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ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، 
رع����ى وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الأ���س��ت��اذ 
الدكتور �سعد العمري، حفل اختتام 
الأول  امل�سرحي  املهرجان  فعاليات 
للجامعات ال�سعودية، الذي انطلقت 
وذل���ك يف  امل��ا���س��ي،  الأح���د  فعالياته 
م�سرح لع�سان بجامعة امللك خالد، 

وبح�سور امل�ساركني يف املهرجان .

فكرة المهرجان
يف بداية احلفل، �سكر الوكيل مدير 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، ع��ل��ى اإق���ام���ة 
وا�ست�سافة هذا املهرجان الذي يعد 
م��ن اأح����د اأه����م م���ب���ادرات اجل��ام��ع��ة، 
القائمني  كافة  اإل��ى  �سكره  مو�سال 
ع����ل����ى جن������اح������ه، وم�������ودع�������ا وف������ود 

اجلامعات امل�ساركة، معربا عن اأمله 
املهرجانات  هذه  مثل  ت�ستمر  اأن  يف 

خالل ال�سنوات املقبلة.
كما تخلل احلفل عر�ض مرئي، 
مت م��ن خ��الل��ه ع��ر���ض ف��ك��رة اإق��ام��ة 
والتطلعات  والآم��ال  املهرجان،  هذا 
عن  نبذة  اإل��ى  اإ�سافة  منه،  املرتقبة 
الأع���م���ال ال��ت��ي ق��دم��ه��ا امل�����س��ارك��ون 

خالل فرتة انعقاد.
ب��ع��د ذل����ك، ك����رم راع����ي احل��ف��ل 
حم����ك����م����ي ال������ع������رو�������ض امل����ق����دم����ة، 
وال���������س����ي����وف وال�������وف�������ود، وك���ذل���ك 
امل�����س��ارك��ني يف ال���ن���دوات امل�����س��اح��ب��ة 
ل���ل���م���ه���رج���ان، ك���م���ا ق����دم����ت جل��ن��ة 
يف  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ���س��ه��ادت��ه��ا  املحكمني 
التمثيل للطالب عمر قا�سي، وذلك 
املقدمة  »نع�ض«  ل��دوره يف م�سرحية 

ح�سلت  وق��د  الطائف.  جامعة  م��ن 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود ع��ل��ى ���س��ه��ادة 
اللجنة يف ت�سميم الديكور مل�سرحية 
ن�سها  كاتب  ح�سل  التي  املكا�سون، 
جلنة  �سهادة  على  ال�سرميي  خ��ال��د 

املحكمني التقديرية.

الجوائز
وح��ق��ق ال��ف��ن��ان ���س��ل��ط��ان ال��غ��ام��دي 
م���ن ج��ام��ع��ة ج����دة ج���ائ���زة اأف�����س��ل 
»دون  ع���ر����ض  ع����ن  ���س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا، 
ك��و���س��ت ع��ل��ى ال�����س��ن��اب ����س���وت«، اأم���ا 
فذهبت  ممثل  ثالث  اأف�سل  ج��ائ��زة 
عن  الأح��م��ري،  عبدالوهاب  للفنان 
العتمة«  »ما وراء  دوره يف م�سرحية 
على  وح�سل  خ��ال��د.  امل��ل��ك  جلامعة 
ج���ائ���زة اأف�����س��ل مم��ث��ل ث����ان ال��ف��ن��ان 

تلك  يف  دوره  ع���ن  ط���ال���ع،  اآل  ف��ه��د 
امل�����س��رح��ي��ة، ف��ي��م��ا ن���ال ال��ف��ن��ان ب��در 
ال��غ��ام��دي ج��ائ��زة امل��رك��ز الأول، عن 
جلامعة  »نع�ض«  م�سرحية  يف  دوره 

الطائف.
اأما جائزة اأف�سل ن�ض م�سرحي 
احلارثي،  فهد  الأ�ستاذ  اإلى  فذهبت 
ع����ن ن�������ض م�����س��رح��ي��ة »امل���ح���ط���ة ل 
حقق  كما  ج����ازان،  جلامعة  ت��غ��ادر«، 
جائزة  ال��زه��راين  م�ساعد  الأ���س��ت��اذ 
اأف�����س��ل اإخ����راج م�����س��رح��ي، وذل���ك يف 
الطائف،  جلامعة  »نع�ض«  م�سرحية 
عر�ض  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ح�سلت  ح��ي��ث 
امللك  ن��ال��ت ج��ام��ع��ة  ج��م��اع��ي. فيما 
ف��ي�����س��ل ج����ائ����زة جل���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م 

اخلا�سة يف هذا املجال.
اأما جوائز املهرجان الرئي�سية 

»إن عملنا يفتح الباب بش��كل جدي الس��تخدام أعمدة إنارة 
في الش��وارع، هي ليست إال نباتات طبيعية تمت معالجتها 
علمي��ا«!.. ه��ذا ما ص��رح به علماء اس��تخدموا جس��يمات 
نانوية ف��ي أوارق  النبات��ات تحمل خاصي��ة اإلضاءة بهدف 

ابدال أعمدة اإلنارة بها.
العلماء العاملين في »نعهد ماساتشرس��يتس للتقنية  
بالوالي��ات   Massachusetts Institute of Technology
المتح��دة األميركي��ة، يأمل��ون  ب��أن ي��ؤدي اختراعهم إلى 
اس��تبدال وس��ائل اإلضاءة المعروفة حالي��ا، ببدائل طبيعية 

لديها خاصية االكتفاء الذاتي.
»إن رؤيتن��ا ه��ي، مث��ا، أن يصب��ح لدي��ك إض��اءة على 
مكتب��ك ال تحتاج إل��ى وصلها بتيار كهربائ��ي لتضيء ذلك 

المكتب، حيث سيكون مصدر الطاقة هو النبات نفسه.
ولتزوي��د النبات��ات بالق��درة عل��ى اإلض��اءة، فقد زود 
البروفيس��ور س��ترانو وفريق العلم��اء العاملين معه مادة 

تتوفر في أجسام اليرقات التي تضيء في الليل، 
ورغ��م أن عم��ل ه��ذا الفري��ق العلم��ي ال ي��زال في 
مراحل��ه األول��ى،  إال أنه لديهم طموح��ات هائلة بخصوص 

االستخدامات المستقبلية الكتشافهم.
وكان��ت نتائج ه��ذه األبحاث قد تم نش��رها في مجلة  
the journal Nano Letters العلمي��ة المتخصص��ة بأبح��اث 

تقنية النانو.

العالم +

على  فقد جاءت  العرو�ض  لأف�سل 
»ما  نالت م�سرحية  التايل:  النحو 
امللك خالد،  العتمة« جلامعة  وراء 
الق�سبة الربونزية لأف�سل عر�ض 
م�سرحي، فيما حققت جامعة جدة 
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ف�����س��ي��ة  ال��ق�����س��ب��ة 
م�سرحية  خ����الل  م���ن  امل���ه���رج���ان، 
�سوت«،  ال�سناب  على  �سوت  »دونكي 
كانت  فقد  الذهبية  الق�سبة  اأم���ا 
م����ن ن�����س��ي��ب م�����س��رح��ي��ة ج��ام��ع��ة 

الطائف »نع�ض«.

أمانة للمهرجان
وحراك مسرحي قادم

ال�������ى ذل�������ك اأع�����ل�����ن رئ����ي���������ض جل��ن��ة 
يف  مفرق  حممد  الأ�ستاذ  املحكمني 
ن��ه��اي��ة اأع���م���ال امل��ه��رج��ان ع����ددا من 

التو�سيات، من اأبرزها متديد فرتة 
بحيث  الثانية،  ن�سخته  املهرجان يف 
يقام عر�سان فقط يف اليوم الواحد.

كما اأو�ست اللجنة باإن�ساء اأمانة 
للمهرجان حتت مظلة جامعة امللك 
امل��ه��رج��ان،  ه���ذا  لتاأ�سي�سها  خ��ال��د، 
احل���راك  وتن�سيط  تفعيل  وك��ذل��ك 
امل�����س��رح��ي داخ�����ل اجل���ام���ع���ات، من 
م�����س��اب��ق��ات م�سرحية  اإق��ام��ة  خ���الل 
بني الكليات داخل كل جامعة، حيث 
الأف�سل للم�ساركة يف  العمل  ير�سح 

ن�سخ املهرجان القادم.
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أخبار الوطن

امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  رع���ى 
�سعود، حفظه  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ال��ري��ا���ض حفل  م���وؤخ���را، مب��دي��ن��ة  اهلل، 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل��ل��ك خالد 
»�سركاء  ال��ث��الث��ة  بفروعها   ،2017 ل��ع��ام 
ال��ت��ن��م��ي��ة« و »ال��ت��م��ي��ز ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غري 

الربحية« و»التناف�سية امل�سوؤولة«.
ول�������دى و�����س����ول خ�������ادم احل���رم���ني 
ال�����س��ري��ف��ني، رع����اه اهلل، م��ق��ر احل��ف��ل يف 
الفي�سلية،  بفندق  �سلطان  الأم��ري  قاعة 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقباله  يف  ك��ان 

عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ري 
ال�سمو  الريا�ض، و�ساحب  اأمري منطقة 
امل���ل���ك���ي الأم�������ري ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
رئي�ض  ع�سري  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 
جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة امللك خالد، رئي�ض 
هيئة جائزة امللك خالد، و�ساحب ال�سمو 
�سعود  بن  ح�سام  الدكتور  الأم��ري  امللكي 
ال��ب��اح��ة،  اأم���ري منطقة  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  و���س��اح��ب 
بن خالد بن عبداهلل الفي�سل، و�ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبداهلل 

بن خالد بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز نائب اأمري منطقة الريا�ض، 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري �سعود 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وع���دد من  ب��ن �سلمان 
اأ�سحاب ال�سمو الأمراء واأ�سحاب املعايل 

واأع�ساء هيئة اجلائزة.
وف���ور و���س��ول امل��ل��ك امل���ف���دى، اأي���ده 
م�ستهل  ويف  امللكي.  ال�سالم  ع��زف  اهلل، 
احل���ف���ل األ���ق���ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، 

كلمة بنينّ فيها اأن �سواعد القوة وعزمية 
اململكة  م�����س��ار  �سكلت  م��ن  ه��ي  ال��ط��م��وح 
له  املغفور  ي��د  على  ال�سعودية،  العربية 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن اآل 
�سعود طيب اهلل ثراه، ومن بعده توالت 
لِبنات البناء التي عمادها ملوٌك �سدقوا 
ما عاهدوا اهلل عليه، لتكون هذه البالد 
منذ ال��ق��دم، م��ن��ارة ال��ع��امل��ني الإ���س��الم��ي 

والعربي. 
وق����ال: »اإن م��وؤ���س�����س��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
و�سعت الإن�سان يف دائرة اهتمامها اأول، 

لأنه الأ�سا�ض يف حتقيق الأثر الإيجابي، 
و�سعت ولت��زال تبذل نحو بناء جمتمع 
ع�����س��ري ت��ت��ك��اف��اأ وت��ت��ع��اظ��م ب��ه ال��ف��ر���ض 
اأف��راده دوما لالزدهار، كما كان  وي�سعى 
ب��ن عبدالعزيز  امل��ل��ك خ��ال��د  ي���رى ذل���ك 
اململكة  اأن  ���س��م��وه  م���وؤك���داً  اهلل«،  رح��م��ه 
الطموحة  وبروؤيتها  الر�سيدة  بقيادتها 
الرفعة  غ��اي��ات  اأق�سى  بلوغ  نحو  ت�سري 
اأجل غاية واحدة  للوطن واملواطن، من 

ت�سمن موا�سلة تنمية املجتمع.
امللك  »اأن ج��ائ��زة  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 

خ����ال����د ال����ت����ي ت�������س���رف ب����رع����اي����ة خ�����ادم 
احلرمني ال�سريفني، واحدة من الأدوات 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��خ روح الإي��ج��اب��ي��ة 
والب���ت���ك���ار يف ���س��م��ي��م ال���ه���دف ال��وط��ن��ي 
على  الكبري  بالأثر  ينعك�ض  مبا  النبيل، 
تنمية املجتمع وازده��اره«، مزجيا �سكره 
خل������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني و���س��م��و 
الدائم  دعمهم  على  الأم���ني  عهده  ويل 
ل��ل��ع��م��ل الإن�������س���اين يف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة 
ك��اف��ة، ومل��وؤ���س�����س��ة امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى وج��ه 

اخل�سو�ض.
ع���ق���ب ذل������ك ق������دم الأم��������ني ال���ع���ام 
ل��ل��ج��ائ��زة ���س��ع��ود ال�����س��م��ري ع��ر���س��ا عن 
اأ�سماء  ت�سمن  خالد،  امللك  جائزة  فروع 
واإ�سهاماتهم  ال��ع��ام،  لهذا  بها  الفائزين 
يف ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وم�������س���ارك���ات���ه���م يف 
يف  والجتماعية  القت�سادية  الن�ساطات 

اململكة.
ذل���ك تف�سل خ����ادم احل��رم��ني  اإث����ر 
للفائزين  اجل��وائ��ز  بت�سليم  ال�سريفني 
ت�سلم  اإذ  ال���ع���ام،  ه����ذا  اجل���ائ���زة  ب���ف���روع 
امل���رك���ز الأول  ���س��ام��ي احل���رب���ي ج���ائ���زة 
م��ب��ادرة  ع��ن  التنمية«،  »���س��رك��اء  ف��رع  يف 
اأملهم« وهي عبارة عن جمموعة  »حقق 
ت���ه���دف   2014 ع������ام  ب���������داأت  ت���ط���وع���ي���ة 
اإل����ى دع���م حم���ارب���ي م��ر���ض ال�����س��رط��ان، 
العمرية  وفئاتهم  جن�سياتهم  مبختلف 
معنويا  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 
ونف�سيا واجتماعيا، والعمل على حتقيق 
وتعزيز  احتياجاتهم  وتلبية  اأمنياتهم 

اجلانب النف�سي والجتماعي لديهم. 
جائزة  احلوا�ض  عبداهلل  ت�سلم  كما 
التنمية«  »���س��رك��اء  ل��ف��رع  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ياما« وهي عبارة عن  »كان  عن مبادرته 
جمموعة تطوعية بداأت عام 2009، تعمل 
يف  واملعرفة  القيم  وغر�ض  تب�سيط  على 
اأعمارهم بني 4  ت��رتاوح  الذين  الأطفال 
و 12 �سنة وطرحها باأ�سلوب �سيق وممتع، 
واأن�سطة  برامج  تنفيذ  وذلك من خالل 

تفاعلية وور�ض عمل مهارية هادفة.
كما �سلم خادم احلرمني ال�سريفني، 
ال��ث��ال��ث لفرع  امل��رك��ز  اأي����ده اهلل، ج��ائ��زة 
عن  ال�سدوخي  ليزيد  التنمية»  »�سركاء 
ملجموعة  التابعة  م�سار»  »تعديل  مبادرة 
م��ب��ادرة  وه��ي   « التطوعية  ون  كلينك   «
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أخبار الوطن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

عبداهلل  بن  حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

يف  واحلا�سرون  امل�ساركون  ال�سيوف  الإخ��وة  ال�سعادة،  اأ�سحاب 
هذا املهرجان.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

اأ�سباب  هياأ  اأن  خالد  امللك  جامعة  يف  لنا  اهلل  توفيق  م��ن  ك��ان  فقد 
الأول على م�ستوى اجلامعات  امل�سرحي اجلامعي  اللقاء  اإقامة هذا 
ال�����س��ع��ودي��ة حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب امل��ع��ايل وزي���ر التعليم 
الدكتور اأحمد العي�سى، والذي رحب ودعم اإقامة هذا املهرجان، فله 

با�سمكم جميعا خال�ض ال�سكر والتقدير.
يليق  اإ���س��ه��ام��ا عمليا  اأن نحقق  ل��ن��ا  الأول����ى  ال��غ��اي��ة  ك��ان��ت  ف��ق��د 
تقدمي  يف  فاعلة  ن���واة  نعدها  ال��ت��ي  اجلامعية  امل�سرحية  ب��احل��رك��ة 
العربية  اململكة  يف  امل�سرحية  احلركة  �ستخدم  التي  الفنية  القدرات 
اللقاء،  ه��ذا  نقدم  ونحن  غامرة  ب�سعادة  ن�سعر  كنا  واإذا  ال�سعودية. 
بالدنا  يف  اجل��ام��ع��ي  م�سرحنا  ف��ل��ذات  م��ن  الكوكبة  ه��ذه  ون�ستقبل 
الغالية؛ فاإننا نثق اأن �سعادتنا �ستكون غامرة حني يحقق هذا اللقاء 
اأيها  جميعا  اهلل  فحياكم  وتطلعات،  اأه��داف  من  له  ر�سم  ما  املبارك 
بوعي،  وتقدمون  ب�سرف،  تتناف�سون  الإب���داع،  �ساحة  اإل��ى  القادمون 
وت�سهمون بحما�ض يف بناء العمل الفني امل�سرحي الذي متتد جذوره 
وتنطلق فروعه نحو ف�ساءات ل حتدها حدود  الأعماق،  اأعمق  اإلى 
�سوى حدود الكلمة الطيبة التي تعطي ثمارها خريا    وبرا لالإن�سان 

حيث ما كان. 
اجلامعة  لقد حر�سنا يف  واحلا�سرون:  امل�ساركون  الإخ��وة  اأيها 
اأعمالكم يف جو  اأن تقدموا  على تهيئة املكان والإمكانيات؛ من اأجل 
للعاملني  ال�سكر والتقدير  اأق���دم  اأن  اإل��ى  ي��دع��وين  م��ا  م��الئ��م، وه��و 
�سرتونه،  جن��اح  يف  اأ�سهموا  ال��ذي��ن  للمهرجان  املختلفة  اللجان  يف 
الطالب ممثلة يف  �سوؤون  كانوا يف عمادة  �سواًء  �ست�ساهدونه،  ومتيز 
د. عبداهلل ع�سيد،  الدكتور مريع هبا�ض، واحلايل  ال�سابق  عميدها 
وكل زمالئهم الذين عملوا بجد واجتهاد يذكر لهم وي�سكر، و�سكر 

وتقدير جلميع اجلامعات امل�ساركة.
وتقدير  ترحيب  لكم  اأن��ق��ل  اأن  يل  ا�سمحوا  ال��ك��رام:  �سيوفنا 
اأمري  عبدالعزيز  بن  بن خالد  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

منطقة ع�سري، ومتنياته لكم مبهرجان موفق بحول اهلل.
وختاما: حفظ اهلل الوطن اآمنا م�ستقرا، ووفق خادم احلرمني 

ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني لكل خري.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كلمة معالي مدير الجامعة
في حفل افتتاح المهرجان
المسرحي األول للجامعات 

السعودية

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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عليها  وي��ق��وم   ،2015 ع���ام  اإط��الق��ه��ا  مت 
املوؤهلني  الخت�سا�سيني  من  جمموعة 
يف 10 تخ�س�سات طبية متنوعة، تهدف 
اإلى تقدمي ال�ست�سارات الطبية املجانية 
امل��ح��دود م��ن جميع  ال��دخ��ل  لالأ�سر ذات 

اجلن�سيات.
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ت�����س��ل��م  ث����م 
الأ�سرية مبنطقة  املودة للتنمية  جمعية 
مكة املكرمة املهند�ض في�سل ال�سمنودي 
»ال��ت��م��ي��ز  ل���ف���رع  الأول  امل����رك����ز  ج����ائ����زة 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غ����ري ال����رب����ح����ي����ة«وال����درع 
املمار�سات  يف  اجلمعية  لتميز  ال��ذه��ب��ي 
ا�سرتاتيجية  وو�سوح  احلديثة  الإداري��ة 
اإداري����ة  ن��ظ��م  ب��وج��ود  املنظمة ومت��ي��زه��ا 
الإدارة  جمل�ض  يخ�ض  فيما  متكاملة 
ول�����وائ�����ح احل����وك����م����ة، وت�������س���ل���م امل���دي���ر 
الأ���س��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب��امل��دي��ن��ة امل����ن����ورة »اأ�����س����رت����ي« امل��ه��ن��د���ض 
الثاين  املركز  عبدالرزاق خمدوم جائزة 
والدرع الف�سي لفرع »التميز للمنظمات 

يف  اجلمعية  متيز  نظري  الربحية«  غري 
العمل الإداري وتوظيفها للتقنية ب�سكل 
وا�سحا  ت�سورا  وتبنيها  ومميز  احرتايف 
للقيا�ض  خطة  مت�سمنا  الأداء  قيا�ض  يف 
وموؤ�سرات �ساملة ملختلف جوانب الأداء. 
اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ت�����س��ل��م  ك��م��ا 
جمعية الكوثر ال�سحية اخلريية بع�سري 
الدكتور جربان القحطاين جائزة املركز 
الثالث وال��درع ال��ربون��زي ال��ذي حققته 
الإداري  ال��ع��م��ل  يف  لتميزها  اجل��م��ع��ي��ة، 
نظراً  حتديداً  الب�سرية  امل��وارد  ومبجال 
لوجود دليل �سيا�سات واإجراءات وا�سحة 
خطة  لمتالكها  اإ�سافة  ال�ساأن،  هذا  يف 
متنوعة  وم���وؤ����س���رات  ل��ل��ج��ودة  حم��ك��م��ة 

لقيا�ض الأداء املوؤ�س�سي.
وف��ي��م��ا ي��خ�����ض ف����رع »ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
من�ساآت  ت�سجيع  اإل��ى  ال��ه��ادف  امل�سوؤولة« 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ع��ل��ى تبني امل��م��ار���س��ات 
امل�سوؤولة،  التناف�سية  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
املجتمع،  تنمية  يف  القطاع  دور  لتفعيل 

����س���ل���م خ��������ادم احل�����رم�����ني ال�������س���ري���ف���ني، 
مت��ي��زت  م���ن�������س���اآت  اأرب��������ع  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
امل�ستدامة  التنمية  مم��ار���س��ات  بتبنيها 
وامل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، ودم����ج ه��ذه 
امل��م��ار���س��ات يف ���س��ل��ب ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا، 
ح��ي��ث ن���ال���ت »���س��رك��ة احل���ف���ر ال��ع��رب��ي��ة« 
املهند�ض  جائزتها  وت�سلم  الأول  امل��رك��ز 
لل�سوؤون  املنتدب  الع�سو  الغامدي  علي 
الإدارية، وحلت »�سركة التعدين العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة - م���ع���ادن«، ب��امل��رك��ز ال��ث��اين 
املديفر  خالد  املهند�ض  جائزتها  وت�سلم 
وتقا�سم  ال�سركة،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
»�سركة  من  كل  باملنا�سفة  الثالث  املركز 
ال�سرق الأو�سط ل�سناعة واإنتاج الورق - 
�سامي  املهند�ض  اجلائزة  ت�سلم  اإذ  مبكو« 
لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سفران 
دايرك�سن« ومثلها يف  �سبي�سال  »�سركة  و 
رئي�ض  ���س��ادي خوندنة  ال��دك��ت��ور  احل��ف��ل 

جمل�ض اإدارة ال�سركة.
����س���اه���د خ����ادم  ويف خ����ت����ام احل����ف����ل 

عر�ساً  اهلل،  رع��اه  ال�سريفني،  احلرمني 
���س��ع��ار  ودللت  رم���زي���ة  ي��ج�����س��د  م��رئ��ي��اً 
م��وؤ���س�����س��ة امل���ل���ك خ���ال���د »وي���ب���ق���ى الأث����ر 
خ���ال���دا« امل�����س��ت��وح��ى م���ن ف��ك��رة دمي��وم��ة 
وامل�سروعات  للربامج  التنموية  املقا�سد 
امللك  اأثر  وا�ستمرار  للموؤ�س�سة،  املتنوعة 
حتى  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز،  ب��ن  خالد 

اليوم من خالل املوؤ�س�سة. 
ث���م ال��ت��ق��ط��ت ال�������س���ور ال��ت��ذك��اري��ة 
خلادم احلرمني ال�سريفني مع الفائزين 

بالفروع الثالثة للجائزة. 
ح�������س���ر احل����ف����ل ����س���اح���ب ال�����س��م��و 
الأمري خالد بن فهد بن خالد، و�ساحب 
ال�سمو الأمري في�سل بن عبدالعزيز بن 
�سلطان  الأمري  ال�سمو  في�سل، و�ساحب 
�ساحب  و  الكبري،  �سعود  بن  حممد  بن 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري ���س��ع��ود ب��ن �سعد 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن 
الأمري خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز، 
و�ساحب ال�سمو امللكي الأم��ري خالد بن 

ال�سمو  و���س��اح��ب  عبدالعزيز،  ب��ن  �سعد 
الأم��ري بدر بن فهد بن �سعد،  و�ساحب 
ال�����س��م��و الأم�����ري ���س��ع��ود ب���ن ع���ب���داهلل بن 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ث��ن��ي��ان،  
�سطام بن �سعود بن عبدالعزيز، و�ساحب 

بن  فهد  ب��ن  عبدالعزيز  الأم���ري  ال�سمو 
الدكتور  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  �سعد، 
واأ�سحاب  حممد،  بن  �سلمان  بن  �سعود 
ال����وزراء وكبار  وامل��ع��ايل  الأم����راء  ال�سمو 

امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني.



أخبار الجامعة

نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
مدير الجامعة افتتح

المهرجان المسرحي األول للجامعات السعودية
عبدالعزيز رديف

نيابة عن معايل وزير التعليم الدكتور 
اجلامعة  مدير  رع��ى  العي�سى،  اأح��م��د 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
ال�سلمي، الأحد ال�ما�سي، حفل افتتاح 
للجامعات  الأول  امل�سرحي  امل��ه��رج��ان 
ال�سعودية، مب�سرح اجلامعة يف املحالة.
واأك������د ال�����س��ل��م��ي يف ك��ل��م��ة ب��ه��ذه 
امل��ن��ا���س��ب��ة، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل�����س��رح، وم��ا 

ت��ول��ي��ه اجل��ام��ع��ة م���ن اه��ت��م��ام، لف��ت��ا 
اإل����ى اأن اجل��ام��ع��ة ه��دف��ت م��ن خ��الل 
رحابها  يف  امل�سرحي  امل��ه��رج��ان  اإق��ام��ة 
اإل�������ى حت���ق���ي���ق اإ�����س����ه����ام ع���م���ل���ي ي��ل��ي��ق 
باحلركة امل�سرحية يف اململكة العربية 

ال�سعودية.
وقال »ن�ستقبل اليوم هذه الكوكبة 
م����ن ف����ل����ذات م�����س��رح��ن��ا اجل���ام���ع���ي يف 
بالدنا الغالية، وكلنا ثقة يف حتقيق ما 
ر�سم له هذا اللقاء املبارك من اأهداف 

اجلامعة  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار  وت��ط��ل��ع��ات«. 
ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة امل���ك���ان وت��وف��ري 
الإمكانيات؛ من اأجل تقدمي العرو�ض 

يف جو مالئم.
ونقل معاليه لل�سيوف وامل�ساركني 
ت��رح��ي��ب ���س��م��و اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ومتنياته  ب��ن خ��ال��د 
للجميع بالتوفيق وال�سداد، كما  �سكر 
وزير التعليم لدعمه املتوا�سل لكل ما 

التعليمية،  بالعملية  الرقي  �ساأنه  من 
وك��ذل��ك ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ل��ج��ان 

املنظمة لإقامة هذا املهرجان.
ق��د ت�سمنت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وك��ان��ت 
»امل�سرح  بعنوان  م��رئ��ي،  فيلم  ع��ر���ض 
ل���غ���ة ال����ت����وا�����س����ل«، مت م�����ن خ���الل���ه 
ا����س���ت���ع���را����ض ج����ه����ود ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
امل�����س��رح،  خ��ال��د يف دع���م وت��ف��ع��ي��ل دور 
وامل��راح��ل  ال��ت��ي حققها،  والإجن������ازات 
ال���ت���ي م����ر ب���ه���ا، واجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة 

الأول  امل�سرحي  املهرجان  ل�ست�سافة 
للجامعات ال�سعودية.

م���ن ج��ه��ت��ه، ���س��ك��ر وك��ي��ل ع��م��ادة 
����س���وؤون ال���ط���الب ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 
جامعة  احل���ارث���ي،  من�سور  ال��دك��ت��ور 
وا�ست�سافة  تنظيم  على  خالد،  امللك 
الأول،  اللقاء  راي��ة  وحمل  امل��ه��رج��ان، 
جديدا  ف��ك��را  ن�سنع  اأن  »ن��ري��د  وق���ال 
نريد  كما  اجلامعية،  امل�سارح  لثقافة 
اأن نح�سر �سويا يف مهرجان مماثل يف 

نهاية  ويف  اململكة«.  جامعات  خمتلف 
الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير  م  كرنّ احلفل، 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ط��ام��ي، والأ���س��ت��اذ 
ج��م��ع��ي��ة  وف�������رع  ث���������واب،  اآل  م���ت���ع���ب 
ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون ب���اأب���ه���ا، ل���دوره���م 
امل�سرحي  العمل  م�����س��ارات  يف  الفاعل 
ال�سعودي، كما كّرم الن�ساط امل�سرحي 
باأف�سل  ل��ف��وزه  خ��ال��د،  امللك  بجامعة 
���س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا يف م���ه���رج���ان ال�����رواد 

الدويل باملغرب.
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أخبار الجامعةأخبار الوطن

»العيادات الطبية« تفتتح عيادة
للقلب وأخرى لألنف واألذن والحنجرة

اف���ت���ت���ح���ت »ال������ع������ي������ادات ال���ط���ب���ي���ة« 
عيادتي  املا�سي  الأ���س��ب��وع  باجلامعة 
والأذن واحل��ن��ج��رة،  والأن����ف  ال��ق��ل��ب، 
ب���الإ����س���اف���ة ل���ع���ي���ادة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الداخلية  الأذن  ا���س��ط��راب��ات  تاأهيل 

والتزان.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن اخل��دم��ات 
خ��الل  افتتحت  ب��اجل��ام��ع��ة،  الطبية 
م�����س��ريت��ه��ا ع����ي����ادات م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
ط�����ب الأ��������س�������رة، وامل����ج����ت����م����ع، وط���ب 

ال��ن�����س��اء وال�����ولدة واأم���را����ض اجل��ل��د، 
والطب النف�سي والباطني، والعظام، 
والأطفال. ف�سال عن عيادات اأخرى 

لطب الأ�سنان والطب العام.
ويقوم بالإ�سراف عليها نخبة من 
والعيادات  الطب  بكلية  ا�ست�ساريني 
الزمالة  برنامج  واأط��ب��اء  اخلارجية، 
ال�سعودية لطب الأ�سر، واأ�ساتذة طب 
اإلى  بالإ�سافة  الطب،  بكلية  املجتمع 
اخل��دم��ات  لتقدمي  متري�سي  ط��اق��م 

التمري�سية باأرقى م�ستوى مكون من 
من�سوبي العيادات وكليات التمري�ض، 
وك��ذل��ك خم��ت��رب ط��ب��ي ل��ع��م��ل جميع 
الفحو�سات الطبية بالتعاون مع كلية 

الطب والعلوم الطبية التطبيقية .
ك��م��ا ت�����س��م ال��ع��ي��ادات ق�����س��م اأ���س��ع��ة 
بالعيادات  الأ���س��ع��ة  اأن���واع  جميع  لعمل 
وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة. 
الطبية  التح�سينات  ب��ك��اف��ة  وال��ق��ي��ام 
»ال��ت��ط��ع��ي��م��ات«، ك��م��ا ت�����س��م اخل��دم��ات 

ال��ط��ب��ي��ة ���س��ي��دل��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل�����س��رف 
جميع الأدوية.

ذك���ر ذل���ك الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��واد 
للمدينة  التنفيذي  العام  امل�سرف  عباق 
للمزيد  ي�سعون  باأنهم  واأ�ساف  الطبية، 
من التطور يف افتتاح ما يرونه منا�سبا 
م���ن ال���ع���ي���ادات ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 
م���ن�������س���وب���ي اجل�����ام�����ع�����ة و�������س������وف ي��ت��م 
العيادات  ا�ستكمال  تعالى  اهلل  مب�سيئة 

التخ�س�سية الأخرى يف وقت قريب.

د. صويلح يحصد المركز األول في 
النقد األدبي لجائزة الثقافة والعلوم

خالد العمري

ب��ن علي  ف���وزي  ال��دك��ت��ور  خ��ال��د  امل��ل��ك  ال��ت��دري�����ض بجامعة  ح�سل ع�سو هيئة 
�سويلح على اجلائزة الأول��ى يف فرع النقد الأدب��ي �سمن فروع جائزة ال�سيخ 
را�سد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان، وذلك يف دورتها الرابعة والثالثني 
التعاون  جمل�ض  دول  اأبناء  من  فيها 210 مت�سابقا  تناف�ض  والتي  للعام2017، 

اخلليجي واملقيمني.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده جمل�ض اأمناء جائزة ال�سيخ را�سد يف جمعية 
اأم املوؤمنني برئا�سة الدكتور �سعيد عبد اهلل حارب املهريي نائب رئي�ض املجل�ض 
وال�سعر  عموماً  امل�ساركات  مب�ستوى  واأ�ساد املجل�ض  املجل�ض،  اأع�ساء  وح�سور 

خ�سو�ساً الف�سيح وال�سعبي.
وجتدر الإ�سارة الى اأن جائزة را�سد بن حميد للثقافة والعلوم اأن�سئت عام 
املجل�ض  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية   1983
الأعلى حاكم اإمارة عجمان وحر�سا على اأ�ساعه املعرفة على اأ�سا�ض عميق من 
املجيدة وحتقيق  الإ���س��الم اخلالدة وح�ساراته  بقيم  والع��ت��زاز  ب��اهلل  المي��ان 
احلياة  واإث���راء  العلمي  البحث  حركة  ودع��م  للمجتمع  متميزة  ثقافية  تنمية 
الثقافية ون�سر البحوث والدرا�سات املتخ�س�سة والأعمال الإبداعية والتوا�سل 

مع اجلوائز ذات ال�سلة وتعزيز الدور الريادي للجائزة يف املجتمع.

800 عضو هيئة 
تدريس يتلقون
برامج تدريبية 
بالجامعة

عبدالعزيز رديف

ممثلة  خ��ال��د،  امل��ل��ك  جامعة  اختتمت 
الأك������ادمي������ي  ال���ت���ط���وي���ر  ع�����م�����ادة  يف 
واجل������ودة، ال������ربن������ام������ج ال���ت���دري���ب���ي 
املُ����ق����دم لأع���������س����اء وع���������س����وات ه��ي��ئ��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة خ���الل الف�سل  ال��ت��دري�����ض 
اجل��ام��ع��ي  ل���ل���ع���ام  الأول  ال����درا�����س����ي 
ب��رن��اجم��ا   «32« 1439/1438 ب������واق������ع 

تدريبيا. 
على ٦ دورات  وا�ستمل الربنامج 
تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ض وهي 
»م���ه���ام وك����الء ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي 
اجل���ودة«، �سمان  و»اإدارة  واجل�����ودة«، 

ال���ف���ع���ال«،  ال���ت���دري�������ض  و »م������ه������ارات 
ال����ف����ع����ال«،   »م������ه������ارات الت���������س����ال  و 
»ن���ظ���ري���ة  دورة  اإل���������ى  ب�����الإ������س�����اف�����ة 

ال�����ذك�����اء ال���ن���اج���ح ل��ت��ن��م��ي��ة الإب��������داع 
يف ال���ت���دري�������ض ل�����دى اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
اجل��ودة«،   �سمان  »اإدارة  التدري�ض«، و 
مب����ح����اي����ل ع���������س����ري، وال����ذي ا���س��ت��ف��اد 
هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  منه 132 متدربا 

التدري�ض باجلامعة.  
ال�سطر  الربنامج يف  ق���دم  ك��م��ا 
الن�سائي 12 دورة تدريبية لع�سوات 
ع��دة  حيث غطت  ال���ت���دري�������ض،  ه��ي��ئ��ة 
قدرات  لتنمية  دورات  منها  جم��الت، 
وم���ه���ارات ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وال���ه���ي���ئ���ة امل���ع���اون���ة مب���ج���ال اجل�����ودة 
والع��ت��م��اد، واأخ���رى يف جم��ال تنمية 
املوارد الب�سرية وجمال ا�سرتاتيجيات 
ال��ت��دري�����ض احل��دي��ث��ة، وقد بلغ  ط���رق 
هيئة  ع�����س��وات  امل�ستفيدات من  ع��دد 

التدري�ض والهيئة املعاونة 459 .

ق�����دم�����ت دورت�����ان  ال���������س����ي����اق،  يف 
اجلامعة،  بفروع  بعد  عن  تدريبيتان 
التعلم   خم���رج���ات  »ق��ي��ا���ض  ب��ع��ن��وان 
ل��ل��م��ق��ررات ال���درا����س���ي���ة«،  وب��ل��غ ع��دد 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن���ه���ا  122 م����ت����درب����ا 
وم�����ت�����درب�����ة. وا�����س����ت����م����ل ال����ربن����ام����ج 
 ، كلية  1 2 بي  من�سو يب  ر تد على 
ب��������واق��������ع 30 ب��������رن��������اجم��������ا مل����رح����ل����ة 
ال����ب����ك����ال����وري����و�����ض و 17 ب�����رن�����اجم�����ا 
برنامج  يف  العليا، وذلك  ل��ل��درا���س��ات 

»جدير«.
كافة  ت��دري��ب  ا�ستكمال  وي��ج��ري 
حيث ا�ستفاد  وال�����ربام�����ج،  ال��ك��ل��ي��ات 
م����ن����ه����ا وك����الء ال���ت���ط���وي���ر واجل�������ودة 
واأع���������س����اء جل���ن���ة اجل�������ودة وم��ن�����س��ق��و 

الربامج واملقررات.
م���ن ج��ان��ب��ه، رف����ع ���س��ع��ادة وك��ي��ل 

الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة 
م���رزن ال�����س��ه��راين ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
على  رجاء اهلل ال�سلمي،  ب���ن  ف���ال���ح 
يف  التدريبية  امل�ستمر للربامج  دعمه 
التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء  جمال تنمية 
العملية  ت��ط��وي��ر  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي 

التعليمية باجلامعة. 
التطوير  عميد  �سعادة  ق��دم  كما 
الأك��������ادمي��������ي واجل�������������ودة ال����دك����ت����ور 
ع����ب����دال����ع����زي����ز ال�����ه�����اج�����ري، ����س���ك���ره 
وتقديره ملدير اجلامعة على حر�سه 
ودع����م����ه ل����ه����ذه ال������ربام������ج، وك���ذل���ك 
ل�����س��ع��ادة وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل�����������ودة ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ت���ه ودع���م���ه 
التدريبية  ال��ربام��ج  امل�ستمر لإجناح 

التي تقدمها العمادة. 
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الجامعة تقيم معرض القبول السنوي األول
لطالب التعليم العام

سعيد العمري
 

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي، م���ع���ر����ض ال��ق��ب��ول 
والذي  العام،  التعليم  لطالب  ال�سنوي 
ن��ظ��م��ت��ه ع����م����ادة ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
ب��اجل��ام��ع��ة، ل��ت��ع��ري��ف ط����الب امل��رح��ل��ة 
وتخ�س�سات  الت�سجيل  باآلية  الثانوية 
اجلامعة، وذلك بح�سور م�ساعد مدير 
الأ���س��ت��اذ  ع�سري  مبنطقة  التعليم  ع���ام 
���س��ع��د اجل�����وين، وم���دي���ر م��ك��ت��ب تعليم 

ظ���ه���ران اجل����ن����وب، وع�����دد م���ن ط��الب 
الثالث ثانوي باملنطقة.

ب����داي����ة احل���ف���ل اف���ت���ت���ح م��دي��ر  ويف 
د�سن  كما  امل�ساحب،  املعر�ض  اجلامعة 
اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة اجل��دي��دة التي 

تقدمها عمادة القبول والت�سجيل.
اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�����س��ل��م��ي  واأو������س�����ح 
لطالب  املهمة  املعلومات  كل  بث  تتولى 
التعليم  من  النهائية  املراحل  وطالبات 
�سويا  العمل  اأهمية  على  م�سددا  ال��ع��ام، 
اآلية  واإيجاد  العام،  التعليم  مع من�سوبي 
املعلومات  هذه  لإي�سال  ومب�سطة  �سهلة 

التخ�س�ض  يف  وال��ق��ب��ول  ال��و���س��ول  على 
الذي يرغبونه.

ب���������دوره، اأو������س�����ح ع���م���ي���د ال���ق���ب���ول 
وال���ت�������س���ج���ي���ل ال����دك����ت����ور ع��ب��دامل��ح�����س��ن 
للقبول  ال�����س��ن��وي  امل��ع��ر���ض  اأن  ال��ق��رين، 
اجلامعة  م��ن  اإمي��ان��ا  ي��اأت��ي  والت�سجيل 
ب�����دوره�����ا يف ت���ع���ري���ف ط�����الب امل���رح���ل���ة 
ال���ث���ان���وي���ة ب���اآل���ي���ات و�����س����روط ال��ق��ب��ول، 
م���وؤك���دا ح���ر����ض اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اإق���ام���ة 
املراحل  وطالبات  لطالب  املعر�ض  ه��ذا 
الطالع  من  الطالب  لتمكني  الثانوية، 
ع��ل��ى ال��ت��خ�����س�����س��ات امل���ت���اح���ة، وم��ع��رف��ة 

التعليم  يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب  ل��ك��ل 
الثانوية  املرحلة  وبخا�سة طالب  العام، 
ال�سنة الأول��ى، مما يفيدهم  ومن بداية 

ب�سكل كبري.
ون����وه م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��اأن��ه ميكن 
�سواء تدريبية  اإيجاد حلول،  العمل على 
ال�سروط  للطالب  تبني  اإلكرتونية،  اأو 
وامل������ه������ارات ال�����الزم�����ة ال����ت����ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا 
�سي�سهل  ال�����ذي  الأم������ر  ت��خ�����س�����ض،  ك���ل 
وي��وف��ر للطالب  ال��ق��ب��ول،  ك��ث��ريا عملية 
بداية  م��ع  كافية  معلومات  وال��ط��ال��ب��ات 
دخولهم املرحلة الثانوية، ويعينهم اأي�سا 

كل  ومتطلبات  ف��ي��ه��ا،  ال��درا���س��ة  طبيعة 
تخ�س�ض، كما يتعرف الطالب والطالبة 
لكل  امل�ستقبلية  ال��ع��م��ل  جم����الت  ع��ل��ى 
وج��ود  م��ع  التخ�س�سات،  م��ن  تخ�س�ض 
بع�ض التنبيهات املهمة التي تر�سدهم يف 

حياتهم اجلامعية والت�سجيل.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م�����س��اع��د م��دي��ر 
الأ���س��ت��اذ  ع�سري  مبنطقة  التعليم  ع���ام 
�سعد اجلوين: اإن ال�سراكة الفاعلة بني 
اإدارة التعليم مبنطقة ع�سري واجلامعة 
تعميق  وزي����ادة  ال��ف��ر���ض  لكت�ساف  ه��ي 
التعليم،  وتنفيذ  ت�سميم  يف  ال��ت��ع��اون 

دوره��م يف  اأبنائنا وتعزيز  اإع��داد  بهدف 
التنمية ب�سكل عام.

للقبول  ال�سنوي  املعر�ض  اأن  يذكر 
يهدف اإلى بناء ج�سور توا�سل مع طالب 
ال�سف الثالث ثانوي، ومدار�سهم، قبيل 
عر�ض  مت  ح��ي��ث  ب��اجل��ام��ع��ة،  التحاقهم 
طالب  ت��وؤه��ل  التي  الكليات  تخ�س�سات 
الثانوية العامة للعمل فيها بعد التخرج، 
مبا يتنا�سب مع ميولهم ورغباتهم، ومن 
اإل���ى الق�سم  ال��ط��الب  ���س��اأن ذل��ك توجيه 
وامتالك  ينا�سبهم،  ال��ذي  والتخ�س�ض 

القدرة على الإبداع والتميز فيه.

نادي البرامج المشتركة
يقيم برنامج أمسيات

اأقام نادي الربامج امل�سرتكة اللقاء الأخري من برنامج اأم�سيات التح�سريية والذي 
موهبة  مركز  مدير  الأم�سية  �سيف  وك��ان  والفعاليات  الفقرات  من  العديد  تخلله 
"م�سفوفة  بعنوان  ق��دم حما�سرة  وال��ذي  املغربي  الدكتور حممد  الأع��م��ال  وري��ادة 

الإبداع للطالب اجلامعي". 
 ودار احل��وار ح��ول الإب���داع واقتنا�ض الفر�ض لإظ��ه��ار الإب���داع ل��دى الطالب 
املواهب.   التي تدعم  اإثبات كفاءته مبكرا، لي�ستفيد من اجلهات املجتمعية  وكيفية 
وكان هناك مداخالت عديدة من الطالب اأكدوا حر�سهم من خاللها على معرفة 

املزيد. 
 ويف ختام اللقاء مت تكرمي عدد من الطالب امل�ساركني، كما مت تكرمي الفريق 
امل�سرف  م�ساعد  بح�سور  وذل��ك  اللقاء  و�سيف  امل�سرتكة،  الربامج  ن��ادي  يف  العامل 

العام على الربامج امل�سرتكة الدكتور �سلطان الأ�سمري، وتكرمي.
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سعيد العمري

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  رع��ى 
ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
الأق�سام  لروؤ�ساء  الأول  اللقاء  اأم�ض، 
الأق�سام  »دور  ع��ن��وان  حت��ت  العلمية، 
اجلامعة«،  ري���ادة  حتقيق  يف  العلمية 
والذي تنظمه عمادة �سوؤون املوظفني، 
وذل�������ك ب���ح�������س���ور ع������دد م����ن وك����الء 
اجلامعة وعمدائها وروؤ�ساء ورئي�سات 

الأق�سام العلمية بالكليات.  
كلمته  ب��داي��ة  يف  ال�سلمي  وق���ال 
ال��ل��ق��اء  ل��ل��ح�����س��ور، »اإن  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي 

مي���ث���ل ب����داي����ة ل���ل���ق���اءات اأخ�������رى م��ع 
من�سوبي اجلامعة، �سواء على م�ستوى 
املوظفني«،  اأو  التدري�ض  اأع�ساء هيئة 
اللقاء  ي��ب��داأ  اأن  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
مل��ا ل��ه من  ب��روؤ���س��اء الأق�����س��ام العلمية 
للجميع  امل��ج��ال  وفتح  ك��ب��رية،  اأهمية 
ل���ط���رح ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م الأك���ادمي���ي���ة 

والتعليمية .
اجلامعة  »اأن  ال�سلمي  واأ����س���اف 
اتخذت خطوة يف غاية الأهمية، وهي 
اأن تكون وحدة الق�سم العلمي موحدة 
بني �سطري الطالب والطالبات، كون 
نف�ض  يدر�سان  والطالبة  الطالب  اأن 

ال�سوابط  اأن تكون  ل��ذا وج��ب  امل��ن��اه؛ 
وال�سروط موحدة«.

اأن  اإل����ى  اجلامعة   م��دي��ر  ون����وه 
وك���ال���ة ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
التعليمية  ال�����س��وؤون  ووك��ال��ة  العلمي 
ال���ف���رتة  ت���ع���م���الن يف  والأك�����ادمي�����ي�����ة 
احل����ال����ي����ة ع����ل����ى ت����ط����وي����ر اخل���ط���ط 
على  العلمية  الأق�����س��ام  يف  ال��درا���س��ي��ة 

م�ستوى اجلامعة.
وق���ال »ل��ذل��ك ن��ع��ول ك��ث��ريا على 
ه����ذا امل���و����س���وع وامل���وا����س���ي���ع الأخ�����رى 
العربية  فاململكة  ع��الق��ة،  ل��ه��ا  ال��ت��ي 
نوعية  نقلة  ع��ل��ى  مقبلة  ال�����س��ع��ودي��ة 

ومهمة يف اأنظمة اجلامعات اجلديدة، 
اذ �سيظهر ذلك للنور قريبا«.

واأ�����س����اف »ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 
م�����ن اجل�����ام�����ع�����ات ال���رئ���ي�������س���ي���ة ع��ل��ى 
م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، ون��ت��م��ن��ى ب����اإذن اهلل 
اجلامعات  �سمن  من  تكون  اأن  تعالى 
الرائدة، و�ستكون اجلامعة من �سمن 
اجلامعات البحثية؛ ل�سيما واأن فيها 
ما  وامل��ادي��ة  الب�سرية  الإمكانيات  م��ن 
ي��وؤه��ل��ه��ا لأن ت��ك��ون م���ن ���س��م��ن ه��ذه 
اإل��ى  يدفعنا  مم��ا  املتميزة  اجل��ام��ع��ات 

بذل مزيد من اجلهد والعمل«. 
من جانبه، اأو�سح وكيل اجلامعة 

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���س��ات 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ال��ع��م��ري اأن 
اجل��ام��ع��ة ���س��ن��ف��ت يف جم����ال ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، وق���د ب����داأت ال��وك��ال��ة يف بناء 
اجلامعة  اأن  م��وؤك��دا  ا�سرتاتيجياتها، 
من  التحتية  البنى  جميع  ا�ستكملت 
يف  ا�ستثمرت  واأي�سا  ومعامل،  من�ساآت 
كوادرها العلمية يف ابتعاث من�سوبيها 
العلمية،  الأ���س��م��اء  اأه����م  وا���س��ت��ق��ط��اب 
وذل������ك يف امل���رح���ل���ة الأول��������ى وت��ب��ق��ت 
املرحلة الثانية وهي اإخراج هذا الناجت 

العلمي .
اأن اجل��ام��ع��ة  ال��ع��م��ري  واأ�����س����اف 

تعكف على تطوير براجمها وحتديث 
مفرداتها وتطوير خمرجاتها، وكذلك 
ا�ستحداث برامج جديدة، �سواء برامج 
الر�سوم،  مدفوعة  برامج  اأو  اأكادميية 
موكدا اأنه يف الفرتة القادمة �ست�سهد 

تطويرا خمتلفا .
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  واأو���س��ح 
اجلامعة  اأن  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
الأول����ى  الت�سغيلية  اخل��ط��ة  اأط��ل��ق��ت 
الأكادميية  اخلطط  واإن�ساء  لتطوير 
واأر�سلت اإلى الأق�سام، موؤكدا اأن الأمور 
مب�سرة، وقد قطعت كثري من الأق�سام 

�سوطا كبريا يف ذلك .

..ويختتم أولمبياد
التميز الثقافي

جمالت  �ستة  �سمل  وال��ذي  الثقايف  التميز  امل�سرتكة اأوملبياد  الربامج  ن��ادي  اختتم 
النبطي  وال�سعر  الف�سيح  وال�سعر  والإل��ق��اء  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  وه��ي: 
قرابة  فيه   �سجل  امل�ساركة، حيث  امل��واه��ب  دع��م  اإل��ى  الربنامج   ويهدف  والإن�����س��اد. 
ال� 40 طالبا. و كان لكل جمال يف اجلوائز جلنة حتكيم خمت�سة لها باع طويل يف 
تخ�س�سها، حيث �سهدت الفعاليات مناف�سة حادة  بني املواهب التي �ساركت يف قمة 
التميز، وكانت الفروقات يف بع�ض املجالت بالفوا�سل. واأعرب رائد نادي الربامج 
امل�سرتكة في�سل ال�سمراين عن اأمله يف اأن ي�سكل امل�ساركون يف اأوملبياد التميز الثقايف 

مناذج مميزة ميثلون اجلامعة يف العديد من املحافل م�ستقبال

مدير الجامعة يرعى اللقاء العلمي األول لرؤساء األقسام
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كليات البنات

»القبول والتسجيل«
تنظم معرض القبول لطالبات الثانوية

سارة القحطاني
معر�سها  الن�سائي  الق�سم  يف  ممثلة  باجلامعة  والت�سجيل  القبول  عمادة  نظمت 
ال�سنوي الثاين للقبول، لطالبات الثانوية العامة، بغية تعريفهم باآلية الت�سجيل 
اجلامعي وتخ�س�سات اجلامعة، وذلك حتت رعاية مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، وح�سور عدد من ع�سوات هيئة التدري�ض باجلامعة، 

وعدد كبري من طالبات الثانوية من حمافظات املنطقة.
واأكدت وكيلة عمادة القبول والت�سجيل باجلامعة الدكتورة حنان ال�سعيدي، اأن 
املعر�ض يهدف اإلى تنوير طالبات املرحلة الثانوية، باآليات القبول وبالتخ�س�سات 
املختلفة يف اجلامعة، و�سروط القبول لكل تخ�س�ض، كما يلقي املعر�ض ال�سوء على 
جمالت العمل التي ميكن اأن تلتحق بها اخلريجات، وبناء ج�سور توا�سل مع طلبة 

ال�سف الثالث الثانوي، ومدار�سهم قبيل التحاقهم باجلامعة.
يف  الثانوية  طالبات  جميع  م��ن  وملفتا  قويا  املعر�ض  ح�سور  »ك��ان  وق��ال��ت 
اإدارة  من  بدعم  تطلعاته  املعر�ض  حقق  وقد  رائعا،  الكليات  تفاعل  املنطقة، وكان 
يعك�ض  �سك  بال  وه��ذا  والت�سجيل،  القبول  عميد  من  م�ستمرة  ومتابعة  اجلامعة 
من  ال�سريحة  ب��ه��ذه  خ��ا���ض  ب�سكل  القبول  وع��م��ادة  ع��ام  ب�سكل  اجلامعة  اهتمام 
املجتمع رغبة يف تذليل ال�سعاب اأمامهم واإر�سادهم حول نقطة مهمة وحرجة يف 

حياتهم العلمية والعملية«.

معرض للتوعية بمخاطر
المضادات الحيوية

للتوعية  تثقيفيا  معر�سا  م�سيط  بخمي�ض  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  اأقامت 
اأو كرثة  ���س��وء  ج���راء  ينتج  ق��د  وم��ا  واأ���س��راره��ا،  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات  با�ستخدامات 
للم�سادات  م��ق��اوم��ة  البكترييا  جعل  يف  امل�ساهم  ال��ع��ام��ل  باعتبارها  ا�ستخدامها 
احليوية. وهدف املعر�ض اإلى التعريف باملجتمع واأرباب العمل بق�سم ال�سحة العامة 
واأق�سامها وجمالت العمل فيه، وربط الطالبات واخلريجات باملجتمع وعر�ض بع�ض 
اأنواع امل�سادات احليوية وا�ستخداماتها واأ�سرار ال�ستخدام غري املنا�سب للم�سادات 
احليوية، وعر�ض بع�ض امل�سادات احليوية الطبيعية وطرق ا�ستخدامها وفوائدها. 
ونفذ املعر�ض من  خالل  جلانه التنفيذية الثالث، وهى: جلنة التثقيف ال�سحي، 

وجلنة ال�سري والإر�ساد، وجلنة ال�سرح والتقدمي.
من جهتها، قالت عميدة الكلية الدكتورة اأماين احلازمي م�ساعدة عميد كلية 
ن�سر  على  »نحر�ض  م�سيط  بخمي�ض  الطالبات  ل�سطر  التطبيقية  الطبية  العلوم 
اأهمية تعزيز التوعية ال�سحية لدى طالباتنا ولدى املجتمع ب�سكل عام عن طريق 
تاأتي   الفعالية  وه��ذه  ال�سحي؛  للتثقيف  هامه  و�سيلة  تعترب  التي  الفعاليات  هذه 
�سمن برامج متعددة من الفعاليات التي تتبناها الكلية، وقد مت من خاللها تعريف 
واأخطار  احليوية  امل�سادات  مع  التعامل  بكيفية  الفعالية   يف  احل�سور   الطالبات 

ال�ستخدام ال�سيئ لها وبدائلها من امل�سادات احليوية الطبيعية وغريها«.

التعريف بدور التقنية
في كتابة البحث العلمي

كريمة سالم
»دور  بعنوان  ن��دوة  والآداب مبحايل  العلوم  كلية  العلمي يف  البحث  وح��دة  نظمت 
بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  قدمتها  العلمي«،  البحث  كتابة  يف  احلديثة  التقنية 
دور  علي  ال�سوء  خاللها  م��ن  �سلطت  م�سطفى.  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  العربية  اللغة 
الباحثني  خ��دم��ة  يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  وال��ربجم��ي��ات  التطبيقات 
املاج�ستري  ل��ط��الب  امل��ت��وف��رة  املختلفة  الأ���س��ال��ي��ب  اإل���ى  وت��ط��رق��ت  والأك��ادمي��ي��ني، 
اأمرا  الأكادميي  البحث  اإمت��ام  الآون��ة والتي جعلت من مهمة  والدكتوراه يف هذه 

على  املتوفرة  البحثية  الربجميات  خمتلف  اأن  اأو�سحت  كما  ال�سهولة.  يف  غاية 
ال�سبكة العنكبوتية لها ف�سل كبري يف تذليل ال�سعاب اأمام الباحثني؛ لأنها توفر 

تاريخا بحثيا عامليا موثوقا به يف معظم اجلامعات العاملية.
ودعت الدكتورة هدى يف نهاية اللقاء اإلى اللتزام باأخالقيات البحث العلمي 
عن  والبتعاد  احلديثة  التقنيات  توفرها  التي  البحوث  مع  التعامل  يف  والنزاهة 
ما ي�سمي بال�سرقات الأدبية التي تعترب واحدة من اأخطر اجلرائم املعلوماتية يف 

وقتنا احلايل.

االقتصاد تحتفي باألنامل المبدعة
زهراء حبتر 

الر�سم  م��ن  بالكلية  الفنية  للمعرو�سات  فنيا  معر�سا  الق��ت�����س��اد  كلية  نظمت 
اليدوية واأنواع الطباعة والر�سم على الزجاج، وفن الديباج  والتطريز والأ�سغال 
ومعرو�سات الأطعمة وعمل العجائن واملخلالت واحللويات �سمن اهتمام الكلية 

بتنفيذ وتن�سيق املعار�ض. 
 واأقيم املعر�ض بح�سور عميدة الكلية الدكتورة فوزية غري�ض ومب�ساركة عدد  
من  عدد  على  املعر�ض  واحتوى  الطالبات  من  وع��دد  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من 
الأركان منها ركن ال�سيافة والتغذية واحلفاظ على اجل�سم من الأغذية ال�سامة، 
املعجنات  ورك��ن  املخلالت،  على  احل��ف��اظ  لكيفية  �سرح  وت�سمن  املخلالت  ورك��ن 
ال�سهرة  ف�ساتني  اإل��ى  وتق�سيمها  الف�ساتني  ورك��ن  اأنواعها،  لكافة  �سامل   وعر�ض 
الف�ساتني ومالب�ض  املفار�ض وعلى  للتطريز على  �سامل  الأف��راح، وركن  وف�ساتني 
الزجاج  على  للر�سم  ورك��ن  اخلزفيات،  واأن���واع  بالديباج  للر�سم  ورك��ن  الأط��ف��ال، 

ا�ستعر�ض فيه جميع منتجات الطالبات.
اإنتاج  عر�ض  خالله  ويتم  درا���س��ي  ف�سل  كل  نهاية  املعر�ض  ه��ذا  اأن  يذكر 
الدرا�سي  الف�سل  اأجن��زت خالل  التي  واإبداعاتهم  اأعمالهم  من  الكلية  طالبات 
ب��امل��راأة ال�سعودية  اإل��ى التعريف  ب��واق��ع معر�سني يف ك��ل ع��ام، وي��ه��دف  ال��واح��د 

وقدرتها على الإنتاج والعمل.

فعاليتان في »آداب وعلوم« رجال ألمع  
آمال هاشم البرير

اأقام نادي »م�سك« بكلية العلوم والآداب برجال اأملع برناجما حتت عنوان »لأجلك 
ي«، حيث قدمت الطالبات فقرات عن الأم، وعر�ض فيديو، وقدمت وكيلة الكلية  اأمنّ

كلمة، حيت بها الأمهات وحثت على برهن والإح�سان اإليهن. 
والآداب حلقة  العلوم  بكلية  العلمي  البحث  اأقامت وحدة  اآخ��ر،  وعلى �سعيد 
الأملعي  زاه��ر  الكلية عبري  برعاية كرمية من عميدة  العلمي  البحث  درا�سية عن 
ورئا�سة د. جي �سارميال رئي�سة الوحدة، وا�ست�سافت احللقة الدكتورة اإ�سرت باولو 
من كلية الطب باأبها، حيث قدمت اأ�سا�سيات البحث العلمي التطبيقي مع منوذج 
له من الأبحاث الطبية، ومدى ال�ستفادة من العينات يف املجتمع، و�سهدت احللقة 
نهاية  يف  وقدمت  الطالبات.  بع�ض  و  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  كبريا  ح�سورا 
امل�ساركات  والأ���س��ت��اذات  ال�سيفة  تكرمي  مت  كما  العلمي،  البحث  تو�سيات  احللقة 

ب�سهادات تقديرية من الوحدة.

كلية االقتصاد تحتفي
باألنامل المبدعة

زهراء حبتر
الر�سم  م��ن  بالكلية  الفنية  للمعرو�سات  فنيا  معر�سا  الق��ت�����س��اد  كلية  نظمت 
اليدوية واأنواع الطباعة والر�سم على الزجاج، وفن الديباج  والتطريز والأ�سغال 
ومعرو�سات الأطعمة وعمل العجائن واملخلالت واحللويات �سمن اهتمام الكلية  

بتنفيذ وتن�سيق املعار�ض.

اأقيم املعر�ض بح�سور عميدة الكلية الدكتورة فوزية غري�ض ومب�ساركة عدد 
الأرك��ان  واحتوى على عدد من  الطالبات،  وع��دد من  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من 
ال�سامة، وركن  الأغذية  والتغذية واحلفاظ على اجل�سم من  ال�سيافة  منها ركن 

املخلالت.
وت�سمن �سرحا لكيفية احلفاظ على املخلالت، وركن املعجنات وعر�سا �سامال 
لكافة اأنواعها، وركن الف�ساتني وتق�سيمها اإلى ف�ساتني ال�سهرة وف�ساتني الأفراح، 
اإ�سافة اإلى ركن �سامل للتطريز على املفار�ض والف�ساتني ومالب�ض الأطفال، وركن 
للر�سم بالديباج واأنواع اخلزفيات، وركن للر�سم على الزجاج، ا�ستعر�ض فيه جميع 

منتجات الطالبات.
يذكر اأن هذا املعر�ض يقام  نهاية كل ف�سل درا�سي، ويتم خالله عر�ض اإنتاج 
طالبات الكلية واأعمالهم واإبداعاتهم التي اأجنزت خالل الف�سل الدرا�سي بواقع 
الإنتاج  ال�سعودية على  امل��راأة  التعريف بقدرات  اإلى  معر�سني يف كل عام، ويهدف 

والعمل.

دورات الدعم النفسي والمعنوي 
لطالبات علوم محايل

كريمة سالم
دورات  من  �سل�سة  مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية  والإر�ساد  التوجيه  وحدة  قدمت 
الدعم النف�سي واملعنوي لطالبات الكلية، وذلك قبل انطالق الختبارات النهائية 

للف�سل الدرا�سي الأول. 
الكيمياء  بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  ال��وح��دة  رئي�سة  قدمت  ال�سياق  ويف 
علي  فيه  رك��زت  وم�سوؤوليتي«  طموحي  »جناحي  بعنوان  لقاء  بدر  دينا  الدكتورة 
الأ�ساليب املتعددة التي يجب على الطالبة انتهاجها عند املذاكرة لالختبارات. كما 
التزام الطالبات باملذاكرة اجل��ادة وع��دم ترك  ال��دورة علي �سرورة  رك��زت مقدمة 
العلمية  امل��ادة  من  الطالبة  دون متكن  يحول  ب��دوره  وال��ذي  املحا�سرات ترتاكم، 

وبالتايل اإخفاقها يف التميز الدرا�سي. 
ولقت الدورة ا�ستح�سان الطالبات ملا لها من تاأثري نف�سي ايجابي، حيث دعوا 

اهلل التوفيق والنجاح يف م�سريتهم الأكادميية.  
امل��ن��زيل  الق��ت�����س��اد  بق�سم  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�سو  ق��دم��ت  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
التغذية  بعنوان  توعوية  حما�سرة  تغذية  علم  تخ�س�ض  مال�سي  ملياء  الدكتورة 
الذي يقوي  الغذاء  اأن��واع  اأهم  ال�سليمة يف فرتة الختبارات، �سرحت من خاللها 

الذاكرة ومينح الطاقة الالزمة التي يحتاجها الطالب يف فرتة الختبارات.

المركز الجامعي ينظم فعاليتين
طبية وتوعوية

هدى ساتي
فعالية  بال�سامر،  الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  باملركز  الطبي  التميز  ن��ادي  اأق��ام 
توعوية لطالبات كلية الطب واجلراحة، وذلك حتت رعاية وكيلة كلية الطب د. 
�سارة ال�سهري، ورائده الأن�سطة الطالبية د. �سايل جنم، وبح�سور اأكرث من 150 

طالبة، وع�سو هيئه تدري�ض وموظفات املركز.
واأك��رث  اأ�سبابها  واأه��م  ال��دوايل  فيديو عن  بتعريف مبقطع  الفعالية  وب��داأت 

الفئات اإ�سابة بها وكيفيه الوقاية منها، وبع�ض الأدوية الفعالة لالإ�سابة.
ويف ختام الفعالية مت توزيع املطويات ذات الدللت الإر�سادية على عدد كبري 

من احل�سور لتدعيم مفهوم الفاعلية.
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل، ن��ظ��م ن����ادي ال��ت��م��ي��ز ال��ط��ب��ي ف��ع��ال��ي��ة ط��ب��ي��ة ح��ول 
»الإ�سعافات الأولية« يف كلية املجتمع باأبها، ت�سمنت عددا من الأركان التوعوية 
منها: ركن احلروق والغرق، وركن الختناق، وركن نزيف الأنف، احتوت على 
�سرح مف�سل وتطبيق عملي لكل حالة من احلالت املدرجة حتت هذه الأركان 

وكيفية التعامل معها.
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تدريب عضوات التدريس
على تعليم الطالبات

نادية الخثعمي
نظمت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة دورة 
عبده  ن�سرين  الدكتورة  قدمتها  بالكلية،   التدري�ض  هيئة  تدريبية لأع�ساء 
ال�ساوت،  والدكتورة نيهان من�سور، وذلك بهدف بث روح حب تعليم الطالبات 
لدى اأع�ساء هيئة التدري�ض، وكيفية تقدمي الفائدة للطالبة. وتخلل الدورة 
طرق  بتنوع  الهتمام  وط��رق  ومتطلباتها  املثالية  التعليمية  بالبيئة  تعريفا 
التطور  ه��ذا  تقييد  وكيفية  للتعليم،  التطوير  وم��واك��ب��ة  املعلومات  اإي�����س��ال 

باأخالق عالية. 

توعية 40 طالبة بأضرار التدخين
عائشة الشهري

املجتمع بخمي�ض  كلية  بال�سرتاك مع عيادة  والإر�ساد  التوجيه  اأقامت وحدة 
الوقائي  والطب  الأولية  ال�سحية  الرعاية  الطالبات( وقطاع  )�سطر  م�سيط 
العميد  م�ساعدة  من  بتوجيه  والتدخني«  حياتك  »م��ب��ادرة  بعنوان  برناجما 
والإر�ساد.  التوجيه  وباإ�سراف م�سرفة وحدة  اآل م�سيط  اأمل ح�سني  الدكتورة 
وا�ستهدفت الفعالية 40  طالبة من خمتلف الأق�سام العلمية بالكلية، بالإ�سافة 

اإلى ح�سور 15 من من�سوبات الكلية.
وامل��ط��وي��ات  املج�سمات  خمتلف  �سمل  م��ع��ر���ض  بتنظيم  ال��ربن��ام��ج  وب����داأ 
والأطعمة املفيدة يف الإقالع عن التدخني، والأدوية امل�ستخدمة للعالج وبرنات 
اإر�سادية، تلى ذلك حما�سرة قدمتها د. دينا اأ�سامة، تناولت الأمرا�ض الناجتة 
عن التدخني وتاأثريه على حياة الفرد، وكيفية العالج، بالإ�سافة اإلى عر�ض 

فيديو توعوي ملن عانوا من اأ�سرار التدخني.

تدريب 45 طالبة
على فن العالقات البشرية

عائشه الشهري
رعاية عمادة  الطالبات( وحتت  )�سطر  م�سيط  بخمي�ض  املجتمع  كلية  اأقامت 
�سوؤون الطالب ووكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات وبتوجيه من م�ساعدة عميد 
الكلية الدكتورة اأمل ح�سني اآل م�سيط وباإ�سراف رائدة الن�ساط الدكتورة ر�سا 
عبد الفتاح برناجما  بعنوان »انقذ من حتب«  للدكتورة انت�سار مقبول ت�سمن 

تعريفا بالعالقات الب�سرية وفنونها واأ�ساليبها. 
بالكلية،  العلمية  الأق�����س��ام  خمتلف  م��ن  طالبة  ال�����دورة 45  وا�ستهدفت 
بالإ�سافة اإلى �سبع من من�سوبات الكلية، عر�ست  خاللها معلومات هامة عن 
اإحداث  بالآخرين،  وكيفية  والعالقة  بالنف�ض  العالقة  الب�سر،  العالقات بني 
بع�ض  من  املقربني  والأ�سخا�ض  نحب  من  اإنقاذ  وكيفية  اليجابي،  التغيري 

املخاطر احلياتية واملجتمعية التي ميرون بها.

كيف تبني ثقتك بنفسك..
دورة في مجتمع خميس 

عائشه الشهري
اأقامت كلية املجتمع بخمي�ض م�سيط )�سطر الطالبات( دورة تدريبية بعنوان 
ووكالة  الطالب  �سوؤون  رعاية عمادة  وذلك حتت  بنف�سك«  ثقتك  تبني  »كيف 
اأمل  العمادة ل�سوؤون الطالبات، وبتوجيه من م�ساعدة عميد الكلية الدكتورة 

ح�سني اآل م�سيط، وباإ�سراف رائدة الن�ساط الدكتورة ر�سا عبد الفتاح.
وقدم الدورة كل من الدكتورة اأجني اأحمد والدكتورة اأمرية اخلويل، وبلغ 

العلمية و10 من من�سوبات  الأق�سام  اإجمايل احل�سور 55 طالبة من خمتلف 
الكلية.  مت خالل الدورة تناول العديد من النقاط الهامة والتي متثلت يف: 
بالنف�ض،  الثقة  فوائد  بالنف�ض،  الثقة  بناء  خطوات  بالنف�ض،  الثقة  تعريف 
بالإ�سافة اإلى الطرق الذكية للتغلب على انعدام الثقة بالنف�ض ومظاهر الثقة 

بالنف�ض وبناء الذات.
وحتديد  بالنف�ض  الع��ت��زاز  اأهمية  على  ال���دورة  خ��الل  ال�سوء  األقي  كما 
ن�سبة الثقة املتوفرة لدى كل طالبة من خالل عر�ض جمموعة من الأ�سئلة 

داخل متارين مت توزيعها على الطالبات لقيا�ض مدى ثقتهم باأنف�سهن.

ملتقى لريادة األعمال
بكلية العلوم واآلداب

اأقام نادي الريادة بكلية العلوم الإدارية واملالية فعالية بعنوان »ملتقى الريادة« 
مب�ساركة  كل من: »كفاءات الأعمال، الغرفة التجارية، معهد اخلليج، طاقات« 

على مدى يومني  متتاليني.
وقدم امللتقى يف يومه الأول دورتني اإداريتني، الأولى يف فن كتابة ال�سرية 
الذاتي، قدمتها الدكتورة حليمة ال�سعيدي، والثانية ور�سة عمل اإدارية بعنوان 
»املهارات والتقنية طريقك اإلى م�سروع ناجح«، وكانت عن �سيانة احلا�سب عن 
بعد باأيادي ن�سائية،  قدمتها رائدة الأعمال وع�سو نوافذ لل�سيدات الأ�ستاذة 

حنان العتيبي.
ال��ط��ال��ب��ات اخل��ري��ج��ات  اإل���ى حتقيق رغ��ب��ات وط��م��وح��ات  امللتقى  وه���دف 
لتنويرهن ع��ن ط���رق احل�����س��ول ع��ل��ى ف��ر���ض ال��ع��م��ل، وت��ط��وي��ر ال��ط��ال��ب��ة من 
حيث تقدمي دورات لها، مالية وتطويرية واجتماعية و�سياحية ويف جمالت 

احلا�سب؛ لت�سبح اأكرث فائدة خلدمة املجتمع.

4 دورات تدريبية بكلية الشريعة
فاطمة سعيد عمير

قدمت ع�سو الفقه واأ�سوله بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين »�سطر الطالبات«، 
ا�ستهدفت  ال��ف��ع��ال«،  »احل���وار  بعنوان  دورة  القحطاين،  �سعد  هند  ال��دك��ت��ورة 
الطالبات  م��ن  كبري  ع��دد  ح�سرها  بالكلية،  تخرجهن  وامل��ت��وق��ع  اخل��ري��ج��ات 
القحطاين  وحتدثت الدكتورة  التدري�ض.  هيئة  اأع�ساء  وبع�ض  اخلريجات 
فيها عن مفهوم احلوار، واأهدافه، واأهميته، وكيفية احلوار الفعال، ومقومات 
ال��دورة 19  الفعال. وا�ستفاد من   اآداب احل��وار  اإل��ى  بالإ�سافة  الفعال،  احل��وار 

طالبة، وثالثة من اأع�ساء هيئة تدري�ض.
بكلية  وع��ل��وم��ه،  التف�سري  اأ���س��ت��اذ  ه��امن  د.  ق��دم��ت  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
ال�سريعة واأ�سول الدين دورة بعنوان »التخطيط للنجاح«، بالتعاون مع فريق 
فنار، بينت فيها تعريف الهدف، و�سروطه، وخطوات حتقيقه، والطرق املو�سلة 

للنجاح، واأ�سباب اإحجام الكثري عن حتقيق اأهدافهم.
اأ�ستاذ احلديث وعلومه الدكتورة هناء املتويل  دورة تدريبية  كما قدمت 
اخلريجات  خاللها  من  ا�ستهدفت  ال�سخ�سي«  التغيري  »ا�سرتاتيجية  بعنوان 
واملتوقع تخرجهن بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية، وعرفت خاللها التغيري وبيان 
خ�سائ�سه واأنواعه وبيان الفرق بني ال�ست�سالم والت�سليم، وجوانب التغيري، 

واإرادة التغيري وبيان من اأين يبداأ طريق التغيري.
كما قدمت اأ�ستاذ الفقه واأ�سوله بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين، الدكتورة 
ا�ستهدفت  العلمي«،  البحث  كتابة  »كيفية  بعنوان  دورة  ال��دي��ن  ���س��الح  ع��زة 
الدورة  بالق�سم، وقد ح�سر  واملتوقع تخرجهن  الطالبات اخلريجات  خاللها 

عدد من الطالبات وبع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض.
البحث  واأه���داف  واأهميته،  العلمي،  البحث  تعريف  ع��ن  فيها  وحت��دث��ت 
العلمي، وخ�سائ�ض البحث العلمي، خ�سائ�ض الباحث الناجح واأنواع البحوث 

العلمية، وكذلك خطوات كتابة البحث العلمي.

ملتقى عن دور األسرة
في حماية األبناء

من االنحرافات الفكرية
فاطمة سعيد عمير

نظمت كلية ال�سريعة واأ�سول الدين »�سطر الطالبات« بالتعاون مع مكتب الدعوة 
الفكرية«،  النحرافات  من  الأبناء  حماية  يف  الأ�سرة  »دور  ملتقى  باأبها  والإر���س��اد 

وذلك �سمن  ال�سراكة بني جامعة امللك خالد وبني موؤ�س�سات الدولة الر�سمية.
الدكتورة  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة  بكلية  واأ���س��ول��ه  الفقه  اأ���س��ت��اذ  وق��دم��ت 
النتماء  قيم  تعزيز  يف  الأ���س��رة  »م�سوؤولية  بعنوان  عمل  ورق��ة  امل�سيقح  �سلطانة  
وتعزيزها،  وتعهدها  القيم  زرع  يف  الأ���س��رة  دور  اأهمية  خاللها  بينت  وامل��واط��ن��ة«، 
التي تعد الأولى يف  املدر�سة  اإلى   باعتبارها املح�سن الأول يف الرتبية، بالإ�سافة 
اأخالقهم  وت�سكيل  الأبناء  توجيه  كبريا يف  دورا  تعلب  الأ�سرة  اإن  التوجيه؛ حيث 

و�سلوكياتهم، وبناء القيم يف نفو�سهم منذ نعومة اأظفارهم.
كما تطرقت امل�سيقح اإلى �سرورة تفعيل م�ساهمة الأفراد يف حتقيق الأمن يف 
املجتمع واملحافظة عليها من خالل تعويد الأبناء على طاعة الأنظمة والقوانني، 
والتبليغ عن احلوادث واجلرائم واملخالفات، وعدم الت�سرت على املجرمني وال�سعي 

لك�سف هوياتهم واأماكن تواجدهم.
الأ�ستاذة  ع�سري  مبنطقة  الفكرية  التوعية  وح��دة  مدير  م�ساعد  قدمت  ثم 
األطاف عو�ض ال�سرحاين ورقة بحثية بعنوان »الأمن الفكري وم�سوؤولية الأ�سرة 
اأول��ى من  يف حتقيقه«، حتدثت فيها عن اأهمية الأم��ن الفكري، حيث يعد ق�سية 

اأولويات املجتمعات كافة، فهو ركيزة ا�ستقرارها واأ�سا�ض اأمنها وطماأنينتها.
الرتبية  يف  املتمثلة  ال��ف��ك��ري  الن��ح��راف  اأ���س��ب��اب  ال�سرحاين  وا�ستعر�ست 
وعدم  املركب  اجلهل  كذلك  واحلا�سنة،  ال�سانعة  البيئة  ويف  اخلاطئة  الدينية 

التفقه يف الدين.
ورق��ة  ال��دغ��ري��ري،  فاطمة  املعا�سرة  وامل��ذاه��ب  العقيدة  اأ���س��ت��اذة  ث��م قدمت 
بعنوان »النحرافات الفكرية لدى ال�سباب، اأ�سبابها، ومظاهرها، و�سبل الوقاية 
الت�سليل  على  قدرة  من  النحراف،  ومظاهر  اأ�سكال  خاللها  واأو�سحت  منها«. 
ت�سلل  والتي  وامل�سطنعة  املنحرفة  الفكرية  الرموز  بع�ض  خالل  من  واخل��داع 
وتخدع �سغار ال�سن واجلهالء من العامة وتغرر بهم با�ستعمال اللغة النفعالية 

يف التاأثري عليهم وتغيريهم.
بدورها، قدمت م�ساعد كلية ال�سريعة واأ�سول الدين، الدكتورة دولة مانع 
واأث��ره��ا  »الو�سطية  بعنوان  ورق��ة  املعا�سرة  وامل��ذاه��ب  العقيدة  اأ�ستاذ  ع�سريي، 
الو�سطية  الرتبية  اأهمية  خاللها  بينت  ال�سال«  الفكر  م��ن  الأب��ن��اء  حماية  يف 
املهمة  هذه  و�سعوبة  اخلارجية،  وامل��وؤث��رات  نعي�سها  التي  واملتغريات  ومعيارها، 
التي هي مهمة الأنبياء، و�سرورة معرفة املرحلة العمرية اأثناء الرتبية، كذلك 

معرفة التحديات التي يواجهها ال�سباب. 
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طالبنا
استطالع

طالب يشيدون بدقة التنظيم وجودة العروض

حضور الفصحى والعامية في المشاركات 
شكل تحديا كبيرا للفعاليات

هادي الشهراني

ه��ذا  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ت�ست�سيف 
الأول  امل�������س���رح���ي  امل����ه����رج����ان  ال����ع����ام 
يجمع  وال��ذي  ال�سعودية،  للجامعات 
ه������واة امل�������س���رح مب��خ��ت��ل��ف جم���الت���ه، 
مب�������س���ارك���ة ت�����س��ع ج���ام���ع���ات ت��ع��ر���ض 
بتنفيذها  ق���ام  خمتلفة،  م�سرحيات 
ط����الب اجل���ام���ع���ات امل�������س���ارك���ة، حيث 
نخبة  لتقييم  العرو�ض  تلك  تخ�سع 
م����ن اأع�������س���اء جل�����ان ال��ت��ح��ك��ي��م ع��رب 
بهدف  بعد كل عر�ض؛  تعقد  جل�سات 
وال�سعف  القوة  نقاط  على   الوقوف 
امل�����س��رح��ي��ة.  ال���ع���رو����ض  ت��ل��ك  اأداء  يف 
ط���الب  اآراء  »اآف������������اق«  ا����س���ت���ط���ل���ع���ت 
اأ�سادوا  حيث  الفعاليات،  يف  م�ساركني 
ال��ع��رو���ض  وج����ودة  اجل��ي��د،  بالتنظيم 

امل�سرحية وكرم ال�سيافة:
ال���ط���ال���ب  ����س���ك���ر  ال�����ب�����داي�����ة  يف 
ع���ب���دال���ع���زي���ز اجل����ل����واح م����ن ج��ام��ع��ة 
جازان جامعة امللك خالد على ح�سن 
ال���س��ت��ق��ب��ال وال�����س��ي��اف��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م 
اإدارة املهرجان، »منذ  الرائع من قبل 

و�سولنا ملطار اأبها«.
م�سرحيتهم  اجل����ل����واح  وت����ن����اول 
التي جاءت بعنوان »حمطة ل تغادر«  
ق�سة  يف  ق�س�ض  اأرب��ع��ة  ت�سرد  وال��ت��ي 
واح��دة. وعرب اجللواح عن رغبته  يف 
على  ���س��وت  »دون���ك  م�سرحية  ح�سور 
ال�����س��ن��اب ����س���وت« م���ن ت���ق���دمي ط��الب 
جامعة جدة وا�سفا ا�ستخدامهم للغة 
العامية  الف�سحى واللهجات  العربية 
يف م�سرح نخبوي بالتحدي الذي زاده 

�سوقا حل�سور تلك امل�سرحية.

حضور قوي
وو�����س����ف ال����ط����ال����ب ي���و����س���ف حم��م��د 
ال��ق��اي��دي م��ن ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة تنظيم 
امللك  جامعة  وهناأ  باملوفق.  املهرجان 
التي  بفكرته  م�سيدا  املهرجان  خالد 
امل�سرحي،  ال�سبابي  الو�سط  يحتاجها 
اإدارة املهرجان التي مل  اإلى  اأ�سار  كما 

تق�سر� كما يقول يف اأداء املهام املناطة 
الوقت  يف  ال��وف��ود  ا�ستقبال  منذ  بها 
والتنظيم  �سيافتهم  وح�سن  امل��ح��دد 
���س��يء، م�سريا  ك��ل  ال��ذي �سمل  اجليد 
اإل�����ى اأن ه����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م اجل���ي���د ن��اب��ع 
م���ن ك����رم اأه�����ل م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري غري 

امل�ستغرب.
ول���ف���ت ال���ق���اي���دي اإل�����ى حم��ت��وى 
تناق�ض  ال��ت��ي  »ث���ق���وب«  م�سرحيتهم 
الخ��ت��الف��ات، وال��ن��ظ��رات ال�����س��وداوي��ة 
اإل��ى دف��ع م�سرية  ب�سكل ع��ام، وتهدف 
و�سع  تتطلب  التي  امل�ستمرة  احل��ي��اة 
اخل����الف����ات ج���ان���ب���ا،  وامل�������س���ي ق��دم��اً 
واع ومتفهم يق�سي  لتحقيق جمتمع 
على كل اخلالفات، اإ�سافة اإلى ح�سر 
تلك الختالفات يف مكان واح��د دون 

اإظهارها لبقية املجتمعات املجاورة

نقد منصف
وق���������ال ال����ط����ال����ب ع�����ب�����داهلل ����س���ال���ح 
امللك في�سل:  ال�سحوك  من جامعة 
م�سرحيني  جامعات  ط��الب  بو�سفنا 
امل��ه��رج��ان��ات  مل��ث��ل ه���ذه  دائ��م��ا  نتطلع 
ج��ائ��زة  لنيل  ف��ق��ط  لي�ض  امل�����س��رح��ي��ة؛ 
لاللتقاء  واإمن��ا  م�سرحية؛  عر�ض  اأو 
ب��ط��الب اجل��ام��ع��ات الأخ�����رى، ال��ذي��ن 
ال���ث���ق���اف���ات، حيث  ن��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه��م يف 
ن��ك��ت�����س��ب م��ن��ه��م خ������ربات؛ لأن���ه���م قد 
واأتوقع  م�سرحيا،  منا  اأف�سل  يكونوا 
اأن ت��ك��ون ه����ذه ه���ي ف��ك��رة امل��ه��رج��ان 

اجلميلة جدا.
التي  ال��ن��ق��د  �سل�سة  اإل����ى  واأ����س���ار 
وختم  لعر�سهم.  باملن�سفة  و�سفها 
ح��دي��ث��ه ب�����س��ك��ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
ال���ت���ي اأت����اح����ت ل���ه���م ف���ر����س���ة خ��و���ض 
طالب  على  وال��ت��ع��رف  التجربة  ه��ذه 
اجل���ام���ع���ات الأخ��������رى،  وزي�������ارة اأب��ه��ا 

اجلميلة.

موقف جميل
من جهته حتدث �سعيد م�سفر ال�سعرة 
»ما  ق��ائ��ال:  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  م��ن 
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استطالع

امللك خالد  راأيناه من تنظيم جامعة 
�سيئا فاق الت�سور وحتفة فنية« واأ�ساد  
ال�����س��ع��رة ب��ح�����س��ور م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الدكتور فالح بن رجاء ال�سلمي حلفل 
اإلى  اأ�سار فيها  التي  الفتتاح، وكلمته 
امل�سرحية  اإل��ى  واأ���س��ار  امل�سرح،  اأهمية 
ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ط����الب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
املجتمع  قيم  لبع�ض  وتناولها  �سعود، 
وتدور ق�ستها حول ع�سريتني بينهما 
���س��راع��ات م��ن اأج��ل امل���ادة. واأك���د على 

توتر،  دون  املناف�سة  ب��دخ��ول  ثقتهم 
�سعود  امل��ل��ك  جامعة  ت��ن��ال  اأن  ومت��ن��ى 
اجل�����ائ�����زة، ك���م���ا ت���وق���ع ف�����وز ج��ام��ع��ة 

الطايف اأو جازان.
امللك خالد  وختم قائال »جامعة 
م��وق��ف حمرج  اجل��ام��ع��ات يف  و�سعت 
اأ�ستقابلهم،  ح�سن  و  �سيافتهم  بكرم 
اأن ي�����س��ت��م��ر ه����ذا امل��ه��رج��ان  واأمت���ن���ى 
ب��ني اجل��ام��ع��ات؛ ل��ك��ي ن���رى ال��ط��الب 

امل�سرحيني جنوما يف �سما امل�سرح«.

شكرا للتنظيم
و���س��ك��ر ال���ط���ال���ب ع�����زام ال���ن���م���ري من 
خالد  امللك  جامعة  الطايف،  جامعة 
على  املهرجان  تنظيم  اإدارة  يف  ممثلة 
كل ما قدموه من كرم �سيافة وح�سن 

ا�ستقبال.
اإل��ى  و�سولنا  حلظة  »م��ن��ذ  وق���ال 
اأو  م�ساكل  اأي  تواجهنا  مل  اأبها  مطار 
التي  ال���وج���وه  ع��ن  ���س��ع��وب��ات، ف�سال 
بال�سيف«  والفرح  الإبت�سامة  متالأها 

واأ������س�����ار ال���ن���م���ري اإل������ى ال���ع���دي���د م��ن 
هذا  من  عليها  ح�سلوا  التي  الفوائد 
املهرجان، وم�سريا اإلى تكوين عالقات 
امل�سرحيني م��ن خمتلف  ال��ط��الب  م��ع 

جامعات اململكة.
ومت��ن��ى اأن ي��ك��ون ه���ذا امل��ه��رج��ان 
اأول����ى مل�����س��رح ج��ام��ع��ي اح���رتايف.  لبنة 
»نع�ض«  م�سرحيتهم  النمري  وو�سف 
ال��ت��ي ت���دور ح���ول الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن 
ي��ع��ي�����س��ون ح��ي��اة روت��ي��ن��ي��ة ب��ع��ي��دة عن 

امللك  النمري جامعة  و�سكر  الإجن��از. 
التي و�سفها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  خالد على 
ب���امل���ع���ي���دة حل����ي����اة امل���������س����رح،  ومت��ن��ى 
ا���س��ت��م��رار مثل ه��ذه امل��ه��رج��ان��ات على 

م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.
ويف رده على ���س��وؤال »اآف���اق« حول 
ت���وق���ع���ات اجل���م���ي���ع  ب���ف���وز ج��ام��ع��ت��ي 
الطائف وجازان بجائزة املهرجان، قال 
للتميز  �سباقة  دائ��م��ا  ج���ازان  »جامعة 
امل�سرحية  وال����ري����ادة،  ه��ي وك���وادره���ا 

توقع  وط��امل��ا  الح�����رتام.  ك��ل  ت�ستحق 
اجلميع فوزنا بجائزة املهرجان، فهذا 
يعد مبثابة جائزة  يف حد ذاته«. وختم 
ومن�سوبيها  اجلامعة  �ساكرا  حديثه 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م يف اإجن������اح امل��ه��رج��ان 

امل�سرحي الأول للجامعات امل�سرحية.

)تغطية موسعة في عدد
األسبوع القادم لعروض
المهرجان المسرحية(
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مواهب طالبية

شذىإبراهيم:
كثرة المؤلفات األدبية 

سببها حب الظهور
وعقم المواهب

ريم العسيري

اع��ت��ربت  ال��ط��ال��ب��ة مب��رح��ل��ة الم��ت��ي��از 
ب��ت��خ�����س�����ض ط�����ب و ج�����راح�����ة ال���ف���م 
�سذى  بالكتابة،   امل��وه��وب��ة  والأ���س��ن��ان، 
اأن ك����رثة امل��وؤل��ف��ات  اإب���راه���ي���م  حم��م��د 
لي�ست  الخ������رية  الآون�������ة  يف  الأدب����ي����ة 
ت�سكل  واإمن���ا  الغالب؛  يف  موهبة  نتاج 
اأنها  موؤكدة  �سلبية،  لظواهر  انعكا�سا 
على  ج��دد  لكتاب  متابعتها  خ��الل  من 
ت���وي���رت، واق��ت��ن��ائ��ه��ا ل��ب��ع�����ض امل��وؤل��ف��ات 
يدفعها  الغالبية  اأن  لحظت  الوليدة، 
واأن مواهبهم  الظهور،  ذل��ك حب  ال��ى 

حمدودة.  
 و ك�����س��ف��ت خ����الل احل�����وار ال���ذي 
الكتابة  �سد  اأنها  »اآف���اق«  معها  اأجرته 
ب��ا���س��م م�����س��ت��ع��ار، م��ع��ت��ربة اأن ال���س��م��اء 
امل�ستعارة  تقتل ال�سعور بفخر املوهبة، 
اأن تويرت من  الوقت  ذات  وم��وؤك��دة يف 
اأك����رث ب���رام���ج ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي  

التي �سقلت موهبتها.  

متى بداأت الكتابة؟ 
اأن�����ا ل اأع������رف مل��وه��ب��ت��ي  يف احل��ق��ي��ق��ة 
يف ال��ك��ت��اب��ة ن��ق��ط��ة ب���داي���ة؛  ف��اأن��ا منذ 
على  الكلمات  تن�سيق  اأح���ب  طفولتي 
قافية  متزنة وكنت اأكتب  يف دفاتري  
بالأ�سلوب الطفويل البحت ثم تطورت 
املوهبة تدريجيا حني اختلفت الأفكار 

والهتمامات.

ما الذي يدفعك للكتابة؟
غ��ال��ب��اً م���ا اأك���ت���ب  ب���الإل���ه���ام واخل��ي��ال 
لكن  للكتابة،  يحفز  ���س��يء  ي��وج��د  ول 
ب��داأت بتدوين بع�ض الأح��داث  موؤخرا 
التي �سنعت فارقا يف حياتي، بداأت يف 
ا�ستغالل املوهبة بطريقة واقعية بدل 

من  التخيلية.

هل هناك فن كتابي معني
جتدين نف�سك اأكرث فيه؟

اأق��������راأ يف ج��م��ي��ع  اأن  اأح�������ب   ت��ق��ري��ب��ا 
ال��ف��ن��ون  واأف�����س��ل ال��ن��رث الأدب����ي على 
ال�سعر، وغالبا ما اأكتب بفن الر�سائل  
وال�����س��ب��ب يف ذل����ك ان���دم���اج���ي و���س��ط 
الر�سائل املتبادلة بني الكاتب جربان 

خليل جربان والكاتبة مي زيادة.

هل خدمت مواقع
التوا�سل االجتماعي موهبتك؟

اجتماعي  توا�سل  موقع  اأك��رث  تويرت 
خ����دم م��وه��ب��ت��ي ودع���م���ه���ا، وال��ف�����س��ل 
يق�سدون  الذين  للمتابعني  اهلل  بعد 
ح�����س��اب��ي ل���ل���ق���راءة و اع���ت���رب م��ت��اب��ع��ي 
ح�سابي  من اأوائل و اأقوى الداعمني 

ملوهبتي. 

ماذا عن جتربتك بالكتابة
من خالل املدونة؟

املدونة مرتبطة بروحي اأحبها كثريا 
رغ����م اأن���ه���ا ل حت��م��ل ك���ل ن�����س��و���س��ي 
ن�سر  يف  �ساهمت  لكنها   وت��دوي��ن��ات��ي، 
رغم  ج��دا،  وا�سعة  بطريقة  اأكتبه  م��ا 
ال���ع���دد، الغني  امل���ح���دود يف  حم��ت��واه��ا 
رواج  على  ح�سلت  امل��دون��ة  مبحتواه. 
اأو�سع بعد كتابتي �سل�سلة من الر�سائل 
تخيلية  ر�سائل،  وهي  جمان،  للطفلة 

اأي�سا، من اأم لبنتها. 

ملن تقرئني؟
اق���������راأ ل����ع����دد ك���ب���ري م�����ن الأدب�����������اء و 
ال����روائ����ي����ني ع���ل���ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال ل 
د.  م�����س��ط��ف��ى،   د. حم��م��ود  للح�سر  
غازي الق�سيبي،  بثينة العي�سى، غادة 
ال�سمان، عبدالرحمن منيف، اإبراهيم 
ال���غ���ذام���ي،  ع����ب����داهلل  د.  اهلل،  ن�����س��ر 

وغريهم.

ما الدعم الذي حتتاجه
الكاتبة املبتدئة

من اجلهات الثقافية؟
حت���ت���اج ل��ل��ت�����س��ج��ي��ع ول��ل��ن��ق��د ال��ب��ن��اء، 
واحتواء املوهبة حتتاج اأن تكون حتت 
واأن  املوهبة،  بناء  مظلة م�سوؤولة عن 
التي  اجل��ه��ة  م��ن  املوهبة  تقدير  يتم 
اإمكانية  هناك   يكون  واأن  لها  تنتمي 

لن�سر املوهبة ويف املكان املنا�سب. 

براأيك هل كرثة املوؤلفات 
االأدبية هي نتاج موهبة 

حقيقة؟
ل اأب�����داً ل��ي�����س��ت ن��ت��اج م��وه��ب��ة غ��ال��ب��ا، 
اجل��دد  للُكتاب  متابعتي  خ��الل  وم��ن 
بع�ض  اقتناء  ومن خالل  تويرت  على 
الأغلب  اأن  لحظت  الوليدة  املوؤلفات 
موهبتهم  واأن  ال��ظ��ه��ور  ح��ب  ل��دي��ه��م 
ظاهرة  اأن��ه��ا  اأعتقد  لذلك  حم���دودة، 

�سلبية.

درا�ستك للطب هل �سرقتك
من  موهبتك؟

اأج��د  العك�ض  ب��ل على  ل وهلل احل��م��د، 
نف�سي يف تطور كلما تقدمت اأكرث يف 
وت��ط��ورت  تعمقت  وكلما  التخ�س�ض 
التي  والن�سو�ض  التدوينات  الأفكار؛ 
الأول��ى  الدرا�سية  ال�سنوات  يف  كتبتها 
اختالفا جذريا عن احلالية،  تختلف 
هناك تطور وا�سح واختالف حمتوى 

بع�ض والف�سل يعود للطب.

هل تلقيت اأي دعم من اجلامعة؟
ل��الأ���س��ف مل اأت��ل��ق دع��م��ا، وال�����س��ب��ب يف 
ذلك يعود اإلى اأن اعمايل اأكرث انت�سارا 
الدعم  واأمتنى  اجلامعة،  اإط��ار  خ��ارج 
موهبتي   ت���ك���ون   واأن  اجل��ام��ع��ة  م���ن 

حتت مظلتها.

هل توؤيدين فكرة الكتابة
من خالل ا�سم م�ستعار؟

ال��ب��ي��ن��ي��ة  ال����ف����رتة  اأن�������ا ����س���ده���ا، ويف 
ب���ني ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
كتبت  ال��ف��رتة  ه��ذه  وب��ني  الجتماعي 
اأن  واأرى  م�����س��ت��ع��ار  ا����س���م  خ����ال  م����ن 
الأ�سماء امل�ستعارة  تقتل ال�سعور بفخر 

املوهبة.

ما الذي تطمحني له؟
اأ�سل لأعلى درجة  اأن  قمة طموحاتي 
واأن  اهلل،  ب���اإذن  تخ�س�سي،  يف  علمية 
اأك�����ون وم����ن م��ع��ي يف م�����س��ريت��ي على 
قدر من امل�سوؤولية لتغطية احتياجات 
الوطن باأيدي اأبنائه وبناته، وبالن�سبة 
مل��وه��ب��ت��ي  اأط����م����ح  ل��ن�����س��ر جم��م��وع��ة 

اأت��ل��ق��ى  م�����س��غ��رة ت�����س��م ر���س��ائ��ل��ي، واأن 
ك��ت��اب  اأول  ل��ن�����س��ر  امل���ن���ا����س���ب  ال����دع����م 

با�سمي.

باعتقادك هل الكتابة قوة؟
ال�سنوات الأخرية  لي�ست ك�سابقاتها اأبداً 
على  �سخمة  ثقافية  ث���ورة  حتمل  فهي 
اأ�سبح  حتى  العربية،  ال�سعوب  م�ستوى 
اجلميع ميلك حق راأي��ه، اجلميع ميلك 
ي�ستطيع  اأي�سا  واجلميع  وقلمه  كلماته 
ن�����س��ر ف��ك��رت��ه ع��ل��ى اأو����س���ع ن��ط��اق مب��ا يف 
ذلك الغث وال�سمني، لذلك  فحق الراأي 
و�سهولة الن�سر  جعال من الكتابة قوة ل 

ي�ستهان بها. 

وثقت فرتة درا�ستك اجلامعية 

لطب االأ�سنان بالكتابة
حديثنا عن ذلك ؟

نعم، كنت كل فرتة اأدون اأهم التفا�سيل 
والأحداث، اأدونها ب�سعورها الكامل منذ 
حتى  التخ�س�ض  اختيار  يف  خطوة  اأول 
اأح��د  يف  كاملة  وجمعتها  ال��ت��خ��رج؛  ي��وم 
ن�سو�ض املدونة با�سم »حكاية الو�سول« 
غر�ست يف ذلك الن�ض بذورا يف بدايته و 

ح�سدتها ثمارا يف ختامه. 

متى ميكن اأن نرى
موؤلفات  ل�سذى؟

من  الت�سجيع  اأت��ل��ق��ى  اأن����ا  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
الأ�سدقاء وقراء املدونة لإ�سدار موؤلفي 
اأولوياتي،  الأول، وهي خطة من �سمن 

لكن  الوقت ل زال مبكرا على ذلك.
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الرسائل األدبية ..صناعة متقنة وخصائص متطورة 
ال��ر���س��ائ��ل الأدب��ي��ة ه��ي اإح���دى فنون 
ال���ق���رن  ب�����داي�����ة  يف  ب��������رزت  الأدب، 
ال��ع�����س��ري��ن، وت��ع��ت��رب ق��ط��ع��ة اأدب���ي���ة، 
وتعرف باأنها ن�ض نرثي �سهل، تكون 
م��وج��ه��ة اإل�����ى ���س��خ�����ض خم�����س��و���ض، 
اأن ي��ك��ون اخل��ط��اب فيها  ك��م��ا مي��ك��ن 
الأدبية  الر�سائل  واأن���واع  ع��ام،  ب�سكل 
ال�سخ�سية،  والر�سائل  الو�سايا،  هي 

والر�سائل الر�سمية الإدارية.
اأدب الر�سائل  ي�سكل جن�سا اأدبيا 
ق��ائ��م��ا ب����ذات����ه، وي���ن���ط���وي حت��ت��ه هو 
املختلفة  الر�سائل  م��ن  اأن���واع  الآخ���ر 
اأ�����س����ل����وب����ا وم����و�����س����وع����ا، وامل���ت���ن���وع���ة 

جمال  وامل��ت��ف��اوت��ة  ومق�سدا،  غر�سا 
وتاأثريا. هذا ف�سال عما راكمه »اأدب 
من  تطوره،  مراحل  عرب  الر�سائل«، 
قواعد و معايي�ر و خ�سائ��ض؛ و من 
ذات  �سناعة  الر�سال�ة  اأ�سبحت  ث�م 

قواعد واأ�سول.
ينظر اإلى اأدب الر�سائل باعتباره 
»ذل�����ك  ال���ل���ون الأدب�����ي ال����ذي ي�سمل 
النرثية  الر�سائل  مو�سوعات  جميع 
الفنية املتبادلة بني النا�ض« ورغم ما 
يكتنف بع�ض امل�سطلحات الواردة يف 
التعريف من غمو�ض والتبا�ض،  هذا 
فاإنه يت�سمن جمموع�ة من الإ�سارات 

امل���ه���م���ة ال���دال�������ة ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة ه���ذا 
اجلن�ض الأدبي ومنها:

• اإن »اأدب الر�سائل« ي�سكل لونا 
اأدبيا.

ي�سم  الأدب���ي  ال��ل��ون  ه��ذا  • اإن 
اأن������واع������ا م����ن ال���ر����س���ائ���ل ال��ت��ي 
نرثية  ت��ك��ون  اأن  فيها  ي�����س��رتط 

وفنية.
اإلى جانب  التعريف ي�سري  • اإن 
وهو  الر�سالة،  جوانب  من  مهم 
اجل����ان����ب ال�����ت�����داويل مل����ا ل����ه م��ن 

اأهمية يف هذا الإطار.
»اأدب  اإل������ى  ال���ن���ظ���ر  وم�����ن ه���ن���ا مي���ك���ن 

الذي  النرثي  الفن  بو�سفه  الر�سائل« 
التعبري  و�سيلته يف  الر�سالة  اتخذ من 
بالتايل   الر�سالة  وت�سبح  والتوا�سل؛ 

لونا من األوان النرث الفني اجلميل.
وت��ع��ت��رب  ر���س��ائ��ل ال�����س��اع��ر اب��ن 
زيدون القر�سي لولدة بنت امل�ستكفي 
م����ن اأ����س���ه���ر ال���ر����س���ائ���ل يف ال��ع�����س��ر 
الأن��دل�����س��ي، وم���ن اأ���س��ه��ر ال��ر���س��ائ��ل 
الر�سائل  الع�سر احلديث  الأدبية يف 
م�سطفى  الأ����س���ت���اذ  ب���ني  امل���ت���ب���ادل���ة 
����س���ادق ال��راف��ع��ي وت��ل��م��ي��ذه حم��م��ود 
اأبو رية، فقد امتدت املرا�سلة بينهما 

اأكرث من 20 عاما.
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مواهب طالبية

هادي الشهراني 

اك��ت�����س��ف ال���ط���ال���ب يف ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة 
ب��ن عبدالعزيز  ���س��ع��ود  ال��دي��ن  واأ����س���ول 
ميوله  اأظ��ف��اره  نعومة  منذ  ال��ع��دواين، 
�سيما  ول  الر�سم،  لفن  الطبيعية  غ��ري 
اخلطوط،  و يف املراحل الدرا�سية الأولى 
ك���ان ال��ت��ل��م��ي��ذ ���س��ع��ود ي��ع��م��د ال���ى كتابة 
الف�سل،  ���س��ب��ورة  ع��ل��ى  ال��در���ض  عنا�سر 
ث���م �سقلها  وق����ت����ذاك  م��وه��ب��ت��ه  ف��ن��م��ت 
البواب  اأب��ن  التحاقه مبركز  خ��الل  من 
املوهبة  تنا�سلت  حيث  ال��ع��رب��ي،  للخط 
بالعلم، لي�سكال انطالقة قوية ملبدع يف 
تبواأ مراكز  الر�سم وفنون اخلط،  عامل 
ع��دة،  وف��ع��ال��ي��ات  م�سابقات  يف  متقدمة 
ح�سد العديد من اجلوائز وامليداليات، 
اأبرزها املركز الأول يف الأوملبياد الثقايف 

الرابع يف اجلامعة.

حدثنا عن بداياتك وموهبتك؟
يف  وحت��دي��دا  ال�سغر  منذ  البداية  كانت 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة وامل��ت��و���س��ط��ة، حيث 
بكتابة  تكليفي  اإل��ى  املعلمني  اأغلب  عمد 
عنا�سر الدر�ض على ال�سبورة، ثم انتقلت 
معاذ  باأخي  والتقيت  الثانوية  للمرحلة 
ال�����س��ه��راين ال�����ذي اأر�����س����دين مل���رك���ز اب��ن 
ال��ع��رب��ي، ف��ف��ي��ه التقيت  ل��ل��خ��ط  ال���ب���واب 
وار����س���ادي  دع��م��ي  يف  اأ���س��ه��م��وا  مبعلمني 
وتعزيز قدراتي، ومن ا�سهرهم،  اأ. �سراج 
خالد  اأ.  القحطاين،  خ��ال��د  اأ.  ال��ع��م��ري، 
اآل عبيد، فلهم مني  اأ. عاي�ض  ال�سهري، 

كل ال�سكر والتقدير. 

ملن يعود الف�سل على اكت�ساف 
وتعزيز موهبتك؟

كان لوالدي ووالدتي ومعلمي مركز ابن 
البواب الف�سل الكبري بعد اهلل جل وعال 
فهم امل�ساندون، وكنت ا�ست�سري والدي يف 

بع�ض قوالب اللوحات قبل تنفيذها. 

ما هو اأ�سعب
اأنواع اخلطوط وملاذا؟

ب�سبب  وذل��ك  اخلطوط  اأ�سعب  هو  الثلث 
ميزان احلروف الكبري وات�ساعها و�سعوبة 

ملء الفراغات والتن�سيق بينها.

هل لك اأوقات معينه
ملمار�سة هوايتك؟

التمارين  مي��ار���ض  اأن  خطاط  لأي  لب��ُد 
ط�����وال الأي��������ام؛ ف��امل��م��ار���س��ة حت��ف��ظ يد 
اخلطاط على ميزان احلرف وممار�ستي 
ل��ل��م��وه��ب��ة ك��ان��ت يف م��رك��ز اب����ن ال��ب��واب 
ل��ل��خ��ط ال��ع��رب��ي ال�����ذي ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا 
ا�سبوعيا، وكذلك يف نادي اخلط العربي 
والفن الت�سكيلي يف اجلامعة اأوقات فراغ 

داخل اجلامعة من غري الأوقات الخرى 
يف املنزل. 

ما هي املعار�ض التي �ساركت فيها 
واجلوائز التي ح�سلت عليها ؟  

بحمد اهلل ح�سلت على ع�سوية اجلمعية 
العلمية ال�سعودية للخط العربي وحققت 
امللك  ثالث جوائز على م�ستوى جامعة 
خالد؛ وهي ح�سويل على املركز الأول يف 

اأي�سا  وح�سلت  الأول،  الثقايف  الأوملبياد 
الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  يف  الأول  امل��رك��ز  على 
م�سابقة  يف  الأول  امل��رك��ز  وع��ل��ى  ال��ث��اين 
اأم��ا يف جمال  الأومل��ب��ي��اد الثقايف ال��راب��ع. 
قرية  يف  يل  معر�ض  اأول  فكان  املعار�ض 
امل��ف��ت��اح��ة وت�����س��رف��ت ب��اف��ت��ت��اح��ه م��ن قبل  
بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  خ��ال��د 

اهلل، كما كلفت بكتابة جائزة اأبها.

بجدة،  الكتاب  معر�ض  اإل��ى  اإ�سافة 
ومعر�ض ثالث كان با�سم فنانو املفتاحة. 
و�ساركت كذلك يف معر�ض بيت الطالب 
وت�����س��رف��ت ب��اف��ت��ت��اح��ه م���ن ق��ب��ل �ساحب 
مقرن  بن  من�سور  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
���س��ارك��ت يف  ك��م��ا  ���س��ع��ود، رح��م��ة اهلل،  اآل 
معر�ض اليوم الوطني و معر�ض الكتاب 
امللك  التابع جلامعة  التابع  ع�سر  الرابع 
�ساحب  م��ن  بافتتاحه  وت�سرفت  خ��ال��د، 

مقرن  بن  من�سور  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
ال �سعود، رحمه اهلل. 

ما هو اأهم هدف ت�سعى لتحقيقه
من خالل هذا الفن ؟

اتطلع ال��ى  خدمة هذا احل��رف مبيزانه 
الفن  ه��ذا  ي�سال  ا�سعى ل  واأن  له  املقنن 
اإل����ى اأك����رب ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع لأن اخل��ط 
العربي واحد من اأهم الفنون الإ�سالمية 

على الإطالق. 

من هم الداعمني لك؟ 
ك����ان لأه���ل���ي ال���ي���د ال��ط��وي��ل��ة يف دع��م��ي 
وت��وج��ي��ه��ي م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا وال���وق���وف 
ال���ى ج��ان��ب��ي، ح��ي��ث ع��م��ل��وا ع��ل��ى تذليل 
ال���������س����ع����وب����ات ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت حت������د م��ن 
باأعمايل  الإ���س��ادة  عن  ف�سال  طموحاتي 

وتوفري كل ما يفيدين يف هذا املجال.

ماذا تقول للمبتدئني
يف جمال اخلط؟ 

غ����ريه من  ال���ف���ن ويف  ه����ذا  امل���ب���ت���دئ يف 
�سعوبات  مواجهة  م��ن  ل��ه  لب��د  الفنون 
ك��ث��رية؛ ول��ك��ن ال��ن��اج��ح ه��و م��ن يتعدى 
اأن تكون البداية  تلك ال�سعوبات؛ ولبد 
العربي،  اخل��ط  لقواعد  متقن  معلم  مع 
ويقود  املوهبة  ي�سقل  من  هو  املعلم  لأن 

�ساحبها اإلى النجاح .  

كلمة اخرية؟ 
ه���ذا ال��ف��ن ه��و م��ن ال��ف��ن��ون الإ���س��الم��ي��ة 
فرنى  الكثري،  يتجاهلها  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة 
الكعبة  ك�����س��وة  و  ال�����س��ري��ف  امل�����س��ح��ف  ان 
امل�������س���رف���ة ت��ك��ت��ب ب���خ���ط ال����ي����د؛ ف��اخل��ط 
العربي مهم جداً ولبد لنا ان ندعم هذا 

الفن ونحفظ تراثه.
اأ�سكر  واإين لأ�سكر اهلل عز وجل ثم 
فقد  الأفا�سل  ومعلمي  ووالدتي  وال��دي 
���س��ان��دوين و���س��اع��دوين يف ت��ع��ل��م ق��واع��د 
اخلط العربي، كما ل اأن�ض دور مركز ابن 
الكرام،  واع�سائه  العربي  للخط  البواب 
خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  واأ�سكر 
بكثري  لهتمامه  ال�ُسلمي  ف��الح  الأ�ستاذ 
»اآف��اق«  و�سحيفة  اجلامعة،  منا�سط  من 

على هذه ال�ست�سافة.

مبدع الخط العدواني: »الثلث« أصعب الخطوط
التساع ميزان حروفه وكثرة فراغاته
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هي اأف�سل واأحدث النظريات املطبقة 
ح��ال��ي��ا يف ك���ربى ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة 
والتي اأثبتت مدى فائدتها للمن�ساآت 
والإدارات احلكومية وغريها، واأ�سا�ض 
الإدارة  بني  العالقة  اأن  هو  النظرية 

والعاملني ي�سودها:
• الألفة.
• املودة.

• الثقة الكاملة.
ال���ف���روق  ال��ن��ظ��ري��ة  ت��ه��م��ل  ومل 
ال��ف��ردي��ة ب��ني ال��ع��ام��ل��ني، ف��ب��دل من 
خلق  على  النظرية  قامت  تنميطهم 
الإدارة  بني  متكاملة  اندماجية  بيئة 
والعاملني، فهي تقوم على بناء فرق 
ع��م��ل ذات اخ��ت�����س��ا���ض واح����د وحت��ت 
يكون  ورمبا  املجموعة  مدير  اإ�سراف 
واملن�سب من  امل��رت��ب��ة  م��ن حيث  اأق���ل 
���س��خ�����ض اآخ������ر ي��ع��م��ل ���س��م��ن ن��ف�����ض 

الفريق.
وهناك  بالقائد،  ي�سمى  م��ا  ه��ذا 
ف�����رق ك���ب���ري ب����ني ال���ق���ائ���د وامل����دي����ر. 
الذي يقوم بقيادة فريق  فالقائد هو 
نحو حتقيق هدف حمدد، واملدير هو 
ويبحث  ال�سرتاتيجيات  ي�سع  ال��ذي 
بني  املهام  وي��وزع  ويديرها  الأه���داف 

موظفيه. 
م��واف��ق��ة   »Z« ن���ظ���ري���ة  وج�������اءت 
لنتاج فكري ثقايف مرتاكم يف اليابان، 
ففي اليابان، كان املعبود الأول لديهم 
واإل��ه��ه��م الأوح������د ه���و الإم����رباط����ور، 

وك��ان الإم��رباط��ور هو الآم��ر الناهي 
يف الإم��رباط��وري��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة. وحني 
واأمريكا،  اليابان  بني  احل��رب  ن�سبت 
قامت اأمريكا بهدم �سرح عظيم لدى 

اليابانيني وهو. الإمرباطور.
التحول يف  ب��داأ  مع مطلع 1953 
ورك��ي��زة  ال��ي��اب��ان.  يف  الإدارة  ط��ري��ق��ة 
عبادة  هي:  اليابانيني  عند  النظرية 
ال��ع��م��ل وزي������ادة الإن����ت����اج، ف��اأ���س��ب��ح��ت 
اليابانيني، منعهم من  العقوبة لدى 

العمل. 

فرق عمل
بداياتها  يف  اليابانية  الإدارة  اجتهت 
ب��ت��ك��وي��ن ف�����رق ع���م���ل، يف ال��ف�����س��ول 
اليابان ل  ال��درا���س��ة. ففي  الأول���ى يف 
واح��د  ل�سخ�ض  ف����ردي  ي��وج��د جن���اح 
اإمنا يوجد جناح جمموعة متكاملة. 
يف ف�سل واحد يتم تكوين فريق عمل، 
وي���درب���وا ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة اخ��ت��ي��ار ق��ائ��د 
واحدة  امتحان  ورقة  تعطى  الفريق، 
بينهم  حلها  وي��ت��م  بالكامل  للفريق 

جميعاً.

النجاح يسجل للجميع
والرسوب كذلك.

اإن��ت��اج��ا  خلقت  العملية  البيئة  ه���ذه 
 ،ZeroError ي�سمى  م��ا  اإل���ى  ي�سل 
اأن��ه  يعني  وه��و  ال�سفري.  اخل��ط��اأ  اأو 
وعلى خط الإنتاج فاإن املخرجات ذات 

باملائة.  �سفر  هي  ال�سناعي.  العيب 
للعمل،  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ه����ذه  ويف 
خ���رج���ت م���ا ي�����س��م��ى ب��������اإدارة اجل����ودة 
TQM. كما ظهر مفهوم  اأو  الكاملة 
JIT اأي ل يوجد اعت�سامات، ل يوجد 
اأع���ي���اد ر���س��م��ي��ة، ي��وج��د ع��م��ل وع��م��ل 
فقط، واإنتاج يتزايد مع الوقت، حتى 
ت��و���س��ل��وا اإل����ى م���ا ي�����س��م��ى ب�����ال��ت��وري��د 
ال��ل��ح��ظ��ي، ل��ي��ك��ون امل���خ���زون ي�����س��اوي 
�سفراً. فال يحتاجون لوجود خمازن 
ك��ب��رية ت��اأخ��ذ اأم��اك��ن وا���س��ع��ة م��ن بلد 

يكتظ بالنا�ض العاملني.

اإلدارة بالجودة الشاملة
اإن اأ�سلوب الإدارة الياباين يعتمد على 
اأو  ال�ساملة،  باجلودة  الإدارة  نظرية 
ما ي�سمى مبادئ دمينج، وهو الإداري 
و�سعها  ال��ذي  الأمريكي  القت�سادي 
لليابانيني ، وهي منظومة من املبادئ 
والأدوات واملمار�سات التي تهدف اإلى 

حتقيق الر�سا عند الزبون .
وت�ساعد الإدارة باجلودة ال�ساملة 
اإلغاء  الهدف من خالل  على حتقيق 
ينطوي  ق��د  التي  والأخ��ط��اء  العيوب 
ع��ل��ي��ه��ا امل��ن��ت��ج اأو اخل���دم���ة، واإ���س��ف��اء 
ط��اب��ع ال���ق���وة ع��ل��ى ال��ت�����س��م��ي��م ال���ذي 
امل��ن��ت��ج، وت�سريع اخل��دم��ة،  ب��ه  ي��خ��رج 
ت��خ��ف��ي�����ض ال��ت��ك��ل��ف��ة وت��ط��وي��ر ج���ودة 
ال��ع��م��ل ك���ل ذل����ك م���ن خ����الل تغيري 

ثقافة التنظيم.

»Z« أحدث النظريات
اليابانية في اإلدارة

نظريات علمية

قواعد نظرية Z في اإلدارة
• �سمان الوظيفة للموظف مدى احلياة، 
ل  اإذ  ال��وظ��ي��ف��ي،  والأم�����ن  اأي ال�ستقرار 
ال�ستغناء  املوؤ�س�سات اليابانية اإلى  تلجاأ 
ع���ن الأف��������راد ح��ت��ى يف اأ����س���ع���ب ال���ظ���روف 
الأث��ر على  اأك��رب  له  ك��ان  القت�سادية، مما 

اإبداعه واإنتاجيته.

• ال��ع��م��ل ك���ف���ري���ق، وال�������س���ع���ور اجل��م��اع��ي 
بامل�سوؤولية عن العمل الذي يقوم به الفرد، 
الإنتاج  قيا�ض  يتم  الأحيان  من  كثري  ففي 
املكافاأة  تكون  وبالتايل  اجلماعي،  باجلهد 

جماعية ل فردية.

امل�ساركة يف اتخاذ القرار، مما  اأ�سلوب   •
ي��خ��ل��ق ان�����س��ج��ام��اً وت��واف��ق��اً ب��ني اأه����داف 

ال��ع��ام��ل��ني، واأه������داف امل��وؤ���س�����س��ة، وي��وف��ر 
ن���وع���ا م���ن ال���رق���اب���ة ال���ذات���ي���ة، وي��ت��م��ث��ل 
بحلقات  ي�سمى  فيما  امل�����س��ارك��ة  اأ���س��ل��وب 
وه����ي   Quality Circles اجل���������������������ودة
جم��م��وع��ة ع��م��ل ���س��غ��رية ت��ت�����س��ك��ل على 
اجلميع  تاأمني  بهدف  املوؤ�س�سة  م�ستوى 
تنتجه  ما  وم�ساركتهم يف جهود حت�سني 
امل��وؤ���س�����س��ة، وحت��ل��ي��ل امل�����س��ك��الت ال��ف��ن��ي��ة 

والإدارية واقرتاح حلول لها.

ب���الأف���راد، م��ن حيث  ال�سامل  اله��ت��م��ام   •
تكافوؤ الفر�ض والعدالة وامل�ساواة والتعامل 
وتوفري  متييز،  دون  الب�سرية  ال��ق��وى  م��ع 
م��ق��وم��ات احل���ي���اة وال����س���ت���ق���رار ل��ه��م، من 
حيث ال�سكن والرفاهية ومتطلبات العي�ض 

ال���ك���رمي، مم���ا ي��خ��ل��ق اأج�����واء م���ن ال��ت��ع��اون 
والح�������رتام امل���ت���ب���ادل ب��ي��ن��ه��م، ون���وع���اً من 
ال��ت��ف��اع��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي ب���ني ال��ع��م��ل واحل��ي��اة 

الجتماعية.

• ع�����دم ال���ت�������س���رع ب��ال��ت��ق��ي��ي��م وال���رتق���ي���ة، 
املهنية  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى 
ل�����الأف�����راد، ح���ي���ث ي���ت���م ن���ق���ل امل����وظ����ف م��ن 
م��وق��ع��ه اإل�����ى م���وق���ع اآخ�����ر ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
الإداري الواحد نف�سه، ليعطي العمل �سفة 

ال�سمولية والكمال.

اإن��ت��اج��ي��ة امل��وؤ���س�����س��ة م��ن خ��الل  • حت�سني 
امل�����س��ارك��ة يف و���س��ع الأه����داف وامل�����س��ارك��ة يف 

تنفيذها.
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عبد اهلل زارب

املحا�سبة  بق�سم  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  اأك���د 
ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ����س���امل ال��ع��ج��ب 
���س��امل، اأن ال��ت��ط��ورات الق��ت�����س��ادي��ة يف 
م��ع��دلت  وزي�����ادة  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
ال���ت���ج���ارة ال����دول����ي����ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل����ى 
الدولية،  ال�ستثمارات  حجم  �سخامة 
والتنظيمات  الأع��م��ال  بيئة  على  اأث��رت 
القت�سادية، واأ�سبحت تلك التنظيمات 
ظهور  اإل��ى  اأدى  مما  بالدولية،  تت�سف 
اأو ال�سركات املتعددة  ال�سركات الدولية 
من  اأك��رث  ب��ني  جتمع  التي  اجلن�سيات، 

جن�سية.

وليدة المجتمع
ظ��ه��ر  امل���ح���ا����س���ب���ة،  ع���ل���م  اأن  واأو������س�����ح 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل��رغ��ب��ات امل��ج��ت��م��ع، ل���ذا ف��اإن 
املحا�سبة وليدة الحتياجات املجتمعية، 
ف���رع���ا ح��دي��ث��ا نتيجة  اأظ����ه����رت  ال���ت���ي 
ل���ل���ت���ط���ورات الق���ت�������س���ادي���ة ال�����س��اب��ق��ة 
التي  املحا�سبية  الأنظمة  ق�سور  ب�سبب 
املتعارف  املحا�سبية  املبادئ  على  تعتمد 
ع��ل��ي��ه��ا، وه���و ف���رع امل��ح��ا���س��ب��ة ال��دول��ي��ة 
البعد  ذات  امل��ال��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  مل��ن��اق�����س��ة 
املحا�سبية  بالأنظمة  للخروج  ال���دويل 
م��ن ن��ط��اق امل��م��ار���س��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة اإل��ى 
ن��ط��اق امل��م��ار���س��ات ال����دويل، م��ن خ��الل 
بني  املحا�سبي  التوافق  وحتقيق  ايجاد 
الأن��ظ��م��ة امل��ح��ا���س��ب��ي��ة يف خم��ت��ل��ف دول 

العامل.

بيانات ومعلومات
واأبان الدكتور العجب، اأن فرع املحا�سبة 
الدولية، ي�سعى اإلى تزويد امل�ستثمرين 
وامل��ع��ل��وم��ات  ب��ال��ب��ي��ان��ات  وامل�ستخدمني 
ح����ول الأن�����س��ط��ة ال���دول���ي���ة ل��ل�����س��رك��ات 
م����ن خ�����الل اإي����ج����اد اآل����ي����ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى 
الثقافية  الخ���ت���الف���ات  ح���دة  ت��خ��ف��ي��ف 
على  امل��وؤث��رة  والقانونية  والقت�سادية 

النظم املحا�سبية يف بلدان العامل.
ك��م��ا ي���ه���دف اإل�����ى ت�����س��ه��ي��ل ان��ت��ق��ال 
امل��ح��ا���س��ب��ني ب���ني ت��ل��ك ال�������دول، ب��ج��ان��ب 
الن�ساط  ذات  ال�����س��رك��ات  اإدارة  م�ساعدة 
ال��دويل على توفري معلومات لتخطيط 

اجلن�سيات،  م��ت��ع��ددة  ال�����س��رك��ات  ورق��اب��ة 
كما ت�ساعد املحللني املاليني على توفري 
ب��ي��ان��ات الأن�����س��ط��ة ال��دول��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات؛ 
امل��وؤ���س��رات  ا�ستخال�ض  يف  ل�ستخدامها 

املالية لأغرا�ض تقييم تلك ال�سركات. 

د. العجب: زيادة معدالت التجارة الدولية
أوجدت شركات متعددة الجنسيات

+ 
ق

فا
آ

مقررات دراسية

معايير دولية
واأ����س���اف »ت��رت��ك��ز امل��ح��ا���س��ب��ة ال��دول��ي��ة 
املحا�سبة  معايري  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
قبل  م��ن  اإع��داده��ا  يتم  التي  الدولية 
امل���ن���ظ���م���ات ال����دول����ي����ة م���ث���ل جم��ل�����ض 

والحت��اد  الدولية،  املحا�سبة  معايري 
ال������دويل ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ني، غ���ري اأن�����ه يف 
كثري من الأحيان، تبقى هذه املعايري 
ب�سبب  ال���دول  بع�ض  يف  مطبقة  غ��ري 
والقت�سادية  الثقافية  الخ��ت��الف��ات 

والقانونية بني دول العامل، لذا فاإنه 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح��اج��ة ال�����س��رك��ات 
ال����دول����ي����ة اإل�������ى ت��ط��ب��ي��ق امل��ح��ا���س��ب��ة 
يعاين  منها  الكثري  اأن  اإل  ال��دول��ي��ة، 
ع���دم ال��ت��ط��ب��ي��ق، وي��رج��ع ال�����س��ب��ب  يف 

ذل��ك اإل��ى ع��دم تبني اجل��ه��ات امل��وؤث��رة 
على مهنة املحا�سبة، ممار�سات وطرق 
امل��ح��ا���س��ب��ة ال��دول��ي��ة ب��ح��ج��ة ت��ع��ار���ض 
املعايري الدولية مع املعايري املحلية«.

حدة المنافسة
روؤو���ض  »نتيجة لزدي���اد وك��رثة  وتابع 
الأم�����وال الأج��ن��ب��ي��ة يف ب��ل��دان ال��ع��امل 
املختلف؛ ب�سبب حدة املناف�سة اأو وفرة 
امل��واد اخلام  اأو توفر  العاملة  الأي��دي 
اأو غريها من الأ�سباب، جند اأن كثريا 
الراهن  ال��وق��ت  ت�سعى يف  ال���دول  م��ن 
اإلى تبني معايري املحا�سبة الدولية، ملا 
لهذه املعايري من فوائد كبرية يف ظل 
للدول  احلديثة  القت�سادية  البيئة 
القت�ساديات،  تداخل  اإل��ى  اأدت  التي 
م���ن اأج����ل ت��ق��ل��ي��ل ح����دة الخ��ت��الف��ات 
املحا�سبية،  الأن��ظ��م��ة  ب��ني  املحا�سبية 
وم���ن ث��م ت��وف��ري ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات 
ت�سلح  الدولية  الأن�سطة  ع��ن  مالية 
ل���ك���ل م����ن امل�������س���ت���خ���دم���ني امل��ح��ل��ي��ني 

والدوليني على حد �سواء«.

ممارسة فعلية
الدولية  املحا�سبة  مقرر  »اإن  واأردف 
تتطلب  تطبيقية  نظرية  طبيعة  ذو 
درا����س���ت���ه، ف��ه��م الأن�������س���ط���ة ال��دول��ي��ة 
لل�سركات، ومعرفة املعاجلة املحا�سبية 
ل��ت��ل��ك الأن�������س���ط���ة، ل�����ذا ي���ح���ت���اج م��ن 
ف��ع��ل��ي��ة، وتطبيق  ال���ط���الب، مم��ار���س��ة 
امل�����س��اك��ل ذات ال��ب��ع��د  ع��م��ل��ي مل��ع��اجل��ة 

الدويل لل�سركات«.

صعوبات التطبيق
ال�سعوبات  من  الرغم  »على  ووا�سل 
املحا�سبة  تطبيق  عملية  تواجه  التي 
الدولية يف بع�ض الدول، اإل اأن الواقع 
احل������ايل ي���ف���ر����ض ع���ل���ى ت���ل���ك ال�����دول 
ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي حت����ول دون 
عملية التطبيق، ملا لتطبيق املحا�سبة 
الدولية من ج��دوى كبرية يف عملية 
ذات  خا�سة  لل�سركات،  امل��ايل  التقرير 
يف  اأ�سبحت  وال��ت��ي  ال���دويل،  الن�ساط 
ازدي������اد ن��ت��ي��ج��ة مل��الح��ق��ة ال��ت��ط��ورات 

القت�سادية احلديثة«.

وظيفة المحاسب المالي بعد هيمنة المحاسب اآللي
مل ي��ع��د ال���ن���ظ���ام امل��ح��ا���س��ب��ي ه���و ال��ن��ظ��ام 
الوحيد للمعلومات، بل اأ�سبح يتكامل مع 
غريه من الأنظمة يف توفري املعلومات من 
النظم الأخرى لالإدارة، مع متيزه بالطبع 
الق��ت�����س��ادي  ال��ط��اب��ع  ذات  امل��ع��ل��وم��ات  يف 

واملايل.
فالنظام املحا�سبي اأ�سبح يعتمد على 
التي  بالبيانات  لإم���داده  الفرعية  النظم 
يحتاج  وال��ت��ي  اأ���س��اًل،  جمعها  يتولى  ك��ان 
اإل��ي��ه؛ لإع����داد ال��ت��ق��اري��ر وال��ل��وائ��ح املالية 
واإج�������راء ال���درا����س���ات اخل��ا���س��ة وامل��ت��ع��ل��ق��ة 

بالرقابة والتخطيط.
ك���م���ا اأم�����ك�����ن ع�����ن ط����ري����ق ���س��ب��ك��ات 

احلا�سب املربوطة ببع�سها البع�ض داخليا 
غري  املعلومات  على  احل�سول  وخ��ارج��ي��ا، 
اأك��رث  ب�سهولة  املالية  غ��ري  اأو  املحا�سبية، 

مما �سبق.
حجم  تقلي�ض  يف  احلا�سوب  و�ساهم 
يف  امل��ب��ذول  املجهود  وتقلي�ض  امل�ستندات، 
اإلى  اإعداد املعلومات املحا�سبية، بالإ�سافة 
وك��ذل��ك  تو�سيلها،  يف  ال��ف��ائ��ق��ة  ال�����س��رع��ة 
اإم���ك���ان���ي���ة الح���ت���ف���اظ ب��ح��ج��م ك��ب��ري من 
بال�سرعة  ومعاجلتها  الذاكرة  يف  البيانات 
امل��ط��ل��وب��ة، وال���دق���ة امل��ط��ل��وب��ة ع���ن ط��ري��ق 

الربامج التطبيقية امل�ساعدة.
ول���ع���ل ال�����س��ب��ب يف ذل�����ك ه����و وج����ود 

الإل��ك��رتون��ي��ة احلديثة  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د 
التي تتيح كل ذلك.

وتطورت املحا�سبة الإدارية باأ�ساليبها 
النظم  املختلفة يف ظل وجود احلا�سب يف 
الإداري  امل��ح��ا���س��ب  واأ����س���ب���ح  احل���دي���ث���ة، 
احلديث عن طريق احلا�سوب، ق��ادراً على 
وتف�سيال  حتليال  اأك��رث  معلومات  تقدمي 
وب�سفة دورية يف �سكل تقارير لالإدارة، مما 

ح�سن من عملية اتخاذ القرارات كثريا.
كما اأمكن للمحا�سب الإداري احلديث 
ب��ا���س��ت��خ��دام احل���ا����س���وب، ت��ط��وي��ر وت��ع��دي��ل 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا امل��ح��ا���س��ب��ة املالية 
امل�ستويات  خمتلف  مي��ك��ن  ال���ذي  بال�سكل 

احتياجاتهم  تغطية  من  للمن�ساأة  الإداري��ة 
اأي�����س��ا، م�ساهما  م��ن امل��ع��ل��وم��ات، واأ���س��ح��ي 
من  املحا�سبي  ال��ن��ظ��ام  ت�سميم  عملية  يف 
ب��ني الحتياجات  ال��رب��ط  خ��الل خربته يف 
الإدارية من املعلومات املحا�سبية، واأي نوع 
من املعلومات حتديدا يتطلبه كل م�ستوى 

اإداري لتخاذ القرار.
املخت�سة  ال��ن��ظ��م  اأ���س��ب��ح��ت  ع��م��وم��اً، 
عليها  واأ�سفي  كثرية،  املحا�سبة  جمال  يف 
وجود احلا�سوب فعالية اأكرب يف اأداء دورها 
جت��اه املن�ساأة وجت��اه الآخ��ري��ن، واإل��ى غري 
ذلك من املميزات التي متيزت بها النظم 

املحا�سبية حديثة للمعلومات.
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ضيوف الجامعة

د. فهد المالكي: تسعة مرتكزات رئيسية
شكلت الفكر االجتماعي للملك خالد

مشهور العمري  

ق����ال اأ����س���ت���اذ ال���ت���اري���خ احل���دي���ث امل�����س��ارك 
بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة  دكتور فهد 
امللك خالد بن  اإن  خطب وكلمات  املالكي: 
على  ت��ق��وم  ك��ان��ت   اهلل،  رح��م��ه  عبدالعزيز، 
مرتكزات  متثل  اأ�سا�سية،  مرتكزات  ت�سعة 

البعد الجتماعي يف فكره.
اأن كل  »اآف�������اق«  واأك�����د يف ح�����واره م���ع 
امل�ساركات التي ميزت اللقاء العلمي الرابع 
ل��ك��ر���س��ي امل���ل���ك خ���ال���د، رك�����زت ع��ل��ى ���س��رية 
الوطني  دوره  اإل��ى  م�سريا  العطرة،  �سموه 
الرائد يف و�سع لبنات النه�سة القت�سادية 

والجتماعية وال�سيا�سية للمملكة:   

حدثنا عن م�ساركات اللقاء
العلمي الرابع لكر�سي امللك خالد؟

امل�ساركات العلمية متميزة ومتنوعة،  كانت 
وذات موؤ�سرات خمتلفة، وكلها كانت ت�سب 

يف اإثراء اجلانب الجتماعي للملك خالد.
ويف احل��ق��ي��ق��ة ح�����س��رن��ا ل��ه��ذا ال��ل��ق��اء 
ل��ن��ن��ه��ل م���ن م��ع��ني امل���ل���ك خ���ال���د ال�����س��ايف، 
ونرتوي من �سذى �سريته العطرة، ونغرف 
ونقف على  ال��الحم��دود،  م��ن بحر عطائه 
خالد  ال��ع��ادل  ال�سالح  امللك  تاريخ  اأط��الل 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، رحمه اهلل تعالى، 
بن  حممد  ق��ال  كما  اإل  ومثله،  مثلنا  فما 
الطبني  التميمي  م�����س��ر  اأب����ي  ب��ن  ح�����س��ني 
�ساعر الأندل�ض يف احلكم امل�ستن�سر حينما 

اأن�سد قائال: 

نظر الإله اإلى الربية رحمة
فاختار اأف�سلها لها وتخريا

ملك اأقام العدل يف اأيامه
�سوقاً ف�سار احلق فيه متجرا

وماذا عن م�ساركاتك العلمية
ال��ع��ل��م��ي��ة؛ فقد  اأم���ا م��ا يتعلق مب�����س��ارك��ت��ي 
يف  ال�سعودي  »املجتمع  ع��ن��وان  حت��ت  ك��ان��ت 
فكر امللك خالد بن عبد العزيز من خالل 
خطبه وكلماته«،  فقد وجدت اأن الدرا�سات 
اأب���ع���ادا خمتلفة،  ع���ن امل��ل��ك خ��ال��د ���س��ك��ل��ت 
و�سيا�سيا،  واقت�ساديا  واجتماعيا  تاريخياً 
الجتماعي   البعد  الأب��ع��اد،  تلك  اأه��م  ولعل 
العزيز، رحمه  بن عبد  امللك خالد  فكر  يف 
ال�����س��ع��ودي من  امل��ج��ت��م��ع  اهلل، وت���اأث���ريه يف 

خالل خطبه وكلماته وما اأحدثه يف عهده 
م���ن ت��ن��م��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ط��ال��ت ك���ل اأرك����ان 

دولته.  
ق��ي��م��ة  ف������اإن  ����س���ك  اأدن�������ى   وم�����ن دون 
به من  ت��ربز من خ��الل ما يتفوه  الإن�سان 
اأقوال، فمتى تكلم الفرد ظهرت �سخ�سيته، 
الب�سرية،  النف�ض  تلك  خلد  يف  ي���دور  وم��ا 
م��ن ك��وام��ن اخل���ري ون����وازع ال�����س��ر، وميكن 
اإدراك مدى مالءمتها للحق اأو خمالطتها 
لل�سر، كما اأن الروح الإن�سانية مهما اأخفت 
اأنه  اإل  الزمان؛  ردح��ا من  النقي�سني  اأح��د 
�سياأتي من خالل اأقوالها ما يجعلها تنحاز 

لأحدهما على الآخر.
بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن كالم الإن�سان 
هو اللم�سة الأخرية يف ال�سورة التي تر�سم 
يف اأذهان النا�ض عنه، وهو املعرب القوي عن 

علومهم  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة  وخم��ال��ط��ت��ه��م 
واأفكارهم ومعارفهم. 

امل��رت��ك��ز ال��ث��ال��ث: ال�����س��ف��ات امل��ت��اأ���س��ل��ة 
والتوا�سع  والزهد  كالهدوء  اأ�سال  ذات��ه  يف 
واجلود وامليل للب�ساطة والتعامل بال�سجية 

بدون تكلف. 
امل����رت����ك����ز ال������راب������ع: ح���ب���ه ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
�سبل  وتذليل  حاجاتهم  وتلم�ض  ال�سعودي 

العي�ض اأمامهم. 
املواطنني  م�ساركة  اخلام�ض:  املرتكز 
اأف��راح��ه��م واأت��راح��ه��م، وال��ت��ع��ام��ل معم من 

منطلق اأبوته جتاههم. 
اإمكانيات  ت�سخري  ال�����س��اد���ض:  املرتكز 
الدولة لتحقيق رفاهية املواطن ال�سعودي، 

والإ�سراع يف تقدمي اخلدمات. 
امل��رت��ك��ز ال�����س��اب��ع: و���س��ع امل��ل��ك خ��ال��د 

ن�����س��ب ع��ي��ن��ي��ه ال�����س��ب��اب ال�������س���ع���ودي وذل���ل 
اأمامهم العقبات يف �سبيل ا�ستغالل اأوقاتهم 

و تنمية قدراتهم وتطوير اإمكانياتهم. 
العدل بني كافة  اأقام  الثامن:  املرتكز 
امل�ساواة  بتحقيق  املجتمع؛  و�سرائح  اأف���راد 

بينهم و�سمان حقوقهم.. 
امل���رت���ك���ز ال��ت��ا���س��ع: ����س���ارع اخل���ط���ى يف 
ت���وف���ري امل�������س���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي ت��خ��دم 

املجتمع ال�سعودي.

ماهي اأبرز نتائج بحثكم
باللقاء العلمي الرابع

من خالل كر�سي امللك خالد؟
يف ن��ه��اي��ة ه���ذا ال��ب��ح��ث خ��رج��ت ب��ع��دد من 

النتائج ومنها: 
امل��ل��ك  وخ���ط���ب  ك��ل��م��ات  ج����اءت  اأول: 

من  م�ستمدة  ل�سعبة  عبدالعزيز  بن  خالد 
كتاب اهلل عز وجل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم.
ثانيا: كانت كلمات وخطب امللك خالد 
ال�����س��ع��ودي  ن��ح��و جمتمعه  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ن��اب��ع��ة م���ن اأع���م���اق ذات����ه ون��ب�����س��ات ف�����وؤاده، 
فجاءت �سادقة امل�ساعر ببعدها الجتماعي. 
 ث��ال��ث��ا: ث��م��ة ع��الق��ة م��ن ن���وع خا�ض 
ك��ان��ت ت��رب��ط ب��ي��ن��ه وب���ني ���س��ع��ب��ه يف ال��ب��ذل 
وال����ع����ط����اء غ���ل���ف���ت مب�������ودة ت���ب���ادل���ي���ة ب��ني 

الطرفني. 
امللك  وخ��ط��ب  كلمات  تكن  مل  راب��ع��ا: 
افعاًل  ترجمها  بل  ورق؛  على  ح��ربا  خالد 
كالمه  ف��ك��ان  ال��واق��ع  اأر����ض  على  ملمو�سة 

فعال. 
خ���ام�������س���ا: ح���م���ل���ت ك���ل���م���ات وخ��ط��ب 
امل���ل���ك خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ك���ل م��ع��اين 
لل�سعب  والتنمية  واخل��ري  والرفعة  ال�سمو 

ال�سعودي. 
���س��اد���س��ا: مت��ي��ز امل��ل��ك خ��ال��د يف فكره 
الجتماعي  باإ�سداء التوجيهات والن�سائح 
وامل�����واع�����ظ ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�������س���ع���ودي؛ مم��ا 
الأب��وة  ب��روح  ت��ق��راأ عباراته  واأن���ت  ي�سعرك 

احلانية على �سعبه.   

كلمة اأخرية؟
اأتقدم بال�سكر اجلزيل جلامعة امللك خالد 
بن عبدالعزيز على الن�ساط امللحوظ على 
ال��داخ��ل واخل���ارج،  م�ستوى اجل��ام��ع��ات يف 
وال��ن��دوات،  امل���وؤمت���رات  تنظيم  �سناعة  يف 
�سيما  ول  امل����ج����ال؛  ه����ذا  يف  رائ������دة  وه����ي 
تنوعها الالفت كماً وكيفاً، وهذا ل يتاأتى 
ال���ذي  امل��خ��ل�����س��ني  ال���رج���ال  ب�����س��واع��د  اإل 

ظهرعملهم وا�سحاً جلياً.
املتميزة  العلمية  امل�����س��ارك��ات  وه���ذه   
امللك  كر�سي  يف  ال��راب��ع  العلمي  اللقاء  يف 
خ���ال���د، ل��ه��ي خ���ري ���س��اه��د ع��ل��ى اإجن�����ازات 
هذه اجلامعة الفتية، فكل ال�سكر ملديرها 
معالى الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
ال�سلمي، وال�سكر مو�سول  للقائد امليداين 
لهذا املوؤمتر �سعادة الدكتور اأحمد اآل فائع 
عميد الدرا�سات العليا باجلامعة وامل�سرف 
العلمي،  للبحث  خالد  امللك  كر�سي  على 
العمري  م�سهور  لالأ�ستاذ  ال�سكر  وكذلك 
اآف��اق، ولكافة  اللقاء، ول�سحيفة  على هذا 

القائمني على تنظيم هذا املوؤمتر. 

يف  طريقته  ث��م  وم��ن  التفكري  يف  طريقته 
العمل والت�سرف. 

وب��ع��د ال��ت��اأم��ل وال����ق����راءة امل��ت��اأن��ي��ة يف 
بن عبدالعزيز،  امللك خالد  وكلمات  خطب 
اأن����ه����ا ت���ق���وم ع���ل���ى 9  رح���م���ه اهلل، وج������دت 
البعد  م��رت��ك��زات  متثل  اأ�سا�سية  م��رت��ك��زات 
الج��ت��م��اع��ي يف ف��ك��ر امل��ل��ك خ��ال��د ب��ن عبد 

العزيز وهي على النحو التايل: 
وال��ده  فيه  غر�سه  ما  الأول:   املرتكز 
امل����ل����ك ع���ب���دال���ع���زي���ز م����ن م����ب����ادئ ال���دي���ن 
منذ  ف��ي��ه  تتجلى  جعلها  مم��ا  الإ���س��الم��ي، 
ال�����س��غ��ر؛ ف��ك��ون��ت ���س��خ�����س��ي��ت��ه يف ���س��ب��اب��ه 
عند  وظهرت  كيانه،  يف  ذلك  بعد  وتاأ�سلت 

حكمه يف تعامالته واأقواله.
امل���رت���ك���ز ال����ث����اين: ق���رب���ه م���ن ع��ل��م��اء 
ال�������س���ري���ع���ة واأه��������ل ال���ف���ك���ر وجم��ال�����س��ت��ه��م 
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ضيوف الجامعة

مشهور العمري

ب��ج��ام��ع��ة  الآداب  ك��ل��ي��ة  وك���ي���ل  اأ����س���اد 
ال�سعودي  ال��ت��اري��خ  اأ���س��ت��اذ  ال��ط��ائ��ف، 
ال�سبيعي،  م���رتك  ال��دك��ت��ور  امل�����س��اع��د 
الوطني  التاريخ  يف  اجلامعات  ب��دور 
منذ  وقادتها  امل��ب��ارك��ة،  الأر����ض  لهذه 
عهد املوؤ�س�ض امللك عبدالعزيز، موؤكدا 
نف�سها  ق��دم��ت  اجل��ام��ع��ات  بع�ض  اأن 
تلك  على  للحفاظ  م�سرفة  ك��ن��م��اذج 
الكرا�سي  خالل  من  �سواء  امل�سوؤولية 
امللك  كر�سي  مثل  البحثية  العلمية 
خ��ال��د ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، اأو من 
تاريخ  مقرر  تدري�ض  اإلزامية  خ��الل 
اململكة جلميع الكليات والأق�سام مثل 

جامعة الطائف.
وق���ال »م���ن ل ت��اري��خ جم��ي��د ل��ه، 
ل حا�سر زاهر له، وقيمتنا ومكانتنا 
و�سرفنا هو تاريخنا الإ�سالمي الذي 
ب���ه ك��ن��ا ول زل��ن��ا خ���ري اأم����ة اأخ��رج��ت 

للنا�ض«. 

حدثنا عن م�ساركتك
باللقاء العلمي الرابع

لكر�سي امللك خالد؟
ه����ي درا������س�����ة ب����ع����ن����وان »اجل���م���ع���ي���ات 
اخل���ريي���ة ودوره�����ا مب��ج��ت��م��ع امل��دي��ن��ة 
امل���ن���ورة يف ع��ه��د امل��ل��ك خ��ال��د 1395-

م���ق���دم���ة  اإل���������ى  وق�������س���م���ت   ،»1402
وم���ب���ح���ث���ني وخ������امت������ة، واع����ت����م����دت 
ال���درا����س���ة ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��وث��ائ��ق��ي 
ي�سبق  مل  التي  املحفوظة  والتقارير 

اأن ن�سرت ب�سكل كبري.
الأول عن  امل��ب��ح��ث  وق���د حت���دث 
تاأ�س�ست  التي  اخل��ريي��ة  ال��رب  جمعية 
اأق�����دم  اإح�������دى  ف���ك���ان���ت   ،1379 ���س��ن��ة 
والتي  باململكة  اخل��ريي��ة  اجلمعيات 

ال��رب«،  »�سندوق  اآن���ذاك  ت�سمى  كانت 
وق���دم���ت خ���دم���ات ج��ل��ي��ل��ة ل��ل��ف��ق��راء 

وامل�ساكني والأيتام واملعوزين.
ويف عهد امللك خالد مت ت�سجيلها 
الجتماعية  ال�����س��وؤون  ب���وزارة  ر�سميا 
ب������اأدواره������ا  ف���ق���ف���زت   ،139٦ ����س���ن���ة 
يف  اخل��ريي��ة  الإن�سانية  الجتماعية 
لها  ي�سهد  مل  عظيمة  ق��ف��زات  عهده 
م��ث��ي��ل م��ن ق��ب��ل، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى 44 
يف  اأن�سئت  جديدة  خريية  بر  جمعية 

عهد امللك خالد، يرحمه اهلل.
اأم������ا امل���ب���ح���ث ال����ث����اين ف��ت��ح��دث 
الن�سائية  طيبة  جمعية  ع��ن  خ��الل��ه 
 ،1398 �سنة  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
وم������ا اأف�������س���ح���ت���ه م�����ن جم������ال ل�����دور 
امل�����راأة ال�����س��ع��ودي��ة يف خ��دم��ة ال��وط��ن 
خريية  اإن�سانية  خ��دم��ات  ومواطنيه 
ذات��ي��ة  ب��ج��ه��ود  تاأ�س�ست  وق���د  جليلة، 
فكانت  امل��دي��ن��ة،  ن�����س��اء  م��ن  ملجموعة 
الأول��ى  الن�سائية  اخلريية  اجلمعية 
باملدينة املنورة، و�سكل جمل�ض اإدارتها 
بطاقم ن�سائي، وفيها وزع العمل على 
�سكل جلان خدمية متنوعة، فخدمت 
دوره���ا  وو���س��ل  امل��ج��ت��م��ع  منت�سباتها 
الن�سائية،  وال�سجون  للم�ست�سفيات 
فعلمت ودربت واأهلت واأن�سئ بها اأول 
�سنوي  ���س��وق  ب��ه��ا  وك���ان  للطفل،  ن���اد 

خريي ومنا�سط عدة.

هل ترى اأن اجلامعات ت�سري
يف اجتاه حفظ تاريخ قاداتها؟

ك��ب��ري،  اجل���ام���ع���ات  دور  اأن  ���س��ك  ل   
ودورها فيما يتعلق بالتاريخ الوطني 
ل��ه��ذه الأر�����ض امل��ب��ارك��ة وق��ادت��ه��ا منذ 
طيب  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ض  عهد 
هوية  فتلك  ب��ك��ث��ري،  اأك���رب  ث���راه  اهلل 
اجل��ام��ع��ات  وب��ع�����ض  وولء،  وان��ت��م��اء 

ق����دم����ت ن��ف�����س��ه��ا ك���ن���م���اذج م�����س��رف��ة 
للحفاظ على تلك امل�سوؤولية الكبرية 
���س��واء م��ن خ���الل ال��ك��را���س��ي العلمية 
البحثية ككر�سي امللك خالد بجامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د، اأو م��ن خ���الل اإل��زام��ي��ة 
جلميع  اململكة  ت��اري��خ  مقرر  تدري�ض 
ال���ك���ل���ي���ات والأق���������س����ام م���ث���ل ج��ام��ع��ة 

الطائف على �سبيل املثال.

ما املق�سود بالتنمية الفكرية؟
ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة ان����ف����ت����اح ع��ل��ى 
اأ�سكالها  مبختلف  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��امل 
م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى ق��ي��م��ن��ا وم��ب��ادئ��ن��ا 
اليوم  علينا  يجب  فما  الإ���س��الم��ي��ة، 
ج��م��ي��ع��ا وب���الأخ�������ض ���س��ب��اب��ن��ا وع��م��اد 
م�ستقبلنا، اأن نبني جيال ذهينا واعيا 
فكريا بكل ما يحيط به، مدركا مبن 
يرتب�ض ب��ه يف دي��ن��ه ووط��ن��ه وق��ادت��ه 
وت���اري���خ���ه وم���ك���ان���ت���ه ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 

الأ�سعدة.

كيف تنظر لدور التاريخ
يف نه�ضة البلدان؟ 

ل���ه، ل حا�سر  ت���اري���خ جم��ي��د  م���ن ل 
و�سرفنا  ومكانتنا  وقيمتنا  ل��ه،  زاه��ر 
هو تاريخنا الإ�سالمي العظيم الذي 
ب���ه ك��ن��ا ول زل��ن��ا خ���ري اأم����ة اأخ��رج��ت 
بثوابته  م��ل��ت��زم��ني  بقينا  م��ا  ل��ل��ن��ا���ض 
وقيمه وتعاليمه، فهذه نه�ستنا وهذا 

دوام جناحنا وفالحنا.

كلمة اأخرية؟
امللك  الكبري جامعة  ل�سرحكم  �سكرا 
فقد  "اآفاق"،  يف  لكم  و���س��ك��را  خ��ال��د، 
اللطيفة،  ال�ست�سافة  ب��ه��ذه  �سعدت 
النجاحات  لكم مبزيد من  ومتنياتي 

والبداع.

د. مترك السبيعي:
ال حاضر بال ماض..

وقيمنا الحقيقية تكمن
في تاريخنا اإلسالمي
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رياضة

تغلب على اإلعاقة بالرياضة
الحكمي: إعاقتي منحتني القوة والعزيمة

وتغلبت عليها بالرياضة
سعيد العمري

اللغة  بق�سم  الطالب  احلكمي  اأح��م��د  ن��وه 
الإن�سانية، ولعب  العلوم  كلية  العربية يف 
لذوي  القوى  األعاب  يف  ال�سعودي  املنتخب 
اإلى اإجنازاته خالل  الحتياجات اخلا�سة، 
م�����س��ارك��ات��ه ال�����س��اب��ق��ة م��ع اأخ�����س��ر ال��ق��وى، 

ومنتخب اجلامعة.
واأك��������د  يف ح�������واره م����ع »اآف���������اق« اأن����ه 
بالريا�سة،  الإعاقة   على  التغلب  ا�ستطاع 
ب��اإ���س��رار  موهبته  �سقل  م��ن  مت��ك��ن  ح��ي��ث 
وعزمية، كما جنح يف التوفيق بني الدرا�سة 
والريا�سة؛ مبنح  الوقت املنا�سب لكليهما.

�سرية ذاتية خمت�سرة ؟
اأح�����م�����د ع���ل���ي ح���ك���م���ي در������س�����ت يف م��ع��ه��د 
واملتو�سط  الب��ت��دائ��ي  للمكفوفني،  ال��ن��ور 

والثانوي، ول�ست كفيفا ب�سكل كامل، واإمنا 
اأب�����س��ر ق��ل��ي��ال، ح��ي��ث اع��ت��م��د ع��ل��ى نف�سي، 
وحاليا اأدر�ض بكلية العلوم الإن�سانية ق�سم 

اللغة العربية.

حدثنا عن م�سريتك الريا�سية؟
كنت  حيث  احل���ي،  معهد  يف  بدايتي  ك��ان��ت 
اأمار�ض ريا�سة كرة الهدف، واألعاب القوى، 
وع���ن ط��ري��ق م���در����ض ال��ري��ا���س��ة الأ���س��ت��اذ 
ل��ذوي  اأب��ه��ا  م��رك��ز  يف  �سجلت  �سيف  ح�سن 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، ح��ي��ث ك��ن��ت �سمن 
فريق األعاب القوى، اإذ �ساركت يف م�سابقات 
ح�سلت  ك��م��ا  م،  و800  1500م   مل�����س��اف��ات 
اململكة،  م�ستوى  ع��ل��ى  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
لأل��ع��اب  ال�����س��ع��ودي  للمنتخب  وان�سممت 
الدولية  دب��ي  بطولة  يف  و�ساركت  ال��ق��وى، 
�ساركت  كما   ،2012 ع��ام  اآ���س��ي��ا يف  وب��ط��ول��ة 

ملاذا اخرتت األعاب القوى؟ 
لذوي  املنا�سبة  الوحيدة  الريا�سة  لأنها 
كرة  اإل��ى  اإ�سافة  اخلا�سة،  الحتياجات 

الهدف.
 

هل هناك م�ساركات مقبلة؟ 
الهدف  ا�ستعد للم�ساركة يف بطولة كرة 

مع نادي جدة.

ماذا عن تدريباتك اليومية وهل 
ي�ستطيع العب القوى اأن يتدرب 

بدون مدرب؟
اأن���ا ح��ال��ي��ا اأت�����درب ي��وم��ي��ا حت��ت اإ���س��راف 
مدربي وح�سب الربنامج املعد من قبله.

ما راأيك يف من�ضط األعاب القوى 
باجلامعة؟ 

هناك تناف�ض كبري من الالعبني، كما 
يف  القوى  األ��ع��اب  من�سط  م�سابقات  اأن 
العني  تغطية  على  تعتمد  اجل��ام��ع��ات 

واأن يكون معك دليل.

كيف جمعت بني درا�ستك و�سغفك 
بالريا�سة؟

ا���س��ت��ط��ع��ت ال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني ال���درا����س���ة 
والريا�سة مبنح كل منهما وقته.

كيف ترى الريا�سة اجلامعية 
وماذا ينق�سها؟ 

حت����ت����اج مل��������درب ي�������س���ت���م���ر م�����ع ف���ري���ق 
الح��ت��ي��اج��ات يف ال��ت��دري��ب ع��ل��ى م��دار 
ال�������س���ن���ة، ل���ك���ن ل���الأ����س���ف ح���ال���ي���ا ي��ت��م 
بداية   م��ن  �سهر  ق��ب��ل  امل����درب  تكليف 
تفتقر  ك��م��ا  ي����غ����ادر.  ث���م  ب���ط���ول���ة،  اأي 

الريا�سة اجلامعية للمالعب والأدوات 
واملع�سكرات.

ما مدى ا�ستفادتك
من املن�ساآت الريا�سية

باجلامعة؟
غالبا  لأن��ه��ا  منها؛  ن�ستفيد  ل  اأح��ي��ان��ا 
قبل  م��ن  بن�ساطات  م�سغولة  تكون  م��ا 

الزمالء الأ�سوياء. 

حدثنا عن تطلعاتك الريا�سية 
م�ستقبال؟

على  ب��ط��ولت  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  نتمنى 
م�ستوى اخلليج والعرب  واجلامعات.

كلمه اأخرية؟
�سكرا لكم على ال�ست�سافة.

بالعا�سمة  الهدف  لكرة  يف بطولة اخلليج 
العمانية م�سقط عام 2015.

ماذا عن اجنازاتك الريا�سية؟
على م�ستوى اجلامعة، �ساركت يف بطولتني 
مبدينة جدة عامي 201٦ و2017 وح�سلنا 
الأح�ساء  بطولة  ويف  ال��ث��ال��ث،  امل��رك��ز  على 

حققت املركز الأول.

ملن يعود الف�ضل يف اكت�ضاف موهبتك 
الريا�سية؟

واملنتخب  وال��ن��ادي  املعهد  يف  مدربنا  اإل���ى 
واجلامعة الأ�ستاذ والوالد ح�سن �سيف. 

اأ�سماء ريا�سية تاأثرت بها؟
ل يوجد اأي ا�سم  تاأثرت به، ولكنني اأحب 

الريا�سة.
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أقسام

خالد العمري

����س���دد رئ���ي�������ض ق�����س��م ج����راح����ة ال���وج���ه 
والفكني بكلية طب الأ�سنان باجلامعة، 
ال���دك���ت���ور ���س��ع��د حم��م��د ال��ق��ح��ط��اين، 
اإل��ى  ال��و���س��ول  الكلية   ا�ستهداف  على 
الأداء  حيث  من  العاملية  املعايري  اأعلى 
جمال  يف  العملي  والتطبيق  العلمي، 
مبينا  والفكني،  والوجه  الفم  جراحة 
اأن الكلية لعبت ول تزال، دورا مهما يف 
عدد  تنفيذ  خ��الل  املجتمع من  خدمة 
م��ن ال���ربام���ج ال��ت��ي ح��ظ��ي��ت ب��الإ���س��ادة 
متحركة  ع��ي��ادة  تنفيذ  م��ق��دم��ت��ه��ا،  يف 

ب�سجن اأبها.

متى انطلق الق�سم
وماذا يقدم للطالب الدار�سني؟

والفكني  وال��وج��ه  ال��ف��م  ج��راح��ة  ق�سم 
علوم  يف  الرئي�سية  الأع��م��دة  م��ن  يعد 
ط��ب الأ���س��ن��ان ب��ال��ك��ل��ي��ة وف��ق��ا ل��روؤي��ت��ه 
روؤيته  تتمثل  حيث  واأهدافه،  ور�سالته 
وري��ادي  فعال  دور  للق�سم  يكون  اأن  يف 
التميز  الكلية يف اجتاه  يف منو وتطور 
ال��ع��م��ل��ي وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ال���ه���ادف 

والبناء.
الطالب  ت��دري��ب  فهي  ر�سالته  اأم��ا 
وف���ق امل��ع��اي��ري الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 
وال��وج��ه والفكني،  الفم  جم��ال ج��راح��ة 
والبحث العلمي الهادف والن�سر املحكم 
يف جمال جراحة الفم والوجه والفكني؛ 
ال�سعودي  املجتمع  وحوجه  يتوافق  مبا 
وكذلك  خا�سة،  ع�سري  ومنطقة  عامة 
ت���ق���دمي خ���دم���ة ع���الج���ي���ة ت��خ�����س�����س��ي��ة 
والوجه  الفم  متميزة يف جمال جراحة 

والفكني لأهايل املنطقة. 
ومن اأهداف الق�سم، عمل اأع�ساء 
الطالب،  تدريب  على  التدري�ض  هيئة 
على و�سع اخلطط العالجية ال�سليمة، 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن اك���ت�������س���اب اخل�����ربات 
يوؤهلهم لعالج  والعلمية، مما  العملية 
م���ر����س���اه���م وف�����ق امل���ع���اي���ري ال��ع��امل��ي��ة؛ 
التقنية  ب���اخل���ربات  ال��ت�����س��ل��ح  وك���ذل���ك 
ج��راح��ة  جم���ال  يف  وال��ت��ع��ل��م  للتطبيق 

الفم والوجه والفكني.
ك���م���ا ي����وف����ر ال���ق�������س���م اخل����دم����ات 
الطبية املتميزة يف جمال جراحة الفم 

بقية  مع  ويتوا�سل  والفكني،  وال��وج��ه 
عالجية  خدمة  لتقدمي  التخ�س�سات 

متكاملة.
موحد  كفريق  الق�سم  يف  ونعمل 
للبحث يف  الكلية  الأق�سام يف  بقية  مع 
جمالت الأمرا�ض املتوطنة يف منطقة 
ع�����س��ري، واأي�������س���ا اأب���ح���اث وق���اي���ة ال��ف��م 
والأ���س��ن��ان والأب���ح���اث ال��ت��ي ت��ط��ور من 
والوجه  الفم  جراحة  جم��ال  يف  الأداء 

والفكني.

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

ي�����س��ج��ع ال���ق�������س���م ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل��ح��ك��م��ة، وك��ذل��ك ح�����س��ور امل���وؤمت���رات 
يجعل  مما  والعاملية؛  املحلية  العلمية 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض م��واك��ب��ني 

للتطور يف هذا املجال.
الأ�ساتذة  اأن وجود نخبة من  كما 
يف ال��ق�����س��م م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات 
والتعدد الثقايف والعلمي، يرثي املكان 
بتعدد اخلربات والتوا�سل مع خمتلف 

املراكز العلمية.
الق�سم لعمل تعاون دويل  وي�سعى 
يف جم��ال ج��راح��ة ال��وج��ه وال��ف��ك��ني يف 
ع���دة ج��ام��ع��ات ع��امل��ي��ة لإت���اح���ة امل��ج��ال 
والطالب  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اأمام 
لال�ستفادة من اخلربات العاملية يف هذا 
املجال بعد اأخذ املوافقات الالزمة من 

جهات الخت�سا�ض.

ما الربامج امل�ستحدثة
يف كلية طب الأ�ضنان بو�ضفها

من الكليات الن�ضطة يف براجمها؟
يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية مت ف��ت��ح ب��رام��ج 
التخ�س�ض للبورد ال�سعودي يف خمتلف 
اخلربات  من  لال�ستفادة  التخ�س�سات 
لدي اأع�ساء هيئة التدري�ض يف تخريج 
ال�سعوديني  الأخ�����س��ائ��ي��ني  م��ن  نخبة 
واملنطقة  الكلية  مل�سرية  دعما  ليكونوا 
املناهج  حتديث  حاليا  ويتم  اجلنوبية، 
ب��ال��ق�����س��م مم���ا ي���واك���ب مل��ع��اي��ري جل��ان 

العتماد املحلية والعاملية.

ماذا عن برنامج االمتياز
لطب االأ�سنان؟

ب����رن����ام����ج الم����ت����ي����از ي�����ب�����داأ ب��ع��د 
ال��ت��خ��رج، وي��ك��ون مل��دة 12 ���س��ه��را، وفيه 
ي���ق���وم ط��ب��ي��ب الم���ت���ي���از ب��ال��ع��م��ل مل��دة 
اأ���س��ه��ر يف ال���ط���وارئ وال��ت�����س��خ��ي�����ض،   ٦

والعيادة العامة.
وخ��الل هذه امل��دة يطبق الطبيب 
جميع جمالت طب الأ�سنان من حيث 
الت�سخي�ض والعالج املتكامل للمر�سي 
باإ�سراف مبا�سر من ال�ست�ساريني مما 
وخرباتهم  العلمية  معرفتهم  ي��وط��د 

العملية. 
ك���م���ا ي���ت���ي���ح ال����ربن����ام����ج ل��ط��ب��ي��ب 
الم���ت���ي���از يف ال�����س��ت��ة اأ���س��ه��ر الأخ�����رى، 
يود  ال��ذي  املركز  اأو  امل�ست�سفى  اختيار 
التدريب فيه خارج كلية طب الأ�سنان، 
وذل���ك لال�ستفادة م��ن خ���ربات وزي���ادة 
مل��ا لذلك  اأخ���رى،  الحتكاك يف م��راك��ز 

د. سعد القحطاني: »طب األسنان« تتطلع
ألجود المعايير العالمية في ممارساتها العلمية

من اأثر بالغ يف تنمية مهارات الطبيب، 
وزيادة خربته العملية والعلمية.

كيف ي�سهم الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

املجتمع،  خ��دم��ة  يف  رائ���د  دور  للق�سم 
ح���ي���ث �����س����ارك ب��ف��اع��ل��ي��ة يف ال���ربام���ج 
ال����ت����وع����وي����ة ال���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة ال�����س��ح��ي��ة 
ال��ع��الج��ي��ة ب��ك��ل م��ن ت��ه��ام��ة ق��ح��ط��ان، 
وحمافظة تثليث، وحمافظة الربوعة، 
وحم���اف���ظ���ة حم���اي���ل ع�������س���ري، وم���رك���ز 

احلري�سة.
ومت خالل هذه الربامج، معاجلة 
احل���الت اجل��راح��ي��ة م��ن قبل الأط��ب��اء 
وال���س��ت�����س��اري��ني، وحت��وي��ل م��ا ي�سعب 
من معاجلات اإلى الكلية لعمل الالزم. 
وال��وج��ه  ال��ف��م  ج��راح��ة  ق�سم  اأدى  كما 

ب��رام��ج  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا  دورا  وال��ف��ك��ني، 
اجلامعة  ب��ني  م��ا  املجتمعية  ال�سراكة 
وامل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ج��ون ب��اأب��ه��ا، 
معايل  من  كرمية  موافقة  بعد  وذل��ك 
العيادة  رابطت  حيث  اجلامعة،  مدير 
وقدمت  اأبها،  ب�سجن  للكلية  املتحركة 
للحالت  متكاملة  ج��راح��ي��ة  خ��دم��ات 
اجل���راح���ي���ة ل��ل�����س��ج��ن��اء وامل���ح���ول���ة من 
عيادة الأ�سنان بال�سجن، وحظيت هذه 
اخلطوة بقبول كبري من اإدارة ال�سجن 
والنزلء، حيث كان ي�سعب حتويل هذا 
الكم الهائل من النزلء خارج ال�سجن 

لتلقي العالج.
العيادات  يف  الق�سم  �سارك  اأي�سا، 
ال�سامل  التاأهيل  مبركز  ال�ست�سارية 
ب����اأب����ه����ا، وع�����ال�����ج احل���������الت ال�����س��ع��ب��ة 

واخلا�سة.

ما هي تطلعاتكم امل�ستقبلية 
لتطوير الق�سم؟

ن��ط��م��ح ل��ل��و���س��ول اإل����ى اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري 
ال��ع��ل��م��ي،  الأداء  ح��ي��ث  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة 
ج��راح��ة  جم���ال  يف  العملي  والتطبيق 
الفم والوجه والفكني، وتطوير الكلية 
يف  والتميز  املهني  التميز  وراء  �سعيا 

جمال البحث العلمي.

كلمه لطالب الق�سم؟
ال��ط��الب ه��م ع��م��اد ه���ذا ال��وط��ن، وك��ل 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ل���ه���م، ف��ع��ل��ي��ه��م ب��الج��ت��ه��اد 
امل��رات��ب، وحمل  اأع��ل��ى  وامل��ث��اب��رة لبلوغ 
راي������ة ال���ت���ط���وي���ر وال��ت��ن��م��ي��ة يف وط���ن 
امل���واط���ن  ت��ن��م��ي��ة  ل ي���دخ���ر ج���ه���دا يف 
وال���و����س���ول ب�����اإذن اهلل ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي���ة 

اململكة 2030.

طب األسنان.. حرب قديمة ضد دودة الفم
ط��ب الأ���س��ن��ان ه��و ف��رع م��ن ف���روع الطب، 
ي��خ��ت�����ض ب��درا���س��ة وت�����س��خ��ي�����ض وم��ع��اجل��ة 
والأ�سنان  والفكني  والوجه  الفم  اأمرا�ض 
منها،  وال��وق��اي��ة  بها  املحيطة  والأن�����س��ج��ة 

ويتفرع اإلى العديد من الخت�سا�سات.
اأق��دم ممار�سة م�سجلة  ويبلغ عمر 
ووج��دت  �سنة،   14000 الأ���س��ن��ان،  لطب 
بوا�سطة  تنظيفه  مت  ل�سن  اإيطاليا  يف 
العثور  اأي�سا  مت  كما  ال�����س��وان،  اأح��ج��ار 
الأ�سنان  طب  ممار�سة  تثبت  اأدل��ة  على 
يف بالد ال�سند قبل امليالد ب� 7000 �سنة، 
"مهر  ب��اح��ث��ون م��ك��ان��ا يف  ح��ي��ث وج����د 
اأنه كان خم�س�سا لعالج  غاره"، يعتقد 

اأمرا�ض الأ�سنان بوا�سطة اأدوات بدائية 
كاأقوا�ض احلفر، ويبدو اأن ذلك يتم من 
ملحاكاة  وف��ق��ا  متخ�س�سني  م��ه��رة  قبل 
ا�ستخدمت  التي  القدمية  الأدوات  هذه 

يف الع�سور القدمية.
كما ات�سح فاإن فعالية هذه الأدوات 
ومنا�سبتها هي اأقدم عملية ح�سو اأ�سنان 
ومت  �سلوفينيا،  يف  ���س��ن��ة   ٦500 ل���  ت��ع��ود 

ا�ستخدام �سمع الع�سل فيها.
وي�سف ن�ض �سومري يعود ل� 5000 
�سبب  الفم"  "دودة  امل���ي���الد،  ق��ب��ل  ���س��ن��ة 
اأدل��ة  على  ع��رث  كما  الأ���س��ن��ان،  لت�سو�ض 
ت�����س��ادق ع��ل��ى ه���ذا الع��ت��ق��اد يف ك��ل من 

+ 
ق
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وال�سيني،  وال��ه��ن��دي،  امل�سري،  التاريخ 
ذكر  اإل��ى  اإ�سافة  هومريو�ض،  والياباين 

دودة الفم يف كتاباته اأي�سا.
ع�سر  ال����راب����ع  ال���ق���رن  اأواخ�������ر  ويف 
�سادق اجلراح Guy de Chauliac على 
ت�سو�ض  م�سببات  م��ن  ال���دود  اأن  اع��ت��ق��اد 

الأ�سنان.
وتنت�سر و�سفات عالج اآلم الأ�سنان 
والتهاباتها يف برديات الالهون، وبردية 
اإي�����رب������ض، وب����ردي����ة ب���روغ�������ض، وب���ردي���ة 
ه��ور���س��ت يف م�����س��ر ال��ق��دمي��ة يف ب��ردي��ة 
ال�سابع  القرن  املكتوبة يف  �سميث  اإدوي��ن 
ع�سر قبل امليالد، ولكن ُيعتقد اأنها تعك�ض 

جتارب تعود ل� 3 اآلف �سنة قبل امليالد. 
لك�سور  ع��الج��ي��ة  ط���رق  مناق�سة  ومت���ت 
الفك يف القرن الثامن ع�سر قبل امليالد، 
"د�ستور  حمورابي  �سريعة  اأ���س��ارت  حيث 
قوانني يف عهد �ساد�ض ملوك مملكة بابل 
مرتني  الأ�سنان  خلع  لعملية  القدمية" 
يف �سياق العقوبات، كما ك�سفت فحو�سات 
ل��ب��ق��اي��ا امل�����س��ري��ني ال��ق��دم��اء وال���روم���ان 
وال���ي���ون���ان���ي���ني ع���ن حم������اولت ل��ت��زوي��د 

الأ�سنان بقواعد �سناعية.
اأن ي��ك��ون ه��ذا  وه���ن���اك اح��ت��م��ال��ي��ة 
امل���ح���اولت، ك���ان يطبق على  ال��ن��وع م��ن 

املتوفني لتجنب ت�سوههم.
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أساتذة

د. سحر الموسى: أربعة أهدف أسعى إلى تحقيقها..
أبرزها تطوير التدريس

هنادي الشهراني

التدري�ض  وط��رق  املناهج  اأ���س��ت��اذة  ك�سفت 
ب��اأب��ه��ا  ل��ل��ب��ن��ات  ال��رتب��ي��ة  امل�����س��اع��دة بكلية 
ال��دك��ت��ورة ���س��ح��ر ي��ح��ي��ى امل��و���س��ى، خ��الل 
احل�����وار ال����ذي اأج���رت���ه م��ع��ه��ا »اآف������اق« اأن 
التعليم  الإن�سان من خالل  ببناء  �سغفها 
املناهج  لتخ�س�ض  اختيارها  خلف  يقف 
اإلى  تطمح  اأنها  مبينة  التدري�ض،  وط��رق 
خ��الل  م��ن  تطويرالتعليم  يف  امل�ساهمة 
اإث���راء جم��ال الرتبية بكل م��ا ه��و جديد 

وهادف.

ما �سبب اختيارك
لهذا التخ�س�ض؟ 

التعليم  خالل  من  الإن�سان  ببناء  �سغفي 
ك����ان ال�����س��ب��ب الأب������رز يف اخ���ت���ي���اري ل��ه��ذا 

التخ�س�ض.

ما الق�سايا التي ت�سغل بالك 
كاأكادميية؟ 

الرتبية  جم���ال  يف  اجل��وه��ري��ة  الق�سية 
بالتطبيقي  ال��ن��ظ��ري  رب���ط اجل��ان��ب  ه��ي 
وم��واك��ب��ة  للمعلمات  امل��ه��ن��ي  ال��ت��اأه��ي��ل  يف 

التطورات احلديثة.

وما العوامل التي اأ�سهمت
يف تطوير اأدائك الأكادميي؟ 

خالل  م��ن  مت  الك��ادمي��ي  الأداء  تطوير 
وامل���وؤمت���رات وال��ن��دوات  ال��ربام��ج  ح�سور 
والدورات التخ�س�سية والطالع امل�ستمر 

على امل�سادر املتنوعة واحلديثة.

كيف تنظرين لتجربتك
يف الن�ضاط الطالبي؟ 

جت��رب��ت��ي يف ال��ن�����س��اط ال���ط���الب���ي ك��ان��ت 
الكثري  اأك�سبتني  و�سيقة،  ممتعة وجميلة 
م����ن امل�����ه�����ارات امل���خ���ت���ل���ف���ة،  واأت�����اح�����ت يل 
ال��ط��ال��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال��ف��ر���س��ة 

الالمنهجية.

وماذا عن ال�سعوبات
التي واجهتك خالل م�سريتك؟ 

اإذا ح�����س��رت ال��ه��م��ة وال��ع��زمي��ة وال��رغ��ب��ة 
ال��ق��وي��ة ف��ال��ع��ق��ب��ات وال�����س��ع��وب��ات ل تكاد 

تذكر يف م�سرية التعليم.

اأهداف ت�سعني اإلى حتقيقها
من خالل عملك كاأ�ستاذة؟

اأ�سا�سية  ج��وان��ب  اأرب����ع  تت�سمن  اأه����دايف 
اجلامعة  وخدمة  التدري�ض  تطوير  وهي 
وتنمية  العلمي  البحث  واإث��راء  واملجتمع 

ال�سخ�سية.

ما اأهم م�ساركاتك
البحثية والعلمية؟

م�������س���ارك���ة يف جم�����ال ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة، 
وم��ع��اي��ري اجل�����ودة وال��ت��دري�����ض ال��ف��ع��ال، 

وبرامج التفكري املختلفة.

+ 
ق

فا
آ

طرق التدريس.. مبادئ مستخدمة في عملية التعليم
ي��ع��ت��م��د اخ��ت��ي��ار ط��ري��ق��ة ال��ت��دري�����ض اأو 
اأ�ساليب ل�ستخدامها اإلى حد كبري على 
املعلومات اأو املهارات التي يتم تدري�سها، 
وحما�ض  بكفاءة  تتاأثر  اأن  اأي�سا  وميكن 
الطالب اأنف�سهم. وتعد طرق التدري�ض 
م��ب��ادئ  ال��ت��ع��ل��ي��م جم��م��وع��ة  اأو ط����رق 
التعليم  عملية  يف  ت�ستخدم  واأ���س��ال��ي��ب 
ال�سفية،  امل�����س��ارك��ة  ع���ادة  ت�سمل  وال��ت��ي 
اأو  العملي،  والتبيان  واحلفظ،  التالوة 

مزيج منهم.

طرق التدريس
امل���ح���ا����س���رات، هو  اإل���ق���اء  اأو  ال�������س���رح، 

ع��م��ل��ي��ة ت��دري�����ض م���ن خ����الل اإع���ط���اء 
ال��ذي  للمو�سوع  منطوقة  تف�سريات 
ي�ستعمل  م��ا  وغالبا  تدري�سه؛  �سيتم 
خ����الل ال�������س���رح امل��ع��ي��ن��ات ال��ب�����س��ري��ة 
مل�ساعدة الطالب على ت�سور املو�سوع 

اأو امل�سكلة.

التبيان العملي
ع��م��ل��ي��ة ت��دري�����ض م���ن خ����الل اأم��ث��ل��ة اأو 
جت�����ارب، ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ق���د ي��ق��وم 
م���در����ض ال��ع��ل��وم ب��ت��ع��ل��ي��م ف��ك��رة م���ا عن 
وميكن  للطالب،  جتربة  اإج��راء  طريق 
ا����س���ت���خ���دام ال��ت��ب��ي��ان ال��ع��م��ل��ي لإث���ب���ات 

معلومة من خالل جمموعة من الأدلة 
الب�سرية واملنطق املرتبط بها.

ال��ت��ب��ي��ان ال��ع��م��ل��ي مم��اث��ل ل��رواي��ة 
ق�سة مكتوبة اأو اإعطاء اأمثلة من حيث 
املعلومات  ب��رب��ط  للطالب  ت�سمح  اأن��ه��ا 
امل���ق���دم���ة اإل������ى و����س���ع���ه���م ال�����س��خ�����س��ي، 
وي�����س��اع��د  ال��ت��ب��ي��ان ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى رف��ع 
تذكر  وتعزيز  الطالب  اهتمام  م�ستوى 
احلقائق  ات�سال  توفر  لأنها  املعلومات 

والتطبيقات يف احلياة اليومية.

تعلم تعاوني
التعاون يتيح للطالب امل�ساركة بن�ساط 

يف عملية التعلم من خالل احلديث مع 
بع�سهم البع�ض وال�ستماع اإلى وجهات 
نظر الآخر، كما  يوؤ�س�ض رابطا  �سخ�سيا  

بني الطالب ومو�سوع الدرا�سة.

التعلم عن طريق التدريس
بدور  الطالب  يقوم  الطريقة،  ه��ذه  يف 
ولكي  امل���ادة.  اأقرانهم  ويدر�سون  املعلم 
ي��ن��ج��ح ال��ط��ال��ب يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دري�����ض، 
مبا  جيد  ب�سكل  امل���ادة  يتملك  اأن  عليه 
اأقرانهم. وبالتايل،  فيه الكفاية لتعليم 
وي��ع��زز  بالنف�ض  ث��ق��ة  ال��ط��ال��ب  يكت�سب 

مهارات الت�سال والتوا�سل.

• اأ�ستاذة املناهج وطرق التدري�ض امل�ساعدة.
• بكالوريو�ض اأحياء.

• دبلوم عايل يف الرتبية العامة.
• ماج�ستري الفل�سفة يف الرتبية »املناهج وطرق التدري�ض«.

• دكتوراه الرتبية يف الفل�سفة »املناهج وطرق التدري�ض«.
• مدربة حمرتفة يف التنمية الب�سرية وتطوير الذات، معتمدة 
من كل من املركز الكندي للتدريب وال�ست�سارات، والأكادميية 
الأمريكي،  وال��ب��ورد  بلندن،  الب�سري  الت���زان  لإع���ادة  الدولية 

واملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
• مدربة معتمدة يف عدد من الربامج مثل برنامج تريز حلل 
الإبداعي  للتفكري  �سكامرب  اإبداعية، وبرنامج  امل�سكالت بطرق 

وغريها.
• حا�سلة على العديد من الدورات التدريبية يف جمالت عدة 

مثل  حت�سني العمل الإداري، وجمال البحث العلمي، وتطبيقات 
احلو�سبة ال�سحابية يف التعليم وغريها.

• كبرية مدربني يف برنامج حتليل ال�سخ�سية عن طريق خط 
اليد والتوقيع.

• حا�سلة على دبلوم يف الربجمة اللغوية الع�سبية، ودبلوم يف 
برامج التعلم ال�سريع.

الربامج  بتقدمي عدد من  املجتمع  �ساركت يف جمال خدمة   •
التدريبية.

امللك خالد،  الثقافية بجامعة  الأن�سطة  �ساركت يف عدد من   •
كما �ساهمت يف اإعداد وتن�سيق الأن�سطة الطالبية باجلامعة.

وزارة  الإب���داع، برت�سيح  الأول يف جم��ال  املركز  • حا�سلة على 
التعليم العايل.

• حا�سلة على جائزة الإ�سرار لعام 2014 من وزارة العمل.

بطاقة

طموحاتك يف املجال العلمي والعملي؟
اأطمح اإلى امل�ساهمة يف تطوير التعليم من 
خ���الل اإث�����راء جم���ال ال��رتب��ي��ة ب��ك��ل م��ا هو 

جديد وهادف.

كيف وفقت بني العمل
االإداري واالأكادميي؟ 

ال��ت��ع��اون امل��م��ي��ز واجل��ه��د ال��رائ��ع لفريق 
ال��ع��م��ل م���ن اأع�������س���اء وط���ال���ب���ات ���س��اه��م 
وحتقيق  العمل  �سغوط  تقليل  يف  كثريا 
كل  فلهم  احل��م��د؛  وهلل  بتميز  الأه����داف 

ال�سكر والتقدير.
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أساتذة

حتى ال يضعف منتجنا
كرم معايل مدير اجلامعة �ستة طالب من اجلامعة ح�سلوا على جوائز 
ابتكار  الإل��ك��رتون��ي��ة،  البطاقة  ابتكار  مثل  خمتلفة  اب��ت��ك��ارات  يف  عاملية، 
الثالجة الذكية، ابتكار جهاز لقيا�ض �سكر الدم عن طريق التنف�ض، املاكينة 

امل�سنفة للم�ساحف، اخرتاع جهاز لتنظيف الأ�سنان والل�سان.
مب��ث��ل ه�����وؤلء ال���ط���الب ت��ف��خ��ر اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��م ال��دع��م 
اأدراج اجلامعة  والرعاية املطلوبة، وحتى ل يكون م�سري هذه البتكارات 
ويتم عر�سها يف املعار�ض واملوؤمترات لأجل احل�سول على جوائز والكتفاء 
البتكارات  ه��ذه  لتطوير  ق��وى  دع��م  لهذه اجلهود  يكون  اأن  بد  بذلك، ل 
ليتم ا�ستخدامها فعليا لراحة الإن�سان ويكون لهوؤلء الطالب الريادة يف 
هذا املنتج، واأنه ابتكار �سعودي نافع للب�سرية؛ كغريه من البتكارات التي 

�ساعدت الإن�سان يف خمتلف جمالت حياته.
هذه دعوة �سادقة بتبني هذه امل�ساريع وال�سعي يف تطويرها وايجاد 
�سعوديا  منتجا  لتكون  وتوزيعها  اإنتاجها  يف  ي�سهم  ال��ذي  امل��ايل  ال��داع��م 
وري��ادة  والإب����داع  املوهبة  مركز  مدير  بكالم  خ��ريا  وا�ستب�سرنا  خال�سا. 
الأعمال الدكتور حممد بن خما�ض املغربي باأن جميع البتكارات احلا�سلة 
مما  اجلامعة،  داخ��ل  الأع��م��ال  حا�سنة  يف  �ستدخل  العاملية  اجل��وائ��ز  على 
يجعلها يف امل�ستقيل القريب �سركات نا�سئة داعمة لقت�ساد بالدنا الغالية، 

وهذا كالم مفرح جلميع املبتكرين يف اجلامعة.
املخرتعني  م��ن  الكثري  عليه  م��ر   ،1430 ع��ام  اإن�����س��ائ��ه  منذ  ف��امل��رك��ز 
الذين تقدموا بابتكارات جيده؛ ولكنها مل تر النور ومل ن�سمع عنها غري 
م�ساركاتها يف املعار�ض واملوؤمترات، فلم نعلم عن جهاز اأو ابتكار خرج من 
ابتكار  يف  امل�ستثمرين  من  وتق�سريا  تخوفا  هناك  ب��اأن  اأع��رف  اجلامعة، 
الطالب ال�سعودي، وعدم اقبالهم على دعم هذه املواهب وتبني اأفكارهم، 
ما  وب��ني  ابتكارات  من  الطالب  يقدمه  ما  بني  مفقودة  حلقة  هناك  واأن 
تبذله مراكز املوهبة يف مدار�سنا وجامعاتنا يف التوجه للم�ستثمر املنا�سب 
لالبتكار؛ لأننا ن�ساهد ف�سال كبريا بني مراكز املوهبة والإبداع يف املدار�ض 
اأن كل مركز  اأن تكمل بع�سها؛ ولكن املالحظ  التي يفرت�ض  واجلامعات 

يعمل منفردا وهذا ما ي�سعف منتجنا.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

منال األمين

العلوم  بكلية  وال��ن��ق��د  الأدب  اأ���س��ت��اذة 
الدكتورة  اجل��ن��وب  بظهران  والآداب، 
انت�سار مهدي عبد اهلل �سديق ك�سفت 
يف حوار اأجرته معها »اآفاق« اأن احلركة 
يف  ط��وي��ل  ب��اع  لها  ال�سعودية  الأدب��ي��ة 
جمال الأدب العربي، حيث تزخر وبها 
ب���الأدب���اء الأف�����ذاذ، مم��ن ي�����س��ار اإليهم 
بالبنان، م�سرية اإلى اأنها  من املعجبات  
بالن�ض  لهتمامه  ال�سعودي؛  ب��الأدب 

الأدبي �سكال ومو�سوعا.  

متى التحقت
بجامعة امللك خالد؟  

التحقت بجامعة امللك خالد متعاقدة 
ع���ام  2014، وق��ب��ل ال��ت��ح��اق��ي ب��ه كنت 
اأق���ي���م يف ال�����س��ع��ودي��ة، وب��ال��ت��ح��دي��د يف 
حيث  اأ���س��رت��ي،  م��ع  ال�سرقية  املنطقة 

كان يعمل والدي.  

حدثينا عن جتربة عملك 
باجلامعات ال�سودانية؟

عملت بجامعة الزعيم الأزهري، وهي 
يف   2004 ال��ع��ام  منذ  حكومية  جامعة 
م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ث��م  حم��ا���س��ر،  وظيفة 
اأ�ستاذ م�ساعد  ثم متعاونة  عام 2009، 

باجلامعة الوطنية 2005. 

ما هي اهتماماتك ؟
اهتم بالقراءة والطالع  والهتمامات 
الأهل   مع  والعالقة  الأخ��رى  املنزلية 

وال���ت���وا����س���ل؛ اأم������ا ع����ن اه��ت��م��ام��ات��ي 
البحثية فهي يف جمال الأدب ب�سورة 
عامة، والأدب اجلاهلي ب�سورة خا�ض. 

ما املواد التي قمت بتدري�سها؟ 
الأدب  وم��ن��ه��ج  امل���ق���ارن  الأدب  در���س��ت 
واأ�سرفت  العربي،  وال�سعر  الإ�سالمي 

على بحوث تخرج عديدة. 

م�سهود لك بحب الطالبات
ما �سر ذلك؟

ودوري  بناتي،  يل  بالن�سبة  الطالبات 
تربوي واأك��ادمي��ي، ولب��د من املعاملة 

الطيبة.  

اإلى اأي مدى ي�سهم زوجك 
الربوف�ضور قر�ضي يف عملك 

خا�سة واأنه يالزمك باململكة؟ 
زوج������ي ق���ر����س���ي حم���م���د ع���ل���ي ف�����س��ل 
ال�����س��ي��د، ل��ه ال��ق��دح امل��ع��ل��ى يف جناحي 
ف��ه��و يعينني  امل���ق���ام،  ه����ذا  وو����س���ويل 

ويدعمني كثريا يف جمالت احلياة.  

هل تختلف ظروف الطالبة 
بظهران اجلنوب عن غريها 

باجلامعات ال�سعودية؟
ب��ال��ط��ب��ع ت��خ��ت��ل��ف ظ������روف ط��ال��ب��ات 
ظ������ه������ران اجل������ن������وب ع�������ن  ط���ال���ب���ات 
ال��الت��ي يدر�سن  اجل��ام��ع��ات الأخ����رى 
ت��دري�����س��ا م���ب���ا����س���را؛ ول���ك���ن ال��ت��ع��ل��ي��م 
الإل�����ك�����رتوين ه����و ال���ب���دي���ل ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
بن�سبة  التجربة  جنحت  وقد  املبا�سر، 

ب���ظ���ه���ران  الآداب  ك���ل���ي���ة  يف  ك����ب����رية 
اجلنوب. 

على ماذا يعتمد النقد االأدبي 
واأنت متخ�ض�ضة يف الأدب 

والنقد؟
يعتمد النقد الأدبي على الن�ض الأدبي 
و�سناعته  وعلى الأدباء ونتاجهم عرب 

الع�سور املختلفة. 

ما روؤيتك لالأدب العربي باململكة 
العربية ال�سعودية؟ 

احل���رك���ة الأدب����ي����ة ال�����س��ع��ودي��ة ح��رك��ة 
الأدب  واف��رة يف جمال  باأ�سهم  �سربت 
ما  الأف���ذاذ  الأدب���اء  وبها من  العربي، 
ي�سار اإليهم بالبنان، واأنا من املعجبات 
يهتم يف  لأن���ه  ال�سعودي  ب����الأدب  ج��دا 

الن�ض الأدبي  بال�سكل واملو�سوع. 

كيف ترين اإقبال الطالبات
على تعلم اللغة العربية؟

العربية  اللغة  على  الطالبات  اإق��ب��ال 
اأن  واأمت��ن��ى  ت��ق��دي��ري،  ح�سب  �سعيف 
ي��ك��ون الإق���ب���ال ع��ل��ى ال��ل��غ��ة اأك���رث مما 
الأم  اللغة  اإن��ه��ا  حيث  الآن،  عليه  ه��و 
والأه�������م؛ ف��ه��ي ل��غ��ة اخل��ط��اب��ة ول��غ��ة 

القراآن. 

ما اأقرب املناهج ا�ستيعابا
لدي الطالبات االأدب اأم النقد, 

وملاذا؟
لكن  متالزمان،  خطان  والنقد  الأدب 
ال��ط��ال��ب��ة  ت��ب��دو اأق����رب م��ي��ال ل���الأدب؛ 

وال��وج��دان  بامل�ساعر  يرتبط  فن  لأن��ه 
ولي�ض العقل فقط. 

كيف ترين اهتمام اجلامعة 
بتطوير املناهج؟

بعملية  خ���ال���د  امل���ل���ك  ج��ام��ع��ة  ت��ه��ت��م 
ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج ب�����س��ورة دوري����ة عرب 
جلان خمت�سة ومنظمة؛ وذلك ح�سب 
يف  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ط��ورات  املقت�سيات 

كافة �سروب العلوم والآداب.
ول�������دي وج����ه����ة ن���ظ���ر يف ب��ع�����ض 
ال��ت��و���س��ي��ف��ات، ف��ت��ج��دي��ن اأح��ي��ان��ا كتبا 
وهي  التو�سيف؛  �سمن  مدرجة  غري 
واأرج�����و  ط��رح��ه��ا،  اأردت  ن��ظ��ر  وج���ه���ة 

النظر اإليها بعني العتبار.  

ر�سالة  وجهيها ملن �سئت؟
على  واحثهن  للطالبات  ر�سالة  اأوج��ه 
اغتنام الفر�ض التي توفرها اجلامعة، 
من  لتنهل  ال�سعاب   لتذليل  و�سعيها 
التكنولوجيا والتطور  العلوم وتواكب 
اإلى  وجمتمعها  بنف�سها  ترتقي   حتى 

اأعلى املراتب.  

�سوت �سكر اإلى اأي جهة
تبعثني به؟

للمملكة  واأ����س���م���ل���ه   اأج����زل����ه  ال�����س��ك��ر 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ق���ي���ادة و���س��ع��ب��ا، 
وجل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د خ��ا���س��ة ال��ت��ي 
ا���س��ت��وع��ب��ت��ن��ي ���س��م��ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����ض، واأن����ا ممتنة ل��ه��ا و���س��اك��رة 

لهذا ال�سرح العظيم. 

هل من كلمة اأخرية؟
حفظ اهلل هذه البالد املقد�سة واأدام 
عنها  واأب��ع��د  وقدا�ستها  عزها  عليها 
ك���ل م���ك���روه، وج��ع��ل��ه��ا ���س��خ��اء رخ���اء 
امل�����س��ل��م��ني، ث��م ال�سكر  ب���الد  و���س��ائ��ر 

متمثلة  خالد  امللك  جلامعة  اأوف���ره 
التي تزين  ال��درة  اآف���اق«  يف �سحفية 
ج��ي��د اجل���ام���ع���ة« وال���ت���ي اأت���اح���ت يل 
هذه امل�ساحة، واأمتنى اأن اأكون �سيفة 

خفيفة. 

أستاذة األدب والنقد
د. انتصار صديق: 
إقبال الطالبات
على تعلم اللغة 
العربية ضعيف

+ 
ق

فا
آ

األدب .. فن التعبير عن العواطف واألفكار والخواطر 
ال��ت��ع��ب��ري  اأ�����س����ك����ال  اأح�������د  ه����و  الأدب 
الإن�ساين عن جممل عواطف الإن�سان، 
باأرقى  وهواج�سه،  خواطره  و  واأفكاره 
الأ���س��ال��ي��ب ال��ك��ت��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��وع من 
ال�سعر  اإل���ى  املنظوم  ال��ن��رث  اإل���ى  ال��ن��رث 
املوزون؛ لتفتح لالإن�سان اأبواب القدرة 
عنه  ي��ع��رب  اأن  مي��ك��ن  ل  ع��م��ا  للتعبري 

باأ�سلوب اآخر. 
وثيقا  ارت��ب��اط��ا  الأدب  وي��رت��ب��ط 
ب���ال���ل���غ���ة؛ ف���ال���ن���ت���اج احل���ق���ي���ق���ي ل��ل��غ��ة 
اللغة  بهذه  امل��دون��ة  والثقافة  امل��دون��ة 
الأدب  اأ���س��ك��ال  �سمن  حمفوظا  ي��ك��ون 
وجت��ل��ي��ات��ه، وال���ت���ي ت��ت��ن��وع ب��اخ��ت��الف 

امل���ن���اط���ق وال���ع�������س���ور، وت�����س��ه��د دوم����ا 
الع�سور  وت���ط���ورات م��ع م��ر  ت��ن��وع��ات 

والأزمنة.
اأق��وال ع��دة  تناولها الأدب،  وثمة 
ومنها ما قاله وليم هازلت »اإن  اأدب اأي 
اأمة هو ال�سورة ال�سادقة التي تنعك�ض 

عليها اأفكارها«.
  يف الع�سر الإ���س��الم��ي ي��رد فعل 
»اأدب« مبعنى »هذب«، يف حديث النبي 
ب����ن����ي رب��ي  ���س��ل��ى اهللنّ ع��ل��ي��ه و���س��ل��م »اأَدنّ

فاأح�سن تاأديبي«.
ب���اأن���ه  ال���ع���رب���ي  الأدب  وي����ع����رف 
جم���م���وع الأع����م����ال امل��ك��ت��وب��ة ب��ال��ل��غ��ة 

العربية، وي�سمل الأدب العربي النرث 
وكذلك  بالعربية،  املكتوبني  وال�سعر 
وال���رواي���ة  ال��ق�����س�����س��ي  الأدب  ي�����س��م��ل 
النقد  وامل�����س��رح وال��ن��ق��د. ول��ق��د ظهر 
ال��ن��ق��د،  م�����ادة  ف�������الأدب  الأدب،  ب��ع��د 
والنقد الأدبي درا�سة ونقا�ض وتقييم 

وتف�سري الأدب.
احلديث  الأدب���ي  النقد  ويعتمد 
غ��ال��ب��ا ع��ل��ى ال��ن��ظ��ري��ة الأدب���ي���ة وه��ي 
ال��ن��ق��ا���ض ال��ف��ل�����س��ف��ي ل���ط���رق ال��ن��ق��د 
الأدب������ي واأه�����داف�����ه، ورغ�����م ال��ع��الق��ة 
لي�سوا  الأدب��ي��ني  النقاد  ف���اإن  بينهما 

دوما منظرين. 

أنواع األدب  العربي

الشعر
ر  ى الذي ي�سونّ هو الكالم املوزون املقفنّ
»ال�سعر  اأن���واع:  اأرب��ع��ة  ول��ه  العاطفة. 
ق�سيدة  ال��ع��م��ودي،  ال�سعر  امل�����وزون، 

النرث، الق�سيدة العامية«.

 النثر
ب��ال��وزن،  ُم��ر���س��ل ل يتقينّد  ك���الم  ه��و 
وم���ن اأن���واع���ه: »اخل���ط���ب، امل��ق��ام��ات، 
املقالة،  ال��رواي��ة،  الق�سرية،  الق�سة 

الر�سائل«.
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جامعات سعودية

وزير التعليم: المملكة تتجة القتصاد متنوع يوفر فرصا جديدة للجيل القادم
���س��ارك م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
الثنني  ي��وم  العي�سى  حممد  ب��ن  اأح��م��د 
ي����دان  ج����ائ����زة  ح���ف���ل  يف   1439/3/23
العاملية، كمتحدث رئي�ض يف احلفل الذي 
بح�سور  كونغ  هونغ  يف  م��رة  لأول  يقام 
احلاكمة الإدارية لهونغ كونغ وما يقارب 

400 �سخ�سية عاملية تعليمية.
وق������ال وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف ك��ل��م��ت��ه 
ه���ذه  ب����ني  ه���ن���ا  اأك��������ون  اأن  »ي�������س���رف���ن���ي 
املجموعة من املتحدثني البارزين الذين 
كر�سوا حياتهم املهنية لتح�سني التعليم 
متفقون  ونحن  العامل،  عرب  املناطق  يف 
ج��م��ي��ع��ا اأن اأث���م���ن امل������وارد ل����دى ال����دول 

يكون  اأن  لذا يجب  �سعوبها،  ق��درات  هي 
اأ�سمل  القدرات  لتلك  الأمثل  ال�ستثمار 

واأو�سع مما هو عليه يف معظم الدول«.
العربية  »اململكة  العي�سى  واأ���س��اف 
الطبيعية  ب���ال���رثوات  غ��ن��ي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
التطور  البالد من  التي مكنت  الوفرية 
ف��اإن  ذل��ك  وم��ع  ك��دول��ة حديثة،  ب�سرعة 
يجعل  الواحد  امل��ورد  هذا  على  العتماد 
اعرتفت  وقد  الرتكيز،  �سيق  القت�ساد 
حكومتنا بذلك واأطلقت اأجندة طموحة 
كما هو مبني يف روؤية 2030، التي تهدف 
اإل���ى خ��ل��ق اق��ت�����س��اد م��ت��ن��وع ي��وف��ر فر�سا 
اإمكانيات  ويخلق  القادم  للجيل  جديدة 

م�����س��ت��ق��ب��ل ج����دي����دة، وه������ذا ي��ع��ن��ي ب��ن��اء 
اأقت�ساد قائم على املعرفة«.

التعليم  وزارة  اأن  العي�سى  واأب�����ان 
ل�سمان  الج���راءات  من  �سل�سلة  اتخذت 
ج���ودة امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة، وال��ع��م��ل على 
الن��ت��ق��ال م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي اإل���ى 
التحول  الكفاءة؛ وهذا  قائم على  منهج 
ودعم  توجيه  لإع��ادة  كبريا  جهدا  يعني 
امل��ع��ل��م��ني ال����ذي����ن ���س��ي��ت��غ��ري دوره�������م يف 
واأو���س��ح  كبري؛  ب�سكل  ال��درا���س��ي  ال�سف 
العي�سى اأن اململكة حتقق تقدما هاما يف 
ا�سرتاتيجية  وهي  الرقمي،  التعلم  دمج 
التعلم  من  املزيد  ت�سجع  اأن  �ساأنها  من 

في اللقاء الثاني المفتوح مع طالب وطالبات الجامعات السعودية
العيسى: نعمل مع الجامعات الحكومية واألهلية

لخلق بيئة أكاديمية أكثر تنافسية لتحفيز الطالب والطالبات

واأ�سرطة  الأل��ع��اب  خ��الل  م��ن  التفاعلي 
الفيديو والكتب املدر�سية التفاعلية.

متكني  كلمته  يف  العي�سى  وت��ن��اول 
امل��������راأة يف امل���م���ل���ك���ة، وت����ق����دمي ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ب���دين وال�����س��ح��ي ل��ل��ف��ت��ي��ات، واإ���س��اف��ة 
ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ت��وع��ي��ة  و  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  دورات 
برامج اجلامعات  للفتيات �سمن  الآمنة 
امل�سوؤولني  اإدراك  اإل��ى  م�سريا  الن�سائية، 
لتح�سني  ل��الأه��م��ي��ةاحل��ي��وي��ة  اململكة  يف 
التعليم  واإ�سافة خيارات  املهني،  التعليم 
املهني يف املرحلة الثانوية، كخيار ومكمل 
اإلى  واملهنية  اليدوية  املهارات  لكت�ساب 

امل�سارات الأكادميية التقليدية.

وامل�����س��اك��ل ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ط���الب خ��الل 
الدرا�سة اجلامعية مبا�سرة بالإ�سافة اإلى 
املطروحة، منها دور  املو�سوعات  عدد من 
اإيجابية  بيئة  خلق  يف  اجلامعي  الطالب 
داخل اجلامعة وامل�ساهمة يف رفع م�ستواها 
لتحقيق اأعلى معدلت اجلودة الأكادميية.
واأك������د م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م على 
ا�ستمرارية مثل هذه اللقاءات الدورية يف 
مواعيدها املحددة ، مبينا اأهمية ال�ستماع 
وال���ت���ح���اور  الإي���ج���اب���ي امل��ث��م��ر م���ع اأب���ن���اءه 
يف  ي�سهم  مبا  والطالبات  الطالب  وبناته 
خلق بيئة اأكادميية حمفزة، ومناف�سه بني 

اأو�ساط الطالب.
امل��م��ل��ك��ة  روؤي�������ة  »اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
اأح����م����د ب����ن حم���م���د ال��ع��ي�����س��ى، الأرب����ع����اء 
د.  الوزير  نائب  معايل  وبح�سور  املا�سي، 
ال����وزارة  ووك��ي��ل  العا�سمي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
لل�سوؤون التعليمية د. حمد املحرج طالب 
قاعة  يف  ال�سعودية،   اجلامعات  وطالبات 
ت�سمن  و  التعليم،  وزارة  مببنى  امل�����س��رح 
ال���ل���ق���اء ح��������وارا م���ف���ت���وح���ا م����ع ال���ط���الب 
ملقرتحاتهم،  ال�ستماع  بهدف  والطالبات، 
درا�ستهم  يف  تواجههم  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

الأكادميية.
واأو�����س����ح م��ع��ال��ي��ه لأب���ن���ائ���ه ال��ط��ل��ب��ة 
اأن ه���ذا ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ل��ه م��ع��ه��م يهدف 
ل��ال���س��ت��م��اع اإل����ى ال��ت��ط��ل��ع��ات وال��ت��ح��دي��ات 

2030ح��������ددت م�������س���ارات م��ه��م��ة ت�����س��اع��دن��ا 
القطاعات  وبقية  التعليمي،  ال��ق��ط��اع  يف 
لتحقيق  وم�ساريعنا  م��ب��ادرات��ن��ا  لرتتيب 
هذه الروؤية، وما لل�سباب اجلامعي من دور 
مهم يف امل�ساركة الفعالة، مبيناً اأن الطالب 
يف  و�سي�سهم  امل��ج��ت��م��ع  يف  ق��ي��ادي  ���س��ي��ك��ون 
�سناعة القرارات بدوره الأ�سا�سي الفعال«.

خللق  ي�����س��ع��ى  ال���ن���ظ���ام  اأن  واأ�����س����اف 
م���وؤ����س�������س���ة ج���ام���ع���ي���ة اأك�������رث ق�������درة ع��ل��ى 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، وق����ادرة ع��ل��ى تلبية 
وتخلي�سها  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ة 
م��ن ال��ع��وائ��ق ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، والإداري�����ة 
واملالية، اآمال اأن يعزز هذا النظام اجلديد 
ب��ع��د امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه م���ن اجل���ه���ات العليا 

اأكرب على  مكانة اجلامعات ومنحها قدرة 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��رك 

والأكادميية.
ون��وه وزي��ر التعليم مبا حتت�سنه 28 
جامعة   40 م��ن  واأك���رث  حكومية،  جامعة 
ينتظر  ب�سرية  ق����درات  م��ن  اأه��ل��ي��ة  وك��ل��ي��ة 
ت��ط��وي��ره��ا وا���س��ت��ث��م��اره��ا وت��وج��ي��ه��ه��ا نحو 
التخ�س�سات الأكرث موائمة مع احتياجات 

�سوق العمل.
وزارة  اأن  اإل���ى  العي�سى  د.  وت��ط��رق 
كافة  تذليل  على  ج��اه��دة  تعمل  التعليم 
العمل  تواجه  التي  والتحديات  العقبات 
الأك������ادمي������ي م�������س���ي���دا مب����ا ي���ق���دم ل��ه��ذه 
القيادة  من  م�ستمر  دع��م  من  اجلامعات 

وامل�ستويات  الأ�سعدة  كافة  الر�سيدة على 
ومنها املباين واملرافق التعليمية ، وتاأهيل 
التدريب  طريق  ع��ن  الب�سرية  ال��ك��ف��اءات 
والبتعاث مما يتوقع اأن ي�سهم يف تطوير 

البيئة اجلامعية.
ال�سدد  ه��ذا  التعليم يف  وزي��ر  وق��ال 
يف  وف���اع���ل  م��ه��م  دور  ل���ه  ال���ط���ال���ب  »اإن 
حتقيق �سمعة جيدة للجامعة وتطويرها، 
الإي��ج��اب��ي��ة، يف كافة  امل�ساركة  م��ن خ��الل 
الأن�����س��ط��ة، وال����ربام����ج، وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي 

تقيمها اجلامعات«.
واأ���س��ار  اإل��ى اأن الطالب ال��ذي لديه 
ان��ت��م��اء جل��ام��ع��ت��ه ورغ��ب��ة يف ت��ط��وي��ره��ا، 
ي�سهم ب�سكل لفت يف التعاون مع اأع�ساء 

ع���ن �سمعة  وال����دف����اع  ال���ت���دري�������ض  ه��ي��ئ��ة 
جامعته.

ون����وق���������س����ت خ��������الل ال�����ل�����ق�����اء ع����دة 
اجلامعي  الطالب  دور  اأبرزها  مو�سوعات 
التعليمية  موؤ�س�سته  تطوير  يف  واإ�سهامه 
م�����ن خ������الل م�����ا مت ط����رح����ه م�����ن اأف����ك����ار 
واق���رتاح���ات ف��ع��ال��ه، واإ���س��ه��ام��ه ال��ف��ع��ال يف 
الفعاليات  خ��الل  من  املجتمعية  التوعية 

اجلامعية.
اإلى  كما ا�ستمع معاليه خالل اللقاء 
امل��الح��ظ��ات والق���رتاح���ات ال��ت��ي طرحها 
ال�����ط�����الب، م�����وؤك�����دا اأن����ه����ا حم����ل اه��ت��م��ام 
م�����س��وؤويل ال��ت��ع��ل��ي��م وم���دي���ري اجل��ام��ع��ات 

وتوؤخذ يف احل�سبان.

ا�ستثمار  اإل��ى  التعليم  وزي��ر  واأ���س��ار 
التعليم  يف  كبري  ب�سكل  اململكة  حكومة 
املا�سي من خالل   العقد  العايل خالل 
ب��رن��ام��ج خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
عبد  امل��ل��ك  جامعة  واإن�����س��اء  لالبتعاث، 
بحثية  كجامعة  والتقنية،  للعلوم  اهلل 
برنامج  اأن  اإلى  امل�ستوى، م�سريا  عاملية 
املنح الدرا�سية مول الدرا�سة يف اخلارج 
لع�سرات الآلف من ال�سباب ال�سعوديني 

من اأف�سل اجلامعات يف العامل.
ال��ع��ي�����س��ى �سمن  ال���دك���ت���ور  وع��ق��د 
اللقاءات  م��ن  العديد  معاليه  برنامج 
التليفزيونية واحلوارات ال�سحفية مع 

�سحف عاملية و�سينية مهتمة باجلانب 
التعليمي.

يف  التعليم  وزي���ر  م�ساركة  وت��اأت��ي 
ه���ذه اجل���ائ���زة ال��ت��ي ت��ع��د اأك����رب ج��ائ��زة 
بعد  بالعامل،  التعليم  جم��ال  يف  دول��ي��ة 
لل�سيدة ڤيكي كولربت  لعملها  منحها 
املناطق  يف  التعليم  تطوير  يف  ال���دوؤوب 
ال��ن��ائ��ي��ة يف اأن���ح���اء ال���ع���امل وب��الأخ�����ض 
ك���ول���وم���ب���ي���ا، ك���م���ا م���ن���ح���ت اجل����ائ����زة 
التعليم  الأب���ح���اث يف  اأي�����س��ا يف جم���ال 
للربوفي�سورة كارول دويك من جامعة 
���س��ت��ان��ف��ورد لأب���ح���اث���ه���ا يف ال���درا����س���ات  

النف�سية للطالب.
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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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مبتعثون

الملحقية السعودية بأستراليا
تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مشهور العمري 

ن����ظ����م����ت امل���ل���ح���ق���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة 
ب��اأ���س��رتال��ي��ا يف ال��ع��ا���س��م��ة ك��ان��ربا 
احتفال مبنا�سبة اليوم العاملي للغة 
الأط��ي��اف  ك��اف��ة  بح�سور  ال��ع��رب��ي��ة، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ن��ظ��وم��ة ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة 
اأ�سرتاليا، ووزيرة الظل  العربية يف 
الأ����س���رتال���ي���ة ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ددي��ة 
الثقافية اإليزابيث كريكت، والأمني 
ال���ع���ام مل��ف��و���س��ي��ة ال��ي��ون�����س��ك��و ل��دى 

اأ�سرتاليا اآدم اإملان، والقائم بالأعمال 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ب�سفارة 

يف اأ�سرتاليا م�سعل الروقي. 
�سارك  وعلى هام�ض الحتفال، 
اأ�ستاذ اللغة العربية يف جامعة غرب 
البيب،  م�سطفى  الدكتور  �سيدين، 
بورقة علمية بعنوان "�سيا�سة اللغة 
لدى العائلة"، فيما �ساركت الفنانة 
الت�سكيلية فاطمة كيليني مبعر�ض 
ف���ن���ي م�������س���ح���وب مب���ح���ا����س���رة ع��ن 
يحملها  ال��ت��ي  الإن�سانية  الر�سائل 

+ 
ق

فا
آ

جمعية إعالمية للطالب السعوديين بأستراليا
عقد الطالب ال�سعوديون املبتعثون 
يف اأ�سرتاليا مبقر امللحقية الثقافية 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة الأ����س���رتال���ي���ة ك���ان���ربا، 
كيفية  ل���درا����س���ة  الأول  الج���ت���م���اع 
للطالب  اإعالمية  جمعية  تاأ�سي�ض 
اأ����س���رتال���ي���ا؛ حيث  ال�����س��ع��ودي��ني يف 
ن��اق�����ض امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف م���ع نخبة 
املخت�سني  واملبتعثات  املبتعثني  من 
وامل����ه����ت����م����ني مب�����ج�����ال الإع������������الم، 
اإع��الم��ي��ة  ت��اأ���س��ي�����ض جمعية  اأه��م��ي��َة 
ط���الب���ي���ة ت����ه����دف اإل�������ى ال��ت��ع��ري��ف 
ثقافيا  ال�سعودية  العربية  باململكة 
ت�سليط  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  واج��ت��م��اع��ي��ا، 

ال�سوء على كافة اأنواع التميز التي 
تزخر بها اأو�ساط املبتعثني. 

مناق�سُة  الجتماع  كما مت خالل 
يف  للجمعية  موحدة  ح�سابات  اعتماد 
التوا�سل الجتماعي،  خمتلف قنوات 
وم��ن��اق�����س��ة م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
ميكن الوثوق بها؛ لإبراز العديد من 
تتمتع  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  التميز  ج��وان��ب 
ب���ه امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 
اأي�سا  ومت  اأ�سرتاليا،  يف  والقت�سادية 
مناق�سة حتديد مهام تاأهيلية لتاأ�سي�ض 
اجلمعية؛ وذلك ابتداء باإن�ساء مكتبة 
اإع��الم��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة الأب����ع����اد؛ بحيث 

الأن��دي��ة الطالبية  ت��ك��ون يف م��ت��ن��اول 
ملنا�سبات  تنظيمهم  عند  اأ�سرتاليا  يف 
واح���ت���ف���الت ع���ن ح�����س��ارة وجم��ت��م��ع 
اخل��روج  اإل��ى  بالإ�سافة  ه��ذا  اململكة، 
لهم  ممن  املبتعثني  بالطلبة  بقائمة 
تدعم  مهارات  اأو  �سحفية  اهتمامات 
م��ن م�سورين  الإع��الم��ي��ة  امل���ج���الت 
وم���ن���ت���ج���ني وم�������س���م���م���ني ل���ل���م���واق���ع 
ال�ستفادة  يتم  بحيث  الإل��ك��رتون��ي��ة؛ 
ن�ساطات  يف  واإ�سراكهم  مهاراتهم  من 

الأندية الطالبية. 
الثاين  ُيعقد الجتماع  اأن  وتقرر 
الأول��ي��ة،  امل��ه��ام  تطبيق  جن���اح  لبحث 

وم���ن ث��م خ��ل��ق م��ه��ام ج��دي��دة؛ وذل��ك 
قبل  وحت�سريية  ا�ستباقية  كخطوات 
التاأ�سي�ض الر�سمي للجمعية، وتكوين 

هيكلة اإدارية حتت اإ�سراف امللحقية. 
وت���ن���ب���ع رغ����ب����ة اإن���������س����اء ج��م��ع��ي��ة 
اأ���س��رتال��ي��ا، من  اإع��الم��ي��ة طالبية يف 
ت����واف����ق ب����ني ال���ع���دي���د م����ن م��ب��ت��ع��ث��ي 
فيما  الثقافية  وامللحقية  اأ���س��رتال��ي��ا 
ي��خ�����ض �����س����رورة ت���غ���ذي���ة الأو�����س����اط 
الإع��الم��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة الأ���س��رتال��ي��ة 
مب����واد م��درو���س��ة ومم��ن��ه��ج��ة، تعك�ض 
التطور والزدهار الذي تعي�سه اململكة 

يف خمتلف املجالت.

الفن الت�سكيلي العربي، اإ�سافة اإلى 
م�ساركة الفنان الت�سكيلي ال�سعودي 
ت�سكيلي  مبعر�ض  نهاري  عبدامللك 
���س��ع��ودي، وك��ذل��ك ال��ط��ال��ب املبتعث 
حممد العتيق مبعر�ض لوحات عن 
اخلط العربي، اإ�سافة اإلى م�ساركة 
امل���و����س���ي���ق���ي م�������ارك ج����ون����ز ب��ق��ط��ع 
الناي  اآل��َت��ي  على  عربية  مو�سيقية 

والعود. 
و�����س����اه����د ال���������س����ي����وف ف��ي��ل��م��ا 
زيارة  عن  امللحقية  اأعدته  وثائقيا، 

ف��ري��ق ع��م��ل م��ن امل��ل��ح��ق��ي��ة مل��در���س��ة 
امل���ل���ك خ���ال���د يف م��دي��ن��ة م��ل��ب��ورن، 
واأن�سطة  تنظيم م�سابقات  حيث مت 
املدر�سة.  يف  العربية  اللغة  لف�سول 
اململكة  ج��ه��ود  الفيلم  وا���س��ت��ع��ر���ض 
اللغة  خدمة  يف  ال�سعودية  العربية 
�سارك  بينما  العامل،  حول  العربية 
الأط����ف����ال يف الح���ت���ف���ال ب��اأن�����س��ودة 

ورق�سة عن اللغة العربية. 
م�����ن ج���ه���ت���ه، اأو������س�����ح امل��ل��ح��ق 
خ��داوردي،  ه�سام  الدكتور  الثقايف، 

ح����ر�����ض امل���ل���ح���ق���ي���ة ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وا���س��ت��ث��م��ار امل��ن��ا���س��ب��ات 
الذي  بال�سكل  والأ�سرتالية  العاملية 
ي��ع��زز م��ك��ان��ة وج��ه��ود ال�����س��ع��ودي��ة يف 
ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال�����س��الم وال��ت�����س��ام��ح، 
وت������اأك������ي������د ع������الق������ات ال���������س����داق����ة 
و�سعوب  ال�سعودية  بني  والح���رتام 

العامل. 
واأ����س���ادت ال��وزي��رة الأ���س��رتال��ي��ة 
امللحقية  بح�سور  كريكت  اإليزابيث 
والإع��الم��ي��ة  الثقافية  ال�����س��اح��ة  يف 

الأ�سرتالية، وذلك برعاية وتنظيم 
املنا�سبات الثقافية مبا يعزز ال�سالم 
وال����ت����واف����ق ب����ني اأط����ي����اف امل��ج��ت��م��ع 

الأ�سرتايل. 
ملفو�سية  ال��ع��ام  الأم����ني  وع���ربرَّ 
�سكره  ع��ن  اأ���س��رتال��ي��ا  يف  اليون�سكو 
التي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  للجهود  وت��ق��دي��ره 
ت���ق���وم ب��ه��ا امل��ل��ح��ق��ي��ة، واأ�����س����ار اإل���ى 
����س���رورة وج����ود ت���ع���اون ث��ق��ايف بني 
يف  اليون�سكو  ومفو�سية  امللحقية 

اأ�سرتاليا.
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مبتعثون

دول
التطوع

تطوع الطالب والطالبات
السعوديين في دول االبتعاث

دوافع التطوع

قضايا التطوع

المصدر: إستبانة حول التجارب التطوعية
للشباب السعودي المبتعث في دول االبتعاث 

أجراها مركز الملك سلمان للشباب.
King Salman Youth Center

أعلى 5 قضايا في التطوع تفاعال من المبتعثين



جامعات دولية

ف��ع��ال��ي��ات »الب���ت���ك���ار يف امل�����س��ت��ق��ب��ل«، وه��و 
ا�ست�سافته  واح���دا  ي��وم��ا  ا�ستمر  منتدى 
فعاليات اأ�سبوع العلوم، وترتاوح الفعاليات 
املنقر�سة من  امل��خ��ل��وق��ات  اإع����ادة  ب��ني  م��ا 
خ���الل ال��ه��ن��د���س��ة اجل��ي��ن��ي��ة اإل����ى ال�����س��ي��ارة 
ذاتية القيادة، والروبوت ال�سحابي والأمن 

العاملي.  
ي�����س��ت�����س��ي��ف  ال�������س���ح���ة،  ويف جم�����ال 
ب���رن���ام���ج اجل����ام����ع����ة، مم���ث���ال يف امل���وؤل���ف 
والكاتب »مالكوم  غالدويل«،  واأ�ستاذ اإدارة 
ال�سحة العامة يف »كلية تي اأت�ض لل�سحة 
الربوفي�سور  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  العامة« 
»اإنقاذ  بعنوان  فعالية  غ��وان��دي« يف  »اأت��ال 
ح���ي���اة ال���ع���دي���د م���ن الأن���ف�������ض« و���س��ريك��ز 

المصدر: صحيفة هارفارد غازيت 

عقدت جامعة هارفارد، موؤخرا، مهرجان 
الهند�سة  من  بدءا  الثالث،  العلوم  اأ�سبوع 
اجلينية اإلى الطب مرورا بريادة الأعمال 

والآثار والتعليم والتاريخ الفني. 
نائب  قال  الفعاليات،  على  تعليق  يف 
مدير جامعة هارفارد، »اآلن غاربر«، »يعد 
منتوجات  لعر�ض  ذهبية  فر�سة  الأ�سبوع 
ب��و���س��ط��ن ل��ل��ع��امل ب���اأ����س���ره، لأن ه���ارف���ارد 
مت��ل��ك ال����ق����درة الإب����داع����ي����ة ال���ت���ي متكن 
الإبداع والكت�ساف يف بو�سطن وكمربيدج 
واأم��ث��ال��ه��م��ا. اإن��ن��ا ن��ت��وق ل��ل��م�����س��ارك��ة م��رة 

اأخرى يف فعالية تعاونية مثل هذه«.
برعاي���ة  الفعالي���ات  تل���ك  وتعق���د 
»معه���د  و  غل���وب«  »بو�س���طن  �س���حيفة 
»م�ست�س���فى  و  للتقني���ة«،  ما�ساتهوي�س���ت�ض 
ما�سا�سهوي�س���ت�ض العام���ة« لل�س���نة الثالثة 

على التوايل. 
ه���ارف���ارد بجل�سة  ب��رن��ام��ج  وان��ط��ل��ق 
و�سلت  م��ا  اأح���دث  ل�ستك�ساف  افتتاحية 
اإل�����ي�����ه ال���ت���ق���ن���ي���ة يف ت�������س���وي���ر اجل���ي���ن���ات 
الأع�ساء  زرع  م��ع  الأب��ع��اد  ثالثية  ب�سور 
ال�سناعية، وغري ذلك، وهناك حاليا اأكرث 
املتحدة  ال��ولي��ات  األ��ف طفل يف  م��ن 100 
ينتظرون زراعة اأع�ساء، اإل اأن العديد من 
اأج�سادهم  اأن  يعانون من  الطفال  هوؤلء 

ترف�ض الأع�ساء املزروعة.
وقال اأ�ستاذ اجلراحة امل�ساعد يف كلية 
طب هارفارد، امل�سارك يف فعاليات تكوين 
الو�سول  اإن  اأوت،  ه���ريالد  د.  الأع�����س��اء، 
�ست�ساعد على  املجال  اإل��ى طفرات يف هذا 
�سد فجوة العجز بني املتربعني و�سيح�سن 

فر�ض تهيئة ناجحة للع�سو اجلديد.
 واأ�ساف د. هريالد اأوت، اأن و�سع حد 
اأ�سحى  اأمر  الأع�ساء  زراع��ة  لنهاية ف�سل 
من  الفا�سلة  الأج���زاء  تبادل  اإن  اإذ  عامليا؛ 
على  �سي�ساعد  ج��دد  مر�سى  م��ع  اجل�سد 
ي��ع��ان��ون م��ن ف�سل  ال��ذي��ن  امل��الي��ني  �سفاء 

القلب، والرئة و الكلى والكبد.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال اأ���س��ت��اذ اجل��ي��ن��ات يف 
جورج  الربفي�سور  للطب،  ه��ارف��ارد  كلية 
الربنامج:  منظمي  اأح��د  وه��و  ت�سريت�ض، 
هنالك حاجة جمتمعية لالع�ساء  »نرى 
ل��ث��الث��ة ا���س��ت��خ��دام��ات: زراع����ة الأع�����س��اء، 
اخ��ت��ب��ار اأث���ر م��ت��غ��ريات احل��م�����ض ال��ن��ووي 
اجل��دي��د امل���وج���ود يف اجل��ي��ن��وم ال��ب�����س��ري، 

واختبار التطبيب«.
و����س���ارك ال��ربف��ي�����س��ور ت�����س��ريت�����ض يف 

الرعاية  اإب����داع  احل��رج��ة يف  ال��ط��رق  على 
ال�سحية.   

وعقدت هارفارد فعالية اأخرى تتعلق 
بالرعاية ال�سحية وهي التطورات احلديثة 
يف ال���ط���ب ال���دق���ي���ق ب���ع���ن���وان »الن��غ��م��ا���ض 
الأورام«، ويجمع  اكت�ساف  اأ�سوات  العميق: 
ال��ربن��ام��ج  مر�سى ال�����س��رط��ان واأط��ب��اءه��م 
وك���ذل���ك ال��ع��ل��م��اء وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن يف امل��ج��ال 
ال�����س��ن��اع��ي والأك����ادمي����ي مل��ن��اق�����س��ة ال��ع��الج 
امل�ستهدف وعقاقري الأورام املتعلقة باملناعة 
املر�سى  نتائج  ت��وؤدي لتح�سن مهم يف  التي 

وجودة احلياة.
الأب���ح���اث يف احلو�سبة  م��رك��ز  وع��ق��د 
واملجتمع، جل�سة يف كلية الهند�سة والعلوم 

عودة برامج أسبوع هارفارد للعلوم
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ىة يف اجل���ام���ع���ة، ورك������ز ع��ل��ى 
ال�سحة الرقمية والطب الدقيقي والتقنية 
والإدارة. واملنتدى جاء بعنوان »الإب��داع يف 

الرعاية ال�سحية«.
ف��ع��ال��ي��ات »ه��ارف��ارد  والإب�����داع �سلب 
لعر�ض  اأب��واب��ه��ا  اف��ت��ت��ح��ت  ال��ت��ي  لب«  اآي 
اخلريحني،  وم�ساريع  احلالية  امل�ساريع 
ل��ريوي  م��ت��ح��دث��ا  اأح���ده���م  �سيح�سر  ك��م��ا 
اأه��م��ي��ة ���س��رد ح��ك��اي��ة امل�����س��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة 

وكيفية اإطالقها. 
وع����ن اأه���م���ي���ة ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة ���س��رح 
اإيفانز  بريغيت  اأند  برو�ض  مدير »خمترب 
الربوفي�سور جودي غول�ستاين،  اآي لب«، 
باأن »النجاح يف الأعمال يدعمه اأو يقو�سه 

ق���درة رواد الأع���م���ال يف ت��و���س��ي��ح الأف��ك��ار 
ب��ط��ري��ق��ة ج���ذاب���ة مل�����س��ت��م��ع��ي��ه؛ وم����ن هنا 
وتطوير  النجاح  ق�سة  �سرد  اأهمية  يكمن 
ال��ق�����س��ة الأ���س��ل��ي��ة وال�����س��خ�����س��ي��ة؛ ول��ه��ذا 
ا�سرتاتيجاته  مل�ساطرة  املخترب  يتحم�ض 

مع ال�سيوف الكرام«. 
ه��ارف��ارد   احتفال  الفعايات  و�سهدت   
بحثي  مركز  »زي���رو«،  مل�سروع   50 بالذكرى 
وا�ستك�سف  وال��ت��ع��ل��م،  الآداب  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
اخلم�سة   العقود  ط��وال  الكربى  التحولت 
يف الأفكار املتعلقة بالإبداع والذكاء واأهمية 

ت�سمني ذلك يف املدار�ض واملجتمع. 
و���س��ه��دت ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى »غ��رف��ة 
التي  »الغرفة  بعنوان  كانت  التي  الفل�سفة« 

ح����دث الأم�����ر ف��ي��ه��ا«، وه����ي ال��غ��رف��ة ال��ت��ي 
هارفارد  قاعة  الثاين من  الطابق  كانت يف 
وك��ان��ت   ،1820-17٦٦ ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة  يف 
حمورا  وكانت  العلوم،  لدرا�سة  خم�س�سة 
اأي�سا  واملفكرين  والعلماء  الفنانني  لتعليم 
والأدوات  امل��ع��م��اري��ة  ال���واج���ه���ات  مل��ن��اق�����س��ة 

العلمية والتحف العلمية«.
الأوروبية  الآداب  ق�سم  رئي�ض  وقال 
اأن هذه  اثنان لي��زر، »رغ��م  والأمريكية، 
امل��ج��م��وع��ة ال��ع��ل��م��ي��ة م�����س��ى ع��ل��ي��ه��ا 200 
العديد من  زال��ت حية مع  فاإنها ل  ع��ام 
بل  فح�سب  مهمة  لي�ست  ال��ت��ي  الأ�سئلة 
امل��دي��ن��ة  ت��ع��د ج����زءا م��ه��م��ا م��ن عملنا يف 

اجلامعية الآن«.

الطالب »ريكان حممد« يجرب الواقع الفرتا�سي
يف معر�ض �سناعة ال�واقع الفرتا�سي والواقع املعزز يف خمترب »اأي«.

اأ�ستاذ الهند�سة اجلينية يف اجلامعة الربوف�سيور »جورج ت�سريت�ض«
يتحدث عن »جيل اأوريغون«.

منوذج النظام ال�سم�سي ل�  »جوزيف بوب« وهو اأكرب واأعظم منوذج احتلفت به
جامعة هارفارد يف بغرفة الفل�سفة يف القرن الثامن ع�سر.
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جامعات دولية
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لمحة تاريخية 
ت���ع���د ث�����اين اأق��������دم اجل����ام����ع����ات امل�����س��ري��ة 
والثالثة عربيا بعد جامعة الأزهر وجامعة 
يف  املختلفة  كلياتها  تاأ�س�ست  ال��ق��روي��ني. 
ع��ام  الطبية  وامل��در���س��ة  كالهند�سة   1820
عهد  يف  اأغ��ل��ق��ت  اأن  ل��ب��ث��ت  م���ا  ث���م   ،1827
اخلديوي حممد �سعيد )حوايل  1850( ثم 
 1908 دي�سمرب   21 يف  عن  تاأ�سي�سها  اأعلن 
الرغم  على  امل�سرية،  اجلامعة  ا�سم  حتت 
الإجنليزي  الحتالل  �سلطة  من معار�سة 
اأع��ي��د ت�سميتها  ب��ق��ي��ادة ل���ورد ك��روم��ر، ث��م 
لحقا فعرفت با�سم جامعة فوؤاد الأول ثم 

جامعة القاهرة، عام 1952.
مر�سوم  ���س��در   1925 م��ار���ض   11 ويف 
با�سم  احلكومية  اجلامعة  اإن�����س��اء  بقانون 
اجل���ام���ع���ة امل�����س��ري��ة وك���ان���ت م��ك��ون��ة من 
كليات اأربع، هي: الآداب، والعلوم، والطب، 
مدر�سة  �سمت  العام نف�سه  ويف  واحلقوق. 

ال�سيدلة لكلية الطب.
يف  اجل���ام���ع���ة  ب������داأت   1928 ع����ام  ويف 
احلايل  موقعها  يف  لها  دائمة  مقار  اإن�ساء 
الذي ح�سلت عليه من احلكومة، تعوي�سا 
ع���ن الأر�������ض ال���ت���ي ت���ربع���ت ب��ه��ا الأم�����رية 
اإ�سماعيل  بنت اخلديوي  اإ�سماعيل  فاطمة 

للجامعة.
اأ���س��در   1935 ع���ام  اأغ�سط�ض   22 ويف 
امل��ر���س��وم امل��ل��ك��ي ب��ق��ان��ون رق���م 91 ب���اإدم���اج 
مدار�ض الهند�سة والزراعة والتجارة العليا 

امل�سرية.  اجل��ام��ع��ة  يف  البيطري  وال��ط��ب 
ويف 31 من اأكتوبر عام 1935 �سدر مر�سوم 
باجلامعة  امل��ائ��ي��ة  الأح��ي��اء  معهد  ب��اإحل��اق 

امل�سرية.
ويف عام 1938 انف�سلت مدر�سة الطب 
كلية  لت�سبح  ال��ط��ب  كلية  ع��ن  ال��ب��ي��ط��ري 

م�ستقلة.
���س��در   1940 ع����ام  م��اي��و  م���ن   23 ويف 
ال��ق��ان��ون رق���م 27 ب��ت��غ��ي��ري ا���س��م اجل��ام��ع��ة 

امل�سرية اإلى جامعة فوؤاد الأول.
�سدر   194٦ ع���ام  اأب��ري��ل  م��ن   24 ويف 
القانون رقم 33 ب�سم كلية دار العلوم اإلى 

اجلامعة.
���س��در   1953 ع����ام  ���س��ب��ت��م��رب   28 ويف 
ا�سم اجلامعة من جامعة  بتعديل  مر�سوم 

فوؤاد الأول اإلى جامعة القاهرة.
ويف عام 1955 انف�سل ق�سما ال�سيدلة 
وط����ب ال��ف��م والأ����س���ن���ان ع���ن ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
ل��ي�����س��ب��ح ك���ل م��ن��ه��م��ا ك��ل��ي��ة م�����س��ت��ق��ل��ة، ويف 
العام نف�سه اأن�سئ فرع جلامعة القاهرة يف 
اخل��رط��وم ورف��رف��ت اأع���الم اجل��ام��ع��ة على 

جنوب الوادي.
وت���وال���ى اإن�����س��اء ال��ك��ل��ي��ات ب��ع��د ذل���ك، 
والعلوم  القت�ساد  بكلية  الدرا�سة  ف��ب��داأت 

ال�سيا�سية يف العام اجلامعي 19٦1/19٦0.
اأن�سئ معهد الدرا�سات  ويف عام 19٦2 
وال��ب��ح��وث الإح�����س��ائ��ي��ة، وك��ذل��ك اأن�����س��ئ يف 
الذي  الطبيعي  العالج  معهد  العام  نف�ض 

اإل����ى ك��ل��ي��ة ال��ع��الج  حت���ول يف ي��ن��اي��ر 1992 
الطبيعي.

ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د  اأن�����س��ئ  ويف ع���ام 19٦4 
عام  ويف  ال��ط��ب،  بكلية  واأحل���ق  للتمري�ض 
ويف  ل����الأورام،  القومي  املعهد  اأن�سئ   19٦9
والآث���ار  الإع����الم  كليتا  اأن�سئت   1970 ع��ام 

ومعهد البحوث والدرا�سات الأفريقية.
ويف عام 1979 اأن�سئ معهد التخطيط 
الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��م��راين وحت����ول اإل����ى كلية 
ع��ام  يف  وال��ع��م��راين  الإق��ل��ي��م��ي  التخطيط 

.1991

إنجازات الجامعة
في 2016-2015

• ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة ���س��م��ن اأف�����س��ل 
يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  جامعة   500

ت�سنيف �سنغهاي لعام 2015.
• ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة ت��ق��دم خ��دم��ات 
�سرطان  ع��ن  املبكر  للك�سف  جمانية 

الثدي.
اإدارة جامعة القاهرة حت�سل على   •

�سهادة الأيزو الدولية.
اأف�سل  قائمة  يف  ال��ق��اه��رة  جامعة   •
الت�سنيف  يف  العامل  حول  اجلامعات 

الإجنليزي.
القاهرة  بجامعة  اأ���س��ت��اذة  ح�سول   •
ع��ل��ى ج���ائ���زة اأف�����س��ل م��دي��ر مبعاهد 

كونف�سيو�ض حول العامل.

• ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة ت��وق��ع ات��ف��اق��ي��ة 
ت�����ع�����اون م�����ع ج����ام����ع����ة ه���ريو����س���ي���م���ا 

اليابانية.
القاهرة وموؤ�س�سة جمدي  جامعة   •
يعقوب للقلب توقعان اتفاقية تعاون 

للتدريب وتبادل اخلربات.
اأف�سل  ترتيب  يف  القاهرة  جامعة   •
500 جامعة عامليا يف الن�سخة الأولى 
الإ�سباين  ويبوماتريك�ض  لت�سنيف 

لعام 2015.
الهند�سة  كلية  ط��الب  م��ن  ف��ري��ق   •
بجامعة القاهرة يفوز باملركز الرابع 
يف م�سابقة عاملية لل�سيارات ال�سديقة 

للبيئة.

أشهر الخريجين
• �����س����دام ح�������س���ني، رئ���ي�������ض ال���ع���راق 

الأ�سبق.
• ي���ا����س���ر ع����رف����ات، رئ���ي�������ض م��ن��ظ��م��ة 

التحرير الفل�سطينية.
اأ�سهر  ي��ع��ق��وب:  ال��دك��ت��ور جم���دي   •
ال���ع���امل، حا�سل  ال��ق��ل��ب يف  ج���راح���ي 
ع��ل��ى ل��ق��ب ف��ار���ض ع���ام 19٦٦ وو���س��ام 
ال��ربي��ط��اين م��ن امللكة  ال���س��ت��ح��ق��اق 
اإليزابيث يف 2014. • �سمرية مو�سى، 
على  تتلمذت  م�سرية  ذرة  عاملة  اأول 
ي����د ال���دك���ت���ور م�����س��ط��ف��ى م�����س��رف��ة، 
ولقبت مب�ض كوري ال�سرق، وموؤ�س�سة 

إدارة الجماهير!
يعتقد الكثري من النا�ض يف جمتمعاتنا اأن اجلماهري يف جوهرها �ساذجة؛ 
ولكن يف واقع الأمر ووفق م�ستجدات الأحداث فهي عقالنية، وهذا ما 
ُيبيِّنه الفيل�سوف واملوؤرخ الجتماعي الفرن�سي »غو�ستاف لوبون« يف كتابه 
ال�سهري الذي يحمل عنوان »اجلماهري.. درا�سة يف العقل اجلمعي«؛ اإن 
اجلماهري حتكمها روح جمعية جتعلها تت�سم بذكاء موؤقت حمدد باأفكار 
ب�سيطة �سطحية جم�سدة دائما على هيئة �سور توؤثر على خيالها، مما 
اجلديدة  الآراء  وراء  اإرادي  ل  عفوي  ب�سكل  تن�ساق  اأن  اإل��ى  بها  ي���وؤدي 

واملتمردة وبالتايل ي�سهل اإدارتها وتوجيهها ح�سب الطلب.
ويف هذا ال�سياق ي�سري املفكر الأمريكي املعا�سر »نعوم ت�سوم�سكي« 
ات��ب��اع  خ����الل  م���ن  ن��اج��ع��ة  ب�����س��ف��ة  ت��ت��ح��ق��ق  اجل���م���اه���ري  اإدارة  اأن  اإل�����ى 
التي  الإل��ه��اء«  »ا�سرتاتيجية  بينها  من  وخا�سة  حم��ددة،  ا�سرتاتيجيات 
الراهنة وهي طريقة  املجتمعات  العديد من  املتبعة يف  راأي��ه هي  ح�سب 
يف  التفكري  ع��ن  ين�سرفون  ال��ن��ا���ض  م��ن  احل�����س��ود  خمتلف  جتعل  فعالة 
كل  وت��رك��ي��ز  لها  ح��ل��ول  ع��ن  وال��ب��ح��ث  الأ�سا�سية  وق�ساياهم  م�ساكلهم 
تاأثري  اأي  لها  ولي�ض  مهمة  غري  ثانوية  وم�سائل  اأم��ور  يف  اهتماماتهم 
الإعالم  اإيجابي يف حا�سرهم وم�ستقبلهم، وهذا بالعتماد على و�سائل 

املختلفة لن�سر الت�سلية واللهو امل�ستمر عرب براجمها.
ل  تتحمرَّ ل  اأن��ه��ا  للجماهري  العامة  اخل�سائ�ض  م��ن  ف��اإن  وبالتايل 
اإدارت��ه��ا  اإذن  والإق��ن��اع فيجب  احل��وار  تتقبرَّل  واإمن��ا  املهادنة  ول  املجابهة 
وت��وج��ي��ه��ه��ا ف��ق��ط وف����ق امل��ن��ظ��ور الإق���ن���اع���ي الي���ج���اب���ي ال����ذي ي��ط��رح��ه 
اجلمعي  عقلها  اإط��ار  يف  املالئم  بال�سكل  وا�ستغالله  لوبون«  »جو�ستاف 
الدفع  ميكن  بوا�سطتها  التي  ال�ساربة  بالقوة  يتميز  ال��ذي  التنويري 

بعجلة التغيري والتطور يف جمتمعاتنا.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة ال���ذري���ة يف م�����س��ر يف 
�سيارة  ح��ادث  يف  اغتيلت  الأربعينات، 

مدبر عام 1952.
اأب���و ط��ال��ب، رئي�ض جمل�ض  ���س��ويف   •

ال�سعب امل�سري الأ�سبق.
• غ�����ازي ال��ق�����س��ي��ب��ي، وزي�����ر ال��ع��م��ل 

ال�سعودي الأ�سبق.
واحد  م�سرفة،  م�سطفى  الدكتور   •
م���ن اأب������رز ���س��ب��ع��ة ع��ل��م��اء يف ال��ع��امل 

مم��ن ي��ع��رف��ون اأ����س���رار ال����ذرة، ولقب 
ظ��روف  يف  وت���ويف  ال��ع��رب،  باإن�ستاين 

غام�سة عام 1950.
روؤوف،  عبدال�سالم  عماد  الدكتور   •

موؤرخ ومفكر عراقي.

حائزون على جائزة نوبل
• الروائي جنيب حمفوظ.

• الرئي�ض الفل�سطيني يا�سر عرفات.

جامعة القاهرة

الواليات المتحدة
م���وج���ة ع���ومل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ت��زي��د 
خماطر التج�س�ض يف الوليات املتحدة 
واأ�ساتذة  طالب  وي�ستطيع  الأمريكية، 
يتعرفوا  اأن  الأخ���رى  وال��ب��الد  ال�سني 
ع��ل��ى م��ا ي���دور يف ك��وال��ي�����ض اجل��ام��ع��ات 
الأمن  �سلبا على  يوؤثر   وكلياتها؛ مما 
ما  ح�سبما  املتحدة  للوليات  الوطني 

�سطرت �سحيفة »بو�سطن غلوب«.

فيتنام
منذ  الفيتنامية  احلكومة  ق��رار  �ساعد 
اجلامعات  م��ن  ل��ع��دد  ال�سماح  ع��ام��ني، 
ب��ال���س��ت��ق��الل��ي��ة م����ن ت��ل��ب��ي��ة امل��ع��اي��ري 
جودة  حت�سني  يف  الدولية،  واملقايي�ض 
اأع����دت����ه وزارة  ال���ت���دري���ب وف����ق م�����س��ح 

�سحيفة  ون�سرته  وال��ت��دري��ب  التعليم 
»فيتنام نيوز«.

ه������ذه اخل�����ط�����وة 23  و������س�����ارك يف 
تقليل  منها  اإج����راءات  ات��خ��ذت  جامعة 
وتعيني  ال��ت��دري��ب  يف  املنخرطني  ع��دد 
زاد  اإذ  منهم  ب��دل  املدر�سني  املزيد من 
يوليو  نهاية  ٦3% حتى  بن�سبة  عددهم 

املا�سي.

النرويج
ل ي���ث���ق ن�����س��ف ال�������س���ع���ب ال���رنوي���ج���ي 
يف ال��ب��ي��ان��ات ال���ت���ي ت��ن�����س��ره��ا امل��ك��ات��ب 
احلكومية ول ال�سناعية وفقا لتقرير 
جمل�ض  قبل  من  اأ�سهر  �ستة  كل  ين�سر 
الأبحاث الرنويجي. ويرى اثنان  من 
نتائج  اأن  التقرير،  ح�سب  خم�ض،  ك��ل 

الباحثني  ب��اجت��اه��ات  ت��ت��اأث��ر  الأب���ح���اث 
ووجهات نظرهم.

ال�سحافيني  اأن  ال��ن�����س��ف  وي����رى 
يف  اآرائ��ه��م  مع  تتطابق  نتائج  يقدمون 
اأن  اأن ثلثي الرنويجيني  يرون  مقابل 
الأبحاث  يف  ال�ستثمار  عليها  الرنويج 
ال�سناعية  الدول  العلمية كغريها من 
مفردة   2088 التقرير  و�سمل  الكربى. 

ترتاوح اأعمارها بني 18-80 عاما.

أسكوتلندا
ط���ال���ب ح����زب ال��ع��م��ل الأ���س��ك��ت��ل��ن��دي، 
قائمة  دائ��رة  بتو�سيع  ب��الده،  جامعات 
ال���ق���راءة ب��ني ط���الب اجل��ام��ع��ة، وح��ذر 
ال���ب���الد نتيجة  م���ن ف��ج��وة ع��رق��ي��ة يف 
ل����زي����ادة ه����وة ال����ق����راءة ب���ني ال��ط��الب 

نتيجة  والآ���س��ي��وي��ني؛  وال�سود  البي�ض 
امل��ف��رو���س��ة يف  ال����ق����راءات  لأن م��ع��ظ��م 
اجل���ام���ع���ة ت����رج����ع  ل���ك���ت���اب وم���وؤل���ف���ني 
واأك���ادمي���ي���ني ب��ي�����ض، مم���ا دع����ا ن��ق��اب��ة 
ب�سرورة  ب��امل��ن��اداة  الوطنيني  ال��ط��الب 
اأع��ل��ن��ت  ح�سبما  اخل���ي���ارات  يف  ال��ت��ن��وع 

�سحيفة »�سكوتالند هريلد«.
وح�����ذرت ال�����س��ح��ي��ف��ة م���ن ت��داع��ي 
م�ستوى الطالب ال�سود، ل�سيما بعد اأن 
اأن اخلريجني البي�ض  اأظهرت النتائج 
ي�����س��ك��ل��ون 7٦% ح�����س��ل��وا ع��ل��ى درج����ات 
عليا،  اأو  ال�����س��رف  م��رت��ب��ة  م���ع  ع��ل��م��ي��ة 
بينما جاء ال�سود بن�سبة 54% والطالب 
بن�سبة ٦٦% وحت�سل حزب  الآ�سيويون 
وكالة  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  ه��ذه  على  العمل 

الإح�سائيات يف  التعليم العايل.  
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

اأن رج��ال ك��ان ي�سري  روي يف الأ���س��اط��ري 
ب���ج���وار ال��غ��اب��ة، وف���ج���اأة ظ��ه��ر ل���ه اأ���س��د، 
فارتاع الرجل من �سخامة الأ�سد، ووجم 
اأم��ام��ه،  الغريب  ال�سكل  الأ���س��د م��ن ه��ذا 
فقال الأ�سد للرجل: اأنا ملك الغابة ومل 

اأر حيوانا ي�سبهك!، فمن اأنت؟
ف��ق��ال ال��رج��ل: اأن���ا اإن�����س��ان ول�ست 

من حيوانات الغابة.
ف����ق����ال الأ������س�����د: احل����ي����وان����ات يف 
الغابة ل جتروؤ على خمالفتي، لكنهم 
يحذروين منك ويقولون اأنك الوحيد 
ان  ب��د  ال��ق��ادر على هزميتي، لذلك ل 
تثبت يل اأنك اأنت الأقوى، اأو اأثبت لهم 

اأين اأنا الأقوى.
الغابة،  ملك  اأن��ت  ال��رج��ل:  فقال 
ي�ستغل  اأن  م��ث��ل��ك  مب��ل��ك  ي��ل��ي��ق  ول 
متلك  واأن���ت  ت��ف��وق��ه،  ليثبت  الفر�سة 
وخمالبك،  القوية،  اأنيابك  �سالحك: 
ف��ل��و ت��رك��ت��ن��ي اأع������ود ل��ل��ب��ي��ت لأح�����س��ر 

�سالحي فاإين مل اأح�سره معي.

ف��ق��ال الأ����س���د: وم���ا ه��و �سالحك 
الذي مل حت�سره معك؟

ف���ق���ال ال�����رج�����ل: ال���ع���ق���ل، ف��ق��ال 
تتاأخر،  الأ�سد: عد واأح�سره ولكن ل 

فاأنا اأنتظرك.
ق��ف��ل ال���رج���ل ع���ائ���دا ث���م ت��وق��ف 
فجاأة، وقال لالأ�سد: وما الذي ي�سمن 
يل اأين اإذا عدت اإليك اأجدك هنا ومل 
اأ�سمن  فكي  لقائي؟  من  خوفا  تهرب 
قف�سا  ل���ك  اأ����س���ن���ع  اأن  اأرى  ب���ق���اءك 
اأ�سمن بقاءك عند  واأ�سعك فيه حتى 

عودتي.
���س��دة ث��ق��ة الأ����س���د، بنف�سه  وم���ن 
وافق على هذا املقرتح، ف�سنع الرجل 
القوية،  اخل��ي��زران  اأع����واد  م��ن  قف�سا 
اأغلق الباب  واأدخل الأ�سد للقف�ض ثم 
باإحكام وجل�ض بجوار القف�ض يتناول 

طعامه.
ف���ق���ال الأ�����س����د غ���ا����س���ب���ا: اذه����ب 
لنتواجه،  ���س��الح��ك  واأح�����س��ر  �سريعا 

ف���ق���ال ال����رج����ل: ���س��الح��ي م��ع��ي وه��و 
حتت  وجعلك  القف�ض  اأدخ��ل��ك  ال���ذي 
احلياة  فلي�ست  قب�ستي  ويف  رحمتي، 
بالع�سالت، ول بكرثة املغريات، واإمنا 
احلياة بح�سن الت�سرف والتفكري، فال 
تغرت بقوتك ول ب�سحتك، فاإن بعدها 
و���س��ي��ب��ة، ول مب��ال��ك وج��اه��ك،  �سعف 
فاإن بعدها فقر وخيبة، ل تغبط اأحدا 
اإل على عقله، ل تغبطه على ماله، ول 
على جاهه، ول على ول��ده، فكل ذلك 
ملا  فلوله  العقل،  ب��دون  منه  فائدة  ل 
عرفت مولك ول عبدته، ول اهتديت 
اإليه ول رجوته، ول طابت لك احلياة 
��َك اأح���د اأو خ��ا���س��م��ك، فقل  ف���اإن ���س��ابرَّ
لنف�سك: ل�ست ثورا هائجا، ول جمال 
�سائال، واهتد بهدي النبي �سلى اهلل 
بال�سرعة،  ال�سديد  »لي�ض  و�سلم  عليه 
ولكن ال�سديد الذي ميلك نف�سه عند 
للنزال:  طالبك  للذي  وق��ل  الغ�سب« 

َر عقلي. دعني حتى اأُْح�سِ

اليوم العالمي لإليدز
أمل ابومديني

قسم اإلعام واالتصال

تابعنا احلمالت التوعوية التي قدمت يف يوم الأيدز العاملي، بالإ�سافة 
التوا�سل الجتماعي،  املتداولة يف مواقع  املوا�سيع  اأنه كان من  اإلى 

خ�سو�سا بني املوؤثرين واملتابعني العاملني يف املجال ال�سحي.
حما�سر  وه��و  لوجي  حممد  امل��ع��روف  لالأ�ستاذ  متابعتي  وم��ن 
الطبية  العلوم  يف  املاج�ستري  درج��ة  على  وحا�سل  تبوك  جامعة  يف 
هذا  مو�سوع  مثل  معقد  ملو�سوع  والب�سيط  ال�سليم  طرحة  اأعجبني 

املر�ض وذلك عرب من�سة �سناب �سات.
فلم اأكن اظن يوما اأن مر�ض الإيدز اأو فريو�ض HIV كانت بداية 
وذلك  الأفريقية،  الغابات  من  قرد  ب�سبب  الب�سري  للجن�ض  انتقاله 
الأ�ستاذ  دح�ض  كما  الأول،  الإن�سان  بدم  امل�ساب  القرد  دم  باختالط 
انتقال هذا  اأن  واأك���د  انتقاله،  ع��ن ط��رق  ال����واردة  الإ���س��اع��ات  حممد 
الفريو�ض ل يكون اإل عن طريق الدم �سواء بالإبر ونقله من اإن�سان 
م�ساب لآخر �سليم، اأو ب�سبب اجلروح، واجلروح الناجتة من املمار�سة 

اجلن�سية.
كما اأو���س��ح اأن��ه وم��ن ب��ني ك��ل الأم��را���ض اخل��ط��رة يتم الرتكيز 
على فريو�ض HIV  ب�سكل اأكرب لأنه يهاجم اخلاليا املناعية يف ج�سم 
التي  والفريو�سات  البكترييا  لنا من  الأم��ني  الإن�سان وهي احلار�ض 
تهاجمنا يوميا فتتعامل معها ومتنع الأ�سقام من اأن ت�سكن ج�سدنا، 

وكل ذلك قد يكون دون اأن ن�سعر.
يف حالة حرب مع ج�سم الإن�سان وخالياه   HIV ويظل فريو�ض
قليلة  املناعية  اخل��الي��ا  ت�سبح  حتى  �سنوات  اأو  �سهور  مل��دة   املناعية 
مر�ض  اأي  وي�سبح  ب��الإي��دز،  املر�ض  ي�سمى  احلالة  ه��ذه  ويف  ال��ع��دد، 
لي�ض  باأنه  يعني  وذل��ك  اهلل.  �سمح  ل  للوفاة  م�سببا  ب�سيطا  كان  ولو 
كل م�ساب بفريو�ض HIV يعني باأنه م�ساب بالإيدز، واأن اليدز هو 

.HIV املرحلة املتقدمة جدا من فريو�ض

أ. د. عبد العزيز
بن عمر القنصل
رئيس قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

»دعني حتى أحضر عقلي«
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الرأي الجامعي

عبد العزيز 
تركستاني
..من خرم »إبرة«

إلى فضاءات 
دبلوماسية!

وجوه

سارة القحطاني

كانت روؤيته لل�سماء، وانطالقته للنجاح من ثقب اإبرة، 
ات�سعت باإرادته نحو احللم والطموح، اإنه قائد امللهمني 
وق���دوة املثابري���ن، واأول �س���فري �س���عودي للمملكة لدى 

اليابان،  د.عبد العزيز ترك�ستاين.
ع���ام 1958، وعم���ل  ول���د ترك�س���تاين يف الطائ���ف 
ب�س���ركات ياباني���ة واأدار معه���دا اإ�س���الميا وعربيا فيها، 
وعم���ل حما�س���را بجامع���ة الإم���ام حمم���د ب���ن �سع���ود، 
وم�ست�س���ارا ملعايل وزير ال�س���وؤون الإ�سالمية، كما عمل 
م�سرف���ا عل���ى ق�سم اإدارة العلوم الإداري���ة والإن�سانية يف 
كلي���ة املجتمع بحرمي���الء، واأ�ستاذا م�ساع���دا يف جامعة 

امللك �سعود.
لم����ض الرتك�ست���اين املراكز الأول���ى مبكرا، حيث 
يف  املبتعث���ني  ال�سعودي���ني  الط���الب  اأوائ���ل  م���ن  كان 
الياب���ان؛ بعد ح�سول���ه على بكالوريو����ض الت�سويق من 

جامعة امللك عبدالعزيز.
يتقن ال�سفري ترك�ستاين ثالث  لغات غري العربية 
الأم، وه���ي الياباني���ة والإجنليزي���ة والرتكي���ة؛ ومن���ح 
اجلن�سي���ة ع���ام 1405، وعني مرتجما للغ���ة اليابانية يف 
الدي���وان امللك���ي؛ ليب���داأ م�س���وار حتقيق احلل���م الفعلي 

والنجاح الذي انطلق �سوبه من خرم اإبرة.
ق�س���ة جناح ترك�ستاين بداأت بحلم، وانتهت بواقع 
مثم���ر، ففي عام 1971، عندما تاب���ع زيارة امللك في�سل 
ب���ن عبدالعزي���ز للياب���ان »دع���ت ل���ه والدت���ه« و�سجعت���ه 
والإمرباط���ور  املل���ك  ب���ني  مرتجم���ا  ليك���ون  حينئ���ذ؛ 
الياب���اين، ليتعل���ق ذل���ك احلل���م الكب���ري يف ذه���ن طف���ل 

�سغ���ري، ق�س���ى �سن���وات حيات���ه مكافح���ا ومنا�س���ال يف 
�سبيل الو�سول له.

العم���ل  يف  اللغ���ة  اأهمي���ة  الرتك�ست���اين  ت�س���رب 
الديبلوما�س���ي، فاأجادها وبلورها مع علم وا�سع وخربة 
اأ�سيل���ة توجها بتو�سعه يف العالقات العامة، والتوا�سل 
والبل���دان  ب���الده،  وم�س���وؤويل  روؤ�س���اء  م���ع  الإيجاب���ي 
الأخ���رى بدرا�س���ة ومتع���ن؛ لتق���وده كل ه���ذه املهارات؛ 
ليك���ون �سف���ريا للمملك���ة يف الياب���ان يف  2009، ليكتم���ل 

بذلك بناء ق�سة احللم الطموحة.
والوطني���ة،  الع�سامي���ة  ترك�ست���اين  ع���ن  ع���رف 
وامتازت �سفاته العملية بالولء والإخال�ض يف العمل، 
وبالتوا�سع واخللق الرفيع مع من حوله، ويعترب اأحد 
اأبرز القدوات وامللهمني بحكمة بالغة وتطلعات عالية.
كان���ت ول ت���زال ق�س���ة  ترك�ست���اين منهج���ا باعث���ا  
لالأم���ل، خال���دا يف النفو�ض الوطني���ة املخل�سة بالفخر 

والعتزاز. 
�س���رب الرتك�ستاين بكفاح���ه اأروع الأمثلة و�سطر 
ب�سريت���ه اأ�سم���ى النم���اذج، مقدم���ا للطاحم���ني اأق�س���ر 
ط���رق النجاح حينما قال »تعلم من التدريب املكثف يف 
ال�س���ركات الياباني���ة، اأن جن���اح املوظ���ف يف العمل يكون 
واح���د،  عم���ل  يف  والتخ�س�سي���ة  املتج���رد  بالإخال����ض 
وتاأدي���ة العم���ل دون كل���ل اأو مل���ل، واأل ينتظ���ر املوظ���ف 
يف عمل���ه توجي���ه املدير فهو يعرف جي���دا ما يقوم به«. 
فطب���ق اأخالقي���ات العم���ل الراق���ي، وحج���ب نف�سه عن 

ا�ستخدام ممتلكات العمل يف اأغرا�ض �سخ�سية.

حمكمة  حكم  م��ن  عاما  ع�سرة  اأح��د  بعد 
احت��ادي��ة ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة 
ما  كي�سلر«،  »جالدي�ض  القا�سية  برئا�سة 
العمالقة  )الدخان(  التبغ  �سركات  زالت 
لبياناتها  ت�سحيح  ن�سر  ع���دم  يف  ت����راوغ 

الكاذبة للجمهور عن اأ�سرار التدخني.
بينت  قد  امل��ذك��ورة  القا�سية  وكانت 
عام  �سفحة   1٦83 م��ن  امل��ك��ون  حكمها  يف 
ال��ت��ب��غ يف  ���س��ن��اع��ة  ����س���رك���ات  ب�����اأن   ،200٦
اأع����داد مذهلة  »م���وت  تت�سبب يف  اأم��ري��ك��ا 
من الب�سر �سنويا، كما ت�سببت يف اإحداث 
كمية غري حمدودة من املعاناة واخل�سارة 
ا���س��ت��ن��زاف��ا وعبئا  ��ل��ت  الق��ت�����س��ادي��ة، وم��ثنّ
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  ث��ق��ي��ال 

بالوليات املتحدة«.
ال��دخ��ان  ���س��رك��ات  املحكمة  وات��ه��م��ت 
امل����ال، وال���ك���ذب يف ع���دم تو�سيح  ب��اب��ت��زاز 
املدخنني،  �سحة  على  التدخني  خماطر 
واإن���ك���ار ت�����س��وي��ق ال���دخ���ان ب���ني الأط���ف���ال 

لت�سجيعهم على التدخني.
���ن ح���ك���م امل���ح���ك���م���ة ن�����س��ر  وي���ت�������س���منّ
���س��ح��ي��ف��ة   50 يف  ال��ت�����س��ح��ي��ح  اإع�����الن�����ات 
الرئي�سة  التلفزة  �سبكات  وعلى  اأمريكية 
ملدة عام كامل، لكن �سركات التبغ جنحت 
النا�ض  الت�سحيح واطالع  ن�سر  تاأخري  يف 
ع��ل��ى امل�����س��ائ��ب ال��ن��اجت��ة ع���ن ال��ت��دخ��ني، 
وذل�����ك م���ن خ����الل ال���ت���اأج���ي���ل يف ال��ن�����س��ر 
والت�سويف املتعمد وال�ستئناف الق�سائي 
تافهة  اأم���ور  اإل���ى  بال�ستناد  احل��ك��م  على 
م��ث��ل اجل�����دل ح����ول ع����ب����ارات م��ع��ي��ن��ة يف 
حجم  حتى  اأو  الت�سحيحية  الإع���الن���ات 

احلروف املطبوعة فيها.
التبغ  �سركات  زال��ت  ما  اليوم  وحتى 
يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ت��ن��ف��ق م���ا ي��ع��ادل 
مليون دولر يف ال�ساعة الواحدة للرتويج 
ل���ل���دخ���ان، والإع��������الن ع��ن��ه يف الأ�����س����واق 

واأم�����اك�����ن ال���رتف���ي���ه وال���ب���ي���ع ب��اجل��م��ل��ة، 
ال��دول  م��ا يحدث يف معظم  وه��ذا عك�ض 
الأوروب�����ي�����ة وب����ل����دان اأخ������رى م���ن اإب�����راز 
التحذير مب�سار التدخني واإظهاره على 
الغافل  انتباه  جل��ذب  التبغ  منتجات  ك��ل 
عن م�ساوئ الدخان، وهو واإن كان ميثل 
���س��ي��ئ��ا ق��ل��ي��ال يف ال��ت��ن��ب��ي��ه ع��ل��ى خم��اط��ر 
ال��ت��دخ��ني؛ اإل اأن����ه ق��وب��ل مب��ق��اوم��ة من 

جهابذة �سناع الدخان.
واجلدير بالذكر اأن اأ�سل نبات التبغ 
هو القارة الأمريكية من قبل اأن يكت�سفه 
ك��ول��وم��ب�����ض وي��ع��ود ب��ه اإل����ى ق����ارة اأوروب����ا 
نت�سور  اأن  ولنا  ال��ع��امل،  لباقي  ث��م  وم��ن 
ع���دد ال��ه��ال��ك��ني م��ن��ذ ذل���ك ال��زم��ان ج��راء 
وال�سيجار  )ال�سجائر  باأنواعه  التدخني 

وال�سي�سة والغليون(.
فما يزال ميوت 480000 اأمريكي كل 
الأم��را���ض  وب�سبب  التدخني  ب�سبب  ع��ام 
املتعلقة به، وميثل �سرطان الرئة اخلبيث 
بني  بال�سرطان  للموت  الرئي�ض  ال�سبب 
الرجال والن�ساء على ال�سواء، وميوت منه 
�سرطان  املوتى من  تفوق  اأع���داد  ع��ام  كل 
الثدي والقولون والربو�ستاتا جمتمعني.
م�����س��ك��ل��ة ال��ت��دخ��ني ه����ذه ت��ب��ني لنا 
الثقافات،  وتتفاوت  الأف��ك��ار  تتنوع  كيف 
مبوا�سيع  الأم���ر  يتعلق  عندما  خا�سة 
ذات �سبغة �سرورية للنا�ض واملجتمعات، 
ُتظهر  ال��ت��ي  الق�سايا  م��ن  واح���دة  وه��ي 
ل��ن��ا ���س��ي��ط��رة وج������ربوت ال���ن���ف���وذ وامل����ال 
كما  القرارات،  ومتخذي  عني  امل�سرنّ على 
املختلفة  التحالفات  طغيان  لنا  تك�سف 
امل����ال ب�سرف  ب��غ��ر���ض اجل�����س��ع يف ج��م��ع 
ال��ن��ظ��ر ع���ن م�����س��دره وج���ه���ات اإن��ف��اق��ه، 
وع���واق���ب ه���ذا ك��ل��ه ���س��ر وخ���زي وخ��ب��ال، 
ي�سلح  اهلل ل  »..اإن  القائل:  اهلل  و�سدق 

عمل املف�سدين« )يون�ض:81(.

خداع مقصود

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

تاريخيا  م��ك��ان��ا  ال��ن��ب��وي  امل�سجد  ك���ان  ل��ق��د 
اأرج��اء  يف  ون�سره  والفكر  العلم  لنطالقة 
العامل يف ذلك الوقت، حيث ا�ستثمره النبي 
عليه ال�����س��الة وال�����س��الم يف ت��ب��ادل احل���وار 
ب��ني اأ���س��ح��اب��ه وح���ل ال��ق�����س��اي��ا وامل�����س��ك��الت 

الع�سرية.
امل�ساجد  ويف وقتنا احلا�سر توجد يف 
ملئها  ينبغي  و���س��ا���س��ع��ة  خ��ال��ي��ة  م�����س��اح��ات 
ب��اأن�����س��ط��ة ت���وع���وي���ة وف���ك���ري���ة ت��ع��ي��د ل��ه��ذه 
امل�ساجد مكانتها التاريخية والفكرية؛ فهو 
املكان الذي جتد فيه جميع اأطياف املجتمع 
يق�سدونه  والأف���ك���ار  امل�����س��ت��وي��ات  مبختلف 

لأداء ال�سلوات.

امل�����س��اج��د  ه�����ذه  ا����س���ت���غ���الل  مت  واإذا 
ب�����ال�����دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة يف جم�����ال ال��ل��غ��ة 
التي  الفكرية  والندوات  وغريها  والتقنية 

جعلت  واإذا  وه���م���وم���ه،  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��ا���س��ب 
والأخ����الق،  ال��ق��راآن  لتعلم  مكانا  امل�ساجد 
ف�سرنى التغريات اليجابية يف املجتمع بعد 
امل�ساجد  هذه  يف  النا�ض  ي�سمعه  ما  تطبيق 
من درو�ض توعوية، ولو مت تخ�سي�ض وقت 
ق��ل��ي��ل ل��ذل��ك، ف����اإن ال��ن��ت��ائ��ج دوم����ا �ستكون 
مثمرة يف ايجاد جمتمع يت�سم بروح املعرفة 

العلمية والفكرية والثقافية والأخالقية.
التي  بامل�ساجد  اله��ت��م��ام  م��ن  ف��الب��د 
ت���وج���د ف��ي��ه��ا م�����س��اح��ات ج���اه���زة وجم��ه��زة 
وال�ستفادة منها وجعلها جاذبة لكل اأطياف 
اأج��ل  م��ن  امل�سجد  ه��ذا  بني  فقد  املجتمع، 
النبوة  ع�سر  منذ  ي��زل  ل  وال���ذي  املجتمع 

وع����رب ال���ت���اري���خ الإ����س���الم���ي م���ن���ارة اإمي����ان 
حوله  ت���دور  عملي  وه���دف  علمي،  وج���ذب 
كل املوؤ�س�سات التعليمية واملهنية يف خمتلف 

اأ�سقاع املعمورة.
ك��م ك���ان ب����ودي اأن ي��ت��م ال��ت��ع��اون بني 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  واملدار�ض  اجلامعات 
ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية، لتبداأ اجلامعات 
يف ت���ق���دمي ب��ع�����ض ال���������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والأن�سطة التعليمية لهذه امل�ساجد فنحقق 
اأم���ر اهلل يف التعلم وال��ف��ائ��دة ون��ك��ون ممن 
»من  ال�سريف  ال��ن��ب��وي  احل��دي��ث  ي�سملهم 
�سلك طريقا يلتم�ض فيه علما �سهل اهلل له 

به طريقا اإلى اجلنة«.

استثمار 
المساجد
مشهور العمري
قسم اإلعام واالتصال
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اللغة واإلعالم

م��ن الإع��الم��ي��ني وق���ي���ادات امل��وؤ���س�����س��ات 
الإعالمية.

اإع��ادة النظر يف  وهدف اللقاء اإلى 
البحث  يف  وامل��ع��ا���س��رة  امللحة  الق�سية 
ال�ستغال،  اإلى �سدارة  ودفعها  اللغوي، 
وت����اأك����ي����د ق���ي���م���ة و�����س����ع ال�������س���ي���ا����س���ات 
املختلفة،  الإع����الم  و���س��ائ��ل  يف  اللغوية 
وال�������س���ع���ي مل���ع���رف���ة امل���ن���ج���ز ال��ف��ع��ل��ي يف 
ه��ذا امل��و���س��وع، وب��ن��اء ت�����س��ورات عملية 
تنفيذية لدى املركز، ولدى املخت�سني 
وامل�������س���وؤول���ني ح����ول ب���ن���اء ال�����س��ي��ا���س��ات 
ج��ان��ب طرح  اإل���ى  الإع��الم��ي��ة،  اللغوية 
احللول والق��رتاح��ات يف هذا اجلانب، 
وا���س��ت��ع��را���ض من�����اذج م���ن ال�����س��ي��ا���س��ات 
الأق�سام  العالقة بني  وتوثيق  اللغوية، 

العلمية يف تخ�س�سات اللغة والإعالم.

احتفال ومعرض
يف ال�������س���ي���اق ذات�������ه، اأق�����ام�����ت امل���در����س���ة 
ل���ل���ب���ن���ات،  ب����ح����ائ����ل   22 الب�����ت�����دائ�����ي�����ة 

زكريا حسين

ي��ح��ت��ف��ل ال���ع���امل ال��ع��رب��ي، الث���ن���ني 18 
للغة  العاملي  باليوم  احل���ايل،  دي�سمرب 
ال��ع��رب��ي��ة ال����ذي ي�����س��ادف ال��ي��وم نف�سه 
م��ن ك��ل ع��ام. وق��د ب���داأت الع�سرات من 
املوؤ�س�سات واجلامعات واملراكز الثقافية 
احتفائها  تد�سني  العربية،  البلدان  يف 

بهذه املنا�سبة.
وا���س��ت��ه��ل م���رك���ز امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 
ب�����ن ع���ب���د ال����ع����زي����ز ال���������دويل خل���دم���ة 
لالحتفال  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
اأوائ�����ل دي�سمرب  ب��ي��وم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
اجل�����اري، ب��ال��ري��ا���ض، ب��ربن��ام��ج علمي 
للقيادات  اللغوي  »التخطيط  بعنوان 
العربية  ال��ل��غ��ة  ك��ل��ي��ات  يف  الأك���ادمي���ي���ة 
عنوانه  ول��ق��اء  واأق�سامها«،  ومعاهدها 
»ال�������س���ي���ا����س���ات الإع����الم����ي����ة يف ال�������س���اأن 
يف  متخ�س�سون  فيه  ���س��ارك  ال��ل��غ��وي«، 
امل��ج��ال��ني ال��ل��غ��وي والإع����الم����ي، وع��دد 

ت�سمن  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  ب��ي��وم  اح��ت��ف��ال 
ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ه��ا: اأن��ا���س��ي��د ل��ل��ط��ال��ب��ات 
ع���ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وك��ل��م��ات م��ن��وع��ة 
بني  الق�سة  ل��ق��راءة  وم�سابقات  عنها، 
الطالبات. كما مت تنفيذ معر�ض يحوي 
من  العربية  اللغة  ع��ن  منوعة  اأع��م��ال 

تنفيذ طالبات املدر�سة.
ال��ع��رب��ي��ة  الإم������������ارات  دول�������ة  ويف 
والعلوم  الآداب  كلية  نظمت  امل��ت��ح��دة، 
الج���ت���م���اع���ي���ة والإن�������س���ان���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ف��ج��رية ف��ع��ال��ي��ة ب��ع��ن��وان »ي���وم اللغة 
العربية، لغتنا هويتنا« لتوعية املجتمع 
وت�سجيع  ال�ساد  ولغة  القراءة  باأهمية 
خمتلف الفئات العمرية على الهتمام 
بها �سعيا نحو الرتقاء بامل�ستوى املعريف 

للطلبة واملجتمع ككل.
وت�سمنت الفعالية   التي ح�سرها 
مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور حممد 
»حكاية  بعنوان  ق�سيدة  الدين،  غر�ض 
الإيجابي  التحول  م��دى  ت��روي  وط��ن« 

الوطن العربي يحتفل بيوم لغته
ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه الإم��������ارات وم�����س��اب��ق��ات 
العربية  باللغة  خا�سة  ول��غ��وي��ة  اأدب��ي��ة 
وم��ع��ل��وم��ات ع���ام���ة ع��ن��ه��ا، اإل�����ى ج��ان��ب 

مو�سوعات ثقافية واأدبية متنوعة.
العربية  اللغة  كلية  عميد  و���س��دد 
ب��ج��ام��ع��ة ال���ف���ج���رية، ال���دك���ت���ور ع��ث��م��ان 
تنمية  ال��ق��راءة يف  اأهمية  اجل��اب��ر، على 
اجل��ي��ل اجل���دي���د ويف ت��ع��م��ي��ق ت��وا���س��ل��ه 
وقيمتها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��ج��م��ال��ي��ات 
التاريخية والبالغية وارتباطها بتاريخ 

الأمتني العربية والإ�سالمية.
وت��ت��م��ي��ز ال��ع��رب��ي��ة ب��ق��درت��ه��ا على 
اللغات  من  الألفاظ  واحتواء  التعريب 
الأخ���������رى ب�������س���روط دق���ي���ق���ة م��ع��ي��ن��ة، 
والأ����س���داد،  ال�����رتادف،  وف��ي��ه��ا خا�سية 
وامل�����س��رتك��ات ال��ل��ف��ظ��ي��ة، ومت��ت��از اأي�����س��ا 
ب��ظ��اه��رة امل��ج��از، وال��ط��ب��اق، واجل��ن��ا���ض، 
وبفنون  والت�سبيه،  وال�سجع،  واملقابلة 
اللفظ كالبالغة والف�ساحة وما حتوي 

من حم�سنات.
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أرقام وحقائق
يحتفي العامل باليوم العاملي للغة العربية 
يف 18 دي�����س��م��رب م���ن ك���ل ع�����ام، اإث�����ر ق���رار  
التاريخ  ه��ذا  تخ�سي�ض  يون�سكو  منظمة 

لالحتفال بلغة ال�ساد عام 2012.
وح�������س���ب ق����ن����اة ����س���ك���اي ن����ي����وز، ف����اإن 
التاريخ  ه��ذا  يف  العربية  باللغة  الحتفال 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اإ���س��دار  اإل��ى  يعود 
املتحدة قرارها ذا الرقم 3190 املوؤرخ يف 18 
�سمن  باإدخالها  القا�سي   ،1973 دي�سمرب 
املنظمة  يف  العمل  ولغات  الر�سمية  اللغات 
ال��دول��ي��ة ب��ع��د م��ق��رتح ت��ق��دم��ت ب��ه ك��ل من 
ال���دورة  خ��الل  وليبيا،  وال�سعودية  امل��غ��رب 

190 للمجل�ض التنفيذي ملنظمة يون�سكو.

وك���ان���ت ي��ون�����س��ك��و ق���د اأق������رت يف ع��ام 
19٦0 ا�ستخدام اللغة العربية يف املوؤمترات 
الناطقة  البلدان  يف  تنظم  التي  الإقليمية 
ب��ال��ع��رب��ي��ة وت��رج��م��ة ال��وث��ائ��ق وامل��ن�����س��ورات 
اإل���ى ال��ع��رب��ي��ة؛ ويف ع���ام 19٦٦،  الأ���س��ا���س��ي��ة 
جرى تاأمني خدمات الرتجمة الفورية اإلى 
اأخرى يف  اإلى لغات  العربية  العربية، ومن 

اإطار اجلل�سات العامة ليون�سكو.
وب��دءا من عام 19٦8 مت اعتماد اللغة 
املنظمة،  يف  عمل  كلغة  تدريجيا  العربية 
ف��ب��ات��ت ت��رتج��م وث��ائ��ق ال��ع��م��ل وامل��ح��ا���س��ر 
احلرفية وتوفر خدمات الرتجمة الفورية 

اإلى العربية.

اأك���ت���وب���ر  واح���ت���ف���ل���ت ي��ون�����س��ك��و يف 
للغة  العاملي  باليوم  الأول��ى  للمرة   2012
ق��ررت   2013 اأك��ت��وب��ر   23 ويف  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال��دول��ي��ة  للخطة  ال���س��ت�����س��اري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
التابعة  »اأرابيا«  العربية  الثقافة  لتنمية 
ل��ي��ون�����س��ك��و، اع��ت��م��اد ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للغة 
يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  العنا�سر  ك��اأح��د  العربية 

برنامج عملها لكل �سنة.
اأك���رث من  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  وي��ت��ح��دث 
اأك��رث  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  �سخ�ض  مليون   400
من 130 مليونا يتحدثون بها بو�سفها لغة 
ث��ان��ي��ة، وت��ع��د م��ن اأك���رث ل��غ��ات ال��ع��امل غنى 

باملفردات وامل�سطلحات.

للرتبية  املتحدة  الأم���م  منظمة  تعقد 
وال���ع���ل���وم وال���ث���ق���اف���ة، ي���وم���ي الث��ن��ني 
ال��ع��ا���س��م��ة  امل���ق���ب���ل���ني، يف  وال����ث����الث����اء 
ال��ف��رن�����س��ي��ة، ب��اري�����ض، اج��ت��م��اع ط��اول��ة 
م�����س��ت��دي��رة مل��ن��اق�����س��ة م��و���س��وع »ال��ل��غ��ة  
ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات احل��دي��ث��ة«، 

يرافقه معر�ض ذو �سلة.
اأن   م���ط���ل���ع���ة  م���������س����ادر  واأك������������دت 
املحاور  ال�سوء على  �سي�سلط  الجتماع 
الآتية: اللغة العربية والعلوم )الرتاث 
اللغوي  والتخطيط  واملعارف(،  الثقايف 
ال���ع���رب���ي���ة،  ال���ل���غ���ة  ت��ع��م��ي��م  يف  ودوره 

وال���ه���ن���د����س���ة ال���ل���غ���وي���ة وا����س���ت���خ���دام 
التكنولوجيات احلديثة يف تعليم اللغة 
احلا�سر  بني  العربية  واللغة  العربية، 
اجلل�سات  اإدارة  اأن  م�سيفة  وامل�ستقبل، 
����س���ي���ت���وله���ا ع�����دد م����ن خ�������رباء ال��ل��غ��ة 

والتقنية احلديثة.  
احتفال  تنظم  يون�سكو   اأن  يذكر 
ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 18 
اأن الحتفال  دي�سمرب من كل عام، كما 
ال��دويل للتقارب  اإط��ار العقد  يندرج يف 
بني الثقافات )2013-2022(، الذي تعد 

يون�سكو الوكالة الرائدة فيه.

يونسكو تناقش
»اللغة العربية 

والتكنولوجيات الحديثة«
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اللغة واإلعالم

الرصاصة السحرية
ظ��ه��ر ال��ت��ي��ار ال��ن��ظ��ري ال����ذي ي��وؤم��ن 
يف  الت�سال  لو�سائل  القوي  بالتاأثري 
الع�سرينات من القرن املا�سي، اأي بعد 

نهاية احلرب العاملية الأولى.
واأطلق���ت على ه���ذه النظرية عدة 
م�سميات من اأهمها: نظرية الر�سا�سة 
 Magic Bullet »اأو »الطلق���ة ال�سحرية
الإعالمي���ة  الر�سال���ة  اأن  اأي   ،Theory
قوي���ة ج���دا يف تاأثريه���ا. وتنطل���ق هذه 
النظري���ة م���ن جمموع���ة م���ن امل�سلمات 

على النحو الآتي:
يتحكم  امل��ر���س��ل  اأن  ت��ف��رت���ض   •
ال����ع����م����ل����ي����ة  يف  ك������ل������ي  ب���������س����ك����ل 

الر�سالة  ي�سع  لأن��ه  الت�سالية، 
ويقوم بت�سميمها وبنائه ويختار 
تاأثريا  الأك��رث  القناة  اأو  الو�سيلة 
وان���ت�������س���ارا، وي��خ��ت��ار ال��ت��وق��ي��ت و 

الظرف املنا�سب.
املتلقي  اأن  النظرية  تفرت�ض   •
ق��وي  وب�سكل  دائ��م��ا  �سي�ستجيب 
للر�سالة التي يتلقاها مبا يحقق 

هدف القائم بالت�سال.
ج����ري����دة  ال����ك����ات����ب يف  وي������ق������ول 
ال��ري��ا���ض، ع��ل��ي ���س��ع��ي��د، »���س��ح��ي��ح اأن 
ه����ذه ال��ن��ظ��ري��ة ت��ع��ر���س��ت اإل�����ى نقد 
م����ربح، ف�����س��ال ع��ن ت��ط��وي��ر ن��ظ��ري��ات 

اأخرى، جاءت ا�ستجابة لتطور الع�سر 
اأن  اإل  وو�سائله الت�سالية فيما بعد؛ 
مع   2011 ل��ع��ام  الإع��الم��ي��ة  التجربة 
الإخ���ب���اري���ات ال��ع��رب��ي��ة خ���الل تغطية 
اأح�����داث م��ا ���س��م��ي »ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي« 
ل  الإخ��ب��اري��ة،  الإع���الم  و�سائل  واأداء 
»الر�سا�سة  بنظرية  ي��ذك��رن��ا  ي����زال، 
ال�������س���ح���ري���ة« وم���ف���ع���ول���ه���ا ال���دع���ائ���ي 

العجيب!«.
وي�سيف »كلنا يتذكر كيف جاءت 
التغطي���ات العربي���ة املبا�سرة، لأحداث 
مق���دم  حت���ول  عندم���ا  مث���ال  ليبي���ا 
التغطي���ة على الهواء، اإلى طرف، �سد 
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بع�ض ال�سيوف املت�سلني وعندما كان 
يتم ا�ست�سافة �سيوف داخل ال�ستديو 
من لون دون اآخر، ل�سخ اأكرب قدر من 
الدعاي���ة، الت���ي كان���ت بال �س���ك توؤجج 

امل�ساعر وتوؤلب ال�ساحات.
ن����ع����م ك�������ان اجل����م����ه����ور امل��ت��ل��ق��ي 
ال����ع����رب����ي، امل����ع����زول يف ب��ي��ت��ه ي��ت��ل��ق��ى 
بوعيه  تتالعب  �سحرية«  »ر���س��ا���س��ة 
واأب���رة »دع��ائ��ي��ة حت��ت اجل��ل��د« تخدره 
ل��ل��خ��روج اإل���ى ال�����س��وارع، حت��ت ت��اأث��ري 
حتري�ض هذه القنوات، هذا ما حدث 
ن��ت��ائ��ج��ه وخ��ي��م��ة يف  يف 2011 وك��ان��ت 

اأكرث من بلد عربي«.

بقلم:  د. صالح الشاعر*
 

ح��ي��ن��م��ا ت��ك��ون ���س��ي��ف��ا ع��ن��د اإن�����س��ان ب�سيط 
احلال، قد يخت�سر �سوؤاله لك يف كلمتني: 
»�ساي اأم قهوة؟«، اإن العر�ض بهذه الطريقة 
اإذ يح�سر  ال��ف��ط��ري،  ال��ذك��اء  ن��وع م��ن  فيه 
للم�سيف  �سيئني ميكن  ال�سيف يف  طلبات 
تلبيتهما ب�سهولة، وي�سيق اخلناق على اأي 

اختيار خارج هذين ال�سيئني.
ذات  ابنتي  تفعله  ما  وقريب من هذا 
اب��ت��داء  ت�����س��األ��ن��ي  ال�����س��ت، حينما  ال�����س��ن��وات 
�ساأ�سرتيها  التي  »العرو�سة«  �سعر  لون  عن 
اأِعدها  مل  الأ�سا�ض،  من  اأين،  حني  يف  لها، 
يجعل  مبا  ال�سوؤال  تطرح  لكنها  ب�سرائها، 
نقطة  ويح�سر  عليه،  متفقا  اأم��را  ال�سراء 

النقا�ض يف لون �سعرها!
ميكن  ل  ال��ل��غ��وي��ة  العملية  ك��ان��ت  اإذا 
الأربعة:  �سروطها  ا�ستكمال  دون  اإمتامها 
امل��ر���س��ل وامل�����س��ت��ق��ِب��ل وال��و���س��ي��ل��ة وال�����س��ي��اق؛ 
وال�سياق  الو�سيلة  يف  التحكم  ميكن  فهل 
على  لنح�سل  م��ا  ح���وار  يف  اللغة  ل�سياغة 
الوعي« كما يحلو للبع�ض  ا�ستجابة »فاقد 
اأن ي�سميها، اأي احل�سول على الإجابة التي 

نريدها متاما؟
وه�����ل مي���ك���ن ال����ت����اأث����ري ع���ل���ى ت��ف��ك��ري 
الطرف الثاين بحيث يتوجه اإلى ما يريده 
ه��ل ميكن  اآخ����ر:  الأول؟ مب��ع��ن��ى  ال��ط��رف 
اأن تبني عالقة مبا�سرة  اللغوية  لل�سياغة 
��ل وامل�����س��ت��ق��ِب��ل، جت��ع��ل اأح��ده��م��ا  ب��ني امل��ر���سِ

يتحكم يف ردود اأفعال الآخر؟
اأثر عظيم  احلقيقة اأن هذا الأم��ر ذو 
يف امل���ف���او����س���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، 
والت�سويق(،  )املبيعات  التجارية  والأعمال 
ويف و�سائل الإعالم، وحتى يف اأي حوار بني 
طرفني، لكنه رمبا يظل مثار جدل وخالف 
مدة طويلة؛ نظرا لندرة الدرا�سات املجراة 
من  ك��ث��ري  يف  ول��ك��ون��ه  الآن،  ح��ت��ى  ح���ول���ه 

الأحيان ُيعد »غري اأخالقي«.

أداوت لغوية وشروط سياقية
ثمة عنا�سر �سمن هذا الأمر ميكن تاأكيد 
ب��ع�����س��ه��ا يتعلق  ال����واق����ع،  ب��ح��ك��م  وج���وده���ا 
وبع�سها  ال��ت��وا���س��ل��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب�����س��روط 
�سروطها،  �سمن  ف��م��ن  ب��ال��و���س��ائ��ل،  يتعلق 
امل�ستقِبل  ي��خ��اَط��ب  اأن  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
اللغوي  امل�ستوى  بلغته الأ�سلية، واأن يكون 
امل�ستعمل يف احلوار موحدا بني الطرفني، 
ول��ي�����ض اأع��ل��ى م��ن امل�����س��ت��وى امل���األ���وف ل��دى 
اأن  احلالة  تلك  يف  املطلوب  لأن  املخاَطب؛ 

دون  املبا�سرة  ال�ستجابة  اإل��ى  العقل  يقفز 
ب���ذل ك��ث��ري م��ن امل��ج��ه��ود؛ ف��ذل��ك امل��ج��ه��ود 
التي رمبا حتبط  اليقظة  اإل��ى حالة  ينقله 
حماولة التاأثري يف وعيه، وبعبارات �سعبية 

يفهمها كل اإن�سان.
وم����ن ���س��م��ن ال��و���س��ائ��ل امل�����س��ت��ع��م��ل��ة يف 
و�سائل الإعالم على �سبيل املثال: ال�ستبدال، 
مبعنى اإحالل لفظ حمل اآخر، لر�سم �سورة 
ذه��ن��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، وي��خ��ت��ل��ف ذل����ك ب��اخ��ت��الف 

م�سدر اخلرب وتنوع املخاطبني به.
وميكن روؤية كثري من الثنائيات مثل: 
�سهداء/  الوطنية/الإرهابيني،  )املقاومة 
قوات/ اإره��اب��ي،  م�سلح/عمل  هجوم  قتلى، 
ميلي�سيات، زعيم الأغلبية/امل�سوؤول الكبري 
يف احلزب، جي�ض الدفاع/قوات الحتالل(.

الكلمات  ه��ذه  بني  من  الختيار  فمع 
والتعبريات يتاأثر القارئ تعاطفا و�سماتة، 
بالعار،  و���س��ع��ورا  فخرا  وتثبيطا،  ت�سجيعا 

وق�����د جت����د اخل�����رب ن��ف�����س��ه ع���ل���ى م��وق��ع��ني 
قامو�ض  ي�ستعمل  منهما  وك���ل  خمتلفني 
األفاظ خا�ض، يوافق توجه اجلهة امل�سِدرة 

واجلمهور امل�ستهَدف.
ع���ل���ى م�������س���ت���وى اأع����ل����ى ق���ل���ي���ال جن��د 
بالألفاظ،  والتالعب  التورية  اأو  الدعابة، 
ت�ستيت  م��ن  ي�سري  ق���درا غ��ري  ال��ت��ي حتمل 

النتباه؛ ملا حُتدثه من اإجهاد للمخ. 
املتوقع  اإدراك املعنى الأ�سلي  ويجري 
الأي�سر للدماغ،  الن�سف  للكالم من خالل 
ث��م ي��ح��دث ال��ت��وا���س��ل م��ع الن�سف الأمي��ن 
مل  مناق�ض  اآخ���ر  معنى  اإل���ى  ير�سد  ال���ذي 
ي��ك��ن م��ت��وق��ع��ا، وه�����ذا امل���زي���ج م���ن ال��ت��وق��ع 
ن�سفي  ب��ني  التوا�سل  ُي��ح��دث  والتناق�ض، 
املفاجئة«،  التف�سري  »اإع��ادة  فتاأتي  الدماغ، 
كما يف امل��ث��ال ال��ذي ذك��رت��ه ال��درا���س��ة: لقد 
اأحلوا برتقالة حمل كرة البي�سبول لإ�سافة 

بع�ض ال�سهية اإلى اللعبة!

صناع اإلعالم.. كيف سحروا أعين الناس واسترهبوهم؟
تاأثري  حُت���دث  ال��ت��وري��ة  اأن  يف  �سك  ل 
الدعابة، لكنها اأي�سا ميكن اأن تكون م�سرحا 
اأو  »ا�ستدراج«  اأو  »ت�سليل«  لعملية  منا�سبا 
»حتذير«، وفق �سياقها وما يرتبط بها من 
اأحداث حميطة، كما جند يف حوار للرئي�ض 
مذيعة  مع  مبارك  ح�سني  ال�سابق  امل�سري 
كان  اإذا  وم��ا  ا���س��رتداد طابا  اأمريكية ح��ول 
من املمكن ال�ستبدال بها بع�ض المتيازات 
ميكنك  »ه��ل  ق��ال  اإذ  م�سر،  حتتاجها  التي 
كان  وهكذا  اأط��ف��ال��ك؟!«،  باأحد  ال�ستبدال 
ال�سوؤال تورية حتمل الدعابة والتحذير يف 

الوقت نف�سه.

التأثير السحري للصور
لغوية،  غ��ري  و�سيلة  كونها  رغ��م  ال�����س��ور، 
ُيعتمد عليها يف كثري من الأحيان للتاأثري 
يف الوعي، ولذلك انت�سرت موؤخرا ا�ستعانة 
ب�����س��ور قدمية  الإخ��ب��اري��ة  امل���واق���ع  بع�ض 

�سورة  لت�سخيم  �سعيا  مم��اِث��ل��ة،  لأح���داث 
ح��دث ج��دي��د لي�ض لديهم م��ن ���س��وره ما 
وهذا  الأ���س��ا���ض،  من  خمتلق  هو  اأو  يكفي، 
علميا،  مثَبت  لل�سور  الكبري  التاأثري  لأن 
ما�سات�سو�ست�ض  مل��ع��ه��د  درا����س���ة  ت�����س��ري  اإذ 
ت��رج��م��ة  اأن ع��م��ل��ي��ة  اإل�����ى  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ت�ستغرق  امل��خ  داخ��ل  معلومة  اإل��ى  ال�سورة 
وقتا اأقل بكثري من عملية ترجمة الن�ض، 
 100 ن��ح��و  ت�ستغرق  الن�سو�ض  ف��رتج��م��ة 
ال�سور فال  اأم��ا ترجمة  الثانية،  جزء من 
ت�ستغرق اإل 13 جزءا من الثانية؛ ولذلك 
مت��ث��ل ال�����س��ور 90% م���ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
التقاط  اإل���ى  مييل  امل��خ  لأن  امل���خ،  يخزنها 

املعلومات �سهلة الرتجمة.
ال�سور  متثل  مل��اذا  الآن  ن��درك  ولعلنا 
جزءا كبريا من الإدارة الإعالمية للحروب 
ملا  الكربى مثال  الأهمية  ونعلم  والثورات، 
اأ�سخا�ض  ع��ل��ى  القب�ض  خ��رب  م��ن  ت��اب��ع��ن��اه 

ملطخا  ف�ستانا  ت��رت��دي  طفلة  ي�����س��ورون 
بور�سعيد  ب��ني  متهدم  م��ن��زل  يف  ب��ال��دم��اء، 
والإ���س��م��اع��ي��ل��ي��ة، ل��ف��ربك��ة خ���رب ع���ن حلب 
اإل��ى كثري  ال��ع��ام! بالإ�سافة  ال���راأي  واإث����ارة 
القدمية ل�سهداء وم�سابني يف  ال�سور  من 
الإخبارية  املواقع  بع�ض  قدمتها  فل�سطني 
و�سفحات في�سبوك على اأنها �سمن اأحداث 

�سوريا.

التالعب باألرقام
اأمٌر اآخر يربز التاأثري يف الوعي من خالل 
القارئ،  بانتباه  بالتالعب  يتعلق  الأرق���ام، 
وت�ستغل بع�ض املواقع ذلك الأمر �سعيا اإلى 

ت�سخيم بع�ض الأحداث.
فعلى �سبيل املثال ي�سفر حدث ما عن 
اأ�سخا�ض واإ�سابة ٦8 �سخ�سا،  مقتل ثالثة 
ف��ي��اأت��ي ع���ن���وان اخل����رب ج��ام��ع��ا ب���ني اأرق����ام 
ليكون  واح����د؛  اآن  وامل�����س��اب��ني يف  امل��ت��وف��ني 

مثال: مقتل واإ�سابة اأكرث من 70!
املو�سوعية يف  لي�ض من  عنوان  وه��ذا 
اإث���ارة وت�سخيم وج��ذب  ه��و  م��ا  �سيء بقدر 
العنوان على مواقع  لالنتباه، ورمبا يكون 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وال��ت��ف��ا���س��ي��ل على 
موقع ال�سحيفة فيتقاع�ض القارئ عن فتح 
املوقع ويكتفي بهذا العنوان املبتور امل�سلِّل.

ل��ق��د ب��ات��ت و���س��ائ��ل الإع����الم ووك���الت 
اأك����رث ذك����اء يف ا���س��ت��خ��دام اللغة  ال��ت�����س��وي��ق 
والأرق����������ام وال�������س���ي���اق امل���ح���ي���ط م����ن ���س��ور 
وم���ق���اط���ع ف��ي��دي��و وخ����رائ����ط وغ����ري ذل���ك، 
ب��الإع��الم ف�سارت لغة  ال��ت��ج��ارة  وارت��ب��ط��ت 
الإعالن كذلك �سناعة متقنة للتاأثري على 

املجتمع وخلق القوة ال�سرائية وتوجيهها.
ولذا بات مفهومنا عن الإعالم وفكرة 
نظر؛  اإع���ادة  اإل��ى  بحاجة  املعلومة  تو�سيل 
ف��ال��ع��الق��ة اجل���دي���دة ب���ني ال��ل��غ��ة وو���س��ائ��ل 
ي��ت��ج��اوز تو�سيل  ���س��ي��ئ��ا  اأن��ت��ج��ت  الإع������الم 
اإل��ى  مبا�سرة  يهدف  لأن��ه  بكثري،  املعلومة 
خلق الراأي العام و�سناعة التوجه الفكري 
فيه،  ال��ت��اأث��ري  الأق���ل  على  اأو  املتلقي  ل��دى 
اأ�سحت  تف�سريا لظاهرة  ذلك  يكون  ورمبا 
اأن جتد  م��ن ذي قبل، وه��ي  اأك��رث  منت�سرة 
�سريحة كربى من املجتمع فجاأة مقتنعني 
توجهاتهم،  اخ��ت��الف  ع��ل��ى  معينة  ب��ف��ك��رة 
اأث��ر يف اجلميع على غري  ق��د  وك��اأن��ه �سحر 
ات����ف����اق، ورمب�����ا ت���ك���ون ه����ذه ه���ي ال��ط��ف��رة 

اللغوية القادمة حتما.

* امل�سدر: مدونة الدكتور �سالح ال�ساعر  
على �سبكة االنرتنت, بت�سرف ي�سري.
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ثقافة

ب��ني ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ب��ن��ى وط��ب��ي��ع��ة البيئة 
الرتاثية  العمارة  فتحولت  املحيطة، 
ب��ع�����س��ري اإل������ى ع�����امل غ���ن���ي ب����الأل����وان 
واخل����ط����وط وامل�������س���اح���ات ال��زخ��رف��ي��ة 

املتنوعة. 
وع��������ن م������راح������ل ت�������س���ج���ي���ل ف��ن 
ب��اأن ذلك مل  ذكر  باليون�سكو،  »القط« 
ي��ك��ن ب��الأم��ر ال��ه��ني، ف��ق��د �سبق ذل��ك 

مشهور العمري

بجامعة  امل�ساعد  الآث���ار  اأ�ستاذ  طالب 
امل���ل���ك خ���ال���د وم���دي���ر ف����رع اجل��م��ع��ي��ة 
ال�سعودية للفنون الت�سكيلية )ج�سفت( 
بع�سري، الدكتور علي عبد اهلل مرزوق 
على  احل��ف��اظ  ع�سري  منطقة  اأه����ايل 
»ال�����ق�����ط« وت���ط���وي���ر ا����س���ت���خ���دام���ه يف 
الداخلية،  البيوت، والأزي��اء، والعمارة 
تطبيقه  ميكن  كنموذج  به  والع��ت��زاز 
ع���ل���ى ك����اف����ة امل���ن���ت���ج���ات، ف�������س���ال ع��ن 
اله��ت��م��ام ب��ه واإب������رازه يف ال��ف��ع��ال��ي��ات، 

واملنا�سط املختلفة ملنطقة ع�سري. 
»ال��ق��ط«  ف��ن  اإدراج  ب���اأن  واأ����س���اف 
ب��ف��ت��ح ال���ق���اف ���س��م��ن ق��ائ��م��ة ال����رتاث 
يعد  اليون�سكو  يف  امل��ادي  غري  الثقايف 
انت�سارا عظيما لهذا الفن ومبدعاته، 
لغات  بكل  يتحدث  فنا  منه  و�سيجعل 
ت�سجيله  �سبق  م��ا  اإل��ى  لينظم  ال��ع��امل 
م����ن ت�������راث م�������ادي وغ������ري م�������ادي يف 
ال�سنوات املا�سية؛ مبا يوؤكد اأن اململكة 
مببدعيها  غنية  ال�سعودية  العربية 
وب���رتاث���ه���ا واآث����اره����ا؛ وه����و م���ا ���س��وف 
ي�سهم يف زيادة الهتمام واملتابعة من 
ق��ب��ل اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة، واإج����راء 
الدرا�سات والأبحاث العلمية من قبل 
امل��ه��ت��م��ني وال��ب��اح��ث��ني، وي�����س��اع��د على 
الالئي  ومبدعاته  عامليا  به  التعريف 
عليه  املحافظة  يف  ال��ري��ادة  لهن  ك��ان 
م�سيدا  ال��ق��ادم��ة،  ل��الأج��ي��ال  وتعليمه 
بالدور الكبري للمراأة يف ع�سري املتمثل 
عليه  واملحافظة  »ال��ق��ط«  فن  تتبع  يف 
بذلك  وي�سهد  احل��ا���س��ر،  وقتنا  حتى 
ب���ي���وت ت��ق��ل��ي��دي��ة وم���ع���ا����س���رة ع��دي��دة 
حتت�سن بداخلها هذا الفن اجلداري 

الأ�سيل.
وع����ن م��اه��ي��ة ف���ن »ال����ق����ط« ذك��ر 
مرزوق باأنه فن جداري تقوم باإبداعه 
ال��ن�����س��اء؛ اإذ حت��ر���ض رب���ة امل��ن��زل على 
ال���داخ���ل ب�ستى  ت���زي���ني م��ن��زل��ه��ا م���ن 
اأن��واع الر�سوم وال��زخ��ارف التي جتمع 
والكتابية،  والنباتية  الهند�سية  ب��ني 
حولهم  من  البيئة  من  ا�ستح�سروها 

مبا متتاز به من جمال.
ف��اجل��ب��ال ت��ت��ح��ول اإل�����ى م��ث��ل��ث��ات 
وال��ق��م��ر اإل�����ى دائ������رة، ب��ي��ن��م��ا ان��ع��ك�����ض 
ا�ستعمال  خ��الل  م��ن  النباتي  الغطاء 
اللون الأخ�سر لي�سغل حيزا كبريا من 
انف�سال  نكاد نلحظ  احلائط حتى ل 

ال�سعودية  م��ن��دوب��ي��ة  م��ن  حت�����س��ريات 
ل����دى م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون�����س��ك��و مم��ث��ل��ة يف 
م��ن��دوب��ه��ا ال���دائ���م اإب���راه���ي���م ال��ب��ل��وي 
على  املحافظة  جمعية  م��ع  بالتعاون 
الرتاث »نحن تراثنا«، ووزارة الثقافة 
والإع��الم، وعدد من اجلهات امل�ساندة 
وال���رتاث  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  كالهيئة 
ن��ه��اي��ة  يف  م������رزوق  واأورد  ال���وط���ن���ي. 

د . مرزوق يحث أهالي عسير على تطوير فن »الَقط«

حديثه بع�ض التو�سيات املهمة يف هذا 
ال�سياق؛ ومنها:

• ا����س���ت���ح�������س���ار ف�����ن ال����ق����ط يف 
والتظاهرات  واملنتجات  املنا�سبات 

الثقافية والفنية. 
امل���ت���خ�������س�������س���ني  ت���������س����ج����ي����ع   •
وال��ب��اح��ث��ني ب����اإج����راء م��زي��د من 
التي تهتم بفن  العلمية  البحوث 

القط ودعمهم ماديا ومعنويا. 
• الإف��������������ادة م�����ن ن����ت����ائ����ج ه����ذه 
ال���درا����س���ات يف ت��ف��ع��ي��ل ال���ربام���ج 

واخلطط ذات العالقة. 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على   •
م��ا ب��ق��ي م��ن ه���ذا ال��ف��ن و�سيانة 

وترميم ما اندثر منه. 
واملوؤ�س�سات  الأم��ان��ات  ت�سجيع   •

ا�ستخال�ض  ع��ل��ى  ال��ع��الق��ة  ذات 
للقط  واجلمالية  الفنية  القيم 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا ال��ت��وظ��ي��ف الأم���ث���ل 
يف ال���دي���ك���ور ال���داخ���ل���ي ل��ل��ع��م��ارة 

املعا�سرة.
• ادراج فن القط �سمن حمتوى 
م�����ق�����ررات ال���رتب���ي���ة ال���ف���ن���ي���ة يف 

التعليم اجلامعي والعام.

دور التواصل في بناء المعرفة
د. �سالح  اأ���س��دره  ال��ذي  الكتاب  يتناول 
الدين منا�سري، ع�سو هيئة التدري�ض 
العلوم  بكلية  والت�سال  الع��الم  بق�سم 
درا�سة  خالد  امللك  بجامعة  الن�سانية 
الت�سال  مباحث  �سمن  ت��ن��درج  علمية 
التوا�سل  »دور  ب�  تعنى  التي  املوؤ�س�ساتي 

يف بناء املعرفة«.
نظري  ج��زء  على  البحث  ي�ستمل 
وجزء ميداين. ويقرتح  اجلزء النظري 
ق������راءة ت��اري��خ��ي��ة ����س���ردي���ة لزدواج����ي����ة 

مبحثي »بناء املعرفة« و »التوا�سل«.
بني  التباعد  على  البحث  وي��رك��ز 
ه��ذي��ن امل��ف��ه��وم��ني يف اأغ���ل���ب ن��ظ��ري��ات 

القدامى  الإغريق  منذ  والتعلم  الفهم 
حتى بداية القرن 20،  حيث اإن التاأخر 
ال��ت��اري��خ��ي مل���ي���دان الت�����س��ال ب��امل��ق��ارن��ة 
جانب  اإل��ى  والجتماع  النف�ض  علم  مع 
يف  تت�سبب  القدم  يف  ال�ساربة  الفل�سفة 
اأن  منها  م�سلنّمات  ويف  فراغات معرفية 
واإمن��ا  بالت�سال  ل��ه  عالقة  ل  الإدراك 
هو عملية ذهنية خال�سة، واأن الت�سال 
ي��اأت��ي ف��ق��ط ب��ع��د، ول��ي�����ض خ���الل الفهم 

والإدراك.
هذا  اأ�سباب  الدرا�سة  وا�ستعر�ست 
الن���ف�������س���ام ب���ني امل��ف��ه��وم��ني وب��ره��ن��ت 
الجتماعي«  »البنائية  فل�سفة  اأن  على 

كتحول  Social Constructionism
 Paradigmatic الفكري  النموذج  يف 
ال��ذي مهد الطريق لتزاوج  Shift هو 
امل�ستحدثني.  عند  ب�الت�سال  املعرفة 
ورك�������ز اجل����ان����ب امل�����ي�����داين ب��ط��ري��ق��ة 
�سوؤال  على  وا�ستقرائية  اثنوجرافية 
»كيف تبنى املعرفة يف جمالت البحث 

العلمي؟«.
واخ������ت������ار ال����ب����اح����ث خم�����رب ب��ح��ث 
ال�سرطان  مقاومة  جمال  يف  بيولوجي 
اأ�سلوب  وباعتماد  بلجيكيا.  بربوك�سيل، 
»املالحظة بامل�ساركة« اأول ثم »احلوارات 
»ال��ت��ح��ال��ي��ل« ثالثا،  و  ث��ان��ي��ا  امل��ف��ت��وح��ة« 

ج���م���ع ال���ب���اح���ث ع�������ددا م����ن »امل����ع����ارف 
ال��ع��ل��م��ي��ة« امل��ع��ت��م��دة ع��امل��ي��ا يف م��ي��دان 
»مب��ا يف  ال�سرطان  ح��ول مر�ض  البحث 

ذلك هذا املخرب«.
املعارف  هذه  اأن  الدرا�سة  وبرهنت 
املتعارف  باملعنى  علمية  اأ�س�ض  لها  لي�ض 
ع���ل���ي���ه؛ واإمن�������ا ه���ن���اك ع����وام����ل اأخ�����رى 
ت���اري���خ���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة دف����ع����ت ن��ح��و 

تر�سخها وتكل�سها كحقيقة علمية.
كما برهن الباحث عن تطور فهم 
الباحثني امل�ستجوبني حول هذه املعارف 
ال��ع��ل��م��ي��ة ذات���ه���ا مب����رور ال���وق���ت وبفعل 

احلوارات التي اقرتحها عليهم.
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سؤال األسبوع

سلوك خاطئ وعدم التزام بأنظمة المرور
ال�������س���رع���ة ال�����زائ�����دة م����ن ال�����س��ل��وك��ي��ات 
اخلاطئة التي يرتكبها بع�ض ال�سائقني 
وامل���رور  ال�سري  باأنظمة  امللتزمني  غ��ري 
اإل���ى تعري�ض ح��ي��اة جميع  ت����وؤدي  وه���ي 

م�ستخدمي الطريق للخطر.
ك���م���ا ت���رت���ب���ط ال�������س���رع���ة ال����زائ����دة 
مبخالفات مرورية خطرية، كعدم ترك 
م�����س��اف��ة ك��اف��ي��ة ب���ني ال�����س��ي��ارات، وع���دم 
الإ�سارات  وعبور  ال�سري،  بخط  اللتزام 
احل�����م�����راء، وذل������ك ل���ع���دم ق������درة ���س��ائ��ق 
املنا�سب  الوقت  يف  التوقف  على  املركبة 
ب�سبب  ال�سوئية  الإ���س��ارات  تغيري  عند 
اإل��ى وقوع  ي��وؤدي  ال��زائ��دة، مما  ال�سرعة 

وعليه  اخل��ط��رة.  واحل����وادث  املخالفات 
فاإن ال�سرعة الزائدة هي امل�سبب الأكرب 

لوفيات حوادث الطرق.
ح��ادث  ال��ت��ورط يف  احتمال  اأن  كما 
وفاة تت�ساعف مرتني مع زيادة ال�سرعة 
فوق  ال�س���اعة  يف  كيلومرتات  خم�ض  كل 

ال�سرعة الق������انونية.
ال��زائ��دة  ال�سرعة  خ��ط��ورة  وتكمن 
يف زي��ادة احتمال وقوع احل��وادث نتيجة 
ل�سيق الوقت اأثناء اتخاذ القرار املنا�سب 
الطريق  خماطر  ال�سائق  يجنب  ال��ذي 
ي�����وؤدي  اأي ط�������ارئ، مم����ا  ع���ن���د ح������دوث 
املركبة،  ات��زان  وع��دم  ال�سيطرة  لفقدان 

نتيجة  وق��وع احل���وادث  احتمال  وزي���ادة 
لعدم التمكن من ال�سيطرة على املركبة 
يف احل������الت ال���ط���ارئ���ة، وع�����دم ال���ق���درة 
بالإ�سافة  الآخرين،  اأخطاء  على جتنب 
زيادة  وبالتايل  ال�سطدام،  �سدة  لزيادة 

احتمالت الوفاة اأو الإ�سابة اجل�سدية.
وت����وؤك����د ال����درا�����س����ات اأن�����ه ك��ل��م��ا مت 
ن�سبته  امل��رك��ب��ة مب���ا  ���س��رع��ة  ت��خ��ف��ي�����ض 
5% ف����اإن ذل���ك ي����وؤدي اإل����ى خ��ف�����ض ع��دد 

الإ�سابات البليغة بن�سبة 10 اإلى %15 .
على  العقوبات  ت�سديد  من  بد  ول 
لل�سرعة  الأق�سى  خمالفي جتاوز احلد 
املقررة لت�سل الى حجز املركبة، وفر�ض 
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غرامة مالية، اإ�سافة الى ت�سجيل نقاط 
م��روري��ة ع��ل��ى ال�����س��ائ��ق، لأن ال�����س��ائ��ق ل 
ي��ع��ر���ض ن��ف�����س��ه ف��ق��ط ل��ل��ه��الك واإمن����ا 

يعر�ض اأرواح غريه للخطر.
اأن خطر ال�سرعة على الطرق  كما 
عنها  ينتج  والذي  واخلارجية  الداخلية 
خماطر كبرية يف حالة انحراف املركبة 
املخاطر  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت�����س��ادم،  اأو 
�سيطرة  ب�سبب عدم  تقع  اأن  التي ميكن 
ال�����س��ائ��ق ���س��ي��ط��رة ت���ام���ة ع��ل��ى م��رك��ب��ت��ه 
يعر�سه  مم��ا  الإط������ار؛  ان��ف��ج��ار  نتيجة 
اأو  ان��ق��الب��ه��ا  اأو  ت���ده���ور م��رك��ب��ت��ه  اإل����ى 

ا�سطدامها ب�سيارات اأخرى.

التشهير بمخالفي أنظمة المرور.. توعية أو عقوبة؟ 
هادي الشهراني

وكريمة سالم 

تعتزم الإدارة العامة للمرور عر�ض لقطات 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ني ل��الأن��ظ��م��ة امل����روري����ة، اأث���ن���اء 
ارتكاب املخالفات التي ر�سدتها كامرياتها 
وذلك  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  امل��وزع��ة 
عرب �سا�سة التلفزيون، وتهدف اإدارة املرور 
الثقافة  ن�سر  اإل���ى  ال��ل��ق��ط��ات،  ع��ر���ض  م��ن 
امل����روري����ة ب���ني ق���ائ���دي امل���رك���ب���ات، حلفظ 
ال�سلوكيات  وتقليل  وامل��م��ت��ل��ك��ات،  الأرواح 

املرورية اخلاطئة .
»اآف���������اق« ال���ت���ق���ت ب���ط���الب وط���ال���ب���ات 
ذلك  ح��ول  اآراءه����م  وا�ستطلعت  اجل��ام��ع��ة، 

الت�سهري.

تطبيق األنظمة
����س���دد ال��ط��ال��ب ف��ي�����س��ل حم��م��د ال��ق��ا���س��ي 
تطبيق  اأه��م��ي��ة  ع��ن  التطبيقية«  »ال��ع��ل��وم 
الأن��ظ��م��ة امل���روري���ة ع��ل��ى ك��ل خم��ال��ف بكل 
���س��ف��اف��ي��ة وع�����دم ال��ت�����س��ه��ري ب���ه يف م��واق��ع 
الت�سهري  اأن  موؤكدا  الجتماعي،  التوا�سل 
ل ي��ح��د م���ن ت��ل��ك امل���م���ار����س���ات امل��خ��ال��ف��ة 
ل��ل��ن��ظ��ام. وق�����ال «ه���ن���اك ت��ط��ب��ي��ق اأط��ل��ق��ت��ه 
بتوثيق  لل�سخ�ض  ي�سمح  الداخلية  وزارة 
اأي خمالفة وكتابة ن�ض املخالفة ومن ثم 
�ستقوم  ال���وزارة  ف��اإن  عليه  وب��ن��اء  اإر�سالها، 

باتخاذ الإجراء الأن�سب للمخالفة«.
ب������دوره، ات��ف��ق ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الأعمال،  اإدارة  كلية  من  اجلابري،  مهدي 

مع القا�سي يف عدم الت�سهري باملخالفني.

تعد على خصوصيات
وي�������رى زي�������اد ����س���ع���ف���ان ال���������س����ه����راين م��ن 
»ال��ت�����س��ه��ري  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����ع����الج  ك��ل��ي��ة 
خ�سو�سيات  على  تعديا  يعد  باملخالفني 
الت�سهري  ���س��ي��ت��م  وك��ث��ري مم���ن  الآخ����ري����ن، 
ب�سبب هذا  �سيت�سررون �سررا كبريا،  بهم 
ال��ف��ع��ل ع��ل��ى امل�����س��ه��ر ب����ه«. وت�����س��اءل »كيف 
بعد  ال�����س��غ��ري  ح��ال��ه يف جمتمعه  ���س��ي��ك��ون 

الت�سهري به؟«.
برامج مرخ�سة مثل  واأ�ساف »هناك 
الت�سهري،  حمل  حتل  اأم��ن«،  »كلنا  برنامج 
ويتم اإحالل املخالفة على املخالف، كونها 
احلل الأمثل للحد من التجاوزات املميتة 

واملتهورة«.
وق������ال ط���ال���ب الإع��������الم والت�������س���ال 
نالحظ  ما  »كثريا  ع�سريي  عبدالرحمن 
امل���رور يف  اإدارات  جت��اوب��ا مم��ت��ازا م��ن قبل 

املخالفني  ���س��د  امل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
ال����ذي����ن ت��ن��ت�����س��ر خم��ال��ف��ات��ه��م يف م���واق���ع 
جيدا  موؤ�سر  وه��ذا  الجتماعي،  التوا�سل 
لن�سر ثقافة ا�ستخدام الطريق واحلد من 
على  »يجب  واأ���س��اف  امل��روري��ة«.  املخالفات 
الثقافة  ب��ه��ذه  نف�سه  ي��ع��رف  اأن  امل��ج��ت��م��ع 
الطرق، لكي ل نرى  ا�ستخدام  الواعية يف 
مواقع  على  املخالفة  التجاوزات  هذا  مثل 
ي��ق��وم  م���ن  ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، لأن 
القيادة  اأثناء  املحمول  الهاتف  با�ستخدام 
يعترب خمالفا حتى و لو كان هدفه توثيق 
خمالفة للحد منها اأو اإظهار اأثر املخالفة 

التي ارتكبها املخالف للمجتمع«.

البحث عن أسباب المخالفة
بق�سم  ال��ث��ام��ن  بامل�ستوى  الطالبة  وت���رى 
والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 
ال��ت�����س��ه��ري  اأن  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي��ة  يف حم���اي���ل 
من  يخفف  اأن  ميكن  ل  امل���رور  مبخالفي 
احل������وادث امل����روري����ة، م��ع��ت��ربة اأن�����ه ميكن 
ا����س���ت���خ���دام اإج���������راءات اأخ������رى ل��ل��ح��د من 

احلوادث املرورية مثل العقوبات املالية.
من جانبها، قالت الطالبة بامل�ستوى 
ال�سابع بق�سم اللغة الإجنليزية يف حمايل 
ك��ام��ل��ة اأح���م���د ع�����س��ريي »ق����د ي��ك��ون ل��ه��ذا 
ب���ه يف تخفيف  ب���اأ����ض  ل  ت���اأث���ري  الإج�������راء 
احلوادث املرورية، ولكن اأهم خطوة يجب 
ع��ل��ى امل�����رور ات��خ��اذه��ا ه���ي ال��ت�����س��دي��د من 
الثامنة  دون  هم  من  قيادة  جترمي  ناحية 
على  امل��راه��ق��ني  ح�سول  ف�سهولة  ع�����س��رة، 
الأول  امل�سبب  هو  ال�سعودية  يف  ال�سيارات 

للحوادث املرورية«.

عقوبات أكثر صرامة
الإجنليزية  اللغة  بق�سم  الطالبة  وق��ال��ت 
بكلية العلوم والآداب مبحايل اأجماد حمد 
»ميكن اأن ي�سهم هذا الإجراء يف التخفيف 
اأن��ه ل  من احل��وادث امل��روري��ة، واأي�سا اأرى 
بد من اإدراج عقوبات اأكرث �سرامة ل�سائقي 

املركبات ت�سل اإلى ال�سجن«.
ال�سابع  بامل�ستوى  الطالبة  واعتربت 
ثريا  مبحايل  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  بق�سم 
اإب���راه���ي���م اأن ال��ت�����س��ه��ري ���س��ي��ك��ون ل���ه اأث���ر 
اإيجابي عاجال اأم اآجال، لأنه يعتمد على 
اأنه  اإل��ى  م�سرية  املركبات،  قائدي  توعية 
مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام اأ���س��ال��ي��ب اأخ����رى للحد 
من احلوادث، مثل زيادة الوعي، وعر�ض 
على  يوميا  حت��دث  التي  احل���وادث  ن�سب 

�سا�سات ال�سوارع .
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تقنية

خطر الحوت األزرق
ن��ف�����ض رو���س��ي ط���رد م��ن جامعته  ب��ودي��ك��ني.. ط��ال��ب ع��ل��م  فيليب 
لبتكاره لعبة تهدف، كما يزعم، اإلى تنظيف املجتمعات من بع�ض 

الأ�سخا�ض عن طريق دفعهم لالنتحار.
اأن��واع  ببع�ض  ت�سبها  الأزرق،  باحلوت  بوديكني  لعبة  و�سميت 

احليتان الزرقاء ال�ساطئية التي تنتحر مبجرد و�سولها للياب�سة.
ففي عام 2013 ويف رو�سيا حتديدا، بداأت لعبة احلوت الأزرق 
الجتماعية  بال�سبكة  ع��رف  ملا  التابعة   F57 جمموعة  طريق  عن 
»ف��ك��ون��ت��اك��ت��ي« وه���ي ج���زء م��ن جم��م��وع��ة امل����وت، وق���د �سجلت ه��ذه 

اجلماعة بعد عامني اول حالة انتحار.
اليوم ومع م�سي اأربع �سنوات على ظهور لعبة بوديكني، ميكن 

و�سف  حماولت النتحار بني املراهقني، باأنها يف ازدياد!.
يوما،   50 ومل���دة  مهمة   50 اإل���ى  ت�سل  امل��ه��ام  م��ن  فبمجموعة 
ميت  ما  وك��ل  وتفكريك  عقلك  �سلمت  قد  املراهق  عزيزي  �ستكون 
لالإن�سانية والأخالق ب�سلة، لذلك الذي يقبع يف مكان ما يحركك 
كيفما ي�ساء، يقودك باإقناع اإلى نحت عبارات على الأيادي والأذرع 
عن طريق الوخز، ثم اإلى م�ساهدة اأفالم  مرعبة، ومن ثم القفز 

من فوق مبنى �ساهق!
هكذا يتفنن يف تعذيبك هذا احلوت، بينما ت�سعر باأنك تنجح 

يف كل مهمة تقوم بها!
ومع كل اجتياز كل مرحلة، تزداد رغبتك يف الجتماع به، وهو 
بدوره يزداد �سيطرة عليك حتى تنتحر يف مهمتك الأخرية وتفارق 

احلياة دون هدف!
انتحار  ح���الت  ث��الث  اجل��زائ��ر  �سجلت يف  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  يف 
ف��ي��م��ا �سجلت ح��ال��ة واح����دة يف  ال�����س��ي��ط��ان��ي��ة،  ال��ل��ع��ب��ة  ب�سبب ه���ذه 
احل��الت  ب��ني  امل�سرتك  والقا�سم  احل���ايل،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  ال�سعودية 

الأربع، اأعمار املنتحرين حيث اإن جميعهم مراهقني!
اإلى متى �سي�ستمر هذا احلوت يف ح�سد اأرواح الأبرياء؟

اأما اآن اأوان ا�سطياده اأيا كان حجمه ويف اأي مكان وجد؟ فقد 
�سئمنا التفنن يف اللعب بعقول واأرواح اأطفالنا و�سبابنا!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

نظارة للواقع االفتراضي
HTC من شركة

للواقع الفرتا�سي،   VIVE FOCUS التايوانية عن نظارة   HTC �سركة  اأعلنت 
اجلديدة  النظارة  هذه  وتاأتي   .Vive Wave من�سة  على  بالعتماد  تعمل  والتي 
دون  م�ستقل  ب�سكل  تعمل  اأن  على  الرتكيز  مع  الفرتا�سي  الواقع  مفهوم  لتعزز 
احلاجة اإلى جهاز حا�سب منف�سل. وزودت النظارة بوحدة حتكم م�ستقلة مع قدرة 
على التحرك بالراأ�ض عرب الف�ساء الفرتا�سي. وحتتوي Focus على �سا�سة من 
100 درج��ة. ويتوفر منها لونني هما:  3K وجم��ال روؤي��ة  AMOLED بدقة  نوع 

الأبي�ض والأزرق، فيما يبداأ �سعرها يف �سوق اللكرتونيات ب� 755 دولر

ابتكارات غريبة

نسخة ذهبية من لعبة 
Resident Evil

لعبة  ن�سخة حمدثة من  م��وؤخ��را،  الفيديو  األ��ع��اب  �سوق  �سدر يف 
ه��ذه  ع��ل��ى  واأ���س��ي��ف��ت   .Resident Evil Biohazard ال��رع��ب 
الن�سخة ال��ذه��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة، امل��زي��د م��ن الأل���غ���از وامل���راح���ل، مع 
احلر�ض على احلفاظ على روح املغامرة والكت�ساف التي متيزت 
  CAPCOM بها اللعبة يف اأجزائها ال�سابقة. كما حر�ست كابكم
والتغيري  التحديث  م��ع  ال�سل�سة  ا�ستمرار  على  للعبة،  امل��ط��ور 
يف ال�سخ�سيات والأح��داث من جزء لآخ��ر. وتتوفر اللعبة على 
 ،Windows Microsoft، Xbox One، PS4 األعاب  من�سات 

فيما يبلغ �سعرها من ريزدنت ايفل بايو هازرد، 60 دولر.

ألعاب الفيديو
• ال�سم: اي�ستمان كوداك.
• تاريخ التاأ�سي�ض: 1892.

• املن�ساأ: الوليات املتحدة الأمريكية
• املوؤ�س�ض: جورج اي�ستمان

• املقر الرئي�سي:
روت�س�سرت، نيويورك،

الوليات املتحدة الأمريكية.
• الن�ساط الأ�سا�سي:

الت�سوير، ت�سنيع ومتوين معدات الب�سريات.
• اأهم املنتجات:

الكامريات الرقمية، الأفالم الفوتوغرافية،
اأوراق طباعة ال�سور

• املوقع اللكرتوين:
www.kodak.com

تكنو +

شركة كوداك للتصوير

فون مارت

كاميرا فورية
مع طابعة من كوداك

ك�سفت �سركة كوداك Kodak عن كامريا فورية مزودة بطابعة، كما ميكن اإي�سالها 
بالهاتف عن طريق البلوتوث. وتعترب كامريا Mini Shot منا�سبة لهواة الت�سوير 

املبتدئني والراغبني باحل�سول على �سور �سريعة للذكرى.

املوا�سفات:
• عد�سة بدقة 10 ميجابك�سل.

• �سا�سة LCD مقا�ض 107 اإن�ض.
• دعم كامل لنظامي iOS واأندرويد.

• دعم لتكنولوجيا الطباعة dye sublimation عالية الألوان.
• م�ساركة ال�سور مبا�سرة على تطبيقات التوا�سل الجتماعي.

• طباعة �سورة بحجم بطاقة الئتمان.
• حترير وتعديل ال�سور با�ستخدام تطبيق كوداك مبا�سرة.

• متوفرة بالألوان: الأبي�ض والأ�سود والأ�سفر.
• ال�سعر يف موقع امازون 99.99 دولر.
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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

التحرير الفني
عادل العقيد، حيدر حاج نور

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمسمشمسمشمسمشمس مشمس غائم 
جزئيا

18-3118-3117-3218-3119-3007-1808-2009-2110-2210-2307-1806-1806-1906-19       07-19

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

»آفاق« في
الحد الجنوبي

يغادرن���ا ه���ذا الأ�سب���وع، ب���اإذن اهلل وف���د من �سحيف���ة »اآف���اق« لزيارة 
احل���د اجلنوب���ي؛ لإج���راء مقاب���الت وتغطي���ات جلنودن���ا املرابطني 
هن���اك، وذلك ا�ست�سعارا من �سحيفة »اآف���اق« بتواجدها وح�سورها، 
مبا يقدم خدمة اإعالمية واعية بدورها الوطني وواجبها املهني يف 

املنا�سبات الوطنية.
وه���ذه لي�س���ت امل���رة الأول���ى الت���ي تتواج���د فيه���ا اآف���اق اأو اإدارات 
الإع���الم يف اجلامع���ة، ف�سبق اأن قام وفد طالبي م���ن تخ�س�ض الإذاعة 
والتلفزيون بق�سم الإعالم بزيارة احلد اجلنوبي، واأنتج حلقات عديدة 

يف قنوات اليوتيوب، لقت انت�سارا وا�سعا.
ونح���ن يف ق�س���م الإع���الم والت�س���ال ن�سع���د بجهودن���ا الطالبي���ة، 
الت���ي تتنوع بح�سب تخ�س�ساتهم واهتماماتهم، كما ل نغفل عن جهود 
طالب���ات الإع���الم، الالئ���ي اأنتجن يف وقت �سابق حم���الت اإعالمية على 
الإنرتن���ت؛ خلدم���ة جنودن���ا البوا�س���ل يف اجلبهة اجلنوبي���ة ولأ�سرهم، 
واأ�س���ر ال�سهداء من جنودنا. و�ستنتظرون خ���الل الأعداد القادمة باإذن 

اهلل تغطيات ميدانية للوفد الإعالمي على �سفحات »اآفاق«.

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

800 طفل!
المتطوعة »زويي 
ستيفنز« تساهم في
)سطل( دلو   800 تنسيق 

في العاصمة البريطانية 
لندن، في إطار حملة

للتنبيه بقضية المياه 
الغير مستغلة أطلق 
 WaterAid's عليها اسم
 ،Untapped Appeal
في مقابل أن 800 طفل 
يفقدون حياتهم حول 
العالم كل يوم من

أيام السنة لعدم توفر 
مياه نظيفة صالحة 
للشرب لهم.
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