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أمير عسير يبحث مع مدير الجامعة
سبل تعزيز أوقاف الجامعة

أسبوعية جامعة الملك خالد
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بمكتبه  الجامعة،  ألوقاف  الفخري  الرئيس  عسير  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 
باإلمارة معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل السلمي وسعادة األمين العام ألوقاف الجامعة الدكتور عمر بن 
سعيد آل مشيط. واطلع سموه على تقرير مفصل عن األهداف العامة لألمانة العامة ألوقاف جامعة الملك خالد ورؤيتها المستقبلية 
والقضايا )المسارات( االستراتيجية التي تشتمل على تنمية الموارد, والنمو الداخلي, والمسؤولية االجتماعية, والشراكة المجتمعية, 
واقتصاد المعرفة؛ باإلضافة إلى األهداف االستراتيجية لألمانة.  وبارك سموه الجهود المبذولة لتأسيس أوقاف الجامعة مؤكدا علي 

أهمية دعم الوقف العلمي ونشر ثقافته في المجتمع، وأنه يعد واجبا دينيا ووطنيا.
تفاصيل: صفحة 3

افتت��ح في اليابان، األس��بوع الماضي، 
مقه��ى جدي��د يقوم في��ه »روبوت« 
بإع��داد القه��وة لزبائن��ه، ويتواج��د 
المقه��ى الذي يحمل اس��م »مقهى 

غريب« في وسط العاصمة طوكيو.
ويؤدي الروبوت الذي أطلق عليه 
اس��م »س��ويار« كل وظائ��ف عامل��ي 
المقاه��ي، ومنها إلق��اء التحية على 
الزبائ��ن بوج��ه مبتس��م على شاش��ة 
مرفق��ة مع��ه، قب��ل أن يس��ألهم  إن 

كانوا يرغبون بتناول قهوة لذيذة.
يق��وم »س��ويار« بطح��ن حب��وب 
القه��وة  يع��د  أن  ويمكن��ه  الب��ن، 
بداخ��ل خمس��ة أك��واب ورقي��ة في 
نف��س الوقت خالل دقائ��ق معدودة؛ 
ب��ل وإعداد س��تة مش��روبات س��اخنة 
والش��وكوالته  كالكابتش��ينو،  أخرى، 
الساخنة والشاي األخضر. وقال المدير 
العام للش��ركة المالك��ة للمقهى أن 
س��بب توظيفهم للروب��وت هو زيادة 
اإلنتاجي��ة حي��ث يحتاجون إلى ش��خص 

واحد فقط إلدارة المقهى.
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الهنوف معلوي:
القراءة وقود يحرك عجلة الكتابة

بكلية  التعلم،  �صعوبات  م�صار  اخلا�صة،  الرتبية  بق�صم  اخلام�س  بامل�صتوى  الطالبة 
الكتابة،  التي تتمتع مبوهبة  الهنوف ح�صني حممد معلوي،  اأبها،  الرتبية للبنات يف 
و�صفت القراءة بالوقود الذي يحرك عجلة الكتابة، واأو�صحت اأن اكت�صافها ملوهبتها 
واأن  الأح��ي��اء،  بق�صم  املحا�صرة  اأختها  وخواطر  كتابات  بقراءة  �صغفها  مبالحظة  ب��داأ 
الن�س من  التي ل تف�صد معنى  بالواقعية من جهة، وباملبالغة  كتاباتها تت�صم 
جهة اأخرى، اإلى جانب الب�صاطة والواقعية.             )ن�س احلوار: �صفحة 14(

مواهب طالبية

مدير الجامعة
لـ »آفاق«:
خطتنا االستراتيجية 
المطورة تواكب 
رؤية المملكة 
2030

الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  اأكد 
اأن  ال�����ص��ل��م��ي،  ب����ن رج������اء اهلل  ف���ال���ح 
اخل����ط����ة ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة امل����ط����ورة 
دور  ت���ع���زي���ز  يف  ت�����ص��ه��م  ل���ل���ج���ام���ع���ة، 
مواكبة  وت��اأت��ي  املجتمع  يف  اجل��ام��ع��ة 
ل�صيما  ل��ل��دول��ة،  التنموية  للخطط 
اأن  اإل���ى  م�صريا  2030؛  اململكة  روؤي���ة 
واأ�صحاب  م�صاركة من�صوبي اجلامعة 
املطورة  اخلطة  �صياغة  يف  امل�صلحة 
موؤ�صر قوي يدل على جناحها، لفتا 

مثل ب��رام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي 2020 
وخطة وزارة التعليم »اآفاق«. 

كما اأ�صار  اإلى اأن اجلامعة اتخذت 
قرارا بتطوير خطتها ال�صرتاتيجية، 
ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ال��ق��ي��ام 
ب���دوره���ا امل���ن���وط ب��ه��ا؛ ب��غ��ي��ة حتقيق 
اململكة 2030  روؤية  طموحاتها، ودعم 

وتوجهاتها ال�صرتاتيجية.

نص الحوار: صفحة 4

اإلى اأن تطوير اخلطة ال�صرتاتيجية  
للجامعة اأملته �صرورة ت�صريع وترية 

النهو�س باملهام املوكلة لها.
واأبان معاليه يف حديثه ل� »اآفاق« 
ب������اأن اجل���ام���ع���ة ع��م��ل��ت ومب�������ص���ارك���ة 
ن��خ��ب��ة م���ن م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا م���ن خمتلف 
اجل����ه����ات واأف���������راد امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي 
وخرباء خمت�صني على اإعادة �صياغة 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ب���ه���دف ت��ط��وي��ره��ا، 
ومواكبتها للخطط التنموية للدولة 
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لتعزيز مشاركة المواطن في سوق العمل
أمير عسير يوقع مذكرة تفاهم

مع وزير العمل والتنمية االجتماعية
يحيى التيهاني

وق���ع ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 

اللجنة  رئ��ي�����س  ع�صري  منطقة  اأم���ري 
والتنمية  ال��ت��وط��ني  ل��ربن��ام��ج  العليا 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، م���ع م��ع��ايل 
الجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزي����ر 

الغفي�س،  ن��ا���ص��ر  ب���ن  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 
م�����وؤخ�����را، م����ذك����رة ت���ف���اه���م لإط�����الق 
باملنطقة؛  امل��وج��ه  ال��ت��وط��ني  ب��رن��ام��ج 
ل���زي���ادة م�����ص��ارك��ة امل��واط��ن��ني يف �صوق 

ال���ع���م���ل، وذل�������ك ب�����دي�����وان الإم���������ارة. 
وت�صمنت مذكرة التفاهم، العمل على 
يف  الوطنية  ال��ك��وادر  م�صاهمة  زي���ادة 
العمل  فر�س  وتوطني   ، العمل  �صوق 

يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ب��امل��ن��ط��ق��ة؛ مبا 
لأبنائها  الالئقة  العمل  فر�س  يوفر 
وب���ن���ات���ه���ا، م���ن خ����الل ت���وف���ري ح��ل��ول 
املنتج وامل�صتدام  التوطني  نوعية تعزز 

من  بال�صتفادة  وذل��ك  العمل،  ل�صوق 
والتوظيف  والتدريب  الدعم  خدمات 
منظومة  من  املقدم  الريادي  والدعم 
ل�صبط  الجتماعية؛  والتنمية  العمل 
كما   ، باملنطقة  العمل  �صوق  وتطوير 
ال�صراكة  ت��ع��زي��ز  اإل���ى  امل��ذك��رة  ت��ه��دف 
ع�صري  منطقة  اإم����ارة  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
الجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة 
ودع������م ال���ت���ك���ام���ل ب����ني ج���ه���وده���م���ا يف 
اأه��داف  وحتقيق  العمل  �صوق  تنظيم 

التوظيف والتوطني باملنطقة.
ومب��وج��ب ت��ل��ك الت��ف��اق��ي��ة �صيتم 
ال���ب���دء ب��ت��وط��ني ع���دد م���ن الأن�����ص��ط��ة، 
ت��ت�����ص��م��ن ت���وط���ني امل����راك����ز ال��ت��ج��اري��ة 
امل��غ��ل��ق��ة ووك��������الت ال����ربي����د وم��ك��ات��ب 
���ص��رك��ات ال���ت���اأم���ني، وم��ك��ات��ب ت��رح��ي��ل 
ال��ب�����س��ائ��ع ون�������س���اط »ال�������س���ط���ح���ات« و 
»ال����دي����ن����ات« ل����الأف����راد وج��م��ي��ع امل��ه��ن 
يف م���راح���ل ال��ت��ع��ل��ي��م الأه���ل���ي ل��ل��ب��ن��ات 
واجلمعيات  وال�صياحة  ال�صفر  ومكاتب 
الجتماعية،  التنمية  وجل��ان  اخلريية 
ف��ي��م��ا ن�����ص��ت م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ع��ل��ى 
ق����ي����ام م���ن���ظ���وم���ة ال���ع���م���ل وال��ت��ن��م��ي��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ت��ق��دمي ال��دع��م يف ع��دة 
والتاأهيل  التدريب   : ومنها  جم��الت، 
امل�صتهدفة  الأن�صطة  لتوطني  ال���الزم 
بالتوطني، وتقدمي الربامج التدريبية 
ال�صباب  الإلكرتونية الالزمة؛ لتاأهيل 
من�صة  ع��رب  امل�صتهدفة  الأن�����ص��ط��ة  يف 
دروب، وتقدمي الدعم الفني والتمويلي 
ل��ل�����ص��ب��اب م��ن اجل��ن�����ص��ني ال��راغ��ب��ني يف 
العمل الريادي احلر، اإلى جانب اإقامة 
لتحقيق  الالزمة  الوظيفية  امللتقيات 
املواءمة بني اأ�صحاب العمل والباحثني 
ع���ن ال��ع��م��ل، مب���ا يف ذل����ك ال���ص��ت��ف��ادة 
وتقدمي  للعمل،  الوطنية  البوابة  من 
ومتابعة  التفتي�س  جم���ال  يف  ال��دع��م 
جلان  م��ع  بالتكامل  التوطني  ق���رارات 
ال��ت��وط��ني ب��ربن��ام��ج ال��ت��وط��ني امل��وج��ه، 
العاملة من  امل����راأة  نقل  دع��م  وت��ق��دمي 
خ���الل م���ب���ادرة و���ص��ول ودع����م �صيافة 

الأطفال من خالل مبادرة »ُقرة«.



أخبار الجامعة

اجلديدة  النوعية  ال��ربام��ج  من  يعد  اجلامعة،  اأوق���اف  م�صروع 
ال�صتثمارية  امل�صروعات  م��ن  الكثري  للجامعة  �صت�صيف  التي 
لهذه  خالد  امللك  جامعة  واإط��الق  وللمنطقة.  للجامعة  املهمة 
امل�صروعات ياأتي يف اإطار اهتمامها وحر�صها على توظيف مبداأ 
وظائف  تعزز  اأن  �صاأنها  م��ن  ب��رام��ج،  يف  العلمي  ال��وق��ف  وف��ك��رة 
من  تعزز  ت�صنيعية،  م��ب��ادرات  اإل��ى  وحتولها  البحثية  اجلامعة 
القت�صاد الوطني املبني على اقت�صاد املعرفة، والذي تلعب فيه 
هذا  مثل  تنمية  يف  اأ�صا�صيا  دورا  البحثية،  وامل��راك��ز  اجلامعات 

املجال الداعم لالقت�صادات الوطنية.
موارد  تنمية  اإلى  لالأوقاف  الإ�صرتاتيجية  اخلطة  وت�صعى 
وال�����ص��راك��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�صئولية  م��ف��ه��وم  وت��ع��زي��ز  اجل��ام��ع��ة، 

املجتمعية.
الأمري  امللكي  ال�صمو  ب�صاحب  باللتقاء  وت�صرفت اجلامعة 
الرئي�س  ع�صري  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز،  بن  خالد  بن  في�صل 
الفخري لأوقاف اجلامعة، واإطالع �صموه على تفا�صيل برامج 
ال����ذي �صتحققه ه��ذه  اأوق�����اف اجل��ام��ع��ة وال�����دور  وم�����ص��روع��ات 
وكذلك  ع��ام.  ب�صكل  وللوطن  وللمنطقة  للجامعة  امل�صروعات 
و�صبل  لالأوقاف،  الداعمني  ا�صتقطاب  اآليات  على  �صموه  اإطالع 

تعزيز ال�صتثمار امل�صتدام.
اجل��ام��ع��ة،  لأوق����اف  التنظيمي  الهيكل  ���ص��م��وه  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
ال�صتثمار  النظارة وجلنة  املر�صحة ملجل�س  ال�صخ�صيات  واأ�صماء 
مل�صروع  داعمة  بت�صورات  �صموه  ووجه  ال�صرتاتيجية.  واخلطة 
باملنطقة وروؤي��ت��ه��ا نحو  اط��الع��ه ومعرفته  واق��ع  م��ن  الأوق����اف 

امل�صتقبل.
ون�صعد كذلك يف جامعة امللك خالد برعاية �صاحب ال�صمو 
�صعبان  اجلامعة يف  اأوق��اف  تد�صني  املنطقة، حلفل  اأم��ري  امللكي 
العمل احلقيقي لالأوقاف  �صيبداأ  تعالى، حيث  ب��اإذن اهلل  القادم 

من تاريح التد�صني املنتظر باإذن اهلل تعالى.

أوقاف الجامعة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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يحيى التيهاني
 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 
في�صل بن خالد بن عبدالعزيز اأمري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري 
بالإمارة  مبكتبه  اجلامعة،  لأوق��اف 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة  الأ����ص���ت���اذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�صلمي 
و�����ص����ع����ادة الأم��������ني ال����ع����ام لأوق������اف  
اجلامعة الدكتور عمر بن �صعيد اآل 

م�صيط .
�صمو  رح���ب  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  ويف 
اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ب���ال���دك���ت���ور 
يحظى  مب��ا  �صموه  منّوها  ال�صلمي، 

ودع���م من  اه��ت��م��ام  م��ن  التعليم  ب��ه 
ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة، اأي����ده����ا  اهلل، 
تقدمه  مب��ا  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�صيدا 
اجل��ام��ع��ة م���ن ج��ه��ود ح��ث��ي��ث��ة ت��ع��ود 
ب���ال���ن���ف���ع وال����ف����ائ����دة ع���ل���ى ال���وط���ن 

واملواطن.
ك��م��ا اط��ل��ع ���ص��م��وه ع��ل��ى تقرير 
مف�صل عن الأهداف العامة لالأمانة 
خالد  امللك  جامعة  لأوق���اف  العامة 
وروؤي����ت����ه����ا امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال��ق�����ص��اي��ا 
)امل�������ص���ارات( ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 
والنمو  امل����وارد،  تنمية  على  ت�صتمل 
الجتماعية،  وامل�صوؤولية  الداخلي، 
وال�������ص���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، واق��ت�����ص��اد 

واأن��ه يعد واجبا  املجتمع،  ثقافته يف 
اأ�صماء  دينيا ووطنيا. واعتمد �صموه 
اأع�����ص��اء جم��ل�����س ال��ن��ظ��ارة واأ���ص��م��اء 
اأع�����ص��اء جل��ن��ة ال���ص��ت��ث��م��ار واخل��ط��ة 
ك��م��ا واف�����ق �صمو  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة، 
الأمري في�صل بن خالد على املوعد 
امل���ق���رتح حل��ف��ل ت��د���ص��ني الأوق������اف، 
اهلل  مب�صيئة  �صموه  �صريعاه  وال��ذي 
 ،143٩ �صعبان   2 الأربعاء  يوم  تعالى 

املوافق 18 اأبريل 2018.
ويف ن��ه��اي��ة ال���ل���ق���اء ق����دم م��دي��ر 
اجلامعة، �صكره وتقديره ل�صمو اأمري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري ع��ل��ى دع��م��ه ال��دائ��م 

ومتابعته امل�صتمرة للجامعة.

امل��ع��رف��ة؛ ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى الأه����داف 
ال�صرتاتيجية لالأمانة التي  ت�صتمل 
����ص���رائ���ح  متنوعة  ا���ص��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
ال�صتثمار  وتنمية  ال��داع��م��ني،  م��ن 
الأداء  امل�صتدام، والتميز يف  النوعي  
وت��ط��وي��ر  ل��ل��وق��ف،  وامل����ايل  الإداري 
ال�������ص���راك���ة ال���ف���اع���ل���ة م����ع ق��ط��اع��ات 
املجتمع املختلفة، وريادة الوقف  يف 
املجتمعية، ودعم  امل�صوؤولية   حتقيق 
النوعية؛  العلمية  البحوث  ابتكارات 

لتحقيق اقت�صاد املعرفة.
املبذولة  �صموه اجلهود  وب��ارك    
لتاأ�صي�س اأوقاف اجلامعة موؤكداً علي 
ون�صر  العلمي  ال��وق��ف  دع���م  اأه��م��ي��ة 

أمير عسير يبحث مع مدير الجامعة 
سبل تعزيز أوقاف الجامعة



حوار

في حواره مع »آفاق«.. 
مدير الجامعة:

الخطة االستراتيجية المطورة للجامعة
تسهم في تعزيز دورها في المجتمع

ومواءمة خطط الدولة

خاص - »آفاق«

بد�ية؛ كيف تنظر �إلى دور
م�ؤ�س�سات �لدولة عامة

و�جلامعات خا�سة يف حتقيق
روؤية �ململكة 2030؟ 

روؤي��ة 2030 وما  اململكة  اأطلقت  اأن  منذ 
حتمله من تطلعات م�صتقبلية؛ و�صعت 
جميع موؤ�ص�صات الدولة اأمام حتدٍّ كبري 
ه��و حت��ق��ي��ق اإجن������ازات م��ل��م��و���ص��ة ت�صب 
والتوجهات  الأه����داف  نهر  يف  جميعها 
و�صعتها  التي  امل��ح��ددة  ال�صرتاتيجية 
ه����ذه ال����روؤي����ة، وب�����ات ع��ل��ى م��وؤ���ص�����ص��ات 
ع��ام��ة واجل��ام��ع��ات خا�صة دور  ال��دول��ة 
وامل�صي  ال��روؤي��ة  ه��ذه  ا�صتلهام  يف  كبري 

قدًما يف حتقيقها.
وهذا ما حر�صت عليه جامعة امللك 
خالد، لذا طورنا خطتنا ال�صرتاتيجية؛ 
بحيث يكون للجامعة دور فاعل وملمو�س 
الدولة لروؤيتها بقيادة �صيدي  يف حتقيق 
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 

بن عبد العزيز اآل �صعود. 

تحديث الخطة االستراتيجية
ما �لأ�سباب �لتي دفعت �جلامعة 

�إلى حتديث خطتها �ل�سرت�تيجية، 
خا�سة و�أن �خلطة �لأولى للجامعة

مل مي�ض عليها زمن ط�يل؟
باملهام  القيام  على  اجلامعة  م��ن  حر�صا 
امل��ن��وط��ة ب��ه��ا، ع��م��ل��ت ع��ل��ى ب��ن��اء خطتها 
وم��ن   ،2015 ال���ع���ام   يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
م��رون��ة  اأن  التخطيط  ع��ل��م  يف  امل���ع���روف 
ومواجهة  للتطوير،  وقابليتها  اخل��ط��ة، 
اأح��د  ه��ي  التغيري  تتطلب  ت��داع��ي��ات  اأي 

عالمات قوتها.
وق�������د �����ص����ه����دت امل����م����ل����ك����ة ت����غ����ريات 
اجل��ام��ع��ة خطتها  اأن��ه��ت  اأن  منذ  ع��دي��دة 
اإع��الن  وي��اأت��ي  ال�صابقة،  ال�صرتاتيجية 
�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم 
اململكة  ل��روؤي��ة  �صعود  اآل  العزيز  عبد  بن 
تنفيذية  ب��رام��ج  م��ن  تبعها  وم���ا   ،2030
واأه������������داف حم���������ددة، ك�������ص���ف���ت ب���و����ص���وح 
ال���ت���وج���ه���ات ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ل���دول���ة، 

ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  جميع  على  ب��ات  ل��ذا 
وب��خ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ي��ة اأن ي��ك��ون ل��ه��ا دور 
وا�صح يف دعم هذه الروؤية لدعم م�صرية 

التقدم والزدهار لهذا الوطن.

إنجازات نوعية
هل يعنى ذلك �أن �إعالن روؤية 
�ململكة هي وحدها �لتي دعت
�إلى حتديث خطة �جلامعة؟

بالطبع ل، بل ميكن القول اأنها من اأهم 
الأ�صباب الرئي�صة التي دعت اإلى حتديث 
اململكة  روؤي��ة  واأن  خطة اجلامعة، خا�صة 
ف��ت��ح��ت جم����الت وا���ص��ع��ة لإ���ص��ه��ام   2030
يف  نوعية  اإجن���ازات  حتقيق  يف  اجلامعات 
وتر�صخ  ال��روؤي��ة،  حتقيق  تدعم  امل�����ص��ارات 
دورها يف جناح اخلطط التنموية للدولة.

مواكبة خطط الدولة
كيف ��ستجابت �خلطة 

�ل�سرت�تيجية �ملحدثة للجامعة 
للتغري�ت �لد�خلية و�خلارجية؟

ا�صتجابت اخلطة ال�صرتاتيجية املحدثة 
بتحديث  الداخلية  للتغريات  للجامعة 
خطط  ل��ت��واك��ب  ال�صرتاتيجية  خطتها 
ال����دول����ة وت���وج���ه���ات���ه���ا، ك��م��ا ا���ص��ت��ج��اب��ت 
حيث  وال��ع��امل��ي��ة،   الإقليمية  للمتغريات 
ا�صتفادت من املمار�صات املثلى للجامعات 
العاملية، ودر�صت بعناية جتاربهم يف كثري 

من املجالت ذات ال�صلة باجلامعة.
ك��م��ا م��ث��ل احل�����راك ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
من  العامل  ي�صهده  وما  املنطقة،  دول  يف 
ت��وج��ه��ات ل���ص��ت��ث��م��ار امل��ع��رف��ة، وال��ط��اق��ة 
امل���ت���ج���ددة، ودع�����م الإب��������داع، والب���ت���ك���ار، 
جليا  اجل��ام��ع��ات  لتفكري  اإ�صافيا  ح��اف��زا 
يف حت���دي���ث خ��ط��ط��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة؛ 
ل��ت��واك��ب ه����ذا ال��ت��ط��ور اجل���دي���د، حيث 
اختلفت كثري من موازين القوى، وظهر 
ور�صخت  امل��ع��رف��ة،  ا�صتثمار  دور  وا�صحا 
اأق��دام��ه��ا �صمن �صفوة  ال���دول  كثري م��ن 
ال������دول، ب��ت��ب��ن��ي ذل����ك، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
افتقارها ال�صديد للموارد الطبيعية التي 
ظلت ك��ث��ريا اأح���د م��رت��ك��زات ق��وة ال��دول 

وغطاءها الآمن.

عملت الجامعة وبمشاركة نخبة من منسوبيها من مختلف الجهات وأفراد من المجتمع المحلي وخبراء مختصين على إعادة صياغة استراتيجيتها بهدف 
تطويرها، ومواءمتها للخطط التنموية للدولة وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 وخطة وزارة التعليم »آفاق«. وفي هذا 
اإلط�ار أشار معالي مدير الجامعة أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي في حواره مع صحيفة »آفاق« إلى أن الجامعة اتخذت قرارا بتطوير خطتها االستراتيجية، 
انطالقا من حرصها على القيام بالمهام المنوطة بها؛ بغية تحقيق طموحاتها، ودعم رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها االستراتيجية. هذه المحاور وغيرها 

من النقاط ذات الصلة نطالع تفاصيلها في هذا الحوار مع معاليه.
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ركائز الخطة
ما هي �لركائز �لرئي�سة

�لتي �عتمدت عليها �جلامعة
يف �سياغة خطتها �ل�سرت�تيجية 

�ملحدثة؟
و���ص��ع��ت اجل���ام���ع���ة رك���ائ���ز رئ��ي�����ص��ة ه��ي: 
م��راج��ع��ة وت�����ص��خ��ي�����س ال��و���ص��ع ال���راه���ن، 
وال���ت���ع���رف ع���ل���ى اح���ت���ي���اج���ات اجل��ام��ع��ة 
املحلي،  املجتمع  واحتياجات  ومن�صوبيها 
ح��ي��ث ك���ان م��ن ال�����ص��روري حت��دي��د اأه��م 

ق�صايا املجتمع وامل�صاركة يف حلها.
ك��م��ا ح��ر���ص��ت خ��ط��ة اجل��ام��ع��ة على 
للدولة  التنموية  اخل��ط��ط  م��ع  ال���ت���واوؤم 
ال��ت��ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 2030 
وت���وج���ه���ات���ه���ا امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وب���راجم���ه���ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، والأه������داف ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�صتقبلية  للخطة  ا�صافة  لها،  امل��ح��ددة 
ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  اجل��ام��ع��ي  للتعليم 
كذلك  ومت���ت   ،»202٩ »اآف����اق  ال�����ص��ع��ودي��ة 
التعليم،   ت��ق��ومي  هيئة  م��ع��اي��ري  م���راع���اة 
اإ�صافة  لال�صتفادة من املمار�صات العاملية 

ومعايري الت�صنيفات العاملية.

العالمية والريادة
نلحظ يف �سياغة �لروؤية �جلديدة 

للجامعة ت�جها نح� �لعاملية،
هل هذ� �سحيح؟

ن���ع���م ����ص���ح���ي���ح، ح���ي���ث ع����زم����ت اخل���ط���ة 
على  للجامعة  امل��ح��دث��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اململكة  روؤي��ة  اإلى  ا�صتنادا  روؤيتها  �صياغة 
خم�س  ت���ك���ون  ب�����اأن  وط��م��وح��ات��ه��ا   2030
ج���ام���ع���ات ���ص��ع��ودي��ة ع��ل��ى الأق������ل �صمن 
والتزاما  ال��ع��امل،  يف  جامعة   200 اأف�صل 
عن  اجلامعة  اأعلنت  بذلك  اجلامعة  من 
روؤي��ت��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ���ص��م��ن خطتها 
تكون  »اأن  وه��ي:  املحدثة  ال�صرتاتيجية 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ���ص��م��ن اأف�����ص��ل 200 
و�صوف   ،»2030 عام  بحلول  عامليا  جامعة 
ت��ب��ذل اجل��ام��ع��ة اأق�����ص��ى ج��ه��د ب����اإذن اهلل 

لتحقيق ذلك.

تطوير جودة التعليم
ماذ� حتمل �خلطة �ل�سرت�تيجية 

�ملحدثة لتط�ير عملية �لتعليم 
و�لتعلم و�لرتقاء مبخرجات 

�جلامعة �أكادمييا؟
املحدثة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  حر�صت 
وج��اء  والتعلم،  بالتعليم  الرت��ق��اء  على 
ال�صرتاتيجي  الهدف  يف  �صراحة  ذل��ك 
التعليم  جودة  »تطوير  للجامعة:  الأول 
والتعلم«، والهدف ال�صرتاتيجي الثاين 
للجامعة: »توفري بيئة اأكادميية جاذبة«، 
وهما هدفان ا�صرتاتيجيان �صوف ي�صاعد 
التعليم  ع��م��ل��ي��ات  مت��ي��ز  يف  حت��ق��ي��ق��ه��م��ا 
والتعلم واأن تكون وفق اجلودة املطلوبة، 
اأي�����ص��ا ع��ل��ى دع��م  خ��ا���ص��ة واأن��ن��ا حر�صنا 
املوهبة والإبداع والبتكار، حيث يت�صمن 
الهدف ال�صرتاتيجي الثالث من اخلطة 
الفاعلة  ال�صراكة  »تعزيز  ال�صرتاتيجية 
م���ع امل��ج��ت��م��ع« م����ب����ادرة ���ص��ري��ح��ة ه��ي: 
وري���ادة  والإب����داع  املوهبة  م��رك��ز  تطوير 
اجلامعة  وك��ال��ة  عليها  ت��ق��وم  الأع���م���ال، 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة )م����رك����ز امل��وه��ب��ة 

والإبداع وريادة الأعمال(.

التصنيفات العالمية
متيز �لبحث �لعلمي من �لع��مل 

�مل�ؤثرة يف ت�سدر �لت�سنيفات 
�لعاملية، كيف �هتمت �خلطة 

�ل�سرت�تيجية �ملحدثة بالبحث 
�لعلمي وبر�مج �لدر��سات �لعليا؟

ت�������ويل اجل�����ام�����ع�����ة الرت�������ق�������اء ب����ربام����ج 
ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا وا���ص��ت��ث��م��ار ال��ب��ح��وث 
ال��ع��ل��م��ي��ة اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا، ل��ي�����س فقط 
العاملية؛  الت�صنيفات  ركائز  اإح��دى  لأنها 

ب����ل ل���دع���م روؤي�������ة امل��م��ل��ك��ة وت��وج��ه��ات��ه��ا 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  وتفعيل 
ي��ك��ون هناك  اأن  اأك����ر و���ص��وح��ا،  مب��ع��ن��ى 
العلمي  للبحث  ملمو�صة  اإيجابية  نتائج 
اجل��ام��ع��ة  بت�صنيف  الرت���ق���اء  يف  ت�����ص��ه��م 
وتت�صمن  وت��ق��دم��ه.  املجتمع  نه�صة  ويف 
اخلطة ال�صرتاتيجية املحدثة يف هدفها 
 ، العلمي وتطويره«  البحث  »دعم  الرابع 
العديد من املبادرات التي  ت�صهم يف ذلك 
اأب��رزه��ا  على �صبيل املثال ل احل�صر  من 
البحوث  البحثية، ودعم  املعامل  »تطوير 
العلمية وحتفيز الباحثني، واإن�صاء مراكز 
برنامج  وا�صتحداث  متخ�ص�صة،  بحثية 
الكرا�صي  يف  وال��ت��و���ص��ع  امل�صتقبل،  ب��اح��ث 

العلمية، وغريها ...«.
ال�صرتاتيجي  الهدف  يت�صمن  كما 
اخل��ام�����س »ت��ط��وي��ر ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا« 
لتحقيقه،  الداعمة  املبادرات  من  العديد 
وم���ن���ه���ا ع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال ل احل�����ص��ر 
»ال��ت��و���ص��ع يف ب��رام��ج الب��ت��ع��اث ال��داخ��ل��ي 
درا���ص��ات  ب��رام��ج  وا�صتحداث  واخل��ارج��ي، 
ع���ل���ي���ا م���ن���اف�������ص���ة، والرت�������ق�������اء ب���ربام���ج 
ال����درا�����ص����ات ال��ع��ل��ي��ا مب���ا ي�����ص��ه��م يف رف��ع 
ب��رام��ج  وا���ص��ت��ح��داث  اجل��ام��ع��ة،  ت�صنيف 

درا�صات عليا مهنية«.

مبادرات لخدمة المجتمع
�جلامعة جزء �أ�سيل من �ملجتمع، 

ماذ� تقدم �خلطة �ل�سرت�تيجية 
�ملحدثة للمجتمع مبنطقة ع�سري؟

جامعة امللك خالد، جامعة عريقة تخدم 
م�صاحة �صا�صعة من اأر�س وطننا احلبيب، 
وتخدم عددا كبريا من ال�صكان يقارب ال� 
2 مليون ن�صمة، وهو حتد كبري، لذا فاإن 
حمافظات،  ثمان  تغطي  اجلامعة  كليات 

اإ�صافة لوجود فرع لها يف تهامة.
وقد حر�صت اخلطة ال�صرتاتيجية 

امل��ب��ادرات  العديد من  تبني  امل��ط��ورة على 
ال���ت���ي ت�����ص��ه��م يف ت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع وح��ل 
تقدمي خدمات  كثري من ق�صاياه منها: 
جم��ت��م��ع��ي��ة مم���ي���زة، ا���ص��ت��ث��م��ار ال��ب��ح��وث 
املجتمع،  خدمة  يف  العلمية  وال��درا���ص��ات 
ا����ص���ت���ح���داث وت���ط���وي���ر ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�������ص���ت���م���ر، ت����ق����دمي ب����رام����ج جم��ت��م��ع��ي��ة 
ل���الإ����ص���ه���ام يف ح����ل م�����ص��ك��الت وق�����ص��اي��ا 
الطالب  قبول  معايري  تطوير  املجتمع، 
اأمام قبول الطالب من  لتذليل ال�صعاب 
اأبناء ال�صهداء والطالب ذوي الحتياجات 
اخل����ا�����ص����ة ، وك����ذل����ك ت����وف����ري ال����ك����وادر 
ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا امل��ج��ت��م��ع م��ث��ل الأط���ب���اء 

والتمري�س وغريها. 

الموارد المالية للجامعة
كيف ر�سمت �جلامعة خطتها

لتنمية م��ردها �ملالية، خا�سة
و�أن ذلك يعد ت�جها �أ�سيال للدولة 

يف �ل�قت �حلايل؟
هذا  ال�صرتاتيجية  ال��دول��ة  روؤي���ة  تدعم 
الجت��������اه، ون���ح���ن يف اجل���ام���ع���ة و���ص��ع��ن��ا 
هدفا ا�صرتاتيجيا م�صتقال؛ وهو الهدف 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي ال�����ص��اب��ع »ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
وتطوير  بتفعيل  يعني  وال����ذي  امل��ال��ي��ة« 
ال���ن���ظ���ام امل�����ايل ال���ص��ت��ث��م��اري ل��ل��ج��ام��ع��ة 
املالية  ع��وائ��ده��ا  زي���ادة  على  ينعك�س  مب��ا 
الذاتية ويقلل من العتماد على التمويل 
احل��ك��وم��ي، وذل���ك م��ن خ��الل ا�صتحداث 
املادية والب�صرية  املوارد  وتفعيل وت�صويق 
والوقفية وامل�صاريع ال�صتثمارية املتنوعة 
باجلامعة، ويتحقق ذلك من خالل عدة 
امل��ايل  النظام  »تطوير  اأه��م��ه��ا:  م��ب��ادرات 
اأوق���اف  تفعيل  للجامعة،  وال���ص��ت��ث��م��اري 
اجل���ام���ع���ة، ت��ف��ع��ي��ل وت���ط���وي���ر امل�����ص��اري��ع 
ودعم  املالية،  امل��وارد  تنويع  ال�صتثمارية، 

اقت�صاد املعرفة«.

متغيرات المرحلة
كيف ترى فاعلية �جلامعات 

�ل�سع�دية لتحقيق �أهد�ف
روؤية 2030؟

ال�صعودية  اجلامعات  جميع  اأن  �صك  ل 
احلالية  املرحلة  متغريات  ت��درك متاما 
ال����ت����ي ي��ع��ي�����ص��ه��ا ال����وط����ن وال����ت����غ����ريات 
م��وؤث��را  ب��ات��ت  ال��ت��ي  والعاملية  الإقليمية 
اأ�صباب  قويا على كل دول املنطقة، وهي 
كثرية اأرى اأنها �صوف تكون حافزا ودافعا 
ال�صعودية على  قويا حلر�س اجلامعات 
ت�صب  التي  الربامج  وتفعيل  ا�صتحداث 
يف حت��ق��ي��ق الأه��������داف ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وت���وج���ه���ات���ه���ا   2030 امل���م���ل���ك���ة  ل�����روؤي�����ة 
الغاية  ه��ذه  ولتحقيق  ال�صرتاتيجية. 
الأدوار  بتبني  امللك خالد  قامت جامعة 

التالية لتحقيق روؤية اململكة 2030: 
• ا���ص��ت��ل��ه��م��ت اجل���ام���ع���ة روؤي���ت���ه���ا 
تكون  ب��اأن   2030 اململكة  روؤي���ة  م��ن 
اأف�صل  �صمن  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 

200 جامعة عامليا.
اأه�������داف   7 اجل����ام����ع����ة  ح�������ددت   •
ا�صرتاتيجية وربطت بها عددا من 
املبادرات املتوافقة متاما مع برامج 

ومبادرات روؤية اململكة 2030
اجل����ام����ع����ة يف حت��ق��ي��ق  ت�������ص���ه���م   •
الأه������داف ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��روؤي��ة 

الدولة، ومثال على ذلك:
م���ع���دلت  زي���������ادة  ب����ه����دف   •
ال��ت��وظ��ي��ف، ت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة 
ع����ل����ى م�������واءم�������ة خم����رج����ات  

اجلامعة مع �صوق العمل.
عامرة  حياة  متكني  • بهدف 
و����ص���ح���ي���ة، ت����ق����وم اجل���ام���ع���ة 
ب��ت��ق��دمي ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة 

املجانية للمجتمع. 
ال���ق���ي���م  ت����ع����زي����ز  ب�����ه�����دف   •

الإ�صالمية والهوية الوطنية، 
ال�صعودية  ال�صخ�صية  وتعزيز 
ورفع قيمة املواطن ال�صعودي 
يف ال��ع��امل م��ن خ��الل التعليم 
والرت����ق����اء ب��ق��درات��ه وت��ع��زي��ز 
املجتمع  مع  الفعالة  ال�صراكة 
مبادرة  بتبني  اجلامعة  قامت 
املواطنة  قيم  لتعزيز  خا�صة 

والنتماء.
امل�����ص��وؤول��ي��ة  مت��ك��ني  • ب��ه��دف 
اجلامعة  ت��ع��زز  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
وت������دع������م �����ص����ل����وك ال����ت����ط����وع 
زيادته  يف  الفاعلة  وامل�صاركة 
ل�����دع�����م امل����ج����ت����م����ع واإب������������رام 
ال���������ص����راك����ات ب�����ني اجل���ام���ع���ة 
وامل�����وؤ������ص�����������ص�����ات احل���ك���وم���ي���ة 
املجتمع،  خل��دم��ة  واخل��ا���ص��ة 
وا���ص��ت��ح��داث وت��ط��وي��ر ب��رام��ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ص��ت��م��ر، وت��ق��دمي 
خ����دم����ات م���ت���ن���وع���ة ورع����اي����ة 

الهوية وال�صمعة املوؤ�ص�صية.
وت����ن����وع  ت���ن���م���ي���ة  ب�����ه�����دف   •
الق����ت���������ص����اد، ت���ع���م���ل ج��ام��ع��ة 
املوارد  امللك خالد على تنمية 
امل���ال���ي���ة م����ن خ�����الل ت��ط��وي��ر 
ال��ن��ظ��ام امل����ايل ال���ص��ت��ث��م��اري، 
وت��ف��ع��ي��ل اأوق��������اف اجل���ام���ع���ة، 

وتنويع امل�صادر املالية. 

المخرجات وسوق العمل
كيف تنظر لأهمية ردم �لفج�ة 

بني �جلامعات و�س�ق �لعمل 
لتحقيق تطلعات �لروؤية؟

تعد عملية ردم الفجوة بني اجلامعات 
الرئي�صة  ال��رك��ائ��ز  اأح���د  العمل  و���ص��وق 
وي���اأت���ي   ،2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي������ة  ل���دع���م 
ذل���ك م��ن خ���الل م��راج��ع��ة اجل��ام��ع��ات 

ل��رباجم��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة وخم��رج��ات��ه��ا 
اإليها، وهو  العمل  ومدى احتياج �صوق 
تقلي�س  ال��ذي قد يرتتب عليه  الأم��ر 
التخ�ص�صات  القبول يف بع�س  عمليات 
ال���ت���خ�������ص�������ص���ات يف جم����الت  وزي����������ادة 
حمددة، وهي عملية يجب اأن تقوم بها 

اجلامعات ب�صفة م�صتمرة.
حر�صنا  خالد  امللك  جامعة  ويف 
ع����ل����ى ذل��������ك، ح����ي����ث ي���ع���ن���ى ال����ه����دف 
ال�صرتاتيجي الأول للجامعة »تطوير 
جودة التعليم والتعلم« برفع م�صتوى 
الأكادميية من خالل  الربامج  ج��ودة 
تطويرها واعتمادها اأكادميياً يف �صوء 
والعاملية،  املحلية  واملتطلبات  املعايري 
املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  وم��واءم��ت��ه��ا 
احلالية وامل�صتقبلية، وتهيئة الطالب 
ل���ل���دخ���ول ل�����ص��وق ال��ع��م��ل م���ن خ��الل 
واملهنية  العلمية  امل���ه���ارات  اإك�����ص��اب��ه��م 
من  ذل��ك  ويتحقق  يحتاجونها،  التي 
خ���الل ع���دد م���ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي من 
اأب����رزه����ا »اإك�������ص���اب ال���ط���الب امل���ه���ارات 
خمرجات  وت��ق��ومي  واملهنية،  العملية 

الربامج الأكادميية«.

الحصانة من التطرف
ما �لذي تنتظره �ململكة

من خريجي �جلامعات
يف �مل�ستقبل؟

اجلامعات  خريجي  م��ن  اململكة  ترغب 
خريجي  جميع  ي��ك��ون  اأن  امل�صتقبل  يف 
وهويتهم،  بوطنهم  معتزين  اجلامعات 
ول��دي��ه��م درج����ة م���ن ال���وع���ي ال��ف��ك��ري؛ 
ت�����ص��ه��م يف ح��م��اي��ة ذوات����ه����م م���ن اأوج����ه 
ي�صتهدف  ال����ذي  والإره��������اب  ال��ت��ط��رف 
على  مرتكزة  للتقدم  الطاحمة  ال���دول 

روؤية قيادتها و�صواعد اأبنائها.
وامل���م���ل���ك���ة ح���ال���ي���ا م����ن اأك������ر دول 
العامل امل�صتهدفة. كما تريد اململكة من 
التزود  امل�صتقبل  يف  اجلامعات  خريجي 
بالعلم واملهارة العملية واملهنية، خا�صة 
متغرية،  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  اح��ت��ي��اج��ات  واأن 
وتتطلب دوما متابعة وتطويراً واعتماداً 
على الذات يف �صق غمار احلياة العلمية 
وال��ع��م��ل��ي��ة، وري������ادة الأع����م����ال، وم��زي��دا 
وال��ت��ف��اوؤل؛ فنحن نعي�س  ال��ط��م��وح  م��ن 
يف وط���ن ي��رف��ع راي���ة ال��ت��وح��ي��د وي��ق��وده 
اأع��زه  وط��ن  ال�صريفني،  خ��ادم احلرمني 

الإ�صالم ويكفي به عزا.

دعم الخطة المطورة
كيف ت�سمن �جلامعة دعم 

من�س�بيها و�أ�سحاب �مل�سلحة 
خلطتها �ل�سرت�تيجية �ملحدثة؟

ت��واف��ق من�صوبي  اأه��م��ي��ة  ن����درك مت��ام��اً 
اجل���ام���ع���ة، واأ����ص���ح���اب امل�����ص��ل��ح��ة على 
اخلطة  يف  تنفيذها  مت  التي  التغيريات 
تاأثري  ون���درك  امل��ط��ورة،  ال�صرتاتيجية 
ذل�����ك يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��الح��ق��ة 

لربامج اخلطة.
اخلطة  اإع���داد  فريق  حر�س  ل��ذا 
ي�������ص���ارك  اأن  ع���ل���ى  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
واأ�صحاب  واملجتمع  اجلامعة  من�صوبو 
امل�����ص��ل��ح��ة يف اإع������ادة ���ص��ي��اغ��ة اخل��ط��ة 
حر�س  كما  للجامعة.  ال�صرتاتيجية 
اأراءهم حول الروؤية  اأن ي�صتطلع  على 
ال�صرتاتيجية  والأه����داف  والر�صالة 
املطورة، واأ�صارت نتائج ال�صتطالع  اإلى 
العينة  اأف��راد  بني  عالية  توافق  ن�صبة 
التي مت ا�صتطالعها، حيث بلغت ن�صبة 
والر�صالة   ،  %8٩ الروؤية  على  التوافق 
88%، والأه��داف ال�صرتاتيجية ٩1% ، 
العايل  التبني  نتائج تبني مدى  وهي 
ل��ل��خ��ط��ة ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة امل����ط����ورة، 
اجلهات  دعم  على  اإيجابية  وموؤ�صرات 
املعنية يف تنفيذ هذه اخلطة مب�صيئة 

اهلل تعالى.

حوار

مشاركة منسوبي الجامعة وأصحاب المصلحة
في صياغة الخطة المطورة مؤشر يدل على نجاحها
تطوير الخطة االستراتيجية أملته ضرورة تسريع
وتيرة النهوض بالمهام المنوطة بالجامعة
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أخبار الجامعة

سعيد العمري

ت��ن��ظ��م اجل��ام��ع��ة ن�����دوة ع��ل��م��ي��ة عن 
جهود دول التحالف يف تنمية اليمن 
وا����ص���ت���ق���راره، وذل�����ك ي����وم الث��ن��ني 
املوافق 17 من �صهر جمادى الآخرة 
للعام اجل��اري،  بامل�صرح اجلامعي يف 

مقر اجلامعة بالقريقر.
واأو����������ص���������ح وك������ي������ل اجل����ام����ع����ة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا  ل��ل��درا���ص��ات 
الأ�صتاذ  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
ال���دك���ت���ور ���ص��ع��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال���ع���م���ري، اأن����ه ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��وج��ي��ه 
ال�����وزاري ل��ل��ج��ام��ع��ات ب���اإب���راز جهود 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ودول 
ا���ص��ت��ق��رار اليمن  ال��ت��ح��ال��ف يف دع���م 
مدير  وج��ه  تنميته،  ودع��م  ال�صقيق 

بن  فالح  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة 
رجاء اهلل ال�صلمي باأن تقيم اجلامعة 
ندوة بعنوان »جهود دول التحالف يف 

تنمية اليمن وا�صتقراره«.
�صتتم  ب���اأن���ه  ال��ع��م��ري  واأ����ص���اف 
وق��ادة  ال�صخ�صيات  م��ن  ع��دد  دع���وة 
ال���راأي ال��ع��ام م��ن اأك��ادمي��ي��ني ودع��اة،  
اململكة  وج���ه���ود  دور  ع���ن  ل��ل��ت��ح��دث 
العربية ال�صعودية ودول التحالف يف 
ودعم  ال�صقيق  اليمن  ا�صتقرار  دعم 

تنميته.
ال��دع��وة �صتكون  اأن  اإل���ى  واأ���ص��ار 
ع��ام��ة جل��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، كما 
اأنه من املقرر عقد ندوات م�صاحبة 
للندوة الرئي�صية يف كل من حمافظة 
حمايل  وحمافظة  اجلنوب  ظهران 

يف اليوم التايل للندوة الرئي�صية.

ندوة »جهود دول التحالف
في تنمية اليمن واستقراره«

بالجامعة

»التطوير والجودة« تناقش وكالئها
وتحدد مهامهم في الخطة االستراتيجية

نظمت وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة الثالثاء املا�صي لقاء ل�صعادة وكالء وم�صوؤويل التطوير واجلودة بكليات اجلامعة، وذلك بح�صور 
�صعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة الدكتور مرزن ال�صهراين، و�صعادة عميد التطوير واجلودة الدكتور عبد العزيز الهاجري و�صعادة 
عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر الدكتور عمر عقيل، و�صعادة وكيل عمادة التطوير واجلودة للخطط واملناهج الدكتور �صعيد هادي.

بداأ اللقاء بعر�س روؤية ور�صالة اجلامعة، وفقا للخطة ال�صرتاتيجية، وكذلك ا�صتعرا�س اخلطة ال�صرتاتيجية وحتديد مهام وكالء 
الربامج  تطوير  يف  املبذولة  واجلهود  التدري�س،  هيئه  اأع�صاء  مهارات  تطوير  يف  التدريب  وح��دة  دور  على  والتاأكيد  واجل��ودة،  التطوير 
الدرا�صية. تلى ذلك فتح باب املناق�صة والإجابة على جميع الأ�صئلة وال�صتف�صارات التي طرحت يف اللقاءات املتعلقة مبو�صوعات تخ�س 

�صعادة وكالء التطوير اجلودة.
من جانب اآخر تناول اللقاء التاأكيد على دور الطالب يف جودة العملية التعليمية، واأهمية تدعيم دور وم�صاركة اجلامعة يف اخلدمة 

املجتمعية، واأهمية تقييم املقررات الإلكرتونية. بالإ�صافة اإلى تقدمي بع�س املقرتحات ب�صاأن برنامج جدير.
ال�صكر والتقدير ل�صعادة عمداء التطوير واجل��ودة وخدمة املجتمع  اللقاء وجه �صعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجل��ودة،  ويف ختام 
وال�صادة الوكالء وم�صوؤويل اجلودة بالكليات على ما يبذلونه من جهد وتفان يف العمل لتحقيق التفوق والتميز للجامعة، كما اأكد �صعادته 
على اأهمية م�صاعفة اجلهد، والهتمام ب�صري العملية التعليمية وفق املعايري وال�صوابط املحددة، والعمل على التطوير والتح�صني امل�صتمر 

لتحقيق روؤية اجلامعة؛ لت�صبح �صمن اأف�صل 200 جامعة عاملية بحلول 2030 باإذن اهلل تعالى .

سعيد العمري

اأع���ل���ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ص���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب���ن رج�����اء اهلل ال�����ص��ل��م��ي 
امل�صرف العام على خطة تطوير حمافظات 
وم����راك����ز ال�����ص��اح��ل وامل����راك����ز ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
من  اجلامعة  انتهاء  عن  ع�صري،  مبنطقة 
ال�صاملة؛  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  اإع����داد 
تنفيذا  والتي جاءت  املواقع،  لتطوير هذه 
الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم���ري 
ال��روؤي��ة  ب��اإع��داد  للجامعة  ع�صري  منطقة 
التف�صيلية  واخل��ط��ط  ال�صاملة  واخل��ط��ة 

لتطوير هذه املواقع.
واأكد ال�صلمي اأن اخلطة جاءت �صمن 
املنطقة  خدمة  يف  اجلامعة  جهود  �صل�صلة 
وال���وط���ن ال���غ���ايل، وم��ت��م��ا���ص��ي��ة وحم��ق��ق��ة 
لروؤية اململكة املباركة 2030 يف هذا املجال 
ملنطقة  ال�صاملة  التنموية  اخلطة  و�صمن 

ع�����ص��ري، وال���ت���ي ي�����ص��رف ع��ل��ي��ه��ا وي��رع��اه��ا 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  امل��ن��ط��ق��ة،  اأم����ري  ���ص��م��و 
بقيادة  اهلل،  يحفظها  احل��ك��ي��م��ة،  ق��ي��ادت��ن��ا 
�صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
���ص��اح��ب  ع����ه����ده  وويل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن 

عبدالعزيز، يحفظهما اهلل .
اإعدادها  على  قام  اخلطة  اأن  واأو�صح 
ف��ري��ق خمت�س م���ن  ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
مم���ث���ال يف م����رك����ز الأم��������ري ����ص���ل���ط���ان ب��ن 
البيئية  وال��درا���ص��ات  للبحوث  عبدالعزيز 
وال�����ص��ي��اح��ي��ة، وم�����ص��ارك��ة مم��ث��ل م��ن مقام  
اإمارة املنطقة، واأمانة ع�صري، وفرع الهيئة 
وحماية  الأر���ص��اد  وف��رع  لل�صياحة،  العامة 
البيئة، وفرع وزارة البيئة واملياه والزراعة 
اأن اخلطة خرجت بو�صع  واأب��ان  باملنطقة، 
الروؤية والر�صالة والأهداف ال�صرتاتيجية 
ال����رئ����ي���������ص����ة، ح����ي����ث ����ص���م���ل���ت الأه�����������داف 
املقومات  تطوير  للخطة  ال�صرتاتيجية 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل��ق��وم��ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة وال����رتاث 
احل�����ص��اري وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ف��ر���س 
الوطنية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  ال�صتثمارية، 

والإعالم ال�صياحي.
من جانبه، اأو�صح مدير مركز الأمري 
�صلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�صات 
البيئية وال�صياحية رئي�س الفريق البحثي 
الأ�صتاذ الدكتور ح�صني بن مانع الوادعي، 
 ،2030 اململكة  روؤي��ة  من  تنبثق  اخلطة  اأن 
واحتوت على ما يزيد على600 مبادرة غري 
بهذه  ال�صاملة  التنمية  لتحقيق  م�صبوقة؛ 
اإل��ى اأن اخلطة  ج��اءت يف  امل��واق��ع،  م�صرياً 
الأول  الف�صل  احتوى  اأربعة ف�صول، حيث 
على الدرا�صات الت�صخي�صية، والثاين على 
على  والثالث  للتطوير،  ال�صاملة  اخلطة 
الرابع على  التف�صيلية، والف�صل  اخلطط 
عدد من  النتائج والتو�صيات التي ت�صمن 
جناح تنفيذ هذه اخلطة، اإ�صافة اإلى عدد 

من املالحق.

الجامعة تكمل خطتها االستراتيجية 
لتطوير الساحل والمراكز السياحية بعسير

نادي العلوم 
الطبية التطبيقية 

بأبها يحتفي 
بالمستجدين

اقام نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية 
ا�صتقبال امل�صتجدين للف�صل  باأبها حفل 
املا�صي،  الثنني  ي��وم   143٩ لعام  الثاين 
احلفل  �صهد  حيث  املركزية،  باملدرجات 
ال��دك��ت��ور: خالد  ال��ك��ل��ي��ة  ح�����ص��ور عميد 
الأح����م����ري، ووك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور: 
طالب  اإل��ى  بالإ�صافة  الب�صري.  ح�صني 
الأخ��رى  امل�صتويات  وط��الب   3 امل�صتوى 

من امل�صاركني بالنادي.
وق�����د مت ت���ك���رمي ج��م��ي��ع ال���ط���الب 
الف�صل  ن�صاطات وفعاليات  امل�صاركني يف 
الدرا�صي املا�صي؛ كما مت تكرمي منتخب 
كرة القدم احلا�صل على املركز الثاين يف 
الف�صل  يف  لل�صالت  القدم  ك��رة  بطولة 
ال���درا����ص���ي امل���ا����ص���ي، ومت ت���وزي���ع دل��ي��ل 
الطالب على الطالب امل�صتجدين.   اإلى 
ذل���ك اأج����اب ع��م��ي��د ووك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة على 

ا�صتف�صاراتهم واأ�صئلتهم.

العدد 225  |  09 جمادى جمادى الثاني 1439  |  1258 فبراير 2018



أخبار الجامعة

مدير الجامعة يزور
جمعية األطفال المعاقين بأبها

سعيد العمري 

زار م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ص��ت��اذ 
ال�صلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور 
م����وؤخ����راً، ج��م��ع��ي��ة الأط����ف����ال امل��ع��اق��ني 
الرتبية  كلية  عميد  فيها  رافقه  باأبها، 
وعميد  ك��ا���ص��ي،  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ص��ت��م��ر 
ورئي�س  ع��ل��وان،  عقيل  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
فهد  ال��دك��ت��ور  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم 
مدير  ا�صتقبالهم  يف  وك���ان  ال��ربي��دي، 
املحي�صني  ع��ب��داهلل  الأ���ص��ت��اذ  اجلمعية 

ومن�صوبوها.
واأكد ال�صلمي اأن اجلامعة حري�صة 
اجلمعية،  واأن�����ص��ط��ة  ب��رام��ج  دع��م  على 
ال���رتاب���ط  ل��ت��ن��م��ي��ة روح  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
والتوا�صل الجتماعي مع هذه الفئات 

الغالية من املجتمع.
اأن م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ك��ان  ي���ذك���ر   
للجمعية،  زي���ارت���ه  خ����الل  اط���ل���ع،  ق���د 
ع��ل��ى م���ا ت��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات رع��اي��ة 
لالأطفال  تعليمية  وعالجية  تاأهيلية 
تتبناه من برامج لدمج  املعوقني، وما 
التقى  كما  املجتمع'  يف  الإع��اق��ة  ذوي 
اأط���ف���ال اجل��م��ع��ي��ة، و���ص��اه��د اخل��دم��ات 
الرتبوية التعليمية املقدمة لهم داخل 
م���راك���ز اجل��م��ع��ي��ة، وم��ن��ظ��وم��ة ب��رام��ج 
العيادات  ت�صم  التي  والتاأهيل،  العالج 
ال�صت�صارية ووحدات العالج الطبيعي 
والعالج الوظيفي وعالج عيوب النطق 

وعالج الأ�صنان والرعاية النف�صية.
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أخبار الجامعة

القوى، حيث اأكد الأ�صتاذ علي ق�صيم مدير الفعالية على اأن املجال مفتوح لكافة 
الت�صجيل متاح ومفتوح  للراغبني  اأن  املن�صط؛ موؤكدا  الطالب للم�صاركة يف هذا 
بامل�صاركة حتى وقت انطالق املناف�صة، وذلك بزيارة من�صق الكلية اأو اإدارة الأن�صطة 
�صهر تقريبا مق�صمة بجدول لتنظيم هذا  املناف�صة ملدة  الريا�صية.  هذا وت�صتمر 

امللتقى الطالبي ال�صخم. 

طالب اإلعالم يناقشون
مسألة دخول النساء للمالعب

ناق�س طالب ق�صم الإعالم والت�صال بكلية العلوم الإن�صانية يف مادة »ق�صايا اإعالمية« 
ق�صية دخول الن�صاء للمالعب؛ حيث مت ا�صتعرا�س  الق�صية ومناق�صتها  عرب �صبكات 

التوا�صل الجتماعي وو�صائل الإعالم املختلفة.
املو�صوعات  م��ن  ع��دد  ال��ى  ت��ط��رق  النقا�س  اأن  ع�صريي  ���ص��اري  الطالب  واأو���ص��ح 
من  العديد  لآراء  ا�صتطالعي  فيلم  ت�صوير  خ��الل  من  وذل��ك  بالق�صية،  ال�صلة  ذات 
ال�صخ�صيات يف اأكر من موقع يف منطقة ع�صري، واأن املجموعة التي ناق�صت الق�صية 

مت توزيع املهام فيما بينهم ب�صكل عادل ومت�صاو.
اأبرزتها  التي  وامل��ق��الت،  والنقا�صات  الآراء  لبع�س  ا�صتعرا�صا  الفيلم  وت�صمن 
ال�صحف ال�صعودية يف ق�صية دخول الن�صاء املالعب الريا�صية، اإ�صافة اإلى التغريدات 

املختلفة التي تناولت املو�صوع عرب �صبكات التوا�صل الجتماعي.
يذكر اأن الطالب الذين �صاركوا يف النقا�س هم: فار�س �صعيد القحطاين، عبداهلل 
حممد ال�صهراين، �صاري عبداهلل ع�صريي، نواف اأحمد ال�صهري، حممد خالد اليامي، 

وعبدالكرمي علي اآل عمر.

»تمريض« خميس مشيط
تقيم حفل استقبال المستجدين

محمد الكعبي 
امل�صتجدين  الطالب  ا�صتقبال  حفل  م�صيط  بخمي�س  التمري�س  كلية  ن��ادي  اأق��ام 
بالكلية، بح�صور عميد الكلية ووكيلها واأع�صاء هيئة التدري�س وموظفي الكلية. 
الكلية  ع��ن  موجز  �صرح  �صمنها  م��ن  منوعة  ب��رام��ج  ال�صتقبال  حفل  تخلل  وق��د 
األقاها  توجيهية  كلمة   ثم  ال��ق��رين،  ح�صني  الأ�صتاذ  األقاها  الكلية،  وتخ�ص�صات 
العميد للطالب امل�ستجدين، حثهم من خاللها على اجلد واالجتهاد واالن�سباط 
والتقيد بلوائح اجلامعة. بعد ذلك كانت كلمة الوكيل. ثم عر�س مرئي عن اأن�صطة 
ت  اأخ��ذ  اخلتام  ويف  وال�صتف�صارات.  الأ�صئلة  جم��ال  فتح  وبعدها  ال�صابقة،  الكلية 

�صورة جماعية تذكارية.
  

الجامعة تطلق منافسات
األولمبياد الرياضي الرابع

محمد الكعبي 
اأطلقت اجلامعة ممثلة بعمادة �صوؤون الطالب الأحد املا�صي، مناف�صات الأوملبياد 
دعما  اخلطوة  هذي  وتاأتي  بالقريقر.  اجلامعي  بامللعب  وذل��ك  الرابع،  الريا�صي 

للطالب اجلامعي والرتقاء به يف كافة املجالت ول�صيما املجال الريا�صي.
وتنطلق هذه املناف�صة يف ثالث جمالت، وهي كرة القدم وكرة الطاولة واألعاب 

ورشة تدريبية عن مهارات
االتصال األكاديمي 

بعنوان  تدريبية  ور�صة  املا�صي،  الثنني  واجل��ودة   الأكادميي  التطوير  عمادة  نظمت 
لع�صوات  الدين  نور  اأم��رية عبداهلل  الدكتورة  الأكادميي« قدمتها  الت�صال  »مهارات 
هيئة التدري�س بكليات البنات، بقاعة طب الأ�صنان بالقريقر، وذلك بح�صور عدد )25( 
والجتاهات  وامل��ه��ارات  املعارف  امل�صاركات  اإك�صاب  اإل��ى  الور�صة  هدفت  املتدربات.  من  
عملية  جناح  ب�سروط  التعريف  اإلى  باالإ�سافة  االأكادميي،  االت�سال  مبهارات  املتعلقة 
الت�صال وعوائق الت�صال الفعال ومهارات ال�صتماع الفعال، وكذلك الإقناع واأ�صاليبه 
املختلفة. كما ا�صتملت الور�صة على عدة اأن�صطة تدريبية للمتدربات، واختتمت بتقدمي 

ال�صكر للح�صور على تفاعلهن واإثرائهن الور�صة بالنقا�س .

»إغالق دائرة التقييم« دورة إلكترونية 
بعمادة التطوير

اأقامت عمادة التطوير الأكادميي واجلودة الأحد املا�صي دورة تدريبية اإلكرتونية 
الرتبية  اأ�صول  اأ�صتاذ  ال�صربيني  غ��ادة  د.  التقييم« قدمتها  دائ��رة  »اإغ��الق  بعنوان 
من  حر�صا  وذل��ك  باجلامعة،   التدري�س  هيئة  لأع�����ص��اء  الرتبية  بكلية  امل�����ص��ارك 
العمادة على تدريب  جميع من�صوبي ومن�صوبات اجلامعة على اتقان مناذج اإغالق 
التقييم ب�صكل جيد و�صحيح، وقد بلغ عدد املتدربني 25 متدرب و متدربة  دائرة 

من كليات اجلامعة.
وكذلك  التقييم،  دائ��رة  اإغ��الق  ا�صتخدام  الهدف من  التدريبية  ال��دورة  تناولت 
حتديد املفاهيم املرتبطة بتقييم خمرجات التعلم، بالإ�صافة اإلى كيفية ا�صتيفاء مناذج 
الزمنية  واخلطة  الربنامج،  خريطة  يف  النماذج  تلك  من  وال�صتفادة  التقييم  دائ��رة 

لقيا�س خمرجات تعلم الربنامج.
لعمادة  و  ل��ل��م��درب��ة،  �صكرهم  ع��ن  احل�����ص��ور  ع��رب  التدريبية  ال��ور���ص��ة  خ��ت��ام  ويف 
التطوير الأكادميي  واجلودة على الدورات التدريبية املتنوعة التي تقدمها للكليات. 

ورشتا عمل لمشروعات تطويرية
بشؤون الطالب 

محمد الكعبي 
ال�صالم بح�صور عدد من  فندق ق�صر  ور�صتي عمل يف  الطالب  �صوؤون  اأقامت عمادة 
للعمادة،  التطويرية  امل�صاريع  من  عدد  على  العمل  بهدف  واملتخ�ص�صني؛  املوظفني 
ال�صندوق  عمل  لتنظيم  الإر�صادية  الأدل��ة  من  عدد  اإ�صدار  على  العمل  �صمنها  ومن 
الطالبي وعدد من الإدارات املختلفة بالعمادة . وقد ح�صر الور�صة 25 موظفا ممثلني 
ع�صيد  اآل  ع��ب��داهلل  الدكتور  ال��ط��الب  ���ص��وؤون  عميد  وبح�صور  العمادة  اأق�صام  لكافة 

ووكالء العمادة .  

برنامج توعوي عن االستخدام الخاطئ 
للمواد البالستيكية

محمد الكعبي 
د�صن نادي العلوم  اأن�صطته للف�صل الدرا�صي احلايل، بتقدمي برنامج للطالب للتوعية 
باأ�صرار ال�صتخدام اخلاطئ للمواد البال�صتيكية، وذلك ببهو كلية العلوم، وبح�صور 
القحطاين،  الكلية، د. متعب  اآل رم��ان ووك��الء  �صليمان بن عبد اهلل  د.  الكلية  عميد 
ود. علي ال�صاطئ، حيث قدم د.اإبراهيم عيد، و د. نا�صر عواد �صرحا مف�صال للرتكيب 
البدائل  و  البال�صتيكية  للمواد  اخلاطئ  ال�صتخدام  واأ�صرار  للبال�صتيك،  الكيميائي 
خطورة  تو�صح  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  م��ن  ع��دد  ع��ر���س  مت  حيث  ا�صتخدامها،  امل��ق��رتح 

ال�صتخدام اخلاطئ لتلك املواد.

وحدة األندية الطالبية تقيم اللقاء األول لرواد األنشطة 
محمد الكعبي 

اأقيم يف ديوانية الأن�صطة اللقاء الأول لرواد الأن�صطة الطالبية لهذا الف�صل. وقد ا�صتعر�س رئي�س ق�صم الأندية الأ�صتاذ فواز العتيبي اأبرز التعديالت و التعليمات فيما 
يخ�س �صري عمل الأندية ثم ا�صتمع لعدد من العقبات وال�صعوبات التي تواجه الأندية واأبدى عزم العمادة على حلها وتذليل كافة ال�صعاب للرقي بالأندية؛ ولي�صتفيد 

الطالب من الأندية بال�صكل املطلوب، ثم اأ�صاف مدير اإدارة الأن�صطة الطالبية اأن العمادة داعمة لكل الأن�صطة التي ت�صب يف م�صلحة الطالب .
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إعالن

مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا.. 
فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد
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شراكة مجتمعية
بين »علوم« محايل ومياه بارق

كريمة سالم 
للمياه  العامة  الإدارة  م��ن  وف���دا  مبحايل،  والآداب  العلوم  كلية  ا�صتقبلت 
والدوائر  املوؤ�ص�صات  املجتمعية مع  ال�صراكة  اإط��ار  ب��ارق، وذلك يف  مبحافظة 
واملحافظة  الرت�صيد  مفهوم  تعزيز  اإط��ار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي  احلكومية. 

على الروات املائية والهتمام بالبيئة.
�صوؤون  وكيلة  رحبت  حيث  باحل�صور،  الرتحيب  مت  اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
بال�صيوف،  ع�صريي  اأح��الم  اأ.  الكلية  ووكيلة  اأحمد،  اآل  رحمة  د.  الطالبات 
وثمنتا هذه ال�صراكة، حيث بينتا كيف متكن الق�صم الن�صائي بالإدارة العامة 
املياه  ف��رع  م��ع  التن�صيق  م��ن  بتهامة،  اجلامعة  ف��رع  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  بع�صري 

مبحافظة بارق. 
توعوية  حما�صرة  ب��ارق  مياه  م��ن  القي�صي  حنان  الأ���ص��ت��اذة  قدمت  ث��م 
اإلى  بعنوان »تاأثري الإن�صان على البيئة واملياه والزراعة« داعية من خاللها 
مزيد من الوعي والرت�صيد يف ا�صتعمال املياه.ولقت هذه الندوة الرتحيب 
بتكرار  الطالبات واحل�صور؛ حيث جت��اوز عددهن  200 طالبة، طالنب  من 

مثل هذه الزيارات؛ لتعزيز وغر�س مبداأ الرت�صيد يف حياتنا. 

ندوة توعوية عن سوق العمل 
لطالبات اإلنجليزية

كريمة سالم 
اأ.  مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة  بق�صم  املحا�صرة  قدمت 
�صابينا يا�صمني الفاروق، ندوة لطالبات الق�صم، حول احلياة ما بعد التخرج، 
توفر  ظ��ل  يف  م�صرقاً،  م�صتقباًل  لنف�صها  ت�صمن  اأن  للطالبة  ميكن  وكيف 

فر�س وظيفية عديدة لطالبات ق�صم اللغة الإجنليزية بالتحديد.
عديدة  الإجنليزية  اللغة  ق�صم   خلريجي  املتاحة  الوظائف  ب��اأن  مبينة 
اأي�صا  متتد  بل  فح�صب؛  التعليم  قطاع  تقت�صرعلى  ول  احل��ايل،  ع�صرنا  يف 
وقطاع  الفوريني،  واملرتجمني  كاملرتجمني  ال�صياحة  اخلدمات  قطاع  اإل��ى 
الفندقة كاملر�صدين ال�صياحيني، وغريها من القطاعات احلكومية واخلا�صة 
التي ت�سرتط اإجادة  اللغة االإجنليزية اإجادة تامة. ونالت الدورة ا�ستح�سان 

الطالبات، حيث اأ�صافت لهن روؤية ا�صت�صرافية حول هاج�س التوظيف. 

التدريب على فنون إعادة التدوير
كريمة سالم 

قدمت كل من د. جنوى عزام م�صوؤولة مركز املوهبة والإبداع بكلية حمايل و 
اأ. منى عامر ع�صريي ع�صو مركز املوهبة والإبداع وريادة الأعمال باجلامعة 
ور�صة عمل للطالبات بعنوان »اأعد التفكري واأبدع يف اأعادة التدوير« وعرفت 
بالغة  اأهمية  من  التدوير  لعملية  وما  واأ�صاليبه  التدوير  مباهية  املدربتان 
يف ع�صرنا احلايل، حيث اأنه يعترب طريقة من طرق املحافظة على املحيط 
واإن�صاء  ال��رزق  لك�صب  فر�صاً  نخلق  اأن  خالله  من  ميكن  واأي�صاً  والطبيعة 

م�صاريع �صغرية ترتكز على فكرة التدوير.

التعريف بمبادرات
العمل التطوعي ومجاالته

 نادية الخثعمي 
رف��ي��دة،  ب��اأح��د  واالآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  للن�ساط  �سمو«  »ن���ادي  اأق���ام 

برناجما بعنوان »مبادرات العمل التطوعي وجمالته« ب�صاحة الكلية.

وا�صتمل الربنامج على عرو�س فيديو وعرو�س متعددة لتوعية الفرد 
واملجتمع بالعمل التطوعي الذي يعود بالفائدة على الفرد واملجتمع يف الدنيا 
الطالبات،  من  للح�صور  الهدايا   توزيع  مت  الفعالية  نهاية  ويف  والأخ���رة.  

�صملت: �صاعة ا�صتغفار، وكتيب الأذكار، وال�صواك. 

تعريف مستجدات اإلعالم
بالقسم وتخصصاته 

أمينة المدني
نظمت كلية العلوم الإن�صانية ممثلة يف نادي فنار ومبادرة النادي الإعالمي، 
احتفالية ا�صتقبال الطالبات امل�صتجدات بق�صم الإعالم والت�صال باجلامعة 

حتت عنوان »لقاء امل�صتجدات«.
وت��ل��خ�����ص��ت ف���ق���رات ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا رئ��ي�����ص��ة ال���ن���ادي ���ص��ارة 
بالق�صم  التعريف  يف  الع�صريي،  جميل  ن��وال  ونائبتها  القحطاين  م�صفر 
اجلامعية.  واملعدلت  تخ�ص�س  كل  ووظائف  منه،  املتفرعة  والتخ�ص�صات 
اإ�صافة اإلى تو�صيح ملعنى رموز الدرجات لكل مادة وعر�س فيديو لكيفية 
دخول الف�صول الفرتا�صية، واإعطاء نبذة عن الكلمات اجلامعية الأكر 

�صيوعاً . ً 
مف�صاًل  �صرحاً  اجلوهرة  الإعالمي  النادي  ع�صو  قدمت  جهتها  من 
تطبيق  ع��رب  باجلامعة  اخلا�صة  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  ا�صتخدام  لكيفية 

ال�صناب �صات اخلا�س بالنادي الإعالمي.
و يف اليوم التايل مت تنظيم جولة ا�صتك�صافية  للم�صتجدات، باإ�صراف 
رئي�صة ال��ن��ادي الإع��الم��ي وال��ع�����ص��وات، داخ���ل احل���رم اجل��ام��ع��ي وامل��ب��اين 
الإ���ص��راف  ب���دور مكاتب  وامل��ع��ام��ل  كما مت تعريفهن  ب��ال��ق��اع��ات  اخل��ا���ص��ة 

واخلدمات التي تقدمها لطالبات اجلامعة.

برنامج »من أجلك أمي«
في تربية أبها

هنادي الشهراني 
اخلا�صة  الرتبية  اإدارة  مع  بالتعاون  باأبها  للبنات  الرتبية  كلية  �صاركت 
الحتياجات  ذوي  لأم��ه��ات  ال��ت��وع��وي  ال��ل��ق��اء  تفعيل  يف  ع�صري،  مبنطقة 

اخلا�صة حتت �صعار »من اأجلك اأمي«.
�صد  »التوعية  بعنوان  توعوية  حما�صرة  الكلية  م�صاركة  وت�صمنت 
التحر�س اجلن�صي بالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة« قدمتها املحا�صر 
بق�صم ري��ا���س الأط���ف���ال ه��ي��ف��اء امل����ربوك، ال��ت��ي ن��وه��ت م��ن خ��الل��ه��ا لأه��م 

العالمات الدالة على التحر�س اجلن�صي وكيفية وقاية الطفل منه. 
وت�صمن اللقاء جمموعة من الأركان املتنوعة والتي ن�صقت من قبل فريق 
اخلمي�س،  زه��راء  اأ.  اإ���ص��راف  حتت  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  طالبات  من  تطوعي 

وتنوعت الأركان بني ركن ال�صت�صارات والركن التوعوي والركن الرتفيهي. 

كلية الشريعة 
تقيم برنامج »بقيمنا نسموا«

فاطمة عمير
اأقام نادي قناديل الأمل بكلية ال�صريعة واأ�صول الدين )�صطر الطالبات( 
برنامج بعنوان »بقيمنا ن�صموا« يومي الثنني والثالثاء املا�صيني، والذي 
هدف لتعزيز القيم، مثل ال�صدق، والعلم، وحفظ الوقت، الأمانة، واحلياء، 
والإخال�س يف جميع �صوؤون احلياة. ومت تطبيق ذلك من خالل اإقامة عدة 
اأركان حتوي من�صورات ولفتات لتو�صيح فكرة كل قيمة، مب�صاركة عدد من 

الطالبات، �صرحن هذه القيم.
من جهتها األقت د. هيلة �صحيم اأ�صتاذ ال�صنة وعلومها بكلية ال�صريعة 
واأ�صول الدين، كلمة على الطالبات حثتهن على طلب العلم، وبيان ثمرته، 
ل�صحذ  واملحفزة  امل�صوقة  الق�ص�س  اإي��راد  مع  حت�صيله،  واأ�صباب  وف�صله، 
همم الطالبات. و�صاركت الطالبة بدرية عو�س من طالبات الكلية مببادرة 
بعنوان »خطوات نحو التميز«، تكلمت فيها عن �صرورة ترتيب الأولويات 

حلفظ الوقت و�صرعة الإجناز والو�صول لالأهداف املاأمولة باإذن اهلل.

النادي اإلعالمي ينظم
»ملتقى الوراق السادس«

أمينة المدني 
ن��ظ��م  ال���ن���ادي الإع���الم���ي ال��ت��اب��ع لق�صم الإع�����الم والت�����ص��ال ب��اجل��ام��ع��ة، 
وم�صرفة  عامر  ن��وره  اأ.  الق�صم  م�صرفة  بح�صور  ال�صاد�س  ال��وراق  منتدى 
امل�صتويات.  الق�صم مبختلف  البقمي وطالبات  اأ. جنوى  الإعالمي  النادي 
وا�صت�صاف النادي يف املنتدى د. �صمرية بو جمعة، والطالبة ن�صيم عبداهلل. 
للكاتب  امل�صتحيل«  »فيزياء  بعنوان  كتابا  جمعة  بو  الدكتورة  وقدمت 
الأم��ور  على  الكتاب  فكرة  رك��زت  كاكو«، حيث  »مي�صيو  الفيزيائي  والعامل 
�صاحبها  ل��دى  ك��ان  اإذا  ممكنة  احلقيقة  يف  وه��ي  حدوثها،  ي�صتحيل  التي 

الإميان الكايف بظهورها على اأر�س الواقع.
»غ��دا  بعنوان  اهلل  عبد  ن�صيم  الطالبة  عنه  حت��دث��ت  ك��ت��اب  ذل��ك  تلى 
امل��غ��ل��وث، حيث عر�صت  اهلل  ال�����ص��ع��ودي، عبد  والإع��الم��ي  للكاتب  اأج��م��ل« 
الطالبة ن�صيم يف بداية حديثها �صرية الكاتب ودوافعه لتاأليف هذا الكتاب. 
وعرفت بالكتاب الذي يحتوي على عدة حتديات قد تواجه اأي اإن�صان 
اأثناء م�صريته يف احلياة. وا�صتمر املنتدى ملدة ثالث �صاعات، و�صهد تفاعاًل 

كبرياً بني احل�صور واملتحدثات.
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إنفوغرافيك

نساء عالمات
50 رائدة شجاعة

غيرن العالم
Women in Science:

50 Fearless Pioneers Who 
Changed the World

by Rachel Ignotofsky
كتاب للرسامة األميركية الشهيرة »رايتشيل 
آيغرنتوفيسكس«، يقدم لألطفال والناشئة،  

وباختصار شديد، من خالل رسوم رائعة، قصص 
وإسهامات خمسين إمراءة عالمة، عبر العصور، 

قدمن في حياتهن العملية، خدمات علمية جليلة 
في مختلف العلوم أثرت الحياة البشرية.
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قضايا

طالبنا

عشـوائية اإلعالن والتوقيت
أبرز أسباب إحجام الطالب عن األنشطة

عبدالعزيز رديف 

تلعب الأن�صطة الطالبية يف اجلامعة دورا 
كبريا يف تكوين �صخ�صية الطالب اجلامعي 
املتكاملة املتوازنة، وا�صتثمار اأوقات الطالب 
يف ب����رام����ج ه����ادف����ة وم���ف���ي���دة؛ لك��ت�����ص��اف 
اإلى  اإ�صافة  و�صقلها،  وقدراتهم  مواهبهم 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ال��ق��ي��ادة وال��ط��اع��ة وحتمل 

امل�����ص��وؤول��ي��ة، وت��اأك��ي��د واج��ب��ه��م يف جم��الت 
خدمة جمتمعهم وتعزيز التوا�صل به.

ل��ه��ا دور وا����ص���ح وم��ل��م��و���س  وك���ذل���ك 
الأخ���وي���ة بني  ال���رواب���ط  ت��وث��ي��ق  يف عملية 
ال��ط��الب وت��ق��وي��ة روح ال��ت��اآل��ف وال��ت��ع��اون 
الطالب  عالقة  وا�صتمرار  اأ�صاتذتهم،  مع 
بجامعتهم بعد تخرجهم؛ ل�صمان تفاعلهم 
منهم  وال�صتفادة  معارفهم  وجتديد  معها 

وخ����ت����ام����ه����ا، وح����ف����ل ال����ت����خ����رج، وك���ذل���ك 
البطولت الريا�صية، والربامج التوعوية.

وم���ع ح��ر���س ع��م��ادة ���ص��وؤون ال��ط��الب 
الطالبية لتقدمي  الأن�صطة  ممثلة بوحدة 
متنوع  وب�صكل  اجلامعة  لطالب  خدماتها 
ه��ن��اك  اأن  اإل  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م،  ل��ي��الم�����س 
تلك  عن  الطالب  قبل  من  وا�صحا  عزوفاً 

الأن�صطة.

التوقيت
اأو�صح الطالب عبدالرحمن ال�صعدي من 
�صبب  ب���اأن  وامل��ال��ي��ة  الإداري����ة  العلوم  كلية 
الأن�صطة، رمبا  تلك  الطالب عن  ع��زوف 
يكون ب�صبب عدم توافق اأوقات اإقامتها مع 
اأوقات فراغ الطالب، م�صريا اإلى اأن هناك 
العديد من الدورات والندوات والأن�صطة 
ذات ال��ف��ائ��دة ال��ك��ب��رية ت��ق��دم��ه��ا اأن�����ص��ط��ة 

حر�صهم  اأن  اإّل  ال��ط��الب��ي��ة؛  اجل��ام��ع��ة 
ك����ط����الب ع���ل���ى ح�������ص���ور حم���ا����ص���رات���ه���م 

يفقدهم تلك الفائدة.
وقال »غالبية اأع�صاء هيئة التدري�س 
ل ي��ق��ب��ل��ون ب������اأن ي��ت��غ��ي��ب ال����ط����الب ع��ن 
يف  وي��رى  ما،  ن�ساط  ب�سبب  حما�سراتهم 
ذل��ك م��ع الآ���ص��ف ا���ص��ت��ه��ت��اراً م��ن الطالب 

باملادة وبتح�صيله الأكادميي«.

يف جم����ال ت��خ�����ص�����ص��ات��ه��م م���ن خ����الل تلك 
الأن�صطة.

ومي���ك���ن ت��ل��خ��ي�����س ب����رام����ج اأن�����ص��ط��ة 
اأبرزها  حم��اور  عدة  يف  الطالبية  اجلامعة 
وال��ل��ق��اءات  وال��ن��دوات  ال��ع��ام��ة،  املحا�صرات 
حفالت  ال��ى  اإ�صافة  وال���دورات،  وامللتقيات 
ال����ت����ع����ارف، وور���������س ال���ع���م���ل، واحل����ف����الت 
الأن�صطة  افتتاح  ومهرجانات  الجتماعية، 
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قضايا

7 معايير تعزز أهمية الدعاية واإلعالن في عالمنا المعاصر
وال���ب�������ص���ائ���ع  ل���ل�������ص���ل���ع  ال������رتوي������ج   )1
ال�صبل  ب��اأي�����ص��ر  والأف����ك����ار  واخل���دم���ات 
الإع���الن  ي�صل  ح��ني  التكاليف،  واأق���ل 
�صريحة  اأو�صع  اإلى  باختالف م�صمونه 

يريدها املعلن.
2( ت��ع��ري��ف امل�����ص��ت��ه��ل��ك مب��م��ي��زات 
ال�����ص��ل��ع��ة وخ�����ص��ائ�����ص��ه��ا و����ص���ع���ره���ا، اأو 
وكيفيتها،  وطبيعتها  اخلدمة  �صرورة 
دون  و���ص��رح��ه��ا،  ال��ف��ك��رة  ت��ف��ا���ص��ي��ل  اأو 
اأو  ال�صلعة  مكان  اإل��ى  بالذهاب  تكليفه 

اخلدمة.
التجار  وتعّرف  ال�صوق،  تو�ّصع   )3
والق���ت�������ص���ادي���ني وال�����ص��ن��اع��ي��ني ع��ل��ى 

عديدة  اأبوابا  وتفتح  واخلدمات  ال�صلع 
للتعامالت التجارية والقت�صادية بني 

اأهل امل�صالح القت�صادية املختلفة.
املنتجني  بني  التناف�س  ت�ص�جع   )4
وال�صناعيني لتقدمي اأف�صل م�ا عندهم 
اإن���ت���اج، وت��دف��ع��ه��م مل��ح��اول��ة التميز  م��ن 

جلذب انتباه امل�صتهلكني.
والإع�������الن  ال����دع����اي����ة  ت��ع��ت��رب   )5
الدخل  ت��وؤم��ن  التي  الو�صائل  اأه��م  م��ن 
وامل�صموعة  املرئية  الإعالمية  للو�صائل 
واملقروءة، حتى اأننا نرى اليوم ت�صخما 
امل��ح��ط��ات  الإع���الن���ي���ة يف  امل�����ص��اح��ة  يف 
ك���ب���رية يف حجم  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة، وزي�������ادة 

تخ�ص�س  ال���ت���ي  وامل����ج����الت  ال�����ص��ح��ف 
�صفحات كثرية لن�صر الإعالنات فيها.

ال���دع���اي���ة  ال�������دول  ت�����ص�����ت��خ��دم   )6
والإع����������الن ل���ت���ق���وم ب���وظ���ي���ف���ة ت��وع��ي��ة 
حتري�صهم  اأو  م���ا،  خل��ط��ر  اجل��م��اه��ري 
للقيام بواجب اجتماعي اأو �صيا�صي ما. 

كما ت�صتخدم يف الت�صويق ال�صيا�صي.
ال��ي��وم  والإع�����الن  ال��دع��اي��ة  اإن   )7
حتتل مكانة هامة وت�صتخدمها الدول 
ولل�صيطرة  لأفكارها  للرتويج  القوية 
من  وا�صتغاللها،  الفقرية  ال��دول  على 
خالل ما ي�صمى بالغزو الثقايف والذي 
اأفكار  �صيطرت  اليوم، حيث  اأث��ره  ن��رى 

اإلعالن
لفت الطالب بكلية العلوم الإدارية واملالية 
الإع���الن  �صعف  اأن  اإل���ى  ال��ك��ودري  ح�صام 
لغالبية املنا�صط التي تخ�س الطالب يعد 
الطالب  ع��زوف  م�صكلة  يف  رئي�صيا  �صببا 
عنها، وق��ال »يف غالب الأي��ام ل نعلم عن 
ب�صبب  وذل��ك  اإقامتها؛  بعد  اإل ّ الفعالية 
�صواء  لها  بتنظيم اجلامعة  عدم معرفتنا 
كانت دورة تدريبية اأو اأن�صطة ريا�صية وما 
اإلى ذلك، ويعود ذلك الى �صعف الإعالن 

الذي يخ�س طالب اجلامعة«.
واأ����ص���ار اإل���ى اأن���ه ي��ج��ب الإع����الن عن 
ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ن ط��ري��ق ال��ب��و���ص��رتات 
خا�صية  تفعيل  اأو  الكليات  م��داخ��ل  اأم���ام 
ر�صائل ال� sms كما هو احلال يف الإعالنات 

الأكادميية.

تعسف
اأ����ص���ار ال��ط��ال��ب ب��ق�����ص��م امل��ح��ا���ص��ب��ة ف��ار���س 
الكليات  م��داخ��ل  افتقار  اإل���ى  القحطاين 
الإعالنات، وقال  لتلك  الطالب  ومواقف 
»اأ�صتغرب من اأماكن و�صع الإعالنات التي 
ف��الأول��ى  وتخ�صهم،  ال��ط��الب  ت�صتهدف 
اأم����اك����ن جت��م��ع  يف  الإع��������الن  ي���و����ص���ع  اأن 
الطالب ولي�س يف مداخل املوظفني وزوار 
اجلامعة«، موؤكدا على اأن �صعف الإعالن 
الطالب  ح�صور  ع��دم  يف  يت�صبب  م��ا  ه��و 

وعدم اهتمامهم بتلك الأن�صطة.
واأ������ص�����ار اإل������ى اأن������ه ب���الإ����ص���اف���ة اإل����ى 
تع�صفا  ه��ن��اك  اأن  اإّل  الإع����الن؛  اإ�صكالية 
ال��ت��دري�����س يف مو�صوع  اأع�����ص��اء هيئة  م��ن 
والأن�صطة  الدرا�صية  املحا�صرات  ح�صور 

الطالبية.

مالمسة حاجة الطالب
اأم�����ا ال��ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة 

اأك��د  ف��ق��د  حم��م��د،  في�صل  التطبيقية 
الفعاليات،  من  العديد  هناك  اأن  على 
ووحدة  الطالب  �صوؤون  عمادة  تنظمها 
الأن�صطة الطالبية، ولكنها ل تالم�س 

حاجات الطالب.
وق����ال »اإ����ص���اف���ة اإل����ى ت��وق��ي��ت اإق��ام��ة 
اإّل  حما�صراتنا  مع  وتزامنها  الفعاليات 
اأن���ه���ا ت�����ص��ت��ه��دف ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن ط��الب 
اجل��ام��ع��ة ول ت��ت��واف��ق م���ع م���ي���ول ب��اق��ي 
ال��ط��الب وت��ط��ل��ع��ات��ه��م«، م�����ص��ريا اإل���ى اأن��ه 
الأن�صطة  تلك  على  القائمني  على  يجب 
وال�����دورات ا���ص��ت��ق��راء اح��ت��ي��اج��ات الطالب 
وتطلعاتهم وما يخدمهم يف تخ�ص�صاتهم 

مبختلف تخ�ص�صات اجلامعة.

مشكلة التوقيت
اأبوم�صمار من  الطالب عمر  اأ�صار  بدوره، 
كلية طب الأ�صنان اإلى اأنه يهتم بالأن�صطة 
�صعف  اإ�صكالية  م��ع  بتخ�ص�صه  اخلا�صة 
الإع��������الن، وق�����ال »���ص��ع��ف الإع�������الن عن 
اأن�صطة اجلامعة يكمن يف غالب الأوق��ات 
كبري،  ب�صكل  الإع��الن  توقيت  اإ�صكالية  يف 
اإ�صافة اإلى اأماكن ن�صر الإعالنات ومدى 
ال��دورة  من  املعنيني  للطالب  ا�صتهدافها 
االأن�سطة«،  وح��دة  من  املقدم  الن�ساط  اأو 
واأ����ص���ار ال���ى اأن����ه ك���اأح���د ط���الب اجل��ام��ع��ة 
ذات  واأن�����ص��ط��ة  دورات  ت��وف��ري  اإل���ى  يطمح 
يف  ال��ط��الب  منها  ي�صتفيد  ع��ال��ي��ة  قيمة 
جمالتهم العلمية والعملية، مع احلر�س 
على توقيت اإقامتها والإعالن عنها ب�صكل 
ك��ب��ري، ب��ح��ي��ث ي�����ص��ل ���ص��داه��ا اإل����ى اأك���رب 

�صريحة ممكنة من الطالب.

مراعاة التوقيت
خالد  ال��ط��ب  بكلية  ال��ط��ال��ب  وق����ال 
اأن�صطة  من  الطالب  ي�صتفيد  القحطاين 

اجل���ام���ع���ة مب��خ��ت��ل��ف ت��وج��ه��ات��ه��ا، ول��ك��ن 
حتقيق  من  يعيق  اإقامتها  توقيت  م�صكلة 

تلك الفائدة بال�صكل املطلوب.
وق�����ال »ي���ج���ب ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ني على 

ب��رام��ج الأن�����ص��ط��ة م��راع��اة ت��وق��ي��ت اإق��ام��ة 
ه��ذه امل��ن��ا���ص��ط؛ لتحقق ال��ف��ائ��دة امل��رج��وة 
اأوق���ات  ي��ت��م تفعيلها يف غ��ري  ك���اأن  م��ن��ه��ا، 
�صغط  اأن  اإل��ى  م�صريا  الر�صمي«،  ال���دوام 
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يتهاونون  يجعلهم  الطالب  ل��دى  ال��دوام 
يف ح�صور تلك الأن�صطة رغم ما ي�صعرون 
الأن�صطة  لغالبية  عظيمة  ف��ائ��دة  م��ن  ب��ه 

الطالبية.

محسوبية 
العلوم  كلية  ط��ال��ب  اأ���ص��ار  جهته  م��ن 
هناك  اأن  اإل���ى  ال�صالمي  عبدالعزيز 
ا����ص���ت���ق���ب���ال  ع���م���ل���ي���ة  حم�������ص���وب���ي���ة يف 
اأن�صطة  بع�س  يف  ال��ط��الب  م�صاركات 
اجل���ام���ع���ة اخل���ا����ص���ة ب���ال���ط���الب؛ مما 
امل�صاركة  ع��ن  ي��ع��زف  ال��ط��ال��ب  يجعل 
ف���ي���ه���ا. وق�������ال »ح�����اول�����ت الل���ت���ح���اق 
ويف  اجلامعة  يف  الريا�صية  بالأن�صطة 
جم���ال ال��ف��رو���ص��ي��ة خ��ا���ص��ة، ول��ك��ن مع 
الأ�صف مت رف�س طلبي بحجة اكتفاء 
ال��ط��الب«، مو�صحا  ال��ن��ادي بعدد من 
ب��اأن��ه ح��ا���ص��ل ع��ل��ى ���ص��ه��ادات وك��وؤو���س 
اأب����رزه����ا ك���اأ����س امل��وؤ���ص�����س ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة 
يف جم���ال ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل، واأ���ص��ار 
اأ�صابه  قبوله  ع��دم  اأن  اإل��ى  ال�صالمي 

ب�سيء من االإحباط.
واأ�����ص����اف »ل�����دي اإجن��������ازات على 
اأ�صارك  اأن  اململكة ومن حقي  م�صتوى 
جمال  اأي  يف  جامعتي  داخ��ل  واأناف�س 
عن  النظر  بغ�س  لها  ينتمي  كطالب 

اأي اجناز يل خارج اأ�صوار اجلامعة«.

تكرار األنشطة
اأكد الطالب م�صاوي اإبراهيم  من كلية 
ومكررة،  روتينية  الأن�صطة  اأن  العلوم 
ل حتمل اأي جتديد يف كل �صنة، وقال 
ع��ام ل يخدم  الأن�صطة يف كل  »ت��ك��رار 
اأي  ت�صتوجب  ول  ال��ط��الب  ت��ط��ل��ع��ات 
داف����ع ل��ل��ط��الب يف الل���ت���ح���اق ب��ه��ا اأو 
اأن���ه يجب  اإل���ى  البحث ع��ن��ه��ا«، واأ���ص��ار 
ال��دورات  يف  الطالب  تطلعات  مراعاة 
لتحقيق  لهم،  تقدم  التي  والأن�صطة 
الفائدة لنا كطالب مبا يتطلبه وقتنا 
احلا�صر ومعا�صرة كل ماهو جديد يف 

عاملنا اليوم.

خالد القحطاينعمر اأبو م�صمارح�صام الكودري فار�س القحطاينفي�صل حممد    م�صاوي ابراهيم

غ��رّيت من منط احلياة يف معظم دول 
ال�صعيفة  ال����دول  وخ�����ص��و���ص��اً  ال��ع��امل 
الغربية  للدعايات  اأبوابها  فتحت  التي 
ال��ت��اأث��ريات،  ل�صتى  �صعوبها  واأخ�صعت 
ل�صتنزاف  وقابلية  �صعفاً  زاده���ا  مم��ا 
خرياتها من قبل الدول القوية. و�صرنا 
ن�صمع مب�صطلح »العوملة« والذي يعني 
والنظم  االأمن����اط  »تغيري  يعنيه  فيما 
والجتماعية  والثقافية  القت�صادية 
ال�صائدة  وال���ع���ادات  ال��ق��ي��م  وجم��م��وع��ة 
واإزال������ة ال���ف���وارق ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة 
وال���وط���ن���ي���ة يف اإط������ار ت���دوي���ل ال��ن��ظ��ام 

الراأ�صمايل احلديث«.
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مواهب طالبية

الهنوف معلوي: القراءة وقود يحرك عجلة الكتابة..
وكتاباتي تتسم بالمبالغة

هنادي الشهراني 

و���ص��ف��ت ال��ط��ال��ب��ة ب��امل�����ص��ت��وى اخل��ام�����س 
بق�صم الرتبية اخلا�صة، م�صار �صعوبات 
اأبها،  يف  للبنات  الرتبية  بكلية  التعلم، 
التي  م��ع��ل��وي،  ال��ه��ن��وف ح�صني حم��م��د 
تتمتع مبوهبة الكتابة، و�صفت القراءة 
الكتابة،  عجلة  ي��ح��رك  ال���ذي  ب��ال��وق��ود 
القراءة  اجتهادها مبحاولة  اأن  معتربة 
يف  واأ�صهم  اللغوي،  حم�صولها  من  زاد 

�صقل موهبتها يف الكتابة.

متى �كت�سفت م�هبتك؟ 
حبي  مبالحظة  ب���داأ  ملوهبتي  اكت�صايف 
اأختي  وخواطر  كتابات  لقراءة  و�صغفي 
ح�صني  منال  الأح��ي��اء  بق�صم  املحا�صرة 
البداية.  خ��ط  ظهر  هنا  وم��ن  معلوي. 
اأما بدايتي الر�صمية فكانت بعد دخويل 
اجلامعة،  فالقراءة �صبقت باأعوام حبي 

للكتابة.

وكيف منت لديك
م�هبة �لكتابة؟

موهبة الكتابة مهارة، كاأي مهارة اأخرى 
حتتاج لعناية وتطوير. و اأف�صل طريقة 
وحمايتها  الكتابة  مبوهبة  لالهتمام 
اآم���ن،  ب���اإط���ار  وحت�صينها  ال��ت�����ص��وه  م��ن 
ممار�صة القراءة لزيادة الإثراء اللغوي، 
واخلروج  الكتابة  على  القدرة  وبالتايل 

بن�س ثري باملعنى واللغة .  

مباذ� تتميز كتاباتك ؟ 
كتاباتي  اأن  �صيكت�صف  يل،  ق��راأ  م��ن  ك��ل 
ت��ت�����ص��م ب��ال��واق��ع��ي��ة، ويف ال���وق���ت ذات����ه، 
الن�س،  معنى  تف�صد  ل  التي  باملبالغة  
ك���م���ا ت���ت�������ص���ف ك����ت����اب����ات����ي  ب�������اأن ال��ل��غ��ة 
و�صهلة  ب�صيطة  لغة  فيها،  امل�صتخدمة 
ال��ت��ع��ق��ي��د،  وتالم�س  م��ن  ال��ف��ه��م تخلو 
الواقع. واأ�صعى اإلى تغليف الن�س بقدر 
للنف�س  املحببة   اللغة  بفنون  امل�صتطاع 

الب�صرية.

هل لك م�ساركات ؟ 
م�����ص��ارك��ات��ي مل ت��ن�����ص��ر ب��ع��د، ب��ح��ك��م اأن 
موهبة الكتابة حديثة الكت�صاف، ولكن 
الوطن  عن  بق�صيدة  �صاركت  واأن  �صبق 

يف الأوملبياد الرابع الثقايف على م�صتوى 
ال�صعر  امل��ل��ك خ��ال��د يف جم���ال  ج��ام��ع��ة 

الف�صيح .

هل لديك طريقة معينة
يف كتابة �خل��طر؟ 

طريقتي يف الكتابة تعتمد على مواقف 
م���ن ال���واق���ع اأو ن�����ص��ج اخل���ي���ال، ول��ي�����س 
�صخ�صية،  جتربة  متثل  اأنها  بال�صرورة 
ي�صعل  باأن  املواقف كفيل  ولكن معاي�صة 
فتيل موهبة الكتابة النرية وال�صعرية.

كلمة �إلى كل �أ�سرة لديها
�بنة م�ه�بة ؟ 

اله���ت���م���ام ب���امل���وه���وب���ني ه����و م����ا ي��ج��ع��ل 
جم��ت��م��ع ي���ت���ف���وق ع���ل���ى جم��ت��م��ع اآخ�����ر. 
زرع  ت�صتوعب  خ�صبة  اأر����س  امل��وه��وب��ون 
اأك����ر مم��ا ن��ت�����ص��ور، ول��ك��ن حت��ت��اج  اإل��ى 
من ي�صقيها حتى الرت��واء، ويعتني بها،  
وامل��در���ص��ة، بل  الأ���ص��رة  وه��ذه م�صوؤولية 

املجتمع باأكمله .
نبطيا  ���ص��ع��را  كتبت  اأن  يل  و���ص��ب��ق 
يدعو اإلى مراعاة نف�صية ال�صاعر، وعدم 
ك�صر الروح ال�صعرية بالنقد الزائد عن 

اللزوم، جاء  كالتايل:

ل تغنى ال�صاعر بال�صعر 
ورّق�س اأبيات الق�صيد

ل ترمم مطلع البيت 
وتنقد له نقد ما يفيد

ترى الراأي يك�صر ويبني
لب �صاعر من حديد �صُ

حتى اإذا اختل الوزن 
وللقافية اأ�صبح فقيد
عدها مادام �صعره ل

ذنب فيه ول كيد

ملن تقرءين من �لأدباء؟
ل ي��وج��د ه��ن��اك اأدي����ب حم���دد اأق����راأ ل��ه، 
ف��ق��راءات��ي تعتمد ع��ل��ى ك��ل ن�����س ث��ري، 

ولي�س على اأديب بعينه.

 ما تاأثري �لقر�ءة
على �أ�سل�بك يف �لكتابة؟

القراءة هي الوقود الذي يحرك ويدعم 
عجلة الكتابة، فنحن اأمة »اإقراأ«، وبعيدا 
رائ��دة يف جمال  ل�صت  فاأنا  املبالغة،  عن 
القراءة، ولكن على الأقل فاإن اجتهادي 
مبحاولة القراءة زاد حم�صويل اللغوي 

و�صقل موهبة الكتابة لدي.

�آخر ن�ض كتبتيه؟
ع��ن وال�����دي  ال����ذي م���الأ ب��ن��ك ال��ع��ط��اء، 
مثيله  قل  رج��ل  اأ�صتطاع،   ما  كل  واأودع 
ب��ني ال��رج��ال رج��ل ت�صرب ب��ه الأم��ث��ال، 
ُجبل  غ��ري��زة  للحياة  حبه  ب���اأن  يو�صف 

عليها، م��ق��دام ال��ه��م��ة ث��اب��ت اجل��اأ���س ل 
ي��ع��ط��ب��ه جهد  ول  ال�����ص��ق��اء  درك  ي��ث��ن��ي��ه 
البالء كرمي؛ ولكنه ل ي�صت�صيف الهم، 
وط��غ��ت  واإن جت����ربت  ال����ظ����روف  ي��ق��ه��ر 
ويك�صرها ب�صربه فت�صقط حتت اأقدامه 

كاأوراق اخلريف.

�إلى ماذ� تطمحني؟ 
اأبي  اإليه نظرة فخر من عني  اأطمح  ما 
اأما  واأمي هذا على ال�صعيد ال�صخ�صي. 
ب�صكل عام، فاإنني اأطمح اإلى اأن تالم�س 
ك��ت��اب��ات��ي ال��ق��ل��وب، وت��ك��ون ل�����ص��ان��اً بليغا 
ف�صيحا، يزرع قيم ويعزز مبادئ، ويعّزي 

ويوا�صي وميّتع القارئ .
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أنواع الكتابة: وظيفية وفنية وعلمية
الكتابة الوظيفية

وه�����ي ال���ك���ت���اب���ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع��ام��الت 
والبحوث  والتقارير،  الإداري��ة،  واملتطلبات 
الر�صمية يف  للكتابات  العلمية، وهي مهمة 
احلكومة،  ودواوي���ن  وال�صركات،  امل�صارف، 

وغريها.

الوظيفية الفنية
اأدب��ي  باأ�صلوب  هنا  الوظيفية  الكتابة  تتم 
وفني، وجمالت هذا النوع متعددة، منها: 
ف���ن ك��ت��اب��ة امل��ق��ال��ة، واإع������داد امل��ح��ا���ص��رات، 
والكلمات  ال�صخ�صية،  واملذكرات  والتعليق، 

الفتتاحية اأو اخلتامية.

األدبية الفنية
وهي نوع من اأنواع الكتابة يقوم على ك�صف 
الأحا�صي�س وامل�صاعر، والعواطف الإن�صانية، 

والبتكار يف الفكرة، وتخّيل املعاين.

عوامل إتقان الكتابة
وال�صرف. النحو  بقواعد  جيدة  • معرفة 

الكتب  ع��ل��ى  والط����الع  ال���ق���راءة  • ك���رة 
واملقالت وغريها.

للكتابة. منا�صبة  لغوية  ثروة  • توفر 
الإم���الئ���ي  ب��ال��ر���ص��م  م��ن��ا���ص��ب��ة  • م��ع��رف��ة 

املميز.
اأفكار عامة حول مو�صوع الكتابة. • توفر 

وع��الم��ات  الإع��راب��ي��ة  احل��رك��ات  • اإت��ق��ان 
الرتقيم.

جت����ارب  م����ن  وال�����ص����ت����ف����ادة  • الط��������الع 
الآخرين.

قالوا عن الكتابة
»ال����ك����ت����اب����ة غ�����رب�����ة، غ����رب����ة ع�����ن ال�����ص��ف��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ع��ت��ادة، غ��رب��ة ع��ن امل��األ��وف 
وال���ن���م���ط وال���ق���ال���ب اجل����اه����ز، غ���رب���ة ع��ن 
اخل�صومة  وعن طرق  ال�صائع  طرق احلب 
الإمي��ان��ي��ة  الطبيعة  ع��ن  غ��رب��ة  ال�����ص��ائ��ع��ة، 

للحزب ال�صيا�صي«.
»ال�صاعر الفل�صطيني مريد الربغوثي«

ك��اف  اأوك�����ص��ج��ني  الأر�����س  يف  اأن  »مثلما 
للب�صر، فهناك ورق وفكر وفن كاف لهم 
الأكل  اإن�صاين مثل  اأي�صا؛ فالكتابة حق 

واملعتقد«.
»الروائي ال�صعودي
حممد ح�صن علوان«

»الكتابة جتعل الن�صان دقيقا جدا«
الكاتب الإجنليزي
فران�صي�س بيكون
فهذا  ح��ق��ودا،  اأك���ون  عندما  الكتابة  »اأح���ب 

ي�صبه العط�صة اجليدة«.
الأديب الربيطاين
ديفيد هربرت لوران�س

العدد 225  |  09 جمادى جمادى الثاني 1439  |  1258 فبراير 2018



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

هدفي
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خريجون

الطبيب الشاعر شريف بقنه:
الطبيب يداوي جراح الجسد والشاعر يداوي جراح الروح

ريم العسيري

فيما يرى النا�س اأن الطبيب يداوي جراح 
النا����س، يرى هو اأن ال�ص���اعر ي���داوي جراح 
ال���روح، لكن املفارق���ة اأن يكون ه���و الثنان 
مع���ا،  �ص���اعرا وطبيب���ا،  ب���ل حت���ى مرتجما 
كما هو حال �ص���ريف بقنه، فهو خريج كلية 
الط���ب واجلراح���ة بجامع���ة املل���ك خال���د، 
مب�صت�صف���ى  الباطن���ي  الط���ب  واأخ�صائ���ي 
الق���وات امل�صلح���ة بخمي����س م�صي���ط، �صاعر 

ومرتجم.
يخت�ص���ر  ال�صع���ر  اإن  �صري���ف  يق���ول 
جم���ال الوج���ود ويق�صر احلقيق���ة املختبئة 
لالأ�صي���اء، اإن���ه ال�صلة بني ال���روح واجل�صد، 
الأر����س  ب���ني   ، واجلماع���ة  الواح���د  ب���ني 
وال�صماء. ف���اإذا اعتربنا اأن الطبيب يداوي 
ج���راح اجل�ص���د ف���اإن ال�صاعر ي���داوي جراح 

الروح واأكر. 

ما �لذي دفعك �إلى در��سة �لطب 
رغم مي�لك �لأدبية وح�سك �ملرهف 

ك�ساعر؟ 
وال�صع���ر  الط���ب  ممار�ص���ة  اأن  اأعتق���د 
اأن  اأوؤم���ن  ول  تتعار�ص���ان،  ول  تتج���اوران 
ال�صع���ر اأو الرواي���ة ميك���ن اأن يكونا وظيفة 
اأو تخ�ص�ص���اً على الرغ���م من وجود �صعراء 
وروائي���ني حملي���ني وعاملي���ني مم���ن جع���ل 
عمل���ه وتخ�ص�ص���ه مقت�ص���را عل���ى الكتابة، 
ب�صكله���ا  احلي���اة  وممار�ص���ة  فالتجرب���ة 
التلقائ���ي ب�صخبه���ا وهدوءه���ا،  الطبيع���ي 
ه���و ما ي�صقل الكتاب���ة احلقيقية. ووحدها 
الأ�صي���اء العظيمة ما يجعلن���ي اأكتب، ومن 

هذه الأ�صياء الطب.

ما �لذي علق يف ذ�كرتك
من مرحلة �لدر��سة �جلامعية؟

اأبه���ا العرو����س الفاتنة، �صبابه���ا ذات �صباح 
واملط���ر  الغ���روب،  عن���د  جباله���ا  جمي���ل، 
والغي���م والربد، واأخ���ريا الأ�صدقاء ويا لها 

من اأيام خالدة.

هل كان للجامعة ومر�حلها 
�لدر��سية دور يف �سناعة �سريف 

�ل�ساعر؟
الدرا�ص���ة اجلامعي���ة اأح���د الف�ص���ول املهمة 
م���ن  �صيئ���ا  �صكل���ت  وبالتاأكي���د  حيات���ي،  يف 

كتابتي ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر، لكن ل 
اأ�صتطي���ع اأن اأكون جازماً يف ه���ذه الناحية، 
ك���ون ال�صع���ر نت���اج م�صتم���ر غ���ري مبا�ص���ر 
للتجارب، وا�صتك�صاف بطيء لتخوم الروح. 

هل ملهنة �لطب
�أي تاأثري على �سعرك؟

الط���ب اأح���د اأكر التج���ارب الناج���زة اإثارة 
واحل���زن،  الف���رح  في���ه   يختل���ط  وتنوع���ا، 
الإجن���از والف�ص���ل، التح���دي وال�صت�ص���الم، 
واحلي���اة وامل���وت، وهك���ذا اأظ���ن اأن���ه ي���رتك 

اأثره.
ما �أهم م�ؤلفاتك ؟

جمموع���ة  الرن���ني«،  »مقتطع���ات   •

�صعرية �صدرت ع���ن املوؤ�ص�صة العربية 
للدرا�صات والن�صر، 2004، بريوت

• »م���دن العزل���ة«، جمموعة �صعرية، 
العربي���ة  املوؤ�ص�ص���ة  ع���ن  �ص���درت 

للدرا�صات والن�صر، 2007، بريوت.
• »خمتارات م���ن ال�صعر الأمريكي..
مرتجم���ة«.  �صعري���ة  اأنطولوجي���ا 
 ،2012 الغ���اوون،  دار  ع���ن   �ص���درت 

بريوت.

ما �لذي مييز �سريف �ل�ساعر
عن �سريف �لطبيب؟

يف كليهم���ا �صريف، وقد يك���ون غريي اأكر 
دقة مني للتفريق بينهما. 

�لطبيب يد�وي جر�ح �لنا�ض
فماذ� يفعل لهم �ل�ساعر؟ 

واإن�صاني���ة،  ال�صاع���ر لدي���ه مهم���ة كوني���ة   
ال�صع���ر يخت�ص���ر جم���ال الوج���ود ويق�ص���ر 
احلقيقة املختبئة لالأ�صياء، اإنه ال�صلة بني 
ال���روح واجل�ص���د، ب���ني الواح���د واجلماعة، 
اأن  ب���ني الأر����س وال�صم���اء. ف���اإذا اعتربن���ا 
الطبي���ب يداوي جراح اجل�صد فاإن ال�صاعر 

يداوي جراح الروح واأكر. 

متى بد�أت ترجمة �ل�سعر
وما �أهم جه�دك يف هذ� �جلانب؟

ب���داأت الرتجمة من���ذ ما يزي���د عن ع�صر 
�صن���وات بقليل، وكن���ت مهتم���اً يف البداية 

وبع���د  احلدي���ث،  الأمريك���ي  بال�صع���ر 
درا�ص���ة وحتليل ق���در جيد من���ه، اأ�صدرت 
ق���راءة  حتت���وي  �صعري���ة  اأنطولوجي���ا 
وترجم���ة لأه���م �صع���راء اأمري���كا يف املائ���ة 
ع���ام املا�صي���ة، �ص���در الكت���اب �صن���ة 2012 
ع���ن دار الغاوون بب���ريوت، ووجد اأ�صداء 

�صحفية ونقدية جيدة.
واأعم���ل الآن عل���ى كتاب اآخ���ر يحتوي 
ق�صائ���د �صعرية عاملية خمتارة من مدار�س 
�ص���دور  اأتوق���ع  خمتلف���ة،  زمني���ة  وحق���ب 

الكتاب قريباً  اإن �صاء اهلل. 

هل  ميكن �عتبار ترجمة �ل�سعر 
عملية �إبد�عية؟ 

ال����رتج����م����ة ال�������ص���ع���ري���ة م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا 
على  يجب  حيث  ع��دي��دة،  ونظرياتها 
املرتجم اأن ميلك اأدوات معرفية وا�صعة 
للغته الأ�صل، واأن يكون كذلك يف اللغة 
اإن  القول  ميكن  وللتب�صيط  الأ�صلية، 
النهائي  �صكلها  يف  املرتجمة  الق�صيدة 
يجب اأن تكون الق�صيدة كما لو اأنها مل 
ترتجم، واأن حتافظ على ذات املجازات 
وال���ص��ت��ع��ارات وال����وزن وال��رم��ز، وغري 
يف  بها  ُكتبت  التي   املقومات  من  ذل��ك 

لغتها الأ�صلية.

هل كان لك �أية �أن�سطة 
وم�ساركات �أدبية �أثناء �لدر��سة 

�جلامعية؟ 
نع���م، اأ�ص���درت كتابني حينه���ا، و�صاركت 
يف عدد من الأم�صيات والندوات الأدبية 
وغ���ري ذلك، لكن مل يُكن اأُي منها حتت 

مظلة اجلامعة.

كيف ت�فق بني مهنتك كطبيب 
و�سغفك بال�سعر و�لرتجمة؟

الطب مهنتي وهوايتي. وال�صعر والرتجمة 
هوايت���ي، وكل واح���د منهم���ا وق���ود لالآخ���ر. 
اأظ���ن اأن تق�صي���م الوق���ت مه���م ج���دا، كذلك 

ترتيب الأوليات.

ما �لدعم �لذي حتتاجه �مل��هب 
�ل�سعرية �لنا�سئة يف �جلامعات 

و�مل�ؤ�س�سات �لثقافية؟
يف  �صفي���ة  ال���ال  الأن�صط���ة  ثقاف���ة 
اجلامعات، ل ب���د اأن تكون اأكر ات�صاعا 
وحداث���ة مم���ا هي علي���ه الآن يف بالدنا، 
فالكثري من الأ�صم���اء ال�صعرية العاملية 
كانت بداياتها مبثل هذه الأن�صطة. اأما 
ع���ن املوؤ�ص�صات الثقافي���ة فاأنني متفائل 
هيكلته���ا  يف  تغي���ري  م���ن  يح���دث  مب���ا 

واأهدافها هذه الأيام.

وماذ� عن م�ساريعك �لثقافية 
�ملقبلة؟ 

اأعم���ل على كت���اب �صع���ري مرتجم منذ 
الع���ام 2017، وي�ص���م مئ���ة ا�ص���م �صع���ري 
مبئ���ة ق�صيدة من حول الع���امل. اأتوقع 
النته���اء منه هذا الع���ام، بالإ�صافة اإلى 

جمموعة �صعرية جديدة.

+ 
ق

فا
آ

إبراهيم ناجي  .. الطبيب الشاعر
 يجم���ع  كث���ري م���ن املبدع���ني الع���رب من���ذ 
الق���رون املا�صي���ة، بني ال�صع���ر والطب، من 
بينه���م اإبراهي���م ناج���ي ال���ذي  ول���د يف 31 
دي�صم���رب 18٩8، يف ح���ي �ص���ربا بالقاه���رة، 

وتويف عام 1٩53.
الط���ب  مدر�ص���ة  يف  ناج���ي  تخ���رج   
ع���ام 1٩22، وع���ني ح���ني تخرج���ه طبيبا يف 
ال�صح���ة،  وزارة  يف  ث���م  املوا�ص���الت،  وزارة 
وبعده���ا ع���نّي مراقب���ا للق�ص���م الطب���ي يف 
وزارة الأوق���اف. نهل م���ن الثقافة العربية 
القدمي���ة، ف�در�س العرو�س والقوايف، وقراأ 
دواوين املتنبيء واب���ن الرومي واأبي نوا�س 
وغريه���م  م���ن ال�صع���راء الع���رب، كم���ا نهل 

م���ن الثقاف���ة الغربية، فق���راأ ق�صائد �صيلي 
وب���ريون، واآخرين م���ن رومان�صي���ي ال�صعر 
الغرب���ي. ب���داأ حيات���ه ال�صعري���ة ع���ام 1٩26 
م���ن خ���الل ترجم���ة بع����س اأ�صع���ار الفريد 
دي مو�صيي���ه وتوما����س م���ور، ون�صره���ا يف 

ال�صيا�صة الأ�صبوعية.
وان�ص���م اإلى مدر�ص���ة اأبولو عام 1٩32 
الت���ي اأفرزت نخبة م���ن ال�صعراء امل�صريني 
والعرب الذين ا�صتطاعوا حترير الق�صيدة 
العربية احلديثة من الأغالل الكال�صيكية 
كان  املتوارث���ة.  والإيقاع���ات  واخلي���الت 
اإبراهي���م ناجي �صاعرا ميي���ل للرومان�صية، 
كما ا�صتهر ب�صعره الوجداين. وكان وكيال 

ملدر�ص���ة اأبولو ال�صعري���ة وتراأ�س من بعدها 
رابط���ة الأدباء يف م�صر يف الأربعينيات من 
الق���رن الع�صرين؛ ول���ه ق�صيدة »الأطالل« 

التي غنتها ال�صيدة اأم كلثوم.

بعض دواوينه وأعماله األدبية
.1٩34 الغمام،  • وراء 

.1٩44 القاهرة،  • ليايل 

.1٩48 الليل،  معبد  • يف 
.1٩53 اجلريح،  • الطائر 

اأعماله ال�صعرية الكاملة  • �ص���درت 
يف ع���ام 1٩66 بع���د وفاته عن املجل�س 

الأعلى للثقافة يف م�صر.

 
بطاقة
• د. �صريف بقنه

• اأخ�صائ���ي الط���ب الباطني 
مب�صت�صف���ى الق���وات امل�صلحة 

بخمي�س م�صيط .
• �صاعر ومرتجم

املوؤهالت العلمية:
• الب���ورد العربي )دكتوراه(  

الطب الباطني 2018
ال�صع���ودي  الب���ورد   •
)دكت���وراه( الط���ب الباطن���ي 

2017
و  ط���ب  بكالوريو����س   •
جراح���ة، جامعة امللك خالد، 

2007
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خريجون

آل ظافر: الجامعة بيتي األول..
والشهادة الدراسية ال تصنع موهوبا

تذكرت اأن عددا منهم رحلوا عن الدنيا، 
واأن اآخري���ن ل ا�صتطي���ع الو�صول اإليهم 
لأ�ص���األ ع���ن حاله���م. غف���ر اهلل مليته���م، 

واأح�صن حليهم، ونفع بعلمهم الأمة. 

ما �لذي كان مييز
�حلياة �جلامعية �آنذ�ك؟

كان مييزه���ا اجلدي���ة والعلمية، وهيب���ة 
العل���م واملعلم، وقيمة الأ�صت���اذ والعميد، 
كان مييزه���ا اأنن���ا تخرجن���ا بعل���م ناف���ع، 
ومتكن ناجع مبادتنا العلمية، نفخر به، 
ونباهي اأقراننا من اجلامعات الأخرى.

هل حظيت بالدعم من �أع�ساء
هيئة �لتدري�ض �آنذ�ك؟

ه���و  الأك���رب  الدع���م  اأ�صلف���ت، كان  كم���ا 
العلم���ي،  ومتكنه���م  الأ�صات���ذة  جدي���ة 
وهذا م���ا يطمح اإليه كل طالب وطالبة، 
اأ�صتاذات���ي  م���ن  تقدي���را  لحظ���ت  كم���ا 
ف���ور  ال�صعري���ة  ملوهبت���ي   واأ�صاتذت���ي 
علمهم بها، وحتفيزا ل متييزا يل مل�صته 

يف اآخر �صنتني جامعيتني.

كيف ط�رت  ذ�تك
�أثناء �لدر��سة �جلامعية؟

المعلقات.. عقود نفيسة من الشعر عالقة باألذهان
املعلق���ات، م���ن اأ�صهر ما كت���ب العرب يف 
ال�صع���ر، وق���د قي���ل له���ا معلق���ات لأنه���ا 
مث���ل العق���ود النفي�صة تعل���ق بالأذهان، 
ويق���ال اإن ه���ذه الق�صائ���د كان���ت تكت���ب 
مب���اء الذهب وتعلق عل���ى اأ�صتار الكعبة 
ه���ذه  وتعت���رب  الإ�ص���الم،  جم���يء  قب���ل 
الق�صائد اأروع واأنف�س ما قيل يف ال�صعر 
العربي القدمي؛ لذلك اهتم النا�س بها 
ودونوه���ا وكتبوا �صروحا لها، وهي عادة 
م���ا تب���داأ بذك���ر الأط���الل، وتذك���ر ديار 
حمبوبة ال�صاعر وكانت �صهلة احلفظ.

واملعلق���ات لغ���ة م���ن الِعْل���ق: وه���ي 
ب���ه،  تظ���ّن  علي���ك،  يك���رم  ال���ذي  امل���ال 

���ة. وم���ا علي���ه  تق���ول: ه���ذا ِعْل���ُق م�صَنّ
علق���ٌة اإذا مل يكن عليه ثياب فيها خري، 
والِعْل���ُق ه���و النفي�س م���ن كّل �صيء، ويف 
حدي���ث حذيفة: »فما بال هوؤلء اّلذين 
ي�صرقون اأعالقن���ا« اأي نفائ�س اأموالنا. 

والَعلَق هو كّل ما ُعِلّق.

شعراء المعلقات
• امروؤ القي�س.

• طرفة بن العبد.
• احلارث بن حلزة.

• عمرو بن كلثوم.

• عنرتة بن �صداد.

• زهري بن اأبي �صلمى.
• لبيد بن ربيعة.

• النابغة الذبياين.
• الأع�صى.

المعلقات العشر
• ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب وَمْنِزِل،

لمروؤ القي�س.
• خلولة اأطالل بربقة تهمد،

ل�طرفة بن العبد.
• اآَذَنتَن�ا ِبَبينه�ا اأَ�ص�َم��اُء ،

للحارث بن حلزة.
ْوَفى ِدْمَن�ٌة مَلْ َتَكلَّ�ِم، • اأَِمْن اأُِمّ اأَ
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لزهري بن ابي �صلمى.
َبِحْيَن�ا، • اأََل ُهِبّي ِب�َصْحِنِك َفا�صْ

لعمرو بن كلثوم.
ِم، َعَراُء مْن ُمَت�َرَدّ • َهْل َغاَدَر ال�ُصّ

لعنرتة بن �صداد.
ُلَّها َفُمَقاُمَه�ا، َياُر حَمَ • َعَفِت الِدّ

للبيد بن ربيعة.
• ودع هريرة اإن الركب مرحتل،

لالأع�صى.
• اأقفر منا اأهله ملحوب،

ل�عبيد بن الأبر�س.
• يا دارمية بالعلياء وال�صند،

للنابغة الذبياين.

ط���ورت ذات���ي بالتزام���ي الت���ام والكامل 
اإيل  اأ�صن���د  م���ا  كل  وا�صتيع���اب  بفه���م 
تعلم���ه ووعيه م���ن مواد، من���ذ اأول يوم 
دخلت فيه اجلامع���ة، حتى اأنني مازلت 
اأحتفظ مبذكرات���ي ودفات���ري وكتب���ي، 
ال���ورق  م���ن  ق�صا�ص���ة  باأ�صغ���ر  وحت���ى 
كتب���ت عليه���ا معلومة اأوفائ���دة؛ لتبقى 
مرجع���ا ونربا�ص���ا اأعود اإلي���ه كلما دعت 

احلاجة.

كيف ت�سفني عالقتك
باجلامعة بعد �لتخرج؟ 

فاجلامع���ة  باملمت���ازة؛  اأ�صفه���ا  عالق���ة 
م���ا زال���ت تدع���وين لبع����س املنا�صب���ات 
ق�صائ���دي  لتق���دمي  والفعالي���ات 
وامل�صارك���ة به���ا، وه���ذا بحد ذات���ه �صرف 
كب���ري يل اأتقل���ده من جامعت���ي، ويثبت 
يل يوم���ا بع���د ي���وم اأنه���ا مازال���ت بيت���ي 
الأول ال���ذي ل ميك���ن اأن اأهج���ره، ول 
يف  ا�صتم���ر  واأن  اأحب���ه  اأن  اإل  اأ�صتطي���ع 

التوا�صل معه.

در�ست �ملاج�ستري يف �لإد�رة 
�لرتب�ية، ملاذ� هذ� �لتخ�س�ض 

على �لرغم من مي�لك  �لأدبية؟

التخ�ص�صات الرتبوية هي التخ�ص�صات 
واملعلم���ات  للمعلم���ني  فق���ط  املتاح���ة 
لإكم���ال  الداخل���ي؛  اليف���اد  لئح���ة  يف 
درا�صته���م العليا، على ح���د علمي، لذلك 
امل���واد  اأح���د  من اختي���ار  ب���دا  اأج���د  مل 
الرتبوي���ة لإكم���ال تعليم���ي واحل�ص���ول 
على الرتقية املرتبطة باملوؤهل اجلديد، 
لك���ن ه���ذا ل يعن���ي اأنن���ي اأج���ربت عل���ى 
ه���ذا التخ�ص�س اأو اأنن���ي مل اأ�صتفد منه، 
فق���د كان تخ�ص�ص���ا رائع���ا ومفي���دا جدا 
مل�صريتي املهني���ة اآنذاك كمديرة مدر�صة 
ومعلم���ة، ا�صتف���دت منه كث���ريا وفتح يل 
املزي���د م���ن الآف���اق لإكم���ال الدكت���وراه 
بق�صم الفل�صفة الرتبوية م�صتقباًل باإذن 
واللغ���وي  الأدب���ي  تخ�ص�ص���ي  اأم���ا  اهلل. 
فل���م اأنقط���ع ع���ن ال�صت���زادة م���ن العل���م 
في���ه اأب���دا؛ فاأن���ا  قارئ���ة جي���دة، ول���دي 
مكتبة �صخمة مبن���زيل للبحث والتزود 

امل�صتمر، وهلل احلمد. 

ما �لدعم �لذي حتتاجه
�مل��هب �لأدبية �لـنا�سئة؟

اإل����ى  اأول  الأدب�����ي�����ة  امل�����واه�����ب  حت����ت����اج 
اكت�صافها ثم ح�صرها وتوجيهها وجهة 
�صليمة، وتقدمي الدعم املنا�صب لها من 
والتحفيزية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال��ن��اح��ي��ت��ني 

حتى تنمو وتتقدم.

ما هي �مل�سرعات �لعلمية 
و�لثقافية �لتي تعتزمني 

تنفيذها م�ستقبال؟
ل���دي الكثري م���ن امل�صاريع التي اأعمل 
عل���ى اإجنازه���ا، والتي اأمتن���ى اأن ترى 
النور خالل الفرتة القريبة القادمة، 
ال�صع���ري  دي���واين  طباع���ة  ومنه���ا 
الق���ادم، واإن�صاء �صال���ون ثقايف خا�س 

باملراأة يف منطقة ع�صري.

ما ن�سيحتك للطالبات �مل�ه�بات
يف جمال �لكتابة �لأدبية؟

تق���راأ  اأن  اأدبي���ا  للموهوب���ة  ن�صيحت���ي 
وتقراأ وتقراأ، ثم تكتب؛ لأنه ل حمتوى 

اأدبي جيد و قيم بال ثقافة.

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

ريم العسيري

باملتو�صط���ة  املعلم���ة  الأديب���ة  اعت���ربت 
تعلي���م  ملكت���ب  والثانوية 1٩ التابع���ة   25
خمي����س م�صي���ط، خريج���ة بكالوريو����س 
الإدارة  وماج�صت���ري  العربي���ة  اللغ���ة 
والإ�ص���راف الرتبوي  الأ�صت���اذة زهرة اآل 
ظاف���ر، اأن هناك فرقا كب���ريا بني �صاعر 
مثق���ف لغويا وم�صقول علميا بالدرا�صة 
�ص���يء  اأي  يعم���ل  مل  والتعليم، واآخ���ر 
لتطوير نف�صه وموهبته. وك�صفت خالل 
احل���وار ال���ذي اأجرت���ه معه���ا »اآف���اق« اأن 
عالقته���ا باجلامعة ممتازة، ومل تنقطع 
زال���ت  واأن اجلامعة م���ا  التخ���رج،  بع���د 

بيتها الأول الذي ل ميكن اأن تهجره.

ما �ل�سر يف �ختيارك لتخ�س�ض
�للغة �لعربية لدر��سته

يف مرحلة �لبكال�ري��ض؟ 
يف احلقيق���ة، كان ل���دي مي���ول اأدبي فني 
من���ذ الطفول���ة لكتاب���ة ال�صع���ر وتذوق���ه 
مال���ه  ول���كل  واخل���ط،  للر�ص���م  ومي���ول 
عالق���ة باجلمال والإب���داع؛ فتخ�ص�صت 
يف امل�صار الأدبي بالثانوية، ومن ثم ق�صم 
اللغ���ة العربي���ة بكلي���ة الآداب والرتبية؛ 
املالئم ملي���ويل  الق�ص���م  كان  لأن���ه 
وموهبتي، واأذكر اأنني در�صت فيه ب�صغف 
وح���ب ورغب���ة كب���رية دفعتن���ي للتف���وق 
واحل�ص���ول عل���ى اأعلى الدرج���ات، وكنت 
من الأوائل على الدفعة اأثناء تخرجي.

هل خدمت �لدر��سة
م�هبتك �ل�سعرية؟

الدرا�ص���ة ل متن���ح الإن�ص���ان موهب���ة ل 
ميلكها م���ن الأ�صا�س؛ فق���د كنت اأقر�س 
ال�صع���ر  منذ �صن العا�ص���رة، ولكن هناك 
ب���ني �صاع���ر مثق���ف لغوي���ا  ف���رق كب���ري 
وم�صق���ول علمي���ا بالدرا�ص���ة والتعلي���م، 
واآخ���ر مل يعم���ل �صيئ���ا لتطوي���ر نف�ص���ه 

وموهبته.

ما �لذي علق بذ�كرتك
من مرحلة �لدر��سة �جلامعية؟

20عام���ا  فمن���ذ  واملث���ري،  الكث���ري  عل���ق 
وتعلق���ت  واأ�صاتذت���ي  اأ�صتاذات���ي  اأحبب���ت 
به���م  كنم���اذج اأحتذيها ط���وال حياتي يف 
العلم والعمل، وكنت ومازلت اأحزن كلما 

 
بطاقة

• زهرة  اآل ظافر
• معلمة باملتو�صطة 25 والثانوية 1٩ 

بالر�صرا�س.

المؤهالت
• ماج�صتري الإدارة والإ�صراف 

الرتبوي، 1433.
• بكالوريو�س اللغة العربية، 1423

اجلوائز
• جائزة جامعة امللك خالد للتعلم 

الإلكرتوين.
• جائزة اأبها للم�صابقة الثقافية 

مبرتبة التميز على م�صتوى كليات 
املنطقة.

• جائزة اأبها لل�صعر الف�صيح.
• جائزة طالب وطالبات الدرا�صات 

العليا عن خطة بحثي لدرجة 
املاج�صتري، وعدد من اجلوائز بعدد 

من املجالت واملنا�صبات.

الع�صويات
• عملت ع�صوا بلجنة ال�صرد 

وال�صعر بنادي اأبها الأدبي »اإبداع« 
لعدة �صنوات ثم ع�صوا الآن باللجنة 
الن�صائية للنادي. وع�صوا باجلمعية 

العمومية للنادي وباجلمعية العربية 
ال�صعودية للثقافة والفنون، وع�صوا 

�صابقا بعدد من مراكز التدريب 
والتطوير.

• اأقامت الكثري من الأم�صيات 
والأ�صبوحات ال�صعرية، و�صاركت 

باإدارة عدد من  الفعاليات 
واملوؤمترات الثقافية.

الر�صم: معلقة اأمروؤ القي�س.. اإحدى اللوحات الطباعية للفنان العراقي ال�صهري �صياء العزاوي التي ر�صم فيها املعلقات يف �صل�صة من اللوحات.
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رياضة

عبداهلل الجود 
بالمركز األول

في سباق المحترفين 
المواطنين.. واإلثيوبي

»تاميرا موال« يطير 
بجائزة المليون ريال

أسعد أبو قاعود

كم   21 م�صار  املحرتفني  �صباق  يف  الأول  باملركز  م��ول«  »ت��ام��ريا  الإثيوبي  ال��ع��داء  ف��از 
مباراثون الريا�س الدويل، ال�صبت املا�صي، وح�صل على جائزة قدرها مليون ريال.

املحرتفني  �صباق  يف  الأول  باملركز  اجل��ود«  »ع��ب��داهلل  ال�صعودي  املت�صابق  ف��از  كما 
)املواطنني( م�صار 21 كم وح�صل على جائزة ال�صيارة.

الذي  ال��دويل«،  الريا�س  »م��اراث��ون  �صباق  املا�صي  ال�صبت  انطلق �صباح  وك��ان قد 
تنظمه الهيئة العامة للريا�صة، والذي يعد اإحدى املبادرات التي اأعلنها رئي�س جمل�س 
بن  تركي  ال�صعودية  العربية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�صة  العامة  الهيئة  اإدارة 

عبداملح�صن اآل ال�صيخ يف الفرتة القريبة املا�صية.
ووجه »اآل ال�صيخ« بتخ�صي�س جوائز �صخمة، تعد الأكرب والأ�صخم على م�صتوى 
العامل، يف مثل هذه املناف�صات، وذلك بتقدمي مبلغ مليون ريال للفائز باملركز الأول، 
ومليون ريال اآخر لبقية املراكز الأخ��رى، اإ�صافة اإلى تخ�صي�س ثالث �صيارات جوائز 
�صعوديني  م��ن  مت�صابق  األ��ف   30 ال���  لقرابة  ع��دده��م  و�صل  ال��ذي��ن  للمت�صابقني  عينية 

ومقيمني، وكذلك من عدائني دوليني من خمتلف دول العامل.
ويعترب �صباق »ماراثون الريا�س الدويل« اأحد الأحداث الريا�صية النوعية التي 
وزي��ادة  املختلفة  الريا�صية  الأل��ع��اب  ثقافة  لن�صر  وتنفيذها،  لإقامتها  الهيئة  �صعت 
الريا�صة  ممار�صة  على  املجتمع  حتفيز  و   ، املتنوعة  الريا�صات  ممار�صة  على  الإقبال 

بكافة اأ�صكالها واأنواعها.
ومت حتديد نقطة النطالق يف �صباق ماراثون الريا�س الدويل من ا�صتاد جامعة 
امللك �صعود، حيث اأقيم على ثالث فئات خمتلفة، الأولى �صباق املحرتفني وتبلغ م�صافته 
21 كم، والثانية �صباق 8 كم، و�صيكون خم�ص�صا للهواة وكذلك للكرا�صي املتحركة، اأما 

ال�صباق الأخري فيبلغ طوله 4 كم و�صيكون خم�ص�صا لفئة املبتدئني.

»البلوي« صاحب
الـ 79 عاما يكمل 
السباق.. ويواعد 

التكريم
اأك���م���ل ال���ع���م خ��ل��ف ال��ب��ل��وي، 
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 7٩ ع��ام��ا، 
���ص��ب��اق ال�����21 ك��م يف م��اراث��ون 
اأقيم  ال��ذي  ال��دويل  الريا�س 
وقالت  املا�صي،  ال�صبت  �صباح 
اأن��ه  للريا�صة  العامة  الهيئة 
���ص��ي��ت��م ت��ك��رمي ال��ع��م »خ��ل��ف« 

خالل حفل تتويج الأبطال.
وك����ان ���ص��ب��اق »م���اراث���ون 
ال����ري����ا�����س ال����������دويل« ال�����ذي 
ت���ن���ظ���م���ه ال����ه����ي����ئ����ة ال���ع���ام���ة 
ل��ل��ري��ا���ص��ة ق��د ان��ط��ل��ق �صباح 
ال�����ص��ب��ت امل���ا����ص���ي، وه����و يعد 
اإح����دى امل���ب���ادرات ال��ت��ي اأع��ل��ن 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ن��ه��ا 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ري��ا���ص��ة 
رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة الأومل����ب����ي����ة 
بن  تركي  ال�صعودية،  العربية 
عبداملح�صن اآل ال�صيخ، خالل 

الفرتة القريبة املا�صية.
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رياضة

ح�صود بانتظار الت�صجيل يف املاراثون .. وانطالق ال�صباقات
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زيارة مدير الجامعة
لجمعية األطفال المعاقين
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حوار

أكد حصول »الصيدلة« على االعتماد األكاديمي قريبا.. 
د.الصيعري: أطلقنا »الصيدلية االفتراضية«
و »التعليم النشط« لتعزيز قدرات الطالب

مشهور العمري

باجلامعة،  ال�صيدلة  كلية  عميد  اأك��د   
�صعي  ال�صيعري،  الدكتور عبدالرحمن 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى الع���ت���م���اد 
مبينا  ذل��ك،  واقرتابها من  الأك��ادمي��ي 
ال�صيدلية  برنامج  اأطلقت  الكلية  اأن 
الف��رتا���ص��ي��ة؛ ل��ت��دري��ب ال��ط��الب قبل 
ينعك�س   الم��ت��ي��از، مم��ا  �صنة  ان��ط��الق  
اإي����ج����اب����اً ع���ل���ى م�������ص���ت���واه���م الإدراك��������ي 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي، ب���ج���ان���ب ت��غ��ي��ري ط���رق 
اإلى  التقليدية  من  التدري�س  وو�صائل 

طرق وو�صائل التعليم الن�صط.

حدثنا عن �لتط�ر �لعلمي
يف �لكلية؟ 

احل����دي����ث ع����ن ال����ت����ط����ور ال���ع���ل���م���ي يف 
ال��ك��ل��ي��ة ي��ح��ت��اج اإل�����ى اإ����ص���ه���اب، وذل���ك 
الكلية على  داأب��ت  التي  املجالت  لتعدد 
ت��ط��وي��ره��ا، ح��ي��ث ت��ع��ددت اإجن��ازات��ه��ا. 
ففي امل��ج��ال الأك���ادمي���ي، مت ب��ع��ون اهلل  
ت��ع��دي��ل اخل���ط���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ط��الب 
دكتور  )ب��رن��ام��ج  م�صار  الم��ت��ي��از  �صنة 
����ص���ي���ديل( وم�������ص���ار ب���رن���ام���ج )ال��ع��ل��وم 
املعايري  مع  متا�صيا  وذلك  ال�صيدلية( 
العاملية؛ ولت�صبح متنا�صبة مع التعليم 
ال�����ص��ي��ديل امل��ت��ط��ور، وذل����ك لأه��م��ي��ت��ه 
البالغة، كون خمرجه التعليمي ي�صبح 
يف متا�س مبا�صر مع اخلدمة املجتمعية 

التوعوية منها والعالجية.
وافتتاح  ا�صتحداث  اأي�صا  مت  وق��د 
)ال�����ص��ي��دل��ي��ة الف���رتا����ص���ي���ة( وال���ت���ي 
حت����اك����ي ����ص���ي���دل���ي���ات امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، 
تنظيما  اخل��ا���س،  القطاع  و�صيدليات 
وتطبيقا، وذلك ليتم  تدريب الطالب 
مما  المتياز؛  �صنة  انطالق  قبل  فيها 
ينعك�س  اإيجابا على م�صتواهم الإدراكي 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي خ����الل ف����رتة ال��ت��دري��ب 
امل��ق��ررة،  وك��ذل��ك فقد مت تغيري طرق 
الدرا�صية  التدري�س للمقررات  وو�صائل 
م����ن ال����ط����رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإل������ى ط���رق 
وو�صائل التعليم الن�صط، �صعيا للو�صول 

اإلى امل�صتويات املاأمولة يف جودة التعليم 
النظري والتطبيقي وجودته.

ويف جم���ال ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، فقد 
كمقرر  التخرج  بحث  م��ادة  اعتماد  مت 
درا�����ص����ي  ل��ط��الب وط���ال���ب���ات امل�����ص��ت��وى 
ال��درا���ص��ي ال��ع��ا���ص��ر و الأخ����ري، وك��ذل��ك 
ال����ف����رتات ال��ب��ح��ث��ي��ة ل���ط���الب ب��رن��ام��ج 
)دك����ت����ور ����ص���ي���ديل(، ح���ي���ث ت���ق���وم ك��ل 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 
ب���ع���م���ل ب���ح���ث ع���ل���م���ي وف������ق امل���ع���اي���ري 
اأحد  اإ���ص��راف  ال��الزم��ة  حتت  الدرا�صية 
املعني،  بالق�صم  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
خالل  بحثي  كمل�صق  عر�صها  يتم  ثم 
البحث  )ليوم   امل�صاحبة  العمل  ور�صة 
لتن�صيط  الكلية  اأق��رت��ه  ال��ذي  العلمي( 
وتدوير ومناق�صة مثل هذه الفعاليات.

وق�������د مت ع����م����ل م�����ا ي����زي����د ع��ل��ى 
ال��ع��ام��ني  خ�����الل  ط���الب���ي  ب���ح���ث   100
يف  بع�صها  ن�صر  املا�صيني،  الدرا�صيني 

جمالت علمية حمكمة. 
اأم�����ا يف جم����ال خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، 
فنظمت الكلية برنامج توعوي تثقيفي 
حتت  وا�صتخداماتها  الأدوي����ة  باأهمية 
م�صمى )دواوؤك ... نهتم به( بال�صراكة 
م���ع م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ن��ه��دي ال��ط��ب��ي��ة، ك��ان 
هدفه  توعية وتثقيف املجتمع بالأدوية 

والطرق ال�صحيحة ل�صتخداماتها.
وقد ا�صتفاد من هذا  الربنامج ما 
يزيد عن 5000 األف �صخ�س من خالل 
االحتكاك املبا�سر، حيث مت توزيع نقاط 
اإر�صادية يف اأماكن التجمعات ال�صكانية، 

ومراكز الت�صوق الكربى وخالفه.
اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن الكلية تقوم 
مب�����ص��ارك��ات ف��اع��ل��ة واإ���ص��ه��ام��ات كبرية 
بالعمل  املتعلقة  العاملية  الأي���ام  خ��الل 
ال�صحي، كاليوم العاملي لل�صكري الذي 
ت�صهم ال��ك��ل��ي��ة ف��ي��ه م��ن خ���الل ب��رام��ج 

توعوية وك�صفية وعالجية متطورة .
ت��ق��دم خدمة  الكلية  ف���اإن  وك��ذل��ك 
جمتمعية طبية من خالل امل�صت�صفيات 
احل����ك����وم����ي����ة واخل�����ا������ص�����ة ب���امل���ن���ط���ق���ة 
وخ����ارج����ه����ا، وذل�������ك ب���ع���م���ل ع������دد م��ن 

أكاديميا
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حوار

ال�صيادلة  من  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
ال�صريريني املميزين جنبا اإلى جنب مع  
الأطباء وم�صاركتهم  يف عمل اخلطط 
ال��ع��الج��ي��ة ورف�����ع م�����ص��ت��وى ال��رع��اي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة وال�����ص��ي��دلن��ي��ة وال��دوائ��ي��ة يف 

امل�صت�صفيات. 

ماهي �أبرز م�سروعاتكم 
�مل�ستقبلية؟ 

تعمل الكلية حاليا على حتديث اخلطة 
الدرا�صية ب�صكل عام، حر�صا منها على 
م��واك��ب��ة اأح������دث اخل���ط���ط ال��درا���ص��ي��ة 
ال�������ص���ي���ديل يف اجل���ام���ع���ات  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

العالية  ذات اخلربات  والعاملية  املحلية 
واملتطورة يف هذا املجال.

ك���م���ا ي���ج���ري ال���ع���م���ل ل��ل��ح�����ص��ول 
ع��ل��ى الع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي ل��ل��ربام��ج 
الدرا�صية يف جمال التعليم ال�صيديل، 
اعتماد  هيئة  قبل  م��ن  ي�صدر  وال���ذي 
املتحدة  التعليم ال�صيديل يف الوليات 

الأمريكية وكندا.
اإ����ص���اف���ة اإل�����ى ع��ق��د ����ص���راك���ات مع 
موؤ�ص�صات توريد وبيع الأدوية يف جمال 
والتعليم  والطالبات  الطالب  تدريب 
امل�صتمر، كان اآخرها توقيع  الكلية عقد 
الطبية  ال��ن��ه��دي  موؤ�ص�صة  م��ع  ���ص��راك��ة 

وق��ري��ب��ا ج��دا  ال���ربام���ج.  ه���ذه  لتفعيل 
�صوف يتم توقيع عقد �صراكة مع �صركة 

)اي ليلي( الأمريكية. 

ما �ل��سائل �لتي تعتمدها �لكلية 
للت���سل مع �لطالب؟ 

كافة  تذليل  ج��دا  واملهم  البديهي  من 
ال�����ص��ع��وب��ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ط���الب، 
وم��ع��رف��ة امل���ع���وق���ات ال��ت��ي حت����ول دون 
م�صاكلهم،  وح���ل  ال��ع��ل��م��ي  حت�صيلهم 
وا���ص��ت��ج��اب��ة ل��ذل��ك ف��ق��د ح��ر���ص��ن��ا على 
املفتوح  ال��ب��اب  �صيا�صة  تفعيل  اأه��م��ي��ة 
ل�صتقبال الطالب يف اأي وقت، ومقابلة 

دون  مبا�صرة  ووك��الئ��ه��ا  الكلية  عميد 
حواجز اأو حتفظات، حيث مت تخ�صي�س 
���ص��اع��ت��ني م����ن ك����ل ي������وم، ي���ت���م ف��ي��ه��م��ا 
لآرائهم  وال�صتماع  الطالب  ا�صتقبال 
اإلى  بالإ�صافة  ومطالبهم.  و�صكواهم 
ذلك فاإن الكلية اأتاحت التوا�صل معهم 
اأو  تويرت  يف  الكلية  ح�صاب  طريق  عن 

الر�صائل الن�صية الق�صرية . 

كلمة ت�جهها لطالب وطالبات 
�ل�سيدلة ؟ 

الكلية يعلمون  جميع طالب وطالبات 
ومكانتها  ودوره�����ا  ال�����ص��ي��دل��ة  اأه��م��ي��ة 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، وي����درك����ون اأن��ه��ا 
ال�صحية،  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  اأ���ص��ع��ب  م��ن 
املختلفة  والفنون  العلوم  لتعدد  وذلك 
والنباتات،  والعقاقري  الكيمياء  كعلوم 
التطبيقية  اجل��وان��ب  اإل���ى  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال���ع���ال���ي���ة،  احل�������ص���ا����ص���ي���ة  ذات  امل���ه���م���ة 
املالم�س  ال�صريري  العمل  كممار�صة 
لح���ت���ي���اج���ات امل���ر����ص���ى داخ�����ل وخ����ارج 
وك��ذل��ك  امل��ت��ن��وع��ة،  ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت 
ال���ت���ن���وع ال��ك��م��ي وال��ك��ي��ف��ي ال���ه���ائ���ل يف 
امل��ن��ت��ج��ات ال���دوائ���ي���ة وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
واحل����اج����ة اإل�����ى احل�������س امل��ه��ن��ي اجل���اد 
ال���ذات���ي���ة  وتلم�س  ال���رق���اب���ة  وحت��ق��ي��ق 

امل�صوؤولية  وا�صت�صعار  املهنة  اأخالقيات 
الدينية والوطنية.

ل��ذل��ك اأدع��وه��م ل��ب��ذل امل��زي��د من 
اجلهد واملثابرة، واحلر�س على تطوير 
التخ�ص�صية  املعلومات  وزي���ادة  ال��ذات 
عند  ي��ت��وق��ف��وا  ل  واأن  وال���ث���ق���اف���ي���ة،  
م��ا ي��ط��رح  يف امل��ح��ا���ص��رات وامل���ق���ررات 
ال���درا����ص���ي���ة وال����درو�����س ال��ع��م��ل��ي��ة، بل 
ي�صعوا دائما اإلى تو�صيع مداركهم من 
خ���الل ال��ب��ح��ث والط������الع؛ ك���ون ه��ذا 
ل  التي  التخ�ص�صات  م��ن  التخ�ص�س 
هو  ب��ل  اخ���رتاع  اأو  معلومة  عند  تقف 

متجدد بطبيعته.

»�ل�سيدلية �لفرت��سية«.. حتاكي �سيدليات �مل�ست�سفيات و�لقطاع �خلا�ض، تنظيما وتطبيقا، لتدريب �لطالب فيها قبل �نطالق �سنة �لمتياز
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تحقيق مصور

جولة في كلية الصيدلة
واستعراض ألراء الطالب.. وردود العميد

خ�������الل ج���ول���ت���ه���ا يف م������راف������ق ك��ل��ي��ة 
ا�صتطلعت  عميدها،  برفقة  ال�صيدلة 
»اآفاق« الطالب حول ما يواجهون من 

م�صكالت، وما يقرتحون من حلول.

 مشكلة اللغة اإلنجليزية 
ي��رى ع��دد م��ن ال��ط��الب اأن اأك���رب حتد 
ي����واج����ه ال����ط����ال����ب، ي��ت��م��ث��ل يف ال��ل��غ��ة 
ال��ت��دري�����س  اأن  م��ب��ي��ن��ني  الإجن���ل���ي���زي���ة، 
ي���ت���م ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، م��ت��ف��ق��ني 
م���ق���ررات  اأن  ع��ل��ى  ن��ف�����ص��ه،  ال���وق���ت  يف 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ال��ت��ي در���ص��وه��ا يف 
ال�����ص��ن��ة الأول��������ى، ح�����ص��ن��ت ق��ل��ي��ال من 
ل��ك��ن��ه��ا مل تكن  ال��ل��غ��ة،  م�����ص��ت��واه��م يف 
ك��اف��ي��ة، واأرج���ع���وا ذل���ك ل��ع��دة اأ���ص��ب��اب، 
اأول��ه��ا اخ��ت��الف م��ن��اه��ج ال��ل��غ��ة وك��ف��اءة 
الأ�صاتذة، وتغريهم يف الف�صل الواحد، 
اللغة  تدري�س  اأهمية  ب�صرورة  منادين 
واأ�صاتذة  دك��ات��رة  قبل  من  الإجنليزية 

يتحدثون بالإجنليزية كلغة اأم.  

رد العميد:
ب���داي���ات ه����ذه امل�����ص��ك��ل��ة ت���رج���ع مل��ق��اع��د 
ح�صول  ع��دم  اأن  حيث  ال��ع��ام،  التعليم 
ب�صكل جيد،  اللغة  تعليم  الطالب على 
يوؤدي ل�صطدام الطالب خالل دخوله 
تدري�س  بطريقة  التح�صريية،  ال�صنة 
ل  التدري�س  هيئة  واأع�����ص��اء  خمتلفة، 
ي��ت��م��ك��ن��ون ح��ق��ي��ق��ة م���ن ت��ق��وي��ة لغتهم 
وح�����ص��ول��ه��م ع��ل��ى ال��ف��ائ��دة م��ن خ��الل 
هذه  وح��ل  التح�صرية،  ال�صنة  مناهج 
امل�����ص��ك��ل��ة ك��م��ا ذك���ر ب��ع�����س ال���ط���الب يف 
قبل  م��ن  التح�صريية  ال�صنة  تدري�س 

دكاترة اأقوياء يف هذا املجال.
واجلامعة ت�صعى لإعادة النظر يف 
ب��داأت  حيث  الإجنليزية،  اللغة  مناهج 
فعال يف ا�صتقطاب  حما�صرين لغتهم 
الأم اإجنليزية، و�صيتم تدريجيا جتاوز 

هذه امل�صكلة خالل ال�صنوات القادمة.

تخصيص ساعات للتدريب
ن���������ادى ب���ع�������س ال������ط������الب ب���������ص����رورة 
درا���ص��ي  ف�����ص��ل  اأو  ���ص��اع��ات  تخ�صي�س 
للتدريب يف ال�صيدليات وامل�صت�صفيات؛ 
من  ف��ي��ه  ي��ت��م  وم���ا  تخ�ص�صهم  ل��ف��ه��م 

تطور علمي ميداين عاملي. 

رد العميد
التدريب  اأتفق مع الطالب يف �صرورة 
عموما  اجلامعة  ط��الب  لكل  امل��ي��داين 
ول�����ط�����الب ال���ت���خ�������ص�������ص���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
افتتاح  مت  ال�صيدلة  كلية  ويف  خا�صة، 
)ال�����ص��ي��دل��ي��ة الف���رتا����ص���ي���ة( وال���ت���ي 
حتاكي �صيدليات امل�صت�صفيات والقطاع 
اخلا�س تنظيماً وتطبيقاً؛ وذلك ليتم  
تدريب الطالب فيها قبل انطالق �صنة 

المتياز.

أنشطة
نادي دواء

اخلريجني  �صوق  تهيئة  دورة  نظم   •
اإلى �صوق العمل بامل�صت�صفى ال�صعودي 

الأملاين، وا�صتفاد منها 100 طالبة.
مب�صاركة  ال�صيدلية  ديوانية  نظم   •

70 طالبة وع�صوة هيئة تدري�س.
الطبية،  احل��ق��ن  ور���ص��ة عمل  عقد   •

وا�صتفاد منها 60 طالبة.
ب��الأدوي��ة  التوعوي  الربنامج  اأق��ام   •
وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا ل��ع��ام��ة اجل��م��ه��ور يف 
م��ول  واأ����ص���داف  امل�صنني  دار  م��ن  ك��ل 

وجمعية اآباء وع�صري مول.
• نظم يوم البحث العلمي الرابع.
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ينظم موسما ثقافيا في كل فصل
قسم التاريخ..

28 عاما من إثراء الوطن 
بكوادر مؤهلة

نخبة من ع�صوات التدري�س بالق�صم  
قدمن حما�صرات هادفة، ا�صتهدفت 
طالبات املرحلة املتو�صط و الثانوية 
م�صيط، ت�صمنت  وخمي�س  اأب��ه��ا  يف  
م���و����ص���وع���ات ع������دة م���ث���ل خم��اط��ر 
الأج�����ه�����زة الإل���ك���رتون���ي���ة واآث���اره���ا 
الثانوي  طالبات  وتعريف  ال�صلبية، 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����رتوين، واأن��ظ��م��ة 
وواجبات  وحقوق  اجلامعة،  ولوائح 

الطالبة داخل احلرم اجلامعي.
ينظم  الق�صم  اأن  اإل���ى  واأ���ص��ارت 
دار  اإل����ى  ط��الب��ي��ة  رح����الت  �صنوياً  

الأيتام ودار امل�صنني ودار الرعاية.
الأن�صطة  م��ن  ع���ددا  يقيم  كما 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة داخ��������ل ال���ك���ل���ي���ة م��ث��ل 
ا�صت�صافة بع�س الطبيبات للتوعية  
تتطلب  ال���ت���ي  الأم�����را������س  ب��ب��ع�����س 
معرفتها  ع��ل��ى  واحل���ر����س  ال���وع���ي 
وط�������رق احل����م����اي����ة م�����ن الإ�����ص����اب����ة 
ب��ه��ا م��ث��ل ���ص��رط��ان ال��ث��دي وم��ر���س 

ال�صكري وغريها.

إنجازات 
وح��ول اأه��م الإجن���ازات التي حققها 
الق�صم  ك�صفت اأن الق�صم ح�صل على 
ع��ام  ال��ن�����س��اط  يف  االأول  امل�����س��ت��وى 
اأي�صا  وح�����ص��ل   .1415 وع���ام   ،1412
عام  الأن�صطة  يف  الأول  امل��رك��ز  على 

.1436

صعوبات 
اإل����ى اأن ه��ن��اك ع����ددا من  واأ�����ص����ارت 
ال�صعوبات التي تواجههم يف الق�صم  

تتمثل يف ما يلي:
الدكتوراه  برنامج  فتح  عدم   •
مما  العليا  الدرا�صات  لطالبات 
ي��ح��م��ل ال��ب��ع�����س اإل�����ى اخل����روج 
ل���ل���ج���ام���ع���ات الأخ����������رى خ�����ارج 

اململكة.

أمينة المدني

للبنات  التاريخ  ق�صم  رئي�صة  اأك���دت 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�������ص���ان���ي���ة ب��اأب��ه��ا، 
الق�صم  اأن  ثابت  فاطمة  الدكتورة  
مو�صما  درا���ص��ي  ف�صل  يف كل  يقيم 
ث��ق��اف��ي��ا ي���ق���دم ف��ي��ه اأع�������ص���اء هيئة 
ال���ت���دري�������س ب��ال��ق�����ص��م امل���ح���ا����ص���رات 
العلمية  والثقافية وبرامج التدريب 
والتي  العلمية،  البحوث  كتابة  على 
العليا  الدرا�صات  طالبات  ت�صتهدف 
وط��ال��ب��ات م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س. 
عام  اأ���ص�����س  الق�صم  اإن  ث��اب��ت  وق��ال��ت 
اآن��ذاك  الطالبات  ع��دد  وبلغ   .1411
ي��ب��ل��غ ع��دده��ن  300 ط���ال���ب���ة، ف��ي��م��ا 
اليوم 1560 طالبة  انتظام وانت�صاب. 

وخّرج الق�صم 24 دفعة.

التعليم  اإللكتروني
وق����ال����ت »ي���ع���د ق�����ص��م ال���ت���اري���خ 
اأول  م��ن  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
الأق�����������ص�����ام ال����ت����ي ب���������ادرت ب��ت��ف��ع��ي��ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين يف امل���ق���ررات 
ال���درا����ص���ي���ة، ح���ي���ث ق�����ام الأع�������ص���اء 
بتطبيق معايري اجلودة يف مقرراتهم 

املدجمة والكاملة بنجاح.
املقررات  من  العديد  وح�صلت 
ع���ل���ى ����ص���ه���ادات ال��ت��م��ي��ز يف ت��ق��ي��ي��م 
م�صتوى  على  الإلكرتونية  املقررات 
بالتن�صيق  الق�صم  ق��ام  كما  الكلية، 
مع وحدة التعليم الإلكرتوين بدور 
يف  تدريبية   دورات  اإع��ط��اء  يف  مهم 
جمال التعليم الإلكرتوين لتدريب 

من�صوبي الكلية ورفع كفاءاتهم«.

خدمة المجتمع
من  العديد  للق�صم  اأن  واأكدت ثابت 
املجتمع   امل�صاركات يف جمال خدمة 
داخل الكلية وخارجها، لفتة اإلى اأن  

• عدم وجود مكتبة بالق�صم.
• ع���دم ت��ع��ي��ني ع���دد ك����اٍف من 
فالق�صم  الق�صم،   يف  امل��ع��ي��دات 
يف  ال�صعودية  ل��ل��ك��وادر  بحاجه 

كل تخ�ص�صات ق�صم التاريخ. 

الرؤية 
ال�����ري�����ادة وال���ت���م���ي���ز يف ال���درا����ص���ات 
والبحوث التاريخية، باإعداد برنامج 
اأكادميي معتمد ومتخ�ص�س ي�صهم 

يف بناء جمتمع املعرفة.

الرسالة 
اإع������داد ك���ف���اءات م��ت��م��ي��زة، وت��اأه��ي��ل 
ت��ل��ب��ي��ة  يف  ت�����ص��ه��م  وطنية   ك�������وادر 
احتياجات املجتمع املحلي، وتطوير 
امل������ه������ارات ال���ب���ح���ث���ي���ة ب���ا����ص���ت���خ���دام 

الأ�صاليب املعرفية احلديثة.

األهداف 
ك����������وادر م���وؤه���ل���ة  ت����خ����ري����ج   •
وم����ت����خ���������ص���������ص����ة ل����ل����ع����م����ل يف 
جم����������الت: ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ام، 
ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة، والإع����������الم، 
وامل���ج���الت اخل��دم��ي��ة، وق��ط��اع 

الآثار.
ملرحلة  اخل��ري��ج��ات  ت��اأه��ي��ل   •

اأعلى من الدرا�صات العليا.
• اإع��������داد ب���اح���ث���ات م���وؤه���الت 
ل��ل��ع��م��ل يف امل����راك����ز ال��ب��ح��ث��ي��ة 
خدمة  يحقق  مب��ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الوطن والأمة الإ�صالمية.
• تاأ�صيل قيم املواطنة وتعزيز 

الهوية الإ�صالمية.
متخ�ص�صات  باحثات  اإع���داد   •
ح���ق���ول  ب�����ح�����وث  يف  لإع������������داد 
ال���ت���اري���خ امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��اأ���ص��ال��ي��ب 
ع�������ص���ري���ة خل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 

املحلي.

أقسام

+ 
ق

فا
آ

»هيرودوت« أبو التاريخ
م��وؤرخ  اأ�صهر   Herodotus »ه���ريودوت« 
»اأب��و  ا�صتحق لقب  ال��ق��دمي،  ال��ت��اري��خ  يف 
ال���ت���اري���خ« ب�����ص��ب��ب ال��ط��ري��ق��ة اجل��دي��دة 
ال��ت��ي ك��ت��ب ب��ه��ا ت��اري��خ��ه وال���ت���ي تعتمد 
امل�صاهد،  الواقع  التاريخ من  كتابة  على 
لأ�صفاره  ونتيجة  فقط.  امل�صموع  ولي�س 
اإلى  اإ�صافة  لت�صمل،  كتاباته  فقد جاءت 
التاريخ، معلومات اجتماعية وجغرافية.

م����دي����ن����ة  يف  ه������������������ريودوت  ول����������د 
»ه���ال���ي���ك���ارن���ا����ص���و����س« وه����ي م�����ص��ت��ع��م��رة 
الإيجي يف  البحر  �صاطئ  على  اإغريقية 
للحكم  خا�صعة  ك��ان��ت  ال�صغرى،  اآ���ص��ي��ا 
حول  امل��وؤرخ��ون  اختلف  وق��د  الفار�صي؛ 

مكان دفنه بني جنوبي اإيطاليا يف ثوري 
وبني اأثينا.

ع�����ا������ص�����ر ف���������رتة م�������ن احل���������روب 
الفار�صية 4٩٩ - 47٩ ق.م، بني الإغريق 
والفر�س، وكتب عنها على نحو من�صف 
اإلى درجة اأن بع�س املوؤرخني املتاأخرين 
و���ص��ف��وه ب��اأن��ه ���ص��دي��ق ال��ف��ر���س. زار يف 
رح��الت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة ع����ددا ك��ب��ريا من 
والتي  وقتئذ،  امل��ع��روف  ال��ع��امل  اأ�صقاع 
ام���ت���دت م���ن ���ص��واط��ئ ال��ب��ح��ر الأ����ص���ود 
ومن  جنوبا  م�صر  اأقا�صي  اإل��ى  �صمال 
ج��ن��وب��ي اإي��ط��ال��ي��ا غ��رب��ا اإل����ى ���ص��واط��ئ 

اخلليج العربي �صرقا.

ارحت���ل ه����ريودوت يف ف��رتة باكرة 
ع�صر  يف  اأثينا  مدينة  اإل���ى  حياته  م��ن 
حملة  يف  و���ص��ارك  »ب��ري��ك��ل�����س«  حاكمها 
التي   Thurii ث���وري  م��دي��ن��ة  ا�صتعمار 
اأ�ص�صها بريكل�س يف جنوبي اإيطاليا عام 
ح��رب  م��ق��دم��ات  ع��ن  وك��ت��ب  ق.م،   443

البلوبونيز بني اأثينا وا�صربطة.
ي��ت��األ��ف ت��اري��خ��ه م���ن ت�����ص��ع��ة كتب 
كتبها بلغة يونانية ولهجة اإيونية، وهو 
اآ�صيا  راأ�صه يف  يتنا�صب مع م�صقط  اأمر 
باإلياذة  هومريو�س  ال�صغرى، ولتاأثره 
ع�����ن ح�������رب ط�������������روادة، ف����ق����د ن���اق�������س 
الفار�صية  احل���روب  اأ���ص��ب��اب  ه����ريودوت 

الفر�س  نظر  وجهة  من  لها  وال��دواف��ع 
كما اليونان.

ع��م��وم��ا ل��ي�����س ه��ن��اك م�����وؤرخ ي��ف��وق 
والنقد  للمديح  تعر�صه  يف  ه����ريودوت 
م��ن��ذ ال���ق���دم ح��ت��ى ال���ي���وم، ف��ف��ي ال��ق��رن 
ال��ت��ا���ص��ع ع�صر ك���ان ه����ريودوت ق��ا���ص��ا ل 
ميكن الوثوق به، لكن الدرا�صات الأثرية 
يف م�صر وما بني النهرين اأثبتت اأنه كان 
دقيقا يف و�صفه املواقع والأحداث و�صفا 
ممتازا واأنه اأول من اأ�صار يف كتاباته اإلى 
عنها  كتب  التي  الفار�صية  احل���روب  اأن 
العالقات  م�صل�صل  حلقات  اإح��دى  كانت 

العدائية بني ال�صرق والغرب.
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شعب اإلنسانية

طالعتنا و�صائل الإعالم املختلفة يف وطننا الغايل بعدد من املواقف 
نبل  يوؤكد  ما  وهو  بينهم  فيما  يتداولونها  النا�س  واأخ��ذ  الإن�صانية، 
الإ�صالمية  القيم  على  ت��رب��ى  ال���ذي  ال�����ص��ع��ودي،  امل��واط��ن  واإن�صانية 

والعربية، والتي تربي فيه الإن�صانية بكل معانيها.
ويكفينا اإن�صانية ت�صمية »مركز امللك �صلمان لالإغاثة والأعمال 
الإن�صانية« والذي ل يتوانى يف تقدمي امل�صاعدة ملن يحتاجها يف اليمن 

و�صوريا، وغريها من الأقطار الإ�صالمية والعاملية.
الإن�صانية  رعايته  العظيم  املركز  هذا  من  قدم  ما  اأب�صط  ولعل 
لذويهم،  اإعادتهم  على  والعمل  احلوثيون  جندهم  الذين  لالأطفال 

بعد اأن ح�صلوا على الرعاية الإن�صانية الالزمة.
بكافة  الع�صكريني  ل���دى  امل��واق��ف جت��ده��ا  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  ك��م��ا 
قطاعاتهم الذين عملوا يف احلج، فيما يقدمونه من اأعمال اإن�صانية 
مل�����ص��اع��دة احل���ج���اج، ح��ت��ى اأن ال��ب��ع�����س م��ن��ه��م ي��ق��وم ب��ح��م��ل احل��ج��اج 
باملياه  ومدهم  وم�صاعدتهم  �صكنهم  مقر  اإل��ى  لإي�صالهم  العاجزين 

الباردة ور�صهم بها؛ ليخففوا عنهم عناء وحرارة اجلو.
واملفرح اأنهم يت�صابقون يف ذلك بكل رغبة �صادقة، جعلت العامل 
حتى  ببعيد  احل��ج  يكن  ومل  وق��درات��ه��م.  باإن�صانيتهم  ي�صهد  اأج��م��ع 
وامل�صاعر  مكة  عن  بعيدا  اأخ��رى،  مبواقف  التوا�صل  و�صائل  طالعتنا 

املقد�صة.
فهذا مدر�س يتلقى قبلة على راأ�صه؛ لأنه اأنقذ حياة اأحد الطالب 
مب�صاعدته  وق��ام  ال��در���س،  اأث��ن��اء  باختناق  �صعر  عندما  ال�صن  �صغار 
حتى عاد نف�صه لطبيعته؛ ومعلم اآخر عندما �صاهد طالبا �صغريا يف 
ال�صن، وهو يوؤدي اختباره ويرجتف من الربد، ف�صارع ومنحه معطفه 

ليعينه على حتا�صي اجلو البارد.
عاد بطائرته  ال��ذي  ال�صعودي  الطيار  بكل فخر  نذكر  زلنا  وما 
عالجها  اأخ��ذ  من  بال�صرطان  مري�صة  لتتمكن  الدمام؛  مدينة  اإل��ى 
الذي ن�صيته يف املطار؛ وهو ما اأخر الرحلة قرابة اخلم�صني دقيقة. 
ف��ه��ذا طالب  ال�صن فح�صب،  ك��ب��ار  ت��اأت��ي م��ن  امل��واق��ف  ومل تكن ه��ذه 
اليومي؛ ليت�صدق بها  الذي يوفر من م�صروفه  املرحلة البتدائية 

عن زميله املتويف.
 مواقف كثرية ي�صعب ح�صرها؛ ولكنها تدل على عمق الرتابط 
املجتمعي لل�صعب ال�صعودي، الذي تظهر اإن�صانيته يف خمتلف املواقف.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة عبير القحطاني 

اإدارة  بق�صم   التدري�س  هيئة  ع�صو  اأك��دت 
املالية،  و  الإداري����ة  العلوم  بكلية  الأع��م��ال 
م�صاعد عميد الكلية، الأ�صتاذة �صارة حممد 
اآل م�صايف  اأن التدري�س بق�صم اإدارة الأعمال  
مكنها من  حث الطالبات، وت�صجيعهن على 
الدخول  اإلى �صوق العمل، وتوعيتهن بدور 
ممار�صات  واأث��ر  املجتمع،  يف  الأعمال  اإدارة 
الأعمال على القت�صاد الوطني والعاملي.  

 وك�����ص��ف��ت ع����ن ���ص��ع��ي��ه��ا  م����ن خ���الل 
تنمية قدرات  اإل��ى   ، عملها كع�صو تدري�س 
الطالبات، و �صقل  املهارات التي ت�صاعدهن 

على الدخول ل�صوق العمل . 

ما �لذي دفعك �إلى در��سة
تخ�س�ض �إد�رة �لأعمال؟

كنت  ال��ع��ام��ة،   الثانوية  م��ن  تخرجي  بعد 
اأرغب يف اأن اأكمل درا�صتي يف جمال يتميز 
بالواقعية وميار�س يف حياتنا ب�صكل وا�صح، 
ووق��ع  ال��ن��ظ��ري��ة،  التخ�ص�صات  ع��ن  ب��ع��ي��داً 
اختياري على تخ�ص�س اإدارة الأعمال الذي 
ب���ه، واأن����ا مقتنعة مت��ام��ا مب��دى  ال��ت��ح��ق��ت 
واحلمد  و�صعته،  ال��ذي  بالهدف  ارتباطه 

هلل اأكملت درا�صتي يف مرحلة املاج�صتري.  

كيف تقيمني جتربتك
يف �لتدري�ض �جلامعي؟

هي لي�صت جتربة؛ لأنني ما زلت اأمار�صها 
ال��ت��دري�����س  خ����الل  م���ن  ف���اأن���ا  الآن،  ح��ت��ى 
اجل��ام��ع��ي و���ص��ل��ت اإل���ى م��ب��ت��غ��اي واأ���ص��ب��ع��ت 
رغبتي من خالل حث وت�صجيع الطالبات 
ال��ع��م��ل، وتوعيتهن  ل�����ص��وق  ال��دخ��ول  ع��ل��ى 
واأث���ر  جمتمعنا،  يف  الأع���م���ال  اإدارة  ب���دور 
ممار�صات الأعمال على القت�صاد الوطني 

والعاملي ب�صكل عام .

�إلى ماذ� ت�سعني من خالل عملك 
ع�س�� يف هيئة �لتدري�ض؟

اأ�����ص����ع����ى ل���ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة ق������درات 
ت�صاعدهن  مبهارات  و�صقلهن  الطالبات، 
على الدخول ل�صوق العمل، وجعل طالبات 
ميزة  واملالية ميثلن  الإداري��ة  العلوم  كلية 
الأع����م����ال يف  اإدارة  ك��ل��ي��ات  ب���ني  ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
التعليم  اأو  اجلامعي،  فالتدري�س  املنطقة، 
ع��ام، يتطلب �صخ�صا على قدر عال  ب�صكل 

اإل��ى  ال��ط��ال��ب ينظر  امل�����ص��وؤول��ي��ة؛ لأن  م��ن 
املعلم اأو ع�صو هيئة التدري�س كمر�صد له، 
جميع  على  اإج��اب��ات  ميلك  اأن  يجب  واأن���ه 

الأ�صئلة التي تدور يف بال الطالب. 

ما �ل�سع�بات �لتي ت��جه �لطالبات 
يف ق�سم �إد�رة �لأعمال؟

ي��خ��ت��ل��ف ال��ت��دري�����س يف اجل���ام���ع���ة ع��ن��ه يف  
التدري�س  العام، من حيث طريقة  التعليم 
يختلف  كما  درا�صتها،  يتم  التي  املناهج  و 
من حيث �سرورة االن�سباط اأكرث �سواء يف 
لدخول  بوقت  والل��ت��زام  الواجبات  اإر�صال 
امل��ح��ا���ص��رات، والن�����ص��م��ام اإل���ى ف��ري��ق عمل 
التعليم  وغريها من الختالفات يف طرق 
التعليم  الكلية �صواء  التي نعتمد عليها يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين عرب  اأو  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ال��ف�����ص��ول الف��رتا���ص��ي��ة، وط��ب��ي��ع��ة بع�س 
املواد التخ�ص�صية التي حتتاج من الطالبة 
الط������الع امل�����ص��ت��م��ر، ورب�����ط امل��و���ص��وع��ات 
مثل  ال���ص��ت��ذك��ار  يف  والج��ت��ه��اد  ببع�صها 

ال��ع��م��ل��ي��ات،  واإدارة  ال���ت�������ص���وي���ق،  ب���ح���وث 
والقت�صاد اجلزئي والكلي. كل ذلك ي�صكل 
ب��ذل��ك؛ لأن��ه  ت�صميتها  واأف�����ص��ل  حت��دي��ات، 
اجتيازها  من  الطالبة  تتمكن  ما  �صرعان 

والتغلب عليها.

كيف ميكن �لنه��ض
بكلية �لعل�م �لإد�رية و�ملالية؟

القول،  اأبلغ من  الفعل  باأن  التام  بالإميان 
وب���الج���ت���ه���اد ور�����ص����م اخل���ط���ط امل���واك���ب���ة 
وبالتعاون، وحل امل�صكالت. وعلى امل�صتوى 
ال�صخ�صي، فقد قربني من�صبي كم�صاعدة 
التي  ال�صعوبات  من  كثريا  الكلية،  لعميد 
على  للعمل  يدفعني  ما  الطالبات،  تواجه 

حلها مع اجلهات ذات العالقة. 

�إذ� كان با�ستطاعتك تغيري
�سيء و�حد يف �لكلية، فماذ� يك�ن؟

ك��ل م��ق��ررات  العملي يف  ال��ت��دري��ب  اإدخ����ال 
الأق�صام، فاأف�صل معرفة تكت�صب تكون من 

خالل التدريب.

ماهي نقاط القوة وال�ضعف
يف �لكلية؟

اأكرث  الكلية من  اأن  تتمثل يف  القوة  نقاط 
ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��خ��دم ���ص��وق ال��ع��م��ل ب�صكل 
ملمو�س عرب خمرجاتها من الطالبات يف 
تخ�ص�س اإدارة الأعمال واملحا�صبة. وكذلك 
يف ���ص��ع��ي ب���رام���ج ال��ك��ل��ي��ة ب�����ص��ك��ل م��ت�����ص��ارع 

للح�صول على العتماد الرباجمي.
ن��ق��اط ال�سعف وال��ت��ي دائ��م��ا ما  اأم���ا 
ن�صعى اإلى حلها مع اجلهات ذات العالقة، 
ف��ت��ن��ح�����ص��ر يف ن��ق�����س ال���ك���ادر الأك����ادمي����ي، 
مقارنة بعدد الطالبات املتزايد، وهذا ميثل 

اأكرب التحديات التي تواجه الكلية. 

ما �لذي يجعل �ل�سخ�ض
ناجحا يف عمله؟

الإميان بقدرات فريق العمل مع تفوي�س 
اإلى ا�صتخدام �صيا�صة  ال�صالحيات، اإ�صافة 
ال����ب����اب امل���ف���ت���وح ل���الأع�������ص���اء وامل���وظ���ف���ات 
وال���ط���ال���ب���ات وال����ص���ت���م���اع اجل���ي���د ل�����الآراء 

واملقرتحات التطويرية.
وهنا اأود اأن اأذكر مقولة اأن النجاح ل يقا�س 
باملوقع الذي يتبواأه املرء يف حياته  بقدر ما 

يقا�س بال�صعاب التي يتغلب عليها.

سارة آل مشافي: تنمية قدرات الطالبات
وإعدادهن لسوق العمل أبرز أهدافنا 

أساتذة

إدارة األعمال.. مشاركة الموظف في صنع القرار 
ال��ع��ل��وم  ���ص��م��ن  الأع����م����ال  اإدارة  ت��دخ��ل 
عموما  الإدارة  بعك�س  ن�صبيا،  احلديثة 
والتي تعد من املفاهيم القدمية؛ لأنها 
ال�صلطة يف يد  كانت تعتمد على وج��ود 

الأ�صخا�س.
اإن�صاء  اإل��ى  الأع��م��ال  اإدارة  وتهدف 
اأو تعديل الأهداف التنظيمية اخلا�صة 
الأع���م���ال  اإدارة  ت��ه��ت��م  اإذ  ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ب�����ص��رورة م��ت��اب��ع��ة الأه������داف اخل��ا���ص��ة 
تطور  يف  ي�صهم  مم��ا  العمل،  تنظيم  يف 
املهمات الوظيفية يف املوؤ�ص�صة، وي�صمن 

النجاح يف حتقيقها ب�صورة �صحيحة.
موظف  ك��ل  يتعرف  اأن  املهم  وم��ن 
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على الأه��داف اخلا�صة يف العمل، حتى 
يتمكن من النجاح يف تنفيذ مهامه. اأما 
امل�صاركة يف �صنع  اإل��ى  املوظفني  حتفيز 
القرار، فيتم ت�صجيع ذلك بالبتعاد عن 
املركزية يف اتخاذ القرارات، وا�صتبدالها 

بامل�صاركة الفعالة من قبل املوظفني .

استراتيجيات إدارة األعمال

مواكبة حاجات السوق
وه���ي م��ن اأه����م ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات التي 
اإذ  تطبيقها،  اإل��ى  الأع��م��ال  اإدارة  ت�صعى 
من املهم اأن حتر�س على تقدمي حاجات 

ال�����ص��وق م���ن ال�����ص��ل��ع واخل����دم����ات  ال��ت��ي 
للموؤ�ص�صة،  املهني  التطور  على  ت�صاعد 

وت�صاهم يف زيادة اإيراداتها.

تطبيق خطة عمل معينة
خطة  واعتماد  تطوير  بذلك  واملق�صود 
تقبل التعديل مبا يتوافق مع املتغريات 
العمل، ولكنها ت�صاهم  املحيطة يف بيئة 

يف �صناعة النجاح للموؤ�ص�صة.

التخطيط للتوقعات
والتحسب المفاجآت

ع��ل��ى و���ص��ع خ��ط��ة بديلة  اأي الع��ت��م��اد 

ح��دوث  ح���ال  تطبيقها، يف  امل��م��ك��ن  م��ن 
على  يوؤثر  مفاجئ  اأو  متوقع  �صيء  اأي 
العمل، وقد يوؤدي اإلى ظهور تغيري كلي 

اأو جزئي يف اخلطة الرئي�صية.

التدريب المستمر
التي ت�صاعد  الو�صائل  باعتبار ذلك من 
اإدارة  قطاع  يف  يعملون  ال��ذي��ن  الأف���راد 
الأعمال على فهم الن�صاطات والواجبات 
التدريب  ي�صاهم  كما  عليهم،  املرتتبة 
العمالء،  التعامل مع  �صهولة  تعزيز  يف 
الطرق  باأف�صل  لهم  اخلدمات  وتوفري 

والو�صائل املتاحة.

 
بطاقة

نظم  الأعمال،  اإدارة  بكالوريو�س   •
امللك عبد  اإداري��ة، جامعة  معلومات 

العزيز.
• ماج�صتري اإدارة الأعمال، جامعة 

امللك عبدالعزيز 
والقت�صاد،  الإدارة  بكلية  معيدة   •

.2015 - 2011
• حما�صرة بكلية الإدارة والقت�صاد 

املنزيل، 2016 وحتى الآن.
• ل���دي���ه���ا ال���ع���دي���د م����ن اخل�����ربات 
الإداري�������ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، والأب���ح���اث 
الأول  امل����رك����ز  ون����ال����ت  ال���ع���ل���م���ي���ة؛ 
بجامعة امللك عبد العزيز يف جمال 
ال���ب���ح���وث الج���ت���م���اع���ي���ة مل�����ص��اب��ق��ة 

احل�صاد ال�صنوي 1431/1430.
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جامعات سعودية

خادم الحرمين الشريفين يرعى المعرض والمنتدى الدولي للتعليم
السادس تحت عنوان »التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة«

برعاية كرمية من خادم احلرمني 
ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان ب��ن عبد 
تنظم  اهلل،  اأي��ده  �صعود،  اآل  العزيز 
وامل��ن��ت��دى  امل��ع��ر���س  التعليم  وزارة 
ن�����ص��خ��ت��ه  ل���ل���ت���ع���ل���ي���م يف  ال�����������دويل 
 23 يف  انطالقته  وامل��ق��رر  ال�صاد�صة 
رجب القادم، حتت عنوان »التعليم 
ال���ط���ف���ول���ة  وال���ت���ع���ل���م يف م���رح���ل���ة 

املبكرة«.
اأعلن ذلك معايل وزير التعليم 
ال��ع��ي�����ص��ى  ب����ن حم���م���د  اأح����م����د  د. 
املا�صي،  اخلمي�س  تد�صينه،  اأث��ن��اء 
للمعر�س  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ب��واب��ة 
وامل�����ن�����ت�����دى ال�����������دويل ل���ل���ت���ع���ل���ي���م، 
خاللها  م��ن  التعليم  تتيح  وال���ذي 
واملتخ�ص�صني  للمهتمني  الفر�صة 
وال���ع���ام���ل���ني يف جم�����ال ال��ط��ف��ول��ة 
املبكرة يف القطاعني العام واخلا�س 
ل���ال����ص���ت���ف���ادة م�����ن الط������روح������ات 
املعر�س  يت�صمنها  التي  والتجارب 

واملنتدى.
واملنتدى  املعر�س  وي�صت�صيف 
ال��دويل للتعليم يف دورت��ه القادمة 
ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة 
ك�صيف رئي�س، فيما ت�صارك العديد 
من املنظمات واجلهات املتخ�ص�صة 
واآ�صيا  واأورب���ا  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
جل�صات  وي�����ص��اح��ب  اأخ����رى،  ودول 
للتعليم  ال�صاد�س  ال��دويل  املنتدى 
للم�صاركة  الفر�صة  يتيح  معر�س 
ال�صتثمار  ف��ر���س  عل�ى  وال��ت��ع��ّرف 
اإلى  اإ�صافة  ال�صعودية،  ال�صوق  ف�ي 
اأوراق العمل والور�س امل�صاحبة له 

طيلة انعقاده .
اإل�����ى ذل����ك رف����ع م���ع���ايل وزي���ر 
العي�صى  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم 
�����ص����ك����ره مل�����ق�����ام خ���������ادم احل����رم����ني 
ال�صريفني، حفظه اهلل، على تف�صله 
برعاية املعر�س واملنتدى، موؤكداً اأن 
الرعاية الكرمية من لدنه اأيده اهلل 
اللجان  لدى  التحفيز  درج��ة  ترفع 
والتنظيم  الإع�����داد  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة 
للم�صاركات  كبري  وداع��م  والتنفيذ، 
امل��م��ي��زة، وال��ط��م��وح��ة م��ن اجل��ه��ات 
الدولية املختلفة، باعتبارها فر�صة 
للم�صاركني  اململكة  تتيحها  مميزة 
التجارب  الدول املختلفة لنقل  من 

وت��ب��ادل��ه��ا، والإف������ادة م��ن اخل���ربات 
ال��ت��ي ي�����ص��م��ه��ا امل��ع��ر���س وامل��ن��ت��دى 

حتت �صقف واحد.
واأ������ص�����اف وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م اأن 
اله����ت����م����ام ب���ال���ط���ف���ول���ة امل���ب���ك���رة، 
الرئي�س  احل��دث  حم��ور  واختيارها 
يف ه������ذا امل���ل���ت���ق���ى ال���������دويل، ي���اأت���ي 
العليا  ال��ق��ي��ادة  اإمي���ان  م��ع  متزامناً 
للمملكة باأهمية هذه املرحلة والتي 
يف ���ص��وئ��ه��ا اأط��ل��ق��ت ع���دة م���ب���ادرات 
وط��ن��ي��ة ل���دع���م ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة 
وحتقيقا لروؤية 2030، وياأتي اأبرزها 
م���ب���ادرة ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي وال��ت��ي 
يف  والنوعي  الكمي  للتو�صع  ت�صعى 
وم��ب��ادرة  امل��ب��ك��رة،  الطفولة  ب��رام��ج 
الأ����ص���رة نحو  دور  ل��ت��ع��زي��ز  ارت���ق���اء 
ت���ط���وي���ر ال���ط���ف���ل ومن��������وه، ك��ذل��ك 
مبادرة الرتبية اخلا�صة التي تركز 
على اأهمية التدخل املبكر يف مرحلة 

الطفولة املبكرة.
واأكد العي�صى يف جممل حديثه 
الدويل يوفر  واملنتدى  املعر�س  اأن 
ف���ر����س ث��م��ي��ن��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ني م��ن 
خم���ت���ل���ف اجل�����ه�����ات، وي���ت���ي���ح ع��ق��د 
�صراكات مع جهات عاملية يف جمال 
ال���ص��ت��ث��م��ار يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة 
امل���ب���ك���رة، ح��ي��ث ���ص��ه��دت ال��ن�����ص��خ��ة 
 ٩6 م��ن  اأك��ر  توقيع  منه  ال�صابقة 
توفري  اإلى  اإ�صافة  تفاهم،  اتفاقية 
ف���ر����س ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة مل��ق��دم��ي 
اخلدمة لالأطفال من �صن الولدة 
وح����ت����ى ث����م����ان �����ص����ن����وات، وع���ر����س 
ال��و���ص��ائ��ل وال��ت��ج��ه��ي��زات احل��دي��ث��ة 
ا����ص���ت���خ���دام  وامل����ف����ي����دة يف حت���ق���ي���ق 
اأم���ث���ل مل�������ص���ادر ب��ي��ئ��ات ال���رو����ص���ات 
واحل�����ص��ان��ات وم���راك���ز ال��ط��ف��ول��ة، 
وال��درا���ص��ات  البحوث  وا�صتعرا�س 
واأح����دث امل��م��ار���ص��ات وال��ت��ج��ارب يف 
يحقق  اأن  م��ت��م��ن��ي��ا  امل����ج����ال.  ه����ذا 
الأهداف والر�صالة التي بني عليها 
املراحل  منذ  اإقامته  ع��ن  الإع���الن 
الأول�������ى لن���ط���الق���ت���ه، ح��ت��ى ه��ذه 
وا�صحة  ق��ف��زات  وحتقيقه  املرحلة 
واإق���ب���ال م��ت��زاي��د ي��ع��ك�����س الأه��م��ي��ة 
القيم  وامل�صمون  بها،  يحظى  التي 
امل�صاركة من  الذي تقدمه اجلهات 

ن�صخة اإلى اأخرى.
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مبتعثون

68 سعوديا في مؤتمر الشباب الدولي
 Youth Assembly at the United Nations Winter �صارك 68 �صابا و�صابة �صعودية يف »موؤمتر ال�صباب 21« 
2018 الذي عقد يف مبنى الأمم املتحدة بنيوريورك. وهدف اإلى حتقيق روؤية الأمم املتحدة 2030 للتنمية امل�صتدامة، 

حيث طرح املوؤمتر ور�س عمل ومبادرات وحلول ت�صتهدف اخلم�صة اأهداف �صمن الأهداف ال� 17 وهي:
1( املياه النظيفة والنظافة ال�صحية.

2( طاقة نظيفة وباأ�صعار معقولة.
3( مدن وجمتمعات م�صتدامة.

4( ال�صتهالك والإنتاج امل�صوؤولن.
5( احلياة يف الرب.

وح�صر املوؤمتر اأكر من 1200 �صاب و�صابة من 100 دولة حول العامل؛ وكان قد مت اإعداد 68 �صابا و�صابة �صعودية، 
عرب ور�س عمل �صبقت املوؤمتر، بهدف امل�صاركة الفعالة للوفد، وذلك مببادرة جمموعة من الطلبة املبتعثني. 

وانعك�صت  دورت��ه احلالية.  �صبابي يف  وفد  اأك��رب  وثالث  املوؤمتر،  تاريخ  الأك��رب يف  ال�صعودي هو  التمثيل  وك��ان 
التغيريات  ظل  يف  عاملياً  به  يحتذى  منوذجا  اململكة   ات��خ��ذوا  حيث  املتحدثني،  من  العديد  على  الوفد  م�صاركة 

الجتماعية والقت�صادية وغريها من املجالت املتعلقة مبحاور املوؤمتر.
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أكسفورد: مبتعثة سعودية
تبتكر عالج القلب بـ »الخاليا الجذعية«

وا�صتبدال  قلبية،  ع�صلية  خ��الي��ا  اإل���ى 
الأن�صجة امليتة يف القلب.

واأ���ص��ارت يف حديثها م��ع »احل��ي��اة« 
اإلى اأنه على رغم ذلك فهناك مع�صالت 
ب��اخل��الي��ا اجلذعية،  ال��ع��الج  يف ط��ري��ق 
مثل عدم جناة غالبية اخلاليا املزروعة، 
م�صروعي  »ويف  منفعتها،  م��ن  يحد  م��ا 
على  نعمل  ال��دك��ت��وراه  ملرحلة  البحثي 
زيادة مقاومة اخلاليا اجلذعية للموت 
ع��ن��د زرع��ه��ا يف امل��ن��اط��ق امل��ت�����ص��ررة من 
ال��ق��ل��ب، وب���ذل���ك ن��ح�����ص��ل ع��ل��ى جت��دي��د 
اأكرب  وحت�صن  القلبية،  لالأن�صجة  اأك��رب 

يف �صخ القلب للدم«.
واع��ت��ربت اأن��ه »يف ح��ال جن��اح هذه 
كبريا،  علميا  فتحا  ف�صيكون  البحوث 
ال��ن��وب��ة  ت���ف���ادي ت��ط��ور  ���ص��ي�����ص��اع��د يف  اإذ 

القلبية اإلى ف�صل القلب، وبالتايل احلد 
م���ن ال��وف��ي��ات ال��ن��اجت��ة م��ن��ه، ذل���ك اأن 
نوبات القلب الأكر انت�صارا يف العامل، 
وم����ع ذل����ك ل حت��ظ��ى مب��ث��ل اله��ت��م��ام 
ال���ذي حت��ظ��ى ب��ه اأم���را����س اأخ����رى مثل 
ال�������ص���رط���ان، ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء ع��م��ل��ي��ات زرع 

القلب«.
وك���ان���ت ط��ال��ب��ة ال����دك����ت����وراه ري��ت��ا 
امللك  م�صت�صفى  م��ن  املبتعثة  العنيزان 
ف��ي�����ص��ل ال��ت��خ�����ص�����ص��ي، ت��ع��ت��زم درا����ص���ة 
اأنها ف�صلت حتويل وجهتها  اإل  الطب، 
ال����ب����ح����وث يف جم�������ال اخل����الي����ا  اإل���������ى 
اأن  »بعد  التجديدي  والطب  اجلذعية 
واإ�صهام  جذبتني مراحل تطور اجلنني 
اخل���الي���ا اجل��ذع��ي��ة يف من���و الأع�����ص��اء، 
اأث���ن���اء ال���درا����ص���ة«، ال��ت��ي اأ���ص��ب��ح��ت لها 
ط��م��وح��ه��ا،  لتحقيق  وط��ري��ق��ا  ن��ربا���ص��ا 
و���ص��ي��اغ��ة اأب���ج���دي���ات ال��ت��ع��ل��م م���ن ه��ذه 
العمليات الطبيعية، وال�صتفادة منها يف 
معاجلة وجتديد الأن�صجة بعد النوبات 
اأي مر�س يح�صل فيه تلف  اأو  القلبية، 

لالأن�صجة، مثل الزهامير وغريه.
وعن دور العادات الغذائية يف هذا 
اجل���ان���ب، اأك����دت ال��ع��ن��ي��زان اأن ال��ع��ادات 
الغذائية ال�صحية تقلل من ن�صبة تطور 
اأمرا�س القلب وال�صكر وال�صغط، التي 
وتن�صح  ال��ق��ل��ب،  اأم���را����س  يف  ت��ت�����ص��ب��ب 
القلب  ل�صحة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ب��ت��ن��اول خ��م�����س ح�����ص�����س م���ن ال��ف��واك��ه 
واخل�������ص���راوات ي��وم��ي��اً، وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
مبثابة  وال��ده��ون،  احليواين  الربوتني 
���ص��ب��ي��ل ل��ل��وق��اي��ة م���ن اأم����را�����س ال��ق��ل��ب 

وال�صرطان.
ولفتت العنيزان اإلى اأنه على رغم 
با�صتمرار،  ال��ري��ا���ص��ة  مم��ار���ص��ة  اأه��م��ي��ة 
وت�����ن�����اول ال�����غ�����ذاء ال�������ص���ح���ي، ال��ل��ذي��ن 
ي�����ص��اع��دان يف ���ص��ك��ل ك��ب��ري يف ال��وق��اي��ة، 
فاإن  لالأفراد،  الأعمار  متو�صط  واإطالة 
اإلى  ت�صري  كثرية  علمية  درا�صات  هناك 
ارتباط اأمرا�ض القلب وال�سكر بعوامل 
وراث���ي���ة، م�����ص��ددة ع��ل��ى ����ص���رورة اإج���راء 
ال��ف��ح��و���س ال����دوري����ة، وخ�����ص��و���ص��ا ملن 

يعانون من م�صكالت �صحية.
اأم�����ا زي�����ادة اأم����را�����س ال��ق��ل��ب عند 
ال����رج����ل اأك������ر م����ن ال���ن�������ص���اء، ف��ق��ال��ت 

اأن  اإل���ى  ت�صري  درا���ص��ات  ه��ن��اك  الباحثة 
ه��رم��ون »الإ����ص���رتوج���ني« امل��رت��ف��ع عند 
ال��ن�����ص��اء ي��ح��م��ي م���ن ان�������ص���داد ���ص��راي��ني 
القلب، وبالتايل يقلل من ن�صبة ح�صول 

النوبات القلبية عند الن�صاء.
وا���ص��ع��ة،  الأب���ح���اث  ولأن جم����الت 
وال��ع��ل��م ك���ل ي���وم ي���اأت���ي ب��ج��دي��د، ت��وؤك��د 
ذو  اجلذعية  اخلاليا  م�صتقبل  اأن  ريتا 
نطاق كبري وم�صرق يف عالج كثري من 
الأمرا�س، مثال يف م�صروع لندن لعالج 
العمى مب�صت�صفى مورفيلدز ا�صتخدمت 
اخل�����الي�����ا اجل����ذع����ي����ة ل����ع����الج اإح������دى 
ال�صريرية  التجارب  وتو�صلت  احلالت، 

اإلى نتائج اإيجابية واعدة.
وه���ن���اك جت����ارب ���ص��ري��ري��ة واع����دة 
اأخ������رى، م���ن �صمنها  اأم����را�����س  ل��ع��الج 
ل��ك��ن ب�صبب  ال��ق��ل��ب وال�����ص��ك��ر،  ن���وب���ات 
ال���زخ���م الإع����الم����ي يف ����ص���اأن اخل��الي��ا 
اجلذعية اأ�صبح هناك ترويج لعالجات 
ق��وي��ة، مثل  اأدل���ة علمية  على  تعتمد  ل 
م�����ص��ت��ح�����ص��رات ال��ت��ج��م��ي��ل ال��ت��ي ت��دع��ي 
اإزال�����ة ال��ت��ج��اع��ي��د ب��ا���ص��ت��خ��دام اخل��الي��ا 

اجلذعية.
وت��ط��م��ح ب��اح��ث��ة ال���دك���ت���وراه، بعد 
التخرج، اإلى موا�صلة بحوثها يف جمال 
التجديدي،  والطب  اجلذعية  اخلاليا 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ت��ط��وي��ر  والإ����ص���ه���ام يف 
اإن��ه��ا حمظوظة  يف ال�����ص��ع��ودي��ة، وق��ال��ت 
ل����وج����ود ع���ائ���ل���ة داع����م����ة ح���ول���ه���ا، ل��ك��ن 
ك��ث��رياً م��ن ال��ف��ت��ي��ات ل ي��ح��ظ��ني مبثل 
ذل��ك ال��دع��م »ل��ذل��ك م��ا اأمت��ن��ى تغيريه 
اأم���ام  ال��ع��وائ��ق  اإزال�����ة  ه��و  يف جمتمعنا 
ال��ف��ت��ي��ات، واأن ي�����ص��اع��ده��ن امل��ج��ت��م��ع يف 
حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��ن، ���ص��واء اأك���ان���ت يف 

العلوم اأم املو�صيقى اأم اأي جمال اآخر«.
ي�صار اإلى اأن ريتا العنيزان حا�صلة 
ع��ل��ى م��اج�����ص��ت��ري يف ع��ل��وم الأج���ن���ة من 
مرتبة  م��ع  بامتياز  اأوك�����ص��ف��ورد  جامعة 
ال�����ص��رف، وب��ك��ال��وري��و���س ع��ل��م الأح��ي��اء 
ل��ن��دن بامتياز  ال��ت��ط��وري��ة م��ن ج��ام��ع��ة 
من  تكرميها  ومت  ال�����ص��رف،  مرتبة  م��ع 
عميد اجلامعة على التح�صيل العلمي، 
يف ح���ني ق���دم���ت ب��ح��ث��ه��ا الأخ������ري على 
�صكل مل�صق علمي يف موؤمترات عدة يف 

بريطانيا واإيطاليا واأمريكا.

اأح������رزت امل��ب��ت��ع��ث��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ل��درا���ص��ة 
ال����دك����ت����وراه، ري���ت���ا ال���ع���ن���ي���زان، امل���رك���ز 
اجل��ذع��ي��ة  ب��اخل��الي��ا  ال���ع���الج  يف  الأول 
لأمرا�س القلب، من جامعة اأوك�صفورد 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، 
العام  يف  للجامعات   QS تقومي  بح�صب 

.2017
وي����ت����م����ح����ور جم�������ال ب����ح����ث ري���ت���ا 
ال��ع��ن��ي��زان ح���ول ع���الج اأم���را����س القلب 
وبح�صب  اجلذعية،  اخلاليا  با�صتخدام 
اإف��ادت��ه��ا، ف���اإن خ��ي��ارات ال��ع��الج احلالية 
ت��خ��ف��ف الأع����را�����س ف��ق��ط ول ت��ع��و���س 
نتيجة  ال��ع�����ص��ل��ي��ة  الأن�������ص���ج���ة  ف���ق���دان 
الإ�صابة بنوبة قلبية، موؤكدة اأن العالج 
ب����زرع اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة ي��وف��ر ب��دي��اًل 
واع�������داً، اإذ اإن���ه���ا ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ح��ول 

ريتا �لعنيز�ن �أثناء لقاء تلفزيرين �أجرته معها قناة MBC )�س�رتان تلفزي�نيتان(
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جامعات دولية

ليف 
فيغوتسكي 
عالم النفس 
التربوي

يعتمد على التفاعل بني النا�س والأدوات 
على  لت�صاعدهم  ثقافاتهم  توفرها  التي 

تكوين نظرتهم للعامل.

أصول التفكير واللغة
عند فيغوتسكي

وال��ك��الم  للتفكري  اأن  ڤيغوت�صكي  ي���رى 
ج�����ذورا خم��ت��ل��ف��ة يف ال��ك��ائ��ن ال��ب�����ص��ري، 
فالتفكري يكون غري �صفوي واللغة غري 
خطي  اأن  كما  املبكرة،  املراحل  يف  عقلية 
ت��ط��وره��م��ا غ���ري م���ت���وازي���ني وك���ث���ريا ما 

يتقاطعان.
الثانية  ���ص��ن  يف  معينة  حل��ظ��ة  ويف 
منو  منحنيات  تلتقي  الإن�صان  عمر  من 
اإل��ى  بع�صها  وتن�صم  وال��ك��الم،  التفكري 
ال�صلوك،  لتبداأ منطا جديدا من  بع�س 

العمل يف  مهنته تبدل مذهاًل حني بداأ 
وعلم  والرتبية  النمو  نف�س  علم  حقول 
اأي  النف�س املر�صي. مل يتلق ڤيغوت�صكي 
بدا  النف�س، ولكنه  �صابق يف علم  تدريب 
الق�صرية  حياته  يف  واكت�صب  به،  �صغوفا 
العلوم  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  فيه  وا�صعة  معرفة 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ف��ل�����ص��ف��ة وال��ل�����ص��ان��ي��ات 

والأدب.

شهرته
بو�صفه  به ڤيغوت�صكي  ا�صتهر  اأف�صل ما 
عامل نف�س تربوي »النظرية الجتماعية 
ال��ت��ف��اع��ل  اأن  ت����رى  ال���ت���ي  ال���ث���ق���اف���ي���ة«؛ 
الجتماعي يف الثقافات املختلفة يف�صي 
الطفل  تفكري  يف  م�صتمرة  تبدلت  اإل��ى 
النمو  اأن  النظرية  وُتبني هذه  و�صلوكه. 

وه������ذا ح����ني ي�����ص��ري ال���ت���ف���ك���ري ���ص��ف��وي��ا 
با�صتخدام  والكالم عقليا، ويبداأ الطفل 
ل���غ���ة خ���ا����ص���ة ب���ال���ت���ف���اع���ل الج���ت���م���اع���ي 
عند  ت�صري  اللغة  ه��ذه  لكن  ال��ظ��اه��ري، 

نقطة معينة لبنية تفكري الطفل.
اأن الفهم الوا�صح  يرى ڤيغوت�صكي 
واللغة  التفكري  بني  املتبادلة  للعالقات 
واللغة  ال��ع��ق��ل��ي،  ال��ن��م��و  لفهم  ���ص��روري 
التي  ل��ل��م��ع��رف��ة  حم�����ص��ا  ت��ع��ب��ريا  لي�صت 
تطابق  فثمة  فح�صب،  الطفل  يكت�صبها 

جوهري بني التفكري واللغة.

منطقة النمو األقرب
تعد فكرة »منطقة النمو الأقرب«  اأ�صهر 
اأفكار ڤيغوت�صكي، فهو يقول اإن الإن�صان 
ل��دي��ه م��ن��اط��ق ل��ل��ق��درة، ف��ه��ن��اك منطقة 

لالأ�صياء التي ي�صتطيع الإن�صان اإجنازها 
اإل�����ى م�����ص��اع��دة اأح����د،  م���ن دون ح���اج���ة 
لي�صتطيع  التي  لالأ�صياء  منطقة  وثمة 
الإن�صان القيام بها مهما كانت امل�صاعدة 
تقع  املنطقتني  له. وبني هاتني  املقدمة 
منطقة  وه��ي  الأق����رب«،  النمو  »منطقة 
ل���الأ����ص���ي���اء ال���ت���ي لي�����ص��ت��ط��ي��ع الإن�������ص���ان 
اإل��ى ق��در من  اإجن��ازه��ا مبفرده، ويحتاج 

امل�صاعدة والإر�صاد.

أبرز أعماله
• »التفكري واللغة«، 1٩37.

• »درا����ص���ات خم��ت��ارة يف ع��ل��م ال��ن��ف�����س«، 
.1٩56

العليا«،  العقلية  العمليات  »ت��ط��وي��ر   •
.1٩60

النشأة
 Lev ڤيغوت�صكي  �صيميونوڤيت�س  ليڤ 
ع��امل   ،Semyonovich Vygotsky
نف�س وت���رب���وي رو����ص���ي، ُع���رف ب��اأب��ح��اث��ه 
الإدراك  ب��ن��م��و  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ون���ظ���ري���ات���ه 
ل���دى ال��ط��ف��ل وب��ال��ت��ف��اع��الت ال��ث��ق��اف��ي��ة 

الجتماعية.
مل تعرف اأعماله ل يف وطنه ول يف 

العامل الغربي اإّل يف وقت متاأخر.
ولد ڤيغوت�صكي يف قرية »اأور�صا« يف 
ودر���س يف جامعة  عام 186٩،  بيالرو�صيا 
وب��داأ  الأدب،  يف  مدر�صا  لي�صري  مو�صكو 
عدة؛  معاهد  يف  التدري�س  تخرجه  بعد 

وكانت وفاته يف عام  1٩34.
على  الأول  ڤيغوت�صكي  بحث  تركز 
تبدلت   1٩24 ع��ام  ومنذ  الفني،  الإب���داع 

اأم������ام  راي«  »ك���ري�������ص���ت���وف���ر   ،FBI
جم���ل�������س  يف  امل�������خ�������اب�������رات  جل�����ن�����ة 
جملة  ن�صرتها  الأم��ريك��ي،  ال�صيوخ 
»نيوزويك« الأمريكية يف 13 فرباير 
اأن مراكز التعلم  اأك��د فيها  احل��ايل، 
يف الوليات املتحدة الكربى ين�صط 
ال�صينية،  للمخابرات  عمالء  فيها 
اأ������ص�����ات�����ذة وع���ل���م���اء  ي���ت���م���ث���ل���ون يف 
�صحيفة   اأعلنته  م��ا  ح�صب  وط��الب 

.McClatchy DC
وه�����ذه ال�����ص��ب��ك��ة ال���وا����ص���ع���ة من 

Greg Price
Newsweek مجلة

ال�صينية  املخابرات  رج��الت  ين�صط 
اجلامعات  م��ن  العديد  يف  ال�صريني 
الأم���ري���ك���ي���ة، ب��غ��ي��ة احل�������ص���ول على 
اإّل  التقنية؛  تخ�س  التي  املعلومات 
اأن الكليات لي�س لديها فهم اأو دراية 

بتداعيات تلك الورطة.
ف����ف����ي ت�������ص���ري���ح���ات ل���رئ���ي�������س 
»م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ف���ي���درايل« 

رجال المخابرات الصينية في الجامعات األميركية
التنموية  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ف��ت��وح  ال��ب��ح��ث 
التي لدينا والتي نحرتمها؛ اإل اأنهم 

ينتهزونها. 
 McClatchy جم��ل��ة  وح�����ص��ب 
DC؛ فاإن الطلبة ال�صينيني ميثلون 
ال��دول��ي��ني  ال��ط��الب  م��ن   %35 ن�صبة 
بن�صبة  املتحدة  الوليات  جامعات  يف 

مليون طالب �صيني.
احل�������ص���ارة  اأن  »راي«  واأك���������د 
الإب����داع����ي����ة الأم���ريك���ي���ة ت��ع��د اأح���د 
اأ���ص��ب��اب حم����اولت ال�����ص��ني  اخ���رتاق 

تكاتف  تتطلب  ال�صينيني  العمالء 
ال���ولي���ات  FBI يف  ال�����  م��ك��ات��ب  ك���ل 
 FBI ال����  اأن  »راي«  واأك�����د  ب��اأ���ص��ره��ا. 
ت���راق���ب ع���ن ك��ث��ب اجل���ام���ع���ات ال��ت��ي 
ترعاها احلكومة ال�صينية مع العلم 
اأن مثل تلك اجلامعات، ل تدري من 
اأن يدير �صبكة التج�ص�س  من املمكن 

على جامعاتها.
م�صتوى  ب��اأن  يعتقد  اأن��ه  واأردف 
ال�����ص��ذاج��ة ل��دى ق��ط��اع الأك��ادمي��ي��ني 
يثري بع�س الأمور؛ لأنهم ي�صتغلون 

تغيير جذري 
في التعليم 

الروسي لتحسينه 
أكاديميا

Eugene Vorotnikov :بقلم
University World News

 
 اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��رو���ص��ي��ة ع���ن تغيري 
ج�����ذري يف ن���ظ���ام ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
ال��وط��ن��ي، يف خ��ط��وة ع��ده��ا الإ���ص��الح��ي��ون 
حماولة جديدة لتح�صني التعليم اأكادمييا 
التعليم  وزي��ر  بها  اأدل��ى  ت�صريحات  ح�صب 
اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي  ال�صهر'  ه��ذا  الرو�صي 
�صنوات  الثالثة  انتهاء فرتة  �صهر من  بعد 
اإغ����الق امل��وؤ���ص�����ص��ات املرتهلة  ال��ت��ي ���ص��ه��دت 

والتي و�صل عددها 1100 موؤ�ص�صة. 
ومب����وج����ب ت���ل���ك اخل����ط����ط ���ص��ت��اأخ��ذ 
ت�صنيفا حم����ددا من  رو���ص��ي��ة  ج��ام��ع��ة  ك��ل 
لقانون  انتهاكاتها  على  يعتمد  امل��خ��اط��ر، 
ممار�صات  تقدميها  وم��دى  العايل  التعليم 
ط��ي��ب��ة ي���ح���دده���ا اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��و اخل���دم���ة 
الفيدرالية لالإ�صراف على التعليم والعلوم 

خالل تدقيقهم للموؤ�ص�صات التعليمية.
الفيدرالية  اخل��دم��ة  خ���رباء  ويعكف 
لالإ�صراف على التعليم والعلوم، على و�صع 
ت�صنيف اجلامعات  الأخ��رية على  اللم�صات 
املثال ل احل�صر:  �صبيل  ت�صمل على  والتي 
ع��دم وج��ود بيانات يف امل��وق��ع الإل��ك��رتوين، 
ع���دم وج����ود خ���دم���ات ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
اخل��ا���ص��ة، ان��ت��ه��اك��ات ق��واع��د ال��ق��ب��ول، عدم 

وجود لوحات للممتلكات، وغري ذلك.
ويف ت�����ص��ري��ح��ات ل��رئ��ي�����س الإ����ص���راف 
والرقابة على اجلامعات الرو�صية »�صريجي 
الجتماع  »اإن  فيها  قال  روكافيت�ص�صكوف« 
اخلا�س �صيعد نقلة نوعية يف منط حتديد 
ج��دي��دا  منهجا  �صي�صمل  ح��ي��ث  امل��خ��اط��ر، 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ص�����ص��ات  ك��ل  تقييم  يف 
بتنفيذ  ال���ي���وم  ���ص��ن��ق��وم  ح��ي��ث  رو����ص���ي���ا،  يف 
املجدولة  وغ��ري  امل��ج��دول��ة  التدقيقات  ك��ل 
وامل�صتندية اأو التي وقعت يف مكان املوؤ�ص�صة 
من اأجل حتديد مدى حجم اخلطر؛ لأننا 
�صن�صدر على اإثره قرارات بالإغالق اإن كان 
اإج��راءات  اأو الكتفاء باتخاذ  اخلطر كبريا 

وقائية اإن كان اخلطر طفيفا«.
اجلدير بالذكر اأن الطالب الدوليني 
يف رو�صيا مت منحهم امتيازات جديدة دون 
على  للح�صول  لأوطانهم؛  للعودة  احلاجة 
اكتمال  حتى  رو�صيا  يف  البقاء  بل  تاأ�صرية، 
الكثري  ثمنها  العلمية، يف خطوة  درجاتهم 

من روؤ�صاء اجلامعات احلكومية. 

ك����ربي����ات اجل����ام����ع����ات الأم����ريك����ي����ة. 
اأر���س  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  واأ���ص��اف 
خ�صبة لالإبداع؛ حيث يوجد الكثري 
م���ن امل������واد امل���ث���رية ال���ت���ي ت��ن�����ص��اأ من 
حجماً  الأ���ص��غ��ر  النا�صئة  ال�����ص��رك��ات 

على حد و�صفه.
واأن���ه���ى ح��دي��ث��ه ب����اأن حم���اولت 
ال�����ص��ني ت���رك���ت اجل���ام���ع���ات ع��ر���ص��ة 
امل�صادة، و�صدد على  املخابرات  لعمل 
التنبه  على  الأ�صاتذة  تعليم  �صرورة 

ملثل هذه املخاطر، على حد قوله.
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االهتمام باإلبداع

ف�صويل  مكامن  وت��ث��ري  ب���الإب���داع،  اله��ت��م��ام  م�صاألة  ت�صتهويني  م��ا  ك��ث��ريا 
وانتباهي، واأنا اأراها اأ�صبحت يف ظل التطورات التقنية والتحولت املت�صارعة 
التي ت�صهدها خمتلف املجالت يف الع�صر احلديث حتمية و�صرورة يف الدول 
املتقدمة، تفر�سها عليها �سروط العوملة واأولوياته؛ نظرا لدورها الفعال يف 
دفع عجلة التنمية اإلى الأمام، وتر�صيخ مبادئ الوعي والتطور والتغيري يف 

عمق جمتمعاتها.
تطويره  واأ�صاليب  الإب���داع  بدرا�صة  العاملي  الهتمام  اإرها�صات  ب��داأت  لقد 
بالغة  باأهمية  املو�صوع  هذا  حظي  بحيث  املن�صرم،  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف 
اخلطاب  بعد  واأمريكا  واأوروب��ا  اليابان  وخا�صة  الغربية،  البلدان  من  العديد  يف 
علم  جمعية  اأم��ام   ،1٩50 �صنة  »جيلفورد«،  الأمريكي  النف�صاين  للعامل  امل�صهور 
التفكري  درا�صة  �صرورة  اإل��ى  الإن�صانية  املجتمعات  فيه  داعيا  الأمريكية  النف�س 
ومقدما  والفكرية،  العقلية  قدراتها  لتنمية  ال�صعوب؛  لدى  وتطويره  الإبداعي 
فيه لأول مرة يف تاريخ العلوم منوذجا للبناء العقلي لالإن�صان؛ ف�صار اأداة ت�صتخدم 
لإجراء البحوث والدرا�صات يف جمال التفكري الإبداعي، ومنطلقا اأ�صا�صيا للعديد 

من املناهج التعليمية احلديثة؛ نظرا لفعاليته وحتقيقه لنتائج باهرة.
واأ�صا�صي يف جناح  دو مهم  لهم  الإب��داع��ي��ة  �صار  ال��ق��درات  ذوو  ف��الأف��راد 
واأن عملية  العامل.  العديد من دول  والنماء يف  التطور  خطط وا�صرتاتيجيات 
الإبداعية  امل��ه��ارات  تنمية  على  اأ�صا�صية  ب�صفة  ترتكز  ���ص��ارت  وال��رق��ي  التقدم 

املختلفة لكل اأبناء املجتمع.
ومبا اأن االإبداع ن�ساط خيايل واإنتاجي ياأخذ طابعا علميا اأوفينا اأو اأدبيا 
اأو غري ذلك، وُيربز قدرة الفرد على اإنتاج اأفكار ومعارف و�صلوكيات؛ فهو اأي�صا 
ن�ساط يف جوهره ال يرتبط بال�سرورة  بدرجة ذكاء ال�سخ�ض، بحيث اأنه لي�ض 
اأن تكون عبقريا، حتى تكون مبدعا؛ واإمن��ا رغبتك واإرادت��ك و�صعة  من ال��الزم 
اإمكانات  ميتلك  بفطرته  اإن�صان  فكل  الإب��داع.  ميزة  تك�صبك  التي  هي  خيالك، 

اإبداعية ي�صتطيع ا�صتغاللها اإذا وظفت بطريقة منا�صبة. 
ومن اأجل بعث حركة تنموية اإبداعية يف جمتمعاتنا، يجب علينا كمجتمع 
اأولوياتنا، ونوظفه يف  اأن جنعل الهتمام بالتفكري الإبداعي لدى ال�صباب من 
بحياتنا،  املرتبطة  احليوية  املجالت  خمتلف  يف  ال�صرتاتيجية  خططنا  ر�صم 
وخا�صة العلمية والرتبوية والقت�صادية، من اأجل الو�صول اإلى حتقيق اإبداعات 
متميزة، فاكت�صاف املواهب املغمورة والعمل على تنميتها �صيمدها حتما بالقدرة 

على الإبداع والتنوير.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa
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نيوزيالندا
�صهدت اجلامعات يف  نيوزيالند منوا يف 
ويف   ،2016 يف  الدوليني  ال��ط��الب  اأع���داد 
البالد  عليها  حت�صلت  ال��ت��ي  الإي�����رادات 
هذا  وم��ع  الدوليني،  الطالب  ر�صوم  من 
بن�صبة  البالد انخفا�صا ملحوظا  �صهدت 
ال���راغ���ب���ني يف  ال���ط���الب  اأع������داد  25% يف 
برامج التنقل الدويل. جاء ذلك يف �صياق 
ا�صت�صاري  يعده  ال��ذي  ال�صنوي  التقرير 
 )Steady Move ت�صويق التعليم )�صركة

والذي �صدر يف فرباير احلايل. 
وك����ان ع���ام 2016 ق���د ���ص��ه��د زي���ادة 
ال���ط���الب  اأع���������داد  يف   %10.3 ق����دره����ا 
وو�صل  ج��ام��ع��ات،  ثمانية  يف  ال��دول��ي��ني 
ب��اأن  علما  طالبا؛   26.442 اإل��ى  ع��دده��م 
ت�صجيل الطالب الدوليني يف اجلامعات 

لالقت�صاد  جتلب  املعي�صة  وم�����ص��اري��ف 
دولر   م���ل���ي���ون   28٩ ال���ن���ي���وزي���الن���دي 

اأمريكي كل عام.

تشيلي
جنحت ت�صيلي يف اإ�صدار 2٩ قانونا طيلة 
التي  الفرتة  يف  املا�صية  �صنوات  الأرب��ع��ة 
تولت، ول تزال تتولى رئا�صة البالد فيها 
»مي�صيل باتيليت«، والتي مانت قد وعدت 
باإ�صالح التعليم العايل جذريا قبل نهاية 

فرتة ولياتها يف اإبريل املقبل.
�صتكون   2020 ب��ح��ل��ول  اأن���ه  واأك�����دت 
العتماد  لنظام  خا�صعة  اجل��ام��ع��ات  ك��ل 
الأكادميي؛ لأنه حتى الآن ل زال هنالك 
66 جامعة مل تتح�صل بعد على العتماد 

الأكادميي.

 السويد
ت��ع��اين ال�����ص��وي��د م��ن ان��خ��ف��ا���س اأع���داد 
قرارها  بعد  لديها،  الدوليني  الطالب 
ر���ص��وم على  ب��ف��ر���س  ال�����ص��ادر يف 2011 
الدوليني؛  للطالب  اجلامعي  التعليم 
ت���دوي���ل التعليم  ���ص��ل��ب��ا ع��ل��ى  اأث����ر  مم���ا 
العايل ال�صويدي ح�صب ما عربت عنه 

وزيرة التعليم »هيلني هيالمارك«.

االتحاد األوروبي
املفو�صية  جامعة  ع�صر  اإح��دى  طالبت 
الأوروبية بتخ�صي�س 10% من امليزانية 
والإن�صانية  الجتماعية  ال��ع��ل��وم  على 
اأن ال��ع��ل��وم  اأ���ص��درت��ه م���وؤك���دة  يف ب��ي��ان 
الج��ت��م��اع��ي��ة والإن�����ص��ان��ي��ة مت��ث��ل ثلث 
امل��ع��رف��ة الأك���ادمي���ي���ة يف اأوروب������ا. ففي 

 Science and جملة  ن�صرته  تقرير 
العلوم  يف  الباحثني  ف���اإن   ،Business
يتقا�صون  والإن�����ص��ان��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�صعوبة  من  ويعانون  منخف�صة  منحا 
ال��ع��ل��وم  ب��ال��ب��اح��ث��ني يف  الت�������ص���ال  يف 

الفزيائية واملهند�صني.
ودع�����ا ال��ب��اح��ث��ون اإل�����ى ���ص��ي��اغ��ة 
ب�����رن�����ام�����ج اإط�������������ار ع�����م�����ل ل���ل���ع���ل���وم 
الجتماعية والإن�صانية يبداأ يف 2021 
الأوروبية  التقنية  من�صة  غ��رار  على 
املنعقدة حتت لواء »هوريزون2020«. 
و���ص��ت�����ص��ه��م امل��ن�����ص��ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف دع��م 
م���������ص����ارك����ة ال����ع����ل����وم الج���ت���م���اع���ي���ة 
والإن���������ص����ان����ي����ة م����ع ع����ل����وم ال��ت��ق��ن��ي��ة 
يعيد  مم��ا  وال��ري��ا���ص��ي��ات،  والهند�صة 

من تغري خارطة العلوم يف اأوروبا.

ت���ع���د ج���ام���ع���ة ب���وداب�������ص���ت ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
والق��ت�����ص��اد اأق�����دم ج��ام��ع��ات امل��ج��ر، 
واأوروب����ا ب�صكل ع��ام؛ حالها ح��ال كل 
اجلامعات القدمية يف القارة العجوز، 
اأن  اإّل  ر�صمي،  ب��ق��رار  تاأ�ص�صت  حيث 
اإم��رباط��ورا  ول  ملكا  لي�س  موؤ�ص�صها 
عاديا، واإمنا هو الإمرباطور جوزيف 
اأهم رموز حقبة احلكم  اأحد  الثاين، 

املطلق امل�صتنري.

التأسيس
الثاين  اأ���ص�����س ج��وزي��ف  يف ع��ام 1782 
البداية  يف  وكانت  بوداب�صت،  جامعة 
حت����م����ل ا������ص�����م »م����ع����ه����د ب���وداب�������ص���ت 
الهيدروليكية«.  والتقنيات  للهند�صة 
ويف املرحلة الأولى من عمل اجلامعة 
الثاين  جوزيف  الإمرباطور  ا�صتعان 
ب��اأ���ص��ات��ذة »م���در����ص���ة ال��ت��ع��دي��ن« من 

مدينة »بون�صاك« يف �صلوفاكيا.
يف عام 1871 تغري ا�صم اجلامعة 

واأطلق عليها »جامعة جوزيف امللكية 
للعلوم الهند�صية«.

تعرف  اأ���ص��ب��ح��ت   1٩24 ع���ام  ويف 
ب���ا����ص���م »ج����ام����ع����ة ج����وزي����ف امل��ل��ك��ي��ة 

الهنغارية للهند�صة والقت�صاد«.
اإل���ى  ���ص��م��ه��ا  مت   1٩67 ع���ام  ويف 
متخ�ص�س  بوداب�صت،  يف  اآخر  معهد 
ب��ال��ه��ن��د���ص��ة وال���ت���ق���ن���ي���ات، واأ����ص���ب���ح 
ا���ص��م��ه��م��ا م��ع��ا »ج���ام���ع���ة ب��وداب�����ص��ت 
كلية  اف��ت��ت��اح  مت  ث��م  وم��ن  التقنية«، 
القت�صاد يف اجلامعة، وهكذا اأ�صبح 
ا�صمها عام 2000، »جامعة بوداب�صت 

للعلوم التقنية والقت�صادية«.

عدد األساتذة والموظفين 
ي��ع��م��ل يف اجل��ام��ع��ة ح��ال��ي��ا نحو 
اأ�صتاذ جامعي  1100 موظف، ما بني 
مدرجاتها  على  ويدر�س  وبروف�صور، 
ثلثهم  األ��ف طالب جامعي،   24 زه��اء 
من الطلبة الأجانب، من دول اجلوار 

وم����ن ال������دول الأوروب�����ي�����ة الأخ������رى، 
وكذلك من دول يف اآ�صيا واأفريقيا.

وم�����ا زال������ت ج���ام���ع���ة ب��وداب�����ص��ت 
رائدة علميا على م�صتوى البالد ويف 
اأوروبا، ومتنح �صنويا 70 يف املائة من 
�صهادات الدبلوم يف خمتلف جمالت 

الهند�صة، يف املجر.
وت��ن��ط��ل��ق اجل���ام���ع���ة يف ع��م��ل��ه��ا 
العلمية  اخل��ربة  م��ن  عاما   230 منذ 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ال����ت����ي و�����ص����ع اأ���ص�����ص��ه��ا 
الأ���ص��ات��ذة يف جم��ال الهند�صة  خ��رية 
وال��ت��ع��دي��ن. وت�صم ع���ددا ك��ب��ريا من 

الكليات والتخ�ص�صات الفرعية.
ويف كل ع��ام ي�صل ع��دد الطالب 
الباحثني عن العلوم يف تلك اجلامعة 
جامعي  طالب   10000  -  8000 نحو 
ي��در���ص��ون  اأ����ص���ل 24000 ط��ال��ب  م���ن 

�صنويا على مقاعدها.
ويعود الف�صل يف اإقبال الطالب 
الأج���ان���ب ع��ل��ى ال���درا����ص���ة ف��ي��ه��ا اإل���ى 

جامعة بودابست للتقنية واالقتصاد
Budapest University of Technology and Economics
باللغات  تدري�صية  مناهج  اعتمادها 
ال��ه��ن��غ��اري��ة والأمل��ان��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة 

والفرن�صية.
عليا  �صهادات  اجلامعة  ومتنح 
يف تخ�ص�صات هند�صة عدة، منها: 
الهند�صة املدنية، هند�صة �صناعية، 
الجتماعية،  وال��ع��ل��وم  الق��ت�����ص��اد 
ه����ن����د�����ص����ة امل��������������دن، ال����ت����ق����ن����ي����ات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��رق��م��ي��ة، وغ��ريه��ا 

من تخ�ص�صات.
اأخ������ريا، ت��ق��ع ج��ام��ع��ة ب��وداب�����ص��ت 
على �صفاف نهر دوناي، بني ج�صرين، 
وت�صكل اأبنيتها لوحة هند�صة معمارية 

تاريخية رائعة اجلمال.

التصنيف الجامعي
تعد يف املرتبة ما بني 701 حتى 800 
 ،2017 ل���ع���ام  ���ص��ن��غ��ه��اي  ت�����ص��ن��ي��ف  يف 
ح�صب   800-751 ب��ني  م��ا  املرتبة  ويف 

ت�صنيف QS لعام 2017.
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

جميعنا طلبة علم. كثريا ما نفكر بعد 
اأننا  اأين نذهب؟ وبالرغم من  التخرج، 
الإحباطات،  من  واأ�صكال  اأنواعا  ن�صمع 
التي مّر بها من تخرج قبلنا، وقد يكون 
لها تاأثري �صلبي علينا، مثل قولهم باأنك 
وتفرح  احل��ائ��ط  على  �صهادتك  �صتعلق 
بها وحدك، اأو اأن ن�صبة البطالة مرتفعة 
اأف�صل من غريك، وغريها  واأنك ل�صت 
من الأمور املحبطات لأي خريج ونبداأ 

باملخاوف والقلق وعدم الإ�صرار. 

ول��ك��ن اق���رتب م��ن��ي، وت��ذك��ر دائما 
ج����زءا م��ن ح��دي��ث ال��ر���ص��ول ���ص��ل��ى اهلل 
عليه و�صلم »اعملوا فكل مي�صر ملا خلق 
ه��ذه  يف  مهمة  لأداء  خلقنا  ل��ه«.ن��ح��ن 
الأر�س، ونحن اخللفاء فيها ونحن من 

�صيعمرها ملن بعدنا من اأجيال.
لنتمكن  واجل�����د؛  ال��ع��م��ل  وع��ل��ي��ن��ا 
ر�صالتنا  ونحقق  طريقنا  اكت�صاف  م��ن 
يف ه���ذه احل���ي���اة، وك���ل ال�����ص��ب��ل اأم��ام��ك 
ت��ف��ت��ح ذراع���ي���ه���ا ل����ك؛ ف����اهلل ع�����ادل لن 

سبيل الناجحين
أفراح عبده

قسم اإلعالم واالتصال

اأوروبية يف بحث ومناق�صة  ب��داأت عدة دول 
فر�س �صريبة اإ�صافية على اللحوم. وهذه 
ال����دول ه��ي اأمل��ان��ي��ا وال���دمن���ارك وال�����ص��وي��د. 
ال�صريبة  ه��ذه  تعّم  اأن  امل��راق��ب��ون  ويتوقع 
اإل����ى ع�صر  ب��ع��د خ��م�����س  ال���ع���امل  ك��اف��ة دول 
قد  ال�صني  مثل  دول��ة  واأن  خا�صة  �صنوات، 
ح��ق��ق��ت ان��خ��ف��ا���ص��ا يف ا���ص��ت��ه��الك ال��ل��ح��وم 

مبقدار 45% يف عام 2016.
تفر�س احلكومات ال�صرائب العامة؛ 
الأم��ور  ت�صيري  على  ال�صرف  يف  لت�صاعدها 
التعليم  مثل  لل�صعوب،  املقدمة  واخلدمات 
وال�صحة والدفاع و�صبكات الطرق، وهناك 
ال�صرائب اخلا�صة على �صلع ومواد بعينها، 
ويكون الغر�س منها احلّد من ا�صتهالكها، 

والتقليل من اأ�صرارها.
والأخرية اكت�صبت م�صطلح »�صرائب 
ال�صر«، حيث اإن يف ا�صتخدامها نتائج �صلبية 
ع��ل��ى ال��ن��ا���س وال��ب��ي��ئ��ة. وه���ذه امل����واد ت�صمل 
الدخان وال�صكر واملواد املت�صببة يف النبعاث 

احلراري.
قاتل على  تاأثري  له من  ال��دخ��ان مبا 
الأف������راد وع��ل��ى ت��ك��ال��ي��ف ع���الج الأم���را����س 
وعالقته  وال�صكر  ا�صتعماله،  عن  الناجتة 
املت�صببة  وامل����واد  وم�صاعفاتها،  بال�صمنة 
يف زي���ادة الن��ب��ع��اث احل���راري يف ج��و الكرة 
الأر�صية، كالفحم والديزل والبنزين، مما 
يهدد حياة الإن�صان بال�صتمرار على �صطح 
درج���ات  لرت���ف���اع  حتمية  كنتيجة  الأر������س 
ح��رارة الغالف اجل��وي وذوب��ان الثلوج من 

على قطبي الأر�س وظاهرة الت�صحر.
املواد  قائمة  ين�صوي حتت  ب��داأ  والآن 
اللحوم  ا�صتهالك  م��ن  الإك��ث��ار  ال�����ص��ري��رة، 
ال��ط��ع��ام، فما ه��ي الأ���ص��ب��اب التي جعلت  يف 
م���ادة مغ�صوب  ال��ن��ا���س  ي�صتهيه  م��ا  اأف�����ص��ل 

عليها؟
ال�����ص��ب��ب ي���ع���ود اإل�����ى ع���وام���ل خ��ا���ص��ة 
ب�����ال�����روة احل���ي���وان���ي���ة واأخ���������رى م��ت�����ص��ل��ة 
بالإن�صان، فما يت�صل باحليوانات )واأهمها 

الأب��ق��ار والأغ��ن��ام وال��دواج��ن( ف��اإن��ه يرجع 
وحتديداً  منها،  املنبعثة  الغازات  كمية  اإلى 
غاز ثاين اأك�صيد الكربون الناجت عن عملية 

التنف�س وغاز امليثان املنبعث من الأمعاء. 
ويقدر تقرير »البنك الدويل«اأن هذه 
الغازات ت�صهم يف النحبا�س احلراري حول 
انت�صار  ذلك  اإل��ى  وي�صاف  الأر�صية.  الكرة 
الأوبئة من اآن لآخر مثل اأنفلونزا اخلنازير 
وال��ط��ي��ور، وع��ام��ل ت��ل��وث امل��ي��اه وم��ق��اوم��ة 
امل�صادات  ا�صتخدام  عن  النا�صئة  اجلراثيم 

احليوية يف هذه احليوانات.
عالقة  فله  بالإن�صان  يرتبط  م��ا  اأم��ا 
ب����الإ�����ص����راف يف اأك������ل ال���ل���ح���وم )وال���ل���ح���م 
القلب  باأمرا�س  بالذات( وعالقته  الأحمر 

وال�صرطان.
ع��ل��ى  اأج����ري����ت  درا�����ص����ة  اأول  وك����ان����ت 
اأن  بينت  ق��د  2016م  ع���ام  ال��ع��امل  م�صتوى 
قيمة  على   %40 مب��ق��دار  �صريبة  حت�صيل 
و  الألبان  20% على منتجات  و  البقر  حلم 
حياة  اإن��ق��اذ  عنه  ينتج  ال��دج��اج،  على   %8،5
ويخف�س  ال�صنة،  يف  اإن�����ص��ان  مليون  ن�صف 
الن���ب���ع���اث احل������راري ال��ب��ي��ئ��ي. واق�����رتح يف 
ال�����دمن�����ارك ف���ر����س ����ص���ري���ب���ة ب����ح����وايل 3 

دولرات اأمريكية على كل كيلو حلم.
وي���ج���ري يف ال���وق���ت احل�����ايل اإن�����ص��اء 
���ص��ن��اع��ات ب��دي��ل��ة واع����دة لإح����الل ال��ل��ح��وم 
ب���اأن���واع م���ن ب��روت��ي��ن��ات ال��ن��ب��ات ل��ه��ا نف�س 
)»بيل  احل��ي��وان��ات  كلحوم  والطعم  املظهر 
اأك��رب  م��ن  ميكرو�صوفت  موؤ�ص�س  جيت�س« 
بقبول  حت��ظ��ى  لعلها  ف��ي��ه��ا(  امل�صتثمرين 

براعم الذوق لدى اآكلي اللحم الأحمر.
تبقى نقطة مهمة �صبق واأكدنا عليها، 
التي  وامل�صرب،  املاأكل  يف  العتدال  وهي  األ 
هي من توجيهات واإر�صادات ديننا احلنيف، 
نبي  وتعالى  �صبحانه  اهلل  يخاطب  حينما 
زينَتُكم عند كّل  ُخ��ذوا  اآدَم  بني  »َي��ا  الب�صر: 
اإنه ل  م�صجٍد، وُكُلوا وا�صرُبوا َول ُت�ْصِرفوا، 

ُيحُبّ املُ�ْصرفني« )الأعراف:31(.

ضريبة صحية؟!

أ.د. علي بن سعيد 
القحطاني
أستاذ بكلية الطب 
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يوم  تعلم كل  �صهرك.  تعبك ول  ي�صيع 
�صيئا ج��دي��دا، وم��ار���س اأ���ص��ي��اء ج��دي��دة، 
ت�صاب  لكي  الناجحني  من  قريبا  وك��ن 

بعدوى النجاح.
واإن مل ت�صتطع اأخلق لنف�صك بيئة 
ناجحة، وابداأ بنف�صك واكت�صف مكامن 
قوتك، ابتعد عن كل ما يقودك للف�صل، 
�صاميا ت�صعى  النجاح هدفا  فقط اجعل 
على  وك��ن  واجتهاد،  جد  بكل  لتحقيقه 

يقني كل يوم اأنك اإن�صان عظيم.

أية وظيفة؟ 
عبير حمود آل سعد الشهراني 

قسم اإلعالم واالتصال 

ل يخلو منزل اليوم من �صخ�س قد اأنهى درا�صته بعد كفاح، واأ�صبح متخرجا حا�صال على �صهادته فرحا باإجنازه؛ لإنهاء درا�صته، ولكن ما 
يلبث اأن يبداأ كفاحا جديا؛ ليبحث عن وظيفه تنا�صبه وتكون يف جمال معرفته ودرا�صته.

كان  واأكرهم  كان يحالفه احلظ ويجد فر�صة وظيفية،  والكثري  املتخرج،  وذه��ن  يلوح يف عقل  الوظيفة  كان هم  �صنوات  ب�صع  قبل 
ينتظر؛ لكي يح�صل على ما يريد. ولكن الآن، و يف ع�صر الثورة املعلوماتية اأ�صبح الأمر يف غاية ال�صهولة؛ فاأ�صبح هناك طرق اأكر تطوراً 
من الطرق التقليدية، تخربك عن احتياج جهة ما لوظائف يف عدة جمالت وا�صعة. فتطبيق )اأية وظيفة( ي�صمن الو�صول لأكرب �صريحة 
اأف��راد هذه ال�صريحة؛ للح�صول على وظيفة، فهو  من املجتمع، وهم ال�صباب والفتيات. هذا التطبيق قد يكون فر�صة كبرية للعديد من 

ي�صمل الإعالن عن وظائف حكومية ومدنية وع�صكرية و�صركات. واأي�صاً يحتوي على نتائج القبول يف تلك الوظائف. 
اأي�صا فر�س كثريه للتوظيف من خالل عر�س احتياجاتهم وت�صويق خدماتهم. واإذا كنت ترغب يف  ال�صركات، وجهات العمل  وتتيح 
احل�صول على وظيفة، اأو الإعالن عن وظيفة، عليك اأن حتمل تطبيق اأية وظيفة من متجرك الإلكرتوين، من خالل Applestore و اأي�صا 
Android. ول تن�صى اأن تكون اأنت من يخلق لنف�صه الفر�س من خالل العمل على تطوير نف�صك، يف جمالتك التي ت�صتطيع الإبداع فيها 

من خالل عمل بحث يف �صبكة الإنرتنت. ول تقلق �صتجد ما يليق بك .



إنفوغرافيك

كيف تكتب
سيرتك الذاتية

بشكل احترافي ناجح
اأي  لي�صت  وه���ي  امل�صتقبلي  للنجاح  ال�صفر  ج���واز  ه��ي  ال��ذات��ي��ة  ���ص��ريت��ك  اإن 
املنا�صب  الأ���ص��ل��وب  تتبع  اأن  يجب  اإذ  ع�صوائية،  بطريقة  تكتبها  معلومات 

وال�صحيح كي ت�صتطيع اأن جتذب اأ�صحاب الوظائف اإليك.
حلياتك  العري�سة  اخلطوط  بعر�ض  تقوم  اأن  الذاتية  ال�سرية  وتعني 
ودرا�صاتك وجمال خرباتك، حيث اأنها تعترب وثيقة للت�صويق التي ت�صوق بها 
ب�صكل من�صق ومنظم  العمل  نف�صك وقدراتك وموؤهالتك وخرباتك لأرب��اب 
العديد من  بني  يختارونك من  التي جتعلهم  اأه��م مميزاتك  تربز  بطريقة 

املقدمني ل�صغل وظائفهم.

المعلومات التي يجب أن تتضمنها السيرة الذاتية
وتاريخ  ال���ص��م  الذاتية  ال�صرية  تت�صمن  اأن  يجب  ال�صخ�صية:  البيانات   )1
الهاتف اخلا�س  الإقامة وو�صائل الت�صال اخلا�صة بك كرقم  امليالد ومكان 

واملحمول والربيد الإكرتوين واملوقع الإلكرتوين اإن وجد.
2( التعليم واملوؤهالت: تذكر هنا موؤهلك الدرا�صي وكافة ال�صهادات الدرا�صية 
التي ح�صلت عليها منذ تخرجك وكذلك جمال تخ�ص�صك بال�صبط على اأن 

تبداأ ترتيب املوؤهالت من الأحدث اإلى الأقدم
3( خربات العمل: عليك هنا اأن تذكر خربتك باأي عمل قمت بعمله �صابقا، 
واأن يكون ذلك بطريقة جاذبة ل تعتمد على الأقوال الروتينية، بل ابتكر يف 
و�صفك لنف�صك، وب�صدق، �صفاتك وقدراتك التي �صتفيد اجلهة التي تقدمت 

بطلب العمل لها.
4( اله��ت��م��ام��ات والإجن�������ازات: اح��ر���س ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ه���ذا اجل���زء ق�صريا 
التي  ال�سلبية  وخمت�سرا على �سكل نقاط حم��ددة، وال تقم بو�سع هواياتك 
فيها اإ�صاعة للوقت، كم�صاهدة التلفاز مثال؛ واحر�س على توظيف مواهبك 
ترغب  ال��ذي  العمل  جم��ال  تفيد  واهتمامات  مهارات  �صورة  يف  واإمكانياتك 
على  ق��ادر  باأنك  اإنطباعا  تعطي عنك  التي  الهوايات  واذك��ر  اإليه؛  التقدم  يف 
لديك  م��ه��ارات  اأي���ة  اأي�صا  واذك���ر  امل�صوؤولية؛  وحت��م��ل  نف�صك  على  الع��ت��م��اد 
متعلقة بالعمل واأرفق منوذجا منها اإن اأمكن، وذكر اأي دليل على قدرتك على 
ريا�صية مبا  لعبة  قائد فريق  اأو  قائد فريق عمل مثال،  تكون  ب��اأن  القيادة: 

يفيد  قدرتك على قيادة دفة العمل بنجاح.
الأم وباقي  اللغوية )اللغة  ك��امل��ه��ارات  م��ه��ارات��ك،  ك��ل  اأذك���ر  امل��ه��ارات:   )5
وكتابة؛  حتدثا  لغة  لكل  اتقانك  درج��ة  كتابة  مع  جتيدها  التي  اللغات 
واذكر كذلك مهارات ا�صتخدام احلا�صوب مع  وذكر الربامج التي جتيد 
ا�صتخدامها والدورات التدريبية التي ح�صلت عليها وكذلك قدرتك على 

ا�صتخدام النرتنت.
اإليه الأوراق  اإليه يتطلب اأن تقدم  6( املراجع: من املوؤكد اأن اأي عمل تتقدم 
وال�صهادات التي تثبت �صدق ما مت ذكره يف ال�صرية الذاتية، وكذلك  �صهادة 
جزء  يف  تكتب  اأن  يجب  ل��ذا  �صابقا،  معهم  عملت  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  بع�س 

املراجع ب�صريتك الذاتية عبارة: »املراجع متوفرة عند الطلب«.

أهم النصائح التي يجب اتباعها
عند كتابة السيرة الذاتية

ا�صم  تذكر  اأن  يجب  حيث  ال�صخ�صية:  البيانات  كتابة  يف  والأمانة  الدقة   )1
و�صن وعنوان وو�صائل ات�صال �صحيحة ول تبالغ يف ذكر مهارات اأو اهتماماتك 
اأو خربات وهمية لأن ذلك لن ي�صاعدك على احل�صول على الوظيفة بل قد 

يكون ال�صبب يف خ�صارتها.
2( �صكل ورقة ال�صرية الذاتية: اإن مظهر ورقة ال�صرية الذاتية وال�صكل الذي 
تقدمها به هام جدا، حيث يجب اأن تكون طباعتها نظيفة واأن ت�صتخدم ورقة 
تن�صى  ول  واأن��ي��ق،  متنا�صق  �صكل  ذات  ت��ك��ون   واأن   A4 مقا�س  نظيفة  بي�صاء 

و�صعها يف مظروف خا�س.
�صكل  الذاتية عن �صفحتني على  ال�صرية  تزيد �صفحات  األ  3( احر�س على 

عر�س خمت�صر ووا�صح.
4( ت��ع��رف ج��ي��دا ع��ل��ى متطلبات ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ي ت��ت��ق��دم ل��ه��ا، ث��م ق��م ب��اإب��راز 
الإمكانيات واملهارات التي تتنا�صب معها ب�صكل يلفت نظر �صاحب العمل، على 

اأن املعلومات املذكورة �صحيحة.
اأن  اإليها، حيث  5( قم بت�صميم �صرية ذاتية خمتلفة لكل وظيفة تتقدم 
عن  وخمتلفة  بها  خا�صة  م��ه��ارات  بعر�س  تقوم  اأن  تتطلب  وظيفة  كل 

الوظائف الأخرى.
6( اأكتب يف النهاية عبارة ق�صرية ت�صرح من خاللها ملاذا اأنت اأف�صل �صخ�س 

للح�صول على هذه الوظيفة.
اأي  من  بك  اخلا�صة  الذاتية  ال�صرية  تخلو  اأن  على  احلر�س  كل  احر�س   )8

اأخطاء اإمالئية اأو لغوية �صواء كانت باللغة العربية اأو بالإجنليزية.
٩( اإن كنت ترغب بن�صر �صريتك الذاتية على بع�س مواقع الإنرتنت اخلا�صة 
�صريتك  جتعل  وجيدة  معربة  دللية  كلمات  با�صتخدام  قم  الوظائف  بن�صر 

الذاتية تظهر بكرة و�صهولة يف حمركات البحث.
اأن تقوم بعمل حتديث دائم لل�صرية الذاتية اخلا�صة بك،  10( واأخريا يجب 
باأن تقوم بت�صحيح ال�صن دوما واإ�صافة اأي جديد �صواء يف ما يتعلق بال�صهادات 

الدرا�صية الإ�صافية التي حت�صل عليها اأو خربات العمل، وغري ذلك.
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اللغة واإلعالم

عدد كبري من الطالب الذين يرغبون 
يف موا�صلة درا�صاتهم اجلامعية يف حقل 

اللغة العربية، واحل�صارة الإ�صالمية.
وك���ان يف ا���ص��ت��ق��ب��ال ال���وف���د، مدير 
اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور دامري بورا�س، 
وعميدة كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 
في�صنا فالهوفيت�س �صتيت�س، وعدد من 

الأ�صاتذة الأكادمييني والإداريني.
ون���اق�������س ال���ط���رف���ان ع��ق��ب ج��ول��ة 
مبرافق اجلامعة، الإج��راءات واملراحل 
العربية  ال��ل��غ��ة  ق�صم  ب��اإن�����ص��اء  املتعلقة 
واحل���������ص����ارة الإ�����ص����الم����ي����ة، وال��������روؤى 
منها،  ينطلق  ال��ت��ي  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
م���ت���وق���ف���ني ع���ن���د اأه����م����ي����ة م���ث���ل ه���ذه 

بال�صارقة،  العربية  اللغة  جممع  وق��ع 
خالل الأيام املا�صية، اتفاقية تعاون مع 
الوطنية يف اجلمهورية  زغ��رب  جامعة 
ال���ك���روات���ي���ة، ت��ن�����س ع��ل��ى اإن�������ص���اء ق�صم 
للغة العربية واحل�صارة الإ�صالمية يف 
من  التفاقية  توقيع  و�صهد  اجلامعة. 
ج��ان��ب امل��ج��م��ع، اأم��ي��ن��ه ال��ع��ام ال��دك��ت��ور 
حممد �صايف امل�صتغامني، واملدير العام 
م�����ص��وؤول  ل���الإع���الم،  ال�����ص��ارق��ة  ملوؤ�ص�صة 
ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة ب��امل��ج��م��ع، حممد 

خلف.
وت����اأت����ي م����ب����ادرة امل���ج���م���ع، ب��ه��دف 
ت��ق��دمي ال��ع��ون لأب��ن��اء الأق��ل��ي��ة امل�صلمة 
املهتمة باللغة العربية، وتلبية لتطلعات 

على  والنفتاح  التعاون،  من  العالقات 
الثقافة العربية والإ�صالمية.

الدكتور  واأع����رب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
دام���ري ب��ورا���س ع��ن اأم��ل��ه جن��اح جتربة 
الطالب  من  دفعات  تخريج  يف  الق�صم 
اأن  اإلى  م�صريا  البكالوريو�س،  مبرحلة 
اجلامعة �صتتولى بعد ذلك فتح برنامج 
)املاج�صتري  العليا  ل��ل��درا���ص��ات  ج��دي��د 
العربية  درا���ص��ة  حقل  يف  وال��دك��ت��وراه( 
الأملانية،  مثل  الأجنبية  باللغات  اأ�صوة 
والإجن��ل��ي��زي��ة وال��ف��رن�����ص��ي��ة، وال��رتك��ي��ة 

وغريها. 
ب���دوره، ق��دم امل��دي��ر ال��ع��ام ملوؤ�ص�صة 
ال�������ص���ارق���ة ل�����الإع�����الم، حم���م���د خ���ل���ف ، 

اتفاقية بين مجمع الشارقة 
وجامعة زغرب الكرواتية

وب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، درع��ا 
تذكاريا ملدير جامعة زغرب، تعبريا عن 
تعزز  التي  وال��رواب��ط  العالقات  حجم 
اأ���ص�����س ال��ع��م��ل ب��ني امل��ج��م��ع واجل��ام��ع��ة. 
اأب��رز  وزار وف��د املجمع خ��الل ج��ول��ت��ه، 
امل����ع����امل الأك�����ادمي�����ي�����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة يف 

العا�صمة الكرواتية زغرب.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����ص���اد م��ف��ت��ي ك��روات��ي��ا 
ال��دك��ت��ور ع��زي��ز ح�����ص��ان��وف��ي��ت�����س ب��ال��دور 
احل�������ص���اري وال���ث���ق���ايف ال������ذي ت���ق���وم ب��ه 
ال�صارقة على امل�صتويني العربي والعاملي، 
من  مبادرات  وتاأثري  اأهمية  اإل��ى  م�صريا 
نوع وحجم اإن�صاء مركز اإ�صالمي، وق�صم 

لدرا�صة اللغة العربية.
تنسيقية اللغة العربية 

ترفض استعمال الفرنسية 
في إدارات المغرب

"عدم م�صروعية  �صاأن  بيانا يف  املغرب  العربية يف  الوطنية للغة  التن�صيقية  اأ�صدرت 
اإدارية  اأحكام  املغربية"، وما تالها من  الإدارة  الفرن�صية من طرف  اللغة  ا�صتعمال 
م�سروعية  بعدم  حكمت  الرباط  "اإدارية  اأن  التن�صيقية  بيان  يف  وج��اء  وا�صتئنافية. 
الثاين  ال�صادر يف   املغربية، وهو احلكم  الإدارة  قبل  الفرن�صية من  اللغة  ا�صتعمال 
اأمام حمكمة اال�ستئناف االإدارية بالرباط، فاإن  يونيو 2017، وبعد ا�ستئناف احلكم 
الأخرية ق�صت بتاأييده مبوجب القرار ذي الرقم 256 وتاريخ31 يناير 2018، وبذلك 

اأ�سبح حكم اإدارية الرباط مكت�سبا لقوة ال�سيء املق�سي به".
وتبعا ملا �صبق ي�صيف البيان، اأن "وجوب ا�صتعمال اللغة العربية، كلغة ر�صمية، 
من قبل الإدارة وغريها من املوؤ�ص�صات العمومية واخلا�صة، ل يجد اأ�صا�صه فقط يف 
ال�صادرة يف هذا  الق�صائية  الأحكام  اأي�صا يف  واإمن��ا  الد�صتور،  الف�صل اخلام�س من 

اخل�سو�ض من اإدارية الرباط وغريها من املحاكم".
الرت�صيم  تاريخ  م��ازال مطروحا، منذ  ال��ذي  ف��اإن  ذك��ر،  ملا  "تبعا  البيان  وتابع 
املوؤكد ق�صائيا، هو تفعيل مقت�صيات القانون يف اأعلى درجاته، وهو الد�صتور الذي 
ين�س يف ف�صله ال�صاد�س على اأن القانون هو اأ�صمى تعبري عن اإرادة الأمة، واجلميع، 
اأم��ام��ه  مت�صاوون  العمومية،  ال�صلطات  فيهم  مب��ا  واع��ت��ب��اري��ني،  ذات��ي��ني  اأ�صخا�صا 

وملزمون بالمتثال له".
وترى التن�صيقية، ح�صب بيانها، اأن "من بني امل�صوؤولني املعنيني بواجب التفعيل 
واحلماية والدفاع عن �صيادة القانون، وعلى راأ�صه ن�صو�س الد�صتور الذي ين�س يف 
املعنية،  واملنظمات  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  العربية،  اللغة  ر�صمية  على  اخلام�س  ف�صله 
والأح��زاب  التنفيذية،  واملوؤ�ص�صة  الت�صريعية،  واملوؤ�ص�صة  امللكية،  واملوؤ�ص�صة  ال�صعب، 
ال�صيا�صية، والنقابات، واجلمعيات، وموؤ�ص�صة املحاماة، وموؤ�ص�صة الق�صاء، وموؤ�ص�صة 
الو�صيط، وموؤ�ص�صة ال�صحافة، وموؤ�ص�صة املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، وموؤ�ص�صة 
الق�صاء". ي�صار اإلى اأن التن�صيقية الوطنية للغة العربية تت�صكل من: جمعية امل�صار، 
احلقل  لرت�صيد  الوطني  والئ��ت��الف  العربية،  اللغة  حلماية  املغربية  واجلمعية 
واجلمعية  العربية،  م�صر  ومعاهد  جامعات  خلريجي  املغربية  واجلمعية  اللغوي، 
املغربية لقدماء طلبة �صورية، وجمعية خريجي مدار�س حممد اخلام�س، واجلمعية 

املغربية للت�صامن الإ�صالمي.

مجمع اللغة العربية بالشارقة
عام  العربية  للغة  ال�صارقة  جممع  تاأ�ص�س 
الأع��ل��ى،  املجل�س  ع�صو  بتوجيهات   2016
ال�����ص��م��و ال�صيخ  ال�����ص��ارق��ة، ���ص��اح��ب  ح��اك��م 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي،  ويعد 
لإم��ارة  تابعة  اأك��ادمي��ي��ة  حكومية  موؤ�ص�صة 
العربية  ال��ل��غ��ة  ب��ق�����ص��اي��ا  ُت��ع��ن��ى  ال�����ص��ارق��ة، 
ودعم املجامع اللغوية والعلمية يف العاملني 
ال��ع��رب��ي والإ����ص���الم���ي، وه���ي ه��م��زة و���ص��ل 
واملعجمي  اللغوي  والبحث  الثقايف  للحوار 

بني الباحثني يف �صتى دول العامل. 

األهداف
اإلى  بال�صارقة  العربية  اللغة  جممع  ي�صل 

حتقيق روؤيته واأهدافه من خالل:
وامل�صاريع  البحثية  الأعمال  • رعاية 

العلمية املتعلقة باللغة العربية.
اللغة  تعلم  ت�صهيل  برامج  رعاية   •
ال���ع���رب���ي���ة، وحت���ف���ي���ز ال����ن���������سء ع��ل��ى 
فنونها  يف  والإب�������داع  ب��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل 

واأجنا�صها الأدبية.
والرعاية  والتخطيط  الإ���ص��راف   •
للغة  التاريخي  املعجم  املادية لإجناز 

العربية.
امل�صطلحي  ب��اجل��ان��ب  ال��ن��ه�����ص��ة   •
وت��ه��ذي��ب��ه، والإ�����ص����راف ع��ل��ى اإ���ص��دار 
ل��غ��وي��ة ع�صرّية  وم��ع��اج��م  ق��وام��ي�����س 

ت���ل���ّب���ي ح���اج���ي���ات امل���ت���ح���ّدث ب��ال��ّل��غ��ة 
الع�صر  يف  ب��ه��ا  وال��ك��ات��ب  الف�صيحة 

احلديث.
وت��ن�����ص��ي��ق  ال���ت���ع���اون،  ج�����ص��ور  • م���د 
اجل������ه������ود م������ع امل����ج����ام����ع ال���ل���غ���وي���ة 
ال����ع����رب����ي  ع����امل����ي����ن����ا  يف  وال����ع����ل����م����ي����ة 
خمرجات  اإل��ى  للو�صول  والإ�صالمي 

معرفية هادفة وواعدة.
واللغة  الفكر  رجال  مع  • التوا�صل 
الإن�صانية  والعلوم  والآداب  والثقافة 

يف �صتى دول العامل.
واإن�صاء  اإعداد  يف  الفاعلة  • امل�صاركة 
برامج اإدماج اللغة العربية يف البحث 

من  والإف����ادة  املعا�صر،  التكنولوجي 
مفرزات النفجار املعلوماتي خلدمة 
اللغة العربية، وتعميم التخاطب بها 

م�صافهة وكتابة.
التي  العلمية  ال��درا���ص��ات  رع��اي��ة   •
ت����ت����ن����اول ت�����اري�����خ الأم����������ة ال���ع���رب���ي���ة 
وح�����ص��ارت��ه��ا و���ص��ل��ت��ه��ا ب��احل�����ص��ارات 

الأخرى.
املتعلقة  العلمية  امل�����ص��اري��ع  دع���م   •
ب���ت���ح���ق���ي���ق امل����خ����ط����وط����ات ال���ل���غ���وي���ة 

والرتاثية.
خ��دم��ة  يف  دول���ي���ة  ج���وائ���ز  • رع���اي���ة 

اللغة العربية.
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اللغة واإلعالم

اأع����ل����ن����ت الأم������ان������ة ال����ع����ام����ة جل���ائ���زة 
دبي  بنادي  ممثلة  العربية  ال�صحافة 
اجتماعات  اأول����ى  ان��ع��ق��اد  لل�صحافة، 
الذكية«  »ال�صحافة  فئة  جلنة حتكيم 
للمناف�صة  املتقدمة  الأع��م��ال  لتقييم 
و�����ص����ط م�������ص���ارك���ة م�����ن امل���وؤ����ص�������ص���ات 
ال�صحافية و�صفت بالوا�صعة، واختيار 
ث���الث���ة م��ر���ص��ح��ني ل��ل��ف��وز يف ال�����دورة 
اإل��ى  التقييم  نتائج  رف��ع  ث��م  17، وم��ن 
ل��الع��ت��م��اد  اجل����ائ����زة  اإدارة  جم��ل�����س 
�صُيعلن  ال��ذي  الفائز  لختيار  متهيدا 
ع���ن���ه خ������الل ح���ف���ل ت����وزي����ع »ج����وائ����ز 
ال�����ص��ح��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة« يف ال���راب���ع من 

اأبريل املقبل.
ح�����ص��ر الج���ت���م���اع ال�����ذي ان��ع��ق��د  
دب��ي  ل��ن��ادي  الرئي�صي  امل��ق��ر  اأخ����ريا يف 
ل��ل�����ص��ح��اف��ة، اأع�����ص��اء الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ج���ائ���زة، ورئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة، ع�����ص��و 
جمل�س اإدارة جائزة ال�صحافة العربية، 
النغيم�س،  حم��م��د  ال�����ص��ح��ايف  ال��ك��ات��ب 
ورئ��ي�����س حت��ري��ر امل��ن�����ص��ات امل��ت��ع��ددة يف 
الأع��رج،  علي   MBC قنوات  جمموعة 
ورئ��ي�����س ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��رق��م��ي��ة يف 
�صوقار،  ثائر  عربية،  نيوز  �صكاي  قناة 
واخلبري املعلوماتي موؤ�ص�س جملة لغة 

الع�صر، جمال غيطا�س.

مشاركات متميزة
ج���ائ���زة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  وق������ال 
ال�����ص��ح��اف��ة ال���ع���رب���ي���ة، رئ��ي�����س جلنة 
ال���ن���غ���ي���م�������س،  اإن  ال���ت���ح���ك���ي���م حم���م���د 
اختتمت  قد  الذكية  ال�صحافة  جائزة 
باختيار  اأيام  اأعمالها قبل نحو ع�صرة 
امل��ر���ص��ح��ني يف ف��ئ��ة اجل����ائ����زة، »وق���د 
ك���ان���ت امل�������ص���ارك���ات ال��ع��رب��ي��ة م��ت��م��ي��زة 
اإقبال  يظهر  جميل  تناف�س  عن  وتنم 
على  العربية  ال�صحافية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
التكنولوجيا الرقمية خلدمة  تطويع 

املحتوى ال�صحايف الر�صني«.
ودع��������ا ال���ن���غ���ي���م�������س امل���وؤ����ص�������ص���ات 
ال�صحافية اإلى اأهمية امل�صاركة يف هذه 
 50 بنحو  قيمتها  تقدر  التي  اجل��ائ��زة 
األف دولر اأمريكي وتعد الأعلى قيمة 
يدل  م��ا  وه��و  املنطقة،  يف  نوعها  م��ن 
ع��ل��ى اله��ت��م��ام ال����ذي ي��ول��ي��ه جمل�س 

اأرفع  العربية،  ال�صحافة  جائزة  اإدارة 
العربي.  العامل  يف  �صحافية  موؤ�ص�صة 
قد  ال��ذك��ي��ة  ال�صحافة  »ف��ئ��ة  واأ���ص��اف 
امل�صهد  بلورة  وا�صح يف  ب�صكل  اأ�صهمت 
ال�صتعداد  واأهمية  العربي  ال�صحايف 
والعمل على التحول الذكي، موؤكدا اأن 
الأمانة العامة للجائزة جنحت ب�صكل 
ا���ص��ت��ب��اق��ي يف ق�����راءة امل�����ص��ه��د ال��ع��امل��ي، 
ال���ي���وم يف ت�صاعد  ن�����ص��اه��ده  م���ا  وه���و 
ال��ذك��اء  بتطبيقات  ال��ع��امل��ي  اله��ت��م��ام 
املنطقة  اإق��ب��ال  وح��ج��م  ال�صطناعي، 
الذكية  والتطبيقات  الب��ت��ك��ارات  على 

يف خمتلف املجالت«.
امل�صتخدمني  اإقبال  »ي�صكل  وتابع 
اجل��دي��دة  ال�صحافية  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
حمفزا  وامل�صاركة  التفاعل  تعزز  التي 
اأ����ص���ا����ص���ي���ا ل��ت��ب��ن��ي الأج�����ه�����زة ال��ذك��ي��ة 
وال���ت���ق���ن���ي���ات اجل�����دي�����دة، م��ن��ب��ه��ا اإل����ى 
ت��دف��ع قطاع  اأن  ال��ت��ي ميكن  ال��ف��ر���س 
ال�����ص��ح��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة اإل����ى م�����ص��ت��وي��ات 
اأع���ل���ى، م�����ص��ددا ع��ل��ى ����ص���رورة الأخ���ذ 
بالعتبار عوامل عدة عند التوجه اإلى 
بناء  اأب��رزه��ا  ال��ذك��ي،  ال�صحايف  العمل 
بنية حتتية تتميز بالكفاءة والرتابط 
اإن���ت���اج امل��ح��ت��وى ال�����ص��ح��ايف، وجعل  يف 
للقراء من حيث  اأكر مالءمة  املنتج 

الكفاءة وال�صرعة«.

إنجازات دبي
م����ن ج��ه��ت��ه��ا اأع����رب����ت م����دي����رة ن����ادي 
دب�����ي ل��ل�����ص��ح��اف��ة ب����الإن����اب����ة، م��ي��ث��اء 
باأع�صاء  ترحيبها  بالغ  بوحميد، عن 
جلنة حتكيم »ال�صحافة الذكية« وعن 
جميعا  يقدمونه  ملا  تقديرها  خال�س 
���ص��ب��ي��ل حتقيق  م���ن وق����ت وج���ه���د يف 

اجلائزة اأهدافها.
اجل���ائ���زة  اإن  ب��وح��م��ي��د  وق����ال����ت 
ت�صتلهم نهجها يف العمل من توجهات 
دول����ة الإم������ارات وم���ن اإجن�����ازات دب��ي، 
ل��ل��م��رة  اأن »م���ن���ح اجل����ائ����زة  م�����ص��ي��ف��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل ي���اأت���ي م��واك��ب��ا 
اإل��ى  الرامية  الطموحة  دب��ي  مل�صاريع 
الأذكى عامليا،  كاملدينة  تعزيز موقعها 
يف  الكبري  التكنولوجي  التطور  وم��ع 
توؤكد دبي  الإل��ك��رتوين،  الن�صر  جمال 

اأن لها ال�صبق يف الحتفاء بالإبداع يف 
هذا املجال اأ�صوة بغريه من املجالت«.

ال�صحافة  ج��ائ��زة  اأن  اإل���ى  ي�����ص��ار 
نوعها  من  الأول���ى  تعد  التي  الذكية، 
اأعلنت  العربي،  ال��ع��امل  م�صتوى  على 
من  جمموعة  اع��ت��م��اد  �صابق  وق��ت  يف 
واملهنية  ال��ف��ن��ي��ة  وامل��ع��اي��ري  ال�����س��روط 
اجل���دي���دة ل��ت��ح��ك��ي��م ف��ئ��ة »ال�����ص��ح��اف��ة 
ال�����ذك�����ي�����ة«، وذل�������ك يف اإط���������ار ج���ه���ود 
التطوير امل�صتمرة ل� »جائزة ال�صحافة 

املكانة  العربية«، بهدف �صون وتعزيز 
اأه��م  ب�صفتها  بلغتها،  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة 
يف  بالتميز  بالحتفاء  معنية  من�صة 

جمال العمل ال�صحايف العربي.
و�صملت اأهم التغيريات اجلديدة 
تعديل تعريف مفهوم فئة »ال�صحافة 
اجل���ائ���زة  م���ن���ح  ت���ق���رر  اإذ  ال����ذك����ي����ة«، 
يف  عربية  �صحافية  لأف�صل موؤ�ص�صة 
الرقمية  التكنولوجيا  تطويع  جمال 
خل��دم��ة امل��ح��ت��وى م��ن ح��ي��ث ق��درت��ه��ا 

ع��ل��ى ال���ص��ت��خ��دام الأم���ث���ل ل��الآل��ي��ات 
ال����ذك����ي����ة اجل�����دي�����دة ال����ت����ي ت���وف���ره���ا 

التكنولوجيا الرقمية.
وي�سرتط يف املوؤ�س�سات املتقدمة 
الآتية:  بالبنود  اللتزام  الفئة  لهذه 
الإجن��از  يرتبط  اأن  وتعني  »املهنية« 
امل��ر���ص��ح ل��ل��ج��ائ��زة مب��ح��ت��وى �صحايف 
م��ه��ن��ي م��ل��ت��زم ب��ال��ت��ق��ال��ي��د امل��ه��ن��ي��ة يف 
ال�صحافة عموما، و »ملكية املحتوى« 
ع��ل��ى حمتوى  الإجن����از  ي��ق��وم  بحيث 

ومتلكه  اإنتاجه  يف  املوؤ�ص�صة  اأ�صهمت 
اأن  اأي  »الن��ت�����ص��ار«  و  ق��ان��وين،  ب�صكل 
يكون حمتوى العمل املقدم قد جنح 
يف ال���و����ص���ول ب�����ص��ك��ل وا����ص���ح وق��اب��ل 
اجلمهور  من  وا�صع  لقطاع  للتوثيق 
امل�����ص��ت��ه��دف، واأخ�����ريا »ال��ت��ق��دمي«، اإذ 
للجائزة  التقدم  موؤ�ص�صة  لكل  ي��ت��اح 
ب���اإجن���از واح����د ف��ق��ط ك���ل ع����ام، ت��رى 
اأن����ه الأف�������ص���ل والأك������ر ت��واف��ق��ا مع 

متطلبات اجلائزة.

تواصل االجتماعات لفرز الفائزين
بجائزة »الصحافة الذكية«

جائزة الصحافة العربية
اأن�صئت جائزة ال�صحافة العربية يف نوفمرب 1٩٩٩ مببادرة من نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي،  �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، بهدف الإ�صهام يف تطور ال�صحافة العربية، ويف تعزيز م�صريتها وت�صجيع ال�صحافيني العرب على 
الإعالم  بتطوير  املهتمني  راودت  العربية فكرة طاملا  ال�صحافة  واملتميزين منهم.  وتعد جائزة  املتفوقني  الإب��داع من خالل تكرمي 

العربي وتقدير الإجنازات التي حتققت بف�صل جهود ال�صحافيني العرب وعطائهم املتوا�صل.
وتبلورت فكرة جائزة ال�صحافة العربية لتعزيز الدور البناء الذي توؤديه ال�صحافة يف خدمة ق�صايا املجتمع، وعرفانا باإ�صهامات 
ال�صحافيني يف اإي�صال ال�صوت العربي اإلى العامل. وقد جاءت اجلائزة لتكرمي هوؤلء ال�صحافيني وتعريف املواطن العربي باأعمالهم 
واإبداعاتهم املهنية. وقد عهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم اإلى نادي دبي لل�صحافة مهمة تاأ�صي�س اجلائزة وو�صع 
نظم العمل الكفيلة ب�صمان نزاهتها ومو�صوعيتها و�صموليتها العربية؛ وبناء على ذلك و�صع النادي م�صروع نظام اجلائزة الأ�صا�صي، 

الذي اأ�صند اإلى جمل�س م�صتقل م�صوؤولية اإدارتها.
ولتاأكيد �صمولية اجلائزة لل�صاحة العربية، حر�س النادي على اإ�صراك احتاد ال�صحافيني العرب يف جمل�س اجلائزة، و�صخ�صيات 
اإعالمية عربية تتمتع باخلربة والكفاءة وال�صمعة الطيبة. ويتولى رئا�صة جمل�س اإدارة اجلائزة اإحدى اأبرز ال�صخ�صيات الإعالمية 
واملوؤثرة يف �صنع القرار، على اأن ي�صم جمل�س الإدارة نخبة من الإعالميني والأكادمييني واملثقفني وذوي الخت�صا�س العرب، يف حني 

تتولى الإدارة التنفيذية للجائزة اأمانة عامة مقرها نادي دبي لل�صحافة.

+ 
ق
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آ
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ثقافة

ُينّظم مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
العاملي للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات 
مبقره يف العا�صمة النم�صاوية فيينا، يومي 
اجلاري  فرباير   27-26 والثالثاء  الإثنني 
بعنوان:  الثانية،  دورت��ه  يف  ال��دويل  اللقاء 
»احلوار بني اأتباع الأديان من اأجل ال�صالم 
التنوع  واح��رتام  التعاي�س  لتعزيز  فيينا  يف 

وتر�صيخ املواطنة امل�صرتكة«.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ق���ال الأم�����ني ال��ع��ام 
اللقاء  ه��ذا  اأن  معمر،  ب��ن  في�صل  للمركز 
ال����دويل ال���ث���اين، ي��اأت��ي ا���ص��ت��ك��م��ال للنجاح 
ب���ع���ن���وان:  الأول  ال����ل����ق����اء  ح���ق���ق���ه  ال�������ذي 
الدين«،  با�صم  العنف  ملناه�صة  »متحدون 
اإ���ص��اف��ي��ة يف  ع���ام 2014، و���ص��ّك��ل م�����ص��اه��م��ة 
م�صرية املركز كمنظمة حوار دولية فريدة 
مقدمتها  ويف  املوؤ�ّص�صة  ال���دول  ب��ني  جتمع 
اململكة العربية ال�صعودية، �صاحبة املبادرة، 
ومملكة  النم�صا،  جمهورية  م��ع  بال�صراكة 
اإ�صبانيا، الفاتيكان كع�صو موؤ�ص�س مراقب، 
الأط���راف، وممثلني يف جمل�س  يف جمل�س 
الإدارة من امل�صلمني، وامل�صيحيني واليهود، 
والبوذيني، والهندو�س، وجمل�س ا�صت�صاري، 
ي��ت��ك��ون م��ن م��ائ��ة ع�����ص��و م��ن اأت���ب���اع اأدي����ان 

وثقافات متنوعة من العامل.
ال��دويل  اأن اللقاء  اب��ن معمر  واأو���ص��ح 
الثاين يهدف اإلى تعزيز التعاي�س واحرتام 
ال��ت��ن��وع وت��ر���ص��ي��خ امل��واط��ن��ة امل�����ص��رتك��ة من 
خالل احلوار بني اأتباع الأديان والثقافات، 
وم�صاركة  م�صاركا   250 ح���وايل  مب�صاركة 
الدينية  واملوؤ�ص�صات  والقيادات  الأف��راد  من 
املتنوعة و�صانعي ال�صيا�صات من املوؤ�ّص�صات 
قراءة  خالل  من  وذل��ك  املتنوعة؛  الدولية 
تهدد  التي  الكبرية  للمخاطر  مو�صوعية 
التعاي�س واحرتام التنوع يف مناطق كثرية 
م��ن اأن���ح���اء ال���ع���امل، م��ث��ل ت��وظ��ي��ف ال��دي��ن 
العنف  ل��ت��ربي��ر  امل��ت��ط��رف��ة  الي��دل��وج��ي��ا  اأو 

والتحري�س على الكراهية.
اأن جن��اح املركز يف تفعيل  اإل��ى  واأ���ص��ار 
دور الأفراد والقيادات واملوؤ�ص�صات الدينية، 
تنفيذ  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ���ص��ان��ع��ي  مل�����ص��ان��دة 
للم�صرتكات  تعزيزا  امل��ب��ادرات  من  العديد 
الإن�������ص���ان���ي���ة؛ وت��ر���ص��ي��خ��ا ل��ق��ي��م ال��ت��ع��اي�����س 
واحرتام التنوع والتعددية يف ظل املواطنة 

امل�صرتكة.
تاأ�صي�س  اأهمية  على  معمر  ب��ن  واأك���د 
اإط������ار ع��م��ل��ي وم��ن��ه��ج��ي دائ�����م ت��ع��م��ل من 
ب�صراكات  والقيادات  املوؤ�ص�صات  خالله هذه 
بتبادل  ل��ه��ا  ي�صمح  ال��ب��ع�����س،  بع�صها  ب��ني 
وتربوية  علمية  ���ص��راك��ات  وب��ن��اء  اخل���ربات 
الثاين  ال���دويل  اللقاء  اأن  لف��ًت��ا  وحياتية، 
التنوع  واح���رتام  التعاي�س  دع��م  على  يركز 
نتائج  لتطبيق  اإقليمية  م��ب��ادرات  واإط���الق 

هذه اللقاءات.
وعن اأهمية اللقاء، بعد مرور ما يزيد 
عن خم�س �صنوات على اإن�صاء املركز، واأربع 
���ص��ن��وات ع��ل��ى اإط����الق م���ب���ادرة  »م��ت��ح��دون 
اأو�صح ابن  ملناه�صة العنف با�صم الدين«؛ 
هذا  ا�صتثمار  اللقاء،  هذا  مهمة  اأن  معمر 
وال��ق��ي��ادات  الأف����راد  م��ن  النخبوي  اجلمع 
ال�صيا�صات  و�صانعي  الدينية  واملوؤ�ّص�صات 
من اأنحاء العامل، ملراجعة ودرا�صة الأعمال 
لر�صم  اإ�صافة  احلالية،  والربامج  املنجزة 
التحديات  مل��واج��ه��ة  امل�صتقبلية  اخل��ط��ط 
اإلى  بالنظر  املنظور؛  املدى  على  املحتملة 
الدينية  وال��ق��ي��ادات  ال��دي��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

بمشاركة 250 شخصية من األفراد والقيادات والمؤسسات الدينية

بن معمر: اللقاء الدولي الثاني »للحوار بين أتباع األديان« 
في فيينا لتعزيز التعايش وترسيخ المواطنة المشتركة

ال��ت��ي ب��ات��ت اأك����ر وع��ًي��ا واإدراًك�������ا لأه��م��ي��ة 
العمل بتعاون وثيق وتن�صيق م�صبق بهدف 
بو�صفهم  ال�����ص��ي��ا���ص��ات،  ���ص��ان��ع��ي  م�����ص��ان��دة 
ج���زءا م��ن احل��ل��ول امل��ط��روح��ة للتحديات 
ث��ق��اف��ة احل���وار  ت��ع��زي��ز  ال��راه��ن��ة؛ ل�صمان 

وبناء ال�صالم والأمن.
اأن م��و���ص��وع��ات  ب���ن م��ع��م��ر  واأو�����ص����ح 
احل����وار يف ال��ل��ق��اء ال����دويل ال��ث��اين، ترتكز 
حول ثالث حماور رئي�صة: ت�صمل توظيف 
كم�صاحة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل 
ل����ل����ح����وار؛ وت���ع���زي���ز احل��������وار وال��ت��ع��اي�����س 
من  الجتماعي  التما�صك  وبناء  امل�صرتك؛ 

خالل الرتبية احلا�صنة للتنوع.

���ص��ي��ن��اق�����س  ال���ل���ق���اء  اأن  اإل�����ى  م�����ص��ريا 
خطة العمل املعتمدة خالل اللقاء الأول؛ 
الأدي���ان  اأت��ب��اع  ب��ني  وتعزيز ثقافة احل���وار 
والربامج  الأن�صطة  خالل  من  والثقافات 
املبادرة؛ ودرا�صة �صبل تعزيز  املتفرعة عن 
و�صانعي  الدينية  ال��ق��ي��ادات  ب��ني  العالقة 
اأخرى  دول  جت��ارب  وم�صاركة  ال�صيا�صات؛ 
لال�صتفادة  الدين  با�صم  العنف  ملناه�صة 
م����ن اخل��������ربات وال����ت����ج����ارب يف م��ن��اط��ق 
خمتلفة من العامل؛ وحتديد اأطر النجاح 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ح��ت��م��ل��ة، 

و�صبل التغلب عليها.
اأن ي�����ص��ع��ى ل��ق��اء  وي����اأم����ل ب���ن م��ع��م��ر 

احل��وار بني اأتباع الأدي��ان من اأجل ال�صالم 
التنوع  واح��رتام  ال�صلمي  التعاي�س  لتعزيز 
وت��ر���ص��ي��خ امل���واط���ن���ة امل�����ص��رتك��ة، والت���ف���اق 
اإط��ار موؤ�ّص�صي؛ لإط��الق خطط عمل  على 
ب��رام��ج  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ق���دًم���ا  للم�صي  ف��اع��ل��ة 
اأر����س ال��واق��ع ت��ه��دف لبناء  واأن�����ص��ط��ة على 
حتت  ال�صلمي  ال��ت��ع��اي�����س  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��الم 
امل��خ��رج��ات  اأن  امل���ب���ادرة؛ لف��ت��ا  ه���ذه  مظلة 
الرئي�صة للقاء الدويل الثاين ت�صمل اإطالق 
»م��ن�����ص��ة احل����وار وال��ت��ع��اون ب��ني ال��ق��ي��ادات 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��دي��ن��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة يف ال��ع��امل 
العربي« يف العامل العربي؛ عر�س اخلطط 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ع��م��ل امل���رك���ز واإجن���ازات���ه 

خ��ا���ص��ة يف م��ن��اط��ق م��ت��ع��ددة م��ن ال��ع��امل ؛ 
وت��ط��وي��ر ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ف��اع��ل��ة ل���ص��ت��م��رار 
ال��ع��م��ل وف���ق م���ب���ادرة »م��ت��ح��دون ملناه�صة 
عمل  خلطة  اإ�صافة  ال��دي��ن«،  با�صم  العنف 
م��ن�����ص��ات احل������وار ل��ل��ق��ي��ادات وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
الدينية يف العامل وخ�صو�صاً العامل العربي 
جنب  اإل��ى  جنبا  املقبلة،  الثالثة  لل�صنوات 
يطّبقها  التي  الرئي�صة  املركز  مبادرات  مع 
امل��رك��ز ت��ع��زي��زا ل��ل��ح��وار ب��ني اأت��ب��اع الأدي����ان 
والثقافات من اأجل ال�صالم وتر�صيخ احلوار 
عاملية  ج��غ��راف��ي��ة  م��ن��اط��ق  وال��ت��ع��اي�����س، يف 
اإل���ى ب��رن��ام��ج الالجئني  م��ت��ن��وع��ة، م�����ص��ريا 
يف اأوروب��������ا، ال�����ذي ي���وف���ر ت���دري���ب���ات ل��ب��ن��اء 

الالجئني  مل�صاعدة  احل��وار  رات  مي�ِصّ كفاية 
اجلدد، خا�صة الن�صاء منهم والفتيات، على 

الندماج يف جمتمعاتهن اجلديدة.
واأك����د ع��ل��ى ت��واج��د امل��رك��ز يف مناطق 
متعددة من العامل ومنها املنطقة العربية 
م��ن خ���الل اإط����الق ع���دد م��ن امل���ب���ادرات يف 
الكليات  �صبكة  طريق  عن  التعليم،  جم��ال 
يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية  الدينية  واملعاهد 

العامل العربي.
ويف جم����ال الإع�������الم اجل����دي����د، رك��ز 
املركز اأن�صطته على ال�صباب ودورهم املوؤثر 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدام  يف 
كم�صاحة للحوار، وذلك من خالل برنامج 

تدريبي يطبق من خالل من�صات احلوار.
ك��م��ا اأ�����ص����ار اإل�����ى ع����دد م���ن امل����ب����ادرات 
اأطلقها  والربامج واملن�صات احلوارية التي 
امل��رك��ز يف ج��م��ه��وري��ة اأف��ري��ق��ي��ا ال��و���ص��ط��ى؛ 
التنوع  اإبرازا لقيمة  ونيجرييا؛ وميامنار؛ 
احل�����ص��اري��ة واإر�����ص����اء ل��ل��ق��واع��د وامل��ع��اي��ري 
والأ�ص�س التي تنبني عليها �صروح التعاي�س 
واحلوار التفاهم والتعاون بني الب�صر على 

اختالف اأديانهم وثقافاتهم، وم�صاربهم.
ملناه�صة  اأن مبادرة »متحدون  ُيذكر 
امللك  اأطلقها مركز  الدين«،  با�صم  العنف 
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��امل��ي للحوار 
اأت���ب���اع الأدي�����ان وال��ث��ق��اف��ات يف فيينا  ب��ني 
خ���الل ن���وف���م���رب2014، وق���د اأ���ص��ف��رت عن 
العمل  وخطط  التو�صيات  من  جمموعة 
التعاي�س  لتحقيق  تهدف  التي  النوعية، 
اأت��ب��اع  ب��ني  ال�صلمي  وال��ت��اآخ��ي  والتعا�صد 
الأدي������ان وال��ث��ق��اف��ات ح���ول ال���ع���امل. وق��د 
اأعلن امل�صاركون من خالل »وثيقة فيينا« 
ال�صراعات  يف  ال��دي��ن  ا�صتغالل  رف�صهم 
اأن���واع  م��ن  ن��وع  اأي  خ��دم��ة  ويف  ال�صيا�صية 
ال���ت���ط���رف واأك��������دوا ع��ل��ى دع��م��ه��م ال��ك��ل��ي 
ل�صرورة تعزيز احلوار والتعاي�س وحماية 
الت�نوع املجتمعي وتبني املواطنة امل�صرتكة 
لتحقيق  ك��اأ���ص��ا���س  ل��ل��ت��ع��ددي��ة  احل��ا���ص��ن��ة 

العدل وال�صالم.
وُي�صار اإلى اأن »وثيقة فيينا«، ت�صمنت 
احل��وار  ل��دع��م  فاعلة  تو�صيات  جمموعة 
وت��ع��زي��ز ال��ت��م��ا���ص��ك الج��ت��م��اع��ي؛ اإ���ص��اف��ة 
باجتماعات لحقة  املبادرة  دعم  لذلك، مت 
متعددة من  مناطق  2015م يف  ع��ام  عقدت 
ال��ع��امل ف�����ص��اًل ع��ن ال��ك��ث��ري م��ن ال��ربام��ج 
اأوروب��ا وبع�س الدول  التي مت تطبيقها يف 
العربية ويف اأفريقيا ويف اآ�صيا. ونتج عن كل 
والقيادات  الأف��راد  جمع  ال�صابقة،  اجلهود 
ال��دي��ن��ي��ة حت��ت مظلة من�صة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
م�صرتكة لتو�صيع نطاق تاأثري العمل املنجز 
العنف  ملناه�صة  »متحدون  م��ب��ادرة:  حتت 
تنفيذها  امل��رك��ز  ب���داأ  ال��ت��ي  ال��دي��ن«،  با�صم 
م��ن��ذ ع���ام���ني، م���ن خ���الل م�����ص��روع اإع����داد 
للعمل  ال�صابة  الدينية  القيادات  من  جيل 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  �صبكات  خ��الل  م��ن 
يف  املركز  ن�صاطات  وتو�صيع  ال�صالم،  لبناء 
اإلى  بالإ�صافة  العامل،  من  اأخ��رى  مناطق 
»ب��رن��ام��ج ال��زم��ال��ة ال����دويل« ال���ذي يهدف 
املوؤ�ص�صات  اإل��ى دمج ثقافة احل��وار يف عمل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ب��ه��دف ب��ن��اء ق���درات 
ن�صر  ع��ل��ى  امل�صتقبلية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 

ثقافة التعاي�س وال�صالم بني ال�صعوب.

امل�صدر: وكالة الأنباء ال�صعودية
و�صحيفة »�صبق« الإلكرتونية، بت�صرف

�أتباع �لأديان  �لعاملي للح��ر بني  �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز  �مل�ؤ�س�سة ملركز  �لفي�سل، وزير �خلارجية �لأ�سبق، رحمه �هلل، خالل �جتماع وزر�ء خارجية �لدول  �مللكي �لأمري �سع�د  �ل�سم�  �ساحب 
و�لثقافات، وهي �ململكة �لعربية �ل�سع�دية وجمه�رية �لنم�سا ومملكة �إ�سبانيا، ودولة �لفاتيكان )ع�س� مر�قب(، ي�م 25 �سبتمرب 2014 يف ني�ي�رك، على هام�ض �جتماعات �لدورة �لتا�سعة و�ل�ستني 

للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، ويبدو يف �ل�س�رة �لأمني �لعام للمركز �لأ�ستاذ في�سل بن معمر )ميني(، ووزير خارجية جمه�رية �لنم�سا �ساب�ستيان ك�رت�ض.
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تقنية

العقل الشرير.. 
انحراف بال حدود!

عمليات  ب��ني  م��ا  تنوعت  الإن���رتن���ت،  ع��رب  جنائية  خمالفة   137 م��ن  اأك���ر 
اغت�صاب اأطفال ومراهقني، اأو ابتزاز اأ�صخا�س بعد الإيقاع بهم عن طريق  

طلب �صور عارية لهم.
ه����ذه ح�����ص��ي��ل��ة م���ا وج����ه م���ن ات���ه���ام���ات م���ن ق��ب��ل ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة 

الربيطانية NCA للربيطاين ماثيو فالدر، امللقب ب�العقل ال�صرير.
املتاحة؛  وغري  املتاحة  الو�صائل  كل  ا�صتخدم  ال�صرير«  »العقل  فذلك 
لتعذيب واإذلل �صحاياه من خالل ت�صويرهم يف اأو�صاع غري اأخالقية، اأو 
الأقل  بثالثة منهم على  دفع  الإنرتنت، مما  لهم عرب  بن�صر �صور م�صيئة 

ملحاولة النتحار!
باركر  فيليب  القا�صي  علق  ه��ك��ذا  ح����دود«،  ب��ال  »ان��ح��راف  ق�صة  ه��ي 
على  الق�صية، وا�صفا ما اأحدثه العقل ال�صرير، بالآثار التي دمرت نفو�س 

�صحاياه!
الوكالة  اإن��ه ط��وال عمله 30 عاما يف  ق��ال  الق�صية،  اأح��د املحققني يف 

الوطنية للجرمية، مل ير اأو ي�صمع مبثل هذه النتهاكات املريعة!
جامعة  خريجي  من  جيوفيزيائي  ع��امل  فالدر،  اأن  الأم��ر  يف  الغريب 
كامربيدج العريقة، وله اأبحاث يف جامعة بريمنجهام، وهو ما قاد اجلميع 
يف  والتلذذ  ال�صر،  ه��ذا  كل  ل�صنع  عاملا  يدفع  ال��ذي  ما  بال�صوؤال:  للمبادرة 

تعذيب ال�صحايا؟
الثانية من  امل��ادة  اأن  ومب��ا  الإع���دام،  ت�صتوجب  القائم  اجل��رم  فظاعة 
ميثاق احلقوق الأ�صا�صية لالحتاد الأوروبي ل تعرتف بحكم الإعدام، فقد 
فما  32 عاما فقط!..  بال�صجن  ال�صرير  العقل  املحكمة، احلكم على  قررت 

اأعدل ال�صريعة الإ�صالمية!
التحر�س،  املعلوماتية، وج��رائ��م  ك��رت اجل��رائ��م  الأخ���رية،  الآون���ة  يف 
فهل  العنكبوتية.  ال�صبكة  عرب  البالغني  ابتزاز  وكذلك  ر،  الق�صّ وا�صتغالل 
اأن  اأم  املقلوبة،  ال�صور  لهذه  دفع  ما  تنفيذ اجلرمية،  ال�صرعة حتى يف  هي 
باأزرار  العابثني، مدمني التالعب  ال��رادع يف مواجهة  النظام  ال�صبب غياب 

لوحات مفاتيحهم؟
العقول  اأ�صحاب  جماح  يلجم  ���ص��ارم  ق��ان��ون  وج��ود  يفر�س  م��ا  هناك 

ال�صريرة، ويوقف اندفاعهم نحو التفكري ال�صلبي.
كفاية �صحايا!.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

تطبيق لمعالجة اإلدمان على 
شبكات التواصل االجتماعي

 
من�صات  ا�صتخدامات  ل�صبط   In Moment تطبيق  ال�صركات  اإح���دى  قدمت 
�صبكات التوا�صل الجتماعي، حيث يقوم التطبيق ب�صبط الوقت الذي مي�صيه 
امل�صتخدم على �صبكات التوا�صل مع ح�صاب كل من�صة، ومن ثم اإر�صال التنبيهات 
يف حالة جتاوز الوقت املحدد مع القدرة على منع امل�صتخدم من دخول من�صات 
متجري  ع��رب  وم��ت��وف��ر  جم���اين  التطبيق  اأخ����رى.  م���رة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صبكات 

.App Store و  Google Play

تطبيقات

g.co/ امل���وق���ع ب����زي����ارة  اإج�������راء ف��ح�����س الأم�������ان   •
.securitycheckup

• جتنب املواقع اخلطرة و�صفحات الحتيال والربامج 
ال�صارة.

عن  الثنائية  بامل�صادقة  امل�صتخدم  ح�صاب  حماية   •
الربيد  عرب  بخطوتني  التحقق  ميزة  تن�صيط  طريق 

الإلكرتوين.
واملتاجر  امل��واق��ع  وال��ربام��ج من  التطبيقات  حتميل   •

الإلكرتونية املوثوقة فقط.

سؤال في التقنية

ال��ه��اك��ر اأو ال��ق��ر���ص��ان.. امل��ق�����ص��ود ب��ه ك��ل م��ن ي�صعى لخ���رتاق 
�صبكات  ع��ن ط��ري��ق  الت�صغيل  واأن��ظ��م��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الأج��ه��زة 
ب��الأل��وان،  امل��خ��رتق��ون  وي�صنف  املحلية.  ال�صبكات  اأو  الإت��رن��ت 
فالأ�صود هو ذاك املخرتق املخرب. والأبي�س، خمرتق اأخالقي 
ي�صاعد على اأمان ال�صبكة املعلوماتي. اأما املخرتق الرمادي فهو 
خم��رتق جم��ه��ول ال��ه��وي��ة. وت��ع��اين كثري م��ن ���ص��رك��ات التقنية 
املخرتقني، واخل�صائر  ه��وؤلء  والآخ��ر من هجمات  بني احل��ني 
الفادحة التي يتكبدونها عند كل هجمة. لذلك انتهجت بع�س 
�صبل  مل�صاعدتها يف اقرتاح  �صيا�صة تعيني املخرتقني؛  ال�صركات 

للوقاية من هجمات الآخرين.

تكنو +

Hackers مخترقو الشبكة

فون مارت

كيف يحافظ المستخدم
على خصوصيته مع google؟

هاتف Alcatel 7A بشريحتين
املوا�صفات:

.Full HD صا�صة قيا�س 5.5 ان�س بدقة� •
• هيكل معدين اأ�سود وخطوط ذهبية على اجلانبني.

• م�صت�صعر ب�صمة ح�صا�س.
• كامريا خلفية بدقة 16ميجابك�صل.
• كامريا اأمامية بدقة 8 ميجابك�صل.

• معالج ثماين النواة وذاكرة ع�صوائية 3 جيجابايت.
• ذاكرة داخلية 32 جيجابايت.

• منفذ ذاكرة خارجي يدعم حتى 128 جيجابايت.
.Oreo نظام اأندرويد 7 وميكن حتديثه لنظام اأندرويد •

• بطارية �صخمة بقوة 4000 مللي اأمبري.
• �صعر اجلهاز يبداأ من 839 ريال .
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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

سؤال األسبوع

ريم العسيري

ل�صحيفة  اجل���ام���ع���ة  ط����الب  ي��ن��ظ��ر  ك��ي��ف 
»اآفاق«، هل اأدت ر�سالتها ودورها املنوط بها 
طوال الفرتة املا�صية؟ وهل اأفادتهم وبقيت 
ومل  خ�صما  كانت  اأم  لهم،  وم�صاندا  داعما 

تقم بدورها كما ينبغي؟.
»اآف����اق« �صاألت وت��رك��ت ب��اب الإج��اب��ات 

مفتوحا اأمام عدد من طالبات اجلامعة.
اأن »اآف��اق« كانت  واتفق جميعهن على 
ما  الطالب  خاللها  م��ن  ي��رى  التي  العني 
للجامعة،  الأمي��ن  وال�صاعد  حوله،  يحدث 
بحقوقهم  امل�صتجدين  ت��ع��ري��ف  ح��ي��ث  م��ن 
وواجباتهم، واملنرب الذي يدعم كل موهوب 
وامل�صاكل  باإمكانياته  التعريف  خ��الل  م��ن 

التي تواجهه.

تعريف وتوثيق
بق�صم  ال�صاد�س  بامل�صتوى  الطالبة  ق��ال��ت 
الإعالم والت�صال طيف حممد اآل تومان: 
والطالبات  الطالب  اأف��ادت  اآف��اق  »�صحيفة 
على  ال�����ص��وء  ت�صليطها  خ���الل  م��ن  ك��ث��ريا 
واأن�صطة  اأح��داث  ي��دور يف اجلامعة من  ما 
توثق  اأن  ا�صتطاعت  اأن��ه��ا  ك��م��ا  وف��ع��ال��ي��ات، 
ناحية  وم��ن  وتطورها.  اجلامعة  جناحات 
والطالبات  للطالب  املجال  فتحت  اأخ��رى، 
مواهبهم  وعر�س  �صفحاتها  يف  للم�صاركة 
منحهم  اإل��ى  اإ�صافة  خاللها،  من  املختلفة 

فر�س الكتابة فيها بحرية«.

نافذة خارجية محفزة
بامل�صتوى  الطالبة  و�صفت  جانبها  م��ن 
بكلية  الإجنليزية  اللغة  بق�صم  الثامن 
قمر  م�صيط،  بخمي�س  والآداب  ال��ع��ل��وم 
بالنافذة  »اآف������اق«،  �صحيفة  ال�����ص��ه��راين 
التي كان يطلع من خاللها املجتمع على 
جامعة  يف  الأ�صبوعية  الإجن�����ازات  اأب���رز 

امللك خالد.
وقالت: »من اأف�صل مميزات �صحيفة 
»اآفاق«، دعمها وحتفيزها الذي تقدمه اإلى 
اجلامعة،  وطالبات  ط��الب  م��ن  املوهوبني 
والعمل  ب��اإب��رازه��م  ال�صحيفة  تهتم  حيث 

على حل امل�صكالت التي تواجههم«.
واأ����ص���اف���ت »ب�����ص��ف��ت��ي ط��ال��ب��ة يف ه��ذه 
اجل���ام���ع���ة، اأ����ص���ك���ر ���ص��ح��ي��ف��ة »اآف�������اق« على 
م��ب��ادرات��ه��ا ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا، واه��ت��م��ام��ه��ا 
امل�صتمر بالطالب، ودعم جهودهم لنيل كل 

حقوقهم من العملية التعليمية«.

صدى مميز
واعتربت الطالبة بق�صم الإعالم والت�صال 
خلقت  »اآف������اق«  �صحيفة  اأن  ع��ب��ده  اأف�����راح 
ل��ن��ف�����ص��ه��ا خ���ط���ا وط���اب���ع���ا ج���م���ي���ال و���ص��ط 
التي  املوا�صيع  م��ن خ��الل ط��رح  ال��ط��الب، 
ت��خ�����س ال���ط���الب ب�����ص��ك��ل خ���ا����س ودق���ي���ق، 

والهتمام باملواهب.

صقل مهارات طالب الجامعة
وقالت الطالبة بق�صم الإعالم والت�صال 
اآف��اق،  »�صحيفة  �صعود:  اآل  حمود  عبري 
���ص��ك��ل��ت ف���ر����ص���ة ك���ب���رية اأم�������ام ال���ط���الب 
كال�صحافة  تخ�ص�صاتهم،  يف  امل��ت��درب��ني 
اك��ت�����ص��ب��وا من  ال��ذي��ن  الإع�����الم،  يف ق�صم 
خ��الل��ه��ا اخل�����ربة، واأظ����ه����روا م��واه��ب��ه��م 
ومهاراتهم ال�صحافية فيها قبل التخرج 
، ك��م��ا ع���ده���ا ط����الب الإع�������الم، م��رج��ع��ا 
ال�صحيفة  الكتابة  فنون  يف  مل�صاعدتهم 

وتعلمها من ذوي اخلربة«.

رسالة مؤثرة
»اآف��اق«، قالت الطالبة بطب الأ�صنان  وعن 
ج��واه��ر الأح��م��ري: »ك��ن��ت دائ��م��ة احلر�س 
ال��دوام  انتهاء  بعد  ال�صحيفة  اقتناء  على 
خاللها  فمن  الكلية،  م��ن  خ��روج��ي  وع��ن��د 
واآخ��ر  الأخ��ب��ار  على  واط��ل��ع  ا�صتك�صف  كنت 
امل�����ص��ت��ج��دات يف اجل���ام���ع���ة، واأق�������راأ ك���ل ما 
ف��ي��ه��ا م���ن م���ق���الت وم��و���ص��وع��ات ���ص��ي��ق��ة«. 
واأ�صافت: »لعبت »اآفاق« دورا كبريا وموؤثرا 
الوجهة  اأنها  حيث  اجلامعة،  طالب  و�صط 
خاللها  م��ن  نح�صل  كنا  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة 
امل��ج��الت،  ���ص��ام��ل��ة يف خمتلف  اأخ���ب���ار  ع��ل��ى 

واعتقد اأنها حققت النجاح املتوقع«.

مرآة الطالب والطالبات
والت�صال  الإع��الم  بق�صم  الطالبة  واأك��دت 
ال�صحيفة  اأن  ع��ام��ر،  اآل  ع��ب��داهلل  اأح����الم 
خالل  من  للطالبات  كبرية  اأهمية  �صكلت 
اإ����ص���ه���ام���ه���ا يف ع���ك�������س م�������ص���اك���ل ال���ط���الب 
بتنمية  اه��ت��م��ام��ه��ا  وك���ذل���ك  وال���ط���ال���ب���ات، 
م����ه����ارات ال���ط���الب امل��ه��ت��م��ني ب��ال�����ص��ح��اف��ة 
موا�صيع  ن�صر  فر�س  ومنحهم  والإع����الم، 
م�����ص��در يطلع  اأن��ه��ا  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  خمتلفة، 
من خالله الطالب والطالبات على اأخبار 

اجلامعة، وكل ما يتعلق بالأن�صطة«.

مرجع الطالب وهيئة التدريس
والت�����ص��ال  الإع����الم  بق�صم  ال��ط��ال��ب��ة  وراأت 

اأن  ال��ق��رين  ���ص��وق حممد 
�صحيفة »اآفاق«، ا�صتحقت 
ت�صميتها بواجهة اجلامعة 
اإعالميا، واملرجع الأ�صا�صي 
ل�����ل�����ط�����الب وال�����ط�����ال�����ب�����ات 
واأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وك�����ل م��ن�����ص��وب��ي اجل���ام���ع���ة. 
وق�����ال�����ت: »����ص���ح���ي���ف���ة اآف������اق 
قدمت عمال مميزا مب�صاركة 
نخبة من املميزين يف املجال، 
الطالب  يت�صابق نحوها  حيث 
واأع�����������ص�����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
اجلامعة  يخ�س  م��ا  ك��ل  ملعرفة 
م���ن اأخ���ب���ار وت��ق��اري��ر وح�����وارات 
وم����ق����الت، يف ظ���ل ان�����ص��غ��ال كل 
طالب اأو ع�صو هيئة تدري�س مبا 

يحدث على م�صتوى كليته فقط«.

ساعد أيمن للجامعة
من جانبها و�صفت الطالبة بق�صم الكيمياء 
»اآف����اق«،  �صحيفة  الفيفي  حم��م��د  �صو�صن 
مبينة  اجل��ام��ع��ة،  لإدارة  الأمي���ن  بال�صاعد 
اأن���ه���ا ���ص��اع��دت ال���ط���الب ك��ث��ريا م���ن خ��الل 
املخرب  اأنها  كما  اطالعهم على كل جديد، 
بالن�صبة  خا�صة  الن�صاطات،  عن  الأ�صا�صي 
كثريا  �صاعدت  حيث  امل�صتجدين،  للطالب 
وقوانينها،  باجلامعة  ال��ط��الب  تعريف  يف 
ومب�����ا ل���ه���م م����ن ح���ق���وق وم�����ا ع��ل��ي��ه��م م��ن 
يطلع  رئي�صيا  م�����ص��درا  تعد  كما  واج��ب��ات، 
اأخبار  على  والأ���ص��ت��اذ  الطالب  خالله  م��ن 
اجلامعة، ويتعرف على القرارات اجلديدة، 

ومواعيد الأن�صطة«.

هل أدت صحيفة »آفاق« رسالتها؟
العدد 225  |  09 جمادى جمادى الثاني 1439  |  1258 فبراير 2018



الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس غائم مشمسمشمس

ماطر
غائم 
ماطر مشمس غائم 

ماطر

19-3221-3322-3421-3418-3213-2417-2514-2714-2613-2411-2212-2212-2211-21       09-18

أمطار مشمسمشمس
ورعود مشمس مشمس

عدد الحدود
ن�صع���د يف �صحيف���ة »اآف���اق« اأن نعل���ن لعم���وم قرائن���ا ع���ن اأن الع���دد 
الق���ادم، هو ع���دد خا�س من ال�صحيفة عن احل���دود اجلنوبية، مبا 

ي�صمل من تقارير وحتقيقات وحوارات ومقالت و�صور.
وياأت���ي ه���ذا الإ�ص���دار تفاع���ال من اجلامع���ة يف دع���م املجهود 
الع�ص���كري يف املنطق���ة، حيث تعم���ل اجلامعة منذ اإطالق عا�ص���فة 

احلزم، واإلى الآن يف دعم هذا املجهود الكبري.
فق���د عمل���ت اجلامع���ة م���ن خ���الل كث���ري م���ن الربامج �ص���واء 
داخ���ل اجلامعة، اأو على جبهات القتال يف احلد اجلنوبي، وتنوعت 
هذه الن�ص���اطات من برامج �ص���حية اإلى برام���ج تعليمية ومبادرات 
جمتمعي���ة،  اإ�ساف���ة اإل���ى الن�س���اط االإعالمي عرب قن���وات االإعالم 

املختلفة.
وياأت���ي هذا العدد اخلا�س ليكمل م�صوار اجلامعة نحو تعزيز 
جهوده���ا الوطني���ة امل�صتم���رة يف دعم قواتنا امل�صلح���ة املرابطة على 

احلدود.
وق���د اأوفدنا يف �صحيفة »اآفاق« فريق���ا من ال�صحيفة؛ لزيارة 
احل���د اجلنوب���ي واللتق���اء بجنودن���ا املرابط���ني هن���اك، وكذل���ك 
القي���ادات امليدانية على اجلبهة. ون�صكر كافة الزمالء والزميالت 
الذي���ن عمل���وا يف ه���ذا العدد اخلا����س، وناأمل اأن يح���وز على ر�صاء 

قرائنا الأعزاء.

نافذة

العالم من حولنا

أول ذهبيات
التنين األحمر
الصيني »وو داجينغ«

Wu Dajing، والبالغ من العمر 
23 سنة، حقق الميدالية 
الذهبية األولى لبالده في 
سباقات التزحلق على الجليد 
للمسافات القصيرة )500 متر( 
في دورة األلعاب األولمبية 
الشتوية 2018، المنعقدة حاليا 
في كوريا الجنوبية، مسجال
رقما قياسيا عالميا جديدا.
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