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الأ�ستاذ  د�ّسن معايل مدير اجلامعة 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
امل��ا���س��ي، ع���ددا من  مطلع الأ���س��ب��وع 
اخل����دم����ات الإل���ك���رون���ي���ة اخل��ا���س��ة 
العلمي،  اجل��ام��ع��ة  جم��ل�����س  ب��اأم��ان��ة 
لتقنية  العامة  الإدارة  نفذتها  والتي 
امل���ع���ل���وم���ات، ب���ال���ت���ع���اون م����ع اأم���ان���ة 
امل��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث مت اإط���اق  
ث������اث اأن����ظ����م����ة خم���ت���ل���ف���ة خل���دم���ة 
اأع�ساء هيئة التدري�س، �سملت  امللف 
وخدمة  الرقيات  ونظام  الأكادميي 

التميز العلمي.
ال���ت���د����س���ن  ح����ف����ل  ب�����داي�����ة  ويف 
ق�����دم م�����س��اع��د امل�������س���رف ال����ع����ام ع��ل��ى 
يف  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة 
ال��ت��ع��ام��ات الإل���ك���رون���ي���ة الأ���س��ت��اذ 

وائ����ل ع�����س��ري ���س��رح��ا م��ف�����س��ا عن 
اخل��دم��ات اجل���دي���دة، اأو���س��ح خاله 
لأع�ساء  تقدمها  التي  املميزات  اأب��رز 
جميع  اإظ��ه��ار  منها  التدري�س،  هيئة 
من  للع�سو  الأك���ادمي���ي���ة  امل��ع��ل��وم��ات 
الأك��ادمي��ي  امللف  يف  اجلامعة  اأنظمة 
الإل���ك���روين، وت��ق��دمي ط��ل��ب ترقية 
ال��ت��دري�����س،  ه��ي��ئ��ة  لع�سو  اإل���ك���روين 
كما  الرتقية،  نقاط  ح�ساب  وك��ذل��ك 
عر�س ع�سري على احل�سور طريقة 
العلمي  التميز  مكافاأة  على  التقدمي 

باختاف فروعها.
من جانبه، اأو�سح وكيل اجلامعة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���س��ات 
اأن  ال��ع��م��ري  ال��دك��ت��ور �سعد  الأ���س��ت��اذ 
منظومة خدمات املجل�س العلمي تاأتي 

اجلامعة  مدير  م��ن  مبا�سر  بتوجيه 
لأمت����ت����ة ال���ع���م���ل���ي���ات الإل���ك���رون���ي���ة 
اخل���ا����س���ة ب��ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
لهذه  ال��ازم  الوقت  لتقلي�ص  وذل��ك 
�سابقا  ت�سل  كانت  وال��ت��ي  العمليات، 
ك���ث���ر م��ن  اأك������ر يف  اأو  ك���ام���ل  ل���ع���ام 
طلبات ترقية اأع�ساء هيئة التدري�س، 
ولزيادة  العمل  جهد  لتقليل  وكذلك 
ال�سفافية يف الإج��راءات، حيث ميكن 
مل��ق��دم ال��ط��ل��ب م��ت��اب��ع��ت��ه م��ن ال��ن��ظ��ام 
مبا�سرة. موؤكدا على اأن هذه الأنظمة  
���س��ت�����س��ه��م يف ت��ق��ل��ي��ل ج���ه���د اأع�������س���اء 
طلبات  ت��ق��دمي  عند  التدري�س  هيئة 
ال���رتق���ي���ة وال��ت��م��ي��ز، وذل�����ك ب��اإي��ج��اد 
م��ل��ف اأك���ادمي���ي م��ت��ك��ام��ل ل��ك��ل ع�سو 
العلمي،  نتاجه  يحوي  تدري�س  هيئة 

املخت�سة.  املجال�س  متطلبات  ح�سب 
ن��وه مدير  التد�سن،  ويف ختام حفل 
العلمي  املجل�س  اأمانة  على  اجلامعة 
اخلدمات  تطبيق  يف  البدء  ب�سرورة 
م��ط��ل��ع ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال���ق���ادم، 
على  القائمن  جلميع  �سكره  مقدماً 

هذه امل�سروعات.
الأن���ظ���م���ة  ه������ذه  اأن  ي����ذك����ر 

اإجرائية كاملة  تتكون من دورة 
م��روراً  الطلب،  بتقدمي  ت��ب��داأ 

مب��ج��ل�����س ال��ق�����س��م وال��ك��ل��ي��ة 
انتهاء  العلمي،  واملجل�س 
�ساحب  وق���رار  بالتحكيم 

ال�ساحية.

عبدالعزيز رديف

ق��دم علم��اء أميركي��ون وبريطاني��ون رس��الة 
رس��مية إل��ى األكاديمية الوطني��ة للعلوم في 
الوالي��ات المتحدة تنص على أن األرض س��تصبح 

غير صالحة لحياة اإلنسان وغيره من الثدييات.
وأش��ار العلم��اء إلى أخطار تغي��ر المناخ، 
الذي ال مفر منه بس��بب نمو استهالك الطاقة 
الذي سيستمر حتى في حال انخفاض انبعاثات 

الغازات الدفيئة في الغالف الجوي. 
ووفق��ا للبيانات فإن درج��ة الحرارة في 
جميع أنحاء العالم س��وف تصبح غير صالحة 
للحي��اة بحل��ول 2200-2400 س��نة، بغ��ض 
النظ��ر ع��ن االنخفاض ف��ي النمو الس��كاني 

بحلول عام 2100.
كم��ا أش��ار العلم��اء إل��ى مخاط��ر أخرى 
يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى غي��اب الحض��ارة، م��ن 
بينه��ا الش��تاء الن��ووي واألوبئ��ة واصط��دام 
ع��دد من الكويكب��ات بالك��رة األرضية، فضال 
ع��ن العواقب غير المتوقع��ة لظهور وتقدم 

الذكاء االصطناعي.
الش��هير  البريطان��ي  الفيزيائ��ي  وكان 
س��تيفن هوكينغ قد قال، في وقت سابق، إن 

درجة الحرارة على األرض ستصبح ال تطاق.
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سؤال األسبوع

هيمنت   )!( الذكية  الهواتف 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ن��ا االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وحت��ول��ت اإل����ى اإدم������ان   بالغ 
جنحت  اأن  ب��ع��د  ال��ت��ع��ق��ي��د، 
حياتنا  م���ن  اع��ت��ق��ال��ن��ا  يف 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واالأ����س���ري���ة 
ع����امل  يف  واأودع������ت������ن������ا 
من  بكثري  ع�سف  اف��را���س��ي 
املجتمعية  واالأع����راف  القيم 
التقليدية، ما اأدى تخلخل الن�سيج 
بني  التوا�سل  واإ�سعاف  االجتماعي 
اأفراد االأ�سرة الواحدة. »اآفاق« وجهت 

�سوؤاال للطلبة حول هذا املو�سوع.

)تفا�سيل �سفحة 37(

هيمنة الهواتف
الذكية على حياتنا
..تطور أم تراجع؟!

بروفايل
ولي العهد

عراب الرؤية..
قائد مسيرة التنمية

ّ
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وّج�����ه م��ع��ال��ى م���دي���ر اجل���ام���ع���ة مبنح 
ج���ائ���زة ل��ل��ت��م��ي��ز ال���درا����س���ي وال��ب��ح��ث��ي 
مل��ب��ت��ع��ث��ي اجل���ام���ع���ة، وه����ي ع���ب���ارة عن 
جائزة مقدمة من جامعة امللك خالك 
اأع�ساء  لتكرمي من�سوبي اجلامعة من 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س امل��ت��م��ي��زي��ن درا���س��ي��ا 
وبحثيا يف جمال الدرا�سات العليا اأثناء 

فرة البتعاث.

أهداف الجائزة
تهدف  اجلائزة  الى حتفيز  وت�سجيع 
مبتعثي اجلامعة على التميز الدرا�سي 
اأثناء فرتة االبتعاث؛ وذلك  والبحثي  
مل���ا ل���ه م���ن اأث������ار اي��ج��اب��ي��ة يف ت��ط��وي��ر 
واملهنية  والبحثية  العلمية  اجل��وان��ب 

ملن�سوبي اجلامعة.

الشروط العامة
للتقديم على الجائزة

اأع�ساء  م��ن   املتقدم  يكون  اأن   )1
هيئة التدري�س باجلامعة.

على  حا�سا  املتقدم  يكون  اأن   )2
درجة الدكتوراه  اأو ما يعادلها.

امل��ل��ك  ا���س��م ج��ام��ع��ة  ي��ك��ون  اأن   )3
خ����ال����د ه�����و ع�����ن�����وان االن���ت�������س���اب 
»Affiliation« للمتقدم يف جميع 
على  للر�سيح  امل��ق��دم��ة  الأع��م��ال 

اجلائزة. 

خريجي  من  املتقدم  يكون  اأن   )4
 1438/1437 اجل���ام���ع���ي  ال����ع����ام 

املوافق 2017/2016.  
5( اأن يح�سل املتقدم على ن�سبة ل 
الكلي  املجموع  من   %50 عن  تقل 

للنقاط.
6( اأن يكون املتقدم مت�سما باخللق 
ال���رف���ي���ع وحم���اف���ظ���ا ع��ل��ى ال��ق��ي��م 
ال���س��ام��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة اأث���ن���اء 

فرة البتعاث.

فروع الجائزة
1( جمال العلوم الطبية

2( جمال العلوم الإن�سانية
3( جمال العلوم التطبيقية

4( جمال العلوم  الإدارية واملالية
5( جمال العلوم  الإن�سانية
6( جمال العلوم ال�سرعية
7( جمال العلوم الربوية

معايير المفاضلة
1( التخ�س�سات العلمية والطبية 
)جم����ال ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة، جم��ال 
العلوم  جم��ال  الأ�سا�سية،  العلوم 

التطبيقية( :
ال���ن���ظ���ري���ة  ال���ت���خ�������س�������س���ات   )2
واملالية،  الإداري���ة  العلوم  )جم��ال 
جمال  الإن�سانية،  العلوم  جم��ال 

العلوم  جم��ال  ال�سرعية،  ال��ع��ل��وم 
الربوية(.  

تشتمل الجائزة على ما يلي:
1( م���ك���اف���اأة م��ال��ي��ة ل��ك��ل م��ر���س��ح  
خم�سة   )15000( وق���دره  مببلغ  

ع�سرة  األف ريال.
مقدمة  تكرمي  و�سه��ادة  درع    )2

من معايل مدير اجلامعة.
3( الإعان عن اأ�سماء احلا�سلن 
ع����ل����ى ج�����وائ�����ز ال���ت���م���ي���ز مب���وق���ع 

اجلامعة و�سحيفة اآفاق.

تسليم الجائزة
التكرمي  ج��وائ��ز  ت�سليم  ي��ت��م   •
برعاية معايل مدير  للمر�سحن 
ال�سنوية  ال���دورة  خ��ال  اجلامعة 

اخلا�سة مببتعثي اجلامعة.
ع��ل��ي��ه  ت��ن��ط��ب��ق  مم����ن  • ن����اأم����ل 
م���ع���اي���ر و�����س����واب����ط ال��ر���س��ي��ح 
ال���رف���ع ب��ال��ن��م��وذج خ���ال اأ���س��ب��وع 
الأق�سام  طريق  ع��ن  تاريخه  م��ن 

املعنية،
ال���ر����س���ي���ح  من�������وذج  ل��ت��ع��ب��ئ��ة   •
الدرا�سي  التميز  جلائزة  للتقدم 
من  اجل��ام��ع��ة  ملبتعثي  وال��ب��ح��ث��ي 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س زي����ارة 

موقع اجلامعة.
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الجامعة تمنح مبتعثيها جائزة التميز الدراسي والبحثي

..وتتيح القبول في أكثر من 30 برنامجا للماجستير والدكتوراه
سعيد العمري

 
ف��ت��ح��ت ع���م���ادة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
اجل����ام����ع����ة، ب������اب ال����ق����ب����ول ل��ل��ط��اب 
وال���ط���ال���ب���ات ال���راغ���ب���ن يف الل��ت��ح��اق 
للعام  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستر  ب��رام��ج 
عر   ،1440/1439 ال���ق���ادم  اجل��ام��ع��ي 

موقع اجلامعة الإلكروين:
www.kku.edu.sa

جمادى   4 املا�سي  الأح��د  من  اعتبارا 
الت�سجيل  وي�����س��ت��م��ر   ،1439 الأول������ى 
ال�موافق 17جمادى  ال�سبت  يوم  حتى 

الولى 1439.
وب����ن ع��م��ي��د ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 

ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور اأح���م���د اآل ف��ائ��ع، 
والطالبات  للطاب  متاح  القبول  اأن 
ال���راغ���ب���ن يف الل���ت���ح���اق ب��ال��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا يف اجل��ام��ع��ة يف اأك�����ر م���ن 30 
برناجما للماج�ستر والدكتوراه، منها 
عدد من الرامج امل�ستحدثة التي متت 

املوافقة عليها واعتمادها لهذا العام.
اجل��ام��ع��ة  اأن  ف���ائ���ع  اآل  واأ�����س����اف 
اأك�������ر م�����ن 20  ال����ق����ب����ول يف  ���س��ت��ت��ي��ح 
برامج  ت�سمل  للماج�ستر،  ب��رن��اجم��ا 
واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  يف  املاج�ستر 
امل��اج�����س��ت��ر يف كلية  ال���دي���ن، وب���رام���ج 
كلية  يف  املاج�ستر  وب��رام��ج  ال��رب��ي��ة، 
املاج�ستر  وب��رام��ج  الإن�سانية،  العلوم 

املاج�ستر  وبرناجمي  العلوم،  كلية  يف 
بالإ�سافة  والرجمة،  اللغات  كلية  يف 
العلوم  كلية  يف  املاج�ستر  ب��رام��ج  اإل��ى 

الإدارية واملالية.
ل��ل��ط��اب  ال��ق��ب��ول م���ت���اح  اأن  ك��م��ا 
وال��ط��ال��ب��ات يف ب���رام���ج ال���دك���ت���وراه يف 
كلية  وه��ي  كليات اجلامعة،  ث��اث من 
ال�سريعة واأ�سول الدين وكلية الربية 

وكلية العلوم الإن�سانية .
اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ف����ائ����ع  اآل  واأك���������د 
الل����ت����زام ب��ال��ف��رة امل���ح���ددة ل��ل��ق��ب��ول، 
واّط��اع جميع املتقدمني على �سروط 
املاج�ستر  ملرحلتي  القبول  ومتطلبات 
املعلومات  اأه���م  وك��ذل��ك  وال���دك���ت���وراه، 

الإل��ك��رون��ي��ة،  ال��ب��واب��ة  ع��ر  للتقدمي 
للقبول  الإج��رائ��ي  الإر���س��ادي  والدليل 
اأن ه��ذه  اإل�����ى  م�����س��را  الإل�����ك�����روين، 
املرحلة الأولى من القبول هي خا�سة 

بالرامج الأكادميية.
اأم���ا ال���رام���ج م��دف��وع��ة ال��ر���س��وم 
ف�����س��ي��ت��م الإع������ان ع���ن ال��ق��ب��ول فيها 
مو�سحا  القادمني؛  ال�سهرين  خ��ال 
التن�سيق  تعمل حاليا على  العمادة  اأن 
عدد  ل�ستحداث  اجلامعة،  كليات  مع 
النوعية،  العليا  الدرا�سات  برامج  من 
العلمي  املجتمع  ح��اج��ة  تلبي  وال��ت��ي 
متطلبات  م��ع  وتت�سق  العمل،  و���س��وق 

املرحلة املقبلة.

الجامعة تكرم لجان
المهرجان المسرحي األول

للجامعات السعودية
ويف بداية احلفل األقى عميد �سوؤون 
اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ط��اب باجلامعة 
ع�سيد ك��ل��م��ة، حت���دث ف��ي��ه��ا ع��ن ال��ن��ج��اح 
ال���ذي حققه ه��ذا امل��ه��رج��ان ال���ذي يعتر 
ال�سعودية،  الأول على م�ستوى اجلامعات 
م�����س��را اإل����ى اأن ال��ت��ك��ام��ل واحل��م��ا���س يف 
اللجان  اأع�ساء  اأب��داه جميع  ال��ذي  العمل 
العاملة، اأ�سهم يف حتقيق املهرجان اأهدافه 
وال��ت��ي ك���ان م��ن اأه��م��ه��ا ال��ت��ج��م��ع وت��ب��ادل 

اخل�����رات ب���ني امل��ب��دع��ني يف امل�����س��رح من 
طاب اجلامعات ال�سعودية.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور ���س��ع��د بن 
دع���ج���م ���س��ع��ي اجل��ام��ع��ة ال���دائ���م ل��ت��ق��دمي 
ك���ل م���ا ي��ن��م��ي اإب����داع����ات ط���اب وط��ال��ب��ات 
تخدم  التي  الفعاليات  وتنظيم  اجلامعة، 
املجتمع، مثمنا دور عمادة �سوؤون الطاب 
يف هذا الإطار. ويف نهاية احلفل مت تكرمي 

امل�ساركن بالدروع وال�سهادات .

حسن عامر

ن��ظ��م��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة ب��ع��م��ادة ����س���وؤون 
العاملة  اللجان  لتكرمي  حفا  ال��ط��اب، 
للجامعات  الأول  امل�����س��رح��ي  امل��ه��رج��ان  يف 
الفرة من  اأقيم خال  ال��ذي  ال�سعودية،  
اإلى 1439/3/26. وذلك بح�سور وكيل   22
الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ال�سوؤون 

�سعد بن دعجم.
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جامعة امللك خالد تهتم بكافة من�سوبيها، من طاب واأ�ساتذة وموظفني، 
الفئات.  ه��ذه  م��ن  فئة  لكل  ع��دي��دة  ون�ساطات  خمتلفة  ب��رام��ج  ولديها 
فئة  كل  وحتفيز  لتعزيز  اإمكانياتها  كل  ت�سع  اأن  اجلامعة  واج��ب  وم��ن 
اأن تقوم بدورها وتعزز مكانتها. فطاب اجلامعة  اأجل  من الفئات من 
واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفون هم منظومة واحدة، يعملون كل يف 
دوره ووظيفته من اأجل الرتقاء باجلامعة وتعزيز خمرجاتها البحثية 

والدرا�سية وخدمة املجتمع.
واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وك��ال��ة  تنظمها  التي  التميز  وج��وائ��ز 
هي اأحد هذه الرامج التي ت�سر فيها اجلامعة لتعزيز التميز يف كافة 
جماالت االخت�سا�ص، مما يبث روح التناف�ص بني من�سوبي اجلامعة وفق 

معاير اجلودة والتطوير.
واإذا كانت جوائز التميز حاليا، وخال �سنواتها اخلم�س تهتم حتديدا 
باجلوانب االأكادميية واالإدارية؛ فاإن توجهنا خال ال�سنوات القادمة، باإذن 
اهلل، هو اإ�سافة فروع جديدة لهذه اجلائزة؛ لتمتد اإلى البحث العلمي على 

م�ستوى الأق�سام والكليات والدارات.
ونذّكر هنا كذلك بجوائز االإوملبياد الثقايف لطاب وطالبات اجلامعة 
اأبنائنا  قبل  م��ن  وا�سعة  مب�ساركات  وحت��ظ��ى  مكانتها،  تر�سخ  ب���داأت  وال��ت��ي 
وبناتنا طاب اجلامعة، مما يعك�ص اهتمام اجلامعة بتنمية و�سقل �سخ�سية 
والتميز  الإب���داع  اأخ��رى جم��الت  ناحية  وم��ن  ناحية  املنهجية من  الطالب 
لدى الطاب؛ كما اأن اإ�سافة جائزة تكرميية جديدة للمبتعثني من اأع�ساء 
هيئة التدري�س ملن�سوبي اجلامعة، وهي جائزة جديدة مت ا�ستحداثها، �سيكون 
ابتعاثهم  اأثناء  ملن�سوبي اجلامعة  العلمية  املعطيات  تعزيز  الأثر يف  اأكر  له 

مبختلف التخ�س�سات الطبية والعلمية والإن�سانية والربوية.
ونحن يف جامعة امللك خالد ن�سعد دائما اأن نكرم املميزين واملجتهدين 
يف �ستى املجالت، من الرجال والن�ساء، ومن خال خمتلف قنوات املناف�سة 
واملفا�سلة التي تخ�سع ملعاير دقيقة واأ�س�س مو�سوعية وعر جلان حتكيم 
خمت�سة، وهذا ما يعزز م�سداقية اجلوائز ويعطيها طابعا تناف�سيا ويحقق 

اأهدافها يف مكافاأة املتميزين واملبدعني من طاب واأ�ساتذة وكليات.

جوائز التميز
لمنسوبي الجامعة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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ه���ن���اأ م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال�سلمي  اهلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ال���ف���ائ���زي���ن وال����ف����ائ����زات يف ان��ت��خ��اب��ات 
للمعلم  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
موؤخرا.  اجلامعة  نظمتها  التي  »ج�سم« 
ب��اأن  ت�سعد  اجل��ام��ع��ة  اإن  ال�سلمي  وق���ال 
ت���ك���ون ه����ذه اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ه��م��ة 
اأنها  م��وؤك��دا  العلمية،  جمعياتها  �سمن 
���س��ت��ل��ق��ى ك���ل ال���دع���م امل��م��ك��ن ل��ل��ن��ه��و���س 
العملية  خ��دم��ة  يف  امل��ب��ارك��ة  ب��اأع��م��ال��ه��ا 
�سكره  عن  معربا  والتعليمية.  الربوية 
الدكتور  التعليم  وزي��ر  ملعايل  وتقديره 

اأح��م��د ال��ع��ي�����س��ى ال����ذي واف����ق ع��ل��ى قيام 
اجلمعية، وبارك انطاقتها.

ان��ت��خ��اب��ات »اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ال�سعودية للمعلم« قد اأ�سفرت عن فوز 
ك��ل م��ن د. ع��ب��داهلل ب��ن علي الكا�سي، 
وحممد  رئي�سا،  خ��ال��د،  امللك  جامعة 
بن زي��دان بن حمفوظ، جامعة امللك 
خالد، نائبا للرئي�س، وم�سوؤول ماليا، 
اإدارة  ود. �سلطان بن �سالح ال�سهري، 
ال��ت��ع��ل��ي��م مب��ح��اف��ظ��ة حم��اي��ل ع�سر، 
من:  ك��ل  وع�سوية  للمجل�س،  اأم��ي��ن��ا 
د. ع��ائ�����س��ة ب��ن��ت ب��ل��ي��ه�����س ال��ع��م��ري، 

ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة، والأ�����س����ت����اذ ���س��ل��ط��ان 
التعليم  اإدارة  ال��ف��ي��ف��ي،  حم��م��د  ب���ن 
عائ�سة  والأ���س��ت��اذة  �سبيا،  مبحافظة 
التعليم  اإدارة  احل���ارث���ي،  �سعيد  ب��ن��ت 
مرمي  والأ�ستاذة  الطائف،  مبحافظة 
التعليم  اإدارة  خ���ري،  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت 

مبحافظة الطائف.
اجلمعية  رئي�س  اأك���د  جهته  م��ن 
التنوع  اأن  الكا�سي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
امل���ك���اين لأع�������س���اء امل��ج��ل�����س، ومت��ث��ي��ل 
اأك��ر  املعلمن وامل��ع��ل��م��ات م��ن خ���ال 
اأم��را  يعد  املجل�س  اأع�ساء  ن�سف  من 

اإي���ج���اب���ي���ا، م�����س��را  اإل�����ى اأن امل��رح��ل��ة 
بحول  �ستنطلق،  للجمعية  ال��ق��ادم��ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة  ع���م���ل  خ���ط���ة  وف������ق  اهلل، 
ومتطلبات  اجلمعية،  اأه���داف  تراعي 
جمددا  والتعليمي،  الربوي  الواقع 
ال��ذي وقف مع  ملدير اجلامعة  �سكره 
بالبدء  ووجه  اإقرارها،  منذ  اجلمعية 
يف اإعداد اخلطط والت�سورات املنا�سبة 
للمعلمن  خ��دم��ة  اجل��م��ع��ي��ة،  ل��ع��م��ل 
واملعلمات الذين يقومون بدور علمي 
تربوي للطاب والطالبات يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

مدير الجامعة يهنئ الفائزين
في انتخابات الجمعية السعودية للمعلم

سعيد العمري

وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون مع 
معهد ري��ادة الأعمال الوطني »ري��ادة«، 
ومثل اجلامعة معايل مدير ها الأ�ستاذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
ب��ي��ن��م��ا م��ث��ل م��ع��ه��د »ري���ادة«امل���ه���ن���د����س 

�سالح بن عبداهلل ال�سويان.
وت���ت���ل���خ�������س اأوج�����������ه ال����ت����ع����اون 
امل�سركة بتكوين فريق عمل م�سرك 
ي�سم خمت�سن من الطرفن لتفعيل 
التفاقية،  ه��ذه  يف  التعاون  جم��الت 
والعمل على حتديد املجالت املتعلقة 
ب��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل احل����ر وري�����ادة 
الأع�����م�����ال ل��ل��ف��ئ��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة وف���ق 
اخلطط التي يراها الطرفان، وذلك 
م��ن خ��ال عقد ب��رام��ج وور����س عمل 
وندوات وملتقيات تخدم الطرفن يف 

نف�س املجال.

  اتفاقية تعاون 
بين الجامعة  
ومعهد ريادة 
األعمال الوطني 
»ريادة«

م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���س��ح م��دي��ر مركز 
الدكتور  باجلامعة  والإب����داع  املوهبة 
اأن ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة  امل��غ��رب��ي  حم��م��د 
ريادة  تطوير  يف  الزاوية  حجر  تعتر 
ت�ساعد  اإنها  باجلامعة، حيث  الأعمال 
اأ���س��ح��اب االأف���ك���ار اال���س��ت��ث��م��اري��ة على 
لتكون  االأف��ك��ار  تلك  تنفيذ  يف  ال��ب��دء 
م�����س��اري��ع ع��ل��ى اأر�������س ال����واق����ع، وه��ي 
ك���ذل���ك ت�����س��اع��د اأ����س���ح���اب امل�����س��اري��ع 
ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة امل��ب��ت��دئ��ة على 
تلك  رقعة  وزي��ادة  م�ساريعهم  تطوير 

امل�ساريع وتنميتها.
اأن مركز املوهبة  واأ�ساف املغربي 
والإب������������داع ي�����س��ك��ر م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
التفاقية،  ه��ذه  اإمت���ام  على  ملوافقته 
و�سكر  معهد ري��ادة الأع��م��ال الوطني 
وم�ساركتهم  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى  »ري������ادة« 
اجل��ام��ع��ة يف ت��ط��وي��ر ري�����ادة الع��م��ال 

لدى من�سوبي وطلبة اجلامعة.
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طالب الجامعة ينقبون 
عن اآلثار في جرش

 ب��ت��وج��ي��ه م���ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 
ال�سلمي، و�سمن برنامج خادم احلرمن 
احل�ساري،  بالراث  للعناية  ال�سريفن 
�سارك 30 طالبا من طاب جامعة امللك 
خالد يف اأعمال التنقيب للمو�سم العا�سر 
مبوقع جر�س الأثري باأحد رفيدة، الذي 
 15 م�سيط  خمي�س  حمافطة  ع��ن  يبعد 
العامة  الهيئة  تنقيب  فريق  كلم، �سمن 

لل�سياحة والراث الوطني. 
ووكيل  امل�ساعد  الآث���ار  اأ�ستاذ  وق��ال 

علي  ال��دك��ت��ور  باجلامعة  املجتمع  كلية 
ت��اأت��ي  امل�������س���ارك���ة  اإن  م������رزوق  اهلل  ع��ب��د 
اإذ  ال�سياحة،  هيئة  مع  لل�سراكة  تفعيًا 
�سبق و�سارك طاب اجلامعة يف موا�سم 

التنقيب ال�سابع والثامن والتا�سع.
كما تاأتي هذه امل�ساركة بتوجيه من 
م�ساركة  باأهمية  اإميانا  اجلامعة،  مدير 
ط��اب اجل��ام��ع��ة يف مثل ه��ذه االأع��م��ال 
الطرق  على  للوقوف  املهمة،  امليدانية 
الأث����ري يف  للتنقيب  امل��ث��ل��ى  وال��ك��ي��ف��ي��ات 
ه���ذا امل��وق��ع امل��ه��م، ن��ظ��را ل��وق��وع��ه على 

التجارة  وط��ري��ق  اليمني،  احل��ج  ط��ري��ق 
القدمي الذي كان يربط جنوب اجلزيرة 
�سهرته  عن  ف�سال  ب�سمالها،  العربية 
ب��ال�����س��ن��اع��ات اجل���ل���دي���ة، ح��ت��ى اأن����ه ك��ان 
يقال »اأدمي ُجر�ِسي« ن�سبة ملدينة جر�س، 

وال�سناعات احلربية كاملنجنيق.
كما اأن ما مييز املوقع اأنه يعود اإلى 
فرة ما قبل الإ�سام، وفرات اإ�سامية 
م��ت��ع��اق��ب��ة، وذك����ره ع���دد م��ن امل���وؤرخ���ني؛ 
م����ث����ل: اب�����ن خ������رداذب������ة، والإدري�����������س�����ي، 

والهمداين، والبكري.

مدير الجامعة يكرم مطوري
النظام اإللكتروني المالي واإلداري الجديد

�سوؤون  ال�سلمي، موؤخرا فعاليات حفل تكرمٍي نظمته عمادة  الدكتور فالح بن رجاء اهلل  الأ�ستاذ  رعى معايل مدير اجلامعة 
اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفني، احتفاًء بكل من اأ�سهم بفاعلية يف اإجناح وتطوير النظام املايل واالإداري، كما �سمل احلفل 
تكرمي املتميزين بجائزة اإتقان.  وبن مدير اجلامعة اأهمية الأنظمة الإلكرونية يف اإدارة اأي عمل،  وخا�سة يف الأنظمة املالية 
والإدارية بتفا�سيلها املتعددة، مباركا تفعيل النظام املايل والإداري اجلديد يف اجلامعة، والذي اأتى يف وقت منا�سب للتحول اإلى 

نظام متكامل مرابط، اإذ يعد من القرارات املهمة يف م�سرة اجلامعة وي�سب يف م�سلحتها.
العمل  بعد اطاعه على  والإداري اجلديد،  امل��ايل  الإل��ك��روين   النظام  امل�سرفة على   اللجنة  اإل��ى جهود  ال�سلمي  ون��وه 
التنفيذي الكبر الذي قدمته، مقدما �سكره جلميع القائمن عليه، مبينا اأن هناك مراحل اأخرى يف هذا العمل للتكامل مع 
باقي الأنظمة يف اجلامعة. من جانبه، اأكد عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفن، الدكتور حممد البحري اأن النظام 
اإلى نظام موحد للموارد الب�سرية ويجمع عددا من الإدارات، مقدما  اأنظمة مت�ستتة  الإداري واملايل اجلديد هو انتقال من 

�سكره لكل من اأ�سهم يف اإجناح النظام.
سعيد العمري
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مدير الجامعة يتوج الجواد »جامع«
بكأس الجامعة للفروسية

عبدالعزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  ت��وج 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
اإ�سطبل  »جامع« من  اجلواد  موؤخراً 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل 
ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ب��ك��اأ���س 
اجلامعة للفرو�سية لهذا العام، عقب 
ال�  �سباقات  يف  الأول  املركز  حتقيقه 

1400 مر خليل الإنتاج من عمر 4 
�سنوات.

ي��اأت��ي ذل���ك ���س��م��ن ح��ف��ل �سباق 
نادي الفرو�سية ال� 42 الذي اأقيم يف 
للفرو�سية  عبدالعزيز  امللك  ميدان 
الريا�س،  العا�سمة  يف  باجلنادرية 

من مو�سم �سباقات العام 1439.
وا����س���ت���م���ل ال�������س���ب���اق ع���ل���ى 10 
منها  الثامن  ال�سوط  اأقيم  اأ�سواط، 

امللك خالد خليل  كاأ�ص جامعة  على 
مل�سافة 1400  �سنوات  الإنتاج لعمر 4 
مر، حيث �سلم معاليه كاأ�س املركز 
ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  لإ���س��ط��ب��ل  الأول 
بن  خ��ال��د  ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي 
املركز  على  ح�سل  كما  عبدالعزيز، 
الثاين اجلواد »فيوري« من اإ�سطبل 
الأم������ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د اأي�����س��ا، 
واح��ت��ل امل��رك��ز الثالث اجل���واد »اأخ��و 

امل��ل��ت��ح��م« لإ���س��ط��ب��ل اأب����ن����اء الأم����ر 
حممد بن �سعود الكبر.

اأن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د  ي��ذك��ر 
طابيا  ن��ادي��ا  مظلتها  حت��ت  ت�����س��م 
ل��ل��ف��رو���س��ي��ة، ي���ه���دف اإل������ى اإط�����اق 
بالفرو�سية،  املتعلقة  الأن�سطة  كافة 
التي  امل�ستويات  اإل��ى  بها  والنهو�س 
تليق بتاريخ ومكانة اجلامعة يف هذا 

املجال.

جامعة طيبة نظمت
ملتقى »إدارات المتابعة 

بالجامعات السعودية«
ا�ست�سافت جامعة طيبة باملدينة املنورة موؤخرا الرنامج العلمي للملتقى الأول 
اإدارات املتابعة باجلامعات ال�سعودية »الواقع واملاأمول«. ومثل اجلامعة  مل�سوؤويل 
امللتقى   و�سمل  باجلامعة.  املتابعة  اإدارة  ع��ام   مدير  م�سبب  عي�سى  الأ�ستاذ  فيه 

خم�س جل�سات علمية على مدى يومن.
املتابعة،  اإدارات  التي تواجه  ال�سعوبات  اأهم  امل�ساركون يف الرنامج  وتناول 
املتابعة، والنق�س  الإدارات  حيث ميثل عدم وجود قاعدة بيانات كافية يف بع�س 
اإدارات  اأ�سحاب الكفاءات العالية، وقلة املتخ�س�سني حتديا كبريا ملعظم  يف عدد 
ان�سراف  ركزت على  ال�سعودية  املتابعة يف اجلامعات  اإدارات  املتابعة؛ الأن معظم 
الهوية  اأن  كما  �ساحياتها،  من  كثرة  مهام  عطل  ما  وهو  املوظفن،  وح�سور 
مع  ال�ساحيات  وتداخل  وو���س��وح،  بدقة  املهام  وع��دم حتديد  ل���اإدارات،  املهنية 

مكونات اإدارية اأخرى، تعد من املعوقات املهمة التي تواجه اإدارات املتابعة.
واله��ت��م��ام  مبهامها  املتابعة  اإدارات  ق��ي��ام  ���س��رورة  على  اجلميع  واك���د 
اخلا�سة  امل�����س��اري��ع  متابعة  وك��ذل��ك  عليها،  واالإ����س���راف  امل��وظ��ف��ني  ب���اإجن���ازات 
واالإ�ساح  العمل  ج��ودة  يف  كبرية  ن�سبه  وحتقيق  ملراقبتها،  وذل��ك  باجلامعة 
لإدارة  الإداري  ال���س��ت��ق��رار  ليتحقق  امل��ت��اب��ع��ة،  اإدارة  عمل  �سميم  م��ن  وه���ذه 
املتابعة يف اجلامعات، و�سرورة تكثيف الدورات التدريبية للموظفن، كما اأكد 
امل�ساركون على �سرورة معرفة اإدارة املتابعة باجلامعات ال�سعودية باإمكانياتها 
وقدراتها؛ كي ت�سع اأهدافها  ب�سكل دوري، وحتقق اال�ستفادة التقنية يف توفري 

الوقت واجلهد، و�سبط �سر العمل.
كما اأقيمت ور�سة عمل هدفت اإلى حتديث املعرفة مبفهوم املتابعة والتقييم 
ودورها يف االإ�سراف الفعال، وتطوير اأ�ساليب االأداء؛ ل�سمان تنفيذ خطة املتابعة 
امل��ه��ارات  وتطبيق  والتقييم،  املتابعة  يف  العملية  الأ�ساليب  وتطبيق  وال��رق��اب��ة، 

التقنية للمتابعة والتقييم.
عقب ذلك ُعقد اجتماع ملديري اإدارة املتابعة يف اجلامعات ال�سعودية؛ ملناق�سة 
التو�سيات اخلتامية للملتقى، ورفعوا �سكرهم ملعايل وزير التعليم الدكتور اأحمد 
الدكتور  طيبة  جامعة  مدير  معايل  �سكروا  كما  للملتقى،  دعمه  على  العي�سى 

عبدالعزيز ال�سراين على اخلدمات املقدمة للم�ساركن وح�سن ال�سيافة.
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كليات البنات

علوم محـايل تنظم
المعرض السنوي لالقتصاد المنزلي

كريمة سالم
حليمه  ال��دك��ت��ورة  مب��ح��اي��ل  واالآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  م�����س��اع��دة  افتتحت 
ال�سعيدي معر�ص ق�سم االقت�ساد املنزيل وذلك بح�سور رئي�سة ق�سم االقت�ساد 
هذا  اإع���داد  وي��ت��م  الكلية.  ووك��ي��ات  الق�سم  واأع�����س��اء  منيع  عائ�سة  الأ���س��ت��اذة 
املعر�س �سنويا من قبل طالبات الق�سم، ويت�سمن عر�سا لأعمالهن يف الربية 
يدوية  م�سغولت  اأزي��اء  وت�سميم  املعار�س  وتن�سيق  الزهور  تن�سيق  و  الفنية 
بالإبداع  املت�سمة  الطالبات  اأعمال  على  احل�سور  اطلع  حيث  التغذية،  وق�سم 

والبتكار والذوق الرفيع.
من جهتها، اأ�سادت عميدة الكلية بجمالية املعرو�سات والت�ساميم اجلميلة 
مطالبة  املتميزة،  الأق�����س��ام  م��ن  مبحايل  امل��ن��زيل  القت�ساد  ق�سم  اإن  وق��ال��ت: 
مبزيد من العتناء مبوهوبات الق�سم وتاأطرهن بالطريقة ال�سحيحة التي 
ت�سمن دميومة املواهب التي يكت�سبنها بغية تطويرها؛ لكي تفيدهن يف فتح 

م�سروعات �سغري ت�سمن لهن العي�س الكرمي.

مجتمع أبها تنظم فعالية
لمكافحة الفساد وحماية النزاهة

ليلى الشمراني 
النزاهة  وحماية  الف�ساد  مكافحة  برنامج  بتفعيل  باأبها  املجتمع  كلية  قامت 

الإداري��ة  والهيئة  التدري�س  هيئة  وع�سوات  الكلية  عميدة  بح�سور  والأمانة، 
حتت �سعار »ليكن �سعارنا: اأنا م�سئول اذا اأنا ُم�ساآءل«.  

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  �سعار  ت�سميم  ملكونات  ب�سرح  ال��رن��ام��ج  وب���داأ 
نَّ  ْر�ِس اإِ الف�ساد »نزاهة«، وت�سمن ال�سعار الآية الكرمية »َوَل َتْبِغ اْلَف�َساَد يِف اْلأَ
َ َل ُيِحبُّ امْلُْف�ِسِديَن«، يف اأعلى ال�سعار، حيث جت�سد العن ر�سالة الهيئة يف  اهللَّ
الوطنية  الهوية  اإلى  النخلة  وترمز  الف�ساد وممار�ساته،  وتتبع �سور  مراقبة 

ال�سعودية.
ثم تطرق الرنامج ملفهوم النزاهة، حيث عرفت باأنها جمموعة من القيم 
اأنه  واملبادئ ال�سليمة التي توجه ال�سلوك نحو الأداء ال�سليم، وقد عرف على 

البعد عن ال�سوء وترك ال�سبهات.
مكافحة  يف  الوطنية  ال�سراتيجية  الأه����داف  اأه���م  ال��رن��ام��ج  وت��ن��اول 
ال�سعودي  املجتمع  حت�سن  وكيفية  �سورها،  ب�ستى  النزاهة  وحماية  الف�ساد 
���س��د خم��اط��ر ال��ف�����س��اد ب��ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة والأخ���اق���ي���ة وال���رب���وي���ة، وت��وج��ي��ه 
املواطن واملقيم نحو التحلي بالأمانة والنزاهة واحرام الن�سو�س ال�سرعية 

والنظامية، وذلك لتحقيق العدالة بني اأفراد املجتمع.
كما مت عر�س مف�سل ملفهوم الف�ساد و�سوره املختلفة، حيث يعد الف�ساد 
التي  الزاوية  باختاف  تعريفاته  اأبعاد متعددة وتختلف  له  ذا مفهوم مركب 
وال�سوابط  القواعد  اأي��ا من  انَتهك  �سلوك  كّل  فيعد  اإليه،  ينظر من خالها 

التي يفر�سها النظام ف�سادا.
بها  الل��ت��زام  وع��دم  بخيانتها  العامة  امل�سلحة  يهدد  �سلوك  كل  يعد  كما 
وذلك بتغليب امل�سلحة اخلا�سة على العامة ف�سادا، وكذلك اأي اإ�ساءة ال�ستخدام 

الوظيفة العامة لتحقيق مكا�سب خا�سة يعد ف�سادا.

املعلومات، اختا�س  ت�سريب  الر�سوة،  الف�ساد يف عدة �سور منها  ويتمثل 
والوا�سطة  امل�سروع  غر  الإث��راء  الوظيفة،  ا�ستغال  اإ�ساءة  العامة،  املمتلكات 

والتي تعد اأكر الأنواع انت�سارا.
عن  مف�سلة  بكلمة  حمامة  اأب��و  منرة  الدكتور  الكلية  عميدة  و�ساركت 
اأمامكن لأحت���دث عن  اأق��ف  الأم��ان��ة واأهميتها واآث��اره��ا، وق��ال��ت فيها »ح��ن 
بها  اأذك��ر  كلمات  هي  بل  منكن؛  اأعلم  اأو  منكن  اأف�سل  الأنني  لي�ص  االأم��ان��ة 
عظم  عن  م�سئوالت  كلنا  فاإننا  بها؛  واأذك��رك��ن  واأراج��ع��ه��ا  واأحا�سبها  نف�سي 
الأمانة امللقاة على عواتقنا، حيث اأن كلمة اأمانة يف اللغة: م�سدر لفعل اأِمن 
كفار  ك��ان  لذلك  اخل��وف،  وزوال  النف�ص  طماأنينة  تعني  وه��ي  امليم«  »بك�سر 
قري�س يطمئنون اإلى حممد �سلى اهلل عليه و�سلم قبل البعثة ملا اأت�سف به 
من متيز بخ�سلتي ال�سدق والأمانة فكانوا يرجعون اإليه ويحتكمون اإليه يف 

املخا�سمات والنزاعات«.
ثم تطرقت اإلى ذكر اأنواع الأمانات ابتداء من الأمانة يف العبادات والأمانة 
يف الكام ونقل احلديث، واأمانة املجال�ص، واالأمانة يف امل�سئولية فاالأب واالأم 
العمل،  يف  والأم��ان��ة  رعيته،  عن  م�سئول  راع  وكل  م�سوؤول،  واملعلم  م�سوؤولن، 

والأمانة يف  حفظ الودائع. 
وختمت كلمتها باحلديث عن ف�سل الأمانة واأثرها على الفرد واملجتمع 
من الفوز بر�سا اهلل وثواب االآخرة وحتقيق للعدالة واأداء احلقوق الأ�سحابها، 

ون�سر االأمن والطماأنينة يف قلوب النا�ص.
بعد ذلك مت عمل ن�ساط للحا�سرات ت�سمن حتليا لبع�ص ال�سور املرئية 

وامل�ساركة يف الإجابة على اأ�سئلة ذهنية حول مو�سوع الرنامج.

دورتان تدريبيتان لطالبات آداب بأبها
أمينة المدني

نظمت  الطالبات،  ل�سوؤون  العمادة  ووكالة  الطاب  �سوؤون  عمادة  مظلة  حتت 
قدمتها  ال����ذات«  »ت��ط��وي��ر  ب��ع��ن��وان  تدريبية  دورة  ب��اأب��ه��ا  للبنات  االآداب  كلية 
اأك��ر من 60 طالبة ميثلن من جميع  �سعد ع�سري، بح�سور  املدربة منرة 
ومعوقاته،  التغير  وخ��ط��وات  التغير  مفهوم  خالها  الكليات. وتناولت  

وكيفية معرفة الذات واإدارتها.  
بعنوان  االآداب دورة تدريبية  بكلية  نادي فنار  اأق��ام  وعلى �سعيد مت�سل، 
»فنون املكياج« عرفت املدربة خالها باأنواع الب�سرات املختلفة وكيفية التعرف 
على نوع الب�سرة واختيار ما ينا�سبها من مرطبات وكيفية تنظيفها والعناية 
بها واأبرز الأخطاء التي تقع فيها الفتيات يف فن التجميل، وا�ستفاد من الدورة 

اأكر من 200طالبة.

اآلداب تحتفل باليوم العالمي
للغة العربية

أمينة مدني 
احتفل نادي فنار التابع لكلية االآداب للبنات باليوم العاملي للغة العربية حتت 
رعاية عمادة �سوؤون الطاب ووكالة �سوؤون الطالبات، واحتوى اليوم على عدد 
من الكلمات لع�سوات هيئة التدري�ص الاتي عرن عن مكانة اللغة العربية؛ 
بالإ�سافة اإلى ندوة بعنوان »انت�سار اللغة العربية بن الواقع واملاأمول« �سارك 
فيها كل من الدكتورة �سعدية الب�سر والدكتورة حنان اأبو لبدة، وتناولت مدى 
عقب  اأقيمت  ثم  عليها،  واحلفاظ  تو�سعها  يف  امل�ساهمة  وكيفية  اللغة  انت�سار 
ال�سعرية  ن�سو�سها  بع�سا من  اأعظم  دالل  فيها،  األقت  �سعرية  اأ�سبوحة  ذلك 

الف�سحى،  كما �سارك فيها عدد من الطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س.
لكر�سي  ومعر�س  العربي،  للخط  معر�س  الحتفال  هام�س  على  واأقيم 
امللك خالد، ومعر�ص لنادي �سيدة اللغات، ومعر�ص ملج�سمات ت�سمنت الكثري 

من املقولت لقواعد اللغة العربية.
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قصة خبريةكليات البنات

سعيد العمري

اأرب������ع ع��م��ل��ي��ات ج���راح���ي���ة خ�����س��ع لها 
تخ�س�س  ال��ه��ن��د���س��ة  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ط��ال��ب 
ه��ن��د���س��ة م��دن��ي��ة، ع���ب���داهلل ال�����س��ه��ري، 
ن��ت��ي��ج��ة ت��ع��ر���س��ه حل�����ادث م������روري يف 
اإث��ره  على  ا�سطر  النما�س،  حمافظة 
لتاأجيل عام درا�سي كامل، حتى يتمكن 
م�ست�سفى  يف  ع��اج��ه  ا���س��ت��ك��م��ال  م���ن 

ع�سر.

حادث أليم
وي��ق��ول ع��ب��داهلل »اأث���ن���اء خ��روج��ي من 
اإل��ى  ب�سيارتي  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ط��رق  اأح���د 
الطريق العام مبحافظة النما�س دون 
انتباه لل�سيارات العابرة، وجدت نف�سي 
�سيارة م�سرعة، ف�سدمتني  اأمام  فجاأة 
واأحلقت بي اأ�سرارا كبرة يف مقدمتها 
ك�سر م�ساعف، نقلت على اإثره ب�سيارة 
الإ�سعاف اإلى م�ست�سفى ع�سر املركزي 
ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���اج ال������ازم، ح��ي��ث مكثت 

اأتلقى خالها  اأ�سهر  اأربعة  هناك نحو 
اأرب��ع عمليات،  اأجريت يل  العاج، كما 
الأول������ى ل��ت��ث��ب��ي��ت الأ����س���ي���اخ، وال��ث��ان��ي��ة 
ال��ث��ال��ث��ة  وال��ع��م��ل��ي��ة  اجل�����رح،  لتنظيف 
جتميلية، والرابعة تركيب �سيخ داخلي 
مم���ا ج��ع��ل��ن��ي اأح������ذف ع����ام ك���ام���ل من 

درا�ستي«.

ال للسرعة
واأو�����س����ى ال�����س��ه��ري اجل��م��ي��ع، خ��ا���س��ة 
ال���زائ���دة،  ال�����س��رع��ة  بتجنب  ال���ط���اب، 
املرور  من  املقررة  بال�سرعة  والل��ت��زام 

لكل طريق.
وقال »ال�سرعة الزائدة توؤدي اإلى 
ال�سيارة  ت��وق��ف  زي����ادة زم���ن وم�����س��اف��ة 
ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام ال���ف���رام���ل، ك��م��ا تقلل 
من الوقت وامل�سافة املتاحن للمناورة 
اأنها  اإل��ى  بالإ�سافة  احل���ادث،  لتفادي 
ال�سيارة  على  املوؤثرة  القوى  تزيد من 
يف ح��ال��ة ال������دوران، وال��ت��ي ت����وؤدي اإل��ى 
االنقاب،  اأو  الزحف  احتماالت  زي��ادة 

وزي��������ادة ال�������س���رع���ة ت���زي���د م����ن ط��اق��ة 
احلركة لل�سيارة بن�سبة كبرة، وتوؤدي 

اإلى زيادة قوة ال�سطدام«.
بعناية  ب��ال��ن��ظ��ر  اأي�����س��ا،  واأو����س���ي 
اأن يدخل  يف الجت��اه��ن م��رت��ن  قبل 
ال�سائق طالبا كان اأو غره، يف تقاطع 
ت��اح��ظ  ف��ق��د ل  ال���ط���رق���ات،  اأي م���ن 
ن���ظ���رة، مما  اأول  م���ن  ق���ادم���ة  ���س��ي��ارة 
لتكون  لل�سارع  اأخ��رى  ي�ستوجب نظرة 
من  واأي�����س��ا  خطر،  ت�سادم  ملنع  كافية 
امل��ه��م ع����دم الن����دف����اع م�����س��رع��ا يف اأي 
تقاطع حاملا تتحول الإ�سارة ال�سوئية 

للمرور اإلى اللون الأخ�سر.

الدراسة بعد الحادث
»�ساأعمل  ال�سهري  يقول  درا�سته  وعن 
ج�����اه�����دا ع����ل����ى م����وا�����س����ل����ة درا�����س����ت����ي 
ب��اجل��د والج��ت��ه��اد،  وتعوي�س م��ا ف��ات 
وحت���ق���ي���ق ط���م���وح���ي يف ال���ت���خ���رج م��ن 
ال��درج��ات وتعوي�س  ب��اأع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 

�سنة احلذف«. 

حادث مروري يكلف 
الشهري الخضوع ألربع 

عمليات وضياع سنة دراسية

+ 
ق

فا
آ

إرتفاع وفيات السعوديين بسبب الحوادث المرورية
ارتفع عدد وفيات ال�سعودين نتيجة حوادث 
م��ق��ارن��ة   ،2017 ع���ام   10961 اإل����ى  م���روري���ة 
 ،10861 فيه  بلغت  ال��ذي   2016 عام  بوفيات 
ال�سكانية  اخل�سائ�ص  م�سح  بح�سب  وذل��ك 
العامة لاإح�ساء  الهيئة  اأم�س عن  ال�سادر 

الذي اطلعت مكة على ن�سخة منه.
وع�����د رئ���ي�������س اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ل��ل�����س��ام��ة امل�����روري�����ة ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س 
عبداحلميد املعجل الأمر باملخيف، مرجعا 
اإل�����ى ع����دم تنفيذ  ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س ف��ي��ه 
امل��روري��ة  لل�سامة  العامة  ال�سراتيجية 
وقبله  �سنوات   4 قبل  �سام  باأمر  اأق��رت  التي 
���س��ن��وات وخ�س�ست   3 درا���س��ت��ه��ا  ا���س��ت��غ��رق��ت 

و�سدد  ري���ال.  مليار   60 بنحو  ميزانية  لها 
امل��ع��ج��ل ع��ل��ى اأن ه����ذا ال���ع���دد ال��ك��ب��ر من 
ال���وف���ي���ات وزي����ادت����ه ع���ن ال���ع���دد امل��ع��ل��ن من 
ق��ب��ل امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور وال��ت��ي بنت 
ع��ل��ي��ه ال��ه��ي��ئ��ة ت��ق��ري��ره��ا، ل���ه اأ���س��ب��اب ع���دة، 
وهو بالتاأكيد يوؤثر على عمل كل الإدارات، 
يف  والعاملن  للمهتمن  حمبطا  يعد  كما 
ب�سامة  واملهتمن  املرورية  التوعية  جمال 
القيادة على الطرقات، و�سدد على اأن الرقم 
حالة   2000 بنحو  املعلن  م��ن  اأك��ر  الفعلي 
وفاة لأن املديرية العامة للمرور ل ت�سجل 
���س��وى ال��وف��ي��ات ال��ف��وري��ة على ال��ط��رق، ول 
نقلهم  بعد  يتوفون  من  اإح�ساءاتها  ت�سمل 

يف  ب��ال��غ��ة  اإ����س���اب���ات  ن��ت��ي��ج��ة  للم�ست�سفيات 
حوادث مرورية.

واأ�ساف اأن ال�سبط املروري وهو وجود 
وعلى  التقاطعات  يف  و�سيارته  امل���رور  رج��ل 
 %80 بن�سبة  عليه  ي��ع��ول  ال�سريعة  ال��ط��رق 
يف تقلي�س ع��دد وف��ي��ات احل���وادث امل��روري��ة 
وتغير �سلوكيات قائد املركبة واإجباره على 

اللتزام باأنظمة وقوانن املرور.

أسـباب زيادة وفيات
الحوادث المرورية بالسعودية

على  واملركبات  ال�سكان  عدد  زي��ادة   •
الطرق.

ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  ت���ط���ب���ي���ق  ع������دم   •
ال�ساملة لل�سامة املرورية التي اأقرت 

قبل 4 �سنوات.
• عدم تطبيق ال�سبط املروري والذي 
يتم بزيادة عدد رجال و�سيارات املرور 
يف ال�����س��وارع وي��ج��ر ال�����س��ائ��ق��ن على 

اللتزام بالأنظمة املرورية.
�ساهر يف خف�س  نظام  • عدم جدوى 
ع��دد احل���وادث وال��وف��ي��ات، والتي تدل 
امل��ت��وف��ن يف  اأع����داد  ال���زي���ادة يف  عليها 

حوادث ال�سر.

امل�سدر: �سحيفة مكة
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تباين في المستوى الفني لعروض
المهرجان المسرحي للجامعات السعودية

حسن آل عامر

العرو�س  واجت��اه��ات  م�ستويات  تنوعت 
جامعات  ط��اب  قدمها  التي  امل�سرحية 
امل��م��ل��ك��ة امل�������س���ارك���ون يف ال���ي���وم م���ا قبل 
الأول  امل�����س��رح��ي  ل��ل��م��ه��رج��ان  الأخ������ر 
للجامعات ال�سعودية، والذي ا�ست�سافته 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د اأواخ�������ر ال��ف�����س��ل 
املا�سي، حيث قدمت فرق اجلامعات ذات 
اخلرة يف املجال امل�سرحي عرو�سا لفتت 
الأنظار، بينما حر�ست بع�س اجلامعات 
من  لا�ستفادة  امل�ساركة  على  الأخ���رى 

خرات الآخرين. 

ال��ع��م��ل  اأث��������ار  ن��ف�����س��ه  ويف الإط���������ار 
امل�����س��رح��ي امل��م��ي��ز ال�����ذي ق��دم��ت��ه ف��رق��ة 
»املحطة  بعنوان  ج��ازان،  بجامعة  امل�سرح 
احل�سور  بن  عديدة  نقا�سات  ت��غ��ادر«،  ل 
ال��ذي  ال���روؤي���ة الإخ��راج��ي��ة للن�س  ح���ول 
قدم  اأن  و�سبق  احل��ارث��ي،  ردة  فهد  األ��ف��ه 
ب����روؤى اإخ��راج��ي��ة اأخ����رى م��ن ق��ب��ل فرقة 
الوقت  ففي  بالطائف؛  امل�سرحي  العمل 
الذي اأ�ساد فيه معظم املتداخلن بالعمل 
ال��ذي قدمه خمرج جامعة جازان  الفني 
اجتزاء  اأن  اآخ���رون  راأى  باحمي�س،  �سامل 

فكرة الن�س الأ�سلي اأثر يف العمل.
وق���ال وك��ي��ل ع��م��ادة ���س��وؤون الطاب 

ب�����س��ك��ل ع����ام. وحت����دث ع���ن ال��ن�����س ق��ائ��ا 
»ن�������س���و����س ف���ه���د احل����ارث����ي حت���ت���اج اإل����ى 
حتوي  لأنها  املخرجن،  من  حذر  تعامل 
ع���دي���دة«، م�سيفا  وف�����س��اءات  م�����س��اح��ات 
امل�سرح  ع��ل��ى  احل��رك��ة  يف  مبالغة  »ه��ن��اك 
احلركة  ك��رة  فمع  املمثلن،  بع�س  م��ن 

امل�سرحية، تت�ستت الفكرة«.
وع���ل���ى م�����س��رح ف����رع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
ب����امل����ح����ال����ة، ق�����دم�����ت ج����ام����ع����ة الإم���������ام 
امل�سرحي  الفي�سل عر�سها  عبدالرحمن 
»احل���ا����س���م���ة«، وه����و م���ن ت���األ���ي���ف ب�����س��ام 
م���دين، واإخ�����راج ع��م��ر احل���ي���دان. ت��ن��اول 
يف  الكليات  بع�س  كوالي�س  العمل  ه��ذا 

ب��ج��ام��ع��ة ال���ط���ائ���ف ال���دك���ت���ور م��ن�����س��ور 
الفنية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأن  ���س��ك  »ال  احل���ارث���ي 
واأبدع  العمل،  وامل�سرحية توافرت يف هذا 
فيها املخرج باحمي�س، ولكن هوية الن�س 
الأ�سلي الذي كتبه فهد ردة تغرت ب�سكل 
وا���س��ح ه��ن��ا«؛ وات��ف��ق معه يف ه��ذا الطرح 
املمثل واملخرج امل�سرحي �سامي الزهراين 
الذي اأ�ساد كذلك بالروؤية اجلديدة التي 

قدمها املخرج باحمي�س للن�س.
امل�سرحي  امل��خ��رج  اأب���دى  جهته،  م��ن 
خمرج  قدمه  مب��ا  اإع��ج��اب��ه  الغوينم  علي 
وخ�سو�سا  م�سرحية،  تقنيات  من  العمل 
الب�سرية  وال���روؤي���ة  الإ����س���اءة،  يف جم���ال 

تخ�س�سات  من  تقدمه  وم��ا  اجلامعات، 
ال��ع��ر���س،  ان��ت��ه��اء  علمية واأدب���ي���ة. وف���ور 
قدمت ندوة تطبيقية عنه، حتدث فيها 
امل��خ��رج زك��ري��ا امل��وم��ن��ي ال����ذي اأمل����ح اإل��ى 
اأهمية خو�ص التجارب، وتعدد امل�ساركات 
الكت�ساب اخلرة، موؤكدا اأن فريق العمل 
عبدالرحمن  الإم���ام  بجامعة  امل�سرحي 
ال��ف��ي�����س��ل ي��ح��ت��اج اإل����ى الط�����اع اأك����ر، 
واالحتكاك باأ�سحاب التجارب امل�سرحية 
اأو  الأخ��رى  �سواء يف اجلامعات  الرائدة، 
م�ست�سهدا  وال��ف��ن��ون،  الثقافة  جمعيات 
ببع�س املراحل التي مر بها �سخ�سيا يف 

جمال امل�سرح. 

على  املتداخلون  اأجمع  جهتهم،  من 
اأهمية م�ساركة اجلامعة، لا�ستفادة من 

خرات الفرق الأخرى.
وق���ال امل��خ��رج را���س��د ال���ورث���ان »ه��ذا 
ال��ع��م��ل ي��وؤك��د اأه��م��ي��ة وج����ود ور�����س عمل 
ال�سباب  تعطي  امل�سرحية  املهرجانات  يف 

املبتدئ اأ�س�ص امل�سرح ال�سحيح«.
اأما الدكتور من�سور احلارثي، فراأى 
م�سيفا  مهدرة«،  »طاقة  العمل  طاقم  اأن 
»يجب على اجلامعة اأن تلتفت لكم وتوفر 
لكم كوادر موؤهلة ومهنية، من خال مد 
اجل�سور مع اجلهات املعنية بامل�سرح«، وهو 
اأيده به امل�سرحي الدكتور نايف خلف  ما 
دورات  تنظيم  اإل���ى  اجل��ام��ع��ة  دع���ا  ال���ذي 

للطاب يف تقنيات العمل امل�سرحي.
واأث����ن����ى امل���خ���رج ���س��ام��ي ال���زه���راين 
على  امل�ساركة،  الطاب على  على حر�ص 
ولي�س  حديثة،  جامعتهم  اأن  من  الرغم 

لديها جتارب �سابقة يف جانب امل�سرح.
ب��ع�����س  ت���������س����اوؤلت  ع���ل���ى  رده  ويف 
امل����ت����داخ����ل����ن ح������ول م�������س���ارك���ة ع���ر����س 
اأكد مدير املهرجان حممد  »احلا�سمة«، 
مدير  م��ع��ايل  توجيهات  اأن  م��ب��ارك  اآل 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ك���ان���ت وا���س��ح��ة، 
ب���اإع���ط���اء ال��ف��ر���س��ة جل��م��ي��ع اجل��ام��ع��ات 
ال���راغ���ب���ة يف امل�������س���ارك���ة، ف���ال���ه���دف من 
املهرجان هو الحتكاك، وتبادل اخلرات 
وال���ت���ج���ارب ب���ني ال���ف���رق امل�����س��رح��ي��ة يف 

اجلامعات ال�سعودية.
و���س��ب��ق ه����ذا ال���ع���ر����س ع���ر����س اآخ���ر 
جل���ام���ع���ة امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز، ب��ع��ن��وان 
واأخرجه  عا�سور،  �سادي  األفه  »املتحف«، 
روؤية  على  العمل  وتركز  ال�سمان،  اأحمد 
ف��ل�����س��ف��ي��ة ن��ف�����س��ي��ة، م���ن خ����ال ت��خ��اط��ب 
البطل مع تفا�سيل لوحة فنية اأثرية يف 

متحف حربي.
وقال املمثل امل�سرحي في�سل ال�سعيب 
عن العمل »هذا العمل اجلميل تنقل بنا يف 
مع  الإن�سان  �سراعات  من  خمتلفة  ع��وامل 
احلياة، فهنا ماآ�سي احلروب، وهناك �سطوة 
الإع��ام، ويف اجلانب الآخ��ر خفايا املر�س 
اأننا نعي�س يف  النف�سي، لنكت�سف يف النهاية 
الأح��ام، ورمبا الأوه��ام، ويف النهاية ياأتي 
امل�����س��ر امل��ح��ت��وم ل��ك��ل خم��ل��وق وه���و امل���وت، 
اأقوى  العمل من  امل��وت يف  وقد كان م�سهد 

املَ�ساهد التي توؤثر يف املُ�ساِهد«.
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أخبار الوطن

 حسن آل عامر

امللك  جلامعة  امل�سرحي  العر�ص  افتتح 
ف��ي�����س��ل امل��ع��ن��ون ب���� »احل��ق��ي��ب��ة«، ���س��ت��ارة 
للجامعات  الأول  امل�����س��رح��ي  امل��ه��رج��ان 
ال�سعودية، الذي ا�ست�سافته جامعة امللك 
خالد، حيث قدمت امل�سرحية التي األفها 
عمر البدران، واأخرجها معاذ اخلمي�س، 
على م�سرح جامعة امللك خالد بلع�سان، 
و�����س����ط ت���ف���اع���ل لف������ت م����ن احل�������س���ور، 
م��ع��اين  ال���ع���م���ل لم�������س  اأن  خ�����س��و���س��ا 
وحم�������ددات ال���ن���ج���اح يف احل����ي����اة، وف���ور 
انتهاء العر�س عقدت الندوة التطبيقية 

الورثان،  را�سد  الفنان  فيها  �سارك  التي 
واأداره���ا  اخلمي�س،  معاذ  العمل  وخم��رج 

ح�سن الزيداين.
ق���ال  ال����ع����م����ل،  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
مب�سرة  انطاقة  يعد  »العر�س  الورثان 
ل���ل���م���ه���رج���ان، ف���ه���و ع���م���ل ي���ق���رتب م��ن 
اأن جميع  الرغم من  على  الح��راف��ي��ة، 
ط���اق���م���ه م����ن ال�����ط�����اب«، م�������س���ريا اإل����ى 
عنا�سر  جميع  م��ن  ا���س��ت��ف��اد  امل��خ��رج  اأن 
العر�س امل�سرحي، مع اقت�ساد جميل يف 
�سبط  من  متكنه  اإل��ى  اإ�سافة  الديكور، 

حركة املمثلني على امل�سرح ب�سكل جيد.
»الن�س  ال��ورث��ان  ق��ال  الن�س  وع��ن 

ع����ب����ارة ع����ن ب���ح���ث ع���ل���م���ي مت حت��وي��ل��ه 
اإل���ى ن�����س م�����س��رح��ي، وه���و منا�سب ج��دا 
»العودة  اأن  مباحظة  وختم  للطاب«. 
نهاية  يف  ظهرت  التي  الأول  امل��رب��ع  اإل��ى 
اإل��ى حد ما يف ق��وة العمل،  اأث��رت  العمل 
لكننا �ساهدنا عر�سا مناف�سا جدا، واأهنئ 
الكوكبة  ه��ذه  على  في�سل  امللك  جامعة 

املبدعة«.
ب����دوره، اأ���س��ار خم��رج ال��ع��م��ل، معاذ 
خ�سي�سا  كتب  الن�س  اأن  اإل��ى  اخلمي�س، 
اإلى  و�سل  حتى  تدقيقه  ومت  للجامعة، 
ال�سورة النهائية، مبينا اأنه ن�س فل�سفي 

يناق�ص مفهوم النجاح.

ويف املداخات التي تخللت الندوة، 
ب�����داأ امل���خ���رج امل�����س��رح��ي زك���ري���ا امل��وم��ن��ي 
املخرج  اأن  اإلى  بالعمل، م�سرا  بالإ�سادة 
���َن يف ا����س���ت���خ���دام ج��م��ي��ع ت��ق��ن��ي��ات  اأح�������سَ
العمل  من  البد  »لكن  م�ستدركا  امل�سرح، 
وال�ستماع  اللونية،  ال��دللت  على  اأكر 

للنقد بكل رحابة �سدر«.
�سامي  امل�سرحي  وامل��خ��رج  املمثل  اأم��ا 
»احلقيبة«  م�سرحية  اأن  ف��راأى  الزهراين 
العر�س  اأن ما مييز  جتربة مهمة، مبينا 
اأن »الن�س كا�سيكي، والإخراج ملحمي«، 
واأن املخرج عمل ب�سكل جيد على ا�ستغال 

طاقات واإمكانات املمثلن.

ويف تعليق له، اأكد املخرج امل�سرحي 
ك�سف  العر�س  اأن  خلف  نايف  الدكتور 

عن مواهب مبدعة.
وق����ال »خ�����س��ب��ة امل�����س��رح ك��ان��ت مليئة 
ب��ال��ع��ن��ا���س��ر امل�����س��رح��ي��ة، ل��ك��ن ال��ن�����س ك��ان 
وج��ود  م��ع  راأي���ي،  يف  العمل  حلقات  اأ�سعف 
العديد من الأخطاء اللغوية لدى املمثلن، 

لكن هذا ل يقلل من اإبداعهم«.
وان����ت����ق����د وك����ي����ل ع�����م�����ادة �����س����وؤون 
ال���ط���اب ب��ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف ال��دك��ت��ور 
ب�ت�سوي�س  و�سفه  ما  احل��ارث��ي  من�سور 
ب��ع�����س احل��ا���س��ري��ن ع��ل��ى ال��ع��م��ل، من 
ال��ع�����س��وائ��ي، م�سيدا  ال��ت�����س��وي��ر  خ���ال 

ب���ط���اق���م ال���ع���م���ل. وخ����ت����م امل����داخ����ات 
اأب��دى  اأح��م��د ال�����س��روي ال��ذي  امل�سرحي 
اإلى  م�سرا  »احلقيبة«،  بفريق  اإعجابه 
اإخ��راج  م�ستوى  يف  يكن  مل  »الن�س  اأن 

العمل«.
يذكر اأن العمل من فكرة واإ�سراف 
االأدوار: �سهاب  واأدى  خالد اخلمي�ص، 
�سليمان  ال���دغ�������ص،  دغ�����ص  ال�����س��ه��اب، 
املهيني،  عبداللطيف  العبدالعظيم، 
امل�����س��رح  واأدار  ال�����س��ح��وان،  وع���ب���داهلل 
را����س���د ال����دو�����س����ري، ون���ف���ذ ال��دي��ك��ور 
اإ����س���م���اع���ي���ل اخل���م���ي�������س، وامل�����وؤث�����رات 

ال�سوتية حممد النوة.

عرض الحقيبة يفتتح ستارة المهرجان المسرحي
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مشهور العمري

امل�����س��اع��د بق�سم الإع���ام  اأك���د الأ���س��ت��اذ 
���س��ع��ود  امل���ل���ك  ج���ام���ع���ة  االآداب  ب��ك��ل��ي��ة 
ب��ال��ري��ا���س ال���دك���ت���ور ن���اي���ف ب���ن خلف 
ال��ذي  امل�سرحي  امل��ه��رج��ان  اأن  الثقيل، 
اقيم موؤخرا بجامعة امللك خالد ا�سهم 
يف  ���س��ق��ل وت��ن��م��ي��ة ق������درات ال��ط��اب 
وال����ت����وا�����س����ل م�����ع امل���ج���ت���م���ع، م�����س��را 
اإل���ى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د اأع�����ادت بهذا  

املهرجان للم�سرح االأكادميي وهجه.
واأو����س���ح يف ح����وار م��ع »اآف������اق« اأن 
الهتمام  يف  ال�سعودية  اجلامعات  دور 
بامل�سرح متفاوت، وك�سف اأن هناك فجوة 
ب��ني ع��م��ادات ���س��وؤون ال��ط��اب واحلقل 
ال��ذي ميتهن  واأن الطالب  الأك��ادمي��ي، 

امل�سرح بحاجة للدعم والتقدير.
 

ما راأيك يف مهرجان اجلامعات 
امل�سرحي؟

امل�سرح  على  رك��ز  امل��ه��رج��ان  اأن  اأع��ت��ق��د 
اجل��ام��ع��ي ك��ن��وع م��ن امل�����س��ارح ال��ت��ي لها 
دور كبر يف بث الوعي وتنمية قدرات 
ال����ط����اب وال���ت���وا����س���ل م����ع امل��ج��ت��م��ع، 
وامل�سرح  املدر�سي  امل�سرح  عن  ويختلف 
اأن��ه يف  الح���رايف وال��ت��ج��اري، واأعتقد 
به  والهتمام  بينهما،  و�سطى  منطقة 
اهتماما  ت���ويل  اأن  ل��ل��ج��ام��ع��ات  حم��ف��ز 
للم�سرح، وتعيد الأروقته الوهج واملكانة 

الطبيعية التي متيز بها.

حدثنا عن جتربتك يف امل�سرح؟
امللك  جامعة  م�سرح  يف  كممثل  ب���داأت 
ك��ن��ت ط��ال��ب��ا يف كلية  ع��ن��دم��ا  ���س��ع��ود 
االآداب ملدة اأربع �سنوات، وتخرجت من 
وم�سروع  امل�سرح،  �سعبة  االإع��ام  ق�سم 
كاما  م�سرحيا  عر�سا  ك��ان  تخرجنا 
العثيمن  حممد  الأ���س��ت��اذ  تاأليف  م��ن 

واإخراج الروفي�سور اأبو ح�سن �سام.
وم�������ن ث������م ال���ت���ح���ق���ت ك���م���وظ���ف 
يف امل�����س��رح، و���س��ارك��ن��ا يف ال��ع��دي��د من 
امل�����س��رح��ي��ات وح��ق��ق��ن��ا ج���ائ���زة اأف�����س��ل 
املوؤ�س�سات  اأ���س��ب��وع  يف  م�سرحي  ع��ر���س 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال�����ذي اأق���ي���م يف م�����س��ق��ط، 
وممثل  خم��رج  ج��وائ��ز  اأف�سل  وحققنا 

ول��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب امل�سرحية 
يف اجل���ن���ادري���ة، وه����ي جت���رب���ة مت��ي��زت 
تاأثرا  لها  وك��ان  املختلفة،  بخراتها 
ك���ب���راع���ل���ي���ن���ا،  ف��ل��ق��د م������ررت ب��ث��اث 
مراحل هي مرحلة اخلوف من خو�س 
ثم  امل�سرح،  التجربة، ثم مرحلة ع�سق 
مرحلة  لكل  وك���ان  ال��ه��ج��ران،  مرحلة 
هو  �سجعني  ما  اأك��ر  »وك��ان  ظروفها، 
ال��ع��رب  امل�سرحيني  م��ن  ك��وك��ب��ة  وج���ود 
ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ع��م��ل��ون يف اجل��ام��ع��ة، 
ك��ذل��ك ك��ان��ت اجل��ام��ع��ة مت��ل��ك مكتبة 
مهمة  اأدب��ي��ة  م��راج��ع  حت���وي  �سخمة، 

للم�سرح«.

كيف تنظر لدور اجلامعات 
ال�سعودية جتاه بامل�سرح؟

دور اجلامعات متفاوت، فنجد جامعات 
ب��دور كبر اميانا منها ب�سرورة  تقوم 
تواجده وما �سيقدم من نتائج اإيجابية 
فيها خافت  امل�����س��رح  ج��ام��ع��ات  وه��ن��اك 
الأكادميية  ويعمل على هام�س احلياة 
الأن�����س��ط��ة الطابية  وامل�����س��وؤول��ن ع��ن 
ه��م م��ن يتحمل ه���ذا الأم�����ر، وق��درن��ا 
اأن امل�����س��وؤول ي��ه��ت��م مب��ي��ول��ه اأك����ر من 

اهتمامه بالن�ساط املختلف.
مبزاجية  مرتبطا  الو�سع  ولزال 
لعمل  ن��وؤ���س�����س  اأن  وي���ج���ب  م���دي���ري���ه، 
لهذا  واأط��ر  �سوابط  بعمل  موؤ�س�ساتي 
ن���ري���د م��ن  ال���ع���م���ل الأك������ادمي������ي، ول 
اأن ت��ه��ت��م ف��ق��ط ب��اجل��ان��ب  اجل���ام���ع���ات 
امل�سرح  ج��وان��ب  بكل  ول��ك��ن  التمثيلي، 
وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه م�����ن ك���ت���اب���ة واإخ���������راج 
و���س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا وغ����ري ذل�����ك. وي��ج��ب 

الهتمام باملواهب كافة. 
توجه  اأن  ي��ج��ب  التعليم  ووزارة 
اجل���ام���ع���ات ع���ل���ى �����س����رورة اله���ت���م���ام 
هناك  ي��ك��ون  واأن  اجل��ام��ع��ي،  ب��امل�����س��رح 
ال�سعودية  اجلامعات  ب��ن  بناء  تعاونا 
يف جمال امل�سرح، وما قامت به جامعة 
لها،  احلقيقة  يف  يح�سب  خ��ال��د  امل��ل��ك 
الأولى.  الن�سخة  تبنيها  واأ�سكرها على 
ه��ذا  يف  وال��رائ��ع��ن  املهتمن  وت��واج��د 

املجال يعطي اأهمية لهذا املو�سوع.
ال��ت��ظ��اه��رة يح�سب  واإح���ي���اء ه���ذه 
حل�����س��اب��ه��ا ال���ب���ن���اء يف م�����س��األ��ة ال��ع��م��ل 

ن�ساهد  اأن  وي��ج��ب  وال��ف��ن��ي.  ال��ث��ق��ايف 
الدورة الثانية من مهرجان اجلامعات 

امل�سرحي قريبا.

ما هي اأهم العقبات التي تواجه 
امل�سرح التعليمي الطالبي؟

ل��ل��ط��اب  ي���وج���ه  اأن  ي���ج���ب  ال���������س����وؤال 
�سحوا  الذين  امل�سرحين  اجلامعين 
وكانوا  الأك��ادمي��ي،  وم�سارهم  بوقتهم 

د. نايف الثقيل: جامعة الملك خالد
أعادت للمسرح األكاديمي وهجه

»دون كيشوت على سناب شوت« بمهرجان الجامعات للمسرح
عبدالعزيز رديف

قدم طاب جامعة جدة، خال م�ساركتهم 
للجامعات  الأول  امل�سرحي  امل��ه��رج��ان  يف 
بجامعة  م��وؤخ��را  اأق��ي��م  ال���ذي  ال�سعودية، 
كوميديا،  م�سرحيا  عر�سا  خ��ال��د،  امل��ل��ك 
�سوت«،  �سناب  على  كي�سوت  »دون  بعنوان 
امل�ستوحى من ن�س »بولياكوف«، للمخرج 

�سبحي يو�سف.
جديدة  بطريقة  الن�س  املخرج  وعالج 
»دون  االأ�سطورية  ال�سخ�سية  حروب  جت�سد 
كي�سوت«، الذي كان يحارب طواحني الهواء.

ق��ال��ب كوميدي  ق��دم��ت يف  امل�����س��رح��ي��ة 
الإن�سانية  القيمة  على  يحافظ  ف��ان��ت��ازي، 
لهذا البطل املحبط، مام�سا من خال هذا 
العمل واقع املجتمع احلايل ب�سكل كوميدي 

واأ�سطوري.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ع��ر���س ع��ق��دت ال��ن��دوة 
التطبيقية باإدارة الدكتور حممد اآل مبارك 
امل�سرحي  املخرج  وم�ساركة  املهرجان،  مدير 
ع���ل���ي ال���غ���وي���ن���م، وخم������رج ال���ع���م���ل ���س��ب��ح��ي 

يو�سف.
الغوينم اأبدى اإعجابه ال�سديد بالعمل 
وف���ك���رت���ه، م�����س��ي��دا ب���ج���ودة ال��ن�����س، وم���دى 

اأن  اإل��ى  الفتا  اجلامعي،  للم�سرح  ماءمته 
مائمة  واأح���داث���ه  ال��ع��ر���س  ع��ن��وان  فاعلية 
املعلومة،  اإيجاد  �سرعة  اإل��ى  اإ�سافة  للواقع، 
وت����راب����ط ال��ن�����ص ل����دى امل�������س���اه���د، وك��ذل��ك 
تكامل الف�ساء امل�سرحي يف العر�س وتقدمي 
لطاب  يح�سب  مميز  ب�سكل  الكاريكاتريات 
بالرغم من حداثة جامعتهم  جامعة جدة، 

وقوة املناف�سن.
الإي��ه��ام  ك�سر  اأن  اإل���ى  الغوينم  ول��ف��ت 
امل�ساهد  ت�سويق  عملية  يف  اأ�سهم  العمل  يف 
وت���راب���ط ال��ن�����س ب�����س��ك��ل ك��ب��ر، م���وؤك���دا اأن���ه 
يجب على مقدمي العر�س النظر يف عملية 

اإل��ى  اإ�سافة  امل�سرح،  خ�سبة  على  انت�سارهم 
توزيع االإ�ساءة على املمثلني وامل�سرح.

التطبيقية  ال��ن��دوة  م��داخ��ات  ويف 
للعر�س قال املخرج امل�سرحي نايف خلف 
اأزم��ة ن�سو�س م�سرحية،  نعي�س يف  »اإننا 
يتخطى  اأن  ا���س��ت��ط��اع  امل��خ��رج  وب���ج���دارة 
هذه الأزم��ة يف ن�س العر�س، من خال 
ن�سها  وتفعيل  الأ�سطورة،  ق�سة  تفعيل 
الذي  الفرا�سي  ال��واق��ع  يائم  ب�سكل 

نعي�سه اليوم«.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأ�����س����اد امل��م��ث��ل وامل���خ���رج 
الواقعية  امل�سرحي �سامي الزهراين بتوافر 

امل�سرحية،  ن�س  يف  والفرا�سية  واملثالية 
من خال جت�سيد �سخ�سية الأ�سطورة »دون 

كي�سوت« يف ق�سايا ع�سرنا احلايل.
�سوؤون الطاب  اأكد عميد  ال�سياق،  يف 
ال�����س��اب��ق ب��ج��ام��ع��ة ج����ازان ال��دك��ت��ور حممد 
حبيبي اأن ا�ستخدام الن�س ما بعد احلداثي، 
قدمية  �سخ�سيات  تفعيل  يف  يتمثل  وال��ذي 
ب�����اأدوار ح��دي��ث��ة، م��ن الأم�����ور ال��ت��ي ي�سعب 
ولكن  بها،  القيام  واملمثلن  املخرجن  على 
يف ن�ص عر�ص جامعة جدة مت تفعيل ذلك 
ب�����س��ك��ل مم���ي���ز، مم���ا ي����دل ع��ل��ى ق����وة ب��داي��ة 
"�سعيد  وق��ال  امل�سرحي،  املجال  اجلامعة يف 

بتناف�س جامعتي طيبة وج��دة يف هذا  جدا 
املهرجان، بالرغم من حداثة اجلامعتن يف 

املجال امل�سرحي«.
املجال  ح��داث��ة جامعة ج��دة يف  ورغ���م 
امل�سرحي اإل اأن خمرج العمل �سبحي يو�سف 
�سكر طابه على هذا العر�س، اآما اأن يكون 
ذل��ك ن���واة الأع��م��ال م�سرحية ق��ادم��ة، وق��ال 
ال��ن��دوة  ع��ن  نتجت  ال��ت��ي  امل��اح��ظ��ات  "كل 
التطبيقية يف العتبار، و�سيتم معاجلتها اأو 
تافيها يف الأعمال القادمة"، مقدما �سكره 
جلامعة امللك خالد على ا�ست�سافة وتنظيم 

هذا املهرجان.

منذ مدة يعملون من اأجل ذلك، وكانت 
ه��ن��اك ت�����س��ح��ي��ات واج��ه��ت��ه��م ����س���واء يف 
اجلانب الأ�سري اأم التعليمي، وغرها.

وال��ع��ام��ل��ون يف احل��ق��ل امل�����س��رح��ي 
ه���م الك�����ر م��ع��رف��ة ب���ه���ذه ال��ع��ق��ب��ات، 
ولكن ا�ستطيع اأن اأبن نقطة وجهناها 
ونحن طاب وهي الفجوة بني عمادات 
���س��وؤون ال��ط��اب واحل��ق��ل االأك���ادمي���ي، 
بحاجة  امل�سرح  ميتهن  الذي  والطالب 

ل��ل��دع��م وال��ت��ق��دي��ر، وال��ت��ق��دي��ر ي��ك��ون 
بالكلمة اجلميلة ورفع املعنويات وكثر 
م���ن ال���ط���اب م�����س��ارك��ت��ه��م ت���وؤث���ر على 
للدعم  بحاجة  فهم  الأك��ادمي��ي  امل�سار 
وي��ج��ب ع��ل��ى ع��م��ادات ���س��وؤون ال��ط��اب 
االلتفات اإلى هذه النقطة ومراعاتها؛ 
ف��ال��ط��اب ال���ذي���ن ي��ق��دم��ون ع��رو���س��ا 
م�سرحية مبهرة هم من �سيقود امل�سرح 

وواجهته م�ستقبا.

كلمة اأخرية؟
����س���ك���را ل�����س��ح��ي��ف��ة »اآف���������اق« ع���ل���ى ه���ذه 
امل�سرح  مل��ه��رج��ان  االإع��ام��ي��ة  التغطية 
وال����ع����اق����ة ب�����ني االإع�����������ام وامل�������س���رح 
مرابطة، ويجب اأن ن�سهد جهودا اأكر 
�سعادتي  واأك���رر  اجل��ان��ب،  ه��ذا  واأدق يف 
ال��ب��ال��غ��ة ب��ت��واج��دي يف امل��ه��رج��ان ومب��ا 
���س��اه��دت��ه م���ن ح�����س��ور وت��ن��اف�����س يليق 

بامل�سرح و�سمعته العاملية.
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»ثقوب« جامعة طيبة يكشف حقيقة أفكار خفافيش الظالم
حسن آل عامر

ناق�س العر�س الثالث �سمن عرو�س 
للجامعات  الأول  امل�سرحي  املهرجان 
العقول  اختطاف  ق�سية  ال�سعودية، 
الذين  الظام«  »خفافي�س  بوا�سطة 
امل��ج��ت��م��ع ح�سب  ت�����س��ي��ر  ي���ح���اول���ون 
اأه���وائ���ه���م وخ��ط��ط��ه��م ال��ت��دم��ري��ة، 
الرابط  ظل  يف  ينجحون  ل  لكنهم 

الجتماعي.
وج�����اء ال���ع���ر����س ال�����ذي ق��دم��ت��ه 
بعنوان  طيبة،  بجامعة  امل�سرح  فرقة 

»ث���ق���وب«، وه���و م��ن ت��األ��ي��ف واإخ����راج 
طاب  من  ع��دد  واأداء  االأ�سمر،  فهد 
اجلامعة، ويف الندوة التطبيقية التي 
تلت العر�س واأدارها مدير املهرجان 
امل��م��ث��ل  اآل م����ب����ارك، حت����دث  حم��م��د 
ال��زه��راين  �سامي  امل�سرحي  وامل��خ��رج 
اأ�سار  حيث  العمل،  مامح  اأب��رز  عن 
اعتمد على  »ث��ق��وب«  م��وؤل��ف  اأن  اإل���ى 
زم��ان ومكان«،  »ب��دون  املفتوح  الن�ص 
املت�سلطة  االأ���س��ب��اح  �سمة  على  ورك���ز 
اأف��ك��ار غريبة يف  التي حت��اول اإدخ���ال 

عقول ال�سخ�سيات.

وع���ن الإخ������راج، ق���ال ال��زه��راين 
الأدوات  ت��ط��ور يف  ح���دث  »احل��ق��ي��ق��ة 
ال�سابقة  ال��ع��رو���س  ع��ن  الإخ��راج��ي��ة 
يف  تغير  مع  اأح��داه��ا،  �ساهدت  التي 
املخرج  اأن  اإل��ى  لفتا  العمل«،  اأبطال 
العنا�سر  بن  جتان�س  خلق  ا�ستطاع 

اجلديدة.

إشادة
واق���������رتح ال������زه������راين ع���ل���ى خم���رج 
اأك����ر من  ب�سكل  ال���س��ت��ف��ادة  ال��ع��م��ل 
الديكور، وخ�سو�سا الكتل اخل�سبية، 

واله��ت��م��ام اأك���ر ب��الإ���س��اءة، وزي���ادة 
ت����دري����ب ال����ط����اب، واأ������س�����اد ب��ط��اق��م 
ال��ع��م��ل م��ن ط���اب اجل��ام��ع��ة ال��ذي��ن 
اأ���س��روا على امل�����س��ارك��ة يف امل��ه��رج��ان، 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب امل��خ��رج فهد 
ثقافية  مبنا�سبة  لن�سغاله  الأ�سمر، 
اأخرى، حيث حتدث نيابة عنه طالب 
م��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل، م�����س��ي��دا بخطوة 
جامعة امللك خالد يف ا�ست�سافة هذا 
احلدث املهم، موؤكدا اأن املهرجان من 
مبدع  ك��ل  يطمح  التي  املنا�سط  اأه��م 

للم�ساركة فيها.

أزمة نصوص
م���ن ج��ان��ب��ه، ويف اإط�����ار امل���داخ���ات، 
الطاب  ���س��وؤون  عمادة  وكيل  حت��دث 
من�سور  ال��دك��ت��ور  ال��ط��ائ��ف  بجامعة 
ن�س«  »اأزم��ة  ب�  و�سفه  احلارثي، عما 
يف معظم ال��ع��رو���س ال��ت��ي ق��دم��ت يف 
العمل  ن��ه��اي��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  امل���ه���رج���ان، 
اأثرت يف  التي  »املبا�سرة«  يعاب عليها 

م�ستوى العمل.
اأم�������ا ع�������س���و ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
نايف  الدكتور  �سعود  امللك  بجامعة 
خ���ل���ف، ف��ت�����س��اءل ع���ن ال���وق���ت ال���ذي 

ال��ت��دري��ب��ات،  يف  العمل  ط��اق��م  ق�ساه 
م�سرا اإلى اأنها قد ل تكون كافية.

توثيق األعمال
هو�ساوي  عبداهلل  حتدث  جهته،  من 
وه������و اأح�������د ال�����ط�����اب امل�������س���ارك���ني، 
بن  التناغم  ع��دم  لوحظ  اأن��ه  مبينا 
م�سيدا  الأدوار،  اأداء  يف  العمل  فريق 
ب���امل���واه���ب ال���ت���ي ظ���ه���رت م���ن خ��ال 
اأه��م��ي��ة توثيق  امل�����س��رح��ي��ة، وم���وؤك���دا 
عند  اإليه  وال��ع��ودة  بالت�سوير  العمل 

احلاجة لتدارك اأي ماحظات.

مشهور العمري

ط���ال���ب م���دي���ر ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
بالإح�ساء علي الغوينم، با�ستمرار املهرجان 
امل�سرحي للجامعات على اأن ينظم بالتناوب 
بن اجلامعات، وو�سف يف ح��وار مع »اآف��اق« 
امل�سرح اجلامعي باأنه من�سة مهمة للطالب 
راأي��ه، ي�سهم يف ت�سليط ال�سوء  للتعبر عن 
على املجتمع  اجلامعي؛  باعتباره اأحد اأبرز 
الأدوات التوعوية  والثقافية التي تتخذ من 
الإبداعية  والن�سو�س  امل�سرحية  العرو�س 
و�سيلة لطرح امل�سكات والق�سايا والظواهر 
الجتماعية،  بغية ايجاد احللول واملعاجلات 

الازمة لها.

ما راأيك يف العرو�ض امل�سرحية
مل�سرح اجلامعات االأول؟

الثقافة  وجلمعية  للجامعة  بال�سكر  اأتقدم 
اأن  وال���س��ك  دع��وت��ي  على  ع�سري  والفنون يف 
هذا احلراك مهم جدا، رغم اأنه تاأخر كثرا، 
واجل��م��ي��ل ان���ط���اق���ه  م���ن ه����ذه اجل��ام��ع��ة، 
يف  ال��رائ��ع  امل�سرحي  امل�سهد  ه��ذا  وم�ساهدة 
�سواء  ال�ستمرارية  يجد  اأن  وناأمل  مملكتنا 
يف يف هذه اجلامعة اأو بالتناوب يف اجلامعات 

االأخرى. وامل�سرح له ح�سور يف حياة الطالب 
اجل���ام���ع���ي���ة، وي���ع���ت���ر م��ن�����س��ة م��ه��م��ة ج���دا 
للطالب للتعبري عن راأي��ه، وكذلك انعكا�ص  
اأداة  ي��ح��دث يف املجتمع  اجل��ام��ع��ي، وه��و  مل��ا 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة م��ه��م��ة م����ن خ�����ال ا���س��ت��ع��را���س 
خال  وم��ن  العاملية،  امل�سرحية  الن�سو�س 
وا�ستح�سار  الجتماعية  امل�ساكل  ا�ستعرا�س 

الثقافة ب�ستى اأنواعها.
 

كيف تنظر حل�سور
امل�سرح ال�سعودي؟

امل�سرح ال�سعودي موجود وله ح�سور كبري 
اخلليجي  امل�سرحي   امل��ي��دان  يف  وخ�سو�سا 
وال���ع���رب���ي. وح���ق���ق ولي�������زال ال���ع���دي���د من 
االإجنازات الكبرية وي�سعى ال ثبات تواجده 
الوقت احلا�سر من خال  اجلماهري يف 
ت���ق���دمي ال���ع���رو����س امل�����س��رح��ي��ة وال�������دورات 

لل�سباب.
ون��ت��ط��ل��ع ل��ل��م��زي��د م���ن ه���ذا احل���راك 
امل�سرحي مبا يتوافق مع روؤية 2030، والتي 
من �سلب اهتماماتها التغرات يف اجلوانب 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ط��ل��ع لأف���اق 

عالية ت�سعد باملجتمع اإلى �سيء اأكر. 
وم��ه��م ت���واج���د امل�����س��رح وح�����س��وره يف 

ج��م��ع��ي��ات ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون م���ن اأق����دم 
اجلمعيات واملوؤ�س�سات الثقافية يف اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وع��م��ره��ا اأك����ر من 
40 ع��ام��ا، وب��ا���س��ك ل��ه��ا احل�����س��ور ال��ذي 
يتنا�سب مع خرتها يف املجالت الثقافية 
وي�سل  ال��دع��م  جت��د  اأن  ون��اأم��ل  والفنية، 

عددها اإلى 17 فرعا.
يف  ي����رتك����ز  دوره����������ا  اأن  وال������س�����ك 
امل��ج��االت  يف  للتقدم  بال�سباب  االه��ت��م��ام 
والر�سم  الت�سوير  من  املختلفة  الفنية 
على  واأن حت�����س��ل  وامل�����س��رح،  وال�����س��ي��ن��م��ا 
ال��دع��م امل��ائ��م ل��ت��ق��وم ب��واج��ب��ه��ا ب�سكل 
اأكر وفق التطلعات اجلميلة واملاأمول يف 

امل�ساهمة بزيادة احلراك .

كلمة اأخرية؟
���س��ك��را ل��ك��م ع��ل��ى ه���ذا احل�����وار، و�سكرا 
هذا  يف  باحل�سور  وت�سرفت  للجامعة 
امل���ه���رج���ان امل�����س��رح��ي يف ه����ذه امل��دي��ن��ة 
احل���امل���ة واجل��م��ي��ل��ة وال���ت���ي حت��م��ل يف 
داخ���ل���ي ال��ك��ث��ر م���ن ال���ذك���ري���ات ال��ت��ي 
�ساهدته  مب��ا  �سعيدا  ع�سر  يف  ع�ستها 
م�����ن ت���ف���اع���ل ����س���ب���اب���ي وح���������س����ور م��ع 

مهرجان اجلامعات امل�سرحي.

هذه الروؤية من خال الدعم وحراك اأهل 
امل�سرح ورموزه.

ماذا ينق�ض امل�سرح التعليمي؟
الفعل  و  امل��ن��ه��ج  ينق�سه  التعليمي  امل�����س��رح 
امل�سرحي املتنامي يف املدار�س ووجود القبول 
ما  وهناك  للم�سرح  التعليمية   االأ���س��رة  من 
ي�سمى يف اجلانب التعليمي »اأ�سرحة املناهج« 
وتو�سيلها   املناهج  لتب�سيط  طريق  امل�سرح 

ب�سكل جيد.
فعلى امل�سرح التعليمي اأال يحب�ص نف�سه 
يف مهرجانات �سنوية؛ ويجب اأن يكون لديه 
التعليمية  امل�ستويات  كل  يف  م�ستمر  ح��راك 
للح�سور،  الأم�����ور  اأول���ي���اء  م��ع  وال��ت��وا���س��ل 
ت�ستغل  مل  كبرية  فر�سة  التعليمي  وامل�سرح 
وتعليمهم  ال�����س��ب��اب  ل��ت��ث��ق��ي��ف  ج��ي��د  ب�����س��ك��ل 
ع��ل��ى اإب�������داء ال�������راأي واحل�������وار وامل��ن��اق�����س��ة. 
داخل  باالهتمام   امل�سرح   يحظى  اأن  وناأمل 
املادي  الكايف  الدعم  ويجد  التعليمية  بيئته 
واملعنوي حتى يكون عن�سرا فعال يف العملية 

الربوية والتعليمية يف الوطن. 

كيف تقيم دور
جمعيات الثقافة والفنون؟

علي الغوينم:
المسرح التعليمي
ينقصه المنهج
ورضا األسرة
التعليمية

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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طالبنا
قضايا

جدلية الملخصات بين الضرورة والمحظورات.. 

»الملخصات« ضرورة لتكملة المقرر
أم طوق نجاة للطالب المهمل

عبدالعزيز رديف

ت�����س��ه��د م����راك����ز ال���ت�������س���وي���ر وال��ن�����س��خ 
ن�ساطا ملحوظا يف  الأي���ام  ه��ذه  خ��ال 
امللخ�سات  ���س��راء  على  ال��ط��اب  اإق��ب��ال 
الدرا�سية؛ العتمادهم عليها يف املذاكرة 
الدرا�سية،  موادهم  ا�سرجاع  وت�سهيل 
ال���ت���ي ت���ع���د جت������ارة راب����ح����ة يف م��و���س��م 

الختبارات.
وم���ع ب��داي��ة م��و���س��م الخ��ت��ب��ارات، 
يتزايد اإقبال العديد من الطاب على 
ل�سمان  كو�سيلة  وامل��ذك��رات  امللخ�سات 
ال��ن��ج��اح، ب��ح��ي��ث ي���رى ب��ع�����ص ال��ط��اب 
والأكادميين اأن هذه امللخ�سات لي�ست 
���س��وى م��ك��م��ل ل��ل��م��ق��رر ك��ون��ه��ا تعر�س 
ب�سكل موجز ومركز، ي�سعب ال�ستغناء 
عنها  يف ظل طول بع�س املقررات، فيما 
املذكرات  ه��ذه  اإن  الآخ��ر  البع�س  ي��رى 
���س��وى ط���وق جن��اة  وامل��ل��خ�����س��ات لي�ست 
وي��اأت��ي  درا���س��ت��ه،  يهمل  ال���ذي  للطالب 
يف اللحظات الأخ��رة ليبحث عنها كي 
ت�����س��اع��ده ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ب��اأق��ل جم��ه��ود، 
م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى اأن��ه��ا ق��د حت��ت��وى على 
�سياع  يف  تت�سبب  خ��اط��ئ��ة،  م��ع��ل��وم��ات 
الطاب الذين يعتقدون باأن امللخ�سات 

بديا للمقرر.    

مصادر مجهولة 
عن كيفية احل�سول على هذه امللخ�سات 
يف الفرة احلالية، اأو�سح الطالب رائد 
امللخ�سات  ه���ذه  غالبية  اأن  اجل�سعي 
اأو القائم  منت�سرة ول يعرف م�سدرها 
اإل��ى  انت�سارها  و���س��ل  اإن���ه  حيث  عليها، 
اإ�سافة  الإل��ك��رون��ي��ة،  املنتديات  بع�س 

اإلى بع�س املكتبات امل�سهورة.
وق�����ال »يف ال���غ���ال���ب ي���ك���ون م��ع��دو 
امل��ل��خ�����س��ات ط����اب امل���ق���رر امل��ت��ف��وق��ني 
حدا  ي�سمن  مم��ا  امل���ادة  يف  واملتميزين 
اأدن�����ى م���ن ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة، ول��ك��ن تف�سي 
دفعا  ال��رب��ح،  هام�س  وات�ساع  الظاهرة، 
لأداء  موؤهلن  غر  واأ�سخا�سا  مكتبات 

هذه املهمة«.

وت�������س���اءل اجل�����س��ع��ي ع����ن م���دى 
اع���ت���م���اد ه�����ذه امل���ل���خ�������س���ات م����ن ق��ب��ل 
على  م��وؤك��دا  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء 
اأنها ملخ�سات ملمة باملنهج، ت�سهم يف 
املعلومات  وا�سرجاع  امل��ذاك��رة  عملية 
امللخ�سات  بع�س  ت��ت��وف��ر  امل��ق��اب��ل  ويف 
ع�سو  مع  مراجعتها  اإل��ى  حتتاج  التي 

هيئة التدري�س ومن ثم اعتمادها.
واأ����س���اف »غ��ال��ب��ي��ة اأع�����س��اء هيئة 
بع�س  ج��ودة  مدى  يدركون  التدري�س 
امللخ�سات من ناحية �سمولها للمنهج 
يتم  ل  ول��ك��ن  م��ب�����س��ط،  ب�سكل  ك��ام��ا 
اع��ت��م��اده��ا ب��ح��ج��ة ع����دم ���س��م��اح ن��ظ��ام 

اجلامعة بذلك«. 

أهمية مراكز التصوير 
���س��دد ط��ال��ب ال�����س��ي��دل��ة ع��ل��ي من��ان 
املتوافرة  الت�سوير  اأهمية مراكز  على 
الكتب  ت��وف��ر  ودوره������ا يف  ب��ال��ك��ل��ي��ات 

واملراجع وامللخ�سات للطاب.
وق��������ال »ن�������س���ت���ف���ي���د م�����ن م���راك���ز 
ال���ت�������س���وي���ر يف ع��م��ل��ي��ة ت���وف���ر ك��ت��ب 
م���ق���ررات م����واد ال���ب���اك ب����ورد وذل���ك 
ب��ح��ك��م ع���دم ت��واف��ره��ا يف امل��ك��ت��ب��ات اأو 
اأن���ه يجب على  اإل���ى  ن��درت��ه��ا«، م�سرا 
و�سع  مراعاة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
امللخ�سات  توفري  خال  من  الطاب 
و  اعتماد امللخ�سات املقدمة من قبل 

طاب املقرر.
العديد  بتلخي�س  »اأق��وم  واأ�ساف 
م�����ن امل����������واد م�����ن خ�������ال م��ت��اب��ع��ت��ي 
وح�����س��وري ل��ل��م��ادة م��ن ب��داي��ة ال��رم 
وب����ع����د ع���ر����س���ه���ا ع���ل���ى ع�������س���و ه��ي��ئ��ة 
ال����ت����دري���������س واإ������س�����ادت�����ه ب���ه���ا ل ي��ت��م 
اع��ت��م��اده��ا م��ع الأ����س���ف ب��ح��ج��ة رف�س 
اأن  بالرغم من  نظام اجلامعة لذلك، 
يجب  �سخمه  مقرراتها  م��وادا  هناك 

تلخي�سها لي�ستفيد اجلميع منها«.

التنسيق وااليجابية 
ال�سهراين  ع��ب��داهلل  ال��ط��ال��ب  واأو���س��ح 
اأن هناك العديد من املتاعب يواجهها 
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قضايا

ال��ط��ال��ب يف ه���ذه ال��ف��رة م��ن ناحية 
امللخ�سات.

اأب��رز تلك املتاعب عدم  وق��ال »من 
ت���ع���اون اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س مع 
اأو مراكز الت�سوير عن طريق  املكتبات 
خا�سة  م��ق��ررات  اأو  ملخ�سات  اع��ت��م��اد 
بع�س  يطالبنا  ب��ح��ي��ث  امل�����واد،  ببع�س 
اأع�ساء هيئة التدري�س مبذاكرة منهجا 
ك���ام���ا يف ظ���ل ���س��غ��ط ع���ام���ل ال��وق��ت 
ب�سبب كرة الختبارات يف هذه الفرة 
املطلوب  املنهج  توافر  عدم  اإل��ى  اإ�سافة 
للطاب؛ فيجب اأن يكون هناك تن�سيق 
وال��ط��اب  ال��ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو  ب��ني 
ومراكز الت�سوير يف �سبيل تي�سري تلك 
ل��ل��ط��اب«، م�سريا  امل��راج��ع  اأو  امل��ن��اه��ج 
اإل���ى اأن ه��ن��اك م��اح��ظ��ات اأي�����س��ا على 
مراكز الت�سوير تكمن يف اأوقات الدوام 

وازدحام وتراكم الطاب عليها.
واأكد ال�سهراين اأن توفر واإيجاد 
ي�سهم  اإي��ج��اب��ي  اأم���ر  امل���واد  ملخ�سات 
ب�سكل  املنهج  م��ن  ال��ط��ال��ب  متكن  يف 

للمادة  متابعته  م��ع  ومفيد  خمت�سر 
من بداية الف�سل الدرا�سي من خال 
لل�سرح  واال�ستماع  املحا�سرات  ح�سور 

من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س.
اأم����ا ال��ط��ال��ب ف��ار���س ال�����س��ه��راين 
ي��ت��م  م���ل���خ�������س���ات  ه����ن����اك  اأن  ف����ذك����ر 

اأع�������س���اء هيئة  اع���ت���م���اده���ا م���ن ق��ب��ل 
التدري�ص؛ ولكنها قليلة، وعلى العك�ص 
عالية  ك��ف��اءة  ذات  ملخ�سات  ت��ت��وف��ر 
لبع�س املواد التي حتتاج للتلخي�س ل 

يتم اعتمادها.
وق�����������ال »م��������راك��������ز ال���ت�������س���وي���ر 

امللخ�سات  م��ن   %85 توفر  باجلامعة 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال���ط���ال���ب، ول��ك��ن��ه��ا 
من  مقدما  �سخ�سيا  اج��ت��ه��ادا  تعتر 
ق��ب��ل ب��ع�����ص ط���اب امل�����ادة امل��ت��اب��ع��ني؛ 
هيئة  اأع�����س��اء  اعتماد  ينق�سها  ولكن 
ال��ط��اب  لبقية  ليت�سنى  ال��ت��دري�����ص 

بالنظر  منها  وال���س��ت��ف��ادة  مذاكرتها 
ل��ط��ول امل����ادة و���س��ع��وب��ة م��ذاك��رت��ه��ا يف 
م�سرا  وتراكمها«،  الختبارات  فرة 
باجلامعة  الت�سوير  م��راك��ز  اأن  اإل���ى 
تقدم خدمة متميزة للطاب؛ خا�سة 
الختبارات،  وك��رة  الوقت  �سيق  مع 

اأ���س��ع��اره��ا يف متناول  اأن  ال���ى  اإ���س��اف��ة 
ال��ي��د ب��ع��ك�����س م���ا ه���و ع��ل��ي��ه احل����ال يف 
اأن بنك  اإلى  املكتبات اخلارجية، الفتا 
التي  الأ�سئلة يف بع�س مواد احلا�سب 
يوجه عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س 
ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه غ���ر م��ت��واف��ق مع 
امل��ن��اه��ج احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ر م��راك��ز 
متجدد  ب�سكل  ملخ�ساتها  الت�سوير 

ول يتم اعتمادها.

حاجة وضغط
ن��اج��ي من  اآل  ح��امت  ال��ط��ال��ب  اأ�ستكى 
من  ل��ل��ع��دي��د  ملخ�سات  ت��وف��ر  ع���دم 
ا�سد  ال��ط��اب يف  اأن  العلم  م��ع  امل���واد 
احلاجة لها نظرا لطول بع�س املناهج 
النهائية يف وقت  الختبارات  وتزاحم 
الطالب  على  ي�سعب  مم��ا  م��ت��ق��ارب؛ 
م���ذاك���رة اأك�����ر م���ن م�����ادة يف ي����وم اأو 

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

يطالبوننا مبذاكرة املناهج كاملة«.
ب��ع�����س  ه����ن����اك  اأن  اإل�������ى  واأ������س�����ار 
امللخ�سات التي توفرها بع�س املكتبات 
وم����راك����ز ال���ت�������س���وي���ر، ول���ك���ن ل��ي�����س��ت 
معتمدة واإمنا تعد اجتهادات �سخ�سية 
من طاب الق�سم، وال ميكن االعتماد 
ع��ل��ي��ه��ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ري مل���ا يف ذل����ك من 
معدله،  وع��ل��ى  الطالب  على  خ��ط��ورة 
لفتا اإلى اأن فكرة التلخي�س تعد فكرة 
اإيجابية ت�ساعد الطالب يف فهم املنهج 
بالنفع  يعود  ومب�سط  خمت�سر  ب�سكل 
ال��ط��اب، وال يرى  ال��ع��دي��د م��ن  على 
اأي م�سكلة ت�سبب عدم اعتمادها  فيها 
من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س ومنع 

اإدارة اجلامعة لذلك.

+ 
ق

فا
آ

التلخيص.. استخالص النقاط واألفكار المهمة
النقاط  ا�ستخا�ص  اأن��ه  التلخي�ص  يعرف 
اأو الأف���ك���ار امل��ه��م��ة م��ن ن�����س م��ا وا���س��ت��خ��راج 
التعبر  وه��و  فيه،  ال���واردة  املهمة  العناوين 
ب��ال�����س��رح وال��ك��ل��م��ات ال��ب�����س��ي��ط��ة ع���ن اأف��ك��ار 
امل��و���س��وع الأ���س��ا���س��ي��ة دون اإح�����داث خ��ل��ل يف 
ويكون  ال�سياغة،  تغير  اأو  الن�س  م�سمون 
من  واح����دة  ب�سفحة  ال��ن�����س��و���س  تلخي�س 
ال��ت��ل��خ��ي�����س ل��ك��ل 10 ���س��ف��ح��ات م���ن ال��ن�����س 
تلخي�ص  بعملية  وللقيام  تقريبا؛  االأ�سلي 

الن�ص عليك اإتباع ما ياأتي:
لفهم  اأكر من مرة  بتمعن  الن�س  • قراءة 

الأفكار الواردة فيه.
• االحتفاظ باأفكار الن�ص االأ�سا�سية واإلغاء 

الأف���ك���ار ال��ث��ان��وي��ة، واأي�����س��ا ح���ذف ال�سفات 
اأفكار  واملرادفات التي ل تغر من م�سمون 

الن�س.
تعد  التي  الفرعية  النقاط  عن  االبتعاد   •
وذل��ك  امل��و���س��وع،  لن�ص  بالن�سبة  هام�سية 

للح�سول على ملخ�س فعال.
علينا  اأي  التلخي�ص؛  اإعداد  عند  الوفاء   •
ورد  النظر عما  بغ�س  ب��ه  ورد  الل��ت��زام مب��ا 
به، فا يجوز لنا اأن نغر اأي فكرة اأ�سا�سية 

اأو منه؛ الأنها تتعار�ص مع راأينا ال�سخ�سي.
ال���ت���ح���ري���ف،  ال����ت����اأوي����ل،  ع����ن  • الب����ت����ع����اد 
اأو الن���ت���ق���ادات، وع����دم اإط���اق  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

الأحكام على ما ورد يف الن�س.

التلخي�س،  اأثناء  الراأي  التعبر عن  • عدم 
اإمن���ا الل���ت���زام واح����رام راأي امل��وؤل��ف ال��ذي 

تعب يف الأ�سا�س لتاأليف هذا الن�س.
التلخي�ص؛  اأثناء  اجلمل  ترابط  • مراعاة 

لكي ال يكون ن�سك �سعيفاومفككا
ال�سمائر  وبنف�س  املوؤلف  بل�سان  • التحدث 

اإن اأمكن.
الهوام�س  م��ن  الإم��ك��ان  ق��در  التخل�س   •
التي ل  الكثرة  والأمثلة  الن�س  ال��واردة يف 
التلخي�ص، وذل��ك ال  تعطي هدفا يف عملية 
يعني ح��ذف ك��ل االأم��ث��ل��ة، الأن ذل��ك يرتتب 
اأمثلة  هناك  اأن  كما  الن�س،  يف  جمود  عليه 

توؤثر وتغر يف امل�سمون اإن مت حذفها.

• ميكن كتابة التلخي�س اأو اإدراجه يف �سكل 
ر�سم بياين.

ي�سهل  ب�سيطة  ملخ�سات  جتهيز  عليك   •
ح���م���ل���ه���ا م���ث���ل ب����ط����اق����ات ����س���غ���رة ي�����س��ه��ل 
ل�سهولة  ال��ورق  من  ب��دل  فوقها  التلخي�س 
اال���س��ت��خ��دام واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا مل����دة اأط����ول 

بدون تلف.
ب��ال��ن�����س  ل��ل��ت��ل��خ��ي�����س  م���ق���ارن���ة  • اإع��������داد 
الأ�سلي، للحر�س على اأنه مل يتم الإخال 

مب�سمون الن�س اأو ت�سل�سل اأفكاره.
وت�����س��ح��ي��ح  ال��ت��ل��خ��ي�����س  ق�������راءة  • اإع��������ادة 
اأو  الإمائية  كالأخطاء  وردت،  اإن  الأخطاء 

النحوية، اأو يف عامات الرقيم.

عبداهلل ال�سهراين علي منالن فار�ض ال�سهراين رائد اجل�سعيحامت ال ناجي
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بشاير الحميدي:
رسوماتنا بحاجة إلى الترويج

داخل الجامعة وخارجها
كريمة سالم

طالبت الطالبة بق�سم القت�ساد املنزيل بكلية 
بالر�سم،  واملوهوبة  مبحايل،  واالآداب  العلوم 
من  الدعم  بتكثيف  احلميدي،  اأحمد  ب�ساير 
الطابية من خال  للمواهب  قبل اجلامعة 
ت��ن��ظ��ي��م م�����س��اب��ق��ات دوري�����ة ت��ت��ي��ح ل��ه��م ع��ر���س 

مواهبهم. 

كيف كانت بدايتك مع الر�سم؟
ك��ب��داي��ة اأي ف��ن��ان ه���او ل��ل��ر���س��م، وه���ي ب��داي��ة 
ب�سيطة من غر تكلف، حيث ظهرت موهبتي 
عائلتي،  من  بت�سجيع  فنميتها  �سغري،  منذ 
اأن و�سلت  اإل����ى  ال��ع�����س��ق م��ع��ي  وا���س��ت��م��ر ه���ذا 
لاحراف  و�سلت  ث��م  اجلامعية،  للمرحلة 
بف�سل ان�سمامي اإلى ق�سم القت�ساد املنزيل، 
حيث متر�ست على  ا�ستخدام الألوان والأبعاد 

الثاثية وتطبيقها يف ر�سوماتي.

منذ متى بداأ م�سوارك
مع الر�سمي االحرايف؟ 

ال��ر���س��م الح����رايف قبل ث��اث �سنوات  ب���داأت 
للتطور،  ف��ر���س��ة  موهبتي  وم��ن��ح��ت  ت��ق��ري��ب��ا، 
وكان اأهلي �سنداً يل واأكر الداعمن ملوهبتي.

على ماذا اعتمدت لتطوير موهبتك؟
كبار  اأع��م��ال  على  ب��الط��اع  ط���ورت موهبتي 
الفنانن، وبكرة م�ساهدة فيديوهات اأو �سور 
الر�سم  يف  بال�ستمرار  واأي�ساً  الر�سم،  تعليم 

وعدم التوقف.

ما دور ق�سم االقت�ساد
يف تنمية موهبتك؟

وج������دت م����ن ال���ق���ائ���م���ن ع���ل���ى ال���ق�������س���م، ك��ل 
الدكتورة  قبل  من  خا�سة  والدعم،  الت�سجيع 
�سكري  لها  اأق���دم  هنا  وم��ن  من�سور،  انت�سار 

وتقديري وامتناين.

هل متيلني اإلى مدر�سة معينة؟
ب���ال���ط���ب���ع، اأم����ي����ل اإل������ى امل���در����س���ة ال���واق���ع���ي���ة، 
كما  الأب��ع��اد،  ثاثية  ال��ر���س��وم��ات  وتخطفني 
االأ�سلوب  ه��ذا  تعلمني  الواقعية   املدر�سة  اأن 

اجلميل الذي يحاكي الواقع، فتنظر لل�سورة 
ملتقطة  وكاأنها  الفنان  بري�سة  ر�سمت  التي 
من  بتوفيق  ور�سوماتي   ت�سوير،  اآلة  بعد�سة 

اهلل تتميز بهذا الطابع.

اأهم م�ساركاتك؟ 
ال��ذي  الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  يف  م�ساركتي  اأهمها 
ت��ق��ي��م��ه اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف ع���م���ادة ����س���وؤون 

الطاب.

مبن تاأثرت من الفنانني الت�سكيليني؟
الفنان  لر�سومات  ك��ان  العاملي  امل�ستوى  على 
»ليوناردو دافن�سي« الأثر الكبر على موهبتي 

خا�سة يف ر�سومات البورتريه. 

ما الدعم الذي حتتاجني اإليه
من اجلهات املعنية بالفنون؟

اأمتنى اأن تنظم معار�س على م�ستوى املناطق 
وعر�س  امل�ساركة  فر�س  لنا  لتتيح  با�ستمرار 

مواهبنا ب�سكل اأو�سع.

كيف خدمت مواقع التوا�سل 
االجتماعي موهبتك؟

خ���دم���ت���ن���ي ك����ث����را وب�����الأخ�����������س ب���رن���اجم���ي 
يل  �سمحا  فقد  ت�سات«،  »�سناب  و  »اإن�ستغرام« 
بالتوا�سل مع املتابعني، وزيادة ن�سبتهم؛ مما 
اأ�سعدين وقدم يل الدعم من خال تعليقاتهم 

الت�سجيعية واإطرائهم لر�سمي.

ما الدعم الذي حتتاجه
املوهوبات من اجلامعة؟

بحاجة  فنحن   بالر�سم،  موهوبات  كطالبات 
ل��دع��م اأك�����ر، ك��م��ا ن���اأم���ل اأن  ي��ت��م ال��ت��ع��ري��ف 
بر�سوماتنا يف ركن خم�س�س يف اجلامعة من 
خال عمل م�سابقات دورية تتيح للموهوبات 
ع���ر����س اأع���م���ال���ه���ن، اإ�����س����اف����ة اإل������ى ����س���رورة  
ا�ستغال املحافل الر�سمية مثل مهرجان اأبها 
الوطني  اجل��ن��ادري��ة  م��ه��رج��ان  اأو  ال�سياحي، 
وا�سم منطقة  با�سم اجلامعة  اأعمالنا  لعر�س 

ع�سر. 

طموحاتك  يف جمال الر�سم؟ 
اأ�سل  باأن  اأحلم  طموحات ل حدود لها، حيث 
اإلى العاملية، واأن تدعمني جمعية الفنون باأبها 
لديهن  وزمياتي ممن  اأنا  باحتواء موهبتي 

موهبة الر�سم يف  املنطقة. 

+ 
ق

فا
آ

المدرسة الواقعية في الفن التشكيلي
على  ردا  ال��واق��ع��ي��ة  امل���در����س���ة  ج�����اءت 
ف��ق��د اعتقد  ال��روم��ان�����س��ي��ة،  امل��در���س��ة 
اأ�سحاب هذه املدر�سة، �سرورة معاجلة 
هي،  كما  الواقع  اأ�سكال  بر�سم  الواقع 
وت�سليط الأ�سواء على جوانب مهمة، 
ي���ري���د ال���ف���ن���ان اإي�����س��ال��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور 
دون  بدقائقه  الواقع  ي�سجل  باأ�سلوب 

غرابة اأو نفور.
وت���رك���ز امل��در���س��ة ال��واق��ع��ي��ة على 
الجت�������اه امل���و����س���وع���ي، ح���ي���ث ج��ع��ل��ت 
امل��ن��ط��ق امل��و���س��وع��ي اأك���ر اأه��م��ي��ة من 
ور الر�سام، احلياة اليومية  الذات، ف�سّ
اأن ي��دخ��ل ذات��ه  ب�����س��دق واأم���ان���ة، دون 

ال��ر���س��ام عن  ب��ل يتجرد  امل��و���س��وع؛  يف 
اأن يكون،  املو�سوع يف نقله كما ينبغي 
وي��ع��ال��ج م�����س��اك��ل امل��ج��ت��م��ع م��ن خ��ال 

حياته اليومية.
ل���ق���د اخ���ت���ل���ف���ت ال����واق����ع����ي����ة ع��ن 
الر�سام،  ذاتية  حيث  من  الرومان�سية 
ال��ف��ن��ان  ذات���ي���ة  اأن  ال��واق��ع��ي��ة  ت���رى  اإذ 
يجب اأن ل تطغى على املو�سوع، ولكن 
الرومان�سية ترى خاف ذلك، اإذ تعد 
الذاتي  الفنان  اإح�سا�س  الفني  العمل 
م�ساعره  نقل  يف  اخل��ا���س��ة  وطريقته 

لاآخرين.
وامل�������در��������س�������ة ال�����واق�����ع�����ي�����ة ه���ي 

م��در���س��ة ال�����س��ع��ب، اأي ع��ام��ة ال��ن��ا���س 
الفني  الناقد  وي�سفها  مب�ستوياتهم، 
اإ�سماعيل، عندما يتحدث  الدين  عز 
واقعي  بفنان  رومان�سيا  فنانا  مقارنا 
ق��ائ��ا »ك���ان )دي���اك���روا( وه���و فنان 
روم��ان�����س��ي ي���رى اأن ع��ل��ى ال��ف��ن��ان اأن 
ي�سور الواقع نف�سه من خال روؤيته 

الذاتية«.
 Gustave )اأما )غو�ستاف كوربيه 
فنان  وه���و   ،1877-1819  ،Courbet
واقعي، فقد ذهب اإلى �سرورة ت�سوير 
الوجود  يف  القائمة  الواقعية  الأ�سياء 
ه��ذا  ي��ل��ت��زم يف  واأن  الإن�������س���ان،  خ����ارج 

تنكم�س  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ي��ة  الت�سوير 
ي�ستخدم  واأن  الذاتية،  ال�سفة  اأمامها 
يف ه����ذا ال��ت�����س��وي��ر اأ���س��ل��وب��ا وا���س��ح��ا 
واأن يختار مو�سوعه  ال�سياغة،  دقيق 
ال��ي��وم��ي��ة، فينفذ  م���ن واق�����ع احل���ي���اة 
اإل����ى ح��ي��اة اجل��م��اه��ري، يعالج  ب��ذل��ك 
ويجعل  باحللول،  ويب�سر  م�سكاتهم 
من عمله الفني على الإجمال و�سيلة 

ات�سال باجلماهر.
 وي��ع��ت��ر ال��ف��ن��ان »ك���ورب���ي���ه« من 
اأه���م اأع����ام امل��در���س��ة ال��واق��ع��ي��ة، فقد 
�سور العديد من اللوحات التي تعك�س 

الواقع الجتماعي يف ع�سره.
لوحة »�سباح اخلري اأيها ال�سيد« لغو�ستاف كوربيه

الفنان االإيطايل 
ليوناردو دا فين�سي، 

بري�سته
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هنادي الشهراني 

بق�سم  ال��ث��ال��ث  بامل�ستوى  الطالبة  ك�سفت 
���س��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ب��ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة ب��اأب��ه��ا، 
�سي  اجلل�سات،  تن�سيق   املوهوبة يف جمال 
ع��ب��د اهلل ال��ق��ح��ط��اين، ع���ن اأك����ر امل��وا���س��م 
ال��ت��ي ي��ك��ر فيها ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اجل��ل�����س��ات، 
وبالأخ�س حفات التخرج، وو�سفت جمال 
ي�سبح  اأن  مي��ك��ن  ب���اأن���ه  اجل��ل�����س��ات  تن�سيق 

م�سدر دخل للفتيات. 

حديثنا عن موهبتك؟ 
العائلة؛  يف  لدينا  موجودة  الر�سم  موهبة 
فوالدي ر�سام و اأختي كذلك ومنذ ال�سغر 
ابتدائي  اخلام�س  يف  كنت  فعندما  تقريبا، 
اك�سفت موهبة  الر�سم؛ وكانت تتطور مع 
ك��ل م��رح��ل��ة  درا���س��ي��ة، ح��ي��ث  ك��ان��ت ح�سة  
الفنون حمببة  لدي، وكنت اأبدع كثراً  يف 
هذه احل�سة  �سواء  يف التن�سيق  اأو الر�سم. 
اكت�سفتها  فقد  التن�سيق  موهبة  اأم��ا 
اأثناء زيارة مكتب التوجيه ملعر�س املدر�سة، 
ح���ي���ث ك��ل��ف��ت��ن��ي امل��ع��ل��م��ة ح��ي��ن��ه��ا ب��رت��ي��ب 
وتن�سيق   الأرك�����ان،  ع��ل��ى  ال��ر���س��وم  وتن�سيق 
االأق��م�����س��ة واالأل��������وان، وم��ن��ذ ذل����ك ال��وق��ت 
جانب  اإل���ى  التن�سيق  يف  موهبتي  تفتحت 

موهبة الر�سم. 

كيف كان تفاعل االأ�سرة
مع موهبتك؟

طالبة   كنت  منذ  ذلك  تعرف  كانت  اأ�سرتي 
املنا�سب   اجل���و  يل  ف��وف��رت  الب���ت���دائ���ي،  يف 
ل���ل���ر����س���م و����س���ارك���ت���ن���ي اخ���ت���ي���ار م��وا���س��ي��ع 
ر���س��وم��ات��ي. وع��ن��دم��ا من��ي��ت م��وه��ب��ت��ي  يف 
تن�سيق اجلل�سات، كانوا داعمن يل ووفروا 
اأدوات  ك��ل م��ا اح��ت��اج��ه لتحقيق ه��ديف م��ن 

وغري ذلك. 

ما اخلدمات التي تقدمينها من خالل 
موهبتك يف تن�سيق اجلل�سات؟ 

مبا اأنني اخرت جمال ابداعيا، وهوتن�سيق 
اجلل�سات، فقد ا�ستمتعت بفن دمج الألوان، 
ف���وف���رت ج��ل�����س��ات ه���ادئ���ة  ���س��غ��رة وك��ب��رة 
متكاملة  تت�سع ل� 12 �سخ�سا، ت�سم  مقاعد 
و اإ�ساءات وديكورات واأواين فاخرة مع عربة 
قهوة؛ خلدمة احلفات ال�سغرية وجتمعات 

الأ�سرة  لت�ستمتع  املكان  وتغير  الأ���س��دق��اء 
بق�ساء اأجمل اللحظات. 

كيف ظهرت موهبتك للمجتمع؟ 
التوا�سل  م��واق��ع  ع�سر  ويف  ال��زم��ن  ه��ذا  يف 
�سهولة  بكل  ال�سخ�س  ي�ستطيع  الجتماعي، 
اأن يعر�س موهبته بطريقة ايجابية وب�سكل 
موهبتي  عر�س  يف  ا�ستخدمتها  اأن��ا  و  جيد. 
اإل��ى  ينجذبن  الفتيات  ولأن  م�����س��روع��ي،  اأو 
اجل��م��ي��ل دائ����م����ا.  ف��ق��د اخ�����رت اجل��ل�����س��ات 
ال��ن��ا���ص يحبون  الأن  ال��وق��ت؛  ه��ذا  خا�سه يف 
التنويع يف املنا�سبات ويهتمون بالأماكن التي 
اأهم ما  اإليها ويتناف�سون يف عر�س  يذهبون 
ال�سو�سل ميديا، فاخرت  لديهم من خال 

اجلل�سات؛ الأنها تلفت الن�ساء والفتيات.

ما اأهم م�ساركاتك كموهوبة؟ 
ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��وه��ب��ة ال���ر����س���م؛ ف��ف��ي امل��رح��ل��ة 
الثانوية  متت دعوتي اإلى معر�س املدر�سة، 
ور����س���م���ت جم�����س��م��ا ل��ع��ا���س��ف��ة احل�����زم ومت 
ملعر�س  دع��وت��ي  مت��ت  واأي�����س��ا   ت�سميمه. 
ا�ستطع  مل  ول��ك��ن  ل��وح��ات��ي؛  ل��ع��ر���ص  رام 
احل�سور، ومتت دعوتي للجل�سات اأي�سا من 
واخواتها؛  العبداهلل  عبري  االإعامية  ِقبل 
ول��ك��ن��ن��ي مل اأمت��ك��ن م��ن ح�����س��وره��ا ب�سبب 

الختبارات.

ما الفئات التي تتعاملني معها
يف م�سروعك؟

ال��ف��ت��ي��ات وال��ن�����س��اء ه��م اأك���ر ال��ف��ئ��ات التي 
اتعامل معها.  

هل  ت�سممني اجلل�سات بنف�سك؟ 
باألوانها  ون�سقتها  �سممتها  جل�ساتي  نعم؛ 
اجل��ذاب��ة، وب��الإ���س��اف��ات وط��ري��ق��ة  عر�سها، 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع جن���ار لت�سميم  اأق�����وم  ح��ي��ث 
وبعدها  املنا�سبة،  الأر�سية   الطاولت  اأرق��ى 
مت ت�����س��م��ي��م ال��ع��رب��ة واخ���ت���ي���ار اأف�����س��ل ن��وع 
للو�سادات املريحة. ثم كانت املرحلة الأخرة 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف الإ�����س����اف����ات وال��ك��م��ال��ي��ات من 

�سحون وكا�سات وزهور وقفازات وغرها.

هل هناك موا�سم معينة
ترتفع فيها وترية الطلب؟

بالطبع، مثل ف�سل ال�سيف الذي تكر فيه 
اأكر  وم��ن  والكبرة،  ال�سغرة،  املنا�سبات 
احلفات يف هذا الف�سل حفات التخرج.  

هل تن�سحني  الفتيات بالدخول
اإلى هذا املجال؟  

جم���ال  تن�سيق  اجل��ل�����س��ات  جم���ال رائ���ع، 
وال���ك���ث���ر م����ن ال���ف���ت���ي���ات ي�����س��ت��م��ت��ع��ن ب���ه، 
وكذلك  التن�سيق،  حب  لديهن   واأغلبهن 
فتاة   ل��ك��ل  دخ���ل  م�����س��در  ي�سبح  اأن  مي��ك��ن 
جهدها  وبذلت  فيه  وا�ستغلت  ب��ه،  اهتمت 

وتفرغت له. 

ما الذي تنوين اإ�سافته م�ستقبال 
لتطوير امل�سروع؟ 

اإ�سافة كل ما هو جديد يف تن�سيق طاولت 
ال���زواج وغ��ريه��ا، وك��ذل��ك تن�سيق  حفات 
يلزم يف  حفلة متكاملة من كو�س وكل ما 

هذه احلفات. 

كيف تنظرين لتطلعاتك
يف هذا املجال؟ 

ب�سمة خا�سة   اأن ي�سبح يل   طموحي 
يف هذا املجال اجلميل، واأن اأخ��دم من 
م��ع��ر���س��ا  اف��ت��ت��ح  واأن  خ���ال���ه وط���ن���ي، 
للجل�سات، ومع الوقت يتو�سع و ي�سبح 

لتن�سيق احلفات.

كلمة اأخرية؟
ال���ر����س���م  م���وه���ب���ة  ع���ل���ى  اأ�����س����ك����ر اهلل 
ن�سيحة  اأق����دم  اأن  واأح����ب  والتن�سيق، 
اإلى كل فتاة لديها موهبة، باأن تنميها 
ب��ا���س��ت��م��رار وت��ب��ح��ث دائ���م���ا ع����ن  من 
ت�سل  حتى  تطويرها  على  ي�ساعدها 

اإلى اأهدافها.

ضي القحطاني: »تنسيق الجلسات« مهنة ممتعة
ومصدر دخل جيد لكثير من الفتيات
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تنسيق حفالت الزفاف.. من أكثر المهن شيوعا في العالم 
ح��ف��ات  خم���ط���ط  اأو  م��ن�����س��ق  ي���ع���د 
ال�����زف�����اف اخ��ت�����س��ا���س��ي��ا ي�������س���اع���د يف 
حفات  واإدارة  وت��خ��ط��ي��ط  ت�سميم 
خل�سو�سية  نظرا  للعماء؛  الزفاف 
ينفق  حيث  النا�س،  حياة  يف  ال��زف��اف 
النا�س مبالغ قد تكون طائلة ل�سمان 

حفل زواج منظم ومبتكر.
وي���وظ���ف امل��ق��ب��ل��ون ع��ل��ى ال����زواج 
م��ن�����س��ق��ي ح����ف����ات ال�����زف�����اف، ح��ي��ث 
ي��ع��م��ل��ون ل���دي���ه���م ل�������س���اع���ات ط��وي��ل��ة 
يتعلق  الزفاف وما  للتخطيط حلفل 
و�سيوف  وامل��وارد  املوقع  اإدارة  به من 

احلفل.

ي����ت����واج����د م���ن�������س���ق���و احل����ف����ات 
ال��ع��امل،  دول  خمتلف  يف  امل��ح��رف��ون 
الوليات  يف  �سائعة  املهنة   ه��ذه  لكن 
امل��ت��ح��دة وال��ه��ن��د واأوروب��������ا ال��غ��رب��ي��ة 
دورات تخطيط  تتوفر  وال�سن، كما 
االأع���را����ص الأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون 
امل��ه��ن��ة، و يتقا�سى  اح���راف ه��ذه  يف 
من  م��ئ��وي��ة  ن�سبة  احل��ف��ات  من�سق 
مبلغا  اأو  ال����زف����اف  ت��ك��ل��ف��ة  اإج����م����ايل 

مقطوعا.
يقدمها  التي  تت�سمن اخلدمات 

من�سق حفات الزفاف:
واأهلهما  العرو�سن  مقابلة   •

ل�����ل�����وق�����وف ع����ل����ى اح����ت����ي����اج����ات 
وتف�سيات كل منهم.

احلدث. وتن�سيق  • ت�سميم 

التفا�سيل. قائمة  • جتهيز 
املدعوين. قائمة  • حت�سر 

• حتديد مكان احلفلة كالفندق 
اأو القاعة.

املهنين  ت��وظ��ي��ف  و  حت��دي��د   •
»كاملطاعم،  اخل��دم��ات  ومقدمي 
الفيديو  وم�سوري  وامل�سورين، 
وم���زودي  التجميل  و���س��ال��ون��ات 

الأزهار واملخبوزات«.  
والديكورات. الزينة  • �سراء 

ال����ت����زوي����د  ع�����ق�����ود  اإع�������������داد   •
وتنفيذها.

ي���وم  يف  الأع�����م�����ال  ت��ن�����س��ي��ق   •
العر�س.

حال  يف  بديلة  خطة  اإع����داد   •
حدوث اأي طارئ.

وقد  الزمني  اجلدول  • متابعة 
يتم ا�ستخدام برجمية لذلك.

وث��ائ��ق  اإع������داد  يف  • امل�����س��اع��دة 
ترجمتها،  و  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال����زواج 
�سيتم  ال������زواج  ك����ان  اإذا  خ��ا���س��ة 
�سيت�سمن  اأو  اآخ������ر،  م���ك���ان  يف 

النتقال خارج الباد.
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عبداهلل زارب

التي  الفو�سى من احلدود  تبداأ نظرية 
ويعجز  التقليدي  العلم  عندها  يتوقف 
األغاز  يف حلها؛ فمنذ �سرع العلم يف حل 
ال���ك���ون ع��ان��ى دوم����ا م���ن اجل��ه��ل ب�����س��اأن 
املناخ،  تقلبات  مثل  اال�سطراب،  ظاهرة 
وح���رك���ة اأم������واج ال��ب��ح��ر، وال��ت��ق��ل��ب��ات يف 
والتذبذب يف  واأع��داده��ا،  االأن���واع احلية 
اإن اجل��ان��ب غر  وال��دم��اغ.  القلب  عمل 
املنظم من الطبيعة، غر املن�سجم وغر 
اأعجز  والن��ق��اب��ي،  وامل��ف��اج��ئ  املتنا�سق 

العلم دوما.
و�����س����رع ه������ذا ال�����واق�����ع يف ال��ت��غ��ر 
الع�سرين،  القرن  �سبعينات  يف  تدريجيا 
ع���ن���دم���ا ه���م���ت ك���وك���ب���ة م�����ن ال���ع���ل���م���اء 
الأم���رك���ي���ن والأوروب�����ي�����ن ل��اه��ت��م��ام 
ب���اأم���ر اال����س���ط���راب وف���و����س���اه. وت��األ��ف��ت 
ت���ل���ك ال���ك���وك���ب���ة م����ن ع���ل���م���اء ال��ف��ي��زي��اء 
والكيمياء،  والبيولوجيا  والريا�سيات 
جتمع  التي  باخليوط  لاإم�ساك  �سعوا 

ظواهر الفو�سى كلها.

تنظيم
الأم���ور  اأن بع�س  ال��ن��ظ��ري��ة  ه���ذه  ت��ق��رر 
التي نراها خمتلطة وغر مرابطة قد 
تكون منظمة، وت�سر ح�سب ن�سق حمدد 

بعك�س ما تبدو عليه.
اأو  ال���ن���ح���ل  ف����امل����راق����ب حل�����رك�����ات 
���س��ل��وك��ه ي��ل��ح��ظ ال������رددات ال��ع�����س��وائ��ي��ة 
التي ميار�سها دون نظام ظاهر، حركات 
اأو  دائ��ري��ة  ملتوية  واأخ����رى  م�ستقيمة 
يبدو  ل  بطيئة،  اأو  �سريعة  اه��ت��زازي��ة، 
العلم  ك�سفه  ما  ولكن  ترابط،  اأي  بينها 
واحل����رك����ات  ال���رق�������س���ات  ه�����ذه  اأن  م����ن 
منظمة  ل��غ��ة  اإل  ه���ي  م���ا  ال��ع�����س��وائ��ي��ة 
ي��ت��وا���س��ل ب��ه��ا اأف����راد اخل��ل��ي��ة حُت���دد من 
خ��ال��ه��ا م��ك��ان ال���غ���ذاء ال����ذي وج��دت��ه، 
الظاهرية  الفو�سى  فهذه  نوعه،  ورمب��ا 
يف حركات النحل هي يف الأَ�سل تنظيم 
ب���دي���ع يف احل����رك����ة، ف��ل��ك��ل م��ن��ه��ا ه��دف 

حمدد ووا�سح لكل فرد منها.
وك����ذل����ك ع���ن���د م���راق���ب���ة االأب����ن����اء 
وه�����م ي��ت��ه��ي��ئ��ون ����س���ب���اح���ا ل���ان���ط���اق 
يوحي  منظرهم  ف���اإن  م��دار���س��ه��م،  اإل���ى 

ويراوحون  كثرا،  يتحركون  بالفو�سى 
وذاك  �سيئا  ي��اأخ��ذ  ه���ذا  وذه���اب���ا،  ج��ي��ئ��ة 
ي�سع اآخ���ر، وه���ذا ي��خ��رج والآخ����ر يفتح 
ينتعل  اأو  ث��ي��اب��ه،  ي���رت���دي  اأو  دولب������ه، 
حذاءه يف فو�سى ظاهرة، لكن يف حقيقة 
الأم�������ر، ف�����اإن ع��م��ل ك���ل م��ن��ه��م م��ن��ف��ردا 
ه��و ع��م��ل م��ن��ظ��م ي��ب��داأ ب��رت��ي��ب حم��دد 
فاحلركات  دقيق.  يومي  ب�سكل  ميار�سه 
التي تبدو ع�سوائية هي يف الواقع تتبع 
م�����س��ارات غ��ر خطية ت��ت��ك��رر وت��ت��داخ��ل 
بن�سق معن غر متماثل متاما، ولكنه 

منظم جدا وكاأنها تعود اإلى نقطة جذب 
حمددة بعد اأن تنطلق عنها.

النظام الخفي
الو�سول  ه��ذه  الفو�سى  نظرية  حت��اول 
اإل�������ى ال����ن����ظ����ام اخل����ف����ي غ�����ر ال���ظ���اه���ر 
اأو  ال��ظ��واه��ر،  م��ن  ع�سوائيا  ي��ب��دو  فيما 
احلركات،  اأو  ال�سلوكيات،  اأو  الأح���داث، 
وال�ستفادة من  لدرا�سته  قواعد  وو�سع 
ب��ه��ا جانب  ك���ان  واإن  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه؛ وه���ي 
علم  الآخ��ر من  اجلانب  اأن  اإل  فل�سفي، 

نظرية الفوضى..
تنظم األشياء المختلطة وغير المتناسقة

نظريات علمية

ال��ف��و���س��ى ه����ذا ي��ه��ت��م ب���اإي���ج���اد اأمن����اط 
ال��رت��ي��ب داخ���ل الفو�سى  حم���ددة م��ن 
ال�سابق  ف��ف��ي م��ث��ال الأب���ن���اء  ال��ظ��اه��رة، 
ب�سكل  املتكرر  النمط  م��ن  نوعا  وج��دن��ا 
دوري منتظم، مع ما يبدو عليه احلال 

الظاهري من فو�سى.
 وهذا اأمر مثري حقا؛ اإذ اأن النظام 
هو اأ�سا�س يف التكوين الكوين، فا �سيء 
فيه  ���س��يء  ن���ظ���ام، ول  دون  ف��ي��ه  ي�����س��ر 
يجري بغر ترتيب، ف�سبحان اهلل الذي 

اأح�سن كل �سيء خلقه.

القدرة على التأثير
ومتداخلة،  معقدة  الكون  اأنظمة  اإن 
عواملها  اإلى  حتليلها  علينا  ولفهمها 
املختلفة ومعرفة تاأثر كل منها على 

غرها وعلى حميطها.
ف��الإن�����س��ان ال����ذي ي��ع��ي�����س ح��ي��ات��ه 
موؤثرا  يكون  ل  قد  اعتيادية  بطريقة 
يعي�س  بعينه  �سخ�س  يف  مبا�سر  ب�سكل 

يف بلد اآخر بعيد.
طريقة  به  توؤثر  اأن  املذهل  ولكن 
وذل���ك  ي�����س��ع��ر،  اأن  دون  االأول،  ح��ي��اة 

بتاأثره على اأ�سخا�س لهم القدرة على 
التاأثر بالآخر البعيد، ومن ثم فهناك 
التي  الأم��ور  التنظيم يف هذه  نوع من 

تبدو ع�سوائية وغر مرابطة.
ت��ب��دو  ال��ت��ي ل  ب��ع�����س الأم�����ور  اإن 
تثر  ت��اف��ه��ة ل  ت���ك���ون  ق���د  اأو  م��ه��م��ة، 
اهتماما لدينا، فاإنها توؤثر تاأثرا بالغا 
اأنه  اآخر بعيد، ل ندري رمبا  يف جانب 
وهذا  بنظرنا،  التوافه  بتلك  ��ر  ت��اأثَّ قد 
م��ا ت��و���س��ح��ه ن��ظ��ري��ة ت��اأث��ر ال��ف��را���س��ة 

النا�سئة عن النظرية ال�سابقة.
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3 محفزات لمقاومة فوضى المعلومات
ه��ن��اك ث����اث حم���ف���زات ت�����س��اف��رت معا 
التغير يف  ه��ذا  واح���د لتحدث  وق��ت  يف 

العامل الذي نعي�سه اليوم.
ال���ع���م���ي���ل  ح����������ول  ال������رك������ي������ز   •
Consumer Focusing: التحول 
يف التقنية من احللول املركزة حول 
اأو  النهائي  امل�ستخدم  اإلى  ال�سركات 

احللول املركزة حول امل�ستهلك.
املتحركة وال�ست�سافة  • اخلدمات 
 :Mobile and Cloud Services
واملعلومات  اخلدمات  اإلى  الو�سول 

من اأي مكان ويف اأي وقت.
ال����ع����م����ل:  ط����ب����ي����ع����ة  ت����غ����ي����ر   •

 :Changing Nature of Work
اإج����ب����ار امل���ن���ظ���م���ات ع���ل���ى ال��ت��ف��ك��ر 
ال���ر����س���ي���ق، ب���ع���ي���دا ع����ن ال��ه��رم��ي��ة 

والأعمال التقليدية.
املحتوي  اإدارة  اأه��م��ي��ة  يجعل  ذل��ك 
امل��وؤ���س�����س��ات��ي اأك�����ر مم���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف 
الفعالة  الإدارة  اأ�سبحت  بحيث  ال�سابق، 
للمحتوي لها اأهمية حا�سمة يف مواجهة 

التحدي املركزي لفو�سى املعلومات.
هو  اإداري  معلومات  نظام  امتاك 
اأحد العوامل احلا�سمة يف جناح املنظمات 

وحتقيقها للميزة التناف�سية
ون���ت���ي���ج���ة ل����ل����ق����وة ال����ه����ائ����ل����ة م��ن 

ت���ق���ن���ي���ة »امل����ع����ل����وم����ات ال����س���ت���ه���اك���ي���ة« 
وال�ست�سافة   ،Consumerization
املتغرة  والطبيعة  النقالة،  واخل��دم��ات 
ب�سرعة  يتحرك  ال��ع��امل  اأ���س��ب��ح  للعمل، 
ه���ائ���ل���ة، ب��ح��ي��ث ب����داأن����ا ن��ل��م�����س ت��ق��اط��ع 
املحتوى وعملية التحرك ال�سريع للعامل 
�سل�سلة مت�سلة  اأف�سل من خال  ب�سكل 
والتحليل  االلتقاط  على:  تقوم  جديدة 

واالنخراط واالأمتتة واحلوكمة.

4 أسئلة رئيسية لخبراء 
المعلومات ومنظماتهم

قد  التي  املخاطر  اإدارة  كيفية   •

امل��ت��زاي��دة من  ال��ك��م��ي��ات  تنجم ع��ن 
املحتوى؟

امل���ح���ت���وى  ا����س���ت���خ���دام  ك��ي��ف��ي��ة   •
لإ�������س������راك ال����ع����م����اء وامل���وظ���ف���ن 

وال�سركاء ب�سكل اأف�سل؟
• كيفية احل�سول على روؤية نافذة 
الكبر  الكم  مع  للتعامل  الب�سرة 
ال��ت��ي جنمعها دون  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 

النزلق يف هوة فو�سي املعلومات.
نوع  اأي  ومتابعة  اإدارة  كيفية   •
م��ن امل��ح��ت��وى اأو ال��وث��ائ��ق خ��ال 
دخولها  م��ن  اب��ت��داء  حياتها  دورة 

املوؤ�س�سة.
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مقرر أصول التربية 
اإلسالمية يدرس

كيفية  توجيه المعرفة 
على أسس إسالمية

+ 
ق

فا
آ

مقررات دراسية

عبد اهلل زارب 
 

ال�سيد  ال��ب��دي��ع  عبد  الدكتور ر�سا  ي��وؤك��د 
امل��ق��ارن��ة امل�ساعد  ال��رب��ي��ة  اأ���س��ول  اأ���س��ت��اذ 
بق�سم الربية، كلية الربية باجلامعة، اأن 
الإ�سامية يت�سّمن  اأ�سول الربية  مقرر 

تو�سيف املفردات التالية: 
مب�سطلح  اأول: تو�سيح املق�سود 
ال����رب����ي����ة الإ�����س����ام����ي����ة، وط��ب��ي��ع��ة 
الإ�سامية من  ال��رب��ي��ة  وم�����س��ادر 
التالية »طبيعة  امل�����ح�����اور  خ������ال 
ال��رب��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة وع��ن��ا���س��ره��ا، 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي ك��م�����س��در ت���رب���وي، 
ال�����س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة امل��ط��ه��رة ك��م�����س��در 
ت������رب������وي، ت��������راث وم���ن���ه���ج ال�����س��ل��ف 
ال�����س��ال��ح، ال�����س��ال��ح والإي���ج���اب���ي من 
ال��ف��ك��ر ال��رب��وي ال��ق��دمي واحل��دي��ث 

عند الآخر«.
ث�����������ان�����������ي�����������ا: الأه�����������داف ال�����ع�����ام�����ة 
ل����ل����رب����ي����ة الإ�����س����ام����ي����ة: »م����ع����ن����ى 
الأه�������������داف وال������غ������اي������ات، امل���ق�������س���ود 
حتديد  اأهمية  الربوية،  ب��الأه��داف 
الأه���������داف يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال���رب���وي���ة، 
م���������س����ادر ا�����س����ت����ق����اق الأه�������������داف يف 
ال����رب����ي����ة الإ������س�����ام�����ي�����ة، اأه��������داف 
����س���وء  الإ������س�����ام�����ي�����ة يف  ال����رب����ي����ة 
م�����س��دري��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ن: )ال���ق���راآن 
للربية  العامة  الأه���داف  وال�سنة(، 

الإ�سامية«. 
ال��رب��ي��ة  و���س��م��ات  ثالثا: خ�سائ�س 
باخل�سائ�س  »املق�سود  الإ�سامية: 
وال�����������س�����م�����ات، ارت����ب����اط����ه����ا ب�������س���م���ات 
وخ�������س���ائ�������س ال����دي����ن الإ�����س����ام����ي، 
اإلى: )الربانية، الإميانية،  ت�سنيفها 
ال�������س���م���ول وال����ت����ك����ام����ل، ال��و���س��ط��ي��ة 
وال���ت���وازن، ال���س��ت��م��راري��ة وال��ت��ج��دد، 
والواقعية،  املثالية  وامل��رون��ة،  الثبات 
ال��ف��ردي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، الإن�����س��ان��ي��ة 

والعاملية«.  
ال��رب��ي��ة  واأ���س��ال��ي��ب  رابعا: طرائق 
الإ����س���ام���ي���ة: مت��ه��ي��د ع���ن ع��ن��ا���س��ر 
الت�������س���ال يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ال�����م��ق�����س��ود ب��ال��ط��رائ��ق والأ���س��ال��ي��ب 
الربوية، اأبرز واأهم طرائق واأ�ساليب 
ال���رب���ي���ة الإ����س���ام���ي���ة امل�����س��ت��خ��دم��ة 
)القدوة احل�سنة،  وم��ن��ه��ا:  ق��دمي��اً، 
الن�سح واملوعظة احل�سنة، الرغيب 
وال���رته���ي���ب )ال�����ث�����واب وال���ع���ق���اب(، 
امل���ن���اق�������س���ة واحل�����������وار وامل�����ن�����اظ�����رة، 
التدريب واملُمار�سة العملية، الق�سة، 
���س��رب االأم����ث����ال، االإل���ق���اء )احل��ف��ظ 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  وال��ت��ل��ق��ن(. 
اأه������م ط����رائ����ق واأ����س���ال���ي���ب ال��رب��ي��ة 
الإ���س��ام��ي��ة ال�����م�����س��ت��خ��دم��ة ح��دي��ث��ا، 
واأ�ساليبه  التدري�س  ومنها: »طرائق 

امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ج��ه��د امل��ع��ل��م، ط��رائ��ق 
ال��ت��دري�����س واأ���س��ال��ي��ب��ه امل��ع��ت��م��دة على 
ج��ه��د ال�����م��ت��ع��ل��م، ط���رائ���ق ال��ت��دري�����س 
واأ�ساليبه املعتمدة على جهد كل من 

املعلم واملتعلم«. 
خام�سا: املوؤ�س�سات واملراكز الربوية 
املجتمع  ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  الإ���س��ام��ي��ة 
ومنها: »الأُ�سرة،  املا�سي،  يف  امل�سلم 
ال���ك���ت���ات���ي���ب، امل���������س����اج����د، ح���وان���ي���ت 
الورَّاقن، منازل الُعلماء وجمال�سهم، 
امل��ج��ال�����س ال��ث��ق��اف��ي��ة، امل��ك��ت��ب��ات ودور 
الِعلم، الرابطات، املدار�س« املوؤ�س�سات 
التي  الإ�سامية  الربوية  وامل��راك��ز 
ع��رف��ه��ا امل��ج��ت��م��ع امل�����س��ل��م يف وق��ت��ن��ا 
والت�سال  الإع��ام  »و�سائل  احلا�سر 
الأن����دي����ة،  اأو  ال�����ن�����وادي  احل���دي���ث���ة، 
ال��رف��اق«.  جماعات  العامة،  املكتبات 
باملوؤ�س�سات  امل�سلم  الإن�����س��ان  ع��اق��ة 

واملراكز الربوية يف املجتمع. 
الإ�سامي  ال��رب��وي  �ساد�سا: الفكر 
اآراء  اأه��م��ي��ت��ه، مم��ي��زات��ه،  »ت��ع��ري��ف��ه، 
واهتمامات عدد من النماذج املختارة 
ل��ب��ع�����س اأع��������ام ال���ف���ك���ر ال����رب����وي 
ال��ت��اري��خ« ومناق�سة  الإ���س��ام��ي ع��ر 
ب��ع�����س ال��ك��ت��اب��ات يف جم���ال ال��رب��ي��ة 
الإ���س��ام��ي��ة وم��ي��ادي��ن��ه��ا، وحم��اول��ة 

قراءتها نقدياً وحتليلياً. 
ووف��ق��ا ل��ه��ذا ال��ت��و���س��ي��ف مت حتديد 
على  ت�ساعد  التي  املنا�سبة  القيا�س  ط��رق 
ب��دق��ة،  التعلم  ق��ي��ا���س وت��ق��ومي خم��رج��ات 
ا�سراتيجيات تدري�سية لت�سكل  و�سياغة 

معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة. 
اإيل  والباحثني  الطاب  توجيه  ومت 
ع���دد م��ن امل���راج���ع امل�����س��اع��دة م��ث��ل الكتب 

واملوؤلفات العلمية:
ع��ل��ي،  ب����ن  ����س���ال���ح  • اأب��������و ع��������ّراد، 
يف  م�����ق�����دم�����ة   ،)2014(  1435
ال���رب���ي���ة الإ����س���ام���ي���ة، ال���ري���ا����س، 

مطابع احلميدي. 
 .)1426( حامد،  خالد  احلازمي،   •
املدينة  الإ�سامية،  الربية  اأ���س��ول 
للن�سر  ال���زم���ان  دار  مكتبة  امل���ن���ورة، 

والتوزيع. 
ع����ر�����س����ان،  م����اج����د  ال�����ك�����ي�����اين،   •
الإ�سامية  الربية  فل�سفة    ،2008
درا�سة.. مقارنة بن فل�سفة الربية 
الإ����س���ام���ي���ة وال��ف��ل�����س��ف��ة ال��رب��وي��ة 

املعا�سرة، دبي. 
ح�������س���ن،  حم����م����د  ال�����ع�����م�����اي�����رة،   •
التاريخية  ال��رب��ي��ة  اأ���س��ول    ،2000
والفل�سفية،  والنف�سية  والجتماعية 
دار امل�سرة للن�سر والتوزيع، عمان.   

 1427 اإ����س���م���اع���ي���ل،  علي �سعيد   •
اأ�سول الربية الإ�سامية،   ،)2007(

عّمان، دار امل�سرة.

ال��رح��م��ن،  ع��ب��د  • ال���ن���ح���اوي، 
الربية  اأ���س��ول   .)1983(  ،1403
دم�سق،  واأ���س�����ال��ي��ب��ه��ا،  الإ���س��ام��ي��ة 

دار الفكر. 
منهج   ،1988 حم��م��د،  ق��ط��ب،   •
دار  القاهرة،  الإ�سامية،  الربية 

ال�سروق.  
واآخرون،  اإ�سماعيل،  �سعيد  • علي، 
1425 )2004(. الربية الإ�سامية،، 
الريا�س،  والتطبيقات،  املفهومات 

مكتبة الر�سد. 
الربية   ،1978 اأح��م��د،  �سلبي،   •
فل�سفتها،  ن�����ظ��م��ه��ا،  الإ���س��ام��ي��ة.. 
النه�سة  مكتبة  القاهرة،  تاريخها. 

امل�سرية. 
ال���رح���م���ن  ع����ب����د  ال������غ������ام������دي،   •
اإل�����ى  م����دخ����ل   ،1418 ح����ج����ر،  ب�����ن 
ال���رب���ي���ة الإ����س���ام���ي���ة، ال���ري���ا����س، 

دار اخلريجن للن�سر والتوزيع. 
 ،1405 عر�سان،  ماجد  • الكياين، 
ال��ن��ظ��ري��ة  م��ف��ه��وم  ت���ط���ور   ،1985(
دار  دم�سق،  الإ���س��ام��ي��ة،  ال��رب��وي��ة 

ابن كثر. 
• العقيل، عبد اهلل بن عقيل، 1427 
الإ����س���ام���ي���ة..  ال��رب��ي��ة   ،)2006(
م�سادرها،  خ�سائ�سها،  مفهومها، 
اأ����س���ول���ه���ا، ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، م��رب��وه��ا. 

الريا�س، مكتبة الر�سد. 
  

مواد إلكترونية ومواقع إنترنت 
والتواصل االجتماعي وغيرها

• دليل املواقع العلمية
www.tathleeth.net/ishraf/

sites.htm
• الإدارة العامة للتعليم مبنطقة 

ع�سر
http://www.assiredu gov.sa/

• مركز الإ�سراف الربوي
http://fayasel.com/subwebs/

right/elmiya.htm 
http://www.tathleeth.

net/ishraf/index.ht
• تربيتنا..نحو تربية اإ�سامية 

واعية
 www.tarbyatona.net

 
مواد مرجعية أساسية:

مجالت علمية وتقارير وغيرها 
الربوية  العلوم  درا�سات،  • جملة 

اجلامعة الردنية، الردن 
• جملة جامعة امللك خالد للعلوم 
ال����رتب����وي����ة، ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 

ال�سعودية 
جامعة  ال��رب��ي��ة،  ك��ل��ي��ة  جم��ل��ة   •

الأزهر. م�سر. 

فوائد حفظ القرآن الكريم للعقل
على  ي����داوم  �سخ�س  ك��ل  اأن  امل���ع���روف  م��ن 
ي��غ��ر يف حياته  ال���ق���راآن وح��ف��ظ��ه،  ق�����راءة 
ب�����س��ورة اإي��ج��اب��ي��ة، ك��م��ا اأن حل��ف��ظ ال��ق��راآن 
ال��ك��ب��ر اآث�����ارا ع��ل��ى ���س��ح��ة احل��اف��ظ ���س��واء 
اأو معنوية، وتتجلى فوائد حفظ  ج�سدية، 

القراآن على الفرد فيما يلي: 
احلافظ  ق���درات  م�ستوى  ي��رف��ع    •
اأن����ه ي��رف��ع م�ستوى  الإب���داع���ي���ة، ك��م��ا 

الركيز لدى الفرد. 
الذاكرة.  • يقّوي 

اللغة  يف  احلافظ  ق��درات  يح�سن   •
ال���ع���رب���ي���ة، ك��م��ا اأن�����ه مي��ك��ن احل��اف��ظ 
يف جم���ال اخل��ط��اب��ة، ك��م��ا اأن����ه يطور 

م������دارك احل���اف���ظ وي���رف���ع م�����س��ت��وى 
فهمه وا�ستيعابه. 

على  احل��اف��ظ  ق���درة  م��ن  يح�سن   •
النطق، ويزيد من �سرعة النطق.  

فوائد جسدية ونفسية
اإن ال�ستماع للقراآن الكرمي له اآثار مذهلة 

ومن بينها:
اجل�سم،  لدى  املناعة  جهاز  يقوي   •
وبالتايل ي�ساعد اجل�سم على الوقاية 

من الأمرا�س املختلفة. 
اخلطرة  لاأمرا�س  فعال  ع��اج   •
وامل��زم��ن��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها ال��ق��ارئ، 

ك��م��ا اأن����ه ي��ع��ال��ج الأم����را�����س ال��ع��ادي��ة 
ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���س ل���ه���ا اجل�������س���م، م��ث��ل 
ال����ر�����س����ح والأن����ف����ل����ون����زا، وال���������س����داع، 

واحل�سا�سية. 
الذهن.   • ي�سفي 

احل������زن،  م�����ن  احل�����اف�����ظ  • ي����ح����رر 
واخل��������وف، وال���ق���ل���ق، وي�����س��ف��ي ع��ل��ى 
كبري،  ب�سكل  والفرح  ال�سعادة  النف�ص 
ال���س��ت��ق��رار  م�ستوى  ي��رف��ع  وب��ال��ت��ايل 
ال��ن��ف�����س��ي، وك����ذل����ك ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف 

النف�س. 
• يغر �سلوك الفرد ال�سلبي في�سبح 
على  احل��اف��ظ  يعن  فمثا  اإي��ج��اب��ي��ا، 

ترك الدخان، وتناول الطعام بكميات 
مع  تعامله  طريقة  ويح�سن  منا�سبة، 
بالهدوء  الإح�سا�س  ي�سفي  الآخرين. 

النف�سي والقوة والثبات. 
ال��ن��ف�����س��ي  ال���ت���وت���ر  م����ن  • ي��خ��ّل�����س 
الغ�سب  اأنه يحد من  كما  والع�سبي، 
وي���ع���ال���ج الن�����ف�����ع�����الت، وي���ق���ل���ل م��ن 
ال���ت���ه���ور و����س���رع���ة ات���خ���اذ ال���ق���رارات، 
ات��خ��اذ  ع��ل��ى  ال��ف��رد  وب��ال��ت��ايل ي�ساعد 

القرارات ال�سليمة. 
على  وي�ساعد  ال�سخ�سية  ي��ق��وي   •
احل��اف��ظ  �سخ�سية  ج���وان���ب  ت��ط��وي��ر 

املختلفة.
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رياضة

أحمـد األسمـري: التعصب داء يفتك باإلعالم
ويؤجج المجتمع الرياضي

مشهور العمري

ع���اب ط��ال��ب االإع������ام، والع����ب فريق 
اأبها لكرة القدم اأحمد الأ�سمري، على 
معاناته  ال�سعودي،  الريا�سي  الإعام 
دائما  والتي  املتع�سبن،  �سريحة  من 

ما تت�سبب يف تاأجيج املجتمع الريا�سي 
و�سحنه.

واأك���د الأ���س��م��ري اأن ان��دم��اج��ه يف 
اإه��م��ال��ه اجلانب  يعني  ال��ق��دم ل  ك��رة 
ال��درا���س��ة  اأن ه���م  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، م��ب��ي��ن��ا 
اإك���م���ال م�سرته  ث��م  وم���ن  اأول  ي��اأت��ي 

���س��ف��وف ف���ري���ق اأب����ه����ا، ف��ق��د م��ار���س��ت 
ال��ري��ا���س��ة م��ن��ذ ���س��غ��ري و���س��ارك��ت يف 
ال���ع���دي���د م���ن امل���ب���اري���ات والأن�����س��ط��ة 
العديد  على  فيها  وح���زت  ال��ري��ا���س��ة، 
درا�ستي  اأكمل  اأن��ا  والآن  اجلوائز،  من 
ت��خ�����س�����س الإع�������ام  اجل���ام���ع���ي���ة يف 

والت�������س���ال، واأوؤم�������ن ب�����اأن ال��ري��ا���س��ة 
ال�ستغال  متثل  كما  �سريف،  تناف�س 

الأمثل لأوقات الفراغ.

كيف ترى االإعالم الريا�سي؟
ول  ظل  ول�سنوات  الريا�سي  الإع��ام 

وه��ذه  املتع�سبن،  م��ن  ي��ع��اين  ي����زال، 
املجتمع  ت��اأج��ي��ج  يف  �سبب  ال�����س��ري��ح��ة 
ولكن  بالتع�سب،  و�سحنه  الريا�سي، 
امل����اح����ظ يف الآون���������ة الأخ���������رة م��ع 
ق���دوم م��ع��ايل رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
اختاف  ال�سيخ،  اآل  تركي  للريا�سة 
الأم��ور  ب���داأت  م��ا، حيث  نوعا  الو�سع 
الإعام  تعاطي  واأ�سبح  العتدال،  يف 
م����ع ال��ق�����س��اي��ا ال���ري���ا����س���ي���ة خم��ت��ل��ف��ا 

وي�سرنحو الأف�سل.

هل تواجه اأي عقبات حتول
دون ممار�سة لعبة كرة القدم؟

العقبات  ت��ل��ك  ت��وج��د  ال  احل��م��د  وهلل 
يف  عموما  الريا�سة  ملمار�سي  الكبرة 
جمتمعنا، بحكم اأن �سريحة كبرة من 
ال�سعودين هم من املجتمع الريا�سي، 
ال�سخ�سي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ل��ك��ن 
���س��ك��ل��ت الإ����س���اب���ات هاج�سا  دائ���م���ا م���ا 
اأم����ام����ي، وه����ي ال���ع���ائ���ق الأك������ر لأي 
مبختلف  ال��ري��ا���س��ة  مي��ار���س  �سخ�س 

جمالتها.

كيف ترى نظرة املجتمع 
للريا�سة؟

ن���ظ���رة ع����ادل����ه ن���وع���ا م�����ا، خ�����س��و���س��ا 
يف ال�����س��ن��وات الأخ������رة، ح��ي��ث اأ���س��ب��ح 
لكن  احلمد،  وهلل  وعيا  اأك��ر  املجتمع 
ال�����س��ب��اب  م���ن  ك���ث���ريا  اأن  اأرى  الزل�����ت 
الريا�سة،  ممار�سة  يف  جداً  مق�سرين 
لذلك اأن�سحهم باالهتمام بها وجعلها 
ع��ل��ي��ه للعي�س  ي�����س��رون  ن��ظ��ام ح��ي��اة 

ب�سحة اأف�سل.

اإلى ماذا تخطط يف امل�ستقبل
مبجال كرة القدم؟

يريد  وط��م��وح��ات  اأح���ام  �سخ�س  لكل 
حتقيقها، ووجودي يف عامل كرة القدم 
التعليمي،  للجانب  اه��م��ايل  يعني  ل 
واأ�سعى باأذن اهلل اأول ملوا�سلة  الدرا�سة، 
بالإ�سافة لإكمال م�سرتي الريا�سية، 
والنظر للم�ستقبل الكروي بعد التخرج 
اإن ���س��اء اهلل م��ن خ��ال الل��ت��ف��ات اإل��ى 
واأ�سعى  يل،  واملقدمة  املتاحة  الفر�س 
اأحد ال�سخ�سيات  اأكون  اأن  اإلى  بالطبع 

التي خدمت  الريا�سة ال�سعودية.

مع  م�ستقبله  اإلى  والنظر  الريا�سية، 
عامل امل�ستديرة.

اأين جتد نف�سك
يف عامل الريا�سة؟

اأهوى كرة القدم، وحاليا األعب �سمن 

+ 
ق

فا
آ

اإلعالم الرياضي
الإع������ام ال��ري��ا���س��ي ع��ن�����س��ر اأ���س��ا���س��ي من 
كانت  مهما  ري��ا���س��ي  جمتمع  اأي  عنا�سر 
درجة تطوره، ولذلك فاإنه يدر�ص على اأنه 
ظاهرة ريا�سية اجتماعية، غر اأنه ل يعدو 
اأن يكون فرعا من ظاهرة اأكر واأ�سمل األ 

وهي ظاهرة الت�سال.
والت�������س���ال ب�����س��ف��ت��ه امل���ج���ال ال��وا���س��ع 
ال��ب�����س��ر؛ ف��اإن  ال��وق��ائ��ع واالآراء ب��ني  ل��ت��ب��ادل 
�سكا  يكون  اأن  يعدو  ل  الريا�سي  الإع���ام 
م��ن اأ���س��ك��ال الت�����س��ال، لأن���ه ف��رع م��ن ف��روع 
ال��ت��ف��اع��ل ال����ذي ي��ت��م ع��ن ط��ري��ق ا���س��ت��خ��دام 
العاقة  اإي��ج��از  �سبق ميكن  ال��رم��وز. ومم��ا 
ب���ن الإع�����ام ال��ري��ا���س��ي والت�������س���ال يف اأن 

الإعام الريا�سي فرع من الت�سال وعن�سر 
مهم من عنا�سره وطريقة من الطرق التي 

يتحقق بها الت�سال مع النا�س.

أنواعه
وهو  امل��ق��روء:  الريا�سي  الإع���ام   •
ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ك��ل��م��ة امل��ك��ت��وب��ة 
م���ث���ل ال�����س��ح��ف وال���ك���ت���ب وامل���ج���ات 

والن�سرات واملل�سقات.
يعتمد  امل�سموع:  الريا�سي  • الإعام 
ع��ل��ى ���س��م��ع الإن�������س���ان م��ث��ل ال���رادي���و 

واأ�سرطة الت�سجيل ووكالت الأنباء.
يعتمد  املرئي:  الريا�سي  الإع��ام   •

ال�سينما  م��ث��ل  الإن�������س���ان  ب�����س��ر  ع��ل��ى 
وال���ت���ل���ي���ف���زي���ون وال���ف���ي���دي���و و���س��ب��ك��ة 
املعلومات )الإنرنت(، واأحيانا يطلق 
املرئي  الريا�سي  الإع���ام  ا�سم  عليه 
حا�ستي  ع��ل��ى  يعتمد  الأن���ه  امل�����س��م��وع؛ 

ال�سمع والب�سر يف اآن واحد.
يتوجه  الثابت:  الريا�سي  • الإعام 
اإل���ي���ه ال���ن���ا����س ل���اط���اع ع��ل��ي��ه مثل 

املعار�ص واملوؤمترات وامل�سارح.

خصائصه
القدرة  له  جماهري  باأنه  يتميز   •
ع����ل����ى ت���غ���ط���ي���ة م���������س����اح����ات وا����س���ع���ة 

وخم����اط����ب����ة ق����ط����اع����ات ك����ب����رة م��ن 
اجلماهر.

• يت�سمن جانبا كبرا من الختيار، 
ح���ي���ث اأن������ه ي���خ���ت���ار اجل���م���ه���ور ال����ذي 

يخاطبه ويرغب يف الو�سول اإليه.
اجلمهور  م��ن  ع���دد  اأك���ر  • ي��ج��ذب 
ب���ال���ت���وج���ه اإل��������ى ن���ق���ط���ة م��ت��و���س��ط��ة 
عدد  اأك��ر  حولها  يتجمع  افرا�سية 

من النا�س.
وف��ل�����س��ف��ة  �����س����ورة  ت��ع��ك�����س  • م�������راآة 

املجتمع.
اإلى  ت�ستجيب  اجتماعية  موؤ�س�سة   •

البيئة التي تعمل بها.
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بروفايل

ولي العهد عراب الرؤية..
قائد مسيرة التنمية

ّ
 وكان للمراأة ن�سيب من تلك التغيريات املواكبة للنه�سة والتطور يف 
عهد ويل العهد، فقد ح�سرت بقوة يف عهده املزدهر، وكان لها م�ساركات 
اأن  اإل��ى  املنا�سب،  م��ن  ع��ددا  ت��ب��واأت  الأ���س��ع��دة، حيث  فاعلة على خمتلف 
قيادتها  وه��و  األ  بتحقيقه،  تطالب  �سنوات  ظلت  بحلم  اأخ��را  ا�ستب�سرت 
العلمية  جناحها  خطوات  ر�سم  يف  لها  وم�ساعدا  م�ساهما  لياأتي  لل�سيارة، 

والعملية. 
مل يكن هذا كل �سيء يف عهد �سمو ويل العهد بل كان من اأبرز ما �سهده 
عهده،  ت�سكيل جلنة مكافحة الف�ساد ال�سعودية باأمر ملكي �سادر عن امللك 
�سلمان، برئا�سة �سمو ويل العهد؛ لي�سجل خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
اأخريا  تاريخيا و�سع من خاله حدا  ق��رارا  �سلمان بن عبدالعزيز بذلك 
وفا�سا ل�سرب الف�ساد ب�سيف االإ�ساح، يف حملة اعتقاالت كبرية �سملت  
م�سئولني واأمراء بتهم الف�ساد املايل وا�ستغال ال�سلطة؛ ليكون قرارا اأ�سبه 
بعا�سفة حزم  يقودها ويل العهد �سد الف�ساد واملف�سدين؛ ليوؤكد بذلك ما 
قاله يف لقاء تليفزيوين، يف مايو املا�سي، »َمن ثبت عليه الف�ساد لن ينجو،  

اأمرا كان اأو وزيرا« وليرهن بعدالته و�سرامته باأن اأقواله اأفعال. 
ويف لقاء اآخر يرك  �سموه لوطنه ول�سعبه عبارة حملت منهجا وفكرا 
والنهو�س  بها،  يقوم  التي  التنمية  عجلة  ت�سريع  يف  �سببا  كانت  عميقا، 
بالوطن ال�سامخ و مواطنيه الأوفياء عندما قال »لأنني اأخ�سى اأنه يف يوم 
اإن احلياة ق�سرة جدا،  اأحقق ما يدور يف ذهني.  اأن  �ساأموت دون  وفاتي، 
وقد حتدث الكثر من الأمور، كما اأنني حري�س جدا على م�ساهدته باأم 

عيني؛ ولهذا ال�سبب اأنا يف عجلة من اأمري. 
ظل �سموه حري�سا على بناء قوة اململكة واقت�سادها، وموؤكدا على اأن 
حت�سن امل�ستوى املعي�سي للمواطنن ياأتي يف �سميم اجلهود التي تبذلها 
خال  من  امل��ايل،  اال�ستقرار  وحتقيق  االقت�ساد  لتنويع  اململكة؛  حكومة 
حتفيز القطاع اخلا�ص وامل�ساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنني؛ 

لي�سعنا اأمام م�ستقبل نطمئن به، ويطمئن به اأبناء وبنات �سعبه. 
الأم��ن  العهد  ويل  والإق���دام،  العز  باأمر  ال�سعراء  من  الكثر  تغنى 
التنمية  نه�سة  رم��ز  البطل  القائد  �سفات  جم�سدين  �سلمان،  بن  حممد 
واالإ�ساح، وعنوان ال�سجاعة والتحدي ورجل امل�ستقبل، وكان من اأبرزهم 
وكتب  و���س��دق،  و�سف  ال��ذي  م�ساعد،  ب��ن  الرحمن  عبد  الأم���ر  ال�ساعر 
فاأبدع، يف رائعة من روائعه لأمر املاأمول والأمل، اأمرا حق لنا اأن نفاخر 

به بن الأوطان ونردد: 
 ا�سعد بعزمك اإن املجد مت�سل

 وهل متّل �سعوداً اأيها البطل
 اأنت املفكر قد نادتك نه�ستنا

 اأنت املجدد واملاأمول والأمل

وجوه

سارة القحطاني

روؤيته م�سرة من التنمية والتطوير، وطموحه وطن اأكر ازده��اًرا ومناًء، 
اتخذ من املجد واحلزم وال�سفافية  والفكر الطموح  �سلًما للقمة؛ ف�سعد 
باململكة العربية ال�سعودية نحو العامل االأول؛ متوًجا باده مل�ستقبل م�سرق 
الوطنية  التنمية  بعجلة  دفعت  التي  االإجن���ازات واخلطط  بنتاج من  ق��وي، 

نحو الرقي املجتمعي وامل�سوؤولية العادلة والأمنيات ال�سعبية. 
باململكة  ال��دف��اع  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ون��ائ��ب  العهد  اإن���ه ويل 
وجمل�س  والأمنية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  جمل�س  ورئي�س  ال�سعودية،  العربية 
ال�سوؤون القت�سادية والتنمية ال�سعودي، �سمو الأمر حممد بن �سلمان بن 

عبد العزيز اآل �سعود. 
يف الريا�س ولد �سمو ويل العهد الأم��ر حممد بن �سلمان عام 1405 
اآل �سعود. وكان قد �سغل  وهو االبن ال�ساد�ص للملك �سلمان بن عبدالعزيز 
يناير  احلكم يف  وال��ده  تويل  منذ  ال�سعودي،  امللكي  الديوان  رئي�س  من�سب 

2015 وحتى اأبريل 2015، وعن مبن�سب ويل العهد يف يونيو 2017.    
ركائز  اأطلقها من  التي   2030 ال�سعودية  الروؤية  ع��ّراب  االأم��ري حممد 
االإجن��ازات اجلبارة خال وقت  الكثري من  ف�سهدت منعطفاتها  االأمنيات؛ 
وجيز، حينما اجته �سموه لعامل القت�ساد وو�سعه خيارا اأول وهدفا اأ�سمى 
هدفت  �ساملة  وخطة  كامل،  برنامج  اإط��اق  يف  بداية  متثلت  التي  للروؤية 
للعمل على اإيجاد حلول اقت�سادية يف ال�سعودية وعدم العتماد على النفط 
مزدهر،  اقت�ساد  وه��ي  رئي�سية؛  حم��اور  ثاثة  لتحقيق  اقت�سادي؛  كمورد 
القوة  مكامن  على  تنفيذها  يف  متمحورة  طموح،  ووط��ن  حيوي،  وجمتمع 
الثاث، التي تتمتع بها اململكة وهي »العمق العربي والإ�سامي وما تتميز 
به ال�سعودية من وجود لأطهر البقاع، احلرمن ال�سريفن، و ما متلكه من  
قوة ا�ستثمارية رائدة،  وكون اململكة حمور ربط القارات وما يتميز به موقع 

اململكة ال�سراتيجي باعتباره اأهم بوابة للعامل«.

هذه  ب��اأن  اأك��د  فقد  واإمكاناته؛  ال�سعودي  ال�سباب  بطاقات  �سموه  والإمي���ان 
الروؤية لن تتحقق دون �سباب الوطن الطموح، الذين هم ثروة الوطن االأولى و 

فخر الباد والوقود احلقيقي لنمو الوطن وتطوره. 
املجتمع  مل�سها  النجاحات  من  جديدة  وث��روة  الإ�ساحات  من  هائلة  ث��ورة 
والأ�سعدة،  اجلوانب  كافة  على  و�سا�سع  وا�سع  تطور  يف   متثلت  �سموه،  عهد  يف 
حتقق  �سخمة  اقت�سادية  متانة  لل�سعودية  حققت  متتالية  اقت�سادية  ونقات 
ال�سعيد  على  وناجحة  ب��ارزة  اأخ��رى  وجهود  امل�ستدام،  والقت�ساد  امل��ايل  التوازن 
ال�سيا�سي، وتقدم اجتماعي وح�ساري وثقايف وترفيهي وتنويعي؛ ح�سر مواكبا 
ومائما لتطلعات واآمال املواطن، بعد اأن �ساعف الأمن والزدهار جمال احلياة 
للوطن  ليحقق  واالأط���راف؛  االأرك���ان  التحديات ومرتامي  البلد متعدد  ه��ذا  يف 

وللمواطن اإبهارا وانبهارا يليقان باملكان واملكانة. 
ال�سيا�سي، حيث كان من  ول�سموه نظرة ثاقبة نحو الدفاع الوطني والبعد 
اليمن   ال�سرعية يف  ال�سيا�سية عملية عا�سفة احل��زم؛ الإرج��اع  اأب��رز جهود �سموه 
التحالف  تاأ�سي�س  خ��ال  م��ن  ال��رائ��د  اململكة  دور  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ط��رف  و حم��ارب��ة 
االإ�سامي؛ ملحاربة االإرهاب والتطرف، وردع اأي عدوان �سد املنطقة، باالإ�سافة 
ال���دويل واملحلي والتي  امل��ج��ال  اإل��ى ع��دد م��ن امل�ساهمات واجل���ولت الأخ���رى يف 

حققت للمملكة ح�سورا اإقليميا مثمرا ومتميزا. 
واإن  م��ت��وف��رة«،  النجاح  عنا�سر  »ك��ل  ال�سعودية  ع��ن  �سموه  ملقولة  وحتقيقا 
�سموه مبرحلة ذهبية  ات�سم عهد  ا�ستثمار خيالية«؛  فقد  اململكة متلك »فر�ص 
2020؛  الوطني  التحول  وبرنامج   2030 ل��روؤي��ة  ووفقا  القت�سادي،  التنوع  من 
واأبرزها  اأهمها  العماقة، وكان من  امل�ساريع ال�ستثمارية  فقد انطلقت ع�سرات 
: اإطاق  »م�سروع نيوم«، امل�سروع ال�ستثماري الذي يربط اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا 
ت�سل  مب�ساحة  اململكة  غ��رب  �سمال  حيوية  وجهة  ويعد  واح��د،  مبكان  واأمريكا 
الذي  العاملي  ال�سياحي  الأحمر  البحر  م�سروع  اإلى  بالإ�سافة  26.500ك���م2،  اإلى 
يهدف لفتح بوابة البحر االأحمر اأمام العامل؛ لارتقاء بقطاع ال�سياحة العاملية؛ 
ال�سيافة،  وق��ط��اع  ال�سياحة  مفهوم  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  يف  ب��ذل��ك   ولي�سهم 
جلذب  ترفيهية؛  ريا�سية  مدينة  اأك��ر  على  املحتوي  القدية  م�سروع  واإط���اق 
�سندوق  اأع��م��ال  تطوير  ع��ن  ف�سا  الرتفيهي،  ال�سياحة  دور  وتفعيل  ال�سّياح 
التنمية  و�سندوق  ال�سناديق  �سندوق  واإن�ساء  ال�سعودي،  العامة  ال�ستثمارات 
واملتو�سطة   ال�سغرة  املن�ساآت  يف  لا�ستثمار  اأخرى  لرامج  تتويجا  الجتماعي، 

لتعزيز دورها.
يف  فقد مت  واالإجن���از؛  احلياة  الرتفيه يف  باأهمية  �سموه  نظر  بعد  ويف ظل 
الرتفيه  بن�ساط  يتعلق  ما  كل  لت�سمل  للرتفيه«،  العامة  »الهيئة  اإن�ساء  عهده 
انتظره  اآخ���ر مبهج  ق���رار  ال��ق��رار،  ال�����س��ع��ودي��ني، وليتبع ه��ذا  ل��اأ���س��ر وال�����س��ب��اب 
ا�ستخراج  على  املوافقة  وهو  ال�سنوات؛  ع�سرات  منذ  الفن  ومتذوقو  ال�سعوديون 

تراخي�س لدور ال�سينما يف اململكة. 
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أكاديميا

فيزياء ظهران الجنوب.. 
16 عاما من التعليم

والتدريب وتأهيل الكوادر
لسوق العمل 

منال األمين

ب��ظ��ه��ران  الفيزياء   ق�����س��م  ت��اأ���س�����س 
اجل���ن���وب م���ع اإن�������س���اء ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
اجلنوب  ظ��ه��ران  مبحافظة  للبنات 
عام 1423، وبداأ الق�سم ال�سنة الأولى 
بعدد  108 طالبة بامل�ستوى الأول، مع 
ازدي����������اد ع������دد ال����ط����ال����ب����ات ب����واق����ع  
50طالبة  حتى اأ�سبح عدد الطالبات 
هو   ،1439-1438 اجلامعي   العام  يف 
122 طالبة، وكان الق�سم مينح اآنذاك 
والرتبية  االآداب  بكالوريو�ص  درجة  

يف تخ�س�س  الفيزياء.
ال��ك��ل��ي��ة بجامعة  ال��ت��ح��اق  وب��ع��د 
امل����ل����ك خ����ال����د  ظ�����ل ال���ق�������س���م ت��اب��ع��ا 
اأن �سدر  اإل���ى  ف���رة،  ال��رب��ي��ة  لكلية 
باإن�ساء  العايل  التعليم  قرار جمل�س 
الق�سم  وك��ان  واالآداب،  العلوم  كلية  
التخ�س�سات  ه���ذه  ���س��م��ن  وق���ت���ذاك 

املعتمدة لكلية العلوم واالآداب.

خطة دراسية جديدة
الق�سم  على  كان  العلوم  كلية  باإن�ساء 
جديدة  درا�سية  خطة  بو�سع  القيام 
تتوافق  املرحلة  مواكبة  اإل��ى  تهدف 
بحيث ميكن  العلوم،  كلية  اإن�ساء  مع 
متخ�س�سة  ع��ل��م��ي��ة  ك������وادر  اإع�������داد 
العلمي  ال��ت��ق��دم  ع��م��ل��ي��ة  يف  ت�����س��اه��م 
والنهو�س مب�ستوى اخلريجة كمورد 
ب�����س��ري م��ن��ت��ج و ف���ع���ال يف امل��ج��ت��م��ع 
معاجلة  على  ال��ق��درة  لديها  وي��ك��ون 
يف  تواجهها  التي  العلمية  الق�سايا 

احلياة.
حتت  بالق�سم   ال��درا���س��ة  ب����داأت 
منذ  واالآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م�����س��م��ى 
بتدري�س  الق�سم  وق��ي��ام    ،1433 ع��ام 
م����ق����ررات ال��ف��ي��زي��اء ح�����س��ب اخل��ط��ة 

ال���درا����س���ي���ة اجل�����دي�����دة  واأ����س���ب���ح���ت 
ال���درج���ة امل��م��ن��وح��ة م���ن ال��ق�����س��م هي 
تخ�س�ص  االآداب  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
ال��ف��ي��زي��اء، وحت�����س��ل اخل��ري��ج��ة على 
����س���ه���ادة ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف ال��ع��ل��وم 
ت��ن��ه��ي  اأن  ب���ع���د  ف���ي���زي���اء  ت��خ�����س�����س 
ب��واق��ع »126«  امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��درا���س��ي��ة 

وحدة درا�سية.

الوحدات الدراسية
على  ال��درا���س��ي��ة  ال���وح���دات  ت�ستمل  
ج����زء ن���ظ���ري و اآخ�����ر ع��م��ل��ي ب��ه��دف 
لدى  وا�سعة  معرفية  ق��اع��دة  تكوين 
باملفاهيم  ملمة  ل��ت��ك��ون  اخل��ري��ج��ة؛ 
ال���ع���ل���م���ي���ة الأ����س���ا����س���ي���ة وال���ق���وان���ن 
ال��ن��ظ��ري��ة وك��ي��ف��ي��ة رب����ط اجل��ان��ب��ن 
يك�سبها  معا، مما  والعملي  النظري 
مهارة يف التعامل مع اأجهزة القيا�س 

املختلفة.

تجهيزات القسم
وك�����س��ف��ت رئ��ي�����س��ة ال��ق�����س��م ال��دك��ت��ورة 
�سديق، اأن  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  ع��ل��ي  جن���اة 
اأع�ساء هيئة  ع��ددا من  الق�سم ي�سم 
جتريبية  تخ�س�سات  يف  ال��ت��دري�����س 
جم��ال  يف  خمتلفة  دق��ي��ق��ة  ون��ظ��ري��ة 
الفيزياء، وكذلك عددا من املعيدين 
وامل���ع���ي���دات وف��ن��ي��ة خم��ت��ر واح�����دة، 
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ق�����س��م ع��ل��ى ع���دد من 
املخترات املزودة ببع�س التجهيزات 
العلمية، لفتة اإلى اأن  الكلية يف طور 
اجلديد  باملقر  النهائية   التجهيزات 

للكلية . 

الرؤية
الريادة يف علوم الفيزياء وتطبيقاتها 

للم�ساعدة يف بناء جمتمع املعرفة.

الرسالة
توفر تعليم فريد من نوعه وبحث 
ع���ل���م���ي، وخ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع يف ب��ن��اء 
الفيزياء  وامل��ه��ارات يف جمال  املعرفة 
م����ن خ�����ال ب��ي��ئ��ة حم���ف���زة ل��ل��ت��ع��ل��م 
احتياجات  لتلبية  العلمي  وال��ب��ح��ث 

�سوق العمل.

األهداف 
ال���ع���رب���ي���ة  ال����ه����وي����ة  اإب������������راز   •

والإ�سامية.
• اإع���داد خريجات ق���ادرات على 

مواكبة متطلبات �سوق العمل.
لطالبات  ال��ف��ي��زي��اء  ت��دري�����س   •

الأق�سام الأخرى .
الطالبات  مهارات  تنمية   •
امل�سكات  ملعاجلة  وتطويرها 
باأ�سلوب علمي يقوم على مبادئ 
وا�ستنتاج  والتحليل  ال�ستق�ساء 
للم�سكات  املو�سوعية  احللول 

املطروحة.
اإع�����داد ك����وادر م��وؤه��ل��ة علميا   •
العمل  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 

بالقطاعن العام و اخلا�س.
• اله��ت��م��ام ب���اأج���راء ال��ب��ح��وث 

العلمية.
• تطوير ال�سبل الكفيلة ل�سمان 

جودة الأداء واملخرجات.
للتقنيات  الأمثل  ال�ستخدام   •

احلديثة.
• ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة اإداري�����ا 

واأكادمييا.
• اإعداد الكوادر الوطنية املعدة 
الأ�سا�سية،  الفيزيائية  باملعارف 
والتي �ست�سهم يف خدمة املجتمع 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وذل��������ك يف جم��������االت 

والبحث العلمي.
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خالد العمري

اأرج������ع رئ��ي�����س ق�����س��م وح�����دة الإر�����س����اد 
حممد  د.  الهند�سة  بكلية  الأك��ادمي��ي 
اإ����س���م���اع���ي���ل ���س��ب��ب اخ����ت����ي����اره درا����س���ة 
عليه  وال��ده  اإل��ى  الكيميائية  الهند�سة 
رحمة اهلل؛ ال��ذي كان يعمل يف جمال 

البرول.
اإ����س���م���اع���ي���ل يف ح������واره  وت�����وق�����ع 
م���ع »اآف�������اق« م�����س��ت��ق��ب��ا واع�����دا مل��ج��ال 
اإل��ى  اأمل��ح  اأن��ه  غ��ري  باململكة؛  الهند�سة 
طاب  تواجه  التي  ال�سعوبات  بع�ص 

التخ�س�س.

�سرية ذاتية خمت�سرة؟
جامعة  م��ن  تخرج  كيميائي  مهند�س 
اأكادميية  نا�سر، ولديه ماج�ستر من 
الدكتوراه  درجة  نال  ال�سودان،  كرري، 
جامعة  م��ن  الكيميائية  الهند�سة  يف 
ن��وت��ن��غ��ه��ام ب��ري��ط��ان��ي��ا، ح��ي��ث ك��ان��ت 
الدرا�سة الدقيقة عن تو�سيف الفحم 
ال��ب��رتويل وم��ع��اجل��ت��ه؛ ل��ي��ك��ون بديا 

لفحم الكوك.
ع���م���ل رئ���ي�������س���ا ل��ق�����س��م ه��ن��د���س��ة 
ال���ب���ول���ي���م���رات مب��ع��ه��د ب���ح���وث امل����واد 
ومديرا   ،2007-2006 بن  بال�سودان 
مل��ع��ه��د ب��ح��وث امل�����واد ب��ال�����س��ودان بن 
ب��ج��ام��ع��ة  ع���م���ل  ك���م���ا   ،2008-2007
و   2011 اأع����وام  ب��ن  ب��اح��ث��ا  نوتنغهام 
ال�����س��ودان  اإل����ى  ث���م ع���اد  2015. وم���ن 
الهند�سية  ال��ب��ح��وث  مب��ع��ه��د  للعمل 
يف  ال��ف��ل��زات  لق�سم  وموؤ�س�س  كرئي�س 
يلتحق  اأن  ق��ب��ل   ،2016-2015 اأع����وام 
الهند�سة  ق�سم  خ��ال��د،  امللك  بجامعة 
الكيميائية، والآن يعمل رئي�سا لوحدة 
الهند�سة  بكلية  الأك���ادمي���ي  الإر����س���اد 

بجامعة امللك خالد.

ما الذي دفعك الى تخ�س�ض 
الهند�سة الكيميائية؟

ذل��ك  ال�����س��ب��ب وراء  ك���ان  يف احل��ق��ي��ق��ة 
والدي عليه رحمة اهلل؛ هو من حبب 
اإيل جمال الهند�سة الكيميائية، حيث 
كان يعمل يف جمال البرول مما ترتب 
عليه اكت�ساب الكثري من املعلومات عن 
وف�سله  ا�ستخراجه  وطريقة  البرول 

مما دعم رغبتي منذ طفولتي يف هذا 
املجال.

ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ت��ع��ط��ي 
الكثر  تف�سر  على  امل��ق��درة  للمتعلم 
والعمليات  الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  م��ن 
ال��ت��ي حت���دث م���ن ح��ول��ن��ا م���ن ان��ت��ق��ال 

احلرارة والكتلة وغرها.

انطباعك عن �سوق العمل 
الهند�سي يف ال�سعودية؟

ت�سهد اململكة العربية ال�سعودية حاليا 
يف  متمثلة  ك��ب��رة  اقت�سادية  ت��غ��رات 
روؤي����ة 2030، ال��ت��ي ت��ه��دف اإل���ى حت��ول 

اق��ت�����س��اد امل��م��ل��ك��ة م���ن الع���ت���م���اد على 
ال����ب����رتول؛ وه����و ���س��ل��ع��ة ن��ا���س��ب��ة اإل���ى 
ت��ن��وي��ع امل���واع���ن الق��ت�����س��ادي��ة ودع���م 
يتيح  مم��ا  اخل��ا���س،  القطاع  وت�سجيع 
يف  ك��ب��رة  ا�ستثمارية  م�ساريع  اإن�����س��اء 
جمال ال�سناعة والن�ساءات وال�سياحة 
والتي بدورها توفر فر�س عمل كثرة 

للمهند�سن.

وكيف تنظر مل�ستقبل
طالب الهند�سة؟

اأت����ن����ب����اأ مب�����س��ت��ق��ب��ل م�������س���رق يف ظ��ل 
م���ا ن�����س��ه��ده ه����ذه الأي�������ام م���ن ح���راك 

د. محمد اسماعيل رئيس قسم وحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية الهندسة:

مستقبل واعد ينتظر المملكة في مجال الهندسة

اقت�سادي كبر متمثل يف �سخ  الكثر 
م��ن الأم����وال ل��دع��م القطاع اخل��ا���س، 
وب��ال��ت��ايل ���س��وف ي���وؤدي ذل��ك ال��ى فتح 
ال����س���ت���ث���م���ارات ال�����س��خ��م��ة يف ق��ط��اع 
ال�����س��ن��اع��ة واالإن���������س����اءات؛ مم���ا يتيح 
ال��ك��ث��ر م���ن ف��ر���س ال��ع��م��ل يف امل��ج��ال 

الهند�سي.
ثاث  اأن  اجلميع  على  وليخفى 
ال��ه��ن��د���س��ة بجامعة  اأق�����س��ام م��ن ك��ل��ي��ة 
الكيميائية  )ال��ه��ن��د���س��ة  خ��ال��د  امل��ل��ك 
على  حت�سلت  وامل��دن��ي��ة(  وامليكانيكية 
 ABET الأمريكي  الأكادميي  العتماد 
املقايي�س  اأق����وي  م��ن  ي�سنف  وال����ذي 

والتقني  الهند�سي  التعليم  يف  العاملية 
الأق�سام  ه��ذه  خريجي  يعطى  وال���ذي 

ميزة تناف�سية اأف�سل يف �سوق العمل. 

ما ال�سعوبات التي تواجه 
الطالب يف التخ�س�ض؟

حتتاج  التي  ال�سعوبات  بع�ص  هنالك 
ل���درا����س���ة؛ مل��ع��رف��ة اأ���س��ب��اب��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة 
ت����ذل����ي����ل����ه����ا، م����ث����ل ����س���ع���ف ال����ط����اب 
يف ال���ري���ا����س���ي���ات وال���ف���ي���زي���اء وال��ل��غ��ة 
ا�ستعياب  دون  حتول  التي  االجنليزية 
الهند�سية.  امل���واد  م��ن  ل��ع��دد  ال��ط��اب 
فبع�س املواد ذات حمتوى علمي د�سم 

ي�سعب ا�ستيعابها دون اإجادة هذه املواد 
جمتمعة. 

وما اأهمية البحث العلمي
يف اجلامعة؟

اأهمية  العلمي  للبحث  �سك  اأدن��ى  با 
ق�سوى يف نهو�ص الدول؛ ولذلك داأبت 
جامعة امللك خالد علي دعم وت�سجيع 
البحث العلمي وال�سروع يف فتح برامج 
الدرا�سات العليا لنيل درجة املاج�ستر 

والدكتوراه. 
بكوادر  خالد  امللك  جامعة  تزخر 
على  ذل���ك  يف  وت��ت��ف��وق  رف��ي��ع��ة  علمية 
ج��ام��ع��ات ع��ري��ق��ة ذات خ�����رات ث���رة؛ 
مم���ا ي��وؤه��ل��ه��ا ل��ن��ي��ل م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة 
امل�ستقبل  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  ب��ن 
ال���ق���ري���ب. ول���ل���و����س���ول ل���ه���ذا ال��ه��دف 
ي���ن���ب���غ���ي حت����دي����ث ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال��ب��ح��ث��ي��ة مل��واك��ب��ة ال��ت��ق��دم امل���ط���رد يف 
بجانب  املختلفة  الهند�سية  امل��ج��الت 
اأع�ساء  ك��ف��اءات  تطوير  على  الركيز 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س م���ن خ����ال ال��دع��م 
ب��امل�����س��ارك��ة يف امل����وؤمت����رات وال���ن���دوات 
املحلية والعاملية؛ مما �سيوؤدي الى رفع 
م�ستوى اجلامعة وبالتايل �سوف يوؤثر 
اي��ج��اب��ا ع��ل��ى خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وزي����ادة 

حجم النمو القت�سادي.

كلمة توجهها لطالب اجلامعة؟
ب�سفتي  ال��ف��ر���س��ة  ه����ذه  اأن���ت���ه���ز 
رئي�سا لوحدة الإر�ساد الأكادميي بكلية 
الهند�سة؛ الأتوجه اإلى طابنا واأحثهم 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ب���ذل امل���زي���د م���ن اجل��ه��د 
وال�ستفادة  التعلم  عملية  يف  واملثابرة 
م���ن اإم���ك���ان���ي���ات اجل���ام���ع���ة؛ م���ن اأج���ل 
ال��ن��ج��اح وال���ت���ف���وق االأك����ادمي����ي وب��ن��اء 
التي  املتميزة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�سخ�سية 
التناف�س يف �سوق العمل الذي  ميكنها 
بجانب  اإ�سافية،  م��ه��ارات  اإل��ى  يحتاج 
اإدارة  مهارة  مثل  اجلامعية  ال�سهادات 
اللغة  واإج����ادة  التخاطب  وف��ن  ال��وق��ت 

االإجنليزية واالإدارة.
���س��رورة  ع��ل��ى  اأوؤك�����د  اأن  اأود  ك��م��ا 
الط����اع ع��ل��ى دل��ي��ل ال��ط��ال��ب ملعرفة 
م��ا للطالب م��ن حقوق وم��ا عليه من 

واجبات.

الهندسة الكيميائية
ال���ه���ن���د����س���ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ه����ي ال��ع��ل��م 
ال��ه��ن��د���س��ي ذو ال��ق��اع��دة الأو����س���ع ب��ن علوم 
تكون  اأن  اإل���ى  ه��ذا  وي����وؤدي  كلها،  الهند�سة 
املوؤ�س�سات وال�سركات يف �سعي دائم لتوظيف 
التقنية  امل��ج��الت  يف  كيميائين  مهند�سن 
اأن�����واع  امل��ت��ن��وع��ة ويف م���واق���ع الإ�����س����راف يف 
���ف روات�����ب  ال�������س���ن���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة. وت�������س���َنّ
اخل���ري���ج���ن احل���دي���ث���ن م����ن امل��ه��ن��د���س��ن 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ن م���ع ال����روات����ب ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي 

يتقا�ساها املهند�سن الكيميائين.
بت�سميم   يخت�س  هند�سي  علم  وه��ي 
الكيميائية  ال�سناعية  العمليات  وت��ط��وي��ر 
واإدارة  وب���ن���اء  وب��ت�����س��م��ي��م  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة،   اأو 

امل�����س��ان��ع ال��ت��ي ت��ك��ون ال��ع��م��ل��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة 
وت��ن��درج  الكيميائية  ال��ت��ف��اع��ات  ه��ي  فيها 
حت����ت ه�����ذا ال��ت��خ�����س�����س ع��م��ل��ي��ات ان��ت��ق��ال 
امل�����ادة واحل�����رارة وال�����ك�����ت�����ل�����ة، ك���م���ا ت�����س��م��ل 
ال���ت���ف���اع���ات وع���م���ل���ي���ات ال��ف�����س��ل م��ت��ع��ددة 
املراحل. وتكاد تكون مقابلة مل�سطلح هند�سة 

العمليات.
ي���ه���ت���م امل���ه���ن���د����س���ون ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ون 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ع��رف��ة امل��ك��ت�����س��ب��ة م���ن ال��ع��ل��وم 
يهتمون  كما  العملية.  والتجارب  االأ�سا�سية 
وتطويرها  ال�سناعية  العمليات  بت�سميم 
واإدارة امل�سانع بهدف حتويل اآمن واقت�سادي 
للمواد الكيميائية اخلام اإلى منتجات نافعة.

+ 
ق

فا
آ

ي�سرف  ال��ت��ي  ال�سناعية  امل��ج��الت  اإن 
جدا،  وا�سعة  الكيميائيون  املهند�سون  عليها 
ومن اأهمها ال�سناعات الكيميائية والنفطية 

والبروكيميائية.
وت��ع��ت��ر امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ال��دول يف الإن��ت��اج البروكيميائي  اأك��ر  من 
املهند�سن  على  كبر  ب�سكل  يعتمد  ال���ذي 

الكيميائين.
ال����غ����ذائ����ي����ة  ال���������س����ن����اع����ات  اأن  ك����م����ا 
احليوية  الكيمياء  وهند�سات  وال�سيدلية، 
والطب الأحيائي هي جمالت تعتمد كثرا 
اإلى  وي�ساف  الكيميائين.  املهند�سن  على 
م��ن��ه، وعلم  واحل���د  ب��ال��ت��ل��وث  التحكم  ذل���ك 

ال���ت���اآك���ل ال��ب��ي��ئ��ي وال��ت��ح��ك��م ال��ب��ي��ئ��ي، وع��ل��م 
وعلم  وت��ط��وي��ره��ا،  الآلت  وع��ل��م  الأع��م��ت��ة 
احلا�سب  وت��ق��ان��ة  ال��ن��ووي��ة،  وامل����واد  الف�ساء 

ومعاجلة البيانات.
ب��درا���س��ة  الكيمياوية  الهند�سة  تعنى 
بال�سناعات  املتعلقة  الهند�سية  الت�ساميم 
الت�سميم  ان  ح��ي��ث  املختلفة،  الكيمياوية 
وجت��اري��ا.  اإن��ت��اج��ي��ا  ه��دف��ا  مي��ث��ل  الكيميائي 
وه����و ع���ب���ارة ع���ن ع��ل��م جت��م��ي��ع امل��ع��ل��وم��ات 
خال  من  الأم��ث��ل  الت�سميم  اإل��ى  للو�سول 
واملواد  وظروفها  ال�سناعية  العملية  اختيار 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة ف��ي��ه��ا والأج���ه���زة 

الازمة لإمتام العملية ال�سناعية. 
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التربية الفنية.. تعبير عن االنفعاالت وظواهر الحياة
تعرف الربية الفنية على اأنها اأن�سطة يقوم 
�سخ�سيته  تنمية  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ال��ف��رد،  ب��ه��ا 
من  احل�سي  العامل  على  تعريفه  من خال 
التدريب  خ��ال  م��ن  �سلوكه  وت��غ��ر  ح��ول��ه، 
اخلا�سة  والعادات  واملفاهيم،  املهارات،  على 
طريق  ع��ن  واك��ت�����س��اب��ه��ا  الفنية  ال��رب��ي��ة  يف 

الأعمال الفنية.

أهداف التربية الفنية
يف  ال��دم��ج  اأ���س��ل��وب  ع��ل��ى  ال��ف��رد  • ت��دري��ب 

التعامل والعمل.
والعاطفية. الوجدانية  الروح  • تنمية 

• احرام العمل اليدوي الذي يقومون به.

الأف�����ك�����ار  ع�����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ر  و����س���ي���ل���ة  • ه�����ي 
وتدريبها  احلوا�ص  وا�ستخدام  واالنفعاالت؛ 

على اأمور غر حمدودة.
ورب��ط  الج��ت��م��اع��ي،  ال���راب���ط  ت�سجيع   •
املوحد؛  وال�سعور  به  املحيطة  ببيئته  الفرد 

وازدياد الثقة بالنف�س.
االأدوات  ا����س���ت���خ���دام���ات  ع��ل��ى  ال����ت����درب   •
اأماكن  ومعرفة  الفنية،  بالربية  اخلا�سة 

ت�سويقها وم�سادرها.
جيدة  ب��اأ���س��ي��اء  ال���ف���راغ  وق���ت  • ا���س��ت��غ��ال 

ومثمرة.
واملهنية  ال�سناعية  امل�سطلحات  معرفة   •

والقدرة على تعريفها واحلديث عنها.

أهمية التربية الفنية للمجتمع
خرة. �سلوكية  اجتاهات  • تكوين 

الفنية من خال غر�ص  الثقافة  • اكت�ساب 
الفن يف املجتمع، وميكن من خالها اإظهار 

الإبداع والتميز.

محاور التربية الفنية
املحاور؛  اأه��م  من  وتعد  الفنية،  الروؤية   •
الواقعية  ال���روؤي���ة  متثيل  ع��ل��ى  ت��ق��وم  لأن��ه��ا 

اخلا�سة بالفرد.
• الركن الفني، وهو عبارة عن ركن خا�س 

بالأعمال الفنية وتعليقها.
الطالب  اإمل���ام  اأي  والت�سميم،  الب��ت��ك��ار   •

ما  فكل  والت�سميم،  التخطيط  باأ�سا�سيات 
يحيط بنا مير مبرحلة تخطيط وت�سميم.

خال  من  ذلك  ويتمثل  احل��ر،  التعبري   •
والتعبري  الر�سم  يف  باحلرية  للفرد  ال�سماح 

عما يجول بخاطره.
املميزة  الأع��م��ال  وه��ي  الفنية،  الو�سيلة   •

املقدمة.
يتم  حيث  ال��ف��ن��ي،  والت�سكيل  اخل��ام��ات   •
ا�ستغال كافة اخلامات امل�ستهلكة واخلامات 

املوجودة يف البيئة لعمل الأ�سكال الفنية.
بعملية  ال���ف���رد  ي���ق���وم  ح��ي��ث  ال��ت��ق��ي��ي��م،   •
ال��ت��ق��ي��ي��م ال���ذات���ي وال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى اأع��م��ال��ه، 

والقيام بالتقييم لأعمال الآخرين. 

األستاذة انتصار منصور: 
الفن الرقمي يسهم في تنمية

التفكير اإلبداعي ومهارات االبتكار
تت�سم  حديثة  فنية  و�سياغات  حلول  اإل��ى 

بالبتكار والإبداع.

كيف تنظرين للمكانة التي يتبواأها  
فن الر�سم يف عامل اليوم ؟

خا�س  ب�سكل  وال��ر���س��م  ع��ام  ب�سكل  الفنون 
الثقايف  امل��خ��زون  ع��ن  تعر  ثقافية،  ح��ال��ة 
لأم����ة م���ن الأم������م، ب��ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ال��ف��ن��ون 
الهوية اخلا�سة لهذه الأمة، فكل  اأمة لها 

فن  مييزها عن غرها.
بثوب  العربية  الفنون  تو�سحت  وق��د 
اهلل،  ح��ب  ح��ول  ب�سبب متحورها  اجل��م��ال 
ف���اهلل ت��ع��ال��ى ه��و م�����س��در اجل��م��ال املطلق، 
وم���ن ه��ن��ا  ف���اإن ن�سبة ال��روح��ان��ي��ات ل��دى 

العرب مرتفعة جدا يف كافة املجاالت. 
مهمة  تعبرية  اأداة  يعتر  وال��ر���س��م 
ج�����داً، مي��ك��ن اأن ت�����س��ت��ع��م��ل  ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 
الأف���ك���ار امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي جت���ول يف خ��اط��ر 
الإن�سان، مما يجعل لها تاأثرا كبرا على 
كل من يراها ويتفاعل معها ب�سريا، وقد 
بع�س  الأح��ي��ان عن  بع�س  الر�سم يف  يعّر 
الأحداث التي حدثت يف الفرة التي عا�س 
فيها الفنان، فبالر�سم ميكن اإظهار حالت 
الن�سر والفرح والعزمية والف�سل واخليانة 

واخلذلن وكافة احلالت الإن�سانية. 

كريمة سالمة

املحا�سرة  الفنية  ال��رب��ي��ة  اأ���س��ت��اذة  اأك���دت 
ب��ق�����س��م الق��ت�����س��اد امل���ن���زيل ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
من�سور  اإنت�سار  ع�سري،  مبحايل  واالآداب 
ممار�سة  على  طالباتها  حتفز  اأنها  عامر، 
ف����ن  ال���ر����س���م، وذل�����ك ب��ع��د ال���ت���ع���رف على 
قدراتها  على   وال��وق��وف  كل طالبة  ميول 

ومواهبها يف هذا املجال.
ول��ف��ت��ت خ���ال احل����وار ال���ذي اأج��رت��ه 
معها »اآفاق« اإلى اأن ا�ستخدام الفن الرقمي 
البتكاري لدى  التفكر  ي�سهم  يف  تنمية 
الطالب، ويفتح جمال جديدا ل�ستحداث 

اأعمال مبتكرة تتميز بالإبهار والدقة. 

بداية حدثينا عن البدايات
وق�سة ممار�ستك للفن؟

اكت�سبت مهارات  فن الر�سم منذ التحاقي 
ب��ك��ل��ي��ه ال��رب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة ج��ام��ع��ة ح��ل��وان، 
والربية  الفنون  لتعليم  اأك��ادمي��ي��ة  وه��ي 
فمنهجها  ال��ع��رب��ي؛  ال��وط��ن  م�ستوي  على 
الأ���س��ا���س��ي ه��و ال��رب��ي��ة م��ن خ���ال ال��ف��ن، 
وطريقة التعليم يف الكلية تعتمد القدرات 
خال  م��ن  تنمى  وال��ت��ي  للطاب،  الفنية 
للو�سول  والتجريب؛  االكت�ساف  اأ���س��ل��وب 

ما هو دور الفن الرقمي
يف ع�سرنا احلايل؟

برامج  ب��اإح��دى  الر�سم  ه��و  الرقمي  الفن 
الت�سميم، لكن هذه املرة الر�سم لن يكون 
يو�سع  التي  اللوحة  ول  الر�سام  ب�فر�ساة 
باملاو�ص  الر�سم  �سيكون  ب��ل  ال��ل��ون؛  عليها 
ي�ستخدم  الرقمي  الر�سم  ويف  والكيبورد، 
ال��ر���س��ام ال��ل��ون ال��رق��م��ي ب��دل م��ن الأل���وان 

الزيتية واملائية.
ان��ت��ق��ل  احل������ايل  ال���ع�������س���ر  يف  والآن 
الرقمي  الر�سم  اإل��ى  الر�سامن  من  كثر 
ب��ال��ك��م��ب��ي��وت��ر؛ وم����ن وج���ه���ة ن���ظ���ري ف���اإن 
ال���ف���ن���ون ال���رق���م���ي���ة اأ����س���ه���ل م����ن ال��ف��ن��ون 
التقليدية، حيث ي�ستطيع الفنان اأن يجرب 

وي�سحح عك�س الر�سم التقليدي.

هل يعزز الفن الرقمي
من االإبداع الفطري اأم يقلل منه؟

الطالب  يعن  الرقمي  الفن  ا�ستخدام  اإن 
وت��ق��دمي  الب��ت��ك��اري  ت��ف��ك��ره  ع��ل��ى تنمية 
ح��ل��ول م��ت��ع��ددة لأف���ك���ار يف زم����ن ق�����س��ر، 
اأعمال  ال�ستحداث  جديدا؛  جم��اال  ويفتح 
ب��الإب��ه��ار وال���دق���ة، وت��ن��وع  م��ب��ت��ك��رة تتميز 
احل����ل����ول اجل���م���ال���ي���ة، ب��ع��ك�����س ا���س��ت��خ��دام 

الأ�ساليب واخلامات القدمية.

كيف تقيمني ميول طالبات
ق�سم االقت�ساد للفن؟

املوهبة.  على  الأول  املقام  يف  يعتمد  الفن 
املنزيل  القت�ساد  ق�سم  طالبات  من  وقلة 
ل��دي��ه��ن امل���وه���ب���ة ال���ف���ط���ري���ة، ل���ذل���ك يتم 
ت��دري�����س ب��ع�����س امل���ق���ررات امل�����س��اع��دة لهن 
ب��اأ���س��ل��وب م��ب�����س��ط م��ب��ت��ك��ر ل��رف��ع امل�����س��ت��وي 

املهارى والفني يف املواد التخ�س�سية. 
حمايل  مبنطقه  عملي  خ��ال  وم��ن 
لحظت ارتفاع املوهبة واحل�س الفني لدى 
اإن�ساء  �سيحظى  ل��ذل��ك  املنطقة؛  طالبات 
ق�سم م�ستقل للرتبية الفنية بجامعة امللك 

خالد بقبول كبر لدى طالبات املنطقة.

هل ميولهن فطرية اأم يكت�سبنها
عن طريق الدرا�سة؟

غ��ال��ب��ي��ة ال��ط��ال��ب��ات يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة 
على  ينبغي  ح��ي��ث   ف��ن��ي،  ح�س  لديهن 
ال��ط��ال��ب��ة ال��ت��ي ت��رغ��ب يف درا����س���ة علم 
ل��دي��ه��ا  ي���ك���ون  اأن  امل���ن���زيل  الق���ت�������س���اد 
ب��ع�����س امل���ي���ول ال��ف��ن��ي��ة الأول����ي����ة، وي��ت��م 
وتقنيات  ال��ف��ن  م��ه��ارات  على  تدريبها 
خال  م��ن  الفنية  والأ���س��غ��ال  التلوين 
ج��دا  قليله  ن�سبة  وه��ن��اك   ال��درا���س��ة. 
تنمى  والتي  الفطرية،  املوهبة  لديهن 

بالدرا�سة الأكادميية.

كيف حتفزين طالباتك لالإقبال
على الر�سم واالإبداع فيه؟ 

لبد من معرفة واحرام ميول وقدرات 
الطالبات والبدء مبنهج علمي وتربوي 
واأك����ادمي����ي ل��رف��ع امل����ه����ارات الأ���س��ا���س��ي��ة 
وتنمية  ال��ف��ن��ون.  يف خم��ت��ل��ف جم����الت 
الروؤية الفنية، وهو تخ�س�سي يف ر�سالة 
روح  تنمية  على  نعمل  كما  املاج�ستري. 
ال��ن��ق��د وال����ت����ذوق وال���ع���م���ل اجل��م��اع��ي، 
الفنية  ال��رب��ي��ة  م���واد  ب��ه  تتميز  ال���ذي 
والب����د ك��ذل��ك م���ن ال��ت��ج��ري��ب، واإت���اح���ة 
الفر�سة لكل طالبة للتعبر عن ميولها 
ورغ��ب��ات��ه��ا ال���داخ���ل���ي���ة، وف���ق���ا لأه�����داف 

املقررات وتقاليد املجتمع.

ن�سيحة  لطالباتك يف مواد الفن؟
اأن�����س��ح��ه��ن ب��ت��ن��م��ي��ة  ال�����روؤي�����ة ال��ف��ن��ي��ة 
وم���ت���اب���ع���ة جم������الت ال���ف���ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي 
املعا�سر، وامل�ساركة يف املعار�س واملحافل 
واملجتمع،  اجلامعة  يف  املختلفة  الفنية 
وال�ستفادة من فنون الراث ال�سعودي، 
للخروج  للتجريب  عنا�سره  واإخ�����س��اع 
ب��ت�����س��م��ي��م��ات ح���دي���ث���ة يف ���س��ت��ى م����واد 

الربية الفنية.
ك���ذل���ك اأن�����س��ح��ه��ن ب���ات���خ���اذ ال��ف��ن 
و���س��ي��ل��ة ل��ل��ت��ق��رب خل��ال��ق ال���ك���ون امل��ب��دع 
تتحمل  واأن  الإمي�����ان،  وت��ق��وي��ة  امل�����س��ور 
الطالبة اأمانة العلم، وتعليمه ملجتمعها 
ال�سغر والكبر وخدمة وطنها الغايل. 
تعالى،  اهلل  م��ن  التوفيق  لهن  واأمت��ن��ى 

واأن يفدن  بعلمهن الوطن والدين.
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من ثقافة األشرطة 
إلى اإلنترنت

يف فرة �سابقة من حياتنا، غزتنا ثقافة اأ�سرطة الكا�سيت، واأ�سبح البع�س 
يتكلم وياأخذ دوره يف جمال�سنا باحلديث عن خمتلف الأمور الجتماعية 
الثقة، فينبهر من حوله مبقدار ثقافته،  ب�سيء من  والدينية وال�سحية 

فيوؤثر باملحيطن به واملتلقن له.
واملوؤ�سف اأن م�سدر ثقافته من خال ما ي�سمعه يف اأ�سرطة ي�ستطيع 

احل�سول عليها ب�سعر ل يتجاوز الع�سرة ريالت.
ويف زمننا احلايل، اأ�سبح م�سدر ثقافتنا، و�سائل التوا�سل الجتماعي 
نف�سه  يثقف  الكثر  فاأ�سبح  الإن���رن���ت،  �سبكة  ع��ر  اأ�سكالها  مبختلف 
زر  فبلم�سة  ي�سر،  بكل  خالها  من  معلوماته  كافة  ويتلقى  طريقها،  عن 
فقط، ي�ستطيع اأن يثقف نف�سه مبا يريد، ويلم بقدر اأكر من املعلومات 
للكثر من  املجال�س، ويكون ملهما  بها  ليت�سيد  ت�ساعده  التي  واخل��رات 

الأ�سخا�س.
نق�سا،  اأو  عيبا  لي�ص  الو�سيلتني  هاتني  خ��ال  من  الثقافة  اكت�ساب 
ولكن اأرى اأن الثقافة هنا ناق�سة، وقد يقول قائل اإنه ميكن ال�ستفادة من 
عدة و�سائل جلعل الإن�سان مثقفا، ولكن ما نوع هذه الثقافة التي ا�ستقاها 

من م�سادر خمتلفة غري الكتاب!
واأ�سياء،  اأ�سياء  ويتعلم  ثقافيا،  نف�سه  الإن�سان  اأن يري  املمكن  فمن 
ولكن هذه املعرفة ال ميكن اأن تكون را�سخة، كثقافة الكتاب الذي تلم�سه 
بيديك، وتقراأ فيه بكل حر�ص ودقة، فهو ال�سديق ال�سدوق الذي يك�سبك 

املعارف يف خمتلف جمالت احلياة.
ومهما بلغت الثقافة لدى الإن�سان، فلن تولد لديه الفكر الذي يجب 
اأن ي�ساحب املثقف، ولن تعطيه املعلومة ب�سكل كاف؛ الأن القراءة يف كتاب، 
تعد  امل�سدر الأ�سا�سي للثقافة الرا�سخة احلقيقية، وت�ساعد الإن�سان على 
بذاكرة  ومت��ده  والركيز،  والتاأمل  والتحليلية،  الذهنية  قدرته  تطوير 
جيدة ت�ساعده على ا�سرتجاع املعلومة، وا�ستيعابها وحتليلها؛ لذلك يجب 

على املجتمع االجتاه مل�سادر الثقافة االأ�سا�سية وهي الكتاب وال غريه.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

خالد العمري

اأكد الدكتور اأحمد النفاتي اأ�ستاذ ق�سم 
بكلية  والت�����س��الت  ال�سبكات  هند�سة 
اإل��ى  اأه���م م��ا دف��ع��ه  احل��ا���س��ب الآيل، اأن 
الإلكرونية،  الهند�سة  يف  التخ�س�س 
الرغبة يف تتويج حب الطفولة، ويرى 
ال��ق�����س��م، ت��واك��ب  اأن م��ن��اه��ج  ال��ن��ف��ات��ي 
على  اعتمادا  الع�سر  متطلبات  متاما 
تقييم الق�سم من طرف منظمة اعتماد 
دوليا،  بها  معرف  اأمريكية  اأك��ادمي��ي 
وك��ذل��ك ع��ل��ى ح�����س��ول��ه ع��ل��ى االع��ت��م��اد 

الأكادميي الدويل.

�سرية ذاتية خمت�سرة؟

 ،  INSAT ال��ه��ن��د���س��ة  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ت 
لإك��م��ال  فرن�سا  اإل���ى  مبا�سرة  وانتقلت 
ليون.  مدينة  يف  الكهربائية  الهند�سة 
ب��ع��ده��ا حت�����س��ل��ت ع��ل��ى امل��اج�����س��ت��ر يف 
املركزية  الإل��ك��رون��ي��ات م��ن اجل��ام��ع��ة 
اأت������اح يل  مب��دي��ن��ة »ل����ي����ون« ECL مم���ا 
ف��ر���س��ة اإمت�����ام ال���دك���ت���وراه يف ج��ام��ع��ة 
غ��رب  ب��ج��ن��وب   Toulouse »ت����ول����وز « 

فرن�سا.
دّر���س��ت ث��اث ���س��ن��وات حم��ا���س��را بكلية 
الهند�سة بتولوز، ثم انتقلت اإلى جامعة 
»بو« PAU، حيث عملت اأ�ستاذا م�ساعدا 
عدت  ب��اي��ون.  مبدينة  التقنية  بالكلية 
ب��ع��ده��ا اإل�����ى ت���ول���وز ودر�����س����ت ب��امل��ع��ه��د 
ال��ت��ق��ن��ي ف��ي��ه��ا، وم���ن���ذ ث����اث ���س��ن��وات، 

بجامعة  الآيل  احلا�سب  بكلية  التحقت 
امللك خالد.

ما الذي دفعك اإلى تخ�س�ض 
هند�سة االإلكرونيات؟

ه���ذا اخل���ي���ار اأع���ت���ره خ��ي��ار ال��ط��ف��ول��ة، 
ح��ي��ث ك��ن��ت اأق������وم ب��ت��ف��ك��ي��ك ك���ل ال��ل��ع��ب 
من  لأكت�سفها  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  والأج���ه���زة 
ال���داخ���ل، ث��م اأح�����اول اإرج��اع��ه��ا واإع����ادة 
الثالثة  ���س��ن  ويف  ج��دي��د،  م��ن  ت�سغيلها 
 FM »ع�سر، �سنعت جهاز ار�سال »اأف اأم
مبثابة  يعتر  وال���ذي   ))transmitter
ن��ق��ط��ة ب���ث ل���رادي���و حم��ل��ي م���ن ن��اح��ي��ة، 
ون��ق��ط��ة رب����ط ب��ي��ن��ي وب����ن اخ��ت�����س��ا���س 

الإلكرونيات من ناحية اأخرى.

اأبرز املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟

م��ن اأه����م امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي اأه��ت��م بها، 
ت��ق��ل��ي��ل ا���س��ت��ه��اك ال���ط���اق���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ا�ستهاك  وحت�سن  ال��ذك��ي��ة،  ل��اأج��ه��زة 
وتطوير  الكهربائية،  لل�سيارات  الطاقة 

اأجهزة حتويل الطاقة ال�سم�سية.

اأهم ما يجب على طالب هند�سة 
االإلكرونيات احل�سول عليه؟

ع��ل��ى ط���ال���ب ال��ه��ن��د���س��ة ب�����س��ف��ة ع��ام��ة 
ول��ي�����س ط���ال���ب ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الواقع  خ�سو�سية  جيدا  يعي  اأن  فقط، 
لكل  م��واك��ب��ا  ي��ك��ون  واأن  احل���ايل،  املهني 
ال��ذي  التكنولوجيا  لع�سر  ال��ت��ط��ورات 
على  ت��ك��وي��ن��ه  يف  يقت�سر  واأل  ن��ع��ي�����س��ه، 

ع�سر  هو  الع�سر  فهذا  فقط.  اجلامعة 
التخ�س�س والتميز، وعلى كل طالب اأن 
يتميز يف اخت�سا�سه، واأن يكون مبدعا، 

فال�سهادة الدرا�سية وحدها ل تكفي.

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات الع�سر؟

ب�سفتي اأ�ستاذا يف ق�سم هند�سة ال�سبكات 
اأرى  الآيل،  احلا�سب  بكلية  والت�سالت 
اأن املناهج التعليمية لهذا الق�سم مواكبة 
راأيي  لي�س  الع�سر وهذا  ملتطلبات  فعا 
الق�سم  تقييم  مت  ب��ل  ف��ق��ط،  ال�سخ�سي 
م���ن ط����رف م��ن��ظ��م��ة اع��ت��م��اد اأك���ادمي���ي 
التي  وه��ي  دوليا،  بها  معرف  اأمريكية 
اأن الق�سم حت�سل على  اأق��رت ذلك. كما 

.ABET العتماد الأكادميي الدويل

ما ال�سعوبات االأكادميية
التي تواجه الطالب؟

متمكنني  لي�سوا  ال��ط��اب  بع�ص  هناك 
كما  االإجنليزية،  اللغة  من  جيد  ب�سكل 
امل�سائل  بع�سهم �سعوبات يف حل  يعاين 
هاتن  على  ويجب  امل��ع��ق��دة،  الريا�سية 
ال��ف��ئ��ت��ني، ت�����دارك ذل���ك يف اأ����س���رع وق��ت 

الأهمية االإجنليزي والريا�سيات.

ر�سالة للطالب؟
�ساأ�سوقها يف �سكل نقاط �سريعة:

حتبه  ال��ذي  الخت�سا�س  اخر   •
هدفك  جتعل  وال  فيه؛  تبدع  لكي 
ال�������س���ه���ادة وال���ت���خ���رج ب���ل ال��ت��خ��رج 

بدرجة عالية.

العلم  • اللغة االإجنليزية هي لغة 
وال��ع��امل  يف ه��ذا ال��زم��ان فاأجعلها 

مثل اللغة الأم.
على  ت��ك��وي��ن��ك  يف  ت��ق��ت�����س��ر  ال   •
اكت�ساب  يف  اج��ت��ه��د  ب��ل  اجل��ام��ع��ة، 

اأخ��رى، مبا يف ذلك تنويع  مهارات 
ثقافتك العامة.

يف  و�ساهم  وطنك  على  حافظ   •
ب�سواعد  ُت��ب��ن��ى  ف���الأوط���ان  ب��ن��ائ��ه، 

اأبنائها.

د.أحمد النفاتي:
توجت فك وتركيب 
ألعابي باقتحام 
عالم الهندسة
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هندسة الحاسبات.. مهام متعددة
ي��ه��دف ق�����س��م ه��ن��د���س��ة احل��ا���س��ب��ات اإل��ى 
تلبية الحتياج املتزايد اإلى املتخ�س�سن 
يف هند�سة احلا�سبات )تقنية املعلومات( 
املهند�س  وت��خ��ري��ج  امل��ع��ل��وم��ات،  وتقنية 
الأ�سا�سية  البحوث  اإج���راء  على  ال��ق��ادر 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
امل��رت��ب��ط��ة ب��احل��ا���س��ب��ات ب�����س��ورة متكن 
م��ن ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، واإي��ج��اد 
للم�ساكل  وال��ع��م��ل��ي��ة  العلمية  احل��ل��ول 
وامل�سانع  الدولة  اأجهزة  تواجهها  التي 
هذا  يف  املختلفة  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
اإحدى  احلا�سبات هي  وهند�سة  املجال؛ 

فروع الهند�سة الكهربائية.

مهند�سو  ه���م  احل���ا����س���وب،  وم��ه��ن��د���س��و 
معلومات  ولديهم  اأ�سا�سا،  اإلكرونيات 
اإ���س��اف��ي��ة، وت���دري���ب وخ����رة يف جم��ال 
ال�سلب  وال��ع��ت��اد  ال��رجم��ي��ات  ت�سميم 
تكامل  جم��ال  يف  خ�سو�سا  للحا�سوب، 

الرجميات مع املعتاد.
وي���������س����ارك م��ه��ن��د���س��و احل���ا����س���وب 
يف ج��م��ي��ع جم�����الت »احل���و����س���ب���ة«، من 
ت�����س��م��ي��م، امل���ع���اجل���ات ال�������س���غ���رة  اإل���ى 
احل���ا����س���ب���ات ال�����س��خ�����س��ي��ة واحل��ا���س��ب��ات 
ال������دارات   ت�����س��م��ي��م  ال�سخمة، وحتى 

املتكاملة.
احلا�سوبية  الأنظمة  تتكامل  كما 

م���ع اأن������واع اأخ�����رى م���ن الأن���ظ���م���ة مثل 
والأن���ظ���م���ة  امل���ح���رك���ات  ذات  امل���رك���ب���ات 
احلا�سب  مهند�سو  وي�ساهم  الرقمية؛ 
اأي�����س��ا يف ك��ت��اب��ة ال�����س��ف��رات ال��رجم��ي��ة، 
وت�سميم الدارات املتكاملة، والعمل على 
اأنظمة  وت�سميم  التماثلية،  احل�سا�سات 

الت�سغيل وحتى الروبوتات.
وتعنى هند�سة احلا�سبات بالدرجة 
الأول��ى بت�سميم نظم احلو�سبة، ومنها 
ن���ظ���م احل���وا����س���ي���ب ال�����س��خ��م��ة ف��ائ��ق��ة 
ونظم   Super Computers  امل��ق��درة
ال�سناعية  للمن�ساآت  ال�سناعي  التحكم 

وغرها.
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جامعات سعودية
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اإلنتاج األدبي وحياة األدباء في المناهج الدراسية
م�سروع  على  حاليا  التعليم  وزارة  تعكف 
وح��ي��اة  ال�����س��ع��ودي  الأدب������ي  الإن����ت����اج  اإدراج 
الدرا�سية،  املناهج  يف  ال�سعودين  الأدب����اء 
ومراجعة  تطوير  يف  خطتها  �سمن  وذل��ك 
ال��ك��ت��ب امل���در����س���ي���ة، مب���ا ي��ع��ك�����س ال�����س��ورة 
امل�سرفة لاأدب واالأدباء ال�سعوديني، ويعزز 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وف���ق���اً مل���ا ج����اء يف 
تطوير  �سركة  عت  ووقَّ  .2030 اململكة  روؤي��ة 
للخدمات التعليمية يف هذا ال�ساأن، اتفاقية 
تعاون مع كر�سي االأدب ال�سعودي يف جامعة 
امل��در���س��ي��ة،  ال��ك��ت��ب  ���س��ع��ود، لت�سمني  امل��ل��ك 
الإن��ت��اج الأدب����ي ال�����س��ع��ودي، ت��ع��زي��زا جلهود 
الأدب������اء ال�����س��ع��ودي��ن ال���ب���ارزي���ن، وت��ع��ري��ف 

وقد  وباإنتاجهم.  بهم  والطالبات  الطاب 
التعليمية«  »تطوير  قيام  اإثر ذلك  مت على 
بعقد  ال�سعودي  االأدب  كر�سي  مع  بالتعاون 
التعليم،  وزير  معايل  ح�سرها  عمل  ور�سة 
و�����س����ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن امل��ت��خ�����س�����س��ن، 
لو�سع امل��ع��اي��ر ال��ازم��ة لخ��ت��ي��ار الأدب���اء 
املنا�سب  ال��ف��ك��ري  واإن��ت��اج��ه��م  ال�����س��ع��ودي��ن 

لت�سمينها يف الكتب الدرا�سية.
واع���ت���رت »ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة« اأن 
ح�����س��ور الأدب�������اء ال�����س��ع��ودي��ن يف امل��ن��اه��ج 
ال��درا���س��ي��ة ع���ر م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام؛ 
خطوة تربوية مهمة على اعتبار اأن الأدباء 
واإن��ت��اج��ه��م ال��ف��ك��ري، م����راآة ���س��ادق��ة حلياة 

وتطورها،  ثقافتها  على  و�ساهد  ال�سعوب 
م�سرة يف الوقت ذاته اإلى اأنه �سيتم تقدمي 
ال�سعوديني  واالأدب����اء  ل���اأدب  كاملة  ���س��ورة 
للواقع  وفقا  الدرا�سية  امل��راح��ل  جميع  يف 
التي �سيتم  املعا�سر. وبينما ل تزال الآلية 
مبوجبها اختيار الأدباء ون�سو�سهم الأدبية 
حتت  الدرا�سية  املناهج  �ستحت�سنها  التي 
اإنه �سيكون  االإع��داد؛ قالت م�سادر تربوية 
هناك تنوع يف اختيار الأدباء املتميزين، وقد 
يعتمد النتقاء اإلى حد كبر على الإ�سهام 
ال��وط��ن��ي ب��ال��درج��ة الأول�����ى وق���وة ال�سرة 
ال��ذات��ي��ة، وم��ا حتمله م��ن ج��وان��ب خمتلفة 
مل��ح��ط��ات ت��اري��خ��ي��ة م��ت��ن��وع��ة يف ح���ي���اة كل 

اأديب، وكذلك التنوع يف امل�سمون واحلقبة 
ال��زم��ن��ي��ة ال���ت���ي ع���ا����س ف��ي��ه��ا، والن��ت�����س��ار 

الإقليمي والعاملي لاإنتاج الأدبي.
التعليمية« مملوكة  اأن »تطوير  يذكر 
ل��ل��دول��ة، وت��ت��وا���س��ل م��ع ع��دد من  بالكامل 
دارة  ���س��م��ل��ت  امل��ن��ه��ج  ت��ط��وي��ر  اجل���ه���ات يف 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، وم���رك���ز امل��ل��ك في�سل 
وهيئة  الإ���س��ام��ي��ة،  وال��درا���س��ات  للبحوث 
ال�سعودي،  االأدب  وكر�سي  االإن�سان،  حقوق 
ك���ل ذل���ك ب��ه��دف اإع�����داد حم��ت��وى تعليمي 
ال�سخ�سية  ب��ن��اء  يف  ي�سهم  وم��وث��وق  ث���ري 
املتكاملة ويعزز النتماء الوطني والفتخار 

باإجنازات الوطن.

من�سوبي  وكافة  املدر�سة  وقائد  الربوي 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل ي��ق��ت�����س��ر ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ع��م��ل 
املبا�سر، واإمنا يرتبط بجوانب اجتماعية 
وثقافية ونف�سية يتعامل ب�سكل يومي مع 
اأولياء االأمور وغريهم من  الطاب ومع 
املحتاجن واملتابعن لأبنائهم يف املدار�س، 
وب��ال��ت��ايل مثل ه��ذه ال��ع��اق��ة حت��ت��اج اإل��ى 
تفعيلها  �سبل  ومناق�سة  وتطوير  تاأطر 
ب��ال�����س��ك��ل امل��ن��ا���س��ب ال�����ذي ي���خ���دم ال��ع��م��ل 
مب�ستوى  ويرتقي  وال��رب��وي،  التعليمي 

العاقة بن كافة الأطراف( .
ال�سابقة  ال��ف��رة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك���ر 
���س��ه��دت ب��ع�����ص احل�������وادث ال���ت���ي ال �سك 
وال��رب��وي  التعليمي  للعمل  ت�سيء  اأن��ه��ا 
حوادث  اأنها  ونعلم   ، عام  ب�سكل  واملجتمع 
ف���ردي���ة ل ت��ع��ك�����س ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع واأب���ن���اء 
امل���ج���ت���م���ع، ال����ذي����ن ه����م ح���ري�������س���ون ع��ل��ى 
ال��ت��ع��ل��ي��م وع���ل���ى اأب��ن��ائ��ه��م يف امل��وؤ���س�����س��ات 
ما  ك��اف��ة  ب��اه��ت��م��ام  وي��ت��اب��ع��ون  التعليمية، 
ي��رت��ب��ط ب��اح��ت��ي��اج ال���ط���ال���ب وحت�����س��ي��ل��ه 
واأ�ساتذته  زمائه  مع  وعاقته  الدرا�سي 
يف امل���در����س���ة، وب��ال��ت��ايل ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اأننا  اإل  وقليلة،  فردية  احل��وادث  ه��ذه  اأن 
نحتاج اإلى و�سع الآليات التي ت�ساعد على 

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
اأحمد بن حممد العي�سى ، وح�سور معايل 
الدكتور عبدالرحمن  التعليم  نائب وزير 
حلقة  التعليم  وزارة  ع��ق��دت   ، العا�سمي 
الإج���رائ���ي  ال��دل��ي��ل  ع��ن  تعريفية  ن��ق��ا���س 
التعليمية ومن�سوبيها،  املوؤ�س�سات  حلماية 
مب�����س��ارك��ة ق���ي���ادات ال��������وزارة، وع�����دد من 

اجلهات املعنية من خارج الوزارة .
وق�����ال ال��ع��ي�����س��ى يف ك��ل��م��ة ل���ه ب��ه��ذه 
الور�سة،  هذه  تنظيم  ي�سعدنا   (: املنا�سبة 
وت�������داول ال�������راأي ح����ول اأب������رز امل��وا���س��ي��ع 
املوؤ�س�سات  بحماية  املرتبطة  والق�سايا 
الزماء  ون�سكر  ومن�سوبيها،  التعليمية 
احللقة  ه��ذه  يف  امل�ساركة  اجلهات  ممثلي 
التعليم يف هذا  امل�ساركة ودعم وزارة  على 
الور�سة  ه��ذه  يعقب  اأن  ونتطلع  اجل��ان��ب، 
تعمل  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة  دور  تفعيل 
وتطوير   ، التعليم  من�سوبي  حماية  على 
الإج��راءات التي تتخذها ال��وزارة يف حالة 
اأي اإ�سكال قد يح�سل يف امليدان التعليمي 

والربوي( .
التعليم،  :)ق��ط��اع  معاليه  واأ���س��اف 
ق���ط���اع م���رت���ب���ط ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وامل�������س���رف  امل���ع���ل���م  ودور   ، وال����رب����وي����ة 

املوؤ�س�سات  وحماية  العاقة  ه��ذه  �سبط 
املعلمن  وخا�سة  ومن�سوبيها  التعليمية 
واملعلمات، من اأي اعتداء قد يح�سل �سواء 
من طالب اأو من ويل اأمر اأو من اأي جهة 
امل��ع��ل��م وامل��ع��ل��م��ة ه��م بحاجة  اأخ����رى، لأن 
تقدم  اأن  ميكن  م���اذا  لهم  يت�سح  اأن  اإل���ى 
وم�ساندة  دع��م  م��ن  التعليمية  املوؤ�س�سات 
لأداء دورهم، وكما اأ�سرت فاإن اخلطاأ وارد 
م��ن ك��اف��ة الأط������راف، ول�����س��ن��ا يف جمتمع 
من  جت��اوز  اأو  خطاأ  يحدث  ق��د  مائكي، 
اأو قد يكون املعلم  اأو ط��اب  اأم��ور  اأول��ي��اء 
بع�س  يف  منا�سبة  غ��ر  بطريقة  ت�سرف 
اأن ن�سبط  احل���الت، وال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي 
هذه العاقة ون�سع الآليات التي نلجاأ لها 
�سواء يف اإدارات التعليم اأو يف وزارة التعليم 
ب�سكل عام، ملعاجلة اأي خطاأ قد يح�سل يف 

مثل هذه البيئة( .
التعليم  ق��ط��اع  اأن  ���س��ك  ال  واأ����س���اف 
قطاع وا�سع وكبر ويغطي م�ساحة كبرة، 
وعدد املنت�سبن لقطاع التعليم عدد كبر 
املعلمني  اأو  ال���ط���اب  م���ن  ����س���واء   ، ج����داً 
واملعلمات وما يرتبط بذلك، وكل املجتمع 
 ، بالتعليم  ارت��ب��اط  ول���ه  بالتعليم  مهتم 
وبالتايل الثقافة التي نوؤ�س�س لها يف مثل 

»التعليم« تناقش الدليل اإلجرائي
لحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها

ه���ذه احل��ل��ق��ة والإج�������راءات ال��ت��ي تعر�س 
والقانوين  النظامي  اجلانب  من  وتطرح 
واجل����ان����ب ال����رتب����وي ج��م��ي��ع��ه��ا ب���ا �سك 
�ستفيد يف تطوير العاقة و�سبطها، واأنا 
املتابعة  اإدارة  يف  ال��زم��اء  باهتمام  �سعيد 
الق�سية  بهذه  والإع��ام  العاقات  واإدارة 
لأن����ه����م ي��ت��ع��ام��ل��ون ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر م��ع 
التي  اأو  ال���وزارة،  ت�سلنا يف  التي  الق�سايا 
وه��ذه  املختلفة،  الإع���ام  و�سائل  يف  ت��ث��ار 
ميكن  واختافها  تنوعها  على  الق�سايا 
�سبطها يف اأطر واإجراءات وا�سحة جتعل 
واإن  واإي��ج��اب��ي��ة،  �سليمة  ع��اق��ة  ال��ع��اق��ة 
�ساء اهلل ن�ستطيع اأن نعالج اأي اإ�سكالت اأو 

جتاوزات يف هذا اجلانب .
م��ن جانبه ق��ال امل�����س��رف ال��ع��ام على 
الإدارة العامة للمتابعة ومدير عام تعليم 
)هذا   : الوهيبي  حمد  الأ�ستاذ  الريا�س 
ب��وزارة  التي نفخر فيها  الأي��ام  اليوم من 
التي  الإج�����راءات  و���س��ن  و���س��ع  التعليم يف 
ت�����س��اع��د وت��ع��ن ع��ل��ى ح��م��اي��ة امل��وؤ���س�����س��ات 
ط��اب  م��ن  م��ك��ون��ات��ه��ا  ب��ك��اف��ة  التعليمية 
وك��ل  وتعليمية  اإداري�����ة  وه��ي��ئ��ة  ومعلمن 
م��ن ي��دخ��ل داخ���ل احل���رم امل��در���س��ي يف اأن 
يكون اآمناً على نف�سه من جميع اجلوانب 

كانت  الأم���ور  ه��ذه  وك��ل  ونف�سياً،  ج�سدياً 
لها اأنظمة واإجراءات، ولكن تلك االأنظمة 
والإجراءات مل يكن لها اآلية حتدد كيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وم���ن ه��ن��ا وردت اأح���داث 
حيث  الإع���ام  و�سائل  يف  بع�سها  �سهدمت 
ومعلمني  ط���اب  ع��ل��ى  اع���ت���داءات  ح�سل 
وع���ل���ى مم��ت��ل��ك��ات وق������ادة م����دار�����س، وك��ن��ا 
املوؤ�س�سة  اأن  ن��رى  عندما  بالغ�سة  ن�سعر 
من  احلالة  ه��ذه  ملثل  تتعر�س  التعليمية 
التهجم وتكون هي مثار للطرح واملناق�سة 

والتحليل يف و�سائل الإعام املتعددة ( .
ال���ي���وم  ن���ط���رح���ه  م����ا  واأ������س�����اف : ) 
اأ�سبح   ، ���س��اأن ع���ام  ب��ل  ���س��اأن خ��ا���س  لي�س 
بجوانب متعددة، وهذا  يتناولها  الإع��ام 
اأن��ظ��م��ة ج��دي��دة ب��ل هو  ال��دل��ي��ل مل ي�سن 
التي تطبق فيها  الإج����راءات  اأط��ر حت��دد 
الأنظمة املكفولة التي تكفل حق املوؤ�س�سة 
امل��ع��ت��دي  ل����ردع  وم��ن�����س��وب��ي��ه��ا،  التعليمية 
هذا  ومثل  التعليمية،  املوؤ�س�سة  وحماية 
الدليل يفرت�ص اأن يكون ميثاق يطرح يف 

كل موؤ�س�سة تعليمية ويناق�س ( .
اأن�����ه مت ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة على  واأب�������ان 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  م���ن  ال��������وزارة  م�����س��ت��وى 
لل�سئون  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وم���ن  للمتابعة 

ل��ل��ع��اق��ات  ال��ع��ام��ة  والإدارة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
لاأمن  العامة  والإدارة  والإع��ام  العامة 
تكون هذه  اأن  لأجل  املدر�سية،  وال�سامة 
ال��ل��ج��ن��ة جل��ن��ة دائ���م���ة م�����س��ت��م��رة ت��ع��ر���س 
عليها كل احلالت التي يتم فيها التعر�س 
الإج��راءات  اتخاذ  ا�ستمرار  مع  لاعتداء 

كل ح�سب م�سئوليته .
احلربي  ماجد  الدكتور  اأك��د  ب���دوره 
لاأمن  العامة  الإدارة  على  العام  امل�سرف 
�سريحة  اأن هذه احللقة مت�س  وال�سامة 
ك����ب����رة م����ن م���وظ���ف���ي ال�����دول�����ة ومت�����س 
لن  املدر�سة  اأن  مبينا  واملعلمات،  املعلمن 

تكون جاذبة للتعلم ما مل تكن اآمنة .
وت����ن����اول احل���رب���ي ج���ه���ود ال��ت��ع��ل��ي��م 
املدر�سية،  وال�سامة  الأم���ن  ج��وان��ب  يف 
م�������س���را اإل������ى م�������س���روع اإن�������س���اء ����س���الت 
املدر�سة لها جانبن  ا�ستقبال يف مقدمة 
الآخر  واجلانب  تعليمي،   تربوي  جانب 
اإ�سافة  امل��در���س��ة،  ل���زوار  وتثقيفي  اأم��ن��ي 
اإل��ى م�����س��روع  احل��را���س��ات ب��دل م��ن ب��واب 
وظيفة    5000 حت��وي��ل  مت  حيث  امل��در���س��ة 
م�����س��ت��خ��دم اإل������ى وظ����ائ����ف ح����را�����س ومت 
وتوفر   ، التعليم  اإدارات  على  توزيعها 

كامرات للمدار�س .
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مبتعثون

يف اإجن��������از ج����دي����د، ُي���������س����اف اإل�������ى ���س��ج��ل 
ال�������س���رف مل��ب��ت��ع��ث��ي اأم���ري���ك���ا، ���س��ّج��ل ط��ال��ب 
ال�����دك�����ت�����وراه ح�������س���ن ����س���ع���د ال���رب���ي���ع���ي يف 
ج��ام��ع��ة ج��ن��وب ف��ل��وري��دا اخ��رتاع��ه مبكتب 
الخ��������راع��������ات الأم������ري������ك������ي حت������ت ا����س���م 
برقم   Photoelectrochemical Cells

.531،004/62
والخ����راع ع��ب��ارة ع��ن م���واد ج��دي��دة، 

الهيدروجن  لإنتاج  املاء  ُت�ستخدم يف ف�سل 
با�ستخدام اخلايا الكهرو�سوئية، واإمكانية 
م�ستدامة  كطاقة  الهيدروجن  ا�ستخدام 
وال�سم�ص،  امل���اء  با�ستخدام  وذل���ك  نظيفة، 
التكلفة.  قليا  امل�ستدامان  امل�سدران  وهما 
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة الخ������راع يف ك��ون��ه ط��اق��ة 
اإلى جانب اعتباره  م�ستدامة ُيعتمد عليها، 
غر  بيئة  خلق  على  ت�ساعد  نظيفة،  طاقة 

عن  للحديث  الربيعي  اختيار  ومت  ملوثة. 
اخ��راع��ه اأم���ام زوار اأك���ر م��ن 40 دول���ة يف 
ف��ل��وري��دا، بح�سور م��دي��رة  ج��ام��ع��ة ج��ن��وب 

اجلامعة وعميد كلية الهند�سة.
الثقايف  امللحق  من  تكرميا  ت�سلم  كما 
يف وا�سنطن الدكتور حممد العي�سى، ونائب 
�سامي  ال�����س��ري��ف��ن  احل��رم��ن  خ���ادم  �سفر 

ال�سدحان.

مكتب االختراعات األمريكي
يسجل اختراع مبتعث سعودي للدكتوراه

مشهور العمري

�سمن فعاليات ملتقى اآثار اململكة االأول؛ 
يف ور�سة عمل بعنوان »الروؤية واملعوقات 
ت  اأقَرّ باخلارج«،  الآثار  لدرا�سة  واحللول 
ور���س��ة ع��م��ل ���س��ه��ده��ا ع���دد م��ن ال��ط��اب 
والطالبات املبتعثن يف اخلارج، عددا من 
تفعيل  ���س��رورة  ح��ول  تركزت  التو�سيات 
لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ن  ال��ت��ع��اون 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ووزارة  ال���وط���ن���ي،  وال��������راث 
واجلامعات يف م�ساألة الإ�سراف امل�سرك 
لطاب الدرا�سات العليا، وتفعيل التبادل 
يف  للدرا�سة  الطاب  بابتعاث  الطابي 
الأع��م��ال  املبتعثن يف  واإ���س��راك  اخل���ارج، 
الأثرية، اإ�سافة اإلى تفعيل ال�سراكة بن 
وال������وزارة واجل��ام��ع��ات لتحديد  ال��ه��ي��ئ��ة 
مبتعثن  واإر�سال  الآث��ار،  علم  احتياجات 
كالر�سم  الفنية  التخ�س�سات  يف  للخارج 
وامل�ساحة والت�سوير، وت�سكيل جلنة عليا 

لتحديد الحتياج العلمي يف الآثار.
وط����ال����ب خ���ال���د ف���اي���ز الأ����س���م���ري، 
عدد  بتذليل  بريطانيا،  دكتوراه  طالب 
م���ن امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت���واج���ه امل��ب��ت��ع��ث��ن، 
�سراكات  عقد  اإل��ى  داعيا  اللغة،  اأب��رزه��ا: 
تطوير  بهدف  الأجنبية  اجل��ام��ع��ات  م��ع 
املدارك  اململكة وتو�سيع  الآث��ار يف  برامج 
والفر�س لدى طابها وتبادل اخلرات.
الدعم  تكثيف  ���س��رورة  على  و���س��دد 

يف  ال��ف��ردي��ة  الأث��ري��ة  التنقيب  لعمليات 
امل��م��ل��ك��ة، واإق�������رار ب���رام���ج ل��ل��ت��ع��اون بن 
امل��ب��ت��ع��ث��ن وف�����رق ال��ت��ن��ق��ي��ب��ات الأث���ري���ة 
جانب  اإل��ى  اململكة،  يف  العاملة  الأجنبية 
والهيئة  اجلامعات  بن  العاقة  تطوير 

و�سوؤون التعليم يف وزارة التعليم.
ب��������������دوره، اأرج������������ع م�������س���ف���ر ح��م��د 
باأمريكا،  ماج�ستر  طالب  القحطاين، 
اأب�����رز امل��ع��وق��ات اأم�����ام دار����س���ي الآث������ار يف 
اخلارج اإلى اللغة وانعدام املوجه واملر�سد 
للتخ�س�سات املهمة، موؤكدا اأهمية تنويع 
جم�����الت الب���ت���ع���اث واإي����ج����اد ك�����ادر فني 
وم�ساواة  التطبيقية  االآث���ار  على  م��درب 
ب��ال�����س��ي��اح��ة �سمن  ت��خ�����س�����س��ات الآث�������ار 

برنامج »وظيفتك بعثتك«.
ويف ذات ال�سياق، اأكدت فهدة �سلمان 
فرن�سا،  يف  دكتوراه  طالبة  عفي�سان،  بن 
اأن التمويل واللغة من اأهم املعوقات التي 
مبتعثو  وي��واج��ه��ه��ا  �سخ�سيا  واج��ه��ت��ه��ا 
الآث�������ار يف اخل�������ارج، م�����س��ت��درك��ة »ل��ك��ن��ن��ا 
ق��ادرون على جت��اوز ه��ذه املعوقات نظرا 
ملا تكت�سبه الدرا�سة يف اخلارج من اأهمية، 
بعملية  ����س���واء  ت�����س��ي��ف��ه،  اأن  مي��ك��ن  وم���ا 
الإعداد ال�سامل اأو التاأهيل اأو التح�سر 

للدرا�سة«.
واأو���س��ح��ت اأن امل��م��ل��ك��ة حت��ت��اج اإل��ى 
ت���ر����س���ي���خ اب���ت���ع���اث ال����ط����اب االأث����ري����ني 
ل��ل��درا���س��ة يف اخل�����ارج ن��ظ��را ل��ل��ت��م��دد يف 

والدرا�سات  والبحوث  التنقيبات  جم��ال 
م��ع��ر���س حديثها  م��ط��ال��ب��ة يف  الأث���ري���ة، 
من  مكونة  عليا  تعليمية  جلنة  بتاأ�سي�س 
الهيئة العامة لل�سياحة والراث الوطني 
عملية  لتنظيم  املتخ�س�سة  واجلامعات 
الب��ت��ع��اث ل��ل��خ��ارج وحت��دي��د اح��ت��ي��اج��ات 
قطاع الآث��ار يف اململكة، وتنظيم عمليات 
ال�����س����ت����ف����ادة م����ن اخل��������رات وم���ع���اجل���ة 

م�سكات ال�سمان الوظيفي.
اإن�ساء قاعدة ومن�سة  اإلى  كما دعت 
اإلكرونية بن الهيئة واجلامعات ووزارة 
اأر�سيفية للطاب  التعليم تقدم خدمات 
املواقع  ح��ول  املعلومات  وكافة  املبتعثن 
اململكة،  امل��ت��واف��رة يف  الأث���ري���ة  وال��ق��ط��ع 
وتقارير البعثات العلمية وفرق التنقيب 
بالراث  املتعلقة  اخلدمات  من  وغرها 
اإيجاد حمرك بحث  اإلى جانب  الوطني، 
وال��رق��ي  النهو�س  ب��ه��دف  حممي  اأث���ري 
به  والنهو�س  اململكة  يف  الأث��ري  بالعمل 

اإلى م�ستويات عليا.
و���س��م��ل��ت حم������اور ال���ور����س���ة جت����ارب 
الآثار  علم  درا�سة  ال�سعودين يف  املبتعثن 
البتعاث  برامج  وتطوير  البتعاث،  ب��دول 
تطوير  اإل��ى  اإ�سافة  الآث���ار،  بعلم  اخلا�سة 
ووكالة  ال�سعودية  اجلامعات  بن  العاقة 
الب����ت����ع����اث وال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
الأبحاث  م�سار  لتطوير  الوطني  وال��راث 

مها ثاثة متحدثن. يف علم الآثار، قَدّ

توصية بإشراك المبتعثين
في دراسة اآلثار

»ملحقية أستراليا« تناقش اقتصاديات الطب الرياضي
ا����س���ت�������س���اف���ت م���ل���ح���ق���ي���ة اأ����س���رال���ي���ا 
امل�سوؤولن  م��ن  للعديد  نقا�س  حلقة 
والأ�سرالين  ال�سعودين  والأ�ساتذة 
يف  الريا�سي  الطب  منظومة  ملناق�سة 

اململكة واأ�سراليا.
وت����ط����رق����ت احل���ل���ق���ة اإل�������ى ع���دد 
اآل��ي��ات  ت��ط��ور  ت�سمنت  امل���ح���اور،  م���ن 
اإ�سافة  الريا�سي،  الطب  وتكنولوجيا 
اإل������ى حت�����ول ال���ط���ب ال���ري���ا����س���ي م��ن 
ال��و���س��ط  ع��ل��ى  ن��خ��ب��وي مقت�سر  ط��ب 
اإلى منظومة قومية تعتني  الريا�سي 
لكافة  البدنية  ال�سامة  ثقافة  بن�سر 
اأو���س��اط املجتمع م��ن اأط��ف��ال وط��اب 

وك����ب����ار يف ال�������س���ن مب����ا ي����ه����دف اإل����ى 
للفرد  ال�سحية  احلياة  اأمن��اط  تعزيز 

واملجتمع.
وخ��ت��م امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ال��دك��ت��ور 
ال��ن��دوة  ال���ذي رع��ى  ه�سام خ��دا وردي 
وح�����س��ره��ا ال���ع���دي���د م���ن امل��خ��ت�����س��ن 
يف ال��ط��ب ال��ري��ا���س��ي ح��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���س 
بالتاأكيد على اهتمام اململكة بالرتقاء 
بال�سكل  ال��ري��ا���س��ي  ال��ط��ب  مبنظومة 
اأب���ع���اد  ي��ج��ع��ل��ه��ا ���س��ن��اع��ة ذات  ال�����ذي 
اقت�سادية تتوافق مع توجهات اململكة 
واالنفتاح  ال�سعودي  االقت�ساد  بتنويع 

على الأ�سواق العاملية للريا�سة.

+ 
ق
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ويف  »نان�سي«،  جامعة  يف  التح�سرية  ال�سفوف  يف  ع��دة  �سنوات  عمل 
عن  رير  اأبحاث  ق��راأ  حيث  الدكتوراه،  اأطروحة  ر  يح�سّ كان  نف�سه  الوقت 

الدوال غر امل�ستمرة، واأدرك اأنه ميكن حتقيق اأكر مما و�سل اإليه رير.

التكامل في السوربون
دافع لوبيغ عن اأطروحته املعنونة ب� »التكامل، الطول وامل�ساحة« يف ال�سوربون 
التكامل  لنظرية  تعميم  ح��ول  �سفحة   130 م��ن  موؤلفة  وك��ان��ت   ،1902 ع��ام 
املحدد )تكامل رمي��ان(. وكانت هذه نظرية تكامل جديدة، دعي منذ ذلك 
الوقت بتكامل لوبيغ. اأحدث هذا التعميم ملفهوم تكامل رميان تغيرا كليا يف 
احل�ساب التكاملي، فقد كان التحليل الريا�سي مقت�سرا، حتى نهاية القرن 
التا�سع ع�سر، على الدوال امل�ستمرة ومعتمدا على طريقة رميان يف التكامل.
يعد اإ�سهام لوبيغ اأحد اإجنازات التحليل احلديث، حيث يب�سط على نحو 

كبر درا�سة املت�سل�سات املثلثية وعلى نحو اأعّم حتليل فورييه.
عّن حما�سرا يف الريا�سيات عام 1902 يف كلية العلوم يف »ِرن«، وبقي 
فيها حتى عام 1906، ويف عام 1906 عّن يف كلية العلوم يف »بواتيه«، ويف العام 
التايل �سمي اأ�ستاذا للميكانيكا هناك، ويف عام 1910 عّن يف جامعة ال�سوربون 

حما�سرا يف التحليل الريا�سي.
اإلى  ُرّق��ي   1918 ع��ام  ويف   ،1917 ع��ام  الريا�سيات  يف  على جائزة  ح�سل 
مرتبة اأ�ستاذ يف تطبيق الهند�سة على التحليل؛ و�ُسمي اأ�ستاذا يف الريا�سيات 
يف كلية فرن�سا يف عام 1921. ويف عام 1922 اأنتخب ع�سوا يف اأكادميية العلوم 
الفرن�سية، ويف عام 1924 اأنتخب ع�سو �سرف يف جمعية ريا�سيات لندن؛ ويف 
 Royal Society بلندن  امللكية  اأجنبيا يف اجلمعية  اأ�سبح ع�سوا  عام 1930 

.of London

علوم أخرى
اأخ��رى يف  واأ�سهم يف جم��الت  ريا�سيي ع�سره،  اأه��م  واح��دا من  لوبيغ  يعّد 
»ديريخلت«  م�ساألة  ال��ط��اق��ة،  نظرية  الطوبولوجيا،  منها:  ال��ري��ا���س��ي��ات، 
ات، نظرية امل�ساحة ال�سطحية، نظرية املجموعات.  Dirichlet، ح�ساب التغريرُّ
اقت�سر اهتمامه يف �سنواته الأخرة على اأ�سول التدري�س والعمل التاريخي 

والهند�سة.

نشاته
ولد يف 28 يونيو 1875 وتويف يف 26 يوليو 1941 عن 66 عاما. ولد مبدينة 
لنظريته  �سهرة  الأك��ر  الفرن�سي  الريا�سيات  وكان عامل  الفرن�سية  بويف 

يف التكامل.
نتيجة  الكبرتان  واأخ��ت��اه  ك��ان عاما يف مطبعة،  وال���ذي  وال���ده  ت��ويف 
اإ�سابتهم مبر�ص ال�سل بعد والدته بفرتة ق�سرية؛ كما عانى لوبيغ من هذا 
ابنها  يتابع  اأن  القوية،  العاملة  الكبر،  اأّم��ه  هّم  كان  حياته.  ط��وال  املر�س 

درا�سته اإذ حتملت نفقاته �سنوات عديدة.

دراسته
بداأ لوبيغ درا�سته يف مدر�سة بوفه، انتقل بعدها اإلى باري�س، ودر�س يف معهد 
»�سان لوي«، ثم يف معهد »لوي الكبر«، ليدخل اأخرا عام 1894 املعهد العايل 

يف باري�س، وح�سل منه على �سهادة اأهلية التعليم يف الريا�سيات عام 1894.

هنري ليون لوبيغ
 Henri-Léon
Lebesgue

اجلامعات التي لديها موراد مالية فقرة. 
ال���ط���اب  اأن  م����ن  ال���روف�������س���ي���ور  وح������ذر 
املوجود  امل�سمون  بنف�س  املنهاج  يتعلمون 
م��ن 40 ع��ام��اً م�ست. واأك���د ان الب���داع هو 
ان  فاجلامعات يجب  الوحيد  النجاة  طوق 

تتحول كلية من و�سعها احلايل. 
اأن هناك خطر ق��ادم يتمثل  اإل��ى  واأ���س��ار 
ب�سبب   2018 يف  ال��ط��اب  ع���دد  ان��خ��ف��ا���ص  يف 
اإن  ح��ي��ث  ال�����س��ك��ان  اأ���س��اب��ت  ال��ت��ي  ال�سيخوخة 
العدد �سينكم�س بن�سبة اأقل من 10000 طالب 
املعدل الذي تتحمله  يف اجلامعات حاليا من 
اجل���ام���ع���ات. وب��ن��ف�����س ه����ذه ال����وت����رة ن�سف 
يف  تغلق  ان  يجب  اجلنوبية  ك��وري��ا  ج��ام��ع��ات 

غ�سون �سبع �سنوات القادمة.
االب����داع  اأ���س��ب��اب  اح���د  "كيم" اأن  واك����د 
الكامن يف جاعمات كوريا اجلنوبية يتمثل يف 
الو�سع املايل املتقلب لن معظمها يعتمد على 
التي  اجلامعات  تلك  ومعظم  التعليم.  ر�سوم 
يف هذه الورطة تعد جامعات اهلية متثل %75 
من  كامه  واختتم  الكورية.  اجلامعات  من 
اأنه كلما قلت اموال اجلامعات كلما قلت جودة 

تعليم الطاب.

المصدر: صحيفة "كوريا تايمز"
بقلم "كو دونغ هوان"

اأك���ر اجلامعات   حذر  م��دي��ر واح���دة م��ن 
النهيار  من  اجلامعات  اجلنوبية  الكورية 
ال��ع��ام اجل��دي��د 2018 ودع��اه��م  ب��داي��ة  قبل 
اإلى الفاقة من �سبتاهم العميق با�ستبدال 
ت�ستخدم  التي  العتيقة  التعليمية  الطرق 

لعقود طويلة.
ففي مقابلة �سحفية مع �سحيفة "مايل 
بزن�س" حذر مدير جامعة "بو�ستك"  يف ريف 
"بوهانغ" للعلوم والتقنية الروف�سيور "كيم 
دوه –يوون" اأنه اإذا م�ست اجلامعات الكورية 
ف��اإن  التقليدية  بطريقتها  ق��دم��اً  اجلنوبية  
�سيفل�س  مبكراً  تزدهر  الكرز  زه��ور  ي��رى  من 

قريبا؛ يف اإ�سارة اإلى انهيار اجلامعات املبكر.
ال��غ��ري��ب اأن ه����ذا ال��ت��ح��ذي��ر ج����اء وه��و 
من  وح��ذر  يديرها  التي  اجلامعة  را���س  على 
ومتو�سطة  �سغرة  اجلامعات  كل  ي�سمل  اأن��ه 
احل���ج���م يف ال���ري���ف ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي مثل 

جامعة "بو�ستك" يف "بوهانغ". 
م��ع��ظ��م  "كيم"  حت����ذي����ر  وي�������س���م���ل 

مدير جامعة 
»بوستك« الكورية 

يحذر: أفيقوا
يا جامعات بالدي!

الثورة الصناعية 
القائمة على 
التعليم قادمة 
من ماليزيا

المصدر: صحيفة
New Straits Times الماليزية 

اأدرجت وزارة التعليم العايل املاليزية منهجا جديدا مع تغير املنهج القدمي تدريجيا، ل�سمان اأن املوؤ�س�سات التعليمية التابعة 
لها ت�ساير التغرات اجلذرية يف التقنية يف القت�ساد الوطني والدويل.

واأعلن وزير التعليم العايل املاليزي »داتوك �سري اإدري�س جو�س« Datuk Seri Idris Jusoh )ال�سورة( اأن وزارته �سكلت 
جلنة ل�سمان اأن اجلامعات اأعدت بدقة، مهنين يلبوا احتياجات �سوق الوظائف يف الوقت احلايل وامل�ستقبلي.

بني  يف�سل  وال مكان جل��دار  منا�سبا؛  يعد  اأ�سحى قدميا، ومل  ال��ذي  القدمي  املنهج  نغري  تدريجيا  »اإن��ن��ا  ال��وزي��ر  واأك��د 
اجلامعات وال�سناعات، ولدينا برامج مثل برنامج روؤ�ساء اجلامعات والأ�ساتذة، حيث يعمل روؤ�ساء ال�سركات اأ�ساتذة زائرين يف 

اجلامعات لتدر�ص للطاب«.
  وياأتي روؤ�ساء تنفيذيون اإلى اجلامعة ملدة 20 اإلى 30 �ساعة يف العام؛ ليكونوا مبثابة اأيقونة للطاب ومل�ساركتهم املعرفة 
اإعادة النظر يف املنهج القادم و�سياغة طرق  واخلرة واملمار�سات اجليدة يف �سورة حما�سرات، ومن ثم يكونوا قادرين على 

جديدة للتدري�ص ت�ستطيع اأن ت�سمن زيادة يف توظيف الطاب.
ومن الآن وافق اأكر من 70 رئي�سا تنفيذيا على امل�ساركة يف الرنامج.

جاء هذا يف اإطار رد الوزير على �سوؤال طرح عليه يف حوار تلفزيوين بعنوان »الوزير: �سوؤال وجواب« وكان �سوؤال احللقة 
بعنوان »هل الوزارة م�ستعدة لتبني الثورة ال�سناعية الرابعة اأم ل؟«.

POSTECH
President
Kim Doh-yeon

مثال حل�ساب تكامل دالة )امل�ساحة الرمادية(
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التأسيس
1973 ع��ن��دم��ا ك��ان��ت امل����راأة احل��دي��دي��ة 
الأ����س���ب���ق  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وزراء  رئ���ي�������س 
م��ارغ��ري��ت ت��ات�����س��ر وزي����رة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

الباد.

فكرة الجامعة
ط���رح ف��ك��رة ت��اأ���س��ي�����ص اجل��ام��ع��ة بع�ص 
يف  وتتمثل  اأك�سفورد،  جامعة  خريجي 
و���س��ع من����وذج ل��ل��ج��ام��ع��ات الأم��رك��ي��ة 

اخلا�سة يف الباد.

العضوية
اأع�ساء »جتمع  جامعة باكنغهام �سمن 
اجل���ام���ع���ات ال���ري���ط���ان���ي���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة« 
وي�سم   ،2015 ع��ام  تاأ�سي�سه  مت  ال���ذي 
اأن  وي����ع����د  رب���ح���ي���ة  8 ج���ام���ع���ات غ����ر 

»را�سل«  جامعات  لنموذج  بديا  يكون 
ال�سهرة.

التصنيف
ح�سلت اجلامعة عام 2016 على جائزة 
بريطانية  جامعة  اأف�سل  عن  »تاميز« 
من ناحية نوعية التعليم يف بريطانيا، 
���س��ح��ي��ف��ة  و����س���ع���ت   2013 ع������ام  ويف 
ال���16  املرتبة  ال���»غ��اردي��ان« اجلامعة يف 

يف بريطانيا

أشهر الخريجين
بارز  �سيا�سي  لن�سير:  م��ارك   •
يف احلزب املحافظني الريطاين.

واأغني  ثرية  كاتن:  ���س��وزان   •
ب�  ثروتها  تقدر  اأمل��ان��ي��ا،  ام���راأة يف 

22 مليار دولر يف يونيو 2017.
�سركة  موؤ�س�سة  اأرينغا:  جون   •
»اأوب��������ن م����ي����دي����ا«، وواح��������دة م��ن 
ال����ق����ارة  يف  ام�����������راأة   20 اأق����������وى 
جملة  ت�سنيف  ح�سب  الإفزيقية 

»فوربي�س«.

اللغة العربية..
إلى أين؟

حت��ولت  نعي�س  ونحن  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  احتفلنا  خلت،  اأي���ام  قبل 
ملحوظة يف املنظومة القيمية والفكرية ملجتمعاتنا.

عرفها  التي  املذهلة  التقنية  للتطورات  م�ساحبة  ج��اءت  التحولت،  هذه 
حياتنا  مقتحمة  املن�سرم،  الع�سرين  القرن  نهاية  منذ  الب�سري  الت�سال  حقل 
مبختلف  الذكية  للهواتف  اجلديدة  التطبيقات  ظهور  مع  خا�سة  ويومياتنا، 
ال��ع��دي��د من  اأ���س��ب��ح  امل��ت��ع��ددة، حتى  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي  اأج��ي��ال��ه��ا، و�سبكات 
لغة  با�ستخدام  الت�سالية  الو�سائل  ه��ذه  عر  تتم  زماننا  يف  النا�س  حمادثات 
عربية هجينة جتمع بني احلروف العربية واالإجنليزية ممزوجة باأرقام ورموز 

وغرها!
وخا�سة  املن�سفن،  الغربين  العلماء  م��ن  الكثر  متجيد  م��ن  وبالرغم 
امل�ست�سرقن منهم للغة العربية، والعراف بدورها يف التطور الإن�ساين، ويف 
اأمثال  الفكرية،  املوؤلفات  من  العديد  خ��ال  من  احلديثة  الأوروب��ي��ة  النه�سة 
كتابه  يف  ح  و�سَّ ال��ذي  لوبون«  »جو�ستاف  ال�سهر  الفرن�سي  الفيل�سوف  اأعمال 
اللغة  ودور  العربية،  احل�����س��ارة  اأجم���اد  ال��ع��رب«،  »ح�����س��ارة  ب���  امل��و���س��وم  ال�سهري 
اأننا ناحظ يف ع�سرنا الراهن،  اإل  العربية، وتاأثرها يف م�سار وتقدم العلوم، 
مواقع  على  �سبابنا،  من  الكثر  ل��دى  العربية  باللغة  للتحريف  كبرا  تف�سيا 
ظهور  اإل���ى  اأدى  مم��ا  املختلفة،  اجل��دي��د  الإع����ام  تطبيقات  وع��ر  الإن���رن���ت، 
ممار�سة لغوية جديدة ت�سمى ب »االجنلوعربية« حتددت معاملها ب�سفة وا�سحة 
يف جمتمعاتنا، حمدثة ارتباكا يف املفاهيم املرتبطة بالكلمات، والقيم ودللتها 
وجعلت  ال��زم��ان،  من  لقرون  العربي  واحل�ساري  الثقايف  امل��وروث  يف  الرا�سخة 
اأو�ساطها ينتابها كثري من االغرتاب والت�ستت الفكري واال�سطراب  الوعي يف 

يف الهوية والنتماء.
ل  العربية،  اللغة  كتابة  يف  الن��ح��راف  ه��ذا  مثل  اأن  الأم���ر،  يف  والعجيب 
يبني  مما  وغريها،  واالأملانية  والفرن�سية  كاالإجنليزية  االأخ��رى  اللغات  تعرفه 

عمق الأزمة الكبرة التي يعاين منها العقل العربي املعا�سر.
لها  �سيكون  الظاهرة  هذه  ف��اإن  والل�سانيات،  اللغة  يف  املخت�سن  وبح�سب 
تداعيات خطرة على اللغة العربية ومكانتها يف املجتمع اإذا مل يتم جمابهتها 
والثقافة،  الإع���ام  و�سائل  ع��ر  امل�ستمرة  التوعية  خ��ال  م��ن  لها  والت�سدي 
العربية،  للغة  الهجن  ال�ستعمال  ا�ستخدام  تفادي  ب�سرورة  التعليم،  ومناهج 
اإلى بناءات قيمية �ساربة، يف عمق  التي ترمز  والتم�سك بقواعدها ال�سحيحة 

الراث احل�ساري الأ�سيل لاأمة العربية والإ�سامية.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

فرنسا
ف�����از 18 ع���امل���ا م����ن ع���ل���م���اء ال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة الم��رك��ي��ة، واأم���اك���ن اأخ���رى 
ب��اأرف��ع  ب��امل��ن��اخ  ال���ع���امل، خمت�سن  م��ن 
ال��ذي  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  م��ن  ج��ائ��زة 
�سورة  يف  اليوروهات  ماين  منحهم 
الفرة  ط��وال  فرن�سا  اإل��ى  للعودة  ِمَنح 
الرئي�س  ولي��ة  من  املتبقية  الرئا�سية 

الأمركي احلايل دونالد ترامب.
كوكبنا  �ستجعل  اخل���ط���وة  »ه����ذه 
ع��ظ��ي��م��ا م����رة اأخ������رى« ع��ل��ى ح���د ق��ول 
اإمي��اءة  يف  ماكرون،  الفرن�سي  الرئي�س 
اأثناء حملته النتخابية  ل�سعار ترامب 

»لنجعل اأمركا عظمى مرة اأخرى«. 
وج��اء الإع���ان عن ه��ذه املناف�سة 
بعد �ساعات من اعان الرئي�س ترامب 

ان�سحاب الواليات املتحدة من اتفاقية 
ب��اري�����ص ل��ل��م��ن��اخ. ج����اء ذل����ك يف م��ق��ال 
يف   ال�سحفي  كوربت«  »�سيلفيي  �سطره 

وكالة اأ�سو�سياتد بري�س.

روسيا
جامعة  نظمت  الرو�سية  العا�سمة  يف 
البتكارات  منتدى  احلكومية  مو�سكو 
الرابع، و�سط ح�سور مكثف من ممثلي 
ال�سركات واملعاهد العلمية. ومت خال 
امل���ن���ت���دى ع���ر����س اخ����راع����ات ج��دي��دة 

للطاب امل�ساركني يف هذه الفعالية.

اإلمارات
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
الإماراتية ا�سراتيجية التعليم العايل 

لدعم  تهدف  والتي  م��وؤخ��را،  الوطني، 
م��ق��اي��ي�����س وج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
اأف�����ادت �سحيفة  الم������ارات ح�����س��ب م���ا 

»غلف نيوز«. 
وتاأتي هذه ال�سراتيجية يف اإطار 
جهود الوزارة لتنفيذ نظم تعليمية لها 

�سبكة متكاملة.
اجلديدة  ال�سراتيجية  وتعتمد 
ع��ل��ى اأرب�����ع م��ك��ون��ات رئ��ي�����س��ة: اجل���ودة 
والب��������������داع وال����ف����اع����ل����ي����ة وال����ع����اق����ة 
تطبيقها  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ة،  ذات 
ال��ت��ط��ورات  وت��ه��دف  ت��دري��ج��ي.  ب�سكل 
الطاب  م��واه��ب  ب��ن��اء  اإل���ى  التعليمية 
يف مرحلة التعليم العايل والعام، وفقا 
الإم��ارات��ي  التعليم  وزي��ر  لت�سريحات 

ح�سن اإبراهيم احلمادي.

ماليزيا
ت��ع��م��ل »���س��اي��ر ���س��ي��ك��ي��ورت��ي م��ال��ي��زي��ا« 
وهي الوكالة الوطنية املخت�سة بالأمن 
وال��ت��ي تعمل حت��ت مظلة  ال�����س��ي��راين 
عن  والب����داع،  والتقنية  العلوم  وزارة 
لتطوير  املاليزية  اجلامعات  مع  كثب 
مواهب تغطي جمموعة من اخلرات 

يف جمال الأمن ال�سيراين.
للوكالة  التنفيذي  الرئي�س  واأك��د 
»اأمري الدين عبد الوهاب« اأن العاملني 
يف جم��ال الأم��ن ال�سرباين يف الباد 
العامل،  دول  كافة  قلة يف  قلة، كما هم 
وي��ج��ب اأن ي��ت��م ت��ط��وي��ر م���ه���ارات من 
تظهو لديهم املوهبة ملواجهة الأخطار 
املتنامية، ال�سيما مع قرب حلول الثورة 

ال�سناعية الرابعة.

جامعة باكنغهام
The University Of Buckingham
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و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ا�ستعمل 
رجا على ال�سدقات؛ فلما عاد قدم بها 
و�سلمها اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
وا�ستاأثر باأموال زعم اأنها اأهديت اإليه، 
»اأف���ا جل�ص يف  النبوي  ف��ك��ان اجل���واب 

بيت اأبيه واأمه حتى تاأتيه هديته« 
»���س��ّب��ع ن��ف�����س��ك« ���س��ع��ار ي��دخ��ل به 
ب��ع�����س ال���ن���ا����س امل���ن�������س���ب احل���ك���وم���ي، 
والرابح عندهم من يخرج من من�سبه، 
اأح��رزه��ا  ظنه  يف  بغنائم  ك��ر،  اأم  �سغر 
التي  العتبارية  �سخ�سيته  اأو  بنفوذه 
�سخ�سه،  من  ل  وظيفته  من  اكت�سبها 
ت�ستحل  غ��ري��ب  منطق  نف�سك«  »���س��ّب��ع 
امل�سالح  �سبيل  يف  ال��ع��ام��ة  الأم����وال  ب��ه 
ال�����س��خ�����س��ي��ة داف����ع����ه ���س��ع��ف الإمي������ان 

واملراقبة للرحمن.
غ��ل��ه��ا من  �سملة  ع���ذب يف  ف��رج��ل 

�سلى  اهلل  ر�سول  مع  َخْيَر  ي��وم  غنائم 
»وم��ن  امل�سلمن  دون  و���س��ل��م  عليه  اهلل 
يغلل ياأت مبا غل يوم القيامة ثم توفى 

كل نف�س ما ك�سبت وهم ل يظلمون«.
�سيطاين  م��ن��ط��ق  ن��ف�����س��ك«  »���س��ّب��ع 
ي��دخ��ل ب��ه الإن�����س��ان احل���رام اإل���ى بطنه 
وب��ط��ون اأه��ل��ه وول����ده »وك���ل حل��م نبت 
م���ن ال�����س��ح��ت ف���ال���ن���ار اأول������ى ب����ه« وك��م 
ال��زم��ان �سنوفا من ه��وؤلء ابتلي  اأران���ا 
يف ن��ف�����س��ه واأه����ل����ه وول�������ده ب��امل�����س��ائ��ب 

والأمرا�س.
ف�سيحة  ���س��ب��ي��ل  ن��ف�����س��ك«  »���س��ّب��ع 
احراما  بالأ�سابع  اإليه  ي�سار  ك��ان  ملن 
�سر  باعتبار من�سبه وجميل  وتقديرا 
ويتاأذن  الزمان  عليه  فيدور  عليه؛  اهلل 
اهلل باأخذه فينال ف�سيحة تلحق بذريته 

ل يجرها �سيء فا نافع ول مغيث. 

»����س���ّب���ع ن��ف�����س��ك« اأن���ان���ي���ة ال��ف��رد 
ب��ت��ع��ط��ي��ل م�����س��ال��ح الآخ���ري���ن ون��ه��ب 
الأم��وال العامة بغر حق ونبذ ذوي 
الذين  الفا�سدين  وتقريب  الكفاءات 
ي��ت�����س��رون وي��ع��ي��ن��ون ع��ل��ى ال��ق��ب��ي��ح، 
وع��ل��ى ال���راخ���ي وف�����س��اد امل��ن��ت��ج لأن��ه 

مبني على ف�ساد. 
لقد �سطر �سلمان بن عبدالعزيز، 
ت�سكيل  امل��ل��ك��ي  ب���اأم���ره  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
اللجنة العليا ملكافحة الف�ساد، برئا�سة 
�سمو ويل العهد حروفا من نور لبيان 
اأثر الف�ساد املايل على الفرد والدولة 
اأعقب  ثم  ال�سرعي جتاهه،  والواجب 
ال���ق���ول ب��ال��ف��ع��ل ل��ن��ق�����س ك���ل منطق 
ال��ع��ام��ة  الأم������وال  ب��ه  ت�ستحل  ف��ا���س��د 
وي��ت��و���س��ل ب���ه اإل�����ى ت��ع��ط��ي��ل م�����س��رة 

النماء لوطننا الغايل.

غاية العمل التطوعي
شهد إبراهيم

كلية اللغات والترجمة

يعي�ص االإن�سان خال حياته عددا من التجارب، التي ت�سهم يف تطوير 
خراته وت�سقل اآدميته، ومن اأف�سل التجارب التي ميكن اأن يعي�سها 
الإن�سان يف احلياة، العمل التطوعي. فاملتطوع، هو ال�سخ�س الإيجابي 
الذي يحاول امل�ساعدة يف اأي جمال ي�ستطيع اأن ينجز فيه عما بدون 

مقابل. 
وممار�سة العمل التطوعي تعد رمزا من رموز الأمم وهو مقيا�س 
يف  اأف��راده��ا  ل��دى  الرغبة  زادت  تقدمت  فكلما  وازده��اره��ا،  لتقدمها 
االأعمال  االن��خ��راط يف  اأف��راده��ا يف  واأق��ب��ل  التطوعي  العمل  ممار�سة 

التطوعية اخلرية. 
ويتيح العمل التطوعي فر�س التعاون بن اأفراد املجتمع، وينمي 
الفرد ويزيد من احرتام االآخرين له، كما ي�ساهم يف اإك�ساب املتطوعني 

خرات ميدانية واإدارية تعينهم يف حياتهم اخلا�سة والعامة.
اأو  خ���رات  التطوعي يف جلب  العمل  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ك��م ميكن 
اأموال للموؤ�س�سة وتبادل اخلرات، واإبراز ال�سورة الإن�سانية للمجتمع 
وتدعيم التكامل بني النا�ص، كما يزيد من حلمة التما�سك الوطني، 
اإ�سافة اإلى اأنه ظاهرة مهمة للداللة على حيوية ال�سعوب واإيجابيتها؛ 
لذلك يوؤخذ موؤ�سرا على مدى تقدم ال�سعوب، ف�سًا عن كونه واجبا 

دينيا ووطنيا.
وت�سعى  ل��ه«.  خ��ر  فهو  خ��راً  تطوع  »فمن  تعالى  اهلل  يقل  اأمل 
الدول لغر�س لبنة التطوع يف نفو�س اأفراد املجتمع، وهو ما ناحظه 
عليه  والق��ب��ال  التطوعي  العمل  انت�سار  م��ن  املا�سية  ال��ف��رة  خ��ال 
النتماء  زي��ادة  ي�ساهم يف  وال��ذي  العمل  ه��ذا  ي��دل على عمق  ب�سغف 

للمجتمع والت�سحية من اأجله.
لذلك ال بد لنا من ا�ست�سعار قيمة العمل التطوعي ودفع اأوالدنا 

من �سن مبكرة لحرام هذا العمل والقيام به. 
أ. د أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 

ّسبع نفسك
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»و�سائل حت�سن اخلدمات«  املو�سوع  هذا 
هو ركن من �سميم علم اجل��ودة، والذي 
فحينما  والتطوير،  التح�سن  دوام  يعني 
اإلى حّد  اأو اخلدمة  املنتج  م�ستوى  ي�سل 
معن يبداأ العمل يف الرتقاء به اإلى درجة 
اأعلى واأرقى واأف�سل، وهكذا تظل الرغبة 
اإه��م��ال  ف����اإن  واإال  ق��ائ��م��ة؛  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
ه���ذا اجل��ان��ب امل��ه��م ي��ب��ع��ث ع��ل��ى اجل��م��ود 
اأو  املوؤ�س�سة  اإلى خروج  وي��وؤدي  والتخلف، 
وال��ع��م��ل،  التناف�س  ���س��اح��ة  م��ن  اجل��ام��ع��ة 
اإل����ى درج����ة �سعيفة يف  ال��و���س��ول  ورمب����ا 

الأداء اأو الإفا�س بالن�سبة لل�سركات.
واأك�������ر م���ث���ال���ن ل���دي���ن���ا يف ال���وق���ت 
يف  العماقتان  ال�سركتان  هما  ال��راه��ن، 
و  املحمولة  للهواتف  »نوكيا«  جمالهما: 
الفوتوغرايف،  الت�سوير  لأدوات  »ك��وداك« 
فلقد انقر�ستا واأ�سبحتا �سيئا من املا�سي 

حينما مل تدركا اأهمية وقيمة التطوير.
يف ع��ل��م اجل�����ودة اجل��م��ي��ع يف م��وق��ع 
وامل�����س��ارك��ة  للم�ساهمة  م��دع��وون  ال��ع��م��ل 
�ساملة  فامل�سئولية  واأفعالهم،  باأفكارهم 

واأهم هذه الو�سائل هي:

Audit التدقيق أو التقييم
ل�سهولة  االنت�سار  وا���س��ع  االأ���س��ل��وب  وه��ذا 
اإجرائه وعظيم فائدته، وميكن القيام به 
اإما ب�سفة دورية اأو عند الطلب، حيث يتم 
عند  اأو  اخل��دم��ة  تقدمي  كيفية  مراجعة 
�سكوى  وج��ود  حالة  اأويف  املنتج  جهوزية 
ال��ن��ظ��ر يف  ب��غ��ر���ص  وذل���ك  امل�ستفيد،  ِم���ن 
وج��ود  ع��ن  للك�سف  اأو  ق�سور  اأي  ح��دوث 
للم�ستهلك  اإر�ساء  جتنبها  يتحتم  عيوب 

وترويجا لل�سلعة.

المقارنة باألفضل 
Benchmarking

اإنتاجية  اأو  خدمية  موؤ�س�سة  اأي  حق  من 
اأن ت�����س��ع��ي ل��ل��ح��اق ب��امل�����س��ت��وى الأف�����س��ل 
الذي ا�ستطاعت موؤ�س�سة اأخرى مناف�سة 
ال���و����س���ول اإل���ي���ه؛ ط���امل���ا ك���ان���ت امل��ن��اف�����س��ة 
ب��اأن  علما  والأخ�����اق،  ب��الأم��ان��ة  مت�سمة 
ال��ف��ج��وة يف اجل������ودة ب���ن الإث���ن���ت���ن قد 
اجلهتان  ك��ان��ت  اإذا  متباعدة  دوم���ا  تظل 
ح���ري�������س���ت���ن ع���ل���ى حت�������س���ن وت���ط���وي���ر 

ن�ساطهما.

 Tracer تعقب المسار
Methodology

ه�����ذه ال���ط���ري���ق���ة ه����ي اإح�������دى ال���ط���رق 
اخل��دم��ات  ج����ودة  ت��ق��ي��ي��م  يف  امل�ستعملة 
م�ستوى  م��دى  بتعقب  وذل���ك  الطبية، 
تطاأ  اأن  منذ  للمر�سى  املقدمة  اخلدمة 
اأقدامهم املن�ساأة ال�سحية �سعيا للعاج، 
ع���ب���ورا ب��ك��ل الأم����اك����ن والأق�������س���ام ال��ت��ي 
م����ّر ب��ه��ا امل��ر���س��ى ح��ت��ى خ��روج��ه��م من 
على  اال�ستدالل  بغية  وذل��ك  امل�ست�سفى، 
اخلدمة  منظومة  يف  ال�سلبية  الفجوات 
يف  ورغ��ب��ة  ل��ت��ك��راره��ا  حتا�سيا  ال�سحية 
الرت����ف����اع مب�����س��ت��وى اخل���دم���ة امل��ق��دم��ة 

للمحتاجن لها . 
�سنن  م��ن  التح�سن  و���س��ائ��ل  ختاما 
الن��دث��ار  م��ن  ينجو  اأن  اأراد  مل��ن  احل��ي��اة 
وال�سياع ولهذا كل ما له عاقة باجلودة 
اأن ي��ك��ون دائ���م���ا يف و���س��ع ح��رك��ي  ع��ل��ي��ه 
ق��ادرا  يظل  لكي  التح�سني؛  اإل���ى  ه���ادف 
ع��ل��ى ال�����س��م��ود وال��ث��ب��ات يف م��ن��اخ ج���اد ل 

يعرف املداهنات ول املجامات.

وسائل تحسين الخدمات

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

ازده���اراً  �سهد  ينق�سي،  ميادي  ع��ام 
اأ�ساطر  خلفه  ت��رك  لوطن  واإزه����اراً 
االأولني، و�سعى لتحقيق اآمال ال�سباب 

الواعد. 
الثالثة  ب��ال��ذك��رى  احتفلنا  وق��د 
لبيعة امللك �سلمان، ملكاً لهذا الكيان 
بعد  ي��وم��اً  املتعاظم  والبلد  العظيم، 
عامها  يف  اململكة  ���س��ه��دت  ف��ق��د  ي���وم. 
جميع  على  م�ستقبلية  قفزة  الأخ��ر 
والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  الأ���س��ع��دة 
والج����ت����م����اع����ي����ة، ب����ال����رغ����م م����ن ك��ل 
�سد  ج��ن��وب��اَ  فا�ستب�سلت  ال��ت��ح��دي��ات. 
كل من يحاول امل�سا�س باأر�س وطنها، 

وحاربت  اليمن،  يف  اأ�سقائها  واأرواح 
االإره�����اب ب����دءاً مب��ن ظ��ن اأن ح��زام��ه 
و�سواًل  اجلنة،  لدخول  ب��اب  النا�سف 
للدول والكيانات واملنظمات الداعمة. 
ت�ستغنى  عقود  منذ  م��رة  ولأول 
بن�سبة  النفط  ع��ن  ال��دول��ة  ميزانية 
امل��ق��ب��ل  ال����ع����ام  يف  ف����الإن����ف����اق   .  %40
���س��ي��م��ول م����ن ال���ن���ف���ط ب��ن�����س��ب��ة %50 
ل���ل���واردات  و%30   ،%90 ك����ان  ب��ع��دم��ا 
اإل  ي�����دل  ال��ن��ف��ط��ي��ة. وه������ذا ل  غ����ر 
الوطني  التحول  خطتي  جن��اح  على 
وروؤية 2030. فالنفط  م�ستقبله غر 
اأن��ه  كما  واح��ت��ي��اج��اً؛  ���س��ع��راً  م�سمون 

مهدد بالنفاذ، مما اأوجب التقليل من 
العتماد عليه والتوجه للواردات غر 

النفطية.
وعلمياَ  وث��ق��اف��ي��اّ  اجتماعياً  اأم���ا 
فتقدمنا ملحوظ ، فرنى من ابنائنا 
 ، الف�سائية  ن��ا���س��ا  ع��ل��م��اء  ج���اور  م��ن 
املراكز  واحتل  وعاملياَ  علمياً  وناف�س 

الأولى يف جمالت عدة. 
منفتحا،  جمتمعا  اأ�سبحنا  كما   
نتقبل وب�سدر رحب ما كان مرفو�ساً 
ثمانينيات  و  �سبعينيات  يف  وحم��رم��اً 
القرن املا�سي، وها نحن نتخل�س من 
الروا�سب العالقة منذ زمن ال�سحوة. 

ف�����امل�����راأة ���س��ت��ق��ود ���س��ي��ارت��ه��ا ب��ج��ان��ب 
املجتمع.  وت��ق��ود  منا�سب  ت��ق��ود  اأن��ه��ا 
وازده�������رت ���س��ن��اع��ة ال��رف��ي��ه ف��رى 
جميع  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ه��رج��ان��ات 
الغنائية  احل��ف��ات  وع����ودة  امل��ن��اط��ق، 

وال�سماح بدخول ال�سينما.
و���س��رنى  قليلة؛  ���س��ن��وات  كلها 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وه��ي 
ت�����س��ل ال����ى ق��م��ة ق��ف��زت��ه��ا. فيجب 
على كل مواطن اأن يدعمها، ويقف 
ي��ق��ال عنها من  م��ا  ك��ل  ���س��د  معها 
نحن،  فالوطن  وت��ره��ات،  اإ���س��اع��ات 

ونحن الوطن.

السعودية
..قفزة مستقبلية
أمل أبو مديني
قسم اإلعالم واالتصال

ك���ان ه��ن��اك رج���ل ع��ج��وز ي��ع��ي�����س مع 
متوا�سعة  مزرعة  لهم  وكان  زوجته، 
ما  كل  هذا  ودجاجة،  و�ساة  بقرة  بها 
حياتهم  الدنيا،  حطام  م��ن  ميلكون 
ينغ�س  مل  وه��ادئ��ة،  هانئة  م�ستقرة 
لهم  ي��دع  ل  ف���اأر خبيث  غ��ر  عليهم 
ال��رج��ل  ف���ق���رر  اإل وق���ر����س���ه،  ���س��ي��ئ��ا 

ا�سطياده وقتله
اأح�سر العجوز م�سيدة للفئران 
وو�سعها يف املكان املنا�سب، خرج الفاأر 
كعادته كي ميار�س هوايته يف الإف�ساد، 
وق���ر����س م���ا ي�����س��ادف��ه م���ن احل��ب��ال 
واالأخ�ساب والطعام والفرا�ص، فراأى 
امل�سيدة وقد ن�سبت يف طريقه، فجّن 
ج��ن��ون��ه، واأخ����ذ ي��ج��ري م��ن ه��ن��ا اإل��ى 
اإل��ى البقرة،  ال��ذه��اب  ث��م ق��رر  هناك 
ع��ل��ه ي��ج��د ع��ن��ده��ا م���ا ي��ذه��ب ه��م��ه، 

ويك�سف غمه.
وم�ستنِجدا  �ساكيا  اإل��ي��ه��ا  ذه���ب 
وحم�������ذرا م����ن وج������ود م�����س��ي��دة ق��د 
واأع��ي��ن��وين  اح��ذروه��ا  ن�سبت وق���ال: 

على التخل�س منها.
فقالت البقرة:  اأكل هذا حا�سل 
واأنا ل اأدري! غداً �سترمل الثران، 
ع��ن وجهي  اغ���رب  ال��ع��ج��ول،  وتتيتم 
فهذه  اأرف�سك،  اأن  قبل  الفا�سق  اأيها 
امل�سيدة ن�سبت لك وال �ساأن يل بها، 

وعليك اأن تتحّمل نتيجة اأفعالك.
ت��رك��ت��ه وع��ب��ث��ا ح�����اول اإق��ن��اع��ه��ا 
الأم���ر ج��د خطر، فتوجه نحو  ب��اأن 
ال�ساة واأخرها باخلر املفزع، فقالت 
ال�ساة: اأهذا ما جئت حتذرين منه؟! 
هذا يوم ال�سعد اأن نتخل�ص منك، وما 
اأنا يف امل�سيدة، وهل تظن اأين  دخلي 

�ساأقع فيها، ابتعد عني.
ت��رك��ه��ا ال����ف����اأر: ث���م ت���وج���ه نحو 
ال��دج��اج��ة ع��ل��ه ي��ج��د ع��ن��ده��ا م���ا مل 
فحذرها  وال�ساة،  البقرة  عند  يجده 
م����ن امل�������س���ي���دة واأن�����ه�����ا ق����د ن�����س��ب��ت، 
ف�ساحت الدجاجة وولولت، وهاجت 
وماجت، وطلبت منه الت�سال بفرقة 
الإنقاذ! ثم التفتت اإليه وقالت: هذه 
امل�����س��ي��دة ل��ك اأي��ه��ا ال��ف��ا���س��ق امل����وؤذي، 
اأداء  ع���ن  ت�����س��غ��ل��ن��ي  ول  ع��ن��ي  اب��ت��ع��د 

واجباتي.
ح����زن ال���ف���اأر م���ن ه����ذه ال�����ردود، 
وانزوى بعيدا عن امل�سيدة يفكر كيف  

ياأخذ حذره منها.
ويف ليلة من الليايل غر املقمرة 
���س��م��ع��ت ال���ع���ج���وز ����س���وت امل�����س��ي��دة، 

نحو  وت��وج��ه��ت  فرا�سها  م��ن  فقامت 
اأب�����دا يف اأن  امل�����س��ي��دة وه���ي ال ت�����س��ك 
ال����ف����اأر اأ����س���ح���ى ����س���ري���ع���ا  ف���اأخ���ذت 
العجوز تتح�ّس�س امل�سيدة يف الظام، 
يلتقيان  الأفعى  بنابي  �سعرت  وفجاأة 
امل�����س��ي��دة قد  اأن  وات�����س��ح  ي���ده���ا،  يف 

ا�سطادت اأفعى ولي�س فاأرا.
�سرخت العجوز من �سدة الأمل، 
ووقعت مغ�سيا عليها، قام الرجل من 
نومه مذعورا فراأى زوجته �سبه جثة 
ال�سرعة  ج��ن��اح  اأخ��ذه��ا على  ه��ام��دة، 
اأع���ط���ي���ت بع�س  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى وق����د 
امل�������س���ادات احل��ي��وي��ة، ث���م ط��ل��ب منه 
رئي�س الأطباء اأن ي�سقيها مرقة دجاج 
نحو  �سريعا  ال��رج��ل  ف��ت��وج��ه  ب��ل��دي، 
وذبحها،  بالدجاجة  واأم�سك  البيت 

و�سلقها و�سقى زوجته مرقتها.
بالأمر فتوجهوا  �سمع اجل��ران 
لاطمئنان  وزوج��ت��ه  ال��رج��ل  لبيت 
اأن ي��ذب��ح  ع��ل��ي��ه��ا، ف��ا���س��ط��ر ال���رج���ل 
ل��ه��م اخل�����روف ك���ي ي��ق��وم ب��ال��واج��ب 
العجوز  توفيت  اأي���ام  وب��ع��د  نحوهم، 
من  املعزين  وبقية  الأق��رب��اء  فتوافد 
ثاثة  داره  وا�ستوطنوا  وهناك،  هنا 
العزاء، ومل يكن من  �سنة  اأي��ام لأداء 
بد من ذبح البقرة كي يقوم بالواجب 
جت�����اه الأع���������داد ال���غ���ف���رة ف��ذب��ح��ه��ا 

وقدمها لهم.
اأخ����ي ال���ق���ارئ ال���ك���رمي: اأح�����س��ر 
الفاأر،  على  للق�ساء  امل�سيدة  الرجل 
كل  فيها  ووق���ع  ب��ح��ذره،  منها  فنجا 
اأن��ه��ا ل تعنيه  م��ن ت��ه��اون بها، وظ��ن 

ول �ساأن له بها.
ف���ا ت��ظ��ن ال�����س��ر ال�����ذي ي��ط��ال 
النار  اأن  اأو  اإل��ي��ك،  ي�سل  ل��ن  ج���ارك 
ال���ت���ي ان���دل���ع���ت يف ب��ي��ت��ه ل����ن مت��ت��د 

األ�سنتها لبيتك.
ك��ان  ول���و  ب��ال�����س��ر  ت�ستهن  ف���ا 
�سغرا، ول بالإثم ولو كان حقرا، 
من  واجلبال  قطرات،  من  فال�سيل 
م�ساعدة  يف  ت��ت��وان��ى  ف��ا  ح�سيات، 
اخل��ر،  عمل  يف  تق�سر  ول  ال��غ��ر، 
ما  ال��ع��ب��د  ع����ون  يف  اهلل  اأن  واع���ل���م 
اأن  اأخيه، واإي��اك  كان العبد يف عون 
تقول: اأنا ومن ورائي ال�سيل، ولكن 
ق��ل: اأن���ا وم��ن ورائ���ي اخل���ر، اأح��ّب 
لغريك ما حتبرُّ لنف�سك، فاإن ذلك 
م��ن ع��ام��ة الإمي�����ان، وي���د اهلل مع 
اجلماعة، ومن �سذ �سذ يف النار، ول 

تن�س م�سيدة الفاأر.

المصيدة والفأر

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

يعر  اأ�سوات  »جمموعة  لها،  جني  ابن 
بها كل قوم عن اأغرا�سهم«، فهل يكفي 
ال�سا�سة  على  يظهر  اأن  الإع����ام  رج��ل 
ويتحدث حتى يفهمه اجلمهور؟ يجيب 
الإع���ام  و�سائل  م��ن  ك��ث��را  ب���اأن  بلغيث 
املرئية كانت تعتقد واهمة اأن اجلمهور 
هو  العك�س  اأن  ح��ن  يف  ر�سائلها،  يفهم 
لغة  اختلفت  فمهما  وعليه  ال�سحيح؛ 
فاإنها تخ�سع حلقيقة  الإع��ام،  و�سائل 
ب�����س��ي��ط��ة وه������ي: ال����و�����س����وح، وال����دق����ة، 

واملبا�سرة.

معاول نسف
اللغة  ا�ستياءه من و�سع  بلغيث  واأب��دى 
ال��ع��رب��ي��ة، ف��ق��ال »ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
ال�سفة  يف  الأول����ى  اللغة  تعد  العربية 
واقعها  فاإن  املتو�سط،  للبحر  اجلنوبية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ار���س��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة، من 
خال احلوار والإنتاج الفكري، يتقهقر 
اإل������ى اآخ������ر ال�����س��ل��م ل���ت���اأت���ي ب���ع���د ال��ل��غ��ة 
نحو  اإل  بها  يتحدث  ل  التي  اليونانية 
10ماين! ومع تنامي و�سائل الت�سال 
عليها،  الإقبال  وكرة  انت�سارها،  و�سعة 
ازداد  املرئية،  الإع��ام  و�سائل  ول�سيما 
التوج�س من مغبة حتول هذه الو�سائل، 
مب��ا متلكه م��ن ن��ف��وذ ج��م��اه��ري، اإل��ى 
ا�ستقامة  وتف�سد  اللغة،  تن�سف  معاول 
ال��ل�����س��ان، وت��ه��وي ب��ال��ذوق ال��ل��غ��وي اإل��ى 
التاميذ  اأن  اإل���ى  م�سرا  احل��ظ��ي��ظ«،  
يقبعون اأمام جهاز التلفزيون اأكر مما 

يجل�سون فوق مقاعد الدرا�سة.
م��رح��ل��ة  اإك���م���ال���ه���م  »م�����ع  واأردف 
قد  التاميذ  يكون  الثانوية  ال��درا���س��ة 
ق�سوا 20 األف �ساعة م�ساهدة يف مقابل 
15األف �ساعة يف املدر�سة، ومع اإغراءات 
ال���و����س���ي���ل���ة الإع����ام����ي����ة ت��ق��ي��م ج�����س��را 
م��ت��ي��ن��ا م���ع ه�����وؤلء ت��ت�����س��ل��ل م���ن خ��ال��ه 
ق��ي��م م��ع��رف��ي��ة ع���دي���دة، ق���د ت�����وؤدي اإل���ى 
اأو على الأقل  اإزاح��ة ما تقدمه املدر�سة 

مزاحمته«.

زكريا حسين

ب���امل���رك���ز  ع���ل���م الج����ت����م����اع  اأ�����س����ت����اذ  دق 
الدكتور  باجلزائر،  تب�سة  يف  اجلامعي 
حن  اخل��ط��ر،  ناقو�س  بلغيث،  �سلطان 
قال اإن واقع اللغة العربية على م�ستوى 
امل��م��ار���س��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة، م��ن خ���ال احل���وار 
اآخ��ر  اإل����ى  يتقهقر  ال��ف��ك��ري،  والإن���ت���اج 
التي  اليونانية  اللغة  بعد  لتاأتي  ال�سلم 
ن��ح��و 10م���اي���ن،  اإل  ب��ه��ا  ي��ت��ح��دث  ل 
الإعامية  الر�سالة  با�ستغال  مو�سيا 
ل��ل��ف�����س��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة مب��ا ي��خ��دم لغة 
وتنمية  بها،  الرتقاء  يف  وي�سهم  ال�ساد 
وتنقية  ل��ل��م��ذي��ع��ن  ال��ل��غ��وي��ة  ال���ق���درات 

الف�سائيات من �سوائب الأخطاء.
اللغة  بلغيث  وب�سفة عامة، و�سف 
بن  املتداولة  الأزل��ي��ة  الأب��دي��ة  بالعملة 
النا�س، م�سرا اإلى اأنه »اإذا كانت الدول 
ُت��ن�����س��ئ ال���ق���وان���ن وت�����س��ن ال��ت�����س��ري��ع��ات 
باب  فمن  التزوير  من  العملة  حلماية 
التدني�س  م��ن  ال��ل��غ��ة  ُت�����س��ان  اأن  اأول����ى 
وال��ت��دل��ي�����س، ح��ت��ى ل ي��ت��ع��ر���س ال��ع��ل��م 

والفكر الذي حتمله لاإفا�س«.
و����س���دد يف ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة ب��ع��ن��وان 
»و�سائل الإعام واللغة العربية: الواقع 
واملاأمول«، على �سرورة تويل لغة ال�ساد 
دائما  تكون  حتى  والتطوير  بالتحديث 
بها  يحفل  التي  التحديات  م�ستوى  يف 

العامل املعا�سر.
وت�����اب�����ع »ح�����ي�����اة ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة 
وقدرتنا  لها  ا�ستعمالنا  رهن  وحيويتها 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع جم��ال��ه��ا، وح��م��ل��ه��ا على 
ال�ستجابة حلاجاتنا ل يتوفر اإل بقدر 
ممار�ستنا لها وحتميلها لتجارب ب�سرية 
كل  بن  توا�سل  لغة  واإبقاوؤها  جديدة، 
معطياتها  ل�ستات  جمعنا  ره��ني  العرب 
م��ت��ج��ددة  ع��م��ل  و���س��ائ��ل  يف  وجت�سيمها 
تطورها  متابعة  على  املتوا�سل  و�سعينا 

وتعهده«.
واإذا كانت اللغة تعني ح�سب تعريف 

المستوى المطلوب
وع������ن امل�������س���ت���وى ال����ل����غ����وي امل���ط���ل���وب 
م��ن رج���ل الإع�����ام الل���ت���زام ب���ه، ق��ال 
اإلى  اأن يتحدث  بلغيث »ل ُيطلب منه 
يف  يبالغ  ب��اأن  �سيبويه،  بلغة  اجلمهور 
ما  اأق�����س��ى  واإمن���ا  والتفا�سح،  التقعر 
اللغة  ق��واع��د  اح���رام  ه��و  ُيطلب منه 
واملعاير املنظمة لها، مما ي�سفي على 
اأ�سلوبه م�سحة من الأناقة واجلمالية، 
وي���ن���اأى ب���ه ع���ن الإ����س���ف���اف وال������رداءة 
والق�سور، وعليه يجدر مبن يت�سدى 
يف  التقدير  ُيح�سن  اأن  الإع���ام  ملهنة 
اإب����اغ ر���س��ال��ت��ه اإل���ى اجل��م��ه��ور بحيث 
ي��و���س��ل حم��ت��واه��ا اإل����ى امل��ت��ل��ق��ي دون 

التجني على اللغة تطرفا اأو ق�سورا.
غر اأن هذا ل يعني اأن يف اإمكان 
حم���ب���ي ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة، وه�����م ك��ر 
ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ك��م��ا نعتقد يف ط���ول 
وع���ر����س���ه، ال�����س��ك��وت دائ���م���ا ع���ن تلك 
امل���ج���زرة ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ح��ر اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة يف ك���ل ���س��اع��ة ودق��ي��ق��ة على 
ال�سا�سات ال�سغرة، يف معظمها، اإن مل 
املجزرة  تلك  عن  اأو  جمملها،  يف  يكن 
الأخرى التي تطاول اأب�سط املعلومات 
وبع�س البديهي منها، يف برامج عدة، 
اأو امل�ساركون  يتحدث فيها مقدموها، 
اأداء �سيئ  يف متثيل حلقاتها بلغة ذات 

اأو منحرف«.

مقترحات علمية
وخ����ل���������س ب���ل���غ���ي���ث اإل��������ى ج���م���ل���ة م��ن 
اإلى  ت�سهم  اأن  ميكن  التي  املقرحات 
جانب غرها من الروؤى يف اإعادة املياه 
ال��ل��غ��ة العربية  اإل���ى جم��اري��ه��ا وج��ع��ل 
العربية  ال��ن��ه�����س��ة  راف����دا م��ن رواف����د 

املن�سودة، على النحو الآتي:
الإعامية  الر�سالة  ا�ستغال   •
يخدم  مب��ا  العربية  للف�سائيات 
اللغة العربية وي�سهم يف الرتقاء 
الن�ساط  �سبط  خ���ال  م��ن  ب��ه��ا، 

باحث جزائري يوصي 
بتنمية القدرات اللغوية 

للمذيعين العرب

لل�سيا�سة  واإخ�ساعه  التلفزيوين 
الربوية ال�ساملة. 

• اإن���ت���اج امل�����س��ط��ل��ح��ات ال��ع��رب��ي��ة 
وت���روي���ج���ه���ا اإع���ام���ي���ا وامل��ت��اب��ع��ة 
امل�ستمرة لأن�سطة املجامع اللغوية 
وم�����راك�����ز ال���ت���ع���ري���ب وت���وظ���ي���ف 
ج���دي���ده���ا اإع����ام����ي����ا ح���ت���ى جت��د 
ه���ذه امل��ف��اه��ي��م ط��ري��ق��ه��ا ل��ل��ذي��وع 
اجل�����م�����اه�����ري، ول����ت����ك����ون ال��ل��غ��ة 
للتطور  م��واك��ب��ة  اأك����ر  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�����ع�����ريف وال����ت����ق����ن����ي ل���ل���ح�������س���ارة 
امل���ع���ا����س���رة، وي��ع��ف��ى امل�����س��ت��ع��م��ل��ون 
والناطقون بالعربية من توظيف 
هذه  عن  للتعبري  اأجنبية  األ��ف��اظ 

املنتجات احلديثة.
• نقل الوعي باللغة من م�ستوى 
اجلماهر،  م�ستوى  اإل��ى  النخبة 

ندوة تناقش الجهود الدولية للمملكة في خدمة اللغة العربية
امل�ستقبلية والتخطيط لها، ومناق�سة اآليات 
دعم  يف  املختلفة  ال�سعودية  اجلهات  اإ�سهام 
وتاأكيد  العربية،  خلدمة  الدولية  اجلهود 
وخدمتها  ال��ع��رب��ي��ة  بن�سر  امل��م��ل��ك��ة  ال���ت���زام 
�سورة  لعك�س  التوا�سل  ج�سور  ومد  دوليا، 
ال�سعودية يف خدمة اللغة العربية وريادتها 
اأثر  وبيان  ودوليا،  حمليا  ذلك  يف  الدائمة 
هذه اجلهود يف ارتفاع موؤ�سرات العربية يف 

ال�سنوات الع�سر الأخرة.
واأ�ساف الو�سمي اأن الندوة �سارك 
فيها خراء واأكادمييون �سلطوا ال�سوء 
على حمورين علمين، م�سرا اإلى اأن 
امل��ح��ور الأول ح��م��ل ع��ن��وان )اجل��ه��ود 

واملنظمات(،  املوؤ�س�سات  يف  ال�سعودية 
اإبراهيم  الدكتور  من  كل  فيه  و�سارك 
العثمان،  ف��اط��م��ة  وال��دك��ت��ورة  ال��زي��د، 
وال���دك���ت���ور م��اج��د احل���م���د، وحت��دث��وا 
اللغة  لن�سرة  ال�سعودية  اجل��ه��ود  ع��ن 
ال��ع��رب��ي��ة يف جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م، وجم��ال 
العربية يف  الإ�سامية، ودعم  ال�سوؤون 

املنظمات الدولية.
ال��ذي جاء  الثاين  املحور  و���س��ارك يف 
الأنظمة  يف  ال�سعودية  )اجل��ه��ود  ب��ع��ن��وان 
وامل��م��ار���س��ات( ك��ل م��ن: ال��دك��ت��ورة ح�سناء 
ال��ق��ن��ي��ع��ر، وال���دك���ت���ورة خ��ال��د ال��ق��و���س��ي،  
والدكتور  ال�سحيباين،  �سالح  وال��دك��ت��ور 

ال�سوء  واأل���ق���وا  ال�����س��ل��ي��م��ان،  ع��ب��داحل��م��ي��د 
على اجلهود ال�سعودية يف تر�سيخ العربية 
يف الأن���ظ���م���ة وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ل��غ��وي��ة، ويف 
ت��األ��ي��ف امل���ق���ررات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��وزي��ع��ه��ا، 
ودعم الرجمة من العربية واإليها، ودعم 

العربية يف الإعام.
ملقام  دعائهم  �سادق  املجتمعون  ورف��ع 
يحفظه  اأن  ال�����س��ري��ف��ن،  احل���رم���ن  خ����ادم 
اأن  اإل����ى  متطلعن  م�����س��رت��ه،  وي�����س��دد  اهلل 
هذه  املختلفة  ال�سعودية  املوؤ�س�سات  تواكب 
الرامج  باإطاق  الغالية  الوطنية  املنا�سبة 
واملبادرات النوعية يف متكن اللغة العربية 

ون�سر اجلهود ال�سعودية والتعريف بها.

باللغة  النزول  معناه  لي�ص  وذل��ك 
ال��ع��رب��ي��ة اإل�����ى درك�����ات الإ���س��ف��اف 
والب������ت������ذال ب����ل ال���ت���خ���ل�������س م��ن 
ل���غ���ة ال������دواوي������ن ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 
العربية  اللغة  لت�سبح  الإعامي، 
لغة تفكر اإعامي وعلمي تتكيف 
م����ع ال����ت����ح����ولت وت����ف����ي ب��غ��ر���س 
باأ�سالتها  وحتتفظ  احل��ال،  واق��ع 
وق���وت���ه���ا ب��ح��ي��ث ت������وؤدي ال��غ��ر���س 
التعبر  ب��ج��زال��ة  امل��ع��ن��ى  وت��ن��ق��ل 

و�سامة االأ�سلوب.
• ا�ستثمار الثورة الإعامية، ومن 
الف�سائي  ال��ب��ث  م��وج��ة  خ��ال��ه��ا 
ال����وح����دة  ت����ع����زي����ز  ال�����ع�����رب�����ي، يف 
على  والعمل  الإ�سامية  العربية 
اللغوي،  للن�سيج  الن�سجام  اإع��ادة 
وجت��ن��ب ال���دع���وات ال��رام��ي��ة اإل���ى 

العربي من  اخل��اف  تو�سيع هوة 
خال متزيق الن�سيج اللغوي اإلى 
املتنافرة  اللهجات  من  جمموعة 
التي تبث الفرقة اأكر مما جتمع 

ال�سمل العربي. 
لدى  اللغوية  ال��ق��درات  تنمية   •
من  الف�سائيات  وتنقية  املذيعن 
����س���وائ���ب اخل���ط���اأ ال���ل���غ���وي، ومم��ا 
ال�سك فيه اأن التزام القائمني على 
الإعام بقواعد اللغة من �ساأنه اأن 
وي�سعه  اللغوي  التطور  ي�سبط 
ال�سحيح في�سبح مثل  يف جم��راه 
ال��ن��ه��ر ت��دف��ق��ا ومن����اء، ودون ذل��ك 
اإل��ى  بالتحول  م��ه��ددة  اللغة  ف���اإن 
جم���م���وع���ة م����ن ال������رك الآ����س���ن���ة 
التي ت�سوه اللغة وجتعلها عر�سة 

لاأمرا�س والأوبئة.

ب�سرورة  اهتمامه  الو�سمي  واأب���دى 
ال��ت��ع��ري��ف ب��اجل��ه��ود ال�����س��ع��ودي��ة يف خدمة 
اللغة العربية، بعد اأن قام املركز بر�سدها 
ب��اح��ث��ا،   20 ن���ح���و  ف���ي���ه  �����س����ارك  ك���ت���اب  يف 
امل��ن��ا���س��ب��ات  ي�ستثمر  امل���رك���ز  اأن  م��و���س��ح��ا 
لتفعيل  ال���ك���رى؛  وال���دول���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
نفذ  حيث  اإليها،  النتباه  ولفت  براجمه، 
الدولية  العلمية عن اجلهود  الندوة  هذه 
خ��دم��ة  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
البيعة  ذك���رى  مبنا�سبة  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ل��ل��م��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
يف  ال��رام��ج  و�سمن  اهلل،  اأي���ده  �سعود،  اآل 
العاملي  العربية يف يومها  باللغة  الحتفاء 

امللك  م��رك��ز  نظم  التعليم،  وزي���ر  ب��رع��اي��ة 
خلدمة  ال���دويل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، يف ال���ري���ا����س م���وؤخ���را، 
خ��ادم  بيعة  ذك��رى  مبنا�سبة  علمية،  ن��دوة 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني، امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز، حفظه اهلل، بعنوان: "اجلهود 
يف  ال�سعودية  العربية  للمملكة  ال��دول��ي��ة 

خدمة اللغة العربية".
العام  ويف ه��ذا ال�سدد، وج��ه الأم��ن 
ل��ل��م��رك��ز، ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ال��ح 
ال���و����س���م���ي، ���س��ك��ره وت���ق���دي���ره اإل�����ى وزي���ر 
على  امل��رك��ز،  على  ال��ع��ام  امل�سرف  التعليم، 

رعايته الندوة.

الريادي  ال��دور  لتاأكيد  موؤخرا  ال��ذي جاء 
العربية  خدمة  يف  اململكة  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا امل��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ن 
ن�سو�ص  ذل��ك  اأك���دت  اإذ  وال����دويل،  املحلي 
عدة يف النظام الأ�سا�سي للحكم، ويف روؤية 
الوطن يف 2030، ويف غرها من الن�سو�س 

الت�سريعية املهمة.
 وجاءت الندوة ح�سب الو�سمي لتوثيق 
اأبرز الإ�سهامات الدولية للمملكة يف خدمة 
املبذولة  اجل��ه��ود  وتقييم  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة 
الأمثل  والتعامل  النجاحات  لتعزيز  �سعيا 
مع امل�ستجدات، وا�ستعرا�س م�سارات العمل 
الروؤى  ودرا�سة  الأولويات،  وبحث  احلالية 
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ثقافة

�ساركت جمموعة دول الحتاد الأوروبي 
يف ف���ع���ال���ي���ات م���ع���ر����س ج�����دة ال�����دويل 
ل���ل���ك���ت���اب يف دورت��������ه ال���ث���ال���ث���ة ب��ع��ن��وان 

»الكتاب ح�سارة« وذلك عر جناح الفن 
الأوروب��ي��ة، من  املتاحف  الإ�سامي من 
م�سمونها  يف  حت���وي  ل��وح��ة   36 خ���ال 
امل��ت��اح��ف  يف  الإ����س���ام���ي  وال���ف���ن  الإرث 

الأوروبية.
ل��ل��زوار من خال  اجلناح  وعر�ص 
ال�سور، اأندر القطع الإ�سامية الأثرية 
يف اإي��ط��ال��ي��ا واأمل��ان��ي��ا وع���دد م��ن ال���دول 
الأوروبية، من خال العاقة بن جتار 
اأوروب������ا م���ع اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ذي��ن 
على  متوزعة  جت��اري��ة  ن�ساطات  اأق��ام��وا 

اأر�س اجلزيرة العربية.
و���س��ه��د اجل���ن���اح اق���ب���اال ك��ب��ريا من 
ال������زوار ال���ذي���ن ع�����دوا اجل���ن���اح ف��ر���س��ة 
ف���ري���دة ل���اط���اع ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
اأث���م���ن ال��ق��ط��ع الأث����ري����ة امل��ع��رو���س��ة يف 

امل���ع���ر����س، خ���ا����س���ة واأن����ه����ا ق���ط���ع ت���رز 
احل�����س��ارة الإ���س��ام��ي��ة يف اأوج���ه���ا مبا 
حت��وي��ه م��ن ���س��ور لأه����م ال��ت��ح��ف التي 
حت��وي��ه��ا م��ت��اح��ف اأوروب������ا م���ن ال���راث 

الإ�سامي.
االحت��اد  دول  جناح  م�ساركة  وتعد 
االأوربي يف معر�ص جدة الدويل للكتاب 
الدول  بن  ثقافية  تظاهرة  م��رة،  لأول 
العربية  واململكة  جهة،  م��ن  الأوروب��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، ح��ي��ث 
عرفت الزوار بنوادر املقتنيات الراثية 
والفنية  الأث��ري��ة  والقطع  الإ�سامية، 
م���ن احل�������س���ارة الإ����س���ام���ي���ة م���ن ع��دة 
واإيطاليا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�سا  م��ن  متاحف 
باالإ�سافة  واإيطاليا،  وبلجيكا  والت�سيك 

اإلى عدة متاحف اأوروبية اأخرى.

+ 
ق

فا
آ

36 لوحة 
من االتحاد 

األوروبي بجناح 
الفن اإلسالمي 

بمعرض جدة 
الدولي للكتاب

اإذ  اليوم  ال�سحف  من  الكثر  تعي�سها 
ياحظ: 

• اإ�����س����اف����ة اإل�������ى وج�������ود م���واق���ع 
اإل����ك����رون����ي����ة لأغ�����ل�����ب ال�����س��ح��ف 
تفاعلية  مواقع  فهناك  الورقية؛ 
والنطباعات  الآراء  باإبداء  ت�سمح 
املن�سورة  والتقارير  الأخ��ب��ار  ح��ول 
ل  و�سحف  ال��ورق��ي��ة،  الن�سخة  يف 

ت�سمح بذلك. 
مواقعها  ت��غ��ذي  ال�سحف  ج��ل   •
دون  فقط  ب��الأخ��ب��ار  الإلكرونية 
األوان �سحفية اأخرى، كالتعليق اأو 
العمود اأو املقال، وال�سور يف بع�س 

احلالت. 
ال���ق�������س���رة  ت���ط���غ���ى الأخ������ب������ار   •
والعاجلة على املواقع الإلكرونية  
ورقيا  ن�سرت  التي  غ��ر  لل�سحف 
م���ع االح��ت��ف��اظ ب��ال��ت��ف��ا���س��ي��ل اإل���ى 

للن�سر  اخل����وارزم����ي����ة  دار  ع���ن  ����س���در 
وال���ت���وزي���ع، ك��ت��اب ج��دي��د حت��ت ع��ن��وان 
»ال�سحافة املعا�سرة يف زمن التحولت 
ال�ساد�س يف  املوؤلف  وهو  التكنولوجية« 
التدري�س  هيئة  لع�سو  الإع��ام  جمال 
الدكتور  اجل��ام��ع��ة،  يف  الإع����ام  بق�سم 

�ساعد �ساعد. 

ملخص الكتاب
منعطفا  التكنولوجية  ال��ث��ورة  �سكلت 
وتطورها  ال�سحافة،  تاريخ  يف  حا�سما 
يف العامل، حيث اأ�سحت ال�ستخدامات 
الفنية والتقنية يف جمال التكنولوجيا 
م������رادف������ا ل����ك����ل ع���م���ل���ي���ة اإع����ام����ي����ة، 
فا�ستفادت ال�سحف من اأنظمة اجلمع 
القرن  من  ال�ستينيات  يف  الإل��ك��روين 
ال�ستخدام مل  اأن جم��ال  م��ع  امل��ا���س��ي، 
وجمع  ال��ل��غ��وي  التدقيق  يتعدى  يكن 

املادة ال�سحفية واإخراجها،
اأح���دث  الإن���رن���ت  ظ��ه��ور  اأن  اإل 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة الإع��ام��ي��ة 
ب�����س��ك��ل ع�����ام؛ ل��ي�����ص يف ج���ان���ب ال�����س��ك��ل 
واالإخ��راج فقط، بل تعدى ذلك لي�سل 
امليداين،  ال�سحفي  العمل  طبيعة  اإل��ى 
���س��ه��دت  ويف غ�����رف الأخ������ب������ار، ح���ي���ث 
ف���رة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات ا���س��ت��خ��دام��ا وا���س��ع��ا 
ال�سحف مع  والإنرنت يف  للكمبيوتر 
ظهور خا�سيتي التوا�سل والتفاعل يف 
)اأون  اخل��ط«  »على  والتحرير  الكتابة 

لين(. 
 وب���ذل���ك دخ��ل��ت ال�����س��ح��اف��ة بيئة 
ج�����دي�����دة يف الت���������س����ال ج��������راء ه���ذه 
ال���س��ت��خ��دام��ات امل��ت��ن��وع��ة و امل��راب��ط��ة 

فيما بينها.
مل  تقنية  التكنو  امل��ت��غ��رات  ه��ذه 
ت�����س��ل��م م��ن��ه��ا ج���ل ال�����س��ح��ف يف ال��ع��امل 
اأنها  مبا يف ذل��ك ال��دول العربية، رغ��م 
ال�سحف  حل��ي��اة  ت��ه��دي��دا  ت�سكل  ك��ان��ت 
الورقية مع ظهور الن�سر الإلكروين، 
فقد توجهت يف الوهلة الأولى العديد 
من ال�سحف الورقية اإلى و�سع مواقع 
ن�سخة  م��ع  لل�سحف  الإن���رن���ت  ع��ل��ى 
فيما  ثم  الورقية،  للطبعة  اإلكرونية 
بعد ذلك يتم تزويدها باأخبار متقطعة 
التي  احلالة  وهي  ال�ساعة؛  م��دار  على 

الن�سر  اأول��وي��ة  م��ع  ق��ادم��ة  �ساعات 
اأهمية  رغ��م  ال��ورق��ي��ة  الن�سخة  يف 

بع�س الأخبار وحيويتها.
م�سكلة يف حد  ي��ع��د  الأم����ر  وه����ذا 
ذاته؛ فالقارئ يحتاج اإلى اجلديد واإلى 
الكاملة  وامل��ع��ل��وم��ة  اخل��ري��ة  املعلومة 
التكنولوجي،  والتطور  التقنية  لتوفر 
وال�����س��ح��ف م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت��ت��ح��ف��ظ على 
الورقية  الن�سخة  اإل��ى  اخل��ر  تفا�سيل 
ب������دواع������ي امل����ح����اف����ظ����ة  ع���ل���ى ع��ن�����س��ر 
اأخ����رى تتعلق  ال��ت�����س��وي��ق، ولع��ت��ب��ارات 
الذي  الأم��ر  باملبيعات والإ���س��ه��ار. وه��و 
اجلوهرية  االأ�سئلة  ط��رح  اإل���ى  ي��ق��ودن��ا 

التالية: 

أثر التطور التكنولوجي
على الكتابة الصحفية

ي���ن���درج ���س��م��ن ه����ذا ال��ت�����س��اوؤل ال��ك��ب��ر 

الصحافة  المعاصرة
في ظل التحوالت التكنولوجية

اأ�سئلة اخرى ذات �سلة مبو�سوع الكتاب 
وهي: 

ت����ط����ور  ه��������ي جم�������������الت  م��������ا   •
يف  والت�سال  الإع��ام  تكنولوجيا 

ال�سحف؟
الأث�����������ر  م�������ام�������ح  ه���������ي  م���������ا   •

التكنولوجي يف ال�سحف؟
• ه��ل ه��ن��اك ع��اق��ة ب��ن التطور 
التكنولوجي والتحرير ال�سحفي؟ 
واإن ك��ان��ت ه��ن��اك ع��اق��ة، فما هو 
اأث����ره����ا وم���احم���ه���ا ومم��ي��زات��ه��ا 
ال�سحفي،  وال��ت��ح��ري��ر  الكتابة  يف 
ال�سحفية  الأن���واع  بنية  حيث  من 
يف  مبا  والتقني،  الفني  والإخ���راج 
ذلك اأ�ساليب التغطيات االإخبارية، 

وكيفية ن�سرها؟ 
من  التكنولوجيا  غ��رت  كيف   •

اأ�ساليب العمل ال�سحفي؟

الفصل األول
ال�سحفية  والكتابة  الكتابة  ت��ط��ور  ت��ن��اول 
عر التاريخ من خال ثاث حماور، هي:

الأولى  البدايات  الأول:  املحور   •
من  ال��ت��اري��خ  ع��ر  الكتابة  لظهور 
ال���ع�������س���ر احل����ج����ري اإل�������ى ظ��ه��ور 

الورق.
ت��ط��ور الكتابة  ال��ث��اين:  امل��ح��ور   •
ب���ظ���ه���ور ال���ط���ب���اع���ة؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا 
م���رح���ل���ة م���ه���م���ة ج������دا يف ت���اري���خ 
الكتابة وظهور وانت�سار ال�سحف.

ازده����������ار  ال�����ث�����ال�����ث:  امل������ح������ور   •
التقنية  ب��ال���س��ت��خ��دام��ات  الكتابة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات احل���دي���ث���ة، من 
امل��راح��ل تنطلق  خ��ال جملة م��ن 
الأول����ى ل�ستخدام  ال��ب��داي��ات  م��ن 
الإنرنت  وظهور  الآيل،  احلا�سب 

وا�ستخدامها يف ال�سحافة. 

الفصل الثاني
ت���ن���اول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجل����دي����دة يف 
جم����ال ال�����س��ح��اف��ة م���ن خ����ال ث��اث��ة 

حماور:
• املحور الأول: ا�ستخدام احلا�سب 
م��ن  امل����ل����ون����ة  وال���ط���ب���اع���ة  الآيل 
خ���ال ا���س��ت��خ��دام احل��ا���س��ب الآيل 
وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف الإخ����راج 
ال�سحفي ويف الكتابة على الويب.

• املحور الثاين: تطرق اإلى خدمة 
الإنرنت وتطورها يف ال�سحف يف 
�سحافة  وت��ط��ور  الغربية،  ال���دول 
الإن�����رن�����ت يف ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة، 
على  الإخبارية  اخلدمات  وظهور 

�سبكة الإنرنت.
ت�����ن�����اول  ال������ث������ال������ث:  امل�������ح�������ور   •
ن�������س���اأة ال�����س��ح��اف��ة الل��ك��رون��ي��ة، 
من  لها  قدمت  التي  والتعريفات 
واملتخ�س�سن،  ال��ب��اح��ث��ن  خ���ال 
اإ�سافة اإلى خ�سائ�سها ومميزاتها 

واأنواعها. 

الفصل الثالث
التحرير  على  التكنولوجيا  اأث��ر  تناول 

ال�سحفي من خال اأربعة حماور:
اأثر التكنولوجيا  املحور الأول:   •
عام  ب�سكل  ال�سحفي   العمل  على 

داخل املوؤ�س�سة ال�سحفية.
ت�����اأث�����ر  ال��������ث��������اين:  امل�������ح�������ور   •
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ع���ل���ى ال�����س��ح��ف��ي 
باعتباره منتجا للن�س الإخباري.  
• املحور الثالث:  اأثر التكنولوجيا 
املقر  خ���ال  م��ن  ال�سحيفة  ع��ل��ى 
الج���ت���م���اع���ي، ال���ب���ن���ى ال��ب�����س��ري��ة، 
جمال  املوؤ�س�سة  يف  العمل  طبيعة 
والت�����س��ال يف  التكلفة،  احل��ري��ات، 

املوؤ�س�سة. 
ت�����اأث�����ر  ال���������راب���������ع:  امل�������ح�������ور   •
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ع���ل���ى ال��ت��ح��ري��ر 
ال�����س��ح��ف��ي الإخ����ب����اري م���ن خ��ال 
ت��غ��ري اأمن�����اط وق���وال���ب ال��ت��ح��ري��ر 
ال�����س��ح��ف��ي الإل����ك����روين، خ��ا���س��ة 
اخلر والتقرير، من حيث احلجم 
والبنية و�سيغة الن�سر يف ال�سحف 

الإلكرونية.

ظهور اإلنترنت
أحدث نقلة نوعية 

في العملية 
اإلعالمية بشكل 

عام.. ليس في جانب 
الشكل واإلخراج 

فقط بل تعدى ذلك 
ليصل إلى طبيعة 
العمل الصحفي 

الميداني وفي
غرف األخبار
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سؤال األسبوع

أضرار تسببها الهواتف الذكية لصحة اإلنسان
على  املحمولة  ال��ه��وات��ف  ���س��رك��ات  تتناف�س 
يف  التقنيات  ب��اأح��دث  م�ستخدميها  ت��زوي��د 
الكثر  تت�سمن  وال��ت��ي  الت�����س��الت  ع���امل 
ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  واأ���س��ب��ح  التطبيقات،  م��ن 
ي�ستطيع  ل  بحيث  النا�س،  حلياة  م��ازم��ا 
بع�س الأ�سخا�س ال�ستغناء عنه مما ي�سكل 
خطرا على �سحتهم. ومن بن اأهم اأ�سرار 

ال�ستخدام املكثف للهواتف املحمولة:
وال��ب��ك��ت��ري��ا:  يحمل  اجل��راث��ي��م   )1
ج��ه��از ال��ه��ات��ف ع���ددا ك��ب��را م��ن اجلراثيم 
وامليكروبات امل�سببة للعديد من الأمرا�س، 
اأن��واع من البكريا ل  بالإ�سافة اإلى وجود 

توجد �سوى يف احلمامات.

2( ال��ت��اأث��ر ع��ل��ى ال�����س��م��ع: مي��ك��ن اأن 
يوؤدي ال�ستماع اإلى ال�سوات املرتفعة على 
جهاز الهاتف املحمول، اإلى اأ�سرار يف خايا 
ال�سمع، وي�سبب ذلك �سعف يف قدرة االأذن 

على متييز الأ�سوات.
اأمل العنق وت�سنج يف ر�سغ واأ�سابع   )3
و�سعية  ل��ف��رة طويلة يف  اجل��ل��و���س  ال��ي��د: 
الر�سائل،  كتابة  اأثناء  الأم��ام  اإلى  النحناء 
ي�����س��ب��ب ���س��غ��ط��ا ك��ب��را ي��ن��ت��ج ع��ن��ه اآلم يف 
العمود  اإلى  اأن ميتد الأمل  الرقبة، وميكن 

الفقري اأي�سا.
ك��م��ا ي��ن��ت��ج ع���ن ق�����س��اء وق���ت ط��وي��ل 
يف ك��ت��اب��ة ال��ر���س��ائ��ل ال��ن�����س��ي��ة ومم��ار���س��ة 

االألعاب على اأجهزة الهاتف املحمول اأمل 
وميكن  اليدين،  واأ�سابع  ر�سغ  يف  وت�سنج 
بالتهاب  االإ���س��اب��ة  اإل���ى  االأم���ر  يتطور  اأن 

الأوتار وال�ساعد.
4( الإدمان: 66% من الب�سر ي�سعرون 
اأو  هواتفهم  فقدان  من  اخل��وف  اأو  بالقلق 
اإلى  بالإ�سافة  ب�سيطة،  مدة  عنها  البتعاد 
اأن 50% من ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم 
ه��وات��ف��ه��م  ي�����س��ت��ع��م��ل��ون  ع��ام��ا   29-18 ب���ن 
املحمولة داخل دورات املياه ، بالإ�سافة اإلى 
اأنه ميكن االإ�سابة باأعرا�ص مثل تلك التي 
مثل  املخدرات،  على  املدمنن  لدى  حتدث 
القلق وال�سعور بالتململ والتعب والهزال.

+ 
ق

فا
آ

5( ارت��ف��اع م��ع��دل الإ���س��ع��اع: ح��ذرت 
م�ستويات  م��ن  العاملية  ال�سحة  منظمة 
الإ���س��ع��اع ال��ت��ي ت�����س��دره��ا، وال��ت��ي تتجاوز 
ي�سبب  اأن  مي��ك��ن  و  ب����ه،  امل�����س��م��وح  احل����د 
ال��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ط��وي��ًا اأم���را����س خطرة 

ت�سل اإلى ال�سرطان.
6( قلة النوم: يوؤثر ال�سوء املنبعث 
من جهاز الهاتف على الأ�سخا�س الذين 
ال�سرير  يف  معهم  اأجهزتهم  ي�سطحبون 
املياتونن  م��ادة  اإنتاج  على  النوم،  اأثناء 
ي��وؤدي  بالتايل  ال��ن��وم،  على  ت�ساعد  التي 
التي يحظى  النوم  �ساعات  قلة عدد  اإل��ى 

بها الإن�سان.

هيمنة الهواتف الذكية على حياتنا.. تطور أم تراجع؟!
هادي الشهراني

وريم العسيري

حياتنا  على  الذكية  ال��ه��وات��ف  هيمنت 
واإدم��ان��ا    واقعا  واأ�سبحت  الجتماعية، 
ب���ال���غ ال���ت���ع���ق���ي���د، ي�����س��ع��ب م��ع��اجل��ت��ه، 
من  اعتقالنا  يف  جنحت  اأنها  خ�سو�سا 
حياتنا الطبيعية والأ�سرية واأودعتنا يف 
عامل افرا�سي ع�سف بكثر من القيم 
ت�سربها  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  والأع�������راف 
اأث���ر  �سلبا  ال���ذي  املجتمع، وه��و الأم���ر 
على الن�سيج الجتماعي واألقى بظاله 
ع���ل���ى ال���ت���وا����س���ل ب����ن اأف��������راد الأ�����س����رة 
الواحدة، فراجعت حياتنا الجتماعية 
التقنية   ال��ث��ورة  ه��ذه  بفعل  الطبيعية، 
والهواتف  الجتماعي  التوا�سل  ملواقع 

الذكية ب�سكل عام.
»اآفاق« وجهت �سوؤال للطلبة حول 
دخول الهواتف الذكية يف حياتنا، وعما 
م�سرا  اأم  مفيدا  التطور  ه��ذا  ك��ان  اإذا 

بواقعنا الجتماعي.

وقت االستخدام
ب��داي��ة اأ���س��ار ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل عو�سه 
الأح�����م�����ري اإل�������ى اأه���م���ي���ة ت��خ�����س��ي�����س 
اأوق�������ات م��ع��ي��ن��ة ل���س��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف 
ي���اأت���ي اال  اأن ذل���ك ال  ال��ن��ق��ال��ة م��ف��ي��داً 
مب��ج��اه��دة ال��ن��ف�����س وال���ت���درج يف و���س��ع 
اأن  اإل��ى  الفتا  املفرط،  لا�ستخدام  حد 
ل  اأ�سبحوا  املجتمع  اأف���راد  من  الكثر 
ت�ستوجب  التي  الأوق����ات  ب��ن  يفرقون 
احل�����س��ور ال��ذه��ن��ي ال��ك��ام��ل والأوق�����ات 
االأخ��������رى م���رج���ح���ا ذل�����ك ال���س��ت��خ��دام 

الهواتف النقالة يف جميع الأوقات.
هواتفنا  ن�ستخدم  »نحن  واأ�ساف   
ال���ذك���ي���ة ب���ه���دف ال�����وج�����ود يف ال���ع���امل 
الفرا�سي لكي ل يفوتنا �سيء، ولكن 
ذل���ك ال ي��ع��ن��ي االن��ق��ط��اع ال��ك��ام��ل عن 

احلياه الطبيعية«.

نشر وعي
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ق����ال ���س��ب��ن��ان ف��اح 
املجتمعية  امل�����س��اك��ل  »اأه�����م  ال�����س��ه��راين 
تتمحور  الع�سر  ه��ذا  يف  تواجهنا  التي 
و  للهواتف  امل�ستمر  ال���س��ت��خ��دام  ح��ول 

حمتوياتها ب�سكل عام«.
مل  الآن  اإل���ى  امل�سكلة  »ه���ذه  وزاد 
ي��ت��م ن�����س��ر حم��ت��وي��ات ت��زي��د م���ن وع��ي 
الإدارة  با�ستثناء  ب��اأ���س��راره��ا  املجتمع 

وبا�ستمرار  حتذر  التي  للمرور  العامة 
م���ن ا���س��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف اأث���ن���اء ق��ي��ادة 
يت�سبب  ق��د  ا�ستخدامها  ك��ون  ال�سيارة 
يف خ�سائر ب�سرية و مادية«. و اأ�سار اإلى 
اأنها قد تت�سبب يف م�ساكل نف�سيه مثل 
النطوائية والعزلة وغرها، خ�سو�سا 
ل�سغار ال�سن، حيث ن�ساهد تغرا كبرا 
اختاف طبيعة طفولتهم  ووا�سحا يف 
ال��ه��وات��ف  اج��ت��ي��اح  قبيل  طفولتنا  ع��ن 

لعاملنا. 
ويف ما يتعلق با�ستخدام الهواتف اأثناء 
ال���ق���ي���ادة، ي����رى ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��ع��زي��ز 
قيمة  رف��ع  ���س��رورة  القحطاين  مرعي 
ت�ستهدف  ال���ت���ي  امل����روري����ة  امل��خ��ال��ف��ات 
الأ�����س����خ����ا�����س ال�����ذي�����ن ي�����س��ت��خ��دم��ون 
ه��وات��ف��ه��م اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة، م�����س��را اإل��ى 
كبرة  خم��اط��ر  م��ن  عليها  تنطوي  م��ا 
ع���ل���ى ال�����س��خ�����س امل�����س��ت��خ��دم ل��ل��ه��ات��ف 
للطريق  امل�����س��ت��خ��دم��ن  والأ����س���خ���ا����س 
من  ال��ك��ب��ر  ب��ال��ع��دد  م�ست�سهدا  م��ع��ه، 
امل�ست�سفيات  ت�ستقبلها  ال��ت��ي  احل���الت 
اأن  اإلى  واأ�سار  النقالة.  الهواتف  ب�سبب 

املجتمع قد اأ�ساء  ا�ستخدام الهواتف.

الوقت المناسب
جمري  اآل  حممد  فهد  الطالب  وق��ال 
العائلة  جت��م��ع  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات  »يف 
ح�سور  ي��ك��ون  ببع�سهم  والأ����س���دق���اء 
ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة اأك�����ر م���ن ح�����س��ور 
الأ�سخا�س اأنف�سهم، وحتى يف املنا�سبات 
امل���ف���رح���ة ف���ق���دت ال���ف���رح���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
لتوثيق  الهواتف  بفا�سات  وا�ستبدلت 

ال���ل���ح���ظ���ات اجل���م���ي���ل���ة، ح���ي���ث ت��ف��ق��د 
جمالياتها يف حلظتها«.

واأ�ساف »من باب االح��رتام يجب 
ا���س��ت��خ��دام  م��ن  ن��ح��د  اأن  جميعا  علينا 
بع�سنا؛  م��ع  جلو�سنا  اأث��ن��اء  اجل����واالت 
ل���ك���ي ل ن��ف��ق��د ح��ي��ات��ن��ا الج��ت��م��اع��ي��ة 
الطبيعة، حيث قطعنا ولاأ�سف �سوطا 

كبرا يف التخلي عنها«.
اأم���������ا ال����ط����ال����ب����ة ب���ق�������س���م ال���ل���غ���ة 
اأروى  االآداب  ب��ك��ل��ي��ة  االإجن����ل����ي����زي����ة 
ا�ستخدام  �سوء  »اإن  فقالت   ال�سمراين 
الأج�����ه�����زة ال���ذك���ي���ة والإدم����������ان ع��ل��ي��ه��ا  
الجتماعية،  العزلة  تعزيز  يف  ت�سببت 
ي��ك��م��ن يف  ال��ظ��اه��رة  ت��ل��ك  اإزاء  ف��احل��ل 
ال��ه��وات��ف  ا���س��ت��خ��دام  ���س��اع��ات  تقلي�س 
الذكية وا�ستبدالها باجللو�س مع الأهل 

والأ�سدقاء و قراءة الكتب«.
ال��ط��ال��ب��ة بق�سم الإع����ام  وحت����ث  
واالت�����س��ال اأف�����راح ع��ب��ده  ع��ل��ى حت��دي 
لفرة  الهاتف  اإغ��اق  بتجربة  النف�س 
ب�سيطة، وم��ن ث��م زي���ادة ه��ذه امل���دة  يف 
بالأجهزة  التعلق  يخف  حتى  م��رة  ك��ل 
الذكية، و ي�ستطيع ال�سخ�س اأن يعي�س 

حياته ب�سكل طبيعي.
الإع����ام  بق�سم  ال��ط��ال��ب��ة  وت���وؤك���د 
والت�������س���ال وج����د حم��م��د ال�����س��ه��راين 
ب����اأن ه���ذه ال��ظ��اه��رة اأ���س��ب��ح��ت ���س��ائ��دة 
اأن����ه يف كل  يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، ف��ن��اح��ظ 
ل  عائلية  زي��ارة  اأو  اجتماعية  منا�سبة 
ال�����س��خ�����س ه���ات���ف���ه،  ول ميكن  ي����رك 
اإي���ج���اد ح��ل��ول دق��ي��ق��ة ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة 
ق��ب��ل اأن ي��ح��اول ك��ل ف���رد امل���وازن���ة بن 
الإلكرونية  وحياته  الواقعية  حياته 

الفرا�سية.
واعترت  الطالبة بق�سم الإعام 
اأن  الأح��م��ري  م�سفر  اأم��رة  والت�سال 
ث���ورة ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة اأ���س��اف��ت كثرا 
الني  املفا�سد  اإل��ى جانب  املحا�سن   من 
افرزتها، مبينة اأن طرق ا�ستخدامنا لها 
ا�ستخدامها  يف  من�سيه  ال��ذي  وال��وق��ت 
ب�سكل  ن�ستخدمها  كنا  اإذا  م��ا  ي��ح��ددان 
لديه  �سخ�س  فكل  اإي��ج��اب��ي،  اأو  �سلبي 
ا�ستخدام  ك��رة  اإل��ى  تدفعه  م��ا  اأ�سباب 
االأجهزة الذكية؛ لذلك يجب اأن نعرف 
امل�سكلة،  ت��ل��ك  ن��ع��ال��ج  ك��ي  اأوال  ال�سبب 
الأجهزة  لهذه  امل�ستخدم  ربط  ونحاول 
طاقاته   من  وال�ستفادة  حياته،  بواقع 
يف  الكامنة  ومهاراته  وقته  وا�ستغال 

ما هو مفيد.

عبدالعزيز القحطاين عبداهلل االحمري فهد ال جمري �سبنان ال�سهراين
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تقنية

..2017
عام حرب التقنية

وّدَعنا اأخرا العام 2017، بكل ما فيه من اأحداث وتناق�سات. فقد كان عاما 
مليئاً باجلديد والغريب يف خمتلف املجالت.

اإال  اأح�����داث ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت؛  ع��ل��ى ال�سعيد ال��ت��ق��ن��ي حت���دي���دا، مل ت��ك��ن 
انعكا�سا ملا و�سلنا اإليه من تطور تقني وتكنولوجي، فقد زادت فيه الهجمات 
واالخرتاقات، وتناف�ست ال�سركات على كعكة ال�سوق؛ لياأكل القوي ال�سعيف 
ب�سراء ح�سته ال�سوقية، وجنحت �سركة »اأمازون« املتجر االإلكرتوين االأكر 
يف ال��ع��امل، يف ال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى »���س��وق.ك��وم« امل��ت��ج��ر الإل���ك���روين ال��ع��رب��ي، 
���س��راء تطبيق  م��ن  »اآب���ل«  بينما متكنت  اأرق��ام��ه��ا حينها،  تعلن  يف �سفقة مل 

املو�سيقى »�سازام« ب�سفقة قدرت ب� 400 مليون دولر.
مل تكتمل ف�سول امل�سهد هنا، فالأحداث املت�سارعة والإثارة والغمو�س، 
»�سام�سوجن«  �سركة  اأعلنت  بدايات 2017،  التقني، ففي  امل�سل�سل  توا�سلت يف 
اجلرمية  حمملة   »7 »ن��وت  جهازها  انفجار  ح��وادث  يف  التحقيق  نتائج  عن 
اأي�سا يف قف�س اتهام  بالكامل للبطارية، لكن ولاإن�ساف، فالبطارية كانت 
�سركة »اآبل« بعد اعرافها اأواخر العام، باإبطاء اأجهزتها القدمية، بهدف دفع 

امل�ستهلكن لقتناء ال�سدارات اجلديدة من جهاز الآيفون.
يف املقابل، فاإن اأنظمة ت�سغيل الأجهزة الذكية اأخذت دور البطولة، فقد 
اأعلن بيل جيت�ص مالك موؤ�س�ص �سركة »مايكرو�سوفت« العاملية عن ا�ستغنائه 
بنظام  بجهاز  وا�ستبداله  ف��ون«  »وي��ن��دوز  بنظام  ال��ذك��ي  ج��ه��ازه  ع��ن  نهائيا 
»اأندرويد« مع اإلغاء فكرة امل�سروع نهائيا لعزوف املطورين عن توفر برامج 

له، رغم الدعم املايل الكبر.
وط���ال���ت م��وج��ة الإل����غ����اء، ال��ك��ث��ر م���ن الأج���ه���زة وامل�����س��اري��ع، ك��ع��زوف 
على  ال�سركة  اأج��ر  وال���ذي  ت�سات«؛  »�سناب  ن��ظ��ارة  ���س��راء  ع��ن  امل�ستخدمني 

اإيقاف فكرة انتاج ن�سخة اأخرى اأكر تطورا.
اأن ي�ستمر هذا امل�سل�سل التقني الطويل، مع  ويف 2018 احلايل، نتوقع 
يف  الأح��داث  ال�سابقن  اأبطاله  يقا�سمون  �سرف  و�سيوف  �سخ�سيات  ظهور 
�سيناريو مليء بالخراقات والهجمات الإلكرونية، كما نتوقع اندماجات  

واإلغاء م�ساريع قائمة. ونحن بدورنا �سراقب امل�سهد!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

أغرب 5 ابتكارات في 2017
اأي  تثبيته على  ال�سو�ساء وميكن  Muzo: �سمم لعزل  ال�سو�ساء  1( جهاز عزل 

�سطح والتمتع بهدوء تام.
ت�ستطيع ت�سوير  بكامرات  Power Ray: مزود  الذكي  الأ�سماك  2( جهاز �سيد 
الفيديو حتت املاء لروؤية اأماكن جتمع الأ�سماك ونقل ال�سورة مبا�سرة على جهاز 

الهاتف اأو التابلت.
ير�سل  ب��اإن��ذار  امل�ستخدم  تنبيه  ي�ستطيع   :Leeo ال��ذك��ي  احل��ري��ق  اإن���ذار  جهاز   )3

للهاتف الذكي يف حالة ت�سرب دخان اأو ن�سوب حريق يف املنزل.
JARVIS: للمنازل الذكية، اخرعه موؤ�س�س في�سبوك  4( نظام الأوامر ال�سوتية 

مارك زوكربرج، ويعمل النظام يف املنازل الذكية لتنفيذ الأوامر ال�سوتية.
Smart Cart: �سلة ت�سوق ذكية من �سام�سوجن ت�ستطيع  الذكية  الت�سوق  5( �سلة 

حتديد �سعر املنتج وو�سعه يف اأكيا�س.

ابتكارات غريبة

.For Honor 1( لعبة
.Next Car Game 2( لعبة

.Horizon Zero Dawn 3( لعبة
.Badiya 4( لعبة

.Nioh 5( لعبة

ألعاب الفيديو

ال�سخ�سية  م��اك  وحوا�سيب  النقالة  باأجهزتها  ا�ستهرت  اأب���ل:   )1
وقيمة ايراداتها اأكر من 250 مليار دولر.

الأج��ه��زة  رائ���دة يف  ك��وري��ة  �سركة  ل��اإل��ك��رون��ي��ات:   �سام�سوجن   )2
الإلكرونية وقيمة ايراداتها اأكر من 200 مليار دولر.

3( فوك�سكون: �سركة تايوانية متخ�س�سة يف ت�سنيع املكونات 

الرئي�سية لاأجهزة الإلكرونية، قيمة ايراداتها 150 مليار دولر.
واحلو�سبة  الن��رن��ت  ع��ر  ال��ت�����س��وق  يف  متخ�س�سة  اأم������ازون:   )4
وقيمة  ال���ع���امل،  يف  الأك����ر  الإل���ك���روين  امل��ت��ج��ر  وت��ع��د  ال�سحابية 

ايراداتها اأكر من 110 مليار دولر.
الرقمية  ال��ط��اب��ع��ات  ان��ت��اج  يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ة  ب����ي:   ات�����س   )5
اي��رادات��ه��ا  وت��ق��در قيمة  الأع��م��ال  ال�سخ�سية وح��ل��ول  واحل��ا���س��ب��ات 

باأكر من 60 مليار دولر.
6( مايكرو�سوفت: ال�سركة الرائدة يف الرجميات ونظام الت�سغيل 

ويندوز وقيمة ايراداتها ال�سوقية اأكر من 95 مليار دولر.
وملحقات  احل��و���س��ب��ي��ة،  اخل���دم���ات  يف  املتخ�س�سة  اإم:  ب��ي  اآي   )7

احلوا�سب وقيمة ايراداتها حوايل 84 مليار دولر.

تكنو +

أكبر 7 شركات تقنية عالمية في االيرادات

فون مارت

أفضل 10 هواتف ذكية
في 2017

1( �سام�سوجن جالك�سي.
2(  �سام�سوجن جالك�سي اإ�س 8 بل�س.

3(  غوغل بيك�سل 8.
4(  ايفون اك�س .

5(  هواوي مات 10.
6(  �سام�سوجن جالك�سي نوت 8.

7(  اإل جي يف 30.

8(  اإل جي جي 6.

9(  ايفون بل�س 8.
10(  ون بل�س 5 تي.

.Resident Evil 7 6( لعبة
.Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 7( لعبة

.Gran Turismo Sport 8( لعبة
.Syberia 3 9( لعبة

.Sniper Ghost Warrior 3 10( لعبة

أفضل 10 
ألعاب فيديو 

في 2017
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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
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

غائم مشمس
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسمشمسمشمسجزئيا غائم 

جزئيا مشمس

17-2918-2917-2817-2818-2904-1804-1705-1705-1806-1808-1807-1706-1607-14       07-15

غائم 
غائم ماطرجزئيا

جزئيا ماطر غائم 
جزئيا

»آفاق«
إلى قسم اإلعالم

مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة الأ�س���تاذ الدكت���ور فالح بن رج���اء اهلل ال�س���لمي اتخذ 
قرارا مهما جدا يف �سالح �سحيفة »اآفاق« ويف �سالح ق�سم الإعام والت�سال، 
فق���د وج���ه معالي���ه ب���اأن تتبع  �سحيف���ة »اآفاق« نظامي���ا وعمليا ق�س���م الإعام 
والإت�س���ال، لت�سبح وحدة من الوحدات الإدارية التابعة للق�سم، بعد اأن كانت 

مرتبطة مبعاليه مبا�سرة.
وه���ذه خط���وة ا�س���راتيجية، كان ه���دف معاليه منها اأن تكون �س���حيفة 
»اآفاق« �س���حيفة طابية بالدرجة االأول���ى، واأن تكون معما تدريبيا لطاب 

وطالبات ق�سم االإعام واالت�سال، كما ا�سارت الى ذلك الئحة ال�سحيفة.
ال�س���حيفة �س���تبقى حت���ت توجيهات معالي���ه، ولكن العم���ل اليومي فيها 
�س���يكون مبثاب���ة تدريب متكامل لطاب وطالبات الق�س���م، ومل���ن لديه اهتمام 

وهواية يف جمال ال�سحافة من طاب وطالبات اجلامعة.
وه���ذا الق���رار ياأتي بع���د اأن وجه معالي���ه اأي�سا باأن تك���ون الأ�ستديوهات 
االإذاعي���ة والتلفزيونية، التي كانت تتبع املركز االإعامي، تابعة كذلك لق�سم 
الإع���ام والإت�س���ال وي�س���رف عليه���ا، ولتك���ون اأي�س���ا مبثابة معام���ل تدريبية 

لطاب وطالبات الق�سم.
ه���ذان القراران مهم���ان جدا، لو�سع هذه الوحدات الإدارية حتت مظلة 
الق�س���م، لت�سب���ح معام���ا تدريبية ينتفع به���ا اأول طابن���ا وطالباتنا يف ق�سم 
الإع���ام والت�س���ال، وه���و ق���رار تاريخ���ي ومهم لتطوي���ر الق�س���م، وبنائه من 
جدي���د، حيث يتم حاليا ترتيب وجود ه���ذه الوحدات )»اآفاق« وال�ستديوهات 
الإذاعي���ة والتلفزيوني���ة( يف مق���ر ق�س���م الإع���ام والت�س���ال بكلي���ة العل���وم 
الإن�ساني���ة، باملدينة اجلامعية اجلديدة بالفرعاء، واملقرر الإنتقال اإليها باإذن 

اهلل، العام القادم.

نافذة

العالم من حولنا

عائدون إلى 
فلسطين!
سرب من طيور الزرزور 
المهاجرة تحلق في 
سماء صحراء النقب 
بجنوب فلسطين المحتلة 
في رحلة عودتها

إلى موطنها، في 
تشكيل يشبه شكل 
طائر. والزرزور هو طائر
أْكبر من العصف�ور

بقليل وله منقار طويل 
وقاعدة عريضة
وجناحاه طويالن مذببان.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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