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اإلعالم  عن  دوليا  مؤتمرا  تنظم  الجامعة 
والمعلومات والتحوالت الرقمية مارس القادم

تنظم اجلامعة ممثلة يف ق�سم الإعالم 
والت�������س���ال ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
امل����وؤمت����ر وامل���ع���ر����ض ال�������دويل ال���راب���ع 
عامل  حت��ولت  واملعلومات:  "الإعالم 
خ���الل  وذل������ك  الرقمي"،  الت�������س���ال 
الفرتة 1- 4 �سعبان 1442ه� املوافق 14 

- 17 مار�ض 2021م.
رئ��ي�����ض اجلامعة  م��ع��ايل  واأو����س���ح 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
اأن  املوؤمتر  على  العام  امل�سرف  ال�سلمي 
ه��ذا امل��وؤمت��ر ي��اأت��ي اإمي��اًن��ا م��ن جامعة 
والبحثي  العلمي  ب��دوره��ا  خالد  امللك 
ذات  مو�سوعات  ت��ن��اول  يف  واملجتمعي 
ق��ي��م��ة واأه����م����ي����ة م��ت��خ�����س�����س��ة، ح��ي��ث 
املهمة  املو�سوعات  اأحد  املوؤمتر  يتناول 
يف جم����ال الإع������الم والت�������س���ال؛ وه��و 
امل�ستقبلية  بال�سناعة  املرتبط  املجال 
ل����الإع����الم وي��ن��اق�����ض امل����وؤمت����ر ق�����س��اي��ا 
الإع��الم  ا�سرتاتيجية كربى يف جمال 
كالذكاء ال�سناعي والبيانات ال�سخمة 
مبيادين  وعالقتها  البيانات  و�سحافة 

الإعالم الوا�سعة. 
اأول  هو  ه��ذا  اأن  ال�سلمي  واأ���س��اف 

م���وؤمت���ر اف��رتا���س��ي ت��ن��ظ��م��ه اجل��ام��ع��ة 
وه���و م��وؤمت��ر دويل ك��ب��ر ي�����س��ارك فيه 
خم��ت�����س��ون م��ن خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل، 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا امل����وؤمت����ر من 
متخ�س�سة  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  خ��الل 

ذات اإمكانيات عالية.
التنظيمية   اللجنة  رئي�ض  واأب���ان 
ل��ل��م��وؤمت��ر وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور 
اأن هذا  العمري  �سعد بن عبدالرحمن 
امل���وؤمت���ر ي���اأت���ي ان���ط���الًق���ا م���ن اه��ت��م��ام 
الت�سال  وحت��ولت  بالإعالم  اجلامعة 
الرقمي، ويناق�ض العديد من الق�سايا 
احلديث  العلمي  التناول  ذات  واملحاور 
يف ميدان الت�سال، م�سًرا اإلى اأنه مت 
التي  باملوؤمتر  اخلا�سة  اللجان  ت�سكيل 
امل��وؤمت��ر  ج��اه��زي��ة  على  بانتظام  تعمل 
وامل���ع���ر����ض امل�����س��اح��ب، ح��ي��ث ���س��ي��ك��ون 
ه���ن���اك  م��ع��ر���ض ع��ل��ى ه��ام�����ض اأع��م��ال 
�سعودية  و���س��رك��ات  مل��وؤ���س�����س��ات  امل��وؤمت��ر 
امل��وؤمت��ر  ودول��ي��ة يف جم���الت تخ�س�ض 
يف معر�ض افرتا�سي نوعي  للموؤمتر.

واأب�������ان رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

ل���ل���م���وؤمت���ر امل�����س��ت�����س��ار مل���ع���ايل رئ��ي�����ض 
اجل����ام����ع����ة ورئ����ي���������ض ق�������س���م الإع�������الم 
والت�����س��ال الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي بن 
�سيحظى  امل���وؤمت���ر  اأن  ال��ق��رين  ���س��وي��ل 
كبر،  ودويل  وعربي  �سعودي  بح�سور 
متخ�س�سة  علمية  جل�سة   12 و�سي�سم 
اأك��ر  اأي���ام، ي�سارك فيها  اأرب��ع��ة  خ��الل 
املتخ�س�سني  اأهم  من 60 متحدثا من 
ال��ع��امل م��ن م��وؤ���س�����س��ات �سعودية  ح���ول 

وعربية ودولية.
واأ������س�����اف ال���دك���ت���ور ال����ق����رين اأن 
املوؤمتر �سيتناول عدة مو�سوعات منها 
للم�سادر  الإع��الم��ي��ة  ال���س��ت��خ��دام��ات 
الرقمية  ال��ت��ح��ولت  امل��ف��ت��وح��ة يف ظ��ل 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ودور  اجل��دي��دة، 
يف ر�سم م�ستقبل ال�سناعة الإعالمية، 
واأه�����م�����ي�����ة ال����ب����ي����ان����ات ال�������س���خ���م���ة يف 
ال���ت���دف���ق امل���ع���ل���وم���ات���ي ال������ذي ت�����س��ه��ده 
الإن��رتن��ت،  ��ارة يف �سبكة  ��يَّ ال�����سَّ ال��ط��رق 
يف  ودوره���ا  البيانات  تنقيب  واأ�ساليب 
ت��ط��وي��ر اأن��ظ��م��ة حت��ل��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات يف 
ت�سهدها  ال��ت��ي  الت�����س��ال  ث���ورة  خ�سم 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��دي��ث��ة، وال��ت��ع��رف على 

ب���ع���د يف  ت��ق��ن��ي��ات الت�������س���ال ع����ن  دور 
مواجهة وباء كورونا العاملي من خالل 
التعلم  ال��دول��ي��ة يف  ل��ل��ت��ج��ارب  ع��ر���ض 
الإل��ك��رتوين يف ظل اجلائحة، وكذلك 
يتناول املوؤمتر الأطر العلمية واملهنية 
املمار�سة  لتعزيز  ال��ب��ي��ان��ات  ل�سحافة 
الإع��الم��ي��ة ال��راه��ن��ة، وت��ب��ي��ان احللول 
امل��م��ك��ن��ة مل���واج���ه���ة اأزم�������ة ال�����س��ح��ي��ف��ة 
والكتاب يف العامل العربي وا�ستعرا�ض 
البدائل املوجودة للتكيف مع النح�سار 
واإب��راز  الغربية،  املجتمعات  يف  الورقي 
ال��ه��وات��ف الذكية  ا���س��ت��خ��دام  ت���اأث���رات 
العام  على فل�سفة الت�سال يف الف�ساء 
الجتماعي  التغير  منظومة  وع��ل��ى 

والثقايف يف املجتمعات املعا�سرة.  
املوؤمتر  هو  املوؤمتر  ه��ذا  اأن  يذكر 
ال���راب���ع ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه ق�����س��م الإع����الم 
الإن�����س��ان��ي��ة؛  ال��ع��ل��وم  بكلية  والت�����س��ال 
املوؤمتر الدويل  حيث مت �سابًقا تنظيم 
الإعالم والإ�ساعة، واملوؤمتر  الأول عن 
الدويل الثاين عن الإع��الم والإره��اب، 
وامل��وؤمت��ر ال���دويل الثالث ع��ن الإع��الم 

والأزمات.
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األمير تركي بن طالل يعتمد تصاميم مشروع طريق األمير سلطان في أبها
أخبار الوطن

اعتمد الأمر تركي بن طالل اأمر 
منطقة ع�سر، رئي�ض هيئة تطوير 
امل���ن���ط���ق���ة، ال��ت�����س��ام��ي��م ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
لإع������ادة ت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر م�����س��روع 
طريق الأمر �سلطان الرابط على 
احلزام الدائري مبدينة اأبها، حيث 
وفق  الت�ساميم  ع�سر  اأمانة  اأنهت 
امل�سهد  لتح�سني  احلديثة  املعاير 

احل�سري.  
اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�سر  واأك�����د 
خالل لقائه، اأمني منطقة ع�سر 
ال��دك��ت��ور ول��ي��د احل��م��ي��دي وع��دد 
م���ن ق����ي����ادات الأم����ان����ة وم�����س��ريف 
ب��الإم��ارة  �سموه  مبكتب  امل�����س��روع 
على تنفيذ الأعمال بجودة عالية، 
ال��روؤي��ة  واحل��ر���ض ع��ل��ى حت�سني 
على  امل��م��ت��دة  للمواقع  الب�سرية 

الطريق. 
و���س��ي��ت��م ال����ب����دء يف ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
الأمانة  اأعدتها  التي  اخلطة  وفق 
املنطقة  مرور  اإدارة  مع  بالتن�سيق 
وج��م��ي��ع اجل���ه���ات اخل���دم���ي���ة ذات 
وقطاعات  مراحل  على   ، العالقة 
احل��رك��ة  ا���س��ت��م��راري��ة  مب��ا ي�سمن 

امل�����روري�����ة ع���ل���ى م�����س��اف��ة 4 ك��ي��ل��و 
م��ن ال��ط��ري��ق اب���ت���داًءا م��ن تقاطع 
الكوبري  العزيز  امللك عبد  طريق 
امل�����ج�����اور لأ������س�����واق ال���غ���ن���ي���م اإل����ى 
ت���ق���اط���ع ن���ف���ق ط���ري���ق امل���ل���ك ع��ب��د 
ال���ع���زي���ز امل����ج����اور ل��ل��ب��ن��ك الأه���ل���ي 
الأر�سفة  التنفيذ  اأع��م��ال  لت�سمل 
والإن�����ارة وع��ن��ا���س��ر ف��ر���ض ال��ط��رق 
احلديثة والت�سجر و�سبكات الري 
احل��راري��ة،  وال��ده��ان��ات  وال�سفلتة 
و����س���ي���ت���م الإن�����ت�����ه�����اء م�����ن ج��م��ي��ع 
لي�سبح  يوًما   360 خالل  الأعمال 
مميز  وت��ن��ف��ي��ذ  بت�سميم  ط��ري��ًق��ا 
ي��ق��دم لأه�����ايل اأب���ه���ا ، ب��الإ���س��اف��ة 
مميز  ع�سري  مم�سى  توفر  اإل��ى 
وم�سار  وح��دائ��ق  جلو�ض  واأم��اك��ن 
دراجات لتكون حمور جذب وتنزه 
اإل��ى جانب   ، الطريق  على جانبي 
كونه ناقل حركة مبا�سر من عقبة 
���س��ل��ع م���ن ال���غ���رب وط���ري���ق امل��ل��ك 
طريق  اجلنوب  اإلى  م��ن  ع��ب��داهلل 

الطائف �سماًل.
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معكم

التعليم عن بعد..
�سدور الأمر ال�سامي الكرمي با�ستمرار التعليم عن بعد 
حر�ض  يعك�ض  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  اأ�سابيع  لباقي 
ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة خل����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك 
�سلمان بن عبدالعزيز وويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي 
�سالمة  على  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر 
التعليم  او  العام  التعلم  �سواء يف  اأبنائنا وبناتنا الطالب 
اجلامعي، وياأتي هذا القرار يف اإطار اهتمام الدولة منذ 
بدء هذه اجلائحة حيث اتخذت ترتيبات م�سئولة تعك�ض 
احلر�ض على الإن�سان واملحافظة عليه، �سواء يف ال�سحة 

او التعليم او القت�ساد ويف خمتلف مناحي احلياة.
الأ�ستاذ  بقيادة وزيرها معايل  التعليم  وزارة  اأن  كما 
ال���دك���ت���ور ح��م��د ب���ن حم��م��د اآل ال�����س��ي��خ ق���د ك��ر���س��ت كل 
الإم��ك��ان��ي��ات يف امل��دار���ض واجل��ام��ع��ات م��ن اأج��ل ا�ستمرار 
التقنية  وتوظيف  املتاحة،  الطرق  اأف�سل  وف��ق  التعليم 
طالبنا  وانتظام  التعليم  لإ�ستمرار  احلديثة  الع�سرية 
امل��ع��ت��ادة.  وحققت  ال��درا���س��ي��ة  مناهجهم  وط��ال��ب��ات��ن��ا يف 
اأ�سوة  املجال،  هذا  يف  الكامل  النجاح  احلمد  وهلل  بالدنا 

بباقي دول العامل املتقدمة.
وكان نظام التعليم عن بعد مرنا حيث اأتاح الفر�سة 
حلالت ح�سور ت�ستوجبها ال�سرورة �سواء يف املحا�سرات 
احل�سور  او  واملختربات  املعامل  يف  التدريب  او  العملية 
كافة  ا�ستمرار  مع  احل�سور  ي�ستلزم  ما  او  لالإختبارات 

الطرق الإحرتازية التي تعمل عليها اجلامعات.
وعملت جامعة امللك خالد منذ بداية هذه اجلائحة 
مع كافة املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف منطقة ع�سر 
اأزمة كورونا برئا�سة �ساحب  اإدارة  وفق توجيهات غرفة 
عبدالعزيز  ب��ن  ط��الل  ب��ن  ت��رك��ي  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
ال�سحية  الربوتوكولت  تبني  على  ع�سر  منطقة  اأمر 
امل���ع���ت���ادة. ويف ه���ذا اخل�����س��و���ض، ع��م��ل��ت اجل��ام��ع��ة على 
للتعلم  التوجه  واملعرفية يف  التقنية  امكانياتها  توظيف 
املقررات  كافة  وحتويل  التدري�ض،  طرق  يف  الإل��ك��رتوين 
اجلامعية الى هذا النظام الذي ا�ستلزم زرع ثقافة جديدة 
لدى الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض حتى و�سلوا الى 

درجة التمكن وهلل احلمد.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن

اأم��ر  د�سن الأم���ر تركي ب��ن ط��الل 
منطقة ع�سر، حملة »لتبقى نظيفة« 
التي تنظمها وزارة ال�سياحة بالتعاون 
والتنمية  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  مع 
ع�سر  منطقة  واإم����ارة  الجتماعية 
وبرنامج جودة احلياة واأمانة املنطقة 
الإم���ارة  مبقر  �سموه  مبكتب  وذل���ك 
مب�ساركة معايل وزير ال�سياحة اأحمد 

بن عقيل اخلطيب.   
ثالثة  مل��دة  احلملة  واأ�ستمرت 
اأي�����ام ل��ت��غ��ط��ي��ة م��ت��ن��زه��ات ال�����س��ودة 
واحلبلة، وحمافظة النما�ض،�سارك 
���س��م��ن  م���ت���ط���وع   100 ن���ح���و  ف��ي��ه��ا 
برنامج مليون متطوع الذي تنفذه 
والتنمية  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 
الج����ت����م����اع����ي����ة. وت������اأت������ي احل��م��ل��ة 
وال�سعور  ال��وط��ن��ي  احل�����ض  لتعزيز 
ب���امل�������س���وؤول���ي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة جت���اه 
مع  والن�سجام  الوطنية،  امل��ق��درات 

تهدف إلى تعزيز الوعي بالحفاظ على الوجهات السياحية 
األمير تركي بن طالل يدشن حملة »لتبقى نظيفة«

العام  ال��ذوق  ن�ست عليه لئحة  ما 
من �سرورة احلفاظ على املكت�سبات 
اأو رمي  العامة وع��دم اجل��ور عليها 

املخلفات يف غر اأماكنها.  
وتعد منطقة ع�سر املحطة الأولى 
حل��م��ل��ة »ل��ت��ب��ق��ى ن��ظ��ي��ف��ة« ح��ي��ث ت�سمل 

مناطق اأخرى خالل الفرتة املقبلة.
واأك����د الأم����ر ت��رك��ي ب��ن ط��الل 
ت��اأت��ي لبناء  امل���ب���ادرات  اأن م��ث��ل ه���ذه 
الوعي لدى اجلميع باأهمية احلفاظ 
واملتنزهات،  ال�سياحية  امل��واق��ع  على 
والإهتمام برتكها نظيفة، م�سًرا اإلى 
اأن من املاأمول اأن حتقق هذه احلملة 
ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ب��ه��ا  ب������ادرت  ال���ت���ي 
ال�سلوك  زي���ادة  يف  املتمثلة  اأه��داف��ه��ا 
الإيجابي لدى زوار املواقع ال�سياحية 
�سواًءا من اأبناء املنطقة اأو من ال�سياح 

القادمني من خمتلف املناطق. 
اإن  ع�سر  منطقة  اأم���ر   وق���ال 

�سيف  مو�سم  خ��الل  �سهدت  املنطقة 
ال�سعودية اإقباًل كبًرا من املواطنني، 
وهذا انعك�ض ب�سكل ظاهر على �سوق 
ال�����س��ي��اح��ة ح��ي��ث ان��ت��ع�����س��ت ال��ف��ن��ادق 
وبقية  والأ���س��واق  املفرو�سة  وال�سقق 
اأي�سا  اأ�سهم  الأم��ر  اخل��دم��ات. وه��ذا 
يف ت��ع��زي��ز ال��ن�����س��اط��ات الإق��ت�����س��ادي��ة 
امل��ن��ت��ج��ة ورواد  وا���س��ت��ث��م��ارات الأ����س���ر 

الأعمال.  
وم����ن ج��ه��ت��ه ن����وه م���ع���ايل وزي���ر 
ع�سر  اأم��ر منطقة  بدعم  ال�سياحة 
ومتابعته امل�ستمرة لتطوير ال�سياحة 

يف املنطقة.
منطقة  اإم����ارة  على  اأث��ن��ى  كما 
على  ع�سر  منطقة  واأم��ان��ة  ع�سر 
دع��م��ه��م��ا ل��ل��ح��م��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ارك 
الب�سرية  امل��وارد  وزارة  كذلك  فيها 
وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وب��رن��ام��ج 

جودة احلياة.  

واأكد اخلطيب اأن ع�سر اإحدى 
اململكة،  يف  ال�سياحية  الوجهات  اأه��م 
م�������س���ي���ًف���ا :»ن����ح����ن ن����راه����ن ع��ل��ي��ه��ا 
اأنا �سعيد جًدا  حملًيا  وعاملًيا«، وقال 
يف  تنطلق  نظيفة«  »لتبقى  حملة  اأن 
املنطقة،  ه��ذه  من  الأول���ى  مرحلتها 
ل��ل��ح��ف��اظ  اأن ه����ذه خ���ط���وة  م��ع��ت��رًبا 
على الإ�ستدامة يف خمتلف الوجهات 
ذات��ه  ال��وق��ت  يف  م��ق��دًم��ا  ال�سياحية، 
واملتطوعني  املتطوعات  لكافة  �سكره 

يف احلملة.
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أكد أن التنفيذ يبنى على مكامن القوة وفي مقدمتها األصالة المبنية على اإلتقان واإلبداع:

األمير تركي بن طالل يرعى ورشة تصاميم القرى التراثية في عسير
اأ����س���ار الأم������ر ت���رك���ي ب���ن ط��الل 
اأم�������ر م���ن���ط���ق���ة ع�������س���ر رئ��ي�����ض 
ه���ي���ئ���ة ت���ط���وي���ر امل���ن���ط���ق���ة،  اإل����ى 
اإل���ى  اأن م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ب��ح��اج��ة 
تهتم  م��درو���س��ة  عمرانية  خطط 
املتنوعة،  ال��رتاث��ي��ة  ب��امل�����س��روع��ات 
رعايته  خ��الل  كلمته  واأ���س��اف يف 
ال��ق��رى  ت�ساميم  ور���س��ة  اأاأع���م���ال 
اأم��ان��ة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة، 
ع�����س��ر ���س��م��ن م����ب����ادرة حت�����س��ني 
امل�����س��ه��د احل�������س���ري ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 
ب��اأن��ه ي��ج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع تنفيذ 
اخل���ط���ط ال���ت���ي ت��ن��ت��ج ع����ن ه���ذه 
واأن  املطلوبة،  بالطريقة  الور�ض 
ُي��ح��ت��ذى بها وف��ًق��ا لأوام����ر خ��ادم 

وتوجيهات  ال�سريفني،  احلرمني 
ويل عهده -حفظهما اهلل-.

و������س�����دد الأم���������ر ت����رك����ي ب��ن 
ط�����الل ع���ل���ى اأن������ه ل����ن ي��ق��ب��ل اأي 
الإ����س���راف  اأو  الت�سميم  يف  خ��ل��ل 
اأم��ان��ة  ب���دور  م�سيًدا  التنفيذ،  اأو 
بجهٍد  تقوم  التي  ع�سر  منطقة 
مميز يف هذا الإجتاه، م�سًرا اأنها 
نحو  م��ت��ق��دم��ة  ب��خ��ط��وات  ت�سعى 
الأم����ام م��ن خ��الل ال��رتك��ي��ز على 
مكامن القوة للحفاظ على تراث 
امل��ن��ط��ق��ة وم���وروث���ه���ا ح��ت��ى يبقى 

لالأجيال القادمة.
اأم��ر منطقة ع�سر  واأو���س��ح 
الأمانة  يف  تكمن  املنطقة  قوة  اأن 

وامل��ت��خ�����س�����س��ني  ال����ب����ل����دي����ات،  و 
يف ال��ب��ي��ئ��ة، وال���ف���رق ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
واخل���������ربات ال���ع���امل���ي���ة امل����وج����ودة 
يف امل��ن��ط��ق��ة، وك���ذل���ك ال���ق���درات 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ل����دى ك���ل ف����رد بحبه 
التي  وطموحه  واأ�سالته  لوطنه 

تبنى عليها اخلطط.
ومن جهته بي�ّن اأمني منطقة 
ع�سر الدكتور وليد احلميدي اأن 
حتكيم هذه الور�سة مت مب�ساركة 
ع�����دد م����ن اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 
واخل��ا���س��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى ع��دد من 
امل��ح��ك��م��ني م����ن خ������ارج امل��ن��ط��ق��ة، 
ال��رتاث��ي��ة وع��دد  ال��ق��رى  وممثلي 

من اخلرباء الدوليني.

اأه�������م  م�������ن  اأن  واأ����������س���������اف 
امل�ساركني يف الور�سة بنك التنمية 
الجتماعية وهيئة تطوير ع�سر، 

وموؤ�س�سة الوليد بن طالل.
ونّوه على اأهم مبادئ تطوير 
التنمية  وه���ي  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��رى 
عمل  فر�ض  وخلق  القت�سادية، 
ل�����س��ب��اب ال��ق��ري��ة واحل���ف���اظ على 
املباين  وتاأهيل  وترميم  ال��رتاث، 
البيئة  على  واحل��ف��اظ  الرتاثية، 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ق��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�ساحات  وتطوير  الإجتماعية، 
ال���ع���م���ران���ي���ة، وت���ط���وي���ر ال��ب��ي��ئ��ة 
ال���ع���م���ران���ي���ة، وت��ن�����س��ي��ق امل���واق���ع 
مب���ا ي��ح��ق��ق ال��ت��ك��اف��وؤ ال�����س��ك��اين، 
الإقت�سادية  التنمية  وا�ستدامة 

البيئة  وا���س��ت��دام��ة  والجتماعية 
واملوارد.

جل�سات    4 الور�سة  وت�سمنت 
القرى  اإح��دى  جل�سة  كل  ناق�ست 
ال�����رتاث�����ي�����ة واأه����������م امل����ق����رتح����ات 
ال���ت���ط���وي���ري���ة ل���ه���ا وه������ي ق���ري���ة 
وقرية  ينفع  اآل  وق��ري��ة  العكا�ض 

القّرية، وقرية اآل خلف.
ومت خالل اجلل�سات مناق�سة 
ال����ع����م����ل ع����ل����ى ت�����ق�����دمي درا������س�����ة 
وحت���ل���ي���ل ل����الأو�����س����اع ال���راه���ن���ة، 
وم���ع���رف���ة ال���ف���ر����ض وامل���ع���وق���ات 
والت�سميم  التخطيط  وم��رح��ل��ة 
وو���س��ع امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة 
وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل����ى 
خلرائط  وع��ر���ض  نقا�ض  حلقات 

القرى، والتحليل البيئي للموقع، 
التطوير  وب��دائ��ل  و�سيناريوهات 
وخم����ط����ط ال����ت����ط����وي����ر امل����ق����رتح 
العنا�سر  ج��ان��ب  اإل���ى  ودرا���س��ت��ه، 
ال���ع���م���ري���ة امل����م����ي����زة وال���ت���ك���وي���ن 
ال��ع��م��راين وال��ط��ب��ي��ع��ي وال��ه��ي��ك��ل 
ال����ع����م����راين، وب����دائ����ل ال��ت��ط��وي��ر 

ومقرتحات الرتميم لكل قرية.
ح�������س���ر ال����ور�����س����ة ع������دد م��ن 
اخل�����رباء واأه�����ايل ال���ق���رى وف���رق 
ال��رتاث��ي��ة،  ال��ق��رى  ال��ع��م��ل �سمن 
ع�سر  منطقة  اإم��ارة  من  وفريق 
وهيئة تطوير املنطقة، اإلى جانب 
الأمانة، ووزارة الثقافة والإعالم، 
وامل��ك��ت��ب  ال�����س��ي��اح��ة،  وزارة  وف����رع 

الإ�ست�ساري مبكتب البيئة.
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بمناسبة اليوم الوطني الـ90 وبحضور نخبة من المؤرخين والمحاربين القدامى  
»عسير والعثمانيون« لقاء تاريخي يستعرض تحالف الدرعية وعسير ضد العدو األجنبي

بفرعها  التاريخية  اجلمعية  نظمت 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
ال��ل��ج��ن��ة امل���ي���دان���ي���ة مل����ب����ادرة ن�����س��ام��ى 
ع�����س��ر مب���رك���ز ال�����س��ع��ف )م�������س���روع 
الُن�سب،  ثلوثية  ومب�ساركة  فخرنا( 
لقاء بعنوان »ع�سر والعثمانيون« يف 
قرية اآل ينفع الرتاثية بتمنية �سمن 
ف��ع��ال��ي��ات اح���ت���ف���اء امل��ن��ط��ق��ة ب��ال��ي��وم 
بح�سور  للمملكة،  الت�سعني  الوطني 
ع��دد كبر من امل��وؤرخ��ني وامل��وؤرخ��ات، 
وامل����ح����ارب����ني ال���ق���دام���ى وامل��ف��ك��ري��ن 
والأدباء، وطلبة اجلامعة، وامل�ساركني 

يف ال�سلم املجتمعي.  
املحاور  ع��دد من  اللقاء  وت��ن��اول 
العثمانيني  ا�ستهداف  اأ���س��ب��اب  ح��ول 
ع�سر  اإل���ى  ال��ط��ائ��ف  م��ن  للمنطقة 
ق��ب��ل و���س��ول��ه��م اإل����ى ال���درع���ي���ة، وم��ا 
���س��اح��ب ذل���ك م���ن م���ع���ارك مل��واج��ه��ة 
ال���ع���دوان ق��اده��ا ال��ف��ر���س��ان ب����دًءا من 
وادي ب�سل حيث �سارك يف الدفاع عن 

املنطقة عموم ال�سكان. 
»ع�������س���ر  ل������ق������اء  يف  و���������س��������ارك 
وال���ع���ث���م���ان���ي���ون« ك����ل م����ن ال���دك���ت���ور 
لطيفة  وال��دك��ت��ورة  زل��ف��ة،  اآل  حممد 
ال�������ع�������دواين، وال�����دك�����ت�����ورة ف��اط��م��ة 
القحطاين، والدكتور اأحمد اآل فايع، 
والكاتب حممد ال�ساعد، حيث ا�ستمع 
عمل  اأوراق  خ��م�����ض  اإل�����ى  احل�������س���ور 

واملاآثر  البطولت  ت�سمنت  تاريخية، 
التاريخية التي �سطرها التاريخ اأثناء 
الدولة  قيام  عا�سرت  التي  احل���روب 

ال�سعودية الأولى والثانية والثالثة. 
وحت������دث ال���دك���ت���ور حم���م���د اآل 
زلفة عن الوجود العثماين يف ع�سر 
عام  مئة  على  يزيد  ما  ا�ستمر  ال��ذي 
انتهت بطردهم بعد بطولت �سجلها 

التاريخ بدماء ال�سهداء والأ�سرى. 
ع��ق��ب ذل���ك حت��دث��ت ال��دك��ت��ورة 
لطيفة العدواين عن توافق القيادة 
ع�سر  اإل��ى  الطائف  م��ن  للمقاومة 
وال����ت����ي ق����اده����ا ع���ث���م���ان امل�����س��اي��ف��ي 
املتمثلة  ج��ه��وده  ع��ن  فيها  حت��دث��ت 
وتن�سيقه  تعاونه  وه��ي  مرحلتني  يف 
مع القيادات يف ع�سر خالل مرحلة 
�سم احلجاز اإلى الدولة ال�سعودية ، 
الدفاع  وتعاونه وتن�سيقه يف مرحلة 
الم��ت��داد  ع��ن احل��ج��از وع�سر �سد 
ال���ع���ث���م���اين، ف��ي��م��ا حت�����دث ال��ك��ات��ب 
حممد ال�ساعد عن بطولت التحرير 
ال�سعوديون  ال��ف��ر���س��ان  ق��اده��ا  ال��ت��ي 
اإلى  متطرًقا   ، ال�سعودية  جنوب  يف 
التاريخية  بني  »ال��ب�����س��ل«  م��ع��رك��ة 
ق�����وات ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة الأول�����ى 
واجل��ي�����ض ال��ع��ث��م��اين ب��ق��ي��ادة حممد 
اإل��ى متيز عدد من  با�سا، لفًتا  علي 
ومنهم  ال�سعودي  اجلي�ض  يف  القادة 

ب���خ���رو����ض ال�����زه�����راين وط����ام����ي ب��ن 
اآل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  �سعيب،  وتناول 
اأهايل  �سكوى  مداخلته  خالل  فائع 
اأبها من املت�سرف العثماين �سليمان 
���س��ف��ي��ق ب��ا���س��ا وب����ني اأح������وال ال��ن��ا���ض 
و�سدة حاجتهم خالل ح�سار مدينة 
اأبها ملدة �سبعة اأ�سهر، كما تطرق اإلى 
قيام الدولة ال�سعودية الأولى، واأثر 
العربية  اجل��زي��رة  ا�ستعادة  يف  ذل��ك 

لوهجها.  
وت����ن����اول����ت ال����دك����ت����ورة ف��اط��م��ة 
وقوف  عن  مداخلتها  يف  القحطاين 
ع�����س��ر م����ع ال���درع���ي���ة يف م��واج��ه��ة 
حول  ورقتها  ومت��ح��ورت  العثمانني، 
الدور البارز للدولة ال�سعودية الأولى 
املناطق،  من  ع��دد  يف  نفوذها  لت�ساع 
مع  لع�سر  م�ساركة  اأول  اإن  وق��ال��ت 
العثمانيني هي  الدرعية يف مواجهة 
ح����روب ت��وح��ي��د احل��ج��از و���س��م��ه��ا يف 
حممد  ب��ن  عبدالعزيز  الإم����ام  عهد 

ومن بعده ابنه الإمام �سعود.  
وع����ل����ى ه���ام�������ض ال����ل����ق����اء اأق���ي���م 
معر�ض للوثائق واللوحات واملكتبات 
الق�س�ض  وع��ر���ض  امل��رئ��ي،  والعر�ض 
ال�����ت�����ي حُت�����ك�����ى م�����ن ه�������ذه ال���ق���ري���ة 
عليه  وتغلبها  ل��ل��ع��دوان  ومقاومتها 
ب��ج��ه��ود اأب��ن��ائ��ه��ا م��اج��ع��ل��ه��ا من��وذًج��ا 

م�سرًفا يف ذلك.
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رئيس الجامعة يدشن 
المعرض االفتراضي 

»الوطن بريشة الفن«
د�سن معايل رئي�ض اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي مبكتبه 
�سمن  وذلك  الفرتا�سي،  الفن"  بري�سة  "الوطن  معر�ض  اجلامعة  اإدارة  يف 
الفنانني  ال� 90، مب�ساركة عدد من  الوطني  اليوم  احتفالت اجلامعة بذكرى 

الت�سكيليني من داخل اململكة وخارجها. 
ويف بداية التد�سني اأ�ساد معايل الرئي�ض بالأعمال الفنية امل�ساركة ومدى 
ارتباطها مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني، �ساكًرا كل من �سارك يف املعر�ض، لفًتا 

اإلى اأن الوطن ي�ستحق من اجلميع الحتفاء به يف مثل هذه املنا�سبة.  
واأو�سح امل�سرف على املعر�ض م�ساعد مدير مركز الأمر �سلطان بن عبد 
اأبحاث  وحدة  على  وامل�سرف  وال�سياحية،  البيئية  والدرا�سات  للبحوث  العزيز 
اأن  م��رزوق  الدكتور علي عبد اهلل  العمراين مبنطقة ع�سر،  ال��رتاث  ودرا�سة 
املعر�ض اأقيم مب�ساركة نخبة من الفنانني والفنانات من داخل اململكة، وعدد 
�ساكًرا  العربي،  ال��وط��ن  م��ن  املنا�سبة  ه��ذه  يف  امل�ساركني  ال�سرف  �سيوف  م��ن 
ي�سهم يف  معايل رئي�ض اجلامعة على تد�سينه للمعر�ض وحر�سه على كل ما 

تقدم اجلامعة وتطورها.  
يذكر اأن املعر�ض ي�سم يف جنباته اأكر من 30 لوحة ت�سكيلية ت�ستح�سر 
ال� 90، ويتاح للزوار من خالل املعر�ض الإلكرتوين الطالع  الوطن يف يومه 
الف��رتا���س��ي، بحيث ميكن  ال��واق��ع  تقنية  م��ن خ��الل  امل�ساركة  ال��ل��وح��ات  على 
الإلكرتونية من  ا على تفا�سيل كل لوحة خالل جولته  اأي�سً للزائر الطالع 

خالل الرابط التايل: 

اجلامعة  رئي�ض  معايل  رعى 
رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
الحتفال  ُبعد  عن  ال�سلمي  اهلل 
للريا�سة  العاملي  باليوم 
عمادة  بتنظيم  وذلك  اجلامعية، 
وكالتي  الطالب ممثلة يف  �سوؤون 
يف  الريا�سية  لالأن�سطة  العمادة 

�سطري الطالب والطالبات. 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ج���دد  ب����داي����ة  ويف 
م��ع��ايل رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة التهاين 
وال����ت����ربي����ك����ات ب���ا����س���م���ه ون���ي���اب���ة 
ع���ن م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة خل���ادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

... ويرعى فعاليات 
اليوم العالمي للرياضة 

الجامعية

بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
بن عبدالعزيز  �سلمان  بن  حممد 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
ب��ن عبدالعزيز  ب��ن ط��الل  ت��رك��ي 
اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ح��ف��ظ��ه��م 
اهلل وال�����س��ع��ب ال�����س��ع��ودي ال��ك��رمي 
مب���ن���ا����س���ب���ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي 90 

للمملكة العربية ال�سعودية. 
ال�سلمي يف كلمته  اأك��د  كذلك 
اجلامعية  الريا�سة  اأه��م��ي��ة  على 
واأث�����ره�����ا ع���ل���ى ����س���ح���ة ال���ط���الب 
وال���ط���ال���ب���ات وامل��ج��ت��م��ع، م�����س��ي��ًدا 

ب��ج��ه��ود ع���م���ادة ����س���وؤون ال��ط��الب 
وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات ت�سهم 
وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  ت�سجيع  يف 
للمجتمع،  ونقلها  الريا�سة  على 
م�����وؤك�����ًدا اأه���م���ي���ة م�����س��ارك��ت��ه��م يف 
امل��ح��اف��ل ال��ري��ا���س��ي��ة ع��ل��ى �سعيد 

اململكة والعامل. 
ب��ع��د ذل���ك اط��ل��ع احل�����س��ور على 
ف��ي��ل��م م��رئ��ي ي��ت��ن��اول اأب�����رز م��ن��ج��زات 
اجلامعة الريا�سية اخلارجية، اإ�سافة 
اإلى الأن�سطة الداخلية، والإح�سائيات 
املتعلقة بالأن�سطة الريا�سية ب�سطري 

الطالب والطالبات. 

�سوؤون  وكيل عمادة  فيما بني 
ال���ط���الب ل��الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ع�����س��ري اأه��م��ي��ة 
ال��ت��وع��ي��ة ب��ال��ري��ا���س��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
واحلث على ممار�ستها، موؤكًدا اأن 
عاملًيا  اليوم  بهذا  العمادة  احتفال 
الريا�سة  اأهمية  على  قاطع  دليل 
ت�ستهدف  اأن��ه��ا  خا�سة  اجلامعية 
فئة ال�سباب، �ساكًرا معايل رئي�ض 
للفعالية،  رعايته  على  اجلامعة 
وم���ق���دًم���ا ���س��ك��ره ل��ع��م��ي��د ����س���وؤون 
ال���ط���الب ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل اآل 
الطالبات  �سوؤون  ووكيلة  ع�سيد، 

ب��اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذة ال��دك��ت��ورة 
اأب��وم��ل��ح��ة، وك��ذل��ك وكيلة  خ��ل��ود 
ال���ع���م���ادة ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��الب��ي��ة 
ب�سطر  ال��ري��ا���س��ي��ة  والأن�������س���ط���ة 
الطالبات الدكتورة �ساحلة اأحمد 
واإق��ام��ة  تنظيم  يف  جهودهم  على 

هذه الفعالية. 
ك����م����ا مت خ�������الل الح����ت����ف����ال 
باليوم العاملي للريا�سة اجلامعية 
ا���س��ت�����س��اف��ة ال���ط���الب احل��ا���س��ل��ني 
ع��ل��ى ج���وائ���ز وب���ط���ولت داخ��ل��ي��ة 
وخارجية للحديث عن منجزاتهم 
وك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق��ه��ا واأث���ره���ا على 

حياتهم اجلامعية. 
و�سهدت فعاليات اليوم العاملي 
ور�سة  ا  اأي�سً اجلامعية  للريا�سة 
ملمار�سة  النف�سية  »ال��ف��وائ��د  عمل 
الأن�����س��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ري��ا���س��ي��ة« 
ق����دم����ه����ا دك�����ت�����ور ع����ل����م ال��ن��ف�����ض 
ال���ري���ا����س���ي وال�������س���ل���وك احل��رك��ي 
وور���س��ة  فقيهي،  حممد  ال��دك��ت��ور 
املفهوم   - البدين  »الن�شاط  عمل 
الوقاية من  والأهمية ودوره��ا يف 
املحا�سر  الع�سر« قدمها  اأمرا�ض 
والن�شاط  الريا�شية  التغذية  يف 

البدين الأ�ستاذ �سعد اآل جلهر.
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رئيس الجامعة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية

... ويصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة 
KKUx منصة

المجتمع  وخدمة  الجنوب  ظهران  كلية 
قدرات  تطوير  برنامج  تختتمان  بالجامعة 
منسوبي التعليم العام بـ 4704 مستفيدين

الأ�ستاذ  رئي�ض اجلامعة  �سهد معايل 
ال�سلمي  رج��اء اهلل  بن  فالح  الدكتور 
، توقيع اتفاقية تعاون بني اجلامعة 
بح�سور  اجلنوبية،  املنطقة  وق��ي��ادة 
قائد املنطقة اجلنوبية اللواء الركن 
حم��م��د ب��ن ع��ل��ي ال��ع��م��ري، وذل���ك يف 

مقر اجلامعة الرئي�ض باأبها. 
وق��������د م�����ّث�����ل اجل����ه����ت����ني وك���ي���ل 
اجلامعة لالأعمال والقت�ساد املعريف 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف بن 
املنطقة  اإب��راه��ي��م احل��دي��ث��ي، وق��ائ��د 
اجل��ن��وب��ي��ة ال��ل��واء ال��رك��ن حم��م��د بن 

علي العمري.
اأه���داف التفاقية  اأب���رز  وت��ن��اول��ت 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن الإم��ك��ان��ات واخل���ربات 
يف جم����ال ال���درا����س���ات وال���س��ت�����س��ارات 
التعاون  وكذلك  والتدريب،  والبحوث 
وال������ن������دوات  امل��������وؤمت��������رات  يف جم�������ال 
واحل���ل���ق���ات ال��درا���س��ي��ة امل�����س��رتك��ة مبا 
ي�سهم يف تطوير اأداء من�سوبي وحدات 

القوات امل�سلحة باملنطقة اجلنوبية. 
ك�����م�����ا ت�������س���م���ن���ت الت����ف����اق����ي����ة 
ع������������دًدا م������ن جم����������الت ال�����ت�����ع�����اون، 
ال���ت���ع���اون يف عقد  اأب����رزه����ا يف  مت��ث��ل 
ال�������������دورات الإداري��������������ة وال����ق����ي����ادي����ة 
وغ���ره���ا م���ن ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
وامل�����س��اه��م��ة يف حت��دي��د الح��ت��ي��اج��ات 
ال����ت����دري����ب����ي����ة واإع��������������داد احل���ق���ائ���ب 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل����ى امل�����س��اع��دة 
يف ت����زوي����د ال����ق����ي����ادة مب�����س��ت�����س��اري��ن 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض من 

 �سدر موؤخًرا قرار معايل رئي�ض 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح 
بت�سكيل  ال�����س��ل��م��ي  اهلل  رج����اء  ب��ن 

.KKUx جمل�ض اإدارة من�سة
وي��������راأ���������ض امل����ج����ل���������ض وك���ي���ل 
اجل��ام��ع��ة ل��الأع��م��ال والق��ت�����س��اد 
املعريف وي�سم يف ع�سويته كاًل من 
املن�سة وعميد  العام على  امل�سرف 
ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين وم�����س��اع��د 
امل�سرف العام على املن�سة واملدير 
التنفيذي للمن�سة وامل�سرف العام 
وامل�سرف  القانونية  الإدارة  على 
الذاتية ورئي�ض  امل��وارد  العام على 
ق�����س��م ت���ق���ن���ي���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ك��ل��ي��ة 
ال��رتب��ي��ة وم�����س��اع��د امل�����س��رف على 
وح������دة ال��ت�����س��م��ي��م، وال���دك���ت���ورة 
اأ����س���م���اء احل����م����ادي ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
التعليم  تقنيات  بق�سم  التدري�ض 

بكلية الرتبية.
ورفع وكيل اجلامعة لالأعمال 
والق����ت���������س����اد امل�����ع�����ريف الأ�����س����ت����اذ 
احلديثي  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور 
املجل�ض  اأع�����س��اء  وب��ا���س��م  ب��ا���س��م��ه 
ال�سكر اإلى معايل رئي�ض اجلامعة 
على دعمه وموافقته على ت�سكيل 
 ،KKUx جمل�ض الإدارة ملن�سة 
امل��ل��ك خ��ال��د  اأن ج��ام��ع��ة  م����وؤك����داً 
بالو�سول  ك��ب��را  اه��ت��م��ام��ا  ت���ويل 
ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني م����ن خ�����الل اأح�����دث 
الرقمية  املن�سات  ع��رب  التقنيات 
 KKUx من�سة  ان��ط��ل��ق��ت  ل���ذا 
ق���ب���ل ث����الث����ة اأع����������وام ل��ت��وؤ���س�����ض 

ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة امل��ت��ف��رغ��ني اأو غر 
اإعداد  يف  ا  اأي�سً وامل�ساركة  املتفرغني، 
ال���درا����س���ات وال���س��ت�����س��ارات الإداري�����ة 
يحتاجها  ال��ت��ي  وال��ع��ل��م��ي��ة  وال��ف��ن��ي��ة 
وتلبية  اأعمالهما  لتطوير  الطرفان 
الح���ت���ي���اج���ات وت���وظ���ي���ف ال��ت��ج��ارب 
وال����درا�����س����ات ال��ع��ل��م��ي��ة مب����ا ي���واف���ق 
املجالت  جميع  يف  الطرفني  ر�سالة 

والقطاعات. 
ي��ذك��ر اأن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي 
بني  �سابًقا  مربمة  لتفاقية  اإحل��اًق��ا 
ومدر�سة  ومركز  خالد  امللك  جامعة 
الإدارة الع�سكرية باملنطقة اجلنوبية 

موقعة منذ عام 1434ه�.

داخل  التعليم  ملرحلة جديدة من 
روؤية  وتواكب  وخارجها  اجلامعة 

اململكة 2030.
م����ن ج���ه���ت���ه ع����رب امل�������س���رف 
 KKUx ال���ع���ام ع��ل��ى م��ن�����س��ة 
ال���دك���ت���ور ف��ه��د الأح����م����ري عن 
���س��ع��ادت��ه ب�����س��دور ق����رار م��ع��ايل 
رئي�ض اجلامعة بت�سكيل جمل�ض 
ي��دف��ع  وال�����ذي  ل��ل��م��ن�����س��ة،  اإدارة 
ب��امل��ن�����س��ة ن��ح��و ف��ر���ض ج��دي��دة، 
م���ن���وه���اً ب�������اأن امل���ن�������س���ة ع���ازم���ة 
ع���ل���ى اإط���������الق جم���م���وع���ة م��ن 
ال���ربام���ج ال��ق�����س��رة ب�����س��ه��ادات 
م�������س���غ���رة وم���ع���ت���م���دة، وب��ع�����ض 
امل���ب���ادرات اجل��دي��دة ال��ت��ي �سوف 
لعتمادها  املجل�ض  على  تعر�ض 
واإطالقها مع الن�سخة اجلديدة 
تنطلق  ���س��وف  وال��ت��ي  للمن�سة 

قريًبا باإذن اهلل.
امللك  اأن ج��ام��ع��ة  اإل���ى  ي�����س��ار 
اجلامعات  اأوائ���ل  م��ن  تعد  خالد 
ال�������س���ع���ودي���ة ال���ت���ي ت��ب��ن��ت ف��ك��رة 
ت���اأ����س���ي�������ض وح����وك����م����ة امل���ن�������س���ات 

والذي  املفتوح  للتعليم  الرقمية 
ي�������س���اف اإل������ى اإجن����ازات����ه����ا ح��ي��ث 
مت اخ���ت���ي���اره���ا ك��اأف�����س��ل اب��ت��ك��ار 
والتعّلم  التعليم  ف���رع  يف  رق��م��ي 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سعودية لعام 2019م وذلك من 
ِقَبل جائزة الأمم املتحدة مل�ساريع 
املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة 
WSIS �سمن اأف�سل املمار�سات 
يف املحتوى الرقمي والتي ت�ساهم 
يف اإجن���������ازات اأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستدامة لالأمم املتحدة  وذلك 
 100 م���ن  م�����س��ارك��ة   420 ���س��م��ن 
دولة حول العامل، وكان للمن�سة 
ظل  يف  اإي���ج���اب���ي  جم��ت��م��ع��ي  دور 
ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا حيث 
جماناً  م��ق��ررات��ه��ا  جميع  ن�سرت 
وحظيت املن�سة حينها باأكر من 
1700000 زائر و 40 األف متدرب، 
األًفا   20 املوؤهالت  بلغ عدد  بينما 
جمانية  م���ه���ارة   24 ط���رح  ومت   ،

مب�ساركة 19 دولة.

اختتمت كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب، بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، برنامج التدريب 
والتطوير املهني للمعلمني واملعلمات، الذي اأقيم عن ُبعد ملدة اأ�سبوع وانطلق برعاية معايل رئي�ض جامعة امللك خالد 

الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي.
واأو�سح عميد كلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب الدكتور م�سفر بن اأحمد الوادعي اأن الربنامج التدريبي �سم 
عدًدا من الدورات التدريبية املتخ�س�سة التي ت�ستهدف من�سوبي التعليم العام، وبلغ عدد امل�ستفيدين منه 4704 من 
من�سوبي ومن�سوبات التعليم العام؛ حيث ا�ستفاد من برنامج املهارات الرتبوية يف اإدارة التعليم عن بعد 1003 وبرنامج 
البتكار يف التعلم الإلكرتوين 1310 وبرنامج اليدويات يف تعليم الريا�سيات 480 وبرنامج اإدارة الأزمات يف املوؤ�س�سات 

التعليمية 811 وبرنامج ا�سرتاتيجيات التدري�ض الفعال 1100.
وقّدم الوادعي �سكره ملعايل رئي�ض اجلامعة على رعايته للربنامج ودعمه امل�ستمر، كما �سكر عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم امل�ستمر على تعاونها يف تنفيذ دورات الربنامج، وجميع اأع�ساء ومن�سوبي اجلامعة امل�ساركني يف تقدمي واإدارة 

اللقاءات اخلا�سة بالربنامج. 

العدد الكلي 
4704

عن بعد
1003

المؤسسات 
التعليمية

811

 استراتيجيات 
التدريس

1100
تعليم

الرياضيات

480

برنامج 
االبتكار 
1310
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رئيس الجامعة يشيد بدور المعلم واألسر 
في التعليم عن بعد خالل احتفال اليوم 

العالمي للمعلم

جمعية )جسم( بالجامعة تطلق حزمة برامج 
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

أبوملحة ترعى احتفال شطر الطالبات 
بالجامعة باليوم الوطني التسعين 

رعى معايل رئي�ض اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
ع����رب ���س��ب��ك��ة الإن�����رتن�����ت اح���ت���ف���ال 
اجلامعة الفرتا�سي باليوم العاملي 
للمعلم، الذي تنظمه كلية الرتبية 
ال�سعودية  اجلمعية  مع  بال�سراكة 
وذل��ك  )ج�����س��م(،  للمعلم  ال��ع��ل��م��ي��ة 
حت���ت ع���ن���وان: ال���ق���ي���ادة يف اأوق�����ات 
الأزم����������ات وو�����س����ع ت�������س���ور ج��دي��د 
للم�ستقبل«، بح�سور وم�ساركة عدد 

من املعلمني. 
رح���ب  الح���ت���ف���ال  ب����داي����ة  ويف 
م������ع������ايل ال�����رئ�����ي�����������ض ب���امل���ع���ل���م���ني 
قطاع  بجهود  م�سيًدا  وامل�ساركني، 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه يف ظل 
ظ���روف ج��ائ��ح��ة ف��اي��رو���ض ك��ورون��ا 
على  موؤكًدا   ،covid-19 امل�ستجد 
نوعية  ق��ف��زات  ح��ق��ق��ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن 
يف جم�����ال ال���ت���ع���ل���م الإل�����ك�����رتوين، 
البنى  اإلى تهيئة  الأم��ر الذي يعود 
اأنظار  حمط  جعلها  مما  التحتية، 
ال����ع����امل وذل�������ك ل���ال����س���ت���ف���ادة م��ن 
ه��ذا  يف  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 

املجال. 
ك���ذل���ك اأك������د ال�����س��ل��م��ي خ���الل 
كلمته اأن التعليم عن بعد يف اململكة 
ح��ق��ق ن��ق��ل��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ميكن 
تفعيلها وال�ستفادة منها م�ستقباًل، 
لفًتا اإلى اأن النجاح احلقيقي لهذه 

ا  اأي�سً موؤكًدا  للمعلم،  يعود  املرحلة 
املهم لالأ�سر وحر�سهم  ال��دور  على 
كما  التعليم،  اأ�سهم يف جن��اح  ال��ذي 
الرتبية  لكلية  �سكره  ال�سلمي  وجه 
والفعالة كما  البناءة  على جهودها 
دعمها  على  )ج�سم(  جمعية  �سكر 

للمعلم. 
م���ن ج��ه��ت��ه رح���ب ع��م��ي��د كلية 
ال��رتب��ي��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ث��اب��ت 
وامل�ساركني،  باحل�سور  كحالن  اآل 
�سنوًيا  يحتفل  العامل  اأن  اإلى  لفًتا 
يف ال����5 م��ن اأك��ت��وب��ر ب��ذك��رى ال��ي��وم 
لتو�سيح  وذل����ك  ل��ل��م��ع��ل��م،  ال��ع��امل��ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واإب�������راز دوره  م��ك��ان��ت��ه 
وم��ه��ن��ت��ه ال��ع��ظ��ي��م��ة، م����وؤك����ًدا على 
يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأن 
التعليم  ت��ويل  التي  ال��دول  مقدمة 
اهتماًما بالًغا، م�ست�سهًدا على ذلك 
الر�سيدة خطوات  باتخاذ احلكومة 
���س��ري��ع��ة يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 
والتي تناولت تقدمي حلول �ساملة 
ل��ل��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د جل��م��ي��ع امل��راح��ل 
الدرا�سية، مبا يف ذلك اإطالق نظام 
ب��اجل��ام��ع��ات وال����ذي ان�سم  خ��ا���ض 
اإليه اأكر من 1.2 مليون م�ستخدم، 
اف��رتا���س��ي��ة،  حم��ا���س��رة   7،600 يف 
اإل���ى 5 خ��ي��ارات للتعلم عن  اإ���س��اف��ة 
ب��ع��د ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون، وي��وت��ي��وب، 
وال����ب����واب����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وامل���وق���ع 

الإل����ك����رتوين »ب����واب����ة امل�����س��ت��ق��ب��ل«، 
وق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات امل���وح���دة ال��ت��ي 
ت��خ��دم اأك���ر م��ن 6 م��الي��ني طالب 
يف امل����دار�����ض احل���ك���وم���ي���ة، م��ق��دًم��ا 
امللك  جامعة  رئي�ض  مل��ع��ايل  �سكره 
بهذه  واهتمامه  رعايته  على  خالد 
الفعالية ولكل اللجان العاملة من 
وك��ل من  داخ��ل اجلامعة وخارجها 

�سارك يف اإجناحها.
ك���م���ا ����س���ه���د الح����ت����ف����ال ك��ل��م��ة 
للمعلمني قدمها نيابة عنهم املعلم 
عبداهلل ال�سهري، اأ�ساد من خاللها 
بجهود اململكة يف جمال التعليم مع 
التعليم  اأن  على  م��وؤك��ًدا  اجلائحة، 
عن بعد حقق قفزات نوعية اأ�سهمت 
يف  التعليمية  العملية  ا�ستمرار  يف 
امل��م��ل��ك��ة ب�����س��ك��ل ي�����س��ار ل���ه ب��ال��ب��ن��ان، 
�ساكًرا جامعة امللك خالد ممثلة يف 
كلية الرتبية وجمعية »ج�سم« على 
دعم املعلم وكل ما ي�سهم يف تقدمه 

وتطوره. 
واختتم الحتفال بندوة علمية 
املتجددة«،  والأدوار  »املعلم  بعنوان 
اإدارة جمعية  قدمها رئي�ض جمل�ض 
عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  )ج�سم( 
بن علي اآل كا�سي، اإ�سافة اإلى ورقة 
التعلم  عمادة  عميد  قدمها  علمية 
خالد  امل��ل��ك  بجامعة  الإل���ك���رتوين 

الدكتور نايف جبلي.

)ج�سم(  للمعلم  العلمية  ال�سعودية  اجلمعية  تطلق 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
اجلمعية  ت�سارك  حيث  للمعلم،  العاملي  اليوم  فعاليات 
ب��ال��ت��ع��اون  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ن��دوة علمية يف الح��ت��ف��اء ب��ه��ذه 
والأدوار  )املعلم  بعنوان  باجلامعة  الرتبية  كلية  م��ع 
املتجددة( يقدمها رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية الأ�ستاذ 
الدكتور عبداهلل بن علي اآل كا�سي برعاية معايل رئي�ض 
اجلامعة  الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، 
واأهدافها  كما ت�ساهم كذلك بفلم مرئي عن اجلمعية 
الرتبية  كليه  املنا�سبة يف  بهذه  الحتفاء  واأن�سطتها يف 

بجامعه تبوك.
ا ع�سو جمل�ض اإدارة اجلمعية مرمي  وت�سارك اأي�سً
خ���ري ب��ورق��ة علمية يف الح��ت��ف��اء ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة يف 
ج��ازان  جلامعة  التابعة  بالعار�سة  اجلامعية  الكلية 
التنمية  يف  العلمية  اجلمعيات  )دور  ال��ورق��ة  وع��ن��وان 

املهنية للمعلم(
كما اأطلقت اجلمعية عددا من املبادرات من اأهمها 
على  التعليمية  الإدارات  من  عدد  مع  ال�سراكة  مبادرة 
اإه��داءات  وتقدمي  ال�سعودية  العربية  اململكة  م�ستوى 

واأن�سطة وفعاليات متنوعة.

رع���ت وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 
ال���ط���ال���ب���ات الأ�����س����ت����اذة ال���دك���ت���ورة 
اأب��وم��ل��ح��ة الح��ت��ف��ال  خ��ل��ود �سعد 
الطالبات  ل�سطر  الف��رتا���س��ي 
للمملكة   90 ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال����ذي 
ال���ع���ام���ة  الإدارة  ن���ظ���م���ت���ه 

لالإعالم والعالقات.
وخ��������الل احل����ف����ل األ����ق����ت 
اأبوملحة كلمة هناأت فيها القيادة 
اأن هذا  الر�سيدة باليوم الوطني 90 موؤكدة 
الت�سحيات  ن�ستذكر  يجعلنا  املجيد  ال��ي��وم 
وال���ب���ط���ولت ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا امل��ل��ك 

املوؤ�س�ض رحمه اهلل كما يوؤكد لنا ما حتظى به دولتنا يف 
حا�سرها من تقدم ومنو وتنمية عظيمة يقودها خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو 

ويل عهده الأمني الأمر حممد بن �سلمان.
بعنوان  علمية  مداخلة  على  ا  اأي�سً احلفل  ا�ستمل 
اململكة  ت��وح��ي��د  يف  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  �سخ�سية  )دور 
ع�سو  املهيلب  فهد  عبر  ل��ل��دك��ت��ورة  قيا�سي(  زم��ن  يف 
عمادة  لوكيلة  ومداخلة  التاريخ  بق�سم  التدري�ض  هيئة 
اآل ملوذ  الدكتورة ح�سة  واجل��ودة  الأكادميي  التطوير 
ح���ول »ال���روؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ج��ودة« حت��دث��ت ف��ي��ه��ا عن 
املوؤ�س�سي  والتطوير  للجودة  ال�سرتاتيجية  اخلطط 

لتحقيق روؤية 2030.



أخبار الجامعةاالحد24 صفر -1442 - 11 أكتوبر 2020

الجامعة تنشئ وحدة »الجينوم والطب الشخصي«

صيدلة الجامعة تنفذ مبادرة إلنتاج 
المعقمات

اأ�����س����در م���ع���ايل رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
ا باإن�ساء وحدة  ال�سلمي قراًرا اإدارًيّ
)اجل���ي���ن���وم وال���ط���ب ال�����س��خ�����س��ي( 
بعمادة  ترتبط  وال��ت��ي  باجلامعة 

البحث العلمي.  
واأو�������س������ح وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث 
ال��ع��ل��م��ي الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �سعد 
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال���ع���م���ري اأن 
ه��ذه ال��وح��دة ت��ه��دف اإل���ى توفر 
بيئة بحثية اآمنة ومتكاملة توفر 
خدماتها للباحثني املنت�سبني من 
اأع�ساء هيئة التدري�ض وغرهم، 
وج���ذب وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون املحلي 
القطاعات  خمتلف  يف  وال����دويل 

ل���ت���ب���ادل اخل������ربات وال���ك���ف���اءات، 
ون�سر الأبحاث والدرا�سات املزمع 
العلمية  امل��ج��الت  ب��ه��ا يف  ال��ق��ي��ام 
اخلا�ض  العلمي  امل��ح��ت��وى  ل��رف��د 
ب��امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
يف ه���ذا امل���ج���ال، وك���ذل���ك ال��ق��ي��ام 
العلمية  والكت�سافات  بالأبحاث 
ل��درا���س��ة الأم���را����ض ال��وراث��ي��ة يف 
اململكة ب�سكل عام ومنطقة ع�سر 
امل�سببات  وحت��دي��د  خ��ا���ض  ب�سكل 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��ا، 
العوامل  وتقييم  حتديد  وكذلك 
ال���وراث���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر 
الدوائية  ال�ستجابة  م��دى  على 
ل���ل���م���ر����س���ى، وت�����وف�����ر خ���دم���ات 
ال���ت�������س���خ���ي�������ض وال�����س����ت���������س����ارة 

وال���ت���وع���ي���ة ب���ج���ودة واإم���ك���ان���ي���ات 
ع��ال��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى الإ���س��ه��ام يف 
ال�سحية  الرعاية  تكاليف  تقليل 
م���ن خ����الل ال��ت�����س��خ��ي�����ض امل��ب��ك��ر 
اإ�سابتهم  املحتمل  ل��الأ���س��خ��ا���ض 
باأمرا�ض معينة واتخاذ القرارات 

العالجية املنا�سبة لكل فرد.
واأ�سار العمري اإلى اأن الوحدة 
ت�������س���م���ل خم����ت����رب ال����ربوت����ي����ن����ات، 
وخمترب ت�سل�سل احلم�ض النووي 
وال����ت����ع����ب����ر اجل����ي����ن����ي، وخم���ت���رب 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة احل��ي��وي��ة، وخم��ت��رب 
وراث����ة ال��ب��ك��ت��ري��ا وال��ف��رو���س��ات، 
وخم�����ت�����رب ال�������وراث�������ة ال����دوائ����ي����ة 
وال������ن������واجت الأي���������س����ي����ة، وع����ي����ادة 

ال�ست�سارات الوراثية والأي�سية.

مبادرة  ال�سيدلنية  الكيمياء  بق�سم  ممثلة  باجلامعة  ال�سيدلة  كلية  نفذت 
الدكتور  ال�سيدلة  كلية  عميد  ال�ستخدام.واأو�سح  متعددة  معقمات  لإن��ت��اج 
بع�ض  توفر  يف  للم�ساركة  تهدف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  ال�سيعري  عبدالرحمن 
احتياجات مرافق اجلامعة من املعقمات، وامل�ساهمة يف رفع احل�ض التطوعي 
ال�سيدلنية، ورفع  امل�ستح�سرات  الطلبة وتطوير مهاراتهم يف تطوير  لدى 
حممد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  ووك��ي��ل  اجل��ام��ع��ة  رئي�ض  مل��ع��ايل  �سكره  ال�سيعري 

البحري على دعمهم للمبادرة.
الدكتور  املبادرة  على  وامل�سرف  ال�سيدلنية  الكيمياء  ق�سم  رئي�ض  واأب��ان 
اأن هذه املبادرة تاأتي انطالًقا من حر�ض الكلية  اإبراهيم ع�سري  يحيى بن 
على حتقيق الدور املنوط بها يف خدمة من�شوبي اجلامعة من طالب واأع�شاء 
واملعملية  ال�سخ�سية  املعقمات  ت�سنيع  خالل  من  وموظفني،  تدري�ض  هيئة 
اجلامعة  م��راف��ق  تعقيم  ويف  ل��الأي��دي  كمعقمات  ا�ستخدامها  ميكن  بحيث 
ا املعامل الطالبية، موؤكًدا اأن ت�سنيعها يتم وفق املعاير الدولية يف  خ�سو�سً

ت�سنيع املعقمات.

ال��ع��ل��وم والآداب  اأط��ل��ق��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة 
ب���امل���ج���اردة م���ب���ادرة ال��ت��م��ي��ز يف ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
التعلم  لأدوات  الأم��ث��ل  ل��ال���س��ت��خ��دام  ت��ه��دف  وال��ت��ي 

الإلكرتوين.
ال�سهري  مها  ال��دك��ت��ورة  الكلية  عميدة  واأك���دت 
هذا  يف  رائ���ًدا  من��وذًج��ا  تكون  اأن  على  الكلية  حر�ض 
اجل���ان���ب، ح��ي��ث ب�����داأت امل����ب����ادرة ب���اإط���الق اأك����ر من 
ع�سرين برناجًما تدريبيًّا احرتافيًّا، وكذلك اإطالق 
التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  التحفيزية  التميز  م�سابقة 

والطالبات.
واأ���س��اف��ت ال�����س��ه��ري اأن ذل���ك ي��اأت��ي ت��زام��ًن��ا مع 

والتعليم  الإلكرتوين  التعلم  لتطبيق  العام  التوجه 
اململكة  روؤي��ة  برامج  اأح��د  لتحقيق  وكذلك  بعد  عن 
وهو التحفيز وخلق بيئات منا�سبة ت�ساهم يف الإبداع 

والبتكار.
من  جمموعة  ت�سم  التي  املبادرة  هذه  اأن  يذكر 
التدري�ض  اأع�ساء هيئة  الربامج والدورات ت�ستهدف 
وال��ط��ال��ب��ات وذل����ك ل��ت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م واإك�����س��اب��ه��م 
الإب��داع والبتكار يف  مهارات جديدة ت�ساعدهم على 
معه  والتعامل  الرقمي  املحتوى  وا�ستخدام  �سناعة 

بناء على معاير اجلودة العاملية.

 ، ا  علميًّ ل��ًق��اء  باجلامعة  الرتبية  كلية  نظمت 
اليوم  بذكرى  لالحتفال  اجلامعة  فعاليات  �سمن 
الوطني، وذلك عن بعد مب�ساركة عدد من من�سوبي 
اجل��ام��ع��ة، حت��ت ع��ن��وان )ال�����س��ع��ودي��ة -90 ع��اًم��ا.. 

م�سرة اإجناز وعطاء(. 
ويف بداية اللقاء مت عر�ض فيلم وثائقي بعنوان 
)للمجد والعلياء( مت�سمًنا بع�ض م�ساركات اأع�ساء 
وح��دة  اإن��ت��اج  م��ن  وذل���ك  بالكلية،  ال��ت��دري�����ض  هيئة 

التعلم الإلكرتوين بكلية الرتبية. 
الأ���س��ت��اذ  ال��رتب��ي��ة  كلية  رح��ب عميد  ذل��ك  بعد 
وامل�ساركني،  باحل�سور  ك��ح��الن  اآل  ث��اب��ت  ال��دك��ت��ور 
موؤكًدا على اأهمية الحتفاء باليوم الوطني يف غر�ض 
قيم الولء والنتماء لالأوطان لدى ال�سباب وكيفية 
يف  �ساهم  من  لكل  �سكره  مقدًما  بالوطن،  العتزاز 

اإقامة وتنفيذ هذا اللقاء. 
كما ت�سمنت اجلل�سة م�ساركة عميد الدرا�سات 
ال��ع��ل��ي��ا امل�����س��رف ع��ل��ى ك��ر���س��ي امل��ل��ك خ��ال��د للبحث 
العلمي الأ�ستاذ الدكتور اأحمد اآل فايع قدم خاللها 
كلمة عن تاريخ اململكة ونه�ستها احلا�سرة، اإ�سافة 
نادي  ورئي�ض  املجتمع  كلية  اإلى م�ساركة من عميد 
املنا�سبة،  اآل مريع بهذه  اأحمد  الدكتور  الأدبي  اأبها 
ال��دك��ت��ور  األ��ق��اه��ا  ال��وط��ن  وك��ذل��ك ق�سيدة يف ح��ب 
الكلية  ط��الب  م��ن  وم�����س��ارك��ة  ال�سهيمي،  خ�����س��ران 

للتعبر عن م�ساعرهم بهذه املنا�سبة. 
واخ���ت���ت���م���ت اجل��ل�����س��ة ب���ت���ك���رمي امل�������س���ارك���ني يف 
والطالبات  ال��ط��الب  اأ���س��م��اء  اإع���الن  ث��م  الفعالية، 
الفائزين يف عدد من امل�سابقات تناولت كتابة املقال، 

والت�سوير والر�سم، وم�سابقة الفيديو.

نفذت عمادة املوارد الب�سرية ممثلة يف اإدارة التطوير 
ا�ستهدفت  تدريبية،  دورات  اأرب��ع  باجلامعة  الإداري 
اأكر  منها  وا�ستفاد  اجلامعة،  ومن�سوبات  من�سوبي 

من 470 متدرًبا ومتدربة.
الدكتور  الب�سرية  امل��وارد  عمادة  عميد  واأو�سح 
علي العلياين اأن الدورات التدريبية �سملت تطوير 
الأداء املايل يف ظل الأزمات، واإدارة التحول مبنهجية 
الكوت�سنغ  امل��روؤو���س��ني  وت���دري���ب  وت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ل، 

 _ كورونا  مر�ض  مع  التعامل  وكيفية  للمديرين، 
الإ�سابة والفح�ض والوقاية.

واأ����س���ار ال��ع��ل��ي��اين اإل����ى اأن ه���ذه ال������دورات اأت���ت 
انطالقاً من قيادة العمادة لعمليات التطوير املهني 
ملوظفي اجلامعة، باعتباره خياراً ا�سرتاتيجياً تبنته 
ترتجم  علمية  وك����اأداة  ال�سرتاتيجية،  خطتها  يف 
اإج��راءات عملية  اإل��ى  الفاعلة  �سراكتها  من خاللها 

لتحقيق اأهداف اجلامعة ال�سرتاتيجية.

رعى معايل رئي�ض اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن 
رجاء اهلل ال�سلمي، احتفال فرع اجلامعة بتهامة مبنا�سبة 
ذكرى اليوم الوطني ال� 90، وذلك عن بعد، بح�سور امل�سرف 
ال�سهري، وتنظيم  اأحمد عاطف  العام على الفرع الدكتور 

وكالة عمادة �سوؤون الطالب بالفرع. 
اأ�سمى  اجلامعة  رئي�ض  معايل  رف��ع  احلفل  بداية  ويف 
ع��ن من�سوبي  ون��ي��اب��ة  با�سمه  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  اآي����ات 
اجل��ام��ع��ة خل���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
ال�����س��م��و امللكي  ع��ب��دال��ع��زي��ز وويل ع��ه��ده الأم����ني ���س��اح��ب 
ال�سمو  �سلمان بن عبدالعزيز و�ساحب  الأم��ر حممد بن 
امللكي الأمر تركي بن طالل بن عبدالعزيز اأمر منطقة 
مبنا�سبة  الكرمي  ال�سعودي  وال�سعب  اهلل  حفظهم  ع�سر 

اليوم الوطني 90 للمملكة العربية ال�سعودية. 
اأ�سدق  كذلك رفع امل�سرف على فرع اجلامعة بتهامة 

التهاين والتربيكات للقيادة الر�سيدة مبنا�سبة ذكرى اليوم 
الوطني ال� 90، موؤكًدا اأننا ن�سهد يف هذا اليوم تطورا وتقدما 
عظيما على جميع الأ�سعدة، ول�سيما قطاع التعليم الذي 
احلكيمة  القيادة  توجيهات  ظل  حتت  نوعية  قفزات  حقق 
وما توليه من دعم واهتمام لقطاع التعليم، مقدًما �سكره 
ملعايل رئي�ض اجلامعة على رعايته للحفل، ومو�ساًل �سكره 

ا لكل من �ساهم يف اإقامته وتنظيمه.  اأي�سً
و�سهد ح�سور احلفل عرب املن�سة الإلكرتونية اأوبريتا 
وطالبات،  ط��الب  م�ساركة  وك��ذل��ك  ال��ن��ور،  اإ���س��راق  بعنوان 
عربوا من خاللها عن م�ساعرهم جتاه وطنهم، وفخرهم 
بانتمائهم له، م�سكلني بذلك لوحة حب ووفاء للوطن يف 

يوم ذكراه. 
كليات   7 على  ي�سرف  بتهامة  اجلامعة  ف��رع  اأن  يذكر 

للطالب والطالبات.

رئيس الجامعة يرعى احتفال فرع الجامعة 
بتهامة باليوم الوطني الـ 90 

علوم وآداب المجاردة بالجامعة تطلق مبادرة التميز 
في التعلم اإللكتروني

كلية التربية بالجامعة تنظم لًقاء علميًّا بعنوان 
)السعودية.. 90 عاما.. مسيرة إنجاز وعطاء(

الموارد البشرية بالجامعة تدرب أكثر من ٤٧٠ من 
منسوبي الجامعة

استخدام  يطور  بالجامعة  بحثي  فريق 
الخاليا الجذعية لتحفيز االندماج العظمي 

حول زرعات األسنان لمرضى السكري
تتمثل يف  عامليًّا،  نوعها  الأول��ى من  تعد  درا�سة بحثية  باجلامعة موؤخًرا  الأ�سنان  كلية طب  اأج��رى فريق بحثي من 
ا�ستخدام خاليا جذعية، وبالزما �سفائح دموية، لتح�سني الندماج العظمي لَزْرعات الأ�سنان وقيا�ض مدى قابلية تلك 

الزرعات لدى مر�سى ال�سكري. 
الأران��ب  من  ع��دًدا  البحثي  الفريق  فيها  ا�ستخدم  �سنتني،  مل��دة  ا�ستمرت  جت��ارب  ع��دة  بعد  البحثية  الدرا�سة  ومت��ت 

النيوزلندية، بعد حقن جمموعة منها بداء ال�سكري، اإ�سافة اإلى جمموعة �سليمة. 
وقدم رئي�ض الفريق ع�سو هيئة التدري�ض بكلية طب الأ�سنان ووكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور 
نبيه بن عبداهلل القحطاين �سكره للجامعة ممثلة يف معايل رئي�سها الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي على دعمه 
وحر�سه واهتمامه بالدرا�سة وكل ما من �ساأنه الرقي باجلامعة واأبحاثها العلمية، 
م�سًرا اإلى اأن الدرا�سة املقدمة تهدف اإلى بيان تاأثر اخلاليا اجلذعية على 
الندماج العظمي مع الزرعات ومدى التئام اجلروح وم�ستوى الندماج 

ملر�سى ال�سكري. 
اإ�سابة  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد  ال��درا���س��ة  اأن���ه مت يف  القحطاين  واأو���س��ح 
اإل��ى ثالث جمموعات  للعينة  الكلي  العدد  تق�سيم  بال�سكري،  الأران��ب 
ت�سم العينة امل�سابة عرب جمموعتني، اإ�سافة اإلى املجموعة ال�سليمة، 
ومن ثم خلع اأ�سنان الأرانب يف املجموعات الثالث، وزراعة الأ�سنان لها. 
وكذلك  جذعية،  بخاليا  ال�سليمة  للعينة  اأ�سنان  زراع��ة  متت  كما 
زراعة اأ�سنان للعينتني امل�سابتني بال�سكري، اإحداها بخاليا جذعية مع 
ا�ستخدام تقنية بالزما ال�سفائح الدموية، والأخرى دون خاليا، حيث 
اأثبتت الدرا�سة من خالل الأ�سعة املقطعية اأن نتائج الزراعة لالأرانب 
وتقنية  اجلذعية  اخلاليا  نقل  فيها  امل�ستخدم  وامل�سابة  ال�سليمة 
ا لالندماج العظمي لدى العينتني امل�سابة  البالزما حمفزة جدًّ
لديهم  ال�سكري  ب��داء  امل�سابني  اأن  يوؤكد  ما  وذل��ك  وال�سليمة، 
ا عند ا�ستخدام  اندماج عظمي والتئام للجروح ب�سكل ممتاز جدًّ

اخلاليا اجلذعية والبالزما. 
يذكر اأن هذه الدرا�سة بح�سب رئي�ض الفريق البحثي تعد 
الفريق  ي�سعى  التي  والبحوث  الدرا�سات  من  لعدد  انطالقة 
من خاللها اإلى تقدمي ما يخدم البحث العلمي وطب الأ�سنان 

على نحو خا�ض. 
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 دبلوم الصحة العامة بالجامعة يحصل على تصنيف 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

عمادة التعلم اإللكتروني بالجامعة تسجل أكثر 
األسبوع  خالل  افتراضية  محاضرة  ألف   14 من 

خدمة الخامس من الفصل األول 1442هـ  بعمادة  العامة  ال�سحة  دب��ل��وم  برنامج  ح�سل 
الطبية  العلوم  كلية  مع  بالتعاون  باجلامعة  املجتمع 
التطبيقية بخمي�ض م�سيط على ت�سنيف وزارة املوارد 

الب�سرية والتنمية الجتماعية. 
امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  واأو���س��ح 
الأ�ستاذ الدكتور عمر علوان عقيل اأن هذا الدبلوم ياأتي 
والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  حر�ض  من  انطالًقا 
وحت�سني  تطوير  على  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة  امل�ستمر 
م�سًرا  م�سنفة،  ودبلومات  برامج  وتقدمي  براجمها، 
اإلى اأن مدة الدرا�سة يف الربنامج �سنتان، لفًتا اإلى اأن 
واخلريجات  اخلريجني  تاأهيل  اإل��ى  يهدف  الربنامج 
ك��م��راق��ب��ني �سحيني،  ل��ه��م  امل��رخ�����س��ة  امل��ه��ن  للعمل يف 
وفنيني ملكافحة العدوى، ومراقبني لتموينات الأغذية، 
للم�ستودعات  واأمناء  واملقايي�ض،  للموا�سفات  وفنيني 
ال��ف��ن��ي��ة يف ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة، وف��ن��ي��ي ���س��ح��ة ع��ام��ة، 
مبيًنا  العام،  الإع���داد  مدار�ض  يف  �سحيني  ومر�سدين 
املرحلة  وخ��ري��ج��ات  خريجي  ي�ستهدف  ال��ربن��ام��ج  اأن 
الثانوية اأو ما يعادلها، والعاملني والعامالت يف جمال 

ال�سحة العامة الراغبني يف تطوير مهاراتهم. 
اآخ��ر من برامج  اأن هناك ع��دًدا  واأ�ساف عقيل 

الدبلومات التطبيقية املقدمة من العمادة حا�سلة 
والتنمية  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  وزارة  ت�سنيف  ع��ل��ى 
الج��ت��م��اع��ي��ة، ت��ت��م��ث��ل يف ث��الث��ة ع�����س��ر ب��رن��اجًم��ا 
والأج��ه��زة  الآيل،  احلا�سب  �سبكات  دبلومات  وه��ي 
الذكية، و�سيانة احلا�سب الآيل، واأنظمة الإنرتنت 
والت�سويق  الأم��ن��ي،  والتفتي�ض  والرقابة  الذكية، 
واملحا�سبة،  وال�سكرتارية،  والتحرير  الإلكرتوين، 
ال��ب�����س��ري��ة،  امل������وارد  واإدارة  ال���ع���ام���ة،  وال���ع���الق���ات 
وال�سالمة وال�سحة املهنية، والربجمة التطبيقية، 

وبرجمة نظم املعلومات.  
م����ن ج��ه��ت��ه اأب�������ان ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
التطبيقية بخمي�ض م�سيط الدكتور عبد اهلل ال�سبعاين 
لديهم  �سيكون  ال��دب��ل��وم  ه��ذا  وخ��ري��ج��ات  خريجي  اأن 
القدرة على حتديد العوامل املوؤثرة والأمرا�ض املعدية 
والتعامل معها والوقاية منها داخل املرافق ال�سحية، 
على  توؤثر  التي  الأوبئة  اكت�ساف  على  القدرة  وكذلك 
ت�سكل خطًرا  التي  البيئية  بالعوامل  والتنبوؤ  املجتمع، 
ع��ل��ى ال�����س��ح��ة، وك��ذل��ك ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 
الب�سرية  الأغ���ذي���ة  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  ال�سحية  ال��رق��اب��ة 

والتاأكد من �سالمتها.

ب��اجل��ام��ع��ة تقدمي  الإل���ك���رتوين  التعلم  ت��وا���س��ل ع��م��ادة   
اإح�سائيات العمادة  اأظهرت  خدماتها الإلكرتونية، حيث 
للعام اجلامعي 1442ه�،  الدرا�سة  لالأ�سبوع اخلام�ض من 
حما�سرة  و14926  اف��رتا���س��ي��ة،  جل�سة   12879 ت�سجيل 

افرتا�سية م�سجلة. 
ف��ي��م��ا اأك����د ع��م��ي��د ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين ب��اجل��ام��ع��ة 
الربامج  من  ع��دًدا  العمادة  تقدمي  جبلي  نايف  الدكتور 
التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  املوجهة  التدريبية  وال����دورات 
م�ستفيًدا،   9.886 منها  ا���س��ت��ف��اد  وال��ط��ال��ب��ات  وال��ط��الب 
�سملت حفل الحتفاء باليوم الوطني 90، وبرنامج ذكرى 
غالية ووطن عظيم، ودورة تعزيز التعلم الن�سط يف التعلم 
الإلكرتوين- اجلزء 1، اإ�سافة اإلى دورة اأ�ساليب التقومي 
ا على  الإلكرتوين واآلياته، لفًتا اإلى حر�ض العمادة اأي�سً
الإل��ك��رتوين  التعلم  اآل��ي��ات  ح��ول  تثقيفية  دورات  تقدمي 

للطالب والطالبات.
ك��ذل��ك ق��دم��ت ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين �سمن 

 4 الإل���ك���رتوين  للتعلم  الإر����س���ادي���ة  الأدل�����ة  ج��ه��وده��ا يف 
للطالب  اإنفوجرافيك  ت�ساميم  و2  عربية  فيديوهات 
قناة  لفيديوهات  امل�ساهدات  عدد  بلغت  كما  والطالبات، 
متكني من بداية الأ�سبوع الأول 95.666 م�ساهدة، بواقع 

2،624.4 �ساعة.   
اخلام�ض  الأ���س��ب��وع  خ��الل  ال��ع��م��ادة قدمت  اأن  يذكر 
خدمات دعم فني متثلت يف 147 دعًما فنًيّا عرب الهاتف، 
مكتب  خ���الل  م��ن  و22  اآب،  ال��وات�����ض  ط��ري��ق  ع��ن  و227 
بواقع  اإل��ك��رتويّن، وذل��ك  اإل��ى 12 بريد  اإ�سافة  ال��ع��م��ادة، 
61٪ لدعم اأع�ساء هيئة التدري�ض، و39٪ لدعم الطالب 
 live عرب  للدعم  خدمات   4200 اإلى  اإ�سافة  والطالبات، 

.Chat

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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تقرير عن أخالقيات البحث العلمي بعلوم وآداب رجال ألمع 
عبير المقصودي 

"ال�سرقة الأدبية واأخالقيات البحث  اأملع دورة تدريبية عن بعد بعنوان  نظمت وحدة البحث العلمي بكلية العلوم والآداب برجال 
العلمي" حتت اإ�سراف رئي�سة الوحدة الدكتورة �سارميال بح�سور 57 طالبة من خمتلف الكليات. 

بداأ  اإجن، حيث  اإم  الدكتور فيجاي  الهند  كارونيا يف  امليكانيكية بجامعة  الهند�سة  امل�ساعد يف تخ�س�ض  الأ�ستاذ  ال��دورة  وقدم 
البحث، ودور وم�سوؤوليات  اأخالقيات  اأهمية  ذكر  واأخالقياته،  ثم  العلمي  بالبحث  التعريف  املحاور وهي  واأهم  اأبرز  بذكر  الدورة 

جلنة الأخالقيات، كما تطرق اإلى املحور الأ�سا�سي يف الدورة وهو تعريف ال�سرقة الأدبية، واأنواعها، والطرق امل�ساعدة لتجنبها. 
ثالث دورات لتطوير مهارات الطالبات بكليتي رجال ألمع  

عبير المقصودي 

اأملع ثالث دورات موؤخرا لتطوير مهارات الطالبات يف اللغة الإجنليزية وتعريفهن بالبالك  نظمت كليتي العلوم والآداب برجال 
الفعال" حتت  التوا�سل  "مهارات  بعنوان  الف�سول الفرتا�سية  تدريبية عرب نظام  دورة  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  اأق��ام  ب��ورد، حيث 
اإ�سراف رئي�سة الق�سم الدكتورة ثروة الن�ساء ومن�سقة البحث والتعليم العايل بالق�سم الدكتورة �سازيا تب�سم، وبح�سور 21 طالبة من 

طالبات امل�ستوى ال�ساد�ض وال�سابع والثامن. 
الفعالة  واملهارات  الطرق  واأبرز  التوا�سل،  بداية على تعريف  الطالبات  الإجنليزية،  حيث مت تعريف  باللغة  الدورة  وعقدت 

للتوا�سل؛ كالتحدث، والكتابة، ولغة اجل�سد، والتوا�سل الب�سري. 
اأو  املكتوبة  الأن�سطة  خ��الل  من  اجليدة  التوا�سل  مهارات  تطوير  وكيفية  الفعال،  التوا�سل  اأه��داف  املدربة  اإلى  وتطرقت 
امل�سموعة. ثم حتدثت عن اخلطوات الفعالة للتوا�سل، مثل احلفاظ على لغة اجل�سد، والتوا�سل الب�سري مع الآخرين، والإ�سغاء 

اجليد، وا�ستخدام بع�ض التعابر وامل�سطلحات التي ت�ساعد يف ا�ستمراريته. 
ويف نهاية الدورة ذكرت بع�ض املوا�سيع والأمثلة التي ميكنهم مناق�ستها مع الآخرين مثل التعريف باأنف�سهم، وكيفية البدء 

يف احلديث يف احلالت واملواقف املختلفة. 
"اأن�سطة  بعنوان  تب�سم  �سازيا  بالق�سم  الدكتورة  العايل  والتعليم  البحث  من�سقة  اإ�سراف  حتت  اأخ��رى  دورة  الق�سم  اأق��ام  كما 
الف�سول الفرتا�سية  نا�سر عبداهلل، عرب نظام  �سكينة  الإجنليزية  اللغة  بق�سم  الأ�ستاذة  الدرا�سي" قدمتها  الف�سل  الرتجمة يف 

بح�سور 55 طالبة جميعهن من امل�ستوى ال�سابع، وتاأتي الدورة �سم �سل�سلة دورات تدريبية اأ�سبوعية. 
اللغة  مدر�سي  من  لكٍل  ا�ستخدامها  واأه���داف  ثانية،  كلغة  الإجنليزية  اللغة  تعليم  يف  الرتجمة  تاريخ  بذكر  ال��دورة  وب��داأت 

واملتعلمني كذلك. وكان اأحد اأبرز حماور الدورة تعريف الطالبات على مهارات الرتجمة وخطواتها ال�سحيحة. 
لتطبيق  الأفكار  بع�ض  واق��رتاح  الرتجمة،  عملية  اأثناء  اللغة  طالب  تواجه  التي  الرتجمة  م�ساكل  عر�ست  ثم 
اإلى  الدرا�سي، وكان من �سمن احللول املقرتحة تق�سيم الطالب  التي ميكن ممار�ستها يف الف�سل  اأن�سطة الرتجمة 
جمموعات ثم مقارنة ترجمة كل جمموعة مع املجموعة الأخرى، والتعليق على الفروقات بينها، وحتليلها، وتقييمها، 

ثم اختيار الرتجمة الأف�سل. 
واأكدت يف نهاية الدورة على اأنه ميكن ا�ستخدام الرتجمة كو�سيلة لتعلم وتطوير مهارات اللغة للطالب، كالتحدث والكتابة 

والقراءة؛ حيث اأن الرتجمة تعتمد على قراءة الن�ض اأوًل، مما ينمي هذه املهارات لديهم. 
الوحدة  رئي�سة  اإ�سراف  بورد"   حتت  البالك  "اأ�سا�سيات  بعنوان:  دورة  بالكلية  الإلكرتوين  التعلم  وحدة  اأقامت  جانبها  من 
الدكتورة فاطمة حممد علي، قدمتها من�سقة التعلم الإلكرتوين بق�سم املواد العامة الأ�ستاذة �سارة م�سطفى ال�سريف بح�سور 88 

طالبة م�ستجدة. 
وركزت الدورة على عدة اأهداف من �سمنها كيفية الو�سول للبالك بورد وت�سُفح املقرر الدرا�سي، والتوا�سل عن طريق املقرر 
الو�سول  واأخ��را  واملدونات،  املنتديات  يف  وامل�ساركة  الدرجات،  وت�سُفح  والختبارات،  الواجبات  وتقدمي  حل  وكذلك  اللكرتوين، 

للف�سول الفرتا�سية والتفاعل معها. 
كليتي رجال ألمع للبنات تحتفيان باليوم الوطني  الـ90  

عبير المقصودي 

الطالبي  الن�شاط  وح��دة  رئي�شة  وباإ�شراف  حي�در  اآل  �شه�ام  اأملع  الدكتورة  برجال  واملجتمع  والآداب  العلوم  كليتي  عميدة  برعاية 
وفقا  وذل��ك  ه�   1442/2/11 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم   ،  90 ال���  الوطني  باليوم  بالحتفاء  الكلية  قامت  ح�سن،  بن  اآل  الأ�ستاذة  اأ�سماء 

لتوجيهاتها ال�سديدة وحر�سها على امل�ساركة يف هذا اليوم تعبرا عن حمبة هذا الوطن املعطاء وولًء له. 
ال�سحاب"  ه��ام  ف��وق  عاما   90" بعنوان  فيديو  وكذلك  والعلياء"  "للمجد  بعنوان  اإلكرتونية  جملة  ممت  �سُ املنا�سبة  وبهذه 
ور�سومات مقدمة من  �سعرية، وعبارات، وكذلك �سور  وت�سجيالت �سوتية، وق�سائد  مت�سمنا م�ساركات متنوعة من فيديوهات، 
من�سوبات الكلية، والطالبات، واأع�ساء هيئة التدري�ض، واإدارة الكلية الالتي عربن عن فرحتهن و�سعادتهن الغامرة بهذه الذكرى 

الغالية علينا جميعاً. 
التدري�ض،  هيئة  واأع�ساء  الكلية،  ووكيلة  العميدة،  من  كل  تهنئة  عر�ض  اأب��رزه��ا  امل��ح��اور  من  ع��ددا  املجلة  وت�سمنت 
والر�سومات  الفيديوهات  بع�ض  كت�سميم  املتنوعة؛  الطالبات  لعدد من م�ساركات  عر�ض  اأي�ساً  ت�سمنت  كما  الكلية.  واإدارة 

والت�سجيالت ال�سوتية. 

كليتي رجال ألمع تقيمان اللقاء التعريفي األول بحقوق الطالبات 
عبير المقصودي 

الأكادميي  الإر�ساد  رئي�سة وحدة  اإ�سراف  اآل حي�در وحتت  الدكتورة  �سه�ام  اأملع  برجال  واملجتمع  والآداب  العلوم  كليتي  برعاية عميدة 
الدكتورة زهراء هالل وبح�سور 23 طالبة نظمت عمادة الكلية ووكالة �سئون الطالبات لقاء تعريفي افرتا�سي بعنوان: اللقاء الأكادميي 
التعريفي الأول بحقوق وواجبات الطالبات، والذي يهدف اإلى اإر�ساد وتزويد الطالبات بكافة املعلومات وت�سجيعهن على ا�ستثمار كافة 

الفر�ض املتاحة لهن، وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن الأكادميية وغر الأكادميية، واللوائح املنظمة للدرا�سة والختبارات. 
اأحمد خاطر بالرتحيب باحلا�سرات ثم ذكر حماور  الدكتورة �سهام  بالكلية  الطالبات  �سوؤون  الذي قدمته وكيلته  اللقاء    وبداأ 
اللقاء واأهدافه، ومن �سمنها حقوق الطالبات وواجباتهن الأكادميية وغر الأكادميية، حيث كان من اأبرز حقوقهن الأكادميية التي 
من  ميكنهن  منا�سب  اأك��ادمي��ي  ومناخ  درا�سية  بيئة  وتوفر  اجلامعة،  اأنظمة  على  تعرفهن  التي  الإر�سادية  الربامج  توفر  ذكرتها؛ 
ال�ستغالل الأمثل لقدراتهن خا�سًة للم�ستجدات، وتوفر الأدلة الإر�سادية املنا�سبة. وذكرت اأي�ساً اأنه يجب اإعطاء الطالبات حقوقهن 
غر الأكادميية كاملة؛ كالتعامل معهن باحرتام من قبل اجلهات الأكادميية والإدارية باجلامعة، وتوفر الأمان النف�سي لهن يف جميع 

اأمورهن، واإعطاوؤهن احلوافز واملكافاآت املادية، واإتاحة الرعاية ال�سحية داخل امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة للجامعة. 
وتعليماتها،  ولوائحها  اجلامعة  باأنظمة  كاللتزام  بها؛  اللتزام  عليهن  يجب  التي  الأكادميية  الواجبات  ذكر  اإل��ى  تطرقت   ثم 
والقرارات ال�سادرة تنفيذاً لها، وامل�ساركة والتفاعل الإيجابي يف اإجناح الأن�سطة والربامج الأكادميية التي تقيمها اجلامعة. كما ذكرت 
واجباتهن غر الأكادميية من التزام بال�سلوك احل�سن داخل وخارج الكلية، وكذلك اللتزام بالزي وال�سلوك املنا�سبني للقيم الإ�سالمية 

والأعراف الأكادميية اأثناء تواجدهن يف اجلامعة. 
الدرا�سة والختبارات باجلامعة،  بلوائح  ال�ست�سهاد  الأخرى كالختبارات و�سوابط دخولها مع  املحاور  بعد ذلك يف ذكر  وف�سلت 
وكيفية ح�ساب املعدل الرتاكمي ب�سكل تف�سيلي مع اإعطاء اأمثلة تو�سيحية لهن وعر�ض التقديرات ونظامها يف جامعة امللك خالد على 
وجه اخل�شو�ص. كما عر�شت حماور اأ�شا�شية اأخرى كالإنذار الأكادميي، ومرتبة ال�شرف و�شروط احل�شول عليها، وم�شوغات الف�شل من 
اجلامعة وال�ستثناءات يف ذلك، وكيفية تاأجيل درا�سة الف�سل الدرا�سي، وتغير التخ�س�ض، والطالبة الزائرة و�سوابط قبولها ودرا�ستها. 

ويف نهاية اللقاء مت طرح عدد من الأ�سئلة من قبل احلا�سرات، وقامت مقدمة اللقاء بالرد عليهن. 
العلوم الطبية بمحايل تحتفي بذكرى توحيد الوطن  

فاطمة األسمري 
  

احتفلت كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات مبحايل ممثلة بنادي �سفاء وباإ�سراف عام من عميدة الكلية الدكتورة نورة ح�سني بانافع 
بذكرى توحيد اململكة ال� 90،  حيث بداأ  احلفل بالقراآن الكرمي ثم ال�سالم امللكي ثم كلمة لعميدة الكلية هناأت  فيها القيادة احلكيمة 
التي ت�سمنت  الق�سم، ثم تقدمي فقرات احلفل  لرئي�سة  تبعها كلمة  الأمن  والأمان على اجلميع،  ان يدمي  داعيًة اهلل  الذكرى  بهذه 

م�ساركة ملوظفات الكلية من جميع الوحدات. 
واختتم احلفل بتكرمي امل�ساركات وامل�ساركني يف امل�سابقات التي مت الإعالن عنها م�سبقا عرب ح�ساب الكلية بتويرت وهي م�سابقة 

تغريدات للوطن، وم�سابقة اأجمل طبق، وم�سابقة فرحة طفل والتي ت�ستهدف اأطفال من�سوبات الكلية. 

مركز دراسة الطالبات وكلية المجتمع تحتفالن باليوم الوطني 
أمينة مدني 

اهلل  عبد  امل��ل��ك  بطريق  الأك��ادمي��ي  باملجمع  الطالبات  درا���س��ة  م��رك��ز  اأق���ام 
احتفال مبنا�سبة الذكرى ال�ت�سعون لتوحيد الوطن، وذلك برعاية م�سرفة 

املركز الدكتورة �سامية حكمي، ومب�ساركة الدكتورة جميلة القحطاين 
ورئي�سات وحدات املركز. 

اهلل  عبد  امللك  بطريق  للبنات  املجتمع  كلية  احتفلت  كما 
من�سوبات  بح�سور  بالكلية  اأق��ي��م  حفل  ع��رب  املنا�سبة  ب��ه��ذه 

الكلية. 

كلية األعمال تحتفل بذكرى 
توحيد الوطن 

عبير القحطاني 

مبنا�سبة  الطالبات  �سطر  يف  الأع��م��ال  كلية  احتفلت 
زوم  م��ن�����س��ة  ع���رب  وذل����ك  ال������90،  توحيد  الوطن  ذك����رى 

بح�سور الطالبات الالتي �ساركن بتقدمي ال�سعر واإلقاء الكلمات 
وتقدمي  الوطنية،  والفيديوهات  الر�سومات  وعر�ض  و  الوطنية 

امل�سابقات.
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محمد الجائزي،
منال االحمري

ف��ر���ض ال��ت��ط��ور ال�����س��ري��ع وامل�����س��ت��م��ر ؛ ال��ذي 
العديد  يف   ، احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ت�سهده 
يف  و    ، التعليمية  و  العملية  امل���ج���الت  م��ن 
�سوء التدابر التي يتخذها  العامل ملواجهة 
ف��رو���ض ك��ورون��ا )ك���وف���ي���د-19(  ؛ معطيات 
�سواء  بعد  عن  التعامالت  فاأ�سبحت   ، كثرة 
هو  ُملحة...فما  �سرورة  بالتعليم  اأو  بالعمل 

ثمار الغر�ض ؟

إيجابيات مدهشة 
 ت��رت��ب ع��ل��ى الن��ت��ق��ال ال���ى ال��ت��ع��ام��ل ف��وائ��د  
جمة يغنمها اأي جمتمع يف الدول ال�سناعية 
الطرق  ازدح��ام  عبء  تخفيف  من  والنامية؛ 
وا�ستهالك  امل���رور،  واإ�سكاليات  وامل��وا���س��الت، 
الرتفاع  جانب  اإل��ى  البيئة،  وتلوث  الطاقة، 
العامة.  النفقات  يف  وال��رت���س��ي��د  الإن���ت���اج،  يف 
كما اأن العمل عن بعد �سيف�سح جمال ً وا�سعا ً 
لتقدمي اخلدمات للقطاعني العام واخلا�ض، 
املالية  الأعباء  �سيقلل من  نف�سه  الوقت   ويف 
ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات،  ج����راء ع���دم احل���اج���ة اإل���ى 
القوى  زي��ادة  عند  العمل،  اأم��اك��ن  يف  التو�سع 

العاملة.ثم ماذا ؟
 

التفاعلية و الالتزامنية: 
ب��ع��د متزامن  ال��ت��ع��ام��ل ع��ن  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
احل��الت  الكثر من  ، ويف  اأو غر متزامن   ،
�سورة  يف  بعد،   عن  التعليم  و  العمل  يتوفر 
غ��ر م��ت��زام��ن��ة،  وه���ذا م��ا يجعله م���رن، فهو 
البديل املثايل للتواجد،  و العمل وجهاً لوجه 
ل  ل��ذل��ك   ، وال��ع��ام��ل��ني  للمهنني  خ�����س��و���س��اً 
منا�ض من اتخاذ التقنية، و التطوير �سبياًل 
التعامل  اأن  ط��امل��ا  ح�سرها،  ع��دم  و  للتقدم، 

معها اأ�شبح �شرورة. ..فما هي ال�شروط؟

االنضباط الشخصي: 
يتطلب تخ�سي�ض اأوقات للعمل، اأو للدرا�سة، 
ال�سخ�سية،  الأن�سطة  مع  تتداخل  ل  بحيث 
�سواًء كانت عائلية اأو اجتماعية،  فال ُي�سبح 
الن�سغال  عليه  يطغى  ثانوياً،  ن�ساطاً  العمل 
ب����الأم����ور ال�����س��خ�����س��ي��ة الأخ��������رى... ف��م��ا هي 

املالمح ؟

 اإلنتاجية: 
يت�سم العمل عن بعد بعدم وجود حاجة ملحة 

حتّث ال�سخ�ض على بدء العمل يف وقت معني، 
جداً  ال�سهل  فمن  معينة،  بطريقة  اللب�ض  اأو 
املرتتبة  ب��امل��ه��ام  ال��ق��ي��ام  ال�سخ�ض  ُي��وؤج��ل  اأن 
يف  كبرة  بدرجة  اإنتاجيته  فتنخف�ض  عليه، 
ال�سخ�ض  اإذا مل ي�ستطع  مثل هذه الظروف، 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الن�����ش��ب��اط ال���ذات���ي... كيف 

ن�سد الثغرات ؟

الروح التنافسية: 
العيوب  م��ن  ب�سري  تفاعل  وج���ود  ع��دم  ُي��ع��ّد 
ُي�ساعد  ه��ل  بعد،  ع��ن  التعامل  يف  الرئي�سية 
التناف�سية،  ال��روح  املحافظة على  الزمالء يف 
وتعزيز الإنتاجية؟ ...و هل ي�ستمر التوا�سل؟ 

التواصل و التلقي: 
���س��ه��ل ال��ت��وا���س��ل ال��ت��ع��ام��ل ع��ن ب��ع��د ، وحقق 
ال���ت���الق���ي  ب���ني الأف��������راد ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م على 
ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��ع��دة، منها اإت��اح��ة ال��وق��ت 
ال����ك����ايف ل��ل��ت��ف��ك��ر يف الإج������اب������ة،  و حت�����س��ني 
اأو   ، �سياغتها؛بال�سافة لك�سر حاجز الرتدد 
هي   فما  ال�سمنية.  الر�سائل  نقل  يف  اخلجل 

املبتكرات احلديثة ؟

تقنية الطماطم: 
العمل،  لإدارة وقت  ال�سائعة  التقنيات  اإحدى 
وامل�����س��ت��خ��دم��ة ع��ل��ى ن���ط���اق وا����س���ع م���ن قبل 
ال��ط��ل��ب��ة، ه���ي تقنية  ب��ع��د و  امل��وظ��ف��ني ع���ن 
 Pomodoro ال���ب���وم���ودورو  اأو  ال��ط��م��اط��م 
لإدارة  ط����ري����ق����ة  وه�������ي   ،Technique
اأواخ��ر  �سريلو  فران�سي�سكو  ط��ّوره��ا  ال��وق��ت 
العمل  وق��ت  تق�سيم  على  وتقوم  الثمانينات، 
اإل���ى ف���رتات زم��ن��ي��ة،  م��دة ال��واح��دة منها 25 
دقيقة، مف�سولة با�سرتاحات ق�سرة. تتاألف 
وهي  خ��ط��وات،  خم�ض  م��ن  الطماطم  تقنية 

كالتايل:
1.اخرت العمل الذي تريد القيام به.

2.اأ�سبط الوقت على 25 دقيقة.
3.اأبداأ يف العمل حتى ينتهي الوقت.

4.خذ فرتة راحة ق�سرة ملدة 3-5 دقائق 
ثم عد مرًة اأخرى لال�ستكمال.

5.عند كل 4 )فرتات عمل( خذ راحة من 
15 اإلى 30 دقيقة.

و اأخراً ، يجب ان ن�ستمتع باملرونة التي 
بحد   ، بعد  ع��ن  التعامل  تقنية  لنا  تتيحها 
ن��ذر العمل  ، ول  امل��ع��ق��ول،  ل نتكا�سل ك��ث��راً 

ي�ستنزف وقتنا و طاقتنا.

عصر التعامل بالتقنية الحديثة بين االكتفاء و األفضلية 

فوائد مذهلة، ومبتكرات حديثة،  
وتنافسية متحققة، واقتصاد في 

الوقت والجهد 

طالبنا

58.5%

58.5%

24.4%

26.8%

17.1%
14.6%

إحصائيات
هل ترى انه من االفضل 

االستمرار بالعمل او بتلقي 
التعليم عن بعد؟

هل ترى ان التعامل عن بعد 
أصبح أسهل منه عن قرب؟

نعم، أؤيد ذلك

نعم

غير مؤيد

ال

محايد

نوعاً ما



إعالناالحد24 صفر -1442 - 11 أكتوبر 2020



24 صفر -1442 - 11 أكتوبر 2020 االحد مواهب

الفائز بالمركز األول في الشعر النبطي
زياد آل خماش:

فقداني لوالداي ألهمني إكمال مشواري
حنان البشري

الطالب  ب��رع  النبطي  ال�سعر  يف 
ب��امل�����س��ت��وى ال�������10 ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
اآل خما�ض، حيث  واجلراحة زياد 
نال املركز الأول يف ال�سعر النبطي 
يف الأوملبياد الثقايف الرابع، وعلى 
الرغم من فقده لوالده ووالدته 
قبل جتاوزه الع�سرين من عمره، 
وعدم جتاوزه غ�سة فقدانهما اإل 
الق�سة  باأن خلف تلك  ي�سعر  اأنه 

ما يلهمه لإكمال م�سواره.

ظهور  بداية  كانت  كيف 
موهبتك في الشعر؟

ب���داي���ت���ي ك���ان���ت م����ع الإذاع��������ات 
امل���در����س���ي���ة  واأن���ا يف ���س��ن ال�����13 
رب��ي��ع��ا، ك���ان يل م��ع امل��اي��ك��رف��ون 
�سولت و جولت حتى واإن كانت 
اإل  ركيكة  البداية  يف  ق�سائدي 
ق�سيدة  كل  يتلو  ك��ان  املديح  اأن 
هذا  كان  اأ�ساتذتي،  قبل  يل من 
وم��ن��ذ تلك  الن��ط��الق��ة،  مبثابة 
ال��ل��ح��ظ��ة مل اأع����د اأخ�����س��ى اأك���رب 
بر  ملنا ا

ول كرة احلا�سرين.

الشعر  ــل  ه ــقــادك  ــاعــت ب
فطرة  أم  تكتسب،  موهبة 

تُخلق مع اإلنسان ؟
يف ك�����ال احل����ال����ت����ني ق�����د ي���ك���ون 
الإن�سان �ساعر، �سواء كان �ساعرا 
مي��ُل��ك��ه  م����ا  ك������ان  اأو  ب���ال���ف���ط���رة 
ال�سعر  وتعلم  بالطالع  مكت�سبا 
وبحوره و اأنظمته، لكن بال �سك 
ال��ف��ط��رة  �ساعرية  �ساحب  اأن 
اإذا  خ�سو�سا  بكثر  اأجمل  تكون 
ال�ساعر  بتطوير  مقرونة  كانت 

لنف�سه يف جمال ال�سعر.

األول  المركز  على  حصلت 
في مسابقة الشعر النبطي 
الثقافي  األولمبياد  في 
هذه  عــن  حدثنا  ــع،  ــراب ال

التجربة؟
ك���ان���ت امل�����س��اب��ق��ة ب��ع��د ���س��ه��ر من 
وف����اة وال���دت���ي -رح��م��ه��ا اهلل- و 
ك����ان����ت ق�������س���ي���دت���ي ع�����ب�����ارة ع��ن 
رث��اء ل��وال��دت��ي، وك��ان��ت التجربة 
خم��ت��ل��ف��ة وق���وي���ة وف��ي��ه��ا ���س��ع��راء 
م��ت��م��ي��زي��ن، ول��ك��ن احل��م��د هلل يف 
نهاية املطاف كانت اجلائزة 
واأهديتها  ن�سيبي،  من 
ل����روح اأم����ي ال����ذي ل 
����س���ك اأن����ه����ا ت�����س��ك��ن 
خلف اأ�سُلعي دائما 

و اأبدا.

ـــك  ــــل أخـــذت ه
عن  الطب  دراسة 

الشعر؟
درا�سة  اأن  �سحيح 
تاأخذ من وقت  الطب 
الكثر،  الطب  طالب 
ل��ك��ن ل اأع��ت��ق��د اأن��ه��ا 

عائق لل�ساعر.

مــا الــتــحــديــات 
التي واجهتك؟

م�������������������ن اأك�������������������رب 
ال������ت������ح������دي������ات ال����ت����ي 
�ساب  اأن  ه��ي  واجهتني 
مل ي��ت��ج��اوز ال��ع�����س��ري��ن 
رب��ي��ع��ا م��ن ع��م��ره يكمل 
ب����ق����ي����ة ح����ي����ات����ه ب������دون 
والديه، �سيء م��وؤمل ومل 
اإل��ى  اأجت���اوز ه��ذه الغ�سة 
خلف  اأن  اأع��ل��م  لكني  الآن 
ه�����ذه ال���ق�������س���ة م����ا ي��ل��ه��م��ن��ي 
يف  نور  م�سواري،  ثّم�ة  لإكمال 
م��ك��اٍن م���ا.. ق���ادر ع��ل��ى حمارب�ة 

العتمة.

هل من كلمة أخيرة؟
ق�����ب�����ل ع�����������س�����رة اأع�����������������وام ك���ن���ت 
اأ�سبحت  مبتدئ  بال�سعر،  والآن 
اأن  اأمت��ن��ى  امل�ستقبل  يف  و  �ساعر، 

ي�سار اإيل بالبنان.
اأ����س���ك���رك���م ع��ل��ى  يف اخل����ت����ام 
ب��اإذن  ال�ست�سافة،  واآمل  ح�سن 
ا�ستح�سان  احل���وار  ي��ن��ال  اأن  اهلل 

اجلميع.

زياد آل خماش

أفضل اعمالي:

سالم اهلل يا أجمل عيونا شاغله بالي
عسى روحك بفردوس اجلنان اخللد مسرورة

فقدتك و اهلل العالم بدونك كيف أحوالي
ليا من البشر تسأل أقول أحوال مستوره

وأنا قلبي من غيابك حزين يعاني الصالي
عليم اهلل كم بعدك اعاني وقتي وجوره

منو قادر يعوض لي مكانك عندي اخلالي
وهو غالي قسم باهلل ما حد عوض حضوره

أنا واهلل عن فرقـــاك صعب تعبر أقوالي
اال يا كيف باعبر وأنا مجروح من صورة

بجوالي وفي بالي سوا بحلي وترحالي
وأحس الروح من بعدك بذا اإلطار محصوره

تصور كيف يا  سائل شلون الهم  ينشالي
حتارب همي بدالي الني متوت جذوره

ترى لو كان همي شمس فأمي أكبر ظاللي
عليم اهلل كم هماً ُهدم في  قربها سوره

قسم باهلل في وسط املرض بتقول يا عيالي
إذا أنتو بخير يا عيالي فأنا في خير مجبوره

عليم اهلل كم تصبر سنيناً وكم بها ليالي
تذوق املر من ضيماً يا ليته قال  معذوره

وترك أمي تعيش العمر من دونه.. لو بدالي
يا ليت أن املرض يسمع كالم الشاعر وشوره

ولكن لألسف بأنه يعاكس شوري وفالي
جعل ربي يعوضك اجلنان اخللد مأجوره

أال أماه ناديتك يا ليت جتاوبي سؤالي؟
إذا اعطيتك انا عمري واشوفك يوم، مقدوره؟

عليه نذر لو يهدى العمر ألهدي لك الغالي
وال يغلى على حضورك أحد يا قلبي و نوره

أال تدرين كم القيت من بعدك وما جاء لي؟
ترى غيابك قسم باهلل صعب اجتاوز شعوره

وداعا جنة الدنيا، أحبك أول وتالي
عزاي أنك بإذنه قد دخلتي أجمل قصوره

وأنا أوعدك بأن تاريخنا تكتب به أفعالي
مع أن روحي من فراقك قسم باهلل مكسوره
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إبراهيم الزين  

او���س��ح خ��ري��ج ق�سم الإع����الم والت�����س��ال، 
اإع��الن   ( ال���س��رتات��ي��ج��ي  الإت�����س��ال  م�سار 
الإخبارية  قناة  ُمرا�سل   ) عامة  وعالقات 
املحيطة  البيئة  اأن  ال�سمر  الرحمن  عبد 
للطالب تهيمن وتاأثر على �سخ�سيته مبا 
وم��دى  التعليمي  م�����س��ت��واه  ع��ل��ى  ينعك�ض 
والبداع  التعلم  وا�ستمراريته يف  اهتمامه 
يف تخ�س�سه وعلى �سرورة املهنية لطالب 
الع������الم وب��ال��ت��ح��دي��د م�����س��ار ال��ع��الق��ات 
ال���ذي  ال���ت���ايل  احل�����وار  يف  العامة  وذلك 

اأجرته معه اآفاق.
 

جامعة  في  بدايتك  كانت  كيف 
الملك خالد ؟  

بهذا  ك�سعادتي  ج���داً  �سعيد  ب��داي��ة   كانت 
ال���ل���ق���اء ال�����ذي اأت����واج����د م���ن خ���الل���ه مع 
الإعالمية  بالكوادر  املُمّيزة  اآفاق  �سحيفة 

املُختلفة فيها .  
كانت  امللك خالد،  بدايتي يف جامعة 
اإخ��ت��ي��اري  واأن  رائ��ع��ة ج���داً، خا�سة  ب��داي��ة 
جتاه  ل�سغف  ك��ان  الإع���الم  يف  للتخ�س�ض 
هيئة  اأع�ساء  بدعم  واأكتمل  امل��ج��ال،  ه��ذا 

التدري�ض املُمّيزون يف هذا الق�سم.

التي  الصعوبات  ماهي  برأيك 
ترم  اول  في  الطالب  يواجهها 

في الجامعة؟  
يعي�سه  ك��ب��ر  اإخ����ت����الف  ي���وج���د  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
واأن  خا�سًة  اجل��ام��ع��ة،  يف  املُ�ستجد  الطالب 
ال���درا����س���ة اجل��ام��ع��ي��ة ُت��ع��ت��رب خُم��ت��ل��ف��ة عن 
املراحل ال�سابقة، ولعّلنا نتحّدث عن اإختالف 

البيئة املُ�سبب حلاجز كبر للطالب. 

الخريج عبد الرحمن السمير:
 الجامعات ال تقدم لك كل ما تحتاجه  

عادل حسين.. خريج بمرتبة الشرف طموحه عنان السماء

بك�سر  ُتبادر دائماً  جامعة امللك خالد 
هذا احلاجز لدى الطالب، عرب اإقامة لقاء 
ُيعتادون  يجعلهم  للُم�ستجدين،  جداً  َثري 

على هذه البيئة املُختلف عن ما �سبقها. 

مواقف ساعدتك
على االستمرار والنجاح؟  

دائ��م��اً م��ا ن��ت��ح��ّدث ع��ن البيئة وت��اأث��ره��ا 
يف ���س��خ�����س��ي��ة ال���ف���رد، ِل����ذا َح���ِر����س���ت على 
ُم�ستوى  على   ، املُجاورة يل  البيئة  اإختيار 
الِفكر الرائع، ليكونوا  اأ�سحاب  الأ�سدقاء 

اإ�سافة مُمّيزة جداً يل. 
 

بما أنك من خريجي قسم االعالم 
ماذا  العامة،  العالقات  تخصص 
وكيف  التخصص؟  هذا  لك  يعني 
ابرز  وماهي  فيه  ذاتــك  طــورت 

العقبات التي واجهتك؟  
يل  بالن�سبة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  تخ�س�ض 
اأعمل بها، لأنه  اأ�سبح روتني يومي وعادة 

بالتاأكيد ُيعترب اإ�سافة لل�سخ�ض. 
ال����ع����الق����ات ال���ع���ام���ة ه����و ت��خ�����س�����ض 
ُم��ت��ج��دد دائ��م��اً، وم��ن ال�����س��روري مواكبة 
ال��ت��خ�����س�����ض ع���رب ال����ق����راءة وم��ت��اب��ع��ة كل 
جي و حتى وقتنا  جديد فيه، ِلذا منُذ َتخرُّ
التخ�س�ض  جديد  ملواكبة  اأ�سعى  احل��ايل، 
املجال  ه��ذا  عن  تتحّدث  التي  الُكتب  عرب 
�سواًء كانت عربية اأو اإجنليزية، بالإ�سافة 

اإلى املُمار�سة امليدانية.  
ب��ال��ن�����س��ب��ة جل��ان��ب ال��ع��ق��ب��ات، ع��ن��دم��ا 
يكون ال�سغف هو الأكرب لدى ال�سخ�ض، لن 
ي�ستذكر اأي عقبة مّر بها، ِلذا عندما ترى 
هدفك وحُتققه، �ستن�سى كل تلك العقبات .

 

التدريس  عــن  رضـــاك  ــدى  م مــا 
الجامعي بواقع تجربتك ؟  

ل��دي  وزرع  ق����ّدم يل،  اجل��ام��ع��ي  ال��ت��دري�����ض 
اأخالقّيات واأ�سا�سّيات هذا التخ�س�ض، ولكن 
بالتاأكيد هو لن ُيقّدم لك كل ماحتتاج بن�سبة 
املُمار�سة  ِلذا ي�ستوجب على الطالب   ،٪100

امليدانية والبحث يف هذا التخ�س�ض.

في  تــواجــدك  فترة  عــن  تحدث 
من  استنتجت  ومــاذا  بريطانيا 
من  لــغــيــرك  توجهها  ــد  ــوائ ف

الطالب او المؤسسات؟  
ُطالبها  على  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  ح��ر���ض 
ب��ري��ط��ان��ي��ا  ت�����واج�����دي يف  ���س��ب��ب يف  ك�����ان 

وبالتحديد يف جامعة �سالفورد. 
اأ���س��اف��ت يل الكثر  م��ع��ل��وم��ات ك��ث��رة، 
الأزم����ات  اإدارة  م�ستوى  ع��ل��ى  تخ�س�سي  يف 
العامة  ال��ع��الق��ات  م�سار  يف  الكثر  وغ��ره��ا 
حتديداً ، ولعّل اأبرز ن�سيحة اأوجهها للطالب 
والطالبات، هو اأن يبحثوا يف هذا التخ�س�ض 
مواد  لوجود  والإجنليزية،  العربية  باللغتني 

ومراجع ومعلومات خُمتلفة ومُمّيزة. 

االخبارية ، ماذا تعني لك ؟  
عندما نتحدث عن البيئة �ساحبة املِهنية 
ال��ع��ال��ي��ة، ي��اأت��ي يف ذه��ن��ي ق��ن��اة الإخ��ب��اري��ة 

ُمبا�سرًة، لذا بالتاأكيد تعني يل الكثر. 
مرا�سلوا  �سمن  ب��ك��وين  ج���داً  �سعيد 
الإخبارية، التي قّدمت يل الكثر منُذ اأن 

عِملت بها، واإلو وقتنا احلايل.

استفدتها  التي  االشياء  ابرز  ما 
من االخبارية كونك مراساًل لها؟  
بعيداً عن عملي يف تقدمي املوؤمترات منُذ 

التلفزيوين  العمل  اأن  اإّل  طالباً،  ُكنت  اأن 
يختلف اإختالفاً كبراً عن ما�سبق. 

ِل�����ذا ف���وائ���د ك���ب���رة اك��ت�����س��ب��ت��ه��ا من 
الإخ�����ب�����اري�����ة، ل���ع���ل اأب�����رزه�����ا ، امل��م��ار���س��ة 
التلفزيونية )الإحرتافية(، مع كوادر ذات 

خربة عالية جداً.
 

السمير.  الرحمن  عبد  يرى  ماذا 
نفسه بعد 5 سنوات من االن ؟  

اأ�سعى باأن تكون اخلم�سة ال�سنوات  القادمة، 
فعندما  ما�سبقها،  ع��ن  ��ِزه��ا  ب��ت��م��يُّ خُمتلفة 
ن��ت��ح��ّدث ع��ن اخل��م�����ِض ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة، 
يف  وا�سحة  ب�سمٍة  �ساحب  اأك���ون  اأن  اأمت��ن��ى 
مملكتنا  عن  اجلّيدة،  الذهنية  ال�سورة  نقل 

احلبيبة لدى كافة �سعوب العامل. 
 

كلمة اخيرة؟ 
ل���ع���ّل���ي اأخ����ت����م ب��ن�����س��ائ��ح ل���ك���اف���ة ط���الب 

وطالبات الإعالم. 
اأب���داً،  لتكفي  النظرية  اأوًل؛ال���درا����س���ة 
من  ب��داأ  ميدانياً  تخ�س�ساتكم  مار�سوا 
عند  اجل��ّي��دة  ال�ُسمعة  لتك�سبوا  الآن 

تخّرجكم. 
ث�������ان�������ي�������اً؛ ال����ل����غ����ة 
والإعتياد  العربية 

وُن��ط��ق��اً  ك��ت��اب��ًة  عليها 
اأح������د اأه������م م����ا ي��ج��ع��ل ل��ك 

رونقاً خُمتلف.  
ثالثاً، البيئة ثم البيئة ثم البيئة. 

اأخ��راً، �سكراً لك اإبراهيم، و اأكرر 
�سعادتي بهذا اللقاء،  واأمتنى التوفيق 

ُل���ك���ِل ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات يف ج��ام��ع��ت��ي 
املُمّيزة، جامعة امللك خالد.

عهد عبد العزيز
 

»درا����س���ة الإع�����الم ل ت��ع��ت��م��د فقط 
ع��ل��ى ال��درا���س��ة ال��ن��ظ��ري��ة« ه���ذا ما 
يوؤمن به اخلريج من ق�سم الإعالم 
والت���������س����ال يف م�������س���ار الت�������س���ال 
ال���س��رتات��ي��ج��ي)اإع��الن وع��الق��ات 
ع����ام����ة(، واحل���ا����س���ل ع��ل��ى م��رت��ب��ة 
ال�������س���رف ب���ام���ت���ي���از ع������ادل ح�����س��ني، 
وال����ذي اأك���د يف ح��دي��ث��ه م��ع »اآف����اق« 
هو  والتطبيقي  امليداين  العمل  اأن 
الإع����الم  ط��ال��ب  م��ن  �سي�سنع  م��ن 

�سخ�سية اإعالمية ناجحة. 

اكمال الدراسات العليا 
باأنه مل يتقدم بطلب  وك�سف عادل 
الآن؛  ح��ت��ى  ر���س��م��ي  ب�سكل  وظ��ي��ف��ة 
العليا  درا�ساته  باإكمال  يرغب  لأنه 
ذل����ك هو  اأن  م���وؤك���دا  اجل��ام��ع��ة  يف 
الهدف الرئي�سي بالن�سبة له، وقال: 
لبع�ض  ومعرفتي  خربتي  "بح�سب 
املتفوقني احلا�سلني على  الطالب 
اأع��ل��ى ال��درج��ات، يعترب امل��ع��دل من 
لرت�سيحك  الأ�سا�سيات  اأب���رز  اأح��د 
متقدم  اأي  وب��ني  بينك  واملفا�سلة 

اآخر". 
امل��ع��دل  »ل��ي�����ض  ق��ائ��ال:  واأردف 
ك���ل ���س��يء دائ���م���ا؛ ي��ج��ب ع��ل��ي��ك اأن 
ت��ط��ور م��ن م��ه��ارات��ك ع��ل��ى �سعيد 
اخل��ربات،  وك�سب  امل��ي��داين،  العمل 
واحلر�ض على العالقات حيث تعد 
اأحد اأهم العوامل التي ت�ساعدك يف 

طلبك الوظيفي«.
 

دعم العائلة 
وردا على �سوؤاله عن الداعمني 
ل���ه اأك����د ب����اأن ال��ع��ائ��ل��ة ه���ي ال��داع��م 
الأول له وهم اأحد اأ�سباب توفيقه يف 
للنجاح  وحتقيقه  اجلامعية  حياته 
قائال: "اأنا اأقد�ض احلياة العائلية، 
التوفيق يف  اأ���س��ب��اب  م��ن  ب���اأن  واأرى 
اأن يقوي  احل��ي��اة وال���س��ت��ق��رار ه��و 
ال�����س��خ�����ض ع���الق���ت���ه م����ع ع��ائ��ل��ت��ه 

ويعطيهم من وقته وجهده".

اكتساب المهارات 
وح����ول درا����س���ت���ه ل���الإع���الم ك�����س��ف ب���اأن 
اأثر كبر يف حياته؛ حيث قال:  لذلك 
حتى  ال��ق�����س��م  يف  الأول  ال���ي���وم  »م���ن���ذ 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  درج����ة  ح�سويل  على 
فق�سم  امل��ه��ارات،  م��ن  العديد  اكت�سبت 
الإع��������الم ج��ع��ل��ن��ي اأواج��������ه اجل��م��ه��ور 
واأت��ع��ام��ل م��ع��ه، و���س��اع��دين يف اكت�ساب 
وم���ع���رف���ة ال���ع���دي���د م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات 
يعتمد  ل  ق�����س��م  لأن�����ه  والأ�����س����دق����اء، 
تدري�سه نظريا فقط؛ هو ق�سم يطبق 
ب�سكل ميداين ويجعلك تقابل العديد 
م��ن ال�����س��خ�����س��ي��ات، وي��ج��ربك ع��ل��ى اأن 
ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م وت��ع��م��ل م��ع��ه��م وت��ق��دم 
وللجهة  لنف�سك  ح�سنة  ذهنية  ���س��ور 

التي متثلها«. 
ل  »الإع��������الم  ق���ائ���ال:  واأردف 
اأو حتى  واإذاع��ة  تلفاز  يقت�سر على 
بل  البع�ض،  يعتقد  مثلما  �سحافة 
هو �سورة اأكرب من ذلك، ويغر من 
�سخ�سيتك ويجعلك جريء وحتب 
امل��ع��ل��وم��ات ومعاملة  ت��ق��دمي  دائ��م��ا 

اجلمهور بالطريقة املنا�سبة«.
 

التدريب الدولي 
وحول جتربة التدريب الدويل اأكد 
باأن تلك التجربة اأ�سهمت يف تطوير 
مهاراته ب�سكل اأكرب، كما �ساهمت يف 
تعرفه على ثقافات جديدة، معتربا 
اأنها اإ�سافة ثقافية وعلمية وجتربة 
ثمينة بجدارة، م�سرا اإلى  اأن تلك 
التي  الفر�ض  اأف�سل  من  التجربة 

قدمتها اجلامعة لطالبها، متقدما 
بال�سكر لكل من كان له الف�سل يف 
والت�سال  الإع���الم  ق�سم  يكون  اأن 
من الأق�سام التي ا�ستفادت من هذا 

الربنامج. 
 

 القلب النابض للجامعة 
واع���ت���رب ع����ادل اأن ق�����س��م الإع����الم 
ه����و ال���ق���ل���ب ال���ن���اب�������ض جل��ام��ع��ة 
الق�سم  »هو  م�سيفا:  خالد،  امللك 
الفعاليات  تنظيم  يف  ي�سهم  ال��ذي 
للجامعة، ويكون طالبه اجلامعة 
الأول  ال�سف  يف  الق�سم  واأ���س��ات��ذة 
امل���������س����ارك����ات وت���ق���دمي  دائ����م����ا يف 
اخلدمات واإظهار اجلامعة باأف�سل 
������س�����ورة، ل����ذل����ك ق�������س���م الإع�������الم 
اأ�سا�سية ول ي�ستغنى  يعترب ركيزة 
ع���ن���ه، وه������ذا م����ا مي���ي���ز الإع������الم 
ع��ن غ���ره، وع��ن��دم��ا ت��ت��ح��دث عن 
ط���الب الإع����الم جت��ده��م دوم���ا يف 
امل�ساركات واملبادرات هم الأكرية 
ب�سكل  يعملون  لأنهم  غرهم  عن 

متميز«. 
الق�سم  مي��ي��ز  م���ا  اأن  واأو�����س����ح 
تقف  ل  التي  الن�ساطات  ه��و  اأي�سا 
البيئة بق�سم  اأن  ول تنتهي، موؤكدا 
�سخ�سا  ال��ط��ال��ب  الإع������الم جت��ه��ل 
وال���درا����س���ة  حمبا  للعمل  ن��اج��ح��ا 

وتقدمي اأف�سل ما لديه. 
الإع�������الم  "ق�سم  واأ��������س�������اف: 
من  يجعلك  تطور  م��ت��ج��دد  ق�سم 
���س��خ�����س��ي��ت��ك، خ�����س��و���س��ا ب�����اأن من 

يدير الق�سم  كفاءات ت�ستحق ال�سكر 
والتقدير لأنهم يعملون لي�ساهموا 
املواهب،  لذلك  وب��ن��اء  ت��ط��وي��ر  يف 
تعد امل���وؤمت���رات واحل��م��الت اإح��دى 
تربز  جتعلك  التي  الن�ساطات  تلك 
وت��ك�����س��ب ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
املهارات وبناء موهبتك ب�سكل �سليم 

وباأح�سن �سورة. 

التدريب بأمانة عسير 
ال����ت����دري����ب  وح���������ول جت����رب����ت����ه يف 
امليداين باأمانة ع�سر اأكد باأن تلك 
يتدربون  الطالب  جتعل  التجربة 
ب�سكل مثايل يف جمال تخ�س�سهم، 
م�����س��را اإل����ى اأن����ه م���ن خ���الل ه��ذه 
التجربة تعرف على دور العالقات 
ال���ع���ام���ة واأه��م��ي��ت��ه��ا يف امل��وؤ���س�����س��ة 
م��ن خ���الل ال��ع��م��ل يف ال��ع��دي��د من 
املنطقة،  م�ستوى  على  الفعاليات 
وال����ق����ي����ام م����ن خ�����الل ال���ع���الق���ات 
ال���ع���ام���ة ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م 

واملتابعة واملراقبة. 
واأك������د اأن�����ه مل�����ض ه���و وزم���الئ���ه 
املتدربني اأن فريق العالقات العامة 
م�ستمر  ب�����س��ك��ل  ي��ع��م��ل  ب���الأم���ان���ة 
وم������ث������ايل، وي���ع���ام���ل���ون  ال���ط���الب 
اأعمدة  واأح��د  كموظفني  املتدربني 

الفريق. 

إنجازات المرحلة الجامعية 
وردا على �سوؤاله عن الإجنازات التي 
اجلامعية  درا���س��ت��ه  خ���الل  حققها 

ق������ال:»الإجن������از ي���ع���ود ع��ل��ى رج���ال 
رئ��ي�����ض ق�سم  م��ت��م��ث��ال يف  الإجن������از 
الإع�����الم وع�����راب ال��ق�����س��م الأ���س��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ����س���وي���ل ال���ق���رين، 
واأ�����س����ات����ذة ق�����س��م الإع�������الم ال���ك���رام 
امل��ت��ف��وق��ني، ح��ي��ث �سكلوا  وط��الب��ه��ا 
ج��م��ي��ع��ا ب��ي��ئ��ة م���ه���ي���اأة يل ل��ت��ق��دمي 

اأف�سل ما لدي ب�سكل مثايل«. 
واأ�����س����اف: »م����ن اأب������رز اجن���ازات���ي 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ث�����الث ح���م���الت وه����ي: 
وحملة  اآم���ن،  وحملة  التميز،  م�سروع 
درا���س��ة ق�سية  وع��م��ل  ع��ادت��ن��ا،  التطوع 
ب��رن��ام��ج ال��ت��خ�����س��ي�����ض، وامل�����س��ارك��ة يف 
م��وؤمت��ر الإع����الم والإره������اب، وم��وؤمت��ر 
الت�سال والأزمات التي نظمها الق�سم، 
ينظمه  تدريب دويل  اأول  وامل�ساركة يف 

الق�سم  واملقام يف اململكة املتحدة«.
 

إعالميو المستقبل 
امل�ستقبل  اإعالميو  اإلى  ووجه كلمة 
وي�سرفني  »ي�����س��ع��دين  ق����ال:  ح��ي��ث 
مبا  وفيكم،  وفخور  منكم  ب��اأن��ن��ي 
الإع����الم م��ن طالبه  ي��ق��دم��ه ق�سم 
واأ����س���ت���اذة ال��ق�����س��م يف ���س��ب��ي��ل رف��ع��ة 
وتطوير هذا البلد، واإلى اإعالميي 
امل�ستقبل اأنتم اأعالم هذا البلد،  ول 
قائد  حديث  اقتب�ض  اأن  اإل  ي�سعني 
اجل��ي��ل اجل���دي���د امل���ج���دد و���س��اح��ب 
الأم��ر حممد بن �سلمان،  ال��روؤي��ة 
ال�سماء«  عنان  قال:»همتنا  عندما 
مل�ستقبل  لها  ون��ح��ن  ك��ذل��ك  ون��ح��ن 
زاهر ومليء بالنجاحات باإذن اهلل«.

عادل حسين
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فضاءات

رائدة آل محي،
عهود أبو جرفة 

ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اًء ق�ست 
وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي 
واجل�����ودة ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة ح�سة 
برفقة  باملكتب  وق���ت  ملوذ  اأطول  اآل 
فريق عملها، حيث توؤمن اأن العمل  يف 
اجل���ودة ل ي��ق��ارن ب���اأي عمل اآخ���ر، كما 
م��ك��ت��ب��ه��ا، وتعتز  ال��و���س��اي��ة يف  ت��رف�����ض 
بكونها جعلت بيئة العمل جاذبة لفريق 

عملها. 
هذا ما اأكدته لنا  يف »اآفاق« عندما 
هذا  معها  واأجرينا  املكتب«  »يف  زرناها 

احلوار.
 

كيف تصفين عالقتك بالمكتب؟ 
ع��الق��ة ق��وي��ة ف��اأن��ا اأق�����س��ي فيه معظم 
و  مبنزيل،  كاهتمامي  به  يومي،  اأهتم 
واأ�سعر  مهياأ  للعمل،  يكون  اأن  اأحر�ض 
ف��ي��ه ب���ال���راح���ة وخ����روج����ي م��ن��ه لي�ض 
افتقدته  اأن��ن��ي  اأخفيكم  ول  بال�سريع، 
ك���ث���را خ����الل ت��ع��ل��ي��ق ال�������دوام واأزم�����ة 

كورونا.

التي  واألدوار  المهام  مــا 
العمل  خالل  من  بها  تقومين 

بهذا المكتب؟ 
اأع���م���ل مب���ف���ردي ف��ن��ح��ن نعمل  اأن�����ا ل 
ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة كفريق،  يف ع��م��ادة 
ف��ي��وج��د ال��ع��م��ي��د ك��داع��م وم���وج���ه، ول 
ي���وج���د اإجن�������از ي��ن�����س��ب يل مب���ف���ردي، 
ف���الإجن���از اجل��م��اع��ي وف���رح���ة ال��ن��ج��اح 

يح�سدها الفريق كامل.

عند  به  تقومين  عمل  أول  ما 
دخولك للمكتب؟

ب��ال��ت��اأك��ي��د ف��ت��ح اإجن����از وت��ف��ق��د ال��ربي��د 
الإلكرتوين.

توليتها  التي  المناصب  مــا 
هذا  إلى  وصولك  حتى  سابقا 

المكتب؟ 
اأول من�شب كان رئي�شة ن�شاط طالبي 
يف ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ث����م ك��وك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة 
لل�سوؤون الإدارية واملالية وهذه الأعمال 
كلفت بها واأنا معيدة،  ثم وكيلة لكلية 
امل���ج���ت���م���ع، وب���ع���ده���ا ذه���ب���ت ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
املتحدة لفرتة وبعد عودتي راأ�ست ق�سم 
بفرتة  ويليها  التدري�ض  وطرق  املناهج 
الفنية  لل�سوؤون  كوكيلة  ق�سرة عملت 
اأ�سهر  لكليتي الآداب والرتبية خلم�سة 
بها  تكلفت  الأع��م��ال  تلك  وك��ل  تقريبا 

د.حصة آل ملوذ: المكتب مكان تحقيق أهدافي وال أقبل الوشاية فيه
كوكيلة  ه��ن��ا  ويليها  ق�����س��رة  ل��ف��رتات 
تقريبا   1435 منذ  والتطوير  للجودة 
اإلى الآن وهي اأطول فرتة كلفت فيها 

بعمل اإداري. 

التي  الـــقـــرارات  ـــم  أه مــا 
اتخذتِها في هذا المكتب ؟ 

اأتوقع  لكن  وت�ساوري،  جماعي  القرار 
العمل  بيئة  اأج��ع��ل  اأن  يف  جنحت  اأين 

بالن�سبة للموظفات بيئة جاذبة.

به  تحتفظين  شيء  أهم  ما 
في مكتبك، ويعني لك كثيرا؟ 
ل���دي ���س��اع��ة اح��ت��ف��ظ ب��ه��ا م��ن��ذ ف��رتة 
جلبتها  ���س��ن��وات  ال����10  ت��ق��ارب  طويلة 
م��ع��ي م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا واأح��م��ل��ه��ا معي 
اأي���ن���م���ا ذه���ب���ت، اأي�������س���ا ل����دي م��ذك��رة 
معي  ت��ك��ون  اأن  على  اأح��ر���ض  �سغرة 

ب�سكل دائم.
 

تحرصين على  التي  األشياء  ما 
توفرها في المكتب؟ 

يهمني  التقنية  الأم���ور  عن  بعيدا 
دائ����م  ب�����س��ك��ل  ب��ج��ان��ب��ي  ي���ك���ون  اأن 
اأف�سل  فاأنا  للتدوين  واأق���الم  ورق 
فلذلك  دائما،  ال��ورق  على  الكتابة 
جتدين معي ورقة و قلم بيدي ل 

ا�ستغني عنها.
 

في  قضيتها  مــدة  أطــول  ما 
المكتب، ولماذا؟ 

خ����الل اأي������ام الع���ت���م���اد امل��وؤ���س�����س��ي 
باملكتب  اأحيانا  نبقى  كنا  للجامعة 
اإل����ى ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اًء اأن��ا 
وف���ري���ق ال��ع��م��ل وا���س��ت��م��ري��ن��ا حتى 
اأما  املراجعني،  فريق  زي��ارة  انتهت 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لأي�����ام ال������دوام الأخ����رى 
ال��ذي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  فغالبا  يعتمد 
ي���ج���ب اإجن���������ازه اأح����ي����ان����ا ن�����س��ت��م��ر 
نخرج  واأح��ي��ان��ا  اخلام�سة  لل�ساعة 
ب��ان��ت��ه��اء وق����ت ال�������دوام، امل��وظ��ف��ات 
بامل�سوؤولية  ع��ايل  اإح�سا�ض  لديهن 

ل ميكن اأن يخرجن اإل بعد انتهاء 
من  العديد  اإل��ى  بالإ�سافة  العمل، 
خ��ارج  ب��ع��د  ع��ن  الأع���م���ال ينجزنها 

وقت الدوام.
  

زارتك  التي  الشخصيات  أبرز  ما 
في المكتب؟  

م��ن اأب����رز ال�����زوار م��ن داخ���ل اجلامعة 
اإمي��ان ميم�ض، ومن خ��ارج اجلامعة  د. 
ال�سيخ  اآل  خ��ل��ود  د  ال��ع��ل��ي��ان،  ح��ن��ان  د. 
ه��دى  د.  و  التعليم  ت��ق��ومي  هيئة  م��ن 
اليامي وكيلة عمادة التطوير واجلودة 
وم�����س��وؤولت اجل��ودة  بجامعة جن���ران، 

بجامعة احلدود ال�سمالية. 

العمل  فريق  يتكون  ممن 
بعمادتكم؟  

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ق�����س��م ال��ن�����س��ائ��ي من 
وك��ي��ل��ة وم�سرفة  ي��وج��د  ال��ع��م��ادة، 
ل��راب��ط��ة اخل��ري��ج��ني، وم�����س��اع��دة 
مدير الإدارة وموظفات العالقات 
م�سوؤولة  موظفة  واأي�����س��ا  العامة 
ع����ن اأم��������ور الإع���������الم وال���ت���وث���ي���ق 
وم���������س����رف����ة وح����������دة ال����ت����دري����ب 

وم�ست�سارتني. 
من  فــي  تفضلينها  صــفــات 

يعملون إلى جانبك؟  
ال���ت���ع���اون، ال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق، من 
لزميالتها،  الإيجابية  الطاقة  تعطي 
الإح�����س��ا���ض ال���ع���ايل ب��امل�����س��وؤول��ي��ة، فال 
ي��ن��ت��ه��ي ع��م��ل��ن��ا ب��ن��ه��اي��ة ���س��اع��ة ال����دوام 

فقط. 

من  لتحقيقه  تسعين  الذي  ما 
خالل عملك في هذا المكتب؟ 
اأمتنى اأن ت�سل جامعة امللك خالد اإلى 
املوؤ�س�سي  التميز  يف  متقدمة  م��راك��ز 
والعاملية  املحلية  بالت�سنيفات  وتتقدم 
جميع  ب��ج��ه��ود  اإل  ي��ت��ح��ق��ق  ل  وه�����ذا 
باجلودة  واإميانهم  اجلامعة  من�سوبي 

والعمل املوؤ�س�سي املتكامل. 

المكتب  من خالل عملك بهذا 
هل استطعتِ أن تحققي شيئا 
المستوى  على  طموحك  من 

الشخصي؟ 
العمل يف عمادة اجل��ودة والتطوير 
اأ�ساف يل �سخ�سيا الكثر، فالعمل 
يف اجل��ودة ل يقارن ب��اأي عمل اآخر 
العديد  حيث  اكت�سبت  ب��ه؛  كلفت 
م��ن امل��ه��ارات واخل����ربات، ف��اجل��ودة 
خمتلفة  بطرق  التفكر  ل��ك  تتيح 

وربط املمار�سات وهذا ل اأجده اإل يف 
اأتوقع  اأكن  التطوير واجل��ودة، ومل 
طبيعة العمل هنا، و بعد ما عر�ض 
ممتنة  يجعلني  وه���ذا  العمل  علي 
للدكتور عمر عقيل علوان فهو اأول 
معه،  وحقيقة  عملت  ج��ودة  عميد 
بعد دعمه و�سلت اإلى هنا و ق�سيت 
���س��ن��ة مل اأدخ�����ل يف اأع���م���ال اجل���ودة 
اأن  على  اأح��ر���ض  كنت  ول��ك��ن  بعمق 
بكل  اأمل  واأن  جيدة  م�ستمعة  اأك��ون 
التي تخ�ض  واملفردات  امل�سطلحات 

العمل. 
اأوجهها ملن�سوبات  ور�سالة مني 
اجل��ام��ع��ة ل ت��ف��وت��وا ف��ر���ض العمل 
بها  يعمل  والتطوير ومن  باجلودة 
كالم  فقط  لي�ض  وه���ذا  يرتكها  ل 
تنظر بل حقيقة وواقع،  ف�سخ�سيا 
اأرى اأين �ساأ�ستمر بالعمل فاجلودة 
لي�ض فقط فالعمادة ولكن حتى بعد 
�ستكون  الإداري،  العمل  اأت���رك  اأن 

بالن�سبة يل طريق حياة. 

بها  تؤمنين  إداريـــة  قاعدة 
في  خــاللــهــا  ــن  م وتعملين 

مكتبك؟ 
اأن اأكن اإن�سانا قبل اأن اأكن قياديا. 

خالل  يبهجك  شيء  أكثر  ما 
عملك داخل المكتب؟ 

 بالتاأكيد دعم القادة وت�سجيعهم.
 

لديكِ  المرفوض  الشيء  ما 
في  ــدا  أب به  تقبلين  ال  ــذي  ال

مكتبك؟ 
ت�سي  اأبدا،  باأن  بها  اأقبل  ل  الو�ساية، 
اأراه���م  اأن  باأخرى،  فيفرحني  زميلة 

يعملون بتعاون ونحو هدف واحد. 

خالل  المفضل  مشروبك  مــا 
العمل فالمكتب؟  

غرها  على  اأف�سلها  العربية  القهوة 
من امل�سروبات الأخرى بالتاأكيد. 

هذا  من  كفى  تقولين  متى 
العمل؟ 

كفى،  فاأرى  ���س��اأق��ول  اأين  اع��ت��ق��د   ل 
اجلودة م�ستقبلي ب�سكل عام. 

الخاصة  لفلسفتك   وفــقــا 
المكتب هو؟ 

اأب����ال����غ ول��ك��ن��ه ج����زء ل ي���ت���ج���زاأ من  ل 
ولكنه  اأن���ه مملكتي  اأق����ول  ل��ن  ح��ي��ات��ي 

مكان  حتقيق اأهدايف.
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محمد حريصي أول سعودي يحاضر بكلية الصحافة بجامعة شمال تكساس

منى علي 

امل��ب��ت��ع��ث يف ج��ام��ع��ة �سمال  ي��ع��د 
حري�سي  ح�سن  حممد  تك�سا�ض 
خ�����ر ����س���ف���ر ل����ل����وط����ن؛ ح��ي��ث 
ح��ق��ق ال���ع���دي���د م���ن الإجن�������ازات 
والثقايف،  العلمي  امل�ستوى  على 
ك��م��ا ح�����س��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة امل��رك��ز 
ال���ع���امل���ي  امل�������وؤمت�������ر  يف  الأول 
و   ،2019 لل�سحافة BEA  لعام 
اإ�سافة  موؤمترات  �سارك يف عدة 
لكونه اأول �سعودي وعربي يعمل 
ال�سحافة  يف  كلية  ك��م��ح��ا���س��ر 

بجامعة  �سمال تك�سا�ض. 

رحلة االبتعاث 
وتعود بداية رحلته مع البتعاث 
 2016 ع��ام  م��ن  يناير  �سهر  اإل���ى 
م��ع��ه��د جامعة  ل��غ��ة يف  ك��ط��ال��ب 
�سمال تك�سا�ض، حيث حط رحاله 
يف ه�����ذه اجل���ام���ع���ة ل��الل��ت��ح��اق 
بزميله املبتعث من ق�سم الإعالم 
واملحا�سر  باجلامعة  والت�سال 
القبعة،  يحيى  الأ�ستاذ  بالق�سم 
امل��اج�����س��ت��ر من  ث��م ح�سل ع��ل��ى 
م�سرته  واأكمل  ال�سحافة  كلية 
ذات  يف  ال����دك����ت����وراه  درا�����س����ة  يف 

اجلامعة. 
مل  ل�����»اآف����اق«:  حري�سي  ي��ق��ول 
تكن رحلة الدرا�سة �سهلة بل كانت 
رحلة مليئة باملغامرات والتحديات 
ومواجهة العديد من العقبات منها 
يف  كبرا  ح��اج��زا  كانت  التي  اللغة 

�سعف  ال����ى  البداية،  بالإ�سافة 
امل��������ردود امل�������ادي م���ق���ارن���ة ب��اجل��ه��د 
امل���ب���ذول ول��ك��ن ط��م��وح��ي �ساعدين 
ال��ع��ق��ب��ات،  على  تلك  ال��ت��غ��ل��ب  يف 
حيث قمت بتطوير اللغة واملهارات 
ال�سخ�سية يف اأقل من املدة املحددة. 

أول محاضر سعودي 
واإ�����س����اف����ة اإل������ى م����ا ح��ق��ق��ه م��ن 
اإلى  اأنظم موؤخرا  اإجن��ازات فقد 
ر�سائل  ملناق�سة  ع�سوية جلنتني 
ط������الب امل���اج�������س���ت���ر، ون��ت��ي��ج��ة 
ل����ذل����ك ال���ت���م���ي���ز ف���ق���د ق���دم���ت 
ل����ه ك��ل��ي��ة ال�����س��ح��اف��ة ب��ج��ام��ع��ة 
الن�سمام  طلب  تك�سا�ض  �سمال 
ل���ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ض ك��م�����س��اع��د 
اأول �سعودي  تدري�ض،  حيث يعد 

وعربي يحا�سر يف هذا الكلية. 

األندية الطالبية 
واأن���ظ���م ح��ري�����س��ي اإل�����ى ال���ن���ادي 
ال���������س����ع����ودي ب���ج���ام���ع���ة ����س���م���ال 
من  ب��دع��م   ،2018 ع���ام  تك�سا�ض 
ع��ب��دال��رح��م��ن حبيب  ال���دك���ت���ور 
بجامعة  التدري�ض  هيئة  ع�سو 
���س��م��ال ت��ك�����س��ا���ض، وال������ذي يعد 
اأبرز  ومن  النادي  موؤ�س�سي  اأحد 
لالأن�سطة  الداعمة  ال�سخ�سيات 
وخالل  والثقافية،  الجتماعية 
ه������ذا ال����ع����ام  ال����درا�����س����ي ت��ول��ى 

حري�سي رئا�سة النادي. 
وي�������وؤك�������د ح����ري���������س����ي  ب����اأن 
الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الجتماعية  ال��رك��ائ��ز  اأه���م  م��ن 
الثقافية  امللحقية  حتر�ض  التي 
دعمها؛  على  باأمريكا  ال�سعودية 
ك���ون���ه���ا ت�����س��ع��ى حل���ف���ظ اأوق������ات 
الطالب مبا يعود عليهم بالنفع 
ي�سعى  النادي  اأن  والفائدة،  كما 
دائ��م��ا ل��دع��م ال��ط��الب وحتقيق 

اأه�����������داف م���ع���رف���ي���ة وخ��������ربات، 
اإط���الق برنامج  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
)طّور( والذي يهدف اإلى تقدمي 
20 دورة متخ�س�سة طوال العام 
املعرفية  الكفاءة  لرفع  الدرا�سي 
ب�����س��وق ال��ع��م��ل وك��ذل��ك امل��ه��ارات 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ل��ك��ل ط���ال���ب، كما 
ي��ه��دف ال���ن���ادي اإل����ى خ��ل��ق بيئة 
والطالبات  للطالب  اجتماعية 
الأطفال  فيهم  مبا  ومرافقيهم 
وت����خ���������س����ي���������ض ال�����ع�����دي�����د م���ن 

الأن�سطة املنا�سبة لهم. 

التغلب على العقبات 
وح�������ول اأب��������رز ال���ع���ق���ب���ات ال��ت��ي 
اأنه  اأكد  البتعاث  واجهها خالل 
تلقى اإمييل من قبل اأحد اأع�ساء 
هيئة التدري�ض وكان ذلك بدافع 
الإمييل  ت�سمن  حيث  عن�سري 
ت��ق��ري��ر ���س��ل��ب��ي ع��ن��ه وت��وج��ي��ه��ه 
يف  العليا  ال��درا���س��ات  اإدارة  اإل���ى 
اجل��ام��ع��ة واأن����ه ل ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
اأه���������داف اجل���ام���ع���ة و���س��م��ع��ت��ه��ا 
اأو  اأخ���رى  جامعة  اإي��ج��اد  وعليه 
ال��ع��ودة ل��ب��الده، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
الدرا�سي  م�ستواه  م��ن  التقليل 
والوقت  اجلهد  من  الرغم  على 
الذي كان يبذله لزيادة ح�سيلته 

العلمية واملعرفية. 
وك���������س����ف ح����ري���������س����ي اأن������ه 
رغ���م ���س��ع��وب��ة ه���ذا امل��وق��ف مل 
ي�ست�سلم بل ثابر وكافح لإظهار 
ح��ق��ه، وال�����س��ع��ي ب��ا���س��ت��م��رار يف 

مراجعة اإدارة الدرا�سات العليا 
العن�سرية  الأه����داف  واإي�����س��اح 
ل�����س��اح��ب ال��ت��ق��ري��ر، وم����ن ثم 
ا�ستثناءه للعودة للدرا�سة بذات 

اجلامعة. 
واأك����������د اأن���������ه ب����ع����د ال�����ع�����ودة 
للجامعة حر�ض على ك�سب ثقة 
وال�ستمرار  حوله  م��ن  اجلميع 
نال  ل��ذل��ك  ونتيجة  ب��الج��ت��ه��اد، 
الدرجات الكاملة يف جميع املواد 
املاج�ستر،  ر�سالة  �سمنها  ومن 
كما مت تكرميه من قبل اجلامعة 
هذا  نظر  الثقافية  وامللحقية 

التميز. 

التدريب والعمل 
وح�����ول اأه�����م م���ق���وم���ات ال��ن��ج��اح 
�سدد  الإع����الم  اأق�����س��ام  خلريجي 
ح��ري�����س��ي ع��ل��ى ����س���رورة وج���ود 
ال�سابقة ومعرفة العمل  اخلربة 
الدقيق،  التخ�س�ض  يف  امليداين 
بفتح  ذلك  كفيل  ب����اأن  م���وؤك���دا 
امل���ج���ال ل��ل��خ��ري��ج��ني وذل����ك من 
خ����الل ال��ع��م��ل امل����ي����داين اأث���ن���اء 
ال���درا����س���ة مل��ع��رف��ة ال��ت��خ�����س�����ض 
لتكوين  دائ��م��ا  وال�سعي  الدقيق 
ع���الق���ات مم���ي���زة ب��ال�����س��ح��ف اأو 
تفيد  املمكن  م��ن  التي  ال��ق��ن��وات 

الطلبة بعد التخرج. 
ه��ذه  ح��ت��ى  اأزل  »مل  وق�����ال: 
ال��ل��ح��ظ��ة اأع����م����ل م���ت���ع���اون���ا م��ع 
والقنوات  ال�سحف  من  العديد 
م�����ن�����ذ ال�����ت�����ح�����اق�����ي مب����رح����ل����ة 

اأزداد  ي���وم  ك��ل  املاج�ستر،  ويف 
اأثناء  والعمل  التدريب  اأن  يقينا 
اأب��رز مقومات  الدرا�سة تعد من 
بل  وظيفة  على  لي�ض  احل�سول 

وظائف عديدة  بعد التخرج«. 

نصائح للطالب 
ووج������ه ح��ري�����س��ي ال���ع���دي���د م��ن 
حيث  الطلبة  جلميع  الن�سائح 
ق�������ال: »اأن�������س���ح���ه���م ب���اإخ���ال����ض 
ال���ن���ي���ة هلل ج����ل وع�����ال يف ط��ل��ب 
بناء  يف  يكونوا  لبنة  واأن  العلم 
التي  العظيمة  والدولة  املجتمع 
بذلت الغايل والنفي�ض لت�سخر 
ج���م���ي���ع  الإم���ك���ان���ي���ات وت��ذل��ي��ل 
تعليما  اجلميع  ليتلقى  العقبات 
ويجعلنا يف  ك�سعوديني  بنا  يليق 

م�ساف الدول املتقدمة«. 
ك���م���ا وج������ه ن�������س���ي���ح���ة اإل�����ى 
ط��الب الإع���الم والت�����س��ال على 
وج���ه اخل�����س��و���ض ح��ي��ث اأك���د اأن 
تخ�س�ض الإعالم والت�سال يعد 
تتطور  ال��ت��ي  التخ�س�سات  م��ن 
اأنه  اإل��ى  م�سرا  مت�سارع،  ب�سكل 
ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ك���اف���ة ال��ط��ل��ب��ة اأن 
يكونوا ملمني قدر امل�ستطاع بكل 
ليواكبوا  التخ�س�ض؛  يف  جديد 
التميز  وي��ح��ق��ق��ون  التخ�س�ض 
ب���ه م���ن خ���الل ال��ع��م��ل امل��ي��داين 
املتخ�س�سة  ال�����دورات  وح�����س��ور 
واللقاءات العلمية واملوؤمترات يف 

جمال الدرا�سة. 

محمد حسن حريصي
نبذة تعريفية:

والت�سال  الإع���الم  بق�سم  حما�سر   -
بجامعة امللك خالد.

بجامعة  ال�سحافة  بكلية  حما�سر   -
�سمال تك�سا�ض.

- ب��ك��ال��وري��و���ض اإذاع����ة وت��ل��ف��زي��ون من 
جامعة الإمام 2013.

- ماج�ستر �سحافة من جامعة �سمال 
تك�سا�ض 2019. 

- طالب دكتوراه  يف ال�سحافة بجامعة 
�سمال تك�سا�ض.  

اإثنني منها  �سارك يف 10 موؤمترات،   -
الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى ج����ائ����زة  ح�����س��ل��ت 
ك��اأف�����س��ل ب��ح��ث يف جم����ال ال���درا����س���ات 

الدولية.
- مهتم بالأبحاث التاريخية يف جمال 

ال�سحافة.
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اللغة والصدام الثقافي وضعف االطالع على األنظمة العقبة أمام الطالب

حسام العمري 

�سهد الإبتعاث يف وطننا الغايل نقلة 
من  جت�سدت  مهمة  ونوعية  كمية 
هذه  م�سرة  قائد  تطلعات  خالله 
ال��ب��الد خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني 
امل����ل����ك ����س���ل���م���ان ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز 
الأم��ني  عهده  وويل  اهلل-  -حفظه 
����س���اح���ب ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي الأم�����ر 
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان -ح��ف��ظ��ه اهلل-  
لأبناء  والإزده����ار  التقدم  لتحقيق 
م�سرته  وت�����س��اع��د  ال���وط���ن،  ه���ذا 
احل�����س��اري��ة ل��ل��و���س��ول اإل����ى امل��ك��ان��ة 

املرموقة التي تليق به.
وحول مو�سوع رحلة البتعاث 
التي يخو�سها عدد كبر من اأبنائنا  

ي��ح��ل ع��ل��ى ) اآف������اق ( ه����ذا ال��ع��دد 
طالب ق�سم العالم عبداهلل اأحمد 
عبداهلل املجاهد املبتعث بربيطانيا 
مدينة برايتون يف جامعة �سا�سك�ض 
على  ال�����س��وء  ل��ي�����س��ل��ط   ،Sussex

رحلته العلمية.

التي  الــتــحــديــات  مــاهــي 
رحلة  بداية  في  واجهتك 

االبتعاث ؟
م�����ر ك�����ل م���ب���ت���ع���ث وم��ب��ت��ع��ث��ه 
ب��ت��ج��ارب،  وحت��دي��ات خمتلفة عن 
يف  التحديات  تت�سكل  وق��د  الآخ���ر، 
ع���دة ع���وام���ل، م��ن��ه��ا ح��اج��ز ال��ل��غ��ة، 
وال�سدام الثقايف ، واأحيانا بال�سدام 
الدولة  باأنظمة  باجلهل  اأو  املعريف، 
وقوانينها،  و�سعف الطالع ب�سكل 
التي  والأنظمة،   اللوائح  كايف على 

يجب على الزائر اإتباعها.
ب��ال��ن�����س��ب��ة يل؛ ك��ان��ت ب��داي��ت��ي 
ال�سعودي  ال��ن��ادي  م��ع  بالتوا�سل 
يف مدينة كامربيدج ، وم�ساركتهم 
احتفالية  وخ�سو�ساً  ؛  الفعاليات 
وال��ن��ادي   ، الوطني  لليوم  ال��ن��ادي 
ك������ان ح���ج���ر الأ������س�����ا������ض ل��ت��ك��وي��ن 
املتميزين  الطلبة  م��ع  ال��ع��الق��ات 
ال��ن��ادي  خدمني  كما  واملتمكنني، 
ب���الإج���اب���ة ع��ل��ى ال���س��ت��ف�����س��ارات، 
كاأف�سل بنك للمعلومات ، واأف�سل 
م�����س��غ��ل ���س��ب��ك��ة ت���وا����س���ل، واأن�����س��ب 
الأم����اك����ن ل��ل��ع��ي�����ض، م���ع الأ����س���ع���ار 
فهم  و����س���اع���دين يف  ال��ت��ق��ري��ب��ي��ة، 
بع�ض الإجراءات ، لإكمال الأوراق 
واحل��ك��وم��ة  للملحقية،  ال���الزم���ة 

الربيطانية.

ما هو أول شي
 تعلمته في االبتعاث ؟

هو  الب��ت��ع��اث،  يف  تعلمته  م��ا  اأول 
قل  اأو  اآ�����س����ف،  ك��ل��م��ة  ا����س���ت���خ���دام 
الع����ت����ذار يف ال���وق���ت امل��ن��ا���س��ب ؛ 
وه�����ذا ب�����س��ب��ب م���وق���ف ح�����س��ل يل 
املتجه من   ، القطارات  اإح��دى  يف 
م��دي��ن��ة ل��ن��دن اإل���ى ك��ام��ربي��دج يف 
حيث  الب��ت��ع��اث،  يف  يل  ي���وم  اأول 
اأمتعتي،   رك��ب��ت امل��ق��ط��ورة وم��ع��ي  
وق���د ك��ان��ت امل��ق��ط��ورة خ��ال��ي��ة من 
لو�سع  م��ك��ان  اأج���د  ،ومل  ال��رك��اب 
خلو  فا�ستغليت   ، ف��ي��ه  احل��ق��ائ��ب 
الأمتعة على كر�سي  بو�سع  املكان 
لها،  امل��ج��اور  بالكر�سي  وجل�ست   ،
بالت�سفح  ب����داأت  الأث���ن���اء  ه���ذه  يف 
على الهاتف ، والنظر يف الر�سائل 
ومل  بال�سالمة،  بالو�سول  املهنئة 
الأول��ى،  دقائق  اخلم�سة  اأ�ستغرق 
ح���ت���ى ت���ف���اج���اأت ب�������س���وت ي�����س��رخ 
)اأخ���ذت  ���س��دي��د  بغ�سب  ب��ج��ان��ب��ي 
ك���ر����س���ي���ني!!!!!(، ف��رف��ع��ت راأ���س��ي 
هي  واإذ  ب��امل��ق��ط��ورة  وت���ف���اج���اأت   ،
مليئة بالركاب،  حتى اأن بع�سهم 
عليه،  للجلو�ض  كر�سياً  يجد  مل 
وع��ن��دم��ا ال��ت��ف��ت مل�����س��در ال�����س��وت، 
واإذ برجل عجوز ، قد احمر لونه 
فقلت  اإيل؛  ينظر  ال��غ�����س��ب،  م��ن 
ل��ه مبا�سرة، اأن��ا اأع��ت��ذر ع��ن ذل��ك، 
ع��ن��ده��ا مت��ال��ك ن��ف�����س��ه،  ف��اأب��ع��دت 
باأحد  واإذا  الكر�سي،  ع��ن  اأمتعتي 
ال���رك���اب ي��خ��ربين ب���وج���ود م��ك��ان 
املقطورة،  يف  لالأمتعة  خم�س�ض 
ذلك  يف  اأمتعتي  وو�سعت  فذهبت 
املكان، وعدت اإلى مقعدي بجانب 

ال��رج��ل ال��ع��ج��وز، واع���ت���ذرت اإل��ي��ه 
مرة، وتفهم موقفي حالتي ، اأنها 

املرة الأولى يل يف هذا القطار.

التي  الــتــحــديــات  مــا هــي 
واجهتك في االبتعاث ؟

بداأت  فقد  للتحديات؛  بالن�سبة 
اأث���ن���اء درا����س���ة اللغة  م��واج��ه��ت��ه��ا 
الأك����ادمي����ي����ة وم��ات��ت��ط��ل��ب��ه م��ن 
مهارات، كمهارة الكتابة البحثية، 
وال��ت��ف��ك��ر ال���ن���ق���دي، وال���ق���راءة 
ال���ن���ق���دي���ة، وامل���ع���رف���ة امل��ط��ل��وب��ة 
للم�سطلحات الأكادميية، واآلية 
ال��ك��ت��اب��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة وال��ف��ع��ال��ة 
حل��ل ال��ف��ر���س��ي��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة، كما 
واج�����ه�����ت ال����ت����ح����دي����ات ب����ق����راءة 
ال��ك��ت��ب الأك���ادمي���ي���ة، ح��ي��ث ك��ان 
حقيقياً،  حت��دي��اً  ي�سكل  فهمها 
ول���ت���ج���اوز ه����ذا ال���ت���ح���دي؛ كنت 
اأكر،  القراءة  نف�سي على  اأرغ��م 
النمط  ق��راءة  على  اإعتدت  حتى 
الأك����ادمي����ي، ف��ط��ري��ق الإن�����س��ان 
يحاول  اأن  ه��و  العقبات  لتجاوز 
مراراً وتكراراً ، ليعود نف�سه على 

النمط الذي يريد.

ما هي تحديات الغربة؟
تت�سكل  ال��غ��رب��ة  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
يف ال����ب����داي����ة، ب����الن����ع����زال ال��ث��ق��ايف 
اأقلية،  �سمن  ،وال��ت��واج��د  والديني 
فذلك ي�سكل حت��دي من ن��وع اآخ��ر،  
ث���م ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل���واق���ف ب��ح��ذر، 
يدور  ما  لفهم  ال�سوؤال  �سرورة  مع 
ح��ول��ك، وق���راءة احل��دث م��ن زاوي��ة 

خمتلفة.

يفكر  لمن  رسالتك  هي  ما 
في االبتعاث ؟

ر�����س����ال����ت����ي ل����ك����ل م������ن ي��ف��ك��ر 
متني  اأ���س��ا���ض  يبني  ؛اأن  بالبتعاث 
ل��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ، ق��ب��ل ت��وج��ه��ه 
اأك�����رب  اإح���������دى  لأن   ، ل���الب���ت���ع���اث 
امل�����س��اك��ل ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��ط��الب 
اأثناء و�سولهم لبلد البتعاث ؛ هي 

التوا�سل مع اأهل البلد.
ف���ت���ع���ل���م اأ�����س����ا�����س����ي����ات ال���ل���غ���ة،  
ي��خ��ت�����س��ر ال��ط��ري��ق ع��ل��ى امل��ب��ت��ع��ث، 
ب�سكل  وتقييمها  خياراته  لتحديد 
ولي�ض   ، بتطويرها  وال��ب��دء  جيد،  
اإن�������س���اءه���ا ل��ي��ب��ح��ث ع���ن اجل��ام��ع��ة 

املنا�سبة له.

ما هي األمور التي ساعدتك 
وسهلت عليك  إكمال هذه 

المرحلة من الدراسة ؟
اإك��م��ال  يف  �ساعدتني  ال��ت��ي  الأم����ور 
ه��ذه امل��رح��ل��ة م��ن ال��درا���س��ة، ميكن 

تلخي�شها يف  النقاط التالية:

- و���س��وح ال��روؤي��ة وال��ه��دف، وو�سع 
اخلطة املنا�سبة لإجنازها.

- الدعم )من الوالدين وال�سدقاء 
والزمالء(.

- الإط�����الع وال��ب��ح��ث و����س���وؤال اأه��ل 
اخلربة والخت�سا�ض، حلل امل�ساكل 
التي واجهتني ، اأو الإر�ساد لأف�سل 

طريقة لتجاوز العقبة.

أين ترى نفسك بعد إكمالك 
للدكتوراه؟

م��ن  ج�����زء  اأك�������ون  اأن  ط���م���وح���ي 

احل���راك  يف  الرئي�سية  الأج�����زاء 
العربية  اململكة  يف  ال�سينمائي 
القادمة؛   ال�سنوات  يف  ال�سعودية 
وذلك بتاأ�سي�ض امل�ساريع الالزمة 
،والأب�����ح�����اث وال����درا�����س����ات ال��ت��ي 
ت���دع���م ه����ذا امل����ج����ال،  وت��ط��وي��ر 
املفاهيم  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ال��ط��الب 
،والطرق امل�ستخدمة يف الأعمال 
ال�سينمائية،  من ت�سوير واإخراج 
وت��ع��ام��ل م���ع مم��ث��ل��ني وت��ط��وي��ر 
ل��ل��ق�����س��ة ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة... ال���خ، 
كل  ي�ستطيع  ملرحلة  ن�سل  حتى 
 ، ب��ذات��ه  قائم  فيلم  �سناعة  ف��رد 
ثقافتنا  تعك�ض  جميلة  ب��رواي��ات 
اجل��م��ي��ل��ة وامل����ت����ع����ددة، وك���ذل���ك 
���س��رد  اأ����س���ل���وب  ي���ك���ون ه���ن���اك  اأن 
���س��ي��ن��م��ائ��ي خ���ا����ض ب���ن���ا، ن��ن��اف�����ض 
ب���ه ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ����س���ع���دة، ويف 

املحافل ال�سينمائية العاملية.

نختم  التي  الكلمة  هي  ما 
بها هذا الحوار؟ 

اأخ�����ت�����م ه������ذا احل���������وار ب���ر����س���ال���ة 
مبتعث  لكل  وثانياً  اأوًل،  لنف�سي 
عز  اهلل  على  بالتوكل  ومبتعثه 
لكل  اأن  معرفة  و���س��رورة  وج���ل، 
بداية نهاية،  ولكل نهاية بداية، 
ف��ع��ن��د ال���ب���دء مب��رح��ل��ة درا���س��ي��ة 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات ، 
وال��ع��ق��ب��ات يف ال��ط��ري��ق ، وط��امل��ا 
ب��داأت هذه املرحلة كن على  اأنك 
يقني اأنك �ستنهيها، طاملا خطوت 
الأول���ى ف�ست�سل خلط  اخل��ط��وة 
ب��داي��ة م�سرقة  ل��ت��ب��داأ  ال��ن��ه��اي��ة، 

اأخرى.

عبداهلل المجاهد

مبتعثون
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حسام العمري

املهمة  الو�سائل  اإح���دى  الإب��ت��ع��اث  يعد 
لتطوير التعليم والرقي يف معظم بالد 
العامل؛ ملا ي�سيفه من فوائد للطالب 
باجلامعات  التحاقهم  عرب   ، املبتعثني 
واجل��ودة  اخل��ربة  متتلك  التي  العاملية 
نقل  م��ن  ف��ي��ه  ومل���ا  ال��ع��ايل،  التعليم  يف 
اخل������ربات وامل����ع����ارف وال��ت��ق��ن��ي��ات من 
اإل��ى  و�سناعيا  علميا  املتقدمة  ال���دول 

الدول املحتاجة لذلك.
 وح����ول ه���ذا امل��و���س��وع ي��ح��ل عبد 
الإله حممد فايع ع�سري طالب الطب 
حالياً  املبتعث  "التمري�ض"  تخ�س�ض 
مبدينة     East Anglia ج��ام��ع��ة   يف 
Norwich " باململكة املتحدة" ، �سيفاً 
عن  قلبه  ليفتح  »اآف����اق«  �سحيفة  على 

جتربة البتعاث التي خا�سها.

ــك في  ــت ــداي ــت ب ــان كــيــف ك
اإلبتعاث؟

هناك الكثر من ال�سعوبات والتحديات 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال���ط���الب ال�����س��ع��ودي��ون 
ال��ت��ح��دي��ات..  ت��ل��ك  واأول  اخل�������ارج،  يف 
ه��ي ع��ام��ل ال��ل��غ��ة  وال��رغ��ب��ة يف النجاح 
غر  بلد  يف  العي�ض  لعامل  ،ب��الإ���س��اف��ة 
الوطن ،والأكرب من ذلك هو البعد عن 

الأهل يف عمر ل يتجاوز 19 عاماً.
ومن طرائف هذه ال�سعوبات: اأذكر 
لبلد  ذه��اب��ي  ع��ن��دم��ا  م��وق��ف��اً ح�سل يل 
فو�سلت  امل��ت��ح��دة(،   )اململكة  الب��ت��ع��اث 
مدينة  يف    Heathrow م��ط��ار  اإل����ى 
لندن يف متام ال�ساعة 18:30 م�ساء يوم 
التوجه  اأري���د  ل��ن��دن، وك��ن��ت  م��ا بتوقيت 
،وبالفعل    Norwich م��دي��ن��ة  ال���ى 
رك��ب��ت ال��ق��ط��ار، وك��ن��ت م��ت��ح��م�����س��اً ج���داً 
التي   �سوف  املدينة واجلامعة؛   لروؤية 

اأعي�ض واأتعلم فيها ملدة �ستة �سنوات.
ول����ك����ن ل����الأ�����س����ف رك����ب����ت ال���ق���ط���ار 
الى مدينة  ال��ذي كان متوجها   ، اخلطاأ 
خ��ائ��ف��اً  حينها  وك��ن��ت   ،Cambridge
بالبكاء، فال  انهرت  اأنني  لدرجة   ، جداً 
اأملك  �سبكة اإنرتنت للتوا�سل مع اأحد، 
ير�سدين.  �سخ�ض  اأي  اأع��رف  ل  واأي�ساً 
جل�ست يف تلك املدينة لقرابة ال�ساعتني 
،!!ف��ج��اءة  امل�����س��اع��دة  اأن��ت��ظ��ر   ، والن�سف 
اإذا ب���رج���ل ق���د غ��ط��ى راأ����س���ه ال�����س��ي��ب ، 
يناديني... يا ُبنبي ملاذا اأنت مبفردك يف 

في بوح صادق عن تحديات الغربة 
المبتعث عبداإلله عسيري: أجهشت 
بالبكاء عند ركوبي القطار الخطأ

هذا املكان ، وكل احلقائب تلك معك،،!! 
ل  وق���ال  ف�سحك،  بق�ستي،  ف��اأخ��ربت��ه 
ت��ق��ل��ق، ���س��وف اأُ����س���اع���دك ل��ل��و���س��ول ال��ى 
املطار.  الى  توجهنا  وبالفعل  مدينتك. 
وعند و�سولنا الى املطار اأخذين الرجل،  
وق��ال يل اذه��ب من ذاك الجت��اه فذاك  
القطار متجه الى مدينتك ،  فتوجهت 
ال�����ى  ال���ق���ط���ار ال�����ذي دل���ن���ي ع��ل��ي��ه ه��ذا 
بي يف  واذا  �ساعتني  الرجل،  يف غ�سون 
مدنيتي.  وكلي فرح و�سرور ...  وكانت 

جتربة جميلة جداأ ومليئة بالفوائد. 

 ما هي التحديات األخرى التي 
واجهتك في االبتعاث؟

وال��وط��ن،  الأه���ل  اإيل  وال�سوق  احلنني 
ف��ت��م��ر ب��ع�����ض امل��ن��ا���س��ب��ات ال�����س��ع��ي��دة و 
الغربة،  ب��الد  واأن��ت بعيد يف   ، احلزينة 
ول��ك��ن ���س��ل��واك  ع��ن��دم��ا ت��ت��ذك��ر الأم���ر 
ال���ذي ج��ئ��ت م��ن اأج��ل��ه  ، وه���و ال��ه��دف 
ال������ذي ي��ف��ك��ر ف���ي���ه ك����ل م��ب��ت��ع��ث، وه���و 
العودة الى اأر�ض الوطن بال�سهادة، ورد 

اجلميل لهذا البلد العظيم.

ما هو أول درس  تعلمته في 
االبتعاث؟

جت��رب��ة ال��ع��ي�����ض وال���درا����س���ة يف ال��غ��رب��ة، 
قدراتك  لتنمية   ، عظيمة  فر�سة  فهي 
جتربك  فالغربة  والذهنية.  ال�سخ�سية 
على العتماد على نف�سك يف كل �سي..! 
تعلمك  ال��غ��رب��ة  الأم�����ور...  اب�سط  حتى 
ك��ي��ف ت��ن��ظ��م وق���ت���ك، و ت�����س��اع��دك على 
الأم�����ور مب��ن��ظ��ور خمتلف،    ال��ت��ف��ك��ر يف 
املعرفية ، مبحاولة تعلم  اآفاقك  وتو�سع 
لغة جديدة ،وح�سارة خمتلفة، والتعامل 

مع انا�ض لي�سوا من بني جلدتنا.
والأهم من ذلك؛ تعلمت األ اأعي�ض 
)ل  الذين  اأنف�سهم،  على  كاملتقوقعني 
عرب خالطوا  ول غرب �سادقوا(،  فلم 
يف  وال��درا���س��ة  البتعاث  من  ي�ستفيدوا 
لغة  فال  والتعب،  العناء  �سواء  الغرب، 

القوم اأتقنوا، ول اأدنى خربة اكت�سبوا.

ساعدتك  التي  األمور  هي  ما 
ــال  ــم ــك إك ــي ــل ــت ع ــل ــه وس

دراستك؟
ومن   ، وج��ل  ع��ز  ب��اهلل  ال�ستعانة  بعد 
تنظيم  وعملية   ، ال��وال��دي��ن  دع���اء  ث��م 
ال���وق���ت، ول���ذل���ك اأن�����س��ح ك���ل ال�����س��ب��اب 
وترتيب  وقتهم،  تنظيم  يف  بامل�سارعة 
ج��داول��ه��م ال��درا���س��ي��ة والل���ت���زام بها، 
وم���ن امل��ه��م اأي�����س��اً ه��و اع��ط��اء النف�ض 
بع�ض الراحة، واخلروج مع الأ�سدقاء، 
����س���واء ك���ان���وا ���س��ع��ودي��ني اأو الج���ان���ب، 
اأو�سحها؛  اأن  اأري��د  نقطة  هناك  ولكن 
وهي اأنني اأن�سح كل مبتعث ، اأن يكون 
عالقة م��ع ال��ط��الب الأخ��ي��ار م��ن غر 
ب��ن��ي ج��ل��دت��ه،  ف��ه��ذا ي�����س��اع��د ج����داً، يف 
تطوير اللغة، و يفتح له اآفاق جديدة، 
عن  وخمتلفة  ج��دي��دة،  ح�سارة  لتعلم 
م��ا ت��ع��رف��ه.  ول��ك��ن ي��ج��ب ع��ل��ي��ه و�سع 
خ��ط��وط ب��ي��ن��ه وب����ن الأج����ان����ب، فيما 
تعلق بالتزامه  الإ�سالمي، وعلى �سبيل 
ياأكلون  الغرب  اأن  املعروف  املثال ،فمن 
حلم اخلنزير ،وهذا حمرم يف الإ�سالم 

، وهكذا يف جميع المور الدينية. 

حدثنا عن  تحديات الغربة؟
ه���ن���اك ال��ك��ث��ر م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

الإ���س��رار  يف  ،وتكمن  املبتعثني  ت��واج��ه 
ع��ل��ى احل�����س��ول ع��ل��ى حت�����س��ي��ل علمي 
م��رت��ف��ع ،ف���ه���ذا ي��ت��ط��ل��ب ال��ك��ث��ر من 

ال�سرب والعزمية والإ�سرار. 

ما هي رسالتك لمن يفكر في 
االبتعاث؟

ر�سالتي لكل مبتعث قول ال�ساعر:
 

ل حت�سنب املجد متراً اأنت اآكله 
لن تبلغ املجد حتى تلعق ال�سربا 

فالبتعاث يحتاج منك �سيء واحد 
وهو ال�سرب، على كل اأمل يف فراق الأهل 
، و�سوف متر عليك حلظات تتمنى فيها 
اأن���ك مل ت��غ��ادر وط��ن��ك ،ول��ك��ن ك��ل ه��ذا 
من  النتهاء  بعد  ذك��ري��ات  ال��ى  يتحول 
البعد  على  ال�سرب  و   ، ال��درا���س��ة  ف��رتة 
عن الوطن،  وال�سرب على كل �سعوبات 
ال��ب��داي��ات ، و الإمي����ان ب���اأن ك��ل مبتعث 
ج��داً،   ك��ب��رة  �سعوبات  وواج���ه   ، قا�سى 

ولكن �سرب حتى ظفر مبا متنى. 

ترى  وأيــن  طموحك  هــو  مــا 
نفسك بعد إكمالك للدراسة؟

يف  به  يحتذى  �ساباً  اأك��ون  اأن  طموحي 
اإيجابية بني  بيئة  اأخلق  واأن  جمتمعة، 
ال�سباب ،وت�سجيع جميع اأفراد املجتمع، 
ذكوراً و اإناًثا، على الجتهاد يف العلم... 
الَعُلِّم �ساعًة جترع  ُم��ر  ي��ذق  )وم��ن مل 
ُذل اجل��ه��ِل ُط���ول ح��ي��اِت��ِه(، وه���ذا يدل 
الأم��م  نه�سة  يف  التعليم  اأه��م��ي��ة  على 
اأك��ت��اف  ع��ل��ى  اإل  الأم����م  تنه�ض  ول���ن   ،
ون�ستثمر  نهتم  اأن  بنا  فحري  �سبابها، 

يف التعليم، فهو مفتاح تقدم الأمم.
وما اأطمح للح�سول عليه، هو نيل 
من�سب قيادي بارز  يف م�ست�سفى قوى 
الأم��ن ب��وزارة الداخلية  ، ولن اأتوقف 

حتى اأح�سل عليه...

الوصية الخاتمة
لكل  و�سيتي  احل����وار؛  ه���ذا  خ��ت��ام؛  ويف 
اململكة  خ����ارج  ي��در���ض   ، ���س��اب��ة  اأو  ���س��اب 
عائلته   مي��ث��ل  اأن���ه  وي��ت��ذك��ر  يجتهد  ،اأن 
،ودولته اأمام العامل ، فحري به اأن يقوم 
يلتزم  واأن   ، اأح�سن متثيل  بلده  بتمثيل 
خ��ارج  ال�سالمية   وال��ع��ادات  بالتقاليد 
بلده ، واأن يراقب اهلل يف �سره وعلنه ،ويف 
عائلة  هناك  واأن  يخطوها،  خطوة  ك��ل 

تنتظره للعودة ؛ وهو حممل بالعلم.
واأقول لل�سباب ال�سعودي الطموح، 
ال����ذي����ن ي��ط��م��ح��ون ل���ل���درا����س���ة خ����ارج 
���س��ي، تنظيم  ك��ل  ق��ب��ل  امل��م��ل��ك��ة، عليكم 
يف  ي�سب  ب�سيء  ال��ف��راغ  قتل  و  وقتكم، 
ممار�سة  ،اأو  كتاب  كقراءة  م�سلحتكم، 

ريا�سة اجلري، اأو اأي اأمر مفيد. 
ك���ل ه��ذه  اأن  ال�����س��ب��اب  ول��ي��ت��ذك��ر 
ملح  مثل  متر  �سوف  والعقبات،  املتاعب 
الب�سر، و�سوف ت�سبح جمرد ذكريات، 

يتمنى اأنها تعود ولو للحظات.
ويف الأخر وجه ال�سكر ملقام �سيدي 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
باأبنائه،  اإهتمامه  على  عبدالعزيز،  ب��ن 
،كما  اأح��الم��ه��م  لتحقيق  وم�����س��اع��دت��ه��م 
اأ���س��ك��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي: الأم���ر 
،على  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد 
دعمه الالحمدود ل�سباب و�سابات الوطن،  

وتذليل كل العقبات التي تواجهم.

عبداإلله عسيري
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يف كل فرتة يتهام�ض املوظفون يف الدوائر احلكومية املختلفة 
ف��ي��ت�����س��اب��ق اجلميع  ل���س��ت��ك��م��ال  ال���رتق���ي���ات  ب��ط��رح حم��ا���س��ر 
وخطابات   دورات  من  عليه  ح�سلوا  وم��ا  ترقياتهم  م�سوغات 
�سكر ويقومون باإر�سالها  لالإدارة املعنية والتي بدورها جتمع 
ت�سع  اأن   وب��دون   ، املختلفة  الإدارات  ردود من  ي�سلها من  ما 
اآلية وا�سحة لهذه الرتقيات والتي تتم ب�سرية تامة بني عدد 
من القيادات الإدارية ووفق اآلية تتغر كل عام بتغر امل�سوؤول 
النتائج  اإع��الن  انتظار  يف  املوظفني  معاناة  ت�ستمر  ذلك  وبعد 
التي قد متتد ل�سهور و�سط اإ�ساعات و تنبوؤاآت تدور فيما بينهم 
اأين  ملعرفة  املعنية  الدارة  البع�ض لدى معارفه يف يف  وي�سعى 
وت��زداد  ؟   �سكن  اأي مكتب  ويف   ؟  امل�سكني  املح�سر  ه��ذا  و�سل 
من  فيفرح  املح�سر  يخرج  حتى  الهم�سات  وت��زداد  الإ�ساعات  
يفرح ويزعل من يزعل وهذا طبيعي فلن يكون اجلميع را�سيا 
عما يحدث ويرى املوظف الغلبان باأنه قد ظلم وفاز بها غره 
، وهذا طبيعي لعدم وجود اآليه وا�سحة يطلع عليها املوظفني 
ي�شتطيع اأن يعرف كيف ميكنه الرتقية والنقاط التي يحر�ص 
وعند  للرتقية،   تقييمه   عند  منها  لي�ستفيد  جتميعها  على 
امل�سوغات  ذك��ر  دون  فقط  الأ���س��م��اء  ن�سر  يتم  النتائج  خ���روج 
والنقاط التي جعلت موظف تتم ترقيته واآخر  مل تتم ترقيته 
بالتوظيف و�سع  املخولة  اأو اجلهة  اللجنة  وك��ان يجب على   ،
معايري وا�شحة وحمددة ون�شر النقاط التي ح�شل عليها كل 
لكل  الع��رتا���ض مفتوحاً  ب��اب  ت��رك  ترقيته مع  موظف متت 
من لديه مظلمة ويتم اإقناعه ب�سبب عدم ترقيته حتى ُيح�سن 
ويطور اأداءه يف العمل ويحاول امل�ساركة يف دورات خمتلفة تزيد 

ر�سيده املعريف بوظيفته . 
اأك��رب  �سفافية  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  يجب  حديثنا  مل��ح��ور  ن��ع��ود 
اأو�سع حتى ير�سى اجلميع مبا ح�سل عليه و هذه الآلية  واآلية 
الت��ه��ام��ات  اإط����الق  ع��ن  امل��وظ��ف  اإب��ع��اد  يف  �ست�سهم  وال�سفافية 
والت�سكيك يف الذمم ، فعندما تكون هناك معاير واآلية  وا�سحة 
ت�ساهم يف ترقية املوظف ول جتعله ينتظر �سنوات لتتم ترقيته. 
اأن��ه يعمل  راتبة عند درج��ة معينة ل يزيد وي�سعر  يتوقف  وقد 
بدون حوافز ت�سجعه على العمل وهو مطالب باأن يكون ملتزماً 
ب��احل�����س��ور والإن�����س��راف واإط���اع���ة روؤ����س���اوؤه وه���ذا واج��ب��ه ال��ذي 
مل  النظام  ولكن  النظام  ل��ه  كفله  وال���ذي  اأج���ره  عليه  يتقا�سى 
يجعل املوظف مي�سي اأكر من �سنة بعداكتمال مدته يف املرتبة 
تت�سبب فيه جهة  ،وه��ذا  ب��دون ترقية ول حوافز  التي هو فيها 
العمل فلي�ض لديها اآلية وا�سحة وتعي�ض يف تخبطات وتراكمات 
مع ال�سنني جعلت هذا الأمر يحدث للكثر من املوظفني وجعلت 
هناك تكد�ض يف املوظفني وقلة يف الوظائف ، ومن هنا يجب اأن 
ت�سعى اإدارات املوارد الب�سرية يف كافة القطاعات احلكومية بحل 
هذه املع�سلة واإيجاد طرق بديله جتعل جميع املوظفني �سوا�سية 
عند املفا�سلة يف الرتقية وهذا ل يتحقق اإل بوجود اآليةوا�سحة 

ودقيقة لرتقية املوظفني واإيجاد فر�ض وظيفية اأكر.

محمد ابراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام ترقيات.. ومحاضر

ب���ي���ن���م���ا اأن��������ا اأ������س�����ر يف م����ط����ار امل���ل���ك 
بوابة  نحو  بجدة  ال���دويل  عبدالعزيز 
املغادرة للرحلة املتجهة اإلى مدينة اأبها 
وعندما  قليلة،  دقائق  تاأّخرت  والتي   ،
ال��ط��ائ��رة واق��رتب��ت من  ���س��ع��دت �سلم 
موقع املقعد يف تلك الرحلة  فاإذا ب�سمو 
الأمر تركي بن طالل بن عبد العزيز 

يف اآخر مقعد يف درجة رجال الأعمال.
ب���ل ويف ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ري��ب��ة من 
ممر ال��رك��اب، وم��ن اأوائ���ل من جل�ض 
عليه  ي��ظ��ه��ر  ومل  ال���رح���ل���ة  ت��ل��ك  يف 
ر�سمي بحكم من�سبه وعمله،  مظهر 
ب����ل ومل ي���خ���ت���ِف ع����ن اأن����ظ����ار امل������اّرة 
املقيمني  اأو  امل��واط��ن��ني  ع��ن  وي��ن��ع��زل 
ل��ل�����س��الم ع��ل��ي��ه، وق���د رف�����ض اإغ���الق 

ع��ل��ى ���س��ف��اف امل�����س��ت��ق��ب��ل ت�����س��ري بي 
ال���ري���ح ح��ي��ث ل وج��ه��ة ل م���رف���اأ، ل 
طريق معلوم اإخفاق فاإخفاق فاإخفاق 
اأي��ن��م��ا ول��ي��ت وج��ه��ي اأي����ن ال��ط��ري��ق؟ 
اأكر ما كان  املكان؟ وما العمل!  وما 
تارة  م��وؤخ��را..  ويوؤرقني  ب��ايل  ي�سغل 
اأج�����د ن��ف�����س��ي ���س��ب��ورة م��رت��ق��ب��ة لغد 
اأنعتها  ل��وام��ة  متذمرة  وت���ارة  اأف�سل 
ب��ك��ل م���ا ت��ك��ره م���ن ���س��ف��ات، اأره��ق��ه��ا 

ه��ل  بحثنا ي��وم��اً م��ا ع��ن اح��د ي�ستمع 
ال��ي��ن��ا وي���ع���ي ح��اج��ات��ن��ا دون ق��ل��ق��ل يف 
احلديث او تردد يف ال�سوؤال، اأو حتى لو 
كنا يف حاجة ملعرفة اجلواب، فكيف لو 
م�سى احلديث بحوار نهايته ل حتمل  
لعلي  ال���رد،  او  ال�����س��وؤال  لعمق يف  فهماً 
نفتقده كثراً  لفن  وارك��ز  انبه  ان  هنا 
ال��ن��ادر  م��ن  واأ���س��ب��ح  احلا�سر  وقتنا  يف 
اهتماماً،  يعره  ل�سخ�ض   ت�ستمع  ان 
وهو فن )الإن�سات( الذي يعترب احلل 
الم��ث��ل والن��ق��ى ملعرفة م��ا يجول من 

الفكار و الآراء وتقدير الهتمامات.
ك��م��ا ان ه��ن��اك خ��ط��اء ك��ب��ر ج��داً 
ملم  ان��ه  وي�سن  ي�ستمع  م��ن  فيه  يقع 
ال���س��ت��م��اع  ان  متنا�سياً  م���ا،  مب��و���س��وع 

ال�ستارة الفا�سلة بني الدرجتني، ومل 
م�سافر  اأي  معه  يتحّدث  اأن  يرف�ض 
على تلك الرحلة وقد تلّقى الطلبات 
وارتباطاته،  اأعماله  م��ع  وال�سكاوى 
فما هو عذر اأي موظف اإداري يف اأي 
جهة حكومية؟ ولعل يف لقائه الأخر 
يف احل��د اجل��ن��وب��ي يف امل��وق��ع )خ�سم 
بعد  ع��ذر  لأح��د  وقوله»لي�ض  عنقار( 
اليوم« ما ينبي عن هّمة را�سخة نحو 
اأن  والت�سحيح، كما  للنه�سة  م�سرة 
اأو�سح خارطة طريق لأعماله  �سموه 
وم�ساريع  اأع��م��ال  على  الإ����س���راف  يف 
ويل  وتوجيهات  اأوام���ر  وف��ق  املنطقة 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ك��ث��را ب��ال��ت��ف��ك��ر.. اأن����ا وهلل احل��م��د 
ما  واأن  وق����دره  ب��ق�����س��اء اهلل  م��وؤم��ن��ة 
ب��اأر���ض غر ذي زرٍع  كتب يل لو ك��ان 
لأنبته من يقول لكل �سيء كن فيكون 
النف�ض  ���س��ي��ط��ان  ل��ك��ن��ه  -���س��ب��ح��ان��ه-، 
ويدخله  م�����س��اره  ع��ن  عقلك  ي�سرف 
يف م��ت��اه��ات و�سبل ل ن��ه��اي��َة ل��ه��ا.. ل 
م�ستقرا  له  وج��د  الياأ�ض  اأن  اأخفيكم 
يف ق��ل��ب��ي اأ���س��ب��ح��ت اأي���ام���ي ب��اه��ت��ة ل 
ل��ون لها ول طعم ل لهفة، ل �سغف، 
ل �سحكة �سادقة، ل اأ�سدقاء وحدي 
لها، حينها  �ساحل  بحور ل  اأغ��رق يف 
اإين   : ���س��وت  باأعلى  اأ���س��رخ  اأن  وددت 
اأح��د  ي��ده »ل  اأح��دك��م  اأغ���رق فليمدد 

على متن الرحلة »1844«

أجد نفسي صبورة

الكنز المفقود..

أهال بالحالمينمتطلبات في حياتك

محمد بن يعن اهلل 
طالب ماجستير في األدب والنقد

 رشا عليان الحويطي
طالبة ماجستير مختبرات طبية 

مداوي االحمري 
االعالم واالتصال 

كافة  م��ع  اجتماعه  يف  اهلل-  -حفظه 
ب��اأن��ه )ل��ن(  اأم��ن��اء وروؤ���س��اء البلديات 
)ل��ن(  و  الت�سميم،  يف  بخلل  ي�سمح 
و)ل���ن(  الإ�����س����راف،  يف  ب��خ��ل��ل  ي�سمح 

ي�سمح بخلل يف التنفيذ.
وق����د ت�����س��ّرف��ت )ول��ي�����س��ت امل���رة 
الأول�������ى( ب��ال�����س��الم ع��ل��ي��ه، وت��اأك��ي��د 
وت�سطر  ب�سخ�سه،  �سابقا  اإعجابي 
املتوا�سعة  والكلمات  ال�سطور  ه��ذه 
ع��ن ���س��م��وه، وق���د اأمل��ح��ت ل��ه بعنوان 
�ساألني  وعندما  امل��ق��ال،  لهذا  رم��زي 
ن�سره،  يتم  حتى  اإل��ي��ه  اع��ت��ذرت  عنه 
وي��ت��ل��ّخ�����ض ذل���ك يف ال���ع���ن���وان:»لم، 
ن��������ون« ت�������س���ّح���ح م�������س���رة م��ن��ط��ق��ة 

باأكملها! وقد فعلُت.

ي���اأب���ه ، وح����دك يف ه����ذا امل�������اأزق« ه��ذا 
م��ا ك��ان ي���ردده عقلي .. ذات ي��وم ويف 
يهم�ض  �سوتا  �سِمعت  املعتادة  خلوتي 
فاإنك  رب��ك  »وا���س��رِب حلكم  بداخلي: 
باأعيننا« يهم�ض تارة اأخرى:»ادعوين 
اأخ�����رى ب�سوت  اأ���س��ت��ج��ب ل��ك��م« م���رة 
اأع�����ل�����ى:»ول�����������س�����وف ي���ع���ط���ي���ك رب����ك 
فرت�سى« ل اأخفيكم كيف كان وقعها 
ع��ظ��ي��م��ا ع���ل���ى ق��ل��ب��ي ال������ذي ان���ف���رط 
حينها م��ن ���س��دة ال��ب��ك��اء، دع���وت اهلل 
م��ل��ي��ا واأحل���ح���ت ب���ال���دع���اء، ح��ي��ن��ه��ا.. 
كاأمنا يد مدت اإيل، انت�سلتني من هذا 

اجلب ودلتني الطريق! 
���س��ك��ن ج��ف��ن��ي، ن��ام��ت ع��ي��ن��ي ومل 

الرأي الجامعي

 غزالن القحطاني
 قسم إالعالم واال تصال

اللتي �ستنه�ض  امل�������س���اري���ع  اإح������دى  ن���ي���وم  م�������س���روع  ي��ع��ت��رب 
موقعها  خ��الل  م��ن  ال�سعودية  العربية  باململكة  بال�سياحة 
والتي  ال��ع��امل  �سياح  ل�ستى  املالئمة  وبيئتها  ال�سرتاتيجي 
ت�سعى اإ ليها روؤية2030 والذي اطلقها �سمو المر حممد بن 

�سلمان  حفظه اهلل ورعاه
املجال  وفتح  رائ��ع  عاملي  لنموذج  اململكة   بتحويل 
مل���الك ال�����س��رك��ات ورواد الع���م���ال ب��ف��ت��ح اأم���اك���ن ع��دة 
اقت�سادها  برفع  الخ��رى  ال��دول  �سراكات من  وك�سب 
وهو وجهة حيوية جديدة تقع يف �سمال غرب اململكة 

وي��ت��م��ت��ع ه���ذا امل�����س��روع ب��ع��دة م���زاي���ا اوًل ق��رب��ه��ا من 
ومنظومة  راٍق  حياة  ا�سلوب  اإي��ج��اد  ��ا  واأي�����سً ال���س��واق 
الو�سول  العامل  ل�سكان  وميكن  وترفيهية،  �سياحية 
للموقع خالل 8 �ساعات احلد املمكن وهنالك منطقة 
�سرما اللتي تعترب بوابة مل�سروع نيوم وهو اول م�سروع 
والردن  وه���ي م�سر  دول  ث���الث  وي��رب��ط  ا���س��ت��ث��م��اري 
على  و�سيطل  ك��م  ال��ف   26 م�ساحة  على  وال�����س��ع��ودي��ة 
م�ستقلة  امل�سروع  ه��ذا  وانظمة  الحمر  البحر  �ساحل 
الأول��ى  املرحلة  اأع��م��ال  و�ستنتهي  اململكة  انظمة  ع��ن 
من خليج نيوم يف 2020 و�ست�سهد اململكة تغراً كبر 
هي  نيوم  وتكون  التنمية  وعجلة  ال�سياحة  جم��ال  يف 

الوجهه الولى لل�سياح من كافة انحاء العامل.

ي��ك��م��ن يف ح�����س��ور اجل������وارح ك��ل��ه��ا من 
خ���الل م��الم��ح ال���وج���ه، ول��غ��ة اجل�سد 
والإي�����ح�����اأت الإي���ج���اب���ي���ة  ف��الإن�����س��ات 
ذك��اء  اك���ر  ال�سحفي  يجعل  ب��اأن��واع��ه 
ويجعل املذيع او املحاور اكر ا�ستنتاجاُ 
ل��الأ���س��ئ��ل��ة م��ن اج��وب��ة ال�����س��ي��ف، وهنا 
ا���س��رب م��ث��اٌل على ال��رج��ل ال��ذي جعل 
ه�����ذا ال���ف���ن �����س����راً ل��ن��ج��اح��ه وق���اع���دة  
لأع����م����ال����ه، ه����و م���ه���ن���د����ض احل��������وارات 
واأ�����س����ط����ورة الع�������الم احل����ي����ة  امل���ذي���ع 
ومقدم الربامج المريكي )لري كنج( 
ال���ذي اع���ار الن�����س��ات ك��ام��ل اهتمامه 
ك��ت��اب��ه ال�سهر  م��ن خ���الل حت��دث��ه يف 
تكون  قائال»لن  الت�سال(  فن  )اأ�سرار 
الإن�سات  حت�سن  م��امل  جيداُ  متحدثاً 

عل حمدثك« كما خ�س�ض ف�سل كاماًل 
عن هذا الفن.

ن��ع��ي  ان  ال�����واج�����ب ع��ل��ي��ن��ا  ف���م���ن 
ون�������درك م�����دى اه���م���ي���ة الن�������س���ات يف 
ال���ن���ا����ض متيقنني  ك���اف���ة  م���ع  ح��دي��ث��ن��ا 
ان الت�����س��ال اجل��ي��د ي��ع��ن��ي الن�����س��ات 
اجل��ي��د وان���ه ال�����س��الح مل��واج��ه��ة احل��رب 
الن�سات  ان  كما  والفكرية،  الف�سية  
وعالقات   او���س��ع  بفكر  حتظى  يجعلك 
ام��ن��ه يف ح��ي��ات��ك م��ن خ���الل الرت��ي��اح 
الذي متنحه للمتحدث حتى ولو كان 
والجت��اه��ات  الآراء  يف  اخ��ت��الف  هناك 
ال�سا�ض  ل��ك  يوفر  ثمني  كنز  فبيدك 
يف التعامل والدراك املجتمعي فاأح�سن 

ا�ستخدامه دائماً .

قلبي  ق��ر  الليلة،  تلك  �سيئا  ي��وؤرق��ه��ا 
وق�سيت  ك��ث��را  اهلل  ح��م��دت  وا�ستقر 
اأ�سفي  اأياما ط��وال على ه��ذا احل��ال.. 
على ال�سنني، على الأيام التي �ساعت 
على  اأ���س��ف��ي  ف��ي��ه��ا،  اهلل  اأن���اج���ي  ومل 
ماكنت  ع��ل��ي��ه��ا..  ق�����س��وت  ال��ت��ي  نف�سي 
اأع��ل��م اأن ب��ك��اء ���س��ادق��ا ب��ني ي���دّي اهلل 
�سيغر حايل اإلى حال اأح�سن، حال مل 
يخطر على بايل يوما لكن اهلل طيب 
ورح��ي��م..  بعباده  رفيق  وك���رمي،  معنا 
لذا ترفقوا باأنف�سكم، فما كان الرفق 
بعمل  �سحب  واإذا  زان���ه  اإل  ���س��يء  يف 
واأم������ل وح�����س��ن ظ���ن ب����اهلل ف���ال ب��اأ���ض 

عليكم وعلى ما توعدون.

زهراء آل صويان
االقتصاد المنزلي

يف هذي احلياة عليك متطلبات واأمور ينبغي مراعاتها لي�ض للعبث 
نف�سك  فقط  اأج��ل  م��ن  اأن��ت  تديرها  ���س��وؤون  هناك  حياتك اإمنا  يف 
افنيته!  فيما  بوالديك! عمرك  برك  بربك!  �سلتك  منها:  ل غر 
�سبابك، هرمك، ماذا �سنعت لليوم! ماذا �سنعت للغد! ماذا تعلمت؟ 
م��اذا فعلت  اإل��ي��ه،  الو�سول  م��اذا تريد  م��ه��ارات!  اكت�سبت م��ن  م��اذا 

مبخططاتك هل اأجنزتها؟
نف�سك ومن  اول ثم ر�سى  به ر�سا ربك  تنال  �سيء  للم�ستقبل  ا�سنع 
دونها  من  حياة  فال  حياتك  يف  اأ�سا�سي  مك�سب  تعد  املتطلبات  ه��ذه  حولك 
دعونا نتناول ماهي متطلبات احلياة ؟! هي متطلبات قانونية  ت�سمل على 
قانون )مبداأ( يف اإدارة حياتك يف اإدارة �سوؤونك ، يف اإدارة خمططاتك ، يف اإدارة 
م�ستقبلك، يف اإدارة جناحك، ن�سر بها يف احلياة على مدار الأيام ،متطلباتنا 

هو  للقمة  للو�سول  �سرك  لن  وم�سيء  م�سرق  مل�ستقبل  تقودنا  التي  ه��ي 
مراعاة  ت�سمل  فاأمورنا  تكمله،  ان  بد  ل  حياتك  يف  متطلب  لك  يجعل  من 
جعلنا  فهل  مت�سارعة  الأي��ام  م�ست  وك��م  فكم  وظروفنا،  حياتنا  متطلباتنا 
اأجلها، لن متطلباتنا هي نظام يف احلياة، ن�سر  للغد متطلبات ن�سر من 
الأجمل، هو  يكون غدنا هو  اليومية، حتى  واإجنازاتنا ومهامنا  به طريقنا 
اأن نحر�ض لن يكون لنا متطلبات يومية  الأن�سب لذلك لبد  الأرق��ى، هو 
كي نحققها  حتى يكون لنا هدف ن�سعى لتحقيقه من خالل هذه املتطلبات، 
ف�سارعوا يف مهامكم واإجنازاتكم، واجعلوا ليومكم قدرا كبرا من التخطيط 
يف  جدولته  م��امت  مراجعة  علينا  ينبغى  ل��ذل��ك  م��ات��ري��دون،  اإل���ى  للو�سول 
�سفحاتنا ل ننتظر الرتاكم الداخلي يف عواطفنا ،يجب ان ننه�ض من جديد 
ب�سغفنا،  نهتم  ان  بد  ل  والتطور   التقدم  من  املزيد  يتطلب  م�ستقبلنا  لن 
فقط  مانريد،  �سنواجه  ملهامنا  فبتخطيط  بيدينا  مهامنا  لجن��اح  وال�سعي 

نحتاج لهتمام وبذل جهد م�ساعف  لن�سل ملهمتنا  التي نريدها !
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بانوراما

م���ا ي�سطلح  اأو  احل���دي���ث���ة  الع������الم  و����س���ائ���ل  ع���رف���ت  ل��ق��د 
بفعل  كبرة   حت���ولت  اجل��دي��دة«  ب���»امل��ي��دي��ا  ت�سميتها  على 
الوظيفية  وكينونتها  كيانها  م�ست  الت�سال  تكنولوجيات 
والبنيوية وخا�سة خطابها العالمي الذي �سهد تغيرات 
يف خ�سائ�سه ووظائفه التي كانت نتيجة منطقية لتحوله 
ال��ذي كان مييز  الإعالم   الأحيان من غر�ض  يف كثر من 
الذي  التزييف والت�سليل  اإلى غر�ض  املجتمع  واقعه داخل 
بعد  خا�سة  كبر  ب�سكل  والوظيفي  البنائي  بعده  يتجاوز 
ال�سيمائية  �سياقاته  وحت��دي��د  القيمية  عنا�سره  اكت�ساف 
ت�ستغل  فعالة  اأداة  لي�سبح  ال�ساملة  منظومته  ت�سكل  التي 
يف  معنوية  اأو  م��ادي��ة  نفعية  ومنطلقات  اأه����داف  خل��دم��ة 
الراأي  الربح وتوجيه  ال�سلة بتحقيق  خمتف املجالت ذات 
اأو �سيا�سية مثل  العام لأغرا�ض متعددة قد تكون ع�سكرية 
اقت�سادية  اأو  الأزمات   فتيل  واإ�سعال  للتظاهر  التحري�ض 
اأو اإيديولوجية اأو ثقافية وغرها... ، وبالتايل مل ي�سبح  
الع�����الم يف ه����ذا ال�����س��ي��اق اجل���دي���د ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي دع��ام��ة 
لالت�سال فقط بل تعدى ذلك امل�ستوى اإلى اأن يكون اأي�سا 
اإل��ى  اإ�سافة   وظيفته  تتمثل  اإيقونيا  خطابا  ب��ارز  وب�سكل 
الت�سال يف الإقناع والتاأثر من خالل القيم والرموز التي 
يحملها والتاأويالت اأو القراءات التي ي�سكلها يف الذهن ليتم 
ت�سليل اأو توجيه اجلماهر نحو اجتاهات ومواقف معينة 
وبالتايل   ، بعينها  خمتارة  وم��درك��ات  معلومات  خ��الل  من 
جامدة  عامة  قوالب  يف  والأح���داث  والأف��ك��ار  النا�ض  و�سع 
اأو   ، اأو حتري�سية  اأو مواقًف عاطفيًة  اآراء  مب�سطًة،  متثل 

اأحكاما م�سبقة.
متعمد  ت�سويه  خالل   م��ن  ي��ت��م  الإع���الم���ي  الت�سليل  ه���ذا 
للحقائق، والتعميم املفرط، غري م�شتند اإلى �شدق الواقع، ويعد 
هذا من اأ�سّد ما يتعر�ض اإليه الب�سر يف هذا الع�سر احلديث من 
ظلم وطغيان من طرف هذه امليديا ، ومما يزيد من خطورة هذا 
اأية  التحقق من  اأنه ل ميكن لالإن�سان  امل�سوه والكاذب،  اخلطاب 
الرئي�سي  املوجه  ليكون  ال�سخ�سية،  اخل��ربة  خالل  من  معلومة 
والديانات  والثقافات  وال�سعوب  ال���دول  ع��ن  وامل��واق��ف،  لالأفكار 

والأ�سخا�ض وغرها ..
للنا�ض قد مهد  الإدراكية  للطاقة  فاحتالل هذا اخلطاب 
الن�سغال  وب��ال��ت��ايل  للمجتمعات،  ال��ع��ام  )امل��خ��ي��ال(  لخ����رتاق 
اأي عبور  ال��وع��ي،  امل��خ��ب��وء ع��ل��ى  اإل���ى هيمنة  ال��ذه��ن��ي و���س��ول 
معرفيا  وع��اء  لت�سبح  ال��الوع��ي  جم��ال  اإل��ى  املند�سة   الر�سالة 
ال����دللت والإي���ح���اءات وال���رم���وز التي  مم��ل��وء مبجموعة م��ن 
تعمل على تعليب الوعي من خالل ر�سائل رمزية غر مبا�سرة 

تفر�سها البنية التقنية.
)غو�ستاف  الفرن�سي   امل��ف��ك��ر  ي�سر  الإط����ار  ه���ذا  ويف 
لوبون ( يف كتابه )�سيكولوجية اجلماهر( الى اأن الإن�سان 
اأ�سبح يفكر فقط من خالل هذا اخلطاب الإعالمي الذي 
البعد  اأن��ه بعيد كل  الرغم من  الواقع على  ي�سكل يف ذهنه 
التي  والتعديالت  الت�سوهات  بفعل  احلقيقي«  »الواقع  عن 
اأن  ف��وك��و«  »مي�سال   الفيل�سوف  ي��ق��ول  واأي�����س��ا  ب��ه،  اأحل��ق��ت 
زمن  تعي�ض  امليديا  ه��ذه  ظ��ل  يف  الآن  اأ�سبحت  املجتمعات 
، فقد حتولت  التزييف  �سلطة  الناعم من خالل  الت�سليل 
ولكن  ال�سور  وت�سكيل  امل�ساهدة  اإلى جمتمعات  فقط  لي�ض 
 ، ومعولبة  خا�سعة  جمتمعات  اإل��ى  ال��وق��ت  نف�ض  يف  اأي�سا 
بحيث اأ�سبح الأفراد موجودون فيها رهائن داخل منظومة 

الروؤية الكلية لهذه الو�سائل الإعالمية احلديثة.
ويف هذا ال�سياق فقد انحرفت هذه امليديا اجلديدة عن 
وظيفتها الأ�سا�سية، يف نقل الواقع ون�سر الوعي واحلقيقة 
اآليات  اإي��ج��اد  ���س��رورة  م��ن خ��الل  ل��زام��ا ت�سحيحها  ف�سار 
وتنظيمه  وحت��دي��ث��ه  املجتمع  لعقلنة  حم���ورا  منها  جتعل 
القيم  ملتطلبات  ت�ستجيب  وم��ع��اي��ر  اأ���س�����ض  وف��ق  وت��ن��وي��ره 
تفعيل  على  تعمل  وتكر�ض دميقراطية وظيفية  والأخ��الق 

الت�سال داخل املجتمع لتحقيق ا�ستقراره وتوازنه.

الميديا الجديدة 
وظاهرة العولبة..!

ال���ف���رو����س���ات ه����ي اأ����س���غ���ر ال��ك��ائ��ن��ات 
كان  واإن  الإن�سان  يعرفها  التي  احلّية 
هذه  ومثل  امل��ج��ردة،  بعينه  يدركها  ل 
ت��ع��ّد ول حت�����س��ى واهلل  امل��خ��ل��وق��ات ل 
���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى ي����ق����ول:».. وي��خ��ل��ق 
دّلنا  وال��ذي  تعلمون«)النحل:8(،  مال 
نتعّرف  اأن  قبل  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  على 
�سورة  الب�سر يف  على  تاأثره  هو  عليه 
اأعرا�ض مر�سّية عنيفة بعد اأن ي�سيطر 
ع��ل��ى خ��الي��ا اجل�����ش��م، وي���وّج���ه ن�شاط 
اخلاليا لإنتاج املزيد منه هو، واجل�سم 
���س��وى جهاز  اأم���ر نف�سه  ل مي��ل��ك م��ن 
اأم����ام هجمة  ان��ه��ار  اإذا  ال���ذي  م��ن��اع��ت��ه 

الفرو�ض تكون نهايته حمتومة.
ال���ف���رو����ض  ه�����ذا  ه���ب���ط  م����ا  اأول 
ال�����س��ني وب����داأ يف الظهور  ب���اأر����ض  ك���ان 
ونظرا  ال��ع��امل  مناطق  م��ن  الكثر  يف 
الب�سرية  النف�ض  على  املميت  لتاأثره 
ف����اإن ال��ع��امل اأخ����ذ الأم����ر ع��ل��ى حممل 
اجل���ّد ف��راأي��ن��ا احل��ي��اة ت��ك��اد ت��ت��وق��ف يف 

وانت�سر  الأخالقي  الف�ساد  ظاهرة  املنظمات  اهملت 
ب�سكل ملفت لالأنظار، غر مدركني مدى خطورته 
ب�سكل مبا�سر اأو غر مبا�سر على املجتمع، وان�سغال 
والإداري  امل��ايل  الف�ساد  معاجلة  بكيفية  املنظمات 
الف�ساد الأخالقي هو  اأن  وال�سيطرة عليه، وتنا�ست 
الركيزة املغذية جلميع اأنواع الف�ساد داخل املنظمة، 
الف�ساد  ل��دي��ه��ا  منت�سر  منظمة  اإل���ى  ال��ن��ظ��ر  فعند 
اأو الإداري اأو غره، بال �سك �سببه الأول هو  املايل 

النفالت الأخالقي.
اأ�سا�سي وج��وه��ري يف حياة  الأخ���الق ه��ي ج��زء 
الأخالقية  القيم  وتدهور  وا�ستقرارها،  املجتمعات 
لدى الأفراد �سيوؤدي حتما اإلى ف�ساد املجتمع وزوال 
بريقه وقوته، وف�ساد الأخالق يبداأ من الفرد نف�سه، 
املجتمع  يف  وينت�سر  �سي�سري  وجت��اه��ل��ه  وب��اإه��م��ال��ه 
وب�سدة  وع��ل��ي��ه يحتمل  ال���ه���واء،  ك��ال��داء يف  ب��اأك��م��ل��ه 
من  وغ��ره  وامل���ايل  الإداري  الف�ساد  وانت�سار  وق��وع 
اأنواع الف�ساد التي تهدد املنظمات واملجتمعات وتنذر 

بانهيارها.
���س��ل��وك��ي��ات غر  ب�����س��ك��ل م�ستمر  ي���رى  م���وّظ���ف 
اأخالقية مبقر عمله من قبل زمالئه، عدم الحرتام 

�سلوكيات  الأم��ر  بداية  يف  وا�ستنكر  والغ�ض،  الكذب 
امل��وّظ��ف  زم���الءه وب��ق��وة، وب��ع��د ف��رتة زمنية تطبع 
ي�ستنكرها،  ال�سلوكيات وتكيف معها ومل يعد  بهذه 
اأ�سبحت  وعليه  بيته،  ويف  منظمته  يف  ومار�سها  بل 
املوظفني  لفتقار  وم��ايل  اإداري  ف�ساد  بها  املنظمة 

لالأخالقيات وف�سادها.  
امل�سكلة  تلك  لعالج  يتوجب  ال��ق��ول،  وخال�سة 
لبد اأن يهتم الفرد باإ�سالح نف�سه والعتناء ب�سلوكه، 
اأخ وغره، وقيام  فهو يوؤثر فيمن حوله زميل جار 
لل�سلوكيات  م��دون��ة  بو�سع  املنظمات  يف  ال��ق��ي��ادات 
ب�سكل  الأخالقي  بالتدريب  والهتمام  الأخالقية، 
دوري، حتلي القيادات بالأخالقيات املثالية ليكونوا 
ملرتكب  ال��ف��وري  العقاب  باأخالقهم،  يقتدى  ق��دوة 
املخالفة الأخالقية »فمن اأمن العقاب اأ�ساء الأدب«، 
لها  ومل��ا  تكرارها  ملنع  املخالفة؛  مع  العقاب  وتكافوؤ 

من اآثار �ّسلبية على املنظمة واأدائها.

دروس من الفيروس

الفساد األخالقي وتبعاته

أ.د. علي سعيد القحطاني
كلية الطب 

مناطق ال�سني التي حّل بها الفرو�ض 
يف  كبرين  م�سفينْي  ال�سينيون  واأن�ساأ 
ب�سع اأيام ل�ستيعاب اأعداد امل�سابني به 
وتفّننت امل�سانع يف انتاج قناع للوجه ل 
يت�سرب منه الفرو�ض واأعلنت كل دول 
منافذها  يف  ال��ط��وارئ  تقريبا  ال��ع��امل 

وبالذات للقادمني من ال�سني.
م���ا ال�����ذي دف����ع ال��ن��ا���ض ل��ل��ه��رول��ة 
ي��ح��م��ون اأن��ف�����س��ه��م م��ن ���س��يء مل ي��روه 
واإمن����ا ���س��اه��دوا اآث����اره ف��ق��ط يف ���س��ورة 
م���ر����ض وع���ج���ز وم������وت؟ وم����ا ال��ع��ربة 
ال���ت���ي ي���ق���دم���ه���ا ل���ن���ا ه�����ذا ال���ف���رو����ض 
لنا  واأق��ران��ه؟ وهل هناك حكمة ميكن 
ا�ستخال�سها من ظهور هذا الفرو�ض 

يف ال�سني؟          
ل ي�سّدق الإن�سان �سيئا اإل اإذا راآه 
راأي العني وهو واإن مل يب�سر الفرو�ض 
بعينيه فاإنه يعلم علم اليقني بوجوده 
ب�سبب ما يراه من اآثاره على امل�سابني 
ب���ه و���س��اأن��ه يف ذل���ك ����س���اأن الأك�����س��ج��ني 

يحيط بالإن�سان من كل جانب وي�سعر 
ت��اأث��ره على  ب���اردا وح���ارا وي�ساهد  ب��ه 
الأ���س��ج��ار والأم�����واج ورف��رف��ة الأع���الم 
وكل هذا ول ي�ستطيع اجلزم باأنه راأى 
وج��وده  ل��ول  وال��ذي  نف�سه  الأك�سجني 

مل يكن الإن�سان �سيئا مذكورا.
اأب�����������دا وج������ود  اأح����������د  ي����ن����ك����ر  ل 
اأ�سباههما  اأو  اأو الأك�سجني  الفرو�ض 
رغ����م ع����دم امل��ع��اي��ن��ة ب��ال��ب�����س��ر واإمن����ا 
�سواء  وامللمو�سة  الظاهرة  باآثارهما 
ك����ان م��ث��ق��ف��ا اأو ج��اه��ال و����س���واء ك��ان 
اإليه  وّج��ه��ت  واإل  ملحدا  اأو  متدّينا 
ت��ه��م��ة ال��غ��ب��اء اأو ال��ق�����س��ور ال��ذه��ن��ي، 
يّدعي  اأن  اأ�ستنكر  بل  اأ�ستغرب  لكني 
اإن�سان ما يعي�ض ويرتعرع على �سطح 
هذا الكوكب حماطا مبظاهر احلياة 
م��ن اأن��ه��ار وب��ح��ار وم���زروع���ات، وم��ن 
ح���ي���وان���ات ع��ل��ى الأر�������ض اإل�����ى ط��ي��ور 
حت���ّل���ق يف الأج����������واء، وم�����ن ب�����س��ات��ني 
اإلى �سحاري مقفرة  ووديان خ�سراء 
جرداء، ومن ليل ونهار و�سم�ض وقمر 
وجاذبية ل يراها، واأق��رب من ذك يف 
الإب��داع  يتج�ّسد  حيث  ويدنه  ج�سمه 
خمتلفة  اأع�ساء  بني  �سوره  اأبهى  يف 
واأج���ه���زة م��ت��ن��وع��ة وخ��الي��ا م��ت��ع��ددة، 
بني كمال عمليات ف�سيولوجية ودقة 
اأن�ساأ  اأن��ه  لدرجة  كيماوية،  تفاعالت 
يدُر�ض  واجلامعات  واملعاهد  املدار�ض 
وبعد   .. نف�سه  يف  ويغو�ض  حوله  م��ا 
هذا الكّم الهائل الكثيف من املظاهر 
وال�����س��واه��د وال��رباه��ني ي��اأت��ي ويقول 
الفكر  لهذا  تبا   .. كّله  لهذا  خالق  ل 

وبوؤ�سا لهذا ال�سالل.
ي��ب��نّي اهلل  "كذلك  ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول 
لكم الآيات لعلكم تعقلون" )النور:61(، 
اأف���ال  اأن��ف�����س��ك��م  "ويف  وي���ق���ول ت��ع��ال��ى: 
تب�سرون" )ال��ذاري��ات:21(، وقد يكون 
له دللة  بال�سني  بدء فرو�ض كورونا 
اأن  العني فهو در���ض نرجو  ل تخطئها 
فال  ناحية،  من  اأك��ر  يف  منه  ن�ستفيد 
يزال املعتقد ال�سائد بال�سني هو الفكر 
الإحل����ادي وه��ا ه��و ك��ورون��ا ج��اء يذّكر 
القوم هناك باأنه مهما بلغتم يف العلوم 
هذا  خلق  جوهر  بديهية  فاتتكم  فقد 
الكون وخالقه رّب العر�ض العظيم وقد 

اآن الوقت لتدركوا هذه احلقيقة.

إيمان هيف بن وارد
كلية االعمال

الرأي الجامعي
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أكاديميا
الدكتورة والء بدوي:

االكتئاب يقف خلف إحساس اإلنسان بالعجز والكسل
عائشة الكبيبي،

درة الحمادي
 

اأك�������دت اأ�����س����ت����اذة ع���ل���م ال��ن��ف�����ض 
النف�سي  وال��ع��الج  الإكلينيكي 
امل�ساعدة بكلية الرتبية والآداب 
ب����دوي حممد  ولء  ال��دك��ت��ورة 
بدوي اأن التكا�سل يعد نوع من 
يعرتي  ال��ذي  والتثاقل  الفتور 
مبا  قيامه  دون  ليحول  ال��ف��رد 
بالعمل  يقوم  يجعله  اأو  يحب، 
ال�����س��ع��ور  ودون  و���س��ي��ق  ب��ب��طء 
ب���احل���م���ا����ض، م�����س��رة اإل�����ى اأن 
يعانون من اخلمول  الكثرون 
دون  ي��ح��ولن  ال��ل��ذان  والك�سل 
الطبيعية،  حياتهم  ممار�ستهم 
ويرجع ذلك اإلى اأ�سباب نف�سية 
كالكتئاب اأو ج�سدية كاأمرا�ض 

الغدد. 

أسباب الكسل النفسية 
م���ع  ح����دي����ث����ه����ا  يف  وك���������س����ف����ت 
ال��ع��دي��د من  ه��ن��اك  اأن  »اآف�������اق« 
ب�سورة  تت�سبب  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
اأ����س���ا����س���ي���ة يف ال���ك�������س���ل ك�����ن��ق�����ض 
بالنف�ض،  والتقدير  ال���ث���ق���ة 
ال�����ذات�����ي امل���ن���خ���ف�������ض، ون��ق�����ض 
امل���ع���رف���ة وال����ت����دري����ب، وف���ق���دان 
الن�ساطات،  مبختلف  اله��ت��م��ام 
اأو ع���دم الع��ت��ق��اد ب��ج��دوى تلك 
»ي��رج��ع  الن�ساطات،  وقالت: 
اخلمول  ظ��اه��رة  النف�ض  علماء 
لدى الإن�سان اإلى اأ�سباب نف�سية 
ب��الك��ت��ئ��اب؛  بع�سها  يتعلق  ق��د 
ال�سبب  يعد  الك��ت��ئ��اب  اإن  حيث 
ال��رئ��ي�����س��ي والأه��������م لإح�����س��ا���ض 
والك�سل،   اأو  بالعجز  الإن�����س��ان 
ا�سطرابات  م��ن  يكون من��ط  ق��د 
ال�������س���خ�������س���ي���ة ك���ال�������س���خ�������س���ي���ة 
متيل  التي  التجنبية  النزوائية 
ل���ل���ب���ع���د ع�����ن الآخ������ري������ن وع�����دم 
الجتماعية  احلياة  يف  امل�ساركة 
كذلك ع��دم وج��ود ه��دف وا�سح 
وب���ذل  لتحقيقه  ال���ف���رد  ي�����س��ع��ي 
اجل��ه��د م��ن اأج��ل��ه يجعل ال��ف��رد 
اإن�������س���ان ك�����س��ول م��ت��خ��اذل مييل 
ن�شاط  لأي  وال��ت��ج��ن��ب  ل��ل��ع��زل��ة 

اجتماعي يقرتب منه«. 

أعراض الخمول 
واأ����س���ارت اإل���ى اأن ه��ن��اك اأع��را���ض 
ك�����ث�����رة لإح���������س����ا�����ض الإن�����������س�����ان 
باخلمول؛ اأهمها الإرهاق والتعب 
لفتة  بالنوم،  الدائم  والإح�سا�ض 
مر�سية  اأ����س���ب���اب  ه��ن��اك  اأن  اإل����ى 
ب��اخل��م��ول  نف�سية  تت�سبب  غ���ر 
ال��ت��ي دون قيام  ال��غ��دد  ك��اأم��را���ض 
ب�سكل  اليومي  بن�ساطه  الإن�����س��ان 

طبيعي. 
طبية،  ناحية  »من  واأ�سافت: 
يعودان  قد  والك�سل  ف��اإن اخلمول 
ال��دم  م��ر���س��ي��ة؛ ك�سعف  لأ���س��ب��اب 
وخلل  ب12  ف��ي��ت��ام��ني  يف  ون��ق�����ض 
يتعلق  وقد  اجل�سم،  هرمونات  يف 
باأمرا�ض الغدد اأي�سا والك�سل بكل 
اأعرا�سه،  تعددت  ومهما  اأ�سبابه، 
وتفاوتت تاأثراته، حقيقة قائمة 
واق����ع����ه يف ن��ف��و���س��ن��ا ل���ه���ا ف��ع��ل��ه��ا 
اأع��م��ال��ن��ا  ون���وع  ح��ج��م  يف  ال�سلبي 
واإجن����ازات����ن����ا وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ن���ا، 
م��ع��ه كحقيقة  ال��ت��ع��ام��ل  وي��ن��ب��غ��ي 
واقعية حتتاج حلل، وي�ساعدنا يف 
والو�سائل  الأه���داف  ذل��ك حتديد 
ومتابعة حتقيقها والبحث الدائم 
يف امل�ساعر التي تبعث فينا الرغبة 
والرغبة  احلياة  يف  ال�ستمرار  يف 
يف الإجن�����از، م��ث��ل م�����س��اع��ر احل��ب 

والنتماء«. 

تغيير السلوكيات 
غ��ر  احل����ي����اة  اأن من����ط  واأك���������دت 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة؛ ك���ال���ن���وم ل�����س��اع��ات 
كثرة وال�سهر والعادات الغذائية 
اخلاطئة تعد من م�سببات الك�سل 
عالج  اأن  اإل��ى  منوهة  الرئي�سية، 
ه�����ذه امل�������س���ب���ب���ات ي����ك����ون ب��ت��غ��ي��ر 
ال���ع���ادات وال�����س��ل��وك��ي��ات اخل��اط��ئ��ة 
ع��ن��د الإن�������س���ان؛ ك����اأن ي��ع��ت��اد على 
�سبط �ساعة نومه، وحت�سني منط 

الغذاء ليكون �سحيا. 
وق���������ال���������ت: »مي�������ك�������ن ع�����الج 
على  بتعويدها  الإن�سانية  النف�ض 
ال���ن���وم وال���س��ت��ي��ق��اظ يف ���س��اع��ات 
حم�����������ددة، وحت���������س����ني ال������ع������ادات 
ال��غ��ذائ��ي��ة، ومم���ار����س���ة ال��ري��ا���س��ة 
ب���ان���ت���ظ���ام،  ووج���ود الأ����س���دق���اء، 
وع����م����ل ب����رن����ام����ج ي����وم����ي حم���دد 

لالأهداف«. 
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الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار
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 عبداهلل األسمري
  

ال���ط���الب يف ح�سور  ع���دم ج��دي��ة 
التي  التعريفية  وال���ن���دوات  ال��ل��ق��اءات 
تقيمها جميع الكليات قد ي�سكل حالة 
الدرا�سية  الطالب  م�سرة  يف  �سبابية 
، ه��ذا م��ا ذك���ره الأ���س��ت��اذ حممد خالد 
خالد  امللك  بجامعة  املحا�سر  اجلعيد 
ورئي�ض  الآيل  بكلية احلا�سب  املحا�سر 
وح����دة ال���ط���الب والإر�����س����اد ال��ط��الب��ي 
اأجرته  بالكلية يف احل��وار التايل الذي 

مع �سحيفة )اآفاق (. 

محمد الجعيد:
زيارة الطالب للمرشد األكاديمي بشكل دوري مهمة لتخطي العقبات

ــك في  ــت ــداي ــت ب ــان كــيــف ك
تحديدًا  التعليمية  المسيرة 

المرحلة الجامعية؟ 
ب����������داأت ال����رح����ل����ة مب���������س����األ����ة اخ���ت���ي���ار 
التخ�س�ض، فهي م�سرة مل تك �سهلة، 
كانت  واإمن���ا  �سدفة،   حم�ض  ولي�ست 
ومفا�سلة،   وا���س��ت�����س��ارة  درا����س���ة،  ب��ع��د 
وك����ان ال��ع��ام��ل الأه�����م ف��ي��ه��ا اأن اخ��ت��ار 
ق���درات���ي  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب  التخ�س�ض،  
ال�سيء  والعلمية، فتحقق هذا  العقلية 

يف تخ�س�ض نظم املعلومات.

تعليمية  مرحلة  أصعب  ماهي 
واجهتك ؟ وكيف تخطيتها ؟ 

اأ���س��ع��ب امل���راح���ل ال��ت��ي م��ري��ت، تتمثل 
يف م��رح��ل��ت��ني، الأول�������ى ع��ن��د اخ��ت��ي��ار 
ال���ت���خ�������س�������ض امل���ن���ا����س���ب ع���ن���د دخ�����ول 
ب��ع��د  اإل  ذل�����ك  ي������اأت  ومل  اجل����ام����ع����ة، 
اأ�سحاب  وا�ست�سارة  البحث،  من  رحلة 
اهلل  حفظه  ال��وال��د  اخلربة ،وم�ساعدة 
مع  ان�سجاما  الأك��ر  امل�سار  حتديد  يف 

قدراتي العلمية. 
وال���ث���ان���ي���ة ب���ع���د ال����ت����خ����رج، ح��ي��ث 
الزمالء  لالإعادة مع عدد من  ر�سحت 
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  درا�سياً،   املتفوقني 
وجود عرو�ض عمل اأخرى، اأف�سل من 
الإعادة  اأين ف�سلت  اإل  املادة؛   الناحية 
يف  والتعمق   درا�ستي،  باإكمال  لرغبتي 
اأكرب، ول  ب�سكل  املعلومات  نظم  جمال 

ك���ان���ت بني  امل��ف��ا���س��ل��ة  اأن   ����س���راً  اأذي������ع 
الإع������ادة، وال��ع��رو���ض الأخ�����رى �سعب 

جداً.
  

في  صعوبات  واجهتك  هل 
تعليم طالبك عن بعد؟ 

ب��ف�����س��ل اهلل ي��وج��د ل��دي��ن��ا ب��اجل��ام��ع��ة 
اأع�ساء  من  �سواء  عالية جداً،   كفاءات 
جميعهم   ، الطالب  اأو  التدري�ض  هيئة 
قادرين على جتاوز اأي مرحلة �سعبة ، 
اأي�ساً يوجد العديد من املواد باجلامعة 
اإلكرتوين  ب�سكل  م�سبقاً  تدر�ض  كانت 
لدينا  التعليمي  النظام  وك���اأن  كامل،  

اأعادنا لهذه املرحلة .  

مرحلة  في  تجربتك  عن  حدثنا 
االبتعاث في جامعة ميتشغيان 

العريقة ؟ 
يف بداية البتعاث كانت اللغة الإجنليزية؛  
ل��غ��ال��ب��ي��ة الطلبة  ال��وح��ي��دة  ال��ت��ح��دي  ه���ي 
ال�سعوديني ،  واأنا من �سمنهم ، واأدركت باأن 
 ، البتعاث  ال�سنوات يف  اأه��م  اللغة من  �سنة 
حيث اأنها الأ�سا�ض لكل ما �سياأتي بعد ذلك 
اأية  اأواج��ه  اأم��ا من الناحية العلمية ، فلم   ،
اأن  نظام التعليم  م�ساكل، ول يخفي عليك 
يف الوليات املتحدة متطور وحمفز للتفوق.

ما لذي يمكن أن تقدم وحدة 
للطالب؟  واإلرشـــاد  التوجيه 
المعوقات  أكــثــر  ــي  ــاه وم

تستقبلها  التي  والمشكالت 
الوحدة ؟ 

تعنى  الطالبي  والر���س��اد  التوجيه  وح���دة 
مبتابعة �سوؤون الطالب ، ودرا�سة اأو�ساعهم،  
اأو  ال��وح��دة  ، فهي  مل�ساكلهم  واإي��ج��اد حلول 
للطالب يف اجلامعة. فمن  الأق��رب  اجلهة 
م�ساكل  م��ع��اجل��ة  ال��وح��دة  خ��دم��ات  �سمن 
واملالية،   والنف�سية  الجتماعية  ال��ط��الب 
وال��ت��ع��ر الأك���ادمي���ي ال���ذي ق��د ي��ك��ون اأح��د 
اللقاءات  اإقامة  اأي�سا   ، امل�ساكل  هذه  نتائج 
الطالب  توعية  �ساأنها  التي من  وال��ن��دوات 
ذكر  ما  واملهم يف كل  املجالت،   يف خمتلف 
الطلبة  م��ع��ل��وم��ات  ���س��ري��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

املراجعني للوحدة .  
وامل�ساكل  للمعوقات  بالن�سبة  اأما 
ال���ت���ي ن�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا ع��ل��ى م����دى ال�����س��ب��ع 
����س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة ،  ك���ان���ت غ��ال��ب��ي��ة 
الزيارات للوحدة ، هي حالت طالبية 
بال�سماح  ال��وح��دة  من  تو�سيات  تريد 
وم��ن   ، درا�سي   ف�سل  ع��ن  ب��الع��ت��ذار 
وج��ه��ة ن��ظ��ري امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى جتربتي 
اإمل��ام  اأوًل ع��دم  ذل��ك  ال�سبب وراء  اأن  ؛ 
ال���ط���الب ب��اأن��ظ��م��ة ول���وائ���ح ال��ك��ل��ي��ة ؛ 
ال��ن��اجت ع��ن ع���دم  ج��دي��ة ال��ط��الب يف 
التعريفية  والندوات  اللقاءات  ح�سور 
ال����ت����ي ت��ق��ي��م��ه��ا ال���ك���ل���ي���ة يف خم��ت��ل��ف 
وح��دات��ه��ا ، وث��ان��ي��اً ع��دم زي���ارة املر�سد 
وال���ذي   ، م�ستمر  ب�����س��ك��ل  الأك����ادمي����ي 
ب����دوره ق��د ي�����س��اع��د ال��ط��ال��ب يف ر�سم 

خطته الدرا�سية ب�سكل �سحيح.

ــف يــجــد الــطــالب  مــتــى وكــي
المساعدة والتوجه من  وحدة 

اإلرشاد الطالبي؟ 
اخلا�ض  باملكتب  زيارتي  الطالب  باإمكان 
بوحدة التوجيه والإر�ساد خالل ال�ساعات 
ك��ل��ي��ة  يف  جن����د  وب���امل���ن���ا����س���ب���ة  املكتبية،  
احلا�سب الآيل دعم كبر وم�ساندة ، من 
اآل  علي  دكتور  الكلية  عميد  �سعادة  قبل 
قروي ، و�سعادة وكيل الكلية دكتور اأمين 
اأي�سا  م�ستمر  وتوا�سل  ودع��م  قحم�ض،  
من قبل مركز التوجيه والر�ساد بعمادة 

�سوؤون الطالب. 

ما هي النصيحة التي تقدمها 
وخصوصًا  عام  بشكل  للطالب 

في الفترة الحالية ؟  
الطالب  وقربي من  عملي  خ��الل  من 
باأن  وج��دت  تواجههم،   التي  وامل�ساكل 
الكثر م��ن امل�����س��ك��الت، ك��ان ب��الإم��ك��ان 
بزيارة  وذل��ك  ح�سولها،  قبل  تفاديها 
املر�سد الأكادميي ب�سكل دوري وح�سور 
والتوعوية،   التعريفية  الكلية  لقاءات 
والط����الع ع��ل��ى اأدل����ة ال��ط��الب امل���زودة 
من قبل العمادات املخت�سة، ومتنياتي 

جلميع اأخواين الطلبة بالتوفيق .

 كلمة نختم بها هذا اللقاء
اخراً �سكراً لكم على  هذا اللقاء الذي 
اأ�سئلتكم  على  ب��الإج��اب��ة  فيه  ت�سرفت 

واأمتنى اأن اأكون وفقت يف ذلك.

محمد الجعيد

محمد خالد الجعيد 
الآيل  احل���ا����س���ب  ب��ك��ل��ي��ة  حم���ا����س���ر   -
نظم  تخ�س�ض  خ��ال��د  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة 

معلومات . 
- ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض 
من كلية علوم احلا�سب الآيل بجامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د ع��ام 2007 - ال��ث��اين على 

الدفعة بق�سم نظم املعلومات. 
املاج�ستر من  درج���ة  ع��ل��ى  ح��ا���س��ل   -
واحدة من اعرق اجلامعات الأمريكية 
 University of ميت�سيغان  جامعة 

Michigan عام 2013. 
- معيد بق�سم نظم املعلومات بجامعة 

امللك خالد 2007 – 2013 . 
- حم��ا���س��ر ب��ق�����س��م ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

بجامعة امللك خالد 2013 – الآن . 
- ���س��اه��م��ت م��ع زم��الئ��ي م��ن اأع�����س��اء 
خالد  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ت��دري�����ض  هيئة 

بن�سر اأبحاث علمية . 
اأكادميية  مقررات  لتجهيز  �ساهمت   -
امل�سرف  باإ�سراف  ميت�سيغان  بجامعة 

الأكادميي بالكلية. 
- رئ��ي�����ض وح����دة ال��ت��وج��ي��ه والإر����س���اد 

الطالبي بكلية علوم احلا�سب.

شذا عسيري

باأكر  الذكية  احل��رارة  منظمات  تقوم 
من جمرد اإدارة نظام التدفئة والتربيد 
الأج��ه��زة  ه��ذه  تتيح  م��ن��زل��ك. فهي  يف 
امل���ن���زل���ي���ة ال���ذك���ي���ة دع�����م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
من  احل����رارة  منظم  �سبط  واإم��ك��ان��ي��ة 
اأو يف  الأري��ك��ة  ���س��واء كنت على  هاتفك 
متجر البقالة اأو يف اإجازة - يف اأي مكان 
املحمول  اأو جهازك،  هاتفك  به  يت�سل 
ب�سبكة Wi-Fi اأو �سبكة خلوية  تعمل 
الذكية  احل��رارة  منظمات  من  العديد 
 Google و   Alexa م���ع  ���ا  اأي�������سً
Assistant و .Siri  مما مينحك 
اإع��دادات��ك من  اأخ��رى ل�سبط  طريقة 
خ��الل ال��و���س��ول ع��ن ُب��ع��د اإل���ى اأنظمة 

منزلك الذكي. 
ت�����������س�����ت�����خ�����دم ب�����ع�����������ض اأن�����ظ�����م�����ة 
الرتمو�ستات الذكية اأي�سا ميزات ذكية 
اإذا  مثل م�ست�سعر احلركة لتحديد ما 
درجة  وتغير  بعيد،   اأم  املنزل  كنت يف 
احلرارة تلقائًيا من التدفئة والتربيد 
دون احلاجة اإلى العبث بنظام التدفئة 
وال��ت��ه��وي��ة وت��ك��ي��ي��ف ال���ه���واء اخل��ا���ض 
ب���ك، ح��ي��ث يعتمد ع��ل��ى اق��رتاب��ك من 
ينا�سب حرارة ج�سد  املنزل ليعمل مبا 
اإلى الو�سع  الإن�سان، و يتحول تلقائيا 
عند  املنزل  و�سع  اإل��ى  يعود  ثم  البعيد 

العودة. 
وي���ع���د م��ن��ظ��م احل�������رارة ل��ل��م��ن��زل 
ال���ذك���ي ج���ه���ازا ذك���ي���ا م���وف���را ل��ل��ط��اق��ة 
وم��ن��ا���س��ب��ا ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ك��م��ا ي��ح��ت��وي على 
م���ي���زات م��ث��ل اأج���ه���زة ال���س��ت�����س��ع��ار عن 
ب����ع����د، وجم���م���وع���ة م���و����س���ع ال���ط���اق���ة، 

منظمات الحرارة الذكية.. أكثر من مجرد إدارة للتدفئة والتبريد
واأجهزة تنظيم احلرارة التي تعمل مع 
تقي�ض  والتي  التحتية احلالية   البنية 
ا�ستخدامك للطاقة بحيث يكون املنزل 

اأكر راحة. 
وت���ت���م���ي���ز ال����ع����دي����د م�����ن اأن���ظ���م���ة 
بت�سميمات  املت�سلة  والتربيد  التدفئة 
مبتكرة من ال�سكل الدائري اإلى �سا�سة 
تبدو  كما  ال�ستجابة،  �سريعة  اللم�ض 
ال��ذك��ي��ة خمتلفة  احل������رارة  م��ن��ظ��م��ات 
كثرا عن منظمات احلرارة التقليدية، 
ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��ا اإر����س���ال ت��ن��ب��ي��ه��ات ذك��ي��ة 
اإل���ي���ك، وامل��زام��ن��ة م��ع ب��ق��ي��ة اأج��ه��زت��ك 
ي�ستجيب  وبع�سها  ال��ذك��ي��ة،  امل��ن��زل��ي��ة 

لالأوامر ال�سوتية. 
فيما يلي قائمة لأف�سل منظمات 

حرارة ذكية لعام 2020 عامليا: 
 Ecobee3 Lite -

 Ecobee Smart Thermostat -
 Emerson Sensi -

 Emerson Sensi Touch -
 Honeywell Lyric -

 Honeywell Lyric T5 -
 Johnson Controls GLAS -

 Lux Geo -
 Lux Kono -

 Nest Learning Thermostat -
 Nest Thermostat E -

 Resideo Honeywell Home T9 -



إعالناالحد24 صفر -1442 - 11 أكتوبر 2020

مارس رياضة المشي
لـ 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة



24 صفر -1442 - 11 أكتوبر 2020 االحد علوم وتقنية

سعيد آل يعلى

اأعلنت هواوي يف موؤمترها الأخر عن 
اج��ه��زت��ه��ا اجل���دي���دة ، ال��ت��ي ك��ان��ت من 
  MWC املفرت�ض اإعالنها يف معر�ض
يف مدينة بر�سلونة ال�سبانية، ولكن مت 
ك��ورون��ا،  ب�سبب جائحة  امل��وؤمت��ر  اإل��غ��اء 
قناة  على  جديد  مب��وؤمت��ر  وا�ستبدلته 
الإع��الن  اليوتيوب، كما مت  ه��واوي يف 

عن التايل:-

Mate Xs هاتف
القابل للطي:

اأع���ل���ن���ت ه������واوي ع���ن اجل���ي���ل اجل��دي��د 
م���ن ه��ات��ف��ه��ا ال��ق��اب��ل ل��ل��ط��ي، ال��ه��ات��ف 
ك��ان  ال�سينية  ال�����س��رك��ة  م��ن  اجل��دي��د 
معتمداً  الأول  اجليل  ت�سميم  بنف�ض 
ع���ل���ى ���س��ا���س��ة ب��ح��ج��م 8 ب���و����س���ة ي��ت��م 
جهة  ك��ل  لتتحول  ن�سفني  اإل���ى  طيها 
 6،8 و  ب��و���س��ة   6،6 ه��ات��ف  اإل���ى  منها 
بو�سة، وتكون ال�سا�سة يف اجلهاز بدقة 

2200*2480 بيك�سل.
ال��ف��رق ال��ك��ب��ر ب��ني اجل��ي��ل الأول  
MateXs اأن اجليل  Matex  والثاين 
 Kirin الثاين يعتمد على معالج جديد
الت�������س���الت  ي���دع���م  ال�����ذي    990 5G
احلاجة  دون  اخلام�ض  باجليل  اخلا�سة 
يدعم  اأن��ه  كما  الإ�سافية  ال�سرائح  اإل��ى 
امل�ستخدمة حالياً من مقدي  ال��رتددات 
خ��دم��ات الت�����س��الت واأغ��ل��ب ال���رتددات 
ال��ت��ي ���س��ت��ت��م اإت��اح��ت��ه��ا خ���الل ال�����س��ن��وات 
امل��ع��ال��ج  ال��ت��غ��ر يف  اأن  ال���ق���ادم���ة، ح��ي��ث 
باقي  يف  ت��غ��ي��ر  اأي  يتبعه  مل  ل��الأ���س��ف 
اإ�سدار  الإع��دادات حيث �ستوفر ه��واوي 
وح��ي��د ب��ذاك��رة ال��و���س��ول ال��ع�����س��وائ��ي 8 
جيجابايت وم�ساحة خزين حالية 512 
البطارية  نف�ض  �ستكون  كما  جيجابايت 

هواوي  تعلن عن الجيل الجديد من هاتفها القابل للطي
ال�سحن  دعم  مع  اأمبر  ميللي   4500
ال�سريع بطاقة 55 وات، الكامرا اأي�ساً 

مل تتغر اأي من اإعداداتها.
وبعيداً عن الأ�سياء املكررة �ستوفر 
هواوي  Mate Xs باأحدث اإ�سدارات 
وباأحدث    Android 10 الن��دروي��د 
ال�������س���رك���ة    EMUi 10 واج���ه���ت���ه���ا 
�ست�سيف كذلك منط جديد  ال�سينية 
لتعدد املهام �سي�ساعد يف فتح عدد اأكرب 

من التطبيقات يف وقت واحد.

الجهاز اللوحي
: MatePad Pro 5G

اأب�����ل  �����وى  ������سِ يف  ي����ت����واج����د  ل  �����س����وق  يف 
ت��ق��دم  اأن  و���س��ام�����س��وجن ق�����ررت ه������واوي 
جهازها اللوحي اجلديد من الفئة العليا 
اول  ليكون    Matepad Pro 5G
امامية  بكامرا  العامل  يف  لوحي  جهاز 

على �سكل ثقب يف ال�سا�سة.
اجل����ه����از ال���ل���وح���ي اجل����دي����د م��ن 
بحجم    LCD ب�سا�سة  ي��اأت��ي  ه����واوي 
 2560*1600 ب���دق���ة  ب��و���س��ة   10،8
بيك�سل، الكامرا الأمامية املتواجدة يف 
ثقب ال�سا�سة تاأتي بدقة 8 ميجابيك�سل 

. F/2.0 وفتحة عد�سة
 MatePad Pro 5G موا�سفات 
مل ت��خ��ت��ل��ف ك���ث���راً ع���ن ب���اق���ي ه��وات��ف 
هواوي للفئة العليا حيث تعتمد هواوي 
مع    Kirin 990 5G م��ع��ال��ج  ع��ل��ى 
 8 الأول  الهاتف  من  اإ�سدارين  توفر 
جيجابايت / 256 جيجابايت والثاين 
على  جيجابايت   512 جيجابايت/   8
اأن تكون البطارية ب�سعة 7250 ميللي 
ال�سريع  ال�سحن  تقنية  دم  م��ع  اأم��ب��ر 
ال��ال���س��ل��ك��ي  ال�����س��ح��ن  وات،   40 ب���ق���وة 
الال�سلكي  وال�����س��ح��ن  وات   27 ب��ط��اق��ة 

العك�سي بطاقة 7.5 وات.

التجربة اجلديدة التي �ستقدمها 
  MatePad Pro 5G يف  ه������واوي 
ال���ن���ظ���ام  ب�������س���ك���ل ك����ب����ر يف  ����س���ت���ك���ون 
ال�سركة  اجل��ه��از  ا���س��ت��خ��دام  وط��ري��ق��ة 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ا����س���اف���ت خ��ا���س��ي��ة ج��دي��دة 
 Multiply  Your view ب��ا���س��م  
�ستتيح للم�ستخدمني القيام باأكر من 
التطبيق يف نف�ض  مهمة واحدة لنف�ض 
بن�سختني  التطبيق فعال  وك��اأن  الوقت 

منف�سلتني يف و�سع تعدد النوافذ.
ه�������واوي دع���م���ت اجل����ه����از اأي�������س���اً 
  Share Multiscreen ب��خ��ا���س��ي��ة 
وال���ت���ي ���س��ت��ت��ي��ح مل�����س��ت��خ��دم��ي ه��وات��ف��ه��ا 
م�ساركة �سا�سة هواتفهم اإلى اأجهزتهم 
من  ن�سخة  اأي�����س��اً  �ستوفر  و  اللوحية، 
لتقنيات  داعمة  غر  اللوحي  جهازها 

اجليل اخلام�ض.

أجهزة الحاسب المحمول 
 :Mate book

اأط��ل��ق��ت ه�����واوي اجل��ي��ل اجل���دي���د من 
ل��ل��ح��ا���س��ب   MateBook اأج����ه����زة 
اأطلقتها  التي  لالأجهزة  املحمول خلفاً 

العام املا�سي.
احل���ا����س���ب الأب�������رز ال�����ذي ق��دم��ت��ه 
 MateBook X Pro هواوي هو
فيه  ال�سركة  ق��ام��ت  وال���ذي   2020
معاجلات  من  ليكون  املعالج  بتحديث 
اأ�سافة  كما  العا�سر  اجل��ي��ل  م��ن  اإن��ت��ل 
 Nvidia ال���ر����س���وم���ي���ة  ال���ب���ط���اق���ة 
MX250 لأحد اإ�سداراته. �ستعتمد 
اأف�سل  ه���واوي يف اجليل اجل��دي��د م��ن 
اأجهزتها للحا�سب املحمول على ذواكر 
بحجم   NVME PCIe SSD
512 ج��ي��ج��اب��اي��ت. ذاك���رة  ي���ب���داأ م���ن 
ال���و����س���ول ال��ع�����س��وائ��ي ���س��ت��ب��داأ م���ن 8 

.LPDRR3 جيجابايت من نوع

اأجهزة هواوي  املفاجئة الأك��رب يف 
و   MateBook D14 الأخ�����رى 
اجت��اه  ه��ي   MateBook D15
لأول   AMD معاجلات  اإل���ى  ال�سركة 
مرة بخالف التعديالت الب�سيطة التي 

اأجرتها يف باقي اإعدادات الأجهزة.

أسعار منتجات هواوي :
القابل  هاتفها  م��ن  اجل��دي��د  اجل��ي��ل   -
ب�سعر   Huawei Mate Xs للطي: 

يورو  2499
 MatePad Pro ج���دي���د  ل���وح���ي   -

ب�سعر يبداأ ب� 549 يورو
- لبتوب MateBook X Pro ب�سعر 

يبداأ ب� 1499 يورو
MateBook D 15 ب�سعر  - لبتوب 

يبداأ ب� 649 يورو
MateBook D 14 ب�سعر  - لبتوب 

يبداأ ب� 699 يورو

حزام  من  المحسنة  النسخة  تطلق  سوني 
الذكي  wena 3 للساعات

آبل تدشن مجموعة من األجهزة الجديدة 
خالل مؤتمرها األخير 

شذا عبدالرحمن

حم�سنة  ن�سخة  عن   Sony �سركة   ك�سفت 
Sony Wenaل  ال���ذك���ي  ح���زام���ه���ا  م���ن 
ال�سا�سة  اأ�سبحت  حيث  لل�ساعات،  امل�سمم 
 Sony ل��دى  ك��ان  حيث  بكثر،  اأك���رب  الآن 
عدة  تنا�سب  �سغرة  �سا�سة   Wena Pro
اأ�سطر من الن�سو�ض، والآن ميكنها عر�ض 
الإ�سعارات من هاتفك وحتتوي على منبه 

واملوؤقت الذي قد تفتقر اإليه �ساعتك. 
ي�ستخدموا  اأن  مل�ستخدميها  وميكن 
ا، فهناك ميكروفون لالأوامر  Alexa اأي�سً
ال�����س��وت��ي��ة وم��ك��رب ل��ل�����س��وت ح��ت��ى يتمكن 
اأم����ازون  ال��ت��اب��ع ل�سركة  ال��رق��م��ي  امل�����س��اع��د 
رقاقة  وتدعم  ا�ستف�ساراتك،  الرد على  من 
الدفع  اأنظمة  من  العديد  املدجمة   NFC
اجلديدة  وامل��ي��زة  املحمولة،  الأج��ه��زة  ع��رب 
  Sony Wena 3 ح������زام  يف  الأخ���������رى 
���س��رب��ات  م�ست�سعر  وه���و  اجل���دي���د  ال���ذك���ي 
الدم  ت�سبع  اكت�ساف  ميكنه  وال��ذي  القلب، 
 .  .VO2 Max وح�������س���اب  ب��الأك�����س��ج��ني 
��ا ح�ساب  وي�����س��ت��ط��ي��ع احل�����زام ال���ذك���ي اأي�����سً
الإج���ه���اد وال��ت��ع��ايف، ك��م��ا اأن���ه ي��ح��ت��وي على 
ع����داد اخل���ط���وات امل��ع��ت��اد وُم��ت��ع��ق��ب ال��ن��وم 
اأن يقرتن  املفرت�ض  لأن��ه من  ا. نظًرا  اأي�سً
املظهر، فيجب  ب�ساعات جيدة  احل��زام  هذا 
من  م�سنوع  اإن���ه  بنف�سه.  ج��ي��ًدا  ي��ب��دو  اأن 
ن�سخة  ط��الء  ومت  لل�سداأ  امل��ق��اوم  ال��ف��ولذ 

مما  م��وؤي��ن  ب��ط��الء   Premium Black
يجعل ال�سطح اخلارجي مقاوًما لالهرتاء 
مع جتنب م�ساكل احل�سا�سية جتاه النيكل،  
ه��ن��اك ن�����س��خ��ة ف�����س��ي��ة ك���ذل���ك، ب��الإ���س��اف��ة 
خ���ي���ارات اأخ�����رى ت�����ش��م��ل اجل��ل��د وامل���ط���اط، 
كحزام  ذلك  ارت��داء  للم�ستخدمني  وميكن 
�سيكون يف  اأن��ه  الرغم من  ا، على  اأي�سً ذكي 

اأف�سل حالته اإذا قاموا بربطه مع �ساعة. 
مقاومة  ي�ستطيع  احل����زام  اأن  ي��ذك��ر 

50 م��رتا، مما  اإل��ى  امل��ي��اه يف عمق ي�سل 
ي��ع��ن��ي اأن�����ه ل���ن ي��ت��ع��ر���ض ل��ل��ت��ل��ف اأث���ن���اء 
ال�����س��ب��اح��ة، ك��م��ا ي��ب��ل��غ ع��م��ر ال��ب��ط��اري��ة 
حوايل اأ�سبوع، وتتم عملية اإعادة ال�سحن 
با�ستخدام مو�سل خا�ض، و�سيتم اإطالق 
احلزام يف 27 نوفمرب يف اليابان، ويبداأ 

�سعره من 215 يورو. 

رهف الصعاق

د���س��ن��ت ���س��رك��ة اآب����ل جم��م��وع��ة من 
الأج������ه������زة اجل������دي������دة وخ����دم����ات 
ال���س��رتاك وذل��ك خ��الل موؤمترها 
ال�سنوي الأخر الذي اأقيم بتاريخ 
من  ك�سفت  وال���ذي  �سبتمرب   15
خالله ع��ن اأح���دث اإ���س��دارات��ه��ا يف 
توب  وال���الب  اللوحية  الأج��ه��زة 

والهواتف وال�ساعات الذكية. 
ح����ي����ث د�����س����ن����ت الإ�������س������دار 
 Apple اآبل  �ساعة  اجلديد من 
ون�سخة    Watch Series 6
ُمنخف�سة التكلفة من �ساعة اآبل 
وجهاز   Apple Watch SE
وجهاز  الثامن  اجليل   iPad
ال��ت�����س��م��ي��م،  ُم���ع���اد   iPad Air
 +Fitness بالإ�سافة اإلى خدمة

وApple One واملزيد.
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العدد الحالي
وطالباتنا  طالبنا  عمل  ال�سيفي  الف�سل  ف��رتة  خ��الل 
الأك��ادمي��ي��ة على  الهيئة  م��ع  والإت�����س��ال  الإع���الم  بق�سم 
مل  ولكن  اآف���اق،  ل�سحيفة  تطويري  لعدد  ت�سور  اع���داد 
عددين  يف  ل�سروعنا  الكامل  ب�سكله  تطبيقه  من  نتمكن 
خ��ا���س��ني، ه��م��ا ع���دد ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين وع����دد ال��ي��وم 
مالم�سة  العدد يف  هذا  من  نبداأ  فنحن  ولهذا  الوطني، 
مالمح اخلطة التطويرية ل�سحيفة اآفاق بجهود طالبنا 
وطالباتنا.  ومت ا�ستحداث زوايا وتبويبات جديدة ناأمل 
ان حتوز على ر�ساكم، كما نرحب باأية اأفكار ومقرتحات 

تطويرية تر�سل على امييل ال�سحيفة.
فكرية  عملية  هو  �سحيفة  لأي  التطوير  وم�سروع 
بالق�سم،  وطالباتنا  طالبنا  ميار�سها  ان  اأحببنا  مهنية 
طالبة/خريجة  احل��ال��ي��ة  التحرير  رئي�سة  تكليف  ومت 
الغامدي  بهذا  ب�ساير  الإلكرتوين  ال�سحافة والتحرير 
امللف التطويري حيث عملت مع زمالئها وزميالتها على 

اإعداد وتنفيذ التطوير احلايل يف ال�سحيفة.



24 صفر -1442 - 11 أكتوبر 2020 االحد األخيرة

االحوال اجلوية املتوقعة ملدينة أبها خالل االسبوعني القادمني االحوال اجلوية املتوقعة ملدينة الرياض خالل االسبوعني القادمني االحوال اجلوية املتوقعة ملدينة مكة املكرمة خالل االسبوعني القادمني

41-2733-2026-12

40-2433-1625-10

41-2533-1825-13

40-2433-1625-10

41-2534-1725-13

39-2333-1625-11

41-2334-1624-12

39-2333-1624-10

41-2434-1725-11

39-2333-1625-10

42-2434-1626-11

39-2333-1625-10

41-2433-1625-11

39-2332-1625-10

األحداألحداألحد

األحداألحداألحد

اإلثننياإلثننياإلثنني

اإلثننياإلثننياإلثنني

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

اخلميساخلميساخلميس

اخلميساخلميساخلميس

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

السبتالسبتالسبت

السبتالسبتالسبت

آفاق طالبية
صغارنا وخطر المشاهير

اأتاأم���ل كث���را يف حالنا، ماذا �س���يحدث لو مل يكن هناك مواقع توا�س���ل 
اجتماع���ي؟ والت���ي لالأ�س���ف دخل���ت يف اأدق تفا�س���يل حياتن���ا اليومي���ة 
واأ�س���بحت هاج�س���ا عن���د الكث���ر من���ا، له���ا متابع���ني ك���ر ومعجب���ني، 
واأ�س���بحت ه���ذه الو�س���ائل �س���غلة م���ن ل �س���غل ل���ه؛  فه���ي تتطلب فقط 
هاتف ذكي و�س���خ�ض يتحدث بال�س���الح والطالح وباأفكار �سيئة، يعر�ض 
ب���كل �س���هولة م���ا يعتقد اأن���ه حمتوى ه���ادف ي�س���تطيع اأن ي�س���تفيد منه 
كل م���ن يتابع���ه،  وهدف���ه هن���ا الدخول يف �س���وق الإع���الن، ول يهمه ما 
يقدم���ه؛ ف���كل م���ا زاد ع���دد امل�س���اهدين ازداد الطل���ب عل���ى امل�س���اهر يف 
�س���وق الإعالن���ات لالأ�س���ف، حي���ث تت�س���ابق ال�س���ركات واملعلن���ني عليه���م 
وهو ما جعلهم يزدادون تهريجا طمعا يف ال�س���هرة التي جتعل �س���ركات 

الإعالنات ينجذبون نحوهم.
يف م�س���احتي هذه �س���وف اأحاول تناول تاأثر هوؤلء امل�س���اهر على 
املجتم���ع، لأن م���ا يروجون له م���ن اأفكار وحمتوى �س���لبي تنعك�ض اآثاره 
عل���ى الأطفال واملراهق���ني بالدرجة الأولى؛ حيث يق���وم البع�ض منهم 
بعر�ض حياتهم اخلا�س���ة للمتابعني والتي يتخللها الكثر ال�س���لوكيات 
واملمار�س���ات اخلاطئ���ة واملرفو�س���ة، والت���ي يعتربونه���ا هم اأم���ر مقبول 
وي�س���ربون بالأخالقي���ات والآداب العام���ة ومنظوم���ة القي���م باملجتم���ع 

عر�ض احلائط، مربرين ذلك بعبارة "ما يهمني دام اأهلي را�سني".
 م���ن املوؤ�س���ف اأن م���ا يلق���ى رواج���ا اأك���رب مم���ا يخ���رج م���ن تل���ك 
التطبيقات هو ما يت�س���من حمتوى �س���يء، مثل تلك الفيديوهات التي 
ظهر فيها عدد من امل�ساهر وهم  يقومون بتمثيل �سرب مواد تنظيف 
مدع���ني اأنه���ا  تقيه���م م���ن الأمرا����ض، واملوؤ�س���ف اأن يطالعه���م الأطفال 
ويتاأث���رون به���م ويقلدونه���م ويتخذونه���م ق���دوة، غ���ر مدرك���ني اأن ما 

يقومون به مزيف.
لقد اأ�س���بح ال�سغف بامل�ساهر وحب متابعتهم وا�سح يف جمال�سنا 
واجتماعاتن���ا الأ�س���رية، فرتى الأغلب مم�س���ك بهاتفه يت�س���فح مواقع 
التوا�س���ل وين�س���غل مبتابعتهم، وينق���ادون خلف كل ما يرونه ب�س���هولة 
و�س���رعة ويتاأث���رون ب���ه، وكاأن م���ا يحدث تيارات مو�س���ة �س���ريعة مليئة 

بالكثر من الأفكار غر املاألوفة.
م����ا يهمني حقا هم ال�س����غار من اأطف����ال ومراهقني الذين يطلعون 
على كل ما يعر�ض يف هذه الو�س����ائل، ويعتقدون اأن كل ما يرونه �س����حيح 
ومقبول،  فقد اأ�س����تطاع امل�س����اهر اأن يجذبوهم مبختلف الأ�س����اليب من 
ع�س����وائية بالغة وت�سرفات طائ�س����ة، ويحققوا هدفهم بازدياد متابعيهم، 
حتى اأ�س����بح تاأثرهم ال�س����لبي وا�س����ح، للحد الذي اأ�سبح فيه الكثر من 
م�ساهديهم  ومن ال�سغار حتديدا يعتقدون اأن ما ي�ساهدونه يف ح�سابات 

امل�ساهر هي احلياة ال�سحيحة  واملثالية التي يجب عي�سها.
 اإن اتخاذ هوؤلء امل�ساهر قدوة ي�سكل خطًرا على املجتمع ويعترب 
اأم���ر كارثي، لقد اأ�س���بح تاأثره���م واقعا حمف���وف بال�مخاطر يرتب�ض 
ب�س���غارنا،  واأ�س���بح لزاما علينا معاجلة ذلك بكافة الأ�س���اليب املمكنة، 
فم���ا يقدم���ه البع����ض منهم من حمتوي���ات خطرة ل ميك���ن اأن ترتقي 

باأجيالنا التي نعول عليها كثرا خلدمة هذا الوطن والنهو�ض به.

بشائر سعيد الغامدي
رئيسة التحرير * 

* طالبة قسم االعالم واالتصال

املدينة اجلامعية اجلديدة بالفرعاء


