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الجامعة توقع اتفاقيتي
تعاون مشترك مع »غرفة أبها«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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وق����ع����ت اجل���ام���ع���ة ات���ف���اق���ي���ت���ن م��ع 
باأبها،  ال�صناعية  التجارية  الغرفة 
الأول��ى  التفاقية  يف  اجلامعة  ومثل 
م��ع��ايل م��دي��ره��ا الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل ال�����ص��ل��م��ي، فيما 
مثل الغرفة التجارية الأ�صتاذ ح�صن 

بن معجب احلويزي.
وك���ان���ت الت��ف��اق��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة بن 
كلية العلوم الإداري��ة واملالية، ومثلها 
ال��دك��ت��ور ف��اي��ز ب��ن ع��و���ض اآل ظفرة، 
ب��ي��ن��م��ا ال���غ���رف���ة ال��ت��ج��اري��ة الأ����ص���ت���اذ 

عبداهلل الزهراين.
وتن�ض التفاقيتان على التعاون 
ب��ن ال��ط��رف��ن يف اإج����راء ال��درا���ص��ات 
وال���ب���ح���وث، وت���ق���دمي ال���ص��ت�����ص��ارات 
الأك���ادمي���ي���ة الإداري��������ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة 

ت���دري���ب  وال�����ت�����ع�����اون يف  وال����ف����ن����ي����ة، 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات ل����دى م��ن�����ص��اآت 
كذلك  والتعاون   اخل���ا����ض،  ال��ق��ط��اع 
منا�صبة  تدريبية  حقائب  تقدمي  يف 
تعين  يف  والتعاون  اخلا�ض،  للقطاع 
وتهيئتهم  واخل��ري��ج��ات  اخل��ري��ج��ن 
البحث  كرا�صي  ودع��م  العمل،  ل�صوق 
العلمي وبرامج الرعاية يف اجلامعة، 
ودرا����ص���ة وت��ط��وي��ر اأف��ك��ار امل�����ص��روع��ات 
ال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا 
حت���ت م��ظ��ل��ة ال���غ���رف���ة، واأي�������ص���ا دع��م 
البحوث  البحثية مبراكز  امل�صروعات 
اجلامعة، وتنظيم  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة امل�����ص��رك��ة من 
ور����ض ال��ع��م��ل وامل���وؤمت���رات وال��ن��دوات 
واملعار�ض، واأي�صا التعاون على اإن�صاء 

اأع���م���ال  ح��ا���ص��ن��ات  وت�����ص��غ��ي��ل  واإدارة 
على  والتعاون  ال�صغرية،  امل�صروعات 
تعليمي  برنامج  لتقدمي  اآل��ي��ة  و�صع 
مل��ن��ح رج����ال الأع���م���ال م���ن م�صركي 
الغرفة ومن�صوبيها درجة »املاج�صتري 
تخ�ص�صات  MBA  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي« 
ري������ادة الأع����م����ال وامل�������وارد ال��ب�����ص��ري��ة 

والتخطيط ال�صراتيجي.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك�����د ع��م��ي��د معهد 
ال��ب��ح��وث وال���ص��ت�����ص��ارات ب��اجل��ام��ع��ة 
احلديثي،  اأن  اللطيف  عبد  الدكتور 
معطيات الع�صر احلديث وما ي�صهده 
ه����ذا ال���وط���ن امل����ب����ارك م���ن ت��غ��ريات 
اإي��ج��اب��ي��ة وم���ب���ادرات ط��م��وح��ه، تثبت 
ت��ع��زي��ز  اإل�����ى  ب��ح��اج��ة  ال���ط���رف���ن  اأن 
حتققه  مل��ا  الآخ���ر،  بالطرف  العالقة 

هذه العالقة من فوائد متعددة لكال 
ال��ط��رف��ن. ف��اجل��ام��ع��ات ه��ي م�صنع 
امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم، وال��ق��ط��اع اخلا�ض 
وال�صناعي  التجاري  بالتطبيق  يهتم 

لهذه املعارف والعلوم.
ه���ذه  اأن  احل���دي���ث���ي  واأ������ص�����اف 
الت���ف���اق���ي���ة ���ص��ت�����ص��ه��م يف ال���ت���ع���اون 
ب����ن اجل���ه���ت���ن يف اإج���������راء امل���زي���د 
م��ن ال��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث وتقدمي 
وال��ت��ع��اون يف تدريب  ال���ص��ت�����ص��ارات 
ال��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات، وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
ل�������ص���وق ال���ع���م���ل وت�����ص��ه��ي��ل ت��ع��ي��ن 
اخل����ري����ج����ن واخل�����ري�����ج�����ات ل���دى 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض.

سعيد العمري

دخل لقاح للس��رطان قادر عل��ى مهاجمة األورام 
في جميع أنحاء الجس��م، مرحلة التجارب السريرية 
البشرية. ويدعي باحثو جامعة ستانفورد، أن حقنة 
واح��دة ف��ي ورم واح��د يمك��ن أن ت��ؤدي إلى رد 
فعل دفاعي في كامل الجس��م، لمهاجمة جميع 

األورام المنتشرة فيه.
المناع��ي  الجه��از  اللق��اح، دفاع��ات  ويحف��ز 
لمحاربة السرطان. وعقب نجاح تجربته على الفئران، 
والتي اس��تهدفت أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا، 
يقوم باحثان رئيس��يان بتجهيز مرضى سرطان الغدد 

اللمفاوية، إلجراء التجربة السريرية.
وأوض��ح فري��ق البحث أن��ه يمكن اس��تخدام 
اللقاح المطور الستهداف عدة أنواع من السرطان.

األورام  لمحارب��ة  أس��اليب مختلف��ة  وتوج��د 
الس��رطانية، بما ف��ي ذلك تحفيز الجه��از المناعي 
بأكمله أو اس��تهداف مناطق معينة لمنع انتش��ار 
الس��رطان، باإلضافة إلى إزال��ة الخاليا المناعية من 

الجسم، لهندستها وراثيا.
ويخط��ط ليف��ي لتجني��د 15 مريض��ا لتطبي��ق 
التجرب��ة الس��ريرية، وف��ي ح��ال نجح��ت، يمكن أن 
يكون العالج مفيدا الس��تهداف أنواع مختلفة من 

األورام السرطانية.
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أخبار الوطن

يحيى التيهاني

في�صل  الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعى 
ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم����ري منطقة 
اجلمعية  اأقامته  احتفال  م��وؤخ��را،  ع�صري 
ال�������ص���ع���ودي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ال������راث؛ 
على  الع�صريي  القط  ف��ن  اإدراج  مبنا�صبة 
ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة اخل���ا����ص���ة ب���ال���راث 

ال��ث��ق��ايف غ��ري امل����ادي ل���دى منظمة الأم���م 
امل���ت���ح���دة ل���ل���رب���ي���ة وال����ع����ل����وم وال���ث���ق���اف���ة 
»ال��ي��ون�����ص��ك��و«، وذل����ك  ب��ف��ن��دق ق�صر اأب��ه��ا، 
الأم��رية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  وبح�صور 
و�صاحبة  عبدالعزيز،  بن  بندر  بنت  �صاره 
ال�صمو الأمرية نوف بنت في�صل بن تركي 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و  ���ص��ع��ود  اآل 

ال�صعودية للمحافظة على الراث. 

وفور و�صول �صموه جتول يف املعر�ض 
امل�����ص��اح��ب ال����ذي اح���ت���وي ع��ل��ى ع���دد من 
اللوحات الفنية امل�صتوحاة  من فن القط 

الع�صريي. 
ثم بدئ احلفل املعد بهذه املنا�صبة 
بتالوة اآيات من الذكر احلكيم ، بعدها 
ال�صعودية  اجلمعية  ع��ام  م��دي��ر  األ��ق��ى 
عبد  الأ�صتاذ  ال��راث  على  للمحافظة 
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أشاد بجهود جهات عدة أسهمت في اإلنجاز  
أمير عسير يرعى احتفالية إدراج

فن القط العسيري في قائمة »اليونسكو«
خاللها  ثمن  كلمة  العيدان،  الرحمن 
لهذه  اأمري منطقة ع�صري  �صمو  رعاية 
الحتفالية، م�صريا اإلى اأن م�صرية فن 
ال�صنن على  ب��داأت منذ ع�صرات  القط 
الالتي  الأوائ����ل،  ع�صري  �صيدات  اأي���دي 
تاألقن يف خلق البدايات، وتاألق املجتمع 
ب��ع��ده��ا ب��ت��ف��اع��ل��ه ال��ف��ن��ي وال��ت��ط��وي��ري 

تاريخيا. 

ت�صجيل  رحلة  اأن  العيدان  واأو���ص��ح 
ملف القط الع�صريي يف اليون�صكو بداأت 
عندما اأقّر جمل�ض اإدارة اجلمعية برئا�صة 
�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية عادلة بنت 
ت�صجيل  م�صروع  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
اليون�صكو  خ���راء  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ب��داأ  امل��ل��ف؛ 
لدى اجلمعية يف توثيق هذا الفن، وذلك 
من خالل اجلولت امليدانية على معظم 

وال�صتفادة  ع�صري،  منطقة  حم��اف��ظ��ات 
ت�صليم  تلتها   ، ال�����ص��ن  ك��ب��ار  خ���رات  م��ن 

ملف امل�صاركة يف ٣١مار�ض ٢٠١٦.  
ه��ذا  اأن  م�صيفا  ال��ع��ي��دان  واخ��ت��ت��م 
الحتفاء ميثل تكرميا لأ�صحاب اجلهود 
وت���وث���ي���ق���ا ل�����دوره�����م، وال�������ذي ي����اأت����ي يف 
مبنطقة  اجلمعية  فرع  مدير  مقدمتهم 
ع�صري الأ�صتاذ اإبراهيم اآل م�صفر الأملعي 

رحمه اهلل. 
ع���ق���ب ذل�����ك ����ص���اه���د ���ص��م��و الأم�����ري 
واحل���������ص����ور ف��ي��ل��م��ا م���رئ���ي���ا ا���ص��ت��ع��ر���ض 
ال��ت��ي بذلتها  ال��ت��ح�����ص��ريات واخل���ط���وات 
القط  ف��ن  ت�صجيل  مت  ح��ت��ى  اجل��م��ع��ي��ة؛ 

الع�صريي يف  منظمة اليون�صكو. 
 ث���م األ���ق���ى مم��ث��ل امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 
ال��ب��اح��ث وامل��ه��ت��م ب��ال��راث علي م��غ��اوي، 
اأن  خاللها  اأو�صح  املحلي،  املجتمع  كلمة 
للمحافظة  ال�����ص��ع��ودي��ة  اجلمعية  اإجن����از 
ع���ل���ى ال�������راث ال������ذي ح���ق���ق الع������راف 
العاملي، باأن فن القط ثقافة فنية ترقى 
اإل���ى ال��ع��امل��ي��ة بجهد ر���ص��م��ي ي��ع��د اإجن���ازا 
ذات��ه  ال��وق��ت  يف  مثمنا  وم�����ص��ك��ورا،  مهما 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ص��دي��دة م���ن ل����دن �صمو 
اأم���ري امل��ن��ط��ق��ة، ال��ت��ي �صهلت وه��ي��اأت كل 
م���ا م���ن ���ص��اأن��ه دف����ع ع��ج��ل��ة اإجن�����از ملف 
القط الع�صريي، وتبع ذلك جهود فردية 

وجماعية من املجتمع الع�صريي. 
ع��دد من  اأ���ص��اد مغاوي بجهود  كما 
ال��ب��اح��ث��ن ال���ذي���ن در����ص���وا ووث���ق���وا فن 
القط الع�صريي، مثل الباحث الفرن�صي 
ت������ريي م���وج���ي���ه، وال�����دك�����ت�����ورة ه��ي��ف��اء 
احلبابي، والدكتور علي مرزوق؛ م�صريا 
يف الإطار نف�صه اإلى جهود الهيئة العامة 
تطوير  يف  الوطني  وال���راث  لل�صياحة 

وت�صويق هذا الفن.
اأم���ري منطقة  ك���ّرم �صمو  اإث���ر ذل���ك 
ع�������ص���ري، ع������ددا م����ن اجل����ه����ات والأف��������راد 
الذين اأ�صهموا يف جتهيز ملف فن القط 
هدية  ���ص��م��وه  ت�صلم  ك��م��ا  ال��ي��ون�����ص��ك��و،  يف 

تذكارية بهذه املنا�صبة.



أخبار الوطن

اإلى املدينة اجلامعية  باإذن اهلل تعالى يف النتقال التدريجي  تبداأ اجلامعة 
اإدارة  اجل��دي��دة ب��ال��ف��رع��اء  اب���ت���داءا م��ن ال��ع��ام ال���ق���ادم، ح��ي��ث �صتنتقل م��ع 
اخلدمية،  الإدارات  وبع�ض  امل�صاندة،  والعمادات  الكليات  من  عدد  اجلامعة 
بعد ا�صتكمال موافقات جهات الإخت�صا�ض يف الوزارة واجلهات ذات العالقة 
جديدة  مرحلة  لبدء  ال�صتعدادات  حاليا  وجت��ري  الإنتقال.  م�صروع  لدعم 
ع�صرية  جامعية  مدينة  اإلى  التدريجي  انتقالها  وهي  اجلامعة،  تاريخ  من 

متكاملة اخلدمات، وبتوفري بيئة تعليمية منوذجية. 
والإدارات  والعمادات  الكليات  م�صوؤويل  كافة  ال�صياق  هذا  يف  وجهت  وقد 
املنتقلة، ب�صرعة زيارة كلياتهم، وت�صكن الأق�صام والوحدات يف مواقعها اجلديدة 
املمكنة  بال�صرعة  توفريها  م��ن  نتمكن  حتى  العاجلة؛  باحتياجاتهم  وال��رف��ع 
اهتمام  اإط��ار  يف  الطالبية  واملخترات  املعامل  ومنها  الإخت�صا�ض،  جهات  مع 
ذلك  يف  مبا  متكاملة،  منوذجية  تعليمية  بيئة  توفري  على  وحر�صها  اجلامعة 
من  لوج�صتية  خدمات  وتوفري  اجلامعية،  املدينة  يف  الداخلية  الطرق  جتهيز 
مطاعم وكافيهات، ومراكز ت�صوير وخدمات متنوعة ملن�صوبي اجلامعة، وكذلك 
امل��دي��ن��ة اجلامعية اجل��دي��دة،  اإل���ى  »اآف����اق« وامل��رك��ز الإع��الم��ي  ان��ت��ق��ال �صحيفة 

ومبا�صرة عملها هناك ابتداًء من العام القادم باإذن اهلل.
وكالة  يف  وال��زم��ي��الت  ال��زم��الء  ك��اف��ة  ا�صكر  اأن  اأود  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
م�صروعات  متابعة  يف  يبذلونها  التي  اجل��ه��ود  على  للم�صاريع  اجلامعة 
اآل داهم، والفرق  اجلامعة هناك، ويف مقدمتهم الزميل الدكتور حممد 
طويلة؛  ���ص��اع��ات  م��دى  على  تعمل  ال��ت��ي  املختلفة  والإداري�����ة  الهند�صية 

لت�صهيل عملية النتقال التدريجي.
امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم  ملقام  اجلزيل  بال�صكر  اأت��وج��ه  اخلتام  ويف 
�صلمان بن عبدالعزيز، ول�صمو ويل عهده �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن 
ال�صديدة يف دعم م�صروعات  روؤيتهما  �صلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما اهلل على 
امللك خالد وحر�صهما  العايل، مبا يف ذلك م�صروعات جامعة  التعليم  موؤ�ص�صات 

على توفري بيئات منوذجية منا�صبة لطالبنا وطالباتنا يف اجلامعة.
بن  خالد  بن  في�صل  الأم��ري  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صكر  ميتد  كما 
اجلامعية  للمدينة  ومتابعته  حر�صه  على  ع�صري  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 
وزير  املعايل  ل�صاحب  ال�صكر  وكذلك  الأول���ى،  لبناتها  و�صع  منذ  اجلديدة 
م�صروعاتها  كافة  يف  للجامعة  امل�صتمر  ال����وزارة  دع��م  على  ال��ع��ايل  التعليم 

وبراجمها التطويرية.

االنتقال إلى
المدينة الجامعية

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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أخبار الوطن

رعى حفل الطالب المتفوقين بالمنطقة

أمير منطقة عسير: وقوفي بين أبنائي المتفوقين
مصدر فخر واعتزاز

يحيى التيهاني

الأم���ري  امل��ل��ك��ي  ال�صمو  اأع����رب ���ص��اح��ب 
في�صل بن خالد بن عبد العزيز، اأمري 
منطقة ع�����ص��ري، ع��ن ف��خ��ره واع��ت��زازه 
وهو يقف بن اأبنائه الطالب املتفوقن 

يف حفل تكرميهم ال�صنوي، متمنيا لهم 
التوفيق وال�صداد، معربا يف الوقت ذاته 
يف  للوطن  بناة  يكونوا  اأن  يف  اأمله  عن 

امل�صتقبل القريب بحول اهلل.
والتقدير   ال�صكر  �صموه  قدم  كما 
ول��ل��م��ع��ل��م��ن  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ع��ل��ي��م  لإدارة 

متمنياً  الأم������ور،  واأول����ي����اء  وامل��ع��ل��م��ات 
ل��ل��ج��م��ي��ع ال���ت���وف���ي���ق يف وط�����ن اخل���ري 
وال����ع����ط����اء ب���ق���ي���ادة خ�������ادم احل���رم���ن 
ال�����ص��ري��ف��ن امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان ب����ن ع��ب��د 
العزيز، وويل عهده  الأمري حممد بن 
ي�صعيان  اللذان  �صلمان، حفظهما اهلل، 

اإل�����ى ج��ع��ل ه����ذا ال���وط���ن م���ن ال����دول 
هرم  قمة  على  تقف  ال��ت��ي   ، املتقدمة 

التقدم والريادة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل رع���اي���ة �صموه 
م���ت���ف���وق���ا م��ن  ت����ك����رمي  ٢84  حل���ف���ل 
اأقامته  ال��ذي  العام،  التعليم  مدار�ض 

مبنطقة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
ع�صري، موؤخراً مب�صرح الإدارة العامة 

للتعليم باأبها. 
من جهته رفع مدير عام التعليم 
باملنطقة الأ�صتاذ جلوي  اآل كركمان  يف 
كلمة له بهذه املنا�صبة، �صكره وتقديره 

ل�صمو اأمري منطقة ع�صري، على دعمه 
ال����دائ����م ل���رام���ج ال��ت��ع��ل��ي��م، وع��ن��اي��ت��ه 
من  واملتميزين  باملتفوقن  اخل��ا���ص��ة 
اأن  هذه  اإل��ى  ال��ط��الب، م�صريا  اأبنائه 
على  دليل  هي  اإمن��ا  الكرمية  الرعاية 
ه���ذا ال��دع��م ال���ذي ي��اأت��ي ام���ت���دادا مبا 
يحظى به قطاع التعليم يف هذا الوطن 
ال�صريفن  ل���دن خ���ادم احل��رم��ن  م��ن 
امل��ل��ك �صلمان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ، وم��ن 
لدن �صمو ويل عهده الأمري حممد بن 
�صلمان، حفظهما اهلل ، اللذّين يقودان 
اإلى  ي�صعى  الوطني  للتحول  م�صروعا 
تنمية الإن�صان من خالل ال�صتثمار يف 
التعليم باعتباره حمركا للتنمية، واأداة 

رئي�صة من اأدوات التحول الوطني.
تعليم  يف  ن�صعى  »ن��ح��ن  واأ����ص���اف 
ع�����ص��ري ب��ك��ل م���ا اأوت��ي��ن��ا م���ن ق���وة اإل���ى 
ت��ع��ل��ي��م  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  ن���ح���دث  اأن 
اأب���ن���ائ���ن���ا وب���ن���ات���ن���ا ، ب���ح���ي���ث ي��ن��ت��ق��ل 
بدال  ال��ق��وة  نقاط  اإل��ى  فيها  الرتكيز 
م���ن ن���ق���اط ال�����ض��ع��ف، واإل�����ى االإل���ه���ام 
ب����دل م���ن احل���ق���ائ���ق ال���ث���اب���ت���ة، واإل����ى 
العاطفي  املجال  يف  الإيجابي  التطور 
والج��ت��م��اع��ي والأك����ادمي����ي ب���دل من 
ل���الأداء،  وح��ي��د  كمقيا�ض  الخ��ت��ب��ارات 
الطالب  على  الركيز  اإل��ى  بالإ�صافة 
الأ���ص��رة  امل��در���ص��ة م��ع  ت��ع��اون  وتعميق 
وامل��ج��ت��م��ع ب����دل م���ن الع���ت���م���اد على 

املدر�صة يف مواردها الذاتية. 
للطالب  كلمة  الح��ت��ف��ال  و�صهد 
املتفوقن األقاها  نيابة عنهم الطالب 
راعي  خاللها  �صكر  العلكمي،  �صليمان 
ال��ك��ب��ري، ولتعليم  احل��ف��ل ع��ل��ى دع��م��ه 
امل���ن���ط���ق���ة ع����ل����ى ت�����ق�����دمي ج���ه���وده���م 
وحتفيزهم، وملعلميهم واأولياء اأمورهم 
ال��ذي��ن ك��ان لهم اأب��ل��غ الأث���ر يف الأخ��ذ 

باأيديهم اإلى من�صات التتويج. 
وتخلل الحتفال م�صرية طالبية 
ل��ل��ط��الب امل��ت��ف��وق��ن، وع���ر����ض م��رئ��ي 
والتوجيه  الإر���ص��اد  برامج  اأب��رز  تناول 
بتعليم املنطقة، وفيلما توعويا بعنوان 

»م�صرية التتويج«.
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إعالنأخبار الوطن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

العدد 222  |  18 جمادى األولى 1439  |  04 فبراير 2018



أخبار الجامعة

سعيد العمري 
 

وق����ع����ت اجل����ام����ع����ة ات���ف���اق���ي���ة ت���ع���اون  
الأع���م���ال  ري������ادة  مع معهد  م�����ص��رك 
ال���وط���ن���ي »ري�������ادة «، وم����ث����ل اجل��ام��ع��ة 
فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  مديرها  معايل 

بن رجاء اهلل ال�صلمي، بينما مثل املعهد 
املهند�ض �صالح بن عبداهلل ال�صويان.

وت���ت���ل���خ�������ض اأوج��������ه ال����ت����ع����اون يف 
ت��ك��وي��ن ف���ري���ق ع��م��ل م�����ص��رك ي�صم 
خم��ت�����ص��ن م���ن ال���ط���رف���ن؛ ل��ت��ف��ع��ي��ل 
الت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  يف  جمالت التعاون 

املتعلقة  املجالت  حتديد  على  والعمل 
ب��ن�����ص��ر ث���ق���اف���ة ال���ع���م���ل احل�����ر وري������ادة 
الأعمال للفئة امل�صتهدفة وفق اخلطط 
التي يراها الطرفان، وذلك من خالل 
ع���ق���د ب����رام����ج وور��������ض ع���م���ل ون������دوات 
وم��ل��ت��ق��ي��ات ت��خ��دم ال��ط��رف��ن يف نف�ض 

اتفاقية تعاون مشترك  بين الجامعة
ومعهد ريادة األعمال الوطني

املجال. من جانبه، اأو�صح مدير مركز 
الدكتور  باجلامعة  والإب�����داع  امل��وه��ب��ة 
اأن ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة  امل���غ���رب���ي،  حم��م��د 
ري��ادة  ال��زاوي��ة يف تطوير  تعتر حجر 
ت�صاعد  حيث اإنها  الأعمال باجلامعة، 
اأ�صحاب الأفكار ال�صتثمارية على البدء 

يف تنفيذ تلك الأفكار؛ لتكون م�صاريع 
اأر�ض الواقع، وهي كذلك ت�صاعد  على 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب 
املبتدئة على تطوير م�صاريعهم وزيادة 

رقعة تلك امل�صاريع وتنميتها.
املوهبة  مركز  اأن  املغربي  واأ�صاف 

والإبداع ي�صكر مدير اجلامعة ملوافقته 
ي�صكر  التفاقية، كما  ه��ذه  اإمت��ام  على 
معهد ري��ادة الأع��م��ال الوطني »ري��ادة« 
وم�صاركتهم من�صوبي  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى 
تطوير ريادة  يف  وط��ل��ب��ت��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 

العمال.

مدير الجامعة
يبحث مع محافظ طريب

دعم التعليم 
 سعيد العمري

ال�صلمي،   اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة   مدير  معايل  ا�صتقبل 
املتعب ومرافقيه. ويف  الأ�صتاذ متعب  املا�صي مبكتبه، حمافظ طريب  الأربعاء 
بداية اللقاء، رحب مدير اجلامعة باملحافظ، والوفد املرافق له، كما جرى خالل 
التعليمية  امل�صرية  باملحافظة،  و�صبل دعم  املتعلقة  امل�صتجدات  اآخر  اللقاء بحث 
اهتمام  م��ن  منه  مل�صوه  مل��ا  ملعاليه  ال�صكر  اجلميع  ق��دم  اللقاء  نهاية  ويف  فيها، 

وحر�ض على اأبناء املحافظة.
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أخبار الجامعةكليات البنات

عبد العزيز رديف 

ب����رع����اي����ة م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ 
الأ�صنان،  طب  كلية  اأقامت  ال�صلمي، 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع »امل���ن���ظ���م���ة ال���دول���ي���ة 
 IADR الأ�����ص����ن����ان«  ط����ب  لأب����ح����اث 
ال�١١ لأطباء  العلمي  اللقاء  موؤخرا،  
وط��ب��ي��ب��ات الم���ت���ي���از، ب��ف��ن��دق ق�صر 
من  مقدماً  بحثا   45 مب�صاركة  اأب��ه��ا، 

الأطباء والطبيبات.
وع�����ر ال�����ص��ل��م��ي ع����ن ���ص��ع��ادت��ه 
قرب،  عن  واط��الع��ه  اللقاء  بح�صور 
الكلية  وطالبات  ط��الب  يقدمه  عّما 
م���ن ب���ح���وث ع��ل��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت�صب 
ب�صكل  واملنطقة  اجلامعة  خ��دم��ة  يف 
الكلية يف  اأن م��ب��ادرة  اإل��ى  ع��ام، لفتا 
ال��رائ��دة  اجل��ه��ات  ودع����وة  ا�صت�صافة 
واملتميزة يف البحث العلمي مبجالت 
عليها،  ت�صكر  خ��ط��وة  الأ���ص��ن��ان  ط��ب 
وق����ال »ط����الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ات 
ال��ب��اح��ث��ون ه��م وق��وده��ا ال���ذي نتزود 
ب���ه ل��ل��رق��ي وال���ت���م���ي���ز«، م�����ص��ريا اإل���ى 
ال��ل��ق��اءات يدعم  اإق��ام��ة مثل ه��ذه  اأن 
ت��وج��ه��ات اجل��ام��ع��ة امل��م��ث��ل��ة يف دع��م 
مقدماً  ع���ام،  ب�صكل  العلمي  البحث 
�صكره للطالب والطالبات الباحثن، 
وج��م��ي��ع ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى اإق���ام���ة ه��ذا 
اإدارة  اللقاء الذي من خالله تتطلع 
ال��ب��ح��وث  ت��ن�����ص��ر  اأن  اإل�����ى  اجل���ام���ع���ة 
ال���ن���اجت���ة ع���ن���ه يف ك�����رى امل���ج���الت 

العلمية الرائدة.
من جانبه، �صكر عميد كلية طب 
ال�صهراين  اإبراهيم  الدكتور  الأ�صنان 
م����دي����ر اجل����ام����ع����ة، ع���ل���ى ح�������ص���وره 
وجميع  للكلية  امل��ح��دود  غري  ودعمه 
الكلية  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا، 
حت���ر����ض م��ن��ذ ال��ن�����ص��اأة ع��ل��ى اإق���ام���ة 
المتياز  لأط��ب��اء  العلمية  ال��ل��ق��اءات 
ك���ل ع�����ام، ب���ه���دف اإع����ط����اء ال��ف��ر���ص��ة 
ل��ل��م�����ص��ارك��ن لك���ت�������ص���اف ق���درات���ه���م 
ال��ب��ح��ث��ي��ة، م���ن خ����الل ال��ت��ن��اف�����ض يف 
على  الأط��ب��اء  وت�صجيع  علمي،  لقاء 
ال���ع���م���ل ال��ب��ح��ث��ي خ������ارج امل��ت��ط��ل��ب��ات 
الكلية  اأن  اإل����ى  لف���ت���اً  الأك���ادمي���ي���ة، 
ت��ت��ع��اون م��ع اجلمعية  ال��ع��ام  يف ه���ذا 

العاملية لأبحاث طب الأ�صنان، ممثلة 
 IADR Saudi( يف الق�صم ال�صعودي
العاملية  املن�صات  اإح��دى   )Division
والكيفية  النوعية  جتويد  �صبيل  يف 
ك�صب  يف  للم�صاهمة  العلمي،  للبحث 

امل����ه����ارات ورف�����ع ال����ق����درات ال��ع��ل��م��ي��ة 
والعملية لأطباء المتياز الذين بلغ 
بحثا   45 امل��ق��دم��ة  اأبحاثهم  جم��م��وع 
 ٢٠ ب��واق��ع  والطبيبات،  الأط��ب��اء  م��ن 

بحثا لالأطباء و٢5 بحثا للطبيبات.

45 بحثا ألطباء االمتياز
في اللقاء العلمي لطب األسنان

ال���ل���ق���اء ك�����رم م��دي��ر  ويف خ���ت���ام 
اجلامعة اأف�صل  ثالثة بحوث لأطباء 
الم���ت���ي���از، وك���ذل���ك  اأف�������ص���ل ث��الث��ة 
واأف�صل  الم��ت��ي��از،  لطبيبات  ب��ح��وث 
م��ق��دم ب��ح��ث م��ن ال�����ص��ق��ن ال��رج��ايل 

اأف�صل  اإلى تكرمي  اإ�صافة  والن�صائي، 
ث���الث���ة م�������ص���رف���ن رئ��ي�����ص��ي��ن ع��ل��ى 

الأبحاث.
وك������ان ال�����ص��ل��م��ي ق����د اط���ل���ع ف���ور 
و����ص���ول���ه ع���ل���ى ع�����دد م����ن امل��ل�����ص��ق��ات 

البحثية، من اأ�صل 47 بحثا مقدما من 
ع�صرة  ال��راب��ع��ة  الدفعتن  اأط��ب��اء  قبل 
الدفعتن  ع�صرة، وطبيبات  واخلام�صة 
بحثا   ٢4 ���ص��م��ل��ت  وال���ث���ال���ث���ة،  ال��ث��ان��ي��ة 

لالأطباء، و٢٣ بحثا للطبيبات. 
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الجامعة تشارك في مؤتمر دولي
عن دور الجامعات السعودية

في حماية الشباب 
كريمة سالم 

�صارك الدكتور اأمن غماز  امل�صاعد يف ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية بكلية العلوم 
الثقافة  م��ق��ررات  اإ���ص��ه��ام  ح��ول  ب��درا���ص��ة  خ��ال��د،  امللك  م��ن جامعة  والآداب مبحايل 
الإ�صالمية يف جامعة امللك خالد يف بناء الفكر الو�صطي يف املوؤمتر الدويل »واجب 
اجلامعات ال�صعودية واأثرها يف حماية ال�صباب من اجلماعات والأحزاب والنحراف« 
املوؤمترات باملدينة  الذي نظمته جامعة الإم��ام حممد بن �صعود الإ�صالمية مببنى 
اجلامعية، حتت رعاية خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبدالعزيز حفظه 
وم�صوؤوليها،  ال�صعودية  اجلامعات  املعايل مديري  اأ�صحاب  من  عدد  وبح�صور  اهلل، 
ومب�صاركة ما يزيد على املئة باحث من خمتلف الدول العربية والإ�صالمية، وذلك 

يومي الأحد والثنن املا�صين. 
تعريف  الأول مبثابة  املبحث  كان  مباحث وخامتة،  اأربعة  يف  الدرا�صة  وج��اءت 
مبفردات الدرا�صة، و�صح فيه مفهوم الو�صطية يف الإ�صالم والألفاظ ذات ال�صلة بها، 
مع بيان مفهوم الثقافة ب�صكل عام والثقافة الإ�صالمية ب�صكل خا�ض؛ ثم بن يف هذا 
املبحث مظاهر الو�صطية يف الإ�صالم، الو�صطية يف العقيدة والو�صطية يف العبادات 
والو�صطية يف املعامالت والو�صطية يف التحليل والتحرمي والو�صطية يف النظرة اإلى 

احلياة وغريها من مظاهر الو�صطية يف الإ�صالم.
وكان املبحث الثاين مبثابة عر�ض وحتليل مل�صكلة البحث وهي الفكر املنحرف 

وخطورته واأهم الأ�صباب املوؤدية اإليه.
ف ال��ف��ك��ر امل��ن��ح��رف ب��اأن��ه ال��ف��ك��ر اخل����ارج ع��ن ح��د الع���ت���دال وي�صمل  ح��ي��ث ع���رَّ

االإفراط والتفريط.
الفهم اخلاطئ  واأهمها،  املنحرف  الفكر  اإلى  املوؤدية  الأ�صباب  اأهم  وحتدث عن 
لتعاليم الإ�صالم ومبادئه، خ�صو�صاً الن�صو�ض املتعلقة باجلهاد واخلالفة واحلدود 
ال�صرعية، وغياب دور الأ�صرة واملدر�صة واجلامعة يف بع�ض البالد، والإعالم املخالف 
املبادئ  على  متعد  جيل  فيظهر  دينهم  يف  امل�صلمن  ت�صكيك  طريق  ع��ن  لالإ�صالم 

والثوابت.
يف  الإ�صالمية  الثقافة  ملقررات  الكبري  ال��دور  الباحث  بن  الثالث  املبحث  ويف 

حماية ال�ضباب اجلامعي من الفكر املنحرف وذلك من خالل النقاط االآتية:
الإ�صالمية على اللتزام بتقدمي منوذج و�صطي  الثقافة  اأول: تركيز مقررات 

للتدين وال�صعي اجلاد يف اأن تكون الو�صطية ثقافة عامة �صائدة.
وعواقب  باأ�صرار  ال�صباب  بتوعية  الإ�صالمية  الثقافة  مقررات  ا�صهام  ثانيا: 
التع�صب والت�صدد واأخذ العرة من املجتمعات التي تعاين من هذه الآفات التي 

تفتك بها.
ثالثا: �صرورة اأن توجه مقررات الثقافة طاقات ال�صباب اجلامعي وا�صتثمارها 

ل�صالح الوطن..
خالل  من  الو�صطي  الفكر  ن�صر  يف  الإ�صالمية  الثقافة  مقررات  اإ�صهام  رابعا: 
وت�صحيح  العلمي  التاأ�صيل  طريق  ع��ن  فكرياً  املتطرفن  �صبهات  على  ال��رد 

الأفكار املغلوطة.
النتماء  واأن  ال��وط��ن��ي،  الن��ت��م��اء  روح  بتعزيز  امل��ق��ررات  ه��ذه  اهتمام  خام�صا: 

للوطن من الأ�ص�ض العظيمة يف هذا الدين.
هذه  واأنَّ  الدين  ه��ذا  يف  الأخالقية  القيم  على  امل��ق��ررات  ه��ذه  تركيز  �صاد�صا: 

اجلماعات املنحرفة بعيدة كل البعد عن هذه القيم.
ثم بن يف هذا املبحث امل�صوؤولية املجتمعية والدينية للجامعات يف ن�صر الفكر 
اأ�صاليب  من  كاأ�صلوب  واملناق�صة،  احل��وار  اأ�صلوب  على  العتماد  خ��الل  من  املعتدل 
من  الأ�صلوب  لهذا  ملا  وذل��ك  التدري�ض  يف  التلقن  اأ�صلوب  عن  والبتعاد  التدري�ض 

تعطيل فكر الطالب.
توعوية  اأن�صطة  بعمل  م�صوؤولياتها  تتحمل  اأن  اجل��ام��ع��ات  على  اأن  ب��ن  كما 
اأي فكر دخيل على  الأجيال واملجتمع من  اإلى حماية  تثقيفية تهدف  وحما�صرات 

عقيدتنا وثقافتنا الإ�صالمية الأ�صيلة، وتعزيز دور كليات ال�صريعة واأق�صام الدرا�صات 
الإ�صالمية يف تبني الفكر الو�صطي والبتعاد عن تدري�ض الآراء ال�صاذة التي تتعار�ض 

مع منهج الو�صطية يف الإ�صالم.
فيه  عر�ض  ال��درا���ص��ة،  لهذه  التطبيقي  اجل��ان��ب  مبثابة  ال��راب��ع  املبحث  وك��ان 
الباحث تو�ضيف مقررات الثقافة االإ�ضالمية يف جامعة امللك خالد مع بيان نقاط 
القوة يف هذه املقررات واملقرحات والتو�صيات التي تعزز بناء الفكر الو�صطي لدى 
الإ�صالمية  الثقافة  مقررات  تكون  اأن  الباحث  اأو�صى  الدرا�صة  نهاية  ويف  الطالب. 
مقررات اإجبارية على جميع الطالب يف جميع اجلامعات العربية والإ�صالمية واأن 

ت�صتفيد هذه اجلامعات من جتربة جامعة امللك خالد يف هذا املجال.

اأ�صاتذة ال�صريعة الإ�صالمية وعلم النف�ض  واأو�صى ب�صرورة ت�صكيل جلان من 
املرحلة  يتالءم مع متطلبات  املقررات، مبا  لهذه  امل�صتمر  للتقييم  الجتماع  وعلم 
الطلبة  بتعريف  خا�صاً  ف�صاًل  امل��ق��ررات  ه��ذه  تت�صمن  واأن  الأم���ة،  بها  مت��ر  التي 

باجلماعات والأحزاب املنحرفة التي تخرج بن احلن والآخر.
ويف النهاية قدم الباحث �صكره للقائمن على هذا املوؤمتر القيم وعلى راأ�صهم 
معايل الأ�صتاذ الدكتور �صليمان اأبا اخلليل مدير اجلامعة ع�صو هيئة كبار العلماء 
يف  الإ�صالمية  �صعود  بن  حممد  الإم��ام  جامعة  جهود  وعلى  املتميز  التنظيم  على 
خدمة الإ�صالم وامل�صلمن. واجلدير بالذكر اأن جميع الأبحاث املقدمة يف املوؤمتر 
امل�����ص��ارك��ن  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت  جم��ل��دات  ع�صر  م��ن  ي��ت��ك��ون  علمي  �صجل  يف  طبعت 

واحل�صور والطلبة.

علوم وآداب محايل تشارك
في مهرجان بارق السنوي

كريمة سالم
ال�صنوي  ب��ارق  مهرجان  يف  الطالبات  �صطر  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  �صاركت 
الذي اأقيم يف املحافظة، برعاية من �صعادة املحافظ الأ�صتاذ مفرح البناوى؛ حيث 
اأجلكم  »من  �صعار  حتت  والتوعوية  العلمية  الفعاليات  من  بعدد  اجلامعة  �صاركت 

نعمل« يف مقر املهرجان ال�صتوي بخبت اآل حجري.
وانطلقت فعاليات الفتتاح بح�صور حمافظ بارق وامل�صرف على فرع اجلامعة 
امل�صوؤولية  ه��ي  م�صاركات  خم�ض  الفعاليات  و�صملت  ال�صهري.  عاطف  د.  بتهامة 
الجتماعية من منظور اأكادميي، و�صحتكم تهمنا، ولغتنا هويتنا، ور�صولنا قدوتنا، 
واك�صبي مهاراتك املهنية، اإ�صافة اإلى املعار�ض اليومية امل�صاحبة للركن وامل�صابقات 
الكلية، و  اليومية.  وقد ح�صر احلفل عدد كبري من ع�صوات  الثقافية واجلوائز 
قامت العديد من ع�صوات الكلية بتقدمي حما�صرات متعددة من �صاأنها اأن تدعم 

ال�صراكة بن جميع اأطياف املجتمع.

علوم وآداب أحد رفيدة
تعالج الجداول االكاديمي

نادية الخثعمي 
علوم   ، )الريا�صيات  اأق�صامها  بجميع  رفيدة  باأحد  والآداب  العلوم  كلية  ا�صتقبلت 
احلا�صب و اللغة الإجنليزية ( الف�صل الدرا�صي الثاين من العام اجلامعي ١4٣٩ه� 
للطالبات،  الأكادميية  اجل��داول  معاجلة  متت  حيث  امل�صكالت،  من  عدد  مبعاجلة 
كما مت ح�صر التجهيزات التعليمية، وا�صتكمال الالزم من حيث القاعات الدرا�صية 

واملكاتب الأكادميية والإدارية. 
نادي قناديل األمل يشارك 

في ورشة بعنوان »كن مخترعا«
فاطمة سعيد عمير

الدين يف ور�صة بعنوان »كن  واأ�صول  ال�صريعة  بكلية  الأم��ل  نادي قناديل  �صارك   
اأ.  خمرعا« والتي عقدت يف القاعة الن�صائية بقريقر، وقدمها املدرب واملحامي 
حكم حممد عبد اهلل احلكمي، بالتعاون مع �صركة »خمرعون بال حدود«، قدم 
فيها عدة حماور مهمة لكل خمرع، مع بيان كيفية حفظ حقوق ملكية الفكرة، 
و�صروطه،  الخ���راع،  احلكمي  وع��رف  الخ���راع.  ب���راءة  على  احل�صول  وكيفية 
وحمفزاته،  الخ����راع،  اأن���واع  كذلك  يعد،  وم��ال  اخ��راع��ا  يعد  وم��ا  وم�صمياته، 
ومعوقاته، بالإ�صافة ل� مهارات الخراع، ومراحله، و�صفات املخرع، والفرق بن 
البتكار والخراع. اجلدير بالذكر اأن ال�صركة فتحت املجال لطالب والطالبات 
ملكيتهم  وح��ف��ظ  منها  اجل��دي��د  وت��ب��ن��ي  الإب��داع��ي��ة  اأف��ك��اره��م  بكتابة  للح�صور 

لأفكارهم، وحفظ حقوقهم كمخرعن.
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تأثيرات  لما له من  العام والمجتمع األكاديمي بشكل خاص، نظرا  المجتمع  بالغ األهمية، والذي يهم  الموضوع  أثارت صحيفة »سبق« اإللكترونية مؤخرا هذا 
وانعكاسات على مستقبل أجيالنا وعلى خطط التنمية والتطور التي تسعى المملكة لتحقيقها خالل السنوات القادمة في إطار »رؤية 2030« حيث أن اإلنسان هو 
العماد األول لتحقيق هذه الرؤية، وهو المستفيد األول منها في ذات الوقت. ولما كانت مدارسنا وجامعاتنا هي المعمل الذي يتخرج منه طالبنا اللذين سيكونون 
في طليعة القوى العاملة في مختلف المجاالت والعلوم، فإن دور ومكانة وقدرات معلمينا تأتي في صدارة القضايا واإلشكاليات التي تعتمد عليها مخرجات 

التعليم وما يمكم أن ترفد البالد به من نجاح أو فشل! نعيد هنا نشر الموضوع الذي طرحته الزميلة »سبق« وهو للزميل محمد عطيف.

م�����وؤخ�����را مت ف�������ص���ل م���ع���ل���م ب����اإح����دى 
حمافظات اململكة يف حادثة اأثارت جدل 
وا���ص��ع��ا م��ا ب��ن م��وؤي��دي��ن وم��ع��ار���ص��ن، 
امل��ع��ل��م  اأن  الأول  ال��ف��ري��ق  راأى  ح��ي��ث 
اأح��د  بحق  ال��ب��دين  العقاب  مبمار�صته 
طالبه قد خالف نظاما تعليميا معمما 
متجاوزا بذلك اأعرافا تربوية يف غاية 
ال��ث��اين  ال��ف��ري��ق  الأه��م��ي��ة، ف��ي��م��ا راأى 
ه��ن��اك  واأن  ف��ي��ه��ا  م��ب��ال��غ  ال��ع��ق��وب��ة  اأن 
ال��ل��ج��وء لها دون  ك��ان ميكن  ت��درج��ات 
املناق�صات  تلك  لتتفاعل  الأرزاق،  قطع 
لها  و�صل  التي  و�صورته  املعلم  لو�صع 
مقارنة مبا يقوم به من ت�صحيات واأن 
���ص��اذة وقليلة ل  م��ا ح�صل م��ن ح���الت 
تعك�ض تعميم ال�صورة ورمي واتهامات 
ل��وزارة  توجيهها  مت  م��ا  منها  متبادلة 
خالل  م��ن  دوم��ا  عكفت  باأنها  التعليم 
م���ا ت�����ص��ن��ه م���ن اأن��ظ��م��ة ع��ل��ى ال��وق��وف 
من  بالرغم  واأن���ه  الطالب  جانب  اإل��ى 
ق���راره���ا الأخ����ري ب�����ص��ن ع��ق��وب��ات قوية 
التعليم  من�صوبي  على  املعتدين  على 
اإل اأن��ه��ا يف احل��ادث��ة الأخ����رية اأ���ص��رت 
جانب  اإل��ى  وال�صطفاف  الف�صل  على 
امل��ح��اف��ظ��ة لع��ت��ب��ارات  ت��ل��ك  ممثلها يف 
اأوردت���ه���ا، مم��ا وّل���د ان��ع��ك��ا���ص��ات تعيدنا 
اأ�صاع هيبة املعلم،  لل�صوؤال الأه��م: من 
وك���ي���ف مي��ك��ن ا���ص��ت��ع��ادت��ه��ا؟ وم����ا هي 

الأطراف املت�صببة؟

تنامي االعتداء
على المعلمين

ي��رف�����ض  ال���ب���ع�������ض  اأن  م����ن  ب���ال���رغ���م 
املعلمن  و�صف ح��وادث الع��ت��داء على 

العام  وب��ال��ذات يف  اأن��ه��ا  اإل  ب��ال��ظ��اه��رة 
كان  م�صل�صال  �صهدت   ،٢٠١7 املن�صرم 
اأك��ر  يف بع�صه دم��وي��ا ومي��ك��ن ر���ص��د 
م��ن ع�صر ح���الت ع��ل��ى الأق����ل اأب��رزه��ا 
مقتل معلم ومدير مدر�صة يف اقتحام 
م���دار����ض امل��م��ل��ك��ة، واق��ت��ح��ام جمموعة 
بحي  مدر�صة  امللثمن  الأ�صخا�ض  من 
ال��ن��ه�����ص��ة يف ال���ري���ا����ض م�����ص��ت��خ��دم��ن 
م��رورا  واخل�صبية،  احلديدية  الع�صي 
و�صرقتها مثل  املعلمن  �صيارات  بحرق 
الأمري  الأف��الج ومدر�صة حي  حادثتي 
ف�����واز يف ج�����دة، والع����ت����داء ب��ال�����ص��رب 
الطالب  قبل  من  وال��ف��ردي  اجلماعي 
فناء  م��ن  معلم  �صحب  مثل  ملعلميهم 
مدر�صة اإلى خارجها ل�صربه يف حادثة 
ومدر�صة  ب��ج��ي��زان  الفطيحة  م��در���ص��ة 
دار التقوى البتدائية باملدينة املنورة، 
الأم��ور  اأول��ي��اء  بع�ض  لقتحام  و�صول 
يف  املعلمن  على  والتهجم  ل��ل��م��دار���ض 
ال��ن��ار  ف�صله واأم����ام ط��الب��ه، واإط����الق 
املعلم مثل حادثة مدر�صة غزايل  على 
بالطائف، كما مل ي�صلم بع�ض املعلمن 
مثل  البي�صاء  بالأ�صلحة  الطعن  م��ن 
ح���ادث���ة م��در���ص��ة ال�����زرق امل��ت��و���ص��ط��ة يف 

حمافظة تثليث. وال�صواهد كثرية.

أخطاء بعض المعلمين
اأخطاء  من  العديد  ر�صد  مت  باملقابل 
ب�صعف  و�صفت  والتي  املعلمن  بع�ض 
طالبهم  اجت���اه  قبلهم  م��ن  ال��ت��اأه��ي��ل 
فمار�صوا العقاب البدين اأو ال�صتفزاز، 
اتخذت  التي  الأ�صاليب  م��ن  وغ��ريه��ا 
التي  ال��ع��ق��وب��ات  التعليم  وزارة  فيها 

قيد  ط��ي  اأع���اله���ا  منا�صبة  اأن��ه��ا  راأت 
املعلم واأغلبها الإحالة للعمل الإداري 
و�صوًل للح�صم من الراتب والإنذار اأو 

بكل ذلك.

»التعليم«.. تحركات
على مسارات مختلفة

يف ظ��ل ت��ل��ك احل�����وادث م��ن ال��ط��رف��ن 
متفاوتة  حتركات  التعليم  ل��وزارة  ك��ان 
اجتاه كل حادثة مبا راأت اأنه يتفق معها 
وم��ن خ��الل اإدارت���ه���ا، وظ��ه��ر احل���زم يف 
بالتحقيق كما ظهرت  الفورية  املبادرة 

ال���ع���ق���وب���ات امل���ت���ف���اوت���ة يف ظ���ل ت��ق��ارب 
�صفة احلادثة نف�صها تبعاً لتغري مكان 
وقوعها واختالف التقييم من م�صوؤول 
اإلى اآخر. فيما ح�صرت جوانب اإن�صانية 
التعليم  م�������ص���وؤويل  ب��ع�����ض  ق��ي��ام  م��ث��ل 
بزيارة املعلم املت�صرر اأو التوا�صل معه. 
احل�صول  يف  املعلمن  بع�ض  جن��ح  كما 
ع���ل���ى اأح����ك����ام ت��ع��وي�����ص��ي��ة م����ن خ���الل 

اللجوء ب�صكل فردي للمحاكم.

السجن 10 سنوات
اأب��رز حترك قامت به ال��وزارة،  غري اأن 

وكان منتظرا، كان الإعالن موؤخرا عن 
من�صوبي  على  اجل�����ص��دي  الع��ت��داء  اأن 
اجلنائية  العقوبة  ي�صتوجب  ال����وزارة 
لدليل  الإداري��ة، وذلك وفقا  والعقوبة 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  حماية  اإج���راءات 

ومن�صوبيها �صد العتداءات.
ال��ع��ق��وب��ة  اأن  ال������وزارة  واأو����ص���ح���ت 
اجل��ن��ائ��ي��ة ق��د ت�����ص��ل اإل����ى ال�����ص��ج��ن ١٠ 
���ص��ن��وات، اأو دف���ع م��ب��ل��غ م��ل��ي��ون ري���ال، 
اأم����ا ال��ع��ق��وب��ات  اأو ب��ال��ع��ق��وب��ت��ن م��ع��ا، 
الإداري������ة، ف��ف��ي ح���ال ���ص��در ح��ك��م على 
فاإنه  بال�صجن لأكر من عام،  املوظف 

ال��ن��ظ��ام«،  »ب��ق��وة  وظيفته  م��ن  يف�صل 
اأق���ل، ف��اإن  اأو  ويف ح��ال �صجن مل��دة ع��ام 
معاقبته  يف  ت��ن��ظ��ر  الإداري������ة  امل��ح��ك��م��ة 
امل��وظ��ف��ن«، وقد  »ت��اأدي��ب  وف��ق��ا لنظام 
وم�صرية  تاأديبيا؛  اخلدمة  من  يف�صل 
ي�صبقها  الإداري�����ة  الإج������راءات  اأن  اإل���ى 
����ص���دور ق�����رار ب��ك��ف ي���د امل���وظ���ف عند 
املحكمة  ق�����ص��ت  واإذا  ع��ل��ي��ه،  ال��ق��ب�����ض 
املعتدي،  املوظف  ف�صل  بعدم  الإداري���ة 
وكان من �صاغلي الوظائف التعليمية، 

فقد مت حتويله لعمل اإداري.
كما �صبق ذل��ك ال��ق��رار ق���رار اآخ��ر 
للوزارة بتكليف فريق قانوين خمت�ض 
التعليم  مهنة  على  الع��ت��داء  بق�صايا 
وم��ن�����ص��وب��ي��ه��ا واإجن���������از دل���ي���ل ���ص��ام��ل 
احلقوق  بحفظ  الكفيلة  ل���الإج���راءات 

وردع املتجاوزين.

رفض التنازل عن الحق العام
اأحمد  د.  التعليم،  وزي��ر  اأك��د  هذا فيما 
ال��ع��ي�����ص��ى، اأن ال������وزارة ل���ن ت��ت��ه��اون يف 
اأو  ف��رد  اأي  ل��دى  اأي ح��ق م��ن حقوقها 
التنازل  يتم  األ  على  و���ص��دد  موؤ�ص�صة، 
عن احلق العام يف اأي ق�صية من ق�صايا 
ذات  اجلهات  مع  ومتابعتها  الع��ت��داء، 
ن��ظ��ام  ت�صمنه  مل���ا  وف���ق���اً  الخ��ت�����ص��ا���ض 
اجلرائم  ون��ظ��ام  اجلزائية  الإج����راءات 
الر�صوة،  مكافحة  ون��ظ��ام  املعلوماتية 
كما �صدد على األ يطلب اأي تنازل عن 
من�صوبي  م��ن  اأي  م��ن  اخل��ا���ض  احل���ق 
ال������وزارة اإل م��ا ي��رغ��ب��ون ب��ه ط��واع��ي��ة 

ودون اأي �صكل من اأ�صكال ال�صغط.
ح���ول ه���ذا ال�����ص��ي��اق ف��ق��د اأع��ل��ن يف 

تعليم

صورة »المعلم« في السعودية..
ُمربي األجيـال هل انتزعت هيبته أم فقدها؟

بين ضارب ومضروب وقرارات متباينة وماض جميل
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مطلع العام الهجري احلايل عند بدء 
وزارة التعليم يف جتربة تاأمن ٣5 األف 
اأمنية  �صركات  من  بحرا�صات  مدر�صة 
التطبيق  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  متخ�ص�صة، 
الريا�ض  التجريبي يف مدار�ض  الأويل 
مهامها  �صمن  م��ن  وي��ك��ون  والق�صيم، 
للمعلمن  احلماية  توفري  الأ�صا�صية 
ملا نقلته  من الع��ت��داءات، وذل��ك وفقا 
العام لإدارة  املدير  �صحيفة »مكة« عن 
الأم����ن وال�����ص��الم��ة ب���ال���وزارة ال��دك��ت��ور 

ماجد احلربي.

رهان القرارات الحازمة
ه�����ذه ال������ق������رارات م���ره���ون���ة ب��ت��وح��ي��د 
اإزاح��ة تهمة  وح��زم تنفيذها لتنجح يف 
التي  واملرهلة(  البطيئة  )الإج��راءات 
كانت ُتتهم بها الوزارة خا�صة من قبل 
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي وتهمة 
املعلم  ح�صاب  على  للطالب  الن��ح��ي��از 
اأدى لهتزاز �صورة الأخري ب�صكل  مما 
ال�صلوكية  ال��ل��وائ��ح  اأن  خ��ا���ص��ة  ك��ب��ري. 
تت�صمن  ال�����وزارة مل  اأ���ص��درت��ه��ا  ال��ت��ي 
اإجراءات �صارمة ومبا�صرة بالرغم من 
كونها يف خمالفات )الدرجة اخلام�صة 
وال�������ص���اد����ص���ة( ن�����ص��ت ع���ل���ى ا���ص��ت��دع��اء 
اجلهات الأمنية وف�صل الطالب بقرار 

من مدير التعليم يف حالت معينة.
الإ����ص���ارة لآراء ع��دد  وه��ن��ا مي��ك��ن 
كافيا  يكن  ذل��ك مل  اأن  الربوين  من 
لردع الطالب املتنمرين على معلميهم 
»التعاقد  ب���  �صمي  م��ا  م��ع وج���ود  ح��ت��ى 
ُي��ع��ق��د ب��ن الطالب  ال�����ص��ل��وك��ي« ال���ذي 
الطرف  عليها  وُي��وّق��ع  املدر�صة  واإدارة 
�صلوك  وت��ق��ومي  �صبط  ب��ه��دف  الأول، 
ال��ط��الب م��ن خ���الل خ�صم ال��درج��ات 
اآل�����ي�����ة حم��������ددة يف امل���رح���ل���ت���ن  وف������ق 
عقوبة  وو���ص��ع  وال��ث��ان��وي��ة،  املتو�صطة 
الع��ت��داء على امل��ع��ل��م؛ ب��احل��رم��ان من 
ال��درا���ص��ة مل���دة ���ص��ه��ري��ن م��ع خ�صم ١5 
اإل��ى  ونقله  الطالب  �صلوك  م��ن  درج��ة 

مدر�صة اأخرى يف حالت معينة اأي�صا.

مع المعلم
أم مع الطالب؟

م���ع ال���ث���ورة ال��ت��ق��ن��ي��ة وال���ت���ط���ورات يف 
ال���ن���ظ���ري���ات ال����رب����وي����ة ظ���ه���ر ف��ري��ق 
التخلي  املعلمن  بع�ض  على  اأن  ي��رى 
ع���ن ����ص���ورة زاه���ي���ة ع���ن م��ك��ان��ة امل��ع��ل��م 
وال��و���ص��ول  امل��واك��ب��ة  عليه  واأن  ���ص��اب��ق��اً 
احلا�صر  الع�صر  مع  متنا�صبة  ل�صورة 
وموؤكدين اأن يف اإمكانه ا�صتعادة هيبته 
ومهنيته  لنف�صه  امل�صتمر  بالتطوير 
وب��ن��اء ت��وا���ص��ل ف��ع��ال م��ع ط��ال��ب اليوم 

املختلف متاما.

اأغلبية  ي��رى  الآخ��ر  اجلانب  على 
����ص���واء  ه��ي��ب��ت��ه  ان����ت����زاع  مت  امل���ع���ل���م  اأن 
واأن  ذل���ك،  غ��ري  اأو  مق�صودة  بطريقة 
التنظيمات التعليمية املتتالية �صاهمت 
يف ب��ه��ت��ان ���ص��ورت��ه اأم����ام ط��ال��ب��ه ورف��ع 
مقبولة،  غ��ري  بطريقة  الأخ���ري  ودع��م 
مما اأ�صاء ملهنة التعليم عموما واأ�صعف 
خمرجاتها ويرى جزء من هذه الفئة 
اإعادة العقاب البدين مع تقنينه وو�صع 

�صوابط حازمة ملنع تنمر الطالب.
اأ�صبابا  هناك  اأن  ت��رى  ثالثة  فئة 
املعلم  فيها  ت�صبب  بع�صها  لذلك  اأدت 
من خالل عدم التطوير الذاتي وفهم 
�صورة  وراء  وال�صعي  املرحلة  متطلبات 
معاي�صة  يتطلب  الواقع  ولكن  حُت��رم 
واق���ع خمتلف ب��الإ���ص��اف��ة ل��ع��دم وج��ود 
املعلم،  تدعم  مل  التي  الأنظمة  بع�ض 
وكذلك عدم ح�صول فئات من املعلمن 
على حقوق متاأخرة. فيما ُيحّمل هوؤلء 
الأ�صرة واملجتمع دورا كبريا من تعزيز 

غياب هيبة املعلم ب�صكل اأو باأخر.

لماذا يعتدي الطالب
على معلميهم؟

تقول  ذلك  على  لالإجابة  حماولة  يف 
الأخ�صائية النف�صية ريحانة العبيدان 
»هناك خم�صة اأ�صباب رئي�صية: اأ�صباب 
بيئية، اأ�صباب مدر�صية، اأ�صباب نف�صية، 
اأ����ص���ب���اب اج��ت��م��اع��ي��ة، اأ����ص���ب���اب ذات��ي��ة. 
ال���ط���ال���ب يف بيئة  ن�������ص���اأة  وم����ن ذل����ك 
اأ���ص��ري��ة ع��دوان��ي��ة، وف�صل ال��ط��ال��ب يف 
احل��ي��اة و���ض��ع��وره ب��االإح��ب��اط، وكذلك 
بتحدي  اجل���دد  املعلمن  بع�ض  ق��ي��ام 
وكذلك  وغ��ريه��ا،  بالأ�صئلة  ال��ط��الب 
الطالب  جتعل  للطالب  املعلم  �صرب 
ب��الع��ت��داء،  للمعلم  الع��ت��ب��ار  ي��رد  اأن 
وهناك جوانب اأخرى مثل توتر اجلو 
ال��ب��ي��ئ��ي ال����ذي ي��ع��ي�����ض ف��ي��ه ال��ط��ال��ب 
وت���ق���ل���ي���د م����ا ي�������ص���اه���ده يف الأف�������الم 
وامل�������ص���ل�������ص���الت وو�����ص����ائ����ل ال��ت��وا���ص��ل 
الجتماعي يخلق عنده حب للتجربة 

وتطبيق ما ي�صاهده.
امل�صاكل الأ�صرية يف دور  تاأتي  كما 
ال��دائ��م  رئي�ض م��ن خ��الل رف�����ض الأب 
والإدراك  اب��ن��ه  وم��ت��ط��ل��ب��ات  حل���اج���ات 
وال��وع��ي وامل��ع��رف��ة ع���دم وج���ود ال��وع��ي 
احلاجات  اإ�صباع  يف  ونق�ض  الأ���ص��رة  يف 

الأ�صا�صية.
وحب  ال�صخ�صية  ف��ر���ض  واأخ���ريا 
ال�����ص��ي��ط��رة وال��ت��م��ل��ك و���ص��ع��ف ال����وازع 
الدرا�صة  رغبة يف  وعدم وجود  الديني 
وتعوي�ض  بالنق�ض  الطالب  واإح�صا�ض 
النق�ض بالعتداء على املعلم واأمرا�ض 

نف�صية لدى الطالب«.

الفخر  ���ص��ورة  م��ن  امل��ع��ل��م  ي�صقط  اأن 
دول  ح��ا���ص��رة يف  ه��ي  ال��ك��ب��رية مثلما 
العامل املتقدمة، بل تكاد هذه ال�صورة 

املهزوزة هي عربية بامتياز.
مبكوناته  املجتمع  اأن  ي��رون  كما 
�صياغة  يف  ي�����ص��ارك  اأن  يجب  عموما 
خ���ط���ة م�����ص��ت��م��رة ل��ت��ح�����ص��ن ����ص���ورة 
اأمر يتطلب  النا�صئة وهو  املعلم لدى 
م�����ص��ارك��ة اجل��م��ي��ع اإل����ى ج��ان��ب وزارة 
رئي�ض  وج���زء  ال����دول،  ك��ل  يف  التعليم 
من ذلك هو اأن يحر�ض املعلم على اأن 
يكون القدوة املطلوبة وتطوير اأدواته 

با�صتمرار.

حلول مقترحة
خ����الل ال��ع��ق��د الأخ�����ري ت��ق��ري��ب��ا وم��ع 
تنامي ما يو�ضف ب�ضقوط هيبة املعلم 
ظ��ه��رت ال��ع��دي��د م���ن ال�����روؤى ت��ق��رح 
ودرا���ص��ة  بحثاً  تناوبها  ع��دي��دة  ح��ل��وًل 
الفئات  بن  ما  وخ��راء  متخ�ص�صون 
يف  ح�صرها  وميكن  ال�صابقة،  الثالث 

التايل:
واإح�صاءات من  درا�صات  • اإعداد 
امل�صكلة  يبن حجم  امليدان  واق��ع 
معاي�صي  اآراء  واأخ����ذ  وت��داع��ي��ات 

ذلك.
لكافة  امل��ت��خ�����ص�����ض  ال��ت��اأه��ي��ل   •

الأطراف يف الظاهرة.
على  املنا�صبة  الأنظمة  • اقراح 
وزارة  وق���ي���ام  ال���دار����ص���ات  ����ص���وء 

التعليم بتطبيق ذلك مرحلياً.
• التاأكيد على التاأهيل التوعوي 
مل��ا لهما من  ل��الأ���ص��رة وامل��ج��ت��م��ع 

لماذا يعتدي المعلمون
على طالبهم؟

املعلمن  بع�ض  يقوم  ذل��ك  من  قريبا 
ل����دواف����ع ع����دي����دة وخم��ت��ل��ف��ة وك��ل��ه��ا 
ومهنية  وظ��ي��ف��ي��ة  ل�����ض��غ��وط  تخ�ضع 
وجم��ت��م��ع��ي��ة وع����دم اخل����رة، فيخرج 
امل��ع��ل��م ع���ن ط�����وره مل��م��ار���ص��ة ال��ع��ق��اب 
البدين اأو التحدي اأو جتاهل اخلرة 
ال��ط��الب، ويف  ال��ت��ع��ام��ل م��ن تنمر  يف 
املنا�صب  التاأهيل  ع��دم  ياأتي  ذل��ك  كل 
جنباً اإلى جنب ومنا�ضفه مع �ضغوط 
اأخرى وبع�صها يت�صبب فيها الطالب 
ف�����ت�����وؤدي حل�������الت اع�����ت�����داء ول��ك��ن��ه��ا 
عنها  ينتج  ولالأ�صف  غالبا،  حم��دودة 
املعلم  اأق�����ص��ى، مم��ا جعل  اأف��ع��ال  ردود 
يف حرية بن تطبيق حقيقي للتعليم 
�صلبية  اأفعال  ب��ردود  ال�صطدام  وبن 
ف��ي��م��ا ي���زي���د ذل����ك ت���اأث���ري م��ط��ال��ب��ات 
امل��ع��ل��م��ن ب��ح��ق��وق ي��رون��ه��ا اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
دول  اأقرانهم يف  باأحوال  م�صت�صهدين 
ولوج�صتية  معنوية  واأغلبها  متقدمة 

ولي�صت مالية.

المجتمع واألسرة
وهيبة المعلم

اأه��م��ي��ة ُيحّمل  اآخ���ر ل يقل  يف ج��ان��ب 
ب��ع�����ض اخل������راء امل��ج��ت��م��ع والأ�����ص����رة 
املعلم  ت��دين �صورة  الأك��ر يف  ال�صبب 
جم��ت��م��ع��ي��ا؛  ح��ي��ث ���ص��اه��م امل��ج��ت��م��ع 
ح��دي��ث��ا يف ت��ع��م��ي��م ����ص���ورة امل��ع��ل��م اأن���ه 
جم����رد م���وظ���ف ح���ك���وم���ي، وه����و واإن 
ك���ان ب��ع�����ض امل��ع��ل��م��ن ق���د ت�����ص��ب��ب��وا يف 
اأن ذلك ل ينبغي  اإل  اهتزاز ال�صورة، 

تعليم

دور حقيقي يف هذه الظاهرة.
ب��ن  دق�����ة  اأك������ر  ع���ق���د  • ب���ن���اء 
املدر�صة وويل الأمر وبينها وبن 
اأول��ي��اء  اخ�صاع  ويت�صمن  املعلم 
الأم���������ور وال�����ط�����الب وامل��ع��ل��م��ن 
امل�صتهدفن عند احلاجة لدورت 

تاأهيلية.
العالية  املهنية  ال��روح  تنمية   •
امل���ع���ل���م  ل��������دى  دوري  ب�������ص���ك���ل 
والأب  ال��ق��دوة  دور  وا���ص��ت�����ص��ع��اره 

قبل اأن يكون معلماً.
امل�صتمر  وال��ت��اأه��ي��ل  التطوير   •
تاأهيل  ذلك  ويت�صمن  للمعلمن 
اإع��داد  على  ت�صرف  التي  اجلهات 

املعلمن.
امل�����ت�����اأخ�����رة  احل������ق������وق  م����ن����ح   •

للمعلمن وفق تدرج دقيق.
للمعلم  تقدير  حمالت  تبني   •
ت����ق����وم ب���ه���ا ج����ه����ات امل�������ص���وؤول���ي���ة 
الجتماعية يف اجلهات اخلدمية 
وال�����ب�����ن�����وك ون����ح����وه����ا وت���ع���زي���ز 

�صورته اأمام طالبه.

المعلم واإلمبراطور
ي���ق���ول ال���ك���ات���ب الإم������ارات������ي ���ص��ام��ي 
ال��ري��ام��ي حت��ت ع��ن��وان »ه��ي��ئ��ة املعلم 
م��ف��ت��اح ج���ودة ال��ت��ع��ل��ي��م«: »يف ال��ي��اب��ان 
الإم��راط��ور  بعد  ي��اأت��ي  املعلم  م��وق��ع 
م��ب��ا���ص��رة، وه����ذا ���ص��ر ت��ف��وق ال��ي��اب��ان 
الذي  العلم  اأن  العلمي، فهم يعرفون 
يكفل لبلدهم التقدم والتميز ل ياأتي 
املعلم  ي��ح��ظ��ى  ول���ن  امل��ع��ل��م؛  ع���ر  اإل 
بالتقدير والحرام حتى نعيد غر�ض 
العملية،  ب��امل��م��ار���ص��ات  ال��ت��ق��دي��ر  ذل���ك 
امللزمة، واإق��رار حزمة من  والقوانن 

املزايا له«.
يذكر اأنه يف نوفمر ٢٠١٣ اأطلقت 
»اأبو ظبي للتعليم« خطة لرفع قيمة 
املعلمن واملوظفن يف قطاع التعليم.

اأبوظبي  يقول مدير عام جمل�ض 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ال����دك����ت����ور م���غ���ري خ��م��ي�����ض 
اخل���ي���ي���ل���ي »خ����ط����ة م���ت���ك���ام���ل���ة ل���رف���ع 
ق��ي��م��ة امل��ع��ل��م��ن وامل��وظ��ف��ن يف ق��ط��اع 
ملهنة  املجتمع  نظرة  وتعزيز  التعليم، 
اأن اخلطة  اإل����ى  م�����ص��ريا  ال��ت��دري�����ض«؛ 
ال���ت���ي ب������داأ ت��ن��ف��ي��ذه��ا ت���ع���د م�����ص��روع��ا 
اإعادة هيبة املعلم  اإلى  متكاماًل يهدف 
من جميع اجلهات، »زيادة الأجر املايل 
والرقي والإعداد الأكادميي، والبيئة 
اإلى  التعليم  واإرجاع مهنة  التعليمية«، 
م�صاف مهن الدرجة الأولى، وت�صجيع 
املواطنن على اللتحاق بها، ومواجهة 
عن  املواطنن  ال�صباب  ع��زوف  ظاهرة 

العمل مبهنة التدري�ض.

»المعلم« في مبادرات 
»التعليم« في 2030

م��ب��ادرات  يف  امل��ع��ل��م  م��ك��ان��ة  م�صتقبل 
»ال��ت��ع��ل��ي��م« ي��ب��دو م��ب�����ص��را ب��ج��وان��ب 
اأنها  اأك��دت  فالوزارة  كثرية.  اإيجابية 
�صتعمل يف مبادراتها على بناء فل�صفة 
املناهج و�صيا�صاتها، واأهدافها، و�صبل 
ت��ط��وي��ره��ا، واآل���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، ورب���ط 
وتطويره  املعلم  اإع��داد  ذلك برامج 
املهني. مع ت�صجيع الإبداع والبتكار، 
وت���ن���م���ي���ة ال���������ص����راك����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، 
والرتقاء بقدرات ومهارات من�صوبي 
لتحقيق  ال�����ص��ع��ي  اأن  ك��م��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
امل��ئ��ة من  م�����ص��ارك��ة الأ����ص���ر يف 8٠ يف 
اأبنائهم  تعليم  املدر�صية يف  الأن�صطة 
امل��ع��ل��م��ن  ج���ه���ود  ���ص��ي��دع��م   ٢٠٢٠ يف 
ويعزز الت�صارك حلل اجلوانب حول 

الأبناء/الطالب.
غري اأنه من املهم اأن تعزز »وزارة 
م�صتمر  ب�صكل  م��ب��ادرات��ه��ا  التعليم« 
على جانب قد ل يبدو حاليا وا�صحا 
ول مقنعا لأ�صحاب ال�صاأن )املعلمن 
املعلن  امل��ب��ادرات  ثنايا  يف  واملعلمات( 

عنها.
املتخ�ص�صون  ي��رى  كما  والأم���ر 
قوية  ب��رام��ج  لتبني  ال�����وزارة  ي��د  يف 
ت�����ص��ارك ب��ه��ا ك���ل اجل���ه���ات الأخ�����رى 
والإع������الم ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل��ع��ل��م يف 
الإ�صكاليات  كافة  ومعاجلة  املجتمع 

لكل الأطراف حول ذلك.

تمكين المعلمين
الأممية  للمنظمة  تقرير  ويف  ختاما 
تقول ال� »يون�صكو«: »ل يتمتع العديد 
العامل  اأرج���اء  جميع  يف  املعلمن  م��ن 
يف ال���وق���ت احل��ا���ص��ر، مب���ا ي��ك��ف��ي من 
بعملهم  لال�صطالع  والدعم  احلرية 
ال�������ذي ل مي���ك���ن ال����ص���ت���غ���ن���اء ع��ن��ه. 
ُي����راد مب��ف��ه��وم مت��ك��ن امل��ع��ل��م متكينه 
ال��ت��اأه��ي��ل عايل  الن��ت��ف��اع بفر�ض  م��ن 
اجل�����ودة، وم���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى اأج���ور 
عادلة، ومن النتفاع املتوا�صل بفر�ض 

تنمية املهارات املهنية«.
»ُي��راد  الأمم��ي:  التقرير  واأ�صاف 
ب���ه اأي�����ص��ا مت��ك��ن امل��ع��ل��م م���ن التمتع 
ب��احل��ري��ة ال���الزم���ة ل��ل��م�����ص��اع��دة على 
اإع�����داد امل��ن��اه��ج ال��درا���ص��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، 
ومت��ك��ي��ن��ه م���ن ال��ت��م��ت��ع ب��ال���ص��ت��ق��الل 
املهني الالزم لختيار اأكر الأ�صاليب 
واملنهج مالءمة لبلوغ الغاية املن�صودة 
املتمثلة يف اإتاحة النتفاع بتعليم اأكر 
وك��ذل��ك  واإن�����ص��اف��اً.  و���ص��م��ول  فعالية 
مت��ك��ن امل��ع��ل��م م��ن م��زاول��ة مهنته يف 

اأجواء اآمنة ت�صمن �صالمته«.
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طالبنا
قضايا

فترة التعديل اإللكتروني عقيمة.. وشكاوى »تويتر« تصطدم بمعوقات

طالب الجامعة ينتقدون آلية
الحذف واإلضافة ويعبرون عن استيائهم

عبدالعزيز رديف

ع����ر ع�����دد م����ن ط�����الب اجل���ام���ع���ة ع��ن 
ا�صتيائهم من اآلية ت�صجيل املواد وحذفها 
الدرا�صي  الف�صل  بدايات  مع  واإ�صافتها 
اجلديد، م�صريين اإلى اأن عمادة القبول 
ت��خ��دم��ه��م يف ع��م��ل��ي��ات  وال��ت�����ص��ج��ي��ل مل 
اأي�صا،  وال��ي��دوي  الإل��ك��روين  التعديل  
م���وؤك���دي���ن ع��ل��ى اأن ���ص��وء ت��ن��ظ��ي��م ف��رة 
الت�صجيل الآيل اأغلق غالبية ال�صعب، مما 
جعلهم يقفون حائرين اأمام جداولهم يف 
واليدوي،  الإل��ك��روين  التعديل  فرتي 
بحيث تنتهي فرة التعديل الإلكروين 
دون اأي تعديل بحجة اأن ال�صعب ممتلئة، 
اليدوي  التعديل  فرة  ذلك  بعد  وتاأتي 
وال����ت����ي ت�����ص��ه��د ت���ك���د����ض ال����ط����الب ع��ن��د 
�صعوبة  من  يزيد  مما  الكليات  م�صجلي 

التعديل حتى يف هذه الفرة.
كما ا�صتكى الطالب اأي�صا من عدم 
اإعالن اأ�صماء الأ�صاتذة اأثناء فرة تعديل 
تف�صر  لأ�صباب ل  اإل��ك��رون��ي��اً؛  اجل���داول 
الأ����ص���ات���ذة، ح��ي��ث ل ميكن  ب��ح��م��اي��ة  اإل 
ال�صعبة  اأ���ص��ت��اذ  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى  ل��ل��ط��ال��ب 
اإغ���الق  اإل����ى  اإ���ص��اف��ة  �صي�صيفها،  ال��ت��ي 
التعديل  وق��ت  الكليات  م�صجلي  مكاتب 
اليدوي وعدم التزامهم مبواعيد الدوام 

الر�صمي.

إغالق مكتب مسجل الكلية
باأنه  واأو�صح الطالب ح�صن القحطاين 
جدوله  تعديل  ع��دم  م�صكلة  م��ن  ع��ان��ى 
اإل��ى  للح�صور  ا�صطره  مم��ا  اإلكرونيا، 
م�����ص��ج��ل ال��ك��ل��ي��ة، م�����ص��ريا اإل����ى اأن����ه عند 
�صاعات  منذ  الكلية  ملكتب م�صجل  ذهابه 
ال��دوام الأول��ى وجد مكتبه مغلقا، وملدة 
ل  اأن��ه  مو�صحا  �صاعات،  الثالث  تتجاوز 
يزال يعاين من م�صكلة التعديل ويقلقه 
جداً بدء احت�صاب الغياب ح�صب جدوله 

احلايل والذي ل يتنا�صب معه نهائيا.

تمديد فترة الحذف واإلضافة
ال�صعدي  عبدالرحمن  الطالب  ونا�صد 

ف���رة احل��ذف  ب��ت��م��دي��د  اإدارة اجل��ام��ع��ة 
اأك��ر،  بفعالية  الإل��ك��رون��ي��ة  والإ���ص��اف��ة 
والتي �صتقلل من حجم معاناة الطالب 

بح�صب وجهة نظره.
ك��م��ا اأ����ص���ار ال�����ص��ع��دي اإل����ى اأن����ه يعد 
اأن��ه واجه  اإّل  الف�صل؛  من خريجي هذا 
اإ�صكالية يف تن�صيق جدوله، حيث ظهر له 
تعار�ض يف ال�صعب وب�صبب اإغالق مكاتب 
م�صكلته  ح��ل  يتم  مل  الكليات  م�صجلي 
الغياب  احت�صاب  وب��دء  الوقت  م��رور  مع 
امل��ن��خ��ف�����ص��ة اجل����دي����دة ٢٠٪،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ع�صو  طريق  ع��ن  ال�صعب  بفتح  وط��ال��ب 
ال�صتيعابية  وال��ط��اق��ة  ال��ت��دري�����ض  هيئة 
اأمام  والتكد�ض  التزاحم  من  بدل  لديه، 
ج��دوى،  دون  الكليات  م�صجلي  مكاتب 
من  تغلق  �صعب  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى  م�����ص��ريا 
م�صجل الكلية مع العلم باأن هناك اأعدادا 

قليلة ملتحقة بها. 

عشوائية وعدم تواصل
اأي�صا عر الطالب عبداهلل العبيدي عن 
فرة  اأثناء  ال�صعب  اإغ��الق  من  ا�صتيائه 
الطالب  واإج��ب��ار  الإل��ك��روين،  التعديل 
ع�صوائيا،  لهم  ت�صجيلها  مت  �صعب  على 
ال���ق���ب���ول  ع����م����ادة  ن����ظ����ام  اأن  م���و����ص���ح���ا 
والت�صجيل والذي يتمثل يف نزول جدول 
الف�صل، ومن ثم  بداية  اآيل يف  ع�صوائي 
يفتح التعديل من املوقع من اأول اأ�صبوع، 
ويجب اإعادة النظر فيه، حيث ينتج عن 
ذلك النظام ازدحام الطالب يف ال�صعب؛ 
امل��واد  تعديل  يف  ا�صكال  لهم  ي�صبب  مما 
مع اأعداد الطالب ال�صخمة، موؤكدا على 
اأول  ت�صييع  يف  يت�صبب  النظام  ه��ذا  اأن 
اجل��دول،  تعديل  مالحقة  يف  اأ�صبوعن 
م�صريا اإلى اأنه يعاين من عدم رد موقع 
التفاعل مع  �صاأنه  م��ن  ال��ذي  »ت��وا���ص��ل« 

الطالب وحل م�صاكلهم.

مطالبات ال تخفي 
من جهة اأخرى رف�ض عدد من الطالب 
ن�����ص��ر اأ���ص��م��ائ��ه��م و����ص���وره���م ح����ول ه��ذا 
ال��ت��ق��ري��ر؛ خ��وف��ا م��ن ردة ف��ع��ل اأع�����ص��اء 
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قضايا

التي  الكليات  وم�صجلي  التدري�ض  هيئة 
�صتت�صبب يف تعقيد �صوؤونهم الأكادميية، 
ح��ي��ث اأو���ص��ح��وا ب��اأن��ه��م ي��واج��ه��ون ع��دة 
م�����ص��اك��ل اأب����رزه����ا،  ق��ل��ة ع����دد ال�����ص��اع��ات 
الق�صم  رف�ض  اإل��ى  اإ�صافة  لهم،  املتاحة 
زي�����ادة ع���دد ال�����ص��اع��ات،  م���ا ي���وؤث���ر  على 

م�صوارهم اجلامعي.
ولفت اأحد الطالب باأنه مل ت�صجل 
ل��ه ���ص��وى ١4 ���ص��اع��ة ف��ق��ط، م��ع حاجته 
ل��ت�����ص��ج��ي��ل ���ص��اع��ات اأك�����ر؛ ل��ي��ت�����ص��ن��ى له 
اإلى  م�صرياً  القادم،  العام  نهاية  التخرج 
اأن��ه �صيكون هناك وق��ت ف��راغ كبري على 
باإتاحة  ا�صتغالله  ميكن  الأ�صبوع  م��دى 

�صاعات اأكر.
بن  كبريا  وقتا  هناك  اأن  واأ���ص��اف 
�صاعات؛  الثالث  يتجاوز  قد  املحا�صرات 
ل��ه ق��ل��ق��اً يف خ��ت��ام م�����ص��واره  مم��ا ي�صبب 
اأن��ه وبالرغم من  اإل��ى  اجلامعي، م�صريا 
وجود  مع  جدوله  يف  املحا�صرات  تفاوت 

فرة  منعته  تخ�ص�صه  يف  اأخ���رى  �صعب 
احلذف والإ�صافة من اللتحاق بها.

قليلة وأوقات شعب صعبة
ك���ذل���ك ا���ص��ت��ك��ى اأح�����د ط����الب اجل��ام��ع��ة 
راف�صا الف�صاح با�صمه، من قلة ال�صعب 
يف كليته وازدحام الطالب عليها، م�صريا 
اإل����ى اأن����ه وب��ال��رغ��م م��ن ق��ل��ة ال�����ص��ع��ب يف 
الكلية نعاين اأي�صاً من �صعوبة اأوقاتها، 
ب��ح��ي��ث ي�����ص��ب��ح ه��ن��اك وق���ت ف����راغ كبري 
جتر  والتي  قلتها،  مع  املحا�صرات  بن 
ال���ط���الب ع��ل��ى ال��ت�����ص��ج��ي��ل ف��ي��ه��ا، وه���ذا 
مم��ا ���ص��ي��وؤدي اإل���ى ك��رة ال��غ��ي��اب، وتعر 

الطالب. 

مسجل كلية واحد
اأك���د ع���دد من  ال��ك��ل��ي��ات  وح���ول م�صجلي 
اجلامعة  الكليات يف  اأغلب  ب��اأن  الطالب 
واح��د  كلية  م�صجل  ���ص��وى  ل��دي��ه��ا  لي�ض 

جلميع طالبها، وذلك ي�صبب عبئا كبريا 
ال�صديد  ال��ت��زاح��م  بحكم  ال��ط��الب  على 
ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ه يف ظ���ل م�����ص��ك��ل��ة ال��ت��ع��دي��ل 
�صعب  اأن  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن  الإل����ك����روين، 
املواد املطروحة قليلة جدا مقابل اأعداد 
الطالب الراغبن يف اللتحاق بها، ومع 
ال�صعب ي�صبح  تلك  الطالب على  اإجبار 
لديهم وقت فراغ كبري بن املحا�صرات، 
لف��ت��ن اإل���ى اأن ه��ن��اك ع���ددا ك��ب��ريا من 
مناطق  م��ن  للجامعة  ي��اأت��ون  ال��ط��الب، 
ب��ع��ي��ده، وي�����ص��ك��ل ل��ه��م وق���ت ال���ف���راغ بن 
مطالبن  ع��دي��ده،  م�صاكل  امل��ح��ا���ص��رات 
باإعادة النظر يف فتح ال�صعب وتعددها، اأو 
تفعيل دور التعلم الإلكروين عن بعد. 

متطلبات مغلقة
اأ���ص��ول  كلية  ط���الب  اأح���د  ا�صتكى  فيما 
م�صكلة  ع��ن  ا�صمه  ن�صر  راف�����ص��ا  ال��دي��ن 
عدم توافر �صعب ملواد املتطلب مع زيادة 

ع���دد ال��ط��الب ال��راغ��ب��ن يف الل��ت��ح��اق 
ب��ه��ا، لف��ت��ا اإل����ى اأن ���ص��ب��ب ع���دم ظ��ه��وره 
عن  امتنعوا  ال��ذي��ن  زم��الئ��ه  وبقية  ه��و 
الف�������ص���اح مب��ع��ل��وم��ات��ه��م؛ ه����و ت��ع��ام��ل 

اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض وم�����ص��ج��ل��ي 
ال�صحيفة  يف  ظ��ه��وره��م  ب��ع��د  ال��ك��ل��ي��ات 
موقع  يف  و�صما  هناك  اأن  على  موؤكدين 
يحمل  »ت��وي��ر«،   الجتماعي  التوا�صل 

�صكاوى من خمتلف كليات اجلامعة ومل 
يوؤثر ذلك يف عملية تعديل اجلداول، بل 
تعقيد  من  امل�صتكون  الو�صم  ذلك  لحق 

اجراءاتهم وتعرهم.

عبداهلل العبيدي ح�سني القحطاينعبدالرحمن ال�سعدي
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قصة خبرية

أم تفر بأطفالها
من جحيم أب ال يطاق!

سعيد العمري

وظامل  قا�صي  اأب  ظلم  حتت  تعي�ض  عندما 
ابنائه  بتدمري  �صعادته  عن  يبحث  واأن���اين 
�صغارا وكبارا، ل يهمه �صوى نف�صه ي�صحك 
على دموع ابنائه يكذب ليدمر م�صتقبلهم.

هل  تعا�صتهم!  قمة  هي  �صعادته  قمة 
ي�صتحق اأن يكون اأبا؟

ال��ظ��ل��م ظ��ل��م��ات ي���وم ال��ق��ي��ام��ة، وكلما 
وقع الظلم من الأقرباء، كان وقعه اأ�صد اأملا 
وق�صوة، وكلما �صاقت حيلة اليد يف القدرة 
على رفع هذا الظلم، ا�صتبد �صعور القهر يف 

النفو�ض..
ق�صة حمزنة ، يخرنا بها اأحد طالب 
اجلامعة ملا �صببه له والده من اآثار نف�صية 

مدمرة نتيجة �صوء معاملته وا�صتبداده.
الق�صة املحزنة  يروي »ف. �ض.« هذه 
عن ت�صلط والده بقوله: بداية منذ نعومة 
ومع  معنا  اأب��ي  ق�صوة  اأ�صاهد  واأن��ا  اأظافري 
ال�صن  يف  تقدمنا  وم��ع  خ�صو�صا،  وال��دت��ي 
ازداد والدي ق�صوة، وكان من يهتم بنا منذ 
وخ��ايل،  لوالدتي  ج��دي  ه��و  �صغارا  كنا  اأن 

وكان والدي ليعرينا اأي اهتمام.
اأجلنا  م��ن  ال��ع��ذاب  وال��دت��ي  وحتملت 
���ص��ن��وات ك���ث���رية، ع��ل��م��ا اأن ال���وال���دة ت��ع��اين 
اأرب��ع فقرات يف الظهر، ومن  من انف�صال  
الركب  واحتكاك  وال�صكر  ال�صغط  مر�ض 
وم���ر����ض امل�����ص��م��ار يف ق��دم��ه��ا، ن��اه��ي��ك عن 
�صوء  ج���راء  تعانيه  ال���ذي  النف�صي  امل��ر���ض 

التعامل من والدي. 
م�صيفا:  ح��دي��ث��ة  ����ض.«  »ف.  وي��ك��م��ل 
والدنا  الذي جنده من  التعامل  �صوء  رغم 
فهو ل يتحمل نفقاتنا اإل نادرا جدا، بل اأن 
اأخي الكبري  هو من كان يقوم على �صوؤوننا 
منذ اأن كان طالبا، وكان يعمل يف الأعمال 
مب�صتلزماتنا  تفي  بالكاد  ال��ت��ي  الب�صيطة 
ح���ت���ى ت���وظ���ف م��ع��ل��م��ا، يف اأح������د امل��ن��اط��ق 

املجاورة.
بل  حالنا  يف  يركنا  مل  وال���دي  لكن 
اأ�صبح يطالب اأخي مببالغ كبرية جدا رغم 
حاجة  يف  ولي�ض  كبريا  رات��ب��ا  يتقا�صى  اأن��ه 
اأخ��ي مببالغ  لأح��د؛ لكنه رغم ذلك طالب 
ل طاقة له بها حتى غرق اأخ��ي يف الديون 
واالأق�������ض���اط،  ك��م��ا ���ض��اع��د وال�����دي يف ب��ن��اء 

املنزل ومل يتوقف والدي عند ذلك بل اأخذ 
جموهرات والدتي.  

يوا�صل »ف. �ض.« يف �صرد ق�صته بعد 
ث��الث  ق��ب��ل  ب��ق��ول��ه:  عميقا  نف�صا  اأخ���ذ  اأن 
تناق�ض  الليايل  اإح��دى  �صنوات تقريبا  ويف 
اأخي مع والدي بخ�صو�ض والدتي، وكيفية 
املر�صي،  و�صعها  وتقدير  معاملتها  ح�صن 
اأي اهتمام،  اأخ��ي  لكن وال��دي مل يعر كالم 
واأخ��ذت��ه ال��ع��زة ب��الإث��م، وح���اول اأن يعتدي 
عليها يف م�صهد ل اأن�صاه ما حييت، رغم اأن 
والدتي طريحة الفرا�ض وحاولت اأن اأهدئ 
اأنا  ا�ضت�ضاط غ�ضبا وطردين  والدي؛ لكنه 
عند  املنزل  من  ال�صغرى  و�صقيقتي  واأم��ي 

ال�صاعة ٢.٣٠ ليال!
املتاأخرة من  ال�صاعة  تلك  وبحثنا يف 
م��ن��زل جدي  اإل���ى  تقلنا  ���ص��ي��ارة  ع��ن  الليل 
الآن.   فيه حتى  نقيم  ال���ذي لزل��ن��ا  لأم���ي 
على  امل�صئولية  اأ�صبحت  الفرة  تلك  ويف 
البحث  اإلى  عاتقي كبرية؛ مما ا�صطرين 
رغم  اجلامعية،  درا�صتي  وت��رك  عمل  عن 
اأن��ن��ي ك��ن��ت ع��ل��ى و���ص��ك ال��ت��خ��رج، وح��ذف��ت 
اأح��د  اأع��م��ل يف  �صنتن درا���ص��ي��ت��ن، وك��ن��ت 

م�صاء  العا�صرة  ال�صاعة  م��ن  امل�صت�صفيات 
الأيام  ال�صابعة �صباحا، وخالل تلك  حتى 
ت��ق��دم��ت ل��وظ��ي��ف��ة ع�����ص��ك��ري��ة ومت ق��ب��ويل 
وكنت على و�صك دخولها؛ قبل اأن تتدخل 
ال��ل��ح��ظ��ات الخ����رية، وحتثني  وال��دت��ي يف 
درا����ص���ت���ي اجل��ام��ع��ي��ة  ا���ص��ت��م��ر يف  اأن  ع��ل��ى 
واأنا  البكالوريو�ض؛  �صهادة  على  للح�صول 
ل ميكن باأي حال من الأح��وال اأن اأرف�ض 
اإل��ى اجلامعة  اأع���ود  اأن  ف��ق��ررت  لها طلبا. 
واحلمد هلل مل يتبق لدي �صوى ٢4 �صاعة 
ف���ق���ط م����ن ال���ت���خ���رج، وب��������اإذن اهلل ���ص��وف 

اجتازها اإر�صاء لوالدتي.
امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ت��ي اأحت��م��ل��ه��ا  اأن  ب��ي��د 
اأ�صبحت هما  اأثقلت كاهلي  والديون التي 
فلدي  م�صاء؛  ول  �صباحا  ل  يفارقني  ل 
���ض��ي��ارة ب��االأق�����ض��اط وم��ط��ال��ب الأن��ا���س كرث 

حتى اأ�صبحت اأ�صدد الدين بدين! 
بقوله  ح��دي��ث��ه  �����ض.«  »ف.  وي��خ��ت��ت��م 
اأطالب كل اأب باأن يخاف اهلل يف رعيته، كما 
اأوجه ر�صالة لأع�صاء هيئة التدري�ض، باأن 
يحمل  فبع�صهم  الطالب  ظ��روف  يراعوا 

من الهموم ما ل يعلمها اإل اهلل.

+ 
ق
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أهمية دور األب في األسرة
ل��ط��امل��ا ارت��ب��ط م��ف��ه��وم ال��رب��ي��ة م��ع وج��ود 
امل��راأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث 
عن الأم مبا�صرة، دون اأن نلقي ال�صوء على 
دوره يف  واأهمية  الربية،  ه��ذه  الأب يف  دور 
يف  نعي�ض  اأن��ن��ا  ومب��ا  الطفل.  �صخ�صية  بناء 
للرجل �صالحية  فيه  تكون  �صرقي  جمتمع 

حتديد خمتلف اأمور البيت.
م�صوؤولية  امل��راأة  عاتق  على  يلقي  فقد 
لأن���ه م�صغول  ف��ق��ط  لي�ض  ك��ام��ل��ة،  ال��رب��ي��ة 
جهاًل  ي��ك��ون  ق��د  ب��ل  العي�ض،  لقمة  بتوفري 
منه باأهمية وجوده يف مراحل تربية الطفل، 
وما يخ�صه يف بناء �صخ�صيته ب�صكل متوازن. 
ف��الأ���ص��رة امل��ك��ون��ة م��ن زوج وزوج����ة واأب��ن��اء، 

قوية  ودع��ائ��م  خا�صة  منهجية  اإل���ى  حت��ت��اج 
معامالتها  ويف  بينها،  م��ا  يف  ع��الق��ات��ه��ا  يف 
ال�صعادة  اأفرادها، حتى ت�صتطيع حتقيق  مع 

وحت�صيل الغايات والأهداف املن�صودة.
اإن وجود الأب يف حياة الأطفال، يعني 
وال�صلطة  القدوة  يعني  والرعاية،  احلماية 
اإل��ى  بحاجة  ف��الأط��ف��ال  الأ���ص��ري،  والتكامل 
اأن ي�صعروا باأن هناك حماية ورعاية واإر�صاداً 
يختلف نوعا ما عما يجدونه عند الأم، وباأن 
الأب ه��و ال��راع��ي الأ���ص��ا���ص��ي ل��الأ���ص��رة، وهو 
يف  كمعلم  الأب  فوجود  رعيته،  عن  امل�صوؤول 
حياة الطفل، يعتر من العوامل ال�صرورية 

يف تربيته واإعداده.

الأ���ص��ا���ض  ه��ي  الأم  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 
دور  اأن  اإل  ال����ولدة،  منذ  الطفل  ح��ي��اة  يف 
وذل��ك  اآخ���ر،  ن��وع  م��ن  اأهميته  تبقى  الأب 
من خالل تقدمي احلنان الأبوي، وال�صهر 
اأذى،  ك��ل  م��ن  وحمايته  الطفل  حياة  على 
ب��ال��ت��وا���ص��ل م��ع��ه وال���ت���ق���رب م��ن��ه، فينمو 
�صليمة،  تربوية  اأ�ص�ض  على  ويكر  الطفل 
ف��الأدوار التي يقوم بها كل من الأب والأم 
ال��رب��وي للطفل،  الإمن����اء  يف  مهمة ج���داً 

رغم اختالفها.
دور  اأن  ي���ظ���ن���ون  الآب��������اء  ب��ع�����ض  اإن 
الرجل يقت�صر على تاأمن ال�صكن وامللب�ض 
الأ�صرة  رب  مفهوم  ويعرفون  وامل�صاريف، 

باأنه ذلك الديكتاتور املت�صلط احلازم يف كل 
�صيء، لكن هذا خطاأ فادح، فم�صاركة الأب 
الأهمية،  غ��اي��ة  ���ص��يء يف  الأب��ن��اء  تربية  يف 
الأبناء،  �صخ�صية  تاأثري قوي يف  له من  ملا 
الأ�صري،  ال��ت��وازن  حتقيق  ي�صتطيع  ف��الأب 
وم�صاحبتهم  باأبنائه  اهتمامه  خالل  من 
وهواياتهم،  وميولهم  اأف��ك��اره��م  وم��ع��رف��ة 
م�����ص��اك��ل��ه��م،  ي�����ص��اع��د يف ح���ل  اأن  وي���ح���اول 
ال�صديق  لهم  ويكون  اأ�صدقائهم،  ومعرفة 

املخل�ض املوجود دائما.
امل�صدر:
مقال ل�صلطان بن حميد اجل�صمي
البيان الإمارتية

ريم العسيري 

ك�صفت الطالبة قمر عبد اهلل ال�صهراين، امل�صتوى الثامن 
بخمي�ض  والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية   اللغة  بق�صم 
م�صيط، واملوهوبة يف الر�صم، اأن اخليال الوا�صع ميكنه اأن 
ي�صهم يف تطوير موهبة الر�صم وخمتلف املواهب، موؤكدة 
عائلة  ون�صاأتها يف  امل��واه��ب،  يقدر  اأن وجودها يف جمتمع 

متتهن الر�صم، اأ�صهما يف تنمية وتطوير موهبتها. 
اأو  ي��ت��م  فتح جم��ال لإق��ام��ة دورات  اأن  ومت��ن��ت قمر 
اأن قيمته  معاهد متخ�ص�صة  يف تعليم هذا الفن، مبينة 
للر�صام  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  ك��ب��رية   بفائدة  �صتعود 

وللمجتمع ككل .

ما اأبرز املقومات التي دعمت موهبتك؟
ن�صاأت يف عائلة متتهن الر�صم، وهذا كاف لت�صهيل مهمتي 
وطريقي، كما اأن كل �صخ�ض ميتلك خياًل وا�صعاً، ي�صهل 

عليه تطوير موهبته يف اأي جمال ولي�ض فقط الر�صم.
للر�صم،  حبي  يف  الرئي�صي  ال�صبب  عائلتي،  وبجانب 
اأجد الدعم من  �صديقاتي اأي�صاً، ومن اجلميل اأن تعي�ض 

يف جمتمع يقدر موهبتك.

ما املدر�سة الفنية التي تنتمني اإليها؟
اأميل  ال��ت��ي  ال��واق��ع��ي��ة  امل��در���ص��ة  جتذبني  كما  التعبريية، 

نحوها اأكر من واقع ر�صوماتي.

متى تر�سمني، وهل لديك طقو�س معينة
قبل مبا�سرة كل لوحة ؟

الر�صم كغريه من الفنون الأخرى، يرجم نف�صية الفنان 
الأول  املخرج  هو  الر�صم  ف��اإن  يل،  وبالن�صبة  واأحا�صي�صه، 

متى وقعت يف حالة مزاجية، �صيئة كانت اأو جيدة.  

كيف كان �سعورك واأنت تتلقني
اأول طلب لر�سوماتك؟

امتزجت  التي  فرحتي،  ومدى  و�صف حالتي  اأ�صتطيع  ل 
اأول طلب للر�صم، واأنا يف  بنوع من الغرور عندما تلقيت 
البداية،  عائلتي يف  رف�ض  الثانوي، فرغم  الثاين  ال�صف 

اإل اأنني اأ�صررت على  ا�صتغالل موهبتي كما ينبغي.

ما الدعم الذي تنتظرينه من اجلامعة
اأو من اجلهات الثقافية؟

انتباه  جت��ذب  وفعاليات  م�صابقات  �صنويا  تقيم  اجلامعة 
كل موهوب، ولكن لالأ�صف، ي�صكل �صغط املحا�صرات وما 
يرتب عليه من واجبات واختبارات، حاجزاً يعيق الطالب 

عن اإظهار موهبته.
ك��م��ا اأن اجل���ه���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، ت��ق��ي��م اأي�����ص��ا ف��ع��ال��ي��ات 
ومهرجانات، ولكن لي�صت بالكثافة املطلوبة، حيث  نحتاج 

اإلى ت�صليط ال�صوء اأكر على الر�صم خ�صو�صا.

طموحاتك يف جمال الر�سم ؟
كثريون يحبون الر�صم، ولكن عقولهم مرجمة على  اأن 
اأن يتم   اآم��ل   هذا الفن �صعب ل يتقنه اإل قليل،  لذلك  
اأو معاهد متخ�ص�صة يف تعليم  فتح جمال لإقامة دورات 
امل�صتوى  على  كبرية   بفائدة  �صتعود  فقيمته  الفن،  ه��ذا 

ال�صخ�صي للر�صام وللمجتمع ككل.

كلمة اأخرية؟
حتقق  لكي  النجاح..  عن  يبحث  موهوب  لكل  و�صية  هي 
النجاح يف اأي جمال فني؛ ل بد من وج��ود رغبة داخلية 

حتفزك.
ب���داأ م��ن ال�صفر، وم��ا ي�صعب  اأن ك��ل ف��ن��ان  وت��ذك��ر  

اأمامك اليوم، ي�صهل غدا بالعزمية والإ�صرار. 

قمر الشهراني:
الدورات المتخصصة مفتاح 

لتطوير موهبة الرسم

مواهب طالبية
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إعالن

بيئتنا حياتنا
أسبوعية جامعة الملك خالد
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نظريات علمية

عبداهلل زارب

للدعاية  ي�صتخدم  الإع����الم  يعد  مل 
املحدد  اأ�صبح  فقد  فقط،  والرفيه 
مل���ا ميتلكه  ال������دول،  ���ص��ع��ف  اأو  ل��ق��وة 
اأ�صلحة  م��ن ت��اأث��ري ع��ج��زت ع��ن��ه ك��ل 
دون  الطوعي  التغيري  وه��و  ال��ع��امل؛ 
حينما  خارقة،  قوة  فالإعالم  اإجبار. 
ي�����ص��ت��خ��دم ب��ال��ط��ري��ق��ة ال�����ص��ح��ي��ح��ة، 
ف��ه��و ي���ح���رك ال��ع��ق��ول وي���وح���ي لكل 
متلق بطريقة غري مبا�صرة الر�صالة 
املطلوبة دون اأن ي�صعر؛  فيبداأ التاأثر 
وم��ن ث��م ت�صنع الأح����داث، ل��ذل��ك ل 
ل��الإع��الم  اإن  ي��ق��ال  حينما  ت�صتغرب 
لذا   . الأم���م  ث��ق��اف��ات  يف  رئي�صا  دورا 
ف���الب���د ل����ل����دول م����ن ���ص��ن��اع��ة م����ادة 
اإع��الم��ي��ة ت��الم�����ض ق��ل��وب ال�����ص��ع��وب، 
وحت���اف���ظ ع��ل��ى ث��ق��اف��ت��ه��م وق��ي��م��ه��م، 

وحتركهم كيف ت�صاء.

النظرية السحرية
اأط���ل���ق���ت ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ظ��ري��ة ع��دة 
الر�صا�صة  نظرية  اأهمها:  ت�صميات 
اأو الطلقة ال�صحرية،  اأي اأن الر�صالة 
الإعالمية قوية يف تاأثريها ، �صبهت 
بالطلقة النارية التي اإذا �صوبت ب�صكل 
كانت  مهما  ال��ه��دف  تخطئ  ل  دقيق 
بنظرية  اأي�صا  �صميت  كما  دفاعاته. 
احل��ق��ن��ة اأو الإب����رة حت��ت اجل��ل��د، اأي 
الذى  باملحلول  هنا  الر�صالة  �صبهت 
ال���وري���د وي�����ص��ل يف ظ��رف  ب��ه  يحقن 
حلظات اإلى كل اأط��راف اجل�صم عر 
الدورة الدموية؛ ويكون تاأثريه قويا 

ول ميكن الفكاك منه.

منطلقات النظرية
يتحكم  املر�صل  اأن  تفر�ض   •
العملية  يف  كامل  ب�صكل 
ي�صع  الذى  هو  لأنه  الت�صالية، 
بت�صميمها  ويقوم  الر�صالة 
اأو  الو�صيلة،  ويختار  وبنائها 
وانت�صارا  تاأثريا  الأكر  القناة 
الظرف  و  التوقيت  ويختار 

املنا�صب.
جتربة  هي  الر�صالة  •  ا�صتقبال 

جماعية  جت��رب��ة  ولي�صت  ف��ردي��ة 
كل  اإل��ى  ت�صل  الر�صالة  اأن  يعنى 
منعزل  وهو  م�صتقل؛  ب�صكل  فرد 
ع��ن الآخ��ري��ن ف��ال تفاعل بينهم 

لأن اجلماهري ذرات منف�صلة.
ال��ر���ص��ال��ة  ي��ت��ل��ق��ى  ال���ف���رد  اإن    •
م���ب���ا����ص���رة م����ن ال��و���ص��ي��ل��ة ب����دون 

و�صيط.
اأن  ال��ن��ظ��ري��ة  ه���ذه  •  ت��ف��ر���ض 
الر�صالة الإعالمية ت�صل اإلى كل 
م�صابهة؛  املجتمع بطريقة  اأفراد 
بنف�ض  ي�صتقبلها  ف��رد  ك��ل  اأن  اأي 
ف��وارق  توجد  ل  يعنى  الطريقة، 

بن الأفراد يف تفاعلها معهم.
املتلقي  اأن  النظرية  •  تفر�ض 
قوى  وب�صكل  دائ��م��ا  �صي�صتجيب 
ل��ل��ر���ص��ال��ة ال���ت���ي ي��ت��ل��ق��اه��ا؛ مب��ا 
بالت�صال،  ال��ق��ائ��م  ه��دف  يحقق 
ف��امل��ت��ل��ق��ي ه����و ع��ن�����ص��ر ���ص��ع��ي��ف 

وهو  الت�صالية،  العملية  يف  جدا 
املر�صل هو  اأن  امل�صتهدف يف حن 

العن�صر امل�صيطر.

الخلفيات النظرية
ل��ق��د ت��ب��ل��ورت ه���ده ال��ن��ظ��ري��ة نتيجة 
ال��ن��ظ��ري��ات يف جم��الت  م��ن  ملجموعة 
خم����ت����ل����ف����ة ت����ن����ت����م����ى اإل�����������ى ال����ع����ل����وم 

الجتماعية، ومن اأهمها:
ن��ظ��ري��ة  و  الج����ت����م����اع  ع���ل���م   -١

املجتمع اجلماهريي.
املنبه  ون��ظ��ري��ة  ال��ن��ف�����ض  ع��ل��م   -٢

وال�صتجابة .
والنظرية  النف�صي  التحليل   -٣

الفردية.
نظرية  و  ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم   -4

ل�صويل.
وال�����ص��ن��ي��م��ا  الإذاع���������ة  ت���ط���ور   -5

كو�صائل ات�صال جماهريي.

الرصاصة أو الطلقة السحرية.. النظرية اإلعالمية
األكثر تأثيرا

عالقة الجماهير بالنظرية
ال��ق��رن  ن��ظ��ري��ات  مثلما ع��رف��ن��ا م��ن 
ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر يف ع��ل��م الج��ت��م��اع؛  
بن  وال��ت��م��اي��ز  ال��ع��م��ل  تق�صيم  ف����اإن 
الأف������راد وال��ت��خ�����ص�����ض ال��دق��ي��ق من 
اجلديد،  ال�صناعي  املجتمع  �صمات 
وق���د ك��ان��ت احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الأول���ى 
ال�صامل  الن�صال  اأع��م��ال  اأول  بحق 
اأدوارا  ال�����ص��ع��وب  ف��ي��ه  ل��ع��ب��ت  ال����ذى 
املبذولة  اجلهود  يف  ومن�صقة  ن�صطة 
احل��روب  معظم  ففي  اأعدائها.  �صد 
الع�صكرية  ال��ق��وات  ك��ان��ت  ال�����ص��اب��ق��ة 
املواجهة تقوم بتنفيذ ن�صالها ب�صكل 
م�صتقل ن�صيبا عن املدنين، مامل تقع 
منهم،  القريبة  املناطق  يف  امل��ع��ارك 
ا�صتغالل  ال�صاملة  احل��رب  وتطلبت 
وكان  كامال.  ا�صتغالل  الأمة  موارد 
ال��راح��ة  ب��و���ص��ائ��ل  الت�صحية  ي��ج��ب 
اأ�صرهم  وباإقناع اأفراد ال�صعب برك 

وكان  اجلي�ض،   ب�صفوف  واللتحاق 
ليل  امل�����ص��ان��ع  يف  ال��ع��م��ل  اأداء  يتعن 
ن��ه��ار،  وك���ان م��ن ال�����ص��روري توفري 

الموال الالزمة لتمويل احلرب.
ل����ذل����ك؛  ن�������ص���اأت ح���ال���ة ع��اج��ل��ة 
وح���ا����ص���م���ة لإي�����ق�����اظ رواب��������ط اأق�����وى 
ب���ن ال���ف���رد وامل���ج���ت���م���ع؛  ل����ذا اأ���ص��ب��ح 
الأحا�صي�ض  حت��ري��ك  ال�����ص��روري  م��ن 
وم�����ص��اع��ر ال������ولء؛  ل��ك��ى ي��غ��ر���ص��وا يف 
نفو�ض املواطنن البغ�ض و اخلوف من 
العدو. وقد كانت الدعاية هي الو�صيلة 
وادت  امللحة  اله����داف  ه��ذه  لتحقيق 
ت�صميما  امل�صممة  ال��دع��اي��ة  و���ص��ائ��ل 
بالق�ص�ض  ال�صعوب  تعلق  اإل���ى  دقيقا 
الإخبارية  وال�صور و الفالم والكتب 
واخلطب  الدينية ومل�صقات الإعالن  
و�صائل  اأ�صبحت  وبالتايل  وال�صائعات، 
الإعالم املتاحة هي الأدوات الرئي�صية 

لإقناع  النا�ض.

ول����ق����د ك������ان امل���������ص����وؤول����ون ع��ن 
ال���دع���اي���ة ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى امل���ي���زات 
ال���ن���ظ���ري���ة ل��ع��ل��م الج���ت���م���اع وع��ل��م 
ال��ن��ف�����ض ال������ذى ت��ب��ق��ى م����ن ال���ق���رن 
ال��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر، و ك���ان���ت الأر���ص��ي��ة 
ال���ت���ي ب��ن��ي��ت ف��ي��ه��ا ن���ظ���ري���ة الآث������ار 
املوحدة اأو القذيفة ال�صحرية. فلقد 
قمة  يف  ال��غ��رائ��ز  �صيكولوجيا  كانت 
ان��ت�����ص��اره��ا خ����الل احل����رب ال��ع��امل��ي��ة 
نهاية  حتى  كذلك  وظلت  الأول����ى،  
النظرية  ه��ذه  وتوؤكد  الع�صرينات.  
ع���ل���ى ����ص���ل���وك ف�����رد م���ع���ن ي���ح���دده 
البيولوجية  الآل��ي��ة  كبري  ح��د  اإل���ى 
بحث  تظلل  التي  واملعقدة  امل��وروث��ة 
امل���وؤث���رات وال���ص��ت��ج��اب��ات،  و نتيجة 
واإن  واآخ��ر.  ب�صرى  لذلك بن كائن 
النا�ض ورثوا تقريبا نف�ض املجموعة 
الآلية  بال�صفات  اخلا�صة  الكاملة 
تزودهم  التي  الداخلة  البيولوجية 
ب����ال����دواف����ع وال����ط����اق����ات ال����الزم����ة 
ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��وؤث��رات امل��ق��رح��ة 

بطرق معينة.
ب��ع��د احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة الأول�����ى 
ظهر حما�ض �صديد لتحليل الدعاية 
الأول����ى، ل�صيما بعد  اأث��ن��اء احل���رب 
الدعاية  لتحليل  معهد  تاأ�ص�ض  ان 
امل���ت���ح���دة  ب�����ال�����ولي�����ات   ١٩٣7 ع������ام 
الأم���ري���ك���ي���ة؛  وق����د ظ���ه���رت خ��الل 
ه����ذه ال��ت��ح��ل��ي��الت اأ����ص���ط���ورة رج��ل 
و قوته يف  الإع���الم  ورج��ل  الدعاية 
وكذلك  الإع���الم،   و�صائل  ا�صتخدام 
التي  املوحدة  الآث��ار  نظرية  ظهرت 
تنظر اإلى جماهري و�صائل الت�صال 
اجل�����م�����اه�����ريي ك���م���ج���م���وع���ات م��ن 

الأ�صخا�ض غري املعروفن.
ال��ر���ص��ا���ص��ة  ن��ظ��ري��ة  ف�����اإن  اإذا 
املوؤثر  القوي  ومفعولها  ال�صحرية 
الذي اأدى اإلى تاأجيج الفراد ومن 
ث���م ت��ف��ك��ي��ك وت��ف��ت��ي��ت امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال��ع��رب��ي��ة ، ل����ذى وج����ب ع��ل��ي��ن��ا اأن 
ن��ك��ون اأك���ر وع��ي��ا مل��ا تخفيه الإب���ر 
امل���ث���رية  اأو  امل����خ����درة  الإع����الم����ي����ة 
مل�صاعر الأفراد وحماولة بناء دروع 
اع���الم���ي���ة مل���واج���ه���ة ال��ر���ص��ا���ص��ات 

القادمة من اخلارج.  
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»أورويل« أول من استخدم لغة الحرب الباردة في اإلعالم
ع�����ام ١٩4٦،   وي���ل يف  اأور  ك��ت��ب ج����ورج 
م���ق���ال ب���ع���ن���وان »ال�����ص��ي��ا���ص��ة وال��ل��غ��ة 
الإجن����ل����ي����زي����ة« و�����ص����دد ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
اأن���ه ميكن  ال��ل��غ��وي؛ بحجة  ال��و���ص��وح 
للتالعب  ك������اأداة  ال��ك��ت��اب��ة  ا���ص��ت��خ��دام 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي؛ الأن����ه����ا حت���اك���ي اأمن�����اط 

التفكري لدينها فنتقبلها:
اأو  ال�صتعارة  اأبدا  ت�صتخدم  • ل 
بالغية  �صيغة  اأي  اأو  الت�صبيه، 
ب�صكلها  تراها  اأن  اعتدت  اأخ��رى 

النهائي.
ك��ل��م��ات  اأب��������دا  ت�����ص��ت��خ��دم  ل   •
ا�صتخدام  ميكنك  حيث  طويلة، 

اأخرى ق�صرية لها نف�ض املعنى.
• اإذا اأمكنك ال�صتغناء عن كلمة 

من الن�ض، اأفعل ذلك.
���ص��ي��غ��ة  اأب��������دا  ت�����ص��ت��خ��دم  ل   •
ميكنك  حيث  للمجهول،  املبني 

ا�صتخدام املبني للمعلوم.
اأجنبية  كلمة  اأبدا  ت�صتخدم  • ل 
ذات  ك��ل��م��ة  اأو  ع��ل��م��ي��ة  ك��ل��م��ة  اأو 
التفكري بكلمة  اأمكنك  اإن  رطانة 

يومية نظرية لها.
ي���ق���ول اأن������دري������و:    روب�����ن وه��و 
خمرع نظام الأندرويد ب�صركة قوقل 
»اأّدعى اأنه يجب اأن نكون منتبهن اإلى 

اأمرين بحد مت�صاو: الأول اأن طريقة 
ا���ص��ت��خ��دام��ن��ا ل��ل��غ��ة ق��ّي��دت ق��درت��ن��ا يف 
ال��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي، وال��ث��اين اأن ال��ط��رق 
اأعادت ت�صكيل اللغة  ال�صائدة للتفكري 

التي ن�صتخدمها«. 
ال���و����ص���ف الأوروي�������ل�������ي ت�����ص��م��ن 
امل������واق������ف والأن�����ظ�����م�����ة ال����ت����ي حت��ك��م 
ب��ه��ا ب��وا���ص��ط��ة الإ����ص���اع���ات، امل��راق��ب��ة، 
احلقيقة،  تكذيب  امل�صللة،  املعلومات 

والتالعب باملا�صي.
اأوروي���ل �صرح  يف رواي��ت��ه )١٩84( 
يتحكم  وال������ذي  ال�������ص���م���ويل،  احل���ك���م 
وجعله  باللغة،  حتكمه  عر  بالأفكار 

للت�صور  ق��اب��ل��ة  الأف���ك���ار غ���ري  ب��ع�����ض 
احل���ريف. ه��ن��اك كلمات وع��ب��ارات من 
اجل��م��ه��ور.  ل��غ��ة  اإل����ى  دخ��ل��ت   )١٩84(
مب�صطة  ل��غ��ة  ه���ي  امل���خ���ادع���ة  ال��ل��غ��ة 
الو�صوح م�صممة جلعل  اإل��ى  وتفتقر 

التفكري امل�صتقل اأمرا م�صتحيال.
اح��ت��واوؤه  يعني  امل����زدوج  التفكري 
نف�ض  يف  متناق�صتن  ف��ك��رت��ن  ع��ل��ى 
الوقت. وقد يكون اأورويل هو اأول من 
ال��ب��اردة يف  ا�صتخدم م�صطلح احل��رب 
الذرية«التي  والقنبلة  »اأن��ت��م  مقالته 
التا�صع  يف  امل��ن��ر،  �صحيفة  يف  ن�صرت 

ع�صر من اأكتوبر عام ١٩45.
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مقررات دراسية

مقرر »مقدمة
إلى التربية«.. أو كلمة 
السر إلى كنوز مغارة 
علي بابا التربوية!
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بقلم الدكتور لطفي محمد 
حجالوي، أستاذ أصول التربية 

المساعد بكلية التربية
جامعة الملك خالد

وجامعة قرطاج

علمي  �ض  تخ�صّ لأي  دار�����ض  ك��ل  َي��ح��ت��اج 
يف اجل��ام��ع��ة اإل�����ى ال���ب���داي���ة ب��اأ���ص��ا���ص��ي��ات 
غري  من  اإذ  �ض.  التخ�صّ ذلك  واأبجديات 
املعقول اأن نبداأ يف تعليم طالب امل�صتويات 
�صة  املتخ�صّ الّدقيقة  الّتفا�صيل  الأول��ى 
للعلم قبل تعليمهم الأّوليات، واإل نكون 
كمن ي�صع احل�صان خلف العربة كما يف 

املثل ال�صهري.
�ض  وللتخ�صّ مقّدماته،  �ض  تخ�صّ فلكل 
اأ�صهر  ول��ع��ل  اأي�����ص��ا.  مقّدماته  ال��رب��وي 
امل�صتويات  طالب  يدر�صها  التي  املقررات 
الأولى يف كلية الربية هو مقرر »مقّدمة 
اإلى الربية«، وهو مقرر اأفقي، اأي ميتد 
حديثا  امللتحقن  ال��ط��الب  جميع  ع��ل��ى 
اأّن مقرر  بكلية الربية. واملعنى يف ذلك 
اأ�صا�صي  مقرر  ه��و  الربية  اإل��ى  مقّدمة 
الربية،  كلية  ط��الب  جلميع  ومتهيدي 
الأول���ى  امل�����ص��ت��وي��ات  يف  جميعهم  ي���اأخ���ذه 
الب��ت��دائ��ي«،  »التعليم  ب��ك��ال��وري��و���ض  م��ن 
وقد  اخل��ا���ص��ة«.  »ال��رب��ي��ة  وبكالوريو�ض 
يكون من الأهمية مبكان اأن نت�صاءل ملاذا 

هو من املقررات الأفقية؟
م���ق���رر  ج���ع���ل  وراء  م�����ن  ال���ق�������ص���د 
»م��ق��ّدم��ة اإل���ى ال��رب��ي��ة« اأف��ق��ي��ا ي��ب��داأ به 
�صهم،  تخ�صّ ك��ان  مهما  ال��ط��الب  جميع 
م��ف��ردات  ت�صّمنته  م��ا  يف  تف�صريه  ي��ج��د 

التو�صيف لهذا املقرر.
ف���ق���د ت�����ص��م��ن ال��ت��و���ص��ي��ف ق��ائ��م��ة 
ال���ت���ي تتعلق  امل���وا����ص���ي���ع وامل�����ه�����ارات  م���ن 
ب��اأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ث��ق��اف��ة ال��رب��وي��ة الأول��ّي��ة 

عبارة  وه��ي  امل�صتجد،  الربوي  للطالب 
اإلى عامل  الدخول  عن مفاتيح متّهد له 
الطريق  واإك��م��ال  املعلم«،  اإع���داد  »عملية 
ل��ل��م�����ص��ت��وي��ات ال��الح��ق��ة يف ب��ك��ال��وري��و���ض 
الربية. وقد ت�صّمن التو�صيف املفردات 

التالية: 
امل��ق�����ص��������������ود ب��ال��رب��ي��ة )م��ع��ن��اه��ا يف 
تعريفها،  مفهومها،  وال�صطالح،  اللغة 
اأهدافها،  اأهميتها،  طبيعتها، مو�صوعها، 
م�صادر ا�صتقاق الأهداف، واأهمية حتديد 

الأهداف يف العملية الربوية(. 

خصائص التربية ووظائفها 
)اأه��م��ي��ت��ه��ا،  ال���رب���وي���ة  • ال��ع��ل��وم 
فروعها، عالقتها بالعلوم الأُخرى، 
اأه��م��ي��ة درا����ص���ة ال��ع��ل��وم ال��رب��وي��ة 

والنف�صية للمعلم(. 
)امل��ق�����ص��ود  ال��رب��وي��ة  • الأ����ص���ول 
ب��ه��ا، اأه��م��ي��ت��ه��ا، اأن��واع��ه��ا: الأ���ص��ول 
ال���ت���اري���خ���ي���ة، الأ������ص�����ول ال��ف��ك��ري��ة 
الجتماعية،  الأ�صول  )الفل�صفية(، 

الأ�صول الثقافية، وغري ذلك(.
للعملية  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال���رك���ائ���ز   •
اأهميتها:  بها،  )املق�صود  التعليمية 
امل��ت��ع��ل��م، امل��ع��ل��م، امل��ن��ه��ج امل��در���ص��ي، 
ال���و����ص���ائ���ل  امل����در�����ص����ي����ة،  الإدارة 

التعليمية(. 
)املق�صود  ال��رب��وي��ة  املوؤ�ص�صات   •
ب��ه��ا، اأه��م��ي��ت��ه��ا، اأن��واع��ه��ا: الأُ����ص���رة، 
امل��وؤ���ص�����ص��ات  التعليمية،  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال���دي���ن���ي���ة واخل������ريي������ة، ج���م���اع���ات 
ال�����رف�����اق والأق��������������ران، م���وؤ����ص�������ص���ات 
الإع�������الم والّت���������ص����ال، امل��وؤ���ص�����ص��ات 
الرويحية،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  الثقافية، 
املوؤ�ص�صات الوظيفية الر�صمية وغري 

الر�صمية، املوؤ�ص�صات الأمنية(.

واأف������ك������ار  اآراء  م������ن  من����������اذج   •
واه���ت���م���ام���ات ب��ع�����ض اأع�����الم ال��ف��ك��ر 
التاريخية  الع�صور  ع��ر  ال��رب��وي 
ك���ال���رب���ي���ة ال�������ص���ي���ن���ي���ة، ال���رب���ي���ة 
الربية  )الإغ��ري��ق��ي��ة(،  اليونانية 
ال��روم��ان��ي��ة، ال��رب��ي��ة الإ���ص��الم��ي��ة، 
الربية الأوروبية الغربية، الربية 

احلديثة.
ت�صمنه  ما  كّل  اأن  نالحظ  وهكذا 
ال��ّت��و���ص��ي��ف ه���و ع���ب���ارة ع���ن امل��ف��اه��ي��م 
الربوية الأ�صا�صية، واإذا ما مّثلناه قلنا 
ال�ُصّلم  يف  الأول���ى  ال��درج��ات  ي�صبه  اأن���ه 
�صة.  املتخ�صّ الربوية  للعلوم  اعد  ال�صّ
ول ي��خ��ل��و ه����ذا الأم������ر م���ن الأه��م��ي��ة 
ال��ب��ّي��ن��ة، ف��ه��ذا امل��ق��ّرر ه��و ف���احت �صهية، 
وهو املوؤ�ص�ض ملا ياأتي بعده، وهو املدخل 
اأهميته  م�صتويات  وم���ن  �ض.  للتخ�صّ
اأي�����ص��ا اأن����ه ���ص��ب��ي��ل ال��ط��ال��ب ال��رب��وي 
امل�صتجد للّدخول اإلى »مغارة علي بابا« 

الربوية بكل كنوزها.
ل��زح��زح��ة تلك  ال�����ّص��ر  اإّن����ه كلمة 
العامل  ت�صد  التي  العظيمة  خرة  ال�صّ
اأم��ام طالب ل يعلمون �صيئا  العميق 
عن الربية ويرغبون يف اأن ي�صريوا 

معلمن.
اإن م���ن ���ص��م��م ه���ذا امل���ق���رر وو���ص��ع��ه 
نظرة  م��ن  يخلو  ل  الأول����ى  للم�صتويات 
ا�صراتيجية ثاقبة، فهو بهذا املقرر يكون 
قد و�صع الطالب الربوي امل�صتجد على 
العلمي  م�����ص��اره  ويف  ال�صحيح،  ال��ط��ري��ق 

املاأمون باإذن املولى عز وجل.
ي�صتعن املدّر�ض لهذا املقرر بالكتاب 
اجليد لالأ�صتاذ الدكتور �صالح بن علي اأبو 
ع��راد وه��و »الأب��ج��دي��ات الربوية«، حيث 
غ��ط��ى ج��م��ي��ع م���ف���ردات ال��ّت��و���ص��ي��ف. فله 

جميل ال�صكر والّثناء على ذلك اجلهد.

مواكبة التكنولوجيا الحديثة في التعليم
ل يخفى على اأحٍد اأهمية ومكانة التعليم 
يف تكوين اأجيال مثقفة؛ ملواجهة احلياة 
لكيفية  واٍع  ب��ف��ك��ره   راٍق  وط�����ٍن  وب���ن���اء 
قد  التي  والتحديات  للعوائق  الت�صدي 

متر عليه يف جميع مراحل حياته.
ت��ع��ود على  ال��ت��ي  ال��ف��ائ��دة  اأن  وم���ع 
الطالب من خالل التعليم التقليدي ل 
تزال مهمة يف اكت�صاب املهارات الأ�صا�صية 
احل��اج��ة  اأن  اإل  ال�������ص���روري���ة،  وامل���ع���ارف 
تربوية  برامج  اإل��ى  ملّح  وب�صكل  ظهرت 
ع��ل��م��ي��ة ت��دم��ج ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، مما 
تاأهيل  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  ي�صاعد 
اأمواج التغيري والتطوير  ابنائنا خلو�ض 

واأم��ان،  بثبات  النجاح  اإل��ى  بهم  للو�صول 
ال��ت��ي غ��ريت  التقنية  ب��واب��ة  وذل���ك ع��ر 
خمتلف جوانب احلياة من حولنا؛ ولأن 
�صعرنا  التقن،  التطور  �صريع  اليوم  عاملا 
التكنولوجية  التطورات  باأهمية توظيف 
يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ر ب���ن���اء ���ص��ي��ا���ص��ة 
تعليمية دائمة مربوطة مع التكنولوجيا 
نطور  ل  اأن  على  وت��ط��ورات��ه��ا.  احلديثة 
قدرتنا فقط للنجاة من ع�صر معلومات 
نهزم  اأن  علينا  لكن  ج��داً،  متقّلب  رقمي 
وعلى  اأي�صاً  لها  املرافقة  التحديات  تلك 
التعليم  وزارة  اأط��ل��ق��ت  ف��ق��د  ذل���ك  اإث����ر 
هذه  ملالحقة  رائ���دة  تربوية  م�صروعات 

ال��ت��ط��ورات وال���ص��ت��ف��ادة م��ن اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
ومميزاتها يف �صبيل تطوير التعليم.

وم����ن ه��ن��ا ن����رى اأه���م���ي���ة ال��رك��ي��ز 
على دور املعلم يف هذه العملية؛  فاملعلم 
ب��و���ص��ف��ه حم������وراُ م���ن حم�����اور ال��ع��ل��م��ي��ة 
اإل���ى ذل���ك، خ�صو�صاً  ب��ح��اج��ة  ال��رب��وي��ة 
للمعرفة  ال��وح��ي��د  امل�����ص��در  يعد  واأن���ه مل 
يف املواقف التعليمية، بل اأ�صبحت هناك 
املتاحة  التعلم  مل�����ص��ادر  متنوعة  اأ���ص��ك��ال 
للمتعّلم يف اإطار التطورات التكنولوجية.

املدر�صي  الكتاب  ف��اإن  لذلك  نتيجة 
للتعّلم،  الأ�صا�ض  امل�صدر  يعد  مل  كذلك 
ت��وؤدي  متنوعة  اأخ��رى  و�صائل  تتوافر  اإذ 

دوره�������ا ب��ف��اع��ل��ي��ة. وال��������دور الأ����ص���ا����ص���ي 
للمعلم قد اأ�صبح تي�صري التعّلم، وتوفري 
قد  امل��ع��ل��م  اأن  اأي  ل��ل��ط��������������الب،  م�����ص��ادره 
كيفية  ع��ن  امل�صئ����ول  ال�صخ�ض  اأ���ص��ب��ح 
مفكراً  املتعلم  فيه  يكون  ب�صكل  التعليم 
ذلك  عن  ف�صاًل  فعاًل.  وم�صاركاً  ن�صطاً 
ف��ق��د ���ص��ار ب��اإم��ك��ان امل��ت��ع��ل��م ت��ع��ل��ي��م ذات���ه 
نتيجة  املعتادة،  التعليمية  املواق��ف  خارج 
وتعدد  وتنوعها،  التعليمية  املواقف  ثراء 

الو�صائل التكنولوجية وانت�صارها.

امل�صدر: موقع التعليم
خارج ال�صندوق

بطاقة
حج����الوي. • لط���في 

جامعة  الربية  كلية  مع  متعاقد  م�صاعد  • اأ�صتاذ 
امللك خالد.

الطفولة  لإطارات  العايل  باملعهد  م�صاعد  • اأ�صتاذ 
ISCEC بقرطاج �  جامعة قرطاج، تون�ض.

• دكتوراه يف فل�صفة الربية الأمريكية املعا�صرة. 
املكونن  لتكوين  الوطني  باملركز  تربوي  • مدرب 

يف الربية، بوزارة الربية التون�صية. 
التنوير،  دار  الربية«،  »فل�صفة  لكتاب  موؤلف   •
ب���ريوت، ٢٠٠٩، وك��ت��اب »ال��رب��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة«، 
والإب���داع«،  »املوهبة  وكتاب   ،٢٠١٣ الندمي،  اب��ن  دار 
الطفل  اأدب  يف  �صل�صلة  و�صاحب   ،٢٠١7 طيبة،  دار 
للن�صر،  املتو�صطية  الم���ت���ي���از«،   »ط��الئ��ع  ب��ع��ن��وان 

بريوت، تون�ض.
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رياضة

إقبال هائل على تذاكر مونديال 2018
مع اختتام فترة البيع الحالية

الفرة  عن  املا�صي،  الأربعاء  ال�صتار  اأ�صدل 
الأول����������ى، وه�����ي ف�����رة م���ب���ي���ع���ات ال��ق��رع��ة 
الثانية،  امل��رح��ل��ة  م��ن  الثانية،  الع�صوائية 
لبيع تذاكر بطولة كاأ�ض العامل لكرة القدم 

التي ت�صت�صيفها رو�صيا ال�صيف القادم.
وذك����ر م��وق��ع الحت�����اد ال�����دويل ل��ك��رة 
القدم »فيفا«، اأن الفرة الأولى من املرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ي��ع ت��ذاك��ر امل��ون��دي��ال، لق��ت 
و  مالين   4 خاللها  وبيعت  وا�صعا،  اإقبال 

٩٠5 اآلف و ١٦٩ تذكرة.
ومنذ 5 دي�صمر ٢٠١7، كانت الفر�صة 
م��ت��اح��ة اأم�����ام ع�����ص��اق ك���رة ال���ق���دم  للتقدم 

والرازيل )١4٠848(، وبولندا )١٢87٣٦(، 
 ،)١٠٠٢5٦( والبريو   ،)١١٠٦4٩( واأ�صبانيا 
املتحدة  وال��ولي��ات   ،)8778٦( وكولومبيا 
 .)7١٠٩٦( وهولندا   ،)87٠5٢( الأمريكية 
وبذلك يكون حجم الإقبال الدويل قد بلغ 

4٩ يف املئة.
اإجراء  �صيتم  الكبري،  الطلب  ونتيجة 
الذين  لتحديد اجلماهري  ع�صوائية  قرعة 
الإعالن  و�صيتم  التذاكر،  على  �صيح�صلون 
ع���ن ن��ت��ي��ج��ة ال��ق��رع��ة ال��ع�����ص��وائ��ي��ة ب��ح��ل��ول 
اأوا�صط �صهر مار�ض ٢٠١8 على اأبعد تقدير.
ل�صراء  املتاحة  القادمة  الفر�صة  اأم��ا 

ت��ذاك��ر م��ب��اري��ات ك��اأ���ض ال��ع��امل ٢٠١8، فهي 
املرحلة  من  الثانية  الفرة  تنطلق  عندما 
حتى  وت�صتمر   ،٢٠١8 مار�ض   ١٣ يف  الثانية 
٣ اأب����ري����ل امل���ق���ب���ل، و���ص��ت��ب��اع ف��ي��ه��ا ال��ت��ذك��ر 
FIFA. الإلكروين  املوقع  بالأ�صبقية عر 
ل��ت��واف��ر  ذل����ك  )ي��خ�����ص��ع   com/tickets
تاأكيد  �صيتم  اأن���ه  يعني  م��ا  وه��و  ال��ت��ذاك��ر(، 
عملية  اإمت���ام  عند  التذاكر  على  احل�صول 

ال�صراء.
���ص��راوؤه��ا  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ذاك��ر  و�صت�صلم 
خ���الل م��رح��ل��ت��ي ال��ب��ي��ع الأول������ى وال��ث��ان��ي��ة 

للم�صجعن دون ر�صوم اإ�صافية.

و����ص���ت���ك���ون رو�����ص����ي����ا وج����ه����ة ل��ع�����ص��اق 
با�صت�صافتها   ،٢٠١8 امل�صتديرة يف  ال�صاحرة 
بطولة كاأ�ض العامل لكرة القدم، لأول مرة 
يف تاريخها، يف الفرة املمتدة من ١4 يونيو، 
مباريات  و�صتقام   ،٢٠١8 يوليو   ١5 لغاية 
البطولة على ١٢ ملعبا، يف ١١ مدينة، هي 
كالينينغراد،  ب��ط��ر���ص��ب��ورغ،  ���ص��ان  مو�صكو، 
ف��ول��غ��وغ��راد، ق�����ازان، ���ص��م��ارا، ���ص��اران�����ص��ك، 
نوفغورود،  نيجني  يكاترينبورغ،  �صوت�صي، 

اإ�صافة ملدينة رو�صتوف على نهر الدون.

ب��ط��ل��ب��ات ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ذاك��ر ب�صكل 
FIFA. الإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��ر  ح�صري 

.com/tickets
مناف�صات  ملتابعة  احلما�صة  اأن  ويبدو 
كاأ�ض العامل رو�صيا ٢٠١8 زادت ب�صكل كبري 
مع اقراب موعد انطالق العر�ض الكروي 

يف ال�صيف املقبل.
واأت�����ت م��ع��ظ��م ال��ط��ل��ب��ات م���ن رو���ص��ي��ا 
بواقع ٢5٠٣٩57 طلبا، تلتها الدول التالية 
تقدميا  الأك���ر  الع�صر  ال���دول  قائمة  على 
والأرجنتن   ،)٣٣84١4( اأملانيا  للطلبات: 
 ،)١54٦١١( وامل���ك�������ص���ي���ك   ،)١8٦٠٠5(

مجموعات
مونديال روسيا

2018



إعالن

العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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أكاديميا

قسم اللغة العربية
بظهران الجنوب..

17 عاما من تدريس
مقررات متنوعة في اللغة

منال األمين

العلوم  بكلية  العربية  اللغة  ق�صم  اأن�صئ 
ن�صاأة  اجلنوب منذ  ظ��ه��ران  يف  والآداب 
ظهران  مبحافظة  للبنات  الربية  كلية 
بتدري�ض  يقوم  ١4٢٣، وك���ان  ع��ام  اجلنوب 
اللغة  امل��واد التخ�ص�صية يف جمال  جميع 
تربوية  مقررات  اإلى  بالإ�صافة  العربية، 
اإع��داد ع��ام، وقد كانت الدرجة  ومقررات 
يف  البكالوريو�ض  هي:  حينذاك  املمنوحة 
الآداب والربية تخ�ص�ض اللغة العربية.

وك�������������ص������ف������ت رئ������ي�������������ص������ة ال����ق���������ص����م 
وامل����ع����ي����دة ب���ال���ق�������ص���م الأ������ص�����ت�����اذة ت��ه��اين 
الكلية  اإحل���اق  بعد  جران الوادعي اأنه 
ب���ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ب����ق����رار جم��ل�����ض 
بتاريخ   ١4٢8/45/٦ رقم  العايل  التعليم 
رق���م  ال�������ص���ام���ي  وب�����الأم�����ر   ١4٢8/١/١8
ظل   ،١4٢7/4/٢8 ب��ت��اري��خ  ب  ٣٣8٢/م 
اإل��ى  ف���رة،  ال��رب��ي��ة  لكلية  تابعا  الق�صم 
الكلية،  هيكلة  ب���اإع���ادة  ق����رارا  ���ص��در  اأن 
من  ب���دل  والآداب  للعلوم  كلية  لت�صبح 
كلية للربية، وت�صم تخ�ص�صات معتمدة 
العايل  التعليم  جمل�ض  ب��ق��رار  ومفعلة، 
 ١4٢٩/7/١٠ وت��اري��خ   ١4٢٩/5٠/١٠ رق��م 
والأمر ال�صامي رقم ١٠٢٠٩/م ب، وتاريخ 

ال��ل��غ��ة  ق�����ص��م  ك����ان  وق����د   ،١4٢٩/١٢/٣٠
العربية �صمن هذه التخ�ص�صات املعتمدة 
واملفعلة حتت هذا امل�صمى اجلديد للكلية. 
ب���داأت بالق�صم   ال��درا���ص��ة  اأن  واأك���دت 
منذ  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  م�صمى  حت��ت 
الق�صم   اأن  اإل���ى  ع���ام١4٣٣/٣٢، م�������ص���رية 
بحتة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ق��ررات  بتدري�ض  يقوم 
بكليات  اخلا�صة  امل��ق��ررات  اإل��ى  بالإ�صافة 
املمنوحة  ال��درج��ة  واأ���ص��ب��ح��ت  اجل��ام��ع��ة، 
الآداب  يف  البكالوريو�ض  هي  الق�صم  من 

تخ�ص�ض لغة عربية.

الرؤية
ت��ط��وي��ر ب��رن��ام��ج ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة من 
واأع�صاء  وم�صئولة  فاعلة  قيادة  خالل 
اإلى  مالئمة  اأكادميية  وبيئة  مهيئن، 
بالرنامج،  التعليم  م�صتوى  حت�صن 
درجة  اأعلى  اإلى  بخريجاته  والو�صول 
يف الكفاءة العملية واملهارية، وذلك مبا 
يقدمه من اأهداف تدري�صية تتواءم مع 
معايري اجلودة ومتطلبات �صوق العمل 
وم��ت��ط��ل��ب��ات امل��ج��ت��م��ع وح���اج���ات���ه؛ مبا 
التطور  الكلية يف تطبيق  وروؤي��ة  يتفق 
ال���ت���ق���ن���ي احل����دي����ث و�����ص����ول ل��ل��ج��ودة 

والعتماد الأكادميي.

الرسالة
اإع�����������داد خ����ري����ج����ات م����ت����م����ي����زات يف 
تخ�ص�ض اللغة العربية قادرات، من 
خالل بيئة تعليمية مالئمة لتقدمي 
م���ع���ارف وت��ق��ن��ي��ات ع��ال��ي��ة اجل�����ودة، 
والهوية،  اللغة  على  املحافظة  على 
وامل�صاهمة بفاعلية يف جمال البحث 
وخدمة  الوطنية  والتنمية  العلمي 

املجتمع.

األهداف
١( حتقيق توجه اململكة العربية 
ال�صعودية يف املحافظة على لغة 
الهوية  ال��ك��رمي وع��ل��ى  ال���ق���راآن 

العربية والإ�صالمية.
ب��ال��ق��در  ال��ط��ال��ب��ات  ت���زوي���د   )٢
ال�����ك�����ايف م�����ن امل����ع����رف����ة ب���ع���ل���وم 
ومب���ا  وال���ن���ق���د  والأدب  ال���ل���غ���ة 
امل���ج���ال  يف  للنجاح   ي���وؤه���ل���ه���ا 
دخ����ول  م����ن  املهني، وميكنها 

جمال البحث العلمي.
اأع�����ص��اء هيئة  ق���درات  تعزيز   )٣

التدري�ض واإمكاناتهم العلمية.
ال��ط��ال��ب��ات  ح���اج���ات  اإدراك   )4
الأ�����ص����ا�����ص����ي����ة وال���������ص����ع����ي ن��ح��و 
حت��ق��ي��ق��ه��ا، وذل������ك م����ن خ���الل 

توفري بيئة اأكادميية منا�صبة.
بالنف�ض  الثقة  جانب  تعزيز   )5
والح�صا�ض  ب��ال��ذات  والع���ت���زاز 

بامل�صئولية لدى الطالبات.
مدربة  علمية  ك���وادر  اإع����داد   )٦
ق����ادرة ع��ل��ى اإث����راء ���ص��وق العمل 

ومواجهة متطلباته.
املجتمع  تنمية  يف  امل�صاهمة   )7

وتطويره.
ب��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري  8( الل����ت����زام 
اجل����������ودة و������ص�����ول ل���الع���ت���م���اد 

الأكادميي.
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ريم العسيري

ك�����ص��ف ب��ح��ث ����ص���ادر ع���ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ��ال��د، اأع��دت��ه ال��ب��اح��ث��ة ت��ه��اين ج��ران 
ال����وادع����ي، واأ����ص���رف  اآل ع���ام���ر  م���ه���دي 
ع��ل��ي��ه اأ���ص��ت��اذ ع��ل��م ال��ل��غ��ة ب��ق�����ص��م اللغة 
علي  عبا�ض  الدكتور  واآداب��ه��ا،  العربية 
ال�����ص��و���ص��وة، ع���ن ���ص��ل��ة ل��ه��ج��ة ظ��ه��ران 
بالف�صحى م��ن خ��الل درا���ص��ة   اجل��ن��وب 
ال�صرفية  ال��ظ��واه��ر  حيث  م��ن  اللهجة 
والنحوية. وجاء البحث بعنوان »لهجة 
بالف�صحى..  و�صلتها  اجلنوب  ظهران 

درا�صة يف البنية و الركيب«.

منهجان وصفي وتاريخي
الذي  الو�صفي  املنهج  البحث  ا�صتخدم 
ي�����ص��ف ال��ل��ه��ج��ة امل����درو�����ص����ة ك���م���ا ه���ي، 
وم��ا بن  م��ن خ�صائ�ض،  لها  م��ا  فيبن 
عنا�صرها من عالقات بهدف الو�صول 
اإلى القواعد العامة التي حتكم اللهجة.
املنهج  ال��ب��اح��ث��ة  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ك��م��ا 
ال��ت��اري��خ��ي ل��ت��اأ���ص��ي��ل ه����ذه ال��ظ��واه��ر، 
اأم��ك��ن،  م��ا  بالف�صحى  عالقتها  مبينة 
و�صيلتان هما:  الباحثة  ا�صتخدمت  كما 

املالحظة والت�صجيل.

شنشنة وعنعنة
وبّن البحث اأن لهجة حمافظة ظهران 
والعنعنة  بال�صن�صنة،  مت��ي��زت  اجل��ن��وب 
اآخ��ر  على  األ��ف  وزي���ادة  والطمطمانية، 
ال��ف��ع��ل ع��ن��د خم��اط��ب��ة امل��ذك��ر ل�����ص��وؤال��ه 
اأنت كتبتا،  اأمر ما فيقولون مثال:  عن 

فعلتا، �صنعتا.

إبدال الجيم ياء
 ك��م��ا مت��ي��زت ل��ه��ج��ت��ه��م اأي�����ص��ا ب���اإب���دال 
اجل����ي����م ي������اء م����ث����ل: اجل����ب����ل واجل���م���ل 
ال�صاد  واإب���دال  واليمل،  اليبل  يقولون 
بدل  بعظهم  مثال  فيقولون  ب��ال��ظ��اء: 
عن بع�صهم، وغري ذلك  مما متيزت به 

تلك اللهجة.

أهمية البحث
كون  يف  البحث  مو�صوع  اأهمية  وتكمن 
درا�صة اللهجات العربية احلديثة ومنها 
ل��ه��ج��ة ظ���ه���ران اجل����ن����وب، ه���ي درا����ص���ة 
ل��ل��واق��ع ال��ل��غ��وي احل���ي ال���ذي ل ميكن 
يف  املو�صوع  اأهمية  تكمن  كما  جتاهله. 
ارتباط  اللهجات العربية ارتباطا وثيقا 

بالقراءات القراآنية التي متثل اللهجات 
اللهجات  ودرا���ص��ة  منها.  ك��ب��ريا  جانبا 
عزو هذه  كثريا يف  تفيد  واعية،  درا�صة 
وهي  اأ�صحابها،  اإلى  اللهجية  القراءات 
خ��دم��ة ج��ل��ي��ل��ة ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي ال���ذي 

قامت الدرا�صات العربية له وبه.

أهمية الموضوع
ك��م��ا ت��ك��م��ن اأه���م���ي���ة امل���و����ص���وع يف ك��ون 
ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ت��ف��ت��ق��ر اإل������ى م��ع��ج��م 
ت��اري��خ��ي، ���ص��اأن��ه��ا يف ذل���ك ���ص��اأن غريها 
م��ن ل��غ��ات متقدمة، ب��ل ه��ي اإل��ي��ه اأ���ص��ّد 
الوثيق بني حا�ضرها  حاجة لالرتباط 
ودرا����ص���ة   م��ا���ص��ي��ه��ا،  وب���ن  وم�صتقبلها 
اأه��م  م��ن  واحلديثة  القدمية  اللهجات 

اأ�ص�ض و�صع مثل هذا املعجم. 

دافع االختيار
وك���ان ال��داف��ع لخ��ت��ي��ار ال��ب��اح��ث��ة لهجة 
وترعرعت  تربت  اأنها  اجلنوب،  ظهران 
و�صمعت  امل��ح��اف��ظ��ة،  ت��ل��ك  اأح�������ص���ان  يف 
حكاياتها من الآباء والأجداد، ما جعلها 
تتقن تلك اللهجة، بالإ�صافة اإلى رغبة 
التعريف بلهجة حمافظتها  الباحثة يف 

اإلى املجتمع.
حمافظة  لهجة  م��و���ص��وع  اأن  كما   
ظهران اجلنوب مو�صوع بكر مل يدر�ض 
درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة م���ن ���ص��اب��ق ح�����ص��ب علم 

الباحثة.

لهجات إلى زوال
ووف���ق���ا ل��ل��ب��ح��ث، ف����اإن ب��ع�����ض ال��ل��ه��ج��ات 
اجلنوب  ظ��ه��ران  حمافظة  يف  الأ�صلية 

بحث يكشف صلة لهجة ظهران الجنوب باللغة الفصيحة

اآخ����ذة ب��ال���ص��م��ح��الل وال�����زوال؛ ب�صبب 
م���وت ع���دد م���ن اجل��ي��ل ال����ذي يحتفظ 
اأهمية  نبعت  ه��ن��ا  وم���ن  الأم،  باللهجة 
هذه الدرا�صة، حيث عملت  الباحثة على 
ال�صكان  اأف����واه  م��ن  اللهجة  ت��ل��ك  ج��م��ع 

الأ�صلين.

 نتائج البحث
في الظواهر الصرفية

• ت���ت���ف���ق ال���ل���ه���ج���ة م����ع ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ف�����ص��ح��ى يف ا���ص��ت��ع��م��ال الأب��ن��ي��ة 
امل��ج��رد و  ال��ث��الث��ي  ل��ال���ص��م  الع�صر 

الواردة يف العربية الف�صحى.
من  �صيغة  اللهجة  ا�صتخدمت   •
ال�����ص��ي��غ ال�����ص��اذة ل��ال���ص��م ال��ث��الث��ي 
امل����ج����رد يف ال��ف�����ص��ح��ى وه�����و ب��ن��اء 

)ُفِعل(، نحو: ُكِحل، ُعِطل.
• الغالب يف م�صادر الفعل الثالثي 
املجرد يف اللهجة، اأنها �صماعية كما 
ننكر  ول  الف�صحى،  يف  احل���ال  ه��و 

اأنها ا�صتخدمت اأوزاناً قيا�صية.
• ُي���ل���ح���ظ ع���ل���ى ل���ه���ج���ة ظ���ه���ران 
اأنها ا�صتخدمت ١8 �صيغة  اجلنوب 
الفعل  مل�����ص��ادر  �صيغة   ٣٢ ب��ن  م��ن 
ال��ث��الث��ي امل���ج���رد،  وه���ي ه��ن��ا غري 
م�صادر  جميع  ا�صتعمال  يف  متفقة 
الفعل الثالثي املجرد يف الف�صحى.

• ت��ت��ح��د ال�������ص���ورة ال��ل��ف��ظ��ي��ة يف 
امل�صوغ من غري الثالثي يف اأ�صماء 
ال����زم����ان، واأ����ص���م���اء امل����ك����ان، وا���ص��م 

املفعول، وامل�صدر امليمي.
خا�صة  األ��ف��اظ  اللهجة  يف  ج���اء   •

ل��ل��دلل��ة ع��ل��ى ال���زم���ان وامل���ك���ان ل 
وج�����ود ل��ه��ا يف ال��ف�����ص��ح��ى، ن��ح��و: 

حمل.
)فِعل  بناء  اللهجة  ت�صتعمل  مل   •
يفِعل( من اأبنية الفعل الثالثي مع 

م�صارعه.
• ت��خ��ت��ل��ف ال��ل��ه��ج��ة م���ع ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ف��ع��ل  ال���ف�������ص���ح���ى، يف م���������ص����ارع 
حرف  ت�صم  فالف�صحى  ال��رب��اع��ي، 

امل�صارع  واللهجة تفتحه.
عند  �صيناً  اخلطاب  كاف  •  اإبدال 
»كيف  نحو:  فقط،  امل��وؤن��ث  خطاب 

حال�ض، ِاي�ض قوم�ض؟«.

نتائج  البحث
في الظواهر النحوية

• ا�صتعملت اللهجة اجلملة 
الب�صيطة املكونة من عن�صري 
الإ�صناد )امل�صند + امل�صند اإليه( 

اجلملة الفعلية وال�صمية.
• يف ال��ل��ه��ج��ة ك���ل اأن�����واع اجل��م��ل: 
 ، وامل��ت��ع��ددة   ، وامل��م��ت��دة   ، الب�صيطة 

واملركبة.
• ع��الق��ة ال��ت��ق��دمي وال���ت���اأخ���ري يف 
ال�صمية  اجلملة  يف  ة،  ُح���رَّ اللهجة 

اأو الفعلية.
ت�صتعمل لهجة ظهران اجلنوب   •
امل��و���ص��ول  )ال��ل��ي( �صمرياً جلميع 

احلالت.
• ���ص��ي��غ��ة امل��ث��ن��ى امل���و����ص���ول غري 

م�صتعملة يف اللهجة.
ت��دل  األ��ف��اظ��اً  اللهجة  ت�صتعمل   •
ك��ّل،  ن��ح��و:  امل��ع��ن��وي،  التوكيد  على 

جميع، نف�ض، ُعمر،  �صحم وحلم.
لال�صتثناء  اأداة  اللهجة  اأحدثت   •

هي: ما ِبال.
• ت�صتخدم لهجة ظهران اجلنوب 
امل�������ص���ارع  ل��ل��ف��ع��ل  ���ص��اب��ق��ة  اأدوات 
ب��اء  ه���ي:  الأدوات  وه����ذه  خ��ا���ص��ة، 
 _ امل�صتقبلية  وب���اء  ال�صتمرارية 

قد.
اأ���ص��ل��وب  يف  ال��ل��ه��ج��ة  ا�صتعملت   •
يف  ت�صتعمل  مل  اأدوات  ال���ص��ت��ف��ه��ام 
فن،  وي���ن،  ���ص��ي،  منها:  الف�صحى 

اي�ض.
• ياأتي ال�صتفهام دون اأداة اإذ تغني 

النغمة عنها .
ت�صبه  اأدوات  ال��ل��ه��ج��ة  يف  ت��اأت��ي   •

ال�ضرط مثل: ال.

كلمات محكية في لهجة ظهران الجنوب
متام. • اأحال�ض: 

الذبيحة. جلد  • اأدمي: 
اأنظر. • اأ�صبح: 

من  ت��ك��ون  وق��د  ذل��ك  بعد  • األ��ع��ان: 
كلمة الآن اأو اأخريا.

حامل. العنز  م�صوع:  • العنز 
على  الدعوة  اأي  �صدك:  يبحث  • اهلل 
ال�صي  اأو  �صده  ب��اأن يخرب اهلل  �صخ�ض 

الذي مينعه.
على  ال��دع��وة  ب�صابع:  ي��ب��الك  اهلل   •
املر�ض  وه��ذا  ال�صابع  مبر�ض  �صخ�ض 

كان ي�صيب النا�ض �صابقا.
قمت  ب��اأن��ك  تنبيه  وادل����ع:  اأم�����ص��غ   •

بتكرار املو�صوع اأكر من مرة.
اإقطعه. • اإمعطه: 

اهرب. رجلك،  حط  • اإمغط: 
بك. ماذا  قومك:  • اإي�ض 

كنت. اأين  قلك:  • اأين 
يف  �صغرية  فتحة  ب��اي��ه:  اأو  ب��اج��ه   •

�صقف املطبخ ليخرج منها الهواء.
طويل. �ضيب  • با�ضوط: 

برتقالة. • برتكان: 
ع��ل��ى  ت�������ص���وف،  م����ا  زي  ب�������ص���رك:   •

راحتك.
اليهم. �صالهم:�صنذهب  • برنوح 

الغنام. البهم،  • بهم: 

+ 
ق

فا
آ

اأعوذ  اللي  من  ت�صوعك:بقعا  • بقعا 
تتالعب  اأي  وت�����ص��وع��ك  م��ن��ه��م،  ب���اهلل 

بك.
الطيور. من  نوع  • بورع: 

للحماية  تو�صع  قما�ض  قطعة  • بيز: 
من حرارة الدلة.

للبيت. ال�صطح  اجلب،  • جب: 
مزرعة. • جربة: 
ر�صفة. • جغمة: 

ي�صنع  خمتلف  ب�صكل  براد  جمنة:   •
فيه الق�صر قدميا.

اخل��ب��ز  حل���ف���ظ  ح���اف���ظ���ة  • ج����ون����ه: 
والطعام، م�صنوعه من اخلو�ض.

الف�صاء  الر����ض  احل��دب��ة:  ح��دب��ة،   •
اخلاليه، وجمعها حداب.

• حدرة: احلدرة: حزمة من الق�صب 
علف للما�صية.

تني. • حماط: 
اأنه حنج،  اأي  • حنج: حمبوب وعزيز، 

اأي �صخ�ض عزيز.
العائلة. احلو�ض،  • حو�ض: 

بجانبك. • حولك: 
من  امل���ن���زل  ف��ن��اء  احل�����وي،  • ح����وي: 

الداخل.
حجر. • حيد: 

• خارجة: اخلارجة هو برج من طن 

دراسات

للمراقبة  ال�����ص��اب��ق  يف  ي�����ص��ت��خ��دم  ك���ان 
واحلرا�صة.

كلمة  وه����ي  امل��ل��ع��ق��ة،  خ���ا����ص���وق���ة:   •
تركية.

فيه؟ اي�ض  • خر: 
�صغرية. فتحة  • َخْزق: 

اأنف. وتاأتي  فم،  • خ�صم: 

امل�صدر:
اطل�ض اللهجات املحكية
يف اململكة العربية ال�صعودية
للباحث �صليمان بن نا�صر الدر�صوين
الريا�ض
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د. سعد: أسست أول ملتقى طالبي .. 
والجمعية التاريخية تركز على الوطن

حدثنا عن م�سوارك العلمي؟
�صنوات  اأرب��ع  البتدائية يف  ح�صلت على 
�صنوات،  خم�ض  يف  والثانوية  واملتو�صطة 
اختياري  رغ��م  اجلامعة  م��ن  وتخرجت 
معيدا، وح�صلت على الدكتوراه بامتياز 
مع مرتبة ال�صرف الأولى يف عام ١4٠٣، 
وكيل  من  الوظيفي  العمل  يف  وارتقيت 
ق�����ص��م اإل����ى رئ��ي�����ض ل��ق�����ص��م ال���ت���اري���خ، ثم 

وكيال للكلية وعميدا لها.
ك����م����ا ع����م����ل����ت ع����م����ي����دا ل���ل���ق���ب���ول 
عميد  اأول  وكنت   ،١4١٩ عام  والت�صجيل 
خم�ض  ومل��دة  باجلامعة  املجتمع  خلدمة 
للعمادة  تاأ�صي�ض  ف��رة  وك��ان��ت  ���ص��ن��وات، 

والأن�صطة والرامج والدورات.
وع���م���ل ال����زم����الء ف��ي��م��ا ب��ع��د على 
ال����ص���ت���م���راري���ة وال���ت���ط���وي���ر وال���ت���ن���وع 
والتجديد.. وعندما و�صلت اإلى مرحلة 

مشهور العمري

التاريخ،  بق�صم  امل�صارك  الأ�صتاذ  حجز 
التاريخية  فرع اجلمعية  على  امل�صرف 
الدكتور  ع�صري،  مبنطقة  ال�صعودية 
على  التاريخ  يف  موقعه  عثمان،  �صعد 
م�صتوى اجلامعة على الأقل، فهو اأول 
اأ�ص�ض  اأنه  كما  الطالب،  ل�صوؤون  عميد 
ال�صعودية«  اجلامعات  ط��الب  »ملتقى 
و���ص��ل��ط ال���دك���ت���ور ���ص��ع��د ال�����ص��وء على 
من  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ال�صعودية  اجلمعية 
ح��ي��ث ال��ت��اأ���ص��ي�����ض ودوره�������ا امل����وؤث����ر يف 
الهتمام بالتاريخ القدمي والإ�صالمي 
واحل��دي��ث، وت��اري��خ اجل��زي��رة العربية 
باحلديث  معرجا  ال��وط��ن��ي،  وال��ت��اري��خ 
ع���ن ف����رع اجل��م��ع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�صري 

واأهم ن�صاطاتها.

وم�صاغلي  ال��ت��زام��ات��ي  اأن��ه��ي��ت  التقاعد 
خارج اجلامعة، واأ�ص�صت مركز ا�صت�صارات 
اجتماعية، ثم عدت اإلى اجلامعة لأكمل 

م�صوار التدري�ض والإ�صراف.

كيف ت�سف عالقتك بالطالب؟
عميد  اأول  ف���اأن���ا  وم�����ص��ت��م��رة،  مم���ت���ازة 
ل���������ص����وؤون ال�����ط�����الب، وق������د رك�������زت يف 
ملتقى  واأ�ص�صت  الطالبية،  الأن�صطة 
ونفذنا  ال�صعودية،  اجل��ام��ع��ات  ط��الب 
مع  اجل��ام��ع��ة  ل���ط���الب  م�����ص��اب��ق��ة  اأول 
ط�����الب اجل���ام���ع���ات مب��ن��ا���ص��ب��ة م����رور 
وحققت  اململكة،  توحيد  على  عام  مئة 

اجلامعة املركز الأول يف حينها.

على ماذا تركز وترتكز
اجلمعية ال�سعودية التاريخية؟

هي جمعية علمية تاأ�ص�صت عام ١4٠8 
م��ق��ره��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود، ول��ه��ا 
بالتاريخ  االه��ت��م��ام  ك��ب��ر يف  ن�����ض��اط 
ال����ق����دمي والإ�����ص����الم����ي واحل����دي����ث، 
العربية  اجلزيرة  تاريخ  على  وتركز 
بعلم  يت�صل  وم��ا  الوطني  وال��ت��اري��خ 
ال���ت���اري���خ م��ث��ل الآث��������ار. ول��ل��ج��م��ع��ي��ة 
ملتقى �صنوي يعقد يف اأية منطقة من 
تلك  تاريخ  ويتولى  اململكة،  مناطق 
وكذلك  ك��ت��اب.  يف  ويطبعه  املنطقة 
للجمعية جملة علمية �صنوية تن�صر 
فيها الأبحاث املتخ�ص�صة واملحكمة، 
العلمية  ال���رق���ي���ات  يف  ب��ه��ا  وي��ع��ت��د 
كما  التاريخية.  الأب��ح��اث  و�صل�صلة 
مميزا،  ثقافيا  ن�صاطا  للجمعية  اأن 
الوطنية،  املنا�صبات  يف  وم�����ص��ارك��ات 
اإدارة  جمل�ض  فيها،  العمل  ويتولى 

أساتذة

اج��ت��م��اع��ات��ه ب�صفة  ي��ع��ق��د  م��ن��ت��خ��ب 
دوري������ة لإجن������از م��ه��م��ات��ه وي��خ��ط��ط 

مل�صرية اجلمعية.

متى بداأ ن�شاط اجلمعية
بفرع ع�سري وكيف ي�سري عمله؟

ع��ام  م��ن  ع�ضر  ن�����ض��اط اجلمعية يف  ب���داأ 
مقر  اجل���ام���ع���ة  اح��ت�����ص��ن��ت  وق����د   ،١4٣٠
ت�صهيل  يف  ال��ت��اري��خ  ق�صم  و�صاهم  ال��ف��رع، 
املذكرات  بع�ض  توقيع  فتم  الفرع،  مهمة 
ال��ع��ل��م��ي��ة م��ع ال��ق�����ص��م، وم���ع ال��ع��دي��د من 
للدرا�صات  وخارجها  اجلامعة  يف  امل��راك��ز 
والأبحاث والأن�صطة، ومن ما مت تنفيذه، 
حت��ك��ي��م وف���ح�������ض ال���ع���دي���د م����ن ال��ك��ت��ب 
والأبحاث للعديد من اجلهات والأف��راد، 
وال����ت����وا�����ص����ل م����ع ع������دد م����ن ال��ب��اح��ث��ن 
وكذلك  املنطقة،  تاريخ  يف  واملتخ�ص�صن 
امل�������ص���ارك���ة م����ع اجل����ه����ات يف امل�����وؤمت�����رات 

والندوات واللقاءات.
واجل���م���ع���ي���ة ا���ص��ت��وع��ب��ت امل����وؤرخ����ن 
وامل����وؤرخ����ات م���ن ج��م��ي��ع اأرج������اء ال��وط��ن، 
وكذلك من لديه اهتمام بالتاريخ وطالب 
الع�صوية يف  وت��ق��ب��ل  ال��ع��ل��ي��ا؛  ال��درا���ص��ات 
اجلمعية بعد عر�ض الطلب على جمل�ض 
�ضروط  ت��ت��واف��ر  اأن  ���ض��رورة  م��ع  االإدارة، 
ال���ع�������ص���وي���ة، وك�����ل م����ن ي��ت�����ص��ف��ح م��وق��ع 
من  يخ�صها  ما  جميع  �صيجد  اجلمعية، 

اأن�صطة وفعاليات.

كلمة اأخرية؟
عليها  واأ�صبغ  وقيادتنا  بالدنا  اهلل  حفظ 
ن��ع��م��ه، ووف�����ق اهلل ك���ل خم��ل�����ض ل��دي��ن��ه 
ووطنه. واأو�صي �صبابنا ب�صرورة الهتمام 
بالوطن، والنتماء وحتمل امل�صوؤولية بكل 
امل�صتقبل وعلى  �صدق واأمانة؛ فهم عماد 

عواتقهم تبنى نه�صة الأمة.
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أقسام العلوم اإلدارية 
إلى أين؟

املظلومة  الأق�����ص��ام  م��ن  جامعاتنا  يف  واملحا�صبة،  واملالية  الإداري����ة  العلوم  اأق�صام 
اجتماعيا واأكادمييا. فبالرغم من اأهمية درا�صة هذا العلم الذي �صيوفر لنا جيال 
اإداريا متخ�ص�صا، يف خمتلف فروع هذه الكليات، باعتباره علماً من العلوم املهمة 
لكل جمتمع؛ اإل اأن هذه الأق�صام، ولالأ�صف، تعد مقرة لكثري من الطالب؛ لأن 
جمتمعنا ب�صفة عامة قد كر�ض هذا املفهوم لدى النا�ض، واأن خريجي اأق�صام هذه 
الكليات �صيتخرجون بدون عمل، واأ�صبح البع�ض ي�صت�صهد بحالت يعرفها، �صلكت 
جمال اآخر يف العمل غري تخ�ص�صها. فلي�ض م�صتغربا اأن جتد خريج اإدارة اأعمال 

اأو حما�صبة يعمل اأمن مكتبة اأو ل يجد عماًل نهائيا.
كليات العلوم الإدارية واملحا�صبة يف الدول املتقدمة يت�صابق على خريجيها 
اأ�صخم العرو�ض املمكنة، وت�صتفيد منهم ومن  ال�صركات الكبرية التي تقدم لهم 
تخ�ص�صهم ويعترون طاقة اإيجابية تدعم القت�صاد، وت�صاهم يف جناح ال�صركات؛ 
تعلموه يف  ما  النجاح عند ممار�صة  على  ت�صاعدهم  ملا ميلكونه من خرة عملية 
حياتهم العملية . قد يكون الو�صع الذي و�صل اإليه خريجو جامعاتنا من طالب 

هذه التخ�ص�صات، تتحمله عدة اأطراف )اجلامعة والق�صم والطالب واملجتمع(.
التي  املخرجات، فبالرغم من اخلرة  ال�صعف يف  �صبب هذ  ن�صبة  وتختلف 
متتلكها هذه اجلامعات مل تكن هناك حماولت ملعرفة هذا ال�صك يف خريجي هذه 
الأق�صام، وتركوهم يواجهون م�صريهم باأنف�صهم، بالرغم مما تقدمه من اأ�صابيع 
�صبب  الأ�صابيع غري جمدية ومل حتاول معرفة  اأن هذه  تعّرف بخريجيها، غري 

هذا اجلفاء من ال�صركات واملجتمع ملخرجاتها.
اأم���ا الأق�����ص��ام، وع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا ت�صمه م��ن ���ص��ع��ودي��ن اأع�����ص��اء يف هيئة 
لهم  ي�صار  اأ���ص��ات��ذة،  اأي���دي  على  وتعلموا  اجل��ام��ع��ات،  ك��رى  در���ص��وا يف  التدري�ض، 
بالبنان يف خمتلف دول العامل، فاإن البع�ض منهم مل يقدم لطالبه الدعم املعنوي 

الذي يجعله اأكر رغبة وحبا يف درا�صة هذا التخ�ص�ض.
اأي�صا الطالب لهم دور �صلبي يف هذا اجلفاء والرف�ض؛ فالكثري منهم دخل 
هذا  يف  قبوله  يعتر  اأن  يحاول  ومل  فيه،  رغبة  ولي�ض  ملعدله،  وفقا  الق�صم  ه��ذا 
الق�صم اأمرا حتميا، عليه اأن يطور نف�صه يف مواد تخ�ص�صه، و يف اللغة الإجنليزية 

واحلا�صب الآيل بو�صفهما لغة الع�صر.
هذه  خريجي  ا�صتقطاب  ال�صركات  وخا�صة  املجتمع  على  يجب  كما 
واأن  نظريا،  تعلموه  مما  وال�صتفادة  العملية،  باخلرة  وتزويدهم  الأق�صام 
ي�صمنوا لهم م�صتقبال وظيفيا كرميا، يدفعهم ويدفع غريهم لدرا�صة هذا 
التخ�ص�ض. نعم هناك اأطراف عدة يجب اأن تت�صافر جهودها، مهما �صغرت؛ 
حتقق  متقدمة  مل�صتويات  اإداري���اً  نقلنا  ي�صتطيع  اإداري  جيل  على  للح�صول 

الروؤية  التي ت�صعى اإليها الدولة.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

هنادي الشهراني

التدري�ض  املناهج و طرق  اأ�صتاذة  اأكدت 
العامة،  ومن�صقة وكيل  وحدة التطوير 
واجل�����ودة ب��ك��ل��ي��ة ال���رب���ي���ة،  الأ���ص��ت��اذة 
مهنة  اأن   ، القحطاين  اهلل  ج��ار  ظبية 
ال���ت���دري�������ض  ع��ل��م��ت��ه��ا اح������رام ال��وق��ت 

والتقيد بخطة عمل.
وك�������ص���ف���ت  خ�����الل احل�������وار ال����ذي 
العديد  اأن  هناك  »اآف��اق«  اأجرته معها 
التي تواجه  الطالبات  من ال�صعوبات 
و م��ن��ه��ا  غ��م��و���ض ال����روؤي����ة  وال���ه���دف 
بتخ�ص�ض معن، وعدم  اللتحاق  عند 
و���ص��ع��ف  ال���وق���ت،  اإدارة  ع��ل��ى  ال���ق���درة 

املهارات الدرا�صية .

ماهي الأ�سباب التي دفعتك
اإلى درا�سة  تخ�س�س املناهج 

وطرق التدري�س العامة؟
املناهج  درا�صة تخ�ص�ض  اإلى  ما دفعني 
ذلك  كونه  )العامة(  التدري�ض  وط��رق 
الفهم  على  ي�صاعد  ال���ذي  التخ�ص�ض 
و ال���ق���درة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
الربوية احلالية وامل�صتقبلية، كما اأنه 
من اأهم الأق�صام التي ت�صاهم يف اإحداث 
الكفاءة  رف��ع  يف  ت�صاعد  تدري�ض  ط��رق 

التدري�صية.

ماذا اأ�سافت لك
جتربة التدري�س؟

تعلمت  اأنني  حيث  الكثري،  يل  اأ�صافت 
اح��������رام ال����وق����ت وم�����راع�����اة ال����ع����دل، 
التعامل  وكيفية  عمل  بخطة  والتقيد 
اأنني  اأن��واع عديدة من الب�صر، كما  مع 
لتطبيق معايري اجلودة  اأ�صعى جاهدة 

بكل متطلباتها.

كيف ميكن لالأكادميي
تطوير مهاراته؟

ميكن لالأكادميي تطوير مهاراته من 
خ���الل ال���ق���راءة والط�����الع، وامل�����ص��ارك��ة 
ال��������دورات  امل�������وؤمت�������رات، وح�������ص���ور  يف 
التدريبية، وامل�صاهمة يف كتابة الأبحاث 

العلمية.

ماهي املو�سوعات البحثية
التي تهتمني بها؟

تخدم  التي  املو�صوعات  بجميع  اهتم 
ب�صكل  وال��ط��ال��ب  ع���ام  ب�صكل  امل��ج��ت��م��ع 
بتنمية  يتعلق  فيما  وخ�صو�صا  خا�ض، 
الريا�صي  )ال��ن��اق��د،  التفكري  م��ه��ارات 
وامل���ن���ط���ق���ي(، ك���م���ا اأن����ن����ي اأ����ص���ع���ى اإل����ى 
ا���ص��ت��خ��دام ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات ح��دي��ث��ة يف 
التعلم  ا�صراتيجيات  مثل  التدري�ض، 

الن�صط والتعلم التكنولوجي.

ما ال�سعوبات التي تواجه 
الطالبات من وجهة نظرك ؟

نف�صها،  للطالبة  ذاتية  هناك �صعوبات 
وال��ه��دف  ال���روؤي���ة  غ��م��و���ض  وتتمثل يف 
بتخ�ص�ض  ال��ت��ح��اق��ه��ا  ع��ن��د  ل��ل��ط��ال��ب��ة 
معن ، وعدم القدرة على اإدارة الوقت، 
بع�ض  لدى  الدرا�صية  املهارات  و�صعف 
ع���وام���ل  ه���ن���اك  اأن  ك���م���ا  ال���ط���ال���ب���ات. 
تفاديها  اإل��ى  املوؤ�ص�صة  ت�صعى  تنظيمية 
ح���ي���ث ت����وؤث����ر ك���ث���ريا ع���ل���ى خم���رج���ات 
اأع���داد  زي���ادة  مثل  التعليمية  العملية 
القاعات  داخ���ل  وتزاحمهم  الطالبات 

الدرا�صية.

ما املعوقات التي واجهتك 
م�سوارك العلمي وكيف مت

التغلب عليها؟
تواجهني  وج��ل مل  ع��ز  اهلل  م��ن ف�صل 

اأية معوقات اأثناء م�صواري العلمي.

ما الدور الذي تقومني به حاليا
يف كلية الرتبية؟

وح����دة  ل���وك���ي���ل  م��ن�����ص��ق��ة  الآن  اأع����م����ل 
ال��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ب��ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة، 
وب������اإذن اهلل ت��ع��ال��ى ����ص���وف اأت���ف���ان���ى يف 
خا�ض،  ب�صكل  وطالباتي  كليتي  خدمة 

ووطني ب�صكل عام.

ن�سيحة للطالبات؟
ال��ن��ج��اح م��ط��ل��ب اجل��م��ي��ع، وحتقيق 
النجاح يعتر من اأولويات الأهداف 
ل���دى ال��ط��ال��ب��ات، ل���ذا اأح��ف��ظ��ي اهلل 
ع��ل��ى تنظيم  واح���ر����ص���ي  ي��ح��ف��ظ��ك، 
بالقراءة،  ف��راغ��ك  وا�صتغلي  وق��ت��ك، 
واأب��دع��ي  ل��ك  ال��درا���ص��ة متعة  اجعلي 
يف ت��خ�����ص�����ص��ك، ل ت��ك��وين م����رددة، 
ف����ال����ردد م�����ص��ي��ع��ة ل���ل���وق���ت وه����دم 
للذات، ل تفتحي اأذنيك للمحبطن، 

فتتيهي يف �صحراء قاحلة.

كلمة اأخرية ؟
يف اخل����ت����ام ك����ل ����ص���ك���ري وت���ق���دي���ري 
ل���وط���ن���ي ال���ع���ظ���ي���م، مل����ا ق����دم����ه م��ن 
اإ�صهامات يف جناح العملية التعليمة، 
وجل��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د وجل��ه��وده��ا 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  ال�����رق�����ي  امل�����ب�����ذول�����ة يف 

التعليمية.
واأو�صي كل من �صاهم يف العملية 
التدري�صية اأن يجعل م�صلحة طالبه 
م�صتقبل  فهم  الأ�صمى؛  الهدف  هي 

الأمة و طموح الغد.
وك��ل �صكري وع��رف��اين لكل من 
اأ�صاء لنا الطريق ودلنا على ال�صواب 
ل��رن���ص��م ب��اأي��دي��ن��ا اأج���م���ل ال��ل��وح��ات 

امل�صرقة لبلدنا العظيم.

ظبية القحطاني:
أتطلع إلى تطبيق  
استراتيجية التعلم 
النشط والتكنولوجي
في التدريس 

+ 
ق

فا
آ

طرق تدريس حديثة
الحقائب التعليمية

مكتوبة  ن�صاطات  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
الأن�صطة،  لهذه  التطبيقات  بع�ض  مت�صمنة 
وتقوم هذه الطريقة على اأ�صا�ض تنظيم برامج 
الن�صاطات  م��ن  ���ص��ورة جمموعة  ال��درا���ص��ة يف 
املكتوبة تت�صمن املو�صوعات والتطبيقات التي 
تعترب الن�ضاط مركزها وترتبط بها احلقائق 
وامل��ف��اه��ي��م واأل������وان ال��ن�����ض��اط امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 

ميار�صها التالميذ واملعلم.

Keller طريقة
وهي عبارة عن درا�صة موجهة تعطى الدرو�ض 
على اأ�صكال وحدات، والوحدات هي اإما وجدة 

خ��رة وه��ي ال��ت��ي ت��ق��وم على م��ي��ول التالميذ 
يف  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي  وم�صكالتهم  وح��اج��ات��ه��م 
وحدة  اأو  الدرا�صية  للمادة  اإهمال  دون  احلياة 
الدرا�صية  امل���ادة  اأ���ص��ا���ض  على  تقوم  التي  م��ادة 
حتقيق  ويتم   . املعرفة  جم��الت  تتناول  التي 

ذلك داخل الف�صل.

Park Hurrist طريقة
وه����ي ع���ب���ارة ع���ن درا�����ص����ة ذات���ي���ة ع���ن ط��ري��ق 
الطالب  يعتمد  الوحدات حيث  جمموعة من 
ك��ل��ي��اً ع��ل��ى نف�صه، ح��ي��ث ي��ذه��ب ال��ط��ال��ب اإل��ى 
ب��اأن  ع��ل��م��اً  بالتطبيق  ل��ي��ق��وم  خ��ا���ص��ة  م��ع��ام��ل 
اأراد  اإذا  للم�صاعدة  معلم  به  يوجد  معمل  كل 

الطالب والتعليم عن طريق �صوؤال زمالءه ول 
من  النتهاء  يتم  حتى  وح��دة  الطالب  يعطى 
الوحدات ال�صابقة، ومن عيوب هذه الطريقة 

اإنها ل تراعي الفروق الفردية.

التعليم المبرمج
وهو تعليم ذاتي ي�صعى التعليم فيه اإلى و�صع 
بالتحكم  وبذلك  التعلم،  عملية  على  �صوابط 
يف جم����الت اخل����رة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وحت��دي��ده��ا 
ودقة  مهارة  تتابعها يف  وترتيب  فائقة  بعناية 
بحيث يقوم الطالب عن طريقها بتعليم نف�صه 
حتى  وت�صحيحها  اأخطائه  واإكت�صاف  بنف�صه 
يتم التعلم وي�صل املتعلم اإلى امل�صتوى املنا�صب 

أساتذة

هذه  يف  الطالب  ي�صري  اأن  وقبل   . الأداء  م��ن 
اخلطوات فاإنه يجتاز اأختبار اأخر بعد النتهاء 
يف هذا الرنامج حتى يت�صنى له معرفة مدى 

حتقيقه لأهداف الدر�ض وم�صتوى اأدائه.

طريقة الحاسب اآللي
حيث  التدري�ض  يف  احلديثة  الطرق  من  وهي 
ي��ق��وم امل��ع��ل��م ب��ا���ص��ط��ح��اب ط��الب��ه اإل����ى معمل 
احل���ا����ص���ب���ات ل�����ريوا ع���ن ق����رب ك��ي��ف ميكنهم 
وتعلم  احلا�صب  ت�صغيل  من  علمياً  ال�صتفادة 
بع�ض الدرو�ض عن طريق هذه الأجهزة . هذا 
ت��وف��رت الأج��ه��زة وت��وف��ر املعمل بكامل  اإذا م��ا 

اأدواته ولوازمه.
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جامعات سعودية

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة خ��ا���ص��ة ويف ب��الد 
امل�صلمن عامة.

م����ن ج���ان���ب���ه ب������ّن ف�����ص��ي��ل��ة وك��ي��ل 
اجلامعة ل�صوؤون الطالبات رئي�ض اللجنة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
عبدالعزيز بن عبداهلل الهليل اأن اأهداف 
اململكة  ج��ه��ود  اإب�����راز  يف  تتمثل  امل���وؤمت���ر 
ال�صباب  ت��وع��ي��ة  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صعودي وحمايتهم من الأفكار املنحرفة 
والأحزاب واجلماعات، وكذلك تعزيز دور 
ال�صباب  توعية  يف  ال�صعودية  اجل��ام��ع��ات 
ال�����ص��ع��ودي وح��م��اي��ت��ه��م، وك���ذل���ك اإب�����راز 
ج��ه��ود ج��ام��ع��ة الإم����ام حم��م��د ب��ن �صعود 
ال�صعودي  املجتمع  حماية  يف  الإ�صالمية 
م��ن اجل��م��اع��ات والأح�����زاب والن���ح���راف، 
وت��ع��ري��ف ال�����ص��ب��اب ب��واج��ب��ه��م ال�����ص��رع��ي 
وجمتمعهم،  اأم��ره��م  وولة  وطنهم  نحو 
وك����ذل����ك ح���م���اي���ة ال�������ص���ب���اب وت��وع��ي��ت��ه��م 
م��ن خ��ط��ر ال��ت��ح��زب وال��ت��ك��ف��ري والإحل����اد 

واخلروج على ولة الأمر.
واأ����ص���اف ال��دك��ت��ور ال��ه��ل��ي��ل اأن ع��دد 
الأب���ح���اث ال��ت��ي ���ص��ارك��ت يف امل���وؤمت���ر بلغ 
امل��ق��ب��ول��ة  الأب�����ح�����اث  ب���ح���ث���ا، وع������دد   ٢١٩
اأن  اإل���ى  م�صريا  اأب��ح��اث،   ١٠5 بلغ  للن�صر 
كتاب  �صتن�صر  للموؤمتر  العلمية  اللجنة 
»���ص��ك��ل و����ص���م���ات ال���ت���ط���رف ف��ك��ري��ا عند 
الع�صر  يف  الإ�صالمية  اجلماعات  بع�ض 
احلديث« ملعايل ع�صو هيئة كبار العلماء 
ال�����ص��ي��خ الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ي��م��ان بن 

عبداهلل اأبا اخليل.
اللجنة  اأن  ال��ه��ل��ي��ل  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
جل�صة   ٣٢ ع���ق���دت  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وترجمت  العلمية  الأم���ور  فيها  ناق�صت 
ملخ�صات الأبحاث اإلى اللغة الإجنليزية 
يف ١٠ جملدات، كما عقدت اللجنة ور�ض 
ع��م��ل وحم���ا����ص���رات يف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���امل���وؤمت���ر وع����ر�����ض اأه����داف����ه 
وب����ي����ان حم��������اوره، ك���م���ا ن��ظ��م��ت ال��ل��ج��ن��ة 
م�صابقة علمية ت�صتهدف طلبة وطالبات 
اجلامعات ال�صعودية والتعليم العام، وكان 
التطرف  و�صمات  �صكل  امل�صابقة:  حم��ور 
الإ�صالمية  اجلماعات  بع�ض  عند  فكرياً 

يف الع�صر احلديث.

امللك  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم  برعاية 
يفتتح  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان 
م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��دك��ت��ور 
اأحمد بن حممد العي�صى، الأحد املا�صي، 
م���وؤمت���ر »واج�����ب اجل���ام���ع���ات ال�����ص��ع��ودي��ة 
واأث����ره����ا يف ح��م��اي��ة ال�����ص��ب��اب م���ن خطر 
اجلماعات والأح���زاب والن��ح��راف« الذي 
�صعود  ب��ن  حممد  الإم���ام  جامعة  تنظمه 

الإ�صالمية وت�صتمر على مدى يومن .
ورف���ع م��ع��ايل م��دي��ر جامعة الإم���ام 
هيئة  الإ�صالمية ع�صو  �صعود  بن  حممد 
ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء ال�����ص��ي��خ الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
���ص��ل��ي��م��ان ب���ن ع���ب���داهلل اأب����ا اخل��ي��ل ب��ه��ذه 
والتقدير  ال�صكر  اآي����ات  اأ���ص��م��ى  املنا�صبة 
ال�صريفن،  احل��رم��ن  خل���ادم  وال��ع��رف��ان 
واه���ت���م���ام���ه  دع����م����ه  ع���ل���ى  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
باجلامعة، والذي ل ياألو جهداً ول يدخر 
اململكة  ج��ام��ع��ات  يجعل  م��ا  ك��ل  يف  و�صعا 
العربية ال�صعودية ب�صفة عامة، وجامعة 
الإمام ب�صفة خا�صة تقف �صاخمة عزيزة 

يف كل اأعمالها وتعامالتها.
وثمن معاليه الرعاية الكرمية من 
ل���دن خ����ادم احل��رم��ن ال�����ص��ري��ف��ن، التي 
تاأتي امتدادا للدعم الكبري وغري املحدود 
تلقاه اجلامعة خا�صة، واجلامعات  الذي 
ال�صعودية ب�صكل عام من خادم احلرمن 
ال�����ص��ري��ف��ن و���ص��م��و ويل ع��ه��ده الأم����ن، 
كبريا؛  دعما  ميثل  ال��ذي  اهلل،  حفظهما 
لبذل مزيد من اجلهد والعطاء يف �صبيل 
اإجناح هذا املوؤمتر واأن يخرج ب�صورة تليق 

بالرعاية امللكية الكرمية.
واأكد معاليه اأن جامعة الإمام تعد 
العلم  للمثل ومطمحا لطالب  م�صربا 
يف  ال��ري��ادة  �صاحبة  كونها  والباحثن، 
العلوم التي تنطلق من كتاب اهلل و�صنة 
وال�����ص��الم،  ال�����ص��الة  اأف�����ص��ل  عليه  نبيه 
العلمي  ن��ت��اج��ه��ا  اأن���ه���ا م��ت��م��ي��زة يف  ك��م��ا 
بذل  وداأب��ت على  والبحثي،  والأكادميي 
الفعاليات  وت��ق��دمي  احل��ث��ي��ث��ة  اجل��ه��ود 
امل��ت��ن��وع��ة وحت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة 
اأن اجل��م��ي��ع  اإل�����ى  ال���ر����ص���ي���دة، م�������ص���رياً 
ي�صهد على م�صاهمات اجلامعة يف واقع 
اململكة  الغايل،  الوطن  هذا  يف  التنمية 

برعاية خادم الحرمين الشريفين 
افتتاح مؤتمر »واجب الجامعات السعودية وأثرها

في حماية الشباب من خطر الجماعات واألحزاب واالنحراف« 

جامعة 
الطائف تلغي 
تقييد خروج 
الطالبات 
من الحرم 
الجامعي

اأ�����ص����در م���دي���ر ج���ام���ع���ة ال��ط��ائ��ف 
ال���دك���ت���ور ح�����ص��ام ب���ن ع��ب��دال��وه��اب 
زم��ان، اليوم ق��رارا يق�صي بتطبيق 
�صيا�صة موحدة يف �صطري الطالب 
وال��ط��ال��ب��ات يف م��ا يخ�ض اخل���روج 
م��ن احل���رم اجل��ام��ع��ي، دون تقييد 
اأو ح��ري��ت��ه��م يف  ال��ط��ل��ب��ة،  حل���رك���ة 

التنقل.
العمل  اعتماد  القرار  وت�صمن 
ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اخل��ا���ص��ة ب��ال��دخ��ول 
واخلروج للحرم اجلامعي يف �صطر 
حتديد  ت�صمل  وال��ت��ي  ال��ط��ال��ب��ات، 
الطالبات  بدخول  ال�صماح  مواعيد 
واملن�صوبات يف بداية اليوم الدرا�صي 
موعد  واآخ����ر  ال�صباحية  ب��ال��ف��رة 
خل��روج��ه��ن يف ال���ف���رة امل�����ص��ائ��ي��ة، 

واإلزامهن باإبراز البطاقة اجلامعية 
عند دخول احلرم اجلامعي.

ك���م���ا ا����ص���ت���م���ل���ت ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
الزائرات  بدخول  ال�صماح  املعتمدة 
اإب��راز بطاقة  بعد  للحرم اجلامعي، 
املعتمد،  ال��ن��م��وذج  وت��ع��ب��ئ��ة  ال��ه��وي��ة 
فرق  عمل  مواعيد  حتديد  وكذلك 

ال�صيانة ليال يف �صطر الطالبات.
واأو�صح م�صت�صار مدير جامعة 
الطائف املتحدث الر�صمي للجامعة 
����ص���ال���ح ب����ن حم���م���د ال��ث��ب��ي��ت��ي، اأن 
ق�����رار ت��ط��ب��ي��ق ال�����ص��ي��ا���ص��ة امل���وح���دة 
يف ���ص��ط��ري ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 
ال�صامي  الأم����ر  ي��اأت��ي مت��ا���ص��ي��ا م��ع 
 /٢١ وتاريخ   )٣٣٣٢٣( رقم  الكرمي 
على  ال��ت��اأك��ي��د  املت�صمن   ،١4٣8  /7

املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  جميع 
بعدم مطالبة املراأة باحل�صول على 
م��واف��ق��ة ويل الأم������ر ع��ن��د ت��ق��دمي 
اإن��ه��اء الإج����راءات  اأو  اخل��دم��ات لها 
اخلا�صة بها، ما مل يكن هناك �صند 

نظامي لهذا الطلب.
القرار  اأن  اإل��ى  الثبيتي  واأ���ص��ار 
ياأتي اأي�صا انطالقا من كون جامعة 
الطائف مرفقا عاما ك�صائر املرافق 
ال��ع��ام��ة، م��ث��ل ال������وزارات وال���دوائ���ر 
احلكومية وامل�صت�صفيات، التي تقدم 
خدماتها للمواطنن جميعا، ولي�ض 
م����ن ���ص��الح��ي��ات��ه��ا ت��ق��ي��ي��د ح��رك��ة 
التنقل  يف  حريتهم  اأو  الأ���ص��خ��ا���ض 
انطالقاً  وكذلك  فيها،  حجزهم  اأو 
م��ن ح��ر���ض اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى بناتها 

ال���ط���ال���ب���ات، وام�����ت�����داداً خل��دم��ات��ه��ا 
دخول  لت�صهيل  املبذولة  وجهودها 
وخ���������روج ط���ال���ب���ات���ه���ا م�����ن احل�����رم 

اجلامعي، وفق الأطر النظامية.
اجل��ام��ع��ة  اإدارة  اأن  اإل����ى  ول��ف��ت 
ح���ر����ص���ت ع���ل���ى ت���ع���دي���ل الأن���ظ���م���ة 
توحيد  بهدف  الإداري���ة  والتعليمات 
الإجراءات كافة يف �صطري الطالب 
الفر�ض  لتكافوؤ  والطالبات، حتقيقا 
ذلك  باعتبار  امل�صتويات،  على جميع 
من  امل����راأة  لتمكن  اأ���ص��ا���ص��ي  عن�صر 
الإ���ص��ه��ام ب�صكل ك��ام��ل وم��ت��ك��اف��ئ يف 
حت�صن  على  حر�صت  كما  التنمية، 
اخل���دم���ات وامل���راف���ق ك��اف��ة يف �صطر 
يلبي  اجل���ام���ع���ة مب���ا  ال��ط��ال��ب��ات يف 

احتياجاتهن املختلفة.
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مشاركات مميزة لجامعات المملكة بمعرض القاهرة للكتاب 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ج��ن��اح  �صهد 
مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب، ح�صور  
لفتا لعدد من جامعات اململكة من خالل 
التعريفية  اإ���ص��دارات��ه��ا  اأح����دث  ع��رو���ض 

واملعرفية.
واأو�����ص����ح م��دي��ر ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 
في�صل  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  امل��ع��ار���ض  واإدارة 
اأن اجلامعة  �صعود احلربي،  الوهاب  عبد 
ت�����ص��ارك ه��ذا ال��ع��ام ب��� ١44 ع��ن��وان��ا، منها 
اأع�����ص��اء هيئة  ٦8 ع��ن��وان��ا م���ن م��وؤل��ف��ات 
التدري�ض، و ٢٠ موؤلًفا حديثا، و 58 عنوانا 
ومطبوعاتها  اجل��ام��ع��ة،  اإ����ص���دارات  م��ن 

ت�صمل ٢١ موؤلفا حديثا.

بدوره اأبان رئي�ض وفد كلية امللك فهد 
الدكتور  اللواء  باملعر�ض  امل�صاركة  الأمنية 
حم��م��د ب���ن ن��ا���ص��ر ال��ن�����ص��م��ي، اأن ال��ك��ل��ي��ة 
بعدد  اململكة  ج��ن��اح  يف  م��رة  لأول  ت�����ص��ارك 
والبحوث  الدرا�صات  مركز  اإ���ص��دارات  من 
بالكلية بنحو يتجاوز ١٠٠ كتاب لعدد من 

الباحثن باملركز.
بجامعة  املنا�صبات  من�صقة  واأف���ادت 
عفت، اأمرية العزة، باأن اجلامعة ت�صارك 
بالعديد من  اململكة  م��رة يف جناح  لأول 
ونتاجها  العلمية  والأبحاث  الإ���ص��دارات 

الفكري.
العالقات  اإدارة  مدير  اأو�صح  كذلك، 

الأم��ري  بجامعة  والن�صر  والإع���الم  العامة 
حممد بن فهد، الدكتور في�صل بن يو�صف 
ال��ع��ن��زي، اأن اجل��ام��ع��ة ت�����ص��ارك ب��ع��دد من 
املعرفة  جم���الت  خمتلف  يف  الإ����ص���دارات 

الإن�صانية.
من جهة اأخرى،  زارت وزيرة الثقافة 
امل�����ص��ري��ة، ال��دك��ت��ورة اإي��ن��ا���ض عبد ال���دامي، 
جناح اململكة العربية ال�صعودية امل�صارك يف 
الدورة التا�صعة والأربعن ملعر�ض القاهرة 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وذل�����ك ���ص��م��ن ج��ول��ت��ه��ا 
والأجنبية  العربية  الأجنحة  بع�ض  على 

امل�صاركة يف فعاليات املعر�ض هذا العام.
اجلناح  الوزيرة يف  ا�صتقبال  وك��ان يف 

اململكة  ب�صفارة  الثقايف  امللحق  ال�صعودي 
العربية ال�صعودية بالقاهرة الدكتور خالد 
ب���ن ع���ب���داهلل ال��ن��ام��ي، ال����ذي ق���د م �صرحا 
ال�صعودي  اجلناح  يت�صمنه  ما  لأب��رز  وافيا 
امل�����ص��ارك يف امل��ع��ر���ض م��ن ك��ت��ب وع��ن��اوي��ن 
م��ت��ع��ددة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ما  م��دى  تعك�ض  التي  والأدب��ي��ة،  والعلمية 
و���ص��ل اإل��ي��ه امل��ن��ت��ج ال��ث��ق��ايف ال�����ص��ع��ودي من 

ز يف املحتوى والطباعة الفنية. متيُّ
وقد اأعربت عبدالدامي خالل زيارتها 
اإعجابها مبا �صاهدته من معرو�صات،  عن 
الثقافية  للحياة  احلقيقية  ال�صورة  تقدم 

والعلمية يف اململكة.

جامعات سعودية

ال��دك��ت��ور  التعليم  م��ع��ايل وزي���ر  اف��ت��ت��ح 
اأح���م���د ب���ن حم��م��د ال��ع��ي�����ص��ى الث��ن��ن 
امل����ا�����ص����ي، اأع�����م�����ال م����وؤمت����ر ال���ف���ر����ض 
ال���ص��ت��ث��م��اري��ة مل�����ص��اري��ع ال�����ص��راك��ة مع 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������ض ل���ت���وف���ري امل���ب���اين 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال�������ذي ت��ن��ظ��م��ه ���ص��رك��ة 
ت��ط��وي��ر ل��ل��م��ب��اين، مت��ا���ص��ي��ا م���ع روؤي���ة 
ال���ت���ح���ول  وب����رن����ام����ج   ٢٠٣٠ امل���م���ل���ك���ة 
الوطني للملكة ٢٠٢٠ من خالل اإن�صاء 
م��ب��اين ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
نائب  م��ع��ايل  بح�صور  وذل���ك  اململكة،  
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر 
العا�صمي، والرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
تطوير للمباين املهند�ض فهد احلماد، 
وع��دد  ال����وزارة،  وم�صئولت  وم�صئويل 

من امل�صتثمرين يف القطاع اخلا�ض.
ب���داأ الف��ت��ت��اح بكلمة مل��ع��ايل وزي��ر 
اإي��ج��اد  اأه��م��ي��ة  على  فيها  اأك���د  التعليم 
�صراكة حقيقية بن وزارة التعليم وبن 
امل�صتثمرين يف القطاع اخلا�ض لتمويل 
مل��ا لها م��ن دور كبري يف  امل��دار���ض،  بناء 
وال��رب��وي  التعليمي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 

بكافة م�صتوياته.

امل����ب����اين  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ��������ص�������اف 
حتقيق  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال�صراكة  املن�صودة،  التعليمية  النه�صة 
م����ع ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض ���ص��ي��ف��ت��ح ب���اب  
التعليم  وزارة  احتياج  تلبية  التو�صع يف 
التي  امل��ن��ا���ص��ب��ة  التعليمية  امل��ب��اين  م��ن 
ت��خ��دم ال��ع��م��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���رب���وي؛ 
»وبال �صك اأن م�صاركة القطاع اخلا�ض 
يف مت��وي��ل ب��ن��اء امل���دار����ض ل��ه دور كبري 
يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة يف ���ص��د الح��ت��ي��اج 
امل���وج���ود، وت��ع��ل��م��ون اأن ل��دي��ن��ا ح���وايل 
5٠٠٠ مبنى م�صتاأجر حاليا يف املدار�ض 
احل���ك���وم���ي���ة، ون��ع��م��ل ب���الإ����ص���اف���ة اإل���ى 
بناء  لتمويل  املبا�صر  احلكومي  الدعم 
اخلا�ض  القطاع  م�صاركة  على  املدار�ض 
يف مت��وي��ل ب��ن��اء امل����دار�����ض وت�����ص��غ��ي��ل��ه��ا، 
اهلل  ���ص��اء  اإن  �صيجعلنا  ���ص��ك  ب��ال  وه���ذا 
من  تدريجياً  للتخل�ض  جيد  موقع  يف 
املباين امل�صتاأجرة وتوفري بيئة تعليمية 

وتربوية منا�صبة«.
وذكر معاليه اأن هذا امل�صروع حظي 
مب��واف��ق��ة �صامية م��ن خ���ادم احل��رم��ن 
ال�صريفن، يحفظه اهلل، ومبباركة من 

جمل�ض ال�صوؤون القت�صادية والتنمية، 
اإل��ى  امل��ال��ي��ة، م�صريا  وب��دع��م م��ن وزارة 
وج�����ود جل��ن��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت�����ص��رف على 
املالية  وزي��ر  معايل  مب�صاركة  امل�صروع 
والتخطيط  الق��ت�����ص��اد  وزي���ر  وم��ع��ايل 
واملركز الوطني للتخ�صي�ض، وباإ�صراف 

�صركة تطوير للمباين.
ي�صهم  اأن   »اأمت��ن��ى  العي�صى  وق��ال 
هذا املوؤمتر يف حتقيق اأهدافه واي�صاح 
كافة متطلبات هذا الرنامج، ويف جذب 
للم�صاركة  الأعمال  امل�صتثمرين ورجال 
معنا لي�ض فقط يف هذا الرنامج، واإمنا 
ب��اإذن  قريباً  �صتطرح  اأخ���رى  ب��رام��ج  يف 
نتائج  اإل���ى  اهلل  ���ص��اء  اإن  ونتطلع   ، اهلل 

اإيجابية من هذا الرنامج«.
التنفيذي  الرئي�ض  قال  جانبه  من 
فهد  املهند�ض  للمباين  تطوير  ل�صركة 
احل��م��اد »ال���ي���وم ن��ط��ل��ق اأول م�����ص��روع يف 
العام  القطاع  ب��ن  م��ا  ال�صراكة  برنامج 
التعليمية،  امل��ب��اين  جم��ال  يف  واخل��ا���ض 
والكم  الأك��ر من حيث احلجم  ويعتر 
يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ص��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع 

اخلا�ض يف توفري املباين التعليمية«.

عمادة الموهبة واإلبداع والتميز
بجامعة اإلمام تستعد لملتقى 

االبتكار معا إلى رؤية 2030
امل��وه��ب��ة والإب������داع والتميز  ع��ق��دت ع��م��ادة 
عبداهلل  الدكتور  برئا�صة  اجتماعات  ع��دة 
العمادة  ا�صتعدادات  اخ��ر  ملناق�صة  ث��اين  بن 
ل��ط��الب وط��ال��ب��ات جامعة  الب��ت��ك��ار  مللتقى 
الذي  الإ�صالمية  �صعود  بن  حممد  الإم���ام 
�صيقام بتاريخ ١4٣٩/٦/٢ ملدة يومن حتت 

عنوان معاً ..اإلى روؤية ٢٠٣٠.
وي��ه��دف ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى لإح�����داث نقلة 
امل�صتوين  والطالبات على  نوعية للطالب 
جمتمع  بناء  يف  لي�صهموا  وامل��ه��اري  املعريف 
امل�صتقبلية  اململكة  روؤي���ة  وحتقيق  املعرفة 

.٢٠٣٠
عن هذا امللتقى قال الدكتور عبداهلل 
والتميز  والإب����داع  املوهبة  عميد  ث��اين  ب��ن 
حمدود  ل  ودع��م  وبتوجيهات  العمادة  :اإن 
الإم��ام حممد بن �صعود  من مدير جامعة 
الإ�صالمية ال�صيخ الأ�صتاذ الدكتور �صليمان 
بن عبداهلل اأبا اخليل و باإ�صراف من وكيل 
اجلامعة للتبادل املعريف والتوا�صل الدويل 
من  للعديد  ت�صتعد  العلم  د.حممد  �صعادة 

الرامج الإبداعية واأولها هذا امللتقى.

م�صريا اإلى اأن العمادة عقدت العديد 
وتوا�صلت  العمل  وور���ض  الجتماعات  من 
م���ع ال���ط���الب امل��ر���ص��ح��ن وال���راغ���ب���ن يف 
امل�����ص��ارك��ة مل��ع��رف��ة اب��ت��ك��ارات��ه��م واأف���ك���اره���م 

والتعرف على اأى معوقات يف طريقهم.
امل�صاركات جتاوزت  اأن  ابن ثاين  واأكد 
املائة وخم�صن م�صاركة فعالة من الطالب 
�صبعن  م��ن  اك��ر  تر�صيح  ومت  والطالبات 

ملعر�ض  ج��دي��دا  وتطبيقا  اب��ت��ك��اري��ا  ع��م��ال 
»معا...اإلى روؤية اململكة ٢٠٣٠ ودعم برامج 

التحول الوطني مببادرات نوعية«.
ب��رام��ج  »اإن  ق���ال  ح��دي��ث��ه  ن��ه��اي��ة  ويف 
امتداد  عي  امل�صتقبلية  وخططتها  العمادة 
ل���ص��رات��ي��ج��ي��ة امل��وه��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة منذ 
حتقيق  اإل��ى  وت�صعى  �صنوات  قبل  تاأ�صي�صها 
روؤي�����ة ق���ي���ادة ه���ذه ال���ب���الد وج��ع��ل��ه��ا واق��ع��اً 
املتجددة  املجتمع  ح��اج��ات  يلبي  ملمو�صاً 
واإننا نهدف من خالل هذا امللتقى الى ن�صر 
ثقافة املوهبة والإب��داع وب��راءات الخ��راع 
وزي��������ادة اأع��������داد امل��ب��ت��ك��ري��ن ال�����ص��ع��ودي��ن 
اإلى جمتمع  والإ�صهام يف و�صول جمتمعنا 
وت�صجيع  امل�����ص��ت��دام��ة،  وال��ن��ه�����ص��ة  امل��ع��رف��ه 
الطالب على حتويل اأفكارهم اإلى منتجات 
ا�صتثمارية لي�صهموا يف بناء جمتمع املعرفة 
واقت�صاد ما بعد النفط وحتقيق روؤية خادم 
فيه  اأخ���ذت  مل�صتقبل  ال�صريفن  احل��رم��ن 
املوهبة كل الرعاية والهتمام حينما ن�صت 
التعليم  ���ص��رورة  على   ٢٠٣٠ اململكة  روؤي���ة 

النوعي وتعزيز ثقافة البتكار«.

افتتاح مؤتمر الفرص االستثمارية 
لمشاريع الشراكة مع القطاع 
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خريجون

طبيب جراحة العظام
علي الشريف: عدم تمكني

من إسعاف وإنقاذ طالب
من الموت حملني لدراسة الطب
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جراحة العظام.. ومشكالت الجهاز العضلي الهيكلي  
ج��راح��ة ال��ع��ظ��ام ف��رع م��ن ف���روع اجل��راح��ة 
الع�صلي  اجلهاز  م�صاكل  يعالج  الطب،  يف 
ال��ه��ي��ك��ل��ي، ح��ي��ث ي�����ص��ت��خ��دم ج����راح ال��ع��ظ��ام 
الو�صائل اجلراحية وغري اجلراحية لعالج 
اإ���ص��اب��ات  الهيكلية،  الع�صلية  ال��ر���ص��خ��ات 
ال��ع��دوى،  التنك�صية،  الأم���را����ض  امل��الع��ب، 
هذا  تطور  ب��داأ  اخللقية.  والعيوب  الأورام، 
ال��ع��ل��م ب��ع��د اه��ت��م��ام ال��ع��دي��د م��ن الأط��ب��اء 
واإج��رائ��ه��م ال��درا���ص��ات، وم��ن اأب���رز العلماء 
يف ع��ل��م ط���ب ال���ع���ظ���ام غ���ري امل��ع��ا���ص��ري��ن: 
ديّفينباخ،  ديلبي�ض،  فينيل،  ج���ان-اآن���دري 
�صروماير، اآلرت هوفا، فيلهلم �صولته�ض 

واآدولف لورنت�ض.

فروع
جراحة العظام

م����ن ال�����ف�����روع ال����ت����ي ي�����ص��م��ل��ه��ا ت��خ�����ص�����ض 
بالتخ�ص�صات  »اأوما يعرف  العظام  جراحة 

الدقيقة« ما يلي:
• جراحة اليد،

• جراحة الكتف واملرفق.
• جراحة ا�صتبدال املفا�صل.

• جراحة عظام الأطفال.
• جراحة القدم والكاحل.
• جراحة العمود الفقري.

• جراحة اأورام اجلهاز الع�صلي الهيكلي.
• الطب الريا�صي اجلراحي.

أمراض تعالجها
.Arthritis اإلتهاب املفا�صل •

.Osteomyelitis اإلتهاب العظم والنقي •
• الإلتهاب الرثواين

.rheumatoid arthritis
.Osteoarthritis ت�صوه املفا�صل اأو •

• تنخر العظام
.»aseptic osteonecrosis

.Ligaments Tear متزق الأربطة •
 Prolapses nuclei • الإنزلق الغ�صرويف 

.pulposis، vertebral disc prolapse
.Fractures ك�صور العظام •

.Joints Dislocation خلع يف املفا�صل •

Bone Tumor صرطان العظم� •
• متالزمة النفق الر�صغي

.Carpal Tunnel Syndrome
• اإعاقة وظيفية يف حركة املفا�صل 

.Impingement
 Developmental خلع الورك الرحمي •

.Dysplasia of The Hip
.Backpains اآلم الظهر •

• انحراف اأ�صبع الرجل الأكر
.Hallux valgus

.Gonarthrosis ت�صوه الركبة •
.poliomylitis صلل الأطفال� •

.cyst كي�ض عظمي •

 ريم العسيري

ك�����ص��ف ط��ب��ي��ب ج���راح���ة ال���ع���ظ���ام امل��ق��ي��م  
اهلل  عبد  علي  املركزي  ع�صري  مب�صت�صفى 
ال�صريف، خالل حوار اأجرته معه »اآفاق« 
يوؤثر  جامعي  م�صت�صفى  وج���ود  ع��دم  اأن 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ط���ال���ب ال���ط���ب، وي�����ص��ب��ب 
موؤكدا  لديه،  العملي  اجلانب  يف  ق�صورا 
اأن امل�صت�صفى اجلامعي يتيح للطالب ربط 
العملي،  بالتطبيق  النظرية  امل��ع��ل��وم��ات 
مم���ا مي��ن��ح��ه ق���وة وث��ب��ات��ا يف امل��ع��ل��وم��ات، 

ويزود الطالب بالعزمية وال�صر. 

ما الذي  دفعك  لدرا�سة الطب؟
الثانوي  الأول  بال�صف  العمر  مقتبل  يف 
الخ��ت��الف  ك��ل  خمتلفة  توجهاتي  ك��ان��ت 
اأمامي �صوى  اأر  عن الجتاه الطبي، ومل 
تخ�ص�صن؛ اأحدهما �صلب عقلي والآخر 
ا�صتحوذ على جوارحي، فموا�صلة درا�صتي 
ي�صيطر  ك���ان  ال��ري��ا���ص��ي��ات  تخ�ص�ض  يف 
»اللغة  الكل  فاتنة  ولكن  طموحي،  على 
ال��ع��رب��ي��ة« ك��ان��ت خ���ي���اري الآخ�����ر ب�صبب 
وترعرعت  ن�صاأت  التي  ال�صعرية  البيئة 
ف��ي��ه��ا، ول��ك��ن ك���ان ه��ن��اك ح���دث غ��ري كل 
ذل���ك، ف��ف��ي ذات ي���وم، وب��ع��د الخ��ت��ب��ارات 
النهائية للف�صل الأول من العام ح�صرت 

م�صهدا غري كل توجهاتي. 
كان يقف اأمامي اأحد الطالب وهو 
للمدر�صة،  املقابل  ال�صارع  عبور  ي��ح��اول 
تعر�ض  ح��ت��ى  خ��ط��وت��ن  خ��ط��ى  اأن  وم���ا 
حلادث، وظل ملقى على قارعة الطريق 
يف م�����ص��ه��د ي���دم���ي ال���ق���ل���وب والأك�����ب�����اد، 
وجت��م��ه��ر ال��ط��الب، ح��ت��ى ب��ل��غ ع��ددن��ا ما 
يقارب 45٠ طالباً، ومل ي�صتطع واحد منا 
الطبية  بالطريقة  امل�صاعدة  له  يقدم  اأن 
اإلى الرحيم  اإثرها  املنا�صبة، وانتقل على 
ال��غ��ف��ور، ه���ذا امل�����ص��ه��د امل��ر���ص��وم ب��ال��دم��اء 
توجهاتي،  كل  غري  الأم��ل  بخيبة  املليء 
وحملني اإلى اأن اأكون ع�صواً نافعاً يف مثل 
ه��ذه امل��واق��ف، ب��دل م��ن  اأن اأك���ون عرة 
للم�صعفن، ومن هناك بداأت البحث عن 

امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  امل��وؤه��الت العلمية وع��ن 
لدرا�صة الطب. 

كيف كانت جتربة درا�ستك  للطب 
يف جامعة امللك خالد؟

جت��رب��ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا  ف��ه��ي م��زي��ج 
والبذور  والأم��ل  والياأ�ض  والفر  الكر  من 
واحل�����ص��اد، اأو ك��م��ا ق���ال ع��ز وج���ل »���َص��ْب��ِع 
َخَر َياِب�َصاٍت« ل اأ�صتطيع  ٍر َواأُ �ُصنُباَلٍت ُخ�صْ
�صبع �صنن بكل ما حملت من  اأخل�ض  اأن 
اأو حتى  اأ�صطر  �صبع  وذك��ري��ات يف  م�صاعر 
���ص��ب��ع جم���ل���دات؛ ول��ك��ن خم��ت�����ص��ر ال��ق��ول 
اأن��ه��ا اأج��م��ل اأي���ام العمر وكما ق��ال وال��دي 
ال��ع��ظ��ي��م »اأن����ا اأت���ل���ذذ ب��ال��ت��ع��ب واأن����ا اأت��ل��ذذ 
بالنجاح« وما مييز تلك التجربة ثلة من 
الأ�صدقاء بحمد اهلل تعالى مل نفرق اإلى 
يومنا ه��ذا، م��رع��ون ب��ال��وف��اء، ك��ان��وا يل 
ال�صند والعون يف وقت احلاجة وكانوا يل 
نا�صحن اإن اأخطاأت ومنبهن اإن  غفلت ل 
يجمعني بهم اإل حبنا يف اهلل جل جالله.

ما الذي حملك اإلى اختيار
تخ�س�س اجلراحة؟

يف احل��ق��ي��ق��ة اخ����رت ت��خ�����ص�����ض ج��راح��ة 
العظام  من خالل حما�صرات الأ�صتاذين 
القحطاين  �صعيد  الدكتور:  اجلامعة  يف 
وال���دك���ت���ور: ع���ب���داهلل ب���ن راي������زة، ال��ذي��ن 
جعلتني  ب�����ص��ورة  التخ�ص�ض  ه���ذا  ق��دم��ا 
اأغرم به، ووجدت اأن تخ�ص�ض العظام من 
الفقري  العمود  ت�صكل  التي  التخ�ص�صات 
الحتياج  ناحية  من  �صواء  م�صت�صفى  لكل 
والنق�ض احلا�صل يف عدد الأطباء، اأو من 
اأح��د التخ�ص�صات التي  اأن��ه  اأخ��رى  ناحية 
تكون يف ال�صف الأول للتعامل مع حالت 
الإ�صابات اخلطرية واحلوادث اأجارنا اهلل 

واإياكم. 

ما الأهداف التي كنت ت�سعى 
لتحقيقها اأثناء الدرا�سة؟

 يف بادئ الأمر مل اأفكر اإل يف التخرج من 
ق��ا���ص��رة  ن��ظ��رت��ي  وك��ان��ت  ب�صرعة ،  ال����رم 

الراحة  م��ن  لأخ��ذ ق�صط  ملنزيل  ذل��ك  بعد 
ومن ثم اأعود اإلى كتبي واأراجع ما در�صته 
املو�صوع  اأو�صع عن  اليوم لآخذ فكرة  لهذا 

ولتكون مراجعته اأ�صهل. 

هل كان لك م�ساركات علمية
اأثناء الدرا�سة اجلامعية؟   

اأب���ح���اث علمية يف جم��ال  ع���دة  ���ص��ارك��ت يف 
الطب منها بحث فائز باملركز الثاين على 

م�صتوى العامل العربي. 

هل حققت الأهداف
التي كنت ت�سعى لها؟   

هذا  يف  مبتغاي  حققت  تعالى  اهلل  بف�صل 
جبلت  ب�صرية  نف�ض  كل  ومثل  التخ�ص�ض، 
ع��ل��ى ح���ب ال����ص���ت���زادة اأط���م���ح يف اأن اأك��م��ل 
م�صريتي يف هذا التخ�ص�ض لأ�صبح ع�صوا 

نافعا لديني ولوطني.

ما املهارات التي يجب اأن يجيدها 
طبيب جراحة العظام؟

م��ه��ارات  ال��ع��ظ��ام   اأن ميلك طبيب  يجب 
يدوية عالية، وخيال خ�صبا؛ لكي يتميز 
يف عالج احلالت املختلفة من الك�صور يف 

اجل�صم. 

ما املهام التي يقوم بها
طبيب جراحة العظام؟

مبا�صرة ح��الت الإ���ص��اب��ات واحل���وادث يف 
املر�صى  على  اليومي  وامل���رور  امل�صت�صفى 
امل���ن���وم���ن وال���ق���ي���ام ب��ال��ع��م��ل��ي��ات وع���الج 

املر�صى املراجعن. 

ما الذي ينق�س كلية الطب 
باجلامعة خ�سو�سا واأنك اأحد 

خريجيها؟ 
يتيح  جامعي  م�صت�صفى  وج��ود  ينق�صها 

للطالب ربط املعلومات النظرية  باجلزء 
العملي بامل�صت�صفى مما يعطي قوة وثباتا 
بالعزمية   ال��ط��ال��ب  وي����زود  امل��ع��ل��وم��ات  يف 

للتو�صع يف القراءة. 

هل يجب اأن يبقى اخلريج
على توا�سل مع كليته؟  

بالتاأكيد، لبد اأن يعود الفرع اإلى الأ�صل، 
ف��ك��ل خ��ري��ج م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د هو 
نتاج هذا ال�صرح املبارك، واأقرح اأن تكون 
�صنوية للخريجن، تقوم  هناك ملتقيات 

بها الكليات لطلبتها بح�صب كل دفعة.
 

كلمة لطالب الطب باجلامعة؟  
م�صريتهم  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  اهلل  ا����ص���األ 
العلمية، واأذكرهم اأن الن�صر �صر �صاعة. 
اأي��ام تعب وجماهدة للنف�ض يعقبها  فهي 

فرح و�صرور باإذن اهلل. 

اآنذاك، ولكن على نهاية العام ومع كل ترم 
تغريت نظرتي  وزادت بعداً واإدراك��اً لهذه 
امل��ه��ن��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة، وع��ام��اً ب��ع��د ع���ام ي���زداد 
ال��ط��م��وح وت��ت��غ��ري الأه������داف، وم��ث��ل ح��ال 
من  لب��د  توجهه،  ك��ان  مهما  �صخ�ض  ك��ل 
�صعاب تعوق طريق جناحه، ومع كل عقبة 
وتزداد  عزميته  ت�صتد  الإن�صان  يتجاوزها 
اأك��ر خ��رة يف حل  ثقته  بنف�صه وي�صبح 
امل�صاكل، وبف�صل اهلل تعالى حققت معظم 

اأهدايف ومازلت اأطمح للمزيد باإذن اهلل.

كيف كنت تطور من ذاتك
كطالب اآنذاك؟ 

بحكم  وال����داي  ك��ان  اأظ��ف��اري  نعومة  منذ 
على  نافذة مفتوحة يل  كمعلمن  عملهما 
واف��ي��اً  ج��واب��اً  اأج���د  فكنت  الثقافة،  ب�صتان 
الف�صل  ك��ل  لهما  وك��ان  ت�����ص��اوؤلت��ي،  ملعظم 
بعد اهلل تعالى يف ما و�صلت اإليه من جناح.

وفقت  املرحلة اجلامعية فقد  اأم��ا يف 
معطاءة  بناءة  مثابرة  بدفعة  احلمد  وهلل 
ت��رب��ط��ه��ا الأخ������وة ووح�����دة ال���ه���دف، فكنا 
نت�صارك املعلومات فيما بيننا، ونحاول قدر 
الطب  جم��الت  �صتى  يف  التو�صع  الإم��ك��ان 

هذا على ال�صعيد النظري باجلامعة.  
بامل�صت�صفى  اأما على ال�صعيد الآخر 
اإن  حيث  ال�����ص��ع��اب،  بع�ض  ه��ن��اك  فكانت 
م�صت�صفى  متتلك  ل  ل��الأ���ص��ف  جامعتنا 
ج���ام���ع���ي وه������ذا ب���ال���ت���اأك���ي���د ي����وؤث����ر ع��ل��ى 
م�����ص��ت��وى ال��ط��ال��ب وي�����ص��ب��ب ق�����ص��ورا يف 

اجلانب العملي. 

كيف كنت تق�سي يومك اجلامعي 
كطالب طب اآنذاك؟

ي��ب��داأ ي��وم��ي ب��ع��د ���ص��الة ال��ف��ج��ر مبا�صرة، 
حيث اإن منزيل يبعد م�صافة �صاعة تقريباً 
الفطور  وجبة  تناول  فبعد  اجلامعة،  عن 
انطلق متوكاًل على اهلل اإلى اجلامعة مرع 
ب��ال��ت��ف��اوؤل، وت���ب���داأ امل��ح��ا���ص��رات ع���ادة عند 
ال�صاعة الثامنة ما بن حما�صرات نظرية 
ينتهي  ال��غ��ال��ب  ويف  عملية،  وحم��ا���ص��رات 
واأع��ود  الثالثة،  ال�صاعة  مت��ام  على  ال���دوام 

بطاقة
• علي عبداهلل ال�صريف

• املوؤهل العلمي:
بكالوريو�ض طب وجراحة.

• �صنة التخرج: ٢٠٠٩.
• امل�صمى الوظيفي: طبيب مقيم 

يف برنامج جراحة العظام.
• جهة العمل:

م�صت�صفى ع�صري املركزي.
• متطوع ن�صط يف جمعية

الكوثر ال�صحية.
• ع�صو يف جمعية عناية 

ال�صحية.
• ع�صو �صابق يف  نادي

الطب والإبداع.
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خريجون

ريم العسيري

اع���ت���رت الأدي����ب����ة امل��ع��ل��م��ة ب��امل��ت��و���ص��ط��ة 
تعليم  ملكتب  والثانوية ١٩ التابعة   ٢5
بكالوريو�ض  خ��ري��ج��ة  م�صيط،  خمي�ض 
الإدارة  وم��اج�����ص��ت��ري  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة 
زه��رة  الأ����ص���ت���اذة  الربوي   والإ�����ص����راف 
الإن�صان  الدرا�صة ل متنح  اأن  اآل ظافر، 
م�صرية  الأ�صا�ض،  من  ميلكها  ل  موهبة 
اأن ه��ن��اك ف��رق��ا ك��ب��ريا ب��ن �صاعر  اإل����ى 
مثقف لغويا وم�صقول علميا بالدرا�صة 
���ص��يء  اأي  ي��ع��م��ل  مل  والتعليم، واآخر 
ل��ت��ط��وي��ر ن��ف�����ص��ه وم���وه���ب���ت���ه؛ وك�����ص��ف��ت 
خالل احلوار الذي اأجرته معها »اآفاق« 
ب��اجل��ام��ع��ة مم���ت���ازة، ومل  اأن ع��الق��ت��ه��ا 
تنقطع بعد التخرج، وت�صعر اأن اجلامعة  
ال�����ذي ل ميكن  ب���ي���ت���ه���ا الأول  ت����زل  مل 

اأن تهجره.

ما ال�سر يف اختيارك
لتخ�س�س اللغة العربية لدرا�سته 

يف مرحلة البكالوريو�س؟ 
اأدب��ي فني  يف احلقيقة، ك��ان ل��دي ميول 
وت��ذوق��ه  ال�صعر  لكتابة  ال��ط��ف��ول��ة  م��ن��ذ 
وم���ي���ول ل��ل��ر���ص��م واخل������ط، ول���ك���ل م��ال��ه 
فتخ�ص�صت  والإب���داع؛  باجلمال  عالقة 
يف امل�صار الأدبي بالثانوية، ومن ثم ق�صم 
والربية؛  الآداب  بكلية  العربية  اللغة 
لأن���������ه ك�������ان ال���ق�������ص���م امل����الئ����م مل����ي����ويل 
وموهبتي، واأذكر اأنني در�صت فيه ب�صغف 
ك��ب��رية دف��ع��ت��ن��ي للتفوق  وح���ب ورغ���ب���ة 
وكنت  ال��درج��ات،  اأعلى  على  واحل�صول 
من الأوائل على الدفعة اأثناء تخرجي.

هل خدمت الدرا�سة
موهبتك ال�سعرية؟

ال��درا���ص��ة ل مت��ن��ح الإن�����ص��ان م��وه��ب��ة ل 
اأقر�ض  كنت  فقد  الأ�صا�ض؛  من  ميلكها 
هناك  ولكن  العا�صرة،  �صن  منذ  ال�صعر  
ف����رق ك��ب��ري ب���ن ���ص��اع��ر م��ث��ق��ف ل��غ��وي��ا 
والتعليم،  ب��ال��درا���ص��ة  علميا  وم�صقول 
ل��ت��ط��وي��ر نف�صه  ���ص��ي��ئ��ا  واآخ�����ر مل ي��ع��م��ل 

وموهبته.

ما الذي علق بذاكرتك
من مرحلة الدرا�سة اجلامعية؟

ع��ل��ق ال��ك��ث��ري وامل����ث����ري، ف��م��ن��ذ ٢٠ع���ام���ا 
اأ���ص��ت��اذات��ي واأ���ص��ات��ذت��ي وتعلقت  اأح��ب��ب��ت 
يف  حياتي  ط��وال  اأحتذيها  كنماذج  بهم  
العلم والعمل، وكنت ومازلت اأحزن كلما 
تذكرت اأن عددا منهم رحلوا عن الدنيا، 
اإليهم  الو�صول  ا�صتطيع  ل  اآخرين  واأن 
مليتهم،  غ��ف��ر اهلل  ع��ن ح��ال��ه��م.  لأ����ص���األ 

واأح�صن حليهم، ونفع بعلمهم الأمة. 

ما الذي كان مييز
احلياة اجلامعية اآنذاك؟

والعلمية، وهيبة  اجل��دي��ة  مييزها  ك��ان 
والعميد،  الأ�صتاذ  وقيمة  واملعلم،  العلم 
نافع،  بعلم  تخرجنا  اأن��ن��ا  مييزها  ك��ان 
ومتكن ناجع مبادتنا العلمية، نفخر به، 
ونباهي اأقراننا من اجلامعات الأخرى.

هل حظيت بالدعم من اأع�ساء 
هيئة التدري�س اآنذاك؟

هو  الأك������ر  ال���دع���م  اأ�صلفت، كان  ك��م��ا 
جدية الأ�صاتذة ومتكنهم العلمي، وهذا 
كما  وطالبة،  طالب  كل  اإليه  يطمح  ما 
لحظت تقديرا من اأ�صتاذاتي واأ�صاتذتي 
ب��ه��ا،  ع��ل��م��ه��م  ف����ور  ال�����ص��ع��ري��ة  ملوهبتي  
وحت��ف��ي��زا ل مت��ي��ي��زا يل مل�����ص��ت��ه يف اآخ���ر 

�صنتن جامعيتن.

كيف طورت  ذاتك
اأثناء الدرا�سة اجلامعية؟

طورت ذاتي بالتزامي التام والكامل بفهم 
ووعيه  تعلمه  اإيل  اأ�صند  ما  كل  وا�صتيعاب 
من مواد، منذ اأول يوم دخلت فيه اجلامعة، 
اأحتفظ مبذكراتي  م���ازل���ت  اأن���ن���ي  ح��ت��ى 
ق�صا�صة  باأ�صغر  وحتى  وكتبي،  ودفاتري 
اأوفائدة؛  عليها معلومة  كتبت  ال��ورق  من 
كلما  اإل��ي��ه  اأع���ود  ون��را���ص��ا  مرجعا  لتبقى 

دعت احلاجة.

كيف ت�سفني عالقتك
باجلامعة بعد التخرج؟ 

ع��الق��ة اأ���ص��ف��ه��ا ب��امل��م��ت��ازة؛ ف��اجل��ام��ع��ة 
م���ا زال�����ت ت���دع���وين ل��ب��ع�����ض امل��ن��ا���ص��ب��ات 
والفعاليات لتقدمي ق�صائدي وامل�صاركة 
ب��ه��ا، وه����ذا ب��ح��د ذات����ه ���ص��رف ك��ب��ري يل 
يوما  يل  ويثبت  جامعتي،  م��ن  اأت��ق��ل��ده 
الذي  الأول  بيتي  مازالت  اأنها  يوم  بعد 
اأن  اإل  اأ�صتطيع  اأهجره، ول  اأن  ل ميكن 

اأحبه واأن ا�صتمر يف التوا�صل معه.

در�ست املاج�ستري يف الإدارة 
الرتبوية، ملاذا هذا التخ�س�س 

بالتحديد على الرغم
من ميولك  الأدبية؟

التخ�ص�صات الربوية هي التخ�ص�صات 
امل���ت���اح���ة ف���ق���ط ل��ل��م��ع��ل��م��ن وامل��ع��ل��م��ات 
يف لئ��ح��ة الي���ف���اد ال���داخ���ل���ي؛ لإك��م��ال 
لذلك  علمي،  حد  على  العليا،  درا�صتهم 
امل����واد  اأح�����د  من اختيار  ب����دا  اأج�����د  مل 
واحل�����ص��ول  تعليمي  لإك��م��ال  ال��رب��وي��ة 
على الرقية املرتبطة باملوؤهل اجلديد.

ل��ك��ن ه���ذا ل ي��ع��ن��ي اأن��ن��ي اأج���رت 
على هذا التخ�ص�ض اأو اأنني مل اأ�صتفد 
ومفيدا  رائعا  تخ�ص�صا  كان  فقد  منه، 

كمديرة  اآن���ذاك  املهنية  مل�صريتي  ج��دا 
كثريا  منه  ا�صتفدت  ومعلمة،  مدر�صة 
وف��ت��ح يل امل���زي���د م���ن الآف������اق لإك��م��ال 
الربوية  الفل�صفة  بق�صم   ال��دك��ت��وراه 

م�صتقبال باإذن اهلل.
اأم����ا ت��خ�����ص�����ص��ي الأدب������ي وال��ل��غ��وي 
ف��ل��م اأن��ق��ط��ع ع��ن ال���ص��ت��زادة م��ن العلم 
اأب������دا؛ فاأنا  ق���ارئ���ة ج���ي���دة، ول���دي  ف��ي��ه 
والتزود  للبحث  مبنزيل  �صخمة  مكتبة 

امل�صتمر، وهلل احلمد. 

ما الدعم الذي حتتاجه
املواهب الأدبية الـنا�سئة؟

اإل����ى  اأول  الأدب������ي������ة  امل�����واه�����ب  حت����ت����اج 
وتوجيهها وجهة  اكت�صافها ثم ح�صرها 
�صليمة، وتقدمي الدعم املنا�صب لها من 

الناحيتن التطويرية والتحفيزية.

ما هي امل�سرعات العلمية 
والثقافية التي تعتزمني

تنفيذها م�ستقبال؟
ل���دي ال��ك��ث��ري م��ن امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي اأع��م��ل 
ال��ن��ور قريبا  ت���رى  اأن  واأمت���ن���ى  ع��ل��ي��ه��ا، 
القادم،  ال�صعري  دي��واين  طباعة  ومنها 
ب��امل��راأة يف  ثقايف خا�ض  �صالون  واإن�����ص��اء 

ع�صري.

ما ن�سيحتك للطالبات املوهوبات
يف جمال الكتابة الأدبية؟

ن�صيحتي للموهوبة اأدبيا اأن تقراأ وتقراأ 
اأدبي  لأنه ل حمتوى  تكتب؛  ثم  وتقراأ، 

جيد و قيم بال ثقافة.

هل هناك ما تودين اإ�سافته؟
اأ�صكركم على ا�صت�صافتي ومنحي �صرف 
هذه امل�صاحة من »اآفاق«، واأعتز بثقتكم.

القراءة في
»بيكاسو وستاربكس«

لقد اأ�صبحت القراءة يف اأو�صاطنا الجتماعية املعا�صرة تعاين كثريا من حالت 
الت�صال  وتكنولوجيا  الإع����الم  و���ص��ائ��ل  هيمنة  ج���راء  م��ن  وال��ه��ج��ران،  البعد 
الإلكرونية  الألعاب  مثل  الراهن،  واقعنا  على  تطبيقاتها  مبختلف  احلديثة 
والكومبيوتر والهواتف املحمولة، والتي ت�صتهدف يف اأبعادها الت�صلية والرفيه 

اأكر من التوعية والتنوير.
ويف هذا الإطار يقول الكاتب الإماراتي املميز »يا�صر حارب« حول القراءة يف 
موؤلف له يحمل عنوان »بيكا�صو و�صتاربك�ض«: اإن املجتمعات التي يتناف�ض اأفرادها 
النا�ض فيها على  التي يتهافت  اأن تتفوق على املجتمعات  على �صراء الكتب، لبد 
العا�صمة  يف  كان  اأن��ه  الكتاب  نف�ض  يف  اأي�صا  ي��روي  وكما  النقالة،  الهواتف  �صراء 
التي  �صل�صلة روايات »هاري بوتر«  اأجزاء  اأحد  الريطانية، لندن، عندما �صدرت 
ذاع �صيتها يف خمتلف بقاع العامل، للكاتبة الريطانية ال�صهرية »جوان رولينغ« 
وتعجب من اجلماهري الغفرية التي كانت تفر�ض الأر�صفة اأمام املكتبات املنت�صرة 
يف قلب املدينة؛ وخا�صة مبنطقة »بيكاديلي«، حيث كانوا ينتظرون بفارغ ال�صر 
املنطقة، مما  تلك  تقع يف  الرواية اجلديدة من مكتبة  الأول��ى من  الن�صخ  �صراء 

يبن �صغف الريطانين بالقراءة وحبهم الكبري لها.   
ب��ال��غ على  ت��اأث��ري  لها  ال��درا���ص��ات؛  م��ن  العديد  تبينه  ال��ق��راءة كما  اإن 
تكوين �صخ�صية الإن�صان وبناء الثقة لديه وعلى تروي�ض فكره على النقد 
والتحليل وتنمية لغته ومهاراته الإبداعية. ونظرا لأهميتها املتنامية فقد 
واأ�صاليبه  قواعده  له  معرفيا،  جم��ال  املعا�صر  زماننا  يف  ال��ق��راءة  اأ�صبحت 
املتطورة كالقراءة ال�صريعة والقراءة الت�صويرية املتمثلة يف قراءة �صفحة 
اجلامعات  يف  يدر�ض  علما  اأ�صبحتا  واللتان  لها،  املقابلة  ال�صفحة  وتغطية 
ومراكز التدريب يف العامل؛ ملا لها من دور فّعال يف اخت�صار الوقت ودرجة 

ال�صتيعاب والفهم.
ول�صرجاع مكانة القراءة التي فقدت الكثري من مكانتها يف جمتمعاتنا، 
الأج��ي��ال  ون��ح��ث  اأ�صاليبها  خمتلف  ع��ل��ى  ون��ت��ع��رف  اأك����ر،  ب��ه��ا  نهتم  اأن  ي��ج��ب 
ا�ضتهالك الرتفيه عرب  االإف��راط يف  ال�ضاعدة، على تعلمها وممار�ضتها وعدم 
املكتبات  م��ن  الكثري  توفري  اإل��ى  ون�صعى  املختلفة  والت�����ص��ال  الإع���الم  و�صائل 
التي ت�صم اأعدادا كبرية من املوؤلفات يف كل املجالت، تتوافق مع ميول النا�ض 
القرائية، وكذلك العمل على اإقحام القراءة كركيزة اأ�صا�صية �صمن املخططات 
التقدم  عجلة  ت��واك��ب  حتى  اأم��ت��ن��ا  لبناء  وال��ث��ق��اف��ة؛  للتعليم  ال�صراتيجية 

والتطور، ول تفقد هويتها الثقافية واحل�صارية.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
أ. زهرة آل ظافر: 
الجامعة بيتي األول
والشهادة الدراسية
ال تصنع موهوبا
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اإلنجليزية.. انتشار رغم اختالف اللهجات
الإجنليزية،  للغة  الوا�صع  لالنت�صار  كان 
كما  لها،  ع��دي��دة  لهجات  وج��ود  يف  �صبب 
اللغات  العديد من  اأ�صا�صي يف  اأنها مكون 

الهجينة فهي لغة ر�صمية ل�54 بلدا.
يف لهجات اإجنلرا واأ�صراليا، غابت 
اأم��ري��ك��ا  بقيت يف   فيما  ال�����ص��اك��ن��ة،  ال����راء 

واإ�صكتلندا واإيرلندا.
الكبري  ال��ف��رق  اإجن��ل��را، يظهر  ويف 
ب���ن ل��ه��ج��ات ال�����ص��م��ال واجل����ن����وب. اأم���ا 
ال�صرقي  ال�����ص��م��ال  ف��ل��ه��ج��ات  اأم��ري��ك��ا،  يف 
لهجة  ع��ن  تختلف  ال�����ص��رق��ي،  واجل���ن���وب 

معظم النا�ض.
التقليدية تختلف  اإ�صكتلندا  ولهجة 

كثريا عن اللهجات الأخرى يف الأ�صوات 
واملفردات.

الرتيب  ف��اإن  الإجنليزية،  يف  واأم���ا 
العادي هو الفاعل، ثم الفعل، ثم املفعول 
املو�صوف،  ال�صم  قبل  تاأتي  وال�صفة  به. 
كما توجد �صفة الفعل، وتاأتي بعد الفعل 
غ��ال��ب��اً ول��ه��ا ث��الث��ة اأن����واع، اأح��ده��ا ميكن 

تغيري موقعه من اجلملة.
فتوجد  اللفظ،  لطريقة  وبالن�صبة 
ل���ه���ج���ات ف�����ري�����دة ك�����ث�����رية، م���ث���ل اأن�������واع 
الإجن���ل���ي���زي���ة يف اإجن����ل����را واإ���ص��ك��ت��ل��ن��دا 

واإيرلندا.
امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  والأن������������واع يف 

)اللحظ العادي وحلظ ال�صمال ال�صرقي 
واجل��ن��وب ال�����ص��رق��ي وال��غ��رب الأو����ص���ط(، 
والإجن���ل���ي���زي���ة ال��ه��ن��دي��ة، والإجن��ل��ي��زي��ة 

الأ�صرالية.
ن��ظ��ام��ان  ي��وج��د  ل��ل��ك��ت��اب��ة،  بالن�صبة 
ال��ن��ظ��ام الإجن��ل��ي��زي والنظام  اأ���ص��ا���ص��ي��ان، 
لي�صت  بينهما  والخ��ت��الف��ات  الأم��ري��ك��ي، 
ع�����دي�����دة، وم���ع���ظ���م���ه���ا ت���ق���ع يف ط��ري��ق��ة 
متوقعة، وب�صبب ذلك من ال�صهل، اأن يقراأ 
اأي متكلم ن�صو�ض باأي نظام على العموم. 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الإجنليزية  وتكتب 
بريطانيا  ويف  الأمريكي،  بالنظام  وكندا 

وم�صتعمراتها بالنظام الريطاين.

اإلنجليزية البريطانية
مقابل اإلنجليزية األميركية
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

ت��راوده��ا  التي  الفتاة  تلك  كنت  لطاملا 
اأح������الم ال��ي��ق��ظ��ة امل�����ص��رق��ة، ال���ت���ي ك��ان 
ي��ر���ص��م��ه��ا وال����داه����ا ل���ه���ا، ث���م ج��ع��اله��ا 
غ��ري وا���ص��ح��ة امل��الم��ح؛ ل��ك��ي ت��ت��م تلك 
فقد  ترغب،  كما  والأح��الم  الر�صومات 
ي��ري��دان مني كما باقي  ال��وال��دان  ك��ان 
املجتمع،  يف  فاعلن  نكون  اأن  اإخ��وت��ي، 
تاركن لنا حتديد كيفية هذه الفاعلية، 
حت���ت م��ظ��ل��ة امل����ب����ادئ وال���ق���ي���م، وحت��ت 

قاعدة: كُلّ مي�صر ملا خلق له.
اأت�صاءل دائما حن ياأتي ذكر  كنت 
وعائ�صة  كخديجة  العظيمات،  الن�صاء 
اأوف���اط���م���ة  اأواخل���ن�������ص���اء،  ���ص��ل��م��ة،  واأم 
ال��ف��ه��ري، اأو زي��ن��ب ال��ن��ف��زاوي��ة. ت��رى 
اأن  اأحلم  نكون مثلهن؟ حقا كنت  كيف 
اأكون مثلهن يف ع�صرنا هذا، فقد مل�صت 
يف نف�صي روح��اً مفعمة باحليوية ترنو 
وقيادية،  وم��ع��ط��اءة،  النجاح،  لتحقيق 
ك���ن���ت اأت���������ص����اءل دائ����م����ا، ك���ي���ف اأ����ص���اع���د 
فبذلت  ؟  العقبات  ك��ل  رغ��م  جمتمعي 

اجل��ه��د ال��ك��ب��ري؛ لأط����ور ن��ف�����ص��ي، حتى 
ازدادت ثقتي بنف�صي ثقة ل ت�صل حلد 

الغرور.
وبحمد اهلل عندما وفقت لدخول 
اجلامعة وتخ�ص�صت يف درا�صة الإعالم، 
طريقاً  ووج��دت  حم�صو�صا،  �صيئاً  مل�صت 
وا�صح املعامل؛ لكي اأم�صي لتلك الأحالم 
التي رافقتني منذ الطفولة؛ لأ�صل بها 
باإذن اهلل اإلى هديف املن�صود، واإلى نهاية 
���ص��ع��ي��دة، ح��ت��ى ان�����ص��ر ر���ص��ال��ت��ي، واأب���ذل 
ما  ملجتمعي  اأ�صيف  لكي  ا�صتطيع؛  ما 
ر�صا  اإل��ى  بذلك  اأ���ص��ل  لعلي   ، ي�صتحق 
ل�صيء م�صابه  �صبحانه وتعالى، ثم  اهلل 
مل���ا و���ص��ل��ت ل���ه ف��اط��م��ة ال��ف��ه��ري ال��ت��ي 
اأ�ص�صت اأول جامعة يف العامل، اأو غريها 
نرتقي  اأن  اأريد  العظيمات،  الن�صاء  من 
باأمتنا، وجمتمعنا،  اأعلى الدرجات  اإلى 
وقد كنت اأطمح لأن اأكون ع�صوا فاعال، 
يف جم���م���وع���ة ت�����ص��م ف���ت���ي���ات ي��ح��م��ل��ن 
وي�صاركنني  اأح��م��ل��ه،  ال���ذي  ال��ه��م  نف�ض 

اأق��رب  اإل��ي��ه، فذلك  اأرن���و  يف حتقيق م��ا 
للر�صاد وال�صداد، واأعظم فائدة. 

اهلل  وف���ق���ن���ي  ف���ق���د  اهلل  وب���ح���م���د 
الإع��الم��ي،  ال��ن��ادي  رئي�صة  واأ���ص��ب��ح��ت 
ل��ه��ذا امل�����ص��ت��وى ال��درا���ص��ي، ال���ذي حقق 
ثم  اهلل،  م��ن  بف�صل  ملحوظا  جن��اح��ا 
بهذا  لتقدمه  ت�صافرت  التي  بجهودنا 

امل�صتوى امل�صرف.
وق�����د ����ص���اع���د يف ت���ط���وي���ر ال��ك��ث��ري 
م����ن م���ه���ارات���ي وخ����رات����ي احل��ي��ات��ي��ة، 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م، وامل����رون����ة يف 
ال��ت��ع��ام��ل، والل����ت����زام ب��ال�����ص��ر، وروح 
ال����ت����ع����اون. ف���احل���م���د هلل ح���م���دا ي��ل��ي��ق 

بجالله وعظيم �صلطانه. 
من  ق��ط��رة  اإل  لي�ض  �صبق  م��ا  اإن 
ال���ق���ط���رات ال���ت���ي ان���ه���م���رت م���ن غيمة 
ممطرة، اأرجو اأن يبارك اهلل بها فت�صقي 
اأراها  اأحالمي، فتهتز وتربو، ثم  اأر�ض 
اأ�صبحت جنة خ�صراء،  وقد  ما  يوم  يف 

ذات قطوف دانية، واأريج فواح .

خرافات شائعة
عبير حمود آل سعد 

قسم اإلعالم واالتصال

النا�ض، منها ما يالم�ض �صحتنا،  اأمور يتم تداولها بن عامة  هناك 
تقدم  بعد  الآن خرافه  تعد  اأم��ورا  ن�صمع  اأعمارنا، ونحن  وقد م�صت 

العلم وهلل احلمد، وكان فيما م�صى ن�صدق بع�ض اخلرافات.
العطا�ض؟   عند  النب�ض  عن  يتوقف  القلب  اأن  مقولة  تذكر  هل 
اأث��ن��اء  يتوقف  ل  القلب  اأن  حيث  ال�صحة،  م��ن  ع��ار  الأم���ر  ه��ذا  نعم 
العط�ض خالفا لالعتقاد ال�صائد بن النا�ض، بل ما يحدث هو تباطوؤ 

نب�صات القلب نتيجة للتنف�ض العميق ما قبل عملية العط�ض.
وكذلك اعتقاد اآخر يف العط�ض، ويعد حقيقه وهو اأنه يجب عدم 
حب�ض العط�ض؛ لأن ذلك قد ي�صبب انفجارا يف اأوعية الدم الدقيقة يف 

العينن، ومتزقا يف غ�صاء الطبل والعديد من امل�صاكل الأخرى.
واأي�صا ل نن�صى املقولة ال�صهرية جدا »اجلزر يقوي النظر« فال 
اأن��ه يحتوي على  اأدل��ة علمية على ذل��ك. والأم��ر الأكيد  يوجد هناك 
تقوية  يف  ي�صاعد  وهو  »اأ«  فيتامن  اإل��ى  يتحول  ال��ذي  البيتاكاروتن 

ع�صالت العن فقط، وهي ماده مهمة للب�صر. 
من  اأعلى  القهوة  يف  الكافين  ن�صبة  اأن  اأي�صا  تعتقد  كنت  وه��ل 
ال�صاي؟  اإذا فاعتقادك هذا اأي�صا خاطئ، اإذ اأن ن�صبة الكافين يف ال�صاي 

املختمر  عالية، واأحيانا اأخرى مت�صاوية مع املتواجدة يف القهوة.
والكثري الكثري من تلك اخلرافات املنت�صرة، ومقابل ذلك هناك 
عادات �صحية علينا اتباعها؛ كي نكون ب�صحة اأف�صل، منها اأن �صرب 
اإمعائك،  �صحة  م��ن  يح�صن  ال��ن��وم  م��ن  ا�صتيقاظك  ب��داي��ة  عند  امل��اء 
وجهازك اله�صمي ويقوم اأي�صا بتنظيف ج�صمك، وغريها من املنافع.
وعلى املرء دائما التاأكد من اأي اأمر قد ي�صبب ال�صرر على �صحته 
اأو �صحة اأحبابه، ولي�ض كل ما هو �صائع اأو يقال، قد يوؤخذ به ل�صهرته 
وملجرد العتقاد باأنه �صحيح. فلن�صاأل املخت�صن دائماً؛ لتجنب اأ�صرار 

ج�صيمة، قد نندم عليها فيما بعد.

غيمة عمل وأرض أمل
نجود هادي القحطاني

رئيسة النادي اإلعالمي 
لطالبات قسم اإلعالم واالتصال

بع�س من طالبات ق�سم الإعالم باجلامعة خالل زيارة �سابقة لإحدى املوؤ�س�سات ال�سحافية بالريا�س

العدد 222  |  18 جمادى األولى 1439  |  04 فبراير 2018



ن��ظ��ر يف ���ص��اع��ِة ي���ده ف����اإذا ه��ي ق��د جت���اوزت 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ب��ق��ل��ي��ٍل، مل��ل��م اأوراق�����ه، 
امل�صابيح،  اأطفاأ  اأن  بعد  املكتب  ب��اب  واأغلق 
ن��ح��و �صيارته  وت��وّج��ه م��ّت��ئ��داً يف خ��ط��واِت��ِه 
القريبة من مكتبه، فتح باب ال�صيارة، واأدار 
حمّركها بعد اأن ربط احلزام، اأخذ اجلوال 
الطرف  األ��و:  حياته،  �صريكة  على  وات�صل 
اأنا قادم هل ترغبن  الآخ��ر: نعم، حبيبتي 
الزوجة:  ق��ادم،  واأن��ا  معي  �صيٍء  اإح�صار  يف 
اأكيد مل  الوات�ض  الطلبات على  اأر�صلت لك 
اأراه��ا  الآن  لكني  اأره��ا  عليها؟ ل مل  تطلع 
واأح�����ص��ره��ا ب����اإذن اهلل، ال���زوج���ة: ل��و كانت 
اأ���ص��ح��اب��ك لفتحتها  ب��ع�����ض  ال��ر���ص��ال��ة م��ن 
اآ�صف  اأن��ا   . و  و  و  و  عليها  ورددت  وق��راأت��ه��ا 
حبيبتي كنُت م�صغوًل، ولك علي اأن اأح�صر 
ط��ل��ب��ات��ك، ال���زوج���ة: ل ت��ن�����ض ���ص��ي��ئ��اً منها، 
الع�صر، ول  �صياأتون عندي بعد  �صديقاتي 
اأغلق  ث��م  ح�صناً،  حبيبتي  ح�صناً  ت��ت��اأخ��ر!! 
الهاتف، حرك �صيارته جتاه ال�صوق املركزي 
الطلبات  ���ص��راء  وبعد  البيت،  م��ن  القريب 
املليئة  ب��الأك��ي��ا���ض  حم��ّم��اًل  للمنزل  ت��وّج��ه 
ب��امل�����ص��ري��ات، دخ����ل ال��ب��ي��ت وزوج���ت���ه على 
قناة  املهايطني" يف  "هياط  تتابع  الأري��ك��ة 
لل�صالم،  رداً  منها  ي�صمع  ومل  �صلم  ب��داي��ة، 
فاأخذ الأكيا�ض وو�صعها على طاولة املطبخ، 
احلبيبة  وك����اأّن  ال��ب��ي��ت  ب����رودة  �صعر  لكنه 
الغالية مل تعّد الغداء!! �صاألها: اأمل تعّدي 
لنا الغداء؟ فرّدت وهي تتابع القناة: ل، اأنا 
واأن��ا  امل��در���ص��ة  م��ن  و�صلت  وللتو  م�صغولة، 
متعبة مثلك واأكر، وكان من املفرو�ض اأن 
وكان  مطعٍم،  اأي  من  الغداء  معك  حت�صر 
يا  ق��ائ��اًل: ل عليك  وك���ان، فقاطعها  وك��ان 
نتغدى  الع�صر  وبعد  اأن��ام  �صاأدخل  الغالية 
ب����اإذن اهلل، ق��ال��ت: ب��ع��د ال��ع�����ص��ر زم��ي��الت��ي 
اأريد وجودك يف البيت،  �صياأتون عندي ول 

ح�صناً ح�صناً، كما ت�صائن.
 ا���ص��ت��ل��ق��ى ع��ل��ى ال�����ص��ري��ر، وال���زوج���ة 
احل������ن������ون ع����ل����ى الأري�������ك�������ة ت����ت����اب����ع ق���ن���اة 
"املهايطن"، هذا يراق�ض، وذاك ي�صتخف 
بظّله، وهذا "يتميلح"، وذاك يداعب �صعره، 
وهذا يطارد هذا يف هياٍط ممجوج، وفجاأة 

و�صعرت  احل��ن��ون،  ال��زوج��ة  مالمح  تغريت 
ب��ت��وّت��ٍر يف اأع�����ص��اب��ه��ا، ي��ا اإل��ه��ي م���اذا ل��و اأّن��ه 
!! وه���ل يعقل اأن���ه م��ت��زّوج واأن���ا  ت����زّوج ع��ل��يَّ
ل اأع��ل��م؟ وه��ل ه��ذا ال��رود منه دليل على 
اأتاأّكد؟  هذا؟ اأم طيبٌة زائ��دة؟ وكيف يل اأن 
ا�صتجوابه،  تريد  ال��ن��وم  غرفة  نحو  قامت 
فراأت وجهها يف املراآة، ووقفت تنظر �صكلها 
وقالت: وهل �صيجد اأح�صن مني؟ وما اّلذي 
ثم  ؟!!  ع���ل���يَّ ال����ّزاج  يف  يفكر  ح��ت��ى  ينق�صه 
اأن  اإيقاظه وا�صتنطاقه،  اهتدت حليلة قبل 
تفّت�ض يف جواله، ت�صّللت للغرفة كاحلرباء، 
واأخذت اجلوال وان�صّلت على اأطراف اأ�صابع 
اأخذت تت�صفح  رجليها ان�صالل الأفعى، ثم 
الأ�صماء اأّوًل، ويف نهاية القائمة وقف �صعُر 
اأوداجها، وقامت وقعدت،  راأ�ِصهاَ، وانتفخت 
الفوؤاد، قامت  اأ�صماها نب�َض  اّلتي  من هذه 
بعنف،  لتوقظه  النائم  ال��ّزوج  نحو  ب�صرعة 
اأّوًل،  عليها  ات�صل  وق��ال��ت:  ترّيثت  لكنها 
ف��اأخ��ذت ج���وال ال����زوج ورن���ت ع��ل��ى الهاتف 
وفردته  ال�صتائم  قامو�ض  ا�صتح�صرت  وقد 
وف��ج��اأة  ال����ّرد،  بعد  ت�صميعه  ل��ت��ب��داأ  اأم��ام��ه��ا 
اأطراِفها  ِبَخَدٍر يف  و�صعرت  �صيٍء،  كل  ذهب 
، نظرت لهاتفها  حينما �صمعت هاتفها يرنُّ
اأنا  كم  اإلهي  يا  زوجها،  ج��وال  املّت�صل  ف��اإذا 
ظاملٌة لهذا املخل�ض الويفِّ!! ثم قررت تاأخري 
ا�صتيقظ  املغرب،  بعد  ملا  �صاحباتها  موعد 
ب��اخل��روج  ال��ع�����ص��ر وه���م  اأذان  ب��ع��د  اأخ���ون���ا 
املنزل للحبيبة و�صاحباتها  لل�صالة وترك 
فاأبت الزوجة تدعه يخرج لأداء ال�صالة يف 
معهودة  غري  بحنية  منه  وطلبت  امل�صجد، 
اأم��ر  يف  ت��ري��ده  لأن��ه��ا  البيت؛  يف  ي�صلي  اأن 
هام بعد ال�صالة، مل يعر الأناقة يف اللب�ض 
�صلى  ل�صاحباتها،  اأن��اق��ة  اأّن��ه��ا  ت��ع��ّود  فقد 

الع�صر وبعد ال�صالِة فتحت له باب ال�صالة 
على  م�صرياته  اأغلب  راأى  حينما  فدِه�ض 
ال��ط��اول��ة م��ع ال�����ص��م��وع وال�����ورد وال��ب��خ��ور، 
تاأنيب  حفلة  ف��ق��ال��ت:  ال�صبب  ع��ن  �صاألها 
�صمري، وتكفري ذنوب، لقد اأ�صاأت بك الّظَن، 
وهذه احلفلة لك حبيبي واأخرته بالق�صة 
اأت��زوج عليك  اأن  كاملة، فقال: وه��ل ميكن 
ه��ذه  وج����ودك يف  يكفيني  ال��غ��ال��ي��ة،  اأي��ت��ه��ا 
الطعام  القليل من  تناول  اأن  وبعد  احلياة، 
لها  ل��ي��رك  امل��ن��زل  م��ن  ل��ل��خ��روج  ا�صتاأذنها 
اليوم،  بقية  �صاحباتها  مع  ت�صتمتع  املكان 
واأخرجت  يدها  �صنطة  داخ��ل  يدها  فمدت 
عما  كفارة  ه��ذه  قائلًة:  ري��ال  اآلف  خم�صة 
اإ���ص��اءة ظ��ٍن، فحاول  ب��در مني جتاهك من 
ك���اذب���اً اأن ي��رف�����َض ف���اأ����ص���ّرت، اأخ����ذ ال��ن��ق��ود 
وا���ص��رى عقداً  الذهب  �صوق  نحو  وت��وّج��ه 
وخ���امت���اً واأه�����داه ل��زوج��ت��ه اجل���دي���دة التي 

اأ�صماها يف جواله" اأر�صد خان".
 اإذا ا�صتطعت اأن تتجاوز الأزمات فال 
تردد يف جتاوزها، فلي�ض احلّل يف الّنرة، 
ولكّنه يف احِلكمِة، واإياك اأن تفتعل الأزمات 
ت����اأت ب��خ��ري، ت��ع��ام��ل م���ع �صريكة  ف��اإن��ه��ا ل 
حياتك كما تتعامل مع طفلك، فاملراأة مهما 
كرت وكر عقلها اإّل اأن العاطفة هي التي 
تتحكم فيها وت�صرّيها، فال تعاملها ك�صٍد، 
بعقلك  لك حٌق فخذه  اإذا  كنٍد،  عاملها  بل 
ل بذراعك و�صراخك، فلي�صت الّرجولة يف 
رت  ق�صّ واإن  حتى  الّتحكِم،  يف  بل  التهّكِم، 
فكل  حقها،  يف  تق�صر  اأن  ف��اإي��اك  ��ك  ح��قِّ يف 
تتباهى  اأن  �صرطاً  ولي�ض  وعليه،  له  منكم 
اأن���ك ت��زوج��ت عليها ب��ن��ت ف���الن، ب��ل ت��زوج 
بنت فالن وفكر يف اي�صال احلقيقة لها ولو 

بعقِل ال�صيطان.  

الرأي الجامعي

التي  احلديثة،  الإع���الم  ث��ورة  بداية  منذ 
الأخ���رية،  �صنة  الع�صرين  خ��الل  ت��ب��ل��ورت 
ب��������داأت و�����ص����ائ����ل الإع����������الم احل����دي����ث����ة يف 
ا���ص��ت��ق��ط��اب اجل��م��اه��ري وامل��ت��اب��ع��ن ب�صكل 
م��ت�����ض��ارع؛ ل��ت�����ض��ح��ب ال��ب�����ض��اط م���ن حتت 
و����ص���ائ���ل الإع��������الم ال���ق���دمي���ة، وحت���دي���دا 
كانت  التي  والإذاع����ة  ال��ورق��ي��ة  ال�صحافة 
على  وال��ق��راء  للمتابعن  رئي�صا  م�صدرا 
م���دى ع��ق��ود ط��وي��ل��ة؛ ح��ت��ى اأ���ص��ب��ح جيل 
ال�������ص���ب���اب ال������ذي ت��ف��ت��ح��ت اأع���ي���ن���ه���م ع��ل��ى 
وو�صائل  والإن��رن��ت  الف�صائية  ال��ق��ن��وات 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي غ���ري م��ه��ت��م مبا 

تقدمه ال�صحف الورقية.
التاأكيد  الإع��الم��ي��ن  بع�ض  ي��ح��اول 
ع��ل��ى اأن ال�����ص��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة ل���ن ت��ت��اأث��ر 
ب��و���ص��ائ��ل الإع�����الم احل��دي��ث��ة، م���ن خ��الل 
امل��ذي��اع،  على  ي��وؤث��ر  التلفاز مل  اإن  ال��ق��ول 
حمله؛  غ��ري  يف  ا�صت�صهاد  اأن���ه  واحلقيقة 
ومتابعتها  تاأثريها  انح�صر  الإذاع���ة  لأن 
اأثناء قيادة  اإل  حتى مل يبق لها متابعون 
ال�صيارات، ثم اإن متابعة الإذاع��ة ل يكلف 
نف�صها  ل���الإذاع���ة  بالن�صبة  ���ص��واء  ���ص��ي��ئ��ا؛ 
كجهاز اأو بالن�صبة للمتلقي الذي ل يطلب 
الراديو.  مفتاح  اإدارة  �صوى  �صيء  اأي  منه 
ومع هذا انح�صر دور ومتابعة الإذاع��ة يف 

ال�صيارات. 
مكلفة  فهي  ال��ورق��ي��ة  ال�صحف  اأم���ا 
ل��ل�����ص��ح��ف ن��ف�����ص��ه��ا م���ن ح��ي��ث ال��ط��ب��اع��ة 
وال�����ت�����وزي�����ع، وم���ك���ل���ف���ة ل���ل���م���ت���اب���ع ال�����ذي 
���ص��واء  ال�صحيفة  قيمة  دف���ع  عليه  ي��ج��ب 

بال�صراك اأو ال�صراء املبا�صر.
ف���ف���ي ع������امل ال�������ص���ح���اف���ة ال���ورق���ي���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ب�����داأت ري����اح الإزاح������ة ت��ط��ال��ه��ا.  

ف���ال���ع���دي���د م����ن ه�����ذه ال�������ص���ح���ف ت��رن��ح 
وبع�صها بلغ نهاية املطاف.

فهذه هي �صحيفة ال�صفري اللبنانية 
امل��ع��روف��ة تعلن توقف ���ص��دوره��ا م��ع اآخ��ر 
م���ع جت����اوز عمرها   ،٢٠١٦ ع���ام  م���ن  ي���وم 
وا�صتكتابها  ال�����ص��دور  م��ن  ع��ام��ا  اأرب���ع���ن 
م��رم��وق��ة، ومما  وف��ك��ري��ة  ل��رم��وز ثقافية 
ال�����ص��دور  ت��وق��ف��ه��ا ع���ن  اأن  ف��ي��ه  ���ص��ك  ل 
اأكر من عامل؛ ولكن الإعالم  اإلى  يعود 
الإل�����ك�����روين وم���زاح���م���ت���ه ل��ه��ا ي���اأت���ي يف 
مقدمة هذه العوامل التي اأ�صهمت يف بلوغ 

هذه ال�صحيفة مرحلة النهاية.  
 The  وع���ن���دم���ا ت���ت���وق���ف ���ص��ح��ي��ف��ة
ال�صهرية عن  Independent الريطانية 
الإ�صدار الورقي نهائيا، مكتفية بن�صختها 
هذه  عراقة  من  الرغم  على  الإلكرونية 
و�صمعتها  ال��ع��ال��ي��ة  ومهنيتها  ال�صحيفة 
حتول  متثل  خطوة  فهذه  املميزة،  العاملية 
اأن  العلم  م��ع  عموما  ال�صحافة  م�صار  يف 
يف  قل�صت  ق��د  امل��ع��روف��ة  ال�صحيفة  ه���ذه 
فرة �صابقة من حجم ورقها حتى اأ�صبحت 
يف حجم �صحافة ال� »التابلويد« يف حماولة 
ل��ل��ت��اأق��ل��م م��ع ال��و���ص��ع اجل���دي���د، وم���ع ه��ذا 
مل ت�����ص��ت��ط��ع ال���ص��ت��م��رار يف ال�����ص��دور مع 

املتغريات احلديثة يف عامل الإعالم.
ويف ال��ن��ه��اي��ة ك���ان ال���ق���رار ال��ن��ه��ائ��ي 
مب�����غ�����ادرة جم�����ال ال�������ص���ح���اف���ة ال���ورق���ي���ة 

والكتفاء بالن�صخة الإلكرونية.
ال�صحيفة  ه��ذه  اإي��ق��اف  اأن  ول �صك 
نقطة  ميثل  الورقية  لن�صختها  العريقة 
حت�����ول يف ع�����امل ال�������ص���ح���اف���ة ال���ورق���ي���ة 
النوع  لهذا  النهاية  بداية  اإل��ى  وموؤ�صرا 

من الإعالم.

بداية النهاية للصحافة الورقية

د . مصلح معيض مصلح
كلية العلوم اإلنسانية

ل����دي اإمي������ان ك��ب��ري ب�����ص��ب��اب وط��ن��ي 
الكثري  يف  امل��ح��دودة  غري  وقدراتهم 
م��ن امل��ج��الت ، واأخ�����ض هنا الإن���اث 

منهم.
ف��ب��ال��رغ��م م���ن ك���ل ال�����ص��ع��وب��ات 
اأن��ه��ن منبع  اإل  ب��ه��ن،  ال��ت��ي حت��ي��ط 
التي  املتجددة  و  اجلميلة  للطاقات 
تعود بالنفع والفائدة على الب�صرية.
�صابة  ���ص��ع��ودي��ة  ف��ه��ن��اك من����اذج 
وجب اأن نفخر بها، ول�صيق امل�صاحة 

اأ�صري لثنتن هنا :
م�������ص���اع���ل ال�������ص���م���ي���م���ري: ف��ت��اة 
�صناعة  جم����ال  يف  ت��ع��م��ل  ���ص��ع��ودي��ة 

بوكالة  التحقت  النووية،  ال�صواريخ 
ن��ا���ص��ا ال��ف�����ص��ائ��ي��ة ك����اأول ���ص��ع��ودي��ة و 
خليجية تعمل يف الوكالة؛ ذلك بعد 
اأن ح�صلت على درجة البكالوريو�ض 
يف هند�صة الطريان، والبكالوريو�ض 

يف الريا�صيات التطبيقية.
ون���ظ���را ل��ت��م��ي��زه��ا ق���دم���ت لها 
وك��ال��ة ن��ا���ص��ا م��ن��ح��ة احل�����ص��ول على 
درجة املاج�صتري يف هند�صة الطريان 

اأي�صا.
ثم اأنها مل تكتف بتواجدها مع 
فاأن�صاأت  الأول��ى؛  الف�صائية  الوكالة 
 Mishaal م�صاعل �صركتها اخلا�صة 

Aerospace عام ٢٠١٠ والتي تهدف 
اإل����ى ب��ن��اء ����ص���اروخ ي��و���ص��ل الأق���م���ار 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال�����ص��غ��رية اإل�����ى م���دار 

منخف�ض حول الكرة الأر�صية. 
اأعمال  �صيدة  الدخيل:  اأ���ص��وى 
�صعودية �صابة. تخرجت من جامعة 
بكالوريو�ض  درجات  بثالث  بو�صطن 
اإدارة الأع��م��ال، وري���ادة الأع��م��ال،  يف 
وامل��ح��ا���ص��ب��ة امل��ال��ي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإل��ى 
بالعديد  ف���ازت  النف�ض.  علم  دب��ل��وم 
لأعلى  وبيعها  ملهارتها  اجلوائز  من 
عدد من الأ�صهم، الأمر الذي جعلها 
مطلوبة للعمل يف �صركات ال�صتثمار 

الأم��ري��ك��ي��ة، اإل اأن��ه��ا اآث����رت ال��ع��ودة 
حاملة  ال�صعودية  العربية  للملكة 
م���ب���داأ ب����اأن وط��ن��ه��ا اأح����ق ب��ه��ا. وق��د 
قبيل  ط���ريان  رخ�صة  على  ح�صلت 

عودتها لأر�ض الوطن.
����ص���در لأ�����ص����وى ك���ت���اب ب��ال��ل��غ��ة 
اإ�صدارة  اأعيد  و  ترجم  الإجنليزية، 
»ال��زب��دة«،  مب�صمى  العربية  باللغة 
كما اأنها موؤثرة ونا�صطة على مواقع 

التوا�صل الجتماعي. 
ه��ن��ا ك��ت��ب��ت ع���ن اث��ن��ت��ن ول��ك��ن 
اأن  لنا  يحق  كثرية  من��اذج  وطني  يف 

نفتخر بهن.

سعوديات نفخر بهن
أمل أبو مديني
قسم اإلعالم واالتصال

»ال بأس في بعض األحيان
أن تفكر بعقل الشيطان«

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

كما عر�صت نتائج درا�صات نف�صية 
ل���غ���وي���ة ح���دي���ث���ة ت��ظ��ه��ر م�����دى ال��ب��ع��د 
الكتاب،  ولغة  الطفل  لغة  املفردي بن 
يف  الطفل  يواجهها  التي  وال�صعوبات 
املعيارية يف ذاكرته، ويف  الكلمة  متثيل 
�صاأنه  ال��ذاك��رة، وهو ما من  ن�صلها من 
اأن يعرقل عملية الفهم للن�ض املقروء 
اإطفاء  اإل��ى  ي���وؤدي  ث��م  وامل�صموع؛ وم��ن 
فت�صعف  الطفل  ل��دى  احلما�ض  �صعلة 
اأو  الن�صو�ض  اإل���ى  ب��ال���ص��ت��م��اع  رغ��ب��ت��ه 
اإلى حد قتل  قراءتها، وقد ي�صل ذلك 
ال��رغ��ب��ة ل���دي���ه يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذه 

اللغة.
 ثم قدمت اأمثلة من اأدب الأطفال 
العربي بهدف اإب��راز ولء الأدي��ب للغة 
الهتمام  من  ب��دل  وبديعها  الف�صحى 

بالطفل وقدراته اللغوية والإدراكية.

المحاضرة الثانية
ومت���ح���ورت امل��ح��ا���ص��رة ال��ث��ان��ي��ة ح��ول 
»النهايات املغايرة يف ق�ص�ض الأطفال«، 
و����ص���ارك ف��ي��ه��ا ك���ل م����ن: ع�����ص��و هيئة 
ال��ع��رب��ي��ة بحيفا  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ت��دري�����ض يف 
الدكتور رافع يحيىى، والباحث املهتم 

باأدب الأطفال �صهيل عي�صاوي.
وه���دف���ت امل��ح��ا���ص��رة اإل����ى درا���ص��ة 
ال����ن����ه����اي����ات ك���م���ا ت���ظ���ه���ر يف ق�����ص�����ض 
على  الكبري  تاأثريها  ب�صبب  الأط��ف��ال، 
ن��ف�����ص��ي��ة الأط����ف����ال، وذل����ك م���ن خ��الل 
تكون  اأن  اأ�صا�صين: هل يجب  �صوؤالن 
النهاية �صعيدة دائما؟ وما الدور الذي 
العربي  العامل  يف  الأطفال  اأدب  يوؤديه 

وعالقته بنهايات الق�ص�ض؟
ول��ت��ح��ق��ي��ق ذل���ك ال��ه��دف ت��ن��اول��ت 
امل��ح��ا���ص��رة من�����اذج خم��ت��ل��ف��ة ل��ن��ه��اي��ات 
ج������اءت يف ق�����ص�����ض الأط�����ف�����ال، م��ن��ه��ا 
ال�صعيد ومنها غريه، وبينت اأبعاد هذه 

النهايات املغايرة ودللتها.
واختتمت اجلل�صة الأولى بدرا�صة 
حمطات  للمجتمع:  »م�����راآة  ع��ن��وان��ه��ا 

مدينة  يف  العربية  اللغة  جممع  نظم 
الفل�صطينية  ب���الأرا����ص���ي  ال���ن���ا����ص���رة 
املا�صية، موؤمترا  الأيام  املحتلة، خالل 
امل��ح��ل��ي وال��ع��رب��ي،  اأدب الأط���ف���ال  ع���ن 
مب�����ص��ارك��ة ع���دد م���ن اأع�����ص��اء امل��ج��م��ع، 

ونخبة من الكتاب املهتمن.
وج������رت وق����ائ����ع امل�����وؤمت�����ر  ال����ذي 
ال��روؤي��ة  الأط��ف��ال:  »اأدب  بعنوان  اأق��ي��م 
ال������واق������ع« يف ج��ل�����ص��ت��ن،  وحت������دي������ات 
حما�صرات  لتقدمي  الأول���ى  خ�ص�صت 
عبارة  الثانية  كانت  بينما  متخ�ص�صة، 
عن لقاء حواري مع الأدباء امل�صاركن.

���ص��دد  ال��ك��ل��م��ة الف���ت���ت���اح���ي���ة،  ويف 
رئي�ض املجمع الأ�صتاذ الدكتور حممود 
���ة ل��ع��ق��د  غ���ن���امي ع���ل���ى احل����اج����ة امل���ا����صّ
الأط���ف���ال،  اأدب  جم����ال  يف  م����وؤمت����رات 
اإ���ص��اف��ة اإل����ى ك��ت��اب��ة اأب���ح���اث اأك��ادمي��ي��ة 
اإل���ى ���ص��رورة بناء  ع��ن ذل���ك، كما لفت 
للطفل  ينبغي  التي  للمفردات  مدونة 
معرفتها باللغة العربية، لت�صكل اأ�صا�صا 

يف الكتابة لالأطفال ب�صكل عام.
الأول��ى  ذل��ك، عقدت اجلل�صة  بعد 
ال��ت��ي ت��راأ���ص��ه��ا رئ��ي�����ض جل��ن��ة الأب��ح��اث 
وال��ن�����ص��ر يف امل��ج��م��ع، ال��دك��ت��ور ح�صن 
الأ�صتاذة  حمزة، و�صارك فيها كل من: 
الدكتورة اإليانور �صايغ حّداد، الدكتور 
عي�صاوي،  �صهيل  الباحث  يحيى،  راف��ع 

والباحثة �صلوى علينات.
اأدب  يف  »ال����ّل����غ����ة  ع����ن����وان  وحت�����ت 
و�صيلة؟«،  اأم  ه��دف  امل��ح��ل��ي:  الأط��ف��ال 
اأو���ص��ح��ت ال��دك��ت��ورة ال��ي��ان��ور ح���داد، اأن 
يتمحور  الورقة  لهذه  الفكري  الإط��ار 
»دور  ه��م��ا  اأ���ص��ا���ص��ي��ت��ن،  نقطتن  ح���ول 
املعاجلة الأوتوماتيكية للغة يف الفهم، 
يف ظ���ل ال���ق���درات ال��ذه��ن��ي��ة امل���ح���دودة 
ب�صكل  وللطفل  ع���ام،  ب�صكل  لالإن�صان 
العربية  اللغة  يف  والزدواج��ي��ة  خا�ض، 
والبعد اللغوي بن لغة الطفل املحكية 
الف�صحى،  اأو  امل��ع��ي��ارّي��ة  ال��ك��ت��اب  ول��غ��ة 

وبخا�صة على م�صتوى الكلمة.

الفل�صطيني«،  الأط��ف��ال  اأدب  تطور  يف 
قدمتها املحا�صرة يف اجلامعة املفتوحة 
الباحثة  �صلوى علينات، م�صرية اإلى اأن 
واجتماعي  �صيا�صي  ن�ض  الأطفال  اأدب 
وثقايف، ميكن من خالله فهم تركيبة 
وال�صراعات  واأف��ك��اره  وقيمه  املجتمع 
ال��ظ��اه��رة واخل��ف��ي��ة، ك��م��ا ان��ع��ك�����ص��ت يف 

الق�ص�ض التي كتبت لالأطفال.
التي  الأطفال  ق�ص�ض  »يف  وقالت 
ن�����ص��رت يف ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، 
الأطفال  اأدب  كتاب  بع�ض  حيث عاي�ض 
يعك�صوا يف  اأن  ه���وؤلء  ح���اول  واق��ع��ه��م، 
ق�����ص�����ص��ه��م ����ص���راع���ات ع��اي��ن��وه��ا على 
��راع على  امل�����ص��ت��وى ال�����ص��ي��ا���ص��ي؛ ف��ال�����صّ
الأر�ض واحلرية والوطن امل�صلوب كان 

جزءا حا�صرا يف كتاباتهم«.
الأط������ف������ال  اأدب  وب����خ���������ص����و�����ض 
الذي منا حتت الحتالل  الفل�صطيني 
اأو�صحت   ،١٩48 ع��ام  بعد  الإ�صرائيلي 
م��ر مب��راح��ل من��و بطيئة  اأن���ه  علينات 
و�صيق  الع�صكرية  الرقابة  من  وعانى 

املوارد يف بدايته. 
واأ�صافت »يف ال�صتينات من القرن 
ُن�����ص��َرت ق�ص�ض ل��الأط��ف��ال قد  امل��ا���ص��ي 
ع��ك�����ص��ت ����ص���راع���ات ط��ب��ق��ي��ة وط��م��وح��ا 
ل��ل��ع��ل��م ودع�����وة ل��ل��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي، 
ال����ّرق����اب����ة ال����ذات����ي����ة يف ب���ن���اء ال��ه��وي��ة 
الوطنية، والقومية الفل�صطينية كانت 
الرقابة  ه��ذه  ا�صتمرت  وق��د  وا���ص��ح��ة، 
بع�ض  اأخ��ذت  عندما  الثمانينات،  حتى 
الفل�صطينية  الهوية  ب��اإب��راز  الق�ص�ض 
خالل  من  ال�صلطة،  ظلم  عن  ومعرة 
ت�صعينات  ويف  ال��وا���ص��ن،  ق�صية  ط��رح 
ال����ق����رن امل���ا����ص���ي و�����ص����ن����وات الأل����ف����ن 
ن�����ص��ه��د زي�������ادة م��ل��ح��وظ��ة يف ق�����ص�����ض 
قيما  جمملها،  يف  تعزز  التي  الأط��ف��ال 
ذلك  م��ع  اأن��ه��ا  غ��ري  اإيجابية،  اإن�صانية 
ت��ف��ت��ق��ر ل����روؤي����ة م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة وا���ص��ح��ة 
امل��ع��امل ل��ل��ه��وي��ة ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة 

الفل�صطينية«.

»أدب األطفال«
في مؤتمر لمجمع 

اللغة العربية بالناصرة

لقاء حواري
عر  ج��رت  فقد  الثانية،  اجلل�صة  اأم���ا 
جل��ن��ة  رئ���ي�������ض  اأداره  ح���������واري،  ل���ق���اء 
ال��ق�����ص��اي��ا ال��ي��وم��ي��ة يف جم��م��ع ال��ل��غ��ة 
اأبو فنة، مع  العربية، الدكتور حممود 
جمموعة من الأدباء اأ�صهمت يف جمال 

الكتابة لالأطفال، وهم: الكاتبة مي�صاء 
والكاتبة  ع��ل��ي،  فا�صل  ال�صاعر  فقيه، 

مي�صون اأ�صدي.
و���ص��ل��ط امل�����ص��ارك��ون ال�����ص��وء على 
ل���الأط���ف���ال،  ك��ت��اب��ت��ه��م  وراء  ال����دواف����ع 
واأه��داف��ه��م م��ن��ه��ا، مبينن ع��الق��ة كل 

اخل��ا���ص��ة.  احل��ي��ات��ي��ة  بتجربتهم  ذل���ك 
وق���د راف���ق���ت اأج���وب���ة الأدب������اء ق����راءات 
مل���ق���اط���ع م����ن اأدب�����ه�����م ن����ال����ت اإع����ج����اب 

احلا�صرين.
�صارك اجلمهور  اللقاء،  نهاية   يف 

بطرح الأ�صئلة وتقدمي املداخالت.
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خصوصية تعليم الطفل
لكل  اإن  ك��وم  دوت  �صبكة مو�صوع  تقول   
م��رح��ل��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ط��رق��ه��ا ووظ��ي��ف��ت��ه��ا 
وهدفها، واملرحلة الأ�صعب هي املرحلة 
ل��الأط��ف��ال  م��وج��ه��ة  لكونها  الب��ت��دائ��ي��ة 

ب�صن مبكرة.
بالذات  ه��وؤلء  ذكاء  »رغم  وت�صيف 
الكثري يف عقولهم  لكونهم مل يختزنوا 
ب��ع��د، وه���م ج��اه��زون دوم���ا للتعلم ف��اإن 
اأن يكون �صحيحا  اأ�صلوب التعليم يجب 
م����ع ه�����ذه ال���ف���ئ���ة ال���ع���م���ري���ة ك����ي ت�����ص��ل 
اإل���ه���م امل��ع��ل��وم��ة ب�����ص��ك��ل ���ص��ح��ي��ح بحيث 
منها  وال�صتفادة  تخزينها  ي�صتطيعون 

والتقدم يف عملية التعلم«. 

يجب  وال��ت��ق��دم  ال��ف��ائ��دة  ولتحقيق 
م��راع��اة ع��دة اأم���ور يف اآل��ي��ة تعليم اللغة 

لالأطفال، ومنها:
�صاحب  نف�صه  املعلم  ي��ك��ون  اأن   •
نطق �صليم وخمارج حروف �صليمة؛ لأن 
ك��م��ا ه��و،  ���ص��يء  ك��ل  الأط���ف���ال يلتقطون 

وير�صخ يف اأدمغتهم ما يعطى لهم.
املعلومة  نقل  يجب  ذل��ك  بعد   •
تعليمهم  عر  يتم  وه��ذا  تدريجيا،  لهم 
ح��روف املد ك��اأول در���ض، وه��ذه احلروف 
مدها  م��راع��اة  وي��ج��ب  ي(،  و،  اأ،   ( ه��ي 
ب���درج���ة ك��اف��ي��ة ب��ح��ي��ث ت���ك���ون وا���ص��ح��ة 

خالل نطقهم لها.

ت��ع��ل��ي��م��ه��م  ي�����ب�����داأ  ذل������ك  • ب���ع���د 
الأح������رف ال��ه��ج��ائ��ي��ة ك��م��ا ه���ي م��رت��ب��ة 
باأ�صواتها  ول��ك��ن  العربية  ب��الأب��ج��دي��ة 
اأن يتم  ب��اأ���ص��م��ائ��ه��ا، وي��ج��ب م��راع��اة  ل 
مثال:  ال�����ص��ك��ون،  ب��ح��ال��ة  ل��ه��م  تعليمها 
اإعطاوؤهم  اأن يتم  باء ويجب  ْب، ولي�ض 
ب��ك��ل ح�صة ع���ددا ل ي��زي��د ع��ل��ى اأرب��ع��ة 

حروف.
يتم  اأن  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة   •
الأح��رف  لفظ  اأتقنوا  اأنهم  من  التاأكد 
ك���ل���ه���ا، اإ�����ص����اف����ة حل������روف امل�����د ب�����ص��ك��ل 
تعليمهم  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ي���ب���داأ  ���ص��ح��ي��ح، 
تكون  املرحلة  تراكيب احل��روف، وهذه 

الهجائية  احل��روف  تراكيب  بتعليمهم 
ب��ع��د اإ���ص��اف��ت��ه��ا حل����روف امل����د، )ب، ب��ا، 
ي��ق��وم��وا بتمرين  اأن  وي��ج��ب  ب���ي(،  ب���و، 
جلميع  وكتابتها  الراكيب  ه��ذه  لفظ 
اإع��ط��اوؤه��م بكل  ي��ت��م  الأح�����رف، بحيث 
اأح���رف  �صبعة  ع��ل��ى  ي��زي��د  ل  م��ا  ح�صة 

مركبة مع حروف املد.
ملرحلة  ال��ط��ف��ل  ي�صل  ع��ن��دم��ا   •
ولفظه  وح��ي��دا  احل���رف  للفظ  اإت��ق��ان��ه 
ننتقل  امل��د،  ح��روف  م��ع  تركيبه  �صمن 
كلمات  اإع��ط��اوؤه  وهي  الثالثة  للمرحلة 
ك��ام��ل��ة ت��ت�����ص��م��ن ح�����روف امل�����د، م��ث��ل: 

بابي، طريي، عودي.

اإع���ط���اوؤه���م  ي���ت���م  ذل�����ك  • ع���ق���ب 
تدريب التهجئة مع حرف �صاكن مثل: 

ب، با، باب. و ب، بي، بري.
جاهزا  وي�صبح  ب�صرعة  رحلة   •
ي��ت��درب  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ال��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ب�صكل كاف على هذه الراكيب، ويعود 
�صابقا يف كل مرحلة،  ملراجعة ما تعمه 
وذلك عر اعطائه اأوراق عمل تت�صمن 
املرحلة  امل��راح��ل.  لكل  �صاملة  مت��اري��ن 
التالية تكون بتعليم الأطفال احلركات 
الثالث، وتبيان ارتباطها باأحرف املد: 
َب، با، ُب، بو، ِب، بي. ثم تعلم التهجئة 

عر اإدخال احلركات على الراكيب.
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اللغة واإلعالم

تنظيم المهرجـان العـربي
لإلذاعة والتلفزيون.. أبريل المقبل

العربية،  ال����دول  اإذاع�����ات  احت���اد  ينظم 
العربي لالإذاعة  للم�ه�رجان  الدورة ١٩ 
اأبريل   ٢٦ من  الفرة  يف  والتل�ف�زي�ون، 
امل��ق��ب��ل اإل�����ى ٢٩ م���ن ال�����ص��ه��ر ن��ف�����ص��ه يف 
الإذاع��������ة  م��ع  بالتع���اون  وذل��ك  تون�ض، 
وال��ت��ل��ف��������زة ال��ت��ون�����ص��ي��ة وب�����ص�����راك��ة مع 
املوؤ�ص�صة العربية لالت�صالت الف�صائي�ة 
»ع��رب�����ص��ات«. واأو����ص���ح ال��ق��ائ��م��ون على 
امل��ه��رج��ان اأن����ه ي��ه��دف اإل����ى ج��م��ل��ة من 

الأهداف منها ما يلي:
الإن���ت���اج  ت��ط��وي��ر  يف  الإ����ص���ه���ام   •
الإذاع��������ي وال��ت��ل��ف��زي��وين ال��ع��رب��ي 
ورف���ع م�����ص��ت��واه ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ذي 
الأع�����ص��اء  الهيئات  تطلعات  يلبي 

واملبادئ التي تعمل من اأجلها.
امل��ب��ت��ك��رة  الجت������اه������ات  • ر�����ص����د 
الإذاع���������ي  الإن������ت������اج  واجل����������ادة يف 

وت�صجيعها  العربي  والتلفزيوين 
يف �صبيل تنمية الطاقات الإبداعية 

العربية يف هذا امليدان.

أبرز فعـاليات المهـرجان
يعد حفال الفتتاح والختتام، �صهرتن 
ف��ن��ي��ت��ن ت��ق��دم��ان مب��وا���ص��ف��ات ع��ال��ي��ة 
اجل������ودة، وي��ح��ي��ي��ه��م��ا اأ���ص��ه��ر امل��ط��رب��ن 
العرب، ومن املقرر اأن تنقال على الهواء 
التلفزيونية  القنوات  قبل  من  مبا�صرة 
وامل�����ح�����ط�����ات الإذاع��������ي��������ة ال���ع���م���وم���ي���ة 

واخلا�صة.

المسابقات
التلفزيونية واإلذاعية

والإذاعية  التلفزيونية  امل�صابقات  تتوزع 
اإلى ما يلي:

وه���ي  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة:  • امل�����ص��اب��ق��ة 
خم�����ص�����ص��ة ل���ل���رام���ج والأخ����ب����ار 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة امل��ن��ت��ج��ة م���ن قبل 
ال���ه���ي���ئ���ات الأع���������ص����اء ال��ع��ام��ل��ن 

وامل�صاركن يف الحتاد.
التلفزيونية. • امل�صابقة 

ل��ل��رام��ج  امل����وازي����ة:  • امل�����ص��اب��ق��ة 
والأخبار املنتجة من قبل ال�صبكات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة اخل��ا���ص��ة 
)غ������ري الأع���������ص����اء يف الحت��������اد(، 
الأنباء  ووك���الت  الإن��ت��اج  و�صركات 
العربية، بالإ�صافة اإلى الف�صائيات 

الدولية الناطقة باللغة العربية.
الإذاع�ي��ة: بق�صميها  امل��ص�اب�ق�ة   •
م�ص�ابقة  وه��ي  وامل���وازي،  الرئي�صي 
خم�����ص��������ص��ة ل��ل��رام�����ج والأخ����ب����ار 
الإذاعي�ة املنت�جة م�ن قب�ل الهيئ�ات 

واملحطات  الت�����ح�����اد،  الأع��������ص��اء يف 
العربية  الإذاعي�ة  الإنتاج  و�صركات 
اخل���ا����ص���ة، وامل���ح���ط���ات و����ص���رك���ات 
الإن������ت������اج، والإذاع�������������ات ال���دول���ي���ة 

الناطقة بالعربية.

معرض األسبو
لإلذاعة والتلفزيون

وه����و ف�����ص��اء ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��امل�����ص��ت��ج��دات 
والب���ت���ك���ارات يف جم����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 

الت�صال احلديثة.

سـوق البرامج
التلفزيونية واإلذاعية

ت�������ص���ارك ف���ي���ه���ا ال���ه���ي���ئ���ات الأع�������ص�������اء 
وال�����ص��ب��ك��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة والإذاع����ي����ة 
اخل��ا���ص�����ة و���ص��رك��ات الإن�������ت���اج ووك����الت 

الأجنبية  وامل��ح��ط��ات  ال��ع��رب��ي��ة  الأن���ب���اء 
ال���ن���اط���ق���ة ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة؛ وت���ك���ون 
ال�صمعية  الإن��ت��اج��ات  ل��روي��ج  منا�صبة 

الب�صرية للعار�صن.

الندوات
ت�صتمل على ندوات هند�صية وبراجمية.

جوائز المهرجان
تقديرية  و���ص��ه��ادات  ج��وائ��ز  �ض  تخ�صّ
باملركزين  ال��ف��ائ��زة  ل��ل��رام��ج والأخ��ب��ار 
����ص���ن���ف  ك�������ل  م�������ن  وال��������ث��������اين  الأول 
ال������رام������ج والأخ������ب������ار  م�������ص���اب���ق���ات  يف 

التلفزيونية والإذاعية.

المشاركون في المهـرجان
ي�������ص���ارك يف امل���ه���رج���ان مم���ث���ل���ون ع��ن 

الهيئات الأع�صاء يف الحتاد من ذوي 
الخ��ت�����ص��ا���ض يف جم�����الت الإخ������راج 
ال��رام��ج، وممّثلون  والإن��ت��اج واإع����داد 
اخلا�صة  العربية  الإن��ت��اج  �صركات  عن 
ووك����الت الأن��ب��اء وامل��ح��ط��ات الإذاع��ي��ة 
والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة 
العربية، وكذلك ممثلون عن ال�صبكات 
الإذاع�����ي�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة اخل��ا���ص��ة 
والتلفزيونية  الإذاع���ي���ة  والحت������ادات 

العاملية.

ضيوف الشرف والمكرمون
يحتفي املهرجان بنخبة من اأملع جنوم 
ال�صا�صة العربية والفنانن واملخرجن 
وك����ب����ار امل���������ص����وؤول����ن، والإع����الم����ي����ن 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف ال�����ص��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 

جمايل الإذاعة والتلفزيون
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اتحاد إذاعات الدول العربية
م��ن��ظ��م��ة م��ه��ن��ي��ة ع���رب���ي���ة، اأن�����ص��ئ��ت 
مبوجب قرار جامعة الدول العربية، 
اأك���ت���وب���ر،   ١5 يف   ،١١٠٠ ال���رق���م  ذي 
ويهدف  اخل��رط��وم،  مبدينة   ،١٩55
اإلى تقوية الروابط وتوثيق التعاون 
بن اإذاعات الدول العربية ال�صوتية 
اإن��ت��اج��ه��ا �صكال  وامل���رئ���ي���ة وت��ط��وي��ر 
يف  عمله  الحت��اد  وبا�صر  وم�صمونا، 
واتخذ   ،١٩٦٩ ف��راي��ر،  م��ن  التا�صع 
العربية  التون�صية  اجلمهورية  م��ن 

مقرا له.
وي�����ع�����د الحت������������اد م������ن اأع��������رق 
امل�صرك  ال��ع��رب��ي  العمل  موؤ�ص�صات 

اإذ  العربية،  ال��دول  جلامعة  التابعة 
اأول   ،١٩55 ع���ام  اأغ�����ص��ط�����ض  يف  ُع��ق��د 
موؤمتر لالإذاعين العرب، وكان من 
اأبرز تو�صياته اإقرار م�صروع اتفاقية 

اإن�صاء احتاد اإذاعات الدول العربية.
عقدت   ،١٩٦٩ ع���ام  ف��راي��ر  ويف 
اأول جمعية عامة عادية يف اخلرطوم 
اأع���ل���ن خ��الل��ه��ا ر���ص��م��ي��ا ع���ن اإن�����ص��اء 
ال��دول العربية الذي  اإذاع���ات  احت��اد 
ك���ان ال���ه���دف م���ن ت��اأ���ص��ي�����ص��ه »ت��ق��وي��ة 
الروابط وتوثيق التعاون بن اإذاعات 
وامل��رئ��ي��ة  ال�صوتية  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
وم�صمونا  �صكال  ف��ن��ون��ه��ا  وت��ط��وي��ر 

لتقوم بر�صالتها يف تعزيز روح الإخاء 
العربي وتن�صئة جيل عربي واع معتز 

بقوميته العربية«.
اجلمعية  ق���رارات  اإل��ى  وا�صتنادا 
دورت������ه������ا  يف  ل�������الحت�������اد  ال������ع������ام������ة 
ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال�����ص��اد���ص��ة امل��ن��ع��ق��دة 
مت   ،١٩٩5 دي�صمر،   ٢4 ف�ي  بتون�ض 
النحو  على  الحت��اد  اتفاقية  تعديل 
التمويل  نظام  باعتماد  ي�صمح  ال��ذي 
ال����ذات����ي وم���واك���ب���ة ك����ل ال���ت���ح���ولت 
ال�����ص��م��ع��ي  امل������ي������دان  احل���ا����ص���ل���ة يف 

والب�صري.
و�����ص����ادق����ت اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة 

ل���الحت���اد يف دورت����ه����ا ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�����ص��اب��ع��ة امل��ن��ع��ق��دة ب��ت��ون�����ض يف ٣٠ 
اتفاقية  تعديل  على   ،١٩٩٩ نوفمر 
للجمعية  الداخلي  والنظام  الحت��اد 
واللجان  التنفيذي  واملجل�ض  العامة 
باإن�صاء  ي�صمح  مبا  لالحتاد  الدائمة 
الطارئة  لل�صوؤون  التنفيذي  املكتب 
ك����اأح����د الأج�����ه�����زة ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة يف 
الأع�������ص���اء  دور  وت��ف��ع��ي��ل  الحت��������اد، 
امل�������ص���ارك���ن ب��ت��م��ث��ي��ل��ه��م يف امل��ج��ل�����ض 
التنفيذي واملكتب التنفيذي لل�صوؤون 
لل�صوؤون  الدائمة  واللجنة  الطارئة 

الإدارية واملالية والقانونية.
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ثقافة

اأيديكم، حتوي ما يزيد على ثالثن ق�صة 
ق�����ص��رية، وق�����ص��رية ج���دا، اأرج���و اأن تكون 
يف  الزمالء  جهود  �صاكرا  للقارئ،  اإ�صافة 

جلنة الطباعة والن�صر.
اأبوملحة  ال��دك��ت��ور حم��م��د  وحت���دث 
عن كتاب »�صورة الآخر الغربي واليهودي 
يف الرواية ال�صعودية« قائال: حن يطلق 
م�����ص��ط��ل��ح الآخ������ر يف درا����ص���ة ث��ق��اف��ي��ة اأو 
امل��راد به غالبا »الآخ��ر ال�صد«،  اأدبية فاإن 
الذي ينت�صب خ�صما للذات؛ ثم قال: اإن 
مراحلها  من  كثري  يف  ال�صعودية  الرواية 
الآخ���ر،  ع��ن  ت�صور  بتقدمي  معنية  ك��ان��ت 
وعن عالقة الذات بالآخر، وا�صفا الرواية 
باأنها حمالة لالأفكار وق��ادرة على تقدمي 
روؤي�����ة ع��م��ي��ق��ة م�����ص��ت��وع��ب��ة ع��الق��ة ال���ذات 
ليجلي هذه  الكتاب  ه��ذا  وي��اأت��ي  ب��الآخ��ر، 
ال�صورة يف املدونة ال�صعودية التي ج�صدت 

�صورة الآخر.

حصاد 66 عاما
ت��ن��اول ال��ن��اق��د وال��ق��ا���ض ال��دك��ت��ور ح�صن 
نتجت  التي  الق�ص�صية  جتربته  النعمي 
عنها هذه املجموعة الكاملة، حيث خل�صها 
يف اأربع مراحل »الوعي الذي ت�صكل لديه 
منذ املرحلة الإبتدائية واملتو�صطة، ب�صبب 

مشهور العمري 

اأبها الأدب��ي الثالثاء املا�صي  احتفى نادي 
اإ����ص���دارات ج���دي���دة، ه��ي »رج���ال  بن�صر 4 
ا���ص��ت��ح��ق��وا ال��ت��ن��وي��ه« مل��ح��م��د ب���ن ع��ب��داهلل 
احلميد، و »الأعمال الق�ص�صية« للدكتور 
الغربي  الآخ���ر  »���ص��ورة  و  النعمي،  ح�صن 
ملحمد  ال�صعودية«  ال��رواي��ة  يف  وال��ي��ه��ودي 
الق�ص�صية  واملجموعة  اأبوملحة،  يحيى 
»رجفة  اجلبريي  ظافر  للقا�ض  الرابعة 
ال����ع����ن����اوي����ن«. و����ص���ه���د الح���ت���ف���اء ح�����وارا 
للجمهور مع املوؤلفن الذين كرمهم نادي 
اإل��ى حفل  انتقل اجلميع  الأدب���ي، ثم  اأبها 

توقيع الكتب من قبل املوؤلفن.

اآلخر الضد
والن�صر  الطباعة  رئي�ض جلنة  قدم احلفل 
ح�صن الزيداين، وعر�ض فيلماً لإ�صدارات 
عام  احل��ايل منذ  ال��ن��ادي يف عهد جمل�صه 

١4٣٣ حتى الآن، ثم حتدث املوؤلفون.
وا����ص���ت���ع���ر����ض ال����ق����ا�����ض اجل���ب���ريي 
الأول���ى،  الق�صة  منذ  ال�صرد  م��ع  جتربته 
ح��ت��ى ����ص���دور ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ق��ال 
ع��ن��ه��ا: ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة، ت��اأخ��رت 
كثرياً يف ال�صدور، ولكن ها هي الآن بن 

ث��ري��ة، ثم  اط��الع��ه ع��ل��ى جت���ارب �صعرية 
الطالع على جملة العربي، لكونها ت�صكل 
وما  اأخ��ي��ه  ووف���اة  مهما،  ثقافيا  م�����ص��درا 
اإرها�صات  بداية  ثم  نتج عنها من حتول، 
ال�����ص��ع��ر، وم���ن ث��م الن��ت��ق��ال اإل����ى مرحلة 
ال��ن�����ص��ر، وب�����دء ال��ت��ح��دي وامل���واج���ه���ة مع 
القراء، وح�صوله على اجلائزة الأولى من 
نادي الطائف االأدب��ي عن ق�ضته »�ضقوط 
اجل�صر« عام ١4٠٠، واملحطة املهمة �صدور 
املجموعة الأولى »زمن الع�صق ال�صاخب« 

عن نادي اأبها الأدبي ١٩84.
وحتدث الدكتور اأحمد بن حممد 
احل��م��ي��د ع���ن ك��ت��اب وال�����ده حم��م��د بن 
ع���ب���داهلل احل��م��ي��د »رج������ال ا���ص��ت��ح��ق��وا 
ك��ان ح�صاد �صتة  اأن���ه  ال��ت��ن��وي��ه«، ذاك���را 
املقالت  ه��ذه  ا�صتخل�ض  عاما،  و�صتن 
م���ن ال�����ص��ح��ف وامل���ج���الت، وع��م��ل على 
م��راح��ل  ل��ت��وث��ي��ق  وت�صنيفها  ترتيبها 
ع���الق���ات وال������ده ب���ه���ذه ال�����ص��خ�����ص��ي��ات، 
ال���ت���ي ت��ت�����ص��م��ن اإ������ص�����اءات وت��ن��وي��ه��ات 
يف  جمعت  وذك��ري��ات  اإن�صانية  وج��وان��ب 
بالعمل  الإ���ص��دار. ووع��د احلميد  ه��ذا 
م��ن خمطوطات  تبقى  م��ا  اإخ���راج  على 
ت��اري��خ��ي��ة واأدب���ي���ة و���ص��ي��ا���ص��ي��ة ون��ق��دي��ة 

وطباعتها وفاء منه لوالده.

أدبي أبها يحتفي بنشر
أربع إصدارات جديدة

أدبي جدة يطلق »إيوان الفلسفة« احتفاء بالثقافة
واأدار  ����ص���امل.  و���ص��ال��ح  ال�����ص��ل��ط��ان، 
الأم�صية الأ�صتاذ طاهر الزهراين. 

 وق��د اأع���رب رئي�ض ن��ادي جدة 
ال�صلمي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الأدب����ي 
ع�����ن �����ص����ع����ادت����ه ب���ت���د����ص���ن اإي��������وان 
ابتهاجه  ك��م��ا ع��ر ع��ن  ال��ف��ل�����ص��ف��ة، 
العربية  اجلمعية  م��دي��ر  بح�صور 
بجدة،  والفنون  للثقافة  ال�صعودية 
حممد اآل �صبيح موكدا اأن اجلميع 
يجمعهم  واح���د  م�صمار  يف  يعمل 
�صرف العمل الثقايف ال�صادق الذي 

يخدم الدين والوطن واملجتمع.
م�����ن ج���ه���ت���ه ع�����ر حم���م���د اآل 

بهذه  ال��غ��ام��رة  �صعادته  ع��ن  �صبيح 
امل�����ص��ارك��ة يف ح��ف��ل ت��د���ص��ن اإي����وان 
ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  اإل���ى  م�����ص��ريا  الفل�صفة، 
�صمن احلراك الثقايف الذي ت�صهده 

مملكتنا الغالية.
واأ�����ص����اف »ان���ط���الق���ا م���ن دور 
اجلمعية العربية ال�صعودية للثقافة 
وفق  الثقافية  التنمية  يف  والفنون 
منها  واإمي���ان���ا   ٢٠٣٠ اململكة  روؤي����ة 
بال�صراكة ال�صراتيجية مع النادي 
الثقايف بجدة وحر�صا على  الأدب��ي 
البناء  وال��ت��ع��اون  التكاملي  العمل 
يف  الثقافية  ب��الأن�����ص��ط��ة  ل��الرت��ق��اء 

���ص��ت��ى جم��الت��ه��ا، ت�����ص��رف��ن��ا ب��زي��ارة 
رئ��ي�����ض ال���ن���ادي ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 
ا�صتقباله  واأبهجنا بحفاوة  ال�صلمي 
الباعثة  وك��ل��م��ات��ه  ���ص��دره  ورح���اب���ة 
النادي  اأن  فيها  اأك��د  والتي  لالأمل، 
داع�����م ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ول���ك���ل م���ا ي��خ��دم 
ال���ث���ق���ايف يف م��ن��ط��ق��ة مكة  امل�����ص��ه��د 

املكرمة«.
اجتماعا  �صيعقد  اأن��ه  اأك��د  كما 
لح���ق���ا ل���ل���ب���دء يف ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل 
مبنهجية وفق روؤية حتقق الأهداف 
امل���رج���وة وت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات ال��و���ص��ط 

الثقايف والفني. 

 د�صن نادي جدة الأدبي الثقايف 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  رئي�صه  بح�صور 
»اإيوان  ال�صلمي، موؤخرا  بن عويقل 
اجلمعية  مدير  بح�صور  الفل�صفة« 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������ص���ع���ودي���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وال��ف��ن��ون مب��ح��اف��ظ��ة ج���دة حممد 
اآل �صبيح مبقر نادي جدة الأدب��ي، 
وح�صور عدد من الكتاب وال�صعراء 

واملثقفن.  
اإي��وان  اأول���ى فعاليات  واب��ت��داأت 
ال��ف��ل�����ص��ف��ة ب���ن���دوة ع��ن��وان��ه��ا »مل����اذا 
ن��ت��ف��ل�����ص��ف؟« ق���دم���ه���ا الأ�����ص����ات����ذة: 
و�صليمان  م��ر���ص��ود،  ع��ب��دال��رح��م��ن 

ال��درا���ص��ات املحلية  ن���ُدرت فيه  يف وق��ت 
عن الفنون اليدوية مثل »القط« الذي 
انت�صاره  ل يعرف تاريخ حمدد لبداية 
يف املنطقة؛ اإل اأن الدكتور علي عبداهلل 
بجامعة  امل�صاعد  الآث��ار  اأ�صتاذ  م��رزوق 
اأكادميية ر�صد  امللك خالد قدم درا�صة 
لفن  الفنية  امل��ح��ددات  بع�ض  خاللها 

الَقط الع�صريي العريق.
م��ن��ط��ق��ة  »يف  م��������رزوق  د.  ي���ق���ول 
ع�����ص��ري ال��ت��ي مت��ت��از ب��غ��ن��ى ف��ن��ي وث���راء 
املنطقة  اإن�صان  �صغل   ، زخ��ريف  ت�صكيلي 
ملبانيه  الداخلية  واحلوائط  الواجهات 
جميلة،  زخرفية  ب��وح��دات  التقليدية 
نابعة من معطيات بيئته وقائمة على 
الوحدات الهند�صية املجردة والعنا�صر 
الرمزية  والأ�صكال  النباتية  الزخرفية 
امل�����ص��ت��م��دة م��ن ال��ن��ب��ات��ات واجل���م���ادات، 
حم�����اول اإي����ج����اد ع���الق���ة ت��ب��ادل��ي��ة ما 
الأ���ص��ط��ح  ع��ل��ى  امل�صكلة  ال���زخ���ارف  ب��ن 
اخل���ارج���ي���ة م���ن امل��ب��ن��ى ، وال����زخ����ارف 
،على  الداخلية  احلوائط  على  امل�صكلة 
ال���رغ���م م���ن اخ���ت���الف ال��ق��ائ��م��ن على 
يقوم  اخلارجية  فالزخارف  تنفيذها، 
الن�صاء  تقوم  بينما   ، الرجال  باإبداعها 

بنق�ض ما بداخل املنزل«. 
الأن�����ب�����اء  ل�������وك���ال���ة  ح���دي���ث���ه  ويف 
جتميل  مراحل  عن  »وا���ض«  ال�صعودية 
امل���ن���ازل يف ع�����ص��ري ي��و���ص��ح د. م����رزوق: 

»يبداأ التقطيط )ر�صم القط( بتغطية 
ب��ط��ب��ق��ة ج�صية  ال��داخ��ل��ي��ة  احل���وائ���ط 
ت�����ص��م��ى ع��ن��د اأه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة ���ص��ه��اراً، 
املخت�صات  الن�صاء  تقوم  جفافها  وبعد 
ب��ت��ج��م��ي��ل��ه��ا ب�����ص��ت��ى اأن���������واع ال���ر����ص���وم 
الزخرفة  فن  يقت�صر  ول  وال��زخ��ارف؛ 
بل  املعمارية  احل��وائ��ط  على  والتزين 
تعدى ذلك اإلى توظيف هذا الفن على 
التقليدية  املنطقة  م�صنوعات  اأغ��ل��ب 

من الفخاريات«.
»ال���ف���ن���ون  اأن  م�������رزوق  د.  واأك�������د 
ع�صري  منطقة  يف  ال�صعبية  الزخرفية 
وال��دق��ة  والتلقائية  بالفطرية  تت�صم 
يف الأداء وفق تقاليد وع��ادات متوارثة 
، ف���ه���ي ع����ب����ارة ع����ن خ���ط���وط واأل�������وان 
وم�����ص��اح��ات ، ر���ص��م��ت ب��اأ���ص��ل��وب زخ��ريف 
امل�صاهدة  طريق  عن  اكت�صبت  تقليدي 

واملمار�صة«. 
وق�صم الباحثون الذين در�صوا فن 
الزخرفية  االأمن����اط  الع�ضري  ال��ق��ط 
اجل��غ��رايف،  وامل���وق���ع  الأق��ال��ي��م  بح�صب 
ال��زخ��ارف  اإل���ى  ت�صنيفها  ميكن  حيث 
ال�صعبية يف ال�صهل التهامي، والزخارف 
، وال���زخ���ارف  ال�����ص��ع��ب��ي��ة يف الأ�����ص����دار 
ال���������ص����راة  م����رت����ف����ع����ات  ال�������ص���ع���ب���ي���ة يف 
،وال�����زخ�����ارف ال�����ص��ع��ب��ي��ة يف ال��ه�����ص��اب 

الداخلية«. 
م�����رزوق حت��ل��ي��ال فنيا  د،  وي�����ص��رد 

ل����الأمن����اط ال��زخ��رف��ي��ة م��ع��ت��م��دا على 
ال��درا���ص��ات  وب��ع�����ض  �صخ�صية  درا����ص���ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ���ص��ب��ق��ت��ه، ق���ائ���ال »ت��ع��د 
اخل��ط��وط االأف��ق��ي��ة االأك����رث �ضيوعا يف 
بل  ع�صري،  وم��راك��ز  حمافظات  جميع 
منها؛  تقليدي  م�صكن  يخلو  ي��ك��اد  ل 
فهناك م�ضاكن اكتفت بر�ضم اخلطوط 
ف��ق��ط يف جتميل  امل���ت���وازي���ة  الأف���ق���ي���ة 
غ��رف��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة، ول��ع��ل ال�����ص��ب��ب يف 
ك����رة ا���ص��ت��ع��م��ال��ه��ا ي��ع��ود مل���ا ف��ي��ه��ا من 
م��ع��اين ال�����ص��ك��ون وال��ث��ب��ات والم���ت���داد، 
اأما اخلطوط املنك�ضرة فهي عبارة عن 
جمموعة خطوط حتولت من الو�ضع 
الو�صع  اإل��ى  امل��ت��وازن  امل�صتقر  ال�صاكن 
املائل  الو�صع  اإل��ى  اأو  ال�صاعد  الراأ�صي 
اخلطوط  ا�ضتخدمت  ول��ق��د  املتحرك 
ال����زخ����رف����ة وال���ت���زي���ن  امل���ن���ك�������ص���رة يف 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري يف اأك����ر م���ن و���ص��ع، 
وم���ن ذل���ك م���ا ن�����ص��اه��ده ع��ل��ى جانبي 
الدرج حيث تتحول اخلطوط االأفقية 

اإلى اأر�صيه ثم اإلى اأفقيه مرة اأخرى.
وب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ل��خ��ط��وط امل��ن��ح��ن��ي��ة 
دائ��رة يتكرر  فتعتر ج��زء من حميط 
ب�صورة موجية ي�صعر املتلقي باحليوية 
اإل���ى اخل��ط��وط  ن��ظ��رن��ا  وامل���رون���ة، واإذا 
م�صتقرة  غ���ري  اأن���ه���ا  ف��ن�����ص��ع��ر  امل���ائ���ل���ة، 
وت���ع���ط���ي اأح�������ص���ا����ص���ا ب���احل���رك���ة وع����دم 

ال�صتقرار«. 

الدكتور 
علي مرزوق 
يحلل زخارف 
»الَقْط« فنيا
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سؤال األسبوع

هل وضعت وسائل اإلعالم لغة الضاد في مهب الريح؟!
هادي الشهراني

وريم العسيري

متيل  املختلفة  الإع���الم  و�صائل  اأ�صبحت 
ال�����ى ا����ص���ت���خ���دام ال���ل���ه���ج���ات ال���ع���ام���ي���ة يف 
با�صتثناء  املتعددة  العالمية  حمتوياتها 
ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا ال�����ذي م���ا ي�����زال م��ت�����ص��دق��ا 
يعمد  ح��ي��ث  الف�صيحة،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
اثناء  عليها  املحافظة  على  احل��ر���ض  ال��ى 
املختلفة؛  وامل��و���ص��وع��ات  للق�صايا  تناوله 
لكن وح�صب ما يقول طالب العالم فان 
اللغة الف�صيحة تقف على �صفا جرف هار، 
قد يهوي بها الى هوة �صحيقة ل قرار لها؛ 
ويعملون  اأمرها،  املهتمون  يتدارك  مل  ان 
لغة  ب�صون  الكفيلة  املعاجلات  ايجاد  على 

ال�صاد.
للوقوف على ا�صباب �صيطرة اللهجة 
ال��ع��ام��ي��ة ع��ل��ى غ��ال��ب��ي��ة و���ص��ائ��ل الع����الم 
وتداعيات هذا املنحى على امل�صهد الثقايف 
ومالحظات  ب���اآراء  ا�صتاأن�صنا  والع��الم��ي 
والتلفزيون  الإذاع����ة  م�صار  ط��الب  بع�ض 
ح�����ول ال���ل���غ���ة ال���ت���ي ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ب��ع�����ض 
ال��ق��ن��وات امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة ال��ت��ي تعنى 
بال�صاأن الثقايف والجتماعي وغريهما من 

�صروب احلياة. 

لغة الضاد تتراجع
يقول طالب الإذاعة والتلفزيون،  عبداهلل 
اآل عبيد »من خالل متابعة دقيقة للكثري 
من و�صائل الإعالم املرئية وامل�صموعة على 
وجه اخل�صو�ض ر�صدنا ابتعادها امللحوظ 
ال��ل��غ��ة العربية  ع��ن مم��ار���ص��ة وا���ص��ت��خ��دام 
ال��ف�����ص��ح��ى ح��ت��ى يف ال���رام���ج وال��ق��ن��وات 
الأك��ر  امل�صوؤولية  نحملها  التي  الثقافية 
باللغة  التحدث  بحجة  ال�صاد  لغة  هم  يف 
واأننا  ل�صيما  العامية  اأو  الدارجة  املحكية 
افتقدناها عر اأ�صهر املنابر املعا�صرة وهي 

و�صائل التوا�صل الجتماعي«. 
التي  امل��وؤث��رات جميعا  ويف ظ��ل ه��ذه 
الف�صيحة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت���ه���دد  ب���ات���ت 
برعاية  ق��رار  ي�صدر  اأن  اآل عبيد    يتمنى 
وتطبيق ا�صتخدام اللغة العربية يف و�صائل 
حتديدا  منها  الثقافية  العربية  الإع���الم 
امل��ادة  ملراقبة  اللغة  يف  خمت�صن  وتكليف 
اع��ت��م��اده��ا كمنهج  الإع���الم���ي���ة، ح��ي��ث مت 

تدري�ض يف تخ�ص�صات الإعالم«. 

أمر غير مقبول
واأك����د ط��ال��ب م�����ص��ار ال��ت��ل��ف��زي��ون والإذاع����ة 

اأن  الإع���الم والت�����ص��ال وائ��ل عامر  بق�صم 
الإع��الم ميثل  و�صائل  فى  العامية  انت�صار 

ظاهرة تهدد الف�صحى.
لغة  ه��ى  العامية  اأن  »�صحيح  وق���ال 
ال�صارع التى نتفاهم بها، لكن هذه اللهجة 
اأن  ل��ه��ا  ك���ان  ت��ت��ع��دى ذل���ك، واإذا  األ  ي��ج��ب 
ت���دخ���ل ف���ى جم����ال الإع�������الم ف��ي��ك��ون فى 
اأو  امل�صل�صالت  كبع�ض  حم���ددة  جم���الت 
اأن تكون لغة برامج احل��وار،  اأم��ا  الدراما، 
وك���ذل���ك ن�����دوات ال��ث��ق��اف��ة ف��ه��و اأم����ر غري 

مقبول«.
الأداء  �صعف  ظ��اه��رة  اأن  اإيل  ول��ف��ت 
اللغوي و�صيوع الأخطاء اللغوية والنحوية 
وع��دم  العامية  اإل��ى  واللجوء  والإم��الئ��ي��ة 
�صالمة النطق وازدواجية اللغة يف و�صائل 
الإعالم تعد من اأكر ما يوؤخذ علي و�صائل 
الظاهرة  ه��ذه  اأن  على  م�����ص��ددا  الإع����الم، 
ق���د اأ���ص��ب��ح��ت م�����ص��ك��ل��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��واج��ه 
والنفتاح  العوملة  ع�صر  يف  العربية  اللغة 
علي  الأجنبية  اللغات  و�صيطرت  الثقايف 
اأن دعاوى  الإع��الم. وتابع »يت�صح  و�صائل 
ا���ص��ت��خ��دام ال��ع��ام��ي��ة يف و���ص��ائ��ل الإع����الم 
اللغة  ف���اإن  م��و���ص��وع��ي��ا،  ت��ع��ب��ريا  تعتر  ل 
اأج��ه��زة  حتملها  ال��ت��ي  الف�صحى  العربية 
يتكلمون  م��ن  يفهمها  ال��ت��ي  ه��ي  الإع����الم 
خمتلف  ويف  الأ�صعدة  كافة  على  العربية 
فاللغة  العربية،  ال�صعوب  وبن  امل�صتويات 

ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����ص��ح��ى ه��ي ال��ل��غ��ة ال��وح��ي��دة 
اأهل العربية يف جميع  التي يلتقي عندها 
ف���اإذا  ب��ه��ا،  وي��ك��ت��ب��ون  يتكلمون  اأق��ط��اره��م 
ال��ت��زم رج���ال الإع����الم ب��ال��ق��واع��د اللغوية 
ال�صحيحة وحر�صوا علي اتخاذ الف�صحى 
لغة حديث وكتابة يقدمون بها براجمهم 
ويعرون  واأحاديثهم  مقالتهم  ويكتبون 

بها عن خمتلف الأمور كان ذلك يدل على 
رقي اللغة العربية يف جميع جمالتها«.

تعزيز اللغة المتداولة
وك�صفت الطالبة بق�صم الإعالم والت�صال 
الأ����ص���ل  يف  الإع��������الم  اأن  ع�������ص���ريي  ر����ص���ا 
من  ول��ي�����ض  م��ع��ي��ن��ة،  حمكوم  بلغة  ل��ي�����ض 

املفر�ض اأن يتم حتديد وجتميد الو�صائل 
اإل��ى  للو�صول  الإع���الم  ي�صتخدمها  ال��ت��ي 
املتلقي. واأ�صارت ع�صريي اإلى اأن اللهجات 
طرحها  ل�صهولة  ت�صتخدم  غالبا  العامية 
وت�����داول�����ه�����ا ، وه�������ذا م����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا حت��ق��ق 
ال��ه��دف امل��ن�����ص��ود ، الأم����ر ال���ذي مل ي��وؤث��ر 
باللغة  املت�صاعد  ال��وع��ي  باعتقادها  على 

الأج��ي��ال  م��ن  تلم�صه  وال����ذي  وق��واع��ده��ا 
اأه��م  اأح���د  يعد  ه��ذا  اأن  القادمة،  موؤكدة 
املجتمع من حيث  الإع���الم على  ت��اأث��ريات 

تعزيز اللغة املتداولة.
اأم���������ا ال����ط����ال����ب����ة ب���ق�������ص���م الإع���������الم 
والت���������ص����ال ����ص���م���اح ����ص���امل ال��ق��ح��ط��اين،  
ف��ق��ال��ت »ا���ص��ت��خ��دام ال��ل��ه��ج��ات ال��ع��ام��ي��ة يف 
اأنظار  بالتحديد  تكون  للفت  الإع��الن��ات 
الإعالنات  يف  ترويج  اجلمهور  ولالإ�صهام 
الإع���الم  يف  ال��ع��ام��ي��ة  ا���ص��ت��خ��دام  واأرى اأن 
يرجع اإلى �صهولتها وو�صوح معانيها لدى 

املتلقي«.

العامية تغير المعاني
بدورها اعترت  طالبة ال�صحافة والن�صر 
الإلكروين منال علي حممد اأن ا�صتخدام 
فو�صى  يعد  الإع���الم  يف  العامية  اللهجة 
و�صائله،  ب�صتى  الإع��الم  على  تاأثريها  لها 
ولفتت اإلى اأن اللغة العامية تغري املفهوم 
وت�صعب و�صول املعنى املراد، اأي اأنها، كما 
اأبو  الكبري علي  وال��روائ��ي  الإعالمي  قال 
الإع���الم  تفقد  العامية  »اللهجة  عري�ض 
ر���ص��ال��ت��ه«، و على ذل��ك ل��ن ي��ق��دم الإع���الم 
ر�صالته على �صورتها املطلوبة واملثلى وهو 
ي�صتخدم اللغة العامية؛ لذا يجب اللتزام 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����ص��ح��ى لأ���ص��ل��وب��ه��ا 
احل�������ص���اري يف ال���ط���رح واإي�������ص���ال امل��ع��اين 

ب�صكل  لئق و مفهوم«. 

العامية أداة لجذب المتلقي
واأ�صارت الطالبة بق�صم الإعالم والت�صال 
اللغة  ا�صتخدام  اأن  اإل���ى  ال�صهري  ع��زي��زة 
العامية يف الإعالم  ل ينذر ب�صعف واإمنا 
اجلمهور،  من  �صريحة  جل��ذب  و�صيلة  هو 
�صخ�ض  هناك  ك��ان  املثال  لو  �صبيل  فعلى 
تريد  وكنت  الغربية،  املنطقة  يف  م�صهور 
ال�����ذي ي��ق��دم��ه  امل���ح���ت���وى  اأن ي��ن��ق��ل  م��ن��ه 
املتلقن  اأن  ح��ن  يف  اجل��ن��وب��ي��ة،  باللهجة 
اقبال على ما  حجازين فلن يكون هناك 

يقدمه«. 
واأ������ص�����اف�����ت »خم����اط����ب����ة ال�������ص���رائ���ح 
امل�����ص��ت��ه��دف��ة ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���وع���ي وع��ل��ى 
ق���راأت  اأن��ن��ي  ل��و  كثرية، و�صخ�صيا،  اأم����ور 
ب��ال��ل��غ��ة  ال��ك��ت��اب��ة  يف  ت��ك��ل��ف  مقالة  فيها 
اللغة  عليها  لف�صلت  الف�صحى،  العربية 
العامية لب�صاطتها وقربها مني؛ واأعرف 
اأن هناك تدهور يف اللغة العربية واأعتقد 
اأن ال�����ص��ب��ب ه���و الأ����ص���ل���وب ال��ت��ق��ل��ي��ن��ي يف 

تدري�صها باملدار�ض«.

عبد اهلل: اللغة الفصيحة تراجعت كثيرا
بعد ظهور قنوات التواصل االجتماعي  
 
وائل: العامية هي لغة الشارع
ويجب اال تتعدى ذلك
وانتشارها باإلعالم يهدد الفصحى  

رشا: األصل في اإلعالم تحرره
من التقيد بلغات معينة
..والعامية تتميز
بسهولة الطرح والتداول 
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تقنية

كرملين تويتر

يف الأ���ص��ه��ر مل��ا���ص��ي��ة، ت����ردد ا���ص��م رو���ص��ي��ا ك��ث��ريا ع���ر ���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل 
ال�صيف  العامل  كاأ�ض  لنهائيات  املنظمة  الدولة  لأنها  لي�ض  الجتماعي، 
املقبل، بل لتهامها بالتدخل يف النتخابات الأمريكية الأخرية. وكذلك 
دونالد  احل��ايل  الرئي�ض  ف��وز  يف  الكرملن  برغبة  تتعلق  �صبهات  لوجود 
ن�صر تغريدات من ح�صابات تعود لوكالة  واأي�صا �صلوع رو�صيا يف  ترمب، 

اأبحاث الإنرنت املرتبطة بالكرملن.
ويف الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي، اأُع���ل���ن ع���ر ���ص��ب��ك��ة ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 
»توير«، عن اغالق اأكر من األف ح�صاب م�صبوه مرتبطة بوكالة دعاية 
الأمريكي يف  العام  ال��راأي  للتاأثري على  �صعت  باأنها  يعتقد  رو�صية  رقمية 

النتخابات الأخرية عام ٢٠١٦.
كانت  تغريدة  األ��ف   ١75 اأك��ر من  ن�صرت  امل�صبوهة،  تلك احل�صابات 
الدميقراطية  مناف�صته  مقابل  ت��رم��ب  دون��ال��د  كفة  ترجيح  على  ع��ون��ا 

هيالري كلينتون.
هذا التهام الذي يحقق فيه من قبل الكونغر�ض الأمريكي بالتعاون 
مع مدع خا�ض، ل يهمنا كثريا بقدر ما يهمنا الوقوف عند ما و�صلت اإليه 
كخطر  العام،  ال��راأي  على  كبري  تاأثري  من  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات 

يزداد يوما بعد يوم؛ لي�ض يف اأمريكا فح�صب، بل يف العامل اأجمع.
رّوج لها  ال�صائعات  ل�صنا ببعيدين عن ذلك، فكم من  ونحن كعرب، 
نعرف  خاليا  من  مدعومة  اأو  وهمية  ح�صابات  من  والآخ���ر  احل��ن  بن 

جميعا موقعها جغرافيا.
ل يهمنا كثريا، ما �صيوؤول اإليه التحقيق يف ق�صية الكرملن وتوير؛ 

لأنها  جمرد ترهات اأخرى لت�صتيت انتباه الراأي العام الأمريكي!
وم���ا ي��ه��م��ن��ا، ه��و تكثيف ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر ال���ص��ت��خ��دام اخل��اط��ئ 
اأخرى  دول  ا�صتعرا�ض جتارب  التوا�صل الجتماعي، من خالل  ل�صبكات 
نكون  ما  دائما  اأننا  البع�ض  يعتقد  ل  حتى  ال�صبكات،  هذه  خطر  اأغفلت 
م��ن خ��الل تغريدة ل  ال��ت��اأث��ري عليه  اأو  اق��ت��ي��اده  �صهل ميكن  ف��داء  كب�ض 

تتجاوز ب�صع كلمات!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

تطبيق LightX لتحرير الصور
واآيفون، ويوفر جمموعة من  اأندرويد  اأجهزة  ال�صور على  تطبيق مميز لتحرير 
املزايا والفالتر لتعديل وحترير ال�ضور بكفاءة عالية؛ فباإمكان امل�ضتخدم التقاط 
الإ�صاءة، وتغيري  املوؤثرات عليها كزيادة ن�صبة  واإ�صافة  اأو �صيلفي  �صورة �صخ�صية 
لون اخللفية اأو و�صع الإطارات والر�صوم الكرتونية. تطبيق LightX متوفر جمانا 
مل�صتخدمي نظام اأندرويد عر متجر google play، ومل�صتخدمي نظام ios عر 

.App Store متجر

تطبيقات

�صورة  اإل���ى  »وات�����ص��اب«  تطبيق  يف  الفيديو  حت��وي��ل  يتم 
متحركة ب�صيغة gif كالتايل:

• يف املحادثة.. اأنقر عالمة امل�صبك، واخر فيديو تريد 
حتويله ل�صورة متحركة.

.gif يف اأعلى ي�صار �صا�صة التطبيق، اخر كلمة •
• �صيتم حتويل الفيديو على اأن يكون اأقل من ٦ ثواين.

• بالإمكان تعديل الفيديو قبل احلفظ اأو التحويل.
متحركة  ���ص��ورة  على  �صتح�صل  العملية  انتهاء  بعد   •

.gif ب�صيغة

سؤال في التقنية

ه����ي اأ����ص���غ���ر وح������دة رق���م���ي���ة ن��اق��ل��ة 
للمعلومات، وهي الوحدة الأ�صا�صية 
امل����ع����ل����وم����ات يف احل���ا����ص���ب  ل���ك���م���ي���ة 
لها  ومي��ك��ن  الرقمية،  والت�����ص��الت 
اأن حت��ت��وي ع��ل��ى ح��ال��ة واح����دة ذات 
حالتي:  اأو   ،1 اأو   0 ف��ق��ط  قيمتن 
 ،)off و   on( وت��ع��ط��ي��ل  ت�����ص��غ��ي��ل، 
وي�صار اإلى طول الرقم الثنائي بعدد 
يعد  الرقمية  املعاجلات  ويف  البتات، 
ال� »البت« نب�صة كهربائية يرمز لها 

باأحد الرقمن 0 اأو 1.

تكنو +

Bit  »وحدة الـ »بت

فون مارت

 LG X4 هاتف
املوا�صفات:

• �صا�صة بحجم 5.3 ان�ض ودرجة و�صوح عالية  
.Snapdragon 425 معالج رباعي النواة من نوع •

• كامريا خلفية 13 ميجا بك�صل.
• نظام ت�صغيل اأندرويد نوجا 7.0

• وزن الهاتف 172 جرام و�صماكته 8.6 مم.
• ذاكرة ع�صوائية 2 جيجابايت.

• �صوت اإ�صترييو عايل الدقة.
• هيكل خارجي قوي مع حماية �صد درجات احلرارة الق�صوى

وال�صدمات والرطوبة.
• بطارية �صعة 3000 مللي اأمبري.

.LG Pay دعم خلدمة الدفع •
• يبداأ �صعر الهاتف من 280 دولرا.

كيف يتم تحويل الفيديو
في تطبيق »واتساب« إلى صورة متحركة؟
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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

مشمسمشمسمشمس مشمس غائم مشمسمشمسمشمس
جزئيا مشمس مشمس

18-3218-3318-3318-3219-3207-2109-2312-2612-2811-2606-1707-1808-1909-19       09-19

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

قسم اإلعالم 
واالتصال

نكم����ل ه����ذا الع����ام وهلل احلم����د، الع����ام اخلام�����ض عل����ى تاأ�ص����ي�ض ق�ص����م لالإع����الم 
والت�ص����ال، وق����د تخرجت ع����دة دفعات من طالبن����ا وطالباتنا خالل الف�ص����ول 
املا�ص����ية، مبا يف ذلك �ص����تتخرج بنهاية هذا الف�ص����ل اأول دفعة من الطالبات يف 

تخ�ص�صي الإذاعة والتلفزيون، ويف ال�صحافة والتحرير الإلكروين.
وتع����د دفعة الطالبات يف م�ص����ار الإذاعة والتلفزيون ه����ي اأول دفعة يف هذا 
التخ�ص�ض يف اجلامعات ال�صعودية، وهذا يح�صب لق�صم الإعالم والت�صال، كما 

يح�صب جلامعة امللك خالد هذه الريادة النوعية.
وق����د وج����د الق�ص����م دعما وم�ص����اندة من مع����ايل مدي����ر اجلامعة، الأ�ص����تاذ 
الدكت����ور فال����ح ب����ن رجاء اهلل ال�ص����لمي، كم����ا اأن روؤي����ة معاليه نحو الق�ص����م تاأتي 

كنقلة نوعية جديدة يف تطوير الق�صم والرتقاء به نحو اآفاق جديدة. 
وق����د حر�����ض معالي����ه عل����ى اأن يك����ون ق�ص����م الإعالم والت�ص����ال م����ن اأوائل 
الأق�ص����ام املنتقل����ة اإل����ى املدين����ة اجلامعي����ة يف »الفرع����اء«، يف �ص����وء روؤي����ة معاليه 
اجلدي����دة للق�ص����م يف املرحل����ة القادم����ة؛ وهن����اك ترتيب����ات حالية بالتن�ص����يق مع 
الزمالء عميد ووكالء وروؤ�ص����اء اأق�ص����ام كلية العلوم الإن�ص����انية؛ لت�ص����كن ق�ص����م 
الإع����الم والت�ص����ال، وتوف����ري خمتلف اخلدم����ات التي يحتاجها الق�ص����م يف هذا 

اخل�صو�ض. 
كم����ا اأن روؤي����ة مع����ايل مدي����ر اجلامع����ة يف �ص����م �ص����حيفة »اآف����اق«، وبن����اء 
اإ�ص����تديوهات اإذاعي����ة وتلفزيوني����ة متكامل����ة؛ لتدريب طالب وطالب����ات الإعالم 
وتوفريها خلدمات الإعالم يف اجلامعة،  وربط هذه الوحدات مبا�ص����رة بق�ص����م 
الإعالم من �صاأنه اأن يرتقي بالعملية التعليمة للق�صم، ويوؤ�ص�ض ملرحلة جديدة 
من تنامي دور الق�صم، لي�ض فقط يف اجلامعة ولكن يف املنطقة باأ�صرها، وي�صبح 

من الأق�صام الريادية بن كليات واأق�صام الإعالم يف اجلامعات ال�صعودية. 

نافذة

العالم من حولنا

شتاؤنا
وشتاؤهم!

»ياكوتسك« هي إحدى مدن 
اإلتحاد الروسي وعاصمة 
الكيان الفدرالي الروسي 
»ياقوتيا«. تقع في شمال 
شرق سيبيريا، ويبلغ عدد 
سكانها 286.5 الف نسمة 
ومساحتها 122 كيلومتر 
مربع، ويوجد فيها عدد من 
الجامعات ومعاهد األبحاث 
العلمية. درجة الحرارة في تلك 
المنطقة في الشتاء تترواوح 
بين 45 و 65 درجة مئوية
تحت الصفر، حيث تتربع
على لقب »أبرد مكان
مأهول على سطح األرض«.
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