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أشاد بتفعيل مشاركة الطالب في تحريرها.. 

مدير الجامعة يستقبل هيئة تحرير
صحيفة »آفاق« الطالبية

القيادات  ت�سلمهم  التدريبية يف  البيئة 
ال�سحيفة؛  يف  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ري��ة 
ملعاي�سة  حقيقيا  جماال  لهم  يهيئ  مبا 
م�س�ؤولياته  وت�سلم  ال�سحفي  العمل 
ال�سحيفة،  وم���ه���ام  واج���ب���ات  وحت��م��ل 
حت���ت اإ�����س����راف ع����ام وه��ي��ئ��ة اأك��ادمي��ي��ة 
وت�سحح  التجربة،  ه��ذه  لهم  ت�ؤ�س�س 
بارك  كما  جناحاتها،  وتعزز  اأخطاءها 
اأول �سحيفة  اآف��اق  تك�ن �سحيفة  ب��اأن 
ج��ام��ع��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت���ى امل��م��ل��ك��ة تعني 

رئي�سة حترير من الطالبات.
واأ��������س�������اف ال�������س���ل���م���ي »ن����ح����ن يف 
اجل���ام���ع���ة ن����ع�����ل ك����ث����را ع���ل���ى ق�����س��م 
من�ذجيا  يك�ن  اأن  واالت�سال  االإع��ام 
العملية،  وتطبيقاته  م�ساراته  ك��ل  يف 
قريبا  ك��ل��ي��ة  اإل����ى  ل��ل��ت��ح���ل  يهيئه  مب��ا 
بناء  واإع����ادة  ج��دي��دة  تخ�س�سات  وف��ق 

�سمن مرحلة تط�يرية جديدة.
 واأ�����س����اف ال���ق���رين: ن��ف��ت��خ��ر ب���اأن 
ال�سحيفة  ه��ي  »اآف����اق«  �سحيفة  تك�ن 
يتم  التي  اململكة  يف  االأول���ى  اجلامعية 
اخ��ت��ي��ار ط��ال��ب��ة رئ��ي�����س��ة حت���ري���ر ل��ه��ا، 
العلمي  ال��ت���ج��ه  ب��ه��ذا  ن��ح��ن  ون�����س��ع��د 
الطابي  ال����دور  تفعيل  يف  للجامعة 
فيها. ويف نهاية اللقاء ا�ستمع ال�سلمي 
ل��ع��دد م��ن امل���داخ���ات. ب��ع��د ذل���ك ك��ّرم 
م�����س��رف��ة ق�����س��م االإع��������ام واالت�������س���ال 
االأ�����س����ت����اذة ن�������ره ال����ع����ام����ر، ورئ��ي�����س��ة 
القحطاين،  اأ�سائل  االأ�ستاذة  التحرير 
املنا�سبة  بهذه  تذكاريا  درعا  ت�سلم  كما 

من امل�سرف العام على ال�سحيفة.
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يحيى التيهاني

ال��ت��خ�����س�����س��ات احل���ال���ي���ة، مب���ا ي��ت���اف��ق 
يت�اكب  ومب��ا   2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع 
م���ع م�����س��ت��ج��دات ال��ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال��ي��ة 

واالإعامية يف العامل«.
الب�سرى  اجلامعة  مدير  زف  كما 
ب��اأن  االإع���ام واالت�����س��ال  لطاب ق�سم 
اجل��ام��ع��ة ���س��ت��ق���م ب��ت��دري��ب ال��ط��اب 
خ������ارج امل���م���ل���ك���ة، الإك�������س���اب���ه���م م���ه���ارات 

وخربات اأف�سل.
ب����دوره ���س��ك��ر امل�����س��رف ال��ع��ام على 
بن  علي  ال��دك��ت���ر  االأ���س��ت��اذ  ال�سحيفة 
���س���ي��ل ال��ق��رين م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على 
دعمه غر املحدود لل�سحيفة، ولق�سم 
االإع����ام واالت�����س��ال، م���ؤك��داً ب���اأن هذه 
ال��ن��ق��ل��ة ال���ن����ع���ي���ة ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة ك��ان��ت 
بت�جيه من معاليه، بغية  تفعيل الدور 
واالت�سال،  االإع��ام  ق�سم  يف  الطابي 

اأ���س��اد م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  ب��ن  فالح  الدكت�ر 
باملرحلة التي متر بها �سحيفة »اآفاق« 
وحت�لها الن�عي يف تفعيل دور طاب 
وط��ال��ب��ات ق�سم االإع���ام واالت�����س��ال يف 

التدريب العملي يف جمال ال�سحافة.
جاء ذلك خال ا�ستقباله امل�سرف 
ق�سم  رئي�س  اآف���اق  �سحيفة  على  ال��ع��ام 
االإع���ام واالت�����س��ال، االأ���س��ت��اذ الدكت�ر 
ع��ل��ي ب���ن ���س���ي��ل ال����ق����رين، وال��ف��ري��ق 
التحرير  وهيئة  واالأك��ادمي��ي  االإ�سرايف 

الطابية مبكتبه.
ال�سلمي  رح��ب  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  ويف 
بال�فد الطابي مباركا النقلة الن�عية 
ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا ال�����س��ح��ي��ف��ة، وذل����ك 
باإ�سراك طاب وطالبات ق�سم االإعام 
وت�فر  التحرير،  هيئة  يف  واالت�سال 

أمير عسير يرعى حفل
أهالي المنطقة بذكرى

اليوم الوطني
اأمر  العزيز  االأم��ر في�سل بن خالد بن عبد  امللكي  ال�سم�  اأك��د �ساحب 
ي���ٌم  ه���  ال�سع�دية  العربية  للمملكة  ال�طني  ال��ي���م  اأن  ع�سر،  منطقة 
ت��اري��خ��ي ع��ظ��ي��م، وم��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة خ���ال���دة، ن��ع��ي�����س حل��ظ��ات��ه��ا بالفخر 
اأه��ايل منطقة ع�سر بذكرى الي�م  واالع��ت��زاز.  جاء ذلك خال احتفال 
بح�س�ر  املا�سي،  االأح��د  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  لت�حيد   88 ال�طني 
اأمر  امللكي االأم��ر تركي بن طال بن عبدالعزيز نائب  ال�سم�  �ساحب 

منطقة ع�سر، وذلك يف ال�ساحة ال�سعبية باأبها.
)تفاصيل: صفحة 2(
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أسبوعية طالبية
تصدر عن جامعة الملك خالد



أمير عسير يرعى حفل أهالي المنطقة 
بذكرى اليوم الوطني 88
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يحيى التيهاني
 

اأك�����د ���س��اح��ب ال�����س��م��� امل��ل��ك��ي االأم����ر 
اأمر  العزيز  في�سل بن خالد بن عبد 
ال���ط��ن��ي  ال���ي����م  اأن  م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، 
ي�م  ه���  ال�سع�دية  العربية  للمملكة 
ت���اري���خ���ي ع��ظ��ي��م، وم��ن��ا���س��ب��ة وط��ن��ي��ة 

خ����ال����دة، ن��ع��ي�����س حل��ظ��ات��ه��ا ب��ال��ف��خ��ر 
واالعتزاز، ون�ستعيد من خالها �سرة 
و�سطية  لدولة  وم�ؤ�س�س  عبقري  ملك 
ع�����س��ري��ة، ه���� امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
عبدالرحمن اآل �سع�د، طيب اهلل ثراه، 
الكيان، وهزم  الفتنة لي�جد  واأد  الذي 
واأ�سعل  ال��ب��اد،  �سمل  ليجمع  ال��ظ��ام 

�سراج العدل وامل�ساواة، واأنتج لنا وطن 
اخل����ر وال���ب���ن���اء وال���ن���م���اء.  ج����اء ذل��ك 
اأه����ايل منطقة ع�سر  اح��ت��ف��ال  خ���ال 
لت�حيد   88 ال���ط��ن��ي  ال���ي����م  ب���ذك���رى 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة، االأح����د 
امللكي  ال�سم�  املا�سي، بح�س�ر �ساحب 
االأمر تركي بن طال بن عبدالعزيز 

ن��ائ��ب اأم���ر منطقة ع�����س��ر، وذل���ك يف 
ال�ساحة ال�سعبية باأبها.

اإلى »اأن الي�م ال�طني  واأ�سار �سم�ه 
ف��ر���س��ة ل��ن�����س��ت��ل��ه��م م���ع���اين ال���ب���ط����الت، 
وا�ستذكار لنعمة االأمن واالأمان، وال�حدة 
ال�ساحلة،  امل�اطنة  قيم  وزرع  والتاحم، 
ي�سبهه وطن،  االنتماء ل�طن ال  وتعميق 

را�سدة،  ر�سيدة  لقيادة  واالنتماء  وال���الء 
ال�سع�دي،  باالإن�سان  النه��س  هاج�سها 
وم��ن��اف�����س��ة ال���ع���امل يف م��ن�����س��ات ال��ع��ل��ي��اء 

واملجد والتت�يج«. 
واأ�ساف �سم� االأمر في�سل بن خالد 
ق��ائ��ا »اإن ال��ي���م ال���ط��ن��ي ت��اأم��ل واإجن���از 
راحلني  خمل�سني  ملل�ك  ودع��اء  وطم�ح، 
للرحمة والغفران وجنات النعيم«، �سائا 
اهلل اأن يحفظ للمملكة، قائدها وقدوتها 
�سع�د،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
امللكي  ال�سم�  �ساحب  عهده  ويل  و�سم� 
االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء، وزير الدفاع، 
حفظهما اهلل، واأن يرحم ال�سهداء وين�سر 

اجلن�د املرابطني. 
وب������دئ احل���ف���ل ب����ت����اوة اآي�������ات م��ن 
اإلى  ا�ستمع اجلميع  ثم  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
ق�����س��ي��دت��ني ���س��ع��ري��ت��ني ل��ل�����س��اع��ر اأح��م��د 
بنت  اإمي��ان  الدكت�رة  وال�ساعرة  امل���ازين، 

عبدالرحمن اآل منر بهذه املنا�سبة. 
ب��ع��د ذل����ك ���س��اه��د احل�����س���ر فيلما 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  ع��ن  وثائقيا 
واالإجن����������ازات يف ع��ه��د خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سع�د، حفظه اهلل.

ع����ق����ب ذل�������ك �����س����اه����د اجل���م���ي���ع 
اأوب���ري���ت���ا غ��ن��ائ��ي��ا ب��ع��ن���ان »ال���ط��ن 
عبداهلل  ال�ساعر  كلمات  من  ع�سر«، 
ال�����س��ري��ف واأحل������ان ال��ف��ن��ان ع��ب��داهلل 
ر�ساد  الفنانني عبداهلل  واأداء  القرين 
والفنانات  خالد  واأن�����س  مقري  بندر 
�سحاب ووفاء وايف؛ وت�سمن االأوبريت 
مب�ساركة  الفنية  الل�حات  من  ع��ددا 
العديد من الفرق ال�سعبية، ا�ستملت 
امل�ؤ�س�س  عهد  منذ  اململكة  قيادة  على 
امللك عبدالعزيز اآل �سع�د، طيب اهلل 
ثراه، حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
حفظه  ���س��ع���د،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
فيما   ،88 ال���ط��ن��ي  ال���ي����م  ع���ن  اهلل، 
ع�سر  مبنطقة  الل�حات  بقية  تغنت 
وع�سقها لل�طن، باالإ�سافة اإلى ل�حة 
على  امل��راب��ط��ني  جل��ن���دن��ا  خ�س�ست 

الثغ�ر باحلد اجلن�بي.
االأم��ر  �سم�  ���س��ارك  ذل��ك  عقب 
في�سل بن خالد و�سم� االأمر تركي 
ب���ن ط����ال يف ال��ع��ر���س��ة ال�����س��ع���دي��ة 
التي اأقيمت بهذه املنا�سبة، ثم �ساهد 
اجلميع االألعاب النارية التي اأ�ساءت 

�سماء اأبها بهذه املنا�سبة.



مؤتمر الحاسب

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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ي�سعدنا يف جامعة امللك خالد اأن ن�ست�سيف امل�ؤمتر ال�طني الثالث 
االآيل،  واملعل�مات من خال كلية عل�م احلا�سب  لكليات احلا�سب 
االإ���س��ات��ذة  امل���ؤمت��ر ي�ست�سيف ع��م��داء كليات احل��ا���س��ب وع���ددا م��ن 

واملهتمني واملتخ�س�سني والطاب.
وميثل هذا امل�ؤمتر من�ذجا ينبغي اأن حتتذي به باقي الكليات 
الكليات  بني  اخل��ربات  تبادل  خ��ال  من  ال�سع�دية،  اجلامعات  يف 
على م�ست�ى التعليم والتعلم والبحث العلمي وامل�ستجدات التقنية 

والتعليمية يف اململكة ويف جامعات عاملية.
حيث  اململكة  يف  احلا�س�بي  التفكر  يف  نقلة  امل���ؤمت��ر  وميثل 
وتبادل  التدري�س  يف  جن��اح  ق�س�س  ملناق�سة  وا�سعا  جم��اال  يعطي 
كليات  يف  واملناهج  اخلطط  ومناق�سة  العلمي،  البحث  يف  خ��ربات 
احلا�سب يف اململكة، و�سبل تط�يرها وفق املعاير الدولية املعتمدة 

يف هيئات اعتماد دولية.
امل�ؤمتر بني  التاقي يف  اأي�سا ه� هذا  �سعادتي  اأن مبعث  كما 
االأكادمييني وبني ال�سناعة احلا�س�بية ممثلة بال�سركات والقطاع 
اخلا�س، حيث اأن ذلك �سي�سهم يف بناء عاقات �سراكة حقيقية بني 

اجلامعات وم�ؤ�س�سات �س�ق العمل.
�سيتم  التي  الطابية  امل�سابقة  ه�  ال�سدر  يثلج  مما  اأن��ه  كما 
تنظيمها على هام�س امل�ؤمتر وه� �سباق علمي بني طاب اجلامعات 

ال�سع�دية يف الربجمه احلا�س�بية املعقدة.
امل�ؤمتر  املقال، مبنا�سبة  التاأكيد عليه يف هذا  اأود  ما  وختاما، 
ال���ط��ن��ي ال��ث��ال��ث لكليات احل��ا���س��ب وامل��ع��ل���م��ات، ه��� اأن ي��ك���ن هذا 
امل�ؤمتر من�ذجا لباقي كلياتنا يف اجلامعة، حيث خمتلف الق�سايا 
القطاع  وم�ساركة  وط���اب،  اأ���س��ات��ذة  م��ع  والتعليمية،  االأك��ادمي��ي��ة 
اخل���ا����س، وت���ن���اول خم��ت��ل��ف ق�����س��اي��ا ال��ك��ل��ي��ة واأق�����س��ام��ه��ا ينبغي ان 
اأي م�ؤمتر وطني يجمع الكليات املتخ�س�سة يف  يك�ن ه� م��س�ع 

اجلامعات ال�سع�دية.



أخبار الجامعة

لقاء مدير الجامعة بهيئة تحرير
صحيفة »آفاق« الطالبية
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أخبار الجامعة

الجامعة تنظم 
المؤتمر الوطني 
لكليات الحاسب 
والمعلومات 
بالجامعات 
السعودية

سعيد العمري

ت��ن��ظ��م اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة عل�م 
ال����ط���ن���ي  امل������ؤمت�����ر  االآيل،  احل���ا����س���ب 
ال��ث��ال��ث ل��ك��ل��ي��ات احل��ا���س��ب وامل��ع��ل���م��ات  
خال  وذل��ك  ال�سع�دية،  اجل��ام��ع��ات  يف 
اجل����اري  ال�����س��ه��ر  م���ن  ال���ف���رة 28 -29 
امل�افق 8-9 اأكت�بر 2018، وذلك بفندق 

ق�سر اأبها .
وي��ه��ت��م امل�����ؤمت����ر ب���ت���ب���ادل خ���ربات 
ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ب��ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات احل��ا���س���ب��ي��ة، 
وامل�ستجدات  االأب��ح��اث  اأح���دث  وع��ر���س 
امل�ست�ى  على  االآيل  احلا�سب  تعليم  يف 

اجلامعي ل�سائر املهتمني.
علمية  من�سة  امل���ؤمت��ر  ي��ق��دم  ك��م��ا 
اجل���ان��ب  ال��ن��ج��اح يف  مل�����س��ارك��ة ق�س�س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالأب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة بني 
امل��م��ل��ك��ة  يف  االآيل  احل����ا�����س����ب  ك���ل���ي���ات 
امل�سكات  ومناق�سة  ال�سع�دية،  العربية 
ال��ربام��ج  ب��ت��ق��دمي  املتعلقة  التعليمية 
يهتم  كما  االآيل،  احلا�سب  يف  الدرا�سية 
املتقدمة  العلمية  بامل��س�عات  امل�ؤمتر 

والتي تخدم اململكة.
رف��ع م�ست�ى  اإل��ى  امل�ؤمتر  ويهدف 
وامل���ع���ل����م���ات  احل����ا�����س����ب  ك���ل���ي���ات  اأداء 
باجلامعات ال�سع�دية من خال االأفكار 
وال��ت��ج��ارب امل�����س��رك��ة، وت��ع��زي��ز مفه�م 
امل���ن���ظ����م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وا���س��ت��ع��را���س 
ال��ق�����س��اي��ا  ال���ن���اج���ح���ة يف  امل����م����ار�����س����ات 

االأكادميية واالإدارية امل�سركة، وتط�ير 
املناهج واخلطط الدرا�سية مبا يت�افق 
م���ع امل���ع���اي���ر ال���دول���ي���ة و����س����ق ال��ع��م��ل 
املحلي  االأك��ادمي��ي  االعتماد  ومتطلبات 
وال�������دويل، وط�����رح اأف���ك���ار وم�����س��اه��م��ات 
ت���دع���م ب���رام���ج ت��ط���ي��ر اأع�������س���اء هيئة 
التدري�س يف كليات احلا�سب واملعل�مات، 
وت��ع��زي��ز دوره������ا يف ت�����س��م��ي��م وت��ط���ي��ر 
مناهج احلا�سب يف التعليم العام، وفتح 
ب����اب ال�����س��راك��ة وال���ت���ع���اون يف امل��ج��االت 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ب���ني ال��ك��ل��ي��ات و���س��رك��ات 

تقنية املعل�مات الكربى.
ي�سار اإلى اأنه �سيقام �سمن فعاليات 
ال�طنية  ال��ربجم��ة  »م�سابقة  امل���ؤمت��ر 
ال�سع�دية«  العربية  اململكة  يف  الثالثة 
اإلى تعزيز االإبداع  NC3، والتي تهدف 
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي واالب���ت���ك���ار يف ب��ن��اء 
ب����رام����ج ج�����دي�����دة، ومت����ك����ني ال���ط���اب 
حتت  االأداء  ع��ل��ى  ق���درات���ه���م  الخ��ت��ب��ار 

ال�سغط.
م�سابقة  �س�ابط  امل�سابقة  و�ستتبع 

الربجمة اجلماعية الدولية:
 ACM International Collegiate
Programming Contest - ICPC
حيث ميثل كل جامعة فريقان مك�نان 
م����ن ث����اث����ة ط������اب وي������ح������اوالن ح��ل 
الربجمة  م�سائل  من  اأك��ر  اأو  ثمانية 
امل��ع��ق��دة، وال��ت��ي حت��اك��ي ال���اق��ع، حيث 
خال  امل�سائل  ه��ذه  جميع  ح��ل  يجب 

خم�س �ساعات فقط.

أكاديميون من الجامعة يقدمون استشارات ريادية
بفعاليات »ملتقى بيبان عسير«

عبدالعزيز رديف

�ساركت اجلامعة ممثلة يف مركز امل�هبة 
واالإبداع وريادة االأعمال �سمن فعاليات 
يف  م����ؤخ���را  امل��ق��ام  ع�سر  ب��ي��ب��ان  ملتقى 
بتنظيم  للمعار�س،  ال��دويل  اأبها  مركز 
ال�سغرة  للمن�ساآت  العامة  الهيئة  من 
وامل���ت��������س���ط���ة »م����ن���������س����اآت« حت����ت ���س��ع��ار 
»للطم�ح فكرة وللنجاح بيبان«، بتقدمي 
ا���س��ت�����س��ارات اأك���ادمي���ي���ة ل������زوار امل��ل��ت��ق��ى 
ب���ادر حلا�سنات  ب��رن��ام��ج  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 

االأعمال.
امل�هبة  م��رك��ز  امل�����س��رف على  واأك���د 
واالإب��داع وري��ادة االأعمال وامل�سرف على 

الدكت�ر حممد  امل�سارك  جناح اجلامعة 
م��غ��رب��ي، اأن اجل��ام��ع��ة ق��دم��ت ال��ع��دي��د 
امل�ساريع  تر�سيح  ح�ل  اال�ست�سارات  من 
ال���اع��دة يف ب��اب االنطاقة. وذل��ك من 
خال اجلل��س مع امل�ساركني امللتحقني 
وت�جيههم  م�ساريعهم  وتقييم  بالباب 
اإلى اجلهات ذات العاقة بريادة االأعمال 
طلبتها  من  كان�ا  اإذا  اجلامعة  يف  �س�اء 
اأو اجلهات االأخرى مثل بادر وريادة، اإذا 

كان املتقدم لي�س من طلبة اجلامعة.
واأو�سح مغربي باأن جناح اجلامعة 
امللتقى  زوار  من  ع��ددا  ا�ستقبل  امل�سارك 
وال�������ذي مت م����ن خ���ال���ه ت���ق���دمي ن��ب��ذة 
واالإب�����داع  امل���ه��ب��ة  م��رك��ز  ع��ن  تعريفية 

واخل�����دم�����ات ال���ت���ي ي���ق���دم���ه���ا، اإ����س���اف���ة 
ال���زوار  جلميع  ع�س�يات  ت�سجيل  اإل���ى 

الراغبني يف ذلك.
اأي�سا  اأن جناح اجلامعة �سم  يذكر 
م�����س��ارك��ة ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م االإل���ك���روين 
على  امللتقى  زوار  اأطلعت  بدورها  والتي 
ب��ت��ق��دمي  ت��خ��ت�����س  ال��ت��ي   kkux م��ن�����س��ة 
عدد من ال��دورات لكافة فئات املجتمع؛ 
اإل��ك��روين  حم��ت���ى  ت��ق��دمي  يف  لت�سهم 
ن�عي ع��ن اأه��م امل��ه��ارات الإع���داد املتعلم 
روؤي��ة  م��ن  ان��ط��اق��اً  امل�ستقبل  ل�ظائف 

اململكة 2030.

آفاق مصورة صفحة: 16
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مدير الجامعة يرعى اللقاء الترحيبي
بأعضاء هيئة التدريس الجدد

عبدالعزيز رديف

برعاية معايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكت�ر 
ل��ل��ع��اق��ات  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ن��ظ��م��ت 
اجلامعية، بالتعاون مع اإدارة عاقات 
ال��ت��دري�����س وامل���ظ��ف��ني،  اأع�����س��اء هيئة 
اللقاء الرحيبي والتعريفي الأع�ساء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س اجل������دد »ح���ي���اك���م« 
اجلامعة  مقر  يف  املركزية  باملدرجات 
ل���ل���رج���ال، وم�������س���رح كلية  ال��رئ��ي�����س��ي 

العل�م للن�ساء.

ورح����ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف ب��داي��ة 
اجل��دد  التدري�س  هيئة  باأع�ساء  اللقاء 
م���ع���ربا ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ت��ن��ظ��ي��م ال��ل��ق��اء، 
متمنياً اأن يك�ن�ا اإ�سافة مميزة الأع�ساء 
وع�س�ات هيئة التدري�س باجلامعة، كما 
امللك خالد خطت  اأن جامعة  اإل��ى  اأ���س��ار 
خ��ط���ات ك��ب��رة يف ج��ان��ب ال��ت��ط���ي��ر يف 
الدرا�سية  ال��ربام��ج واخل��ط��ط  جم��االت 
يف  وك��ذل��ك  واالأق�����س��ام  الكليات  وهيكلة 
جمايل البحث العلمي وخدمة املجتمع.
ت�سعى  اجلامعة  اأن  ال�سلمي  واأك���د 
ه�ية  �سياغة  اإل��ى  ال��ق��ادم��ة  املرحلة  يف 

وا���س��ح��ة وجم����االت حم���ددة يف البحث 
ت�سم  اجل��ام��ع��ة  اأن  م������س��ح��ا  ال��ع��ل��م��ي، 
حاليا يف خمتلف كلياتها واأق�سامها عددا 
كل  لهم  وتقدم  املميزين،  الباحثني  من 
الدعم لتحقيق املاأم�ل منهم، وذلك من 
القائمة  البحثية  املراكز  تط�ير  خال 

مبختلف جماالتها.
ك��اأع�����س��اء هيئة  »اآم����ل منكم  وق���ال 
خ��ربات��ك��م يف  ك��اف��ة  ت�سع�ا  اأن  ت��دري�����س 
جم����االت ال��ت��دري�����س وال��ب��ح��ث وخ��دم��ة 
روؤي���ة  لتحقيق  زم��ائ��ك��م  م��ع  امل��ج��ت��م��ع 

اجلامعة ور�سالتها«.

م����ن ج���ان���ب���ه ���س��ك��ر ع��م��ي��د ع���م���ادة 
�������س�������ؤون اأع�����������س�����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س 
الدكت�ر  االأ�ستاذ  باجلامعة،  وامل�ظفني 
مدير  معايل  البحري،  حامد  حممد 
اللقاء،  رعايته وح�س�ره  اجلامعة على 
اجلدد  التدري�س  هيئة  باأع�ساء  مرحبا 
�س�ؤون  عمادة  اأن  اإل��ى  الفتا  واحل�س�ر، 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل���ظ��ف��ني 
التدري�س  هيئة  دخ���ل ع�س�  ب�ابة  هي 
اأع��ظ��م  اأن  اإل�����ى اجل���ام���ع���ة، وم������س��ح��ا 
امل���ؤ���س�����س��ات ه���ي ال��ت��ي مت��ت��ل��ك ال��ع��ق���ل 
من  اجلامعات  وتعد  واملبدعة،  الرائدة 

اأف�سل اأماكن ت�افر هذه العق�ل، والتي 
املجتمعات  واآم��ال  اأنظار  حمط  جتعلها 
ل����دف����ع ع���ج���ل���ة ال���ت���ن���م���ي���ة وال���ت���ط����ي���ر 

والتح�سني.
وق�����ال »ا���س��ت��ف��ي��دوا م���ن ال���ق���درات 
واالإمكانات املادية واملعن�ية التي تقدمها 
التط�ير  ق��ام��ات يف  ل��ت��ك���ن���ا  اجل��ام��ع��ة 

والتح�سني للجامعة وجمتمعها«.
ويف ختام  اللقاء اطلع اأع�ساء هيئة 
التدري�س اجلدد على عر�س مرئي  قدم 
ن��ب��ذه خمت�سرة ع��ن ن�ساأة  م��ن خ��ال��ه  
جامعة امللك خالد وتط�رها وما حت�يه 

ومراكز  واإدارات،  واأق�����س��ام،  كليات،  م��ن 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى اجل�����ائ����ز، واالإجن��������ازات 

العاملية، واملحلية التي حققتها.
وقد ا�ستمل اللقاء على ور�س عمل 
واإدارات  اأق�����س��ام  م��ن  ع��دد  ع��ن  تعريفية 
اجل���ام���ع���ة، ���س��م��ل��ت امل��ك��ت��ب��ات وق����اع���د 
العلمي،  والبحث  باجلامعة،  البيانات 
اإ�سافة اإلى ملحة عن النظام االأكادميي، 
وال���ت���ع���ل���م االإل�������ك�������روين، وال���ت���ط����ي���ر 
ال�سحية،  اخل��دم��ات  وكذلك  واجل����دة، 
وبرامج خدمة املجتمع، وب�ابة اخلدمة 

الذاتية وغرها.
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عبدالعزيز رديف

ي��رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت���ر 
الربية  كلية  تقيمه  ال���ذي  االح��ت��ف��ال 
مبقرها  وذل���ك  امل��ع��ل��م«،  »ي����م  مبنا�سبة 

الرئي�س بقريقر.
واأو�������س������ح ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���رب���ي���ة 
ُيحتفى  اأن��ه  كا�سي،  اآل  عبداهلل  الدكت�ر 
عامليا بي�م املعلم ي�م 5 اأكت�بر منذ عام 
1994، الفتا اإلى اأن االحتفال يقام �سن�يا 
الإحياء ذكرى ت�قيع الت��سية امل�سركة 
الدولية،  العمل  منظمة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
ومنظمة االأمم املتحدة للربية والعل�م 
ع�����ام 1916  »ال��ي���ن��ي�����س��ك���«  وال���ث���ق���اف���ة 

واملتعلقة باملعلمني.
اأن  اإل���ى  كا�سي  اآل  ال��دك��ت���ر  واأ���س��ار 
اجل��ام��ع��ة وال��ك��ل��ي��ة حت��ت��ف��ي ب��ه��ذا ال��ي���م 
جتاه  االجتماعية  م�س�ؤوليتها  ب��اب  من 
بهدف  التعليمية،  وبيئتها  جمتمعها 
زي�����ادة اع���ت���زاز امل��ع��ل��م مب��ه��ن��ت��ه، وت��ع��زي��ز 
املجتمع،  اأف���راد  ك��اف��ة  ب��ني  املعلم  مكانة 

الجامعة تحتفي
بيوم المعلم بكلية التربية

حتقيق  يف  املعلم  دور  اإب���راز  اإل��ى  اإ�سافة 
ال����دور  2030، وحت��ق��ي��ق  امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة 
ال���ت���ك���ام���ل���ي ب����ني اجل����ه����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بني  العاقة  ت��سيح  وكذلك  املختلفة، 
م��ك��ان��ة امل��ع��ل��م ورق����ي امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط، 
واإظ�����ه�����ار ال�������س����رة امل�������س���رف���ة ل��ل��م��ع��ل��م 

ال�سع�دي عامليا.

بي�م  اجلامعة  احتفالية  اأن  يذكر 
الفعاليات  م��ن  ع��دد  �سي�ساحبها  املعلم 
ت�سمل اأ�سب�حة �سعرية يقدمها الدكت�ر 
اإبراهيم  وال��دك��ت���ر  ال�سهيمي  خ�سران 
اإلى حما�سرة علمية  اإ�سافة  اأب� طالب، 
ل���اأ����س���ت���اذ ال���دك���ت����ر ���س��ال��ح اأب������ ع���راد 

تتحدث عن مكانة املعلم يف االإ�سام.

سعيد العمري

يف اإط�������ار االه���ت���م���ام ب��ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 
واأ�س�ل  ال�سريعة  كلية  اأقامت  الطاب 
مع  تن�سيقيا  ل��ق��اء  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال���دي���ن 
»م�ؤ�س�سة ر�س�خ العلمية«، وذلك بح�س�ر 
امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى امل���ؤ���س�����س��ة االأ���س��ت��اذ 
ال�سيخ وعدد  الدكت�ر عبداهلل بن وكّيل 

من اأع�ساء امل�ؤ�س�سة .
ومت خ���ال ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل وج��ه��ات 
ال��ن��ظ��ر ح����ل اجل����ان���ب امل��ه��اري��ة، التي 
العل�م  وط��اب  الكلية  طاب  يحتاجها 
تقدمه  اأن  ميكن  وم��ا  عم�ما  ال�سرعية 

قدم  كما   اخل�س��س،  ه��ذا  يف  امل�ؤ�س�سة 
رئ��ي�����س ال���ف���ري���ق ال��ع��ل��م��ي يف امل���ؤ���س�����س��ة 
ملن�س�بي  عر�سا  املزيني  خالد  الدكت�ر 
ال��ك��ل��ي��ة ت�����س��م��ن اأب�����رز م��ام��ح م�����س��روع 
»التمكني العلمي« الذي اأعدته امل�ؤ�س�سة، 
اال�سراتيجي  امل�سم�ن  اأب��رزه��ا:  وم��ن 
مل�سروع التمكني العلمي، م�سرد املهارات 
ال��ف��ق��ه��ي��ة واالأ�����س�����ل����ي����ة، م�����س��ف���ف��ات 
امل����دى وال��ت��ت��اب��ع، ال��ن��م��اذج واالأن�����س��ط��ة 
قيا�سات  التدريبية،  احلقائب  املهارية، 
ف��اع��ل��ي��ة االأث�����ر، وع��ر���س ب��ي��ان نطاقات 
وهي:  امل�ؤ�س�سة  تقدمها  التي  اخلدمات 
ونطاق  التدريب،  ونطاق  املنهج،  نطاق 

. ويف  والتنفيذ  املتابعة  القيا�س، ونطاق 
ال�سريعة  كلية  عميد  رف��ع  اللقاء  ختام 
حممد  الدكت�ر  االأ�ستاذ  الدين  واأ�س�ل 
ب���ن ظ���اف���ر ال�����س��ه��ري ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره 
الدكت�ر  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
دعمه  على  ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن  فالح 
ل��ف��ك��رة امل�����س��روع وح��ر���س��ه ع��ل��ى االإف����ادة 
م��ن��ه ل��ط��اب ال��ك��ل��ي��ة؛ ك��م��ا اأع�����رب عن 
لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيل  ل�سعادة  �سكره 
الدكت�ر  االأ�ستاذ  التعليمية واالأكادميية 
ب��ن دع��ج��م، على دعمه  ب��ن حممد  �سعد 
لتط�ير برامج الكلية وتنمية اجل�انب 

املهارية  للطاب.

لقاء تنسيقي 
بين »الشريعة 
وأصول الدين« 
بالجامعة
و »مؤسسة 
رسوخ 
العلمية«

»صناعة 
المحامي«

دورة بنادي 
كلية الشريعة 

محمد الكعبي 

واأ�س�ل  ال�سريعة  كلية  ن��ادي  ا�ستاأنف 
ال���دي���ن ب��رن��ام��ج ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل���ه���ذا ال��ف�����س��ل، وك��ان��ت 
الدورة االأولى بعن�ان »�سناعة املحامي 
« ق���دم���ه���ا االأ�����س����ت����اذ ع���ل���ي ب����ن حم��م��د 
ال���ه���ج���ري، امل��ح��ا���س��ر ب��ق�����س��م ال��ق��ان���ن 
باجلامعة. وحظي اللقاء بح�س�ر عدد 
والطاب  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  من 

من خمتلف امل�ست�يات الدرا�سية.

لقاء تفاعلي لنادي كلية الشريعة

محمد الكعبي

ب���رع���اي���ة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال�����س��ري��ع��ة 
واأ����س����ل ال��دي��ن االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر 
حم��م��د ب���ن ظ��اف��ر ال�����س��ه��ري، اأق����ام 
لطابه  تفاعليًّا  لقاًء  الكلية  ن��ادي 
النادي كانطاقة  يف خيمة جمل�س 
الأن�����س��ط��ة ال���ن���ادي وب���راجم���ه خ��ال 
امل�ستجدين  وتعريف  الف�سل،  ه��ذا 

بالنادي وما يق�م به.
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نادي »بيادر« بمجتمع خميس مشيط
يحتفي بالطالب المستجدين 

نادي األنشطة الطالبية
بعلوم وآداب ظهران الجنوب

ينفذ حملة للتبرع بالدم
محمد الكعبي

اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكت�ر  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
ال�سلمي وبالتعاون مع القطاع ال�سحي، نظم نادي االأن�سطة الطابية 
بكلية العل�م واالآداب مبحافظة ظهران اجلن�ب حملة التربع بالدم 
جل��ن���دن��ا ال��ب���ا���س��ل ب��احل��د اجل��ن���ب��ي حت��ت ���س��ع��ار »ج��ن���دن��ا نفديكم 
بدمائنا«، والتي ا�ستمرت ملدة ثاثة اأيام  يف امل�ست�سفى العام يف ظهران 
الكلية  من�س�بي  من  ملح�ظاً  اإق��ب��ااًل  احلملة  �سهدت  وق��د  اجل��ن���ب، 
واجلهات احلك�مية والع�سكرية وامل�اطنني واملقيمني، حيث بلغ عدد 
الي�م  العدد يف  ، وجت��اوز  االأول150متربعا  الي�م  بالدم يف  املتربعني 

الثاين من احلملة قرابة 200 متربع.
من  ع��دد  ب��زي��ارة  امل�ست�سفى  م��دي��ر  ب�سحبة  الكلية  من�س�ب�  وق���ام 
بجميع  ب��دوره��ا  الكلية  واأه��اب��ت  اليمنية،  ال�سرعية  ق���ات  م��ن  امل�سابني 
امل�اطنني واملقيمني اإلى امل�ساركة يف احلملة ودعمها قياما بال�اجب جتاه 
امل�ساركني باحلد اجلن�بي من الق�ات امل�سلحة وق�ات ال�سرعية والق�ات 

امل�سلحة ال�س�دانية.
ي���ذك���ر اأن ه����ذه احل��م��ل��ة ت���اأت���ي ان��ط��اق��ا م���ن ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة 
للمملكة   88 ال�طني  بالي�م  لاحتفال  فعالياتها  و�سمن  املجتمعية، 
ال�ادعي  اأحمد  الدكت�ر م�سفر  الكلية  واأكد عميد  ال�سع�دية.  العربية 
بهذه املنا�سبة باأن احلملة بحمد اهلل تعالى اآتت ثمارها وعك�ست ال�الء 
امل�ساركني يف  الب�ا�سل  بامل�س�ؤولية جتاه جن�دنا  واالإح�سا�س  واالنتماء، 
احلملة. وياأتي ذلك �سمن دعم ورعاية معايل مدير اجلامعة وتاأكيده 

على امل�ساركة املجتمعية.

النادي الطالبي بكلية المجتمع 
بمحايل عسير يحتفل بالمستجدين

محمد الكعبي
اجلامعي  للعام  اأن�سطته  مبحايل  املجتمع  بكلية  الطابي  النادي  ا�ستهل   
الن�شاط  ق��اع��ة  امل�����ش��ت��ج��دي��ن، وذل���ك يف  ال��ط��اب  ا���ش��ت��ق��ب��ال  احل���ايل بحفل 
لعميد  كلمة  تاها  احلكيم  الذكر  من  باآيات  ب��داأ  حيث  بالكلية،  الطابي 
الكلية رحب فيها بالطاب وقدم لهم العديد من الن�سائح واالإر�سادات التي 
فيها  اأب��رز  اأي�سا  كلمة  النادي  رئي�س  وق��دم  اجلامعية،  حياتهم  يف  تفيدهم 
واختتم  اجلامعي.  الطابي  الن�شاط  يف  ودوره��ا  الطابية  الأندية  اأهمية 

احلفل بعر�س الأهم االأن�سطة التي نفذها النادي خال العام ال�سابق.

ورشة عمل عن الخط العربي
بنادي المنح

محمد الكعبي
ن��ادي  م��ع  بال�سراكة  امل��ن��ح  ن���ادي  اأق���ام  »�ساركنا خ��ربت��ك«،   �سعار  حت��ت 
بعن�ان  العربي  اخلط  يف  عمل  ور�سة  الت�سكيلي  والفن  العربي  اخلط 
»كن خطاطا« مع املدرب الدكت�ر �سيف الدين �سيد حممد رئي�س نادي 
ملدة ي�مني. وقدم   ال�ر�سة  وا�ستمرت  الت�سكيلي،  والفن  العربي  اخلط 
رائد النادي الدكت�ر �سعيد ال�سهراين  �سكره وتقديره  للدكت�ر �سيف 
و�سرورة  العربي  اخلط  باأهمية  م�سيداً  ال�ر�سة  تقدميه  على  الدين، 

حت�سينه اأثناء الكتابة.

أقام نادي بيادر الطالبي بكلية المجتمع بخميس مشيط حفل استقبال الطالب المستجدين، وذلك برعاية وحضور من سعادة 
الكلية  وكيل  وسعادة  الشهراني،  مرزوق  علي  الدكتور:  الكلية  ووكيل  مريع   آل  أحمد  الدكتور:  المجتمع،  كلية  عميد 
للتطوير والجودة الدكتور: محمد ظافر القحطاني، وعدد من رؤساء الوحدات واألقسام وأعضاء هيئة التدريس. وتضمّن 
الحفل العديد من الفقرات، شملت كلمة لسعادة عميد الكلية، وكلمة رائد نادي بيادر األستاذ: وليد الشهري، والتي هدفت 
إلى التعريف بالنادي ونشاطاته، ثم كلمة مشرف وحدة التوجيه واإلرشاد الدكتور علي هاشم، والذي أجاب عن أسئلة الطالب، 

ووضح المسائل األكاديمية الهامة التي تعنيهم.
محمد الكعبي

الدكتور علي مرزوق يشارك بالقط العسيري
في نيوكاسل بالمملكة المتحدة

����س���ارك اأ���س��ت��اذ االآث�����ار امل�����س��اع��د ووك��ي��ل 
الدكت�ر  م�سيط  بخمي�س  املجتمع  كلية 
علي م��رزوق، بالقط الع�سري مبدينة 

االأجنحة  �سمن  الربيطانية  ني�كا�سل 
االأخ��������رى يف اح���ت���ف���ال ن������ادي ال��ط��ل��ب��ة 
�سعار  ب��ال���ط��ن��ي 88 حت��ت  ال�����س��ع���دي��ني 

»وطن طم�ح« التي اأبرزت تط�ر اململكة 
يف �ستى امليادين، وقدمت ملحة عن روؤية 
واالق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ذك��ي��ة  وامل����دن   ،2030

وال�����س��ي��اح��ة واالآث������ار، اإ���س��اف��ة اإل���ى رك��ن 
اخل����ط ال���ع���رب���ي. وق����د اأدرج�������ت ب��ل��دي��ة 
ن��ي���ك��ا���س��ل ف���ع���ال���ي���ات ال����ي�����م ال���ط��ن��ي 
مدينة  ع��م��دة  ح�سره  ال���ذي  ال�سع�دي 
ديفيد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  الل�رد  ني�كا�سل 
الثقافية  امللحقية  ممثل  و�سعادة  داون، 
الدكت�ر  ال�سع�دية  العربية  للمملكة 
حم��م��د احل�����س��ي��ن��ي ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 

املهمة ل�سهر �سبتمرب  لهذا العام.
الع�سري  ال��ق��ط  ج��ن��اح  اأن  ي��ذك��ر 
ا���س��ت��م��ل ع���ل���ى ال���ت���ع���ري���ف ب���ه���ذا ال��ف��ن 
ب���ع���م���ارة ع�سر  وارت���ب���اط���ه  ال�����س��ع��ب��ي، 
التقليدية، واهتمامات اال�سر الع�سرية 
اإل���ى ح��ان��ب م�ساركة احل�����س���ر من  ب��ه، 
وم�اطنني  جامعة  واأ�ساتذة  م�س�ؤولني، 
يف تل�ين ل�حة تفاعلية للقط الع�سري 
وتفاعل  م��رزوق  علي  الدكت�ر  �سممها 
ع��دد كبر منهم  ف��ق��ام  احل�����س���ر  معها 
بتل�ين اأجزاء من الل�حة حتى اكتملت 
الفن  ه��ذا  على  �ساهدة  لتك�ن  األ���ان��ه��ا 
ال�سعبي الذي اأ�سبح فنا عامليا باإعراف 
منظمة الي�ن�سك� ليك�ن �سمن الراث 

غر املادي العاملي.
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نادي كلية الحاسب اآللي يحتفل باليوم الوطني 88
بحضور عميد كلية الحاسب اآللي الدكتور علي آل قروي وعدد من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب، نظم نادي الحاسب اآللي 
ببهو الكلية حفل اليوم الوطني 88. وفي بداية االحتفال رفع آل قروي أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده األمين بمناسبة مرور 88 عاما على تأسيس المملكة بقيادة القائد الملك عبدالعزيز آل سعود، وأثنى خالل اللقاء على 
جهود المملكة وقيادتها في حفظ األمن واألمان لهذه البالد وتوفير سبل العيش الكريمة لجميع مواطنيها، وجهودها أيضًا في 
اللقاء قام سعادة عميد  . وخالل  الجامعي خاصة، والتعليم الحكومي بشكل عام  التعليم  التعليمية في  العملية  االرتقاء بمستوى 

الكلية بكتابة تهنئته على جدارية »#اكتب للوطن«، التي شارك فيها أيضا عدد من أعضاء هيئة التدريس والطالب.
محمد الكعبي

اعتماد مشروع 
الجامعة لتطوير 

ممارسة اإلخصائيين 
النفسيين والعالج 

النفسي
سعيد العمري

اأنهت اجلامعة ممثلة مبعهد البح�ث والدرا�سات اال�ست�سارية م�سروع اخلطة 
ال�طنية لتط�ير ممار�سة االخ�سائيني النف�سيني والعاج النف�سي، والذي مت 
اعتماده من املجل�س ال�سحي ال�سع�دي برئا�سة معايل وزير ال�سحة الدكت�ر 

ت�فيق الربيعة يف اجتماعه االأخر.
واأو���س��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت���ر ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
ال�سراكة  وتفعيل  ال��ب��ن��اء  ال��ع��م��ل  دع���م  ع��ل��ى  حت��ر���س  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�سلمي، 
جامعة  بني  امل�قعة  وال�سراكة  التعاون  اتفاقية  �سمن  تاأتي  والتي  ال�طنية، 

امللك خالد واملجل�س ال�سحي ال�سع�دي.
اأك���د عميد معهد ال��ب��ح���ث وال��درا���س��ات اال���س��ت�����س��اري��ة ال��دك��ت���ر  ب����دوره 
عبداللطيف احلديثي، على قدرة اجلامعة وكفاءتها العالية يف اإدارة وتنفيذ 
ال�سراكات ال�طنية الكربى وتقدمي اال�ست�سارات، وقدرتها على اإدارة امل�ساريع 

واخلطط ال�طنية التي تتطلب خربات عالية الإدارتها وتنفيذها.
وباإ�سراف من  تنفيذ اخلطة فريق متخ�س�س من اجلامعة   وق��ام على 
بن  الدكت�ر حممد  االأ�ستاذ  الفريق  تراأ�س  ال�سع�دي، حيث  ال�سحي  املجل�س 
مرعي القحطاين، واأنتهى اإلى جملة من االأهداف واملبادرات ال�طنية الرامية 
لارتقاء باملهنة وجت�يد اخلدمات النف�سية وال�سحية مبا يت�اءم  مع الروؤى 

امل�ستقبلية.
وت�سمنت اأهداف اخلطة ال�طنية، ثاثة حماور رئي�سية:  حم�ر التعليم 
والتدريب، وحم�ر الت�سريعات والق�انني، وحم�ر املمار�سة والعاج النف�سي، 
منهجيات  وتنفيذ  املختلفة  الدرا�سات  من  جملة  باإجراء  اخلطة  حظيت  كما 
علمية عالية امل�ث�قية، ومت اإجراء درا�سة دولية ودرا�سات لل��سع الراهن لعلم 
املر�سى  من  عينات  الدرا�سة  وت�سمنت  النف�سي.  والعاج  االإكلينيكي  النف�س 
االأخ�سائيني  االأكادمييني،  املتخ�س�سني  اجلمه�ر،  املر�سى،  اأ�سر  النف�سيني، 

النف�سيني، الطاب اجلامعيني املتخ�س�سني يف علم النف�س.
ومت اإجراء مقابات متعمقة مع قيادات متخ�س�سة يف اجلهات احلك�مية 
ذات العاقة مثل : وزارة ال�سحة، وزارة التعليم، هيئة التخ�س�سات ال�سحية، 
العمل والتنمية  املدنية، وزارة  وال��دواء، وزارة اخلدمة  للغذاء  العامة  الهيئة 
ال�سمان  جمل�س  النف�سية،  ال�سحة  لتعزيز  ال�طنية  اللجنة  االجتماعية، 

ال�سحي التعاوين، املركز ال�سع�دي العتماد املن�ساآت ال�سحية.
وقد خرجت هذه اخلطة بحزمة من االأهداف منها، اأدلة اإر�سادية واأدلة 
تنفيذية مت حتكيمها يف ور�س عمل من قبل ثاثني خبراً من املتخ�س�سني 
دقيقة من  ومتابعة  وباإ�سراف  االإكلينيكية،  النف�سية  العل�م  واملتخ�س�سات يف 
االإدارة العامة لا�سراتيجية ال�سحية يف اململكة، باالأمانة العامة للمجل�س 

ال�سحي ال�سع�دي.

الجامعة تشارك ظهران الجنوب 
فعاليات اليوم الوطني

سعيد العمري
�ساركت اجلامعة يف فعاليات االحتفاء بالي�م ال�طني الثامن والثمانني التي 
اأبها  ون��ادي  الثقافة  هيئة  مع  بالتعاون  اجلن�ب  ظهران  حمافظة  يف  اأقيمت 

االأدبي واللجنة الثقافية مبحافظة ظهران اجلن�ب.
و�سملت م�ساركة اجلامعة يف هذه الفعاليات ندوة وطنية علمية بعن�ان 
»تنمية ال�طن وامل�اطن يف ظل روؤية 2030« ، قدمها اإ�سافة اإلى مدير التعليم 
زابن  بن  مفلح  الدكت�ر  حديد،  اأب���  هبا�س  �سعيد  االأ�ستاذ  اجلن�ب  بظهران 
العام  امللك خالد وامل�سرف  العليا بجامعة  الدرا�سات  القحطاين وكيل عمادة 
العل�م  التدري�س بكلية  واأداره��ا ع�س� هيئة  املركز االإعامي باجلامعة،  على 
 21 االثنني  ي���م  املحايلي   عمر  اإبراهيم  الدكت�ر  اجلن�ب  بظهران  واالآداب 

حمرم يف ثان�ية النجاح بالطلحة.
العل�م  كلية  عميد  يديرها  �سعرية  اأم�سية  الثانية  الفعالية  وت�سمل  
الدكت�ر  االأ�ستاذ  ال�ادعي ويحييها  الدكت�ر م�سفر  واالآداب بظهران اجلن�ب 
االإن�سانية،  ال��ع��ل���م  بكلية  العليا  ال��درا���س��ات  اأ���س��ت��اذ  ال��ق��رين  ع��ب��داهلل  ع������س 
بعمادة  واالإر���س��اد  الت�جيه  مركز  على  امل�سرف  ال�سهيمي  خ�سران  والدكت�ر 
�س�ؤون الطاب يف اجلامعة. وتقام الثاثاء 22 حمرم بعد �ساة املغرب على 

م�سرح املعهد الثان�ي ال�سناعي باملحافظة.

علوم وآداب تنومة تحتفل باليوم الوطني 
88، بحضور  أقامت كلية العلوم واآلداب بتنومة، وبمشاركة عدد من الدوائر الحكومية بالمحافظة، احتفاال بمناسبة اليوم الوطني 
محافظ تنومة، األستاذ مسفر بن حامد الوادعي، وعميد كلية العلوم واآلداب بتنومة، الدكتور عبدالعزيز إبراهيم الفقيه، وعدد من 
مسؤولي المحافظة. وتم خالل االحتفال افتتاح عدد من المعارض منها معرض كلية العلوم واآلداب الذي  القي استحسان الحضور، 
حيث قام كل من األستاذ علي سعيد الشهري واألستاذ عبدالرحمن أبويحيى الشهري بشرح مفصل عن الكلية وأقسامها وأعداد الطالب 

الملتحقين بها، كما اشتمل الحفل على العديد من الفقرات التي بدأت بمسيرة الوفاء للوطن
هيثم الصديق
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 »زاجل السالم« يزور
وحدة الحماية االجتماعية 

عبير حمود الشهراني
ميدانية  زي��ارة  باأبها،  للبنات  الربية  لكلية  التابع  ال�سام  زاج��ل  فريق  نظم 
ي�م  ال�حد، وذلك  اإدارة  بالتن�سيق مع  باأبها،  ملقر وحدة احلماية االجتماعية 
اإ�سراف  الثاثاء امل�افق 15 حمرم مب�ساركة طالبات ق�سم علم النف�س وحتت 

من�سقة الق�سم  االأ�ستاذة منال ال�سهري.
ا�ستعر�ست  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��دة  ق��دم��ت��ه  ب��ال��ف��ري��ق،  تعريفا  ال���زي���ارة  وت��خ��ل��ل 
خاله اأهداف الفريق ور�سالته، كما ا�ستمعت امل�ساركات اإلى جتارب النزيات 
النزيات  على  التذكارية  الهدايا  ت�زيع  الزيارة  ختام  كما مت يف  وم�ساكلهن، 

وامل�ظفات. 
جعلهن  ما  احلماية،  وح��دة  من�س�بات  ا�ستح�سان  ال��زي��ارة  برنامج  ون��ال 

يرغنب يف تكرار الزيارة واإقامة �سراكة جمتمعية بني ال�حدة والفريق. 
جدير بالذكر اأن فريق زاجل ال�سام التط�عي، فريق تط�عي تاأ�س�س عام 

1438على يد الطالبة اأروى داغر. 
ويبلغ عدد اأع�ساء الفريق الي�م 40 ع�س�ا من الطالبات ميثلن خمتلف 

اأق�سام كلية الربية للبنات باأبها، وتراأ�سه الطالبة اأماين �سالح دليم. 
ويق�م الفريق  على متثيل اخلدمة املجتمعية واإر�سال ر�سائل �سام حتمل 
حمبة ورحمة واحرام؛ دعماً لفئات املجتمع التي تفتقر للدعم املعن�ي، وذلك 

بتنظيم املبادرات وامل�ساريع الرفيهية وحتقيق معنى االإن�سانية. 
التي  وال��ربام��ج  االأن�سطة  من  العديد  تاأ�سي�سه  منذ  الفريق  نظم  وق��د   
ومبادرة  االأول���ى،  معلمتي  اأم��ي  فعالية  ومنها  الفئات  تلك  م�سلحة  يف  ت�سب 
ر�سالة ال�سام التي ا�ستهدفت العامات بالكلية، وفعالية ا�ستهدفت م�ظفي 
ب�  املعن�نة  اإطاقه ر�سالته االإن�سانية  الكلية، كما حقق الفريق منذ  االأمن يف 

»ر�سالة ال�سام لاأنام وللجروح التئام«.

دورة في الكتابة اإلبداعية
بالنادي اإلعالمي 

شوق يحيى الشهري 
اأقام النادي االإعامي بق�سم االإعام واالت�سال  االأربعاء املا�سي دورة لتنمية 
حم�د  عبر  املدربة  قدمتها  االإبداعية«  الكتابة  »فن  بعن�ان  الكتابة  مهارات 

ال�سهراين. 
وتناولت الدورة العديد من املحاور، ومن بينها مفه�م الكتابة ومهاراتها 
وفن�نها. باالإ�سافة اإلى ت��سيح فنيات الكتابة والتحرير باأن�اعها، كما  ك�سفت 
املدربة عن بع�س املفاهيم االإعامية احلديثة ك�سحافة امل�بايل، وا�ستعر�ست 

مهارات االإعامي ال�طني.
ويف ختام الدورة اأقيمت ور�سة عمل تدريبية لتطبيق ما ت�سمنته الدورة 
من خط�ات ومهارات ت�ساعد على الكتابة االإبداعية، ا�ستفادت منها الطالبات 

احلا�سرات. 

مسابقة »أنا مبدعة«
في كلية أحد رفيدة 

فوزية آل سالم 
�س�وؤن  بالتعاون مع وكالة  باأحد رفيدة  العل�م واالآداب  بكلية  �سم�  نادي  اأق��ام 
امل�افق  الثاثاء  ي�م  »اأنا مبدعة«  بعن�ان  الطالبات م�سابقة  ل�س�وؤن  الطاب 

1440/1/23 مب�سرح الكلية �ساركت فيها 10 طالبات. 
والر�سم  والت�س�ير  االإل��ق��اء  وه��ي  ث��اث جم��االت  على  امل�سابقة  واحت�ت 
احلر، و�ساركت يف جمال االإلقاء 4 مت�سابقات وهن دالطالبات منال اآل ق�س�د، 

وخل�د مظيم، و�سذى عبد اخلالق، و�سهى �سعيد.

ويف جمال الت�س�ير �ساركت كل من الطالبات اآالء القرين، اأريج علي، 
وجدان اأحمد. ويف جمال الر�سم احلر �ساركت كل من رزان ع�سري وحنان 

عامر، وثر عبد العزيز.
وت��ك���ن��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن ك���ل م���ن ال���دك���ت����رة وج�����دان اخل��ل��ي��ف��ة، 
اأحمد  اإبراهيم، واالأ�ستاذة رمي  اإميان حمم�د، والدكت�رة هدى  والدكت�رة 

من مركز م�هبة.
�ساهدن  ثم  االإلقاء،  يف  املت�سابقات  م�ساركات  اإل��ى  املحكمات  وا�ستمعت 
ذلك  بعد  قدمت  ث��م  الت�س�ير،  جم��ال  يف  املت�سابقات  م�ساركات  ذل��ك  بعد 
م�سابقة الر�سم احلر، حيث مت اعتماد  الل�حة م�سبقا على اأن يتم ر�سمها 

يف �ساعه ون�سف. 
امل�سابقة مت تقدمي ال�سكر للجنة التحكيم واملت�سابقات، كما  ويف ختام 

اأعلنت القائمات على امل�سابقة اأنه �سيتم اإعان النتائج االأ�سب�ع املقبل.

مجتمع خميس مشيط تحتفل
باليوم الوطني والمستجدات  

عائشة الشهري
احتفاال  م�����س��ي��ط،  بخمي�س  ل��ل��ب��ن��ات  امل��ج��ت��م��ع  بكلية  من���ارق  ن���ادي  ن��ظ��م 
عمادة  رعاية  حتت  وذل��ك   ،88 ال�طني  وبالي�م  امل�ستجدات  بالطالبات 
رائدة  اإ�سراف  الطالبات، وحتت  ل�س�ؤون  العمادة  ووكالة  الطاب  �س�ؤون 
الن�شاط الطابي الدكتورة ر�شا عبد الفتاح وبح�شور م�شاعدة العميد 
الدكت�رة اأمل ح�سني اآل م�سيط ووكيلة الكلية االأ�ستاذة روابي ال�سهري، 

وبح�س�ر ماا يقارب 750 من�س�بة من  من�س�بات الكلية.
اأركان ج�سدت م�ساعر القائمات عليها جتاه   وتخلل االحتفال عدة 
ال�طن، ومنها ركن م�ظفات مكتب م�ساعدة العميدة واملديرة االإدارية، 
وركن ل�حدة الرعاية ال�سحية، وركن باملكتبة العامة، وركن وحدة االأمن 

وال�سامة، وركن ي�سمل جميع م�ساركات م�ظفات الكلية.
ال�سام  االأرك��ان تاها  على  الكلية  من�س�بات  بج�لة  وابتداأ احلفل 
امللكي ثم تاوة عطره من القراآن الكرمي، ثم تد�سني الربنامج مب�سرة 
العميد  م�شاعدة  كلمة   ت��اه��ا  ال��ن�����ش��اط،  ط��ال��ب��ات  م��ن  مقدمة  وطنية 
بالطالبات  ترحيبية  بعبارات  بداأتها  م�سيط  اآل  ح�سني  اأم��ل  الدكت�رة 
امل�ستجدات، ثم هناأت اجلميع بالي�م ال�طني 88 وعربت فيها عن مدى 
اعتزازها ب�طنيتها وتعزيز قيم ال�الء واالنتماء لل�طن لدى الطالبات 
ال�طني  والتاحم  احل�س  لتنمية  واالأم��ان  االأم��ن  بنعمة  وا�ست�سعارهم 

واالجتماعي لدى الطالبات. 
وال���ح��دات  واالأق�����س��ام  الكلية  ور���س��ال��ة  روؤي����ة  بت��سيح  ق��ام��ت  ك��م��ا 
واأو�سحت مهام  للطالبات،  الكلية ومهام كل منها  امل�ج�دة يف  واللجان 
الكلية، كما تطرقت يف كلمتها  كل طالبه جتاه كليتها وجتاه من�س�بات 
خمالف  عمل  اأي  ارت��ك��اب  نظر  الطالبة  تتحملها  التي  العق�بات  اإل��ى 
يجب  ال��ت��ي  اجل���ان��ب  بع�س  م��سحه  ك��ط��ال��ب��ة،  ولكلياتها  ل��ه��ا  ي�����س��يء 
جتنبها، كما اأكدت على �سرورة احلفاظ على املمتلكات العامة املتمثلة يف 
الكلية، وقدمت بع�س الن�سائح واالإر�سادات املحفزة للطالبات ال�ستكمال 

م�سرتهن التعليمية.
كما تخلل االحتفال مقدمة ترحيبية وتهنئة بالي�م ال�طني للتعبر 
نادى  رئي�سة  الب�سري  �ساره  الطالبة  قدمتها  لل�طن  ال�فاء  معنى  عن 
منارق بالكلية، تاها فقرة فيلم ت�سجيلي بعن�ان »ت�حيد ال�طن وتاريخ 
ال�سع�دية،  العربية  اململكة  تاريخ مل�ك  الفيلم  تناول  العظماء«  مل�كنا 
واجله�د العظيمة التي قام بها م�حد هذا ال�طن امللك عبدالعزيز طيب 
التي  العظيمة  الفيلم اجله�د  تناول  كما  الت�حيد،  راية  ثراه حتت  اهلل 
قام بها والة االأمر بعده، ودور خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل يف رفعة هذا ال�طن.
ك��م��ا ت��خ��ل��ل احل��ف��ل ع��م��ل ملحمي ب��ع��ن���ان »ل���ك احل���ب ي��ا وط��ن« 
والاتي قدمن  العتيق  دان��ه  و  الهادف جنى  االإن�ساد  اأم��رات  قدمتها 

الطفلة  األ��ق��ت  ك��م��ا  احل��ا���س��رات.  ا�ستح�سان  ل��ق��ي  وط��ن��ي��ا  ا�ستعرا�سا 
الكلمة  هدفت  لل�طن،  انتمائها  عند  فيها  عربت  كلمة  الب�سري  ليان 
ال�سغار  رب��ط  ال�طنية من خ��ال  اله�ية  يعزز  تفاعلي  اإل��ى خلق ج� 
مبا�سيهم وغر�س الروح ال�طنية لديهم باعتبارهم اأبناء الغد ال�اعد، 
ال�سهري ق�سيدة وطنية، و�ساركت رئي�سة  الطالبة روابي  كما قدمت  
اللجنة االإعامية الطالبة رفعة ال�سهراين بفيدي� عبارة عن م�ساركة 

من املبتعثني عن والئهم لل�طن.
وتخلل احلفل فقرة بعن�ان »ب�ح م�ساعر« تف�سلت فيه العديد من 
ع�س�ات هيئة التدري�س بتقدمي كلمة خمت�سرة عن ال�طن، كما تخلله 
العديد من االأعمال  الفنية من �سنع الطالبات ول�حة تذكارية حتمل 
كلمات عن ال�طن �ساركت فيها من�س�بات الكلية، وفقرة ال�سح�بات على 

اجل�ائز قدمتها الطفلة ليان
 واأختتم احلفل بكلمة �شكر وتقدير من رائدة الن�شاط الدكتورة ر�شا 
اإجناحه من منظمات  يف  �ساهم  ولكل من  احلفل،  ل�سي�ف  الفتاح  عبد 

وم�ساركات وحا�سرات، متمنية ال�سام واالأمن لكل االأوطان العربية.

علوم ومجتمع رجال ألمع
تنظمان فعالية عن سرطان الثدي 

د. آمال هاشم البرير
اأقامت كليتا العل�م واالآداب واملجتمع برجال اأملع فعالية �سحية عن �سرطان 

الثدي بالتعاون مع مركز الرعاية ال�سحية االأولية باملحافظة.
لها   امل�ساحب  والفريق  الكامل  اآمنة  الدكت�رة  املركز  طبيبة  وقامت 
من  ل��ع��دد  املبكر  ال�����س��ري��ري  الفح�س  اإج����راء  على  ا�ستمل  م��ي��داين  بعمل 
الطالبات بالكلية مع ت��سيح طريقة الفح�س الذاتي لهن، وذلك برفقة 

طبيبة الكلية الدكت�رة م�ؤمنة عبد البارئ.
ومعر�س  ت���ع���ي��ة  حم��ا���س��رة  ال��ث��اين  ي�مها  يف  الفعالية  تخلل  كما 
فيه  �ساركت  رج��ال،  مبنطقة  االأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية  مبركز  م�ساحب 

طبيبة الكلية وعدد من الطالبات واالأ�ستاذات.
العمل  لفريق  وتقدير  �سكر  �سهادات  بت�زيع  الكلية  اإدارة  قامت  كما   
الزائر على اأمل املزيد من التعاون يف املجال ال�سحي يف خدمة املنطقة.                 

تقنية المعلومات بمحائل 
والمستجدات بالخدمات اإللكترونية 

كريمة سالم 
للبنات مبحائل يف فرع  االأكادميي  باملجمع  املعل�مات  نظمت وحدة تقنية 
اجلامعة بتهامة، عدة  لقاءات تعريفية للطالبات امل�ستجدات من خمتلف 
املقدمة  االإل��ك��رون��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  تعريفهن  ب��ه��دف  وذل���ك  التخ�س�سات، 
مبكتب  وتعريفهن  منها  اال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  اجل��ام��ع��ة  م���ق��ع  ع��ل��ى  ل��ه��ن 
تقنية املعل�مات للح�س�ل على الدعم الفني، واالإجابة عن ا�ستف�ساراتهن 
ب��خ�����س������س اخل���دم���ات االإل���ك���رون���ي���ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح��ه��ا اجل��ام��ع��ة لطابها 

وطالباتها. 
التي  املعل�مات  اللقاءات من طرف من�س�بات وحدة تقنية  متت هذه 
اأق�سام  خريجات  من  عدد  مب�ساركة  العاطفي،  �سريفة  االأ�ستاذة  تراأ�سها 
نظم املعل�مات واحلا�سب االآيل الاتي جندن خلدمة الطالبات يف املجال 

التقني واملعل�ماتي.
جدير بالذكر اأن كل من�س�بات ال�حدة خال لقائهن بالطالبات اأكدن 
املعل�مات  �سرية  املتمثل يف احلر�س على   املعل�ماتي  ال�عي  على �سرورة 
ال�سخ�سية على م�قع اأكادمييا ونظام الباك ب�رد، واحلر�س على امل�اظبة 
يف ا�ستعمال الباك ب�رد كنظام تعليمي م�ساعد تعتمد عليه جامعة امللك 

خالد  يف العملية التعليمية.
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كليات البنات

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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طالبنا

جمع بين الطب واألدب..
عمر آل طالع: بداخل كل شخص بذرة أدب

تنمو وتزهر بالممارسة

متميزون

عبد الرحمن بهران

عمر  الطالب  ه�  العدد  ه��ذا  يف  �سيفنا 
اأحمد اآل طالع، الذي يدر�س يف امل�ست�ى 
ال��راب��ع  تخ�س�س ط��ب وج��راح��ه، حيث 
مل يقف هذا التخ�س�س ال�سعب والذي 
تنامي  دون  عائقا  كبرا  جهدا  يتطلب 
م�هبته يف جمال االأدب، فقد متكن من 
االأول��ى  �سنته  االأول خال  كتابه  تاأليف 
طالع؛  اآل  التقت  »اآف����اق«  اجل��ام��ع��ة.  يف 

للحديث اأكر عن م�هبته وبداياته.

كيف اكت�صفت موهبتك؟
ذل�����ك �����س�����ؤال ق����د ي���ك����ن م���رب���ك���ا الإرث 
ال���ذاك���رة وحل��ظ��ات��ه��ا، ول��ك��ن��ي اع��ت��ق��د اأن 
عددا من املعلمني النباء كان لهم االأثر 
االأك��رب يف ذل��ك، وال��ذي ترجم الحقا يف 

اأ�سطر كتابي االول »جذول«.

ماهي النجاحات التي حققتها
يف هذا املجال؟

حققت املركز االأول علي م�ست�ي ع�سر 
املركز   اإل���ى  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ق��ال.  كتابة  يف 
ال�قت  ويف  ال��ق��راءة،  م�سابقة  الثالث يف 
ما  ج��ل  اأن  اأج����زم  اأن  ا�ستطيع  احل����ايل 

ت��سلت اإليه ه� �سحبة القلم.

ماهي خططك حول تطوير 
موهبتك، وما هو جديدك؟

االأخ���ر، ولن  الكتاب ه�  ه��ذا  لن يك�ن 
ميثل اآخر طريق النجاح، ولكن �سي�سكل 
للمزيد  اهلل  ب��اإذن  االنطاقة احلقيقية 
م��ن االإب����داع����ات. و���س��ي��ك���ن ه��ن��اك عمل 
اأدب�����ي ق�����ادم، واآخ�����ر ك��ب��ح��ث ع���ن اأ���س�����س 
احل�����س��ارة ل���دى االأم����م، وب��ح��ث بعن�ان 
روؤي��ة  االأ�سمى..  احل�سارة  اأداة  »ال��ق��راآن 
ذات��ي��ة«، ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى بع�س االأع��م��ال 

التي مل تكتمل بذرتها حتى االآن.

هل ترى اأن الكتابة الأدبية
نادرة الوجود وملاذا؟ 

القلة ال تعني العدم، واعتقد اأن بداخل 
كل واحد منا اأديب م�سغر، البد اأن يكرب 

والنه��س  املحاولة،  وك��رة  باملمار�سة، 
جمددا من الكب�ات، التي قد ي�اجهها. 
روح  يثر  ما  دوم��ا على  نركز  اأن  واملهم 
ع�سر  يف  منا  �سلب  ومم��ا  فينا،  ال��ت��اأم��ل 

املاديات وبع�س االأجهزة االإلكرونية.

هل �صبق لك اأن �صاركت يف 
اأية اأن�صطة للجامعة تخت�ص 

مبوهبتك؟
ل��ه��ذه  اأق�������دم  اأن  اأمت����ن����ى  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
اجل���ام���ع���ة ال���ك���ث���ر، ول���ك���ن مل ت���ت���ح يل 

الفر�سة حتى االآن.

حدثنا عن الآلية ملن اأراد تعلم 
الكتابة الأدبية وعن املراجع

املهمة لتنمية موهبته؟
من  م��ع  ن�سبي  ب�سكل  ول����  اأخ��ت��ل��ف  ق��د 
العربية قبل  الفن�ن  تعلم  يق�ل: يجب 
نظري  وجهة  م��ن  الكتابة؛  يف  ال�����س��روع 
الب�سيطة اأن البداية هي م�سروع منفرد، 
اإطالة النظر يف  اأن البعد عن  وال يعني 
اأم��رغ��ر  امل��ت��اأخ��ري��ن  اأو  املتقدمني  كتب 
نافع.  وعن الكتب واملراجع ي�جد كتب 
وكتب  للجاحظ«  والتبني  »البيان  مثل 
م�سطفى �سادق الرافعي، باالإ�سافة اإلى 

كتب ال�سيخ علي الطنطاوي.

كيف ترى م�صتقبل الكتابة 
الأدبية مع تقدم التقنيات 

احلديثة؟ 
م�ستقبل جيد، وقد يك�ن حمفزا اأكر، 
االدب��ي��ة  الكتابة  وت��ن���ع  ل�سه�لة  وذل���ك 

و�سرعة انت�سارها.

من هو مثلك الأعلى؟
���س��ادق  ال���راح���ل م�سطفى  االأدي�����ب  ه��� 

الرافعي، رحمه اهلل.

اأخريا ماذا تريد اأن تقول؟
اأ�سكر »اآفاق« على ت�سليط ال�س�ء على ما 
ي�سعدين  كما  م�اهب،  من  اهلل  منحني 
اأن اأقدم لكم اإهداء وه� كتابي »جذول« 

ال�سادر عن دار االأدب العربي.
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تتقيد  وال  ح���دا،  لطم�حها  ت�سع  ال 
م�هبتها،  ممار�سة  عند  حم��دد  ب�قت 
حيث تعتمد على االإلهام الذي يجعلها 

تبدع يف ممار�سة م�هبتها.
اخلام�س  بامل�ست�ى  الطالبة  اإنها 
ب��ق�����س��م ع��ل��م ال��ن��ف�����س، ج����ه���رة اأح��م��د 
عرار اآل معافا، التي حباها اهلل تعالى 
لغة  ق����راءة  يف  خمتلفتني  مب���ه��ب��ت��ني 
»اآف���اق«  ال�سينمائي.  واملكياج  اجل�سد، 

حاورتها لتتعرف عليها عن كثب.

كيف اكت�صفت موهبتك؟
االك��ت�����س��اف ك��ل��م��ة ع��م��ي��ق��ه ل��ه��ا م��ع��ان 
ك��ث��رة ل���دى ك��ل ���س��خ�����س؛ ول��ك��ن من 
بامل�هبة  ترتبط  حينما  حالتي  يف  هم 
بحث  مبعنى  لها  اكت�سافهم  ي��ك���ن  ال 
وا���س��ت��خ��راج، واإمن���ا �سع�ر داخ��ل��ي كان 
ويجعلني  وي��ب��ه��رين  ي�سدين  ينتابني 

اتعمق به.
يف ك�����ل م������رة اأب�����ح�����ث ع�����ن ����س���يء 
عن  بعيدا  وي��اأخ��ذين  �سعيدة  يجعلني 
احل���ي���اة ب�����س��خ��ب��ه��ا؛ ف��ك��ن��ت اأج���ع���ل من 
يف  ا�ستخدمها  التي  الب�سيطة  االأ�سياء 
حياتي اأ�سكاال تتحدث عني وتعرب عما 

بداخلي واأجد فيها ج�هري العميق.

ما الذي اأثار ف�صولك
ملعرفة لغة اجل�صد؟

ه��ن��ال��ك ع����دة دواف�����ع ج��ع��ل��ت��ن��ي اأب��ح��ث 
ملعرفة لغة اجل�سد، بداية مل اأكن اأدرك 
اجل�سد.  ل��غ��ة  ي�سمى  ال�����س��يء  ه���ذا  اأن 
وحني اأدركت هذا ال�سيء قمت بالبحث 
عنه وت��سعت فيه؛ الأنني كنت اأالحظ 
اأحيانا اأنه ال ي�جد ترابط بني حديث 
فاأ�سعر  ج�����س��ده،  واإمي�����اءات  ال�سخ�س 

ي���ث���ر ف�����س���يل  اأن ه���ن���اك خ���ط���اأ م����ا 
وي��ج��ع��ل��ن��ي اأب���ح���ث ع���ن امل���ع���اين لتلك 
االإمياءات.  واكت�سفت باأنها لغة عاملية 
املق�س�د  يف�سر  اأن  �سخ�س  اأي  باإمكان 
م���ن االإمي��������اءات واحل����رك����ات؛ والأن���ه���ا 

ترجم امل�ساعر واالأحا�سي�س الداخلية 
ال ����س���ع����ري���ا ع����ن ط���ري���ق االإمي��������اءات 
واالإ����س���ارات وك��ذل��ك م��ع��رف��ة م��ا يفكر 
فهمه  اأو  اأم��ام��ك  ال��ذي  ال�سخ�س  فيه 

على االأقل.

هل توجد مواد يف تخ�ص�صك 
لدرا�صة لغة اجل�صد؟

ال ي���ج��د م����ادة ب��ذات��ه��ا ت��ت��ك��ل��م فقط 
النف�س  علم  ول��ك��ن  اجل�سد؛  لغة  ع��ن 
ب���االأ����س���ا����س ي��ه��ت��م ب���درا����س���ة ال��ن��ف�����س 

متميزون

جوهرة آل معافا:
لغة الجسد تعكس طبيعة 

الشخص وحالته النفسية

ي�ساعد  وهذا  �سل�كها  وفهم  الب�سرية 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف ف��ه��م ودرا�����س����ة لغة 

اجل�سد.

يف حياتك الجتماعية 
هل تركزين على لغة ج�صد 

الآخرين؟
عليها  اأرك��ز  ال  االجتماعية  حياتي  يف 
ك���ث���را؛ ول���ك���ن يف م���ق���اب���ات ال��ع��م��ل 
واملنا�سبات  الر�سمية  واالج��ت��م��اع��ات 
ال���ت���ي ت�����س��ت��دع��ي ذل����ك اأرك�������ز؛ الأن��ه��ا 
ت�ساعد يف فهم ال�سخ�س الذي اأمامك 
وما الذي يريده منك بال�سبط حتى 
ك��ث��را يف  ت�ساعد  كما  ب��ه،  يبح  ل��� مل 
ب�سه�لة  وامل�����س��اع��ر  االأف���ك���ار  اإي�����س��ال 
ب�سكل  ال���ع���اق���ات  ب���ن���اء  يف  وت�����س��اه��م 

كبر.
فعل  على  حتملهم  اأن  وباإمكانك 
م�ساعرهم  ق��راأت  اإذا  منهم  تريده  ما 
مائم  ب�سكل  وا�ستجبت  احلقيقية 
الحتياجاتهم، وعليك اأن تدرك اأن ما 
اأو  يعن�نه،  لي�س ه� ما  النا�س  يق�له 

ي�سعرون به يف احلقيقة.

هل متار�صني هواية املكياج 
ال�صينمائي يف اأوقات حمددة؟

ممار�سة  عند  ب��االأوق��ات  اأتقيد  ال  اأن��ا 
ه��ذه ال��ه���اي��ة؛ ب��ل اأب��ح��ث ع��ن االإل��ه��ام 
التي  ال��ه���اي��ة  لفعل  اأج���ده  ال  عندما 

اأحبها.
ف��ب��ال��ن�����س��ب��ة يل االإل����ه����ام ه���� ما 
عن  واأع���رب  ه�ايتي  يف  اأب���دع  يجعلني 
التعبر  اأ���س��ت��ط��ع  مل  ال��ت��ي  امل�����س��اع��ر 
ذهني  ت�سفية  يف  وي�����س��اع��دين  ع��ن��ه��ا 
ال�ستخراج  اخل��ا���س؛  لعاملي  وينقلني 
يتميز  ال��ذي  املطل�ب  بال�سكل  العمل 

به طبعي.

هل و�صلت اإلى ما  تطمحني اإليه اأم 
ما زلت ت�صعني لتحقيق املزيد؟

ل��ي�����س م���ن ال�����س��ه��ل اجل������اب ع��ل��ى ه��ذا 
ل��ط��م���ح��ي  اأ����س���ع  مل  الأين  ال���������س�����ؤال؛ 
ب��اأن من يريد  اأرى  دائما  ح��دودا. كنت 
���س��ي��ئ��ا ي��ف��ع��ل��ه؛ الأن�����ه ي��ح��ب��ه وي�����س��ت��م��ر 
بالتط�ير به، والعمل عليه حتى يجعله 
احلياة  من  يجعل  ال�سغف  الأن  �سغفه؛ 

ذات قيمة لل�سخ�س.
الطاقة اجلميلة  ه��ذه  نقل  واأري��د 
ل���ك���ل م����ن اأح���ب���ه���م؛ ل���ذل���ك اأن������ا اه��ت��م 
من  اأك���ر  واجل�����س��د  الب�سرية  بالنف�س 
ال��ك��ل��م��ات، ل��ي�����س ه��ن��اك اأع���ظ���م م���ن اأن 
ب�سبب  اأ���س��خ��ا���س  م��ع  ت�ا�سلك  ي�سهل 
احلديث  عند  يجدونها  ال��ت��ي  ال��راح��ة 
م��ع��ك؛ ف��ل��ذل��ك اأج���د اأن اجل�����اب على 
هذا ال�س�ؤال يعتمد على ال�سخ�س وماذا 

يريد اأن يحقق.

هل التحقت بدورات �صاهمت
يف تطوير مواهبك؟

الأن��ن��ا حينما  ب�����دورات؛  اأ����س���ارك  ال، مل 
اأن��ن��ا نقراأ  ال����دورات، جن��د  نتحدث ع��ن 
ولكن  والق�اعد؛  باالأ�سا�سيات  ونتعلم 
م���ا حت��ت��اج��ه امل���ه��ب��ة اأك����ر م���ن ذل���ك؛ 
ف��م��ث��ا ع��ن��دم��ا اأق������راأ ك��ت��اب��ا ل���ع���امل اأو 
باأنه ي�ؤثر  اأجد  فيل�س�ف بلغة اجل�سد؛ 
واأي�سا  ال�����دورات.  تلك  م��ن  اأك���ر  علي 
يف  لفنان  عظيمة  منح�تة  اأرى  عندما 
الت�سكيل اأجد اأنها جت�سد اأعمايل اأكر 

من التعليم والق�اعد يف ذلك الفن.
تتعلم  اأن  ال�����س��ع��ب  م���ن  ف��ل��ي�����س 
ال��ق���اع��د واالأ���س��ا���س��ي��ات م��ن ال����دورات، 
امل����ه���ب���ة يف  اأن جت����د  ����س���ع���ب  ول����ك����ن 
ذل�����ك ال�����س��خ�����س امل���ت���ع���ل���م. ال�������دورات 
���س��ا���س��ت��خ��دم��ه��ا ل��ت�����س��ي��ف يل اجل��م��ال 

مب�هبتي لي�س لتط�يرها.
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طالبن بغذاء يسهم في تعزيز التحصيل الدراسي..
طالبات ينتقدن غياب المعايير الصحية

بكافتيريات الجامعة!
درة الحمادي
أرجوان يحيى

شذى عبد الرحمن 

ي�مها  �ساعات  معظم  الطالبة  تق�سي 
يف اجلامعة ما بني حما�سرات نظرية 
و ع��م��ل��ي��ة، ل���ذل���ك ف���اإن���ه���ا حت���ت���اج اإل���ى 
لي�ساعدها  امل���ت����ازن؛  ال�سحي  ال��غ��ذاء 
الغذائية  يف احل�س�ل على احتياجاتها 
ال��ي���م��ي��ة، ول��ي��م��د ج�����س��م��ه��ا ب��ال��ط��اق��ة 
ال����ازم����ة ل���ه���ا، وي��ق��ي��ه��ا ال���ك���ث���ر م��ن 
االأم����را�����س، وي���زي���د م���ن ق��درت��ه��ا على 
ال��رك��ي��ز يف امل��ح��ا���س��رات، ح��ي��ث ت�جد 
التغذية والتح�سيل  عاقة وثيقة بني 

الدرا�سي.
مهم  دور  الكليات  يف  للكافيريا 
ال�سحي والغذائي لدى  ال�عي  يف رفع 
ال��ط��ال��ب��ات، ل��ذل��ك يجب ت���ف��ر ك��ل ما 
له  تلجاأ  ال��ذي  امل��ك��ان  ه��� �سحي، فهي 
الطالبة للح�س�ل على ما حتتاجه من 
وق����د وم��ن اأغ��ذي��ة وم�����س��روب��ات ط���ال 

الي�م الدرا�سي.
ا�ستطاعية  بج�لة  قامت  »اآف��اق« 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ط��ال��ب��ات  اآراء  مل��ع��رف��ة 
ب��ال���ج��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��دم يف ك��اف��ت��ري��ات 
ا�ستبيان  ب��ع��م��ل  ق��ام��ت  ك��م��ا  اجل��ام��ع��ة، 
ل��ق��ي��ا���س م����دى ر����س���اءه���ن ع���ن ج����دة 
الطعام املقدم من كافتريات اجلامعة.

مستوى الوجبات ضعيف 
واأظهرت نتائج اال�ستبيان الذي اأجرته 
الطالبات  ر���س��اء  م��دى  لقيا�س  »اآف���اق« 

عن ج�دة الطعام املقدم من كافتريات 
اجل��ام��ع��ة اإل����ى اأن 89%م����ن ال��ط��ال��ب��ات 
ي��ري��ن اأن م�����س��ت���ى ال���ج��ب��ات امل��ق��دم��ة 
اأن  اإل���ى  ال��ن��ت��ائ��ج  اأ����س���ارت  ك��م��ا  �سعيف. 
98%م����ن ال��ط��ال��ب��ات ي��رغ��نب يف ت�فر 
وجبات �سحية، وذلك يخالف ما تدعيه 
بع�س العامات يف بع�س الكافتريات، 
ب�����اأن ال���ط���ال���ب���ات ال ي��ف�����س��ل��ن ال��ط��ع��ام 

ال�سحي؛ لذا ال يتم ت�فره!
ول�حظ من خال اجل�الت التي 
الكليات  ب��ع�����س  اأن  »اآف������اق«  ب��ه��ا  ق��ام��ت 
تفتقر اإلى الكافتريات، حيث ال ي�جد 
واح��دة  كافتريا  اإال  الكليات  بع�س  يف 

بح�سب اإجابة اأحدى طالبات الكلية.

هيئة االستثمار
وك�����س��ف��ت ال��دك��ت���رة ���س��ام��ي��ة م��ن هيئة 
اإن�ساء  �سيتم  اأن���ه  »اآف����اق«  ل���  اال�ستثمار 
يخدم  ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة  ذي  ك��ب��ر  مطعم 
كما  ب��اأب��ه��ا،  للطالبات  العلمي  املجمع 
اأك��دت اأنه قد مت اإغ��اق بع�س املطاعم 
يف  اال�ستثمار  هيئة  قبل  م��ن  املخالفة 
عدم  ب�سبب  ال�سابق،  الدرا�سي  الف�سل 
االل���ت���زام ب��امل��ع��اي��ر امل���ح���ددة، ح��ي��ث اأن 
على  ت�ستثمر  امل�ستثمرة  املطاعم  بع�س 
اأنها �ستق�م ببيع الطعام ال�سحي، وبعد 
ذل���ك ي��ت��غ��ر ���س��ر ال��ع��م��ل وف���ق ت��زاي��د 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��ق��ل��ي��ات وال��ط��ع��ام غر 

ال�سحي من اأغلب الطالبات.

أطعمة مجهولة المصدر 
بع�س  ر���س��دت  الهيئة  اأن  ك�سفت  ك��م��ا 

احل������االت امل��ت�����س��ل��ل��ة ال���ت���ي ت���دخ���ل اإل���ى 
امل�سدر  ب��االأط��ع��م��ة جم��ه���ل��ة  ال��ك��ل��ي��ات 
وب��ي��ع��ه��ا ل��ل��ط��ال��ب��ات؛ واأ����س���ارت اإل���ى اأن��ه 
ه��ذه احل���االت مبجرد  م��ع  التعامل  مت 

التنبه لها.

أسعار الوجبات الصحية
فيما يتم املطالبة ب�سرورة ت�فر االأكل 
ال�سحي، تقلق بع�س الطالبات عما اإذا 
�س�ف  ال�سحية  ال�جبات  اأ�سعار  كانت 
ترتفع اأم ال، حيث اأنه من املتعارف عليه 

هيئة االستثمار:
إغالق مطاعم مخالفة وافتتاح

مطعم كبير بكفاءة عالية.. قريبا

هل تفتقر
أكشاك الطعام

بالجامعة
لألكل الصحي؟

المشاركات: 100
نعم

ال
ربما

هل ترغبين بتوفر
األكل الصحي

في أكشاك الطعام
بالجامعة؟

المشاركات: 100
نعم

ال
٪98

٪89

٪9
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اأي�سا.  اجلامعة  خ��ارج  اأ�سعارها  ارتفاع 
»اآف�����������اق« ت����ا����س���ل���ت م�����ع اإح������دى 
العل�م  بكلية  ك��اف��ت��ري��ا  يف  ال��ع��ام��ات 
االإن�������س���ان���ي���ة ل��ت�����س��األ��ه��ا ح������ل اأ����س���ع���ار 
ال���ج��ب��ات ال�����س��ح��ي��ة، ف��ك�����س��ف��ت اأن����ه يف 
والتي  ال�سحية،  االأغ��ذي��ة  ت���ف��ر  ح��ال 
كبر  ب�سكل  عليها  االإق��ب��ال  يتم  �س�ف 
من الطالبات �س�ف يتم رفع االأ�سعار؛ 
وذل�����ك ب�����س��ب��ب غ����اء م���ك����ن���ات االأك����ل 

ال�سحي. 
اإل���ى اأهمية  وجت���در االإ����س���ارة ه��ن��ا 
من  اجلميع  متناول  يف  اأ�سعار  حتديد 
يف  امل�ستثمرين  ومراقبة  اجلامعة  قبل 

حال خمالفة ذلك.

نصائح للتغذية الصحية
اأ�ستاذ التغذية امل�ساعد يف كلية االقت�ساد 
املنزيل، الدكت�رة هبة اإبراهيم غمري؛ 

ح������ذرت خ�����ال ح��دي��ث��ه��ا م����ع »اآف�������اق« 
عالية  ال���ج��ب��ات  ت��ن��اول  م��ن  الطالبات 
وقطع  امل��ح��م��رة  كالبطاط�س  ال��ده���ن 
ال����دج����اج امل��ق��ل��ي��ة وال���ه���م���ربج���ر، ك��م��ا 
امل�سروبات  ا�ستبدال  ب�سرورة  ن�سحت 
ال����غ����ازي����ة وال���ع�������س���ائ���ر ال�������س���ن���اع���ي���ة؛ 
عالية  حرارية  �سعرات  على  الحت�ائها 
اأو  ال�سكر  قليلة  الطبيعية  بالع�سائر 
امل���اء.  وق��ال��ت »ع��ن��د ت��ن��اول اأغ��ذي��ة بني 
تك�ن  اأن  ي��ج��ب  ال��رئ��ي�����س��ي��ة،  ال���ج��ب��ات 
رقائق  تناول  من  فبدال  �سحية  اأغذية 
ال�سيب�س وال�س�ك�التة ميكن ا�ستبدالها 
اخل�سراوات  ك�سرائح  �سحية  بخيارات 

مثل اخليار واجلزر«.

أهمية وجبة اإلفطار
���س��رورة احلر�س  و���س��ددت غمري على 
اأنها  م�ؤكدة  االإفطار  وجبة  تناول  على 

متد اجل�سم بالطاقة الازمة وت�ساعد 
ع��ل��ى و����س����ل اجل���ل����ك����ز خل���اي���ا امل��خ 

للم�ساعدة على الركيز والتح�سيل.
وق���ال���ت »ي��ف�����س��ل اأن ت��ك���ن وج��ب��ة 
االإف����ط����ار وج���ب���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ال��ع��ن��ا���س��ر 
ال���غ���ذائ���ي���ة، م���ع احل���ر����س ع��ل��ى ت��ن��اول 
االأغ���ذي���ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ك��ال�����س��ي���م، حيث 
الع�سرينيات  ب��داي��ة  يف  الفتيات  حتتاج 
اإل�������ى ب����ن����اء خم�������زون ال���ك���ال�������س���ي����م يف 
به�سا�سة  اإ���س��اب��ت��ه��ن  مل��ن��ع  اأج�����س��اده��ن 

العظام يف فرة عمرية الحقة«.

غياب الوعي 
من جانبها قالت من�سقة ق�سم االإعام 
واالت�سال االأ�ستاذة ن�رة عامر »لاأكل 
واعتربه نظام  اأهمية كبرة،  ال�سحي 
ال  ولاأ�سف  جمتمعية،  وثقافة  حياة 
اأرى وعيا كافيا باأهمية االأكل ال�سحي 
ل���دى امل��ج��ت��م��ع، وت��ق��ع ع��ل��ى امل���دار����س 
واجلامعات م�س�ؤولية تثقيف طالباتها 
وت����ع����زي����ز ال������ع�����ي ل���دي���ه���م ب���احل���ي���اة 

ال�سحية الأنهم اأمهات امل�ستقبل«. 
واأ����س���اف���ت »ي��ح��زن��ن��ي ع���دم ت���ف��ر 
خيارات طعام �سحية عند �سرائي من 
كافتريا اجلامعة ما يجعلني اأ�سطر 

ل�سراء ال�جبات املت�فرة«. 
»اأ�سجع كثرا فكرة و�سع  وقالت 
م��ط��ع��م خ��ا���س ب��اجل��ام��ع��ة، وب��اأ���س��ع��ار 
رم���زي���ة ت��ن��ا���س��ب ج��م��ي��ع ال��ط��ال��ب��ات، 
و���س��ت��ك���ن ال��ن��ظ��اف��ة وج������دة ال��ط��ع��ام 

عالية جدا«.

اعتقاد خاطئ 
من جانبها اأبدت ع�س� هيئة التدري�س 
اندها�سها  البقمي،  جن���ى  االأ���س��ت��اذة 

م������ن االع�����ت�����ق�����اد اخل������اط������ئ ل��ب��ع�����س 
االأ�سخا�س باأن الطعام ال�سحي عبارة 
اإل��ى  وف���اك��ه فقط، الفتة  ع��ن خ�سار 
اأهمية ثقافة  ي��درك���ن م��دى  اأن��ه��م ال 
وت��اأث��ره��م��ا  وال�����س��ار  ال�سحي  االأك����ل 
على املدى البعيد، م�ؤكدة اأن االهتمام 
ال�سباب  مرحلة  يف  ال�سحي  ب��ال��غ��ذاء 

مهم جدا.
وق���ال���ت »ح��ق��ي��ق��ة اأن�����ا ال اأت���ن���اول 
م��ن كافتريا اجل��ام��ع��ة، فقط  وج��ب��ات 

اأكتفي بالقه�ة من االآلة فقط.

المأكوالت الشعبية أفضل 
وق���ال���ت اإح������دى ال���ط���ال���ب���ات م���ن خ��ال 
وع�سائر  ف�اكه  بيع  يتم  »ل�  اال�ستبيان 
من  اأف�����س��ل  �سعبية  وم���اأك����الت  طبيعية 
اأن���ه  كما  واملقليات،  ال�سريعة  ال�جبات 
ع��ل��ى ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة. ف��ارت��داء 
اأنها و�سلت  اأثناء الطبخ ال يعني  القفاز 
الأعلى مرحلة من النظافة، فاأحيانا اليد 
التي ترتدي قفاز ت�سع الطعام وت�ستلم 
النق�د وتقدمه للطالبة وبالتايل تنتقل 

الكثر من اجلراثيم اإلى الطعام«.  

وجبات صحية
رغبتها يف  اأخ��رى عن  ك�سفت طالبة  كما 
اجلامعة  يف  ال�سحية  ال���ج��ب��ات  ت���ف��ر 
بالربوتني  مليئة  ووج��ب��ات  �سلطات  م��ن 
وغ��ره��ا ب��اأح��ج��ام م��ت��ع��ددة، م�����س��رة اإل��ى 
اأن���ه���ا ال ت���اأك���ل ���س���ى ال��ط��ع��ام ال�����س��ح��ي، 
م�ؤكدة اأن عدم ت�فره يت�سبب يف خلبطة 
ت�فر  متمنية  لديها،  ال�جبات  م�اعيد 
وجبات �سحية، الفتة اإلى اأن الطعام غر 
الطالبات،  ب�سحة  ج��دا  م�سر  ال�سحي 

وملئ بالده�ن وال�سكريات.
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تدريب

أ. نورة عامر: 
أكملنا تجربة التدريب المحلي
ونتطلع إلى التدريب الدولي 

أصائل القحطاني 
رئيسة تحرير صحيفة »آفاق«

اأو امليداين بالنفع على املتدرب يف العديد من املجاالت،  يع�د التدريب العملي 
ومنها  االأكادميية،  درا�سته  ف��رة  انتهاء  بعد  الطالب  على  اخل�س��س  ب�جه  و 
الدرا�سة  اكت�سب�ها خال فرة  التي  النظرية  املعرفة  تطبيق  اأنه ميكنهم من 
تطبيقا عمليا، والتعرف اإلى طبيعة �س�ق العمل واحتياجاته، باالإ�سافة اإلى اأنه 
يعطي انطباعا اأوليا للطالب عن طبيعة االأ�سخا�س الذين �سيتعامل معهم بعد 
اأن يك�ن ه� نف�سه مكان العمل  تخرجه يف اجلامعة، الأن مكان التدريب ميكن 

م�ستقبا.
وتعد جتربة تدريب طالبات ال�سحافة والتحرير االإلكروين خال فرة 
تدريبهم يف �سحيفة »ال�طن« خر مثال على ذلك، حيث حققت تلك التجربة 
واالإن��ت��اج  التحرير  الطالبات يف جم��االت  م��ه��ارات  رف��ع  ف��ائ��دة كبرة متثلت يف 

ال�سحفي. 
ويف هذا االإطار قالت امل�سرفة االأكادميية على التدريب للطالبات االأ�ستاذة 
ن�رة عامر يف حديث خا�س ل� »اآفاق«: »بف�سل من اهلل تعاون مع الق�سم العديد 
من جهات التدريب، وا�ستقبلت طابنا وطالباتنا برحابة �سدر وجميع جتاربنا 

يف التدريب كانت ناجحة«. 
واأكدت اأن جتربة تدريب طاب وطالبات ال�سحافة والتحرير االإلكرونية  
اأن الزماء يف �سحيفة  اإلى  متيزت بالتعاون املثمر مع �سحيفة ال�طن، الفتة 
ال�طن كان لهم  ف�سل كبر يف �سقل املهارات ال�سحفية والتحريرية للمتدربني. 
واأ�سافت »حتقق لنا باخلطة التدريبية العديد من االأهداف بل وا�ستطعنا 

وهلل احلمد جني ثمار ونتائج مل تكن يف احل�سبان«. 
وقد وجه معايل مدير اجلامعة بفتح جمال التدريب الدويل وه� ما نعمل 
اإن �ساء اهلل خال الف�سل ال�سيفي القادم، حيث  عليه حاليا حتى يك�ن متاحا 
قريبا  اهلل  �شاء  اإن  عنها  و�شيعلن  وامل��ع��دل  اللغة  تخ�ص  ب�شروط  غالبا  �شيكون 

و�ستك�ن نقلة ن�عية وثرية جدا.

التجارب تنتج اإلبداع 
 

 عبيد ناصر الحالف
صحيفة الوطن

مل تكن يف »ال�طن« ال�سحيفة وحدة متخ�س�سة لنقل اخلربات املهنية واالإعامية 
ياأتي  ك��ان  ب��ال��ت��درج، حيث  ال�سحفي  العمل  بهم يف  ال���زج  م��ن خ��ال  اإال  ل��اأج��ي��ال 
ال�ساب اإلى ال�سحيفة و�ساحه الطم�ح فقط، ومن لديه م�ؤهل متنح له الفر�سة 
لانطاق يف عامل ال�سحافة ب�سكل عام ويف »ال�طن« على وجه اخل�س��س، فتخرج 

من املبدعني من نراهم االآن يتقلدون منا�سب قيادية يف خمتلف املجاالت . 
»ال�طن« ومنذ ن�ساأتها متيزت باإنتقاء املبدعني و�سقل م�اهبهم، وت�سليحهم 
املا�سيني، فحققت جناحات هائلة  العقدين  التي تراكمت، طيلة  بخربات طاقمها 

ب�سهادة كل املحايدين. 
اإدارة ال�سحيفة، ومن باب م�اكبة »روؤية 2030«   ومن هنا ن�ساأت لدى جمل�س 
فكرة اإطاق مركز للتدريب بالتعاون مع اجلامعات ال�سع�دية على تدريب الطاب 
واجلمع بني املحا�سرات النظرية والتطبيقية، وتهيئتهم للدخ�ل املبا�سر للمجال 

االإعامي بجميع تخ�س�ساته . 
من  ك��ان  فقد  بقاماتها،  وعالية  غالية  منطقة  م��ن  ت�سدر  ال�سحيفة  والأن 
البديهي اأن تك�ن بداية انطاق مركز التدريب من ع�سر ومن جامعة امللك خالد 
على  وقدرتها  التد�سني  وق��ت  »ال���ط��ن« يف  م��ع  اجلامعة  ه��ذه  تت�سابه  اإذ  حت��دي��دا، 

ا�ستقطاب ورعاية املبدعني. 
االإع��ام  طالبات  مع  كانت  الكبرين  ال�سرحني  بني  الفعلية  التجارب   اأولى 
مما  واال�ستفادة  التعلم  على  حري�سات  كن  مت�قع  ه�  وكما   )1439( املا�سي  للعام 

يقدم نظريا وما يقمن به من �سياغة للم�اد ال�سحفية عمليا.
اأخذن يف التط�ر من الناحية العملية ب�سكل �سريع، واأظهرن قدرة على �سنع 
الفكرة ال�سحفية وبل�رتها اإلى مادة د�سمة كنتيجة ملا تعلمنه يف اجلامعة وال�سحيفة، 

وهذا م�ؤ�سر وا�سح اإلى اأن م�ستقبلهن واعد يف حياتهن العملية م�ستقبا . 
اجلامعة  من  للطلب  ال�سحيفة  يف  �سجعتنا  اخلط�ة  ه��ذه  اأن  �سرا  اأخفي  وال 
بال�سكل الذي  املركز وت�جيههم  اأخرى من الطاب لي�ستفيدوا من  اإر�سال دفعات 

يحتاجه جمال تخ�س�سهم. 
القرين،  �س�يل  علي  الدكت�ر  دور  نن�سى  ال  والتقدير  ال�سكر  باب  ومن   اأخرا 
اآل عامر يف  ن���رة  االأ���س��ت��اذة  وكذلك  ال��ط��اب،  واجهت  التي  العقبات  كل  تذليل  يف 

متابعتها امل�ستمرة للطاب اأثناء التدريب. 

متدربات: التدريب الميداني 
أكسبنا مهارات صناعة

المادة الصحفية وتحريرها
 

إعداد المتدربة: منال الظافر 
التخصص: صحافة وتحرير إلكتروني

الجهة التدريبية: جريدة الوطن 
 

فيها  كان  التي  الط�يلة  ال�سفحات  الدرا�سة،  �سن�ات  من  �سفحات  انط�ت  اأن  بعد 
اجلد واالجتهاد رفيقا على الدوام، جاء ال�قت الإثبات ما مت درا�سته و�سقل املهارات 

املُكت�سبة من كل ما مت تعلمه على مدى هذه ال�سن�ات الدرا�سية.
 

خطة التدريب
بداأ الربنامج التدريبي بعد اأن مت ت�جيهنا اإلى مقر �سحيفة »ال�طن« مبدينة اأبها، 
كان يف اال�ستقبال رئي�س حترير ال�سحيفة الدكت�ر عثمان ال�سيني وامل�سرف على 
ال�سحيفة،  اأق�سام  االأ�ستاذ عبيد احلاف؛ ثم قمنا بج�لة تعريفية على  التدريب 

وناق�سنا خطة التدريب وكيفية العمل واأوقات الدوام.
 

البرنامج التدريبي
ح�سرت املتدربات اأوال عدة حما�سرات نظرية. �سرح لنا فيها اأهمية املادة ال�سحفية 
باإعادة  العملي  التطبيق  مت  ذلك  وبعد  ون�سف،  �سهرا  ا�ستمرت  ومل��دة  اأ�سكالها  بكل 
�سياغة عدة اأخبار يف مدة حمددة ال تتجاوز ال�ساعتني وت�سحيحها ومناق�ستها يف 

الي�م التايل مع املدرب دون اأن تن�سر يف ال�سحيفة. 
 

مهارات متعددة
ب�سكل  االأخ��ب��ار وحت��ري��ره��ا  م��ت��ع��ددة، منها �سناعة  م��ه��ارات  امل��درب��ات  اكت�سبت  كما 

احرايف واإعداد حماور منا�سبة لكل خرب.
وجتربة التدريب من اأولى التجارب التي زادت من �سغفي ك�سخ�سية طم�حة 
وحمبة لل�سحافة، والتي جعلتني اأ�سل ملرحلة �سعرت من خالها بالتميز، والر�سا، 
والتقدير من قبل نف�سي اأوال، ومن قبل القائمني على هذه ال�سحيفة، من رئي�س 

حترير، اإلى مدير فني، اإلى حمرر، وغرهم من الزماء.

التدريب اإلعالمي.. من النظري إلى التطبيقي
تمهيدا لرفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد الفي�صل مع الفريق العلمي يف »مركز اأ�صبار للدرا�صات والبحوث والإعالم« الذي و�صع الدرا�صات التاأ�صي�صية ل�صحيفة »الوطن«
ويبدو الزميل اأ. د. علي �صويل القرين اإلى ميني �صمو الأمري

صحيفة الوطن تحتضن تدريب طالب وطالبات الصحافة

رئي�ص حترير �صحيفة »الوطن«
الدكتور عثمان ال�صيني
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تدريب

التدريب التلفزيوني  
 

مدير التصوير بتلفزيون أبها
حصان الثوابي

ي�سكل التدريب فر�سة ذهبية لاأفراد، ويعترب رافدا اأ�سا�سيا يف زيادة معدل التنمية 
اأو  من�ساأة  اأي  يف  التدريب  اأهمية  ن�ست�سعر  وعندما  اال�ستيعاب،  يف  النم�  ومعدل 
م�ؤ�س�سة من قبل الطالب اأو املتدرب فذلك ينعك�س على خمرجات برنامج التدريب. 
اإن ال��ق��درة على ت��دري��ب االآخ��ري��ن م��ه��ارة حت��ت��اج ج��ه��دا ك��ب��را؛ ول��ع��ل معرفة 
معل�مات عن االأ�سخا�س املتدربني من حيث الفئة العمرية وم�ست�اهم التح�سيلي 

يف التعليم من االأ�ساليب العلمية امل�ساعدة يف حتقيق نتائج التدريب.
هام  اأم��ر  وامل�سم�عة  املرئية  التدريب  و�سائل  من  ا�ستخدامه  يتم  ما  ويعترب 
االإع��ام على  ج��دا، وراف��د مهم للتدريب، وما يتم خال تدريب طاب وطالبات 
املهنية واحل��ر���س على  االأه��م��ي��ة، م��ن حيث  اأم���ر على غ��اي��ة م��ن  وج��ه اخل�س��س 
خمرجات التدريب لهذا التخ�س�س، واإن ما يتم خال فرة التدريب يعترب ثمرة 
االإذاع��ة  ومنها  املختلفة  االإع��ام  تخ�س�سات  يف  اجلامعي  التعليم  ل�سن�ات  اجلهد 

والتلفزي�ن.
يك�ن  فاإنه  اإذاعية،  اأو  تلفزي�نية  اإلى من�ساأة  الطالبة  اأو  الطالب  ياأتي  عندما 
فاإنه من  واإذاع��ي، لذلك  تلفزي�ين  وت�سجيل  اأجهزة بث  ي�ساهد من  مت�ج�سا مما 
ال�سرورة اإعطاء فكرة ي�سرة عن مقر التدريب مبختلف االأق�سام الفنية واالإدارية، 
يف  التفا�سيل  اأدق  ملعرفة  النف�سية  التهيئة  الطالبة  اأو  الطالب  ل��دى  يك�ن  حتى 
العمل التلفزي�ين كعمل مرتبط بتخ�س�سات اإعامية حرفية كالت�س�ير وامل�نتاج 
واالإخراج والعمل داخل اال�ستدي�هات الداخلية واخلارجية، باالإ�سافة اإلى اإ�سراك 
املتدرب يف اجل�الت اخلارجية وح�س�ر برامج النقل املبا�سر وامل�سجل على حد �س�اء . 

اأه��داف  حتقيق  �سبيل  يف  اأ�سا�سية  ورك��ي��زة  هاما  اأم���را  امل��ت��درب  حتفيز  ويبقى 
الربنامج التدريبي.

الطاقات الخالقة 
 

سلطانة الثميري
أخصائية العالقات العامة

بـالخدمات العامة للمياه بعسير

كم�س�ؤولية ن�ست�سعرها يف »اخلدمات العامة للمياه« جتاه اجليل ال�اعد و�سرورة 
ال�سراكات  على  وبناء  املياه،  ا�ستهاك  تر�سيد  يف  الت�عية  حمات  يف  اإ�سراكهم 
املجتمعية املربمة مع عدد من الكليات، ومد ج�س�ر التعاون بيننا كقطاع حك�مي 
للمياه  العامة  باخلدمات  الن�سائي  الق�سم  يف  فاإننا  االأكادميية؛  القطاعات  مع 

ن�ستقبل طالبات اجلامعات لتدريبهن على حمات الت�عية والر�سيد.
الذي  العمل  �سر  لها  ُي�سرح  للتدريب،  املتقدمة  الطالبة  طلب  قب�ل  بعد 
املياه  م��س�عات  يف  ال�سارع  وع��ي  من  ترفع  ت�ع�ية  برامج  ت�سميم  على  يركز 
ال�سرائح  ومنهم  الربامج  تنفيذ  يتم  ومتى  واأي��ن  وكيف  عليها،  احلفاظ  و�سبل 
التعامل مع اجلمه�ر  املتدربة على طريقة  تدريب  ذلك  اإلى  اأ�سف  امل�ستهدفة، 
باختاف االأعمار من عمر الرو�سة اإلى ماال نهاية، �س�اء كان مكان الربنامج يف 

مدار�س اأو اأماكن عامة اأو دور ح�سانة اجتماعية اأو غرها.
الن�سر  اأدوات ت�سميم الربامج تت�لى م�س�ؤولية  الطالبة من  ريثما تتمكن 
والت�س�ير يف م�اقع الت�ا�سل االجتماعي؛ لتعزيز ر�سالتها ومتكينها من اأدوات 
ال�س�ر  كافة  جتمع  ثم  الت�س�ير،  مهارة  واإك�سابها  واملعل�مات  الر�سائل  ن�سر 
بكتابة  الطالبة  تكلف  واأخ���را  ب���ك.  بالفي�س  الق�سم  ح�ساب  على  األب�مات  يف 

تقريرين )اإداري و�سحفي( حتى يت�سنى لها معرفة الفرق بينهما.
�سابات  ث��م��ة  اأن  ال��ت��دري��ب،  ل��ن��ا  االإ����س���اءة ح���ل��ه��ا وك�سفها  اأود  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  م��ن 
مبتكرات مبادرات مثقفات، وميكن ت�ظيف هذه العقليات وا�ستغال مهاراتهن 
وا�ستثمارها يف كل قطاعات الدولة، ومن البديهي اأن ت�سطدم اأحيانا مع فئات 
على  والركيز  جتاهلها  ميكن  �سئيلة  فئة  هذه  ولكن  للدرجات،  اإال  تكرث  ال 

الطاقات اخلاقة. 

إعداد وتقديم الفعاليات
وكتابة التقارير ومواجهة

الجمهور الخارجي
إعداد المتدربة أمجاد الشهري

التخصص: عالقات عامة
الجهة التدريبية: اإلدارة العامة لخدمات المياه بعسير 

    
امل��ي��اه بع�سر«  ال��ع��ام��ة خل��دم��ات  »االإدارة  اإل���ى  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  ت�جهت ط��ال��ب��ات 
لتطبيق ما �سبق درا�سته يف ال�سن�ات املا�سية، ملا يف التدريب التعاوين من خربات 
لطريقة  وا�سحة  بروؤية  الطالب  على  يع�د  ك�نه  جتربتها،  خريج  كل  على  ينبغي 
�سر العمل واكت�ساب اخلربة العملية، وفهم اأهمية العمل اجلماعي، وتعلم حتمل 

امل�س�ؤولية وااللتزام بامل�اعيد.

التعريف بالجهة
م�سى االأ�سب�ع االأول يف التعريف باجلهة التدريبية، وم�ظفيها ومناق�سة املتدربات 
انتهت  للعمل  خطة  وجتهيز  التدريب،  ف��رة  اأثناء  واكت�سابه  تعلمه  املت�قع  ح���ل 
من  العديد  التدريب  اأث��ن��اء  متدربة  كل  وتكت�سب  متدربة.  كل  على  املهام  بت�زيع 
املهارات واخلربة التي متكنها فيما بعد من العمل ب�سكل جيد، ومنها كيفية اإعداد 

وتقدمي الفعاليات وكتابة التقارير وم�اجهة اجلمه�ر اخلارجي والتعامل معه.
اخلارجي  للجمه�ر  وتقدميها  ال��ربام��ج  اإع���داد  على  الطالبات  ت��دري��ب  ومت   

وكتابة تقارير �ساملة بعد كل فعالية واإدارة م�اقع الت�ا�سل االجتماعي.

األعمال المنجزة
مدرا�س  بع�س  يف  والر�سيدية  الت�ع�ية  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  امل��ت��درب��ات  قدمت 

ورو�سات اأبها، كما اأطلقن حملة حتت �سعار »الي�م العاملي للمياه« ملدة ثاثة اأيام.
اجل�انب  على  والتعرف  التعاوين  التدريب  جتربة  من  الطالبات  وا�ستفادت 
العملية والتطبيقية يف جمال التخ�س�س، وكذلك التعرف على املجاالت ال�ظيفية 
امل�ساكل  على  وال��ت��ع��رف  ج��دي��دة،  معل�مات  واكت�ساب  ال��ت��خ��رج،  بعد  فيما  امل��ت��اح��ة 
القدرات واملهارات من خال  القطاع احلك�مي، وتط�ير  التي ت�اجه  وال�سع�بات 

امل�اجهة الفعلية للحياة العملية. 

  متدربات: التدريب عزز من قدراتنا 
ومهاراتنا اإلعالميـة وهيـأنا 

لتحديات سوق العمل
إعداد المتدربة: مالك الشهري

التخصص: إذاعة وتلفزيون
الجهة التدريبية: القناة السعودية األولى

التهيئة واألقسام
اأج���اء مليئة باحلي�ية والرغبة يف التط�ر والتعليم مت ا�ستقبال املتدربات من  يف 
امل��ك��ان واأخ��ذه��م يف ج���الت  ن��ب��ذة تعريفية ع��ن  ال��ع��اق��ات العامة واإع��ط��ائ��ه��م  قبل 
مف�سلة للقن�ات واال�ستدي�هات وغرف التحكم ومكاتب املذيعني ومقر امل�س�رين.

حتت�ي القناة ال�سع�دية االأولى على اأق�سام متعددة منها ق�سم امل�نتاج وق�سم 
اجلرافيك�س والرقابة واجل�دة، وق�سم حترير االأخبار، وق�سم مل�نتاج تقارير االأخبار، 

وق�سم ا�ستقبال امل�اد.

البرامج والتطبيق
امل����درب االأ���س��ت��اذ م��ن�����س���ر ال��ع��ن��زي ذك���ر اأث���ن���اء ال��ت��دري��ب اأه��م��ي��ة حت��ري��ر االأخ��ب��ار 
وم�س�ؤوليتها لك�نها اأ�سا�ساً لبناء اخلرب. كما �سرح امل�اقع والربامج التي ت�ستخدم 
االإخبارية.  للقن�ات   iNews برنامج  ا�ستخدام  واأهمية  الن�سرة،  اأثناء وقبل عر�س 
االإخبارية  الن�سرة  وبثها يف  والعاملية  املحلية  االأخبار  ن�سرات  وبعد ذلك مت حترير 

لقناة ال�سع�دية.
   

إعداد حلقة متكاملة
ت�لى رئي�س حترير املعدين االأ�ستاذ حممد املعتق زيارة فريق اإعداد برنامج �سباح 
اأهمية  اإل��ى  باالإ�سافة  االإع��ام��ي  العمل  يف  االإع���داد  اأهمية  ب�سرح  وق��ام  ال�سع�دية، 
وامل�شاركة يف  الكتابة  كيفية  وذكر  الواجب مراعاتها،  وال�شروط  واملو�شوع   الفكرة 

اإعداد احللقات، وكيفية كتابة ال�سكريبت والرنق، وكتابة الهيكل للربنامج.
وقام فريق اإعداد الربنامج بالتطبيق والعمل على ما مت ذكره من خال اإعداد 
حلقة متكاملة لربنامج �سباح ال�سع�دية مب�ساركة املتدربني، ابتداًء من ق�سم امل�نتاج 

الذي يحت�ي على جميع الربامج التي ت�ستخدم يف امل�نتاج للعمل التلفزي�ين.
 

الرقابة والجودة
واأو�سحت االأ�ستاذة �سهد ال�سعدي معنى الرقابة واجل�دة وبن�دها ول�ائحها واآلية 
احلذف والت�سدير والت�سمية للمتدربات، وبينت اأهمية االإدارة يف حمت�ى الرقابة.

الصوت والسيناريو
واأهمية  وال�سيناري�  ال�سيكريبت  اأهمية  عن  �سرحا  اخلمعلي  حممد  االأ�ستاذ  وقدم 
اإيجاد الك�ادر املميزة؛ نظرا لتاأثرها يف اختيار الزاوية املنا�سبة، كما و�سح اأهمية 
تك�ن  اأن  يجب  التي  االإ���س��اف��ات  بع�س  وب��ني  املطل�ب  بال�سكل  وتق�سيمه  ال�س�ت 

مت�اجدة جلذب امل�ساهد.
 

المراسل التلفزيوني
وركز ق�سم املرا�سلني والتقدمي التلفزي�ين على اأهمية املرا�سل التلفزي�ين و�سرح 
مناطق  خمتلف  م��ن  والفعاليات  واملنا�سبات  االأخ��ب��ار  نقل  يف  تتمثل  التي  مهمته 

اململكة؛ ليتم اخلروج مبادة اإعامية متكاملة.
ب�سكل  التلفزي�ين  التقدمي  املتدربني بطرق  دليم  اآل  االأ�ستاذ عبداهلل  وعّرف 
مف�سل. ومتيز �سرحه باملعل�مات التطبيقية واجل�الت امليدانية، وبطريقة ت��سيل 
املعل�مات بال�سكل ال�سحيح والتطبيق ال�سليم لها، باالإ�سافة اإلى بيئة عمل مريحة 

جدا ومنا�سبة للتدريب ومتكاملة وجمهزة باأحدث االأجهزة والك�ادر.
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مبتعثون

شوق يحيى

تخرجت  التي  املرحبي  حنان  املبتعثة 
م������ن ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك ع����ب����دال����ع����زي����ز، 
بكال�ري��س حما�سبة، ثم عينت معيدة 
املحا�سبة،  ق�سم  �سع�د  امللك  جامعة  يف 
برنامج  يف  مبا�سرًة  ذل��ك  بعد  التحقت 
امل��اج�����س��ت��ر ال�����ذي ت��ق��دم��ه اجل��ام��ع��ة؛ 
درا���س��ي  بف�سل  ال��ت��خ��رج  ق��ب��ل  اأن��ه��ا  اإال 
قررت االن�سحاب لدرا�سة املاج�ستر يف 

اخلارج. 

ماجستير ودكتوراه
ب��ج��ام��ع��ة م���ن��ا���س  ق��ب���ل  ح�سلت ع��ل��ى 
االأ�����س����رال����ي����ة واأمت����م����ت ال����درج����ة ث��م 
ال��ت��ح��ق��ت مب��اج�����س��ت��ر اآخ����ر ل��اأع��م��ال 
ملرحلة  لا�ستعداد  ال�سرف(  )مبرتبة 
الدكت�راه واأمتمت الدرجة بف�سل اهلل.
ال����ق���ت احل�����ايل م��ت���ق��ع لها   يف 
االأ�سهر  يف  ال��دك��ت���راه  م��ن  تتخرج  اأن 
�سريعة  ن��ب��ذة  ه���ذه  ال��ق��ادم��ة.  القليلة 
الأهم املراحل التي مرت بها يف التعليم، 
اأم����ا م��ن ح��ي��ث اال���س��ت��ف��ادة م��ن جتربة 

ف��اإن  العلمي،  ال�سعيد  على  االب��ت��ع��اث 
متقدمة  اأ���س��رال��ي��ا  يف  التعليم  ج����دة 

ا. ومناف�سة على ال�سعيد الدويل اأي�سً

جامعة موناش
اجلامعة التي ح�سلت منها على درجة 
املاج�ستر هي جامعة م�نا�س التي تعد 
من جمم�عة الثمان االأ�سرالية، وهي 
اجلامعات االأول���ى يف جم��ال االأب��ح��اث، 
و���س��ب��ب اخ��ت��ي��اره��ا ل��ه��ذه اجل��ام��ع��ة ه� 
عامليا؛  متف�ق  ترتيب  على  ح�س�لها 
وبح�سب  االأع��م��ال،  وبخا�سة يف جم��ال 
اإح�سائية حديثة، جاء خريج� اجلامعة 
من  امل�ستهدفني  ك���اأول  االأع��م��ال  بكلية 

قبل التنفيذيني بال�سركات العاملية.

حلقات نقاش
االأعمال  اأن تخ�س�سات  املرحبي  وبينت 
ت���ت���اأث���ر ���س��ري��ع��ا ب���ت���غ���رات ال�����س��ن��اع��ة 
ت�اكب  اأن  االأق�����س��ام  وعلى  واالق��ت�����س��اد، 
وقالت  وكفاءة.  ب�سرعة  التغرات  هذه 
»راأي����ت ع��ن��اي��ة م��ن ق��ب��ل كلية االأع��م��ال 
امل���������س����ارات  ت���خ���ط���ي���ط  ب���اجل���ام���ع���ة يف 

ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال���ط���ال���ب على 
امل�����س��ت���ي��ني امل��ه��ن��ي وال��ب��ح��ث��ي، اأم����ا عن 
عن  ع��ب��ارة  فكانت  ال��درا���س��ي��ة  الف�س�ل 
حلقات نقا�س علمية تتخللها م�ا�سيع 
اأخبار  اأح���دث  م��ن  مقتب�سة  اقت�سادية 
جانب  اإل��ى  والعاملية  املحلية  ال�سحف 
النهج  نف�س  وع��ل��ى  العلمية.  امل��ق��االت 
ت�سر اأدوات تقييم الطالب كال�اجبات 

واالختبارات«.

كاتبة في االقتصاد الدولي:
اأن جن���اح االأق�����س��ام يف �سد   واأو���س��ح��ت 
الفج�ة بني اأهداف التعليم وال�سناعة 
يك�ن ثمرته خريج قادر على اأن يك�ن 
ي�ستطيع  امل��ج��ت��م��ع،   يف  ف��ع��اال  عن�سرا 
حت��دي��د امل�����س��ك��ات و���س��ي��اغ��ة احل��ل���ل 
وامل����ق����رح����ات. وق����د ك����ان ل���ذل���ك اأث���ر 
ع��ل��ي ك��ع�����س��� ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س م��ت���ق��ع 
م��ن��ه االإ����س���ه���ام ال��ب��ح��ث��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي، 
���س��اع��دت��ن��ي ال��ت��ج��رب��ة يف امل��اج�����س��ت��ر 
الأ�سيغ مقرحي البحثي واأح�سل على 
ق��ب���ل دك���ت����راه م��ب��ا���س��رة ف����ر التخرج 
من جامعة اأخرى بنف�س املدينة ولدى 

م�سرفني ذوي �سمعة جيدة يف جمتمع 
�ساعدتني  واأي�����س��ا  املحا�سبي،  البحث 
ال��ت��ج��رب��ة الأ����س���ب���ح ك��ات��ب��ة يف ق�����س��اي��ا 
االق��ت�����س��اد ال����دويل، وك��ات��ب��ة ك��ذل��ك يف 
جم������االت اأخ�������رى اأق��������م م����ن خ��ال��ه��ا 
بت�ظيف ح�سيلتي العلمية والثقافية.

حياة المبتعث
اأن  املرحبي  اأك���دت   املبتعث  وع��ن حياة 
الطالب املبتعث يختلف يف جانب مهم 
وه� اأن جتارب التعلم لي�ست حم�س�رة 
والختاط  الدرا�شية  الف�شول  داخ��ل 

بالطاب الدوليني.
وق��ال��ت »ه��ي جت��رب��ة ح��ي��اة كاملة 
خ����ارج ال���ب���اد. وه����ذه احل��ي��اة ت��اأخ��ذه 
اإل������ى رح���ل���ة وجت�������ارب ت���ع����د ب����ه اإل����ى 
اأن ت�سنع  املمكن  اأحيانا، ومن  ال�سفر 
اإلى  ليتطلع  وتعده  اآخ��ر  �سخ�سا  منه 
اأهداف اأكرب مما كان يخطط لها قبل 

االبتعاث«.
واأردفت »يف االأيام االأولى يق�سي 
امل���ب���ت���ع���ث م���ع���ظ���م ال�����ق����ت يف اإمت������ام 
اإج��راءات االلتحاق باجلامعة وت�فر 

ال�����س��ك��ن وت���اأم���ني ���س��روري��ات احل��ي��اة. 
املبتعث قد  ال���ق��ت، يك�ن  وم��ع م��رور 
واالأنظمة  بالق�انني  جيدا  وعيا  ك��ّ�ن 
يف  كمقيم  ب��ه  تتعلق  ال��ت��ي  واحل���ق����ق 
القان�نية؛  امل�ساءلة  ليتفادى  الدولة 
ول��ي��ح��ق��ق اال����س���ت���ف���ادة ال���ك���ام���ل���ة م��ن 
اخلدمات املتاحة له كال�سحة والعمل 

وتعليم االأبناء.
املبتعث  ي��ج��د  اال���س��ت��ق��رار  وب��ع��د 
وخ��س  لا�ستك�ساف  ع��دي��دة  فر�سا 
جت����ارب اأو����س���ع ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ث��ق��اف��ة 
وتاريخ البلد من خال زيارة املتاحف 
ومتابعة  واملكتبات  الراثية  وامل��ع��امل 
املحافل  يف  وامل�ساركة  االإع��ام  ق�سايا 
وامل���ه���رج���ان���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة واالن���دم���اج 
ب���امل���ج���ت���م���ع وخم���ال���ط���ة ال���ن���ا����س م��ن 

خمتلف اجلن�سيات«.

األندية الطالبية السعودية
االأن��دي��ة  تبذله  م��ا  اأن  املرحبي  وبينت 
ال�������س���ع����دي���ة يف م���ل���ب����رن  ال���ط���اب���ي���ة 
الطلبة  ل��ت�����س��ج��ي��ع  ك��ب��رة  م���ن ج��ه���د 
ال���ت���ط���وع  اأن���������ش����ط����ة  ل�����ان�����خ�����راط يف 

مبختلف املجاالت التعليمية والثقافية 
واالإع���ام���ي���ة. وق����د ك��ان��ت ب��اب��ا مهما 
ل��ه��م الك��ت�����س��اب اخل�����ربات واالح��ت��ك��اك 
باإ�سراف  مهمة  اأ�سرالية  ب�سخ�سيات 
من امللحق الثقايف وال�سفارة ال�سع�دية. 
الطالب  ي�ستطيع  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
االن�سمام اإلى االأندية الطابية داخل 
عمل  فر�س  على  للح�س�ل  اجلامعات 

تط�عية لتنمية املهارات واخلربات.

نصيحة
حديثها   امل��رح��ب��ي  املبتعثة  واخ��ت��ت��م��ت 
وقالت  االبتعاث،  يف  يرغب  ملن  بكلمة 
تاأخذك  وق��د  كبرة  التجربة  »�ستك�ن 
ت���ك���ن يف خ��ط��ط��ك  اإل������ى حم���ط���ات مل 
اأب��ذل كل ما  قبل ق��رار االبتعاث، لهذا 
حمطات  اأع��ل��ى  اإل���ى  لت�سل  و�سعك  يف 

التميز والنجاح«. 
انق�ساء  ب��ع��د  »���س��ت��ع���د  واأ���س��اف��ت 
ملما  فكن  ال�طن،  اإلى  الدرا�سة  فرة 
ومتابعا الأحدث الق�سايا ال�طنية على 
النهائي  املح�سن  ه�  ف�طنك  ال���دوام، 

لك وفيه م�ستقبلك املهني«.

حنان المرحبي: تخصصات األعمال تتأثر سريعا 
بمتغيرات الصناعة واالقتصاد
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مبتعثون

شوق يحيى

ك��ان��ت ب��داي��ة امل��رح��ل��ة يف ال��ع��ام 2010، 
عندما كانت تبحث عن وظيفة، بعدما 
ت���خ���رج���ت م����ن ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د، 
جتد  مل  ومل��ا  ع��رب��ي��ة.  لغة  بكال�ري��س 
االلتحاق  يف  فكرت  املنا�سبة،  ال�ظيفة 
ك��ان  وق���د  ال���درا����س���ة،  واإك���م���ال  بالبعثة 
ال��ت��ح��اق��ه��ا ب��ال��ب��ع��ث��ة ح��ل��م��ا، ك���م متنت 

حتقيقه.
ت��������ق���������ل ح������ن������ني ال�����ق�����ح�����ط�����اين 
 Art of Education ماج�ستر مبادة(
اأوه��اي���(: »يف بداية  من جامعة والي��ة 
االأمر ا�ست�سرت عائلتي يف اأمر التحاقي 
وقدم�ا  بالفكرة  رحب�ا  قد  و  بالبعثة، 
اأط��م��ح  م��ا  لتحقيق  ال��ك��ايف  ال��دع��م  يل 
اإل����ي����ه، ب��ع��د ذل����ك ب������داأت يف اإج�������راءات 
ال��ت�����س��ج��ي��ل، وح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال��ق��ب���ل يف 
؛الإك���م���ال  ب��ال��ب��ع��ث��ة  ل��ال��ت��ح��اق  2012؛ 

درجة املاج�ستر يف ال�اليات املتحدة«.
 واأ�����س����اف����ت: يف امل���رح���ل���ة االأول�����ى 
در����س���ت ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة يف والي���ة 
 Northern م���ع���ه���د  يف  م��ي��ت�����س��غ��ن 
م��ن  م���غ���رب  وك�������اأي  Michigan؛ 
البعثة بع�س  اأن ي�اجه خال  املحتمل 
واجهتني  االأول�����ى،  اأي���ام���ه  يف  ال��ع���ائ��ق 
بع�س ال�سعاب كاالإح�سا�س بالغربة اإلى 
مرة  الأول  العائلة  ع��ن  االبتعاد  جانب 

واحلنني اإلى ال�طن«.

ال�������س���ع����ب���ات  ح���ن���ني  ت���خ���ف  ومل 
اأهمها  وك���ان  واجهتها،  ال��ت��ي  االأخ����رى 
درا�����س����ة ال��ل��غ��ة م���ن ح��ي��ث مم��ار���س��ت��ه��ا 

والتحدث بها.
وقالت »لكن رويدا رويدا، متكنت 
من جتاوز هذه املرحلة، وكانت من اأهم 
التاأقلم  على  �ساعدتني  ال��ت��ي  االأم�����ر 
املجتمع اجل��دي��د رقي  م��ع  واالن���دم���اج 
على  ميت�سغن  والي����ة  ���س��ع��ب  وان��ف��ت��اح 
ال��ث��ق��اف��ات االأخ����رى واح��رام��ه��م لها، 
ح��ي��ث مل اأ���س��ع��ر اإط���اق���ا ب���اخل����ف اأو 

الردد من ارتدائي للحجاب«.
انتقلت  اأ���س��ه��ر،  �ستة  م���رور  وب��ع��د 
تف�سيلية،  الأ�سباب  اإنديانا  والي��ة  اإل��ى 
اللغة  درا�سة  لها من  تبقى  ما  واأكملت 

.Bill State يف معهد
واأو���س��ح��ت اأن م��ن اأه���م ال��درو���س 
ال���ت���ي ت��ع��ل��م��ت��ه��ا خ�����ال ف�����رة درا����س���ة 
وكيفية  ال�قت  اأهمية  م��دى  ه�  اللغة 
ترتيب  ك��ث��را يف  �ساعدها  اإدارت����ه مم��ا 
الت�فيق بني الدرا�سة  وقتها، وبالتايل 

وج�انب احلياة االأخرى.
 واأردف����������ت »ب���ع���د ان���ق�������س���اء ت��ل��ك 
ال���ف���رة ع����دت اإل����ى ال����ط���ن مل����دة �ستة 
اأ�سهر، حر�ست خالها على اأن اأخ�سع 
لكي  »ت���ف��ل«   ال���  اأو  »اآيلت�س«  الختبار  
اأح�����س��ل ع��ل��ى ال���درج���ة ال��ت��ي ت���ؤه��ل��ن��ي 
اهلل  م��ن  وبحمد  اجل��ام��ع��ة،  للقب�ل يف 
ح�سلت على درجة عالية يف ال� »ت�فل«، 

وح�����س��ل��ت ع��ل��ى اإث���ره���ا ع��ل��ى ق��ب���ل يف 
جامعة Findly يف والية اأوهاي�، حيث 
اأم�سيت يف تلك ال�الية قرابة ال�سنتني 
درج���ة  ع��ل��ى   2016 ع����ام  يف  وح�����س��ل��ت 
  Art of »املاج�ستر مبادة »فن التعليم

.Education
اأوه��اي���،  والي���ة  وع���ن جتربتها يف 
اإلى  وممتعة  ثرية  جتربة  »كانت  قالت 
جانب ارتفاع معدل م�ست�ى ممار�ستي 
اإلى حد االإتقان، وهلل  للغة االإجنليزية 
احلمد اجتزت مرحلة البعثة ب�سكل عام 
بنجاح وهذا بف�سل من اهلل ثم بف�سل 
عائلتي التي كانت تدعمني با�ستمرار«.

جتربتها  اأن  ال��ق��ح��ط��اين  وب��ي��ن��ت 
كانت جتربة  ع��ام،  ب�سكل  االب��ت��ع��اث،  يف 
هناك  يك�ن  »ق��د  وقالت  وثرية؛  رائعة 
مبدئيا،  وال��ت��ح��دي��ات  امل�ساعب  بع�س 
ل���ك���ن م����ع م����اج���ه���ة ه�����ذه ال��ت��ح��دي��ات 
وجت����اوزه����ا يف ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق اأق�����س��ى 
درج�����ات ال��ن��ج��اح ���س���ف ت��ك���ن اأج��م��ل، 
ال��ع���دة  ث��م  ال��ت��خ��رج  ال�سيما يف حل��ظ��ة 
اإلى ال�طن، باالإ�سافة اإلى فخر االأهل 

واعتزازهم«.
»ال��ت��ع��ل��م ال نهاية  اأخ����را  وت��ق���ل 
اجتياز  اأو  كتاب  ب��ق��راءة  ينتهي  وال  ل��ه، 
���س��ه��ادة،  ع��ل��ى  اأو احل�������س����ل  اخ���ت���ب���ار، 
فالعلم قيمة يرتقي بها االإن�سان فكريا 
واج��ت��م��اع��ي��ا، ف��ق��ط اج���ع���ل ل���ك ه��دف��ا 

واأم�س اإلى حتقيقه جاهدا«.

حنين القحطاني..
عدم حصولها على وظيفة 
أسهم في تحقيق حلمها!

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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أكد أن االنتقال للمدينة الجامعية بالفرعاء العام المقبل..
وكيل الجامعة: لو قارنا احصائيات توطين 

الوظائف الحالية باألعوام الماضية ألدركنا الفرق

أكاديميا
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أسامة آل مشعل

الدكت�ر  االأ�ستاذ  اجلامعة  وكيل  اأك��د 
ت�سعى  اجلامعة   اأن  احل�س�ن،  حممد 
ج��اه��دة يف جم���ال ت���ط��ني ال���ظ��ائ��ف 
���س���اء ك��ان��ت ح��ك���م��ي��ة، اأوع����ن طريق 
ال���ظ��ائ��ف  اأو  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة،  ال���ع���ق����د 

االإدارية اأو االأكادميية.
واأل����ق����ى احل�������س����ن ال�������س����ء على 
العديد من املحاور وامل��س�عات املهمة 

عرب احل�ار التايل:

حدثنا عن الوقت املقرر
لالنتقال اإلى املدينة اجلامعية 

بالفرعاء؟ 
مل ن���رك ل��ت���ج��ي��ه��ات م��ع��ايل امل��دي��ر 
ن�سابق  فنحن  اتبعناه،  اإال  م�سلك  اأي 
الزمن لل��س�ل اإلى هذا الهدف الذي 

يتطلع له كل اأبناء املنطقة.
ووالة االأم���ر مل ي��رددوا يف دعم 
ما يخدم ال�طن وامل�اطن، لكن هناك 
اآخ���ر،  اأول����ي���ات ق��د ت���ؤخ��ر �سيئا ع��ن 
وبالرغم من ذلك ال نزال نتلقى منهم 

دعما غر حمدود.
ول���ع���ل زي������ارة ���س��م��� ���س��ي��دي ويل 
االأم��ر  امللكي  ال�سم�  �ساحب  العهد 
حم���م���د ب�����ن ����س���ل���م���ان، ح���ف���ظ���ه اهلل، 
ومتابعته  املا�سي  االأ�سب�ع  للمنطقة، 
املدينة  راأ�سها  بنف�سه وعلى  للم�ساريع 
اجلامعية، باالإ�سافة اإلى متابعة �سم� 
اأمر  بن خالد  في�سل  االأم��ر  �سيدي 
�سيدي  �سم�  ون��ائ��ب��ه  ع�سر،  منطقة 
االأم���ر ت��رك��ي ب��ن ط���ال، اأك���رب دليل 
على ما نلقاه من دعم وم�ساندة ولعل 
�سيك�ن  االنتقال  باأن  ت�حي  امل�ؤ�سرات 
باإذن  املقبل  العام  من  بداية  تدريجيا 

اهلل . 

ماذا عن جهد اجلامعة
وما ت�صعى اإليه لتوطني وظائفها؟ 
ن���ح���ن وب���ح���م���د يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
عماقة  خ��ط���ات  نخط�  ال�����س��ع���دي��ة 
ون���ب���ن���ي ����س���روح���ا ع���ال���ي���ة يف جم���ال 
التعليم والتدريب؛ لذا اأ�سبحت لدى 
متعددة،  خ��ي��ارات  احلك�مية  اجل��ه��ات 
ومل نعد بحاجة اإلى االأجنبي يف كثر 
من التخ�س�سات، والقيادة تدرك ذلك 

ت�طني  علينا  ل��زام��ا  ف��اأ���س��ب��ح  ج��ي��دا، 
ال�ظائف.

هذا  يف  ت�سعى  كغرها  واجلامعة 
ال�ظائف حك�مية  كانت  �س�اء  املجال 
ك��ان��ت  و�����س�����اء  ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة،  ع���ق����د  اأو 

وظائف اإدارية اأو اأكادميية.
ول������ وق���ف���ن���ا ع���ل���ى اإح�������س���ائ���ي���ات 
بال��سع  وقارناها  خلت   قليلة  اأع���ام 
احل��������ايل الأدرك������ن������ا ال������ف������رق. وت���ظ���ل 
فت�ستقطب  وت�ستفيد  تفيد  اجلامعة 
يف  اأمثالهم  وتعر  الكفاءات  اأ�سحاب 
من  معينة  �سريحة  تهم  تخ�س�سات 

القطاعني اخلا�س والعام.

ما راأيك يف ترتيب جامعتنا 
مقارنة باجلامعات ال�صعودية 

والعربية الأخرى؟
ب��ال��رغ��م م��ن ح��داث��ة ن�����س��اأة اجلامعة؛ 
اإال اأننا وبف�سل من اهلل قفزنا قفزات 
كبرة حتى اأ�سبحنا يف املرتبة الرابعة 
اأك���ر م��ن 30  جامعة يف هذا  م��ا ب��ني 

ال�طن الكبر.
وه����ذا مل ي����اأت م���ن خ����ال جهد 
فردي بل ه� جهد تكاملي، باالإ�سافة 
اأن اجل��ام��ع��ة حت��ت�����س��ن ك��ف��اءات  اإل����ى 
اإداري��ة  علمية وك����ادر طبية وخ��ربات 
يتحقق  مل  اهلل  بعد  ول�الها  متميزة، 
ذل����ك، ون��ح��ن يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
حتى  ال��ط��م���ح  يف  �سقف  ل��دي��ن��ا  لي�س 

ن�سل اإلى راأ�س القمة.

هل هناك جهة معينة
يف اجلامعة لتلقي مقرتحات 

و�صكاوي الطلبة ؟
اأن��ه ال ت�جد جهة حك�مية،  يبدو يل 
اإل��زام��ي؛  وه���  امل��س�ع  بهذا  تهتم  ال 
الأنه جاء بت�جيه من خادم احلرمني 
ال�����س��ري��ف��ني يف ر���س��ال��ة م��ن��ه ب��اأه��م��ي��ة 
خ��دم��ة ال�����س��ع��ب وت��ت��ب��ع اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

وتلبية رغباتهم وحل م�ساكلهم.
ل����ذا ج�����اءت ا���س��ت��ج��اب��ة اجل��ام��ع��ة 
مم��ث��ل��ة ب��ال��ت���ا���س��ل امل��ب��ا���س��ر م��ع راأ����س 
اإ�سافة  )مبا�سر(  ط��ري��ق  ع��ن  هرمها 
اإل���ى ع��دة ق��ن���ات يف ك��ل ج��ه��ة، ولدينا 
ال�سكاوى  تقبل  يف  التامة  ال�سفافية 

وو�سع احلل�ل املنا�سبة لها.

ماذا عن دور اجلامعة
جتاه منطقة ع�صري؟

ر�سالة اجلامعة ال تقف عند اأ�س�ارها؛ 
ب��ل مت��د ج�س�رها م��ن خ��ال خدمة 
املنا�سبات  اأغلب  يف  فت�سارك  املجتمع، 
م�����ن خ�������ال م���ب���ان���ي���ه���ا وك�������ادره������ا 
اإل��ى  بجه�دها  وت�سل  واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا، 
امل�ساجني؛  حيث  الق�سبان،  وراء  م��ا 
�سرائح  جميع  جت��اه  ب�اجبها  فتق�م 
كافة  اإل���ى  ومت��ت��د  املختلفة،  املجتمع 
م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، وخ�������ارج احل�����دود 
الر�سيدة  القيادة  ت�جهات  م�ستلهمة 

لبث الفكر النر.

هل هناك خطط م�صتقبلية
لفتح تخ�ص�صات جديدة

يف اجلامعة كالرتبية البدنية، 
وغريها من التخ�ص�صات

التي تفتقدها اجلامعة؟
ه�������ذا م������������س������ع ق������د ي���ج���ي���ب ع��ل��ي��ه 
لل�س�ؤون  اجلامعة  وك��ال��ة  يف  ال��زم��اء 
واإن كنت حديث عهد بها  االأكادميية، 
وم���ن خ���ال م��ع��رف��ت��ي ف����اإن اجل��ام��ع��ة 
ه���ي���اأت ك���اف���ة ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة 
واحلا�س�بية،  واالإن�����س��ان��ي��ة  والعلمية 
احتياجات  تتلم�س  اجلامعة  ت��زال  وال 
بفتح كليات  ف��ت��ب��ادر  امل��ن��ط��ق��ة؛   م���دن 
املنظ�ر  ويف  وه��ن��اك.  هنا  متخ�س�سة 
يف  جديدة  كلية  افتتاح  �سيتم  القريب 
تن�مة للبنات، وكلية اأخرى للبنني يف 

�سراة عبيده.

رغم حداثة
نشأة الجامعة
إال أننا وبفضل

من اهلل أصبحنا 
في المرتبة 

الرابعة ما بين 
أكثر من 30  

جامعة في هذا 
الوطن الكبير

وكيلة كلية االقتصاد 
المنزلي د. عبير عبده:

عضو هيئة التدريس
يمثل أهم محاور العملية 

التعليمية
رائدة آل محي

االقت�ساد  كلية  وكيلة  اعتربت  »اآف���اق«،  مع  ح�ارها  يف 
امل���ن���زيل ب��اجل��ام��ع��ة االأ����س���ت���اذة ال���دك���ت����رة ع��ب��ر ع��ب��ده 
اأه���م حم��اور  ي��ع��د  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأن ع�س�  حم��م��د، 
ال��رب���ي  دوره  اإل����ى  ب��االإ���س��اف��ة  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 

واالإر�سادي.

ما الأبحاث واملوؤلفات التي قمت بها؟
من�س�ر  منها  الكثر  علمية،  اأب��ح��اث  ثمانية  اأج��ري��ت 
دوليا مثل: بع�س االختاالت ال�سل�كية اال�ستهاكية 
لديهم،  امل�ستقبلي  بالقلق  وعاقتها  اجلامعة  ل�سباب 
والطاقة االإيجابية يف امل�سكن وعاقتها باأداء ال�اجبات 
فقد  للم�ؤلفات،  بالن�سبة  اأم��ا  االأ���س��رة؛  لربة  االأ�سرية 
ق��م��ت ب��ت��األ��ي��ف ث��اث��ة ك��ت��ب، ه���ي: االآداب االإ���س��ام��ي��ة 
و »االإت��ي��ك��ي��ت«، وك��ت��اب من��� الطفل ورع��اي��ت��ه، واأخ���را 

تر�سيد اال�ستهاك.

ما اأهم املنا�صب الإدارية واملهام التي قمت بها؟
�سن�ات،  لثاث  الباحة  جامعة  يف  عملت  ال�سع�دية  يف 
واأهم ما قمت به، رئا�سة ق�سم االقت�ساد املنزيل لعامني 
ورئا�سة  االخ��ت��ب��ارات،  على  ال��ع��ام  واالإ���س��راف  متتالني، 
امللك  بالن�سبة جلامعة  اأما  والكنرول؛  ال�سر  جلنتي 
امل��ن��زيل  االق��ت�����س��اد  لق�سم  رئ��ي�����س��ة  ف��ق��د عملت  خ��ال��د، 

وع�س� جلنة التخطيط اال�سراتيجي بالكلية ذاتها.

هل توؤثر احلياة الجتماعية على التفوق؟
ق��د ت���ؤث��ر احل��ي��اة االج��ت��م��اع��ي��ة اأح��ي��ان��ا ع��ل��ى ال��ت��ف���ق، 
اإذا مت تنظيم ال�قت،  ولكن يك�ن هذا تاأثرا حمدودا 

وترتيب االأول�يات، ووج�د الدافع لتحقيق االأهداف.
م�����س��ارك  اأ����س���ت���اذ  اأي�����س��ا  اأن زوج�����ي  واأح���م���د اهلل 
باجلامعة ومتفهم لطبيعة عملي، ودائما ما يعينني يف 
اأحاول جاهدة  اأمر بها. وبالن�سبة الأوالدي  كل مرحلة 
اأن اأك�ن االأم التي يرغب�ن بها، واأحاول تع�ي�سهم من 

اآن اإلى اآخر؛ عندما اأ�سعر حيالهم بالتق�سر.

هل تتعار�ص املهام الإدارية
مع الوظيفة الأكادميية؟

من يك�ن عنده دراية كاملة مبهامه االإدارية، ومهامه 
تطغى  ال  بحيث  بينهما،  التن�سيق  ميكنه  االأكادميية؛ 
املهام   ق��د تعني   بالعك�س  ب��ل  االأخ���رى،  اإح��داه��م��ا على 

االإدارية على اأداء املهام االأكادميية.
وما يجب على كل ع�س� هيئة تدري�س عمله و ما 
االإداري���ة   املهام  ال يجب عليه. وم��ن خ��ال تدرجي يف 
على  ق��ادرة  اأ�سبحت  للكلية  وكيلة  ثم  ق�سم،  كرئي�سة 
لها  تتعر�س  قد  التي  االأكادميية  امل�سكات   كافة  حل 

الطالبات وكيفية حلها نظاما.

هل اأثر العمل الأكادميي على الن�شاط املهني
يف امل�صاركات املهنية لديك؟

الن�شاط  على  الأك��ادمي��ي  العمل  يوؤثر  ل  اأن  املفرت�ص 
امل��ه��ن��ي وامل�������س���ارك���ات امل��ه��ن��ي��ة، اإذا ك����ان ه��ن��اك ت��رت��ي��ب 
اأول���ي��ات،  فهناك  ت��ع��ار���س  ح��دث  اإذا  ول��ك��ن  وتنظيم؛ 
فالعمل االأكادميي مقدم  لدي على  اأي عمل اآخر، فاأنا 
اأوال واأخ��راً ع�س� هيئة تدري�س، وما يعنيني يف املقام 
االأول العملية التعليمية والتي ميثل فيها ع�س� هيئة 

التدري�س املح�ر االأ�سا�سي.

كيف تقّيمني الطالبة اجلامعية الآن؟

اأو  العلمي  االأول وه��� اجل��ان��ب  اأق��ّي��م��ه��ا م��ن ج��ان��ب��ني، 
االأك��ادمي��ي،  وذل��ك يقا�س من خ��ال درج��ات الطالبة 
يف املقرر، طبقا لت�زيع الدرجات كما جاء يف ت��سيف 

كل مقرر.
اأما اجلانب الثاين، وه� اجلانب االأخاقي، وه� 
وع��دم  الكلية  ول���ائ��ح  بق�انني  الطالبة  ال��ت��زام  م��دى 
اأوحت�يلها  تعهد  كتابة  اأو  نظر،  للفت  ي�ما  تعر�سها 

ملجل�س تاأديبي.

ما هي مقومات البيئة العلمية الأكادميية
لكل من الأ�صتاذ والطالب؟

يف  تتمثل  للطالبة  االأك��ادمي��ي��ة  البيئة  مق�مات  اأوال: 
درج���ة عالية من  وع��ل��ى  اأ���س��ات��ذة متخ�س�سني   وج����د 
الكفاءة، ووج�د خطط اأكادميية ومناهج درا�سية  تخرج 
املقررة  الكتب  وت���اف��ر  العمل،  �س�ق  يحتاجها  طالبة 
واالمتحانات،  التق�مي  اأ�ساليب  عدالة  مع  مقرر  لكل 

وا�ستخدام اأ�ساليب حديثة للتدري�س.
ثانيا: مق�مات البيئة االأكادميية بالن�سبة لع�س� 
تكن�ل�جيا  ت���اف��ر  يف  تتمثل  وال��ت��ي  ال��ت��دري�����س  هيئة 
العلمي  البحث  مق�مات  وت���اف��ر  احلديثة،  التدري�س 

من وج�د معامل وخمتربات... اإلخ.

ما تو�صيتك لزمالئك
من اأع�صاء هيئة التدري�ص؟

اأن��ه ميثل  اأن يعلم كل ع�س� هيئة تدري�س  بد  اأوال، ال 
دوره  اإل��ى  باالإ�سافة   التعليمية.  حماورالعملية  اأه��م 

الرب�ي واالإر�سادي.
والعمل  باالإخا�س  وزمائي  نف�سي  اأو�سي  ل��ذا 
بروح  والعمل  ومهام،  اأعمال  من  اإلينا  اأ�سند  فيما  هلل 
اأداء  واالإق��دام يف  والتفاوؤل  ال�احد، واحلما�س  الفريق 
واجلد  والن�شباط  اللتزام  اإل��ى  بالإ�شافة   الأعمال، 
يف العمل، ومتابعة ما ي�ستجد يف جمال تخ�س�سه، واأن 
تخ�س�سه،   تط�ر  يف  العلمي  ن�ساطه  خال  من  ي�سهم 

واأن ي�سارك بفاعلية يف خدمة املجتمع.
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منطقتنا

فضاءات

يحيى التيهاني

االأم��ر  امللكي  ال�سم�  �ساحب  افتتح 
تركي بن طال بن عبدالعزيز نائب 
ال�سبت  م�����س��اء  ع�����س��ر،  منطقة  اأم���ر 
»اإي��ف��ا 2018«  الفني  امل��ع��ر���س  امل��ا���س��ي 
للفن�ن«  م�سك  »معهد  نظمه  ال���ذي 

يتضمـن ورش فنية وندوات وحرف يدوية..
نائب أمير منطقة عسير يفتتح »معرض إيفا 2018«

ع�سر،  منطقة  اإم����ارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وذلك مبركز امللك فهد الثقايف بقرية 

املفتاحة باأبها. 
املعر�س، حيث  �سم�ه يف  وجت���ل 
ا���س��ت��م��ع اإل������ى ����س���رح ع����ن حم��ت���ي��ات 
االأعمال الفنية امل�ساركة التي مزجت 
ب���ني ت����راث م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر وف��ن���ن��ه��ا 

خ��ال  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  امل������راأة يف  ودور 
التجريدية  منها  فنية  م��دار���س  ع��دة 
والب�رتريه،  وال�اقعية  وال�سريالية 
ب����االإ�����س����اف����ة اإل��������ى ت����ظ���ي���ف ال���ق���ط 

الع�سري. 
و�سارك يف املعر�س اأكر من 100 
ف��ن��ان��ة م��ن ف��ت��ي��ات و���س��ي��دات منطقة 

ال���ات���ي ع��ر���س��ن 130 ل���ح��ة  ع�����س��ر 
ت�سكيلية و90 �س�رة ف�ت�غرافية.  

لفعالية  عر�سا  �سم�ه  �ساهد  ث��م 
اآل  ط��ارق  الفنان  نفذها  التي  »زف��ي��ف« 
زاهر، وهي فعالية فنية متكن امل�سارك 
ال�سياحية  اأب��ه��ا  م��ع��امل  م�����س��اه��دة  م��ن 
االفرا�سي  ال�اقع  تقنيات  خال  من 

ال��ت�����س���ي��ر  اأي   VR ب���اإ����س���م  امل����ع����روف 
وال��ت�����س���ي��ر اجل�����ي يف  ب���زاوي���ة 360، 
قالب فني تقني. بعد ذلك ح�سر �سم� 
االأمر تركي بن طال العر�س االأول 
اأنتجتها  ال��ت��ي  ع��م��ل«  »ي�����م  مل�����س��رح��ي��ة 
جمعية  بفرع  امل�سرحية  الفن�ن  جلنة 
الثقافة والفن�ن يف اأبها، وهي من فئة 

م�سرح »امل�ن�دراما« اأي املمثل ال�احد، 
ال�����ذي اأداه�������ا امل��م��ث��ل ف��ي�����س��ل مم���دوح 
واألفها يحيى العلكمي واأخرجها اأحمد 
ال�سروي.  يذكر اأن معر�س »اإيفا 2018« 
الفنية  ال���ر���س  م��ن  ع��دد  على  ي�ستمل 
وحما�سرات  باالأطفال  خا�سة  وور���س 

وندوات وحرف يدوية.
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منطقتنا

نائب أمير منطقة عسير يشدد على
هوية المنطقة في تنفيذ المشاريع

باأمانة ع�سر  لقاء حت�سريا  اأمر منطقة ع�سر،  نائب  االأم��ر تركي بن طال بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سم�  عقد �ساحب 
باالأمانة،  وامل�س�ؤولني  العم�م،  وليد احلميدي، ومديري  الدكت�ر  املنطقة  اأمني  باملنطقة، بح�س�ر  العمرانية  اله�ية  لتعزيز 

واملخت�سني مبجال الت�ساميم العمرانية.
جاء اللقاء على هام�س زيارة �سم�ه الأمانة منطقة ع�سر، حيث ناق�س اأهداف تاأ�سيل اله�ية العمرانية مبنطقة ع�سر، 
ومراحل تط�ير هذا امل�سروع ، اإ�سافة اإلى �سرورة اإعداد دليل ت�سميم امل�سهد املعماري ، لتح�سني ال�س�رة الذهنية للمنطقة؛ 
واأكد نائب اأمر املنطقة خال اللقاء اأهمية املحافظة على ه�ية املنطقة يف امل�ساريع املنفذة باملنطقة، و�سرورة تاأ�سيل ه�ية 

املنطقة يف امل�ساريع امل�ستقبلية.

مدير التعليم بمنطقة عسير
يفتتح مركز الموهوبات

بأبها وخميس مشيط
مركز  كركمان،  اآل  جل�ي  ع�سر،  مبنطقة  التعليم  ع��ام  مدير  افتتح 
امل�ه�بات باأبها وخمي�س م�سيط، بح�س�ر عدد من القيادات التعليمية 

يف املنطقة .
الرفيدي،اإجنازات  جن��اء  امل�ه�بات،  اإدارة  مديرة  وا�ستعر�ست 
من  للعديد  تنفيذ  مت  وم���ا  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���ال  وب��راجم��ه��ا  االإدارة 
ال�ر�س التدريبية التي ا�ستهدفت ما يقارب 4000 طالبة و600 من�سقة 
م�ه�بات ومعلمة وعدد من االأمهات، م�سرة اإلى اأن الربامج الن�عية 
على  تتم  وامل�ه�بات  امل�ه�بني  ورعاية  لتدريب  املراكز  يقدمها  التي 

اأيدي مدربني ومدربات متخ�س�سات يف هذا املجال.

ثالث تشـكيليات يستعرضن تجاربهن
في »فنون أبها«

قدمت ثاث فتيات �سع�ديات جتاربهن يف ا�ستثمار الفن الت�سكيلي الإعادة تزيني وجتميل 
م�اقع �سياحية ومقا�سد للزوار وذلك يف ندوة بعن�ان »الفن�ن الب�سرية.. اله�ية واملعا�سرة« 
اإم��ارة منطقة ع�سر ومعهد »م�سك  اأبها بالتعاون مع  الثقافة والفن�ن يف  نظمتها جمعية 

للفن�ن« يف قاعة املنتدى الثقايف باجلمعية.
الع�سري، جذبتها  القط  واأل���ان  اأن مفردات ونق��س  الت�سكيلية عفاف دعجم  وبينت 
منذ ال�سغر عندما راأته الأول مرة يف بيت اجدادها الطيني حتى كرب معها لتنقله لطالباتها 
والتعريف به داخل اململكة وخارجها، وا�ستعر�ست جتربتها يف املبادرة الفنية لتجميل وتزيني 
م�سرح حديقة »اأب� خيال باأبها« وحت�يله لقطعة فنية با�ستخدام اأ�سل�ب »امل�زاييك« الفنية.

ثم حتدثت اأريج حمدي ح�ل جتربتها يف حت�يل جدارية »حديقة االأندل�س« باأبها اإلى 
ل�حة فنية بط�ل 150 مرا ومب�ساركة ح�ايل 27 فنانا.

للفنانني  امليدانية  التجارب  من  ال�ستفادتها  بعر�س  العامر  منال  ال��ن��دوة  واختتمت 
ل��سع درا�سات حتليلية ت�سهم يف فهم طبيعة املجتمع واحتياجاته، م�سرة اإلى جتربة لها 
حتت ا�سم »حينا« وهي جتربة فنية تعليمية تتمح�ر ح�ل الطفل واملجتمع وتتناول ت�جهات 

متعددة يف الفن�ن مبنظ�ر ب�سيط يتنا�سب مع مرحلة الطف�لة.

زراعة عسير تنظم برنامجا تعريفيا
عن األعالف المركبة وآلية 

استخداماتها
نظم فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة ع�سر بالتعاون مع �سركة »اأرا�سك�«، 
وهي اإحدى ال�سركات ال�طنية املتخ�س�سة يف املنتجات الغذائية، برناجما تعريفيا 

مل�ساندة مربي املا�سية يف حمافظة خمي�س م�سيط.
اآل  معي�س  بن  علي  م�سيط  الزراعة مبحافظة خمي�س  مكتب  واألقى مدير 
دوا�س ، كلمة اأكد خالها على اأهمية اإتباع االأ�ساليب الغذائية ال�سحيحة املقدمة 
للم�ا�سي، والتي تنعك�س ب�سكل ايجابي على �سحة احلي�انات وج�دة اللح�م، اإلى 
جانب رفع مناعة احلي�انات ومقاومتها لاأمرا�س مما ي�ؤدي اإلى تخفي�س ن�سبة 

اخل�سائر االقت�سادية ووفرة اإنتاج اللح�م.

»البلدية والقروية« تعرف بنظام آلية طرح مشاريع
معالجة التشوه البصري للمقاولين

وا�سلت وزارة ال�س�ؤون البلدية والقروية بالتعاون مع اأمانة منطقة ع�سر يف ي�مها الثاين، تنظيمها ل�ر�سة العمل اخلا�سة 
بالتعريف بنظام اآلية طرح م�ساريع معاجلة الت�س�ه الب�سري اجلديد، وذلك على م�سرح االأمانة بح�س�ر اأمني منطقة ع�سر 
القحطاين  بندر  واملهند�ص  التمياط  �شعود  املهند�ص  القروية  و  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  وم�شت�شاري  احلميدي  وليد  الدكتور 

وقائدي حماور حت�سني امل�سهد الب�سري باأمانات املناطق اجلن�بية: ع�سر وجنران وجيزان والباحة والطائف.
وا�ستعر�ست ال�ر�سة االأهداف امل�سركة من مبادرات »مدينتي 2018« يف اأمانات املناطق اجلن�بية امل�ساركة، ومناق�سة اآلية 
طرح م�ساريع معاجلة الت�س�ه الب�سري، وكيفية تطبيق العمل بها مع مقاويل االأمانات اجلن�بية، و اآلية الدع�ات للم�ساريع يف 

اأمانات املنطقة اجلن�بية، واآلية تقييم العطاءات واملفا�سلة بني العطاءات الفنية املجازة.

ّ
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الرأي الجامعي

نصري
خيالية،  �سخ�سية  عن  دائما  يتحدث  ك��ان  ال��ق��رى،  اأح��د  �سيخ  اأن  يحكى 
األ��ف��ه��ا ل��ي��خ���ف ب��ه��ا اأب��ن��اء ق��ري��ت��ه اأ���س��م��اه��ا »ن�����س��ري« وي��ب��دع يف ت�س�ير 
يلقيها ل�حده كل ي�م ومل  التي  ال�سخ�سية  وال�سجاعة، لهذه  البط�لة 
ي�ستطع اأحد من �سكان هذه القرية مقابلة هذه ال�سخ�سية، ومتادى �سيخ 
اأ�سبح  للقرية، حتى  ي�سببه من م�سكات  القرية يف و�سف ن�سري وما 

الكل يهابه لغم��سه وغرابته عنهم.
اأن ن�����س��ري من  ح���ذره ك��ث��ر م��ن ع��ق��اء ال��ق��ري��ة ال��ذي��ن اكت�سف�ا 
خيال ال�سيخ وال ي�جد يف احلقيقة، وكان تربيره اأن ن�سري هذا يت�سلى 
يف  االأه���ايل  واأب���دع  واأحاديثهم،  م�سامراتهم  يف  القرية  اأه��ايل  بق�س�سه 
و�سف �سخ�سية ن�سري، بالرغم من عدم روؤيتهم له وكربت الكذبة التي 
ا�ستغلها بع�س االأ�سخا�س يف القرية، الذين اأح�س�ا بعدم وج�د �سخ�سية 
ن�سري اخليالية؛ لينفذوا بها عددا من االأعمال االإجرامية مثل ال�سرقة 

وال�سرب واإ�سعال احلرائق. 
للقرية  حقيقيا  رعبا  ميثل  اخليالية  ب�سخ�سيته  ن�سري  واأ�سبح 
و�سكانها؛ حتى اأ�سبح�ا ال ياأمن�ن على حالهم وال على اأنف�سهم، فكل 
جرمية حتدث يف القرية يتهم بها ن�سري الذي ي�سمع�ن به وبق�س�سه. 
�سعر �سيخ القرية باخلطر الذي ميثله ن�سري مل�سيخته ولقريته التي بداأ 
ت�سجر االأهايل من ال�سكن فيها؛ مما دعاهم لرك منازلهم ومزارعهم 

واالنتقال لقرى ومدن اأخرى خ�فا على حياتهم وحياة اأوالدهم.
وا�ستعملها  خياله  من  القرية  �سيخ  ابتكرها  التي  ال�سخ�سية  هذه 
ي�سع�ن  من  بيننا  اأن  على  متيقنني  جتعلنا  قريته،  يف  والربط  لل�سبط 
به  ليحقق�ا  ي��ري��دون  م��ا  منه  وينتق�ن  عنه  ويبحث�ن  ال��ك��ذب،  مل���اط��ن 
ناجحة  و�سيلة  ال��ك��ذب  يعتربون  الأن��ه��م  اإل��ي��ه��ا؛  ي�سع�ن  ال��ت��ي  االأه����داف 
األف  الإي��ج��اد  �سي�سع�ن  فاإنهم  وماآربهم،  واأطماعهم  اأهدافهم  لتحقيق 
)ن�سري(، وال يت�رع�ن يف اإعان الكذب الذي اأ�سبح يف ع�سرنا احلا�سر 
يقدم للنا�س على اأنه فن من فن�ن احلياة، يقدم�نه باأ�ساليب متعددة، 
وهمية  م�سالح  ليحقق  يتخذها؛  العاجز  و�سيلة  الكذب  ب��اأن  متنا�سني 
االإ�سامي  ديننا  اأن  من  الرغم  على  واال�ستمرار  البقاء  على  ت�ساعده 
الرجل  اأن  يتنا�س�ن  ولكنهم  اأ�سكاله،  بكافة  الكذب  عن  ينهانا  احلنيف 

يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

لقد الحظت اأن الكثر من املناق�سات 
وح��ت��ى ال��ع��ل��م��ي��ة م��ن��ه��ا اأ���س��ب��ح��ت يف 
عليها،  نقمة  ال��راه��ن��ة  جمتمعاتنا 
االأحيان  من  كثر  يف  تنتهي  بحيث 
ب��خ��اف ون�����زاع م��غ��اي��ر مل��ع��ن��ى امل��ث��ل 
ال��ق��ائ��ل اإن االخ��ت��اف يف ال����راأي ال 
ولاأ�سف  ولكن  ق�سية؛  لل�د  يف�سد 
مما  اإف�����س��ادا  يف�سده  ���س��ار  ال�سديد 
ج��ع��ل االأم��������ر يف ح��ي��ات��ن��ا ت��ت��ع��ق��د؛ 
لت�سبح مت�سابكة ومربزة ل�سل�كيات 
اإق�سائية يف املجتمع اأدَّت اإلى هيمنة 
اجلدال وال�سدام عليه وا�سمحال 

ة فيه. التح�سر والروؤى النررِّ
يعجبني رائد التن�ير االأوروبي 
يق�ل  عندما   Voltaire »ف���ل��ت��ر« 
ال��راأي ولكنني  اأختلف معك يف  »قد 
اأدفع حياتي مقابل حّقك يف التعبر 

عن راأيك«.

ف����االخ����ت����اف �����س����يء ط��ب��ي��ع��ي 
لبا�سهم  يف  يظهر  ق��د  الب�سر  ل��دى 
وه��ي��ئ��ات��ه��م وط��ب��ائ��ع��ه��م واأم��زج��ت��ه��م 
بهذا  وت���راءى  اآرائ��ه��م،  وخا�سة يف 
حكمة اهلل يف خلقه عرب هذا التن�ع 

الذي يكر�سه االختاف.
اأك���ر بهذه  اإع��ج��اب��ي  زاد  ل��ق��د 
تت�افق  اأن��ه��ا  راأي���ت  عندما  املق�لة 
مع ديننا االإ�سامي احلنيف، الذي 
اأداة  ال��راأي  جعل من االختاف يف 
الإنتاج احل�سارة والتناف�س الفكري 
وال����ت�����ج����ه ن���ح���� امل����ن����ظ�����ر وغ���ر 
امل��ن��ظ���ر يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، ف��ا���س��ت��ن��ارت 
اأوروب������ا م��ن ه���ذه ال��ق��ي��م واالأف���ك���ار 
لت�ؤ�س�س نه�سة غربية عمت اأرجاء 
ال���ع���امل ب��رم��ت��ه م���ن خ����ال اأف���ك���ار 
جم��دوا  وف��ا���س��ف��ة  مل��ب��دع��ني  واآراء 
التن�ع واالختاف يف اأعمالهم، من 

االإي��ط��ايل  وال��ع��امل  ال��ف��ن��ان  بينهم 
 Leonardo دافين�سي«  »ل��ي���ن��اردو 
الب�سرية  اأب��ه��ر  ال����ذي   da Vinci
ب��اإن��ت��اج��ات��ه يف ال��ر���س��م وال��ت�����س��ري��ح 
فتيل  بذلك  ُم�سعا  احلركة  وعلم 
االأوروبية منذ عام 1519،  النَّه�سة 
ب��ح��ي��ث اأن����ه ا���س��ت��ح��دث م���ن خ��ال 
مناهج  الت�س�ير«  »ن��ظ��ري��ة  كتابه 
والفكر  ال��راأي  يف  االختاف  تاأخذ 
الفكري؛  والتحليل  للتخيل  اآل��ي��ة 
رك��ي��زة  االآن  اإل�����ى ح���د  ف��اأ���س��ب��ح��ت 

اأ�شا�شية لا�شتنباط العلمي.
ال���راأي  يف  االخ��ت��اف  فلنجعل 
ون�ستغل  ال��ه��م��م  لتحريك  و�سيلة 
ه���ذه ال��ن��ع��م��ة ال��ت��ي ح��ب��ان��ا اهلل بها 
ل��ت��ف��ج��ر ال����ط����اق����ات االإب����داع����ي����ة 
العقانية يف جمتمعاتنا لل�سر بها 

نح� م�ستقبل اأف�سل.

هل االختالف في الرأي نعمة أم نقمة؟

د. عمر إبراهيم 
بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم
اإلعالم واالتصال

وطني دام نبضك
شريفة محمد العاطفي

ال�طن  الأر���س  فال�فاء  حقه،  ن�فيه  لن  قلنا  ومهما  ال�طن،  حب  عن  الكثر  وقلنا  قال�ا 
وترابه و�سام تفتخر به ال�سدور، وتاج يزين الهامات املثابرة بجد على االإخا�س وال�الء 

لل�طن، وال�سم� با�سمه عاليا على الدوام.

وال خر فيمن ال يحب باده
 وال يف حليف احلب اإن مل يتيم

 كل عام واأنت يا وطني بعز واأمن واأمان، كل عام واأنت من رفعٍة اإلى رفعة، ثمانية وثمان�ن 
ي�م  يف  ورخ��اء  وع��ز  واأم���ان  باأمن  والعلياء،  للمجد  فلت�ستمري  واحل��ي��اة،  العطاء  من  عاما 
ال�طن املجيد الذي نحتفل به يف كل عام؛ تاأكيدا حلبنا لهذا ال�طن واعرافا لباين جمدنا 
املغف�ر له باإذن اهلل امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي اأر�سى دعائم وطننا كالبنيان 

املر�س��س، اأ�سبحنا فيه اإخ�انا ي�سد بع�سنا بع�سا.
العزيز على قل�بنا ال  الي�م  اأحد يف تقدمي نف�سه فداء له، ويف هذا  وطننا ال يت�انى 
بد اأن نت�جه بال�سكر والتقدير جلن�دنا الب�ا�سل، على حدود وطنا الغايل، وندع�ا اهلل اأن 
يحفظكم ويزيدكم ثباتا وق�ة، ورحم اهلل �سهداء ال�طن فهم و�سام �سرف على �سدور اأهلهم 

وذويهم وكل اأبناء ال�طن.
حتية حمبة لكل من ي�ساهم يف بناء هذا ال�طن ويقدم جهده؛ ليك�ن هذا ال�طن عاليا 

بني اأوطان االأر�س. دمتم اأهل وطني ودام نب�سكم يخلد جمدا و�سجاعة.

 عندما تعانق األرض السماء
اأحيانا تك�ن احلروف هي بل�سم القل�ب 
عندما تتمرد االأ�سجان بدواخلنا، كلما 
اأدرك��ت حجم الزيف  تقدم الزمن كلما 
ب��ي م��ن جميع اجل��ه��ات،  ال���ذي يحيط 
ك��ل��م��ا اأدرك������ت م��اه��ي��ة االأ����س���ي���اء، كلما 
و���س��ادق  ه��� حقيقي  م��ا  ك��ل  اأن  اأيقنت 
ه��� ن����ادر ال����ج����د، ���س��ت��درك يف حلظة 
فارقة اأن اأغلب ما يدفع النا�س للحب، 
للب�ح  للبكاء،  لابت�سامة،  لل�سداقة، 
باالأ�سرار، لاقراب، ه� االحتياج بكل 
والرغبة  الطم�ح  الروتني،  تدرجاته، 
ب��ع��دم  ال�����س��ع���ر  اأو ح��ت��ى  ال��������س����ل،  يف 

اإل��ى  وان��ظ��ر  ونبكي.  فنتاأمل  االن��ت��م��اء، 
ثق  اأرواح��ه��م،  اإل��ى  ت�سل  اأعينهم حتى 
وال  م��ن��ف��ذا،  ل�سك�كك  ودع  ب��ح��د���س��ك، 
وبجميع  ب�سدق  يحبك  مب��ن  اإال  تثق 

حاالتك.
���س��ي��اأت��ي احل���ل���م يف م�����س��ك��اة ف��ج��ر، 
وعند ال�سبح تبت�سم االأماين ك�سجرتني 
اأن  يعلم�ا  اأن  دون  النا�س،  بينهما  مير 
خ�اطرنا  يف  رب:  يا  تتعانق،  جذورهما 
دع������ات ت��ق��ف ع��ن��د اأب������اب ك���رم���ك، قل 
لتك�ن،  ك���ين  وم�سيئتك  بقدرتك  لها 
اأع�سا�سها  تبني  طي�را  اأف��راح��ك  اأر���س��ل 

ال�سماء  ب��ع��ر���س  ت��ط��ر،  وال  ب�����س��دورن��ا 
وامتدادها ارزقنا راحة بال، ويقني باأن 
كل ما ندع�ا به �سياأتينا ول� بعد حني، 
بقل��بي،  م���ن  وق��ل��ب  رب  ي���ا  ق��ل��ب��ي  ف���رح 
وج�ه  يف  اخل��ر  عن  وابحث�ا  ابت�سم�ا، 

وابت�سامات من نحب.
ي�سنع�ن  ل��ل��ذي��ن  اخل���ر  ف�����س��ب��اح 
ومن  عظيما،  فرحا  ال�سم�س  ن���ر  م��ن 
ك�����ب ال��ق��ه���ة م���زاج���ا م��ن��ف��ردا ���س��ب��اح 
واإن مل  التي ال تذبل،  الن�سرة  ال���رود 
نب�س قلب،  امل��اء، �سباحكم  بعذب  ت��رو 

وعطر حرف.

د. إيناس أبو سالم
قسم اللغة العربية للطالبات  

 مرثية »عطر تربتك«
ت���اأج���ج ف�������ؤاد اجل���ن���دي ال�����س��ج��اع 
للحرب فجلجل،  املنادي  نادى  اأن  بعد 
و�سمر ال�س�اعد وهم�س ل�ساحه: هيا 
خليلي، حلق يف �سماء ال�طن، وا�سرخ 
بحقها  لي�س  يبتغيها  لل�سهادة  ب�س�ت 
يلهه  ���س��ب��اب��ة ومل  ت��ث��ن��ه  مم���اط���ل. مل 

ولده.
يحمي  اجلبهة  على  م�دعا  ذه��ب 
ال���ب���اد وي�����س���ن��ه��ا. ي�����س��ام��ر ال��ن��ج���م 

ي��ا ليلي؟ وكيف  االأه���ل  وي�����س��األ: كيف 
�سنخربك  نحن  تبكي؟  تكاد  التي  االأم 
�سربنا  فكاأمنا  ي��ا عمي  ع��دت  م��رة  ك��م 
�سليت  والي�م  النهر!  من  الظماأ  بعد 
قد  ال�سبح  الأن  الت�ديع؛  قبل  الفجر 
اأ�سرق من عينيك، تنام يف دع�اتنا اآمنا 
واأ�سبحت  دم��ك،  ن��زف  حتى  كالطر، 
�سهيدا حيا، والعدو ه� احلي ال�سريع.
وه����م يف عي�س  ال��ي��ت��ام��ى  خ��ل��ف��ت 

رغ��ي��د، وذه��ب��ت م���ؤم��ن��ا م���ح��دا وكنت 
واأن  �سريعا،  �سيذهب  العمر  ب��اأن  تعلم 

القرب عليك �سيك�ن و�سيعا.
واأن�����ت  ت���ط���اأه���ا  دار  وال����ف����ردو�����س 
روحك  وج��ه  يف  تهلل  والقمر  �سفيعا. 
ف���خ���را، وال�����س��م�����س ب�����ردت ل���ك رح��م��ة 
ال���رود لغربتك وعطر تربتك  فتغيب 
ي�ا�سيها. طبت �سهيدنا وطابت جنتك 

التي اأنت فيها.

منار عبداهلل
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الرأي الجامعي

ن�������س���اأن���ا ون���ح���ن ن�����س��م��ع م����ا ي������ردد ع��ن 
الدنيا  وال�سياحة يف ط�ل  ال�سفر  ف�ائد 
وع��ر���س��ه��ا، وب��داأن��ا نحن اأي�����س��ا ن��ك��رر ما 
ي��ق���ل��ه اخل�����رباء وع���اب���رو ال���ق���ارات عن 
اأر����س اهلل  ال�سفر وال��ت��ج���ال يف  م��ي��زات 
ال�ا�سعة، ولعّل اأكرها �سيتا ق�ل االإمام 

ال�سافعي رحمه اهلل:

تغرب عن االأوطان يف طلب العا  
و�سافر ففي االأ�سفار خم�س ف�ائد

ت�ف��رج ه��م واكت�س��اب معي�س��ة
وعل��م واآداب و�س�حب��ة م�اج��د

�سبع  لل�سفر  واأ���س��ب��ح  االأم����ر  ت��ط���ر  ث��م 
ف����ائ���د ب����دال م���ن خ��م�����س ه����ي: ت��ف��ري��ج 
العلم  وحت�سيل  ال���رزق  وط��ل��ب  ال��ه��م���م 
ال�����س��داق��ات  وت��ك���ي��ن  االآداب  وحت�����س��ي��ل 
االأ���س��ح��اب.  وزي����ادة  ال��دع���ة  وا�ستجابة 
قابلة  ال�سفر  ف�ائد  قائمة  اأن  راأي��ي  ويف 
ال����س���ت���ي���ع���اب م�����اال مي���ك���ن ح�������س���ره م��ن 
حدثنا  ال�سافعي  االإم��ام  اأن  اإال  الف�ائد؛ 
وب��اي��ا،  م�����س��اك��ل  لل�سفر  اأن  ع��ن  اأي�����س��ا 

فين�سد رحمه اهلل تعالى:

واإن قيل يف االأ�سفار ذل وحمنة

فوائد السفر ومصائبه
وقطع الفيايف واكت�ساب ال�سدائد
فم�ت الفتى خٌر له من حيات�ه

ب�دار ه��ان بي�ن وا�س وحا�س��د

ال�سفر  ف����ائ���د  ق��ائ��م��ة  دام����ت  ف��م��ا 
قائمة  فكذلك  ح��دود  با  للزيادة  قابلة 
امل�����س��ائ��ب. وه���ذه اآخ���ره���ا: ح��ي��ث ن�سرت 
جملة االأمرا�س املعدية املركزية للطب 
البي�ل�جي يف عددها االأخر هذا ال�سهر 
فنلندي�ن  باحث�ن  بها  قام  درا�سة  نتائج 
وب��ري��ط��ان��ي���ن ع���ن ان��ت�����س��ار اجل��راث��ي��م 
امل�سببة لاأمرا�س يف اأرجاء مبنى مطار 
هل�سنكي )عا�سمة فنلندا( والتي ت�جد 
يف كل مكان يرتاده امل�سافرون، يف اأماكن 
ج�ازات  فح�س  ومن�سدة  بالنقد  الدفع 

ال�سفر ومناطق لعب االأطفال.
ال���ت���ي  االأم�������اك�������ن  اأك��������ر  اأن  اإال 
ت���ع���ج ب���ال���ف���رو����س���ات ك���ان���ت االأوع����ي����ة 
البا�ستيكية التي ي�سع فيها امل�سافرون 
االأ�سعة  ب�ا�سطة  للتفتي�س  اأغرا�سهم 
والتي  املطار،  �سفرهم من خال  اأثناء 
تقريبا،  امل�سافرين  ك��ل  م��ن  مل�سها  يتم 
وم���ع���ظ���م اجل����راث����ي����م ه����ي ف���رو����س���ات 
ال���ربد، ويف  ن��زالت  تت�سبب يف م��ا ي�سبه 
فاحتماالت  وقائية،  خط�ات  اأي  غياب 

االإ�سابة باأمرا�س ناجتة عن فرو�سات 
امل�سافرون  يف�سرها  قائم وقد  املطارات 
ع��ل��ى اأن��ه��م ت��ل��ق���ا ال��ع��دوى ع��ن طريق 

العط�س اأو الكحة اأو اإجهاد ال�سفر.
بقي يل اأن اأذكر اأن من معجزات 
يحمل  ال���ذي  ال�سفر  دع���اء  االإ����س���ام 
يف ط��ي��ات��ه ك���ا اجل���ان���ب���ني ل��ل�����س��ف��ر: 
الف�ائد  على  فاحت�ى  وم���ره،  حل�ه 
امل�سلم،  بها  يدع�  التي  املرغ�بة منه 
وي�����س��ت��غ��ي��ث ب�����اهلل وي����ع�����ذ م���ن���ه م��ن 

ال�سرور الناجتة عنه.
اأن  عنهما  اهلل  ر�سي  اب��ن عمر  ع��ن 
ك��ان  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س���ل 
�سفر  اإل��ى  ا�ست�ى على بعره خارجا  اإذا 
الذي �سخر  »�سبحان  كرّب ثاثا ثم قال 
لنا هذا وما كنا له مقرنني واإنا اإلى ربنا 
ملنقلب�ن. اللهم اإّنا ن�ساألك يف �سفرنا هذا 
ال��رب وال��ت��ق���ى وم��ن العمل م��ا تر�سى، 
�سفرنا هذا واط��� عنا  ه��ّ�ن علينا  اللهم 
اأن���ت ال�����س��اح��ب يف ال�سفر  ب��ع��ده، ال��ل��ه��م 
نع�ذ بك  اإن��ا  اللهم  االأه���ل،  واخلليفة يف 
و�س�ء  املنظر  وك��اآب��ة  ال�سفر  وع��ث��اء  م��ن 

املنقلب يف املال واالأهل«.
واإذا رجع قالهن وزاد فيهّن »اآيب�ن 

تائب�ن عابدون لربنا حامدون«.

األستاذ الجامعي
مشهور العمري

خريج قسم اإلعالم واالتصال

تهديك احلياة يف حلظة مكافاأة فاخرة وثمينة يف مقتبل بدايات عمرك 
اجلامعي«،  »االأ���س��ت��اذ  حلمك.  خط�ات  اأول  لك  حتقق  ب��اأن  الع�سريني؛ 
لقب فاخر وثمني، ولكنه يف نف�س ال�قت ي�سعك اأمام مهمة لي�ست بتلك 
اللقب  ه��ذا  اإدارة  يف  واحلكمة  وال��ق���ة  اجلهد  منك  وتتطلب  ال�سه�لة 
واإدارة من تقف اأمامهم بكل رحمة وم�دة، تبعث يف عق�لهم حب العلم 

واملعرفة. املهمة �سعبة ويف بدايات الطريق يت�سح كل ذلك.
غادرت اأبها ب�داع حمب فرح؛ لتحقيق ما يريد، ترافقه دع�ة االأب 
وفرح االأم و�سعادة االأ�سقاء وتهاين االأ�سدقاء وتربيكات الغرباء، كانت 
لقلبي خر معني ولعقلي اأعظم م�ساند. وحمبة االآخرين دليل من اهلل 
على عظم القلب واملهمة. ق�سيت يف اجلامعة اأربع �سن�ات كانت احلكاية 
ي�ما  ه���ادئ، وعقل مل يخر  ذا مظهر  وث��ق��ة، طالبا  ه��دوء  بكل  تن�سج 

ال�سدام مع اأحد.
م�ست احلكاية �سريعا وكما كانت الدنيا دوما تفرقك عمن حتب 
وت�سعد مبعرفتهم. كان خيار الفراق ه� اخليار ال�حيد املطروح والذي 

البد منه.
يف ذلك ال�سباح اأتى االت�سال وكنت كالعادة يف مقر هذه »ال�سحيفة 

املذهلة« ثم غادرنا وكتب اهلل لذلك اخلر والربكة.
���س��ان��دين، �سكرا ل��اأ���س��دق��اء واالأخ�����ة يف »اآف����اق« و  �سكرا لكل م��ن 

»املركز االإعامي«.
وللت� بداأت احلكاية حني كنت تظن باأنها انتهت.

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

ا����س���ت���ق���ب���ال  ح�����ف�����ل  حت���������س����ر  مل  »مل 
اأ�ستفيد؟«،  »واإي�س  اجل�اب  امل�ستجدين« 
»طيب تعلم ما معنى هذا احلفل؟«، »ال، 

ولكن قال�ا يل!
»اأريد اأن اأنتقل من هذه ال�سعبة اإلى 
ج��دا،  �سديد  االأ���س��ت��اذ  االأخ����رى،  ال�سعبة 

هكذا قال�ا يل«!
»فاإذا قد يك�ن االآخر �سديدا؟«، »ال 

ال�سباب قال�ا يل«.
ح�������س����ر  ع����ل����ى  ت�������اظ������ب  ال  »مل 

»ح�س�ر  العملية؟« اجل�اب.  املحا�سرات 
على الفا�سي، هكذا قال�ا يل«!

ح�����������س������ر  ع����������ن  ت��������ت��������اأخ��������ر  »مل 
امل���ح���ا����س���رات؟«، »امل���ه���م ال��ت��ح�����س��ر ك��ذا 

قال�ا يل«!
»غيابك عن املحا�سرات بدا ظاهرا 
وق�����د حت�����رم م����ن االخ����ت����ب����ار؟«، »ال ل��ن 

يح�سل، كذلك قال�ا يل«!
يكفي  »اأال  ت���ذاك���ر؟«،  اأال  »ط���ي���ب.. 
مذاكرة ليلة االختبار؟، اأي�سا قال�ا يل«!

الف�سلية  االأع����م����ال  يف  »درج����ات����ك 
الدرجات  على  �سي�ؤثر  وه��ذا  منخف�سة 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة وب����ال����ت����ايل ع���ل���ى امل�����ع�����دل«، 
النهائية  االخ��ت��ب��ارات  يف  ه��ذا  »�ساأع��س 

هكذا قال�ا يل«!
»لي�س املراد جمرد النجاح، بل ال بد 
الف�سل  م��ن معدل ع��ال ج��دا حتققه يف 
االأول لتبني عليه معدلك النهائي«، »ال 

املهم النجاح.. هكذا قال�ا يل«! 
يجد  حتى  هكذا  اجل����اب  وي�ستمر 
وقد  اأكادمييا،  مف�س�ال  نف�سه  الطالب 
ا�ستنفذ جميع الفر�س املتاحة له ب�سبب 

»قال�ا يل«. 
ت����ردد  ���س��ب��ه ج��م��ل��ة  »ق�����ال������ا يل« 
ال�سحر،   وق��ع  لها  الطلبة،  األ�سنة  على 
يبادروين بها تعليا منهم الأي خمالفة 

اأو م�سكلة اأكادميية منهم.
الغم��س،  ي�سته�يهم  ممن  والأين 
فاإين اأهيم  يف عامل اخليال �س�قا ملعرفة 
ه����ؤالء اخل��ارق��ني ال��ذي��ن اأح��اط���ا علما 
واالأنظمة  الل�ائح  فتخط�ا  ���س��يء،  بكل 

واألغ�ها مبجرد كلمات.
وم������ا ه������ذا ال����ت����اأث����ر ال���ع���ج���ي���ب يف 
لهم  ان��ق��ادوا  عنهم حتى  املتلقني  نف��س 
كاملن�مني مغناطي�سيا وما هذه ال�سط�ة 
رئي�س  با�سم  ليتكلم�ا  امتلك�ها؛  التي 
ال��ق�����س��م وال���ك��ي��ل وال��ع��م��ي��د ب���ل وم��دي��ر 

اجلامعة.
حني  ميتلك�نها  وج��ه  �سفاقة  واأي 
يقع الطلبة يف ورط��ات مل تنفعهم فيها 
حتى  معرفتهم  اأري���د  ال  ؟  ت�جيهاتهم 
ا�ستمر يف ج� الت�س�يق واملغامرة؛ لكن ال 

بد من ال�س�ؤال!1
اأك��ر غم��سا لدى  وياأتي اجل���اب 
ال�����س��ب��اب؛ ف����ي����زداد ال��ت�����س���ق مل��ع��رف��ت��ه��م 
قد  الطالب  الأن  تعقيدا؛  االأم��ر  ف��ي��زداد 
اإل��ى جرف هار فانهار به  اأن��ه ركن  اأيقن 

فاأ�ساع م�ستقبله وحطم اآماله. 
التحرير  لرئي�سة  ���س���ؤال  يل  ب��ق��ي 
�سين�سر؟  هل  املقال  هذا  العام،  وامل�سرف 

ملاذا؟ ال�سباب قال�ا يل.

»قالوا لي«!
أ. د. أحمد

بن محمد الحميد 
كلية الشريعة وأصول الدين

أيام الوطن 
د. حسن أحمد 
طالع آل طالع 

كلية العلوم اإلدارية

ال��ذي  العظيم  الكيان  ذل��ك  ال���ط��ن 
ننعم بخراته واأمنه وتاحم اأبنائه 
مع قيادتهم؛ لنك�ن معاً يدا واحدة 
نبني ال���ط��ن ون��ك���ن م��ع��ا ���س��د كل 
من ت�س�ل له نف�سه النيل منه ومن 
ت�سرق  حياة  ه�  وال�طن  مقدراته. 
كل ي�م بحب متجدد، وطم�ح يكرب 
وع���زمي���ة ت�����زداد ل��ل��ب��ن��اء وال��ت��ط���ي��ر 

والتاحم. 
بحبهم  واإدارات  وم�ؤ�س�سات  اأف����رادا  اجلميع  ليعرب  وط���ن.  كلها  فاأيامنا 
العميق ووالئهم العظيم. ي�م ال�طن فر�سة لنفخر بذلك املجد الذي عم ن�ره 
جميع الباد يف 21 جمادي االأولى 1351 )23 �سبتمرب 1932(. وا�ستمر العطاء 
املجد.  وه��ذا  العز  لهذا  والثمان�ن  الثامنة  اجلميلة  الذكرى  اإل��ى  و�سلنا  حتى 
الكيان  ه��ذا  اأف���راد  جميع  من  اجله�د  وتكاتف  الرحمن  ب��اإذن  العطاء  وي�ستمر 

ال�سامخ الثابت رغما عن كل حاقد وحا�سد.
فكلنا لل�طن نحميه بتقدمي اأرواحنا فداء له؛ ولذلك تعبرنا عن حبنا 
لها  ت�سهد  وال��ت��ي  امل��ي��ادي��ن  يف  االأف��ع��ال  اإل��ى  ال�سعارات  يتعدى  ل�طننا  ووالئ��ن��ا 
جبال احلد اجلن�بي رعدا وبرقا، وت�سهد لها روؤية وطن واإجن��ازات عز وفخر، 
وي�سهد لها اأمن وا�ستقرار تغنت به اأمم �سادت وبادت وعانت من ويات احلروب 

والقاقل والفنت. 
وقيمنا  وت�سرفاتنا  اأع��م��ال��ن��ا  يف  حل��ظ��ة  ك��ل  يف  ت�سكننا  احل��ق��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
اأداء  يف  واالأم��ان��ة  ال�طن  حب  على  تنعك�س  اأن  يجب  ت�سرفاتنا  كل  واأخاقنا. 
االأعمال، واحلر�س على كل ما فيه خدمة ورقي هذا ال�طن املعطاء تعك�س حبنا 
ل�طننا. مبادراتنا ووعينا باأهمية كل اإن�سان يف هذا ال�طن تعك�س حبنا ل�طننا. 
حر�س  ل�طننا.  حبنا  يعك�س  ا�ستثناء  با  للجميع  ليك�ن  ال�طن  ه��ذا  تهيئة 
ال�سركات وامل�س�ؤولني على تنفيذ املبادرات الن�عية خلدمة كل فرد من اأفراد هذا 
الوطن اجلميل يعك�ص حبهم لوطنهم. انخراط ال�شباب يف جميع الأعمال با 

ا�ستثناء يعك�س حبهم ل�طنهم. 
والعزم،  احل��زم  قيادة  وبقيادته؛  العظيم  ال�طن  بهذا  الأنف�سنا  فلنبارك 
هذا  تعدى  وق��د  اأبنائه،  جميع  من  العظيم  احل��ب  بهذا  ال�طن  لهذا  ولنبارك 

احلب كل احلدود لي�سمل حب االأ�سقاء واالأ�سدقاء لهذا ال�طن املعطاء.
فكم هي جميلة هذه اللحمة داخليا وخارجيا، فهي ق�ة وهي عز وهي فخر. 
فلتع�س يا وطننا فخر االأوطان، ولتبقى كما قال �سيدي �سلمان »ح�سنا ق�يا لكل 

حمب للخر وحمب لدينه ووطنه«.

العدد 234  |  27 محرم 1440  |  07 أكتوبر 2018



ثقافة

لؤلؤة الحمود.. إشارة مضيئة
في عالم الفن التشكيلي

شوق يحيى

طريقة  الفنان  يتخذه  حر  اإب���داع  الفن 
للتعبر عما يراه ويفكر فيه وي�سعر به 
الفنان  ق��ال  فكما  تقليدي،  غ��ر  ب�سكل 
»اإن  بيكا�س�  بابل�  االإ���س��ب��اين  الت�سكيلي 
الفن مي�سح عن الروح غبار احلياة« فه� 
ل�حة اإبداعية تعك�س ب�سكل جمايل واقع 
احلياة فرى وي�سمع من خالها النا�س 
اأو  نقل  لي�س جمرد  فه�  واقعهم،  اإيقاع 
ك�نه  ل��ذل��ك  ي�ساف  ب��ل  ف��ق��ط،  ت�س�ير 

ن�شاط ذهني تركيبي ي�شنع اجلمال.
احلم�د  ل���ؤل���ؤة  ال�سع�دية  الفنانة 
الفن  امل�سيئة يف عامل  االإ�سارات  اإح��دى 
اململكة  م�ست�ى  ع��ل��ى  لي�س  الت�سكيلي 
فح�سب، بل على م�ست�ى العامل، �سنحت 
ملحاورتها  ممتعة  فر�سة  »اآف���اق«  يف  لنا 

ح�ل جتربتها الفنية ف�جدناها اإن�سانة 
مم���ل����ءة ب����االب����داع واحل���م���ا����س، ت��ر���س��م 
ال��ده�����س��ة ع��م��ا ت����د ال��ت��ع��ب��ر ع��ن��ه ول��ه��ا 

طم�ح ال ينتهي يف العطاء.

لوؤلوؤة احلمود ا�صم ملع يف عامل
الفن الت�صكيلي، هل لنا اأن نتعرف 

على لوؤلوؤة الفنانة؟
والر�سم  للفن  ب��داأت من �سغري حمبة 
ول���ك���ن مل ي��ح��ال��ف��ن��ي احل�����ظ ب���درا����س���ة 
على  اأع��ت��م��د  اأن  اأرغ�����ب  مل  الأين  ال��ف��ن 
علم  م��ن  تخرجي  وبعد  فقط،  اله�اية 
العربي  للخط  اجن��ذب  ب��داأت  االإجتماع 
ب�����س��ك��ل خ���ا����س مم����ا دف���ع���ن���ي ل���درا����س���ة 
وو���س��ائ��ل  اجل��راف��ي��ك�����س  ت�سميم  جم���ال 
ماج�ستر  وبعدها  املرئية،  االإت�����س��االت 
و����س���ائ���ل االإت���������س����ال امل���رئ���ي���ة، ال���ه����اي���ة 

والدرا�سة جعلتني اأعرف الطريق الذي 
اأود اأن انتهجه بالفن.

هل ن�صاأت يف بيئة فنية اأم كان 
الفن لديك جمرد هواية؟

اأع��ت��م��د على  اأن  اأ����س���اأ  ك���ان ه���اي��ة ومل 
ال���ه����اي���ة ف��ق��ط ت����اأث����رت ب���اأم���ي امل��ح��ب��ة 
ر�سمهم  وك��ان  ال��ك��ربى  واأخ��ت��ي  للر�سم 
ج���م���ي���ل. وال���������دي ك������ان حم���ب���ا ل��ل��ع��ل��م 
وتاأثرنا  ال��ق��راءة  كثر  وك���ان  وامل��ع��رف��ة 
بذلك. يف نظري البيت املثقف له تاأثر 
بتقدمي  ورغبته  الفنان  �سخ�سية  على 

اأعمال ذات قيمة.

ما املالمح وال�صمات اخلا�صة
التي متيز اأعمالك عن غريك

من الفنانني؟

اأو عن  ت��ت��ح��دث ع��ن��ي  ل��ي�����س��ت  اأع���م���ايل 
الك�ن  روؤي��ة  بل عن  م�ساعري اخلا�سة، 
ب��ع��ني ب���اح���ث ول���ه���ذا اأح���ب���ذ ال��ت��ج��ري��د 
اأو  ال��ل���ن  ���س���اء  بالعنا�سر  واالإخ���ت���زال 
غ�����ره، اأع����م����ايل ن��ت��ي��ج��ة ب��ح��ث وت���اأم���ل 
وتعتمد على عل�م عدة ونظريات تتعلق 
ول��ي�����س��ت متمركزة  وال��زخ��رف��ة  ب��اخل��ط 
ع��ل��ى ال�����ذات ب���ل ع��ل��ى ع��اق��ة االإن�����س��ان 

بالك�ن كله.

ما الإ�صافات اخلا�صة بك
يف الفن الت�صكيلي لإبراز مالمح 

املجتمعات العربية و الإ�صالمية؟
ق��دم��ت ف��ن ي��ن��ب��ع م��ن اأ���س��ال��ة فكرية 
الراكمي  الفكر  ه��ذا  ال���ق��ت  وبنف�س 
االإ���س��ام��ي ال����ذي ا���س��ت��ف��دت م��ن��ه ك��ان 
فكرا منفتحا على كافة العل�م مل ينبذ 

اأي منها، بل ا�ستفاد منها وبنى عليها، 
الفكر والفن ولكني  ا�ستفدت من هذا 
مل اأكرره بل ط�رته باإ�سل�بي اخلا�س 
يفيد  اأن  واأمت��ن��ى  منه  الكثر  تعلمت 

من بعدي.

هل هناك عالقة مبا�صرة
بني عواطف الفنان وانفعالته 

ال�صخ�صية واأفكاره، وبني اأعماله 
الفنية؟

ل��ي�����س ب��ال�����س��رورة اأن ي��ع��رب ال��ف��ن عن 
امل�����س��اع��ر ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر، ك��م��ا اأ���س��ل��ف��ت 
ب�سكل غر  ول��ك��ن  امل�����س��اع��ر  اأح���اك���ي  ال 
مبا�سر للم�ساعر تاأثرها باختيار ال�سكل 

والل�ن.
للعقل  واآخ��ر  للم�ساعر  فن  هناك 
الفنانني اجته�ا  اأ�سهر  للروح، حتى  اأو 

متقدمة  م��راح��ل  يف  البحت  للتجريد 
ال��ف��ن��ي��ة الأن���ه���م ن�سج�ا  م���ن ح��ي��ات��ه��م 
اأع����م����ااًل ق��ل��ت فيها  ف��ك��ري��ا واأن���ت���ج����ا 
ال��ع��ن��ا���س��ر ل��ت�����س��ب��ح خ��ط���ط��ا واأ���س��ك��ال 

هند�سية مثل م�ندريان مثا.

لك ح�صورك املميز على ال�صعيد 
العاملي والعربي يف الفن الت�صكيلي، 

حدثينا عن ذلك ؟
م�ساركتي فخر كبر الأنها با�سم بادي 
وممتنة  الكثر  اأعطتني  التي  احلبيبة 
اإث���راء يف  م��ن  امل�ساركة بدعم  ه��ذه  الأن 
وه�  الأرام��ك���،  عبدالعزيز  امللك  مركز 
جميعا  به  نفخر  ال��ذي  الثقايف  ال�سرح 

لي�سم ثقافات واإبداعات العامل.
مل يكتف�ن يف اإث��راء بجذب ثقافة 
العامل للمملكة ولكن بدعم االإب��داع يف 
الي�م  نحن  اململكة،  خ��ارج  عاملي  ن�ساق 
حمظ�ظ�ن يف ال�قت الذي نعي�س فيه 
الأن الفن اأ�سبح �سرورة لت�سكيل اله�ية 

ال�طنية داخل الباد وخارجها.

هناك قيمة نوعية يرتكها
الفن يف نف�ص الفنان ما يوؤثر
على اأعماله، ما هي فل�صفتك 

اخلا�صة حول ذلك؟
ال ف��ائ��دة م��ن ع��ل��م اأو ف��ن ال ت��اأث��ر له 
وبحث  ت��اأم��ل  ح��ال��ة  فني  النف�س،  على 
االأحد  ال�احد  باهلل  واإمي��اين  مت�ا�سل 
اأ�سمى  اأجد  ه� ما يحفزين الأعمل وال 
من هذا الن�ع من الفن الأعرب فيه عن 
اإمي��اين. واأنا اأ�سعى يف فني الإيجاد ن�ع 

من الت�ازن وال�سام الداخلي.

هل هناك �صخ�صية معينة كان لها 
اأثر عليك يف م�صريتك الفنية؟

ت��ع��ل��م��ت م���ن اأم�����ي م��ع��ن��ى ال���ت���ف���اين يف 
العمل،  التفاين يف  اأب���ي  وم��ن  ال��ع��ط��اء، 
ق��اب��ل��ت ���س��خ�����س��ي��ات اأع��ج��ب��ت ب��ه��ا مثل 
اخل��ط��اط��ني ال���ذي���ن ي�����س��ع���ن الأق�����س��ى 
درج�������ات اجل����م����ال يف خم��ط���ط��ات��ه��م، 
مثل  فنية  �سخ�سية  من  باأكر  ت��اأث��رت 
ال����ذي قابلته  ال�����س��اي��غ  ���س��م��ر  ال��ف��ن��ان 

عندما كنت طالبة.

ما الر�صالة التي ترغبني
يف اإي�صالها للمتلقني من خالل 

اأعمالك الفنية؟
العمل الفني يخلق ح�ار ح�ل حمت�اه، 
اأو �سامتا،  قد يك�ن هذا احل���ار فعليا 
اأمت��ن��ى اأن اأك�����ن ق��د وف��ق��ت ل��ن���ع من 

االإبداع امل�ؤثر اإيجابيا واملري فكريا.

هل ميكن ا�صتثمار الفن الت�صكيلي
يف اإي�صال ر�صالة الدين الإ�صالمي؟

لي�ست  عاملية  ر�سالة  االإ�سامي  الدين 
تاريخيا  امتد  اأو مكان معني قد  لعرق 
اأن  اأع��ت��ق��د  ال  ال�سبب  ل��ه��ذا  وج��غ��راف��ي��ا 
اأن يك�ن من دعاة الدين  الفنان ميكن 
خ��ل��ط  اأح����ب����ذ  ال  دوره،  م��ن��ه��م  ول���ك���ل 
االأم�����ر؛ ه��ن��اك ف��ن يعرب ع��ن االإمي���ان 
وقد يك�ن له تاأثر اإيجابي ولكن املهم 
ولدرجة  ونقيا  خال�سا  الفن  يظل  اأن 

من احلرية باالإبداع.
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سؤال األسبوع

رنا مشبب
وعبير حمود الشهراني

م�سطرد  ب�����س��ك��ل  االأف������راد  ط��م���ح  ي�ستمر 
امل��راح��ل العلمية واالأك��ادمي��ي��ة؛  يف ول���ج 
االأنظار  تتعلق  مرحلة  تنتهي  اأن  فقبل 
الدواعي  تتفاوت  تليها،  بالتي  والعق�ل 
وال����دواف����ع يف ذل����ك ح�����س��ب ط��ب��ي��ع��ة كل 
جمتمع والظروف املجتمعية التي متيزه 
عن غره، رغم اأن غايات العلم يجب اأن 

تك�ن واحدة يف كل االأح�ال والظروف.
اأ�سبح  »اآفاق« طرحت هذا ال�س�ؤال: هل 
االلتحاق بالدرا�سات العليا »بر�ستيجا اجتماعيا؟« 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ب��ه��دف ت�سليط 
ال�����س���ء ع��ل��ى اأه�����داف ال��رق��ي يف �سلم ال��درج��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وه���ل ه��� م��رت��ب��ط ب��ال��رغ��ب��ة يف امل��ع��رف��ة 
االإ�سهام  وبهدف  ال�سخ�سي  امل�ست�ى  على  والتط�ر 

يف نه�سة ومناء املجتمع.

مطلب أساسي
اأحمد  �سارة  االإع��ام واالت�سال  الطالبة بق�سم  تق�ل 
ال��ع��ل��ي��ا تتطلب  ف���ال���درا����س���ات  ب��ت��ات��ا،  اأظ����ن ذل���ك  »ال 
اأن يجهد نف�سه الأجل  جمه�دا، وال ي�جد من يريد 
الرب�ستيج، بل اأ�سبح نيل الدرا�سات العليا مطلبا 
على  ال�ظائف  ح�سر  بعد  اأ�سا�سيا 
العالية  وال�سهادات  اخل��ربات  ذوي 
امل��ج��ت��م��ع يطلب  ف��اأ���س��ب��ح غ��ال��ب��ي��ة 
ال�سهادات العليا حتى يتمتع بال�ظيفة املرم�قة 

واحلياة العلمية املن�س�دة«.
من جانبها اعتربت طالبة االت�سال اال�سراتيجي، 
يتعلق  ال  االأم�����ر  اأن  ال�����س��ه��راين،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ح�����س��ة 
الرغبة  لديه  مبن  يتعلق  واإمن��ا  االجتماعي  بالرب�ستيج 
اإكمال  اإقبال من الفتيات على  يف التعليم، وقالت »هناك 
درا�ساتهن  العليا، والرغبات وراء ذلك تنح�سر يف اأ�سباب 

جمتمعية وعلمية«.
 

زيادة المعرفة
م�ساعل  واالت�����س��ال  االإع����ام  بق�سم  ال��ط��ال��ب��ة  واع��ت��ربت 
املاج�ستر هي درجة علمية عالية  درا�سة  اأن  القحطاين 
ن���ع من  اأن��ه  ورغبة يف زي��ادة معرفة ه��ذا ال�سخ�س، كما 
البع�س  يجعل  اأن  »ميكن  واأ���س��اف��ت  ال��ذات��ي؛  اال�ستثمار 
ه�  العليا  ال��درا���س��ات  على  للح�س�ل  اأه��داف��ه  �سمن  من 

التفاخر والرب�ستيج«.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا اع���ت���ربت ط��ال��ب��ة االإع�����ام واالت�����س��ال، 
اأن هناك من ي�سعى لنيل ال�سهادة  العن�د �سع�د الربيعي 
لطلب العلم واال�ستزادة منه وال��س�ل اإلى طم�حه؛ حبا 
و�سغفا بالعلم، معتربة اأن ذلك حق م�سروع يت�سابق اإليه 
كل طم�ح، م�ؤكدة يف ال�قت ذاته اأن هناك من ي�سعى اإلى 
كن�ع  العليا  ال�سهادات  على  احل�س�ل  يف  االآخرين  تقليد 

من الرب�ستيج اأمام املجتمع.

زيادة الوعي 
بدورها اعتربت طالبة الرجمة واللغات، ندى ع�سري 
من  اأن  اإل���ى  م�سرة  »بر�ستيج«  االأم����ر   اأن  ت��رى  ال  اأن��ه��ا 
الرب�ستيج  اإل��ى  النظر  دون  من  �سي�ا�سل  الطم�ح  لديه 
عل�م  ق�سم  م��ن  الطالبة  ال���راأي  وت�افقها  االج��ت��م��اع��ي. 
احلا�سب، ربى القحطاين يف ك�ن ذلك ال يعد »بر�ستيجا« 
اأن ذلك يدل على زيادة معدل ال�عي  اجتماعيا، معتربة 
التعليمي والرغبة يف احل�س�ل على الدرا�سات العليا لنيل 

مراتب وظيفية مرم�قة.

ضرورة 
تعميم  �سعيد  ره��ف  اجلغرافيا،  بق�سم  الطالبة  ورف�ست 
»اأ�سبحت  وقالت  وج�دها،  اأك��دت  اأنها  اإال  الظاهرة،  هذه 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ����س���رورة ق�����س���ى وب��دون��ه��ا ال ي��ك���ن 
ال�سخ�س عاملا اأو مثقفا؛ �سحيح اأنه اأمر اإيجابي، م�ساألة 
احل�س�ل على �سهادة عليا، لكنها لي�ست ال��سيلة ال�حيدة 

بالطبع«.
اأما طالبة نظم املعل�مات، خرية �سعيد القحطاين 

فقالت »نعم، اأ�سبح احل�س�ل عليها للتفاخر«.

أدبيات العلم
وقالت طالبة االإعام واالت�سال، دالل الفريح، اأن هناك 
من يتغر �سل�كه وتعامله مع االآخر مبجرد ح�س�له على 

�سهادة عليا، ويت�هم اأنه خمتلف عن بقية الب�سر.
كلما  االإن�سان  اأن  العلم  اأدب��ي��ات  يف  »نتعلم  واأ�سافت 
زاد يف العلم وح�سل على �سهادة اأعلى كلما ازداد ت�ا�سعا 

وحت�سنت اأخاقه وا�ستنار بها«.
كما اأو�سحت اأن �سهادة املاج�ستر اأو الدكت�راه، كما 
قال عنها غازي الق�سيبي يف كتابه »حياة يف االإدارة«،  ال 
اأو  الفطنة  اأو  بالذكاء  غ��ره  عن  ميتاز  حاملها  اأن  تعني 
النباهة، ف�سا عن النب�غ اأو العبقرية بقدر ما تعني اأن 
واالإمل��ام مببادئ  وال�سرب  يتمتع بقدر من اجللد  حاملها 

البحث العلمي فقط«.
     

»كاريزما«!
واالت�����س��ال،  االإع����ام  بق�سم  الطالبة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
اأ���س��م��اء ع���ب���داهلل االأح���م���ري »ه���ن���اك ع���دد م��ت������س��ط من 
االأ�سخا�س هم فقط من ينال�ن الدرا�سات العليا لتمّهد 
لهم طريق اأحامهم، ولزيادة العلم والثقافة العالية يف 
اأنف�سهم وهي مرحلة مهمة يتمن�نها منذ ال�سغر، وتعترب 

كالروة لدى من ميتلكها.
»بر�ستيج«  ال���  ع��ن  يبحث�ن  م��ن  فهم  االأغلبية  اأم���ا 
ل��ه��م  ت�������س���اف  ال����ت����ي  »ال�����ك�����اري�����زم�����ا«  اأو  االج����ت����م����اع����ي 
ه��ذا  ب���اأن  البع�س  راأي  لك�سب  واأي�����س��ا  ول�سخ�سياتهم، 
ال�سخ�س قد و�سل ملرحلة الُرقي والتط�ر، ولاأ�سف هذا 

ما يحدث االآن يف الغالب«.

مرتب  أفضل
وقالت الطالبة من ذات الق�سم �سروق عبداهلل القحطاين 
ال�سهادة  اآخر، فاأ�سبحت  العليا طابعا  امل�ؤهات  »اكت�سبت 
رات��ب��ا  وب��ال��ت��ايل  اأف�����س��ل؛  وظ��ي��ف��ي  ل������س��ع  �سمانا  العليا 
الفرد  ملكانة  حم��ف��زاً  العليا  ال�سهادة  فاأ�سبحت  اأف�����س��ل. 
ب�سيطة  ن�سبة  ت��ك���ن  اأن  »مي��ك��ن  واأ���س��اف��ت  امل��ج��ت��م��ع«.  يف 
العليا  امل���ؤه��ات  على  احل�س�ل  تعترب  املجتمع  من  ج��دا 
»بر�ستيج«؛ لكي ي�سار لها بالبنان وتتفاخر بهذه امل�ؤهات 

يف جمتمعها«.

هل أصبح
االلتحاق 
بالدراسات العليا

»برستيجا« 
اجتماعيا؟
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

مشهور العمري
م�سه����ر العم���ري ه���� اأحد ط���اب ال�سحاف���ة والتحري���ر االإلكروين 
بق�سم االإعام واالإت�سال، وقد بداأ من مرحلة ال�سفر، وهذا ال يعيبه، 
يف ال�سحاف���ة، حي���ث ب���داأ �سباق املهنة من �سحيفة اآف���اق، الى اأن و�سل 

الى درجة متميزة من املعرفة واملهارة يف جمال ال�سحافة.
وكان زميلنا م�سه�ر من ن�سيب جامعة �سقيقة )اأم القرى( حيث 
مت م�ؤخ���را تعين���ه فيه���ا معيدا، مم���ا يثب���ت اأن الطال���ب اأو الطالبة يف 
ق�س���م االإع���ام واالت�س���ال يتخرج ولدي���ه معارف ق�ي���ة يف التخ�س�س 

ومهارات مهنية يف املجال التطبيقي لاإعام.
وال باأ����س هن���ا اأن اأذكر ق�سة طريفة م���ع م�سه�ر عندما كان معنا 
بالق�س���م وبال�سحيفة، ففي اأحد االأيام كنت مبكتبي ب�سحيفة »اآفاق«، 
وج���اء م�سه����ر ي�ستف�سر عن م��س�ع ما؛ وبع���د اأن اأجبته على �س�ؤاله، 
طلبت منه طلبا غريبا جدا، ولكنه معتاد مني، حيث �سبق اأن مار�سته 

فقط مع الطاب الذين ا�ست�سف منهم م�ستقبا واعدا.
كان يف الي�م ال�سابق قد اأهداين االأ�ستاذ الدكت�ر ع��س اإبراهيم 
ع���دة كت���ب م���ن اإ�سداراته وكانت م�ج����دة على مكتب���ي،  فاأخذت اأحد 
ه���ذه الكت���ب واأعطيت���ه مل�سه����ر، فقال م���اذا تريد من���ي اأن اأفع���ل بهذا 

الكتاب ال�سخم؟
ابت�سم���ت وقلت له »اريدك ان تق���راأ هذا الكتاب الليلة وتاأتي غدا 
وق���د قراأت���ه، فابت�سم بدوره، وق���ال »اب�سر دكت�ر«، وفع���ا جاأين الي�م 
التايل فرحا باأنه قد قراأ هذا الكتاب الذي ت�سل �سفحاته الى ح�ايل 

300 �سفحة؛ وبقدر �سعادة م�سه�ر، كانت �سعادتي اكر.

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

المستشار المشرف العام
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

الهيئة األكاديمية
د. ساعد ساعد

د. مريم العجمي
أ. نورة عبد القادر عامر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
سلطان عوض العسيري
علي أحمد آل سعيد

عادل عبد الرحيم العقيد

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

رئيسة التحرير
أصايل سالم القحطاني

هيئة التحرير الطالبية
شوق يحيى الشهري
عبير حمود الشهراني
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

مرام علي كداش
رناد سرحان بهران

جوهرة عبيد الشهراني
رنا مشبب القحطاني

عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران
موسى محمد آل شاهر القحطاني

عماد عامر عسيري
أسامة سفر آل مشعل

سعود محمد علي عسيري
عبد اهلل آل ظاهر

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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العالم من حولنا

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس مشمسمشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

26-3826-3926-3927-38 27-4023-3923-3723-3723-3823-3714-1613-2613-2614-26        14-26

غائم مشمس
ماطر

غائم 
ماطر مشمس مشمس

العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018 الصفحة األخيرة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

أصايل سالم القحطاني
رئيسة التحرير

هنيئا لإلعالم
»ال يزال املرء َعاملًا َما طلََب الِعلم، فاإذا ظّن اأنه قد علم،فقد َجِهل«

يف ع���امل الي����م ال���ذي تعل���� في���ه متطلبات التمي���ز واجل����دة، ويف كل حني 
تخرج علينا منظمات التحكيم والتقييم القائمة على اأمرالتعليم ب�شروط 
عالي���ة الدق���ة، والت���ي عربه���ا حت�س���ل امل�ؤ�س�س���ات التعليمية عل���ى اإعراف 
يوؤك���د ج���ودة ما تقوم به؛ ومم���ا يقيم وفق تلك ال�شروط امله���ارات املت�شلة 

مبخرجات امل�ؤ�س�سة ومدى تطابقها مع مطل�بات �س�ق العمل.
واالإع���ام من التخ�س�س���ات التي ت�سهد تط����رات متتالية وعاجلة 
خا�س���ة يف املج���ال املهن���ي التطبيقي، فما ع���اد يكفي الكت�س���اب املهارة اأن 
يدر����س الطالب املقررات ب�سكل نظ���ري بحت، بل البد من ت�فر فر�س 
ل���ه للتدري���ب العمل���ي التطبيق���ي؛ وق���د اأ�سب���ح التدري���ب املي���داين اأحد 
املتطلب���ات االأ�سا�سي���ة ل�سقل مهارات طلبة االإعام، كما يف التخ�س�سات 

التطبيقية االأخرى.
 واإنطاق���ا م���ن هذه املقت�سيات، فقد و�س���ع معايل مدير اجلامعة 
روؤي���ة جدي���دة للتدري���ب العمل���ي، اميان���ا من���ه باأهمي���ة ذل���ك و�سرورته 
لتمك���ني الطلب���ة م���ن تطبي���ق م���ا اكت�سب����ه م���ن معرف���ة نظري���ة خال 
الف���رة الدرا�سي���ة؛ فق���د وج���ه معالي���ه بفت���ح جم���ال التدري���ب الدويل 
لط���اب وطالب���ات ق�سم االإعام واالت�سال، وه� ما �سي�سكل نقلة ن�عية 
كب���رة ومهم���ة ببطاب والطالب���ات، �ستحقق اإ�ساف���ة عظيمة يف جمال 
رف���ع م�ست����ى امله���ارات واملعرفة له���م، وت�ساعدهم على تنمي���ة قدراتهم 
وكفاءته���م العلمي���ة والعملي���ة، مما يك�سبه���م ثقة بذواته���م، ويرفع من 
م�ست����ى حتملهم للم�س�ؤولية، تهيئة لهم للخ���روج اإلى ميادين واأ�س�اق 

العمل وهم اأكر ثقة ورغبة يف االإجناز والتميز. 

آفاق طالبية

على غرار »الحوت األزرق«
تحذيرات من تطبيق جديد 

يدفع األطفال لالنتحار
االأم����ر، من  اأول��ي��اء  امل��دار���س الربيطانية  العديد من  ح��ذرت 
كثرين  واإ���س��اب��ة  اأط��ف��ال  النتحار  اأدت  االنت�سار  وا�سعة  لعبة 
انت�سرت  الربيطانية،   the Sun ل�سحيفة  ووفقا  باالكتئاب. 
مبثابة  وه���  املراهقني،  بني  كبر  ب�سكل  دوك��ي«  »دوك��ي  لعبة 

تطبيق للم�اعدة.
تبداأ  م��ا  �سرعان  لكنه  مبهجة،  ب�س�رة  التطبيق  وي��ب��داأ 

اللعبة يف اأخذ طابع �س�داوي، يدفع املراهقني لاكتئاب.
وتتحدث بع�س �سخ�سيات اللعبة عن اإ�سابتها باالكتئاب 
ورغبتها يف االنتحار، ثم تظهر يف م�ساهد الحقة بعد اإقدامها 

على االنتحار بالفعل.
واأو�سح اأولياء اأم�ر، اأن اأبناءهم اأقدم�ا على االنتحار بعد 
اأن حمل�ا اللعبة على ه�اتفهم، كما ذكرت اأم اأن ابنها اأخربها 

باأنه بات يخاف من اللعبة قبل انتحاره.
جدير بالذكر اأن اللعبة مت حتميلها خم�سة مايني مرة، 

منذ اإطاقها يف �سبتمرب 2017.

العدد 234  |  27 محرم 1440  |  07 أكتوبر 2018


