
أمير عسير يدشن فعاليات »ملتقى عطاء التطوعي«
تركي  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
اأمر  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  طييال  بن 
ميينييطييقيية عيي�ييسيير، الأربييييعيييياء املييا�ييسييي مبقر 
التطوعي،  عطاء  ملتقى  فعاليات  الإمييارة 
ممثلة  خييالييد  املييلييك  جامعة  تنظمه  اليييذي 
بييعييمييادة �ييسييوؤون الييطيياب، وذليييك بح�سور 
الدكتور  الأ�ييسييتيياذ  اجلامعة  مييدييير  مييعييايل 
فييالييح بيين رجييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي، وعيييدد من 

من�سوبيها.
وعييييير �يييسيييميييوه يف بييييداييييية الييتييد�ييسيين 
عييين �ييسييكييره لييلييجييامييعيية وكيييافييية الييقييائييميين 
ملتقى  كيياأول  امللتقى  واإقيياميية  تنظيم  على 
افرتا�سي اإلكرتوين يقام خلدمة جمالت 
اليييتيييطيييوع، ميي�ييسيييييدا بييجييهييود اجلييياميييعييية يف 
خيييدمييية جميييييالت اليييتيييطيييوع عييير خمتلف 
باخلدمات  �سموه  اأ�ساد  كما  تخ�س�ساتها، 
دائما  التي حتر�ص  املجتمعية  والفعاليات 
على اإقامتها اإ�سافة اإلى مهامها التعليمية 

والأكادميية 
اجلامعة،  مدير  معايل  �سكر  بييدوره 
لهذا  وتد�سينه  رعايته  على  الأميير  �سمو 
امللتقى واهتمام �سموه ودعمه الاحمدود 
وجمالتها،  اأن�سطتها  مبختلف  للجامعة 
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يف  اجلامعة  تاأثر  باأهمية  اإميانه  وكذلك 
اإحييدى  املجتمعية  ال�سراكة  واأن  حميطها 
اأهييييم وظييائييفييهييا، لفييتييا اإلييييى اأن اجلييامييعيية 
كيياإحييدى مييوؤ�ييسيي�ييسييات هيييذا الييوطيين املعطاء 
تييييويل خيييدمييية املييجييتييمييع وكيييافييية جميييالت 
اإلييى  �سعيا منها  كييبييرا  اهييتييمييامييا  الييتييطييوع 
التي   »2030 اململكة  »روؤيييية  ودعييم  حتقيق 
اإلييى زيييادة عييدد املتطوعن من 11  تطمح 

األفا اإلى مليون متطوع.
اإقيييياميييية هييذا  كييمييا بييين اليي�ييسييلييمييي اأن 
يف  اجلامعة  اإ�سهام  بيياب  ميين  تيياأتييي  امللتقى 
دعيييم الييعييمييل الييتييطييوعييي و�ييسيينيياعيية الييوعييي 
رواد  وتيياأهيييييل  ومتييكيين  و�سناعة  باأهميته 
وثقافته  قيمه  وتر�سيخ  التطوعي  العمل 
وا�ييسييتيي�ييسييراف امليي�ييسييتييقييبييل يف هيييذا الجتيييياه، 
وذلك من خال تقدمي مبادرات تطوعية 
اإلى  م�سرا  وال�ستدامة،  بالبتكار  تت�سم 
حييوار  جل�سات  ب�سموله  يتميز  امللتقى  اأن 
عمل  وور�يييييص  تييدريييبييييية  ودورات  ونييقييا�ييص 
بطابع افرتا�سي للعمل التطوعي؛ لتت�سع 

امل�ساحة وهام�ص امل�ساركة والفائدة.
تاأ�سي�ص  م�ست�سار  اأو�ييسييح  جهته  من 
املييييراكييييز الييتييطييوعييييية وميييديييير الأنيي�ييسييطيية 

الثقافية والجتماعية باجلامعة الأ�ستاذ 
الييهييدف  اأن  الييقييحييطيياين،  رائيييييد عيياييي�ييص 
اإي�سال  كيفية  يف  يتمثل  للفكرة  الرئي�ص 
ر�ييسيياليية اليييتيييطيييوع، وذلييييك لييلييميي�ييسيياهييميية يف 
وروؤيييييية   »2030 املييمييلييكيية  »روؤيييييييية  حتييقيييييق 
اجلامعة اأي�سا يف ن�سر ثقافة التطوع اإلى 
اأكر �سريحة ممكنة، م�سرا اإلى اأن فكرة 
كانت  اإلييكييرتونيييييا  امللتقى  تنظيم  تطبيق 
بييلييغ عييدد  ذلييييك، حيييييث  الأجيييييدر لتحقيق 

امل�ساركن قرابة 2٥00 م�سارك.
منطقة  اأمييير  �سمو  د�ييسيين  ذلييك  بعد 
عييي�يييسييير انييييطيييياق امليييليييتيييقيييى عيييير حيي�ييسيياب 
اجلييياميييعييية الييير�يييسيييميييي مبيييوقيييع الييتييوا�ييسييل 
الجتماعي »تويرت« اإيذانا ببدء فعالياته، 
افرتا�سية  حييوارييية  بجل�سة  بيييداأت  والييتييي 
الواقع  التطوعية  »الييفييرق  حمييور  تناولت 
فيما  �سموه  وحييديييث  مب�ساركة  وامليياأمييول« 
العمل  وتطلعات  »�سندكم«  مببادرة  يتعلق 
ميييوؤكيييًدا على  عيي�ييسيير،  الييتييطييوعييي مبنطقة 
اليييييدور املييهييم الييييذي قييدمييتييه اجلييامييعيية يف 
انيييطييياق ودعيييييم تييلييك املييييبييييادرة، وميي�ييسييًرا 
اإلييى  ي�سعى  »�سندكم«  عمل  فريق  اأن  اإلييى 
لتقدم خدماتها  ب�سكل موؤ�س�سي  اعتمادها 

اأن  اأكييد على  ور�سمي، كذلك  وا�سح  ب�سكل 
جهاتها  مبختلف  �ست�سعى  ع�سر  منطقة 
يف   2030 اململكة  روؤيييية  وحتقيق  دعييم  اإليييى 

حمور العمل التطوعي.
املقامة  الأولييييى  اجلل�سة  واخييتييتييمييت 
نييائييب وزييير  بيييياإدارة ميين م�ست�سار مييعييايل 
للتنمية  الجييتييميياعييييية  والييتيينييمييييية  الييعييمييل 
حممد  بيين  نا�سر  الييدكييتييور  الجتماعية 
الييعييمييل  قييمييييي�ييسييان، ومييي�يييسييياركييية وزيييييير  اآل 
الدكتور  ال�سابق  الجتماعية  والتنمية 
علي بن اإبراهيم النملة باحلديث عن دور 
الأنظمة والقوانن يف حتفيز عمل الفرق 

التطوعية
امللتقى  يف  الثانية   اجلل�سة  وناق�ست 
حميييور »الييتييطييوع ميين خيييال روؤييييية 2030« 
مبيي�ييسيياركيية مييدييير مييركييز الييتييميييييز لتطوير 
امللك  بجامعة  الييربييحييييية  غيير  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
فهد للبرتول واملعادن الدكتور هتان زين 
الييعييابييدييين تييوفيييييق، وذليييك بييعيينييوان »معيار 
اإدامة لإ�سراك املتطوعن«، وكذلك مدير 
عام الإدارة العامة للتطوع يف وزارة العمل 
م�ساعل  الأ�ييسييتيياذة  الجتماعية  والتنمية 
اأي�سا  اجلل�سة  يف  �ييسييارك  كما  مييبييارك،  اآل 

�سفر التطوع ال�سعودي الأ�ستاذ نواف بن 
بيياإدارة الأمن العام ملوؤ�س�سة  اآل زايد،  علي 
اليي�ييسييبيييييعييي اخليييريييية الييدكييتييور حيي�ييسيين بن 

حممد اآل �سرمي.
هيييييذا، ود�يييسييين راعيييييي مييلييتييقييى عييطيياء 
التطوعي كتاب 100 مبادرة تطوعية، الذي 
باجلامعة  الطاب  �ييسييوؤون  عمادة  اأنتجته 
وييي�ييسييمييل ميييبيييادرات جمييتييمييعييييية، وثييقييافييييية، 
و�سياحية، و�سحية، واإعامية، وتعليمية، 
الطاب  �ييسييوؤون  عميد  اأكييد  حيث  وتقنية، 
الكتاب  اأن  ع�سيد  اآل  عييبييداهلل  الييدكييتييور 
نتاج اجتماعات حت�سرية، تلتها م�سابقة 
حتييفيييييزييية ليييطييياب وطييياليييبيييات اجلييامييعيية، 
وكذلك ور�ص واقعية وافرتا�سية للتدريب 
وت�سميم املبادرات التطوعية حتى و�سلت 
وفرزها  ت�سفيتها  متييت  مييبييادرة   33٥ اإلييى 
عر فريق متخ�س�ص مع مراعاة معاير 
واأثرها  تطبيقها،  واإمكانية  الفكرة  اإبييداع 

املجتمعي.
ويف ختام فعاليات التد�سن مت تكرمي 
اأميييير املنطقة،  اجلييهيية الييراعييييية ميين قييبييل 
الييتييقيينييي«، وا�ستلم  الييتييحييول  »�ييسييركيية  وهيييي 
اليييييدرع نيييييابيية عيينييهييم مييديييرهييا الييتيينييفيييييذي 

تكرمي  احلمادي، ومت  عبدالعزيز  املهند�ص 
التعلم  عييمييادة  للفعالية،  التقني  ال�سريك 
الإلكرتوين، وا�ستلم تكرميها عميد التعلم 

اللكرتوين الدكتور فهد الأحمري.
امللتقى  هام�ص  على  اأقيييييم  اأنيييه  يييذكيير 
دورتان تدريبيتان اخلمي�ص املا�سي؛ الأولى 
�ييسييبيياب خر  وقيييف  رئييييي�ييص موؤ�س�سة  نييفييذهييا 
بعنوان  ها�سم  حممد  عثمان  املهند�ص  اأميية 
»ا�ييسييتييداميية الييفييرق الييتييطييوعييييية«، والييثييانييييية 
ومدير  التطوعية  املراكز  تاأ�سي�ص  مل�ست�سار 
بجامعة  والجتماعية  الثقافية  الأن�سطة 
امللك خالد الأ�ستاذ رائد عاي�ص القحطاين، 
بييعيينييوان »كيييييف تييدييير وتييفييهييم فييريييق عملك 
التطوعي«، اإ�سافة اإلى ور�ستي عمل الأولى 
نفذتها وكيلة عمادة �سوؤون الطاب ل�سطر 
الييطييالييبييات بيياجلييامييعيية اليييدكيييتيييورة فيياطييميية 
املبادرات  »�سناعة  بعنوان  ع�سري  �سعبان 
تدفع«  اأن  دون  »تطوع  وور�سة  التطوعية«، 
الييتييوجيييييه والإر�يييسييياد  مييركييز  عييلييى  للم�سرف 
الدكتور  باجلامعة  الطاب  �سوؤون  بعمادة 

خ�سران بن عبداهلل ال�سهيمي.

عبد العزيز رديف

اكتش��ف العلم��اء م��ا وصف��وه بأن��ه أق��دم ورم 
س��رطاني في التاريخ، وقد عث��روا عليه في عظام 

سلحفاة عاشت قبل 240 مليون سنة.
 Daily Mail »وذك��رت صحيفة »ديل��ي ماي��ل
البريطاني��ة أن هذا االكتش��اف يس��لط الضوء على 
تط��ور األم��راض الس��رطانية الت��ي عان��ى وال يزال 

يعاني منها ماليين البشر على مر العصور.
وأوضحت الصحيفة أن األطباء عثروا على الورم 
في عظم فخذ الس��لحفاة، وشبهوه ب� »ساركوما 
العظم« التي تصيب البشر في أيامنا هذه؛ وصرحت 
»يارا هريدي«، أس��تاذة العل��وم في متحف التاريخ 
الطبيعي في برلين بأن هذا االكتش��اف يقدم أدلة 
على أن األورام السرطانية بدأت بالظهور في فترة 
مبكرة من العصر الترياسي، وأن السرطان ليس عيبا 
فيس��يولوجيا حديث��ا، بل هو نقطة ضع��ف متأصلة 

في تطور البشرية.
يش��ار إلى أن��ه يتم تش��خيص نح��و 550 حالة 
إصاب��ة جدي��دة بس��رطان العظ��م كل ع��ام ف��ي 
المملك��ة المتح��دة وحده��ا؛ وتعتبر الس��اركوما 
العظمية النوع األكثر ش��يوعا من سرطان العظام، 
ويمكن أن يتطور في أي مكان في الجسم، وعادة 

ما يصيب المراهقين والشباب.

اكتشاف أقدم ورم سرطاني في التاريخ العالم
 +
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حمل توقيع سمو ولي العهد على القطعة األخيرة منه بعبارة »فوق هام السحب«

المملكة تنجح في إطالق القمر السعودي لالتصاالت
ممثلة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأعلنت 
يف مييدييينيية امليييليييك عييبييد الييعييزيييز لييلييعييلييوم 
ال�سعودي  القمر  اإطييياق  عيين  والتقنية، 
من  بنجاح   ،SGS-1 لات�سالت  الأول 
على  للف�ساء  الفرن�سي  غييويييانييا  مييركييز 
ميين اليي�ييسيياروخ »اأريييييييان ٥«، الييييذي وقييع 
امللكي الأمر حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب 
رئييييي�ييص جمييليي�ييص الييييييوزراء وزييييير الييدفيياع، 
له  الأخييييرة  القطعة  عييلييى  اهلل،  حفظه 

بعبارة »فوق هام ال�سحب«.
وزييير  معايل  اأو�ييسييح  املنا�سبة  وبييهييذه 
الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية رئي�ص 
عييبييدالييعييزيييز  املييلييك  مييدييينيية  اإدارة  جمييليي�ييص 
لييلييعييلييوم والييتييقيينييييية امليييهييينيييد�يييص خييياليييد بيين 
الإجنييييياز  هييييذا  اأن  اليييفييياليييح،  عييبييدالييعييزيييز 
الييذي  الكبر  للدعم  نتاجا  يعد  الوطني 
يييحييظييى بيييه قييطيياع الييبييحييث والييتييطييوييير يف 
اململكة من لدن خادم احلرمن ال�سريفن 
�سعود  اآل  عييبييدالييعييزيييز  بييين  �ييسييلييمييان  املييلييك 
اهلل،  حفظهما  الأمييين،  عهده  ويل  و�سمو 
ليييروؤيييية اململكة  اإطييياقيييه حتييقيييييقييا  ويييياأتيييي 
التقنيات  توطن  اإلييى  تهدف  التي   2030
املحتوى  اململكة، وزيادة  ال�سرتاتيجية يف 
املييحييلييي، ومتييكيين اليي�ييسييبيياب اليي�ييسييعييودي من 
جمال  يف  املتقدمة  التقنيات  على  العمل 

تطوير وت�سنيع الأقمار ال�سناعية.
ميييين جيييانيييبيييه اأ�ييييسيييياد نيييائيييب الييرئييييي�ييص 
اليييتييينيييفيييييييذي لييي�يييسيييركييية ليييوكيييهيييييييد ميييارتييين 
بالعاقات  اإدواردز،  ريييتيي�ييسييارد  الييدولييييية، 

ال�يييسيييرتاتيييييييجييييييية اليييتيييي تيييربيييط اليي�ييسييركيية 
باململكة العربية ال�سعودية.

وقال »ياأتي جناح اإطاق هذا القمر 
مع  عاقاتنا  يف  مهمة  كخطوة  ال�سناعي 
والتقنية  للعلوم  العزيز  امللك عبد  مدينة 
واململكة العربية ال�سعودية، وهي عاقات 
والتقنية  والييعييلييوم  البييتييكييار  عييلييى  قييائييميية 

وتنمية املوارد الب�سرية«.
ال�سعودي لات�سالت  القمر  وت�سمن 
�سركة  مييع  بالتعاون  تييطييويييره  اليييذي جييرى 
لوكهيد مارتن، تاأهيل عددا من املهند�سن 
الييتييي تعتمدها  املييعيياييير  اليي�ييسييعييودييين وفيييق 
الييي�يييسيييركييية مليينيي�ييسييوبيييييهييا يف جييميييييع ميييراحيييل 
خييرات  نييقييل  بييهييدف  والخييتييبييار،  الت�سنيع 
بتقنيات  اخلييا�ييسيية  والخييتييبييارات  الت�سنيع 
واملخ�س�سة  ال�سخمة  ال�سناعية  الأقييمييار 

لات�سالت الف�سائية يف املدار الثابت.
ات�سالت  تاأمن  اإلييى  القمر  ويهدف 
نطاق  على  عالية  �ييسييرعييات  ذات  ف�سائية 
وطنية  ا�سرتاتيجية  كخطة   Ka-Band
لييتييلييبييييية احيييتييييييياجيييات امليييميييليييكييية، وتيييقيييدمي 
متطورة  مبوا�سفات  الت�سالت  خدمات 
ل�يييسيييتيييخيييداميييهيييا مييييين قييييبييييل اليييقيييطييياعيييات 
احلييكييومييييية، ومبييوا�ييسييفييات جتييارييية لبقية 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�ييسييط  ال�سرق  مناطق 
واأوروبييا واأجييزاء كبرة من اأفريقيا واآ�سيا 
الو�سطى، كما يهدف اإلى تطوير القدرات 
املحلية واملوارد الب�سرية وخلق فر�ص عمل 

يف جمال �سناعة الف�ساء.
وييييييحيييييتيييييوي اليييييقيييييمييييير اليييي�ييييسييييعييييودي 



كلمة معالي مدير 
الجامعة في ملتقى 

عطاء التطوعي

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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يهدف  ونافع  خييررّ  كل عمل  ت�سجع  اأ�س�ص  على  الباد  هييذه  ُبنيت 
اإلى خدمة الدين والوطن والإن�سانية ول يختزل الذات يف اإطارها 
املحدود واإمنا ينطلق اإلى العناية بكل ما ي�سهم يف خدمة املجتمع 
ويحقق له احلياة الكرمية وال�ستقرار ويدعم التنمية، ومن ذلك 
وو�سعت  الكرمية  الباد  هييذه  دعمتها  التي  التطوعية  الأعييمييال 
الإطييار  يف  توظيفها  ت�سمن  ووا�سحة  حمييددة  واأطيييرا  اأ�س�سا  لها 
وجيياءت  منها،  الإيجابية  الأهيييداف  ويحقق  املجتمع  يخدم  الييذي 
العمل  لتجعل   ،2030 الطموحة  ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤييية 
التطوعي اأحد اأهم اأولوياتها م�ستهدفة رفع اأعداد املتطوعن من 

11 األفا اإلى مليون متطوع قبل حلول عام 2030.
يف  تت�سابق  اختافها  على  الوطن  موؤ�س�سات  بييداأت  هنا  وميين 
للتطوع من  الييواقييع موؤمنة مبا  اأر�ييص  الييروؤييية على  هييذه  ترجمة 
قيمة وطنية واإن�سانية عظيمة، ومن ذلك ما تقدمه جامعة امللك 
خالد ميين اهتمام يف هييذا اجلييانييب عيير �سور ومييبييادرات متنوعة 
روؤييية خادم  ومت�سقة مع  للتطوع  العظيم  الييدور  ومتعددة مدركة 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل وويل 
عهده الأميين �ساحب ال�سمو امللكي الأميير حممد بن �سلمان بن 
من  كبرين  واهييتييمييام  بدعم  ومنطلقة  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن طال بن عبدالعزيز اأمر 
اجلامعة  دعييم  على  اهلل،  حفظه  يحر�ص  اليييذي  ع�سر،  منطقة 
اأن�سطتها ويوؤمن باأهمية تاأثر اجلامعة يف حميطها واأن  ورعاية 

ال�سراكة املجتمعية اإحدى اأهم وظائفها.
عمادة  تنفذه  الييذي  التطوعي  للعمل  »عييطيياء«  ملتقى  ييياأتييي 
الكرمية  الرعاية  بهذه  اليوم  ويحظى  باجلامعة  الطاب  �سوؤون 
مب�ساركتهم  اجلامعة  تعتز  مميين  الكثرين  وح�سور  ومب�ساركة 
هذا  يف  وا�سعة  وخييرة  اأهمية  ذات  اأ�ييسييميياء  وي�سكلون  وح�سورهم 
الوعي  و�سناعة  التطوعي  العمل  دعييم  يف  اإ�سهاما  ياأتي  اجلانب، 
باأهميته و�سناعة ومتكن وتاأهيل رواد العمل التطوعي وتر�سيخ 
خال  ميين  الجتييياه  هييذا  يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  وثقافته  قيمه 

تقدمي مبادرات تطوعية تت�سم بالبتكار وال�ستدامة.
كما اأن هذا امللتقى يت�سم باأنه ي�ستمل على جل�سات حوار ونقا�ص 
ودورات تدريبية وور�ص عمل ويتميز باأنه ملتقى افرتا�سي للعمل 

التطوعي ومن هنا تت�سع امل�ساحة وهام�ص امل�ساركة والفائدة.
ويف هذه املنا�سبة التي تو�سك اأن تنطلق فيها اإحدى املبادرات 
الوطنية املهمة ممثلة يف مبادرة »ملتقى عطاء للعمل التطوعي« 
ي�سرين اأن اأكرر ال�سكر لكم يا �سمو الأمر وللم�ساركن واحل�سور 
الكرام وللزماء يف جامعة امللك خالد ويف عمادة �سوؤون الطاب 
اهلل  ن�ساأل  التي  املوفقة  الوطنية  اجلهود  هييذه  على  خا�ص  ب�سكل 
الإن�سان  بناء  الإيجابي يف  الأثر  لها  واأن يكون  بالنجاح  يكللها  اأن 

وتنمية الوطن.
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

لات�سالت، الذي �سيتم اإدارته وت�سغيله 
والييتييحييكييم بيييه عييير كيييييوادر وطيينييييية، على 
حيييميييولييية ميييتيييعيييددة احلييييييزم تيييوفييير قييييدرة 
الثانية،  يف  بت  قيقا   34 تتعدى  مرورية 
الييكييفيياءة  عييالييييية  �سم�سية  األيييييواح  وكييذلييك 
اإجمالية  بييقييدرة  الييطيياقيية  بتوليد  تييقييوم 
تتجاوز 20 كيلوواط، كما يحتوي القمر 
على وحدة معاجلة ت�سمح بتغر اإعدادات 

الإ�يييسيييارة اليي�ييسيياعييدة والييهييابييطيية، ووحيييدة 
تيييوزييييع قيييييادرة عييلييى متييرييير التيي�ييسييالت 
بيين امليي�ييسييتييخييدميين دون عييبييور املييحييطييات 
الأر�سية. كما يحمل حموله لات�سالت 
لها�سات  خم�س�سة   Ka-Band لنطاق 

اإحدى �سركات عرب�سات.
لات�سالت  ال�سعودي  القمر  وميتاز 
بيييا�يييسيييتيييخيييداميييه لأنييييظييييميييية دفييييييع هييجييييينيية 

تقليل  يف  �ساعدت  وكيميائية(  )كهربائية 
وزن الييقييميير وزييييييادة عييمييره الفييرتا�ييسييي، 
اأطيييينييييان وعيييميييره  يييبييلييغ وزنييييييه ٥.6  حيييييييث 
الفييرتا�ييسييي اأكيييرث ميين 20 عيياًمييا، وكذلك 
لات�سالت  متقدمة  تقنيات  ا�ستخدامه 

الآمنة والت�سالت املقاومة للت�سوي�ص.
لات�سالت  ال�سعودي  القمر  ويعد 
الف�سائية  لات�سالت  قمر  اأول   SGS1

مميييليييوك لييلييمييمييلييكيية، ويييييقييييدم تييطييبيييييقييات 
متعددة ت�سمل ات�سالت النطاق العري�ص 
الت�سالت  وتوفر  الآميينيية  والتيي�ييسييالت 
املنكوبة،  واملناطق  النائية  �سبه  للمناطق 
ل قيييدر اهلل، وييييدعيييم هيييذا الييقييميير اليييذي 
خييال  ميين  بييه  والييتييحييكييم  ت�سغيله  �سيتم 
حمطات اأر�سية يف اململكة البنية التحتية 

لقطاع الت�سالت.
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أمير عسير يدشن المراكز الصحية المناوبة في المنطقة
تركي  الأميييير  ع�سر  منطقة  اأمييير  د�ييسيين 
بن طال بن عبدالعزيز، الأربعاء املا�سي، 
املراكز ال�سحية املناوبة على مدار 24 �ساعة 
�سحي  مييركييز  يف  وذليييك  ع�سر،  منطقة  يف 

املنهل مبدينة اأبها.
مرئيا  عر�سا  �ساهد  و�ييسييولييه  وفيييور 
عييين امليييراكيييز اليي�ييسييحييييية واخليييدميييات الييتييي 
تيييقيييدميييهيييا؛ وذلييييييك حييير�يييسيييا عيييليييى تييوفيير 
خيييدمييية طييبييييية اأ�ييييسييييرع ليييليييحيييالت اليييبييياردة 
وامل�ستقرة وتخفيف ال�سغط على طوارئ 
وخمي�ص  امليييركيييزي،  عيي�ييسيير  م�ست�سفيات 
م�سيط الييعييام، واأبييهييا لييلييولدة والأطييفييال، 
�ساهد  ثم  والأطييفييال،  لييلييولدة  واخلمي�ص 
عيير�ييسييا اآخيييير عييين اآلييييييية اليييفيييرز الييبيي�ييسييري 
واأولييوييية  امل�ست�سفيات  طييوارئ  يف  املطبقة 

التعامل مع احلالت.
واأو�سح مدير عام ال�سوؤون ال�سحية يف 
منطقة ع�سر خالد بن عاي�ص ع�سري، اأن 
املراكز املناوبة التي مت جتهيزها للعمل 24 
�ساعة يف منطقة ع�سر هي ثمانية مراكز، 
قريبا  و�سيتم  الآن،  منها  �سبعة  ت�سغيل  مت 
جتهيز  مت  حيييييث  الييثيياميين،  امليييركيييز  ت�سغيل 
وهي:  اأبها  مبدينة  مراكز  اأربييعيية  وت�سغيل 
مراكز املنهل، واملن�سك، والعزيزية، وو�سط 
اأبييييهييييا، ويف حمييافييظيية خييمييييي�ييص ميي�ييسيييييط مت 
واأم �سرار،  ال�سناعية،  ت�سغيل مركز �سحي 
الر�سرا�ص  �سحي  مييركييز  ت�سغيل  و�سيتم 
بييارق  �سحي  مركز  ت�سغيل  مت  كما  قريبا، 

�سمن هذه املراكز املناوبة.
واأ�ييييسيييياف اأنيييييه مت دعييييم تييلييك امليييراكيييز 
الطبية  وغيير  الطبية  التجهيزات  بجميع 
الازمة، وزودت بالكوادر الب�سرية املوؤهلة، 
مدينة  يف  املناوبة  املراكز  دعييم  اإلييى  اإ�سافة 
املبادرات  من  وهي  ا�ست�سارية  بعيادات  اأبها 
ال�سحية  الرعاية  مراكز  لتطوير  الهادفة 
الأولييييييييية، وحتيي�ييسيين جييييودة خييدميياتييهييا مبا 
رفع  يف  وي�سهم   »2030 »روؤيييية  مع  يتما�سى 
يتم من  املييراكييز، حيث  لييهييذه  الأداء  كييفيياءة 
خيييال هيييذه املييراكييز تييقييدمي خييدميية اأطييبيياء 
الرئي�سية:  الطبية  والتخ�س�سات  الأ�ييسييرة 
الن�ساء  اأمرا�ص  الباطنة، اجلراحة العامة، 
النف�سية،  الييرعيياييية  الأطييييفييييال،  واليييييييولدة، 
واحلييينيييجيييرة؛  والأذن  والأنييييييييف  اليييعيييييييون، 
تخ�س�سات  اإ�سافة  اإمكانية  اإلييى  بالإ�سافة 

طبية اأخرى ح�سب الحتياج.
وتييهييدف الييعيييييادات ال�ييسييتيي�ييسييارييية اإلييى 
اأعلى  وفييق  متكاملة  �سحية  رعاية  حتقيق 
ميييعيييايييير اجلييييييييودة، وذلييييييك حتييييت اإ�ييييسييييراف 
خمتلف  يف  ا�ست�سارين  اأطييبيياء  ميين  نخبة 
ال�سحية  اخلدمات  وتقدمي  التخ�س�سات، 
قيييبيييل اليييتيييحيييوييييل لييلييميي�ييسييتيي�ييسييفيييييات بييهييدف 
الت�سهيل على املراجع واملري�ص عر توفر 
الييطييبيييييب املييخييتيي�ييص يف املييركييز ال�ييسييتيي�ييسيياري 
القريب من مقر �سكنه، و�سهولة احل�سول 
الأولييييية  ال�سحية  املييراكييز  يف  املواعيد  على 
الإلييكييرتوين،  عيين طريق تطبيق )مييوعييد( 
املركز  من  مبا�سرة  املوعد  اأخييذ  ميكن  كما 

ال�سحي.
ال�ست�سارية  الييعيييييادات  تلك  وتييهييدف 
اإلى تخفيف الزدحام والعبء على العيادات 
وحتقيق  املنطقة،  مب�ست�سفيات  اخلارجية 

تطلعات امل�ستفيد من خدمات املراكز.
اليييعيييييييادات ال�ييسييتيي�ييسييارييية  تيييوزييييع  ومت 
بقطاع  الأولييييية  ال�سحية  الرعاية  مبراكز 
اأبييهييا، حيييييث مت اخييتيييييار مييركييز و�ييسييط اأبييهييا، 
العزيزية، املنهل؛ لتكون النواة الأولى لهذه 

املراكز ال�ست�سارية مبدينة اأبها.
اليي�ييسييوؤون ال�سحية  وقيييدم مييدييير عيييام 
�ييسييكييره وتييقييديييره لأميير  مبنطقة عيي�ييسيير، 
املنطقة، مثمنا دعمه وحر�سه على القطاع 

ال�سحي بع�سر.
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مدير الجامعة 
يرعى توقيع 
اتفاقية مع 

جمعية تحفيظ 
القرآن بعسير

عبدالعزيز رديف 

رعيييى مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ 
ال�سلمي  اهلل  رجيييياء  بيين  فييالييح  الييدكييتييور 
تعاون  اتفاقية  توقيع  املا�سي  الثاثاء 
بيييين اجلييياميييعييية واجليييميييعييييييية اخليييريييية 
لييتييحييفيييييظ اليييييقيييييراآن مبيينييطييقيية عيي�ييسيير، 
بييحيي�ييسييور عيييييدد ميييين وكيييييياء اجلييامييعيية 
مبنى  �ييسيييييافيية  وذليييييك يف  وعيييميييدائيييهيييا، 

الإدارة باملدينة اجلامعية باأبها.
وقييييييد ميييثيييل اجلييييامييييعيييية يف تييوقيييييع 
التيييفييياقييييييية وكيييييييل اجلييياميييعييية لييليي�ييسييوؤون 
الدكتور  الأ�ستاذ  التعليمية والأكادميية 
وميين جانب اجلمعية  دعييجييم،  بيين  �سعد 

رئي�سها الأ�ستاذ يحيى فايع.
واأو�يييييسيييييح عييميييييد مييعييهييد الييبييحييوث 
والييييدرا�ييييسييييات ال�ييسييتيي�ييسييارييية بيياجلييامييعيية 
اليييدكيييتيييور عييبييدالييلييطيييييف احليييدييييثيييي، اأن 
اجلامعة تهدف من خال هذه ال�سراكة 
اإلى دعم اجلمعية يف املجالت الرتبوية 
والتعليمية، وخا�سة اأن اجلمعية اأن�ساأت 

القراآن  معلمات  لإعيييداد  معهدا  مييوؤخييرا 
الييييكييييرمي، وتيييعيييميييل عيييليييى اإنييي�يييسييياء مييعييهييد 
الكرمي،  الييقييراآن  مماثل لإعييداد معلمي 
اجلمعية  متكن  ال�سراكة  اأن  اإلييى  فتا  ل 
يف  اجلامعة  خييرات  من  ال�ستفادة  من 
والييريييادة يف  واجليييودة  التطوير  جوانب 
الإ�سراف  اإلى  اإ�سافة  املجالت،  خمتلف 
عييلييى دبييلييومييات مييعيياهييد اإعييييداد املعلمن 
وامليييعيييليييميييات، وكييييذلييييك ال�يييسيييتيييفيييادة ميين 
والثقافية  الجتماعية  اجلامعة  مرافق 

والريا�سية.
التفاقية  توقيع  مرا�سم  ختام  ويف 
تيي�ييسييلييم ميييعيييايل ميييديييير اجلييياميييعييية درعييييا 
تيييذكيييارييييا مييين رئييييي�ييص اجلييمييعييييية بييهييذه 
املنا�سبة، كما كرم معاليه رئي�ص جمعية 
حتييفيييييظ اليييييقيييييراآن الييييكييييرمي بييامليينييطييقيية، 
اجلمعية  من�سوبي  لكافة  �سكره  مقدما 
فيييييمييا يتعلق  امليييبييياركييية  عييلييى جيييهيييودهيييم 
بحفظ كتاب اهلل، �سائا املولى اأن يبارك 
نواة  التفاقية  هييذه  تكون  واأن  اجلهود 

لكل ما من �ساأنه خدمة كتاب اهلل.

مجلس الجامعة 
يوصي بإصدار مجلة 
للدراسات التاريخية 

والحضارية
عبدالعزيز رديف

تراأ�ص معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي نهاية الأ�سبوع 
املا�سي الجتماع اخلام�ص ملجل�ص اجلامعة للعام الدرا�سي احلايل، وذلك بح�سور الأمن 
العام للجنة املوؤقتة ملبا�سرة الخت�سا�سات امل�سندة ملجل�ص التعليم العايل الدكتور حممد 
بن عبدالعزيز ال�سالح، ووكاء اجلامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات امل�ساندة، 
ترحيبية،  بكلمة  الجتماع  ال�سلمي  وافتتح  باأبها.  اجلامعية  املدينة  اإدارة  مقر  يف  وذلييك 
الأ�ستاذ  املجل�ص  اأميين  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ا�ستعر�ص  ثييم 
الدكتور �سعد بن عبدالرحمن العمري مو�سوعات اجلل�سة املدرجة على جدول الأعمال. 
التو�سيات من  بعدد من  الجتماع  نهاية  خييرج  يف  اأن جمل�ص اجلامعة  العمري  واأو�سح 
اأهمها التو�سية باإن�ساء جملة اجلامعة للدرا�سات التاريخية واحل�سارية، واإقرار برنامج 
دكتوراه الفل�سفة يف التاريخ بق�سم التاريخ يف كلية العلوم الإن�سانية، وكذلك ترقية عدد 

من موظفي اجلامعة اإلى املراتب العليا.
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مدير الجامعة يفتتح مراكز للخدمات الغذائية
عبدالعزيز رديف

رعيييى مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ 
ال�سلمي  بيين رجييياء اهلل  فييالييح  الييدكييتييور 
مييييييوؤخييييييرا، افييييتييييتيييياح عييييييدد ميييين ميييراكيييز 
عليها  ت�سرف  التي  الغذائية  اخلدمات 
باجلامعة،  لا�ستثمار  العامة  الإدارة 
البنات بطريق  كليات  وذلييك يف جممع 
بيياأبييهييا، وكييلييييية املجتمع  املييلييك عييبييداهلل 
للبنن باملحالة، اإ�سافة اإلى كلية العلوم 

والآداب للبنات بخمي�ص م�سيط.
وييييعيييد ال�ييسييتييثييمييار يف اخليييدميييات 
الييغييذائييييية اأحييييد جمييييالت ال�ييسييتييثييمييار 
التي تعزز املوارد الذاتية للجامعة ويف 
وطالبات  طيياب  متكن  نف�سه  الييوقييت 
خدمات  على  احل�سول  ميين  اجلامعة 
غذائية عالية اجلودة ومنا�سبة ال�سعر، 
والتي تركز اجلامعة من خالها على 
الوطنية،  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  متكن 
وطنية  بييياأيييياد  جمملها  يف  تييييدار  الييتييي 
الييتييوطيين،  ميين  جيييييدة  ن�سبة  لتحقيق 
الفر�ص  ودعيييم  ت�سجيع  بييهييدف  وذليييك 
ال�ييسييتييثييمييارييية اليينييا�ييسييئيية لأبيينيياء وبيينييات 
الييوطيين، وفييق مييا يتما�سى مييع حتقيق 

روؤية اململكة 2030
واأو�سح امل�سرف على الإدارة العامة 
اإبراهيم  الدكتور  لا�ستثمار باجلامعة 
الأ�سمري، اأن املقرات التي مت افتتاحها 
مييييوؤخييييرا، تييتييميييييز بييتيي�ييسيياميييييم عيي�ييسييرييية 
حيييدييييثييية ليييتيييقيييدم خيييدمييياتيييهيييا لييلييطيياب 
يييتيينييا�ييسييب مع  بيي�ييسييكييل راق  والييطييالييبييات 

البيئة الأكادميية التي ي�ستحقونها.
ال�ستثمار  اإدارة  اأن  اإلى  اأ�سار  كما 

اإلييى  ت�سعى خييال الأ�ييسييابيييييع الييقييادميية 
افيييتيييتييياح مييييقييييرات جييييديييييدة يف كييييل ميين 
باأبها  بال�سامر  البنات  كليات  جممع 
بالقريقر،  للبنن  الأكادميي  واملجمع 
وكذلك يف كلية العلوم والآداب للبنات 
بييي�يييسيييراة عيييبيييييييدة وعييييييدد ميييين امليييقيييرات 

اجلامعية الأخرى.
كما بن الأ�سمري اأن هذه املرحلة 
اخلدمات  تطوير  مييراحييل  اإحيييدى  تعد 
اليييتيييي تيي�ييسييعييى اجلييياميييعييية ل�ييسييتييكييمييالييهييا 
تغطي  بحيث  احلييالييييية،  ال�سنة  خيييال 
جيييميييييييع فييييييييروع اجلييييامييييعيييية يف جييميييييع 
تطوير  وي�سحب  واملييحييافييظييات،  امليييدن 
تييلييك اخلييييدمييييات خييطيية لييتييوطيين تلك 
اخلييييدمييييات، لفيييًتيييا اإليييييى اأنيييييه مت خييال 
من  اأكييرث  توقيع  املا�سية  املالية  ال�سنة 

1٥ عقدا مع موؤ�س�سات وطنية.
اليييعيييامييية  الإدارة  تييي�يييسيييعيييى  فيييييييميييا 
لييا�ييسييتييثييمييار ميين خيييال خييطيية تطوير 
اخليييدميييات ال�ييسييتييثييمييارييية اإليييييى تييوقيييييع 
مييييذكييييرة تيييفييياهيييم مييييع اأمييييانيييية ميينييطييقيية 
للتعاون  القادمة،  الفرتة  ع�سر خال 
ال�ساملة  الييرقييابيية  �سيا�سات  جميييال  يف 

وال�سامة الغذائية.
يييذكيير اأن عيييدد اليي�ييسييركييات الييتييي مت 
التعاقد معها خال ال�سنتن املا�سيتن 
جتاوز الي 30 �سركة وموؤ�س�سة متخ�س�سة 
يف جمييييال اخليييدميييات ال�ييسييتييثييمييارييية يف 
املجال الغذائي، متنوعة اخلدمة والتي 
والعربات  الييذاتييي  البيع  مكائن  ت�سمل 

املتنقلة ونحوها.

)آفاق مصورة: صفحتي 16 و 17(
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اختتام فعاليات األسبوع القرآني األول »بالقرآن نحيا«
عبدالعزيز رديف

اختتمت اجلامعة ممثلة بق�سم القراآن 
وعلومه بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين، 
الأول  الييييقييييراآين  الأ�يييسيييبيييوع  فييعيياليييييات 
عنوان  حتت  واملييقييام  املا�سي،  اخلمي�ص 
»بالقراآن نحيا«، يف مقر الكلية باملدينة 

اجلامعية باأبها، »قريقر«.
وافيييتيييتيييح عييميييييد الييكييلييييية الأ�يييسيييتييياذ 
اليييدكيييتيييور حمييمييد بييين ظييافيير اليي�ييسييهييري 

مطلع الأ�سبوع املا�سي اخليمة القراآنية 
اخلا�سة بالفعالية، والتي يتم فيها تلقي 
والتف�سر،  والتجويد  الييتيياوة  درو�يييص 
اإ�ييسييافيية اإلييييى مييعيير�ييص ميي�ييسيياحييب ي�سم 
تهتم  التي  امل�سورة  اللوحات  من  عييدًدا 
وحتيييث عييلييى الييعيينيياييية بييالييقييراآن الييكييرمي 

حفظا وتاوة وتدبرا وتطبيقا.
و�ييسييهييد الأ�ييسييبييوع اليييقيييراآين عييددا 
من الفعاليات التي اأقيمت طيلة اأيام 
الأ�سبوع مت�سمنة درو�سا يف التف�سر 

وكذلك  التاوة،  والتجويد وحت�سن 
كلمات توجيهية بن الأذان والإقامة 
لييي�يييسييياة اليييظيييهييير يف جييياميييع الأمييييير 
فييييي�ييسييل بييين خييياليييد مبييقيير اجلييامييعيية، 
الأكييادميييي  املجمع  م�سجد  يف  وكلمة 
الإ�سكان  م�سجد  يف  وكلمة  باملحالة، 
الطابي بلع�سان بعد �ساة املغرب، 
تيينيياولييت حييث الييطيياب عييلييى الإقييبييال 
عيييليييى اليييييقيييييراآن واليييعييينيييايييية بييييه تيييياوة 

وحفظا وتدبرا وعما.

كييمييا اأقيييييييميييت �ييسييميين فييعيياليييييات 
بييعيينييوان  تييدريييبييييية  دورة  الأ�يييسيييبيييوع 
»مييفيياتيييييح قييراآنييييية يف الييتييعييامييل مع 
اليييقيييراآن اليييكيييرمي«، بييالإ�ييسييافيية اإلييى 
تناولت  التي  نحيا«  »بالقراآن  نييدوة 
عيييييدة حميييييياور ميييين اأبيييييرزهيييييا حميييور 
ال�سعودية  الييعييربييييية  اململكة  جييهييود 
يف خييدميية اليييقيييراآن اليييكيييرمي، وذلييك 
مبيي�ييسيياركيية عيييدد ميين اأعيي�ييسيياء هيئة 
وعلومه،  القراآن  ق�سم  يف  التدري�ص 

وبييحيي�ييسييور عييميييييد كييلييييية اليي�ييسييريييعيية 
والوكاء وروؤ�ساء الأق�سام العلمية، 
واأعيي�ييسيياء هيئة الييتييدرييي�ييص، وطيياب 
والدرا�سات  البكالوريو�ص  الكلية يف 
العليا، وعيييدد ميين طيياب امليينييح من 

اأكرث من 20 دولة.
نظم  الأ�سبوع  فعاليات  و�سمن 
ق�سم القراآن وعلومه م�سابقة اأعذب 
جمموعة  فيها  �سارك  والتي  تيياوة، 
الييييييطيييييياب، مت ميييييين خييياليييهيييا  ميييييين 

تر�سيح خم�سة فائزين على م�ستوى 
الأ�ييسييبييوع �سهد  اأن  يييذكيير  اجلييامييعيية. 
ال�سريعة  ميين طييياب  كييبييرا  اإقيييبيييال 
وكيييافييية الييكييليييييات، حمييقييقييا الأهيييييداف 
امليييرجيييوة ميينييه، مييين اأهييمييهييا الييعيينيياييية 
بييييالييييقييييراآن الييييكييييرمي حييفييظييا وتييييياوة 
اإعانة الطاب  وتدبرا وتطبيقا، مع 
الكرمي،  القراآن  تيياوة  حت�سن  على 
بييييينييهييم يف  الييتيينييافيي�ييص  روح  واإذكييييييييياء 

الإقبال على القراآن حفظا وتاوة.

العضوية الفخرية 
بأوقاف الجامعة لألمير 

الدكتور فيصل بن محمد 
بن ناصر آل سعود

عبدالعزيز رديف

الع�سوية  ال�سلمي  اهلل  رجيياء  بيين  فالح  الييدكييتييور  الأ�ييسييتيياذ  اجلامعة  مدير  معايل  �سلرّم 
حممد  بن  في�سل  الدكتور  الأميير  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  اجلامعة  لأوقيياف  الفخرية 
»املواطنة  الفكري الأول  اآل �سعود، وذلك على هام�ص فعاليات ملتقى الأمن  بن نا�سر 
الفكرية، وقد مت عر�ص فلم  التوعية  الرقمية« والذي نظمته اجلامعة ممثلة بوحدة 

تعريفي ل�سموه مبعلومات عن منجزات اأوقاف اجلامعة وم�ساريعها. 
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سارة القحطاني

نيييفيييذت اجلييياميييعييية، ممييثييليية بيييعيييميييادة خييدميية 
املييجييتييمييع والييتييعييليييييم امليي�ييسييتييميير، عيييييددا من 
الأ�ييسييبييوع  يف  املتنوعة  التدريبية  الييييدورات 
الييثييالييث ميين فييعيياليييييات الييرنييامييج ال�سحي 
والييتييثييقيييييفييي واليييتيييوعيييوي اليي�ييسييابييع بيييبيييارق، 
وموظفي  املحلي  املجتمع  اأفييراد  ا�ستهدفت 
والطاب  احلكومية  الإدارات  ومييوظييفييات 
بيييارق،  يف  التعليم  وميينيي�ييسييوبييي  والييطييالييبييات 
اأكيييييرث مييين 430 مييتييدربييا  وا�يييسيييتيييفييياد ميينييهييا 

ومتدربة.
متنوعة  دورات  الييرنييامييج   وت�سمن 
اأكيييرث ميين 10 مييدربيين يف عييدد من  قدمها 
املجالت املختلفة، من اأبرزها دورة تدريبية 
يف تييطييوييير الييييقييييدرات واملييييهييييارات الإدارييييييية 
للم�ساركن، للدكتور حممد املزاح، وهدفت 
اإلييييى تييدريييب امليي�ييسيياركيين عييلييى و�ييسييع خطة 
مييفييهييوم  وحتيييدييييد  لأنييفيي�ييسييهييم،  م�ستقبلية 
ومعرفة  وفييوائييده،  واأهييميييييتييه،  التخطيط، 
واإعييداد  ور�سم  الناجح،  التخطيط  خطوات 
للم�ستقبل،  وعييمييلييييية  زميينييييية  جيييييدة  خييطيية 

ومعرفة و�سائل التاأكد من تنفيذ اخلطة.
وقييييييد تيييطيييرقيييت هييييييذه الييييييييييدورة اإليييييى 
وخ�سائ�سه  وفيييوائيييده  التخطيط  مييفييهييوم 
وكيفية  الناجح،  املخطط  و�سفات  واأبعاده، 
الييتييخييطيييييط ال�يييسيييرتاتيييييييجيييي )اليييييروؤيييييية، 
اليييير�ييييسيييياليييية، حتيييليييييييل اليييبيييييييئييية اليييداخيييلييييييية 
واخليييارجييييييية(، والييتييحييليييييل ال�ييسييرتاتيييييجييي 
)�سوات(، ومراحل وخطوات اإعداد اخلطط 

الناجحة.
اآل قايد  اإبييراهيييييم  الييدكييتييور  قييدم  كما 
دورة تدريبية يف فن التعامل مع اجلمهور، 
اإلى  ال�سهلة  املداخل  التعرف على  ت�سمنت 
الييعييقييول والييقييلييوب، واكييتيي�ييسيياب مييهييارات فن 
اخلييدميية والييتييعييامييل مييع اجلييمييهييور، وتعلم 
مييهييارات الييتييحييدث والإقييينييياع، وهييدفييت اإلييى 
التعرف على الطرق والأ�ساليب والتقنيات 
لييلييتييعييامييل ميييع اليينييا�ييص، واكييتيي�ييسيياب امليييهيييارات 

املهمة خلدمة العماء واملراجعن.
اإلى ذلك، ا�ستمل الرنامج على دورة  

الأولويات قدمها  وترتيب  الذات  تنمية  يف 
على  وا�ستملت  خيييرة،  اآل  اأحييمييد  الييدكييتييور 
التعريف مبفهوم الذات واأهميتها و�سورها 
وتقديرها  الذات  والت�سال مع  واكت�سافها 
والتغير  الييييذات  واإدارة  اليييييذات،  وتييوجيييييه 
وم�سفوفة  الأولييييويييييات  تييرتيييييب  وعيينييا�ييسيير 
الإدارة واملعرفة يف عملية التغير، وعر�ص 
اإدارة  يف  امليي�ييسييفييوفييات  يف  تطبيقية  منيييياذج 

الوقت والتغير واملهام والإدارة.
وقيييدم الييدكييتييور  اأ�ييسييرف اأبييوزيييد دورة 
التحديات  الإلييكييرتونييييية..  »اجليييرائيييم  عيين 
الييدوائيير  موظفي  ا�ستهدفت  واملييعيياجلييات«، 
احلكومية، وهدفت اإلى التعريف باجلرائم 
وتو�سيح  املتعددة  وم�سمياتها  الإلكرتونية 
اأ�ييسييبيياب انييتيي�ييسييارهييا واأركيييانيييهيييا وخميياطييرهييا 
عييلييى اليييفيييرد وامليييجيييتيييميييع، بيييالإ�يييسيييافييية اإليييى 
حتييديييد �ييسييورهييا املييتييعييددة، واأهيييم الن�سائح 
لييتييجيينييب اليييوقيييوع يف مييثييل هييييذه اجليييرائيييم، 
واإي�ساح العقوبات املقررة ملرتكبي اجلرائم 

الإلكرتونية واملعلوماتية.
تييقييدمي دورة يف »مييهييارات  ومت كييذلييك 
للدكتور  العمل«  بيئة  يف  الفعال  التوا�سل 
ميييياأمييييون يييي�يييص بيييييييدوي، تيييطيييرق فيييييهييا اإلييييى 
املييفيياهيييييم الأ�يييسيييا�يييسييييييية ملييييهييييارات الييتييوا�ييسييل 
الفعال، والفوائد العلمية والعملية ملهارات 
التوا�سل، وحتديد اأدوات التوا�سل وكيفية 
يف  الوظيفي  اللييتييزام  مييع  لها  التخطيط 
بيييييئيية الييعييمييل واأ�ييسيياليييييب وحميييفيييزات زييييادة 
اإلى دورة  اإنتاجية عمل املوظف؛ بالإ�سافة 
اأخرى يف »تنمية تطوير الذات« ا�ستهدفت 

اأفراد املجتمع املحلي يف بارق.

الدورات النسائية
يف اجلانب الن�سائي قدمت الدكتورة  اآمال 
الإليييكيييرتوين«،  »الييتيي�ييسييويييق  قييربيياج دورة يف 
الإليييكيييرتوين،  الييتيي�ييسييويييق  ميياهييييية  ت�سمنت 
على  الإلييكييرتوين  الت�سويق  تاأثر  ودرا�ييسيية 
الإلكرتوين  الت�سويق  وخماطر  امل�ستهلك، 
واآليييييييات حييميياييية امليي�ييسييتييهييلييك، وهيييدفيييت اإليييى 
تيييوعييييييية امليي�ييسييتييهييلييك مبيييخييياطييير الييتيي�ييسييويييق 
الآليات  الإلييكييرتوين، ومتكينه من معرفة 

يحمي  اأن  ميكن  التي  واملعرفية  القانونية 
متعلق  اأي خطر  تييوافيير  حييال  نف�سه يف  بها 

بالت�سويق الإلكرتوين.
فيييييييميييا قييييدمييييت اليييييدكيييييتيييييورة �ييسييعييدى 
الفعاليات«  »اإدارة  بعنوان  دورة  عبدالكرمي 
والفعالية،  بالتخطيط  التعريف  ت�سمنت 
ومييييزايييييا وعيييييييييوب تييخييطيييييط الييفييعيياليييييات، 
والييي�يييسيييعيييوبيييات اليييتيييي تييييواجييييه الييفييعيياليييييات، 
الداخلية  البيئة  يف  املوؤثرة  العوامل  واأهييم 
واخليييارجييييييية، وهيييدفيييت اإلييييى الييتييعييرف علي 
كيييييفييييية الييتييخييطيييييط اجليييييييييد لييلييفييعيياليييييات 
امليييخيييتيييليييفييية، وميييعيييرفييية اإعييييييييداد املييييوؤمتييييرات 
كييينيييوع ميييين اليييفيييعييياليييييييات، بيييالإ�يييسيييافييية اإلييييى 
خييالييدة  اليييدكيييتيييورة  قييدمييتييهييا  اأخييييييرى  دورة 
حمييمييد اأحييمييد يف »خيييوا�يييص زيييييوت الييطييعييام 
وتييياأثييير اإعييييييادة ا�ييسييتييخييدامييهييا عييلييى �سحة 
برتكيب  الييتييعييريييف  ت�سممنت  الإنييي�يييسيييان«، 
الفيزيائية  وخييوا�ييسييهييا  النباتية،  الييزيييوت 
والييكيييييميييييائييييية، وخيييطيييورة تييكييرار ا�ييسييتييخييدام 
الزيت املقلي على �سحة الإن�سان، وعامات 
اإلييى معرفة  ف�ساد زيييوت الييطييعييام، وهييدفييت 
الأ�يييسيييرار اليي�ييسييحييييية  اليينيياجتيية ميين عملية 
تييكييرار الييقييلييي بييزيييوت الييطييعييام عييلييى �سحة 
واأكرثها  الزيوت  اأف�سل  ومعرفة  الإن�سان، 

ا�ستقرارا جتاه درجات احلرارة العالية.
وكييانييت اليييييدورة الييتييالييييية يف »مييهييارات 
اليييبيييحيييث اليييعيييليييميييي« لييييلييييدكييييتييييورة �ييسييامييييية 
واملناهج  املفهوم،  الأجمد، ت�سمنت حتديد 
والعنا�سر الأ�سا�سية خلطة البحث العلمي، 
تاأثر  و  العلمي  البحث  مهارات  واكت�ساب 
التاميذ  قيييدرات  تنمية  وكيفية  غيابها، 
والأطفال  على البحث والتحليل ب�سهولة، 
غياب  م�ساكل  وح�سر  �سبط  اإلييى  وهدفت 
طريقة  وحتييديييد  العلمي،  البحث  مييهييارات 
تنمية املعلمات للبحث، والتحليل، واكت�ساب 

ال�سر عند التاميذ.
واخيييتيييتيييم الأ�ييييسييييبييييوع اليييثييياليييث بيييييدورة 
تدريبية  بعنوان »احلوادث املنزلية وطرق 
الييوقيياييية ميينييهييا«، قييدمييتييهييا الييدكييتييورة درييية 
ومعلمات  الييطييالييبييات  وا�ييسييتييهييدفييت  حيي�ييسيين، 

املدار�ص يف بارق ومن�سوباتها.

430 متدربا ومتدربة
في األسبوع الثالث لبرنامج 

الجامعة الصحي ببارق

19 دورة تدريبية معتمدة
تنظمها »خدمة المجتمع«

عبدالعزيز رديف

امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خييدميية  عييمييادة  اأعييليينييت 
اإقامة عدد  الطالبات عن  ب�سطر  باجلامعة ممثلة 
الدرا�سي  املعتمدة للف�سل  التدريبية  الييدورات  من 
باملجمع  الييعييمييادة  مييقيير  يف  �ستقام  والييتييي  احلييييايل، 

الأكادميي بلع�سان، مبنى )د(.
اليييدورات لهذا الف�سل 1٩  اإجييمييايل عييدد  وبلغ 
دورة، منها ٧ دورات جمانية، تتمحور حول العديد 
املختلفة يف جييوانييب احلييييياة بهدف  املييوا�ييسيييييع  ميين 
الرتقاء باملجتمع، وتاأهيل امل�ستفيدات يف املجالت 

املهنية املتوافقة مع متطلبات �سوق العمل.
واأو�سح عميد عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
عقيل،  عييلييوان  عييميير  الييدكييتييور  بيياجلييامييعيية  امل�ستمر 
الييييدورات  هيييذه  عييلييى تنظيم  الييعييمييادة حيير�ييسييت  اأن 
�سوق  يتطلبه  ملييا  امليييييدانييييية  امليي�ييسييوحييات  اإجييييراء  بعد 

من  امل�ستفيدات  على  بالفائدة  يييعييود  ومييا  العمل، 
هذه الييدورات، لت�سهم بدورها يف تطوير الكفاءات 
اإلييى  املهنية، لفييًتييا  املييجييالت  الوطنية يف عييدد ميين 
جميع  يف  املجتمع  فئات  لكافة  متاح  الت�سجيل  اأن 

الدورات التي �ست�ستمر اإلى نهاية الف�سل.
بدورها بينت م�ساعدة العميد الدكتورة عبر 
حمفوظ اآل مداوي، اأن الت�سجيل يف الدورات متاح 
الييدورات  اأن  اإلييى  م�سرة  اجلامعة،  طالبات  لكافة 
و�سقل  تنمية  ت�سمل  التي  جمالتها  بتنوع  تتميز 
مهارات امل�ستفيدات يف تخ�س�سات خمتلفة، موؤكدة 
عييلييى ا�ييسييتييمييرار اإقيييامييية هيييذه الييييييدورات اإلييييى نهاية 

الف�سل احلايل.
يذكر اأن هذه الدورات تقدم من قبل مدربن 
كما  خييرة،  ذوي  واأكادميين  ومعتمدين  موؤهلن 
ن املتدربات يف نهاية الدورة من احل�سول  اأنها متكرّ

على �سهادة معتمدة.

انعقاد اللقاء الرابع
لمديرات اإلدارات والمساعدات

سارة القحطاني

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  عمادة  وكالة  عقدت 
وامليييوظيييفييين لييي�يييسيييوؤون عييي�يييسيييوات هيييييئيية الييتييدرييي�ييص 
واملوظفات باجلامعة اللقاء الرابع ملديرات الإدارات 
للعام اجلامعي احلايل، بح�سور وكيلة  وامل�ساعدات 
التدري�ص واملوظفات  العمادة ل�سوؤون ع�سوات هيئة 
اإدارة  ومييديييرة  الييقييرين  حمييمييد  �سنيفاء  الييدكييتييورة 
الييوكيياليية ميينييى عييلييي اآل خيييزمي وبييحيي�ييسييور مييديييرات 
لكليات  الإدارات  ميييدييييري  وميي�ييسيياعييدات  الإدارات 
اجلييياميييعييية، وذلييييييك مبييي�يييسيييرح اجلييياميييعييية يف املييجييمييع 

الأكادميي بلع�سان.
تلتها  احلكيم  الذكر  من  بيياآيييات  اللقاء  وابييتييداأ 
هيئة  ع�سوات  ل�سوؤون  العمادة  وكيلة  ل�سعادة  كلمة 
التدري�ص واملوظفات، رحبت من خالها باحل�سور 
ورفيييعيييت �ييسييكييرهييا ملييعييايل مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ 
الييدكييتييور فييالييح بييين رجيييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي واليييوكييياء 
العمل وتكامله؛  اإجييراءات  على جهودهم يف توحيد 
لإدارات  الإنتاجية  الكفاءة  ورفييع  اجليييودة  لتحقيق 
بيي�ييسييرورة تطبيق معاير  ميينييوهيية  كييافيية،  اجلييامييعيية 
الييواردة  التعاميم  بتطبيق  باللتزام  وذلييك  اجلييودة 
لييييياإدارات، و�ييسييرورة اإثييييراء الييلييقيياء واليينييقييا�ييص فيما 

املييالييييية  اليييييوارد يف اجليييوانيييب  التعميم  بيينييود  يييخيي�ييص 
ب�ساأن ال�سوابط والتعليمات العامة لتنفيذ ميزانية 
اجلامعة للعام احلايل وذلك حر�سا على ال�ستغال 
الأمثل ملوارد اجلامعة مبا يدعم حتقيقها لروؤيتها 

ور�سالتها.
خيييزمي  اآل  مييينيييى  الإدارة  مييييديييييرة  قيييدميييت  ثييييم 
الإدارة، وعر�ست  ملهام و�ساحيات مديرة  تو�سيحا 
يف  العمل  اإجيييييراءات  لأهيييم  �سرحا  الأقيي�ييسييام  رئي�سات 
ال�سعوديات  التدري�ص  هيئة  لع�سوات  الوكالة  اأق�سام 
واملتعاقدات واملوظفات الإداريات، لتو�سيح ما يخ�ص 
الأمور املالية والإدارية ملن�سوبات اجلامعة يف اخلدمة 
الذاتية، بالإ�سافة اإلى �سرح تف�سيلي لتعميم معايل 
الإجييراءات  وتعليمات  مدير اجلامعة حول �سوابط 

الإدارية للمعامات املالية للعام 1441/1440
بعد ذلك �سهد اللقاء فقرة ل�ستقبال الأ�سئلة 
وال�ستف�سارات والرد عليها، ومت ح�سر املاحظات 
للرفع  اجلييهييات  بع�ص  تييواجييه  الييتييي  والإ�يييسيييكيييالت 
�سنيفاء  الييدكييتييورة  اختتمت  ثييم  للم�سوؤولن.  بها 
اللقاء بال�سكر للح�سور ولأع�ساء الفريق  القرين 
الفاعلة  امل�ساركة  على  الرابع  للقاء  واملنفذ  املن�سق 
املهني  الأداء  م�ستوى  يف  الوا�سح  بالتقدم  م�سيدة 

للموظفات الإداريات.

نادي علوم وآداب محايل يطلق
حملة »أضرار المخدرات والتدخين«

محمد الكعبي

بح�سور �سعادة عميد كلية العلوم والآداب مبحايل 
الكلية  نييييادي  اأطييلييق  قييايييد،  اآل  اإبييراهيييييم  الييدكييتييور 

بالتعاون مع وحدة التوجيه والإر�ساد بالكلية حملة 
للتوعية باأ�سرار التدخن واملخدرات.

 وجابت احلملة اأرجاء الكلية من خال املرور 
ع��ل��ى ق��اع��ات ال��درا���ش��ة، ح��ي��ث ق���دم رائ���د الن�شاط 
التوجيه  وحييدة  ورئي�ص  زهييو،  اأبييو  الدكتور حممد 
ن�سائح  �سقف،  حممد  ال�سيد  الييدكييتييور  والإر�يييسييياد 
للتدخن  البالغة  بالأ�سرار  تتعلق  للطاب  مهمة 
واملخدرات. كما اأقيم معر�ص يحتوي على عدد من 
واملج�سمات  واملن�سورات  واملييطييويييات  الييبييارو�ييسييورات 

املتعلقة باأ�سرار التدخن واملخدرات. 
وهدفت احلملة اإلى تثقيف الطاب ومن�سوبي 
الكلية بالأ�سرار الناجمة عن التدخن واملخدرات، 

وما يرتتب على ذلك من اأ�سرار دينية واأ�سرية. 
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»التربية« تحتضن اللقاء السادس
من برنامج إثراء بتعليم سراة عبيدة

أخبار الجامعة

سارة القحطاني

العلمية  ال�سعودية  اجلمعية  عقدت 
للمعلم »ج�سم« بالتعاون مع اجلامعة 
ممثلة  عبيدة  ب�سراة  التعليم  واإدارة 
بيييالإ�يييسيييراف اليييرتبيييوي قيي�ييسييم الييقيييييادة 
�سل�سلة  من  ال�ساد�ص  اللقاء  املدر�سية 
لقاءات برنامج اإثراء، بح�سور رئي�ص 
جييمييعييييية جيي�ييسييم لييلييمييعييلييم عييميييييد كلية 
واأكييرث  كا�سي  اآل  عبداهلل  د.  الرتبية 
مييين 64 قيييائيييدا وميي�ييسييرفييا، وذليييييك يف 

وناق�ص  اجلييامييعيية'  يف  الييرتبييييية  كلية 
املدار�ص  قييادة  ا�ستهدف  الييذي  اللقاء  
وميي�ييسييرفيييييهييا يف املييحييافييظيية »الييقيييييادة 
�يييسيييتييية ميييو�يييسيييوعيييات  املييييدر�ييييسييييييييية« يف 
مييتيينييوعيية قييدمييهييا �ييسييتيية حمييا�ييسييرييين 
ييييومييين، حيييييث ت�سمنت  مييييدى  عييلييى 
اجلييليي�ييسيية الأوليييييى مييو�ييسييوعيين الأول 
الإ�ييييسييييرايف  الأداء  ميينييظييوميية  حيييييول 
لييلييدكييتييور حمييمييد غيييرييييب، واليييثييياين 
للدكتور  الإ�سرافية  الأ�ساليب  حييول 
ناق�ست  فيييييمييا  عييبييدالييتييواب،  حمييمييود 

اجلييليي�ييسيية الييثييانييييية مييو�ييسييوع »مييهييارات 
الدكتور  لاأ�ستاذ  الفعال«  الت�سال 

�سلطان املخايف..
كييمييا ا�ييسييتييمييل اليييييييوم اليييثييياين من 
اليييرنييياميييج عييلييى جييليي�ييسييتيين تيينيياولييت 
اجلييليي�ييسيية الأوليييييييى مييو�ييسييوعيين هما 
روؤيييية  �ييسييوء  يف  التعليمية  »الييقيييييادة 
لييياأداء  الييفييعييال  »الييتييقييومي  و   ،»2030
الييدكييتييور �سعيد  الييوظيييييفييي« لكل ميين 
اآل م�سلط،  والييدكييتييور حممد  هييدييية، 
فيييييمييا تييطييرقييت اجلييليي�ييسيية اخلييتييامييييية 

املهني  الييتييطييوييير  يف  الييقييائييد  »دور  ليييي 
للمعلم« قدمها د. نا�سر ال�سهراين.

من جهته قال رئي�ص جمعية املعلم 
هييذا  اإن  كييا�ييسييي  اآل  عييبييداهلل  د.  »جيي�ييسييم« 
اللقاء يهدف اإلى تزويد املتدربن باآلية 
ربط دور القيادة التعليمية بروؤية اململكة 
2030 واإك�ساب املتدربن املهارات واملعارف 
يف جمال تقومي الأداء، وحت�سن مهارات 
التيي�ييسييال الييفييعييال ليييدى قييييادة امليييدار�يييص، 
الازمة  املهارات  املدار�ص  قييادة  واإك�ساب 
التعامل  وطييرق  الإ�ييسييرافييييية  لاأ�ساليب 

امل�ساركن  تييزويييد  اإلييى  بالإ�سافة  معها، 
بيييبيييعييي�يييص امليييييعيييييارف واملييييعييييلييييومييييات حيييول 

منظومة القيادة املدر�سية.
كلية  اأن  اإليييييى  كييا�ييسييي  اآل  واأ�ييييسييييار 
الييرتبييييية تيي�ييسييعييد مييين خييييال اجلييمييعييييية 
الييعييلييمييييية لييلييمييعييلييم »جييي�يييسيييم« بييياميييتيييداد 
للتعليم  الييعيياميية  الإدارة  مييع  �سراكتها 
تعليم  اإدارة  مييع  واليييييوم  �سابقا  بع�سر 
اهتمام  مييوؤكييدا  عبيدة،  �سراة  حمافظة 
اجلييمييعييييية بييامليييييدان اليييرتبيييوي وجتييويييد 
امل�ستمر  و�ييسييعيييييهييا  الييتييعييليييييمييي،  امليييخيييرج 

ليييتيييقيييدمي كيييافييية اخلييييدمييييات اليييرتبيييويييية 
للميدان وتزويده مبا يحتاج اإليه �سواء 
اأم اجلييديييد يف  يف اجليييوانيييب الييرتبييوييية 
ال�ستمرار  مييع  العلمية،  التخ�س�سات 
اأييي�ييسييا يف تييقييدمي  اليييييدورات والييلييقيياءات 
وامليييوؤمتيييرات الييتييي تييخييدم املعلم وتيييزوده 
باملفيد ويتم ال�ستفادة من التخ�س�سات 
وتييخييدم  امليييييييدان،  تييخييدم  الييتييي  العلمية 
املييجييالت الإر�ييسييادييية لتحقيق دورهييا يف 
القيم  وغر�ص  الطاب  وتوجيه  توعية 

وتعديل ال�سلوك.

الجامعة تعلن توافر 
عدد من وظائف 
اإلعادة الشاغرة

عبدالعزيز رديف

تييوافيير عييدد ميين وظييائييف الإعيييادة ال�ساغرة  اأعلنت اجلامعة عيين 
باأبها،  الإن�سانية  العلوم  بكلية  وذلييك  واملييواطيينييات،  للمواطنن 
وكليات املجتمع يف اأبها وخمي�ص م�سيط وحمايل ع�سر، ورجال 

اأملع، يف اأق�سام الإعام والت�سال، واملقررات العامة.
الييي ٥ من  الأحييد  يييوم  ابتداء من  ا�ستقبال الطلبات  و�سيتم  
ال�سهر  ال�سبت احلييادي ع�سر من  اإلييى يوم  �سهر جمادى الآخييرة 
نف�سه، وذلك من خال تعبئة ال�ستمارة الإلكرتونية عر موقع 

اجلامعة الإلكرتوين.
يكون  اأن  ل��ل��وظ��ائ��ف:  املتقدمني  على  اجل��ام��ع��ة  وت�����ش��رط 
املتقدم  يزيد عمر  واأن ل  �سعودي اجلن�سية،  املتقدمة  اأو  املتقدم 
عن 30 �سنة، واأن يكون املتقدم اأو املتقدمة من حديثي التخرج، 
واأل يكون قد م�سى على تخرجه اأكرث من خم�ص �سنوات ، علماً 
باأن فرتة التخرج امل�سموح بها للتقدمي هي من الف�سل الدرا�سي 
الأول  الدرا�سي  الف�سل  اإلى  للعام اجلامعي 1434/143٥  الثاين 

للعام اجلامعي 1440/143٩.
اأو  �سعودية  جامعة  ميين  الييبييكييالييوريييو�ييص  �ييسييهييادة  تييكييون  واأن 
)اإرفيياق معادلة  التخ�س�ص  نف�ص  بها يف  اأخييرى معرتف  جامعة 
املوؤهات من وزارة التعليم خلريجي اجلامعات غر ال�سعودية(.
يف  العام  التقدير  يقل  واأل  بالنتظام،  الدرا�سة  تكون  واأن 

مرحلة البكالوريو�ص عن جيد جدا.  
كما ا�سرتطت اجلامعة على املتقدمن احل�سول على درجة 
اأدنى، ودخول  )60( يف اختبار القدرات العامة للجامعين كحد 
املقابلة ال�سخ�سية، ودخول اختبار التخ�س�ص املعد من الأق�سام 
الأكادميية، واحل�سول على الدرجة املطلوبة يف اختبارات اللغة 

الإجنليزية للمتقدمن على وظائف اللغة الإجنليزية.  
ومليييزييييد مييين املييعييلييومييات ييييرجيييى الطيييييياع عييلييى مييوقييع 

اجلامعة الر�سمي.

جوالة الجامعة تختتم
المشروع الكشفي لحماية البيئة

محمد الكعبي

اخييتييتييمييت جيييوالييية اجلييامييعيية امليي�ييسييروع 
الييكيي�ييسييفييي الييوطيينييي حلييميياييية الييبيييييئيية 
حيث   ،11 املييرحييليية  �سمن  ونظافتها 
امل�سروع،  خال  فعاليات  عدة  اأقيمت 
تعزيز  »دورنيييا يف  بعنوان  بلقاء  بييداأت 
اململكة  روؤييييية  ظييل  يف  البيئي  الييوعييي 

الأ�ييسييتيياذ  ا�ست�سافة  مت  كييمييا    ،»2030
مييبييارك  اليي�ييسييهييراين ميي�ييسييرف اجليييودة 
بييعييمييادة �يييسيييوؤون الييطيياب الييييذي قييدم 
بدوره عددا من الن�سائح والإر�سادات 
الييييتييييي تيييهيييتيييم بيييحيييميييايييية اليييبيييييييئييية ميين 
ومنها  تهددها  التي  الأخييطييار  جميع 
اإلى  اإ�سافة  نظافتها،  وعييدم  اإهمالها 
اإليييى تييعييزيييز الييوعييي البيئي  الييتييطييرق 

اإلى ذلك، د�سنت  لدى فئات املجتمع، 
جيييوالييية اجلييياميييعييية �ييسييميين  امليي�ييسييروع 
بتوزيع  وذليييك  املييياء،  اأ�ييسييدقيياء  حملة 
اأ�سرار  عن  توعوية  من�سورات  و�سرح 
اجلامعة  طيياب  على  املياه  يف  الهدر 

ومن�سوبيها.
بدوره كرم �سعادة وكيل اجلامعة 
مييرزن  الييدكييتييور  واجليييودة  للتطوير 

اليي�ييسييهييراين جييواليية اجلييامييعيية وذلييك 
يف ختام امل�سروع، حيث �سكرهم على 
اإقامة مثل هذه الفعاليات وامل�ساريع  
فئات  بيين  البيئي  الييوعييي  تعزيز  يف 
املجتمع والتي هي من اأهداف روؤية  
تكرمي  مت  ذلييك  بعد   ،2030 اململكة 
اجلهات امل�ساركة من داخل اجلامعة 

وخارجها.
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أندية جامعية

دورة تدريبية في التخطيط
بنادي مجتمع محايل

بعنوان  الثانية  الطابية  دورتيييه  ع�سر،  مبحايل  املجتمع  بكلية  الييطييابييي  اليينييادي  اأقيييام 
التخطيط واتخاذ القرار، وذلك مبعمل التعليم اللكرتوين بالكلية.

وهدفت الدورة التي قدمها رئي�ص ق�سم اإدارة الأعمال بالكلية الدكتور ماأمون بدوي 
لييقييرارات  عملية  منيياذج  وتييقييدمي  الييقييرار  ودعييم  للتخطيط  النظرية  املفاهيم  تو�سيح  اإلييى 

متنوعة وخمتلفة داخل امل�سروعات على اختاف ن�ساطها وطبيعتها وملكيتها. 

حملة توعوية عن مرض السرطان
بنادي الطب واإلبداع

اأقام نادي الطب والإبداع موؤخرا، حملة توعوية باأمرا�ص ال�سرطان وذلك  مبنا�سبة اليوم 
العاملي لل�سرطان، يف جممع الواحة �سنرت بخمي�ص م�سيط، وت�سمنت احلملة تعريفا عاما 
مبر�ص ال�سرطان واأنواعه، واأكرث الأنواع انت�سارا كالثدي والرو�ستاتا والقولون وامل�ستقيم 

والرئة، بالإ�سافة اإلى اأهميته الك�سف املبكر.

نادي علوم وآداب محايل يقيم احتفالية
»اللغة العربية والشباب«

نادي  اأقييام  قايد،  اآل  اإبراهيم  الدكتور  ع�سر  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  عميد  بح�سور 
الكلية بالتعاون مع ق�سم اللغة العربية؛ احتفالية بعنوان »اللغة العربية وال�سباب«؛ �سمن 
فعاليات اليوم العاملي للغة العربية على م�سرح الكلية. وت�سمن الحتفال ندوة حول اللغة 
العربية وعر�ص اأوراق بحثية لأع�ساء هيئة التدري�ص بق�سم اللغة العربية، كما �سارك عدد 
من الطاب بق�سائد �سعرية ، ويف نهاية احلفل اأقيمت م�سابقة ثقافية للطاب احلا�سرين، 

مت من خالها توزيع جوائز قيمة على الطاب الفائزين. 

»كيفية إعداد السيرة الذاتية«..
ندوة لنادي علوم وآداب محايل

الذاتية  ال�سرة  اإعييداد  "كيفية  بعنوان  دورة  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  نييادي  نظم 
لطاب اللغة الجنليزية"، قدمها الدكتور اإيهاب النزيلي، وهدفت الدورة اإلى تو�سيح 
الذاتية الحرتافية  ال�سرة  اإعييداد  �سملت   كيفية  Resume حيث  و   CV الفرق بن 
امليييهيييارات، واجلييوائييز  وامليي�ييسيياركييات،  والبييحيياث  العلمية،  وامليييوؤهيييات  اخلييييرات،  وت�سمل 
وفييرة  معلومات  على  الييطيياب  ح�سل  وقييد  اإليها  يرجع  التي  وامليي�ييسييادر  والإجنييييازات 

متكنهم من �سياغة �سرة ذاتية احرتافية.

نادي مجتمع محايل يقيم
برنامجا تدريبيا عن الثقة بالنفس

حتت �سعار »معرفة ومهارة« ا�ستهل النادي الطابي بكلية املجتمع مبحايل ع�سر برناجمه 
بعنوان  تدريبية  بيييدورة  احليييايل،  اجلامعي  الييعييام  ميين  الييثيياين  الييدرا�ييسييي  للف�سل  التدريبي 
الدورة  امل�ساعد. وهدفت  الأعمال  اإدارة  اأ�ستاذ  فرح  الدكتور جبارة  بالنف�ص« قدمها  »الثقة 
اإلى  تقدمي ملحة عن اأهمية الثقة بالنف�ص يف تطوير وبناء الذات وكيفية تنمية هذه الثقة 

والآثار املرتتبة على اهتزاز الثقة بالنف�ص اأو فقدانها.

نادي علوم وآداب محايل
يزور الدفاع المدني

مبحايل،  املجتمع  كلية  نييادي  مع  بالتعاون  ع�سر  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  نييادي  قييام 
للمديرية  بزيارة  بتهامة،  اجلامعة  بفرع  وال�سامة  لاأمن  العامة  الإدارة  مع  وبالتن�سيق 

العامة للدفاع املدين مبحافظة حمايل، وذلك �شمن برامج الن�شاط الطالبي. 
ومت خال الزيارة التعرف علي عدد كبر من املعدات والآلت امل�ستخدمة يف عمليات 
اإطفاء احلرائق والنقاذ، وزيارة اأق�سام الإدارة العامة للدفاع املدين، وم�ساهدة ما يقوم به 
رجال الدفاع املدين من خدمة املجتمع يف جمال الطوارئ والكوارث وانقاذ املت�سررين يف 

احلوادث واحلرائق وحالت الإنقاذ ب�سكل عام.
عدد  اأو�سح  حيث  املختلفة،  الطاب  ا�ستف�سارات  على  الإجابة  الزيارة  خال  مت  كما 
يقوم  ما  لي�ساهدوا  ال�ستطاعية؛  الزيارات  هذه  مبثل  اهتمامهم  امل�ساركن  الطاب  من 
به رجال الدفاع املدين من عمل لإنقاذ حياة املواطنن املت�سررين يف احلييوادث واحلرائق 

واحل�سول على الفكرة الكاملة عن عمليات الإنقاذ وال�ستفادة منها. 

نادي عناية يقيم لقاءه الرابع
بحضور عميد كلية التمريض

بح�سور �سعادة عميد كلية التمري�ص بخمي�ص م�سيط الدكتور عبداهلل ال�سبعاين، اأقام نادي 
عناية بال�سراكة مع وحدة الإر�ساد الطابي بالكلية اللقاء التفاعلي الرابع.

و�سمل اللقاء التفاعلي العديد من الفعاليات، ابتداء بدوري كرة الطائرة ثم م�سابقة 
اإجييراء لقاء  ثقافية علمية، حيث مت توزيع اجلوائز على الفائزين بامل�سابقة. بعد ذلك مت 
تفاعلي بن الطاب واأع�ساء هيئة التدري�ص وعميد الكلية، وقد �سمل مناق�سة العديد من 

النقاط املتعلقة باأن�شطة النادي، و�شبل حت�شني العملية التعليمية والأكادميية.

وجمل�ص  والييطيياب  والإدارييييين  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  تكرمي  اللقاء  خييال  مت  كما 
اإدارة النادي، الذي �ساهموا يف جناح الأن�سطة الطابية يف الف�سل الدرا�سي الأول وتكرمي 
اأن�سطة  عن  فيديو  عر�ص  ومت  القدم،  لكرة  التمري�ص  كلية  عميد  بييدوري  الفائز  الفريق 
النادي ال�سابقة، واإنفوجرافيك لاأن�سطة املعتمدة لهذا الف�سل. واختتمت الفعاليات بلقاء 
امل�ستوى  طيياب  من  والييرابييع  الثالث  امل�ستوى  لطاب  الن�سائح  تقدمي  مت  حيث  اخلييرة، 

الثامن والمتياز.
بيئة  اإيييجيياد  اإلييى  دوري  ب�سكل  اللقاءات  هييذه  اإقيياميية مثل  اليينييادي يهدف من  اأن  يذكر 
اأكادميية متميزة ت�سمل اجلوانب املعرفية والإبداعية وتنمي املواهب وتطورها، كما حتر�ص 
اللتقاء يف  بينهم عر  وك�سر احلواجز  الكلية  الواحد بن جمتمع  الفريق  روح  ن�سر  على 

اأجواء ترفيهيه غر ر�سمية، وامل�ساركة يف اأن�سطة ريا�سية وثقافية م�سرتكة.

نادي الشريعة يختتم برنامج
أفياء الوحي »القرآن الكريم«

يف اأ�سبوع حافل مليء بالرامج املتنوعة، اأقام نادي كلية ال�سريعة واأ�سول الدين برناجمه 
الرنامج  وبييداأ  لل�سنة.  والآخيير  للقراآن  اأحدهما  ُق�سم على  جزاأين  والييذي  الوحي«  »اأفياء 

بحملًة بعنوان »بالقراآن نحيا « وهي بالتعاون بن النادي وق�سم القراآن وعلومه. 
الأ�ستاذ  الكلية  عميد  ف�سيلة  بح�سور  الأول  القراآين  الأ�سبوع  فعاليات  وافُتتحت 
التدري�ص  هيئة  واأعيي�ييسيياء  الأقيي�ييسييام  وروؤ�ييسيياء  الكلية  ووكييياء  ال�سهري،  حممد  الدكتور 
وعدد من الطاب. و�سمل مقر احلملة جناًحا جلمعية حتفيظ القراآن الكرمي بع�سر 
�سمن  ميين  كييان  كما  تعبرية،  ولييوحيية  بع�سر(  والييفيينييون  )الثقافة  جل�سفت  ومعر�سا 
فعاليات واأن�سطة احلملة خيمة التاوة التي ا�ستمرت طيلة اأ�سبوع؛ بالإ�سافة اإلى ندوة 
القراآن، كما  التدري�ص يف ق�سم  اأع�ساء هيئة  »بالقراآن نحيا«، قدمها نخبة من  بعنوان 
متت اإقامة الدورة القراآنية »اأعذب تاوة« �سارك فيها اأكرث من 20 طالبا بتحكيم من 

اأع�ساء هيئة التدري�ص بالكلية.

نادي البرامج المشتركة يقيم
دورة تدريبية عن »مفهوم النجاح«

اأقام نادي الرامج امل�سرتكة دورة تدريبية بعنوان: مفهوم النجاح قدمها املدرب �سعيد اآل 
طليع، وحتدث املدرب عن حماور عديدة يف �ساأن مفهوم النجاح من اأهمها ق�س�ص الناجحن 
خطوات  عر  ناجحا  تكون  كيف  وكذلك  ينظمها،  وكيف  النجاح  اأراد  من  تواجه  وعقبات 

معينة وحمفزة حتقق ما تطمح اإليه. 

نادي الحاسب اآللي يرحب بالمستجدين
اأقام نادي احلا�سب الآيل بالتعاون مع وحدة التوجيه والإر�ساد بكلية علوم احلا�سب اللقاء 
الرتحيبي بالطاب امل�ستجدين بح�سور �سعادة عميد الكلية الدكتور علي اآل قروي. ح�سر 
رئي�ص  ل�سعادة  بكلمة  اللقاء  وبييداأ  طالبا.   ٨0 من  واأكييرث  والييوحييدات  الأق�سام  روؤ�ساء  اللقاء 
الوحدة الأ�ستاذ حممد اجلعيد، رحب فيها باحل�سور، ثم حتدث عن اأهمية وحدة التوجيه 
والإر�ساد ودورها الهام يف حياة الطالب اجلامعي واآلية ال�ستفادة من خدماتها. بعد ذلك 
تاأتي  اللقاءات  اأن مثل هذه  واأ�ساف  الكلية كلمة رحب فيها باحل�سور،  �سعادة عميد  األقى 
حر�سا من عمادة الكلية على التوا�سل املبا�سر مع طابها، مبينا اأهمية املرحلة اجلامعية 

والتاأكيد على ا�ستغالها يف تكوين ال�سخ�سية العلمية للطالب.

علوم وآداب محايل
تحتفل بطالبها المستجدين

اأقام نادي كلية العلوم والآداب مبحايل بالتعاون مع وحدة التوجيه والإر�ساد بالكلية، حفل 
ا�ستقبال الطاب امل�ستجدين للف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي احلايل، بح�سور 
وروؤ�ساء  الكلية،  وكيياء  وبح�سور  ع�سري،  قايد  اآل  اإبراهيم  الدكتور  الكلية  عميد  �سعادة 

الأق�سام واأع�ساء هيئة التدري�ص، والطاب امل�ستجدين، وذلك مب�سرح الكلية.
ب فيها  بداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم، تا ذلك كلمة ترحيبية لراعي احلفل، رحرّ
بالطلبة امل�ستجدين، وبنرّ �سعادته اأن عمادة الكلية، وطاقمها الإداري واأ�ساتذتها يف خدمة 
جميع الطاب، واأن اأبرز اأهداف الكلية هو اإخراج كوادر مناف�سة يف �سوق العمل، و�سدد على 

جميع الطاب ب�سرورة معرفة اللوائح والأنظمة اخلا�سة بالدرا�سة والختبارات.
ودعيييا الييدكييتييور عيي�ييسييري جميع الييطيياب لييا�ييسييتييفييادة ممييا يييقييدم لييهييم يف الكلية من 
حما�سرات علمية، واأن�سطة طابية، ل �سيما اأن الكلية حتظى بطاقم مميز وقادر على اأن 

يرقى بالعملية التعليمية يف اأعلى م�ستوياتها.
الن�شاط،  الفقرات منها كلمة لطالب  الأن�شطة الطالبية عددا من  بعد ذلك قدمت 
وا�ستعرا�ص فني للفرقة ال�سعبية بالكلية، وق�سيدة �سعرية.  ويف ختام احلفل مت ال�سحب 

على جوائز قيمة للطاب احلا�سرين.

إعداد: محمد الكعبي
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كليات البنات

معرض عن الموضة واألناقة
في »اقتصاد أبها«

زهراء حبتر 
نظم نادي ب�سمة اإبداع بكلية القت�ساد املنزيل بالتعاون مع التوجيه والإر�ساد ووكالة 
واملو�سة  الأزييياء  »حقبة«عن  بعنوان  معر�سا  الطالبات  ل�سوؤون  الطاب  �سوؤون  عمادة 
اأعمالهن يف  اإلى  اأزياء من ت�ساميم الطالبات. بالإ�سافة  والأناقة، ومت خاله عر�ص 
هيئة  واأع�ساء  الكلية  طالبات  جميع  بح�سور  وذلييك  واملكياج،  والرتيكو  التطريز  فن 

التدري�ص بالكلية وعدد من احلا�سرات من خارج الكلية. 
وركنا  لل�سيافة،  ركيينييا  بالكلية  املييعييار�ييص  قيياعيية  يف  اأقيييييم  اليييذي  املعر�ص  وت�سمن 
للتطريز واأ�سغال الرتيكو، وركنا ل�سناعة ال�سابون، وركنا لعر�ص الأزياء من ت�سميم 
مها اآل �سرمي، وركنا لعر�ص اأزياء ت�ساميم تهاين اآل جبار، و ركنا لعر�ص ت�ساميم اأثر 
حممد، وركنا لفنانة املكياج اأروى، وركنا لفنانة املكياج خلود القحطاين، كما كان هناك 

ركن ل�سجل الزوار.
كالأ�ستاذة علوة  باملجتمع  البارزة  ال�سخ�سيات  زيييارة عدد من  املعر�ص  �سهد  وقد 
حممد ع�سري، والأ�ستاذة جناء علي مفقع من مكتب العمل، ورئي�سة جلنة امل�ساغل 
ومراكز التجميل بالغرفة التجارية الأ�ستاذة هيفاء حمو�ص، وكا من �سيدات الأعمال 
فلوة مثيب، وفوزية م�ساري وحنان املازين وعائ�سة القحطاين ونورة العمري وتغريد 
الغامدي و�سلمى احلويان ونورة ال�سايغ، بالإ�سافة اإلى الأ�ستاذة غريبة العلكمي من 
البوابة الوطنية للعمل طاقات، والأ�ستاذة �سلوى القحطاين من اأمانة اأبها، والأ�ستاذة 
التقنية، والدكتورة فاطمة من وكالة عمادة �سوؤون الطاب  ابتهال الدغيم من كلية 

ل�سوؤون الطالبات. 

»اللغة اإلنجليزية« بمحايل
يشارك في مهرجان بارق الصحي 

كريمة سالم 
�سارك ق�سم اللغة الإجنليزية يف كلية العلوم والآداب مبحايل ممثا يف �سطر الطالبات، 

يف املهرجان ال�سحي والتثقيفي والتوعوي مبحايل بدورتن تدريبيتن.
اللغة  تعليم  يف  التفاعلية  التطبيقات  »ا�ستخدام  بعنوان  الأولييى  الييدورة  وجيياءت 
حيدر،  اآل  مو�سى  �سهام  الأ�ستاذة  بالق�سم،  التدري�ص  هيئة  ع�سو  «قدمتها  الإجنليزية 
وذلك يف مكتب ال�سوؤون التعليمية للبنات ببارق، وا�ستهدفت معلمات اللغة الإجنليزية 
والتعريف  اللغة،  تعلم  يف  التكنولوجيا  مفهوم  وتناولت  معلمة،   1٧ منها  وا�ستفادت 
بالتطبيقات املتعددة لتعلم اللغة الإجنليزية والفرق بينها. وا�ستعر�ست املدربة بع�ص 
النظريات يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا يف تعليم اللغة الإجنليزية وكيفية التوظيف 

التفاعلي لهذه التطبيقات يف العملية التعليمية.
كما تطرقت املدربة اإلى النقلة النوعية للتكنولوجيا من ا�ستعمال جهاز احلا�سب 
العادي اإلى الهاتف املحمول وما يوفره الأخر من تطبيقات مفيدة للطالب والأ�ستاذ 

على حد �سواء. 
الإجنليزية«،  اللغة  لتعلم  ال�سحيحة  »الطريقة  بعنوان  الثانية  الييدورة  وكانت 
طالبات  وا�ستهدفت  حممد،  اإ�سراقة  الأ�ستاذة  بالق�سم  التدري�ص  هيئة  ع�سو  قدمتها 
املرحلة الثانوية واملتو�سطة مبدر�سة القريحاء للبنات ببارق، وا�ستفادت منها ما يزيد 

عن ٩0 طالبة. 
وتناولت فيها املدربة الطريقة ال�سحيحة لتعلم اللغة الإجنليزية وكيفية اكت�ساب 
املهارات اللغوية التي تخول الطالبة من التمكن اجليد من اللغة، كما تطرقت املدربة 
تواجه   ل  لكي  والثانوي؛  املتو�سطي  التعليم  مراحل  يف  اللغة  من  التمكن  اأهمية  اإلييى 
الييدورة  وحظيت  باجلامعة.  اللتحاق  عند  الييدرا�ييسييي  التح�سيل  يف  �سعوبة  الطالبة 

با�ستح�سان الطالبات الاتي تفاعلن مع ما مت طرحه من ن�سائح و معلومات.
ويف ذات الإطار تقدم رئي�ص ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية العلوم والآداب، الأ�ستاذ 
حممد ع�سري بال�سكر للع�سوتن الاتي قدمن الدورات، واأثنى على م�ساركة  �سطر 
ينطلق  وطني  واجييب  امل�ساركة  هييذه  اأن  واأكييد  املهرجان،  فعاليات  يف  للق�سم  الطالبات 

من مبداأ تعزيز ال�سراكة بن موؤ�س�سات التعليم واملجتمع املدين لبناء اإن�سان وح�سارة 
متوافقة مع »روؤية اململكة 2030«، موؤكدا اأنه وجب دعم هذه امل�ساركات مبا يحقق منو 
وتطور اململكة، كما تقدم بال�سكر جلامعة امللك خالد ممثلة يف عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر على هذا املجهود التوعوي والتثقيفي الذي تقدمه اجلامعة ملجتمع 

منطقة ع�سر. 

دورة عن اإلسعافات األولية
بخدمة المجتمع

أسماء الشهري
كلية  مع  بالتعاون  الطالبات  ب�سطر  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  اأقييامييت 
التمري�ص بخمي�ص م�سيط، دورة عن الإ�سعافات الأولية، ا�ستمرت على مدى يومن، 
وذلك يف مقر العمادة يف املجمع الأكادميي بالع�سان مبنى )د(، قدمتها كل من اأ�ستاذة 
التمري�ص امل�ساعدة املخت�سة يف العناية املركزة الدكتورة عايدة �سند القرين، واأ�ستاذة 
م�سطفى  مرفت  الييدكييتييورة  والأ�ييسييرة  املجتمع  طييب  يف  املخت�سة  امل�ساعدة  التمري�ص 
عرب. ياأتي ذلك �سمن الدورات املجانية التي تقدمها اجلامعة ممثلة يف عمادة خدمة 
ان�سداد جمرى  التعامل مع حالت  التعرف على كيفية  اإلى  الييدورة  املجتمع. وهدفت 
الهواء وتوقف القلب عند الأطفال والبالغن، وكيفية التعامل مع احلروق والغيار على 
الييدورة 163 متدربة من خمتلف  واأ�ستفاد من  العملي.   التطبيق  اجلييروح من خال 
�سكر  و�سهادة  درعييا  بالعمادة  الطالبات  �سطر  قييدم  الييدورة  ختام  ويف  املجتمع.  �سرائح 

وتقدير للمدربتن على تعاونهن يف تقدمي الرنامج التدريبي.  

»المجتمع« تقيم دورة
عن الـطباعة اليدوية بالثانوية الثالثة

أسماء الشهري
عن  عمل  ور�ييسيية  الييطييالييبييات  ل�سطر  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خييدميية  عييمييادة  نظمت 
الطباعة اليدوية،  قدمتها اأ�ستاذة الن�سيج واملاب�ص امل�ساعدة الدكتورة اأمرة عبد اهلل 
ال�سراكة املجتمعية  باأبها، �سمن برامج  الثالثة  الثانوية  الدين، وذلك يف مدر�سة  نور 

للعمادة بالتعاون مع وكالة عمادة التطوير الأكادميي واجلودة.
بالتفريغ  الطباعة  ومنها  العملية  التطبيقات  من  العديد  الور�سة   وت�سمنت 
الوحدة.  باجتاه  وذلييك  املفرغة،  الوحدات  داخييل  الطباعة  الأول  الأ�سلوب  باأ�سلوبن، 
كما  اخلارجي،  للوحدة  املحيط  باخلط  الوحدة  حول  الطباعة  هو  الثاين  والأ�سلوب 
اأقدم الفنون التي ظهرت  مت تعريف الطالبات بتاريخ فن الطباعة والذي يعتر من 
املعلمات  ميين  اليييدورة  ميين  امل�ستفيدات  عييدد  وبلغ  البيئة.  مييع  الإنيي�ييسييان  لتفاعل  نتيجة 

والطالبات، 32٥ م�ستفيدة.

طرق التدريس الحديثة لإلنجليزية
في برنامج بأحد رفيدة 

نورة القحطاني
اأقامت وحدة خدمة املجتمع بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة برنامج طرق التدري�ص 
احلديثة يف تدري�ص اللغة الإجنليزية بالإدارة التعلمية ب�سراة عبيدة. وهدف الرنامج 
الإجنليزية  اللغة  تدري�ص  التدري�ص احلديثة يف جمال  اأهم طرائق  التعرف على  اإلى 
وكيفية توظيفها يف املواقف التعليمية املختلفة، وتدريب املعلمات على كيفية تفعيلها 

عمليا داخل حجرات الدرا�سة. 

محاضرة تثقيفية عن االضطرابات 
الهرمونية بمحايل

فاطمة األسمري
يف  اجلامعة  بفرع  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  والإر�ييسيياد  التوجيه  وحييدة  اأقييامييت 
تهامة، حما�سرة تثقيفية بعنوان »اأنت هدفنا« قدمتها اأ�ستاذة ال�سحة النف�سية بالكلية 
واأ�ستفاد منها 40 طالبة.   الرابع  امل�ستوى  وا�ستهدفت طالبات  اأحمد،  الدكتورة خالدة 
ال�سهرية والأعرا�ص  الدورة  النف�سية قبل  اإلى ال�سطرابات  وتطرقت فيها املحا�سرة 
امل�ساحبة لها وكيفية التغلب عليها وعلى القلق النف�سي اأو الكتئاب والتوتر الع�سبي 

وال�سطراب الهرموين. 
زالت  ل  ال�سهرية  الييدورة  قبل  ما  اأعييرا�ييص  حييدوث  اأ�سباب  اأن  املحا�سرة  وك�سفت 
غر وا�سحة، موؤكدة اأنه يعتقد اأن ال�سطرابات الهرمونية امل�ساحبة لها هي ال�سبب 
على  ت�ساعد  ن�سائح  بعدة  املحا�سرة  واختتمت  الأعييرا�ييص.   تلك  حييدوث  يف  الرئي�سي 

التخفيف من تلك الأعرا�ص، تخللها عر�ص باوربوينت. 

»الوعي النفسي« في محاضرة
بمجتمع أبها

ليلى الشمراني
مطمئنون،  حملة  بتفعيل  باأبها  للبنات  املجتمع  بكلية  والإر�ساد  التوجيه  جلنة  قامت 
وذلك بتقدمي حما�سرة بعنوان »لنن�سر ثقافة الوعي النف�سي« قدمتها اأ�ستاذة التوجيه 
الأ�ستاذة  نف�سي،  اأخ�سائي  مهنة  مييزاوليية  رخ�سة  على  احلا�سلة  النف�سي،  والإر�ييسيياد 
خديجة خما�ص ع�سري، وذلك بح�سور ٥4 طالبة و عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص. 
وتناولت املحا�سرة مفاهيم الوعي الذاتي والهدف من الوعي الذاتي يف حياة الإن�سان 
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كليات البنات

وم�سادر الوعي الذاتي لدى الإن�سان، وحتديد العاقة بن وعي الذات وتقدير الذات، 
واأنواع املوؤثرات يف احلياة، وكيفية قيا�ص الوعي الذاتي، واأ�ساليب تنمية الوعي الذاتي 

ومهارات توكيد الذات. 

»الطب« تقيم برنامجا ترفيهيا
لألطفال المعوقين

الطالبات،  �سطر  يف  خالد  امللك  بجامعة  الطب  بكلية  املجتمع  خدمة  وحييدة  نظمت 
برناجما ترفيهيا لاأطفال املعوقن يف مركز جمعية الأطفال املعوقن بع�سر، حيث 
قامت من�سوبات الكلية والطالبات ترتاأ�سهم الأ�ستاذة بكلية الطب ورئي�سة وحدة خدمة 
املجتمع مبقر الكلية الدكتورة اإميان الن�سار، بزيارة املركز وقمن بجولة يف اأق�سام املركز 

من اأق�سام تعليمية وطبية وعيادات تاأهيلية وم�سبح طبي.
والتقن خال اجلولة بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث قمن بال�سام عليهم وتقدمي 
وم�سابقات  ترفيهيا  ن�ساطا  اأقمن  كما  لهم،  والرتفيهية  التعليمية  والألييعيياب  الهدايا 
وم�شابقات  ترفيهية  فقرات  عدة  الن�شاط  وت�شمن  املركز،  اأطفال  من  عدد  مب�شاركة 
املح�سني �سكره وتقديره  املركز عبداهلل  الزيارة قدم مدير  واإن�ساد.  ويف ختام  حركية 
املجتمع  وحييدة خدمة  امللك خالد ممثلة يف  املركز جلامعة  ومن�سوبي  اإدارة  عن  نيابة 
تعد  الزيارة  واأن هذه  م�ستغرب،  ذلك غر  اأن  موؤكدا  الييزيييارة،  على هذه  الطب  بكلية 
بت�سليم  املح�سني  وقييام  بها.  نعتز  التي  الفئة  هييذه  جتيياه  املجتمعية  امل�سوؤولية  �سمن 

�سهادات ال�سكر والعرفان للقائمات على الرنامج. 

فعالية بعنوان »عقلك فين؟!..
فكر وحلها« بأحد رفيدة

نورة القحطاني
باأحد رفيدة بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون  العلوم والآداب  ال�سمو بكلية  نظم نادي 
الطاب ل�سوؤون الطالبات فعالية بعنوان »عقلك فن؟! فكر وحلها« وذلك يف م�سرح 
نالت  والييريييا�ييسييييية،  الرتفيهية  الألييعيياب  ميين  �سل�سلة  على  الفعالية  واحييتييوت  الكلية، 

ا�ستح�سان الطالبات. ويف اخلتام قدمت اجلوائز للفائزات بامل�سابقة. 

دورة عن اجتياز المقابلة الشخصية
بكلية األعمال

عبير القحطاني
ل�سوؤون  الطاب  �سوؤون  وكالة عمادة  بالتعاون مع  الأعييمييال  بكلية  الييريييادة  نييادي  اأقييام 

الطالبات دورة بعنوان »كيف جتتازين املقابلة ال�سخ�سية« قدمتها م�ساعدة عميد كلية 
الأعمال الأ�ستاذة �سارة اآل م�سايف، وذلك يف قاعة التدريب بالكلية بح�سور ٩2 طالبة 
و4 اأع�ساء هيئة تدري�ص. وتناولت الدورة عدة حماور منها ماهية املقابات ال�سخ�سية، 
والأخطاء  ال�سخ�سية،  املقابلة  وبعد  واأثناء  قبل  وما  لها،  الإعييداد  ومراحل  واأنواعها 

ال�سائعة فيها.

تزويد مجتمع دراسة الطالبات
بـ 72 حافلة

أمينة مدني
زودت اإدارة احلركة والنقل جمتمع درا�سة الطالبات بطريق امللك عبد اهلل بي ٧2 حافلة 
)با�ص( خلدمة الطالبات وت�سهيل عملية الو�سول اإلى الكلية ومغادرتها. وياأتي ذلك 
بدعم  من مدير اجلامعة ومبتابعة من امل�سرفة العامة على جممع درا�سة الطالبات 

الدكتورة �سامية احلكمي.

حملة لنشر الوعي النفسي
في طبية محايل

فاطمة األسمري
حملة  بييتييهيياميية،  التطبيقية  الطبية  الييعييلييوم  بكلية  والإر�يييسييياد  الييتييوجيييييه  وحيييدة  فعلت 
الكلية،  ومن�سوبات  طالبات  بن  النف�سي  الوعي  ن�سر  اإلييى  تهدف  والتي  »مطمئنون« 
النف�سية  ال�سحة  اأ�ستاذة  تقدمي  من  النف�سي  الوعي  عن  حما�سرة  خالها  وقدمت 
عر�ص  املحا�سرة  وتخلل  طالبة.   40 منها  وا�ستفادت  اأحمد،  خالدة  الدكتورة  بالكلية 
النف�سية،  ال�سحة  باإي�ساح مفهوم  املحا�سرة  باوربوينت ومطويات، كما قامت مقدمة 
اأ�سباب انخفا�ص الوعي النف�سي ومنه �سوء الظن باهلل وال�سك باهلل  اإلى  كما تطرقت 
كما  وغييرهييا.  املجتمع  عيين  والنييفيي�ييسييال  يعنيه،  ل  فيما  ال�سخ�ص  وخييو�ييص  وبييالييذات، 
التميمة  وتعليق  وال�سعوذة  بالدجل  والت�سديق   العتقاد  جتنب  كيفية  عن  حتدثت 

والأبراج  وغرها من املفاهيم اخلاطئة التي توؤثر �سلبا على ال�سخ�ص. 

دورة عن تصميم المواقع
MVC باستخدام تقنية

ليلى الشمراني
تقنية  با�ستخدام  املييواقييع  »ت�سميم  بعنوان  دورة  باأبها  للبنات  املجتمع  كلية  نظمت 
MVC«، وذلك �سمن فعاليات جلنة خدمة املجتمع بالكلية، وا�ستهدفت الدورة طالبات 

ق�سم احلا�سب ب�سقيه نظم املعلومات وبرجمة احلا�سب الآيل ومن�سوبات الكلية املهتمات 
مبو�سوع الدورة، وقدمت الدورة على جزاأين يف فرتتن منف�سلتن ل�سمان ال�ستفادة 
اأ�سا�سيات الت�سميم با�ستخدام تقنية  منها.  وتعرفت املدربات من خال الدورة على  
MVC، واإن�ساء �سفحات اإلكرتونية، وعر�ص واإ�سافة وتعديل وحذف البيانات املوجودة 

 .MVC يف قواعد البيانات عن طريق توليد الكود با�ستخدام تقنية

..ومحاضرة عن الفساد اإلداري 
ليلى الشمراني

اأقامت كلية املجتمع للبنات باأبها حما�سرة بعنوان »الف�ساد الإداري«  قدمتها الأ�ستاذة 
امل�ساعدة بق�سم العلوم الإدارية الدكتورة مرام اأحمد، بح�سور اأع�ساء هيئة التدري�ص و 

40 طالبة، وذلك �سمن اإطار تفعيل اأن�سطة وبرامج خدمة املجتمع بالكلية. وتناولت 
املحا�سرة مفهوم الف�ساد واأنواعه واأ�سبابه وو�سائل مكافحته، ومت خال املحا�سرة فتح 

باب النقا�ص وطرح الأ�سئلة. 

»المجتمع« تقيم دورة
عن التعامل مع الضغوط الدراسية 

ليلى الشمراني
والتوجيه  الإر�ساد  وحدة  بالتعاون مع  باأبها  للبنات  املجتمع  بكلية  التعاون  نادي  اأقييام 
الأ�شتاذة خديجة خما�ش  الدرا�شية« قدمتها  ال�شغوط  التعامل مع  »فن  بعنوان  دورة 
الدرا�شية، كما عر�شت  ال��دورة ماهية ال�شغوط  بح�سور ٧4 طالبة. وتناولت مقدمة 
كانت  �شواء  واأ�شبابها  ال�شغوط  واأن���واع  الأخ���رى،  احلياتية  ال�شغوط  عن  اأمثلة  ع��دة 
ناجتة عن الفرد اأم ناجتة عن عوامل خارجية، كما تناولت الأ�ساليب الفعالة يف التغلب 
اأو ال�شغوط احلياتية وطرق مواجهاتها، وحتديد الأهداف  الدرا�شية  على ال�شغوط 

واأ�ساليب املذاكرة ال�سحيحة. 

..ومحاضرة عن »إنترنت األشياء«
ليلى الشمراني

اإطار  يف  وذلك  الأ�سياء«  »اإنرتنت  بعنوان  حما�سرة  باأبها  للبنات  املجتمع  كلية  نظمت 
الدكتورة ملك  الآيل  امل�ساعدة بق�سم علوم احلا�سب  الأ�ستاذة  املجتمع، قدمتها  خدمة 
هيئة  ع�سوات  من  عييدد  بح�سور  القرين  عييذى  لاأ�ستاذة  فورية  ترجمة  مع  م�سباح، 
التقنية  وعنا�سر  الأ�سياء،  اأنرتنت  مفهوم  املحا�سرة  وتناولت  والطالبات.  التدري�ص 
واأوجه ال�ستفادة منها،  التقنية  التقنية، ومميزات  اجلديدة، وتطور عدد م�ستخدمي 

والتحديات التي تواجه التطبيق. 
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االستثمار بالخدمات الغذائية في الجامعة
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متابعات

المملكة تطلق الحملة الخليجية
للتوعية بمرض السرطان

حييمييليية لييلييتييوعييييية مبييير�يييص اليي�ييسييرطييان 
من  الأول  منذ  الريا�ص  من  انطلقت 
كل  فعاليتها  وتقام   ،2016 عام  فراير 
عييام ملييدة اأ�ييسييبييوع، بييالييتييزاميين مييع اليوم 
اليييعيييامليييي ليييلييي�يييسيييرطيييان، وتييييقييييام احلييمييليية 
باململكة،  ال�سحة  وزارة  اإ�ييسييراف  حتييت 
بالتن�سيق مع املركز اخلليجي ملكافحة 
ال�سرطان التابع ملجل�ص ال�سحة لدول 
اخلليجي  والحتيييياد  الييتييعيياون،  جمل�ص 
ملييكييافييحيية الييي�يييسيييرطيييان، وبيييتيييعييياون عييدد 
مييين اجليييهيييات احلييكييومييييية واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 
ذات  الأهييلييييية  واجلييمييعيييييات  التعليمية 

النفع العام.

الحملة الخليجية
للتوعية بالسرطان 

تييتيي�ييسييميين جمييمييوعيية مييين املييحييا�ييسييرات 
وور�ييييييص عييمييل عييين الييي�يييسيييرطيييان، ويييتييم 
مييييين خييياليييهيييا تييييوفيييير اليييفيييحيييو�يييسيييات 
وال�ييييسييييتيييي�ييييسييييارات اليييطيييبييييييية، وتييفييعيييييل 

اليير�ييسييائييل والأفيييييييام الييتييثييقيييييفييييية عر 
و�يييسيييائيييل اليييتيييوا�يييسيييل الجيييتيييمييياعيييي عن 
طيييرييييق نيي�ييسيير ر�ييسييائييل تييوعييوييية خييال 
فرتة احلملة عن اأهمية الك�سف املبكر 
على  الأفيييراد  وت�سجيع  ال�سرطان،  عن 
اتييبيياع منييط غييذائييي �سحي وممييار�ييسيية 

الريا�سة.
اإطييييييييياق احلييمييليية  وييييي�ييييسييييارك يف 
واجلمعيات  اململكة  يف  املناطق  اإميييارات 
الأهلية املتخ�س�سة يف جمال ال�سرطان 
والييعييمييل  الييتييعييليييييم  وزارات  مييين  بييدعييم 
واليييتييينيييمييييييية الجيييتيييمييياعييييييية والييي�يييسيييوؤون 
البلدية والقروية وال�سوؤون الإ�سامية 
والإعييام  والثقافة  والإر�ييسيياد  والدعوة 
فرق  من  كبر  وعييدد  الريا�سة  وهيئة 

العمل التطوعي.

40% حماية – 40% شفاء 
�يييسيييعيييار احليييميييلييية واليييييييذي مت اخيييتييييييياره 
التي  والنتائج  التقارير  على  ا�ستنادا 

اأعلنتها منظمة ال�سحة العاملية، والتي 
ال�سرطان  اأمرا�ص  من   %40 بيياأن  تفيد 
مي��ك��ن ال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا ب���اإت���ب���اع اأمن����اط 
احلياة ال�سحية وعادات غذائية �سليمة 
والريا�شة  البدين  الن�شاط  وممار�شة 
وامليييحيييافيييظييية عيييليييى الييييييييوزن اليي�ييسييحييي، 
الييي 40% الأخيييرى من الأمييرا�ييص  بينما 
ال�سرطانية ميكن ال�سفاء منها، يف حال 
مت ت�سخي�سها مبكرا وخ�سعت للعاج 

املنا�سب يف الوقت املنا�سب.

الهدف من الحملة
وتيييهيييدف احلييمييليية اإليييييى رفييييع ميي�ييسييتييوى 
الييييييوعييييييي حيييييييول مييييير�يييييص الييي�يييسيييرطيييان 
والييعييوامييل املييوؤدييية لاإ�سابة بييه، ورفييع 
طييرق  حيييول  ال�سحي  الييوعييي  م�ستوى 
واأهييميييييتييه يف حت�سن  املييبييكيير  الييكيي�ييسييف 
الوعي  زييييادة  وكييذلييك  ال�سفاء،  فيير�ييص 
الإن�سان  جل�سم  الريا�سة  اأهمية  حول 
ال�سليمة  الييغييذائييييية  الييييعييييادات  واتيييبييياع 

واملحافظة على الوزن ال�سحي للج�سم 
حلياة طويلة با �سرطان.

كييمييا تييوؤكييد احلييمييليية عييلييى �ييسييرورة 
تييفييعيييييل الييييرامييييج الييوطيينييييية ملييكييافييحيية 
بن  م�سرتكة  كييميي�ييسييوؤولييييية  اليي�ييسييرطييان 
القطاعات احلكومية وغر احلكومية.

التعريف بمرض السرطان 
ي�سمل  طييبييي  م�سطلح  هيييو   Cancer
التي  الأمييرا�ييص  ميين  وا�سعة  جمموعة 
تتميز بنمورّ غر طبيعي للخايا التي 
الييقييدرة  ولييديييهييا  رقييابيية  بيييدون  تنق�سم 
على اخرتاق الأن�سجة وتدمر اأن�سجة 
�ييسييليييييميية يف اجلييي�يييسيييم. وهييييو قيييييادر على 

النت�سار يف جميع اأنحاء اجل�سم.
مر�ص ال�سرطان هو اأحد الأ�سباب 
الييييعييييامل، لكن  ليييليييوفييياة يف  الييرئييييي�ييسييييية 
احتمالت ال�سفاء من مر�ص ال�سرطان 
با�ستمرار يف معظم  التح�سن  اآخييذة يف 
الأنيييييييواع، بييفيي�ييسييل الييتييقييدم يف اأ�ييسيياليييييب 

وخيارات  ال�سرطان  عن  املبكر  الك�سف 
العاج املتعددة.

ما هي أعراض
مرض السرطان؟

من  ال�سرطان  مر�ص  اأعرا�ص  تختلف 
اأخرى، تبعا للع�سو امل�ساب،  اإلى  حالة 
لييكيين هيينيياك بييعيي�ييص الأعيييرا�يييص الييعيياميية 
كيياأعييرا�ييص  ت�سجيلها  مت  ليييه  ميينيي�ييسييوبييه 
اأولييييييييييية ليييظيييهيييور مييير�يييص الييي�يييسيييرطيييان، 

وت�سمل:
• تيييعيييب واإرهييييييييياق مييييع بيييييذل اأقييييل 

جمهود
• ارتفاع يف درجيية حييرارة اجل�سم 

ب�سكل متكرر
ميكن  م  ت�سخرّ اأو  كتلة  ظييهييور   •

حت�س�سها حتت اجللد
اجلييي�يييسيييم،  وزن  يف  تيييييغيييييرات   •
غر  انخفا�سا  اأو  ارتفاعا  ت�سمل 

مق�سودين يف وزن اجل�سم 

• تغرات على �سطح اجللد، مثل 
الأ�يييسيييفييير، مناطق  اليييليييون  ظييهييور 
قييامتيية اليييليييون اأو بييقييع حيييميييراء يف 
اجللد، جروح ل تلتئم، اأو تغرات 
يف �ييسييامييات كييانييت ميييوجيييودة على 
اأمن���اط عمل  تغيريات يف  اجل��ل��د، 

الأمعاء اأو املثانة. 
• �يييسيييعيييال مييي�يييسيييتيييمييير، وبييييحيييية يف 

ال�سوت. 
• �سعوبة يف البلع

اأو  اله�سم  يف  ع�سر  اأو  �سعوبة   •
تناول  بعد  الييراحيية  بعدم  ال�سعور 

الطعام.
ورغيييييييم كييييل ذليييييييك، ل تيييعيييد هيييذه 
الأعييييرا�ييييص دليييييا كييافيييييا لييلييتيياأكييد من 
تظل  اأنها  اإل  ال�سرطان؛  مر�ص  وجود 
والفي�سل  للمر�ص  م�ساحبة  اأعرا�سا 
دائيييميييا هيييو الييقيييييام بيياملييتييابييعيية والييكيي�ييسييف 
يف  الطبية  التحاليل  واإجيييراء  اليييدوري 

حالة طلب الطبيب.
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أعوام من مكافحة السرطان أربعة
يييعييتيير مييير�يييص الييي�يييسيييرطيييان مييين اأكيييرث 
وي�سر  ال�سحة.  تهدد  التي  الأمييرا�ييص 
التقرير التجميعي الذي اأ�سدره املركز 
اخلييليييييجييي ملييكييافييحيية اليي�ييسييرطييان؛ بيياأنييه 
حالة   164،000 يييقييارب  مييا  ت�سجيل  مت 
جمل�ص  دول  مييواطيينييي  بييين  �ييسييرطييان 
الييتييعيياون اخلييليييييجييي خيييال الييفييرتة ما 
ارتفاع  بن  1٩٩٨–2012، وقد لوحظ 
يقارب  مبييا  بال�سرطان  الإ�ييسييابيية  ن�سب 

٥% �سنويا. 
ملكافحة  اخلليجي  املركز  ويتوقع 
اليي�ييسييرطييان اأن يييتيي�ييسيياعييف عيييدد حييالت 
دول  مواطني  بن  اجلديدة  ال�سرطان 
جمييليي�ييص الييتييعيياون بييحييلييول عيييام 202٧؛ 
اإ�ييسييافيية اإلييييى ذليييك ييي�ييسيير الييتييقييرييير اأن 
ال�سرطان  حيييالت  ميين   %٥0 ميين  اأكيييرث 
اكت�سافها يف مراحل  بدول اخلليج يتم 
مييتييقييدميية ييي�ييسييعييب عييياجيييهيييا، يف حن 
بيياإذن اهلل لو مت  �سفاوؤها  بالإمكان  كييان 

ت�سخي�سها مبكرا.  
ال�سحي  الييوعييي  تعزيز  �سبيل  ويف 
اأخطار  من  اخلليجي  املجتمع  وحماية 
اليييي�ييييسييييرطييييان، عيييميييل املييييركييييز اخلييليييييجييي 
حملة  اإطييياق  على  اليي�ييسييرطييان  ملكافحة 

بال�سرطان   للتعريف  �سنويا؛  خليجي 
ملكافحة  بالتعاون مع الحتاد اخلليجي 
ال�سرطان حتت اإ�سراف جمل�ص ال�سحة 
وزارات  جييميييييع  ومبيي�ييسيياركيية  اخلييليييييجييي 
اليي�ييسييحيية اخلييليييييجييييية، وجميييميييوعييية من 
اخلليجية  ال�سحية  واملنظمات  الهيئات 
وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات والييهيييييئييات الأهيييلييييييية غر 
الأ�سا�سي  العامل  يعتر  الربحية، حيث 
ليينييجيياح بيييراميييج مييكييافييحيية اليي�ييسييرطييان يف 
بعوامل  املجتمع  تثقيف  هو  املجتمعات 
باإتباع  العوامل  هييذه  وجتنب  اخلييطييورة 
اأمناط احلياة ال�شحية. وتهدف احلملة 

اخلليجية للتوعية بال�سرطان اإلى:
ال�سحي  الوعي  م�ستوى  رفييع   •
حييييول عيييواميييل الأخييييطييييار امليييوؤديييية 

لاإ�سابة بال�سرطان.
غييذائييي  منيييط  اتيييبييياع  • تيي�ييسييجيييييع 
البدين  الن�شاط  �شحي وممار�شة 

بن جميع فئات املجتمع.
ال�سحي  الوعي  م�ستوى  رفييع   •
حييييول طييييرق الييكيي�ييسييف املييبييكيير عن 
اليي�ييسييرطييان واأهييميييييتييهييا يف حت�سن 

فر�ص ال�سفاء.
الييوطيينييييية  اليييييراميييييج  • تييفييعيييييل 

كم�سئولية  اليي�ييسييرطييان  ملييكييافييحيية 
ميييي�ييييسييييرتكيييية بييييييين الييييقييييطيييياعييييات 

احلكومية وغر احلكومية.

الحملة الخليجية
وقيييييد انيييطيييليييقيييت احليييميييلييية اخلييليييييجييييية 
للتوعية بال�سرطان الأولى يف 1 فراير 
2016م يف خم�سة ع�سر مدينة مب�ساركة 
40 جهة حكومية وجمعيات  اأكييرث من 
خرية ذات عاقة، وعدد من اجلهات 
يف القطاع اخلا�ص حتت �سعار 40/40، 
للحملة  ال�سعار  هييذا  اختيار  مت  حيث 
بيينيياء عييلييى عيييدد مييين اليييدرا�يييسيييات الييتييي 
اأمر�ص  من   %  40 يقارب  ما  اأن  اأثبتت 
باإتباع  منها  الوقاية  ميكن  ال�سرطان 
منط غذائي �شحي وممار�شة الن�شاط 
اليييرييييا�يييسيييي وامليييحيييافيييظييية عيييليييى اليييييوزن 
املييثييايل، يف حيين اأن 40% اأخيييرى ميكن 
اإذا ما مت ت�سخي�سها  �سفاوؤها باإذن اهلل 

مبكرا وخ�سعت للعاج يف حينه. 
لييقيييييت احلملة  اهلل  ميين  وبييفيي�ييسييل 
جناحا  بال�سرطان  للتوعية  اخلليجية 
وا�ييسييعييا، حيييييث اأ�ييسيياد بييهييا مييعييايل وزراء 
اليي�ييسييحيية بييييدول جمييليي�ييص الييتييعيياون ومت 

التوجيه باأن تكون هذه الفعالية �سنويا. 
الثانية  احلييمييليية  جنيياحييات  وا�ييسييتييمييرت 
امل�ساركة  والثالثة وتزايد عدد اجلهات 
اأكييييييرث ميييين 1٥0 جيييهييية وجييمييعييييية  اإلييييييى 
خالها  حظيت   ،201٨ عييام  يف  خرية 
يف  املناطق  اأميييراء  �سمو  ورعيياييية  بدعم 
املييمييلييكيية الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية، و�ييسييارك 
اجلامعات  معظم  فعالياتها  تنفيذ  يف 
ال�سحية  واليي�ييسييوؤون  التعليم  واإدارات 
والييييبييييلييييديييييات وعيييييييدد ميييين اجلييمييعيييييات 
اخليييريييية واملييوؤ�ييسيي�ييسييات اخلييا�ييسيية، ومت 
امليدانية  الفعاليات  من  العديد  تنفيذ 
يف الأ�يييييسيييييواق واملييييييياديييين واجلييياميييعيييات 
اإلييى  بالإ�سافة  احلكومية؛   والييدوائيير 
التثقيفية  الر�سائل  ميين  العديد  ن�سر 
وامل�سموع وو�سائل  املرئي  الإعييام  عر 

التوا�سل الجتماعي. 
امليييركيييز  ييييعيييميييل  اليييييعيييييام  هييييييذا  ويف 
بالتعاون  ال�سرطان  ملكافحة  اخلليجي 
باملزيد من  للقيام  النجاح؛  �سركاء  مع 
 201٩ فييراييير  �سهر  خييال  الفعاليات 
اأفييراد  اأكيير �سريحة من  اإلييى  للو�سول 
املجتمع يف جميع دول جمل�ص التعاون 

وزيادة عدد امل�ساركات النوعية. بقلم: صالح فهد العثمان
رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان
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ضمت معرضا مصاحبا 
وحوارا علميا..

مدير الجامعة 
يرعى فعاليات 
اليوم العالمي 

للسرطان
عبدالعزيز رديف

رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، الثنن املا�سي 
فييعيياليييييات اليييييوم الييعيياملييي لييليي�ييسييرطييان، التي 
الإكلينيكية  املخترات  علوم  ق�سم  نظمها 
باأبها،  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  يف 
الكلية،  يف  الطابي  اليينييادي  مييع  بالتعاون 
باملدينة  املركزية  املدرجات  مبنى  يف  وذلك 

اجلامعية باأبها )قريقر«.
حفل  مقر  اإليييى  معاليه  وفييورو�ييسييول 
افيييتيييتييياح الييفييعيياليييييات اطيييليييع عييلييى املييعيير�ييص 
املييي�يييسييياحيييب الييييييذي �يييسيييم اأجييينيييحييية اجليييهيييات 
امليي�ييسيياركيية ميين داخييييل اجلييامييعيية وخييارجييهييا، 
اأعييييييرب مييعيياليييييه عييين �ييسييكييره لكلية  حيييييث 
وق�سم  بيياأبييهييا  التطبيقية  الييطييبييييية  الييعييلييوم 
عيييليييوم امليييخيييتيييرات الإكييلييييينيييييكييييية والييينيييادي 
الييطييابييي بييالييكييلييييية عييلييى اإقيييامييية وتيينييظيييييم 
موؤكدا  لل�سرطان،  العاملي  اليييييوم  فعاليات 
على اأهمية دور اجلامعة يف توعية املجتمع 
وتييثييقيييييفييه بيييياأمييييرا�ييييص الييي�يييسيييرطيييان و�ييسييبييل 
اإلى  اأنه يطمح  الوقاية منها، وبنرّ معاليه 
يف  متخ�س�سا  مييركييزا  اجلييامييعيية  تيي�ييسييم  اأن 
الطاقات  بحكم  ال�سرطان  اأمييرا�ييص  درا�سة 
املييتييخيي�ييسيي�ييسيية اليييتيييي متييتييلييكييهييا اجلييامييعيية يف 
التي  الييعيياقيية  ذات  التخ�س�سات  خمتلف 
ميين املييمييكيين اأن تييوحييد جييهييودهييا يف اإنيي�ييسيياء 
اإن�ساء مثل  اأن  اإلى  مركز متخ�س�ص، لفتا 
هذا املركز �سي�سهم با �سك يف تقدم وطننا 
والو�سول به اإلى م�ساف الدول املتقدمة يف 

جمال اأبحاث عاج مر�ص ال�سرطان.
العلوم  كلية  عميد  رحيييب  جهته  ميين 
خالد  الييدكييتييور  بيياأبييهييا  التطبيقية  الطبية 
الأحيييييييميييييييري مبيييييعيييييايل ميييييديييييير اجلييياميييعييية 
وامليي�ييسيياركيين ميين خيييارج اجلييامييعيية وداخييلييهييا 
اإقيييياميييية هيييذه  اأن  اإلييييييى  واحليييي�ييييسييييور، لفيييتيييا 
يف  الق�سم  اإ�ييسييهييام  بيياب  ميين  تيياأتييي  الفعالية 
توعية  يف  والكلية  اجلامعة  ر�سالة  حتقيق 
املييجييتييمييع بييامليي�ييسيياكييل اليي�ييسييحييييية الييتييي تعاين 
املخترات  لق�سم  �ساكًرا  املجتمعات،  منها 
بالكلية  الييطييابييي  والييينيييادي  الإكييلييييينيييييكييييية 
حيي�ييسيين اخييتيييييار الأنيي�ييسييطيية، مييو�ييسييا �سكره 
والراعية  امل�ساركة  ال�سحية  لكافة اجلهات 

من القطاعن العام واخلا�ص.
فيما اأكد رئي�ص ق�سم علوم املخترات 

الإكييلييييينيييييكييييية امليي�ييسييرف اليييعيييام عييلييى تنظيم 
اآل فايع  �ييسييعييد  الييدكييتييور ميياجييد  الييفييعييالييييية 
العاملي  اليييييوم  فعالية  تنظيم  اأهييمييييية  على 
اأنيييا وهيييذا ما  �ييسييعييار »هيييذا  لل�سرطان حتييت 
�ساأفعل« لرفع م�ستوى الوعي لدى املجتمع 
حول اأمرا�ص ال�سرطان الذي يعد من اأكر 
امل�سكات ال�سحية والبحثية على م�ستوى 
اأ�سباب  اأهييم  اأي�سا من  والييذي يعد  الييعييامل، 
املعرفة  اأن  مييوؤكييًدا على  الييعييامل،  الييوفيياة يف 
الإنيي�ييسييان  اإذا و�ييسييعييت يف خييدميية  الييعييلييمييييية 
�ستوفر له الوقاية بن�سبة 40% من الإ�سابة 
بال�سرطان وذلك بح�سب اإح�سائية ن�سرها 

الحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان.
واأ�يييسيييار اإلييييى اأنييييه ومييين خيييال اإقيياميية 
التوعوية  واحلييمييات  الفعاليات  وتنظيم 
الوقائية والأبحاث العلمية ميكن الإ�سهام 
يف  بيياليي�ييسييرطييان  الإ�ييسييابيية  ن�سبة  خف�ص  يف 
اململكة العربية ال�سعودية التي تبلغ 14 األف 

حالة �سنويا اإلى الربع.
ممثلة  الكلية  اأن  اإلييى  فايع  اآل  ولفت 
من  الإكلينيكية  املخترات  علوم  ق�سم  يف 
بييياب حيير�ييسييهييا عييلييى دعيييم الييبييحييث العلمي 
خ�س�ست  اليي�ييسييرطييان  مكافحة  جميييالت  يف 
املاج�ستر  برنامج  م�سارات  اأحد  من  جزءا 
حول  العلمية  بالبحوث  لاهتمام  بالق�سم 

اأمرا�ص ال�سرطان.
كذلك ت�سمنت فقرات احلفل عر�ص 
مر�ص  حييدوث  كيفية  يتناول  مرئي  فيلم 
اليي�ييسييرطييان وطييييرق اليييعييياج املييتييبييعيية عيياملييًيييا 
اإلى  اإ�سافة  منه،  الوقاية  و�سبل  ملكافحته 
حتدث  متخ�س�سة  حييوارييية  علمية  جل�سة 
اخلثعمي  علي  ود.  العمري  اأحمد  د.  فيها 
اآخيير  وتيينيياولييت  الفيفي،  د. حممد  واأدارهييييا 

امل�ستجدات البحثية يف عاج ال�سرطان.
نييادي كلية العلوم الطبية  وحييول دور 
عييروة  الييدكييتييور  قييدم  الطابي  التطبيقية 
الييبييطيياييينيية، نييبييذه عيين اأهيييم مييا يييقييدمييه من 
للمجتمع  وتييثييقيييييفييييية  تيييوعيييويييية  خيييدميييات 
وتنظيم وتن�سيق الفعاليات، موؤكدا على اأن 
الطاب  مواهب  �سقل  اإلييى  يهدف  النادي 
املنهجية  الأنيي�ييسييطيية  خمييتييلييف  يف  ودعييمييهييم 

والامنهجية.
مدير  معايل  ت�سلم  احلفل  ختام  ويف 
كما  املنا�سبة،  بهذه  تذكاريا  درعييا  اجلامعة 

م امل�ساركن واملنظمن والرعاة. كررّ
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الرابع من فبراير.. العالم يحشد للتصدي
لثاني أكبر قاتل في تاريخ البشرية!

ييييوافيييق يييييوم الييييرابييييع مييين فييييراييييير، اليييييوم 
يعتر  حيث  لل�سرطان؛  ال�سنوي  الييعيياملييي 
واحييد من  حييول  والتثقيف  للتوعية  وقييفييًة 
اأكييير قيياتييلييي الب�سر عيير الييتيياريييخ، وييياأتييي 
يييومييه يف هيييذا الييعييام حتييت �ييسييعييار »هيييذا اأنييا 
 ،I Am & I will اأ�ستطيع فعله«  وهييذا ما 
والذي يهدف لتحفيز الأفراد واحلكومات 
العام  الوعي  لييزيييادة  ال�سحية  واملجتمعات 
والك�سف  والت�سخي�ص  الفح�ص  بيياأهييمييييية 
احل�سول  وتي�سر  اليي�ييسييرطييان،  عيين  املييبييكيير 

على هذه اخلدمات.
انيييطييياق  بييييداييييية   201٩ عيييييام  ومييييثيييل 
�ييسيينييوات   3 ت�ستمر  الييتييي  الييعيياملييييية  احلييمييليية 
)201٩-2021(؛ حيث يتم ال�سعي اإلى اإنقاذ 
املاين من الوفيات من خال زيادة وعي 
العامل  دول  جميع  يف  واحلكومات  الأفيييراد 
ت�سحيح  اإلييى  بالإ�سافة  ال�سرطان،  ب�ساأن 
املفاهيم اخلاطئة واخلرافات ال�سائعة حول 

املر�ص.

أرقام صادمة
ووفقا ملنظمة ال�سحة العاملية؛ فال�سرطان 
قتل  وقييد  عامليا،  للموت  الثاين  امل�سبب  هو 
اأكرث من ٨ ماين اإن�سان يف 201٥، وت�سر 
الإح�ساءات الدولية، اإلى اأن عام 201٨ �سهد 
جديدة  حالة  مليون   1٨ ميين  اأكييرث  اإ�سابة 
بال�سرطان على م�ستوى العامل؛ من بينها 
حوالى ٥ ماين اإ�سابة ب�سرطانات الثدي 
والفم،  وامل�ستقيم  والقولون  الرحم  وعنق 
وعاجها  مبكرا  اكت�سافها  املمكن  من  كان 
بدرجة اأكرث فعالية، ومن ثم زيادة معدلت 
الييبييقيياء عييلييى قيييييد احلييييياة وحتيي�ييسيين نوعية 

احلياة.
وتوقعت املنظمة اأن يزيد عدد حالت 
خال   %٧0 بحوالى  بال�سرطان  الإ�ييسييابيية 
العقدين املقبلن، واأن يتوا�سل ارتفاع عدد 
الوفيات الناجمة عنه على ال�سعيد العاملي 
من 14 مليونا يف عام 2012 اإلى 22 مليون 

وفاة يف عام 2030.

ما هو السرطان؟
يتم تعريف ال�سرطان باأنه هو منو اخلايا 

وانت�سارها ب�سكل ل ميكن التحكم فيه.
وعلميا ورغم كل الأبحاث والبتكارات 
الييطييبييييية والييعييلييمييييية، مل ُيييعييرف بييعييد �سبب 
ميير�ييص اليي�ييسييرطييان اليييذي يييعييود ا�ييسييمييه اإلييى 
لبع�ص  �ييسيينيية   2300 ق��ب��ل  اأب���ق���راط  و���ش��ف 
الإغريقية  يف  الكلمة  )اأ�سل  ال�سدر  اأورام 
الأورام  بع�ص  ت�سبيه  وهيييو  »كيياركييييينييومييا«، 
الاتينية  يف  واأ�سبحت  الكابوريا،  بيياأرجييل 

»كان�سر«.
وهيينيياك نييحييو 100 �ييسييرطييان مييعييروف 
الييييورم  ميييوقيييع  حيي�ييسييب  وذليييييك  الآن؛  حييتييى 
واحييد  كلها  فيها  الأ�ييسييل  لييكيين  وطبيعته؛ 
وهو: ت�سرف غريب خللية تنق�سم بطريقة 
�سريعة وم�ساعفة ب�سكل ل يت�سق مع ن�سق 
تلك  اجل�سم.  اأن�سجة  يف  للخايا  النق�سام 
النق�سام  يف  تييبييداأ  الييتييي  ال�سليمة  اخلييلييييية 
ل  الغريب توؤدي اإلى كتلة من اخلايا ت�سكرّ

ورماً يف ن�سيج ذلك اجلزء من اجل�سم.
الييورم قا�سرا على مكانه ل  واإذا ظل 
تهاجم خاياه خايا اأخرى �سليمة ُيعتر 
ي�سمى  املهاجم  النوع  كان من  واإذا  حميدا، 

خبيثا. وغالبا ما ينت�سر الورم اخلبيث عر 
الدم وال�سائل الليمفاوي ليهاجم خايا يف 
حال  ويف  اجل�سم.  اأنحاء  يف  اأخييرى  اأن�سجة 
عدم العاج يوؤدي املر�ص اإلى الوفاة ب�سبب 
تييعييطييل اأجيييهيييزة اجليي�ييسييم احليييييوييية، نتيجة 
اأ�سهر  وميين  اليييورم.  بانت�سار  عملها  اإعيياقيية 
اأنيييواعيييه: �ييسييرطييان الييرئيية، �ييسييرطييان الكبد، 
�سرطان القولون وامل�ستقيم، �سرطان املعدة، 

�سرطان الثدي.

مسببات السرطان
امل�سرطنة؛  املييادييية  العوامل  اأبييرزهييا  ميين 
والأ�سعة  البنف�سجية  فييوق  الأ�سعة  مثل 
املوؤينة؛ والعوامل الكيميائية امل�سرطنة، 
ميييثيييل الأ�ييسييبيي�ييسييتييو�ييص وميييكيييونيييات دخييييان 
الييتييبييغ والأفيياتييوكيي�ييسيين )اأحييييد املييلييوثييات 
الغذائية(، والزرنيخ )اأحد ملوثات مياه 
البيولوجية  العوامل  وكذلك  ال�سرب(؛ 
الناجمة  العدوى  اأنييواع  مثل  امل�سرطنة، 
اأو  البكتريا  اأو  الفرو�سات  بع�ص  عيين 

الطفيليات.
ويييعييتيير تييعيياطييي الييتييبييغ والييكييحييول، 
واتييبيياع نييظييام غييذائييي غيير �ييسييحييي، وقلة 
ال��ن�����ش��اط ال���ب���دين؛ م���ن ع���وام���ل اخل��ط��ر 
جميع  يف  بال�سرطان  املرتبطة  الرئي�سية 

اأنحاء العامل؛ وهي اأي�سا عوامل اخلطر 
الأربيييعييية امليي�ييسييرتكيية املييرتييبييطيية بييالإ�ييسييابيية 

باأمرا�ص غر �سارية اأخرى.
وميييكيين حيياليييييا الييوقيياييية مييين ن�سبة 
حييييييالت  ميييييين   %٥0-30 بيييييين  تيييييييييييرتاوح 
الييي�يييسيييرطيييان بيييو�يييسيييائيييل ميييين قييبيييييل تيييايف 
عوامل اخلطر املرتبطة باملر�ص، وتنفيذ 
ال�سرتاتيجيات القائمة امل�سندة بالبينات 
ال�سفاء  فر�ص  ترتفع  كما  منه،  للوقاية 
من خال الك�سف عنه يف مراحل مبكرة.

خطة عالمية
تتعاون املنظمة العاملية والوكالة الدولية 
لبحيييوث ال�سرطيييان حتيييت مظلييية اأمميييية 
لتنفيذ خطة العمل العاملية ب�ساأن الوقاية 
من الأمرا�يييص غر ال�ساريييية ومكافحتها 
للفيييرتة 2013- 2020؛ وذليييك مييين خيييال 
زييييادة اللتيييزام ال�سيا�سيييي بالوقايييية مييين 
ال�سرطيييان ومكافحتيييه، وتن�سييييق واإجيييراء 
البحيييوث التي تتنييياول م�سببات ال�سرطان 
ليييدى الإن�سان واآلييييات الت�سرطن، وتعزيز 
ال�سعيديييين  عليييى  ال�سحيييية  النظيييم 
الوطنيييي واملحلي من اأجيييل تزويد مر�سى 
والرعايييية،  العييياج  بخدميييات  ال�سرطيييان 
عييين  ف�سيييا  العامليييية؛  القييييادة  وتوفييير 

تقدمي امل�ساعدة التقنية لدعم احلكومات 
و�سركائهيييا يف و�سع و�سيييْون برامج معنية 
بتقيييدمي خدمات عاليييية اجلودة يف ميدان 

مكافحة �سرطان عنق الرحم.

عالج ثوري
العامل يف مواجهة م�ستمرة للت�سدي ملثل 
يت�سابق  حيث  اخلبيثة؛  الأمييرا�ييص  هييذه 
علماء هذا املجال يف البحث عن عاجات 
موثوقة  جهات  اأعلنت  ومييوؤخييراً  جييديييدة، 
مييهييتييميية بييهييذا امليييجيييال، اأخيييبيييارا �يييسيييارة عن 
اكت�ساف اأدوية ميكن لها اأن تغر بطريقة 
اخلبيث  املر�ص  هييذا  مع  التعامل  جذرية 
نحو ال�سفاء الكامل اأو حتقيق تقدم كبر 
يف اإيقاف تطورات املر�ص و�سوًل للك�سف 

املبكر عنه؛ مما ي�سهل الق�ساء عليه.
ومن ذلك ما اأعلن يف نوفمر 201٨ 
عن اإقرار هيئة الغذاء والدواء يف الوليات 
املييتييحييدة عيياجييا جيييدييييدا لييليي�ييسييرطييان هو 
الأول من نوعه؛ لكونه يعتمد على عاج 
الطفرة  عيياج  مبعنى  املنبع؛  من  املر�ص 

اجلينية امل�سببة للورم ال�سرطاين.
الييذي  اجلييديييد،  الييعيياج  وي�ستهدف 
يييحييمييل ا�يييسيييم »فيييييييرتاكيييفيييي«، كيييل ميينيياطييق 
اجليي�ييسييم الييتييي حتييمييل خيي�ييسييائيي�ييص جينية 

معينة ت�سر اإلى احتمالت الإ�سابة باأورام 
�سرطانية؛ وبالتايل ل ي�سلح »فيرتاكفي« 
والقولون؛  والرئة  الثدي  �سرطان  لعاج 

ولكن يوؤخذ عليه �سعره املرتفع جدا.

تعزيز الخاليا المناعية
اقييتيي�ييسييم الأميييرييييكيييي جيم�ص  فيييييمييا  هييييذا 
وتا�سكو  تك�سا�ص،  جييامييعيية  ميين  األييييي�ييسييون 
واليييييابيياين هييوجنييو ميين جييامييعيية كيييييوتييو، 
جيييييائيييييزة نييييوبييييل ليييليييطيييب ليييتيييطيييوييييرهيييميييا، 
منفردين، عاجا ملر�ص ال�سرطان، الذي 
منح املزيد من الأمل للكثر من املر�سى 
يف الييييعييييامل؛ حيييييييث يييعييمييل الكييتيي�ييسييافييان 
واملهم  املناعة،  جهاز  على  مكابح  مبثابة 
هذه  مثل  ا�ستعمال  اإمكانية  اخرتاعه  يف 
ملهاجمة  مناعية  خايا  واإطييياق  املكابح 

الأورام التي تفتك بج�سم الإن�سان.

اختبار بسيط وفعال
الريطانية  »اجلارديان«  �سحيفة  ون�سرت 
تقريرا حول تطوير علماء اختبارا جديدا 
ي�ستغرق  اليي�ييسييرطييان، ل  ميير�ييص  لكييتيي�ييسيياف 
اإلى  النظر  دقائق فقط، من خييال  اإل 10 

اأ�سابع القدم.
كان  ما  اإذا  اجلديد  الختبار  ويو�سح 

ج�سم املري�ص يحتوي على خايا �سرطانية 
اأم ل؛ لكنه ل يك�سف عن مكان وجود تلك 

اخلايا اأو مدى خطورتها.
وطالب العلماء يف جامعة كوينزلند 
بييي�يييسيييرورة تييعييميييييم هييييذا الخيييتيييبيييار، وجييعييلييه 
عيييامليييييييا؛ حيييتيييى مييييكييين تيي�ييسييخييييي�ييص ميير�ييسييى 

ال�سرطان ب�سرعة �سديدة.
واأو�يييسيييح الييعييلييميياء اأن هيييذا الخييتييبييار 
مر�ص  ميين  ال�سفاء  على  ي�ساعد  اأن  ميكن 
اليي�ييسييرطييان �ييسييريييعييا؛ لأن عييياج اليي�ييسييرطييان 

يكمن يف اكت�سافه مبكراً.

جهود ال تتوقف
الأمييل م�ستمر بيياإذن اهلل، والأخييبييار ل تكاد 
تيييتيييوقيييف عيييين جييييوانييييب وعيييياجييييات اأخيييييرى 
وكييذلييك حيي�ييسييور الييطييب الييبييديييل؛ واإن مل 
هناك  اأن  اإل  املييعييجييزة؛  الييعيياج  بعد  يظهر 
جييهييودا تييبييذلييو و�ييسييبييق اأن مت الإعييييان عن 
للت�سدي  العلماء  منها  دخييل  اأخييرى  زوايييا 
عيين عقار  الك�سف  ذليييك  ومييين  لييليي�ييسييرطييان؛ 
عن  ال�سرطانية  اخلايا  منو  وقييف  ميكنه 
طريق �سرب وت�سوي�ص �ساعتها البيولوجية 

الداخلية.
وكييذلييك مييا ذكييييره بيياحييثييون يف معهد 
»فران�سي�ص كريك« يف العا�سمة الريطانية 
لندن، اأنه من املمكن تقوية دفاعات اجل�سم 
عن طريق زرع خايا مناعية من اأ�سخا�ص 

اآخرين.

عالج مناعي
كييمييا اأن هييينييياك ميييا هيييو اأكيييييرث مييين جمييرد 
»جمييال  با�ستخدام  تتعلق  ونظرية  درا�ييسيية 
الييعيياج امليينيياعييي«، وكييذلييك مييا طييوره علماء 
وراثيا  معدل  فييرو�ييص  ب�سنع  بريطانيون 
باإمكانه قتل اخلايا ال�سرطانية، وتدمر 

اأماكن اختبائها.
اأوردتيييييه درا�يييسييية بجامعة  وكييذلييك مييا 
الأمريكية؛  اإلينوي  »نورثوي�سرتن« بولية 
التي  الطريقة  اإلييى  الباحثون  تو�سل  فقد 
تعمل بها »ال�سفرة القاتلة« للخايا؛ حيث 
متتلك كل خلية يف اجل�سم »�سفرة قاتلة« اأو 
»كودا قاتا«، ميكن للخلية من خالها اأن 

تدمر نف�سها.

بكتيريا الغرغرينا
وو�ييسييول  اإلييى درا�ييسيية علمية اإلييى اأن حقن 
الأورام اخلبيثة ببكتريا الغرغرينا؛ ميكن 
اأن ييي�ييسيياعييد يف مييكييافييحيية امليييراحيييل املييتيياأخييرة 
توا�سل  فيما  هييذا  ال�سرطان.  اأمييرا�ييص  من 
جتريبيا  م�سروعا  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ال�سرطان  اأدويييية  اأرخيي�ييص ميين  لإنييتيياج ن�سخ 
باهظة الثمن التي تعتمد على التكنولوجيا 
البدائل  احليوية؛ يف حماولة لإتاحة هذه 

على نطاق وا�سع يف الدول الفقرة.
الن�سائح  فاأف�سل  الأحييييوال،  كييل  ويف 
متار�ص  اأن  هي  الأطييبيياء  لك  يوجهها  التي 
مييلييمييا  تييييكييييون  واأن  بيييانيييتيييظيييام،  اليييرييييا�يييسييية 
ملراحل  ال�سحية  واملتطلبات  بالحتياجات 
الك�سف  يف  تنتظم  واأن  املييخييتييلييفيية،  عييمييرك 

الوقائي الدوري.

امل�سدر: حممد عطيف، �سبق
بت�سرف
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دراسة الطالب لتخصصاتهم.. إجبار أم اختيار؟ 
دارسون يحذرون من تداعيات

دخول الطالب في تخصص ال يلبي رغباته
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سؤال األسبوع
شوق يحيى

ذهن  ت�سغل  التي  امل�سائل  اأهييم  ميين  اإن 
اليييطييياليييب اليييييذي يييقييف عييلييى ميي�ييسييارف 
التخ�س�ص  اخييتيييييار  اجلامعية  احلييييياة 
الييييدرا�ييييسييييي، حيييييييث ييييقيييف املييييييرء كييثييرا 
عما  ويبحث  ويفكر  الأميييير،  هييذا  عند 
ما  غالبا  ولكن  تخ�س�ص،  من  ينا�سبه 
يف  املتمثلة  الواقع  �سخرة  مع  يرتطم 
الأكادميية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  قلة 
له  تتيح  التي  ال�سعب  وقلة  احلكومية 

التخ�س�ص داخل الكليات.
وميولها،  بالنف�ص  يبداأ  والتفكر 
ثيييم ييينييتييقييل اإليييييى ميييا هيييو ميييوجيييود من 
تييخيي�ييسيي�ييسييات ميييكيين اليييو�يييسيييول اإليييييهييا، 
ليييييحيياول بييعييد ذلييييك اإييييجييياد �ييسيييء من 
الييتييوافييق مييا بيين هييذا امليييييول، وبيين ما 
هيييو ميييوجيييود عييلييى اأر�ييييييص اليييواقيييع من 
تييخيي�ييسيي�ييسييات، فيييياإن اأميييكييين اإييييجييياد هييذا 
واإن مل  املييرء،  التوافق فهذا ما يبتغيه 
يكن كذلك، فا منا�ص من ال�سطرار 
مل  واإن  اآخيير  تخ�س�ص  اأي  اختيار  اإلييى 

يطمح اإليه.
ولأن الطالب �سيق�سي ما يقارب 4 
اأو ٥ �سنوات درا�سية يف اجلامعة كمعدل 
الهتمام  فييياإن  طبيعي،  درا�ييسييي  زميينييي 
والعناية يف اختيار التخ�س�ص املنا�سب 
�سعوبة  مييع  ل�سيما  منه،  مفر  ل  اأميير 
الييوراء فيما لو مل  اإلى  العودة بالزمن 
يعجبه هذا التخ�س�ص يف الوقت الذي 
و�سل فيه اإلى مرحلة ي�سعب الرجوع 
فيها، لأن الرجوع اإذا مت يف هذه احلالة 

يكون ذا تكلفة ثقيلة زمنيا وماليا.

معرفة التخصص 
ويف م�ساألة اختيار التخ�س�ص املنا�سب، 
تيييوجيييد هييينييياك عييييوامييييل كيييثيييرة تييلييعييب 
الطالب  روؤييية  ت�سكيل  يف  اأ�سا�سيا  دورا 
مل�ستقبله العلمي، منها ميوله ورغباته، 
واأثيييييير وجيييهييية نييظيير اليييواليييديييين عييليييييه، 
من  وغييرهييا  الأ�يييسيييدقييياء،  ن�سيحة  اأو 
تبقى  الأهييييم  امليي�ييسيياأليية  اأن  اإل  الأمييييييور، 
بطبيعة  ال�ساملة  الييطييالييب  معرفة  يف 
فيه  قدما  امل�سي  واإمكانية  التخ�س�ص 
نييحييو حتييقيييييق الييينيييجييياح، فييلييييي�ييص كيييل ما 
ترغب ومتيل اإليه يكون منا�سبا لك يف 

احلقيقة.
فييكييم ميين طييياب كييانييوا �سغوفن 
بدرا�سة تخ�س�سات معينة، لكنهم بعد 
التجربة وجدوا اأنها غر منا�سبة لهم، 
ذات  اأكييادميييييية  تخ�س�سات  كييانييت  واإن 
كالطب  العمل،  �سوق  يف  كبرة  اأهمية 

والهند�سة مثا.

معدل أقل
الييطييلييبيية  مييييين  عيييييييدد  لآراء   ووفيييييقيييييا 
اجلامعين وكيفية اختيار تخ�س�سهم، 
وهيييل هييو »اإجيييبيييار اأم اخييتيييييار؟«، اأعيييدت 
من  عييددا  لت�ستو�سح  ا�ستبيانا  »اآفييياق« 

الآراء، حيث بن الطالب اإبراهيم  اأنه 
كييان يرغب يف درا�ييسيية تخ�س�ص الطب 
اأقييل من  واجلييراحيية ولكن معدله كييان 

املعدل املحدد لدخول التخ�س�ص.
الييطييالييب معاذ  ك�سف  جييانييبييه  ميين 
كييان يرغب يف درا�سة الطب ولكن  اأنييه 
�سكلت  والتح�سيلي  القدرات  اختبارات 

عائقا يف طريق حتقيق طموحه.

نجاح بال إبداع
الطالب  درا�ييسيية  بييتييوابييع  يتعلق  وفيما 
اأكيييدت  دخييولييه،  عييلييى  اأجييير  لتخ�س�ص 
الطالب  درا�ييسيية  اأن  الييطييالييبييات  اإحيييدى 
لييتييخيي�ييسيي�ييص ل يييييدخييييل �يييسيييمييين اإطيييييار 
اهتماماته،  قد ي�سكل عائقا يف حتقيقه 

للنجاح والتقدم يف امل�ستقبل.
الييطييالييب  قييييال  اليي�ييسييييياق  ذات  ويف 
هييذه  »يف  �ييسييبييحييان  اآل  عييبييدالييرحييميين 
واإن جنح  الييطييالييب،  قييد يف�سل  احليياليية 

فا يبدع«.

إهمال دراسي
اأن  �سناء،  الطالبة  ذكيييرت  جانبها  ميين 
الطالب  تواجه  قد  توابع  عييدة  هنالك 
حيييييث اأنييييه لييين يييقييدم اأفيي�ييسييل ميييا لييديييه 
ميييين الييينييياحييييييية اليييدرا�يييسييييييية يف جميييال 
اإمتييييام فييرو�ييسييه الييدرا�ييسييييية عييلييى اأكييمييل 
يف  التعمق  �سعوبة  جييانييب  اإليييى  وجيييه، 
التخ�س�ص والإبداع فيه، كما اأن دخول 
الطالب لتخ�س�ص ل يحبه قد يعر�سه 
ال�سغط  يولد  مما  الدرا�سي  لاإهمال 

النف�سي، وبالتايل �سيف�سل م�ستقبله.

مقترحات
واقييرتح الطلبة عييددا من احللول من 
مييين م�سكلة  لييلييحييد  نيييظيييرهيييم؛  وجيييهييية 
اإجيييييبيييييار اليييطيييليييبييية اجلييياميييعييييييين عييلييى 
اإطييار  �سمن  لي�ست  تخ�س�سات  درا�ييسيية 

اهتماماتهم.
الطالبات  اإحيييدى  اقييرتحييت  حيث 
اأن يتم قبول الطالب للتخ�س�ص وفق 

ترتيبه للرغبات عند الت�سجيل.

إلغاء قياس والكفايات
كما اقرتح الطالب عبد الرحمن اإلغاء 
م�سرا  والكفايات  القيا�ص  اخييتييبييارات 
اأنييهييا  تييوؤثيير على اخييتيييييار الطالب  اإليييى 
على  تييوؤثيير  قييد  وبييالييتييايل  للتخ�س�ص 

اإكماله للدرا�سات العليا.

تعديل الرغبات
ميين جييانييبييه اقييييرتح الييطييالييب اإبييراهيييييم 
لتعديل  للطالب  املييجييال  فتح  يتم  اأن 

رغباته يف التخ�س�سات.
كييمييا اقييرتحييت الييطييالييبيية �ييسيينيياء اأن 
وفتح  الييطيياب،  قييبييول  ن�سبة  رفييع  يتم 
العديد من املجالت التي تواكب �ستى 
املناطق،  جميع  يف  الطلبة  اهتمامات 

وزيادة عدد اجلامعات.

شذا عبد الرحمن
وسارة الربيعي

من الأمور التي ل بد اأن يدركها الطاب والطالبات اأن العلم بالتعلم، 
اإل باحلر�ص  ياأتي  املعايل ل  اإلى  والتفوق باجلد والجتهاد، والو�سول 
واملثابرة، ومن اأهم ما ي�ساعدهم على بلوغ ذلك، ال�ستعداد اجليد قبل 

المتحان، فمن زرع البذل والعطاء ح�سد النجاح والتفوق.
بف�سل  والتفكر  والتوتر  القلق  اأيام الختبارات عن  البتعاد  يجب 
املا�سي، فكل يوم جديد هو فر�سة لتطوير نف�سك اإلى الأف�سل والتعلم 
من اأخطاءك ال�سابقة وتفاديها يف احلا�سر وامل�ستقبل، والتم�سك بحبل 

اأحامك وال�سعي وراءها.
»اآفاق« طرحت �سوؤال على عدد من الطاب والطالبات عن الن�سائح 

التي ت�ساعد على تهيئتهم قبل قدوم فرتة الختبارات النهائية.

تجنب المشتتات
وجهت الطالبة بق�سم الإعام والت�سال رمي عبد اهلل القحطاين، عددا 

من الن�سائح للطاب والطالبات، وقالت:
1(  البدء يف املذاكرة قبل وقت الختبار لكي ل يكون هناك �سغط يف 

حفظ املعلومات يف وقت ق�سر.
2( اهتم بعقلك وذاكرتك ل جتهد نف�سك يف ال�سهر، ونظم وقتك 

قبل قدوم فرتة الختبارات .
3( عندما تبداأ يف املذاكرة ابتعد عن ما ي�ستت ذهنك قدر الإمكان ل 

ت�سغل نف�سك باجلوال اأو باأي م�ستتات اأخرى.
جدول لتنظيم الوقت

الكيمياء وجدان اخلثعمي »يجب  الطالبة بق�سم  من جانبها قالت 
تهيئة مكان خا�ص وهادئ للمذاكرة، والبتعاد عن الإكثار من الأكل 
وبالأخ�ص الن�سويات؛ لأنها ت�سبب خمول وتقلل الرتكيز يف املذاكرة. 

ويجب الإكثار من �سرب املاء، وو�سع جدول لتنظيم الوقت«.

حصر المنهج
جتربتها  عن  القحطاين  �سناء  الكيمياء  بق�سم  الطالبة  وحتدثت 
التي  الن�سائح  »ميين  قالت  حيث  الخييتييبييارات،  ملرحلة  ال�ستعداد  يف 
ومعرفة  املنهج  ح�سر  جيد،  ب�سكل  املييذاكييرة  يف  �ساعدتني  اأنها  اأرى 
املتاح يل  الوقت  على ح�سب  وتق�سيمها  ال�سفحات،  يحتوي من  كم 
قبل الختبار، بحيث يكون لدي مت�سع من الوقت للراحة والتهيئة 
يف  كثرا  �ساعدتني  الطريقة  وهييذه  اأخيييرى.  مييرة  للعودة  النف�سية 
جتاوز اأغلب املواد يف وقت ق�سر وجتنب ال�سغط والتوتر قبل ليلة 

المتحان«.

جدول خاص للمراجعة
العزيز  عبد  الإلييكييرتوين  الت�سوق  بق�سم  الطالب  ذكيير  جانبه  ميين 
تهيئة  يف  ت�سهم  اأنييهييا  ييييرى  الييتييي  الن�سائح  ميين  عيييددا  الييقييحييطيياين 
الطالب والطالبات لفرة المتحانات، خل�شها يف النقاط التالية:

1( ال�ستعانة باهلل �سبحانه وتعالى والتوكل عليه وبدء املذاكرة 
بالب�سملة.

2( اإعداد جدول خا�ص ملراجعة جميع املواد مراجعة جادة. 
3( حتديد ما تريد مذاكرته جيدا.

4( حتديد الوقت الذي �ستق�سيه يف املذاكرة، ول تكن مبالغا يف 
عدد �ساعات املذاكرة.

٥( اطييييرح اأ�ييسييئييليية عييلييى نييفيي�ييسييك، واأجييييب عييليييييهييا، حييتييى ل تفقد 
تركيزك. 

6( قم باإعداد ملخ�ش لأهم النقاط يف الدر�ش بطريقتك.

وجود كافة المصادر
نييظييم مييعييلييومييات احلييا�ييسييب الإدارييييييية �سعيد  الييطييالييب بق�سم  و�ييسييدد 
ال�سهراين على �سرورة وجود كافة امل�سادر التي ت�ستخدم يف املذاكرة 

كالكتب واملاحظات وغرها.
وقال »من الأمور املهمة التي اأن�سح بها القراءة واملراجعة، حيث 
تتطلب العملية الدرا�سية الفاعلة اأن يتم قراءة املادة اأكرث من مرة، 
حيث اأن قراءتها مرة واحدة ل تكفي لتحقيق الفهم ال�سحيح؛ واإمنا 

ل بد من مراجعتها وقراءتها مرة اأخرى.
بتخ�سي�ص  لاختبارات،  التح�سر  با�سرتاتيجيات  اأن�سح  كما 
اأيام  وقت حمدد، والرتكيز يف الدرا�سة، ال�ستعانة باملعلم قبل عدة 
جل�سات  يف  امل�ساركة  العالقة،  الأ�سئلة  عيين  الإجييابيية  الخييتييبييار،  ميين 
واحل�سول   ، اجلميع  من  والآراء  املعلومات  لأخييذ  جماعية  درا�سية 

على �ساعات كافية من النوم«.

ما النصائح التي 
تساعد على تهيئة 

الطالب والطالبات 
لالختبارات النهائية؟
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نورة الغامدي: التدريب منحني حق 
نقل ما أتعلمه من مهارات إلى الناس

درة الحمادي     

اإدارة  يف  لييييي�ييص  احلييقيييييقييي  الييتييحييدي  »اإن 
�سبط  حيياول  اأنف�سنا،  اإدارة  يف  بل  الوقت 
ركز  الأميييور،  تييوافييه  عيين  بالبتعاد  نف�سك 
فقط على ال�ستثمار يف نف�سك بالتطوير 
امليي�ييسييتييمييرة، حتما  واليييتيييدرييييب والييييقييييراءة 

�ست�سنع الفرق«.
نظم  بق�سم  الطالبة  تقوله  مييا  هييذا 
والييتييي متتلك  الييغييامييدي،  نييورة  املعلومات 
عدة هوايات كالر�سم واخلط والت�سميم، 
حيث جنحت يف حتويلها اإلى مهارات كما 

اأنها �سغوفة بالتدريب.

تحقيق التوازن
جنيييحيييت نييييييورة يف حتييقيييييق اليييييتيييييوازن بيين 
»يف  تييقييول  حيث  مواهبها،  وبيين  درا�ستها 
احلييقيييييقيية، الأمييييير مييرهييق و�ييسييعييب ولييكيين 
محمد آل هباش:احلر�ص على ا�ستثمار الوقت والتخلي عن 

كسرت حاجز الخوف 
من السباحة وتفوقت 

بالتدريب المنتظم

امللهيات والرتكيز على الأهييداف وحتديد 
الأولييييويييييات يييجييعييل الأمييييير يف ييي�ييسيير، وقييد 
ويييرون  الأميييور  هييذه  الكثرون يف  يتهاون 
اأن الرتكيز على الدرا�سة اأمر حممود لكن 
يكون  اأن  يجب  بييل  ذلييك؛  عك�ص  احلقيقة 
اأو  درا�سته  عيين  بعيدا  متنف�ص،  لل�سخ�ص 
اإنتاجيته  على  ذلييك  �سينعك�ص  واإل  عمله 

و�سحته النف�سية ب�سكل �سلبي«.

تحول الهواية لمهارة
وتييييوؤكييييد نيييييورة اأن كيييثيييرا مييين هييواييياتييهييا 
حتولت ملهارات، وذلك من خال التعليم 
العملي  التطبيق  يف  يتجلى  الذي  الذاتي 
للت�سميم يوميا والقراءة ومتابعة امل�سادر 
املفتوحة كاليوتيوب، ومن اأبرز هواياتها، 
مييييهييييارات اخليييييط والييير�يييسيييم والييتيي�ييسييميييييم 
اأنتجت مييا يقارب  اأنييهييا قييد  والإلييقيياء، كما 
2٥ لييوحيية ميييا بييين خيييط عييربييي ولييوحييات 

جتريدية.

دخول عالم التدريب
»اإن  تقيييول  بالتدرييييب  عاقتهيييا  وحيييول 
التدرييييب ُيعطيني حق نقيييل ما اأتعلمه من 
مهيييارات اإلى النا�ص، واأنا مل اأزل مبتدئة يف 
جميييال التدرييييب، وقيييد ح�سلت عليييى دورة 
املمار�يييص يف التدريب ميييع الدكتور الفا�سل 
حمميييد احلربي،  وكان لدورتيييه التدريبية 
الأثييير العظييييم يف نف�سي والدافيييع الأول يف 
دخويل عامل التدريب فجزاه اهلل عنا خر 

اجلزاء«.

تقديم الدورات
التقنية  اأهييمييهييا  دورات  عيييدة  نيييورة  قييدمييت 
يف الييتييعييليييييم واليييتيييي ا�ييسييتييهييدفييت املييعييلييمييات 
التقنية  بتوظيف  تهتم  حيث  وامل�سرفات، 
دورة  قييدمييت  كما  التعليمية،  العملية  يف 
املتو�سطة  للمرحلة  املثمرة  الييقييراءة  عيين 
وبييرنييامييج اليييقيييارئ اليي�ييسييغيير لييابييتييدائييي، 
وموؤخرا اأقامت دورة بالتعاون مع جمعية 

»الت�سميم  بعنوان  بع�سر  الن�سائية  اأفياء 
اأن هناك بع�ص  نييورة  الإعيييياين«. وتييوؤكييد 
امليييجيييالت املييهييميية الييتييي تييفييتييقيير لييلييتييدريييب 
ودورات  اجليييرافيييييييك  تيي�ييسييميييييم  كييييييييدورات 

التخطيط والإدارة.

تصميم الجرافيك
تقول  اجلرافيك  بت�سميم  �سغفها  وحييول 
اإلييييى حتميل  دفييعيينييي  الييتييجييربيية  حيييب  »اإن 
ووجييدت  تعلمها،  اأدوبيييي وحميياوليية  برامج 
والكلمات  ال�سور  بيين  الييدمييج  اأُحيييب  اأنيينييي 
يف ذلك الوقت، وبداأت اأبحث واأتعلم اأكرث، 

واأ�سمم �سور وبرو�سورات ب�سيطة.
اأكيييرث عيين خفايا  اأتعلم  مييرة  كييل  ويف 
اإلى  الألييوان  اختيار ودمييج  الت�سميم وفن 
اأن عملت كم�سوؤوله للدعاية والإعييان يف 
وكل  وخييا�ييسيية،  حكومية  من�ساأة  ميين  اأكييرث 
هيييذا كيييان عيين طييريييق التعلم الييذاتييي من 

امل�سادر املفتوحة«.

عبد اهلل آل ظاهر

العربية،  اللغة  ق�سم  طييالييب  يخف  مل 
اليي�ييسييديييد  اآل هييبييا�ييص اخليييييوف  حمييمييد 
الذي كان ينتابه يف بداياته مع ريا�سة 
اليي�ييسييبيياحيية، ولييكيينييه بييعييد اأن كيي�ييسيير ذلييك 
احليياجييز اأ�ييسييبييح ميين املييوهييوبيين، الييذي 
اإليهم بالبنان، موؤكدا من خال  ي�سار 
احلييييوار اليييذي اأجييرتييه مييعييه »اآفييييياق« اأن 
ال�ساح  هو  بانتظام  التمارين  تكثيف 

احلقيقي لنجاح اأي ريا�سي.

يف البداية حدثنا عن هذه 
الريا�سة واأنواعها وفوائدها؟

ولها  واأوملبية  عاملية  ريا�سة  ال�سباحة 
عديدة  واأنواعها  الفوائد،  من  العديد 
الظهر،  و�سباحة  ال�سدر،  �سباحة  منها 
احلييرة،  وال�سباحة  الفرا�سة،  و�سباحة 
اأبرزها  لعل  الفوائد،  العديد من  ولها 
اأنها ت�ساعد يف التغلب على ال�سغوطات 
النف�سية، وتعمل على ا�سرتخاء اجل�سم 
اأنها  تقوم بجعل كل من  والعقل، كما 

القلب والرئتن يعمان ب�سكل جيد .

حدثنا عن بداياتك
مع هذه الهواية؟

اليييبيييدايييية كيييانيييت �ييسييعييبيية جييييييدا، وكييييان 
ال�سباحة،  ميين  �ييسييديييد  خيييوف  ينتابني 
ولكن حبي لهذه الريا�سة وال�ستمرار 
يف الييتييدريييب بيي�ييسييكييل يييومييي الييييذي هو 
�ساح كل ريا�سي  �ساعدين كثراً على 
ا�ستطعت  ذليييك احلييياجيييز، حيييييث  كيي�ييسيير 
باأن  والييدي  بتوجيهات  ثم  اهلل  بف�سل 

اأ�سبح متمكنا فيها.

منذ متى واأنت متار�س
هذه الهواية؟

اكت�سف  اأن  بييعييد  طييفييا  كيينييت  اأن  ميينييذ 
الريا�سة،  لهذه  ال�سديد  حبي  والييدي 
حيث �ساعدين وهياأ يل �سبل ممار�ستها 

من خال الأندية ال�سحية.

هل  لك م�ساركات داخلية
اأو خارجية؟

اطمح  ولكني  ميي�ييسيياركييات  يل  يييوجييد  ل 
اأن�سم لأحد  بيياإذن اهلل يف امل�ستقبل باأن 
الأنيييديييية الييتييي تيي�ييسيياعييدين عييلييى �سقل 
مييوهييبييتييي؛ لييكييي اأحييقييق الأحيييييام التي 
راودتيينييي كييثييراً بييياأن اأكيييون اأحيييد جنوم 

هذه الريا�سة.

ما هو نوع ال�سباحة املقرب اإليك؟
�ييسييبيياحييه الييظييهيير، حيييييث يييقييوم اليي�ييسييبيياح 
قدميه  با�ستعمال  امل�سبح  حائط  بدفع 
اليييدوران،  واأي�سا خييال  الييبييداييية،  عند 
وييييبيييداأ بيياليي�ييسييبيياحيية عييلييى ظييهييره طييوال 
ال�سباحة على  ال�سباق. و�سباقات  فرتة 
 100  : هييي  م�سافات  لها  يييكييون  الظهر 

مرت و200 مرت و ٥0 مرت. 

ماهي ن�سيحتك
ملن اأراد تعلم ال�سباحة؟

اليي�ييسييبيياحيية،  تييعييلييم  اأراد  ملييين  نيي�ييسيييييحييتييي 
يييوا�ييسييل  واأن  اخلييييوف  عييين  يييبييتييعييد  اأن 

تدريباته ب�سكل منتظم.
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عبد اهلل آل ظاهر

وجييييييه �يييسيييعيييود �يييسيييبييير امليييبيييتيييعيييث ليييدرا�يييسييية 
اليييدكيييتيييوراه يف عييلييوم التيي�ييسييال والإعيييييام 
بريطانيا، عدة ن�سائح للطاب الراغبن 
اختيار  اأن  مييوؤكييداً  اخلييارجييي،  البتعاث  يف 
الرفيق ال�سالح خال فرتة البتعاث تعن 
بن  كما  املميز،  الدرا�سي  التح�سيل  على 
خال احلوار الذي اأجرته معه »اآفاق« اأنه 
بطلب  متم�سك  التعليمي،  م�سواره  طيلة 
ينتهي ول  العلم ل  بيياأن  منه  اإمياناً  العلم، 
اأو عمر معن، مما ر�سخ  يتوقف عند حد، 
لديه قناعة داخلية بعدم التوقف عن نهل 

العلم.

حدثنا عن نف�سك اأوال؟
ب�سكل مييوجييز، اأنيييا ابييين ميين ابيينيياء الييوطيين 
مرحلة  لدرا�سة  حاليا  مبتعث  واجلامعة، 
الييدكييتييوراه يف علوم الت�سال والإعيييام يف 
درجتي  على  ح�سلت  قد  وكنت  بريطانيا، 
من  الإعييام  يف  واملاج�ستر  البكالوريو�ص 
جامعة امللك �سعود. ت�سرفت بخدمة وطني 
منها: مدينة  املن�ساآت  والعمل يف عدد من 
�سعود،  امللك  الطبية، وجامعة  �سعود  امللك 
واملقايي�ص  للموا�سفات  ال�سعودية  والهيئة 

واجلودة وحاليا يف جامعة امللك خالد.

حدثنا عن بداية طموحك
حتى و�سولك مرحلة االبتعاث؟

عائلة  كنف  يف  ن�ساأت  وتوفيقه،  اهلل  بحمد 
والييداي  واأهييلييه، حيث حر�ص  للعلم  حمبة 
على ترغيبي بالتعلم وعدم الكتفاء بتعلم 
املناهج الدرا�سية يف املدر�سة خال درا�ستي 
كنت  بل  بعدها،  ومييا  الأولييييية  ال�سفوف  يف 
الييعييلييوم واأبيييحييير يف �ستى  بييجييميييييع  مييهييتييمييا 
املجالت مما جعلني اأمت�سك بطلب العلم، 
بيياأن العلم ل ينتهي ول  وذلييك اميانا مني 
لدي  ر�سخ  اأو عمر معن  عند حد  يتوقف 
قناعة داخلية بعدم التوقف عن نهل العلم، 
اأغلب العلوم تتجدد وتتطور  باأن  ول�سيما 
مبييييييرور الييييزميييين، وعيييليييى كييييل مييتييخيي�ييسيي�ييص 
واأكييييادميييييي الإملييييييام بييكييل ميييا هيييو حييديييث يف 

تخ�س�سه.
�سكلت  اليي�ييسييابييقيية  اليييعيييواميييل  وجييميييييع 
لدي اأهمية بالغة لعدم التوقف وموا�سلة 

الطموح؛ حتى حتقيق الأهداف املن�سودة.

ماهي ال�سعوبات التي واجهتك
اأثناء مرحلة االبتعاث؟

اليير�ييسيييييدة  حكومتنا  اأ�ييسييكيير  اأن  اأود  بييداييية 
واجلامعة التي وفرت لنا فر�سة البتعاث 
و�ييسييهييلييت لييينيييا جييميييييع اإجييييييييييراءات مييرحييليية 
ملقر  و�سولنا  وحتى  البداية  من  البتعاث 
البتعاث. اأما عن ال�سعوبات، فاإنه با �سك 
منها،  العديد  مبتعث  طالب  اأي  �ستواجه 
ولكن بالعزمية والإرادة يتم التغلب عليها 
بييياأن البييتييعيياث فر�سة  وال�ييسييتييذكييار دوميييياً 
وللمجتمع  لنف�سك  لتثبت  لييك؛  حتققت 

و�ساحب القرار باأنك كنت اأها لها.
ولعل من اأبرز ال�سعوبات التي ميكن 
ولو  الإمليييام  وعييدم  اللغة  حاجز  مواجهتها، 
بالقدر الب�سيط من اللغة التي متكنك من 
احتياجاتك  لتلبية  الآخييير   مييع  التوا�سل 

ال�سرورية.

بع�ص  يف  التدري�ص  طريقة  اختاف 
جامعاتنا  بع�ص  عن  الأجنبية  اجلامعات 
يف اليي�ييسييعييودييية قيييد ييي�ييسييكييل عييقييبيية اأخيييييرى، 
حيييييث متيييييل اجلييياميييعيييات بيييياخلييييارج جلعل 
الطالب يبحث عن املعلومة خارج القاعات 
اإجراء  اإلى النغما�ص يف  اإ�سافة  الدرا�سية، 
كمتطلب  دوري  ب�سكل  العلمية  الييبييحييوث 
اأ�ييسييا�ييسييي يف جييميييييع امليييقيييررات. وذلييييك على 
التي  اليي�ييسييعييودييية  اجلييامييعييات  بع�ص  عك�ص 

متيل اإلى عملية التلقن.

ماهي الثمار التي يجنيها
املبتعث من ابتعاثه؟

والعودة  �سهادة  اأخييذ  فقط  لي�ص  البتعاث 
هيينيياك ميين يعتقد  كيييان  واإذا  لييلييوطيين،  بييهييا 
ذلك فلي�سمح يل بالقول باأنه مل يتعلم اأي 

�سيء!
من وجهة نظري، يجب على املبتعث 
امل�ساركة يف الأن�سطة الا�سفية واملوؤمترات 
والغو�ص  ابتعاثه  فييرتة  خييال  واليينييدوات 
وعييدم  اإليييييه،  ابتعث  اليييذي  البلد  ثقافة  يف 
اإي�سال  على  والعمل  الآخيير.  عن  النعزال 

�سورة اإيجابية وح�سنة عن ال�سعودية.
بييعييدم التق�سر  و كييل ذليييك مييرهييون 
لتطوير  فر�سة  فييالبييتييعيياث  الييدرا�ييسيية.  يف 
املييييخييييزون الييعييلييمييي واليييثيييقيييايف لييلييمييبييتييعييث، 
خمتلفة  جن�سيات  ميين  طيياب  وخمييالييطيية 

والتعرف على اأكرث من ثقافة.
  

ماهي اأوجه االختالف بني الدرا�سة 
داخل اململكة وخارجها؟

جامعاتنا  تييقييال،  اأن  يييجييب  هيينييا  حييق   كلمة 
اليي�ييسييعييودييية اأ�ييسييحييت مييينيييارة لييلييعييلييم، واأكيييياد 
ت�ساهي  �سعودية  جامعات  هناك  اأن  اأجييرم 
وتناف�ص اجلامعات الأجنبية يف خمرجاتها 
طريقة  ولييعييل  علمية،  وبييحييوث  طلبة  ميين 
تقدمي  وعييييدم  اخلييييارج  يف  الييطييالييب  تعليم 
املعلومة مبا�سرة له من اأبرز الفروقات بن 

الداخل واخلارج.

كيف ترى الرتابط
بني الطالب املبتعثني؟

وحيييييدة اليييطييياب اليي�ييسييعييودييين يف اخلييييارج 
وهنا  ك�سعودين،  جميعاً  لنا  فخر  م�سدر 
اأذكر م�ساعدة الطاب ال�سعودين لغرهم 
بيياخييتيياف جيينيي�ييسييييياتييهييم وديييانيياتييهييم ولييعييل 

ال�سواهد على ذلك كثرة.

ماهي ن�سيحتك
ملن اأراد االبتعاث؟

هنا اأجدين اأمام اأمانة  كبرة اأود اي�سالها 
اأو  البييتييعيياث حاليا  يييرغييب يف  ميين  جلميع 
م�شتقبال ولعلي اأوجزها على خم�شة نقاط 

لي�سهل على القارئ تذكرها لحقا: 
التم�سك بالدين وال�سلوات ودوام   •
الدعاء من اأهم ما يجب على املبتعث 
اليييرتكيييييييز عيييليييييييه، بييياحليييفييياظ عييليييييهييا 

يتحقق الهدف.
باأن نكون مواطني  �سرفنا وقدرنا   •
وحمط  �سامية،  ر�ييسيياليية  حتمل  دولييية 
اأنييييظييييار اجلييميييييع ويف نييعييم يييحيي�ييسييدنييا 
عييليييييهييا الييقييا�ييسييي والييييييداين. ليييذا من 
احلقيقية  �سورتنا  عك�ص  ال�سروري 
والإيييجييابييييية، والبييتييعيياد عيين اأميياكيين 
ال�سبهات والأ�سخا�ص ذوي الأجندات 

املتطرفة. 
• عييليييييك بييالييرفيييييق اليي�ييسييالييح اليييذي 
يعينك على الدرا�سة؛ ولعل هذا من 
اأبرز العوامل التي �ساعدت الناجحن 
يف الييتييفييوق واليييو�يييسيييول اإلييييى مييراتييب 
رفقة  عن  البتعاد  ثم  البتعاد  عليا. 

ال�سوء!
عيين  الطييييييياع  مييبييتييعييث  اأي  عيييليييى   •
الدولة واملدينة التي يرغب البتعاث 
اإليها ب�سكل دقيق؛  ليكون مهياأ نف�سيا 

للعي�ص فيها عند و�سوله اإليها.
• تييعييلييم لييغيية البيييتيييعييياث قييبييل مييوعييد 
اأق�سد  ل  وهنا  كافية.  بفرتة  ال�سفر 
الييتييعييلييم ليييدرجييية التيييقيييان، بيييل ال�سي 
الي�سر والأ�سا�سي الذي ي�سهل عملية 
التعليم لحقا. وهذه بدورها �سرورة 
للبدء  �سريع  ب�سكل  الطريق  وت�سهل 
يف درا�سة الدرجة التي يرغب املبتعث 

حتقيقها.

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن سعود شبير:
االبتعاث فرصة لتطوير 

المخزون العلمي والثقافي
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فضاءات

أسعد أبو قاعود

بييييالآلف يييتييوافييد الييييزوار عييلييى »مكتبة 
 Zhongshuge Bookstore »زونغ�سغ
اليييتيييي مت افييتييتيياحييهييا ميييوؤخيييرا مبييدييينيية 
اليي�ييسيين  يف   Hangzhou »هيييانيييغيييزو« 
ميين  ميييربيييعيييا،  ميييييرتا   1400 مبييي�يييسييياحييية 
 XL Muse الهند�سة  �سركة  ت�سميم 

التي يقع مقرها مبدينة »�سنغهاي«.

املييكييتييبييةمييتييعييددة الييييطييييوابييييق، مت 
تييغييطييييية اأ�يييسيييقيييف �ييسييالتييهييا املييتييعييددة 
بيييياملييييرايييييا ممييييا �يييسييياعيييف ميي�ييسيياحيياتييهييا 
ب�سريا  ُبعدا  عليهت  واأ�سبغ  املتعددة، 
اإلييى عامل �ساحر كما يف  ينقل روادهييا 

اأفام اخليال العلمي.
اأقيي�ييسييام  اأربيييعييية  اإلييييى  تنق�سيم  وهيييي 
رئييييي�ييسييييييييييية، حيييييث ُتييعيير�ييص يف اليي�ييسيياليية 
متعددة  كتب  البيا�ص،  نا�سعة  الأولييى 

اللغات، على اأعمدة رفوف طويلة؛ وقد 
حكمة  من  ال�سالة  هييذه  فكرة  انبثقت 
�ييسييييينييييية قيييدميييية تيييقيييول »قييييف �ييسيياخمييا 
 Stand tall and املعرفة«  نور  واطلق 

.emit the light of knowledge
اأميييييا الييقيي�ييسييم اليييثييياين وهييييو »مميير 
الييييقييييراءة« فيييييتييميييييز بييياإ�يييسييياءات دافييئيية 
على  مييوزعيية  للكتب  عيير�ييص  ورفييييوف 
مع  متوا�سلة  ولكنها  متعددة  طبقات 

وانخفا�سا،  ارتييفيياعييا  البع�ص  بع�سها 
وميييينييييه نييي�يييسيييل اإليييييييى اليييقييي�يييسيييم اليييثييياليييث 
عليه  اأطييلييق  واليييذي  ال�سكل،  بي�ساوي 
ا�ييسييم »ميي�ييسييرح الييييقييييراءة«، حيييييث يجد 
اليي�ييسييالت،  بيياقييي  يف  كما  املكتبة،  رواد 
مقاعد للجلو�ص بهدوء ملطالعة الكتب 

الافتة لهتماماتهم.
تخ�سي�سها  مت  الييرابييعيية  املنطقة 
لييييرواد املييكييتييبيية ميين الأطيييفيييال، وتتمتع 

برثاء لوين لكافة املج�سمات املوزعة يف 
اأنحاء ال�سالة على �سكل ملعب للتزلج، 
�ساحة  اأنف�سهم يف  الأطفال  حيث يجد 
مييبييهييرة، تيييتيييوزع فيييييهييا الييكييتييب حييولييهييم 

حيثما يجولون باأنظارهم.
فيييكيييم نيييحييين، يف عييياملييينيييا اليييعيييربيييي، 
الأميياكيين، يف ع�سرنا  بحاجة ملثل هييذه 
عهد  اأن  البع�ص  فيه  يظن  الييذي  هييذا 
الييكييتييب والييطييبيياعيية قيييد لييفييظ، اأو كييياد، 

اأنييفييا�ييسييه الأخيييييرة، بينما تييزدهيير هييذه 
متزايد  با�سطراد  وال�سناعة  الثقافة 

ل يتوقف يف الدول املتقدمة علميا.
العربي،  العامل  وكم نحن يف هذا 
اأن  عييقييوليينييا  تيي�ييسييتييوعييب  لأن  حيياجيية  يف 
الكتاب الذي من�سكه باأيادينا، ل ميكن 
اإلييكييرتوين،  تطبيق  قيمة،  مياثله  اأن 
العلم  امتلكنا  قد  بامتاكه  اأننا  نظن 

وطويناه يف جيوبنا!
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»وش دخلك«
تتاأمل كثرا عندما ت�ساهد ال�سيارة التي تقف اأمامك اأو بجانبك عند اإ�سارة 
م�سروبات  وعلب  اأوراق  ميين  �سيارته  يف  جتمع  مبييا  يرمي  و�سائقها  امليييرور 
تراه  تعد  فا  النافذة،  باإغاق  ويقوم  املظللة  ال�سيارة  نافذة  من  ومناديل 
الكامت العجيب الذي ي�سعه على الزجاج اجلانبي، وعندما  من خلف هذا 
حمادثته  ا�ستطعت  واإذا  عليك،  يييرد  ول  يتجاهلك  فيياإنييه  تنبيهه  حتييياول 
على  فتتقبلها  دخلك«  »و�ييص  يكون جوابه  به  قام  ما  »�سناعة«  وحدثته عن 

م�س�ص وتتح�سر.
لي�ص  اأ�سخا�ص  ومن  يومي  ب�سكل  الت�سرفات  بهذه  تلتقي  ما  فكثرا 
بهم جهل بفداحة ما يقومون به، ولكن عدم اخلوف من نظام يحا�سبه اأو 
قانون يردعه فلن يكون هناك ا�ستجابة لكافة و�سائل التوعية واملواعظ التي 
اأ�سخا�ص  قيام  من  تخلوا  ل  التي  جمال�سنا  يف  نلتقي  الرياح،  اأدراج  تذهب 
برمي النفايات من زجاج �سياراتهم اأو ترك خملفاتهم يف الأودية واحلدائق 
الييذي يقوم بهذا العمل غرنا،  التي يتنزهون بها، وكل يتهم الآخيير. فمن ِ
وعلب  اأوراق  من  حمله  ن�ستطع  مل  ما  كل  خلفنا  ونييرتك  نرمي  من  نحن 

واأكيا�ص با�ستك، كلنا متهمون با ا�ستثناء.
باأن ما يرتكه  الذاتية لدى البع�ص ومل ي�سعر  فيياإذا انعدمت الرقابة 
خلفة قد يوؤذي غره، وهذا نهانا عنه اهلل تعالى يف قوله »ُكُلوا َوا�ْسَرُبوا ِمن 
ِ َوَل َتْعَثْوا يِف الأَْر�ييِص ُمْف�ِسِديَن« ور�سولنا الكرمي يحذرنا من اأذية  ْزِق اهللهَّ رِّ
امل�سلمن، فالإميان ب�سع و�ستون �سعبة اأعاها ل اإله اإل اهلل واأدناها اإماطة 

الأذى عن الطريق«.
وكذلك �سرعت احلكومات الأنظمة التي يجب اأن تردع كل م�ستهرت اأو 

غافل، ف�سنت الأنظمة املالية. 
فعقوبية رمي املخلفيات يف الطرقات ح�سب نظام املرور، املخالفة املالية 
اأمييانيية منطقة ع�سر  "كما فر�ست  اإلييى 1٥0رييييال،  تييرتاوح من 100  التي  

الغرامة ملخالفة رمي املخلفات من ال�سيارات مببلغ  200 ريال."
اجلهات  قبل  م�سددة من  ورقييابيية  ذلييك  اأكييرث من  لوعي  نحتاج  ولكن 

امل�سوؤولة؛ لأن من اأمن العقاب اأ�ساء الأدب.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

كنت  األييهييو،  كنت  �سغرا،  كنت  اأن  يييوم 
اأجييييري، كيينييت األييعييب، كيينييت اأتييعييب، غر 
اأين كنت مرتاحا بعقلي، مل اأكن اأحمل 
هما، مل اأكن اأ�سغل تفكري باأمر غر 
لعبي، مل اأكن اأعرف للراحة طعم، غر 
اأين كنت األعب، كنت اأجري، كنت اأبكي، 
اأبييكييي، كنت  اأدري ولييكيين كيينييت  اأكييين  مل 
اأ�سحك دون اأ�سباب ولكن كنت اأ�سحك، 
رمبا اأك�سر بي�سة، رمبا اأك�سر غ�سنا، اأو 
زجاجا، اأو م�سابيح الظام، رمبا اأرجم 
بيتا دون اأن اأعلم ولكني رجمت وهربت، 
كيينييت األيييعيييب، مل اأكيييين اهييتييم بييامليينييطييق، 

مثل ع�سفور  اأقفز  كنت  بييي،  يهتم  ول 
�سغر، ل�ست اأدري، غر اأينرّ كنت اأقفز، 
له منطق،  لعبي  يكن  اأجيييري، مل  كنت 
اأكيين  مل  اأين  غيير  يعنيني،  املنطق  ول 
اأحمل  ول  ل  �سغينًة،  قلبي  يف  اأحييمييل 
اأحقادا ملخلوق على وجه الب�سيطة، مل 
اأ�سغل  ول  هموما  قلبي  يف  اأحمل  اأكيين 
تفكري بباكر، مل اأكن اأظلم ول اأتعمد 
الظلم، ول الظلم له عندي طريق، مل 
اأو وجوبا،  اأو حراما،  اأعييرف حا،  اأكيين 
اأدري باأن  اأكيين  اأو مباحا، مل  اأو جييوازا، 
الفر�ص  واأن  عييين،   الييعييييينييي  اليييواجيييب 

األييهييو،  كنت  عيييييب،  العيب  واأن  فيير�ييص، 
لي�ص اإل، يوم اأن كنت �سغرا.

باأن  اأن �سبنا  وكرنا، وعرفنا يوم 
احلق حق، واحلييرام، واحلييال واملباح، 
واجلييواز، مل اأعد اأهتم اإل باللجاج مل 
ريال،  اأو  رغيفا،  اأو  بي�سة،  اأ�سرق  اأعييد 
الييدجيياج،  فيها  مبييا  الع�سة  �سرقت  بييل 
اإناء  اأو  اأو زجاجا،  اأك�سر عييودا،  اأعد  مل 
ك�سرت احلق  بييل  بيييراءة،  اأو  ق�سد  دون 
واليي�ييسييدق وحييالييفييت اجلييييراءة، مل اأعييد 
اأو  �سغرا،  كنت  ليتني  اليييريء،  ذاك 

لقيت هلل يوم اأن كنت �سغرا.

يوم أن كنت صغيرا..

الفجر،  اأذان  مييع  ت�ستيقظ   :1 حيييواء 
تييوقييظ اأ�ييسييرتييهييا، تعد وجييبيية الإفييطييار، 
جتيييهيييز زوجييييهييييا ليييييدواميييييه، واأولدهيييييييييا 
عجالة  على  لدوامها  تتهياأ  ملدار�سهم، 
وهيييي تييراقييب عييقييارب اليي�ييسيياعيية؛ كييي ل 
الأحييميير،  اخلييط  قبل  التوقيع  يفوتها 
تييلييبيي�ييص عييبيياءتييهييا وتييغييلييق بيييياب املييينيييزل، 
كوب  نا�سية  لل�سيارة  م�سرعة  تييهييرول 

قهوتها و�ساندويت�سها كالعادة!

اليييفيييجييير وهيييي  يييييييييوؤذن  حيييييييواء 2: 
واأبحاثها. تتنف�ص  منهمكة يف درو�سها 
بعمق فا ن�سيب لها الليلة يف النوم! 
بكل  توقظهما  والييديييهييا  لغرفة  تتجه 
حيييب وحيييينييييان، تييعييد لييهييمييا فييطييورهييمييا 
اليي�ييسييعييبييي املييفيي�ييسييل، تييعييطيييييهييمييا اأدويييييية 
ال�سباح، ت�سع �سينية الغداء يف الفرن، 
وتخطف  بيد  واأوراقيييهيييا  كتبها  تلملم 
كييوب اليي�ييسيياي بيد اأخييييرى، تييغييادر وهي 
بعد  اليينييار  قفلي  فديتك  »اأميييي  تهتف 

ن�ص �ساعة«، وتغدوا بتاأخر اليوم!

توقظها  الرابعة  للمرة   :3 حييواء 
ج�سدها  ت�سحب  ر�ييسيييييعييهييا،  �ييسييرخييات 
ب�سعوبة، حتمله برفق وتراقبه بقلق، 
ب�سور  وتتمتم  وي�سرة  مينة  به  مت�سي 
ال�سغر  ج�سده  على  لتنفث  واأدعييييية؛ 
وتتجه  بهدوء  تعيده  باحلمى.  املنهك 
ييا حتظى  بييلييهييفيية نييحييو �ييسييريييرهييا عييلييهرّ

بدقائق من النوم لكن ل جمال.
يييييييوؤذن فييتيي�ييسييلييي وتيي�ييسييتييلييقييي على 
الأرييييييكييييية وكيييييل مييفيي�ييسييل يف جيي�ييسييمييهييا 
ييي�ييسييتييكييي، متيي�ييسييك هييياتيييفيييهيييا لييرت�ييسييل 
اعييتييذارهييا عيين اليييدوام وفييجيياأة تتذكر: 
اخييتييبييار طييالييبيياتييي اليييييييوم! تيي�ييسييل اإليييى 
طفلها  الكلية  حا�سنة  تناول  الكلية، 

واأدويته ومت�سي تاركًة قلبها معه!

اأهيييليييهيييا،  حييييييواء 4: مييتييغييربيية عيييين 
ودلل،  عيييطيييف  بيييكيييل  اأخيييتيييهيييا  تيييوقيييظ 
تذهبان للجامعة، تعود وتاأخذ قيلولة 
تهيئ بها نف�سها مل�ساء حافل بالأعباء. 
تعمل  الذي  امل�سائي  املعهد  اإلى  تذهب 

�ساعات  اأربييع  مكتبها  على  وجتل�ص  به 
متتالية. تعود وتتجه اإلى املطبخ لتعد 
ع�ساء اأختها املف�سل. ت�سرح لأختها ما 

ا�ست�سعب من م�سائل.
تنام اأختها فتعكف هي على كتبها. 
اآخيييير فيي�ييسييل درا�يييسيييي بيياجلييامييعيية ولبييد 
مرموقة؛  لوظيفة  يوؤهلها  معدل  من 
والييدهييا  اإ�ييسييابيية  بعد  عائلتها  لت�ساند 

التي األزمته ال�سرير.
تييهيياتييف واليييدهيييا  تييينيييام  اأن  وقيييبيييل 
كييامتيية غيي�ييسيية الييفييقييد واليي�ييسييوق وتييعييب 
وما  بخر  احنا  يبه!  »وح�ستني  اليوم 

ناق�سنا �سيء!«.

هيييذه حيييييواء!  فييميياذا لييو اأنييهييا من 
�سلع »م�ستقيم«؟ ولو اأنها »كاملة عقل 

ودين«؟ 

اليييليييهيييم اكييييتييييب اأجييييييير كييييل حييييييواء،  
واحييفييظييهييا، فييهييي احلييييييياة، واجليييميييال، 

والإجناز.

»حواء«

موضات رائجة
مجد آل عواض

تخصص لغة عربية

اأ�سبح عامل الأزياء وا�سعا، واأكرث انت�سارا من ذي قبل، حيث انت�سرت يف ال�سنوات الأخرة 
العديد من الأزياء واملو�سات املاركات املختلفة. 

حيث مل يكن هناك ما يعرف بالأزياء واملو�سات قبل ٥0 عاما يف وطننا العربي، ومل 
يعرف ما ي�سمى بالأزياء املعا�سرة، فقد كان النا�ص يف املا�سي ل يهتمون باملو�سة، فقد كان 

الرجال يرتدون ما يعرف بي »امليزر«، حيث يقومون بلفه على خ�سورهم.
واأما الن�ساء فارتدين قطعة واحدة من نف�ص القما�ص ونف�ص الت�سميم، ولكن يف وقتنا 
النا�ص، ففي �سيف  اهتمامات  قائمة  ت�سدرت  والتي   الأزييياء  العديد من  انت�سرت  احلييايل 
وربيع 201٧ كان الدارج يف هذه الأزياء اللون الأزرق والأ�سفر. واأما يف �سيف 201٨ فاهتم 
امل�سممون بالألوان الفاحتة التي تعطي طابع الأزهار كالزهري، واأي�سا املعاطف والقطع 
اأما يف عامنا هذا، عام 201٩، فكانت الألييوان الفاقعة على عامل  الي »دينيم«.  امل�سنوعة من 
الأزياء  الكثر من ت�ساميم  التي �ستخرج  بالأفكار  امل�سممن مليئة  اأفكار  املو�سة ولزالت 

املختلفة يف كل عام . 
وا�سع هم خييراء وعار�سات  ب�سكل  واملو�سات  الأزيييياء  عييامل  ازدهييار  �ساعد يف  ولعل ما 
الرائجة من خال عر�ص  الأزييياء واملو�سات  انت�سار  الأزييياء الاتي كان لهن دور كبر يف 
هذه  مثل  ل�سنع  الأولييى  اخلطوة  فهم  م�سمميها،  وتن�سيقات  وت�ساميمها  املاب�ص  األييوان 
للناظرين، حيث مل  األييوان ملفت  �ساحرة وتداخل  بت�سميمات  الرائعة  الأزييياء  القطع من 
يقت�سر الأمر على عار�سات الأزياء وامل�سممن يف الدول الغربية، فقد كان للوطن العربي 
حظ وافر من انت�سار الأزياء العاملية املعا�سرة، كما اأن املو�سات مل تقف فقط عند الأزياء، بل 
كان هنالك ن�سيب من هذه املو�سات الدارجة يف ديكورات املنازل والإ�ساءات وق�سات ال�سعر 

املختلفة، فاملو�سات بجميع جمالتها اأ�سبحت جزءا ل يجتزاأ من واقع حياتنا اليومية.

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية

أ. د. عبد العزيز
بن عمر القنصل
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اليينييجيياح �سربة حييظ؟ �ييسيييء ل يحدث  هييل 
كييل مييييرة؟ هييل اليينيياجييحييون ولييييدوا كييذلييك؛ 
اإلهية ل نفهمها؟ هل الفا�سلون يف  حلكمة 
احلياة مقدر لهم الف�سل؟ قد تاأتي على كل 
واحد منا فرات اإحباط يرثي فيها نف�شه، 
وي�سبح ذا نظرة �سوداوية، واأن ما ح�سل له 
هييو نهاية الييطييريييق، وخييامتيية احليييدث، فا 

عودة ول نهو�ص بعد هكذا وقوع. 
هي  والوثيقة  العميقة،  فالنجاحات 
تلك التي تاأتي بعد الف�سل املتكرر، رمبا بعد 
�سنوات طويلة، اأو رمبا بعد املوت، تكون من 
اإلييى  القوية  والييعييرثات  ال�سعبة،  الييبييدايييات 

النهايات الناجحة، والعظيمة.
بيزيل«  »كايد  ال�سجن  ق�سة  اإليكم 
اليييذي مييكييث فيييرتة طييويييليية داخيييل ال�سجن؛ 
يلقي  حاليا  فهو  لييه،  نهاية  يكن  مل  لكنه 
ق�سته  فيها  يحكي  ت�سجيعية  حمييا�ييسييرات 
القانون فنال عقابا مدته  من �ساب خالف 
وتعلم  يييييياأ�ييص،  مل  لكنه  ع�سر�سنة؛  اإحيييدى 
اأعييمييال ناجح،  در�ييسييه، وخييرج لي�سبح رجييل 

ومن �سجن اإلى ثري. 
اأن  عليك  كيينييزك  عييلييى  حت�سل  فلكي 
تييدفييع الييثييميين، واأن تييخييو�ييص الييطييريييق اإلييى 

الفشل 
وسام 
على صدر 
الناجحين 

أنوار إبراهيم البريدي
 كلية العلوم واآلداب

الثقافة والقوة
يف  نظريته  حييول  جييونييز«  »�ستيفن  الييريييطيياين  املفكر  كييتييابييات  كييثييرا  تعجبني 
عاقة الثقافة بالقوة مرزا من خالها دور املثقف يف التغير الإيجابي داخل 
والنقد  الأدب  مع  لتتوافق  الجتماعية؛  املمار�سات  توجيه  وخا�سة  املجتمعات، 

والذوق وتربية الأجيال.
 لقد اأثارت اأفكاره النا�سجة وتاأماته الفكرية العميقة يف فل�سفة الثقافة 
امل�سهد  العاملية، وخا�سة يف  الفكرية  الدوائر  النطاق يف خمتلف  اهتماما وا�سع 
بعدها  الثقافة يف  بن  ارتباطية  توؤ�س�ص حلتمية  باعتبارها  الإجنليزي  الثقايف 
اإتيياف  وحتى  اإ�سعاف  ا�ستطاعتها  الوقت  نف�ص  يف  مييوؤكييدة  والييقييوة،  الإن�ساين 
العاقة ال�سلبة امل�سكلة حاليا بن املعلومة وال�سلطة واملال التي روج لها املفكر 
اجلديدة«  »ال�سلطات  عنوان  يحمل  الييذي  كتابه  يف  توفلر«  »األييفيين  الأمريكي 
واأدت لاأ�سف اإلى هيمنة البعد املادي على الروؤى والت�سرفات يف عاملنا املعا�سر 

وتراجع بذلك الفعل الإن�ساين يف �سلوكيات اجلماهر. 
 وبالتايل، فوجود املثقف البطل القوي بعلمه وحكمته وب�سرته �سروري 
تعي�ش  التي  احلديثة  املجتمعات  اأو���ش��اط  يف  نه�شة  اأو  تغيري  اأي  يف  واأ�شا�شي 
بنيتها  يف  والتفكيك  الت�سظي  دريييدا«  »جيياك  الفرن�سي  الفيل�سوف  يقول  مثلما 
الأخاقية واحل�سارية، فهو يعي�ص هموم ع�سره ويرتبط بق�سايا اأمته لي�سنع 

التغير والقوة. 
»�ستيفن جونز«  الذي يطرحه  املفهوم  اأن هذا  املنطلق، يبدو  فمن هذا 
اأن ي�سع الأطر ال�سحيحة  الثقافة والقوة ميكن  من خال روؤيته يف تازم 
يف  جييذرييية  حتيييولت  ت�سهد  الييتييي  جمتمعاتنا  يف  دوره  ويييحييدد  املثقف  لعمل 
وتوؤ�س�ص  والييفييكييرييية  القيمية  مبنظومتها  املييرتييبييطيية  املييجييالت  ميين  الييعييديييد 
وقد  والجييتييميياعييي،  الييفييكييري  الييثييقييايف  م�سهدها  يف  طيييراأت  عوي�سة  مل�سكات 
تدمر  حتى  اأو  وتعرقل  فيها  احل�ساري  والفعل  اجلماعي  بالوعي  تع�سف 

حركة التقدم والتطور يف جنباتها.
يوجد فرق �سا�سع بن املثقف املزيف الذي يعي�ص يف برجه العاجي ويعتقد 
اأنه اأعلى من كل النا�ص، واملثقف احلقيقي القوي الذي يحمل هموم النا�ص من 
كل الفئات يف املجتمع من فقراء وحمرومن وكادحن، ي�سعى اإلى فهم واقعهم 
الوعي  تن�سر  الييتييي  املنا�سبة  وبالطريقة  اإيجابيا  تغيره  اإليييى  جيياهييدا  ويعمل 
القوي  املثقف  اإلى هذا  بحاجة ملحة يف جمتمعاتنا  والتعاون. نحن  والتفاهم 
الذي ي�سعى اإلى اأن يكون طائعيا يقود الت�سدي يف وجه كل التحديات، وير�سم 

معامل الطموح والتطور بداخله.  

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
دعيت اإلى منا�سبة علمية اأقامتها اإحدى 
اجلييياميييعيييات وكيييانيييت يل ورقيييية طييبييعييت يف 
احللقة  يف  �سريكي  وكييان  املنا�سبة،  اأوراق 
الييكييام،  يف  �سبقني  اعييتييبييارييية  �سخ�سية 
ثم  وكلماتي  حييرويف  يييقييراأ  اأنييه  ففوجئت 
�سيئا  يعد  مل  اأنييه  عقبها  اأذين  يف  هم�ص 
للمنا�سبة لكرثة ارتباطاته، وقد اأعجبته 

ورقتي فا�ستفاد منها!
على  يقت�سر  فلم  جييادتييه  فيييزاد يف 
لها  قيمة  ل  ميي�ييسيياركييتييي  فجعل  اليي�ييسييطييو 

كونه األقاها!
هيييييذا غييييي�ييص ميييين فييييي�ييص حليييييوادث 
فيييييهييا على  العيييتيييداء  كيييان  وقييفييت عليها 
اأن  اأ�ييسييتييطيييييع  ول  اليي�ييسييعيييييف  �ييسييخيي�ييسييي 

السطو المشلِّح
اأ�ستطرد يف ذكر اأمثلة لهذا حتى ل اأهدم 

�سورا جميلة يف اأعن النا�ص
العلمية من  اجلييهييود  عييلييى  واليي�ييسييطييو 
كتب وبييحييوث واأعييمييال اإبييداعييييية قييدمييية يف 
تاريخها ومتجددة يف وقائعها وقد تعر�ص 

لها القدماء بحثا ومناق�سة.
التي  الأفييكييار  تييرى  اأن  الغنب  فاأعظم 
نظم  ثم  ل�ستخراجها  الليايل  بك  طالت 
عييقييدهييا يف �ييسييييياغيية عييبيياراتييهييا وفييرحييتييك 
اإليييييهييا،  اإليييى حييقييائييق مل ت�سبق  بييالييو�ييسييول 
عليها  غيييرك  ب�سطو  املييفيياجيياأة  تييكييون  ثييم 
اإليها ل  �سبقه  وادعيياء  وكلماتها  بحروفها 
ت�سل عن �سعور الغنب والأ�سى كاأنك ترى 
مييالييك قيييد �ييسييرق ميينييك وهييييو بيييييد غييرك 
يتمتع به ول ت�ستطيع اأخذه، وهو جزء من 
وهدفا  هما  يحمل  جيياد  باحث  كل  معاناة 
من وراء بحثه وهييذا هو الفرق بن غاية 

ال�سارق وامل�سروق منه. 

ولييي�يييسيييت هييينيييا يف مييييقييييام اليييبيييحيييث عيين 
الأ�ييسييبيياب واحلييلييول واإبيييييراز اليي�ييسييواهييد لأن 
املدار عائد اإلى الديانة قبل كل �سيء ومن 
قواعد الدين حرمة العتداء على غره اأيا 
�سماه  الييذي  ال�سطو والعييتييداء  كانت �سور 
امل�سلح،  بال�سطو  الظرفاء  اأ�ساتذتي  بع�ص 
من ا�سم الفاعل، ثم ذهاب املروءة باأن يتاأكل 

بجهود غره ويرتفع على ح�سابهم. 
هذا ال�سطو الذي ترى بداياته عندما 
تزور اأي مكتبة ت�سوير فتناديك الإعانات 
بييال�ييسييتييعييداد لييكييتييابيية اليير�ييسييائييل وامليي�ييسيياريييع 
والييبييحييوث وحيييل اليييواجيييبيييات اللييكييرتونييييية 
اإ�سافة �سعف الباحث وعدم اأهليته و�سعف 
اإعيييييييداده ليييييميير بيييياأحييييوال لييييي�ييص هيينييا جمييال 
ب�سطها لأنها مبكية بدموع امتزجت بالدم  
ينطبق عليها  التي  النماذج  لنا هذه  لينتج 
املت�سبع مبا  و�سلم يف  قوله �سلى اهلل عليه 

مل يعطه كاب�ص ثوبي زور واهلل امل�ستعان.

تييييياأ�ييسييوا  الييعييواقييب، ول  كييانييت  اآخييييره مهما 
ول  جناحاتكم،  اإلى  للو�سول  املحاولة  من 
تييدفيينييوا اأحييامييكييم، واجييعييلييوا ميين اأخييطيياء 
الآخيييريييين خيييرة وعييييرة لييكييم، فييليين ي�سل 
امليييبيييدعيييون، وامليييخيييرتعيييون اليينيياجييحييون اإليييى 
امليييييييرور مبييحييطييات  دون  الييينيييجييياح  حيييدييييقييية 
الييييييييياأ�ييييص، واليييفييي�يييسيييل، واليييتيييعيييب، فيي�ييسيياحييب 
العزمية والإرادة القوية ل يطيل الوقوف 
يقودنا  اليي�ييسييعيياب  عييلييى  اليي�ييسيير  واأن  فيييييهييا، 
ليينييجيياحييات عييظيييييميية جييييدا، حييييينييهييا انييظييروا 
اإلييييى انييتيي�ييسيياراتييكييم، وانيي�ييسييتييوا اإلييييى تغريد 
النتائج  تلك  تلم�سون  و�ييسييوف  اإجنييازاتييكييم، 
على اأر�ص الواقع، فالنجاح ك�سوء ل ميكن 
حجبه. فا يندم اأحد على بذله لكل ما يف 
و�سعه، ولييكيين مييا اأكيييرث الييذييين نييدمييوا على 

النوم والك�سل. 
الييطييريييقيية  اأن  تييييياأكيييييدوا  الييينيييهيييايييية  يف 
ارتييييكيييياب  اأو  اليييفييي�يييسيييل،  لييييعييييدم  الييييوحيييييييييدة 
الأخيييطييياء هييي عيييدم الييقيييييام بيي�ييسيييء جييديييد، 
فال�ستمرارية، واإعادة املحاولة رغم الف�سل 
هي بحد ذاتها جناح، ول تكتفوا بنجاحات 
تقودكم  �ييسييامل  منها  اجييعييلييوا  بييل  �سغرة 
لل�سماء نحو الإبداع، والبتكار الاحمدود.

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 

يييروراَ يف الييوجييوه  ييييُرورا« اأي ُحيي�ييسييَنييا و�يييسُ َو�ييييسُ
و�سرورا يف القلوب.

وقد  النا�ص،  بن  بالوجاهِة  لهم  ودعا 
اهلل  �سلى  نبيه،  دعييوة  تعالى  اهلل  ا�ستجاب 
عليه و�سلم، لأهل احلديث كما قال �سفيان 
اأحييد يطلب  بن عيينة رحمه اهلل: فما من 
اأنييه ل  واملييراد  اإل ويف وجِهه ن�سرة.  حديثاً 
يييوجييد اأحييييد ميين طييياب احلييديييث اإلرّ وقييد 
ج�سمه،  يف  وقييوة  ن�ساطا،  تعالى  اهلل  منحه 
و�سفاء يف لونه، وبهجة يف �سورته ووجاهة 
النبي، �سلى اهلل  له  دعا  واإمنييا  النا�ص،  بن 
فكان   ، املباركة  الييدعييوة  بهذه  و�سلم،  عليه 

جزاوؤه من جن�ص عمله.
واأما فائدة ذلك: فاإنها ل تقدر ف�سا 
وخرا واأجرا. ويكفي امل�سلم �سرفا اأن يكون 
عليه  اهلل  �سلى  اليينييبييي،  لأحيييادييييث  حييافييظييا 
و�ييسييلييم، ووعييياء ميين اأوعييييية الييعييلييم، فقد قال 
ِمنُكْم  اآَمييُنييوا  ييِذيييَن  الهَّ  ُ اهللهَّ »َيييْرَفييِع  تعالى  اهلل 
َوالهَِّذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت« )املجادلة:11(، 
وقال تعالى »ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي الهَِّذيَن َيْعلَُموَن 
ُر اأُْوُلوا اْلأَْلَباِب«  ا َيَتَذكهَّ َ َوالهَِّذيَن َل َيْعلَُموَن اإِمنهَّ
ف�سًا  ويكفي حافظ احلديث  )الزمر:٩(، 

دعاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم له.

اإن الكتاب وال�سنرّة تواأمان. وقد كان جريل 
ينزل بال�سنرّة كما ينزل بالقراآن. فهي وحي 
تف�سر  يف  الأول  املرجع  وهييي  منزل،  اإلهي 
القراآن الكرمي، وامل�سدر الثاين من م�سادر 

الت�سريع الإ�سامي.
لييعييلييم احليييدييييث مكانته  كيييان  وليييذليييك 
اليي�ييسييامييييية، وكيييان لأهيييل احلييديييث مكانتهم 
اأن  �سرفاً  ويكفيهم  العلماء.  بن  املرموقة 
ب�ساأنهم،  النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، قال 
اميييييراأ �سمع  »نيي�ييسيير اهلل  �ييسييريييف  يف حييديييث 
مقالتي، فبلغها، فرب حامل فقه غر فقيه، 
ورب حامل فقه اإلى من هو اأفقه منه«.  يف 
النبي، �سلى اهلل  اأن  ال�سريف  هذا احلديث 
بلغ  مليين  دعييا  اأي  يير«  «نيي�ييسرّ قيييال:  عليه و�سلم، 
والبهجة  النعمة  وهيييي  بيياليينيي�ييسييارة  حييديييثييه 

يقال: ن�سره اهلل ون�سره،
اأهيييل احلييديييث ن�سرة،  فييياإن يف وجيييوه 
وقيييييل احلييديييث اأ�يييسيييار بييه اإليييى ميين يبلغون 
َيييْوَمييِئييٍذ  »ُوُجيييييوٌه  تعالى  قييولييه  وميينييه  �سنته، 
َرٌة اإَِلى َرِبرَّها َناِظَرٌة« نا�سرة يعني َح�ُسنة  َنرّا�سِ
اإلييى  بالعن  تنظر  يعني  نيياظييرة،  ربييهييا  اإليييى 
تييبييارك وتعالى  قييولييه  عييز وجيييل، منهم  اهلل 
َرًة  اُهْم َن�سْ ُ �َسَررّ َذِلَك اْلَيْوِم َوَلَقرّ »َفَوَقاُهُم اهلَلرّ

تبليغ 
الحديث 
وحفظه
د. إحسان ميرغني آدم
كلية المجتمع أبها
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اتجاهات التقنية

رائدة آل محي

موقعيييا  »غوغيييل«  �سركييية  اأطلقيييت 
اإلكرتونيا جديدا با�سم »مقرة غوغل« 
ي�سيييم 44 م�سروعيييا اأطلقتهيييا ال�سركييية 
منيييذ 2004 ولكنهيييا مل تكليييل بالنجييياح. 
مرفيييق  خدمييية  كل  »غوغيييل«  وذكيييرت 
معهيييا �سبيييب اإنهائهيييا وتارييييخ اإن�سائهيييا 
واإلغائهيييا، وقيييد يكون ال�سبيييب الرئي�سي 
  The Google Cemetery يف تد�سييين
هيييو اإلهيييام املطورين بهيييذه اخلدمات اأو 
لفيييت النظر جلهيييود »غوغيييل« بها حتى 
وليييو مل حتظ بالنجييياح. ومن اأبرز هذه 

اخلدمات:

  +Google 
التيييي  اخلدمييية  اإنهييياء  ال�سركييية  قيييررت 
عمليييت من عام 2011 اإليييى اأكتوبر 201٨ 

تفاعيييل  م�ستيييوى  انخفا�يييص  نتيجييية 
يف  الأخطييياء  وتراكيييم  امل�ستخدمييين 

الرنامج.

 Firebase Google 
Spaces

هيييو  امل�سيييروع  اأطليييق  اليييذي  الفرييييق 
ذاتيييه اليييذي قيييرر اإغييياق هيييذه اخلدمة 
الجتماعيييية  امل�ساركييية  يف  املتخ�س�سييية 
دون اإبيييداء اأيييية اأ�سبييياب وا�سحييية لإنهاء 

اخلدمة.

Google Talk
اأوقفيييت هيييذه اخلدمة وقيييررت »غوغل« 
منهيييا  بيييدل    Hangoust ا�ستخيييدام 
ال�سبيييب  اأن  »غوغيييل«  ذكيييرت   .Picasa
الرئي�سيييي وراء غليييق بيكا�سيييا هيييو اأنهيييا 
بالكاميييل عليييى  اأرادت تركييييز جهودهيييا 

خدمييية �سور واحيييدة يف �سيييور »غوغل« 
عر الأنظمة الأ�سا�سية عر الويب.

Picnik
اإيقييياف اخلدمييية واإ�سافييية  يف 2012 مت 
 ،  +Google تطبيق بنف�يييص الأدوات اإلى
وقيييد اأثيييار املوقع اجلدل يف ميييا اإذا كانت 
غوغيييل بنف�سهيييا قامت باإن�سييياء املوقع اأم 

اأنه اجتهاد اأحد املرجمن.

Google URL Shortener
اأنهيييا  �سابيييق  وقيييت  يف  ال�سركييية  اأعلنيييت 
�ستقتيييل منتجا اآخييير لتك�سف عن اإيقاف 
خدمييية تق�سييير الروابيييط وقاليييت اإنهيييا 
كان   Google URL Shortener
اأداة عظيمييية يفتخييير بهيييا، ولكن تتطلع 
للم�ستقبيييل واإنها متحم�سييية لإمكانيات 

الروابط الديناميكية.

»غوغل« تطلق أول مقبرة 
إلكترونية في العالم 

جوهرة الشهراني
  

نييوكيييييا  �ييسييركيية  اأطيييليييقيييت   Nokia 7.1
الفنلندية هاتفا يف الأ�سواق ال�سعودية، 
اأزرار  دون  اأميييامييييييية  واجيييهييية  ميييتييلييك 
ميكانيكية مع نتوء يف الأولى  تتواجد 
فيييييه اليييكييياميييرا الأميييامييييييية و�ييسييميياعييات 
املكاملات، كما حتتوي الواجهة اخللفية 
عييييلييييى كييييامييييرتيييين وفيييييا�يييييص ميييييييزدوج 
طول  ويبلغ  ب�سمة  م�ست�سعر  واأ�سفلها 
الهاتف 14،٩ �سم، كما يبلغ عر�سه 1،٧ 

�سم ويحتوي على �سا�سة
بطبقة  مدعمة   PureDisplay  
بدقة   Gorilla Glass3 احلماية  من 
ون�سبة  اإن�ص   5.84 بحجم   +Full HD
 LCD 19:9 من نوع  اإلييى عر�ص  طول 
وت�ستطيع   HDR10 تييقيينييييية  وتيييدعيييم 

   SDR اإلى HDR حتويل فيديوهات
فاإنه  الهاتف  باإطار  يتعلق  وفيما   
فئة  من  الأملنيوم  �سبيكة  من  م�سنوع 
واجييهيية  ميتلك  واأييي�ييسييا   6000 �ييسييا�ييسيية 
خلفية واأمامية م�سنوعة من الزجاج. 
كامرتن  على  الهاتف  ويحتوي 
  ZEISS بييعييد�ييسييات  مييييزدوجيييية  خييلييفييييية 

وفييتييحيية عد�سة   12MP بييدقيية  الأولييييى 
وفتحة   5MP بييدقيية  والييثييانييييية   f/4.8

.f/2.4 عد�سة
 8MP وكييياميييرا اأميييامييييييية بيييدقييية 
الكامرات  تاأتي   f/2.6 عد�سة  وفتحة 
 HDR وتييدعييم  LED ثنائي  فييا�ييص  بييي 
ومثبت ب�سري الإلكرتوين ELS، تعمل 

.216p/30FPS على  الت�سوير بدقة
وميييين جيييانيييب اآخييييير يييعييمييل الييهيياتييف 
خام    Android 8.1 ت�سغيلي..  بنظام 
ميييين جييييوجييييل بييييالإ�ييييسييييافيييية اإليييييييى مييعييالييج 
اأنيييويييية  بييثييمييانييييية   SnapDragon636

ومعالج الر�سوميات.
ذاكيييييييرة  وميييييلييييك   Adreno506
 64GB جتريبية  و�سعة   4GB ع�سوائية 
 400GB اإلييى   SD كييرت مايكرو  ويييدعييم 
�سريحة  اأو  ب�سريحتن  للعمل  وقييابييل 

.SD ومايكرو
 USB وييي�ييسييم الييهيياتييف عييلييى ميينييفييذ
وبييطييارييية  اليي�ييسييميياعييات  وميينييفييذ   Type-C
ال�سحن  تقنية  تييدعييم   460mAh ب�سعة 
اليي�ييسييريييع، ويييياأتيييي الييهيياتييف بييلييونيين فقط 
الهاتف  �سعر  وي�سل  والييرمييادي،  الأزرق 

اإلى 279 دولر اأي 1049 ريال �سعودي.

نوكيا تطلق
أحدث أجهزتها 

Nokia7.1

سامسونج 
تطلـق جهاز 

 SmartThings
 Tracker

للتعقب
جوهرة الشهراني

اأطيييليييقيييت �يييسيييركييية �ييسيياميي�ييسييوجن 
 SmartThings التعقب  جهاز 
ملراقبة  �سمم  الييذي   Tracker
اأو الأ�ييسييخييا�ييص  مييكييان الأ�ييسييييياء 
املراد تعقبهم من خال الهاتف 
املحمول، كمراقبة الأطفال، اأو 
كييبييار اليي�ييسيين امليي�ييسييابيين مبر�ص 

الزهامير.
ويييييييقييييييوم اجلييييييهيييييياز بييتييلييك 
ا�ستخدام  طريق  عن  الوظيفة 
ويييعييتيير   ،LTE واأيييي�يييسيييا   GPS
اجلييييهيييياز ميييين اأحييييييييدث اأجييييهييييزة 
الييتييعييقييب الييتييي تييقييدم مييين قبل 
�يييسيييركييية �ييسيياميي�ييسييوجن مييييع دعيييم 
معيارا  يعتر  اليييذي   LTE-M
خ�سي�سا  ميي�ييسييمييم  لييليي�ييسييبييكييات 
لأجهزة IoT كبديل للبلوتوث، 
من  باجلهاز  التحكم  يتم  كما 
  SmartThings تطبيق  خال 
املييييوجييييود بييالييهيياتييف املييحييمييول، 
حيييييث ميييكيينييك احليي�ييسييول على 
للغر�ص  اجلغرافية  املعلومات 
امليييييراقيييييب، وار�يييييسيييييال اإ�يييييسيييييارات 
وتيينييبيييييهييات يف حيييال حتييركييه اأو 
اأي�سا  اجلييهيياز  خييروجييه، ومينح 
اإميييكيييانييييييية الييعييمييل عييلييى مييوقييع 

جغرايف حمدد.
وميييييين مميييييييييييزات اجليييهييياز 
 IP68 �سهادة  يحمل  اأنييه  اأي�سا 
مقاوم  اجلييهيياز  اأن  تعني  الييتييي 
لييلييميياء، وليياأتييربيية، بييالإ�ييسييافيية 
اأن  الييتييي تكفي  بييطيياريييتييه  اإليييى 
تبقي اجلهاز يعمل ملدة اأ�سبوع 
كييامييل مييين خيييال �ييسييحيينييه ملييرة 

واحدة فقط.
وياأخذ اجلهاز �سكل مربع 
�ييسييغيير مميييا ييي�ييسييهييل حييمييلييه، اأو 
و�يييسيييعيييه مييييع حييييزميييية املييفيياتيييييح 
اأنييه يت�سامن  وغيير ذلييك، كما 
 Samsung اأجييييييييهييييييييزة  ميييييييع 
SmartThings، وهذا �سيجعل 
ا�ييسييتييخييدام اجلييهيياز مييع اأجييهييزة 
�ييسيياميي�ييسييوجن الييذكييييية الأخيييييرى 
ميييثيييل الأ�يييييييسيييييييواء، وكييييامييييرات 
الأجهزة  من  وغرها  املراقبة 

اأمرا يف غاية ال�سهولة.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

كلية اإلتصال 
والمعلومات

تدور حاليا يف ق�سم الإعام، وبتوجيه من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، حركة دوؤوبة بخ�سو�ص حتول ق�سم 
الإعيييام والت�سال،اإليييى كلية، تفاعيييا مع »اإرادة حتول« بيييادر بها معايل 
املديييير، حييييث مت ت�سكييييل جليييان قامت مبراجعييية تخ�س�سيييات الإعام يف 

اجلامعات العاملية يف اأمريكا واأوروبا وغرها من اجلامعات.
وكان م�ستدعيييى هيييذا التحيييول هيييو توجه اجلامعييية يف اإعيييادة هيكلة 
براميييج الكليات وخطط الأق�سام لتواكيييب »روؤية اململكة 2030«؛ كما قمنا 
مبراجعييية داخليييية لكافييية تخ�س�سيييات الإعيييام والإت�سيييال يف اجلامعيييات 
ال�سعودية والعربية، ووجدنا تقادم هذه التخ�س�سات وتوزيعها الو�سائلي 
التقلييييدي )�سحافييية اإذاعة وتلفزيون وعاقات عامة(' كما راجعنا �سوق 
العمل ال�سعودية احلكومي واخلا�ص فوجدنا ان بع�ص هذه التخ�س�سات 

اإذا بقيت كما هي عليه احلال، فاإنها اآيلة للموت قريبا.
وكل هيييذه املعطييييات اأف�ست بنا اإلى و�سع ت�سور جديد غر م�سبوق 
يف جممله، وبالتايل ر�سم هوية تخ�س�سات الإعام من جديد يف الوطن 
العربي؛ ونعمل حاليا يف الن�سق الإجرائي الأخر لإنتاج هذه املخرجات 
واإعانهيييا عر املجال�ص املختلفة يف اجلامعييية، وننتظر دعما كاما لهذا 
امل�سروع حتى ت�سبح جامعة امللك خالد مركز ريادي جديد يف تخ�س�سات 

الإعام والإت�سال واملعلومات.

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. علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسعد أبو قاعود

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

غرافيكس
رغد عبد اهلل الشهري

أكنان محمد درس

رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

نائبة رئيس التحرير
عبير حمود الشهراني

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

رناد سرحان بهران
جوهرة عبيد الشهراني

شذا عبد الرحمن أحمد مرعي
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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أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

العالم من حولنا

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

عبدالرحمن عبد اهلل آل بهران
رئيس التحرير

إجعل لنفسك قيمة 
بعييييدا عييين ميييا قراأتيييه، فاأنيييا ادعيييوك اإليييى جولييية ا�ست�سرافيييية 
مل�ستقبليييك اخلا�يييص تطيييل فييييه عليييى ميييا هيييو اأبعيييد مييين ميييدى 
ب�سيييرك؛ حتيييى ل تفقيييد ذليييك النيييور اليييذي ي�سطيييع بداخليييك 
فيظهييير للعيييامل كل الأفكار والأهيييداف والآراء اأو التوجهات اأو 
النظيييرات اأو حتيييى توقعاتيييك التيييي جعلت منها جيييدول زمنيا، 
جعلته لنف�سيييك لتحقيق اأهدافك وموهبتك التي �ست�سنع بها 
م�ستقبا؛ لت�ستطيع اأن تكون ذلك ال�سخ�ص الذي ميتلك كل 
مقوميييات النجييياح الذي �ستدفعيييه؛ لتكون ذاته التيييي ارت�ساها، 
لكيييي تكيييون منيييارا للم�ستقبيييل مييين خيييال حتدييييد اأولوياتيييك 
والتحكيييم بهيييا، لتكون بذلك ا�ستطعيييت اأن تعد نف�سك؛ لتحقق 
ما تريد وبكل متيز، فكل ما حتتاجه هو فقط دعوة منك هلل، 

واإقرار مبكت�سباتك.

لول امل�سقُة �ساد النهَّا�ُص كلُّهُم
جُلوُد ُيفقُر والإْقداُم قتهَّاُل

آفاق طالبية

غائممشمس
غائم 
جزئيا مشمس مشمسماطرمشمس

غائم 
جزئيا مشمس ماطر

15-2416-2619-3122-33 19-2910-2209-2206-1810-1915-2610-1909-1711-2011-21           -11 20

مشمسمشمس
غائم 
جزئيا مشمس ماطر

اإدارة  رئييييي�ييص جمييليي�ييص  ميييعيييايل  اأعيييلييين 
تركي  الأ�ستاذ  للرتفيه  العامة  الهيئة 
اخلمي�ص  ال�سيخ،  اآل  عبداملح�سن  بيين 
املا�سي،  عن اإطاق الرنامج الوطني 
لكت�ساف املواهب الرتفيهية »حتديات 
الييرتفيييييه«، اليييذي يييهييدف اإليييى اكت�ساف 
امليييواهيييب وتييطييويييرهييا ومتييكيين اأفيي�ييسييل 
العاملية، معلنا عن  اإلى  لت�سل  املواهب 

للجميع  ميكن  الييذي  الرنامج  رابييط 
الت�سجيل من خاله، وهو:

 /https://geachallenges.com
اإلييى اكت�ساف  ويييهييدف الييرنييامييج، 
الرتفيه  الوطنية يف جمييالت  املواهب 
املييخييتييلييفيية، وتييو�ييسيييييع نييطيياق الييو�ييسييول 
لت�سمل جميع �سكان اململكة، اإلى جانب 
حتييفيييييز كيييافييية �يييسيييرائيييح املييجييتييمييع على 
امل�ساركة مبحتوى ترفيهي حملي يليق 

ب�سورة وثقافة اململكة.
بالتحديات  الييفييائييزون  و�سيحظى 
باإجمايل دعم ي�سل اإلى 20 مليون ريال 
مييين اأجييييل تيييدرييييب ومتييكيين مييواهييبييهييم 

للو�سول للعاملية.
و�ييسيييييتييم دعيييم الييفييائييزييين بيياملييراكييز 
الأوليييى يف كل حتييدي برامج  الثاثة 
لييتييطييوييير مييواهييبييهييم وتنمية  تييدريييبييييية 
قييدراتييهييم، مبييا يييعييادل ٥00 األيييف ريييال 

للمركز الأول، و 300 األف ريال للمركز 
لييلييمييركييز  رييييييال  األيييييف   200 و  الييييثيييياين، 

الثالث.
وتيياأتييي فييئييات »حتييديييات الرتفيه« 
اأنييغييام  الييتييايل:  اليينييحييو  عييلييى  الع�سرين 
اليييرتفيييييييه، ميييياراثييييون اليي�ييسييحييك، فيينييان 
�ساعر  ال�سعودية،  مطرب  اجلرافيتي، 
الييوطيين، اليي�ييسييرك اليي�ييسييعييودي، اأوملييبييييياد 
الييطييبيييييعيية، الييتييطييبيييييقييات الييرتفيييييهييييية، 
اليييتيييميييثيييييييل، الييييرقيييي�ييييسييييات الييي�يييسيييعيييبييييييية، 
عييييرو�ييييص الييييدبييييابييييات، �ييسيييييف املييمييلييكيية، 
عييرو�ييص اليي�ييسيييييارات، كييرتييون �ييسييعييودي، 
ييية،  عيييرو�يييص احليييييييوانيييات، فييينيييون اخليييفرّ
الفيديو  ال�سعودي،  الكوميك  التزلج، 
واليييتييي�يييسيييويييير، وتييغييطييييية اليييفيييعييياليييييييات، 
الفر�سة  الهيئة  اإتاحة  اإلييى  بالإ�سافة 
ترفيهية  موهبة  اأي  لقييرتاح  للجميع 

مل تكن �سمن الفئات املتاحة.

إطالق أكبر برنامج الكتشاف المواهب المحلية الترفيهية
وقييييييد اأعييييليييينييييت اليييهيييييييئييية اليييعيييامييية 
امل�ساركات  ا�ستقبال  بييدء  عيين  للرتفيه 
ميين الأربييعيياء 6 فييراييير اإلييى 30 اأبريل 
عييير امليييوقيييع الإلييييكييييرتوين لييلييرنييامييج، 
والرت�سيح  التقييم  مرحلة  و�ستكون 
اإلييى 30 يونيو،  الييفييرتة ميين 1 مايو  يف 
احلية  الأداء  عييرو�ييص  �ستبداأ  حيين  يف 
اإلى 31  والتحكيم يف 1 يوليو وت�ستمر 
الت�سويت  ذلك مرحلة  يلي  اأغ�سط�ص، 
التي تنطلق يف الأول من �سبتمر حتى 
نهاية ال�سهر، ثم يتم اإعان الفائزين 
والحتفال بهم خال �سهر اأكتوبر من 

العام اجلاري 201٩.
جييميييييع  اأن  بييييياليييييذكييييير  اجلييييييدييييييير 
الن�شر  وح���ق���وق  والأح����ك����ام  ال�����ش��روط 
ا�ستف�سارات  واأي  بامل�ساركن  املتعلقة 
اأخرى ميكن الطاع عليها عر املوقع 

الإلكرتوين للرنامج.
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