���ن���ي ان��ت��ق��ل��ت م���ن ال��ق��ري��ة ذات ال��ف��ر���س 
ال�صيقة، اإن ُوجدت، اإلى رحاب مدنية اأكر 

فر�صا.
ك���ن���ت م����ول����ع����ا، وم������ا زل�������ت، ب��ال��ع��م��ل 
الإذاع������ي وال��ت��ل��ف��زي��وين وك��ن��ت اأ����ص���ارك يف 

عموما  واملنطقة  اجلامعة  منا�صبات  اأغلب 
يف ال���ت���ق���دمي، وامل�������ص���ارك���ات اجل��م��اه��ري��ة 
اإل����ى ع��م��ل��ي م��را���ص��ا �صحفيا  ب��الإ���ص��اف��ة 

ل�صحيفة »اآفاق«. 
امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل��ت   ١٤2٨ ع���ام  ويف 
على  واخل��ط��اب��ة  الإل��ق��اء  م�صابقة  يف  خالد 
اهلل،  بتوفيق  ون��ل��ت،  اخلليج  دول  م�صتوى 
يف  للموا�صلة  دفعني  مم��ا  ال��ث��اين؛  امل��رك��ز 
اأكر من  هذا املجال، وبعد ذلك تنقلت يف 
برامج  م��ق��دم  ب�صفتي  تلفزيونية  حمطة 

قبل اأن ابتعث اإلى الوليات املتحدة. 
يف اأمركا كانت الفر�س اأكرب، فقمت 
 MVR ملجموعة  اإقليمي  مكتب  بتاأ�صي�س 
مرا�صا  عملي  اإل��ى  بالإ�صافة  الإعامية، 
مع  اأي�صا  تعاونت  اأمركا.  من  للمجموعة 
املدينة  ك�صحيفة  املحلية  ال�صحف  بع�س 
ق��ب��ل اأن اأن��ت��ق��ل اإل����ى ال��ع��ا���ص��م��ة وا���ص��ن��ط��ن 

ملوا�صلة درا�صة الدكتوراه.
 ومنذ 20١5 حتى الآن اأعمل مرا�صا 
وا�صنطن،  من  ال�صعودية  الإخبارية  للقناة 
وك���ان���ت ال��ت��ج��رب��ة ال�����ص��ح��ف��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
املهنة  م�صتوى  على  ج��دا  ثرية  كوا�صنطن 
وامل���ه���ارة، ف��م��ا م��ن اأ���ص��ب��وع اإل ووا���ص��ن��ط��ن 

ت�صت�صيف حدثا عامليا.
وم���ن اأب����رز امل�����ص��ارك��ات ال��ت��ي اأ���ص��اف��ت 
اإيل حتول جوهريا هي امل�صاركة يف تغطية 
زيارة خادم احلرمن ال�صريفن اإلى اأمركا 
الدائمة  والتغطية  املتابعة  وكذلك   ،20١5
لانتخابات الأمركية الأخرة، بالإ�صافة 
املتفرقة،  والوطنية  الدولية  املنا�صبات  اإلى 
واأي�������ص���ا الأح�������داث امل��ف��اج��ئ��ة، وال����ولي����ات 
املتحدة دائما بلد املفاجاآت عمدا اأو �صدفة.

مع �ضيطرة �ضبكات التوا�ضل 
الجتماعي على امل�ضهد الإعالمي.. 

كيف تف�ضر وجود الإعالم التقليدي 
ومواكبته لهذا التطور؟ 

ح�صور ال�صبكات الجتماعية طاغ، وبخا�صة 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط لأ�صباب متعددة، 
ال�صبكات  لبع�س  ع��امل��ي��ا  ت��اري��خ��ا  مت��ث��ل  ب��ل 
كتويرت يف ال�صعودية وفي�س بوك يف م�صر.

انعكا�صا  ول��د  الكبر  احل�صور  وه���ذا 

و�صيا�صيا  بل  ومعرفيا  و�صلوكيا  اجتماعيا 
كالذي حدث يف ما �صمي »الربيع العربي«؛  
التوا�صل  �صبكات  بع�س  ان��ت��زع��ت  ول��ذل��ك 
الجتماعي الهيمنة من الإعام التقليدي 

وجنحت يف ذلك، لأ�صاب منها: 
ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ب��ك��ات  ا���ص��ت��ط��اع��ت   )١
الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���م���رد ع��ل��ى ق���ي���ود امل��ه��ن��ة 
ال�������ص���ح���ف���ي���ة امل����ف����رو�����ص����ة ع���ل���ى الإع�������ام 
التقليدي، بل اأخرجت الإع��ام من طابعه 

املوؤ�ص�صاتي اإلى طابعه ال�صخ�صي،
الجتماعية  ال�صبكات  اأن  ذلك  ومثال 
ا���ص��ت��ط��اع��ت ت��رم��ي��ز اأ����ص���خ���ا����س ب��اأع��ي��ن��ه��م 
اأو  خ��ربي��ة  اأو  فكرية  م�����ص��ادر  ه��م  ليكونوا 

اجتماعية ..الخ 
اأذاب������ت  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال�����ص��ب��ك��ات   )2
م��ا ي�صمى ب��� »غ��رف��ة الأخ���ب���ار« يف الإع���ام 
اإخ���راج  يف  املعقدة  العملية  ذات  التقليدي 

املنتج ال�صحفي الذي ياأخذ مدة اأطول.
اأم����ا يف ال�����ص��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة ففي 
اأن ت�����ص��در »ب��رودك��ا���ص��ت  حل��ظ��ات مي��ك��ن��ك 
اأو تغريدة واح��دة« وت�صل للعامل يف  �صنابه 
اجتماعي  �شرط  قيد مهني ول  دقائق بال 

اأو حتى �صيا�صي . 
3( ال���ث���ورة ال��ت��ق��ن��ي��ة امل�����ص��ت��م��رة ال��ت��ي 
���ص��ه��ل��ت ع��م��ل��ي��ة ال�������ص���ب���ك���ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
كالأجهزة الذكية املطورة دائما، التطبيقات 
»الإن��رتن��ت«  خدمة  توفر  واأي�صا  املتتالية، 

الذي ميثل الناقل والقالب الأ�صرع. 
ا�صتطاعت  الجتماعية  ال�صبكات   )٤
اأن تكون اأقرب ل�صوت ال�صارع ونقل همومه 
وتطلعاته بل حتى يف نقل املواقف الطريفة 
وال��ن��ك��ت ال��ت��ي حت��دث يف ال�����ص��ارع،  يف وقت 
اأخفق الإعام التقليدي يف العامل العربي، 
وحتديدا الذي ميثل وجهة نظر اأحادية يف 

هذا اجلانب. 
التقليدي  الإع����ام  بع�س  امل��ق��اب��ل  يف 
ح��رج��ة  وك����ان����ت  امل���رح���ل���ة  ط��ب��ي��ع��ة  اأدرك 
بالطبع، فحاول التما�صي مع ثورة ال�صبكات 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وذل����ك م���ن خ���ال »اأق��ل��م��ة« 
وجعل  التقليدية،  وامل����واد  ال��ربام��ج  بع�س 
�صحفية  »كقوالب«  الجتماعية  ال�صبكات 
اأو امل��وق��ع  ب����دل م���ن ���ص��ا���ص��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون 

الإلكرتوين اأو ال�صحيفة املطبوعة.
 ويف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ح��اف��ظ الإع����ام 
اأخ��رى،  جوانب  يف  هيمنته  على  التقليدي 
م�صتغا اإخفاق ال�صبكات الجتماعية حتى 

الآن يف اأمرين: 
الأول: اأ�صبحت ال�صبكات الجتماعية 
له،  �صوت  ل  من  و�صوت  اجلماهر  �صوت 
ع��ل��ى م�صتوى  »ف��و���ص��ى«  اأح���دث���ت  اأن��ه��ا  اإل 

الأفكار واملهنة. 
2-  مازال الإع��ام التقليدي، ن�صبيا، 
حمافظا على قوة حمتواه الإعامي، مما 
اجلماهر  ع��ن��د  م�صداقيته  ع��ل��ى  ح��اف��ظ 
الجتماعية  ال�صبكات  حم��ت��وى  م��ن  اأك���ر 

اأحيانا. 

الإعالم بني املمار�ضة والدرا�ضة.. 
تعددت الآراء واختلفت الأقوال.. 

وجهة نظرك يف هذا الأمر؟
وتنطلق  تطرد  دائ��م��ا  والتطبيق  املمار�صة 
اإذا  ذل��ك  »ال��درا���ص��ة«، لأج���ل  النظرية  م��ن 
ُوجد فجوة بينهما، يف اإطار العملية العام، 

كان هناك خلل.
ول���اأ����ص���ف ه����ذا م����األ����وف يف ب��ي��ئ��ت��ن��ا، 
وعموما مازلنا متاأخرين جدا يف ا�صتيعاب 
اأ�صل  ه��ي  التي  )ال��درا���ص��ة(  البحث  اأهمية 
املمار�صة ولو ب�صكل غر مبا�صر، مع التنبيه 

العلمية  اأح���وال���ه  وف���ن  ع��ل��م  ل��ك��ل  اأن  اإل����ى 
والبحثية واملهنية اخلا�صة. 

يف بيئتنا الإعامية هناك تباين كبر 
وبن  املتخ�ص�س،  العلمي  »الإعامي«  بن 
انت�صب لاإعام  ال��ذي  املهني  »الإع��ام��ي« 
توازن  لعدم  اأدى  وهذا  بالتقادم،  باملمار�صة 
كان  واإن  نف�صه  الإع���ام  ات�صال  عملية  يف 

هناك اأ�صباب خارج اإطار الإعام. 
املتحدة  الوليات  يف  اجلامعات  بع�س 
قبل اأن تعلم طابها كيف يديرون موؤ�ص�صة 
اأو  يكتبون خربا �صحفيا  اأو كيف  اإعامية 
تعلمهم  فاإنها  اإذاعية،  فقرة  يقدمون  كيف 
ن���ظ���ري���ات الإع�����ام  ي�����ص��ت��وع��ب��وا ج���ي���دا  اأن 
وال��ت��اأث��ري  املنهجي  وتاريخها  الفل�صفية 
وجعل  النقدي،  للتفكر  جم��ال  اإيجاد  مع 
بتفكره  ال��ع��ل��م  ه���ذا  ���ص��ري��ك��ا يف  ال��ط��ال��ب 

الناقد وممار�صته.
ل��ذل��ك اأم���ر م���األ���وف اأن جت��د اأ���ص��ت��اذا 
العلمية،  الأب��ح��اث  من  العديد  له  جامعيا 
ب��رام��ج يف  ال��وق��ت نف�صه جت���ده م��ق��دم  ويف 
اإذاع������ة م���ا اأو ع��م��ل يف غ���رف���ة الأخ����ب����ار يف 
ب��اأن كا اجلانبن  يوؤمن  م��ا؛ فهو  حمطة 
اأن الإع����ام من  يكمل الآخ����ر، م��ع اع��ت��ب��ار 
ال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ع��ك�����س ن��ظ��ري��ات��ه 
ب�صكل  املجتمع  مم��ار���ص��ات  ع��ل��ى  وفل�صفته 
مبا�صر و�صل�س، مما ي�صهل على املتخ�ص�س 

اجلمع بن الإعام ب�صقيه العلمي واملهني.

يرتدد كثري بني اأروقة الإعالم 
ومن ينت�ضب له م�ضطلح  »الإعالم 

املحافظ«.. كيف ت�ضف هذا امل�ضطلح 
وما �ضبب ظهوره؟ 

علميا  م�صطلحا  لي�س  امل��ح��اف��ظ  الإع����ام 
ه��و يف  ب��ل  وت��اري��خ��ه،  ل��ه نظرياته  م�صتقرا 
اإعامي  توجه  ملواجهة  فعل«  »ردة  نظري 
التي تختلف  واأف��ك��اره  اأيدلوجياته  له  اآخ��ر 
املحافظ«  »الإع����ام  ب���  �صمي  م��ا  ع��ن توجه 
وجماهره، لأجل ذلك جتد تطبيقات هذا 
اإع��ام��ي��ة  موؤ�ص�صة  م��ن  تتباين  امل�صطلح 

لأخرى واإن اتفقوا يف الإطارات العامة.
الإع������������ام، غ����ال����ب����ا، ي���ع���ك�������س ����ص���راع 
الأي����دل����وج����ي����ات ال���ف���ك���ري���ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
الإع���ام احلكومي؛  ذل��ك  خ�صو�صا مبا يف 
اإعامية  اأنفا�س  ظهور  غريبا  لي�س  لذلك 

خمتلفة ومتباينة.
وامل��ه��م هنا ال��ت��زام ك��ل ط��رف ب��اأدب��ي��ات 
امل��ه��ن��ة واأخ��اق��ي��ات��ه��ا، وف��ت��ح م���دار ح��ر لكل 
طرف على م�صافة واح��دة مبا ل يوؤثر على 
منظومة قيم املجتمع وثقافته، مع التجدد 
الدائم لاأفكار واملهارات ومن ثم املمار�صات، 
ب���ل ك��ل��م��ا ت���ع���ددت ت��وج��ه��ات الإع������ام اأك���ر 

اأعطت تنا�صقا وتنوعا جمتمعيا اأف�صل.

القرني يروي قصة حبه 
لإلعالم ويستعرض تجربته 

في االبتعاث
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جامعات دولية

خريجو الجامعات 
اآلسيوية أفضل حظا 
في فرص العمل

المصدر:
يونيفرسيتي وورلد نيوز 

ت��ع��رت ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
ت�����ص��ن��ي��ف »ت���امي���ز ه��اي��ر اإدي��وك��ا���ص��ن« 
املعني بتوظيف خريجي اجلامعات يف 
ملحوظ  بتقدم  مقارنة  العمل،  �صوق 
ل��ل��ج��ام��ع��ات الآ����ص���ي���وي���ة، ل���ص��ي��م��ا يف 

ال�صن وتايوان كوريا اجلنوبية. 
ف��ف��ي اأح������دث ت��ق��ري��ر ����ص���در عن 
ن��وف��م��رب   ١6 يف  »ت�����امي�����ز«  ت�����ص��ن��ي��ف 
احل��������ايل، ت����اأخ����ر ت���وظ���ي���ف خ��ري��ج��ي 
خروج  ب�صبب  رمب��ا  امللكية،  اجلامعات 
بريطانيا من الحت��اد الأوروب���ي، مما 
العاملية  بريطانيا  �صمعة  على  �صيوؤثر 

يف التعليم العايل.

فجامعة كامربيدج تراجعت من 
املرتبة الرابعة يف 20١6 اإلى اخلام�صة، 
يف  بريطانية  جامعة  اأف�صل  م�صجلة 

توظيف اخلريجن.
اأما اأك�صفورد فتاأخرت من املرتبة 
ال�صابعة يف 20١6 اإلى اخلام�صة ع�صرة، 
ب��ي��ن��م��ا ت����اأخ����رت ج���ام���ع���ة »اإم����ربي����ال 
كولدج لندن« من ال�صاد�صة ع�صرة اإلى 

ال�صابعة ع�صرة.

الترتيب العالمي
ال��ع��امل��ي احتفظت  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
الأ�صد،  بن�صيب  الأمركية  اجلامعات 
الع�صر  م���ن  م��ق��اع��د  ���ص��ب��ع��ة  ح��ا���ص��دة 
ب� »معهد كاليفورنيا  الأوائ��ل، متمثلة 
ت��ب��ع��ت��ه  ال�������������ص������دارة،  ل���ل���ت���ق���ن���ي���ة« يف 

حتتل  كانت  التي  »ه���ارف���ارد«،  جامعة 
جامعة  ث��م   ،20١6 يف  الثالثة  امل��رت��ب��ة 
»ك��ول��وم��ب��ي��ا« ال���ت���ي ���ص��ع��دت ���ص��ع��ودا 
ت��اري��خ��ي��ا م��ن امل��رك��ز ال��ث��اين ع�صر يف 
20١6 اإلى الثالث يف الت�صنيف احلايل، 
للتقنية«  ما�صا�صو�صت�س  »معهد  اأم���ا 
ما  بعد  الرابعة،  املرتبة  ال��ى  فرتاجع 

حاز املرتبة الثانية يف 20١6. 
ث���م اح��ت��ل��ت ج��ام��ع��ة ك��ام��ربي��دج 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل��رك��ز اخل��ام�����س، تلتها 
جامعة »بو�صطن«، يف املركز ال�صاد�س، 
بعدما احتلت املركز ١١ يف 20١6، تلتها 
التي  الأم��رك��ي��ة  »�صتانفورد«  جامعة 
 ،20١6 اخل��ام�����س يف  امل���رك���ز  يف  ك��ان��ت 
باأملانيا  الفنية«  ميونيخ  »جامعة  ث��م 
كما  متاما  الثامن  املركز  احتلت  التي 

داخلية  دوائ����ر  ول��دي��ه��ا  خمتلفة  موؤ�ص�صة 
متنوعة واآراء وتوقعات واآمال كربى اأكرب 

من اأي موؤ�ص�صة قد تتخيلها». 

اللجان االستشارية 
 وع����ن ال������دور ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه ال��ل��ج��ان 
ال����ص���ت�������ص���اري���ة ال����ث����اث م����ن الأ�����ص����ات����ذة 
وال����ط����اب وط���اق���م ال��ع��م��ل رد »ب���ي���ل يل« 
اإدارة هارفارد،  اإب��اغ  ب��اأن دوره��ا يتمثل يف 
»بعد  ق��ائ��ا:  دوره����ا  تف�صيل  يف  واأ���ص��ه��ب 
بداية عملية البحث قامت اللجنة باإر�صال 
حوايل 375 األف بريد اإلكرتوين لاأ�صاتذة 
واخلريجن  الإداري  والطاقم  وال��ط��اب 
الباد، ل�صتقراء  العايل يف  التعليم  وقادة 
روؤاهم حيال املكان الذي تقف فيه هارفارد 
ت��واج��ه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ي  الآن، وم����ا 
التي يجب  ال�صمات  وم��ا  الغد،  ه��ارف��رد يف 
اأن يتحلى بها املدير القادم. وتلقينا ١500 
رد ث��م اجتمع م��دي��ر ه��ارف��ارد احل���ايل مع 
اللجنة لجتماعات طويلة  اأع�صاء  ١2 من 
املا�صية،  اأ���ص��ه��ر  واخلم�صة  الأرب��ع��ة  طيلة 
وحتادثنا مع 200 �صخ�س معني على حدة، 
�صاركوا  ممن  الأف���راد  مئات  مع  واجتمعنا 
يف اجتماعات، ومعظمهم ممن لهم عاقة 

المصدر: هارفارد غازيت

ملدير  ع�صر  احل���ادي  ال��ع��ام  �صينتهي  قريبا 
يف  فاو�صت«  »درو  ال�صيدة  ه��ارف��ارد  جامعة 
اأف�����ص��ل ك��ربي��ات اجل��ام��ع��ات يف  اأح���د  اإدارة 
العامل. ترى ما هي املعاير التي �صتختار 
كوربوري�صن«  »ه���ارف���ارد  يف  البحث  جلنة 

على اأ�صا�صها املدير اجلديد. 
ب��ع��د اأرب��ع��ة اأ���ص��ه��ر م��ن اإع����ان مدير 
ال�صيدة »درو فاو�صت« عن  جامعة هارفارد 
الأك��ادمي��ي  ال��ع��ام  بنهابة  التنحي  ع��زم��ه��ا 
احل����ايل، ب���داأ ال��ب��ح��ث ع��ن م��دي��ر ه��ارف��ارد 
ال����ق����ادم يف ك����ل ح�����دب و�����ص����وب، وال��ت��ق��ت 
�صحيفة »هارفارد غازيت«  مع رئي�س جلنة 
والتي  كوربوري�صن«  »ه��ارف��ارد  يف  البحث 
تتكون من خم�صة ع�صر فردا، ال�صيد »بيل 

يل«.
يل«  »بيل  �صرح  البحث  عملية  وع��ن 
املر�صحن  حتديد  ل�صيئن:  تهدف  باأنها 
ل��ي�����ص��ب��ح اأح����ده����م امل���دي���ر 2٩ ل���ه���ارف���ارد، 
التي  التحديات  ع��ن  معلومات  ولتجميع 
التعليم  منظومة  وبقية  ه��ارف��ارد  ت��واج��ه 
العايل. هذه املعلومات �صت�صاعد من يتولى 
املن�صب على و�صع اأجندة مل�صتقبل هارفارد. 
وعن اأوجه املقارنة بن املا�صي حينما 
واحلا�صر  ف��او���ص��ت«  »درو  اللجنة  اخ��ت��ارت 
اأو خ��ل��ي��ف��ت��ه��ا يف  ع��ن��دم��ا ت��خ��ت��ار خ��ل��ي��ف��ه��ا 
اإنها املرة اخلام�صة  املن�صب، قال »بيل يل« 
التي تختار فليها هارفارد مديرا لها، واأكد 
توجد  ول  للعملية  من���وذج  ي��وج��د  ل  اأن���ه 
وج��ه  ف����اإن  ه���ذا  وم���ع  ل��ه��ا.  نتيجة حتمية 
ي�صمل  الختيار  اأن  وتلك  ه��ذه  بن  ال�صبه 
اأطياف املجتمع، حيث لدينا مدخات  كل 
م�����ص��اع��دة ل��ل��غ��اي��ة؛ اأم�����ا وج����ه الخ���ت���اف 
فيتمثل يف اأن م�صهد التعليم العايل اختلف 
جذريا عن ال� ١١ عاما املا�صية، �صواء على 
ال�صعيد القت�صادي اأو ال�صيا�صي اأو الدويل 

اأو التقني.
وب�����ص��وؤال��ه ع��ن ال�����ص��ب��ب ال����ذي يجعل 
ال��ب��ح��ث ع��ن ق��ائ��د جل��ام��ع��ة م��ث��ل ه��ارف��ارد 
خمتلفا عن اأي موؤ�ص�صة اأو منظمة اأخرى، 
خمتلفة  ال��ع��م��ل��ي��ة  »اأن  يل«،  »ب��ي��ل  اأج�����اب 
العملية  اأن  الت�صابه  ف��اأوج��ه  ومت�صابهة، 
اأي��ن  واإل����ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة،  م��ك��ان  جتعلك تقيم 
تاأمل يف اأن تذهب يف امل�صتقبل. اإننا نبحث 
وق��درات  �صمات  لديه  ال��ذي  ال�صخ�س  عن 
ي���ق���ود دف���ة  اأن  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ال������ذي  ال���ق���ائ���د 
اأق��وى  تكون  اأن  على  و�صي�صاعده  اجلامعة 
فاإن هارفارد  اأما وجه الختاف  واأف�صل. 

الكثر ممن  مع  اأي�صاً  بهارفارد، وحتدثنا 
ب��ل مبوؤ�ص�صات  ب��ه��ارف��ارد،  ل��ه��م  ع��اق��ة  ل 
الأ�صئلة  نف�س  و�صاألناهم  اأخ��رى،  تعليمية 
ال�صابقة و�صاألناهم هل تر�صح اأحدا بعينه«. 
وحدث كل هذا بعد اأن التقت الهيئات 
وب���ا����ص���روا عملهم.  ال���ص��ت�����ص��اري��ة  ال���ث���اث 
وتلك الهيئات ت�صم الأركان الثاثة املهمة 
الأ���ص��ات��ذة والطاب  ه��ارف��ارد:  يف جمتمع 

وطاقم العمل.
ه��ي��ئ��ة  ل���دي���ن���ا  ي���ك���ن  امل���ا����ص���ي مل  ويف 
اخلريجن  م��ع  وت��وا���ص��ن��ا  ال��ع��م��ل،  لطاقم 
ب�����ص��ك��ل وا����ص���ع ومم���ت���د. وع��م��ل��ت ك���ل تلك 
ال���ل���ج���ان ب��ج��د وت���ع���ب م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 
منافع جمة من  اأعطونا  وكلهم  الدرا�صي، 
التاأكيد  يف  لنا  وم�صاعدتهم  اآرائهم  خال 
»نحن  الآخ��ري��ن.  اآراء  على  احل�صول  على 
اأو  باأفكار جديدة  نتعلم كثرا منهم �صواء 

اقرتاحات �صيقة«.

 مستقبل هارفارد 
التو�صع  ذل��ك  وراء  ال�صبب  ع��ن  وب�����ص��وؤال��ه 
الكبر يف الو�صول لكل املعنين اأجاب »بيل 
ذلك:  وراء  اأ�صباب  ثاثة  هنالك  ب��اأن  يل« 
اأع�صاء  ل��دي��ه  ه��ارف��ارد  جمتمع  اأن  الأول 

كيف يتم اختيار مدير هارفارد الجديد؟

يف امل��ا���ص��ي ث���م ج��ام��ع��ة »ط���وك���ي���و« يف 
املركز  احتلت  بعدما  ال��ت��ا���ص��ع،  امل��رك��ز 
العا�صر يف 20١6، واأخرا جامعة »ييل« 
اإلى  ال�صاد�س  املركز  من  هبطت  التي 

العا�صر.
وم�����ن اجل����دي����ر ب���امل���اح���ظ���ة اأن 
30 جامعة  اأف�صل  هنالك تغرات يف 
من حيث التوظيف؛ فبخاف تاأخر 
ال�  اإل��ى  الثامنة  املرتبة  اأك�صفورد من 
بوليتنيك«  اك��ول  »معهد  اأن  ١5 جند 
الفني يف باري�س ارتقى من املرتبة 22 
اإلى 2١، و�صعد املعهد الهندي للعلوم 
املرتبة  املرتبة 2٩ بعدما كان يف  اإل��ى 
جيا  »�صنغهاي  جامعة  و�صعدت   ،3٨
تونغ«  اإلى املرتبة 30 بعدما كانت يف 

املرتبة 53.

اآراء خمتلفة، ومن املهم  كثرون، ولديهم 
نفهم  اأن  ون��ري��د  اجل��م��ي��ع،  م��ن  ن�صمع  اأن 
اأننا  الثاين:  النا�س وخماوفهم.  طموحات 
ن��ري��د اأن ن��ع��رف م��ن م��ن اأط��ي��اف املجتمع 
الذي يرى هارفارد من بعيد، فلرمبا كان 
»من  �صحيحة.  غر  اآراء  هارفارد  ملجتمع 
املهم اأن نعرف اأين نحن واإلى اأين نريد اأن 
اليوم كل  اأننا بنهاية  الثالث:  اأما  نذهب«. 
هو  من  ق���راران:  عنه  �صينجم  تعلمناه  ما 
املدير القادم؟ وكيفية ت�صور املدير القادم، 

وبقية اأع�صاء اللجنة مل�صتقبل هارفارد. 

سمات المدير
وعن كيفية التعامل مع حقيقة اأن �صخ�صا 
اأعلى  على  اأن يح�صل  ي�صتطيع  لن  واح��دا 
ال���درج���ات يف ك��ل ن����واح ون��ق��اط الخ��ت��ي��ار، 
التي  اأخرب املجموعة  باأنه  اأج��اب »بيل يل« 
�صخ�صاً  ن��ق��اب��ل  اأن  مب��ج��رد  ب���اأن���ه  ق��اب��ل��ه��ا 
ح��ا���ص��ا ع��ل��ى ج���ائ���زة ن��وب��ل يف ال��ك��ي��م��ي��اء 
والآداب والقت�صاد ومعلما مبهرا وممتازا 
وم���رب���ي���ا وم��ف��او���ص��ا ب���ارع���ا ودب��ل��وم��ا���ص��ي��ا 
وخم���ط���ط���ا ع���م���ران���ي���ا وج�����اذب�����ا وداع����ي����ا 
اأن  ي�صتطيع  مم��ن  والأم������وال،  ل��ل��ت��ربع��ات 
يدير م�صروعا جتاريا مبليارات الدولرات، 

مع اأن�صطة يف كل اأنحاء العامل، ولديه مل�صة 
ومن�صت  ب���ارع  ومتوا�صل  امل��ج��الت  ك��ل  يف 

جيد فاإننا �صنجد ال�صخ�س املنا�صب». 
ك��ل تلك  ع��ن �صخ�س فيه  ف���اإذا بحث 
اأحدا منا�صبا،  املزايا فاإن هارفارد لن جتد 
ولهذا؛ نبحث عن �صيئن: اأولهما �صخ�س 
اجل��وه��ري��ة،  الإن�����ص��ان��ي��ة  بال�صمات  يتحلى 
واأع��ن��ي ب��ه��ا الأم���ان���ة وامل��وث��وق��ي��ة وال��ق��درة 
وال�صغف  العاطفي  والذكاء  التوا�صل  على 
يوؤهله  مم��ا  النمو،  على  وال��ق��درة  الفكري 
والثانية:  الوظيفة.  م�صوؤوليات  لتحمل 
يطلب  �صيء  ك��ل  اأداء  ي�صتطيع  ل  �صخ�س 
فريق  �صينفذ  ال��ن��ه��اي��ة  ويف  مب��ف��رده،  م��ن��ه 
العمل املطلوب حتت اإدارة املدير. و�صي�صم 
ال��ف��ري��ق ن��ائ��ب امل��دي��ر وال��ع��م��داء واآخ��ري��ن، 
امل��دي��ر  اإ����ص���راف  حت��ت  ال��ف��ري��ق  و�صيتمكن 
من جلب اخلربة والتجربة التي يحب اأن 
يراها اأي فرد يف ال�صخ�س املثايل للوظيفة. 

عاصفة هارفارد العادلة
وب�������ص���وؤل ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع����ن ال��ك��ل��م��ات 
القادم  امل��دي��ر  يل«  »بيل  بها  �صي�صف  التي 
ل��ل��م��دي��رة احلالية  »ب��ي��ل يل«  ب��ع��د خ��ط��اب 
التنحي  ع��زم��ه��ا  اإع��ان��ه��ا  ع��ق��ب  للجامعة 

اإدارت��ه��ا  حت��ت  للجامعة  يل«  »بيل  بو�صف 
التغر  »خ��ال  »ع��ادل��ة« من  باأنها جعلتها 
العوا�صف«، قال »بيل يل«: ل  ومن خال 
اأعلم لأن هذا وقت التحدي الآن، حيث اإننا 
ي�صككون  الآن  فالنا�س  العا�صفة،  وج��ه  يف 
املايل  والنموذج  الفكري  احل��وار  اأهمية  يف 
لأي موؤ�ص�صة تعليمية ي�صعها حتت �صغط، 
يجعلنا  التحديات  تلك  كل  مع  فالتعامل 
حت���ت ���ص��غ��ط يف احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ن��ا 
ك��م��وؤ���ص�����ص��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب������ارزة يف ال���ولي���ات 
امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة ويف ال��ع��امل ب��اأ���ص��ره. 
وبالتايل عندما تهب العا�صفة فاأي مدير 
لي�س  �صيحتاج  جامعتنا  مثل  جامعة  لأي 
التغر  ل��ق��ي��ادة  ب��ل  اجل����و،  ل��ت��غ��ر  فح�صب 

نف�صه. 

الحيوية الفكرية
وب�����ش��وؤل��ه ع���ن ن���ق���اط ق����وة اجل��ام��ع��ة ق��ال 
لدينا  العظمى  القوة  نقاط  اإن  يل«:  »بيل 
تتمثل يف الأ�صاتذة ال�صتثنائين والطاب 
ال�صتثنائي،  العمل  وطاقم  ال�صتثنائين 
هذا هو مكمن القوة لدينا. هذا هو منبع 
احليوية الفكرية لدينا وهو ينبوع جناحنا 

يف التقدم.
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هولندا  
ازدي��اد  �صهدت هولندا طفرة كبرة يف 
ع����دد ط����اب ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، حيث 
�صجل ٨0000 طالب دويل يف جامعاتها، 
التطبيقية  ال��ع��ل��وم  درا���ص��ة  يف  ل�صيما 
ومن   ،20١7-20١6 الأكادميي  العام  يف 
ال��ط��اب  ي�����ص��ت��م��ر ه�����وؤلء  اأن  امل��ت��وق��ع 
يف ال��ب��اد ب��ع��د ال��ت��خ��رج. ج���اء ذل���ك يف 
ال��ه��ول��ن��دي��ة.   ت��امي��ز  اإل  اإن  ���ص��ح��ي��ف��ة: 
وال����ع����دد احل�����ايل مي���اث���ل ���ص��ع��ف ع��دد 
الع�صر  الأع���وام  يف  الدولين  ال��ط��اب 
الأخ��������رة، ح�����ص��ب م��ن��ظ��م��ة »ن��وف��ي��ك« 
املعنية بالطاب الدولين. واملتوقع اأن 
ميكث 25% م��ن ه���وؤلء ال��ط��اب مدى 
احلياة يف هولندا التي حتت�صن طابا 

من اأكر من ١50 دولة.

أيرلندا
اأعلنت اإيرلندا اأنها �صت�صمح بتعين النوابغ 
من املهند�صن والأ�صاتذة برواتب مرتفعة 
ت�صل ل� 250 األف يورو يف العام، زيادة عن 
رات����ب رئ��ي�����س ال������وزراء الأي���رل���ن���دي ال��ذي 
يتقا�صى ١٩0 األف يورو �صنويا، ح�صبما ما 
ن�صرت �صحيفة »ذا اأيري�س تاميز«. وتهدف 
ه���ذه اخل��ط��وة اإل����ى ا���ص��ت��ق��ط��اب الأ���ص��ات��ذة 
النوابغ يف اجلامعات الربيطانية وغرها، 
اأث����ر خ����روج اململكة  ب�����ص��ب��ب ع����دم و����ص���وح 

املتحدة من الحتاد الأوروبي. 

المملكة المتحدة
ب��ع�����س م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة معر�صة 
لفقدان ن�صف الأ�صاتذة الأوروبين الذين 
ال�صكوك  ب�صبب  بعينها،  م���واد  ي��در���ص��ون 

ال���ت���ي ت�������ص���اوره���م ج�����راء ق���واع���د ول���وائ���ح 
اخل������روج م���ن الحت������اد الأوروب����������ي، وف��ق��ا 
لتقرير �صدر عن الأكادميية الربيطانية، 
من   %36 �صتفقد  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  وح����ددت 
اأ���ص��ات��ذة  اأ����ص���ات���ذة الق��ت�����ص��اد و 3٤% م���ن 
اللغات احلية يف غ�صون 500 يوم هي فرتة 
اخلروج الربيطاين من الحتاد الأوروبي؛ 
اأي���رل���ن���دا  م���ث���ل  م���ن���اط���ق  اأن  والأخ�����ط�����ر 
لأن��ه��م  اأ���ص��ات��ذت��ه��ا  رب���ع  �صتفقد  ال�صمالية 
من الحت��اد الأوروب���ي. واإج��م��اًل يعمل يف 
 ٤0000 تقريباً  امل��ت��ح��دة  اململكة  ج��ام��ع��ات 
موظف واأ�صتاذ من دول الحتاد الأوروبي. 

أسكوتلندا
اأعلنت اجلامعات الأ�صكتلندية عن عزمها 
تو�صيع نطاق الطاب املحرومن والفقراء 

ال���راغ���ب���ن يف دخ����ول اجل���ام���ع���ات ب��وت��رة 
ال��دخ��ول  متطلبات  �صبل  بتي�صر  عالية، 
ل���درا����ص���ة ك����ل ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ل��ان��ت��ق��ال 
وعلى  اجلامعة،  اإل��ى  الكلية  م��ن  مبا�صرة 
دعمها للمتقدمن من ذوي اخلربة ممن 
يحققون اأدنى متطلبات القبول اجلامعي، 

ح�صب �صحيفة »ذا �صكوت�صمان«.

جمهورية التشيك
تقل�س عدد الطاب يف جمهورية الت�صيك 
مرة اأخرى العام احلايل، مقارنة باملا�صي 
موؤ�ص�صات  جمل�س  رئي�س  اأعلن  ما  ح�صب 
التعليم العايل، جاكوب في�صر، يف ت�صريح 
الت�صيكية. وع��زا ذلك  الأن��ب��اء  اإل��ى وك��ال��ة 
اأ���ص��ب��اب دمي��وغ��راف��ي��ة واإل��ى  اإل���ى  التقل�س 

طرق التمويل. 

ج���ن���وب  يف  ج����ام����ع����ة ب����ري����ط����ان����ي����ة ت����ق����ع 
�������ص������رق امل����م����ل����ك����ة امل������ت������ح������دة، ب����ال����ق����رب 

مدينة كول�صي�صرت.

التأسيس
وح�����ازت   ١٩63 ع�����ام  اجل���ام���ع���ة  ت��اأ���ص�����ص��ت 
وق��د   .١٩65 ال��ع��ام  يف  امل��ل��ك��ي  على امليثاق 
م��وق��ع��ا  حت���ت���ل  اأن  يف  اجل���ام���ع���ة  جن���ح���ت 
مم���ي���زا ب���ن اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة خ��ا���ص��ة 
الإن�صانية والعلوم  جم���ال ال���ع���ل���وم  يف 

الجتماعية.

التصنيف العالمي
يف   50 امل�����رك�����ز  ع����ل����ى  ح���ا����ص���ل���ة   •
الت�صنيف العاملي للعلوم الجتماعية 
وال���ق���ان���ون ح�����ص��ب ت�����ص��ن��ي��ف »ت��امي��ز 
للتعليم  ال��ع��امل��ي«  ادي��وك��ا���ص��ن  ه��اي��ر 

العايل 20١٨. 
يف   50 امل�����رك�����ز  ع����ل����ى  ح���ا����ص���ل���ة   •
ال�����ص��ي��ا���ص��ات وال����درا�����ص����ات ال��دول��ي��ة 
ت�صنيف  ح�صب  الجتماعية  والعلوم 

QS  لعام 20١7. 

التصنيف البريطاني
على  ت�صنيفا  اجلامعات  اأف�صل  م��ن  تعد 
م�صتوى بريطانيا ل�صيما يف جمالت علم 
ال�صيا�صية  وال��ع��ل��وم  والفل�صفة  الج��ت��م��اع 
والتاريخ والقت�صاد. كما تتمتع اجلامعة 
ب�صمعة مرموقة يف جمال العلوم احليوية 
وعلم النف�س والهند�صة الإلكرتونية، وقد 

حازت على:
»تاميز«  ت�صنيف  22 ح�صب  • املركز 
ودل�����ي�����ل »������ص�����ان�����داي ت�����امي�����ز غ����ود 

يونيفر�صيتي«  للجامعات. 
يف  ال���ط���اب  ل��ر���ص��ا   ١5 امل���رك���ز   •

اإجنلرتا 20١7.
يف  الذهبي  التميز  على  حا�صلة   •

التدري�س لعام 20١7.

أعداد الطالب
طالب  ١3١٩٤ الطاب:  • عدد 

• عدد طاب البكارليبو�س: ١070١
العليا:  ال��درا���ص��ات  ط���اب  ع���دد   •

2٤٩3 طالبا.
 %١٤ ال��واف��دي��ن:  ال��ط��اب  ن�صبة   •

م��ن دول الحت���اد الأوروب����ي؛ و %22 
من باقي العامل.

• عدد املوظفن: 2١00 يف اجلامعة.

األقسام والمراكز البحثية 
اأك��ادمي��ي��ا  ت��ت��األ��ف اجل��ام��ع��ة م��ن ١٨ ق�صما 
م��ن  ال���ع���دي���د  وم���ع���ه���دا يف  م����رك����زا   36 و 
الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  ول���ص��ي��م��ا  التخ�ص�صات 

والقانون واإدارة الدولة.

اسهامات الجامعة
في االقتصاد البريطاني

ب���� 500 م��ل��ي��ون  ت�����ص��ه��م اجل��ام��ع��ة   •
مليون   ٤7٨ بواقع  اإ�صرتليني  جنيه 
مب��دي��ن��ة  يف  ال���رئ���ي�������س  احل��������رم  يف 
كول�صي�صرت، و 55  مليونا يف مدينة 

»�صاوث اإند«.
• دخل اجلامعة من الأبحاث ي�صل 
اإ�صرتليني يف  26 مليون جنيه  اإل��ى  

عام 20١6-20١5.
ع�صر  اأف�صل  اجلامعة �صمن  تقع   •

جامعات يف �صراكات نقل املعرفة.

مدينة كولشيستر
ت�����ص��ت��ه��ر م��دي��ن��ة »ك��ول�����ص��ي�����ص��رت« ب��وج��ود 
مدر�صتن لتعليم اللغة الإجنليزية والتي 
تعد من اأ�صهر املدار�س على م�صتوى العامل 
فيها من خمتلف  قبول ط��اب  يتم  حيث 
من  كبر  ع��دد  اأن  كما  ال��ع��امل.  جن�صيات 
اأب��ن��اء ال���دول العربية مم��ن ي��ري��دوا اإمت��ام 
يقومون  بريطانيا  يف  العليا  درا���ص��ات��ه��م 
بدرا�صة اللغة الإجنليزية يف تلك املدار�س.

البيان المالي
ميزانية  يف  اجلامعة  اأع��م��ال  حجم  ي�صل 
20١5-20١6، ١٩٨ مليون جنيه اإ�صرتليني 
جنيه  مليون   ٩.7 فائ�صة  نقدية  واأم���وال 
اإ�صرتليني و ١0،6 مليون، جنتها اجلامعة 
ع��ل��ى   20١6-20١5 و   20١5-20١٤ يف 

التوايل.

أشهر الخريجين
• رودول���ف���و ن���ري ف��ي��ا، اأول رائ��د 

ف�صاء مك�صيكي.
• ف��ي��ل اون����دوف����ان، م��وؤ���ص�����س رادي���و 

العاطفة والتفاصيل
اأهميتها  ندرك  تفا�صيل مو�صوعية �صغرة متر يف حياتنا ول  نرى 
ورونقها رمبا لن�صغالنا الكبر يف اأعمالنا اليومية اأو ل�صغر حجمها 
فلم ت�صرتع اهتمامنا وانتباهنا يف حن هي يف جوهرها �صر �صعادتنا 

ومفتاح احلل للكثر من م�صاكلنا ومتاعبنا يف هذه احلياة.
هذه التفا�صيل تكمن يف اجلزء الذي ل نراه اأو نتجاهله يف كثر 
وق�صايانا؛  لأمورنا  حتليلنا  يف  للعاطفة  اعتمادنا  اأثناء  الأحيان  من 
فهم  ويف  اإياها،  تقديرنا  يف  ال�صواب  عن  كثرا  ننحرف  يجعلنا  مما 

حقيقة الأ�صياء وجمريات الأحداث من حولنا.
ويف ه����ذا الإط�������ار، ي�����ص��ر ال��ف��ي��ل�����ص��وف، ال��ط��ب��ي��ب ال��ف��رن�����ص��ي 
»�صيكولوجية  ع��ن��وان  يحمل  ال���ذي  ك��ت��اب��ه  يف  ل��وب��ون«  »ج��و���ص��ت��اف 
اجلماهر« اإلى اأهمية الرتكيز على التفا�صيل املو�صوعية يف حتليل 
والبتعاد عن  املجتمع  الأفكار يف  و�صريان خمتلف  الوقائع  واإدراك 
دوامة  يف  الإن�صان  ت�صل  التي  امل�صبقة  والأحكام  واخليال  العاطفة 
الواعي، مما قد يجره  وال�صدام، وجتعله يتخلى عن عقله  العنف 
اإلى ت�صرفات و�صلوكيات بدائية ل تراعي ما و�صلت اإليه الإن�صانية 

من تقدم ورقي اأخاقي. 
ويف خ�����ص��م ه���ذه احل���ال���ة م���ن ان�����ص��راف��ه ال���ت���ام ع���ن ال��ب��ح��ث يف 
التفا�صيل املو�صوعية التي ت�صاحب الوقائع ومن هيمنة التفكر غر 
العاطفة واحلما�صة على اجتاهاته  نتيجة طغيان  الواعي على عقله 
�صلوكياته فاإنه يكون يف و�صع جامد يتلقى فقط الأفكار ول ينتجها، 
جتذبه النطباعات والعواطف وتوجهه التحاليل ال�صهلة التي توؤدي 

به اإلى �صطحية يف الفهم وتعطل يف الإدراكات ال�صحيحة. 
خمتلف  م��ع  تعاملنا  يف  ال��ع��اط��ف��ة  نتجنب  اأن  اإذن  ل��ن��ا  وينبغي 
الق�صايا التي تواجهنا ويف روؤيتنا للم�صاكل التي تعرتي حياتنا ونركز 
ال�صغرة  املو�صوعية  التفا�صيل  وحتليل  فهم  حم��اول��ة  على  اأك���ر 
لواقعنا  الكاملة  احلقيقية  ال�صورة  لنا  تتو�صح  حتى  بها  املحيطة 

املعي�س خالية من الت�صوهات العاطفية واملعاين املغلوطة.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

جامعة إسيكس
The University of Essex

ال�����ص��ي��ل��ي��ك��ون يف ك��م��ربي��دج، وم��ط��ور 
تقنية البلوتوث.

ملنظمة  العام  الأم��ن  نيف،  الك�س   •
العفو الدولية يف كند.

• جورج برفوبولو�س ، حمافظ بنك 
اليونان والبنك املركزي الأوروبي.

، رئ���ي�������س دول����ة  اآري���������از  اأو�����ص����ك����ار   •
ك��و���ص��ت��اري��ك��ا الأ���ص��ب��ق واحل���ائ���ز على 

جائزة نوبل لل�صام عام ١٩٨7.
• ���ص��ي��م��ك��ون ك��ري��ت��ل��ي، ال��ف��ي��ل�����ص��وف 
الربيطاين �صاحب املدر�صة اجلديدة 

يف الأبحاث الجتماعية. 
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نبذ التعصب
من اأب�صط حقوقك يف هذه الأر�س، اأن 
فريقك  ت�صجع  اأو  فكرة  ب��اأي  تتم�صك 
مبادئك  اأو  ب��ه  ت��وؤم��ن  مب��ا  اأو  املف�صل 
اأو فكرك؛  اأو عرقك  التي ن�صاأت عليها 
للجميع  احل��ري��ة  ف��الإ���ص��ام كفل ح��ق 
متناغمن،  اجلميع  يعي�س  اأن  وك��ف��ل 
كل فيما يوؤمن به ويريده من دون اأن 

مُتار�س عليه الو�صاية والإجبار.
من  ه��ذا  ع�صرنا  يف  انت�صر  ولقد 
ب��اأي �صورة  احل��ري��ة  ل�صلب ح��ق  ي�صعى 
ك��ان��ت، وت��ق��دمي راأي����ه ع��ل��ى اأن���ه احل��ق، 
معتربا الآراء الأخرى خمالفة ل يعتد 
وتع�صب  مقيتة  عن�صرية  وت��ل��ك  ب��ه��ا، 
اإن  ب���ره���ان.  اأو  ل��ه ح��ج��ة  ع��ق��ي��م  لي�س 
الت�صرفات ت�صيب قلبك باحلزن  هذه 

ع���ن���دم���ا ت�����ص��اه��د ال���ط���ال���ب اجل��ام��ع��ي 
وبناء  الفكر  تغير  عليه  ي��ع��ول  ال���ذي 
فيتع�صب  العمل؛  بهذا  يقوم  الثقافة 
يخالفه،  من  وي�صيطن  وفكرته  لراأيه 
وهذا داء مري�س يجب على املخت�صن 
وجهات  وتقبل  والتفاهم  باحلوار  حله 

النظر املختلفة.
نور  املظلم  النفق  نهاية  يف  ولكن 
ي��دف��ع احل���ق ل��ل��ظ��ه��ور دائ���م���ا، وه���و ما 
جعلني اأكون متفائا مب�صتقبل م�صرق 
الدينية  النخب  بقيام  يتمثل  للفكر، 
وال��ث��ق��اف��ي��ة يف وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل ب��ال��دف��اع 
ع��ن ح��ري��ة الأ���ص��خ��ا���س، والب��ت��ع��اد عن 
اأ�صكاله،  بجميع  العن�صري  التمييز  
بدرا�صة  ال�صورى  جمل�س  قيام  ول��ع��ل  

الكراهية،  وبث  التمييز  نظام مكافحة 
�صيكون له  اآثار اإيجابية يف تقبل الآخر 

وال�صماع له.
لأين  املخالف  اأه��وى �صديقي  كم 
اأث����ق ب���راأي���ه اأك����ر م��ن ���ص��دي��ق��ي ال��ذي 
دائما يردد ما اأقوله، وكاأنه يفعل ذلك 
الأ���ص��رة والإع���ام  ول��ع��ل  جماملة يل. 
واملدر�صة ثاثية تتحكم يف من حتتها 
مع عدم اإغفال دور  املوؤ�ص�صات الأخرى 

يف ذلك.
 ويجب على كل �صخ�س يف حميطه  
اأن يحارب بكل ما ي�صتطيع من قوة هذا 
القلوب  اأف�صد  الذي  »ال�صيطاين«  الداء 
التوا�صل  واأ�صالوا �صبكات  ودمر املحبة. 

الجتماعي عن ذلك!

ال تكن كصاحب الدونات
أ. د. عبد العزيز بن عمر القنصل

رئيس قسم العقيدة

حطت طائرة �صاحبنا الدولية ترانزيت يف مطار اأوروبي، نزل منها وتوجه نحو 
كان  وملا  لبلده،  �صتقله  التي  الأخ��رى  الطائرة  لركوب  ا�صتعدادا  املغادرة  �صالة 
عليه اأن يبقى �صاعتن يف �صالة املغادرة، فقد قرر اأن ي�صرتي بع�س املاأكولت، 
فتوجه لبوفيه �صغر يف طرف �صالة املغادرة وفوجئ على غر عادة املطارات 

اأن خم�س دونات مبثلها ريالت فقط.
ا�صرتى خم�صا من تلك الّدونات، وطوى ال�صحيفة التي كانت بيده، وجر 
بالّدونات،  وي�صتمتع  ال�صحيفة،  يت�صفح  منعزلة  طاولة  نحو  وتوجه  حقيبته، 
اأمامه يظهر عليه الت�صرد ويبت�صم يف  ومل يطِو ال�صحيفة حتى فوجئ برجل 
ال�صحيفة ليقراأها  واأع��اد فتح  املجاملة،  الّلبق من باب  ابت�صم �صاحبنا  وجهه، 
و�صرف وجهه عن هذا الرجل الغريب عنه، �صمع �صوت خ�صخ�صة اأمامه، نحى 
ال�صحيفة قليا لرى ففوجئ باملت�صرد يدخل يده يف كي�س الدونات وي�صتخرج 
واحدة منها وي�صعها يف فمه، ت�صايق من هذه ال�صفاقة، ومل يدع كلمة نابية اإل 

واأ�صرها يف نف�صه على هذا املت�صرد.
مد �صاحبنا يده داخل الكي�س واأخذ واحدة من الدونات اخلا�صة به واأثناء 
ذلك مد املت�شرد يده مرة ثانية واأخذ الثالثة والتهمها، فا�شتاط �شاحبنا غ�شبا 
يلتهما هذا  اأن  قبل  الرابعة  لأخ��ذ  ف�صارع  نف�صه،  واأ���ص��ره يف  ل��ه،  يبده  لكنه مل 
املت�صرد، وما اأن اأخذها حتى اأُعلَن عن طائرة املت�صّرد، وقبل اأن يغادر مّد املت�صرد 
يده داخل الكي�س وا�صتخرج اخلام�صة والأخرة، ثم ق�صمها ن�صفن اأخذ ن�صفها 
واأعطى �صاحبنا الن�صف الآخر وهو يبت�صم ابت�صامة �صفراء ل ت�صّر الّناظرين.
هذه  مثل  اأر  مل  نف�صه:  يف  وق��ال  عاب�ٌس،  ووج��ه��ه  الن�صف  �صاحبنا  اأخ��ذ 
يد  م��ن  بامتعا�س  تناولها  مثلها،  ���ص��اأرى  اأين  اأعتقد  ول  حياتي  يف  ال�صفاقة 
املت�صرد و�صد عنه بوجهه، وبعد حوايل ن�صف �صاعة اأُعِلن عن طائرته، فحمل 
ِعق مما يرى، وُبهَت مما �صاهد. لقد  اأن وقف حتى �صُ حقيبته على كتفه، وما 
راأى كي�س الدونات اخلا�صة به حتت ال�صنطة، لقد ن�صي اأن ي�صعه على الطاولة 
ه! لكنه تبن اأنه هو من  اّلتي اأمامه، وكان يظن اأن كي�س دونات املت�صرد يخ�صّ
كان ي�صارك املت�صرد دوناته، ندم �صاحبنا اأ�صد الندم على ما بدر منه من تعبي�س 

وجه، و�صوء ظن جتاه ذلك الرجل الفقر يف ر�صمه، الغني يف نف�صه. 
ب�صكلك  اأن تعرف خم��ربه، ل تغرت  اأح��د من مظهره قبل  ل حتكم على 
ل  وتتمناه.  اإليه  تفتقر  ما  معدم  فقر  ميتلك  فقد  بجاهك،  ول  مبالك  ول 
تعجل يف احلكم على الآخرين بغلبة الظن فاإنه اأكذب احلديث، ل تنقل كاما 
عن الآخرين و�صل اإليك ل تدري م�صدره فتبوء باإثمه واإثم نا�صريه، اإن حقا 
فهو ِغيبة، واإن باطا فهو بهتان، ل ُت�صيُء الظن بالآخرين فما فيك يكفيك، 
اإذا مددت يدك جلال�س للم�صافحة فلم يقم فا تنقم عليه، قد ُتفاجاأ باأنه ل 

ي�صتطيع القيام فتكون ك�صاحب الّدونات.

مشهور العمري
قسم اإلعام واالتصال 
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»خير« السعودية
عبير حمود آل سعد 
قسم اإلعام واالتصال 

يف )١3 نوفمرب/ت�صرين الثاين 20١7م( 
اأقدمت رابطة اأطباء القلب الأمريكية، 
القلب  اأم���را����س  كلية  م��ع  بالت�صامن 
طبية  جهات  ت�صع  ومعهما  الأمريكية، 
اأخ���رى، على اإ���ص��دار اإر���ص��ادات جديدة 
يف  ال��دم  �صغط  تعريف  باإعادة  متعلقة 
تغيرات  عليه  �صيرتتب  مما  الإن�صان، 
ك���ث���رة يف ت�����ص��خ��ي�����س م���ر����س ارت���ف���اع 
���ص��غ��ط ال����دم، وط����رق ع��اج��ه، ومن��ط 
حياة الأ�صخا�س واملر�صى، ويعترب هذا 
الدم  ارتفاع �صغط  اإع��ادة لتعريف  اأول 

منذ اأربعة ع�صر عاما.
دَرج الأطباء والعامة على تعريف 
�صغط الدم للبالغن باأنه ١20 على ٨0، 
فماذا يعني هذان الرقمان؟ الرقم ١20 
ال�صراين عندما  الدم يف  يعني �صغط 
ال���دم  ل��ي�����ص��خ  الإن�������ص���ان  ق��ل��ب  ينقب�س 
هي  قيا�صه  ووح���دة  اجل�صم،  اأرج���اء  يف 
والرقم  الزئبق،  عن�صر  من  امللليمرت 
يكون  حينما  ال�صغط  مقيا�س  ه��و   ٨0

كل مرة  ذلك  ويتكرر  منب�صطا،  القلب 
اأثناء انقبا�س وانب�شاط ع�شلة القلب، 
ويقال عن قيا�س �صغط الدم هذا باأنه 
ال�صحيح  لاإن�صان  الطبيعي  ال�صغط 
والأم��را���س  العلل  م��ن  ي�صكو  ال��ذي ل 
الدم  �صغط  بقيا�س  اإليه  التو�صل  ومت 
الأ�صحاء  الأ�صخا�س  اأو لآلف  للمئات 
واأخ������ذ م��ت��و���ص��ط ق������راءة ���ص��غ��ط ال���دم 

لديهم.
ال���١2 من نوفمرب احلايل،  وحتى 
ك����ان امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ب���ن اأف�������راد امل��ه��ن��ة 
اأن ارت��ف��اع  ال���ع���امل  اأرج�����اء  ال��ط��ب��ي��ة يف 
���ص��غ��ط ال����دم ل����دى ال��ب��ال��غ ي��ك��ون من 
بداية ١٤0 على ٩0 ملليمرت من الزئبق 
فما فوق حتى اأعلن الأطباء الأمريكان 
الدم  �صغط  ارت��ف��اع  بداية  اأن  بالأم�س 
تكون من ١30 على ٨0 فما فوق، فماذا 
تعريف  يف  اجلديد  التغير  ه��ذا  يعني 

ارتفاع �صغط الدم؟
يف  ال��ب�����ص��ر  م���اي���ن  اأن  ����ص���ك  ل 

إعادة تعريف ضغط الدم

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

على   ١30 التي �صغطها بن  ال�صريحة 
و�صمها  �صيتم   ٩0 على   ١٤0 وب��ن   ٨0
املثال  �صبيل  وعلى  مري�صة،  فئة  باأنها 
ن�صبة  �صرفع  اجل��دي��د  التغير  ف��ه��ذا 
الدم من  ارتفاع �صغط  من يعاين من 
�صكان  ع��دد  م��ن   %٤6 اإل��ى  الأمريكين 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ل��ي�����ص��ل اإل�����ى ١03 
م��اي��ن اأم��ري��ك��ي، )ب��ع��د م��ا ك���ان %32 
ين�صمون  اأمريكي(  مليون   72 مبقدار 
اإلى الفئة التي تعاين من ارتفاع �صغط 
الدم ومن َثم تدخل يف قوائم املر�صى 
وامل���راج���ع���ن ل��ل��ك�����ص��ف ال��ط��ب��ي وع��م��ل 
ال��ف��ح��و���ص��ات امل��خ��ربي��ة والإ���ص��ع��اع��ي��ة، 
وم�����راق�����ب�����ة امل���������ص����اع����ف����ات امل���رت���ب���ط���ة 
القلبية  واأب��رزه��ا  ال��دم،  بارتفاع �صغط 
وال���دم���اغ���ي���ة وال���ك���ل���ى، وك���ذل���ك تلقي 
العاج وامكانيته يف التحكم يف �صغط 
الدم وم�صاعفاته، بالإ�صافة اإلى تغير 
من��ط ح��ي��اة الإن�����ص��ان، واحل�����ص��ول على 
ال��وظ��ائ��ف وف��ر���س ال��ع��م��ل، وال��ت��اأث��ر 

وكل  والعائات،  الأف��راد  على  النف�صي 
ذلك �صيلقي بتبعاته على مهنة الطب 
ال��ع��امل  ت��ع��اين يف جمملها ح���ول  وه���ي 
و�صح يف  الب�صرية  امل��وارد  نق�س يف  من 

الإمكانات.
وبالرغم من اأن التعريف اجلديد 
واملر�صى  لاأطباء  كبرا  حتديا  ميثل 
على ال�صواء اإل اأن املتوقع اإذا بلغ �صغط 
الدم ١30 على ٨0 فما فوق ومل حتدث 
ين�صح  اأن  لل�صخ�س  �صابقة  م�صاعفات 
الأط����ب����اء ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن���ق���ا����س وزن 
والإق��ال  الريا�صة  وممار�صة  اجل�صم 
م��ن امل��ل��ح يف ال��ط��ع��ام واله��ت��م��ام ب��اأك��ل 
اخل�������ص���روات وال���ف���واك���ه واخل���ب���ز غر 

املنزوع النخالة.
التعريف  ه��ذا  يثر  اأن  واملنتظر 
ال���ق���ادم م���ن وراء الأط��ل�����ص��ي  اجل���دي���د 
جدل علميا وا�صعا داخل املهنة الطبية 
تتخلله  ال����وق����ت،  ب��ع�����س  ي�����ص��ت��م��ر  ق���د 
و�صواهد  متعددة  ومناق�صات  درا���ص��ات 

م��ن ال��ط��ب امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ربه��ان قبل 
عنها  ي��ر���ص��ى  �صيغة  اإل���ى  تتو�صل  اأن 
الطبية  ال����دوائ����ر  وت��ت��ل��ق��اه��ا  اجل��م��ي��ع 

بالقبول.  

 المرجع:
Hypertension: 132017/11/: 
ACC/AHA/AAPA/ABC/
ACPM/AGS/APhA/ASH/
ASPC/NMA/PCNA Guideline 
for the Prevention، Detection، 
Evaluation، and Management 
of High Blood Pressure in 
Adults

A Report of the American 
College of Cardiology/
American Heart Association 
Task Force on Clinical Practice 
Guidelines

المنتظر أن يثير هذا التعريف الجديد
القادم من وراء األطلسي جدال علميا واسعا 
داخل المهنة الطبية قد يستمر
بعض الوقت تتخلله دراسات ومناقشات 
متعددة وشواهد من الطب المبني
على البرهان بالقبول  

العمل الإن�صاين لي�س له حدود، وكثر 
م��ن الأف��ك��ار اخل��ري��ة ت��اأت��ي م��ن اأف��ك��ار 
ب�صيطة ت�صاعد الراغبن يف عمل اخلر 
م���ن خ���ال ال��ت��ط��وع، وم���ب���ادرة »خ���ر« 
انطلقت  تكافلية،  اجتماعية  ال�صعودية 
ل��دع��م   20١0 ع�����ام  رم�������ص���ان  ���ص��ه��ر  يف 
وملكافحة  وامل��ط��ل��ق��ات  الأرام�����ل  ال��ن�����ص��اء 
الفقر عن طريق من�صة تويرت با�صم @

.ksakhieer
تطوعيا  فريقا  ت�صم  املبادرة  وه��ذه 
بالعمل عن بعد، يعملون على اأن يكونوا 
تقدم  واملحتاج،  املتربع  بن  و�صل  حلقة 
احل��اج��ة  دون  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل  ال��ت��ربع��ات 

جلمعها ودون اأن يتم اأخذ اأية مبالغ من 
الأفراد املتربعن، وذلك من اأجل حتقيق 
التكافل بن اأفراد واأ�صر املجتمع، وبهدف 
ت�صتحق  التي  املحتاجة  الأ���ص��ر  م�صاعدة 

امل�صاعدة.
فاملطلقة والأرملة التي ل ت�صتطيع 
ال��ع��م��ل، مت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م���ن خ��ال 
ك��ف��ال��ت��ه��ا ب��ت��ق��دمي م�����ص��اع��دة م�����ص��ت��م��رة 
اإليها حتى ي�صتطيع فرد يف هذه العائلة 
عليه.  والعتماد  اإليه  حتتاج  مبا  القيام 
تطبيق  لها  واأ�صبح  امل��ب��ادرة،  تطورت  ثم 
م���ت���واف���ر يف م��ت��اج��ر الأج����ه����زة ال��ذك��ي��ة 
يعمل   ،goggle play و   Appstore

ب���اأ����ص���ل���وب ب�����ص��ي��ط، مم���ا ي�����ص��ه��ل ال��ت��ربع 
وال�صتفادة منه. ومنذ انطاقها، كفلت 
ج��م��ع��ي��ة »خ�����ر« ال�����ص��ع��ودي��ة ك���ث���را من 

الأ�صر املحتاجة واملتعففة.
امل��ب��ادرة  اإجن����ازات ه��ذه  ومل تتوقف 
بل اأ�صبح لها م�صاريع قيمة اأخرى منها: 
حرف الرتجمة والتدقيق اللغوي، حرف 

لق�ص�س الأطفال، وم�صروع زينة.
ومنذ انطاق هذه املبادرة، ل زالت 
من  للكثر  م�صتمر  وعطاوؤها  بخرها، 
تعد  وبادنا  واملحتاجة،  املتعففة  الأ�صر 
م��ن ال����دول ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف م��ب��ادرات 
اإن�صانية عظيمة مل�صاعدة خمتلف طبقات 

املجتمع مبا يكفل لهم كرامتهم وجعلهم 
خ��ال م�صاعدتهم  اأف���رادا منتجن  من 
وال����ت����ع����رف ع���ل���ى امل��ت��ع��ف��ف��ن ال����ذي����ن ل 

ي�صاألون النا�س اإحلافا. 
وم���ن اجل��م��ي��ل اأن ال��ت��ط��وع اأ���ص��ب��ح 
ن�شاط  ي��خ��ل��و  ي��ك��اد  ف��ال  ملجتمعنا  ���ش��م��ة 
اإن�صاين عن وجود املتطوعن واملتطوعات 
وفق  يتم  التطوعي،  العمل  اأ�صبح  حتى 
عمل موؤ�ص�صاتي ُي�صتفاد منه يف كثر من 
الأع��م��ال اخل��ري��ة والإن�����ص��ان��ي��ة، واأ�صبح 
املتطوعون  ه��وؤلء  يقدم  اأن  امل��األ��وف  من 
واملتطوعات كل جهودهم واأفكارهم التي 

تكفل جناح اأي عمل خري اأو اإن�صاين.
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ق���ال الأم�����ن ال���ع���ام مل��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز خل��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
اإن روؤي��ة 2030  الدكتور عبد اهلل الو�صمي، 
التي ي�صرف عليها ب�صكل مبا�صر �صمو ويل 
ال��ع��ه��د الأم����ر حم��م��د ب��ن ���ص��ل��م��ان، تن�س 
على ن�صر لغة ال�صاد وعلى القيم والثقافة 
اجل��ه��ود  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  م�صلطا  ال��ع��رب��ي��ة، 
ومنها:  العربية،  اللغة  خدمة  يف  املحلية 
امل�صار ال�صيادي اأو التنظيمي؛ اإذ اإن �صيا�صة 
التعليم والإعام والق�صاء،، وهي م�صارات 
على  ت��رك��ز  كلها  دول���ة،  اأي  ب��ن��اء  يف  رئي�صة 

اللغة العربية.
جاء ذلك يف حما�صرة بعنوان »جهود 
اللغة  خدمة  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة«، ق��دم��ه��ا ال��و���ص��م��ي ع��ل��ى هام�س 
»م��ع��ر���س ال�����ص��ارق��ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب 36« 
ال��ذي اأق��ي��م خ��ال الأي���ام املا�صية يف دول��ة 
اأ�صدر مدونة  املركز  اأن  الإم��ارات، م�صيفا 
الوطنية  والتعاميم  والأن��ظ��م��ة  ال��ق��رارات 
اخلا�صة باللغة العربية، ور�صد ١٤٩ قرارا 
ولئحة يف جميع جمالت العمل والن�شاط 
اأن القرارات ما زالت  اإلى  يف اململكة، لفتا 

ت�صدر تباعا لتمكن اللغة العربية.
مب�صوؤولية  ت�صعر  اململكة  اأن  واأو���ص��ح 
اأ�ص�صت  »لذلك  و  ال�صاد،  لغة  جت��اه  كبرة 
ودعمتها  الدولية  الأن�صطة  من  جمموعة 

يف ه����ذا ال�����ص��ي��اق، ول���دي���ن���ا ب���رن���ام���ج امل��ن��ح 
ل��ل��ن��اط��ق��ن ب��غ��ره��ا، وه���و ب��رن��ام��ج ق���وي، 
وي��وج��د يف ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات نحو �صتة 
م���ع���اه���د، ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى جم��م��وع��ة من 

الوحدات وغر ذلك«.

جذور االهتمام
وعن جذور اهتمام اململكة باللغة العربية، 
على  يقع  �صخم  اإرث  »هناك  الو�صمي  قال 
وما  رئي�س  ب�صكل  العربية  اجل��زي��رة  اأه���ل 
يقرتب منها ب�صكل اآخر يقت�صر بامل�صوؤولية 
التاريخية عندما نتحدث عن نزول القراآن 
وعندما  ولغاتهم  العرب  ولهجات  الكرمي 
يف  لهجة  اأو  ل��غ��ة  وجن���د  داخ��ل��ن��ا  يف  نفت�س 
ل�����ص��ان��ه ل ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا اجل��م��ي��ع ول��ك��ن��ه��ا 
القبيلة  اأو  الفاين  ال�صاعر  عند  موجودة 
العربية  اللغة  اأن خمزن  الفانية، مبعنى 
واأ�صعد  اإمن��ا انطلق و�صاع يف هذه الأر���س، 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  اإلى  اأنتمي  باأن 
ال��ت��ي مت��ث��ل اجل����زء الأك�����رب م���ن اجل��زي��رة 

العربية«.
اململكة  ع��ن  نتحدث  »عندما  واأردف 
فاإننا نتحدث عن الكيان ال�صيا�صي؛ ولذلك 
اأقول نقطة جوهرية يف هذا ال�صياق تتمثل 
عبدالعزيز  امللك  ات��خ��ذه  ال��ذي  اخل��ي��ار  يف 
مبكرا عندما جعل العربية الكلمة الثانية 

فهي  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ا���ص��م  يف 
الو�صف الأول للمملكة، ومل تو�صف بغر 

ذلك«.
اململكة واح��دة من  اأن  الو�صمي  واأك��د 
قدمت  التي  والإ�صامية  العربية  ال���دول 
وهناك  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  خ��دم��ة  ج��ه��ودا يف 
العربية  اللغة  ا�صم  حتمل  مبا�صره  جهود 
تتمثل مبا يزيد على 60 ا�صما للغة العربية 
متنوع من  وع��دد  ال�صعودية،  يف اجلامعات 
واملبادرات واجلوائز،  والكرا�صي  اجلمعيات 
وهناك مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ال������دويل خل���دم���ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال���ذي 
اإليه  واأ���ص��ن��دت  املوؤ�ص�صات  ه��ذه  اآخ��ر  اأط��ل��ق 
اجلهات  مهام  عن  بامل�صتوى  تختلف  مهام 
اإن�����ه م��ع��ن��ي ب��خ��دم��ة ال��ل��غ��ة  اإذ  الأخ��������رى، 

العربية ولي�س بالتعلم والتعليم.
ووا������ص�����ل »م������ن اجل����ه����ود امل���ب���ا����ص���رة 
خ��دم��ة  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
اللغة العربية، اجلهد الدويل، حيث توجد 
العربية  غ��ر  اجلامعات  يف  املنح  م�صارات 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  متولها  التي 
الأمر  مركز  منها  واأق�صام  مراكز  وهناك 
اجلامعة  يف  العربية  اللغة  لتعليم  �صلطان 
ما  يقع �صمن  وه��و  احلكومية يف مو�صكو، 
واأي�صا  عبداهلل،  امللك  مركز  عليه  ي�صرف 
اأذرب��ي��ج��ان، وكر�صي  م��رك��ز ال���ص��ت��ع��راب يف 

في محاضرة على هامش معرض الشارقة للكتاب..
الوشمي: رؤية 2030 تدعم اللغة والقيم والثقافة العربية

الأم�������ر ن���اي���ف وع������دد م���ت���ن���وع م����ن ه���ذه 
اجل���ه���ود، وه��ن��اك ج��ه��ود ���ص��ي��ادي��ة لتمكن 
اللغة العربية على م�صتوى املنظمات اأهمها 
اأن اململكة، مع دولتن عربيتن، ا�صتطاعت 
يف وق���ت م��ب��ك��ر دع���م خ��ي��ار اع��ت��م��اد اللغة 
يف  ال�صت  اللغات  من  اأ�صا�صية  لغة  العربية 
ونفذ يف  نوعي  وهو جهد  املنظمات  جميع 
وقت مبكر رغم اأن دولة مثل اليابان لغتها 
لي�صت من اللغات املعتمدة، وكذلك اأملانيا«.

زاوية مغايرة
اأ���ص��ار اإل���ى اأن »النا�س  وم��ن زاوي���ة اأخ���رى، 
العربية،  اللغة  اإل��ى  نظرهم  يف  يختلفون 
النحو  بو�صفها  اإليها  ينظرون  فكثرون 
وال�صرف وما يت�صل بذلك، وهذا م�صتوى 
مهم، وهناك من ينظر اإليها اللغة العربية 
ال��ع��ام��ي��ات، وه����ذا م�صتوى  م���ن  ك��م��وق��ف 
اللغة  اإل���ى  اأي�����ص��ا، وه��ن��اك م��ن ينظر  مهم 
اللغة  اأو  امل�صلمن  لغة  بو�صفها  العربية 
العامة للم�صلمن، وهناك من ينظر اإليها 
وغ��ر  واحل�����ص��ارة  ال��ث��ق��اف��ة  ل��غ��ة  بو�صفها 

ذلك«.
مب�صوؤولية  ت�صرفت  »ع��ن��دم��ا  وت��اب��ع 
م�صوؤولية  وه��ي  للمركز،  العامة  الأم��ان��ة 
ات�صالن  تلقيت  ك��ث��رة،  لأ���ص��ب��اب  �صخمة 
قريب  م��ن  الأول  التوقيت:  يف  متقاربن 

اللغة واإلعالم

ع���زي���ز ي�����ص��ك��ن يف اأح������د الأح�����ي�����اء ي�����ص��م��ى 
"اأ�صلي"، وقال يل باملعنى الب�صيط ال�صريع 
بعد اأن بارك امل�صوؤولية، "دكتور عبداهلل يف 
اأن��ا فيه هناك لوحة ل توجد  احل��ي ال��ذي 
يعالج  م��ن  تر�صل  اأن  ف��اأرج��و  الهمزة  فيها 
هذا املو�صوع فهو موؤذ يل ب�صكل م�صتمر.. 
الثقايف  امللحق  بي  وات�صل  املكاملة،  اأغلقت 
اللغة  و�صع  عن  وتكلم  ال�صن،  يف  ال�صابق 
تاأ�صي�س  ي��ج��ب  واأن����ه  ال�����ص��ن،  ال��ع��رب��ي��ة يف 

معهد وتفا�صيل مهمة«.
املعنية  اأن»اجل��ه��ات  الو�صمي  واأ���ص��اف 
همزة  ب��ن  عما  م�����ص��وؤول��ة  العربية  باللغة 
ال�����ص��ي��ن��ي��ن  واح���ت���ي���اج���ات  "اأ�صلي"  ح���ي 
وال���ن���ا����س ي��ط��ال��ب��ون��ه��م ب�����اأن ي��ق��وم��وا بكل 
مثل  موؤ�ص�صة  اأن  ذلك  اأ�صباب  واأح��د  �صيء، 
جمعية  اأو  العربية  اللغة  كلية  اأو  امل��رك��ز 
م�صتوى  حت��دد  مل  العربية  اللغة  حماية 
اأن تتحرك بها؛  اللغة العربية الذي تريد 
يكون  ب��اأن  م�صتمرة  مطالب  جند  ولذلك 
لدينا موقف من العامية واآخر يطلب باأن 
اأن  يجب  يقولون  واآخ��رون  املعاجم،  نوؤلف 
تتحدثوا عن القرار ال�صيادي واإي�صال هذه 
احلقائق اإلى امل�صوؤولن، وهناك من يطلب 
ال��ط��ف��ل«، م�����ص��ددا على  ال��رتك��ي��ز على لغة 
بالنهو�س  كفيل  اللغوي  اخليار  ح�صم  اأن 

مبختلف املجالت.

وق������ال »ل�����و ح�����ص��م اخل����ي����ار ال��ل��غ��وي 
حل�صمت كثر من الق�صايا، وبدل اأن نقول 
اللغة  نخدم  اأن  علينا  اقت�صاديا  ننجح  مل 

العربية«.
ال��و���ص��م��ي حم��ا���ص��رت��ه بقوله  وخ��ت��م 
»اأ���ص��ي��د ب��ال��دع��م ال��دائ��م م��ن ل��دن حكومة 
خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن، اأي�����ده اهلل،  
املوؤ�ص�صات،  خمتلف  م��ن  اجل��ي��د  وال��ت��ع��اون 
ك��م��ا اأث���م���ن ك���ث���را م���ا ي���ج���ده امل���رك���ز من 
العام  امل�����ص��رف  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ل��دن 
ب��ه الأم��ان��ة العامة  امل��رك��ز وم��ا ت�صعد  على 
اأ�صحاب  ل��دن  م��ن  والت�صديد  ال���روؤى  م��ن 
الأم��ن��اء  جمل�س  اأع�صاء  وال�صعادة  امل��ع��ايل 
اأع��م��ال امل��رك��ز  يف خمتلف دورات�����ه، وت��اأت��ي 
تكامل  م��ن  ون��اب��ع��ة  اجل��ه��ود  ه���ذه  نتيجة 
على  املتنوعة  ال��ل��ج��ان  يف  وت��رادف��ه  العمل 
ونتيجة  فيها،  وامل�صت�صارين  اخل���رباء  ي��د 
والإداري����ة  العلمية  الأع��م��ال  م��ن  ل�صل�صلة 

املختلفة«.
الإع�����ام�����ي يف  امل���������ص����وؤول  اأن  ي���ذك���ر 
امل��ل��ح��ق��ي��ة ال���ث���ق���اف���ي���ة، ال����دك����ت����ور حم��م��د 
�صمن  اأت���ت  ال��ت��ي  املحا�صرة  اأدار  امل�صعود، 
املعر�س،  يف  امل�صارك  اململكة  جناح  ب��رام��ج 
بتنظيم واإ�صراف امللحقية الثقافية ب�صفارة 
خادم احلرمن ال�صريفن بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

+ 
ق

فا
آ

 ت��ن��ب��ث��ق اأه����م����ي����ة ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة، 
من   وقدمها،  عراقتها  اإلى  بالإ�صافة 
امل�صلمن،  ل��دى  املقد�صة  اللغة  اأن��ه��ا 
ال��ت��ي ن��زل فيها ال��ق��راآن ال��ك��رمي، بل 
ب��ه��ا، ف��ك��ل من  اإّل  ال�����ص��اة  ل جت���وز 
يعتنق الإ�صام يجب اأن يتقن بع�صها 
بها،  اإّل  القراآن  الأق��ل، ول يقراأ  على 
تف�صره،  عن  اإّل  يكون  ل  ُترجم  فلو 
اإل  ت�صتقيم  اأّما كلماته احلرفية فا 
باللغة العربية، فهي لغة مقد�صة، بل 

هي للم�صلمن ولغتهم يف اجلنة.
وت�������ص���ر ���ص��ب��ك��ة »م����و�����ص����وع« ع��ل��ى 
النرتنت اإلى اأن اللغة العربية اأثرت بعد 

كثرة،  لغات  على  الإ�صامية  الفتوحات 
ومنها اللغة الأمازيغية، واللغة الفار�صية، 
واللغة الرتكية، واللغة الألبانية، واللغة 
ال��ك��ردي��ة، وال��ل��غ��ة الإن��دون��ي�����ص��ي��ة، واللغة 
اللغات  وم��ن  املاليزية،  واللغة  الأردوي���ة، 
الإف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي ت���اأث���رت ب��ال��ع��رب��ي��ة لغة 

الهاو�صا، واللغة ال�صواحيلية.
كما اأثرت يف بع�س اللغات الأوروبية 
ك���ال���ربت���غ���ال���ي���ة، والإ����ص���ب���ان���ي���ة، وال��ل��غ��ة 
ال�صقلية، واملالطية، وهي اللغة الر�صمية 
جلميع الدول يف الوطن العربي، وتدّر�س 
ب�صكل ر�صمي يف معظم الدول الإ�صامية 

)غر الناطقة بالعربية(. 

لغة مؤثرة
وق���د ح��اف��ظ��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة على 
حل�صرها  اأ���ص��ي��ل��ة  ل��غ��ة  ب�صفتها  نف�صها 
بالعرب يف �صبه اجلزيرة العربية ولفرتة 
طويلة من الزمن، فكانت اأقرب ما تكون 
فيها،  التغير  فقّل  بداياتها  عند  منها 
يف  لكنه  ح��ا���ص��ل،  ب��د  ل  التغير  اأّن  م��ع 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف اأق���ل درج���ات���ه، فيظن 
علماء الل�صانيات اأنها اأقرب ما تكون للغة 
ال�صامية  اللغة  وت��ت��ف��رع  الأم،  ال�صامية 
اإلى �صامية �صرقية و�صامية غربية، ومن 
ومن  وجنوبية،  و�صطى  ينبثق  الغربية 
ومنها  غربية  �صمالية  تنبثق  الو�صطى 

العربية ولغات اأخرى.
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أهمية األدلة التنظيمية
ت��اأت��ي اأه��م��ي��ة وج���ود دل��ي��ل تنظيمي يف 
����ص���وء اأه������داف ول���وائ���ح م��ع��ت��م��دة من 
اجلهات العليا، لتحديد مهام كل وحدة 
ث���ّم تنظيم ع��م��ل جميع  اإداري�����ة، وم���ن 
املختلفة  وم�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م  الأط�������راف 
وحتقيق  ال��ر���ص��ال��ة  اأداء  يف  ل��اإ���ص��ه��ام 

الأهداف للنظام.
املجتمع  ذل����ك  م���ن  ي�����ص��ت��ث��ن��ى  ول 
الأك����ادمي����ي ب��اجل��ام��ع��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، ف��ه��ي ك��غ��ره��ا من 
وج��ود  تتطلب  وال���ربام���ج،  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ه���ي���ك���ل ت���ن���ظ���ي���م���ي وا�������ص������ح وحم������دد 
امل���ه���ام ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��غ��اي��ات والأه������داف، 

وامل�صاعدة يف توزيع امل�صوؤوليات وتفعيل 
املوؤ�ص�صة  مبن�صوبي  امل��ن��وط��ة  الأدوار 
قدراتهم  م�صتوى  ورف���ع  الأك��ادمي��ي��ة، 
يف حت��ق��ي��ق روؤي���ت���ه���ا ور���ص��ال��ت��ه��ا؛ مما 
املحا�صبية  م��ب��داأ  تطبيق  على  ي�صاعد 
وال��ت��ق��ومي امل��و���ص��وع��ي ب�صكل ف��ع��ال يف 
الهيكل  يف  واأط��راف��ه��ا  ال�صلطة  ح���دود 

التنظيمي. 
اإع����داد  اأن  ه��ن��ا  ن��ذك��ر  اأن  ب���د  ول 
تو�صيف اللوائح ل يتم ب�صكل ع�صوائي 
يتطلب  بل  �صخ�صية،  لروؤية  نتيجة  اأو 
حتليا كاما لطبيعة كل عمل وهدفه 
ثم  م��ن��ه،  املتوقعة  امل��خ��رج��ات  وحتليل 

و�صفا  تت�صمن  مكتوبة  وثيقة  اإع���داد 
دقيقا لكل من الواجبات وامل�صوؤوليات، 
ب���ح���ي���ث ت����ك����ون ال�����واج�����ب�����ات وامل����ه����ام 
وال�������ص���اح���ي���ات واحل����ق����وق وم��ع��اي��ر 

التقومي وا�صحة يف اأذهان اجلميع. 
اأدل���ة تنظيمية  ول ب��د م��ن وج���ود 
اأو  ال��ت��اأوي��ل  ول��وائ��ح وا���ص��ح��ة ل تقبل 
ل��ت��ع��زي��ز ثقافة  ال��ف��ردي��ة  الج���ت���ه���ادات 
امل�����ص��وؤول��ي��ة وت��وزي��ع ال�����ص��اح��ي��ات مبا 
اأطرافها  بجميع  املوؤ�ص�صة  جناح  يدعم 
وي�����ص��ج��ع ال���ك���ف���اءات يف ج���و اأك���ادمي���ي 

حمفز على الإبداع.
امل�صدر: جملة املعرفة

ما مدى إدراك الطالب والطالبات للوائح وأنظمة الجامعة؟
هادي الشهراني

وريم العسيري 

ال��ع��م��ل يف اجل��ام��ع��ة جمموعة  ت�����ص��ّر 
م���ن ال���ل���وائ���ح والأن���ظ���م���ة وال���ق���وان���ن 
من�صوبيها  جميع  حقوق  حتفظ  التي 
التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الطاب  من 

واملوظفن وغرهم.
»اآفاق« التقت بعدد من الطاب 
معرفتهم  عن  ل�صوؤالهم  والطالبات 
بتلك القوانن ب�صفة عامة وقوانن 
اجل��ام��ع��ة ب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة، اإ���ص��اف��ة 
اإل�����ى م����دى و����ص���وح ت��ل��ك ال��ق��وان��ن 

واأهميتها لهم.

حقوق وواجبات
القحطاين  حممد  ال��ط��ال��ب  ق��ال 
»يوجد الكثر من الأنظمة والقوانن 
اجلميع،  وحتمي  الطالب  حتمي  التي 
وي�����ج�����ب ع����ل����ى ال������ط������اب م���ع���رف���ت���ه���ا 
اإك���م���ال م�صرتهم  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  ل��ك��ي 

اجلامعية بكل ي�صر و�صهولة«. 
ب��������دوره، اق������رتح ال���ط���ال���ب ���ص��امل 
الع�صري، اأن يقوم متخ�ص�صون ب�صرح 
يت�صنى  لكي  ال��ق��وان��ن   ه��ذه  ن�صو�س 
ل��ل��ج��م��ي��ع م��ع��رف��ت��ه��ا، وق����ال »ال��ق��ان��ون 
ي��ط��ب��ق ل��ي��ح��م��ي اجل��م��ي��ع وي��ك��ف��ل حق 

اجلميع«.
اأم����ا ال��ط��ال��ب ���ص��ع��ي��د ال��ق��ح��ط��اين 
ف���ق���د ����ص���دد ع���ل���ى ������ص�����رورة ال��ت��ع��ام��ل 
ب���الأن���ظ���م���ة وال���ق���وان���ن ال���ت���ي ت��ق��ره��ا 
اجلامعة، وقبولها والتكيف معها، ودعا 
والتمعن  جيدا  قراءتها  اإل��ى   الطاب 

فيها وتطبيقها بحذافرها.
ال�صهري  عبداهلل  الطالب  وق��ال 
التي  حقوقه  ي��ع��رف  ل  منا  »ال��ك��ث��ر 
ك��ف��ل��ه��ا ل����ه ال����ق����ان����ون ب�����ص��ب��ب ع���دم 
م��ع��رف��ت��ه��م ب���الأن���ظ���م���ة وال���ق���وان���ن، 
اأق���ول عندما يقوم  واأب�����ص��ط م��ث��ال مل��ا 
من  تطبيق  اأي  بتحميل  �صخ�س  اأي 
مثا  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات 
ع���ل���ى ه���ات���ف���ه امل���ح���م���ول جن����د ب��ن��ود 
عليها  امل��واف��ق��ة  م��ن  لب��د  خ�صو�صية 
التطبيق، ولاأ�صف %70  ت�صغيل  قبل 
والقوانن،  البنود  تلك  ي��ق��راأ  ل  منا 
ومن املحتمل اأنها قد حتمل ما ي�صر 
اجلميع  على  فيجب  ال�صخ�س،  بهذا 
الرتكيز على م�صاألة معرفه الأنظمة 
ال�صخ�س«،  ح��ق  ل�صمان  وال��ق��وان��ن 

خالد حممد ال�ضهراين �ضلطان علي ع�ضريي فهد ال�ضهري اأجمد بن ملحم

وا�صحة  اجل��ام��ع��ة  ق��وان��ن  اأن  مبينا 
و�صهلة.

اقتراح
ق���ال���ت ال���ط���ال���ب���ة ب��ق�����ص��م الإع��������ام و 
اأن  »اأرى  الأح��م��ري  الت�����ص��ال م��رمي 
ينتبهن  ال��ط��ال��ب��ات ل  م����ن   ال��ك��ث��ر 
تعر�س  لأنها  رمبا  اللوائح،  تلك  اإلى 
باأ�صلوب تقليدي قدمي مل يعد ينا�صب 
الطالبات ويجذبهن،  ولذلك اأرى اأن 
يتم ا�صتبدال عر�س تلك اللوائح من 
الن�صية،  ال��ر���ص��ائ��ل  ا���ص��ت��خ��دام  خ��ال 
بتلك  للتوعية   اإن�صاء جمموعات   اأو 

اللوائح«.
اإدارة  بق�صم  ال��ط��ال��ب��ة  وك�����ص��ف��ت 
الأعمال بكلية العلوم الإدارية واملالية 
على  اأن��ه��ا مطلعة  علي ح�صن  ���ص��روق 
ال���ل���وائ���ح وت��ه��ت��م مب���ا ي����رد ب���ه���ا  من 
ج����دي����د، لأن�����ه�����ا  ت���و����ص���ح الأن���ظ���م���ة 
والقوانن اجلديدة، واملخالفات التي 

يجب جتنبها.

أسلوب تقليدي 
م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ذك����رت ال��ط��ال��ب��ة بق�صم 
الإع����ام والت�����ص��ال اأف����راح ع��ب��ده اأنها 
اجلامعية،  ال��ل��وائ��ح  على  مطلعة  غ��ر 
الأ�صلوب  ا�صتخدام  اإل��ى  ذل��ك  مرجعة 
حاجة  مبينة  ع��ر���ص��ه��ا،  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
اللوائح  بتلك  التوعية  اإل��ى  الطالبات 
من خال فيديوهات ق�صرة بدل من 
ب�صكل  مكتوب وغ��ر ج��ذاب،  اأن تكون 

ح�صب تعبرها.

لوائح واضحة
الطالبة بق�صم الكيمياء بكلية العلوم 
ال�����ص��ه��ري،  حم��م��د  اأ����ص���واق  والآداب، 
اأك������دت اأن���ه���ا م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى ال��ل��وائ��ح 

وجتدها وا�صحة. 
بق�صم  الطالبة  ال��راأي  وتوافقها 
رميا  الآداب  بكلية  الإجنليزية  اللغة 
»بالتاأكيد  قالت  اإذ  عي�صى  اآل  اأح��م��د 
اأنا مطلعة عليها، وب�صكل دائم، ولول 
معرفتي بها ملا جنحت، فجامعة امللك 
خ��ال��د م��ن اأك����ر اجل��ام��ع��ات ع��راق��ة، 
واط����اع����ي ال����دائ����م ع���ل���ى اأن��ظ��م��ت��ه��ا 
وم��ع��رف��ت��ي ب��ه��ا ك����ان ���ص��ب��ب��ا ق���وي���ا يف 
جناحي وانتظامي وهلل احلمد، واأرى 
اأن تلك اللوائح وا�صحة، ومل اأجد بها 

اأي تعقيد«.
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مغردون

سارة القحطاني 

#اأمطار_ ها�صتاق  م��غ��ردون  يف  تذمر  
ال�صيول  الناجمة عن  الأ���ص��رار  جدة من 
موؤكدين  املنطقة  �صربت  التي  والأمطار 
يف عدد من التغريدات باأن الف�صاد هو من 
امل��ط��ر؛ فاملطر رحمة  ولي�س  اأغ���رق ج��دة 

من رب العباد.
وطالب الإعامي نايف حزام وعدد 
من  املغردون  الآخرون ب�صرورة املواجهة 
والإهمال  الف�صاد  اأ�صكال  لكافة  احلا�صمة 
وبرامج  تنفيذ خطط  تهاون يف  لكل من 

التنمية الوطنية.
ه���ذا وق���د ���ص��رع��ت ف���رق م��ن ال��دف��اع 
امل�����دين ل��ع��م��ل جل����ان حل�����ص��ر الأ�����ص����رار 
الناجمة عن تلك الأمطار وذلك بتوجيه 
الأم��ر م�صعل  امللكي  ال�صمو  من �صاحب 
ب����ن م����اج����د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز حم��اف��ظ 

حمافظة جدة.
من جهته اعرب  املحلل القت�صادي 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن اح���م���د اجل���ب���ري يف 
البالغ من  قلقه  ع��ن  »اآف����اق«  ل���  ت�صريح  
تنامي ف�صاد امل�صاريع والتي تتهاوى جراء 
زخات ب�صيطة من الأمطار  ُمرجعاً اأ�صباب 
ذل����ك ال����ى ���ص��ع��ف ا���ص��ت�����ص��ع��ار امل�����ص��وؤول��ي��ة 
امل�صاريع  تلك  وافتقار  والنزاهة  والمانة 
اجل��ودة  وم��راج��ع��ات مبعاير  تقييم  ال��ى 

املطلوبة.

 الجبيري آلفاق: عشرة مليار 
رقم اولي لكارثة جدة 2017

وق�����ال ب�����اأن ذل��ك 
م�������ص���وؤول���ي���ة اجل���ه���ات 
امل�صرفة  والأ�صخا�س 
واجل������ه������ات امل���ن���ف���ذة 
ح��ي��ث ع�����ادة م���ا يتم 
امل�صاريع دون  تر�صية 
وجود خطط كفيلة 

بالعقاب واملتابعة .
  وح�������������������������������ول 
الأ������ص�����رار امل��ال��ي��ة 
امل�����������ه�����������درة ق�������ال 
اإن  اجل���������ب���������ري 

امل����ب����ال����غ م���ل���ي���اري���ة 
�صخمة لأننا نتحدث عن مدن ومناطق 
وم�������ص���اري���ع ���ص��خ��م��ة مت���ت���د مب�����ص��اح��ات 
���ص��ا���ص��ع��ة و����ص���ن���وات ط��وي��ل��ة ن��اه��ي��ك عن 
ينفق  وال��ت��ي  ب��الأ���ص��ل  امل��ت��ع��رة  امل�صاريع 

على درا�صاتها اكر من قيمة تنفيذها.
  واأع����رب اجل��ب��ري ع��ن ان��زع��اج��ه ملا 
يردده امل�صوؤول عن �صوؤاله عن تعر تنفيذ 
م�صروع ما باأنه حتت الدرا�صة وقال ان اي 
عمل  خطة  م��ن  اك��ر  يحتمل  ل  م�صروع 

متكاملة وخطة تنفيذ ومتابعة. 
و���ص��رب اجل��ب��ري م��ث��ا مب��ا ح��دث 
يف مدينة جدة موؤخرا بتكرار غرق �صبعة 
باملياه  وامتاوؤها  م�صتمر  وب�صكل  انفاق 
وه�صا�صة ال�صرف ال�صحي وتهاوي الكثر 
م��ن ال�����ص��وارع وال��ط��رق��ات وامل��ب��اين حيث 

حتولت احلالة الى �صبه كارثة اقت�صادية 
تلك  وم��راج��ع��ة  تقييم  ب�����ص��رورة  مطالباً 
امل�صاريع وحما�صبة املت�صبب كائنا من كان 
اأبدى  م�صيدا بجهود النائب العام والذي 
الولى  اللحظات  منذ  واهتمامه  حر�صه 

لتلك الكارثة.
اأرقاما كبرة  ُتعلن قريبا  اأن  وتوقع 
ب�صكل  جت��ري��ه��ا  ال��ت��ي  التحقيقات  �صمن 
العامة  وال��ن��ي��اب��ة  العليا  ال��ل��ج��ان  م�صتمر 
ال��ع��اق��ة وم��ا  ال��رق��اب��ي��ة ذات  واجل���ه���ات 
نتائج  م��ن  التحقيقات  ت��ل��ك  �صي�صاحب 
تواكب ال�صفافية التي نعي�صها اليوم واقعا 
ب��دوره �صيخلق جيا واعيا  حقيقيا وهذا 
ال��ى  م�����ص��را  وم�صتقبله،  ل��واق��ع��ه  م��درك��ا 

الأرق����ام الأول��ي��ة املُ��ق��درة لكارثة ج��دة 20 
نوفمرب  20١7 ت�صل الى حدود ١0 مليارات 
من  التحتية  البنية  ���ص��رب��ت  ح��ي��ث  ري���ال 
طرق وكذلك املباين وامل�صاريع وال�صيارات 
وامل���ح���ات ع���دا الأ����ص���رار الأخ�����رى التي  

تخ�س الفراد وامل�صاكن وال�صيارات.
الإح�صائيات على  اآخ��ر  ا���ص��ارت  وق��د 
ال�صيارات  اأن عدد  املادية  �صعيد اخل�صائر 
ال��ت��ال��ف��ة ج���راء ال��ك��ارث��ة 7١٤3 ���ص��ي��ارة مت 
وبلغ  عدد   ، املت�صررة  املناطق  م��ن  نقلها 
الآن ٨0٩2  ت��ه��دم��ت ح��ت��ى  ال��ت��ي  ال��ب��ي��وت 
م���ن���زل. يف ح���ن ُق������درت ا�����ص����رار ك��ارث��ة 
ب��ن��ح��و ١7  ي��ن��اي��ر 20١١  الأرب���ع���اء 26 م��ن 

مليار ريال .

سارة القحطاني 

ال���وزراء  ق���رار جمل�س  م��ع  م��غ��ردون  تفاعل 
#�صندوق_ ت���ن���ظ���ي���م  ع���ل���ى  ب����امل����واف����ق����ة 

ال���ت���ن���م���ي���ة_ال���وط���ن���ي وال��������ذي ���ص��ي�����ص��رف 
ال�صناديق  على  وتنفيذيا  ورقابيا  تنظيميا 
البنوك  وتنظيمات  اخت�صا�صات  و�صراجع 
وخططها التنفيذية؛  موؤكدين باأنه �صرفع 
والبنوك  ال�صناديق  واإنتاجية  اأداء  م�صتوى 
اإلى جنب  لتعمل جنبا  اململكة،  التنموية يف 
لتلبية  الأخ���رى،  احلكومية  القطاعات  م��ع 
له  و���ص��ي��ك��ون  امل��واط��ن��ن،  وحت��ق��ي��ق تطلعات 
دور اأ�صا�صي يف حتفيز عجلة تنويع القت�صاد 
ال�صعودي، حتقيقا لربنامج التحول الوطني 
امل�صت�صار  وق��ال   .2030 اململكة  وروؤي���ة   2020

#�صندوق_ اأن  الفهيد  خالد  د.  ال��زراع��ي 
ا�صتخدام  كفاءة  �صيحقق  التنمية_الوطني 
لتحقيق  الفعالة  وامل�صاهمة  املالية  امل���وارد 
املناطق  مبختلف  �صاملة  م�صتدامة  تنمية 
املتميزة  امل��م��ل��ك��ة  الإداري������ة و���ص��ي��ع��زز م��ك��ان��ة 
يتما�صى  مبا  العامل  خارطة  على  اإقت�صاديا 
اللجنة  ع�����ص��و  اأك�����دت  ف��ي��م��ا   .2030 وروؤي�����ة 
مبجل�س  الإ���ص��ت�����ص��اري��ة  للمكاتب  ال��وط��ن��ي��ة 
الغرف : نوف الغامدي اإن دمج ال�صناديق ال� 
اأن يولد  �صاأنه  5 لتعمل حتتكيان واح��د من 
ال�صرقالأو�صط  منطقة  يف  م��ايل  اأكربكيان 
وواح������د م���ن اأك�����رب ال��ك��ي��ان��ات��امل��ال��ي��ة ع��امل��ي��اً 
ق���ادر ع��ل��ى ت��ق��دمي ق��رو���ص��اجت��اري��ة للفئات 
التجارية  للبنوك  لميكن  التي  وال�صرائح 

تقدمياخلدمات لها

#صندوق_التنمية_
الوطني سيسهم
في تحفيز عجلة 
االقتصاد السعودي 



إنفوغرافيك



تقنية

نحن والسيارة الطائرة

ال�صهر  الأج����رة  ���ص��ي��ارات  تطبيق  ق��ري��ب��ا،  �صن�صتخدم  اأن��ن��ا  ي��ب��دو 
الأر����س، بل لطلب  اأج��رة ت�صر على  �صيارة  لي�س لطلب  »اأوب���ر«، 

�صيارة طائرة.
الف�صاء  ت��ع��اون ج��دي��د م��ع وك��ال��ة  »اأوب������ر« ع��ن  ف��ق��د ك�صفت 
بنظام  اأجرة طائرة مع ربطها  �صيارات  »نا�صا« لتطوير  الأمركية 

مراقبة حركة املاحة اجلوية على علو منخف�س.
امل�����ص��روع اجل��دي��د ال��ذي تعول عليه ال�صركة  اإي���ر« ه��و  و »اأوب���ر 
لطرق اأبواب امل�صتقبل، بينما �صيبداأ جتريب الأولى للتقنية اجلديدة 
يف ثاث مدن هي: دبي، ولو�س اأجنلو�س، ودل�س فورت وورث، على 
وبعد  جتريبية،  لرحات  النطاقة  بداية  هو   2020 عام  يكون  اأن 

ثاث �صنوات، اأي يف  2023، تطرح اخلدمة للت�صويق.
اإل��ى  تفتقر  م��دن  يف  طبقت  اإذا  العملية،  ه��ذه  ���ص��ت��دار  فكيف 
�صبكات الطرق املنظمة على الأر�س، فما بالك بالف�صاء! اأم اإن هذه 

التقنية اأو اخلدمة، �صت�صل اإلينا متاأخرة كالعادة؟!
نحن، وغرنا كر، ل زلنا نعاين الأمرين من عمليات قيادة 
لل�صيارات �صبه انتحارية، ب�صبب تهور بع�س ال�صائقن، وخ�صو�صا 
�صغار ال�صن، حتى بات ا�صتقال ال�صيارة للذهاب اإلى العمل يوميا 

و�صرا لبد منه، ورحلة ترى خالها املوت بجميع اأ�صكاله.
ومبا اأننا مقبلون على امل�صتقبل، ونحن جزء من هذا العامل، 
القيادة  �صن قوانن  يعاد  اأن  لل�صك،  فقد وجب مبا ل يدع جمال 
املرورية، وال�صرب بيد من حديد على كل قائد مركبة متهور، فقد 

�صئمنا ونحن نح�صي اأرقام احلوادث طوال ال�صنوات املا�صية.
امل�صتقبل قادم ل حمالة، والقوانن و�صعت لتتنا�صب مع الواقع 

املعي�س، وهي قابلة للتغير اإذا ما راأت اجلهات ذات العاقة ذلك.
�صاأن  �صاأننا  الف�صاء،  �صيارة يف  قيادة  اإلى مرحلة  ننتقل  ولكي 
غرنا، علينا اأن نتقن قوانن قيادتها يف الأر�س اأول، وهو اأمر �صهل 

جدا متى خا�صمنا التهور!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

سيارة كهربائية بسرعة 
٢٥٠ ميل في الساعة

.Roadster عر�صت �صركة ت�صا اأخرا، �صيارة كهربائية جديدة اأطلق عليها
ت�صارع  ال�صاعة مبعدل  250 ميل يف  اأك��ر من  اإل��ى  ت�صل  ب�صرعة  ال�صيارة  وتتميز 
ال�صيارة بالكهرباء، فهي مزودة  109 ثانية. وتعمل  اأقل من  60 يف  اإلى  من �صفر 
ميزة  مع  لاإزالة  قابل  و�صقف  مقاعد  اأربعة  على  وحتتوي  وات،   2000 ببطارية 
عرب  �صيارتها  على  امل�صبق  الطلب  باإتاحة  ال�صركة  قامت  وق��د  ال��رب��اع��ي.  ال��دف��ع 
موقعها الإلكرتوين، وب�صعر يبداأ من 200 األف دولر، بينما ميكن احلجز مببلغ 

يبداأ من 50 األف دولر.

ابتكارات غريبة

لعبة المغامرات
Sonic Forces

SEGA جزء جديد من لعبة القنفذ  �صدر عن �صركة 
املزيد  اجل��زء،  هذا  يف  وتظهر   ،Sonic ال�صهر  الأزرق 
من مغامرات �صونيك مع الريبوتات وال�صراع امل�صتمر 

بن اخلر وال�صر.
وت��ع��ول ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى ه���ذا اجل���زء ك��ث��را ليعيد 
اإلى �صابق عهدها؛ لذلك حر�صت على تزويد  اللعبة 
لاعبن.  خمتلفة  جتربة  لتقدمي  املغامرات  جرعة 
 Xbox One، PC، PS4 وتتوافر اللعبة على اأجهزة 

ب�صعر ر�صمي 40 دولرا.

ألعاب الفيديو
• ال�صم الرئي�صي:

جمموعة لينوفو املحدودة
• تاريخ التاأ�صي�س:

اإلى   200٤ ع��ام  ليجيند، وحتولت  با�صم   ١٩٨٤ ع��ام 
�صركة لينوفو.

• املوؤ�ص�س: ليو ت�صوواجني.
• املقر الرئي�صي: بكن، ال�صن

• الن�شاط الأ�شا�شي:
�صناعة التكنولوجيا واحلوا�صيب.
• عدد املوظفن: 33000 موظف.

• القيمة ال�صوقية: 3٤ مليار دولر.
• اأهم املنتجات:

ح��وا���ص��ي��ب حم��م��ول��ة، ح��وا���ص��ي��ب ل��وح��ي��ة، وح���دات 
تخزين، هواتف ذكية.

تكنو +

شركة لينوفو المحدودة

فون مارت

جهاز Tab7 من لينوفو
بـ 99.99 دوالر

املوا�صفات
720x1280 صا�صة قيا�س 7 ان�س بدقة� •

.Media Tek MT8161 معالج رباعي النواة نوع •
• ذاكرة ع�صوائية 1جيجابايت.
• ذاكرة داخلية 16جيجابايت.

• كامرا اأمامية 5 ميجابك�صل.
• كامرا خلفية 2 ميجابك�صل.

.Dolby Atmos مكرب �صوت مع دعم لنظام •
• �صعر اجلهاز يبداأ من 99 دولرا.
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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

غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس غائم 

جزئيا
غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس غائم 

جزئيا

22-3121-3121-3221-3222-3214-2316-2813-2714-2613-2811-2112-2112-2011-21       11-21

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا ماطر غائم 

جزئيا

كاتب جديد

 التقي���ت الزمي���ل الدكت���ور عبدالعزي���ز القن�ص���ل يف اح���دى منا�صب���ات 
اجلامع���ة وتعرف���ت علي���ه اأول م���رة عندم���ا مت منادات���ه لتكرمي���ه يف 
ن�صاط���ه الإلك���رتوين باجلامعة، وبعد ان اأنته���ى احلفل بادرته قائا: 
م���ن قت���ل ال�صفدع؟ فاجابني عل���ى الفور: ل تك���ن ك�صاحب الدونات، 

وانا ا�صر هنا الى مقالن كتبهما يف �صحيفة اآفاق.
وجتاذبن���ا احلدي���ث، ودعوت���ه لأن ينتظ���م يف الكتاب���ة الأ�صبوعية 

ل�صحيفة »اآفاق«، ورحب بهذه اخلطوة.
وم���ن يق���راأ مقالت الدكت���ور القن�ص���ل �صرى اأن ه���ذا النوع من 
الكتاب���ات ه���و الذي يج���ذب الق���راء اليها، فه���ي تتمي���ز بالطرافة من 
ناحي���ة، وتتمي���ز بال�صخري���ة اأحيانا اأخ���رى، ولكنه���ا جميعها حتمل يف 

طياتها ر�صالة مهمة يحاول الكاتب ان يو�صلها الى القارئ.
وال�صح���ف اجلامعي���ة من �صاأنها اأن تق���دم كتابا مميزين للو�صط 
الإعام���ي، وي�صبح���ون جنوما يف الكتابة الإعامي���ة، وهذا هو دورنا 
يف �صحيف���ة »اآف���اق«، وخا�ص���ة مع ه���ذا النوع من الكتاب���ة الذي يعك�س 

موقفا ويحمل ر�صالة.

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

مدينة دبي وقد غطاها الضباب من كل الجهات.. إحدى الصور الفائزة هذا العام في مجال البيئة والعمارة، في الدورة الثامنة من مسابقة التصوير 
.Sebastian Tontsch الفوترغرافي البانورامي التي تنظمها شركة »إبسون« اليابانية، وهي للمصور
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