
16 رجب 1442 - 28 فبراير 2021األحد

ولي العهد يعلن عن إطالق شركة السودة للتطوير 
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برعاية معالي وزير التعليم   
في  الطالبية  األندية  ملتقى  تنظم  الجامعة 

الجامعات السعودية 
اال�ستاذ  التعليم  وزير  معايل  برعاية   
ال�سيخ  ال  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ت��ن��ظ��م اجل��ام��ع�����ة  مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
ن��دي��������ة  ون ال���ط���اب م��ل��ت��ق��������ى االأ ����س���وؤ
ال�س��عودية  اجلامع��ات  يف  الطابي��ة 
من  الفرتة  خال  وذلك  -افرتا�سيًا-  
اجل��اري  رج��ب  ���س��ه��ر  م��ن   19 اىل   18

�سعودية.   جامعة   21 مب�ساركة 
وع�����ر م���ع���ايل رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة 
���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل  االأ
ال�����س��ل��م��ي ع�����ن ���س��ك��رة مل���ع���ايل وزي��������ر 
ب��ن  حم��د  الدكت��ور  اال�ستاذ  التعلي��م 
رع��اي��ت�����ه  ع��������ل��ى  ال�����س��������ي��خ،  اآل  حم��م��������د 
ال���ك���رمي���ة  ل���ه�������ذا امل���ل���ت���ق�������ى، ال��������ذي 
ن��دي��������ة  االأ اأدوار  جت�س��يد  اإىل  ي�س��عى 
ال�س��عودية،  اجلامع��ات  يف  الطابي��ة 
العربي��ة  اململك��ة  ي��������ة  روؤ م��ع  متا�سيًا 
رح��������ب   ك��������م��ا   )  2030 ال�������س�����������ع���ودي���ة)
امل�ساركات  و  امل�ساركني   ب��كافة  ال�سلمي 
ه�����ذا  ال�����س�����ع��ودي��ة يف  م�����ن اجل��ام��ع�����ات 
امللك  جامع�ة  حر�س�ت  ال�ذي  امللتق�ى، 
الط�اب  �س�وؤون  عم�ادة  يف  ممثل�ة  خال�د 
ق���ام���ت�������ه وت��ن��ظ��ي��م�����ه؛ ل��ي��ح��ق�����ق  ع�����ل��ى اإ
ال�س�عودية،   اجل��ام��ع�����ات  ن��دي�����ة  اأ طم�وح 
املهم�ة  ب��اأدواره��ا  االإمي��ان  م�ن  انطاقًا 
وا���س��ت�����س��راف   ال��وع��������ي  ���س��ن��اع��������ة  يف 
ب��ه  حت��ظ��������ى  م��������ا  ظ��������ل  يف  امل�����س��������ت��ق��ب��ل 
وطم�وح  وازده�����ار  ن�ماء  م��ن  اململك��ة 
ك��ب��ي�����ر ر����س�������م���ت م���احم�������ه ق��ي��ادت��ن�����ا 

الل�ه-.    -حفظه�ا  الر�س�يدة 
التي  املرحلة  اقت�ست  ���س��اف:  واأ
اأن  كورون�ا   جائح�ة  ظ�ل  يف  نعي�سها  
ال��و���س�����ائ��ل  ع��ر   امل��ل��ت��ق��ى   ه��ذا  يعق�د 
لاإج�راءات  تطبيق�ا  املتاح�ة  التقني�ة 

االحرتازية.  
واأخ����ت����ت����م ال�������س���ل���م���ي ب���ال���دع���اء 
ب��ال��ت��وف��ي��������ق جل��م��ي��������ع امل�����س��ارك��ني يف 
ج��ه��وده��������م  ي��ك��ل��������ل  واأن  امل���ل���ت���ق���ى  
مل��خ��رج��������ات  ي��ك��������ون  واأن  ب��ال��ن��ج��������اح 
االإيجابي   انعكا�س��ها  امللتق��ى  ه��ذا 
و���س��ن��اع��������ة  م��ه��ارات��ه��������م   ت��ن��م��ي��������ة  يف 
����س�����������وء  يف  امل���������س����رق  امل�������س���ت���ق���ب���ل 
الغ��ايل.   وطنن��ا  ي��ة  روؤ م�س��تهدفات 

����س���اد  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  م��ن ج��ه��ت��ه اأ
�ستاذ  االأ واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 
بجهود  دعجم   حممد  بن  �سعد  الدكتور 
امللتقى  ه��ذا  يف  وامل�����س�����ارك��ني  ال��ق��ائ��م��ني 
ليات  واآ اط��ر  حتديد  يف  �سي�سهم   ال��ذي 
اجلامعات  يف  الطابية  ن��دي��ة  االأ اعمال 
ال�����س��ع��ودي��ة  وان���ط���اق���ًا م���ن ادراك���ن���ا 
ية  روؤ حتقيق  يف  اجلامعات   دور  الأهمية  
حتما  ذل���ك  وق����ال:   ،)2030 ( امل��م��ل��ك��ة 

التعليمية  العملية  وت��ط��ور  ت��ق��دم  ك��د  ي��وؤ
قيادتها  ظ��ل  حت��ت  الغالية  مملكتنا  يف 
واهتمام  دع��م  من  تولية  وم��ا  الر�سيدة 
التعليم.   منظومة  وتطوير  ال�سباب  بفئة 
ك��د  ي��وؤ م��ا  ب���رز  اأ ن  اأ ك���د دع��ج��م  واأ
ه���م���ي���ة ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى ه���و ال��رتك��ي��ز  اأ
ل�سوق  ال��ط��اب  وت��دري��ب  تهيئة  ع��ل��ى 
ه��و  ه���م���ي���ة  اأ ع��ن��ه  ي��ق��ل  وال   ، ال��ع��م��ل 
حم���ور ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة 
�سروريات  من  تعد  التي  واالفرتا�سية 
العامل.   م�ستوى  على  والتطور  التقدم 
الطاب  ���س��وؤون  عميد  ك��د  اأ ب��دوره 
امللتقى  على  العام  امل�سرف  باجلامعة  
ع�سيد  اآل  من�سور  بن  اهلل  عبد  الدكتور 
حت��ر���س  ال���ط���اب  ون  ����س���وؤ ع���م���ادة  اأن 
ملتق��ى  وتنظي��م  قام��ة  اإ خ��ال  م��ن 
ن���دي�����������ة ال��ط��اب��ي�����ة ع�����ل��ى حت��ق��ي�����ق  االأ
اخلب�رات  وتب�ادل  والتع�اون  التكام�ل 
جامع�ات  يف  ن��دي��ة   االأ ب�ني  والتج�ارب  
امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��رب��ي�����ة ال�����س�����ع��ودي��ة، وذل�����ك 
املح��اور  م�ن  ع�دد  مناق�س�ة  خ�ال  م�ن 
الط��اب  ق��درات  وتبن��ي  متكن  الت��ي 
مملكتن��ا  ج��ام��ع��������ات  يف  وال��ط��ال��ب��������ات 
تفعي��ل  يف  كذل��ك  لت�س��هم  احلبيب��ة؛ 
م��ول  امل��اأ ي�����س��������ا يف حت��ق��ي��������ق  اأ دوره��������م 

  .)2030 ( اململك��ة  ي��ة  روؤ يف  منه��م 
وق�����ال:ك�����ان ل���ع�������م�������ادة ����س�����������وؤون 
خ��ال�����د  امل���ل���ك  ج��ام��ع�����ة  يف  ال���ط�������اب 
ال�س�بق  املا�سية   ال�س�نوات   4 ال� خ�ال 
االأول   امل�سرح��ي  امل��ه��رج�����ان  بتنظي�م: 
ل��ط��������اب اجل��ام��ع��������ات ال�����س��������ع��ودي��ة، 
ول   االأ ال��ث��ق��������ايف  ومل��ب��ي��������اد  االأ وك��ذل��������ك 
ل���ط�������اب اجل���ام���ع�������ات ال�������س�������ع���ودي���ة، 
ن�س�طة  االأ ل�����وك��االت  ول   االأ واالج��ت�����م��اع 
ال���ط���اب���ي�������ة ب�������س�������ط���ر ال���ط���ال���ب�������ات 
ب��اجل��ام��ع�����ات ال�����س�����ع��ودي��ة، وك��ذل�����ك 
اج��ت��م��اع امل��ه��ت��م��ني وامل��ه��ت��م��ات مب��راك��ز 
ر�����س����اد  يف اجل��ام��ع��������ات  واالإ ال��ت��وج��ي��ه 
ال�����س��������ع��ودي��ة، وه��������ي ت�����س��������ع��د ال��ي��������وم 

ن��دي��ة   ل��اأ ول  االأ امل��ل��ت��ق��ى  ب��ت��ن��ظ��ي��������م 
الت��ي  لاأو�ساع  نظرًا  افرتا�سيا  

احلبيب�ة  مملكتن��ا  تعي�س��ها 
الل�ه-.   -حفظه�ا 

ع�سيد  اآل  ك����د  واأ  
امل��ل��ت��ق��ى  ه���������ذا  اأن 

ف���اق  ي�����س��ت�����س��رف االآ
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 

ن��������دي��������ة  ل��������اأ
ال����ط����اب����ي����ة  

ودوره��������������ا 
ك��ع��ام��������ل 
ت��ن��م��ي��������ة 

ال�سعي��د  ع�ل�ى  للوط��ن  م�س��تدامة 
ال���ث���ق�����������ايف وال���ع���ل���م�����������ي وال���ف���ن�����������ي 
بخال���س  م��ت��وج��ه��������ًا   ، واالج��ت��م��اع��ي 
ال�����س��������ك��ر وال��ت��ق��دي��������ر مل��ع��ايل  وزي��������ر 
ال��ت��ع��ل��ي��������م ع��������ل��ى رع��اي��ت��������ه ال��ك��رمي�����ة 
ودع��م��������ه واه��ت��م��ام��ه ل��ه�����ذا امل��ل��ت��ق��ى  
اجلامع�ة  رئي��س  وملعايل  وخمرجات�ه، 
لل�س��وؤون  اجل��ام��ع�����ة  وك��ي�����ل  و���س�����ع��ادة 
ملتابعتهم  ك��ادمي��ي��ة   واالأ التعليمي��ة 
ال���دائ���م���ة ل��ن��ج��������اح ه�����������ذا امل��ل��ت��ق��ى  
وال�س��كر  ال��احم��������دود،  ودع��م��ه�����م�����ا 
ع�����س��اء جل��ن��������ة ع��م��������داء  م��و���س��������ول الأ
ون ال���ط�����������اب ب��اجل��ام��ع�����ات  ����س�����������وؤ
امللتقى   جل�����ان  وجلمي�ع  ال�����س�����ع��ودي��ة، 

امل�ساركة.   واجلامعات  والرع�اة 
اإىل  ي��ه��دف  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  ي��ذك��ر   
يف  الطابي��ة  ندي��ة  االأ اأدوار  تفعي��ل 
حتقي��ق  يف  ال�س��عودية  اجل��ام��ع��������ات 
ي�����������ة امل��م��ل��ك��ة  حم��������اور وب��رام��������ج روؤ
 ،  )2030 ( ال�����س��������ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��������ة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة   ف�����اق  االآ ا���س��ت�����س��راف  و 

ن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة   ل���اأ
ودوره�����������������ا 

ك�����ع�����ام�����ل 
ت���ن���م���ي���ة 

اخلب��رات  وتب��ادل  للوطن،  م�ستدامة 
ت��ط��وي��������ر  جم�����������ال  يف  وال���ت���ج�����������ارب 
ن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة  ع��م��������ل وب��رام��������ج االأ
وكذلك  ال�س��عودية،  اجلامع��ات  يف 
يف   ال��ط��اب��ي��ة  ن����دي����ة  االأ دور  ت��ف��ع��ي��ل 
ولية  وامل�سوؤ التطوعي  العمل  ج��وان��ب 
بالتحدي�ات  وال��ت��ع��ري�����ف  املجتمعية، 
ن��دي�����ة  االأ ال��ع��م�����ل يف  ت��واج�����ه  ال��ت�����ي 
ي��ج�����اد  ال��ط��اب��ي�����ة، وال��ع��م�����ل ع�����ل��ى اإ
املجال،  ه�ذا  يف   واملقرتحات  احلل�ول 
وم��ن��اق�����س��ة حم��ف��زات دع���م ال��ع��م��ل يف 
اأدوار  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ط��اب��ي��ة،  ن���دي���ة  االأ
الطاب  تدريب  يف   الطابية  ندية  االأ

العمل.   ل�سوق  وتهيئتهم 
جامعة   21 امللتقى   يف   وت�سارك 
ب��ع��دد من  ال�����س��ع��ودي��ة  م��ن اجل��ام��ع��ات 
ال���رائ���دة،  وال��ت��ج��ارب  ال��ع��م��ل  اوراق 
تركز  مرئية  ع��رو���س  اإىل  ���س��اف��ة  ب��االإ
ع���ل���ى حم������اور امل���ل���ت���ق���ى وال���ت���ج���ارب 
ن���دي���ة  وامل����ن����ج����زات ال������رائ������دة ل���اأ

 . بية لطا ا
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شركة  إطالق  عن  يعلن  العهد  ولي 
السودة للتطوير باستثمارات متوقعة 

تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال

االأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د،  ويل 
الوزراء، رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق 
اإط��اق  ع��ن  ال��ع��ام��ة،  اال�ستثمارات 
منطقة  يف  للتطوير  ال�سودة  �سركة 
تتجاوز  متوقعة  با�ستثمارات  ع�سر 
قيمتها 11 مليار ريال، حيث تهدف 
ل�سندوق  بالكامل  اململوكة  ال�سركة 
لا�ستثمار  ال��ع��ام��ة،  اال�ستثمارات 
قطاعي  وتطوير  التحتية  البنية  يف 
ال�سياحة والرتفيه، من خال العمل 
التي  امل�����س��روع  منطقة  تطوير  على 
واأجزاء من حمافظة  ال�سودة  ت�سمل 
�سياحية  وجهة  لت�سبح  اأمل��ع،  رج��ال 
بثقافتها  ت��ت��م��ي��ز  ف���اخ���رة  ج��ب��ل��ي��ة 
وطبيعتها  الفريد  وتراثها  االأ�سيلة، 
�سكنية  خيارات  وتقدمي  ال�ساحرة، 

وترفيهية متنوعة.
حمافظ  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
�سندوق اال�ستثمارات العامة االأ�ستاذ 
هذا  اإن  الرمَيّان،  عثمان  بن  يا�سر 
اهتمام  يعك�س  ال��ع��م��اق،  امل�����س��روع 
وروؤية �سمو ويل العهد - حفظه اهلل 
- بتن�سيط املنطقة �سياحيًا وتنمويًا، 
عاملية،  �سياحية  جبلية  وجهة  لتكون 
وت�سكل  املماثلة،  الوجهات  تناف�س 
نقلة نوعية للمملكة واملنطقة عمومًا.
اإط��اق  اأن  واأك���د )ال��رم��ي��ان( 
���س��رك��ة ال�����س��ودة ل��ل��ت��ط��وي��ر، ي��اأت��ي 
ت���اأك���ي���دًا ع��ل��ى ال���ت���زام ال�����س��ن��دوق 
العهد  ويل  �سمو  توجيهات  بتنفيذ 
مليار   150 عن  يقل  ال  ما  با�ستثمار 
املحلي  االقت�ساد  يف  �سنويًا  ري���ال 
 ،2025 عام  حتى  متزايد  نحو  على 
الأن  ي��ط��م��ح  ال�����س��ن��دوق  اأن  م��ب��ي��ن��ًا 
ت�سكل اال�ستثمارات املحلية 80% من 
التنوع  لتحقيق  وذل��ك  ا�ستثماراته، 
اإيجابي  اأث��ر  وحتقيق  االقت�سادي، 
باالإ�سافة  املحلي،  االقت�ساد  على 
ذات  ا�ستثمارات  يف  امل�ساهمة  اإىل 
م�ستهدفات  حتقق  جمزية،  عوائد 
ال�سندوق املتمثلة يف اأن ي�سل حجم 
قيمة االأ�سول حتت االإدارة اإىل اأكرث 
من 7 تريليونات ريال يف عام 2030.
وت�����س��ع��ى ال�����س��رك��ة ال���س��ت��ث��م��ار 
طبيعة املنطقة ومميزاتها، واملتمثلة 
واأجوائها  ال�ساهقة  مرتفعاتها  يف 

امل���ت���ن���وع���ة وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا اخل���اب���ة، 
اململكة  يف  قمة  اأع��ل��ى  ت�سم  حيث 
فوق  م��رت   3000 ع��ن  يزيد  بارتفاع 
ال��ب��ح��ر، وع����ددًا م��ن امل��واق��ع  �سطح 
والتي  وال��ث��ق��اف��ة،  ب��ال��رتاث  الغنية 
ال�ستك�ساف  الفر�سة  ال���زوار  متنح 
التاريخي،  وعمقها  االأ�سيلة  ثقافتها 
متعددة  جتارب  عي�س  من  ومتكنهم 
من املغامرة والريا�سة اإىل ال�سكينة 

واال�ستجمام.
متا�سيًا  ال�سركة  اإط��اق  وياأتي 
التي  اال�ستثمارية  االإ�سرتاتيجية  مع 
اال���س��ت��ث��م��ارات  ���س��ن��دوق  ينتهجها 
روؤية  م�ستهدفات  حتقيق  يف  العامة 
تطوير  خ��ال  م��ن   ،2030 اململكة 
حيث  وال��رتف��ي��ه،  ال�سياحة  قطاعي 
اإجمايل  بزيادة  ال�سركة  �ست�ساهم 
مليار   29 ب�  تراكميًا  املحلي  الناجت 
امل�ستثمرين  م��ع  بال�سراكة  ري���ال، 
واإيجاد  واخلا�س،  العام  والقطاعني 
8000 فر�سة وظيفية مبا�سرة وغر 

مبا�سرة بحلول عام 2030.
تقدمي  اإىل  ال�سركة  تهدف  كما 
متنوعة،  وترفيهية  �سكنية  خيارات 
غ��رف��ة   2700 ت��ط��وي��ر  خ����ال  م���ن 
�سكنية،  وح����دة  ف���ن���دق���ي���ة،و1300 
القطاعني  تطوير  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ال��ت��ج��اري وال��رتف��ي��ه��ي ب���اأك���رث من 
30 م�����س��روع��ًا ن��وع��ي��ًا، ورف���ع ج��ودة 
اخلدمات املقدمة يف منطقة امل�سروع 
من خال اال�ستثمار يف تطوير البنية 
م�سروعًا   20 م��ن  ب��اأك��رث  التحتية 
ري���ال،  م��ل��ي��ارات   3 ت��ت��ج��اوز  بقيمة 
مليوين  ا���س��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف  وذل���ك 
زائر حملي ودويل �سنويًا بحلول عام 
ال�سركة مب�سوؤولية  تعنى  2030. كما 
ا�ستحداث اإطار عمل تنظيمي يهدف 
للحفاظ على البيئة واملوروث الثقايف 
الكود  )اأنظمة  وتطوير  واالإن�ساين، 
الب�سري  التلوث  واإزالة  العمراين(، 

وجذب اال�ستثمارات.
يذكر اأن �سركة ال�سودة للتطوير، 
هي �سركة م�ساهمة حمدودة مملوكة 
ب��ال��ك��ام��ل ل�����س��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات 
ال�سودة،  تطوير  وت�ستهدف  العامة، 
اأج����زاء م��ن حم��اف��ظ��ة رج���ال اأمل���ع، 
عاملية،  جبلية  �سياحية  وجهة  لتكون 
العربية  اململكة  يف  ع�سر  مبنطقة 

ال�سعودية. وقد اأعلن �ساحب ال�سمو 
بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ر  امللكي 
العهد،  ويل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
رئي�س  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
اال�ستثمارات  �سندوق  اإدارة  جمل�س 
 24 يف  ال�سركة  اإط��اق  عن  العامة، 
 11 ق��دره  ا�ستثمارًا   2021 ف��راي��ر 
تطوير  مهمة  لتتوىل  ري���ال،  مليار 
من  ع��دد  وتنفيذ  التحتية،  البنية 
اجلذب  ومراكز  االإن�سائية  امل�ساريع 
االلتزام  مع  والرتفيهية،  ال�سياحية 
واالهتمام  البيئة،  على  باحلفاظ 
املحلي  ال����رتاث  واإب�����راز  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
بجاذبية  تتمتع  وجهة  وخلق  االأ�سيل 
ع��ال��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي 
والدويل، جلذب مليوين زائر �سنويًا 

بحلول عام 2030.
هذا ويعد �سندوق اال�ستثمارات 
ال��رثوة  �سناديق  اأك��ر  اأح��د  العامة 
تاأثرًا،  واأكرثها  العامل  ال�سيادية يف 
دفع  يف  رائٍد  بدوٍر  ال�سندوق  ويقوم 
ال�سعودي  االقت�سادي  التحول  عجلة 
ت�سكيل  يف  ي�سهم  ك��م��ا  وت��ن��وي��ع��ه، 
العاملي.  االقت�ساد  م�ستقبل  مامح 
حمفظة  بناء  على  ال�سندوق  يعمل 
م��ت��ن��وع��ة ع���ر دخ���ول���ه يف ف��ر���س 
امل��دى  وط��وي��ل��ة  ج��ذاب��ة  ا�ستثمارية 
داخل  خمتلفة  ري��ادي��ة  قطاعات  يف 

اململكة وعلى ال�سعيد العاملي.
ال�سندوق  اإ�سرتاتيجية  وتهدف 
بح�سب برنامج �سندوق اال�ستثمارات 
برامج  اأحد   -  2025-2021 العامة 
اإىل   -2030 اململكة  روؤي���ة  حتقيق 
مت��ك��ني ال���ع���دي���د م���ن ال��ق��ط��اع��ات 
الواعدة وامل�ساهمة يف زيادة املحتوى 
امل��ح��ل��ي ع��ر اإي���ج���اد ���س��راك��ات مع 
على  يعمل  ك��م��ا  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع 
ن��ق��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات وت���وط���ني امل��ع��رف��ة 
يف  وم�ستدام  مزدهر  اقت�ساد  لبناء 
اململكة. وب�سفته الذراع اال�ستثماري 
فقد  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
ع��م��ل ال�����س��ن��دوق ع��ل��ى ال��دخ��ول يف 
حتالفات  وبناء  مميزة  ا�ستثمارات 
العديد  مع  اإ�سرتاتيجية  و�سراكات 
العاملية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  م��ن 
املرموقة، مما ي�سهم يف حتقيق قيمة 
حقيقية طويلة املدى للمملكة تن�سجم 

مع اأهداف روؤية 2030.
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معكم

الطالب أوال..
التي  االأن�سطة  خمتلف  بني  من  كثرا  ي�سعدين  مما  اإن 
تنظمها اجلامعة هو اأي ن�ساط يتعلق بالطاب، فهم اأهم 
م�ستهدفاتنا  التعليمية يف اجلامعة، وهم  العملية  عنا�سر 
واأحد هذه  وبراجمنا.   وعملنا  تفكرنا  واالأهم يف  االأوىل 
ممثلة   - االأ�سبوع  ه��ذا  اجلامعة   تنظيم  هو  املنا�سبات 
يف  الطابية  االأندية  مللتقى   - الطاب  �سوؤون  عمادة  يف 
التعليم  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت  ال�سعودية  اجلامعات 
ومب�ساركة  ال�سيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  االأ�ستاذ 
واالبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم  وزي��ر  نائب  معايل 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد ب��ن اح��م��د ال�����س��دي��ري. وه��ذه 
الرعاية الكرمية واحل�سور ال�سريف يعك�س اهتمام الوزارة 
اجلامعات  يف  الطابية  االأن�سطة  دع��م  على  وحر�سها 
وممار�سة  فكرا   2030 اململكة  بروؤية  وربطها  ال�سعودية 

وتنظيما.
اأبرز اجلهود التي تعمل  اإن االأندية الطابية هي من 
ال�سعودية،  جامعاتنا  يف  الطاب  �سوؤون  عمادات  عليها 
ولهذا يتم يف هذا امللتقى تبادل اخلرات بني 21 جامعة 
عمل  وور���س  اأوراق  عر  امللتقى  هذا  يف  ت�سارك  �سعودية 
هذه  يف  والتجارب  املمار�سات  اأف�سل  تبادل  ذلك  يف  مبا 
من  بامللتقى  موجود  التناف�سي  اجلانب  اأن  كما  االأندية، 
رائ��دة  وجت���ارب  عمل  اأوراق  الأف�����س��ل  م�سابقات  خ��ال 
وعرو�س مرئية، وهذا يحفز على تقدمي االأف�سل يف هذا 

امللتقى.
وختاما اأ�سكر القائمني على تنظيم هذا امللتقى ممثا 
واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  �سعادة  يف 
يف  التنظيمي  وال��ف��ري��ق  ال��ط��اب  ���س��وؤون  عميد  و���س��ع��ادة 
العمادة من املوظفني والطاب، الذين بذلوا جهودا فائقة 
النجاح  لهم  متمنيا  للملتقى،  االإف��رتا���س��ي  التنظيم  يف 

والتوفيق.

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن
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األمير تركي بن طالل يعتمد تكليف وتدوير 74 رئيس مركز بالمنطقة وإعفاء ثالثة
-اأع��زه��ا  ال��ب��اد  روؤي���ة  م��ع  متا�سًيا 
التطويرية  للخطة  وام��ت��داًدا  اهلل-، 
م��ن��ط��ق��ة ع�سر  الإم������ارة  ال�����س��ام��ل��ة 
الإح���داث  وم��راك��زه��ا  وحمافظاتها 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف اأ���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل، 
اإج��راءات��ه  وتب�سيط  بيئته  وحت�سني 
للمواطن  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  وت��ق��دمي 
يتوافق  مب��ا  عالية،  ب��ج��ودة  واملقيم 
مع توجه وتطلعات القيادة الر�سيدة 

-اأيدها اهلل-. 

وب����ع����د م����راج����ع����ة اأو������س�����اع 
ب��االإم��ارة وعددها  امل��راك��ز  روؤ���س��اء 
االأمر تركي بن  اعتمد  131مركًزا، 
تكليف  ع�سر،  منطقة  اأم��ر  ط��ال 
يف  املراكز  روؤ�ساء  من  ع��دٍد  وتدوير 
االأول  تاريخ  من  اعتباًرا  املنطقة، 
من �سعبان لعام 1442 ه�، وبلغ عدد 
تدويرهم  مت  الذين  املراكز  روؤ�ساء 
��ا،  رئ��ي�����سً  62 اأخ�����رى  م���راك���ز  اإىل 
اإىل 12 موظًفا جديًدا مت  باالإ�سافة 

،فيما  روؤ�ساء مراكز  تكليفهم مبهام 
مت اإعفاء ثاثة اآخرين. 

م��ن��ط��ق��ة ع�سر  اأم����ر  واأ����س���ار 
خ���ال ت��وق��ي��ع��ه ل���ق���رارات روؤ����س���اء 
التقييم  حتت  اجلميع  ب��اأن  امل��راك��ز 
امل�ستفيدين  ر�سا  وقيا�س  امل�ستمر، 
من اخلدمات التي يعملون من اأجلها 
وذلك عر عدد من املوؤ�سرات منها: 
ملقرات  والداخلية  اخلارجية  البيئة 
الازمة  االإج���راءات  واآلية  املراكز، 

باالإ�سافة  اخلدمة،  على  للح�سول 
والوقت  املوظفني،  و�سلوك  اأداء  اإىل 
اخلدمة،  على  للح�سول  امل�ستغرق 
والتوا�سل  بامل�ستفيدين  والعناية 
عن  قبلهم  من  العام  والر�سا  معهم 

اخلدمة املقدمة. 
ب��ن طال  و���س��دد االأم���ر تركي 
حتقيق  يف  دوره������م  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
االأهداف املن�سودة وتطلعات القيادة 
والعمل مبا حتمله اخلطة التطويرية 

املهم  ال����ذراع  بو�سفهم  ال�ساملة، 
على  املبا�سر  االإ���س��راف  يف  لاإمارة 
يف  املنطقة  اأم��ر  �سمو  مهام  تنفيذ 
املمنوحة،  ال�ساحيات  املراكز وفق 
وي���اأت���ي ع��ل��ى راأ���س��ه��ا ح��ف��ظ حقوق 
�سواء،  حد  على  واملقيمني  املواطنني 
بجميع  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  واالن���ف���ت���اح 
ال�سباب  فئة  �سيما  وال  ���س��رائ��ح��ه، 
م��ن��ه��م الإ���س��راك��ه��م يف احل�����وارات 
الر�سيد،  ال��ق��رار  الت��خ��اذ  ال��ازم��ة 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د م��ن ظ��اه��رت��ي 
داعًيا  الكيدية،  وال�سكاوى  التعديات 
اأع��م��ال��ه��م  يف  ب��ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  اهلل 

ومهامهم.
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بناًء على توجيه األمير تركي بن طالل  
تشغيل المدينة الصناعية الجديدة بمحايل عسير خالل 6 أشهر 

بن  تركي  االأم���ر  توجيه  على  ب��ن��اًء 
طال اأمر منطقة ع�سر، يف �سرعة 
اإي�سال التيار الكهربائي اإىل املنطقة 
مبحافظة  اجل���دي���دة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
�سركة  ف���رع  اأك����د  ع�����س��ر،  حم��اي��ل 
بدء  �سيتم  اأنه  باملحافظة  الكهرباء 
اجلديدة  ال�سناعية  املدينة  ت�سغيل 
خال �ستة اأ�سهر، واأفادت باأنه �سيتم 
وجاري  القدمية  ال�سناعية  اإغ��اق 
تتوافق  مدينة  ليكون  موقعها  درا�سة 
احل�سري  امل�سهد  حت�سني  خطة  مع 
ت�����س��رف ع��ل��ي��ه ه��ي��ئ��ة تطوير  ال����ذي 

منطقة ع�سر وتنفذه اأمانة املنطقة. 
فرع  مدير  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
ال��ك��ه��رب��اء مب��ح��اي��ل ع�سر  ���س��رك��ة 
واملخت�سني يف بلدية املحافظة، ومت 
بتو�سيل  االجتماع  خ��ال  التو�سية 
ال�سناعية  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  كيبلني 
لاإحتياط  والثاين  اأ�سا�سًيا  اأحدهما 
مار�س  نهاية  العمل  ينجز  اأن  على 
القادم، فيما يتم تنفيذ التو�سيات 
ال���داخ���ل���ي���ة ح�����س��ب ال��رتاخ��ي�����س 

اإىل  باالإ�سافة  ور�سة،  لكل  والت�سغيل 
تركيب �سبكة موؤقتة وخم�سة عدادات 
من  اأ�سبوع  خ��ال  االإن�����س��اء  خلدمة 
ت�سليم  اإىل  اإ�سافة  االجتماع،  تاريخ 
ال��درا���س��ات واأ���س��ا���س الطلب  ك��ام��ل 
القادم،  االأ�سبوع  الكهرباء  ل�سركة 
ملتابعة  ميداين  عمل  فريق  وت�سكيل 
ال��وق��ت  يف  االج��ت��م��اع  ن��ت��ائ��ج  تنفيذ 

املحدد لكل حمور. 
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رافعا الشكر واالمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده 
األمير تركي بن طالل يتلقى الجرعة األولى من لقاح كورونا 

اأم��ر  ب��ن ط��ال  االأم���ر تركي  تلقى 
اجل��رع��ة  م���وؤخ���رًا  ع�����س��ر،  منطقة 
االأوىل من لقاح كورونا �سمن اخلطة 
وزارة  تنفذها  التي  للقاح  الوطنية 
ال�سحة ؛وذلك مبركز اللقاحات يف 

مدينة اأبها. 
با�سمه  ع�سر  منطقة  اأم���ر  ورف���ع 
ونيابة عن االأهايل ال�سكر والعرفان 
مل��ق��ام خ���ادم احلرمني  واالم��ت��ن��ان، 
ال�������س���ري���ف���ني امل���ل���ك ����س���ل���م���ان ب��ن 
عبدالعزيز ، و�سمو ويل عهده االأمني 
االأمر حممد بن �سلمان - حفظهما 
اهتمام  من  يوليانه  ما  على   - اهلل 
املواطنني  ب�سحة  ومبا�سر  متوا�سل 
على  ب��ذل��ك  حمافظني   ، واملقيمني 
جعل  ال��ذي  الوطني  ال�سحي  االأم��ن 
يف  ال��ع��امل  دول  اأف�سل  م��ن  اململكة 
مبا  منوًها  كورونا،  جائحة  مواجهة 
ت�سهده منطقة ع�سر كمثياتها من 
والعناية  بالرعاية  اململكة  مناطق 
ال��ط��ب��ي��ة واخل�����دم�����ات ال�����س��ح��ي��ة 

املتكاملة. 
واأ�����س����اد االأم�����ر ت��رك��ي ب���ن ط��ال 
وزارة  به  تقوم  ال��ذي  البارز  بالدور 
ال�سحة يف متابعة وتطوير اخلدمات 

أخبار الوطن

ال�����س��ح��ي��ة وال���ع���اج���ي���ة، م��ق��دًم��ا 
ال�سحية  ال�سوؤون  عام  ملدير  �سكره 
عاي�س  ب��ن  خ��ال��د  ع�سر  مبنطقة 
وفريقه على االحرتافية يف  ع�سري 
التنظيم و�سا�سة االإجراءات وح�سن 
امل�ستفيدين  مع  والتعامل  اال�ستقبال 
مم���ا ي��ك��ف��ل ل��ل��ج��م��ي��ع ال��ت��ح�����س��ني 
بالفرو�س  االإ���س��اب��ة  م��ن  وال��وق��اي��ة 
باجلهود  م�����س��ي��ًدا   ، اهلل-  -ب����اإذن 
ع�سر  �سحة  بذلتها  التي  املميزة 
اللقاحات  مركز  وجتهيز  تنظيم  يف 
باأبها ، والكفاءة العالية واملهنية التي 
متتاز بها الطواقم الطبية واالإدارية 

من العاملني يف املركز . 
ودع����ا اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ك��اف��ة 
االأه�����ايل وامل��ق��ي��م��ني ب��ال��ت��ف��اع��ل مع 
والت�سجيل  للقاح  الوطنية  اخلطة 
مع  والتوا�سل  �سحتي  تطبيق  ع��ر 
اال�ستف�سار على  ال�سحة حال  وزارة 
من  املعلومات  واأخ���ذ   ،937 ال��رق��م 

م�سادرها الر�سمية.

ً
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سمو أمير عسير يرعى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجامعة وعدد من الجهات
رعى اأمر منطقة ع�سر �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمر تركي بن طال اآل �سعود، 
بني  تعاون  اتفاقيات   3 توقيع  م��وؤخ��ًرا، 
اجل��ام��ع��ة وع�����دة ج���ه���ات، مت��ث��ل��ت يف 
واأخ��رى  ال�سحي،  املجال  يف  اتفاقيتني 
التوظيف،  ت��دع��م  �سعودية  �سركة  م��ع 
وذلك يف مقر املدينة اجلامعية اجلديدة 

)بالفرعاء(. 
توقيع  اجلامعة  اتفاقيات  و�سملت 
املديرية  م��ع  اتفاقية  ال�سيدلة  كلية 
العامة لل�سوؤون ال�سحية مبنطقة ع�سر 
لطاب  التدريب  فر�س  لتوفر  وذل��ك 
وطالبات اجلامعة لدى ال�سوؤون ال�سحية 
املديرية  ا�ستفادة  ت�سمنت  كما  بع�سر، 
من االإمكانات العلمية واملهنية املوجودة 

لدى اجلامعة. 
��ا مع  ك��م��ا وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة اأي�����سً
ن�ست  تعاون  اتفاقية  ال�سحية  ال�سوؤون 
والعملية  البحثية  الفر�س  توفر  على 
وا�ستفادة  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  واالجتماعية 
الطرفني من االإمكانات العلمية واملهنية 
ق�سم  فيها  اجلامعة  مثل  وقد  املوجودة 
الطبية  العلوم  بكلية  االإ�سعاعية  العلوم 

التطبيقية باأبها. 

يف  ممثلة  اجلامعة  وق��ع��ت  ك��ذل��ك 
�سركة  مع  تعاون  اتفاقية  الهند�سة  كلية 
لتاأهيل طاب  للتوظيف  االأمثل  التمكني 
العمل  �سوق  ل��دخ��ول  اجلامعة  وط��اب 
تدريبية  ومن�سات  ب��رام��ج  خ��ال  م��ن 

متخ�س�سة. 
تاأتي  االت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  اأن  ي��ذك��ر 
واإثراء  القطاعات،  بني  التعاون  لتعزيز 
واخلدمة  والبحثية  العلمية  االأن�سطة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن ق���درات 
مبا  واملهنية  العلمية  اجلامعة  وخ��رات 
العربية  اململكة  ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق 

ال�سعودية. 

إداريا  قرارا  يصدر  الجامعة  رئيس 
بإنشاء وحدة للتسويق

أمين  يلتقي  لألعمال  الجامعة  وكيل 
وقف جامعة الملك عبدالعزيز وممثلي 

بعض الشركات

اأ�سدر معايل رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل ال�سلمي، قراًرا اإداريًّا يق�سي باإن�ساء )وحدة الت�سويق(، 
والتي ترتبط بوكالة اجلامعة لاأعمال واالقت�ساد املعريف. 
املعريف  واالقت�ساد  لاأعمال  اجلامعة  وكيل  واأو�سح   
اأن  احلديثي،  اإبراهيم  بن  عبداللطيف  الدكتور  االأ�ستاذ 
الوحدة تهدف اىل اإن�ساء قنوات ت�سويقية متعددة، وتاأ�سي�س 
�سراكات نوعية مع القطاع احلكومي واخلا�س، وتتكون من 

واإدارة املواقع،  الت�سويقي،  اأق�سام وهي ت�سميم املحتوى   3
وال�سكرتارية. 

منتجات  ت�سويق  للوحدة  الرئي�س  الهدف  اأن  يذكر 
اجلامعة �سواء كانت يف وكالة اجلامعة لاأعمال واالقت�ساد 

املعريف اأو خمتلف الوحدات باجلامعة. 

املعريف  واالق��ت�����س��اد  ل��اأع��م��ال  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ا�ستقبل 
االأ�ستاذ الدكتور عبداللطيف بن اإبراهيم احلديثي االأمني العام 
كوثر  الدكتور ع�سام  امللك عبدالعزيز  بجامعة  العلمي  للوقف 
ورئي�س �سركة LEGEND LIST االأ�ستاذ حامت تهامي واالأ�ستاذ 
مارك دارني�س م�ست�سار �سركة QANTARA للتطوير الريا�سي 
اال�ستثمار  اإدارة  على  العام  امل�سرف  بح�سور  اخلليج  مبنطقة 

باجلامعة الدكتور اإبراهيم االأ�سمري. 

وا�ستعر�س االأ�ستاذ حامت تهامي واال�ستاذ مارك دارني�س 
اال�سرتاتيجية؛  وتوجهاتهما  ال�سركتني  واأه��داف  ور�سالة  روؤية 
الريا�سي  املجال  بتطوير  تهتم  ال�سركة  اأن  تهامي  واأو���س��ح 
وال�سبابي وامل�ساهمة يف تعزيز برامج جودة احلياة مبا يتوافق 
و�سراكاتها يف هذا  ال�سركة  اململكة 2030، مبيًنا دور  روؤية  مع 
البناء  والتعاون  االإجن���ازات  من  مزيد  اإىل  وتطلعها  املجال 
امل�سرف  قدمه  مرئي  عر�س  ذل��ك  تا  اجلامعة،  مع  واملثمر 
العام على االإدارة العامة لا�ستثمار باجلامعة الدكتور اإبراهيم 

االأ�سمري عن املدينة الريا�سية مبقر اجلامعة بالفرعاء. 

واالقت�ساد  ل��اأع��م��ال  اجلامعة  وك��ي��ل  رح��ب  جانبه  م��ن 
املعريف االأ�ستاذ الدكتور عبداللطيف احلديثي بالوفد، واأو�سح 
 ،2030 روؤي��ة  حتقيق  نحو  اأهدافها  من  وانطاًقا  اجلامعة  اأن 
ويف ظل التوجه لقطاع التعليم ت�سعى اإىل اأن ت�سبح �سريًكا يف 
للمنتجات  جديدة  اأ�سواًقا  تخلق  واأن  الوطني،  االقت�ساد  منو 
وعر�س  االأول��وي��ة،  ذات  القطاعات  يف  املبتكرة  واخل��دم��ات 

فر�سها يف جذب اال�ستثمار. 

مبقر  الريا�سية  للمدينة  ب��زي��ارة  ق��ام  ال��وف��د  اأن  ي��ذك��ر 
اجلامعة بالفرعاء. 
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دشنها أمير عسير..
الجامعة تطلق 4 مبادرات نوعية

تعيين الدكتور )آل حبشان( عميدًا لـ )طبية( و)تمريض( 
الجامعة في خميس مشيط

غير  العليا  الدراسات  برامج  في  القبول  نتائج  إعالن 
المدفوعة بالجامعة للعام الجامعي 1443هـ 

االأم��ر  ع�سر  منطقة  اأم��ر  �سمو  د�سن 
تركي بن طال اآل �سعود -حفظه اهلل- 
بالفرعاء،  اجلامعية  باملدينة  م��وؤخ��ًرا 
عدًدا من املبادرات التي تقدمها جامعة 
امللك خالد وت�ستهدف من خالها خدمة 

املجتمع. 
واأب������ان م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح ب��ن رج��اء اهلل 
ا�سم  حتمل  التي  املبادرات  اأن  ال�سلمي 
دور  لتج�سيد  ت��اأت��ي  ع�سر-  -اإن�����س��ان 
اجلامعة يف حتقيق روؤية اململكة العربية 
روؤيتها  خ��ال  م��ن   ،2030 ال�سعودية 
ا�سرتاتيجية  م��ع  املت�سقة  واأه��داف��ه��ا 
ال��ري��ادي��ة  ب���اأدواره���ا  ع�����س��ر،  منطقة 

واملجتمعية.  
ومتثلت املبادرات التي مت تد�سينها 
ت�سعى  والتي  فريد-  -تعلم  مبادرة  يف 

اأ����س���در م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح ب��ن رج��اء اهلل 
الدكتور  بتعيني  ���ا  اإداريًّ ق���راًرا  ال�سلمي 
ح��ب�����س��ان  اآل  م����ب����ارك  ب����ن  ع����ب����داهلل 
الطبية  العلوم  لكلية  عميًدا  ال�سهراين 
وق���راًرا  م�سيط،  بخمي�س  التطبيقية 
ا بتكليفه عميًدا لكلية التمري�س يف  اإداريًّ

خمي�س م�سيط. 

عن  حب�سان  اآل  الدكتور  عّر  وقد 
هذه  على  اجلامعة  رئي�س  ملعايل  �سكره 
الثقة، �سائا اهلل اأن يوفقه لبذل اجلهود 
وحتقيق املنجزات التي ت�سهم يف خدمة 

الكليتني واجلامعة وحتقق التطلعات. 

اآل  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور  اأن  ي��ذك��ر 
لل�سوؤون  وكيا  عمل  اأن  �سبق  حب�سان 

العليا  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 
ب���اجل���ام���ع���ة اأ�����س����م����اء امل��ق��ب��ول��ني 
وامل���ق���ب���والت ب���رام���ج ال���درا����س���ات 
ال��ر���س��وم(  امل��دف��وع��ة  )غ���ر  العليا 
ملرحلتي املاج�ستر والدكتوراه للعام 

اجلامعي 1443ه�. 
الدرا�سات  عمادة  عميد  ودع��ا 
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  باجلامعة  العليا 
واملقبوالت  املقبولني  فائع  اآل  اأحمد 
العمل  ج��ه��ة  م��واف��ق��ة  حت��م��ي��ل  اإىل 
يف  املقبولني  واملوظفات  للموظفني 
اأو  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستر  مرحلتي 
لغر  اأب�سر  نظام  من  املهنة  اإف���ادة 

املوظفني من خال )اأكادمييا(. 
�سيتاح  اأن���ه  ف��ائ��ع  اآل  واأو����س���ح 
امل��ط��ل��وب��ة على  ال���وث���ائ���ق  حت��م��ي��ل 
االأح��د  ي��وم  من  اب��ت��داًء  )اأكادمييا( 
ال�����س��ب��ت  16 رج����ب احل�����ايل ح��ت��ى 
عدم  ح��ال  ويف  ال��ق��ادم،  �سعبان   28
اأعاه  املحددة  املواعيد  يف  التحميل 
�سيتم اإلغاء القبول واالأخذ من قوائم 

االحتياط. 

ون�سر  االإل��ك��رتوين،  التعلم  تعزيز  اإىل 
ثقافة التعليم والتعلم عن طريق التقنية 
يف كل حمافظات منطقة ع�سر، اإ�سافة 
اإىل مبادرة -حت�سني جتربة املر�سى يف 
مناق�سة  اإىل  وتهدف  �سيدليات ع�سر- 
التحديات وتوليد احللول واالأفكار جلعل 

مدينة اأبها اأكرث ا�ستدامه و�سعادة.  
ا -ملتقى  كما �سملت املبادرات اأي�سً
ملتقى  يف  ويتمثل  م�سكنك-  تبني  كيف 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ويهدف  اجلامعة  تطلقه 
يتعلق  م���ا  اأه����م  وع���ر����س  جت��م��ي��ع  اإىل 
بخطوات متلك امل�سكن، ومراحل بنائه، 
م��ع م��راع��اة ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف ظل 
الت�سريعات،  يف  املت�سارعة  التطورات 
البناء  تقنية  ويف  العقاري،  القطاع  ويف 
مهارات  -ملتقى  اإىل  اإ�سافة  وامل���واد، 
ر�سالة  ب��دوره  يج�سد  وال��ذي  امل�ستقبل- 

وهو  بالكليتني،  واالأكادميية  التعليمية 
يف  العليا  ال��درج��ات  على  حا�سل 

علوم املخترات الطبية، واأ�ستاذ 
الدم  اأم��را���س  علم  يف  م�ساعد 
علم  اأب���ح���اث  يف  ومتخ�س�س 
الت�سخي�سي  ال����دم  اأم���را����س 
ال�سرطاين  وغ��ر  ال�سرطاين 

اجلينية  امل��ورث��ات  وعلم 
والطب اجلزيئي. 

التدريب  مبهمة  وال��ت��زام��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 
م��ه��ارات وظائف  وال��ت��ط��وي��ر يف جم��ال 
امل��ع��رف��ة  ب��ن��اء  يف  لُي�سهم  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
يف  ال�سحيحة  واملمار�سة  املتخ�س�سة 

جمال مهارات امل�ستقبل.  
يذكر اأن مبادرات -اإن�سان ع�سر- 
االأربع حتظى مب�ساركة عدد من جهات 
التعلم  عمادة  يف  متثلت  والتي  اجلامعة 
املجتمع  خ��دم��ة  وع��م��ادة  االإل���ك���رتوين، 
ال�سيدلة،  وكلية  امل�ستمر،  والتعليم 
االإدارة  اإىل  اإ�سافة  الهند�سة،  وكلية 
واالإدارة  امل��ع��ل��وم��ات،  لتقنية  ال��ع��ام��ة 
العامة للمرافق، واالإدارة العامة للموارد 
الت�سميم  وح����دة  وك���ذل���ك  ال���ذات���ي���ة، 

واملن�سات الرقمية. 

نتائج  ع��ن  اال�ستعام  وميكن   
كيفية  ع��ل��ى  واالط�������اع  ال���ق���ب���ول، 
اإ�سعار  وطباعة  ال��وث��ائ��ق،  مطابقة 
واإرف��اق  اإلكرتونيًّا،  املبدئي  الّقبول 
من  التفا�سيل  ومعرفة  املوافقات، 

خال الرابط التايل:

أخبار الجامعة
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انطالق أعمال الهيئة 
االستشارية للجامعة  

الجامعة تنظم ورشة عمل لمهندسي 
المشاريع التنموية بمنطقة عسير

اال�ست�سارية  الهيئة  اأع�ساء  التقى 
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  للجامعة 
االأم��������ر ت����رك����ي ب����ن ط������ال ب��ن 
ع�سر،  منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز 
واط���ل���ع اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة خ��ال 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة هيئة  ال��ل��ق��اء ع��ل��ى 
امل�ستقبلي  والت�سور  ع�سر  تطوير 

مل�سروعات املنطقة. 
الهيئة  اأع��م��ال  انطلقت  ك��م��ا 
خالد  امللك  جلامعة  اال�ست�سارية 
باأبها  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  مقر  يف 
)قريقر(؛ حيث مت انعقاد االجتماع 

االأول للهيئة. 
رح��ب  االج��ت��م��اع  ب���داي���ة  ويف 
االأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  م��ع��ايل 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
اأهمية  م��وؤك��ًدا  الهيئة،  ب��اأع�����س��اء 
االجتماع  خ��ال  مت  كما  دوره����م، 
لهيكلة  امل�ستقبلي  الت�سور  عر�س 
اجلامعة، اإ�سافة اإىل مناق�سة خطة 
-2020 اال�سرتاتيجية  اجل��ام��ع��ة 

وكالة  يف  ممثلة  اجلامعة  نظمت 
امل�����س��اري��ع م���وؤخ���ًرا، ور���س��ة عمل 
عاجل  م�ست�سفى  )جتهيز  بعنوان 
100 �سرير عناية مركزة جلائحة 
كورونا خال �سهر واحد فقط(، 
مهند�سي  م��ن  ع���دًدا  ا�ستهدفت 
منطقة  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����س��اري��ع 
ع�سر، وذلك بناًء على توجيهات 
اأمر منطقة ع�سر �ساحب  �سمو 
بن  ت��رك��ي  االأم���ر  امللكي  ال�سمو 
امل��دي��ن��ة  يف  ���س��ع��ود،  اآل  ط����ال 

اجلامعية اجلديدة بالفرعاء. 
جتهيز  بعد  ال��ور���س��ة  وت��اأت��ي 
وك����ال����ة امل�������س���اري���ع ب��اجل��ام��ع��ة 
ب�  ��ا  ج��زئ��يًّ اجل��ام��ع��ي  امل�ست�سفى 
100 �سرير عناية مركزة ملواجهة 
 )19  - )كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة 
وذل��ك  فقط،  واح��د  �سهر  خ��ال 
ب��و���س��ع خ��ط��ة ع��اج��ل��ة ل��ذل��ك، 
با�سرت اأعمالها من اأول يوم �ُسكل 

فيه فريق العمل. 

مواعيد  حتديد  ا  اأي�سً ومت   ،2025
امل�ستقبلية  االجتماعات    وحم��اور 

للهيئة. 
ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء  اأن  ي���ذك���ر 
اخلمي�س  اليوم  قاموا  اال�ست�سارية 
امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة  ب���ج���ول���ة يف 
�سمن  وذل��ك  بالفرعاء،  اجلديدة 

برنامج زيارتهم للجامعة. 

واأو�����س����ح م���دي���ر امل�����س��روع 
ع�سري  علي  بن  عامر  املهند�س 
اأنه مت االإجناز قبل انتهاء الفرتة 
اأن��ه  اإىل  الف��ًت��ا  للعمل،  امل��ح��ددة 
مت و���س��ع خ��ط��ة وج�����دول زم��ن��ي 
عدد  اإي��ج��اد  ت�سمنت  للم�سروع 
لاأن�سطة  والبدائل  احللول  من 
م�ستحيلة  �ستكون  والتي  الرئي�سة 

التحقق خال ال�سهر. 
�سيوف  ع�سري  اأْطلع  كذلك 
امل�ست�سفى  م��وق��ع  على  ال��ور���س��ة 
قدم  ميدانية،  جولة  عر  املنجز 
خالها �سرًحا تف�سيليًّا عن طرق 
التي مت  العقبات  واأب��رز  االإجن��از 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا، م�����س��ي��ًدا بدعم 
من  للم�سروع  املنطقة  اأمر  �سمو 
الب�سرية  الطاقات  توفر  خ��ال 
واالإم���ك���ان���ات امل��ط��ل��وب��ة الإن�����س��اء 

امل�ست�سفى ب�سكل عاجل. 
�سمو  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
حفل  خ��ال  ع�سر  منطقة  اأم��ر 

الجامعة تطرح 10 دورات تدريبية 
)مجانية( ألفراد المجتمع  

والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  اأعلنت 
)جمانية(  اإلكرتونية  تدريبية  دورات   10 ط��رح  امل�ستمر 
1442ه���،  اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  خال 
واملهارية  واملعرفية  العلمية  امل��ج��االت  من  ع��دد  يف  وذل��ك 

املتنوعة.  
امل�ستمر  والتعليم  واأو�سح عميد عمادة خدمة املجتمع 
تتميز  الرامج  اأن هذه  علوان عقيل  الدكتور عمر  االأ�ستاذ 
املتخ�س�سني  االأكادمييني  من  نخبة  خال  من  بتقدميها 
من كليات اجلامعة، الفًتا اإىل اأن حزمة الرامج التدريبية 
اأفراد املجتمع عر عدة مو�سوعات نوعية  ت�ستهدف جميع 

يف خمتلف املجاالت.  
ف��ي��م��ا ت��ت��ن��اول م��و���س��وع��ات ه���ذه ال���رام���ج خ��ط��وات 
للقيادات،  االإداري  والتميز  اإل��ك��رتوين،  م��وق��ع  ت�سميم 
الذكاء  وكذلك  الوبائية،  واالأمرا�س  الفرو�سات  وجمابهة 
التغير  وق��ي��ادة  الفعال،  التوا�سل  وم��ه��ارات  االجتماعي 
واإدارة  االأداء،  لتطوير  احلديثة  واال�سرتاتيجية  املوؤ�س�سي، 

�سغوط العمل وترتيب االأولويات، اإ�سافة اإىل املحا�سبة لغر 
املحا�سبني، وتقنيات الطاقة ال�سم�سية يف االأغرا�س املنزلية 

والتجارية، والتجارة االإلكرتونية من االألف اإىل الياء.   
على  واالط��اع  الت�سجيل  يف  الراغبني  العمادة  ودعت 

التفا�سيل اإىل زيارة موقعها على الرابط التايل 

 اأو ح�ساب عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر على 
تويرت.  ال��ذي  ���س��ري��ر،  ال���� 100  اف��ت��ت��اح 

���س��ه��ده م���ع���ايل وزي�����ر ال�����س��ح��ة 
ومعايل  الربيعة،  توفيق  الدكتور 
للجامعات  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب 
والبحث واالبتكار الدكتور حممد 
ال�سديري، اأ�ساد بالهيكل القيادي 

يف تنفيذ هذا االإجناز.
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الجامعة تنظم برنامجا عن
)تصميم وتخطيط مبادرات رؤية 2030(

)مسارات(  تطلق  بالجامعة  البشرية  الموارد 
وتواصل تقديم برامج التطوير المهني 

انطالق ملتقى الجامعة العلمي السنوي 
الرابع بتهامة بـ 65 بحثا علميا

نظمت اجلامعة ممثلة يف مكتب 
حتقيق الروؤية بالتعاون مع عمادة 
املوارد الب�سرية موؤخًرا، برناجًما 
الأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 
وتخطيط  )ت�سميم  عنوان  حتت 
اململكة  روؤي��ة  امل��ب��ادرات يف �سوء 

2030 وبراجمها التنفيذية(.  
  ويهدف الرنامج اإىل تعريف 
روؤية اململكة وبراجمها التنفيذية، 
اآلية ت�سميم  تو�سيح  اإىل  اإ�سافة 
وم��واءم��ة  امل��ب��ادرات،  وتخطيط 
اأه����داف امل��ب��ادرات م��ع اأه���داف 
الروؤية، اإ�سافة   اإىل تطبيق عملي 

لت�سميم وتخطيط املبادرات.  
 واأو������س�����ح امل�������س���رف ع��ل��ى 
باجلامعة  ال��روؤي��ة  حتقيق  مكتب 
االأم��ر  ح�سني  ب��ن  علي  الدكتور 
خ��ال  ال��رن��ام��ج  �سعى  م��ن  اأن 
دور  ت���ع���زي���ز  اإىل  خم���رج���ات���ه 
مفهوم  وتعزيز  ن�سر  يف  اجلامعة 
وبراجمها  اململكة  روؤية  واأه��داف 

الب�سرية  امل���وارد  عمادة  اأطلقت 
اإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  ب���اجل���ام���ع���ة 
من�سة  الب�سرية  امل���وارد  تطوير 
والتي  التطويرية،  )م�����س��ارات( 
تهدف اإىل تطوير قدرات اأع�ساء 
وع�������س���وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
ال�سمعة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�ساهم  مب��ا 
االأك����ادمي����ي����ة وحت�����س��ني م��رت��ب��ة 

اجلامعة وبناء القدرات املهنية. 
امل��وارد  عمادة  عميد  واأو���س��ح 
جابر  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور  الب�سرية 
)م�����س��ارات(  من�سة  اأن  العلياين 
لعمليات  اإ�سافة  ت�سكل  التطويرية 
التطوير املهني يف اجلامعة، وميكن 
و�ست�سهم  ب�سهولة،  معها  التعامل 
ا�ستمرارية  حتقيق  يف  اهلل  ب���اإذن 

التدريب والتعلم الذاتي.   
اإدارة  مدير  اأ�سار  جانبه  من 
بالعمادة  الب�سرية  امل��وارد  تطوير 
اأن  اإىل  دميح  اآل  �سالح  ب��ن  علي 
لتطوير  االأول  امل�����س��روع  ان��ط��اق 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ه��ارات 
عر من�سة )م�سارات( التطويرية 
منظومة  يف  مهمة  حلقة  ي�سكل 

رع����ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
رجاء  بن  فالح  الدكتور  االأ�ستاذ 
انطاق  م���وؤخ���رًا،  ال�سلمي  اهلل 
ال�سنوي  العلمي  امللتقى  اأع��م��ال 
الرابع بتهامة، والذي تنظمه كلية 
ع�سر،  مبحايل  واالآداب  العلوم 

ملدة يومني عن ُبعد.  
ويف ب��داي��ة االن��ط��اق اأ���س��اد 
بجهود  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  م��ع��ايل 
الكلية، حول اإقامة وتنفيذ امللتقى 
االأوىل،  ن�سخته  ان��ط��اق  م��ن��ذ 
م���وؤك���ًدا ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على 

ً

قدرات  بناء  وكذلك  التنفيذية، 
ومتكينهم  اجل��ام��ع��ة  م��ن�����س��وب��ي 
م���ن ت���ق���دمي م����ب����ادرات ن��وع��ي��ة 
االأه������داف  ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق 
االإ�سرتاتيجية للروؤية، اإ�سافة اإىل 
ملن�سوبي  املهاري  اجلانب  تطوير 

اجلامعة  من�سوبي  ق��درات  تطوير 
برامج  هناك  اأن  م�سيًفا  مهنيًّا، 
اهلل  ب��اإذن  قريًبا  �ستنطلق  اأخ��رى 

ملوظفي اجلامعة. 
ال��ع��م��ادة  ت��وا���س��ل  ذل���ك  اإىل 
املهني  ال��ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج  ت��ق��دمي 
التدري�س  هيئة  وع�سوات  الأع�ساء 

عر  اجلامعة  وموظفات  وموظفي 
بعد  ع��ن  متنوعة  وب��رام��ج  دورات 
وح�سورية مع االلتزام باالإجراءات 
العمادة  عقدت  كما  االح��رتازي��ة، 
بامل�سروع  تعريفيًّا  ل��ق��اًء  م��وؤخ��ًرا 
االأول لتطوير مهارات اأع�ساء هيئة 

التدري�س. 

خال  وخمرجاته  امللتقى  تطوير 
ال�سنوات القادمة.  

العلوم  كلية  عميد  �سكر  فيما 
ورئي�س  ع�سر  مبحايل  واالآداب 
اآل قايد  اإبراهيم  امللتقى الدكتور 
اجلامعة  رئي�س  معايل  ع�سري 
واهتمامه  ودع��م��ه  رع��اي��ت��ه  على 
بامللتقى وخمرجاته، الفًتا اإىل اأن 
علميًّا  بحًثا   65 �سيناق�س  امللتقى 
حول  وذل��ك  جل�سات،   10 خ��ال 
االإن�سانية  ال��ع��ل��وم  دور  حم���وري 
يف ال���رثاء امل��ع��ريف، واالجت��اه��ات 

ًً

م�ساركتهم  خ��ال  من  اجلامعة 
م�ساريع  وتخطيط  ت�سميم  يف 
ال��روؤي��ة،  وبناء  برامج  م��ب��ادرات 
والتخطيط  القيا�س  م��وؤ���س��رات 

مل�ساريع ومبادرات الروؤية.  

احلديثة يف العلوم والتكنولوجيا.  
���س��م��ل  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  ي���ذك���ر 
جم�������االت ع���ل���م���ي���ة مت���ث���ل���ت يف 
تخ�س�سات الدرا�سات ال�سرعية، 
واالق��ت�����س��اد  االأع���م���ال،  واإدارة 
واللغة  العربية،  واللغة  املنزيل، 
االإجن���ل���ي���زي���ة، وال��ري��ا���س��ي��ات، 
واالأحياء،  والكيمياء،  والفيزياء، 
وعلوم احلا�سب، ونظم املعلومات.  
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رئيس الجامعة يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
قرارات  من  عددًا  مؤخرًا  السلمي  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  معالي  أصدر 
التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاًثا 
الجميع على مضاعفة الجهود.   وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح بن زابن القحطاني 

أن قرارات التعيين والتكليف شملت:   

تكليف الدكتور محمد بن يحيى الشهراني عميًدا لعمادة البحث العلمي اإ�سافة اإىل عمله.  
متديد تكليف االأ�ستاذ الدكتور سعيد بن صالح الرقيب م�ست�ساًرا ملعايل رئي�س اجلامعة اإ�سافة اإىل عمله.  

متديد تعيني الدكتورة أمل بنت حسين آل مشيط وكيلة لكلية املجتمع بخمي�س م�سيط ب�سطر الطالبات.  
متديد تعيني الدكتورة دولة بنت محمد العسيري وكيلة لكلية ال�سريعة واأ�سول الدين ب�سطر الطالبات.  

متديد تعيني الدكتورة حنان بنت محمد آل هيضة وكيلة لكلية الرتبية يف �سطر الطالبات.  
متديد تعيني الدكتورة بدرية محمد الشهراني وكيلة لكلية العلوم ب�سطر الطالبات. 

متديد تعيني الدكتور سلطان بن محمد الشهراني وكيًا لكلية ال�سيدلة للتطوير واجلودة.  
التطبيقية بخمي�س م�سيط  العلوم الطبية  لكلية  عبداهلل بن مبارك الشهراني وكيًا  الدكتور  متديد تكليف 
التعليمية  لل�سوؤون  م�سيط  خمي�س  يف  التمري�س  لكلية  وكيًا  تكليفه  اإىل  اإ�سافة  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 

واالأكادميية.  
متديد تكليف الدكتور محمد بن علي آل معيض وكيا للدرا�سات العليا والبحث العلمي بكليتي التمري�س يف 

خمي�س م�سيط والعلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط. 
خمي�س  يف  التمري�س  بكليتي  واجلودة  للتطوير  وكيٍا  الزهراني  إبراهيم  بن  يوسف  الدكتور  تعيني  متديد 

م�سيط والعلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط. 
ال�سيدلة  كلية  يف  واالأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  وكيا  محسنة  بن  جبران  بن  اللطيف  عبد  الدكتور  تكليف 

اإ�سافة اإىل عمله وكيا للكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي. 
تكليف الدكتور محمد بن ظافر القحطاني وكيًا للم�سرف العام على وحدة تعليم اللغة العربية للناطقني 

بغرها للتطوير واجلودة اإ�سافة اإىل عمله وكيا لكلية املجتمع بخمي�س م�سيط للتطوير واجلودة.  
متديد تكليف الدكتورة سهير بنت عيسى القحطاني وكيلة لكلية العلوم االإن�سانية ب�سطر الطالبات.  

متديد تكليف الدكتورة أريج بنت إبراهيم األنصاري وكيلة لكلية العلوم واالآداب ب�سراة عبيدة ب�سطر الطالبات.  
العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الطبية  ماجد بن سعد آل فايع وكيًا للدرا�سات  متديد تعيني الدكتور 

التطبيقية باأبها.  
متديد تعيني الدكتورة نهى بنت سعد الغامدي وكيلة لكلية طب االأ�سنان ب�سطر الطالبات.  

متديد تكليف الدكتور أحمد إبراهيم عسيري وكيًا ملعهد البحوث والدرا�سات اال�ست�سارية للتطوير والت�سويق.  
متديد تعيني االأ�ستاذ الدكتور ناصر بن عبداهلل الشهراني وكيًا لل�سوؤون االأكادميية بكلية الرتبية.  

متديد تعيني الدكتور عبدالعزيز بن سعد بن دعجم وكيًا لكلية العلوم للدرا�سات العليا والبحث العلمي.  
تعيني الدكتور مرعي بن سعيد القرني وكيًا للتطوير واجلودة بكلية العلوم باأبها.  

تكليف الدكتورة مزيغة أحمد آل طالع م�ساعدة ملدير مركز القيا�س والتقومي.  
متديد تكليف الدكتورة سعاد بنت محمد القحطاني م�ست�سارة بوكالة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية واالأكادميية.  

متديد تكليف الدكتورة سلمى بنت عبداهلل الغرابي م�ست�سارة بوكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات.  
تكليف الدكتور وضاح بن محمد عسيري م�سرًفا على وحدة التوجيه واالإر�ساد بعمادة �سوؤون الطاب.  

تكليف الدكتورة سلطانة محمد الشهراني م�ساعدة للم�سرفة على مركز درا�سة الطالبات يف املحالة.  
تكليف الدكتور متعب بن معجب القحطاني رئي�سا لق�سم الفيزياء بكلية العلوم.  

تكليف الدكتورة سندس بنت عبداهلل القرني م�سرفة على ق�سم الهند�سة ال�سناعية بكلية الهند�سة ب�سطر 
الطالبات.  

عفاف بنت أحمد آل داهش م�سرفة على ق�سم علم االأدوية بكلية ال�سيدلة ب�سطر  متديد تكليف الدكتورة 
الطالبات.  

تكليف الدكتورة ابتسام بنت ناجح آل محفوظ م�سرفة على ق�سم العقيدة واملذاهب املعا�سرة بكلية ال�سريعة 
واأ�سول الدين يف �سطر الطالبات.  

تكليف الدكتورة أسماء بنت عبداهلل القحطاني م�سرفة على ق�سم نظم املعلومات بكلية علوم احلا�سب االآيل 
ب�سطر الطالبات.  

تعيينه  اإىل متديد  اإ�سافة  املخاطر باجلامعة،  اإدارة  الغامدي م�سرًفا على  بن يحيى  صالح  الدكتور  تكليف 
رئي�ًسا لق�سم الهند�سة ال�سناعية بكلية الهند�سة.   

تعيني الدكتور محمد بن حسين الفيفي مديًرا ملركز املوهبة واالإبداع وريادة االأعمال.   
متديد تكليف الدكتور علي بن غيثان اخلثعمي م�ساعًدا لل�سوؤون االأكادميية للمن�سق العام للرامج امل�سرتكة 

باملجمع االأكادميي باملحالة.   
متديد تعيني الدكتورة إيمان بنت محمد الشهري رئي�سة لق�سم اللغة العربية بكلية العلوم واالآداب بخمي�س 

م�سيط.  
الطبية  العلوم  بكلية  االإكلينيكية  املخترات  لق�سم علوم  رئي�ًسا  بن عوض درع  عايض  الدكتور  تعيني  متديد 

التطبيقية باأبها.  
متديد تعيني الدكتور إبراهيم بن أحمد آل فرحان رئي�سًا لق�سم املناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية.  

تكليف الدكتور سعد بن فهد القحطاني رئي�ًسا لق�سم الهند�سة الكهربائية بكلية الهند�سة.  
متديد تعيني الدكتور صقر بن مبارك العمري رئي�ًسا لق�سم الهند�سة امليكانيكية بكلية الهند�سة.  

متديد تعيني الدكتور باسم بن عبداهلل العلوان رئي�ًسا لق�سم الهند�سة الكيميائية بكلية الهند�سة.  
تعيني الدكتور متعب بن سعيد الغامدي رئي�ًسا لق�سم الريا�سيات بكلية العلوم باأبها.  

الطبية  العلوم  بكلية  الطبي  التاأهيل  لق�سم علوم  رئي�ًسا  الشهراني  مستور بن سعيد  الدكتور  تعيني  متديد 
التطبيقية باأبها.  

متديد تعيني الدكتور عادل بن سعد عسيري رئي�ًسا لق�سم نظم املعلومات االإدارية بكلية االأعمال.  
متديد تكليف الدكتور محمد بلخير الشهري رئي�ًسا لق�سم العقيدة واملذاهب املعا�سرة بكلية ال�سريعة واأ�سول 

الدين.  
متديد تكليف الدكتور عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي رئي�ًسا لق�سم الدرا�سات االإ�سامية بكلية ال�سريعة 

واأ�سول الدين.   
اجلامعة  بفرع  الدين  واأ�سول  ال�سريعة  لكلية  علميًّا  من�سًقا  عسيري  فايع  بن  حمزة  الدكتور  تكليف  متديد 

بتهامة.  
واالآداب  العلوم  كلية  يف  االإ�سامية  الدرا�سات  لق�سم  رئي�ًسا  األحمري  معدي  حاصل  الدكتور  تعيني  متديد 

مبحايل ع�سر.
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برنامج  بعنوان )نور العقول( بكلية العلوم الطبية بتهامة
فاطمة األسمري

نظمت  كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع تهامة بالتعاون مع وكالة �سوؤون الطاب بفرع اجلامعة بتهامة وجمعية التوحد برجال 
"رعاية وعناية" التي اأطلقتها الكلية حتت رعاية عميدة الكلية الدكتورة نورة  "نور العقول" وذلك �سمن مبادرة  اأملع برناجما بعنوان 

بانافع.
الدورات  واأ�ستمل الرنامج على عدد من  التوحد،  التوا�سل املختلفة مع طفل  اأفراد املجتمع بطرق  اإىل  توعية  وهدف الرنامج 

التدريبية التي مت تقدميها عر برنامج زوم على مدار اأربعة اأيام، واأ�ستفاد من الرنامج 469 م�ستفيد وم�ستفيدة.

اجتماع لمناقشة صعوبات التعليم عن بعد بكليتي رجال ألمع
عبير المقصودي 

نظمت وحدة التعليم االإلكرتوين بكليتي العلوم واالآداب واملجتمع برجال املع اجتماعها االأول للف�سل الدرا�سي الثاين حتت اإ�سراف رئي�سة 
الوحدة الدكتورة فاطمة اأحمد و برعاية �سعادة عميدة الكلية الدكتورة �سهام اآل حيدر. 

وهدف االجتماع اإىل مناق�سة م�ساكل و�سعوبات التعليم عن بعد بح�سور اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية، واالأ�ستاذة �سفاء ال�سهري 
من فريق عمادة التعلم االإلكرتوين باجلامعة. وا�ستمر االجتماع ملدة �ساعتني بح�سور 39 ع�سو من الهيئة التدري�سية بالكليتني. 

ومت عر�س حماور االجتماع من قبل عميدة الكلية ومناق�سة كل حمور، ثم مت طرح امل�ساكل التي واجهت اأع�ساء هيئة التدري�س من 
خال جتربتهن، ومناق�ستها، وحماولة اإيجاد احللول املنا�سبة لها. كما مت التوجيه بالرفع بهذه التو�سيات اإىل املجال�س املعنية بالكلية يف 

نهاية االجتماع، ومن ثم الرفع بها لعمادة التعليم االإلكرتوين باجلامعة للنظر فيها.

دورة بعنوان )ماذا بعد التخرج( بكليتي رجال ألمع
عبير المقصودي 

نظمت جلنة اخلريجات وجهة التوظيف بكليتي العلوم واالآداب واملجتمع برجال اأملع دورتها التدريبية االأوىل عن بعد للف�سل الدرا�سي 
الطالبات  خالها  من  وا�ستهدفت  عرا�سي،  عبداملجيد  منية  الدكتورة  قدمتها   " التخرج  بعد  "ماذا  بعنوان  ال��دورة  وكانت  الثاين 

اخلريجات، واأ�ستفاد منها 28  طالبة خريجة. 
وهدفت الدورة اإىل تطوير مهارات اخلريجات وم�ساعدتهن يف ر�سم خارطة طريقهن بعد التخرج بكل ي�سر و�سهولة؛ حيث بداأت 

بنقا�س مفتوح معهن مت الرتكيز  فيه على بث روح الدافعية وحب العمل لديهن. 
ثم ناق�ست حماور الدورة التي كان من اأبرزها التعرف على مرحلة ما قبل التخرج وما بعده واأهميتهما، مع اإعطاء بع�س الن�سائح 
لبدء احلياة املهنية ب�سهولة، وذكرت اخلطوات الازمة للتخل�س من القلق يف مرحلة ما بعد التخرج. ثم عر�ست بع�س النقاط امل�ساعدة 
يف كتابة ال�سرة الذاتية بالطريقة ال�سحيحة مع ذكر اأهم االأمور التي يجب االبتعاد عنها اأثناء كتابتها، كما تطرقت بعد ذلك اإىل كيفية 
كتابة خطاب التقدم للوظيفة والنقاط ال�سحيحة لكتابته. ويف نهاية الدورة ذكرت اأهم الن�سائح للتخطيط مل�ستقبل عملي ناجح وبع�س 

اخلطوات الازمة للح�سول على وظيفة، والقت الدورة ا�ستح�سان احلا�سرات.

وكيلة كلية المجتمع بخميس مشيط د.أمل آل مشيط.. 
حضور فاعل وأكثر من 90 مبادرة مجتمعية

املركز  على جائزة  موؤخًرا  م�سيط  اآل  بنت ح�سني  اأمل  الدكتورة  الطالبات(  )�سطر  م�سيط  بخمي�س  املجتمع  كلية  وكيلة  ح�سلت 
االأول للتميز بجامعة امللك خالد، يف جمال خدمة املجتمع )فرع االأفراد(، وذلك نظر ما قدمته من مبادرات جمتمعية ت�ستهدف 

ا لتحقيق ر�سالتها يف خدمة املجتمع.    االإ�سهام يف حتقيق روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030، وتت�سق مع توجه اجلامعة اأي�سً
 توؤكد اآل م�سيط اأن جائزة التميز بجامعة امللك خالد تعد من اأهم املمار�سات التحفيزية املميزة باجلامعة، التي تزيد من 
الدافعية والتحفيز ملن�سوبيها نحو االرتقاء باأدائهم وجتويده، وكذلك امل�ساهمة يف تقدمي املبادرات التي تعود بالنفع على املجتمع 

مبختلف فئاته.  
التطوعية يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  اأمل على اجلائزة يف حتقيق  الدكتورة  املوؤهلة حل�سول  املعطيات  اأبرز  فيما متثلت   
خمتلف القطاعات واللجان، وذلك من خال ماال يقل عن 90 مبادرة جمتمعية، يف عدد من املجاالت الثقافية واالجتماعية 
من  عدد  دعم  اإىل  باالإ�سافة  واملعنوية،  وامليدانية  املادية  امل�سارات  من  عدًدا  امل�ساركات  اأخذت  وقد  التطوعية،  وال�سحية 

امل�ساريع التي تخدم املجتمع.  
على  حا�سلة  وهي  ع�سر،  مبنطقة  اجلهات  من  عدد  لدى  م�ست�سارة  ا  اأي�سً العملية  م�سرتها  خال  م�سيط  اآل  عملت  وقد   
الع�سوية الفخرية يف عدد من اللجان على م�ستوى حمافظة خمي�س م�سيط، ولها العديد من امل�ساهمات يف تد�سني وتنظيم فعاليات 
جمتمعية من �ساأنها خدمة املنطقة يف �ستى املجاالت، ولعل من اأبرزها امل�ساركة يف تفعيل عدد من الرامج املرتبطة باالأيام العاملية 
مع عدد من جهات االخت�سا�س، اإ�سافة اإىل عملها م�سرفة عامة على ملتقى ال�سامة للمراأة، ورئي�سة لفرع اجلمعية اجلغرافية 
ال�سعودية بجامعة امللك خالد، وكذلك ع�سو جلنة اآفاق اال�ست�سارة مبنطقة ع�سر، وع�سو جمل�س تطوير حمافظة خمي�س م�سيط.  
 كما ح�سلت اآل م�سيط على عدد من اجلوائز والدروع و�سهادات ال�سكر والتقدير من اجلهات التي متت م�ساركتها يف 
توثيق  ب�سرورة  التميز  املناف�سة على جائزة  الراغبني يف  ومن�سوبات اجلامعة  من�سوبي  م�سيط جميع  اآل  وتو�سي  براجمها، 
للتعرف على املكان الذي يقف فيه، مع �سرورة  اإجنازاتهم املقدمة واالطاع على معايرها ومقارنتها مبمار�سات املتقدم 

ر�سم خارطة طريق للتميز. 
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طالبناطالبنا

عائشة القحطاني 

ال�سغوطات  م��ن  وطالبة  لطالب  مفر  ال 
الدرا�سية التي ترتب�س بهم طوال �سنوات 
النف�سية،   �سحتهم  على  وتوؤثر  درا�ستهم 
وت��واج��ه��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى رف��ع 
اإظهار  على  والعمل  الدرا�سية،  معدالتهم 
كفاءتهم وقدراتهم، وامتام املهام املطلوبة 

منهم يف الوقت املنا�سب وبجودة عالية. 

تراكم الواجبات 
)اآف�����اق( ���س��األ��ت ع���دد م��ن ال��ط��ال��ب��ات عن 
تاأثرا  الدرا�سية  ال�سغوطات  اأ�سباب  اأك��رث 
من  كل  اأجابت  حيث  النف�سية،  �سحتهم  يف 
االإعام  ق�سم  من  الرابع  بامل�ستوى  الطالبة 
واالت�������س���ال ���س��ح��ر ال�����س��ه��راين وال��ط��ال��ب��ة 
بامل�ستوى الثامن مب�سار االإدارة املالية روابي 
اأثناء  تواجههن  التي  ال�سغوطات  باأن  خالد 

الدرا�سة تاأتي من  تراكم الواجبات. 

اختبارات وواجبات 
بامل�ستوى  الطالبة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
احلوا�س:  �سهوى  ال�سريعة  بق�سم  الثاين 
ال�سغط  ُيراعى  ال  حني  بال�سوء  )اأ�سعر 
ب��ه خ��ال ف��رتة االختبارات  ال��ذي من��ر 
ال��ق�����س��رة ح��ني ن��ك��ون م��ل��زم��ني ب���اأداء 

الواجبات واالختبارات اأي�سا(. 
وعن جتربتها مع ال�سغوطات الدرا�سية 
من  الداخلي  الت�سميم  ق�سم  خريجة  ك�سفت 
جامعة االأمرة نورة بالريا�س �سارا عبد اهلل  
منها  عانت  التي  الدرا�سية  ال�سغوطات  اأن 
كانت تتزايد بزيادة املواد اأو كثافتها، وقالت: 
اأرى  ح��ني  الياأ�س  ي�سيبني  ك��ان  م��ا  )غالبا 
املكّومة  الواجبات  من  الكثر  بني  علقت  اأين 

واملذاكرة لاختبارات يف نف�س الوقت(. 

دور األسرة
والمعلم 

اإدارة  مديرة  قالت  املو�سوع   على  وللتعليق  
كلية العلوم االأ�ستاذة عبر العرثباين: الطالب 
واجليل  املجتمع،  يف  االأ�سا�سية  الركيزة  هو 
الظروف  ظل  ويف  اليوم،   طاب  هم  القادم 
الراهنة من اأو�ساع كورونا )كوفيد 19( تولد 

الضغوطات الدراسية..
معاناة يخففها دعم األسرة واألساتذة

توؤثر  التي قد  لدى الطاب بع�س ال�سعوبات 
�سلبا على اأدائهم االأكادميي حيث اأن املدر�سة 
واملتنف�س  للطالب  ال��ث��اين  البيت  واجلامعة 
املجتمع  دور  ي��اأت��ي  ه��ن��ا  وم���ن  ل���ه،  ال��ع��ل��م��ي 
مثل  تخفيف  يف  االأك��ادمي��ي  واملعلم  واالأ���س��رة 

هذه ال�سعوبات وجتاوزها بقدر االإمكان. 

أهمية اإلرشاد 
األكاديمي 

ل���اأ����س���ات���ذة  اأن  ال���ع���رثب���اين  واأك��������دت 
االأكادمييني دور كبر يف تخفيف ال�سغط 
النف�سي على طابهم، وزرع االألفة ما بني 

الطالب واالأ�ستاذ.  كما �سددت على اأهمية 
اخلدمات  تقدمي  يف  االأك��ادمي��ي  االإر���س��اد 
ب�سكل  والطالبات  للطاب  اال�ست�سارية 
م�ستمر، وتوعيتهم بال�سعوبات االأكادميية 
ينبغي  التي  وب��امل��ه��ارات  تواجههم،  التي 
عليهم اكت�سابها لرفع حت�سيلهم الدرا�سي 

وحتقيق النجاح. 

تقبل الفشل 
من جانبها قالت االأخ�سائية النف�سية 
ح�����س��ة ال��ق��ح��ط��اين: ق��ب��ل ال��ت��ط��ّرق 
ل��ل��ع��اج الب���د م��ن م��ع��رف��ة االأ���س��ب��اب 
معرفة  الأن  ال�سغوطات  لهذه  املوؤدية 

ال�سبب ن�سف العاج، ولهذه الق�سية 
واأهمها،  ح�سرها  ميكن  ال  اأ�سباب 
الطموح  م�ستوى  رفع  احلياة،   �سرعة 
جدا، توقع االأف�سل دائما، عدم تقبل 
من  لي�ست  وه��ذه   الغلط،   اأو  الف�سل 
حتقيق الذات فالواجب تقبل اأي ف�سل 
اأو  �سواء يف احلياة اجلامعية  يح�سل 

غرها. 

التغلب على 
الضغوطات 

ال���ذات  م�ستوى  ارت��ف��اع  واأ���س��اف��ت: 
تاأثر  لها  اأي�سا  الطالب  لدى  املُدركة 

ال�سغوطات  على  التغلب  يف   كبر 
 ، م��ق��درت��ه  م��ن  اأك���رث  يتحمل  وجعله 
ال�سخ�سيات  ح�سب  يحدد  وال��ع��اج 
ف���ه���ن���اك م����ن ي��ن��ا���س��ُب��ه مم��ار���س��ة 
اال�سرتخاء للتخل�س منها وهناك من 
العمل  اأو  الريا�سة  ممار�سة  ينا�سُبه 
على �سي خارج العمل،  وعموما توجد 
ال�سعور  تخفف  التي  االأ�ساليب  بع�س 
ال��ت��اأّم��ل  واأه��م��ه��ا  ال�سغوطات  ب��ه��ذه 
والتفكر، اخل�سوع يف ال�ساة، التاأمل 
ال��ه��واء  ا�ستن�ساق  ال�����س��ب��اح،  ب��داي��ة 
ال��ذات  بتقبل  اأن�سح  واأي�سا  النقي، 
اال�ست�سام  وعدم  حاالتها،  جميع  يف 
ال��ت��وق��ع��ات،  �سقف  وتقليل  ���س��ري��ع��ا، 

اأف�سل  والدائم  القليل  على  والرتكيز 
من الكثر املنقطع. 

الدراسة عن بعد 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��ب��اح��ث ال��ق��ان��وين 
املاج�ستر  على  احلا�سل  باجلامعة  
عبد  خالد  االأ�ستاذ  الفقه  اأ�سول  يف 
ال��ط��اب  اأن  ���س��ي��ب��ان  اآل  ال��رح��م��ن 
ظل  يف  يعانون  م��ن  اأك��رث  اجلامعيني 
الدرا�سة عن بعد، معترا اأن اخلرات 
يتعلمه  ما  على  تقت�سر  ال  اجلامعية 
بل  القاعة،  اأ�ساتذته  يف  من  الطالب 

يف ما هو اأو�سع من ذلك.
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أريج المحمد:
من قسم الفيزياء علميا إلى مجال تصفيف الشعر عمليا 

إيثار ناصر

وج����دت خ��ري��ج��ة ق�����س��م ال��ف��ي��زي��اء 
يف  ذاتها  املحمد  يحيى  حممد  اأريج 
جمال ت�سفيف ال�سعر، بعد �سنة من 
واجلمال،  العناية  جم��ال  يف  العمل 
العمل  من  �سنوات  بعد  اأ�س�ست  ثم 

م�سروعها اخلا�س. 
اأري��ج اأك��دت من خ��ال احل��وار 
اأنها  اآف���اق  اأج��ري��ن��اه معها يف  ال��ذي 
تنوي  اإكمال املاج�ستر، واأنها تطمح 
ناجحة،  اأع��م��ال  �سيدة  ت�سبح  الأن 
جم��ال  يف  اأك���ادمي���ي���ا  متخ�س�سة 

ت�سفيف ال�سعر.

موهبتك  اكتشفتِ  متى 
في مجال التجميل وتحديدا 

في عمل الـ Hairstyle؟
العمل ما يقارب �سنة يف جمال  بعد 
�سغفي  واكت�سفت  واجلمال،  العناية 
وح��ب��ي ل��ه وب����داأت ب��اأخ��ذ ال����دورات 
واملمار�سة ودخلت املجال وعملت به 

وتوفقت بف�سل اهلل. 

في  تفكرين  بدأتي  متى 
إنشاء مشروعك الخاص؟

�سنوات  ب��ع��د  ف��ي��ه  اأف��ك��ر  ب����داأت 
خمتلفة  جم��االت  يف  العمل  م��ن 
على  والتعرف  املعرفة  واكت�ساب 
يل  بالن�سبة  االأف�����س��ل  امل��ج��ال 
اإن�سانة  ويجعلني  ي�سبهني  والذي 

�سغوفة به.

متى راودتك الرغبة في 

العمل الحر، قبل التخرج أم 
بعد؟ 

قبل التخرج، الأنه من املهم اأن يكون 
لدي دخل خا�س، واأن اأكون م�ستقلة 

ماديا.
 

ــن وجـــهـــة نـــظـــرك ما  مـ
تواجه  الــتــي  المعوقات 
أثناء  والخريجات  الخريجين 

بحثهم عن عمل؟ 
اخل��رة  العمل  اأ���س��ح��اب  ا���س��رتاط 
واف��ت��ق��ار  وظ��ي��ف��ة،  ع��ل��ى  للح�سول 
العملية،   اخلرة  العمل  عن  الباحث 
اأن  البد  اأن��ه  اأرى  نظري  وجهه  ومن 
ي��ك��ون ه��ن��اك ن��ط��ام ت��دري��ب عملي 

ليكون اخلريج جاهز ل�سوق العمل. 

هل تفكرين في البحث عن 
أو  التعليم  مجال  في  عمل 
العمل  مسيرة  استكمال 

الحر؟ 
ال�سلك  اأدخ���ل  اأن  اهلل  ب���اإذن  اأف��ك��ر 
ال  التعليمية  الوظيفة  الأن  التعليمي 
وجمايل  احل��ر،   عملي  مع  تتعار�س 
االآخر �سيكون يل م�سدر اأعطي فيه 
كل ما تعلمته يف درا�ستي االأكادميية 
ويكون عملي احلر دخل اآخر وجمال 

اإبداع. 

بدأتِ مشروعك الخاص أثناء 
دراستك الجامعية، هل كان 
هناك صعوبة في  التوفيق 
بين العمل الحر والدراسة؟ 

اإدارة  اأبدا، االأمر يحتاج اإىل معرفة 

وجمع  والدرا�سة،  العمل  بني  الوقت 
االثنني بوقت واأخذ فر�سة الكت�ساب 
اخلا�س،  الدخل  وتكوين  اخل��رات 
يومي  يكون  اأن  املمتع  من  اأن��ه  واأرى 

مليء باالإجناز مهما كان ثقيل.

المستقبلية؟  أهدافك  ما 
وأين ترين نفسك بعد خمس 

سنوات؟ 
جميع  يف  ناجحة  اأع��م��ال  �سيدة 

باإذن اهلل  واأنوي  جماالت حياتها، 
القادمة  اخلم�س  ال�سنوات  خال 
اأتخ�س�س  واأن  املاج�ستر،  اإكمال 
ت�سفيف  جم����ال  يف  اأك���ادمي���ي���ا 
ال�سعر، واأكون �سركة تدعم كل ما 

يخ�س اجلمال والعناية. 

ما النصائح التي توجهينها 
األعــمــال  على  للمقبلين 

الحرة؟ 

ع��دم ال���رتدد واخل����وف، الأن���ه حتى 
خ��رة،  اكت�سبت  ف��اأن��ت  ف�سلت  ل��و 
اأحر�س على التعرف على من �سبقك 
جتاربهم  ع��ل��ى  ل��ت��ع��رف  امل��ج��ال  يف 
لتتجنبها،  بها  وقعوا  التي  واالأخطاء 
ت�ستنزف  وال  املحبطني  ع��ن  ابتعد 
ال��ن��ق��ا���س م��ع��ه��م، حفز  ط��اق��ت��ك يف 
ومهما  باأخطائك  اع��رتف  نف�سك، 
زادت مهاراتك ال تتوقف بل طورها.

 

للطالب  توجهينها  رسالة 
يمتلكون  الذين  والطالبات 
مجاالت  عنا  تختلف  مواهب 

تخصصاتهم الدراسية؟ 
مرنا  االإن�سان  يكون  ب��اأن  م�سكله  ال 
وي��ط��ور م��واه��ب��ه وي��ك��ون ل��ه جانب 
التخ�س�س  عن  بعيد  ممتع  اإبداعي 

اجلامعي.

الدكتور جمال القحطاني:
دراسة الطب تدرك بها إبداع الخالق ومجاالتها متعددة وفرصها واسعة  

محمد الجائزي

قال الدكتور جمال القحطاين خريج 
يف  امتياز  وطبيب   ، وج��راح��ة  ط��ب 
 ، الع�سكرية  �سلطان  االأم��ر  مدينة 
اإن تخ�س�س الطب واجلراحة طريق 
اىل اأحد املهن العظيمة، يحتاج اإيل 
واجلهد  التامة   والقناعة  الرغبة 
واملثابرة وال�سر، وفر�سه الوظيفية 

اأك�����رث ، وجم���االت���ه م��ت��ع��ددة، 
اإب��داع اخلالق يف خلقه؛  به  وت��درك 
جاء ذلك خال حوار اأجرته �سحيفة 

اآفاق معه فاإىل م�سابط احلوار.

الدراسة  بداية  عــن   حدثنا 
الجامعية ؟ 

خ�سو�سًا  ؛  �سعبة  بالطبع  البدايات 
م��رح��ل��ة  ع��ل��ى  ق�����ادم  ال��ط��ال��ب  اإن 

هذه  اأن  ي��درك   وه��و  كليًا،   جديدة 
املرحلة؛  هي اخلطوة االأهم يف �سنع 
واأنها  ل��ه،   يطمح  ال��ذي  م�ستقبله، 
حت��ت��اج م��ن��ه ج��ه��د، �سعف م��ا ك��ان 

يبذله يف املراحل ال�سابقة.
 

الــدراســة  صعوبات  ماهي 
من  عــام  بشكل  الجامعية 

منظورك؟ 
الطالب،  معرفة  قلة  يف  تتمثل  اأواًل؛ 
مبا �سيواجه خال مرحلته اجلامعية 
من �سعوبات؛ وال�سغوط التي حتتاج 
اال�ستعداد اجليد لها، اأو عدم وقوفه 
على  التجارب �سابقة ملن �سبقوه لكي 

ي�ستفيد منها. 
ث��ان��ي��ًا؛ م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري اأرى 
اأك��ر  اأح����د  ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة  اأن 

ال�سعوبات التي تواجه الطالب. 
ال��وق��ت  تنظيم  م�����س��األ��ة  ث��ال��ث��ًا؛ 

واإدارته بالطريقة ال�سحيحة.

ماهي  ؛  نظرك  وجهة  من 
دراســة  وسلبيات  إيجابيات 
الصعوبات  ؟ وماهي   الطب 

التي تواجه طالب الطب ؟ 
اأح��د  اىل  ط��ري��ق  ال��ط��ب  تخ�س�س 
له  وب��ال��ط��ب��ع   ، ال��ع��ظ��ي��م��ة  امل���ه���ن 
اأه��م  ف��م��ن    ، و�سلبيات  اإي��ج��اب��ي��ات 

االيجابيات  ، اإن دار�س الطب اأقرب 
من غره ، 

اإب��داع اخلالق  يف االط��اع على 
�سبحانه وتعاىل يف االن�سان، 

لهذا  الوظيفية  الفر�س  اإن  ثم 
التخ�س�س كثرة وجماالته متعددة،  
وكذلك وجود التناف�س بني الطاب،  
يجعل الطالب يبذل جهدًا اأكر لكي 
جمموعة  ت��ك��ون  والنتيجة  يتميز،  
ك��ب��رة م��ن االأط���ب���اء امل��ت��م��ي��زي��ن ، 
ا�ستطيع  ال  ك��ث��رة  واالي��ج��اب��ي��ات 

ح�سرها. 
اأرى  ال�سلبيات؛  بخ�سو�س  اأم��ا 
جهدًا  ت�ستهلك  ال��ط��ب   درا���س��ة  اأن 
ي��وؤث��ر على احلياة   ق��د  ك��ب��رًا ج���دًا، 
ال�����س��خ�����س��ي��ة  ل���دار����س���ه ، ول��ذل��ك 
يفر�س على الدار�س  تنظيم الوقت 
االأول��وي��ات،  وترتيب  ب��ه،  واالل��ت��زام 

والتنازل عن بع�س الكماليات.

ــم شــي يجب  بــرأيــك مــا أه
ــره فــي طــالــب الطب  ــواف ت

والجراحة ؟  
ال��رغ��ب��ة ث��م ال��رغ��ب��ة ث��م ال��رغ��ب��ة ، 
التخ�س�س،  بهذا  التامة  والقناعة 
ل��ط��ال��ب  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة  الأن 
مل�سواره  ب��داي��ة  اال  لي�ست  ال��ط��ب؛  
الطويل، والرغبة هي الداعم القوي 

الهدف،  اىل  والو�سول  لا�ستمرار 
ال��درا���س��ة  ب��ني  ال��وق��ت  تنظيم  ث���م  
واأخ��رًا  والنوم،  واال�سدقاء  وااله��ل 

عليه بال�سر.

الطب  تخصص  بين  الفرق  ما 
من   ، األخــرى  التخصصات  و 

منظورك؟  
البد من اإدراك اأن كل  التخ�س�سات 
احتياج   على  ي��دل  ووج��وده��ا  مهمة، 
املجتمع لها،  وكل �ساحب تخ�س�س؛ 
غره؛  من  اأه��م  تخ�س�سه  اأن  ي��رى 
لبع�سها،   مكملة  فالتخ�س�سات 
ن��اجت��ه��ا خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وال��وط��ن 
اإن  واأق�����ول؛  االأخ����ر  ويف   ، ال��غ��ايل 
يكفيه  واجلراحة،  الطب  تخ�س�س 
االأ�سا�سية،  التخ�س�سات  اأح��د  اأن��ه 
هي  االإن�����س��ان،  ب�سحة  تهتم  ال��ت��ي  
اأغلى نعمة، اأنعم بها اهلل على خلقه. 

ماذا يعني لك تخصص الطب ؟  
�سغف  فهو  ج���دًا؛   الكثر  يل  يعني 
قدمي، وحب اأبدي،  وم�ستقبل  واعد 
باإذن اهلل، ومتعة وم�سوؤولية يف نف�س 

الوقت.

هل شغفك ؛ هو الذي قادك 
إلي دراسة الطب والجراحة ؟  

منذ  واأمنيتي  رغبتي  فهذه  طبعًا؛ 
اأعانني  الذي  هلل  واحلمد  ال�سغر،  

على حتقيقها. 

ماذا ترى نفسك مستقباًل  ؟   
ُم�����س��ّخ��ر  ب�����اإذن اهلل ط��ب��ي��ب ن��اج��ح 

خلدمة دينه ووطنه.

نصيحتك  هــي  مــا  خــتــامــا؛ 
للمستجدين و المقبلين على 

الدراسة الجامعية ؟    
عليه،   وال��ت��وك��ل  ب���اهلل  اال���س��ت��ع��ان��ة 
واملثابرة واجلد واالجتهاد وال�سر، 
�سحيح  املرحلة  ه��ذه  ل��ه��م؛  واأق���ول 
يف  حت��م��ل  ولكنها   ، �سعبة  اإن��ه��ا  ؛ 
طّياتها الكثر من املواقف اجلميلة، 
واالجنازات امل�سّرفة  و�ستمر ب�سرعة 
 ، الياأ�س  الطالب من  اأخي  واأح��ذر   ،
فاإنه عدو النجاح ، واأعلم اأن الف�سل 
اأول خطوة للنجاح ، فا ت�ست�سلم له، 

اإذا وقعت فيه. 
)اآفاق(   ل�سحيفة  ا�سكر  اأخًرا 
الإتاحة الفر�سة ، واأمتنى اأين اأفدت 

واأوجزت يف الطرح.
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القراءة
تفتح لك باب 

كل علم

حسام العمري  

حممد  جريل  اأح��م��د  الدكتور  اأك��د 
ال��ب�����س��ي��ل��ي امل��ب��ت��ع��ث يف ال���والي���ات 
اأوهايو(  )والي��ة  االأمريكية  املتحدة 
م��دي��ن��ة ت��ول��ي��دو- ج��ام��ع��ة ت��ول��ي��دو- 
جراحة  تخ�س�س   - اجلراحة  ق�سم 
عامة- اأن �سعوبة القبول يف برنامج 
اجلراحة العامة يف الواليات املتحدة 
التحديات  اأكر  من  كان  االأمريكية 
جاء  بها؛  م��ررت  التي  وال�سعوبات 
ذل��ك يف احل���وار ال��ذي اأج��رت��ه معه 

)اآفاق( فاإيل حيثيات احلوار

كيف كانت بداية أحمد بصيلي 
في االبتعاث ؟

اجل��راح��ة  تخ�س�س  اخ���رتت  اأواًل؛ 
وخال  االمتياز،  فرتة  اأثناء  العامة 
اجلراحة  ق�سم  يف  التدريبية  الفرتة 
ال��ع��ام��ة ؛ ا���س��ت��غ��ل��ت م���ع ن��خ��ب��ة من 
يف  كبر  اأث��ر  لهم  وك��ان   ، اأ�ساتذتنا 
اتخاذ القرار للتقدمي لوظيفة معيد ، 
واالبتعاث لتكميل التدريب، وبحمدهلل 
ال��ذي  الق�سم  يف  كمعيد  ق��ب��ويل  مت 
العامة(،  اجل��راح��ة  ق�سم   ( اأرغ���ب 
احل�سول  القبول  ه��ذا  م��ن  وك��ج��زء 

على الدعم الكامل لاإبتعاث.  
الخ��ت��ي��اري  يتعلق   فيما  وث��ان��ي��ًا؛  
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة،  ففي 
االإبتعاث  يف  اأرغ���ب  كنت  االأم���ر  ب��داي��ة 
وب���داأت  )ك��ن��دا(،   ال�سمالية  الأم��ري��ك��ا 
ال�سباب من  والتوا�سل مع  البحث  رحلة 

المبتعث الدكتور أحمد  البصيلي: 
التحدي األكبر هو  قبولي  في برنامج الجراحة العامة بأمريكا 

نف�س  قبلوا يف  الذين   ، اململكة  جامعات 
التخ�س�س هناك ، ومن  خال مرحلة 
  ، معهم  احلديث  خ��ال  وم��ن  التدريب 
قررت خو�س التجربة االإبتعاث للواليات 
يف  التدريب  لتلقي  االأمريكية،  املتحدة 
تنمية  يف  واال�سهام   ، خمتلفة  مدر�سة 

وطني وخدمة جمتمعي بعد ذلك. 

في  تعلمته  ــي  ش أول  ــا  م
االبتعاث؟ 

االإب���ت���ع���اث ب��ك��ل م��راح��ل��ه ع���ب���ارة عن 
احلياة،  ج��وان��ب  ك��ل  يف  تعليمية  رحلة 
االإجتماعي،  ال�سخ�سي،  اجل��ان��ب  يف 

والعلمي. 
 اأول �سيء تعلمته يف االبتعاث ؛  اأنه يوجد 
نف�س  لتحديد  ط��ري��ق  م��ن  اأك���رث  دائ��م��ا 
اإتخاذ الطريق  الهدف، وعلى ال�سخ�س 

الذي ينا�سب �سخ�سيته وقدراته.

ما هي تحديات الغربة بالنسبة 
إليك؟

تنقطع،  ومن  وال  التحديات كثره 
اأك���ر ال��ت��ح��دي��ات ه��ي ال��ب��ع��د عن 
االإندماج  واأي�سًا  واالأه���ل،  الوطن 
له   ، ب��ي��ئ��ة وجم��ت��م��ع ج���دي���د   يف 
كرنا  عما  متامًا  املختلفة  عاداته 
وترعرعنا عليه، وحتدي املحافظة 

على دينك وقيمك.

ما هي الصعوبات التي مر بها 
أحمد بصيلي؟ 

وتبداأ  وكثرة،  موجودة  ال�سعوبات 

من اأول يوم ت�سل فيه، اإىل اأن تغادر 
بلد االبتعاث،  �سعوبة اللغة،   �سعوبة 
واإع��ط��اء  ال���وق���ت،  وت��ن��ظ��ي��م  اإدارة 
على  للح�سول  ح��ق��ه  ح��ق  ذي  ك��ل 
برنامج  يف  القبول  �سعوبة   ، هدفك 
اجلراحة العامة يف الواليات املتحدة 
التحديات  اأكر  من  كان  االأمريكية، 

وال�سعوبات التي مررت بها. 

ما لذي وقف إلي جنبك وأعانك  
في إكمال وتيسير الدراسة ؟

يف  وهي  ذلك،  يف  كبر  دور  لها  العائلة 
�ساعدتني  التي  االأم��ور  اأه��م  من  نظري 
اإىل هذه  وال��و���س��ول  اال���س��ت��م��رار،   على 
االأ�سدقاء  هم  العائلة،  بجانب  املرحلة؛ 
، وم��ن اأث���ق  ب��راأي��ه��م وم�����س��ورت��ه��م، ثم  
ال��ذي  بالهدف   ، دائ��م��ًا  نف�سي  ت��ذك��ر 
وقبل  عليه،  والرتكيز   ، اأجله  من  جئت 
هذا كله التوكل على اهلل والقرب منه ، 

واملحافظة على القيم.
 

ما هي إنجازاتك المتميزة في 
هذه البعثة؟ 

ت��خ�����س�����س اجل���راح���ة  ال��ق��ب��ول يف 
يعتر  املتحدة؛  الواليات  يف  العامة 
م��ن اأك���ر االإجن�����ازات، وب���اإذن اهلل 
اإكمال الزمالة والتخ�س�س الدقيق؛ 

�سيكون تتويجا لكل جهد. 

ترى  وأين  ؟  طموحك  هي   ما 
نفسك في المستقبل القريب ؟
وخ��دم��ة   ، ال���وط���ن  اإىل  ال���ع���ودة 

ال�سحة  م�ستوى  ورف��ع  جمتمعي، 
املجتمع،  اأف�����راد  ل���دى  وال���وع���ي 
لدي  ال��ع��اج،  م��ن  خ��ر  فالوقاية 
ب��اإذن  �ساأ�سعى  رئي�سيني  هدفني 
اهلل ، ثم بدعم حكومتنا الر�سيدة 
حتقيق  وه���م���ا   حت��ق��ي��ق��ه��ا؛  اإىل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر،  االك���ت���ف���اء يف 
خلارج  التحويل  ح��االت  وتقلي�س 
املنطقة يف تخ�س�سي،  ثم العمل 
ع��ل��ى ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، ب��اأه��م��ي��ة 
الفح�س املبكر، الإكت�ساف االأورام 
يكون  عندما  االأوىل،  مراحله  يف 

عاجها ممكنًا.

التي  ــة  ــرســال ال ــي  ه ــا  م  
لمن  بريدك   في  تركتها 

يفكر في االبتعاث ؟ 
اأبد  ومن يتهيب �سعود اجلبال يع�س 
االإن�سان  ق��درة  احلفر..  بني  الدهر 
اأه��داف��ه  ك��ان��ت  اإذا  ل��ه��ا،  ح���دود  ال 
ال�سحيحة   اخلطة  ولديه  وا�سحة، 
وتتطلع  ت�سمو  وما  اأهدافه،  لتحقيق 

روحه اإليه. 

كــلــمــة تــخــتــم بــهــا هــذا 
الحوار؟

الفر�سة  هذه  اإتاحة  على  اأ�سكركم 
يل، وي�سرفني اأن اأكون طبيبًا،  �سمن 
كوكبة االأطباء يف كلية الطب بجامعة 
مو�سول  ال�سكر  واأي�سا  خالد،  امللك 
فر�سة  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة  حلكومتنا 

االبتعاث، والدعم الاحمدود.
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المبتعث أحمد القرني:

تجربة العمل الصحفي في واشنطن توازي مرحلة 
أكاديمية في دراسة اإلعالم

العنود مسعود

يف »ع��ا���س��م��ة ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة« 
لدرا�سة  ال�مبتعث  ميار�س  وا�سنطن 
باأمريكا،  االإع����ام  يف  ال�����دك��ت��وراه 
القرين  اأحمد  االأكادميي وال�سحفي 
م��ه��ن��ة ال�����س��ح��اف��ة مب��ت��ع��ة ب��ال��رغ��م 
هناك  له  اأتيح  حيث  متاعبها،  من 
الهامة  االأح��داث  من  العديد  تغطية 
احلرمني  خ���ادم  زي���ارة  بينها  وم��ن 
عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
واأح����داث   ،2015 ع���ام  يف  ال��ع��زي��ز 
اأعترها  التي  الرئا�سية  االنتخابات 
جتربته  يف  عمقا  واالأك����رث  االأط����ول 

ال�سحفية.

»اآف��اق« لنجري  القرين رحب بنا يف 
معه هذا احلوار:

متابعة  ــالل  خ مــن  نــالحــظ 
اهتمامك  بتويتر  حسابك 
األمريكي، حدثنا  بالمشهد 

عن ذلك؟  

امل�سهد  وج��اذب��ي��ة  ���س��ح��ي��ح،  ن��ع��م 
اأم��ري��ك��ا فقط،  االأم��ري��ك��ي ال الأن��ه��ا 
بتدافع  يتبدل  هنا  امل�سهد  الأن  ب��ل 
الدميوقراطي  احلزبني  بني  ال  كبر 
بني  اأي�سا  ب��ل  فح�سب  واجل��م��ه��وري 
والت�سريعية،  التنفيذية  املوؤ�س�ستني 
وا�سنطن جند  يحدث يف  ما  وع��ادة 
اأخ��رى من  اأط��راف  �سداه الحقًا يف 

االأر�س. 

على  لي�س  يحدث  الذي  والتغر 
اأي�سا  بل  فقط  ال�سيا�سي  ال�سعيد 
ورمب��ا  االج��ت��م��اع��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى 
ه��و االأه���م، ب��ل جن��د -اأح��ي��ان��ًا- اأن 
ال�سيا�سي �سببه ا�سطراب  االحتدام 
وف��رتة  اأي�����س��ا.  والعك�س  اجتماعي 
ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق دون���ال���د ت��رم��ب 
تكن  مل  لكن  �سخبا  االأك���رث  ك��ان��ت 
فيما  االأوح��د  االأ�سا�سي  ال�سبب  هي 
تتغر  اأمريكا  بل  اأمريكا،  يحدث يف 
���س��م��ن ���س��ي��اق ت��اري��خ��ي م��رتاب��ط، 
اأك��رث  م�سّرعًا  كانت  ت��رام��ب  وف��رتة 
بني  تعي�س  اأن  وبالتايل  التغر؛  لهذا 
وكبر  ومتنوع  قوي  جمتمع  اأو�ساط 
تعي�س  ف��اأن��ت  االأم��ري��ك��ي،  كاملجتمع 
بالتفاعل  ج��دي��رة  خمتلفة  جت��رب��ة 

واالنخراط.

الصحفية  تجربتك  عن  ماذا 
في واشنطن؟ 

  بقدر ما كانت متعبه بقدر ما كانت 
ال�سحافة  الأنها  هذا  ويعود  ممتعة، 
وا�سنطن  والأن��ه��ا  املتاعب(  )مهنة 
وهذا  العاملية(،  ال�سيا�سة  )عا�سمة 
اأث����رى جت��رب��ت��ي امل��ه��ن��ي��ة ك��ث��را من 
ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  م��ت��اب��ع��ة  خ���ال 
ق��رب خا�سة خال  ع��ن  االأم��ري��ك��ي 

االأربع ال�سنوات املا�سية.  

ال�سحفي  العمل  مكنني  اأي�سا 
من  العديد  وا�سنطن من ح�سور  يف 
العديد  وزي��ارة  والندوات  املوؤمترات 
م��ن م��راك��ز ال��درا���س��ات واالأب��ح��اث 

ب�سيا�سات  منها  املتخ�س�سة  خا�سة 
النفوذ،  و�سراعات  العاملي،  النظام 
والق�سايا احلالية �سواء على م�ستوى 

ال�ساحة االأمريكية اأو الدولية. 

وا�سنطن  يف  ال�سحفي  والعمل 
-دائ��م��ًا-  ت�ستح�سر  اأن  ي�ستدعي 
قلمك و�سوتك وتاأماتك ومتابعاتك 
ال��ق��راءة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ت��ق��دة 

والبحث ب�سكل دائم.  

التي  الــصــعــوبــات  مــاهــي 
واجهتك في االبتعاث؟  

كما ذكرت �سابقًا، اأن اأ�سعب طريق 
الذي  الطريق  ذاك  هو  فيه،  ت�سر 
اأي��ن  ت��دري  ال تعرف م��احم��ه،  وال 
االبتعاث  ب��داي��ات  ول��ذل��ك  ينتهي، 
ال�سبب،  لهذا  ما  نوعًا  �سعبة  كانت 
التاأقلم،  �سعوبة  بعدها  ي��اأت��ي  ث��م 
يف  ال�����س��ح��ي  ال��ن��ظ��ام  م��ع  كطبيب 
ولكن  التجربة،  االأوىل من  ال�سنوات 
ال�سعوبات، فقد  ي�سهلون  االأ�سدقاء 
اأ�سدقاء  تعايل،  اهلل  بف�سل  رزق��ت 
االبتعاث،  �سنوات  خ��ال  مميزين 
الطريق،  وج��وده��م  جوانب  ف��اأن��ار  
على  العون  نعم  اهلل  بف�سل  وك��ان��وا 
مرحلة  يف  اأنني  اأذك��ر  اال�ستمرار،  
�سديقني  مع  جل�ست  امل��راح��ل،   من 
اأنا على و�سك  قريبني،  وقلت لهم؛  
ترك كل هذا االأمر!؟ فلم يعد يطاق،  
فقاال يل؛ اأمنح نف�سك ثاثة اأ�سهر، 
ما  بكل  التجربة  تخو�س  اأن  ح��اول 
وبقينا  التفا�سيل،  واأن�����س��ى  فيها، 
نلتقي ب�سكل م�ستمر ، ومرت االأ�سهر 
بعدها،  ���س��ن��وات  وم���رت   ، ال��ث��اث��ة 

بف�سل اهلل.  

لها  كان  أحداث  هناك  هل 
تجربتك  على  أكبر  تأثير 

الصحفية؟ 
نعم وهي عديدة، ومن اأهمها تغطية 
زيارة خادم احلرمني ال�سريفني اإىل 
اأول  وك��ان��ت   2015 ع��ام  وا�سنطن 
زيارة دولية للملك �سلمان بعد توليه 
ال�سحفية  االأح�����داث  وم���ن  امل��ل��ك، 
ف��رتة  ث��م  ان��ت��خ��اب��ات 2016  امل��ه��م��ة 
الرئي�س ال�سابق دونالد ترمب خا�سة 
ال�سرق  يف  ب�سيا�ساته  يتعلق  فيما 
تغطية  واأي�سا   ،2017 منذ  االأو�سط 
لاأمم  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

املتحدة يف نيويورك عام 2019. 

تداعيات  تغطية  اإىل  باالإ�سافة 
املتحدة  الواليات  اأن  خا�سة  كورونا 
ووف��اة  اإ�سابة  ال��دول  اأك��رث  من  تعد 
تبع ذلك من هزات  بكوفيد 19 وما 
واجتماعية،   ومعي�سية  اقت�سادية 
واالحتجاجات  فلويد  جوروج  ومقتل 
الأ�سابيع  الباد  هزت  التي  ال�سعبية 
ك��ان��ت اأي�����س��ًا م��ن اأه����م ال��ت��ج��ارب 

ال�سحفية التي ع�ستها. 

واالأك���رث  االأط���ول  التجربة  اأم���ا 
ع��م��ق��ًا ه���ي اأح������داث االن��ت��خ��اب��ات 
من  رافقها  وم��ا  االأخ��رة  الرئا�سية 

مفاجاآت و
متر  مل  ���س��اب��ق��ة  يف  ت��داع��ي��ات 

االأمريكية  االنتخابات  ت��اري��خ  على 
منذ اأكرث من 100 عام خا�سة فيما 
يتعلق بحدة اال�ستقطابات ال�سيا�سية 
واالنق�سامات  ال�سعبوية  وخطابات 
املجتمع  لفت  ال��ت��ي  ج���دًا  املتباينة 

االأمريكي. 
األحداث  تغطية  كيف كانت 
السياسية  ــات  ــخــاب ــت واالن
شاشة  عــبــر  األمــريــكــيــة 

اإلخبارية؟

االأ�سقى  كانت  االنتخابات  تغطية 
خا�سة  االأمتع،  كانت  -فعا-  لكنها 
ي�سهد  ك��ان  االأم��ري��ك��ي  امل�سهد  اأن 
يومي،  �سبه  ب�سكل  مفاجئة  حتوالت 
يومي  ب�سكل  العمل  ا�ستوجب  مم��ا 
اللقاءات  اأو  الر�سد  تقارير  بني  ما 
الرنامج  اأو  التحليلية،  املبا�سرة 
ال��ي��وم��ي )ت��رم��ب � ب���اي���دن( ال��ذي 
�سعدت باإعداده وتقدميه على �سا�سة 
االإخ��ب��اري��ة ال���س��ت��ع��را���س ت��داع��ي��ات 

وماآالت ال�سباق الرئا�سي االأمريكي.
موؤخرا  االإخبارية  �سا�سة  اأن  واحلق 
وتغطية  ملحوظا،  ت��ط��ورا  �سهدت 

االنتخابات االأمريكية كانت خر 
قارنا  اإذا  خا�سة  ذل��ك،  على  مثال 
االأخ��رة  لانتخابات  تغطيتها  بني 
هنا  اأحتدث  واأنا   ،2016 وانتخابات 
متتالية،  اأ�سهر  �سبعة  تغطية  ع��ن 
بعد  ما  االأك��رث �سخبا هو  رمب��ا  لكن 
خ���روج ال��ن��ت��ائ��ج وف���وز ج��و ب��اي��دن، 
وعدم اعرتاف دونالد ترامب بنتائج 
وما  تاريخية،  �سابقة  يف  االنتخابات 
تبع ذلك من ا�سطراب �سيا�سي عم 
اأه��م مراحله هو  ال��ب��اد وك��ان م��ن 
للكونقر�س  ترامب  اأن�سار  اقتحام 
 ، الت�سريعية  لياليه  ليلة من  اأهم  يف 
اأمام  املحتجني  و�سط  حينها  وكنت 

الكونقر�س
ع�سيبة  ون�سف  �ساعتني  وع�ست    
واأن��������ا اأ�����س����اه����د حت���دي���د م�����س��ر 
تلك  يف  االأمريكية  )االإمراطورية( 
وا�سنطن  تبدلت  كيف  ثم  الدقائق، 
غر  وع�سكري  اأمني  بتدفق  حينها 
كانت منطقة حرب،  لو  كما  م�سبوق 
ثم كيف اأ�سبحت وا�سنطن بعد ذلك 
ال���دق���ائ���ق، ث���م ك��ي��ف ت��ب��دل��ت 
وا���س��ن��ط��ن ح��ي��ن��ه��ا ب��ت��دف��ق اأم��ن��ي 
كانت  لو  كما  م�سبوق  وع�سكري غر 
اأ�سبحت  كيف  ث��م  ح���رب،  منطقة 
ع�سكرية  ثكنات  ذلك  بعد  وا�سنطن 
اجل��ن��ود  اآالف  اإال  ف��ي��ه��ا  ت����رى  ال 
وال�ساحنات  الع�سكرية  وامل�سفحات 
��ل��ت احل��ي��اة يف  احل��رب��ي��ة وك��ي��ف ���سُ
وا�سنطن احليوية حتى بعد تن�سيب 

الرئي�س جو بايدن يف 20 يناير.
واالأك���رث  االأط���ول  التجربة  اأم���ا 
ع��م��ق��ًا ه���ي اأح������داث االن��ت��خ��اب��ات 
من  رافقها  وم��ا  االأخ��رة  الرئا�سية 
مفاجاآت وتداعيات يف �سابقة مل متر 
االأمريكية  االنتخابات  ت��اري��خ  على 
منذ اأكرث من 100 عام خا�سة فيما 
يتعلق بحدة اال�ستقطابات ال�سيا�سية 
واالنق�سامات  ال�سعبوية  وخطابات 
املجتمع  لفت  ال��ت��ي  ج���دًا  املتباينة 

االأمريكي. 

الميداني  العمل  أثــر  هل 
على  ومــراســل  كصحافي 

دراستك األكاديمية؟
اأث��راه��ا  ب��ل  مت��ام��ا،  النقي�س  ع��ل��ى 
وامل��ه��ن��ة ال  العلم  واالإع����ام  ك��ث��را، 
يلتقيان عمليا اإىل حد ما خا�سة يف 
مرحلة الدرا�سات العليا، لكن نظريا 
م��رده��م��ا واح����د. ن��ع��م ك���ان اجلمع 
حتديا  و�سكل  ج��دا،  جمهدا  بينهما 
كبرا خا�سة يف ال�سنوات االأوىل من 
اهلل  بف�سل  لكن  الدكتوراه،  مرحلة 
وموازنة  ات�ساق  هناك  ك��ان  بعدها 
بني اجلانبني، بل ال اأبالغ اإذا قلت اأن 
جتربة العمل ال�سحفي يف وا�سنطن 
درا�سة  يف  اأكادميية  مرحلة  ت��وازي 

االإعام. 

اأي�����س��ا ح�����س��ور امل���وؤمت���رات 
بيئة  كانت  املتخ�س�سة  البحثية 
اأخ������رى ل��ل��ج��م��ع ب���ني امل�����س��اري��ن 
االأك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي، وه���ذا مما 
�ساعد يف املواءمة -فهما- للجمع 
نف�سه  الوقت  ويف  اجلانبني.  بني 
اأن ال يكتفي املبتعث  اأرى ب�سرورة 
ال��ن��واح��ي  ع��ل��ى  جت��رب��ت��ه  بق�سر 
االبتعاث،  بلد  يف  فقط  الدرا�سية 
بل هي فر�سة لن تتكرر اأن يتعرف 
مقومات  من  اأخ��رى  جوانب  على 
وث��ق��اف��ة ب��ل��د االب���ت���ع���اث خ��ا���س��ة 
مب�سارك  مرتبطا  ذل��ك  ك��ان  اإذا 
اأهم  ومن  والدرا�سي.  االأك��ادمي��ي 

االأه������داف ال��ت��ي حت��ق��ق��ت خ��ال 
مع  اإطاقنا  هو  الدكتوراه  مرحلة 
والزميات  الزماء  جمموعة من 

جمعية علمية 
متخ�س�سة يف علوم االت�سال 
اجلمعية  جمعت  وق��د  واالإع����ام 
يف  ومبتعثة  مبتعث   100 ق��راب��ة 
ه����ذا امل���ج���ال م���ن خم��ت��ل��ف دول 
ذل��ك عدد  ع��ن  ال��ع��امل، ومتخ�س 
وال���دورات  العلمية  اللقاءات  من 
املهنية  اجلوانب  يف  املتخ�س�سة 

والبحثية املتعلقة باالخت�سا�س.
ك���ل ����س���يء يف ك����ورون����ا ك��ان 
للمبتعث  اج��ت��م��ع  ورمب���ا  ���س��ع��ب، 

غربتان، غربة البعد،

تجربة  والغربة  االبتعاث 
كيف  صعبة،  استشنائية 
ــت فـــي ظـــل أزمـــة  ــان ك

كورونا؟
وحيدا  كبلك  الذي  كورونا  وغربة 
يف بيتك خا�سة يف اأ�سهره االأوىل. 
ويف امل��ق��اب��ل ك��ان��ت ت��ل��ك االأي����ام 
االإن�سان  تعويد  وه��ي  ا�ستثنائية 
�سابقا،  يعتدها  مل  ع���ادات  على 
وكيفية جعل االإن�سان خا�سعًا اأمام 
ذات  يتخيلها  مل  حمددة  خيارات 
ويف  ممار�ستها.  ع��ن  ف�سا  ي��وم 
الوقت نف�سه كانت االأ�سابيع االأوىل 
الفايرو�س فر�سة  تف�سي  اأزمة  من 

اأكر جللو�س االإن�سان مع ذاته ومع 
عدد  اإجناز  اإيل  باالإ�سافة  عائلته 

من املتطلبات الدرا�سية. 

ورمب��ا ك��ان احل��ال اأق��ل وط��اأة 
ا�ستوجب  ح��ي��ث  غ���ري  م��ن  ع��ل��ي 
ع��م��ل��ي ال�����س��ح��ف��ي، ال���ن���زول اإىل 
ملتابعة  با�ستمرار  والعمل  امليدان 
ت��داع��ي��ات االأزم������ة، ل��ك��ن اأي�����س��ا 
و�سط  اإىل  -مثا-  تذهب  حينما 
كل  من  موح�سة  جتدها  وا�سنطن 
من  وخلوها  النهار  و�سط  جانب 
املدينة  وه���ي  وامل�����ارة  ال��راج��ل��ني 
وال�سخب،  احلركة  اعتادت  التي 
ووح�سة  ج��دا،  مزعجا  ك��ان  ه��ذا 
ت�سكل  جزما  تعي�سه  ال��ذي  املكان 
اأمام عملك وعطائك  حتدي كبر 
االإن�سان  ان�سراف  لوال  ونف�سيتك 

اإىل ما ي�سغله اأحيانا.
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فضاءاتفضاءات

 شجون حسن 

بكوب القهوة وامل�سي مبرافق الكلية، 
بكلية  االأح��ي��اء  ق�سم  م�سرفة  تتغلب 
ال��ع��ل��وم، وم�����س��اع��دة  م��دي��ر مركز 
واالأبحاث  للدرا�سات  �سلطان  االأمر 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
على  جري�س  نا�سر  رحمة  الدكتورة 
العمل داخل املكتب الذي  �سغوطات 
ت�سعى من خال العمل به اإىل  تذليل 
وم�ساندة  الطالبات  اأم��ام  ال�سعاب 
للتطوير  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء 

االأكادميي والبحثي. 
»�آفاق« حاورتها، لتتعرف 
ع�����ن ك���ت���ب ع���ل���ى ع��اق��ت��ه��ا 

باملتتب. 

توليتيها سابقا  التي  المناصب  ما 
حتى وصولك لهذا المكتب؟ 

ال��دك��ت��وراه  ل��درج��ة  بعثتي  �أن��ه��ي��ت 
ومن  �سهر   11 منذ  املتحدة  باململكة 
لق�سم  كم�سرفة  ال��ع��م��ل  ب����داأت  ث��م 
تكليفي  ذل��ك  اإىل  واأُ�سيف  االأح��ي��اء 
م�ساعدة مدير مركز االأمر �سلطان 
واالأبحاث  للدرا�سات  بن عبدالعزيز 

البيئية وال�سياحية موؤخرا. 

هل هناك عالقة رابطة بين عملك 
في اإلشراف على القسم وعملك 
االمير  لمركز  كمساعدة  أيضًا 

سلطان؟ وكيف وازنتِ بينهما؟ 
وبرتتيب  بينهما،  ع��اق��ه  ي��وج��د  ال 
واإجن��از  ال��وق��ت  وتنظيم  االأول��وي��ات 
اهلل  بعون  ا�ستطيع  ب��اأول  اأوال  املهام 

اأوفق بينهما. 

التي تقومين بها من  ما المهام 
خالل عملك في هذا المكتب؟ 

ت�سير االأعمال االإدارية واالأكادميية 
وفقا للنظام. 

التي  ــرارات  ــقـ الـ أهـــم  مــاهــي 
اتخذتِها في هذا المكتب؟ 

واجلامعة  الق�سم  ي��خ��دم  ق���رار  ك��ل 
ب�سفه عامة يعتر مهم. 

ما أكثر شيء يبهجك خالل عملك 
في المكتب؟ 

وال��دع��وات  ال��ن��ا���س،  ح��وائ��ج  ق�ساء 
الطيبة بالعون وال�سداد. 

الدكتورة رحمة ناصر: 
أسعى لخدمة الطالبات وتذليل الصعاب أمامهن

تعني لك  لك قطعة شخصية  هل 
في المكتب؟ 

اأه��م  م��ن    power Bank ال���� 
يف  العمل  بحكم  ال�سخ�سية  القطع 
ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة ح��ي��ث يتم 
املهام  بع�س  الإجناز  التوا�سل  اأغلب 

بالهاتف املحمول. 

ما الذي تسعين لتحقيقه من خالل 
هذا المكتب؟ 

خلدمة  اأ���س��ع��ى  الق�سم  ناحية  م��ن 
الطالبات وتذليل ال�سعاب اأمامهن، 
والوقوف جنبا اإىل جنب مع اأع�ساء 
للتطوير  بالق�سم  ال��ت��دري�����س  هيئة 
االأكادميي والبحثي مبا يخدم الكلية 
واجلامعة. من ناحية املركز البحثي 
اأه���داف  لتحقيق  ج��اه��دي��ن  ن�سعى 
املركز والعناية بالبحوث والدرا�سات 
البيئية  والق�سايا  املجاالت  �ستى  يف 
بني  ال��ت��وازن  يحقق  مبا  وال�سياحية 
ناحية  من  البيئية  امل��وارد  ا�ستغال 
واحلفاظ عليها من ناحية اأخرى يف 
ظل ا�ستمرارية التنمية املت�سارعة يف 

الوقت احلايل. 

تؤمنين  التي  اإلدارية  القاعدة  ما 
وتعملين بها في المكتب؟ 

جلب  ع��ل��ى  م���ق���دم  امل��ف��ا���س��د  درء 
امل�سالح. 

التابع  العمل  فريق  يتكون  ممن 
لمكتبك؟ 

ف��ري��ق ع��م��ل��ي  ي��ت��ك��ون م��ن ال��ل��ج��ان 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ال��ق�����س��م، و���س��ك��رت��اري��ة 

املكتب، واأُرحب بالعمل مع اجلميع. 

في  قضيتيها  ــدة  م أطـــول  مــا 
المكتب، ولماذا؟ 

 ت�سع �ساعات ون�سف، لتن�سيق جلان 
الق�سم وترتيب االأولويات واالأهداف 
ل��ك��ل ال��ل��ج��ان مب���ا ي��خ��دم ال��ت��ع��اون 
والتكامل بني اأع�ساء الق�سم جميعا. 

جيّدة  إضافة  المكتب  كان  كيف 
لك؟ 

التعامل  ا�ستطعت  املكتب  خال  من 
خمتلف  من  متعددة  �سخ�سيات  مع 
الفئات وذلك �ساعد على التعامل مع 
فلي�س  معه  يتنا�سب  مبا  �سخ�س  كل 
نف�س  مع  وتتجاوب  تقبل  الفئات  كل 

الب��د  ح��ي��ث  امل��ك��ت��ب  يف  �سخ�سيتك 
من مراعاة تلك االختافات الإجناز 
العمل باأي�سر طريقة ممكنة وبجودة 

عالية. 

تجاوزها  ترفضين  خطوط  لك  هل 
داخل المكتب؟ 

نعم جتاوز �ساحياتي. 

العمل  في  الواضح  االختالف  ما 
المكتبي مع جائحة كورونا؟ 

خال جائحة كورونا نعمل على مدار 
وق���ت حم��دد  ه��ن��اك  لي�س  ال�����س��اع��ة 

الإنهاء العمل. 

هل  الشخصي  المستوى  على 
على  المكتبي  العمل  ســاعــد 

تغييرك؟ 
فن  اكت�ساب  على  ���س��اع��دين  ن��ع��م، 
املهارة االإدارية واالأكادميية، واالإملام 
مع  والتعامل  االإداري����ة،  باالأنظمة 
وتفهم  املجتمع  م��ن  خمتلفة  فئات 

ذلك االختاف. 

المكتب  بهذا  عملك  خــالل  من 
من  شيء  تحقيق  استطعتِ  هل 

طموحك الشخصي؟ 
فيها  اأت���واج���د  ال��ت��ي  البيئة  خ��دم��ة 

وتقدمي احللول املنا�سبة. 

العمل  ضغط  من  يخرجك  الذي  ما 
في المكتب؟ 

كوب القهوة، وامل�سي مبرافق الكلية. 

هل هناك روتين معين تقومين به 
في المكتب؟ 

االب��ت�����س��ام��ة، ت��ه��وي��ة امل��ك��ت��ب، وقلب 
جديد،   يوم  لبداية  التقومي  �سفحة 
ثم البدء يف جدول املهام لهذا اليوم. 

على  تحرصين  التي  األشــيــاء  ما 
توفرها في المكتب؟ 

كوب القهوة. 

الخاصة  لفلسفتك  وفًقا  المكتب 
هو: 

بالعبارة التالية: 
 We are here for serve you 
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للتواصل مع معالي رئيس الجامعة الستقبال المبادرات واالقتراحات 
التطويرية والمالحظات من منسوبي الجامعة والمراجعين

عن طريق برنامج مباشر
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جميعنا مل�س ما حققته التكنولوجيا من خدمات كبرة �ساهمت 
بحل الكثر من امل�سكات الب�سرية املختلفة، خا�سًة يف هذا لوقت 
الأننا منر بحالة  تغّر �سريعة مرتبطة بكم املعلومات املوجودة، 
على  �ساعدت  و  الب�سر  بني  بني  االّت�سال  و�سرعت  �سهلت  التي 
توفر و�سائل خمتلفة، وطرح اأ�ساليب واأنظمة وبرامج وتطبيقات 
كانت �سببًا يف ت�سهيل الكثر من اخلدمات التي �سعى كثرا من 
القطاعات لتطويرها مبا يتوافق مع ما يقدمه من برامج ، وقد 
مل�سنا هذا التغر يف اخلدمات من خال ما يقدم من ت�سهيات 
الكثر  التطور  هذا  من  ا�ستفاد  حتى  والوقت  اجلهد  اخت�سرت 
االن�سان  �ساهمت يف جعل  نعي�سها  التي  االلكرتونية  فالثورة  منا 
ي�ستفيد منها ومن اخلدمات التي تقدم للمواطن وهو يف منزلة 
اأوقات  ،واختفت ظاهرة االزدحام والتدافع الذي كنا نعي�سه يف 
اختفت  و  وال��ع��ام��ة،  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن  كثر  ام��ام  م�ست 
�سفوف التقدمي على اجلامعات والوظائف وال�سعوبات التي كان 
نعي�س  اليوم   ، �سيء يف حياتنا  لكل  واملراجعات  يعي�سها  اجلميع 

هذه الثورة االلكرتونية التي ا�ستفدنا منها كثرا .
خمتلف  يف  حياتنا  ت�سهيل  يف  اأ�سهمت  االلكرتونية  ال��ث��ورة  ه��ذه 
منها  وا�ستفادت  واخلدمية  واالقت�سادية  وال�سحية  التعليمية  املجاالت 
الثورة  اأ�سبح هناك تخوف كبر من دخول هذه  كافة القطاعات حتى 
وتقلي�س الطاقم الب�سري يف كافة القطاعات واالعتماد على التكنلوجيا 

كخدمة تقدم ال حتتاج لهذا العدد من الب�سر الإدارتها.
ولاأ�سف ان كثر من القطاعات اهتمت بتطوير هذه اخلدمات 
الذي مت  الب�سري  العن�سر  على ح�ساب  منها  واال�ستفادة  والرامج 
ل�سعف  ملحوظة  ب�سورة  التطوير  جانب  واأهمل  واإهماله  جتاهله 
التدريب  دكاكني  على  واعتمادها  تقدم،  التي  التدريبية  الرامج 
الغر موؤهلة والتي ت�سعى للتك�سب املادي على ح�ساب املحتوى وا�سبح 
هذا العن�سر هو احللقة االأ�سعف يف هذه املنظومة ، وكان االجدر 
بهذه القطاعات العمل على تطوير العن�سر الب�سري مبا يتوافق مع 
متطلبات هذه الثورة االلكرتونية وعدم االكتفاء بدورات ان�سائية ال 
تقدم اجلديد واملفيد للتعامل مع هذه املرحلة واالهتمام بالتدريب 
الفعلي على را�س العمل الذي ميكن ان ي�سر بالعن�سر الب�سري جنبا 

اىل جنب مع هذا التطور االلكرتوين حتى ال ن�ستغني عن احدهما .

محمد إبراهيم 
العسيري

وقفةنائب المشرف العام حتى ال نستغني 
عن أحد

الرأي الجامعي

ح�سارية  نه�سة  الغالية  مملكتنا  تعي�س 
التنمية،  جم���االت  جميع  ت�سمل  ع��ام��ة 
ومما ال �سك فيه اأن اأحد ركائز التنمية 
ع�سر  منطقة  منطقتنا  ت�سهدها  التي 
تتمثل يف التنمية ال�سياحية، وذلك بناء 
بها  تزخر  التي  الطبيعية  املقومات  على 

ع�سر.
وم����ن م��ن��ط��ل��ق ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة يف 
منطقتنا احلبيبة يجب اأن تتوافر يف املنطقة 
ب�سكل  التنمية  عجلة  دفع  �سبل  جميع  ا  اأي�سً
مقوماتها  كل  تطوير  خال  من  وذلك  عام، 
التي  ال�سياحية الطبيعية  للمقومات  املرادفة 

مّن اهلل بها على ع�سر.
ع��ل��ي��ن��ا ك�سرح  ي��ت��وج��ب  ذل���ك  وع��ل��ى 
يف  وح�سورنا  دورن��ا  نعزز  اأن  عريق  تعليمي 
الطموحة  وروؤي��ت��ه��ا  مملكتنا  يخدم  م��ا  ك��ل 
ع�سر  منطقة  ثم  ومن  اأواًل،   )2030 )روؤي��ة 
قيادتنا  ظل  يف  ذهبي  بع�سر  حتظى  التي 
الر�سيدة، والتي تتطلع منا كموؤ�س�سة تعليمية 
الفرق من خال  اأن ت�سنع  ت�ستطيع  �سخمة 
اأدوارها التعليمية واالأكادميية وكذلك دورها 
اإقامة  خ��ال  من  به  تتميز  ال��ذي  املجتمعي 

وخيط  ال�سنارة  ب��ني  ق�س�س  حت��اك 
ال�سوف وتروى يف لوحة غامقة وتكمل 
ملعان،  ب��ري��ق  لها  اأخ���رى  يف  ال��رواي��ة 
ي�ستطيع  اأحدهم  ر�سام  ُفر�سة  حتت 
اأن ُيقِلب االأوراق، واالآخر ي�سنع منزاًل 
اآراءه��ا على  من جذع �سجرة واخ��رى 
اأ�سعاًرا،  الكلمات  ترتب  املنزل  عتبات 
�سهرت  ف�ستاًنا  ت�ستعر�س  و�سقيقتها 
ليلة البارح لت�سممه وهناك من يكتب 
مفعمة  قهوة  يرت�سف  واآخ��ر  خاطرته 
فيها  احُل���ب  �سكب  اأن  بعد  ب��احل��ي��اة 

والكثر من املواهب واحِلرف.
ال��ك��ف��وف  ون��ف�����س  ال���ي���د  ذات   
فنان؟  ري�سة  هل  حتمله،  ما  ويختلف 
اإبرة خياطة؟ قلم من�سار نبته كامرا 
اأو ميكرفون وال ُنح�سي، الكف اليمنى 

كحال  حالهم  اأط��ف��ااًل،  يومًا  كانوا 
ياأبهون  ال  االأط��ف��ال،  م��ن  غرهم 
مب�سوؤولية وال يبدون اي اهتمام الأي 
فهي  واللعب  اللهو  ماعدا  كان  امر 
فطرة فطر اهلل النا�س عليها، رغم 
�سح االمكانيات ولكنهم م�ستمتعون 
الت�سامح  على  بجلو  ق��وٌم  ب��ذل��ك، 
وال��رتاح��م واحل��ب واالإخ����اء، ق��وٌم 
يح�سدوا،  وال  يبغ�سوا  ال  اح�سبهم 
اأمٍّ  رحم  من  ولدو  قد  اح�سبهم  بل 

واحدة واأٍب واحد. 
الب�سر  ان  احلياة  طبيعة  فمن 
الأخ��رى،  مرحلة  من  وتنتقل  تتغر 
كانوا اطفااًل فاأ�سبحوا �سبابًا، بدو 
تفا�سيلها  بكل  احل��ي��اة  مبواجهة 
امل�سوؤوليات   ، والكبرة  ال�سغرة 
ت��اأت��ي��ه��م واح������دًة ت��ل��و االأخ������رى ، 
 ، يوم  بعد  يومًا  تزيد  االهتمامات 
يواجهه  ان  الطبيعي  وهذا كله من 

اي �سخ�س كان . 
م��رت ال�����س��ن��وات ، االي���ام تلو 
الليل   ، الليايل  تلو  الليايل   ، االيام 
يتبعه  وال�سم�س   ، ال��ن��ه��ار  يتبعه 
 ، ال�سيف  ���س��ّده  و���س��ت��اٌء   ، القمر 

بروح الفريق سنسهم في تنمية عسير .. إنسانا ومكانا

أي نور يوجد داخل كفيك؟

تجاعيد السنين

عبد العزيز رديف 
 مدير إدارة التطوير اإلعالمي

إبراهيم الزين 
االعالم واالتصال

شجون حسن
إعالم واتصال 

وال�سراكات  وال��رام��ج  امل��ب��ادرات  وتنفيذ 
وتطور منطقة  تقدم  ت�سهم يف  التي  النوعية 

ع�سر واإن�سانها.
اجل��ام��ع��ة ت�����س��م ع���دد م��ن امل��ج��االت 
اأ�سا�سيات  م��ن  تعد  ال��ت��ي  والتخ�س�سات 
ال�سريحة  واأن  خا�سة  وال��ت��ط��ور،  ال��ت��ق��دم 
ال�سباب  فئة  يف  تتمثل  تنمية  الأي  امل�ستهدفة 
يف  الرئي�سي  املحور  يعدون  الذين  وال�سابات 

اجلامعات.
ل��دي��ن��ا ط����اب وط���ال���ب���ات ط��م��وح��ني 
وقادرين على م�ساركة جامعتهم وجمتمعهم 
بع�سر  وال��ن��ه��و���س  التنمية  عجلة  دف��ع  يف 
واملطلع  نظري  وجهة  وم��ن  ومكاًنا،  اإن�ساًنا 
يجد  وجهودها  اجلامعة  اأعمال  على  ا  اأي�سً
اجلامعة  تتبناه  اإيجابي  ح��راك  هناك  اأن 
اأجل  وم��ن  وجمتمعها،  ع�سر  منطقة  جت��اه 
الطريق  يف  وتوجيهه  احل���راك  ه��ذا  ب��ل��ورة 
ومن�سوبات  من�سوبي  علينا  يجب  ال�سحيح، 
احلر�س  كل  احلر�س  العريق  ال�سرح  هذا 
والتكامل  الواحد  الفريق  ب��روح  العمل  على 
حت�سني  يف  ترجمته  ميكن  ال��ذي  املوؤ�س�سي 
عاقة جامعتنا مبجتمعها والتو�سع يف تقدمي 

ولوحة  اأن��ي��ق  بف�ستاننا  الي�سرى  مت��د 
ورواي����ة  داف����ئ  وم��ع��ط��ف  ث��م��ن  ذات 
ومنزل  ُمتقن  �سحفي  وخ��ر  م��وؤث��رة 
عظيمة  و�سجرًة  زاهية  و�سورة  حنون 
مكان  وط��ّي��ب  قيمة  لاإن�سان  تعطي 
مل�ساعره  جت�سيًدا  ورمب���ا  احل��ي��اة  يف 
منهم  ُك��ًا  وبهذا  جُلمت،  ُعقٍد  وف��ك 
اأوت��ار  على  ق�سته  يعزف  اأن  ي�ستطيع 
تلك  تلِحن  مقطوعة  ليخرج  موهبته 
اأن يخرج من  الفن  االأح��داث، ها هو 
قوقعة املعروف ومن اإطار الوارد تنزه 
اأَملته  ذات���ك ال��ت��ي اخ��ت��ارت��ه ه��ي وم��ا 
جمااًل  يزيده  ما  العامل  وُتعطي  عليك 

فاملواهب ال ت�سرتط احرتافيتك ابًدا.
ُهنا  اإىل  وجَلنا  ال��ق��ارئ  عزيزي 
�سعيدي  على  ف���  ال����راأي،  لنت�سارك 

من  يخلو  ال  عليهم  مي��ر  ي���وٍم  ك��ل 
 ، ام �سيئًا  حدٍث �سواًء كان جميًا 
فتم�سي االأيام حتى ت�سل بهم اىل 
يف  فتظهر   ، عامًا  ال�ستني  بعد  ما 
وجتاربها  احلياة  م��رارة  وجوههم 
وجوههم  يف  تظهر   ، ومتاهاتها 
علينا  تق�س  التي  هي  »التجاعيد« 
املليئة  الطويلة  ال�سنوات  م�سرة 
التي  هي   ، والعقبات  بال�سعوبات 
يف  حياتهم  م��ن  م�سى  ك��م  ت��ع��ر 
واهتمام  ونزاع  وتربية  و�سعي  عمل 
وم�����س��وؤول��ي��ة ، ال��ت��ي واج��ه��وه��ا من 
اجلي واجلك لنعي�س ب�سام اآمنني 

 .
جت���اع���ي���د ال����زم����ن وجت�����ارب 
ال�سنني، الدعاء ال يفارق ال�سنتهم، 
طفًا  ك��اأن��ك  عليك  حتنو  وال��ع��ني 
وان ك��ان ع��م��رك ع�����س��رون ع��ام��ًا، 
وعا  جل   - ربنا  فيهم  و�سانا  قد 
)وِبالوالديِن  التنزيل  حمكم  يف   -
ماذنا  الوالدين  اإنهم   ، اإِح�ساًنا( 
 ، امللمات  يف  وعوننا  االزم���ات  يف 
وفرحتنا يف االجنازات ، هم الذْيِن 
ال نوفيهم حقهما مهما طال الزمن 

اجلامعة  اإظهار  �ساأنها  من  التي  اخلدمات 
واملنطقة بال�سكل الذي يليق بالدعم والتوجه 

الذي تقوم عليه روؤية اململكة 2030.
ول���ع���ل م����ن اأب�������رز امل���ق���وم���ات ال��ت��ي 
-يحفظه  ع�سر  منطقة  اأمر  �سمو  يحر�س 
ب��روح  العمل  يف  تتمثل  دائ��ًم��ا  عليها  اهلل- 
ذل��ك  ح��ي��ال  ي�سعني  وال  ال���واح���د،  ال��ف��ري��ق 
من  العمل  ع��ن  البعد  اأن  اإىل  اأ���س��ر  اأن  اإال 
باالأ�سح  اأو  ال�سخ�سية  االجتهادات  منطلق 
ويف�سد  ي�سيء  قد  ال�سخ�سية  الت�سرفات 
وك��ذل��ك  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��م��ل  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكل 
كل  اأن  بذلك  اأعني  ال  اأو�سع،  ب�سكل  املنطقة 
اجتهاد �سخ�سي يحتمل االإ�ساءة فقط، ولكن 
املرجعية والتكامل تظهر اأعمالنا ب�سكل اأدق 
واأف�سل لتتما�سى مع مكانة اجلامعة واملرجو 

منها.

اخلا�س اأقدر الفن جًدا اأُقدر املواهب 
�سغًفا  اأج��د  بها،  والتم�سك  واحل��رف 
ف��ك��ل �سيء  ن��زه��ه يف ذل���ك،  وروًح�����ا 
يل  وي����روق  ح��ول��ن��ا،  ب��احل��ي��اة  يتحلى 
جًدا من يجّيد ويتم�سك مبا يجيده ثم 
حتى  بعيده  المتدادات  وي�سعى  يطوره 
للتاأمل  �ساعات  ا�ستغرق  يتنازل،  ال 
واالنبهار واأجد لذًة يف تلك ال�ساعات، 
وروتيني  احلياة  يف  تقليدي  تكن  ف�ا 
وما  كفوفك  جت��دي  مب��ا  اأبهرنا  مُم��ل 
ي��خ��رج م��ن ج��وف��ك وم���ا ي��زه��ر بنا، 
ا اأيقن اأن كل مرء لديه ما مييزه  اأي�سً
اآمل  و  فيه  ويبدع  غره  عن  وي�ستثنيه 
ويكت�سف  �سغفه  �سخ�س  كل  يجد  اأن 
نف�سه وي�سعى اإىل تطويرها واأن تزداد 

الفنون من حولنا.

االول��ني  �سيد  ق��ال  فقد   ، ق�سر  او 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  واالآخ��ري��ن 
 ، الوالدين  ر�سا  يف  اهلل  )ر�سا   :
الوالدين(  �سخط  يف  اهلل  و�سخط 
، ارتبط ميزان ر�سى االإله مبيزان 

ر�سى الوالدين فلماذا نعقهم ؟ 
اىل  ترجع  كنت  اإن  النهاية  يف 
دارك وت�سمع �سوت اأبيك او اأمك او 
كاهما فاأ واهلل اأنك يف خر كبر، 
ونعمة حت�سد عليها، فكم منا فقد 
تفطرت  لقد  كاهما،  او  اأحدهما 
قلوب الكثر منا بفقدانهم. فاالأب 
و�سقفه،  وع���م���اده  ال��ب��ي��ت،  هيبة 
وق��وة  اخل����وف،  م��ن  م��اأم��ن  االأب 
ال�سخ�س  هو  االأب  ال�سعف،  عند 
ياأخذ  الذي  العامل  الوحيد يف هذا 
هي  واالأم  ليعطيك،  نف�سه  م��ن 
�سراج البيت، وروحه ون�سيمه، هي 
الر�سول  اأو�سى  واحلنان،  العطف 
على برها ثاثًا، االأم هي الوحيدة 
ان  ت�ستطيع  ال  التي  الدنيا  هذه  يف 

تويف دينها ابدًا.

ًً
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بانوراما

لقد اأثار انتباهي يف خ�سم جائحة  كورونا covid-19  هيمنة 
االت�سال الرقمي عر االإنرتنت على واقع املجتمعات يف خمتلف بقاع 
االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  املفرط  اال�ستخدام  وخا�سة  العامل 
واالجتماعي حلياة  النف�سي  التوازن  م�ست  تداعيات  اىل  اأدت  التي 
كل  من  النا�س  توجه  ناحظ  بحيث   ، املعمورة  وج��ه  على  الب�سر 
الفئات وال�سرائح االجتماعية املختلفة اىل هذا االت�سال االفرتا�سي 
االأزمة وحرية  اأمان �سحي خال هذه  يتيحه من  ملا  الرقمي نظرا 
كبرة يف التعبر والن�سر و�سرعة عالية ودقة فائقة يف اال�ستخدام 
التكنولوجيا  وتقنيات  املعلوماتية  ع�سر  يعي�س  االن�سان  جعل  مما 

واالآلة بكل اإيجابياتها و�سلبياتها.    
يف  نوعية  نقلة  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأح��دث��ت  لقد 
و�سناعة  االت�سال  واأ�ساليب  االإن�سانية  والتفاعات  العاقات 
على  �سلبيا  االأح��ي��ان  من  كثر  يف  واأث���رت   ، املوؤ�س�سات  يف  ال��ق��رار 
جمريات االأحداث يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية 
املعا�سر  العامل  به  ميوج  ما  ظل  يف  واملجتمع  الفرد  م�س��توى  على 
التي  وال�سائعات  الكاذبة  االأخبار  من تغرات متاحقة، من خال 
وان�ستغرام  وفي�سبوك  تويرت  مثل:  االجتماعية  املواقع  هذه  تن�سرها 
مبا�سر  وغر  مبا�سر  ب�سكل  ت�ستهدف  والتي  وغرها...،  ويوتيوب 

توجيه و�سناعة الراأي العام يف هذا الف�ساء العمومي العاملي.
وبالتايل فاإن املعلومات التي تن�سرها هذه ال�سبكات االجتماعية 
اأن تكون بذاتها معرفة، فهي حتتاج لكي تكون كذلك اإىل  ال ميكن 
منها  الزائف  بني  ليميز  دالالتها  يف  ويتمعن  يفح�سها  نقدي  عقل 
ليفرز  املختلفة  االآراء  بني  يفا�سل  اأن  اأي�سا  وي�ستطيع  وال�سحيح، 

الذاتي واملو�سوعي منها.
لها  ميكن  ال  االفرتا�سية  االجتماعية  ال�سبكات  جمتمع  اإن 
بيئتها  يف  االأ���س��ي��اء  ماهية  وجت�سد  احلقيقي  ال��واق��ع  تختزل  اأن 
ميتزج  مفرت�سا  واقعا  تقدم  اأن  ت�ستطيع  فقط  واإمن��ا  الطبيعية، 
احل�سي  املنظور  فيه  وينعدم  وال�سمعي  الب�سري  الُبعدين  فيه 
يعترها  التي  ال�سادقة  املعرفة  وخا�سة  امل�سداقية  يفقده  ال��ذي 
 The age Of االنقطاعات  ع�سر  كتابه  يف  دروك��ر  بيرت  املفكر 
من  احلقيقي  الواقع  لتاأ�سي�س  �سروريا  �سرطا   Discontinuities
خال تكوين قيم مادية وغر مادية بداخله حتقق لاإن�سان توازنه 

يف حميطه االجتماعي.
دائما وخا�سة يف  ن�سعى  اأن  االأ�سا�س، فيجب علينا  وعلى هذا 
ظل جائحة كورونا العاملية اىل متحي�س ونقد املعلومات املتداولة يف 
�سبكات التوا�سل االجتماعي وربطها بالواقع احل�سي املعا�س الإزالة 
ال�سوائب املزيفة التي متتزج بها للو�سول اىل احلقيقة التي تت�سكل 
للمجتمع  الوظيفي  البناء  التي حتقق  ال�سادقة  املعرفة  اإطارها  يف 
والذي يعتره املفكر االجتماعي تالكوت بار�سون�س اأ�سا�س اال�ستقرار 

وجوهر احلداثة يف املجتمع.

جائحة )كورونا( 
والمعرفة الصادقة

وهي  ت�ستقدم  اأو  ع��ادات  تخرتع 
ي�ستنكرها  املجتمع  ع��ن  غريبة 
اأفراد النا�س عن  العقاء وميتنع 
اإظ��ه��اره��ا خ��وف��ا م��ن ال��ل��وم  اأول 
النا�س  يف  تت�سرب  ث��م  ظهورها 
ال�سد  وراء  املحجوز  امل��اء  ت�سرب 
حتى  منه  ينفذ  مكان  عن  يبحث 
ي��ج��د امل��خ��رج ف��م��ا ت���زال اأرج���اء 
املاء تتداعى فيكر املنفذ وينهار 
من  االأرج���اء  امل��ي��اه  وتغمر  ال�سد 
العادات  �ساأن  وهكذا  االأط���راف 
م��ع��روف  اإىل  منكر  م��ن  تنقلب 
والعامل بخافها اأو املتاأخر يو�سم 

بالرجعية وعدم تقدير النا�س.
ق��دم  ال���ك���ورون���ا  زم����ن  ويف 

ك��ث��رًا  نف�سي  يف  وي��ح��ز  ج����دًا  ي��وؤمل��ن��ي 
وي�سغل  االأ���س��ى  م��ن  مب��زي��د  وي�سعرين 
تفكري عند ما اأرى �سابًا يرتنح يف اأحد 
ال�سوارع بلبا�س رث و�سعر منفو�س وهيئة 
ارت��داء  وب��دون  طويلة  واأظ��اف��ر  مت�سخة 
ي�ستم  زجاجة  وبيده  اقدامه،  يف  ح��ذاء 
منها مادة موؤثرة اأو ي�سرب قطرات من 
اأي  على  اال�ستلقاء  يف  ي��رتدد  ال  علقم، 
بكلمات  ويتمتم  وع��ي  غر  من  ر�سيف 
بغر  نف�سه  م��ع  ويتحدث  معروفه  غ��ر 
�سعور. بل قد ي�سل به احلد اإىل العودة 
اأق��رب  يف  ال�سكوك  واإث���ارة  منزله  اإىل 
يف  العنف  ي�ستخدم  ورمب��ا  اإليه  النا�س 
با�ستخدام  واإخوته  والديه  مع  التعامل 
االأدوات اخلطرة كال�سكاكني اأو ال�ساح 
االأبي�س. وقد يتجاوز االأمر اإىل ممار�سة 
ال�سرقة من والديه من اأجل توفر مواد 
خيالية  ن�سوة  يعي�س  جتعله  باأنها  ي�سعر 

بعيدًا عن واقعه.
ما االأ�سباب التي جعلته بهذه ال�سورة؟ 
والعاج  ال��ع��ون  تقدمي  اإىل  الطريق  وكيف 
امل��ن��ا���س��ب ل���ه؟ اإن���ه���ا ح���رب م���ن ن���وع اآخ���ر 
م�سابها  وجتعل  املخ  وتدمر  بالعقول  تفتك 
اللعينة  املخدرات  حرب  اإنها  بها.  ماأ�سورًا 
على  بظالها  تلقي  زال���ت  وال  األ��ق��ت  ال��ت��ي 
م�ستهدفة  فبادنا  ال��غ��ايل.  وطننا  �سباب 
و�سبابها م�ستهدفون من االأعداء واحلاقدين 
تدمر  اإىل  �سبيًا  يجدوا  مل  واملرتب�سني. 
الفتاكة  االأوبئة  تلك  طريق  عن  اإال  ال�سباب 
واالأمرا�س القاتلة وال�سموم املدمرة اأال وهي 

املخدرات.
اإنها اجلرعة االأوىل التي تقود ال�سخ�س 
اإىل كهف مظلم وبئر عميقة ال قرار لها ونفق 

د.محاسن جبريل
كلية العلوم واآلداب رجال ألمع 

قسم اللغة اإلنجليزية
حياتنا  ج��وان��ب  خمتلف  يف  ه��اًم��ا  دوًرا  اللغات  تلعب 
اليومية، وال يقت�سر دورها على االت�سال فقط، بل ميتد 
اإىل الفروع الوا�سعة للمعرفة والعلوم االإن�سانية. اللغات 
ل�سالح  ون�سرها  الب�سرية  املعرفة  تنمية  على  ق��ادرة 
باأهمية  االع��رتاف  من  الرغم  على  الب�سري.  اجلن�س 
اللغات ودورها يف البحث العلمي، مل يتم اإجراء الكثر 
املتعلقة  الق�سايا  خمتلف  يف  للتحقيق  االأب��ح��اث  م��ن 
بني  العاقة  حول  درا�سات  توجد  �سحيح  االأم��ر.  بهذا 
القليل  هناك  فاإن  ذلك،  ومع  العلمي،  والبحث  اللغات 
من الدرا�سات التي تو�سح تاأثر اللغات باختافها على 

تطور البحث العلمي.
طغت  فقد  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  وح�سب  عليه  امل��ت��ع��ارف  م��ن 
البحث  لتو�سيل  كو�سيلة  العربية  اللغة  على  االإجنليزية  اللغة 
العلمي يف العامل العربي حتى االآن. على �سبيل املثال، اأظهرت 

يف  حالًيا  املن�سورة  العلمية  للمجات  ببليوغرافية  درا���س��ة 
تقريًبا يف  باملائة  االإجنليزية متثل 70  اللغة  اأن  العربي  العامل 
بالت�ساوي  الباقي  تق�سيم  يتم  بينما  العربية،  املجات  جميع 
اأن  ا  اأي�سً الدرا�سات  ُتظهر  ذلك  ومع  والفرن�سية.  العربية  بني 
الن�سر  يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام  زي��ادة  نحو  اجتاًها  هناك 
اإىل حتول كبر يف عمليات  اأدى   التقني  التطور  الأن  البحثي. 
غرت  ولقد  االأكادميية  البيئة  يف  العلمي  والتوا�سل  البحث 
بها  يتوا�سل  التي  الطريقة  جذري  ب�سكل  ال�سبكية  املعلومات 
العديد  على  امل��دى  بعيد  ت��اأث��ر  لها  ك��ان  وال��ت��ي  االأك��ادمي��ي��ون 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  ذل��ك  يف  مبا  البحث   بيئة  جوانب  من 
املعلومات والبحث التعاوين ون�سر خمرجات البحث كما حتتل 
املوؤ�س�سات االأكادميية موقع ال�سدارة يف جني فوائد االإنرتنت 
للتعليم  اأ�سا�سية  مكونات  اأ�سبحت  والتي  ال�سبكية،  واملعلومات 
العايل املعا�سر وبيئات البحث العلمي ولقد تبنى االأكادمييون 
ب�سكل عام نقلة نوعية يف اأمناط ا�ستخدامهم لبحوث املعلومات 
هذا  ظهر  وق��د  اللغات،  بكل  االأك��ادمي��ي  االت�سال  واأغ��را���س 
ان  لوحظ  كما  العايل.  التعليم  جوانب  من  العديد  يف  التغير 
بالبحث  تهتم  التي  اخل�سو�س  وجه  على  االأكادميية  املكتبات 

ظهور  ب�سبب  وخدماتها  جمموعاتها  بتحويل  قامت  العلمي 
االإنرتنت واملعلومات املت�سلة ونتيجة لذلك كانت العاقات بني 
املكتبات وم�ستخدميها عميقة ومع ذلك مل توؤثر بالت�ساوي على 
الدول  يف  الكبر  التحول  حلدوث  نتيجة  وذلك  العربية.  اللغة 
تلك  يف  اأ���س��رع  ك��ان  التغير  اأن  حمالة  ال  املتقدمة،  االأورب��ي��ة 
التحتية  والبنية  للتكنولوجيا  تتمتع بتطبيق كامل  التي  البلدان 
لات�ساالت؛ ونظام اأكرث تطورًا للتعليم العايل والبحث العلمي 
االأكادميي.  لات�سال  را�سخة  ومعاير  �سبكات  هناك  وا�سبح 
كما ت�ستخدم العديد من هذه الدول اللغة االإجنليزية كلغة اأوىل 
، خا�سة الأغرا�س التبادل االأكادميي  وحماولة لتتبع اأثر اللغة 
�سياق  ويف  العلمي  والتوا�سل  البحث  اأمن��اط  على  االإجنليزية 
اأخر فان اللغة العربية تواجه كثر من التحديات التي تتمثل يف 
م�ستقبل التوا�سل العلمي العربي با�ستخدام اجلامعات  كاإطار 
الدول  يف  خ�سو�سا  تتفاوت  والتي  العربية  الدول  يف  اأكادميي 
النامية وكما نعرف لي�ست كل البلدان النامية مت�ساوية يف هذا 
ال�سدد  هناك على �سبيل املثال اختافات جوهرية يف القدرة 
للبلدان  ال�سيا�سي  والطموح  االجتماعية  وال��ظ��روف  املالية 

النامية يف اأفريقيا واآ�سيا وال�سرق االأو�سط. 

شبابنا مستهدفون

هيمنة اللغة اإلنجليزية على البحث العلمي

زمن 
الكورونا 

أغالل
د احمد بن محمد 
الحميد 
كلية الشريعة واصول الدين

أ.د. مبارك بن سعيد 
حمدان 

اأعداء مرتب�سون ب�سباب  طويل ال نهاية له. 
وراء  وم��ن  االأب���واب  خلف  ينتظرون  ب��ادن��ا 
مطرودًا  ال�ساب  ذلك  يخرج  متى  اجل��دران 
ليقوموا  اأ���س��رت��ه  على  ح��اق��دًا  م��ن��زل��ه،  م��ن 
وتوفر  املع�سول  بالكام  واإقناعه  باحتوائه 
متطلباته يف البداية لي�سعر باالأمان. وما اأن 
اإال وقد دخل يف  االأوىل  يتناول تلك اجلرعة 
العقل  وغياب  الدام�س  الظام  من  مرحلة 
ي�سعر  يجعله  عما  والبحث  التوازن  وفقدان 

بالراحة املخيبة لاآمال.
ع�سرنا  يف  الرتبية  مهمة  فاإن  ولذلك 
حتتاج  �سعبة  م��ه��م��ة  اأ���س��ب��ح��ت  احل��ا���س��ر 
موؤ�س�سات  كافة  قبل  م��ن  نظر  اإع���ادة  اإىل 
االأ���س��رة  وخ�سو�سًا  االجتماعية  التن�سئة 
واحل�سن  ال��واق��ي  االأول  ال���درع  تعد  ال��ت��ي 
احل�سني للتوجيه واملتابعة والوقاية. �سبابنا 
وامل�ستقبل  املنتظر  االأم��ل  الأنهم  م�ستهدفون 
الواعد والعنا�سر الفعال يف الأي تنمية. ومتى 
الدنيا  اأ�سيب الوطن يف �سبابه فقل على  ما 
ما�سة  بحاجة  االأم��ر  اأن  �سك  وال  ال�سام، 
وحمكمة  دقيقة  وخطط  ج��ادة  وقفات  اإىل 
من  تتكاتف  وموؤثرة  فاعلة  وا�سرتاتيجيات 
العاقة  ذات  للجهات  اجلهود  كافة  خالها 
اأو اخلا�س. ومن  �سواًء يف القطاع احلكومي 

ذلك ما يلي:
التوعية املبكرة باأ�سرار املخدرات منذ 
اإيجاد ما يعرف  اأجل  املرحلة االبتدائية من 
هذه  يف  الطاب  وتنبيه  الوقائية  بالرتبية 
املرحلة حتى ال يقعوا فري�سة �سهلة لذلك يف 

املراحل الدرا�سية الاحقة.
ع��ق��د امل���زي���د م���ن ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س 
خمت�سون  فيها  ي�سارك  التي  العمل  وور���س 
االجتماع من  وعلم  النف�س  وعلم  الرتبية  يف 

لل�سباب  يكون  اأن  على  االأكادمييني وغرهم 
دور فاعل يف التنظيم واحل�سور وامل�ساركة.

التي  املطمئنة  االأ�سرية  البيئة  اإيجاد 
بناء  على  اأفرادها  بني  التعامل  فيها  يعتمد 
الهادف  والنقا�س  املو�سوعي  واحلوار  الثقة 
واالح����رتام امل��ت��ب��ادل واإي�����س��اح ال�����س��ورة ملا 
ه��ذا  امل��رح��ل��ة يف  ه���ذه  ب��ال�����س��اب يف  يحيط 

الع�سر املليء بكثر من املتغرات.
تت�سمن  ق�سرة  فيديو  مقاطع  اإع��داد 
التجارب  بع�س  وتعر�س  امل�ستمرة  التوعية 
املر�س  ه��ذا  براثن  يف  وقعوا  ملن  واحل��االت 
املن�سات  على  عر�سها  يتم  ورمبا  الع�سال. 
التعليمية وعر مواقع وزارة التعليم واإدارات 

التعليم واملدار�س.
لها  ي�ست�ساف  نقا�سية  حلقت  اإع���داد 
بع�س امل�سوؤولني يف قطاع املخدرات للتحدث 
مع الطاب عن التجار واحلاالت التي مروا 

بها.
ال��ت��ن�����س��ئ��ة  م��وؤ���س�����س��ات  دور  ت��ف��ع��ي��ل 
االأ�سرة  وخ�سو�سًا  والرتبوية  االجتماعية 
خال  م��ن  وم�ستمر  دائ��م  ب�سكل  واملج�سد 
التي  وامل��ح��ا���س��رات  ال��ق�����س��رة  ال���درو����س 
وفق  اختيارهم  يتم  خمت�سون  فيها  ي�سارك 

معاير معينة وبكفاءة عالية.
ورج��ال  اخل��ا���س  القطاع  همم  �سحذ 
يف  ب��دوره��م  للقيام  وت�سجيعهم  االأع��م��ال 
عيادات  با�ستحداث  املجتمعية  امل�سوؤولية 
واإع���داد  للمدمنني  عاجية  وم��راك��ز  طبية 
م���واق���ع ت��رف��ي��ه��ي��ة ل��ق�����س��اء ف���رتة ال��ن��ق��اه��ة 
اجلهات  من  وب��اإ���س��راف  جيدة  برامج  وف��ق 

املخت�سة.
طننا  وح��م��ى  ديننا  علينا  اهلل  حفظ 

وقيادتنا و�سبابنا من كل �سوء ومكروه. 

وبدئت  اهلل  رحمة  اإىل  ق��دم  من 
اإم��اك  اأو  بزفاف  جديدة  حياة 
عن  واح��دة  دفعة  املجتمع  تنازل 
فيها  تهدر  تكبله  اأغ���ال  كانت 
االأم��وال  فيها  وت�سرف  االأوق���ات 
بالتكلف  طابعه  وتغلف  الباهظة 

واملجاملة 
الكورونا  زم��ن  يف  نحتج  فلم 
وجمهرة  امل��ع��زي��ن  م��واك��ب  اإىل 
ال�سيوانات  اإىل  وال  امل�ستقبلني 
وال�����س��ج��اد وت��ع��ط��ي��ل االأع���م���ال 
وانتهاك حرمة البيوت واالإ�سراف 
امل��ك��امل��ة  ف��ك��ان��ت  يف االأط���ع���م���ة 
تعزية  على  واالقت�سار  والر�سالة 
اأو  والد  من  ال�سخ�س  يعرفه  من 

ولد اأو اأخ اأو عم نا�سخة ملا اعتاده 
ما  ك��ل  اأن  النا�س  وع��ل��م  النا�س 
خيط  م��ن  اأدق  ي�سنعونه  ك��ان��وا 

باطل
الكورونا  زمن  يف  نحتج   ومل 
واال���س��رتاح��ات  ال�����س��االت  اإىل 
اإحداها  االإم��اك  يف  ليلة  وقيام 
ل���ل���رج���ال واالأخ���������رى ل��ل��ن�����س��اء 
فيها  تلتقي  الزفاف  عند  ومثلها 
ال�����س��ف��وف وي��ت��ب��ارى احل�����س��ور 
باخلطب املتكلفة ال�سمجة وت�سيع 
فيها دماء  وت�سفك  االأوق��ات  فيها 
مهولة  ب���اأع���داد  االأن���ع���ام  بهيمة 
وت��ك�����س��ى اجل�����دران وال���ط���اوالت 
من�سة  وجت��ه��ز  واح����د  ب��ط��اق��م 

ال���ع���رو����س ب�������س���ورة م�����س��رح��ي��ة 
ال�سعر  غالية  احللويات  وت�سرتى 
لتنقلب  الفرحة  اإظهار  يف  ويبالغ 
الطرفني  كبلت  قد  بديون  ترحة 
الكورونا  زمن  يف  احل��ال  لينقلب 
بات�سال ياأتيك اأن قد مت االإماك 
ح�سرها  ع�سية  طرف  يف  البنتنا 
ووالداهما ومن ح�سر  العرو�سان 
من اإخوتهما واقت�سرنا فيها على 
امل�سروبات و�سيء من طعام ومثل 
يغ�سب  زف���اف مل  ذل��ك يف خ��ر 
يفكر  ومل  الدعوة  على عدم  اأحد 
االأق��ارب  يف  اإال  املنا�سبة  �ساحب 
االأدنني وحفظت االأموال وحتققت 
الركة وكان ل�سان املجتمع ل�سان 

االأول الذي يقول 
واأعتب  اأر�ساين  الدهر  هب 
من  باحل�سنى  واأعقب   ... �سرفه 

احلب�س واالأ�سر
التي  الهموم  بظيام  يل  فمن 
م�ست ... ومن يل مبا اأنفقت يف 

احلب�س من عمري
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إبراهيم الزين  

للمواعيد  وانتظارهم  املر�سى  معاناة 
ل��ع��م��ل ج��ل��ي��ل دام  ق���ادت���ه    ، ال��ط��وي��ل��ة 
متمثل يف   ، �سنة  ع�سر  �سبعة  من  الأك��رث 
العيادات اخلرية املجانية ، التي تقدم 
خدماتها اليوم ، الأكرث من ع�سرة اأالف 
مري�س  ، و�سهدت اإجراء اأكرث من 600 
عن  حتكي  �سرة  اإنها   ، جراحية  عملية 
علي  الدكتور  املكافح    الناجح  الرجل 
بن معي�س ال�سهري اال�ست�ساري وطبيب  
جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة واأورام 
الراأ�س والرقبة، واحلا�سل على الزمالة 
واالأ�ستاذ  تخ�س�سه  جمال  يف  االأملانية 

بكلية الطب بجامعة امللك خالد. 
ال��دك��ت��ور علي  « ح�����اورت  »اآف�����اق 
اأه��م  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لي�سلط  ال�����س��ه��ري 

املحطات يف حياته. 

علي  الـــدكـــتـــور  ــو  هـ ــن  مـ
الشهري؟ 

وهي  اأك��رم،  قرية  مواليد  من  مواطن   
قرية جميلة و�سغرة ب�سواحي النما�س، 
واملتو�سطة  االبتدائية  درا�ستي  ب��داأ���ت 
والثانوية يف مدر�سة �سمال ال�سرو، تبعد 
الذهاب  وكان  5كم،  حوايل  قريتي  عن 
للمدر�سة �سرًا على االأقدام، مع �سعوبة 
الطرق، حيث ال يوجد اأ�سفلت مع غزارة 
االكل  ويقدم  املاب�س،   وقلة  االأم��ط��ار، 
وهو  والغداء  املدر�سة،  من  العودة  بعد 
ثم  وم��ن  ج��اف،  خبز  قر�س  عن  عبارة 
اأقوم مب�ساعدة والدي بالزراعة، اأو رعي 
يف  والدتي  وت�سعل  امل�ساء،   حتى  الغنم 
امل�ساء فتيل من الغاز، ملدة ق�سرة من 

اأجل املذاكرة،  فا توجد كهرباء. 

اختيارك  وراء  الدافع  هو  ما 
تخصص الطب ؟ 

كان حلمي منذ ال�سغر درا�سة اجلامعة، 
وك���ان ل��وال��دي رح��م��ه اهلل ت��اأث��ر كبر 
ت��در���س  اأن  اأري�����دك  ي��ق��ول يل   ع��ل��ي،  
ين�سحونني  معلمي   بع�س  و  ال�سريعة، 
 ، بذلك  اأفكر  ف��ب��داأت  الطب،  بدرا�سة 
اأك��ون  اأن  م��ب��داأ،   يل  تر�سخ  ذل��ك  بعد 
من  بل  فقط،  اأجلي  من  لي�س  طبيبًا،  
اأجل اأن اأ�ساعد النا�س، ملا كنت اأ�ساهده 
يف القرية، من حدوث اأمرا�س، وحينها 
اأح��اول  فكنت  طبية،   خدمات  توجد  ال 
م�ساعدتهم بالرقية،  وبع�س االع�ساب، 
فجدي الأمي كان طبيب �سعبي معروف، 

الدكتور علي الشهري: 
معاناة الناس في مجتمعي  قادتني للطب والجراحة والعيادات الخيرية المجانية 

رحمه اهلل عليه، وعلى اأموات امل�سلمني.  

حدثنا عن مسيرتك في الدراسة 
الجامعية وتحدياتها ؟ 

ب�����داأت درا���س��ت��ي اجل��ام��ع��ي��ة ب��درا���س��ة 
حولت  ثم  القرى،  اأم  بجامعة  ال�سريعة 
فرع  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ط��ب  اإيل 
به،  وتعلقي  امل��ج��ال  ل��ه��ذا  حلبي  اأب��ه��ا، 
الطب  ب���اأن  ال��ت��ام،  واإمي����اين  وملعرفتي 
اإن�سانية، تقدم للب�سرية مبختلف  خدمة 
اإ�سافًة  واأديانهم،  واألوانهم  اأعراقهم 
اأثرًا جميًا، خا�سًة  بداخلك  تزرع  اأنها 
من  فيه،   وتعبت  تعلمته  ما  تقدم  اأن��ك 

اأجل االآخرين، وال ت�سمع منهم اإال اأجمل 
الدعوات واألطفها.  

ثم  التحقت بكلية الطب عام 1991م 
تخ�س�سي،  اأك��م��ل  اأن  ق���ررت  كطبيب، 
يف  والتكنلوجيا  ال��ط��ب  ب��ت��ق��دم  ولعلمي 
هنالك،   درا�ستي  اإك��م��ال  ق��ررت  اأمل��ان��ي��ا،  
عام  ه��ن��اك  التخ�س�س  درا���س��ة  وب����داأُت 
1995م ، بالتاأكيد ال تخلو  اأي درا�سة من 
امل�ساعب  فمن   ، وامل�ساعب  التحديات 
االأملانية  اللغة  اتقاين  عدم  واجهتني  التي 
لتعلم  عزميتي  ،وق��َوي��ت  همتي  فعلت   ،
احللم  حتقيق  يف  االأ�سا�س  لكونها  اللغة،  
ومتكنت  قوتى  مبعهد  فالتحقت  املاأمول،  
من تعلم اللغة االملانية يف �ستة اأ�سهر،  ثم 
الوقت  م��رور  ومع   ، بون  بجامعة  التحقت 
حت�سنت  االأمل����ان،   بالزماء  واالخ��ت��اط 
االأمور، ولقيت من رئي�سي هناك والزماء 
كل العون والت�سهيل، وح�سلت على �سهادة 
ح�سلت  كما  1999م،   ع��ام  التخ�س�س 
اأي�����س��ًا على ���س��ه��ادة امل��ع��ادل��ة االأوروب��ي��ة 
والريطانية، وعند عودتي الأر�س الوطن، 
مت معادلة �سهادة التخ�س�س الدكتوراه يف 
جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة وجراحة 

اأورام الراأ�س والرقبة.  
وك���ذل���ك ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال��زم��ال��ة 
عام  ال��راي��ن  �سمال  والي��ة  من  االأملانية 
واأذن  اأنف  جراحة  تخ�س�س  1999م،  

وحنجرة واأورام الراأ�س والرقبة. 

انت رائد في العيادات الخيرية؛ 
ماذا تقول في هذا الجانب ؟ 

ب����داأت ال��ع��م��ل يف ال��ع��ي��ادات اخل��ري��ة 
من  الحظت  اأنني  حيث   ، 2004م  منذ 
معاناة  �سنة  ثاثني  مل��دة  العمل  خ��ال 
املركزي،   ع�سر  م�ست�سفى  يف  املر�سى 
قد  التي  مواعيده،  ينتظر  املري�س  واأن 
عليه،  الك�سف  يتم  حتى  الأ�سهر،   ت�سل 
باالإ�سافة ل�سعوبة  له،   العملية  واإجراء 
املركزي،  ع�سر  م�ست�سفى  اىل  التنقل 
واالأم���ر   ، ال��ط��رق  �سعوبة  ع��ن  ناهيك 
القدرة  لديهم  املر�سى  كل  لي�س  االآخ��ر 
للم�ست�سفيات اخلا�سة،  للذهاب  املالية، 
املناطق  م��ن  ال�سن  ك��ب��ار  نقل  وك��ذل��ك 
ال��ب��ع��ي��دة، اىل ع�����س��ر ف��ي��ه��ا ك��ث��ر من 
بعمل  القيام  فقررت  وامل�سقة،  املعاناة 
لوجه  خال�سًة  جمانية  خرية  عيادات 
اخلدمات  جميع  للمر�سى  تقدم   ، اهلل 
التي يحتاجونها من فحو�سات، ومتابعة 
وعمليات ، مع زيارات متوا�سلة للمر�سى 
من  للتخفيف  مناطقهم،   يف  مبنازلهم 

معاناتهم،  والزالت هذه العيادات »وهلل 
احلمد« م�ستمرة حتى وقتنا هذا.  

العيادة  يف  املر�سى  ع��دد  ي�سل  وق��د   
الواحدة مبا ال يقل عن 100 مري�سًا يوميًا،  
عملية،    40 اىل  ت�سل  اليوم  يف  والعمليات 
واأث����ر ذل���ك  ال��ع��م��ل ارت���اح���ت  ال��ن��ا���س  من 
والتكاليف،  وامل��ع��ان��اة  والتنقل  االن��ت��ظ��ار،  
كل  ن���ادرًا،   اال  انتظار  يوجد  ال  واحلمد هلل 
اليوم،  بنف�س  عليهم  الك�سف  يتم  املر�سى 
اأ�سبوعني  ع��ن  يزيد  ال  العمليات  وان��ت��ظ��ار 
لهم  فتقدم  ال�سن  وكبار  واإما  اأق�سى،  كحد 
التي  االأم����وال  ف��ع��ادت  مبنازلهم،  اخل��دم��ة 
اخلا�سة  امل�ست�سفيات   يف  ت�سرف  ك��ان��ت 
على  ال�سغط   انخفا�س  م��ع  الأ���س��ح��اب��ه��ا، 
م�ست�سفى ع�سر املركزي،  و�سملت العيادات 
وم��راك��ز،  م�ست�سفيات  م��ن  ك��ل  اخل��ري��ة  
وعب�س  واملجاردة  وبالل�سمر  وتنومه  النما�س 

وال�سرو وجده والب�ساير.  

تخصص  بين  الجمع  ــاذا  ــم ل
والحنجرة  األنف واالذن  جراحة 

وأورام الرأس؟ 
واالأذن  االأن������ف  ج���راح���ة  ت��خ�����س�����س 

الدقيقة  التخ�س�سات  من  واحلنجرة 
االأع�ساء  بجوارها  يقع  حيث  والهامة، 
امل��خ  يف  متمثلة  اجل�����س��م،  م��ن  امل��ه��م��ة 
واالأوعية  واالأ�سنان  والعيون  واالأع�ساب 
ال���دم���وي���ة امل��غ��ذي��ة ل���ل���دم���اغ، وال��غ��دد 
واالأذن  االأنف  فطبيب  للج�سم،   الهامة 
اأن يكون ملم بكل هذه  واحلنجرة يجب 
التخ�س�سات ، وذلك حل�سا�سية موقعها 
ي�سبب   - اهلل  الق��در   - خطاأ  اأي  واإن   ،
م�ساعفات فادحة قد ال ميكن تداركها .  

 ماهي األمراض المتكررة في 
المنطقة؟ وماهي نصيحتك؟ 

من اأكرث االأمرا�س املتكررة احل�سا�سية، 
وهناك اأ�سباب كثره لها؛ منها الوراثة، 
وع���وام���ل خ��ارج��ي��ة ك��ال��غ��ب��ار، وح��ب��وب 
والعطور  املنازل  يف  واملنظفات  اللقاح، 
الكثر  اأن  فبالتاأكيد  وغرها،  والبخور 
م���ن ال��ن��ا���س ي��غ��ف��ل ع���ن ه����ذا امل��ر���س 
على  مل�ساعفات  يوؤدي  مما  وم�سبباته،  
ن�سيحتي   والرئتني،  التنف�سي  اجلهاز 
وال��ع��امل مي��ر ب��ظ��روف جائحة ك��ورون��ا، 
الوقائية  االإج����راءات  يف  التهاون  ع��دم 

فاالأمر  ال�سحة،   وزارة  حددتها  التي 
خطر جدًا وقد يتحول فجاأة لكارثه - ال 

�سمح اهلل -  ي�سعب التعامل معها.  

 كلمة اخيره.. 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وهلل احل��م��د من 
�سك  با  لها  والتي  العريقة،  اجلامعات 
وهلل  ووفقها  خ�سها  ربنا  عالية؛  مكانة 
االأ�ستاذ  ورائع؛ وهو  برئي�س فذ  احلمد، 
 ، ال�سلمي  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
رجل عظيم  �ساحب علم وخلق وتوا�سع، 
يرفع  ما  على  وحري�س  مثابر  رجل  بل 
ومن�سوبيها  اجلامعة   �سان  من  ويزيد 
 ، امل���ج���االت  ي��خ��دم��ه��ا يف خمتلف  وم���ا 
اأن  على  احلر�س  الطيبة  توجهاته  ومن 
خمتلفة  طبية  خدمات  اجلامعة  تقدم 
  ، املجاور  للمجتمع  ومتميزة  ناجحة  و   ،
اخلرية  العيادات  اخلدمات  هذه  ومن 
هذا  على  نحافظ  اأن  نحتاج  فنحن   ،

التميز ون�ساعفه .  
لق�سم  اجل��زي��ل  بال�سكر  اأخ���ت���م؛ 
اآف��اق  ول�سحيفة   ، باجلامعة  االإع���ام 

ولكافة من�سوبيها والقائمني عليها. 

علي معيض الشهري 
واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف  جراحة  اأ�ستاذ 
الطب  بكلية  وال��رق��ب��ة   ال��راأ���س  واأورام 

جامعة امللك خالد. 

امللك  جامعة  وج��راح��ة  طب  بكالوريو�س 
�سعود فرع اأبها عام 1990م . 

الزمالة االملانية يف جراحة االأنف واالأذن 
والرقبة جامعة  الراأ�س  واأورام  واحلنجرة 

بون عام 1999م . 

االأورب��ي��ة  امل��ع��ادل��ة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  ح�سل 
والريطانية يف جمال تخ�س�سه .  

م��ه��ت��م ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واخل���دم���ات 
املجتمعية .
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الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار
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وعد آل سيف 

م���ع اأزم������ة ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا تغر 
ال���ع���امل اأج���م���ع واأ����س���ب���ح الب����د من 
قالته  م��ا  ه��ذا  االإل��ك��رتوين  التعليم 
علوم  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سو 
على  احلا�سلة  باجلامعة،  احلا�سب 
�سهادة املاج�ستر يف علوم احلا�سب 
احلليم   عبد  حممد  رن��دا  االأ�ستاذة 
م��ن خ��ال احل���وار ال���ذي اأج��ري��ن��اه 
معها يف  »اآف���اق« وال��ذي اأك��دت من 
�سريعة  احلا�سب  ع��ل��وم  اأن  خ��ال��ه 
بامتاك  االكتفاء  يجب  وال  التطور، 
�سهادة جامعية بها، بل ال بد متابعة 

كل ما ي�ستجد يف هذا املجال. 

شغفك  لنا  ــح  ــواض ال ــن  م
وتعلقك الكبير في تخصص 
متى  الــحــاســب،  ــوم  ــل ع

اكتشفتِ هذا الشغف؟ 
وا�سع  جم��ال  احلا�سب  علوم  جم��ال 
ج���دا وم��ت��ط��ور وم��ت��ج��دد، در���س��ت 
رغم  ظ��ه��وره  اأوائ���ل  احلا�سب  علوم 
املعدل  على ح�سب  دخلته  اأنه جمال 
الذي ح�سلت عليه بعد تخرجي من 
املرحلة الثانوية، ولكن اأثناء درا�ستي 
املتطور  املجال  لهذا  حبي  اكت�سفت 
وال����ذي ت�����س��ع��ري��ن واأن�����ِت ت��در���س��ني 
جبل  قمة  على  تقفني  اأنك  مقرراته 
اإفر�ست وتكت�سفني عاملا ال يراه �سوى 
م��ن در����س ه���ذا امل��ج��ال، وم���ا زل��ت 
متيمة بهذا املجال واأ�سعر باأنه مازال 
عن  واأع��رف��ه  الأتعلمه  الكثر  هناك 
عامل احلا�سب والبيانات احلا�سوبية 
النفط اجلديد وكنز البد من  تعتر 

�سر  اغواره. 

ما الصعوبات التي واجهتها 
ــة مـــشـــوارك  ــدايـ ــي بـ فـ
وأن  خصوصا  التعليمي،  
األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة 
متوفرة  تكن  لم  واإلنترنت 

بشكل كبير؟
 وجود احلا�سب قبل �سنوات من االآن 
كان يعد كنزا،  فلم يكن متوفرا لدى 
ال��درا���س��ة،  يف  زم��ائ��ي  م��ن  الكثر 
التي  العقبات  اأ�سعب  من  يعد  وهذا 
واجهتنا، كما اأن وجود مراجع باللغة 
اإ�سافًة  للغاية،   �سعبا  كان  العربية 
التي  الرجمة  لغة  كانت  فقد  لذلك 
ن��در���س��ه��ا ه��ي ل��غ��ة ق��ري��ب��ة م��ن لغة 
الفهم  لغة �سعبة جدا يف  االآلة وهي 
ال��رجم��ة  ك��ل��غ��ات  لي�ست  واحل��ف��ظ 

املتطورة االآن. 
اأما االإنرتنت فلم يكن له وجود 
يف ذل����ك احل����ني، ف��ك��ان الب����د من 
الرتكيز واحل�سور املتوا�سل وزيارتنا 
الكتب  ل���ق���راءة  للمكتبة  ال��دائ��م��ة 
اأثناء  فهمه  علينا  ي�سعب  ما  وفهم 
درا�سة  ندر�س  كنا  كما  املحا�سرة، 
ينق�سنا،  م��ا  نكمل  حتى  جماعية 
التحديات  ه��ذه  ب���اأن  اأع��ت��ق��د  ول��ك��ن 
جمال  جعلت  التي  ه��ي  وامل�ساعب 
وزادت  متميز  علوم احلا�سب جمال 

من حبي وتعلقي به. 
من  مناصب  عــدة  شغلتي 
ضمنها تجربتك في تدريس 
المرحلة الثانوية ثم تجربتك 
الجامعة  في  األكاديمية 

األستاذة رندا محمد:
علم الحاسب والبيانات الحاسوبية هي النفط الجديد 

الــتــدريــس،  هيئة  كعضو 
ــب  ــوان ــج مــاهــي أبــــرز ال
وجدتها  التي  والفروقات 

في التجربتين؟ 
رحلتي  بداية  كانت  الثانوية  �ملرحلة 
العملية وال اأ�ستطيع اإنكار اأنني تعلمت 
ال�سغرات  ط��ال��ب��ات��ي  م��ن  ال��ك��ث��ر 
وكم  التكنولوجيا،  بهذه  ال�سغوفات 
اإىل  معا  ندخل  عندما  فرحات  ك��ّن 
اإىل  دخلن  كاأنهن  احلا�سب  معمل 
حتوي  احل�سة  ه��ذه  كانت  عاملهن، 
بالن�سبة  وال��ع��ل��م  وال��رتف��ي��ه  امل��ت��ع��ة 
لكثر من طالباتي اإن مل يكّن جميع 

طالباتي. 
لتدري�س طالبات  بعدها  انتقلت 
ع��ل��وم  م��ت��خ�����س�����س��ات يف جم�����ال 
احلا�سب وهو جمال يتوافق مع تطور 
من  يخلو  ال  ولكنه  ال��ي��وم،  ال�سباب 
االهتمام  من  البد  اأن��ه  كما  التعقيد 
تعد  فلم  التفا�سيل،  الأدق  واالنتباه 
جمال  ومعاملي  اأقدمها  التي  مادتي 
الإ���س��اع��ة ال��وق��ت ف��اب��د ل��ه��ن من 
االأمر  اأ�سبح  فقد  واالنتباه،  الرتكيز 
م�ستقبلهن  يحدد  فهو  جدية  اأك��رث 
مقدار  اأرى  زل��ت  م��ا  ول��ك��ن   ، االآن 
كتابة  يف  ينجحن  عندما  �سعادتهن 
اأو  اأخ���ط���اء  دون  ال��رجم��ة  اأك�����واد 
برنامج  اإىل  وحتويلها  م�سكلة  ح��ل 

حا�سوبي. 

تجربتك  تــصــفــيــن  ــف  ــي ك
األكاديمية في الجامعة؟ 

االأ�سا�سية  وظيفتي  ارت��ب��اط  رغ��م 
بوظائف  التدري�س(  هيئة  )ع�سو 
ب��اأن  اأع��ت��ق��د  ولكني  اأخ���رى  اإداري����ة 
امل��ن��ا���س��ب االأك���ادمي���ي���ة م���ن اأك���رث 
ما  موظفيها  يحب  التي  ال��وظ��ائ��ف 
وحّثنا  االإ�سام  اأمرنا  فقد  يفعلون، 
قال   ، خمتلفة  بطرق  العلم  لن�سر 
النبي �سل اهلل عليه و�سلم:  ) ف�سل 
العامل على العابد كف�سل القمر ليلة 

البدر على �سائر الكواكب...(. 
ال��ذي  وال���دي  ف�سل  اأن�����س��ى  وال 
تاأديتي  اأثناء  حا�سرا  وم��ازال  ك��ان 
جليل  تعليمي  حقيقة  اأح��ب  لعملي، 
طالباتي  ان��ت��ب��اه  اأح���ب  كما  واع���د، 
�سماعهن  عند  اأح��ي��ان��ا  وده�ستهن 
م��ع��ل��وم��ات ج���دي���دة واأح������ب روؤي����ة 
تفوقهن ومتيزهن واأحب كوين جزء 

من تاريخ جناحهن. 

حضرتي العديد من الدورات 
علوم  مجال  في  التدريبية 
مــدى  أي  الـــى  ــب،  ــاس ــح ال
ــززت هــذه الـــدورات من  ع
وطــرقــك  استراتيجياتك 

الخاصة في التدريس؟ 
فقط  اجلامعية  ال�سهادة  ام��ت��اك 
فجوة  هنالك  يجعل  بها  واالك��ت��ف��اء 
فابد  ال��ت��ط��ور  وب���ني  بينك  ك��ب��رة 
اأخرى  معرفتك مبهارات  تعزيز  من 
وذل��ك عن طريق  التطور  والب��د من 
وور���س  التدريبية  ال���دورات  ح�سور 
اأكادمييا  مهاراتك  تعزز  التي  العمل 
فن  يف  مهارتك  م��ن  وت��زي��د  وعمليا 
التعامل مع االخرين وتعزز من ثقتك 

العملية. 
جدًا  مهمة  اجلامعية  ال�سهادة 
الأن  بها،  االكتفاء  عدم  يجب  ولكن 

ذكرت  وكما  ي��وم،  كل  يتغر  العامل 
�سابقا اأن علوم احلا�سب عامل �سريع 
ومتابعة  مواكبته  من  فابد  التطور 
يف  ي�ساعدك  فقد  فيه  ي�ستجد  م��ا 

حياتك العملية. 

من خالل مشوارك التعليمي 
الحافل بالكثير  من اإلنجازات 
من  العديد  تقديم  قــررتِ 
لطلبة  التدريبية  ــدورات  ال
هيئة  وأعــضــاء  الكلية 
ما  والموظفين،  التدريس 
دفعتك  التي  األسباب  أبرز 

التخاذ مثل هذا القرار؟ 
احلا�سب  مع  التعامل  معرفة  مهارة 
وب��راجم��ه اأ���س��ب��ح��ت م��ن امل��ه��ارات 
املهمة جدا يف وقتنا احلايل حيث اأن 
تقدميي لهذه الدورات اأجد باأنه جزء 
وذلك  العلمي  واجبي  من  يتجزاأ  ال 
ب��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة يف ف��ه��م جم��ال 
ال���دورات  ت�ساعد  حيث  احل��ا���س��ب، 
ب�سهادات  اجل��ام��ع��ة  تقدمها  ال��ت��ي 
معتمدة للطاب والطالبات واأع�ساء 
هيئة التدري�س واملوظفني على �سقل 
 ، التطور  تواكب  وجعلها  مهاراتهم 
لهذا  الطالب مدرك  اأنها جتعل  كما 
دراي��ة مبا  على  يكون  وبذلك  املجال 
يوافق متطلبات �سوق العمل ، اإ�سافًة 

ت�ساعدين  ال�����دورات  ه���ذه  اإن  اإىل 
كباحثة يف جمال احلا�سب ملعرفة كل 
ما هو جديد ومفيد وت�ساعدين على 
ك��دورات  وتقدميها  معرفتي  ترتيب 

تدريبية. 

اعتمد  األخيرة  اآلونــة  في 
أجهزة  على  أجمع  العالم 
للقيام  واإلنترنت  الحاسب 
وجهة  في  األمــور،  بأبسط 
األساسيات  ماهي  نظرك 
التي من الضروري معرفتها 
فيما يخص الحاسب اآللي؟ 

معرفتها  يجب  التي  املهارات  اأه��م   
ه���ي م��ع��رف��ة ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
وي��ن��دوز(  )م��ث��ل  الت�سغيل  اأن��ظ��م��ة 
)مثل  الن�سو�س  معاجلة  وب��رام��ج 
العر�س  ���س��رائ��ح  وتن�سيق  وورد(، 
)م��ث��ل ال��ب��ورب��وي��ن��ت(، وجم��م��وع��ة 
ي��ع��د االمل����ام ببع�س  اأوف��ي�����س، ك��م��ا 
ت�ساعدك يف  التي  الب�سيطة  املعارف 
احلا�سب  تواجه  التي  امل�ساكل  حل 
اليوم  فال�سباب  املهمة،  االأم��ور  من 
واإن  حتى  املجال  بهذا  جدا  �سغوف 
تخ�س�سهم  جمال  عن  يختلف  كان 
ممن  الكثرين  فهنالك  الدرا�سي، 
ي��ه��ت��م��ون مب��ع��رف��ة ك��ي��ف��ي��ة ب��رجم��ة 
�سفحات  ت�سميم  اأو  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

اإ�ساح  يف  التخ�س�س  اأو  االنرتنت 
اأجهزة احلا�سب وغرها. 

جائحة  أزمة  العالم  يواجه 
الطالب  وخصوصا  كورونا 
يواجهون  حيث  والطالبات 
اإللكتروني،  التعليم  ضغط 
وتشجعين  تخففين  كيف 
ضعفت  إذا  ــك  ــات ــب ــال ط

معنوياتهن وتكاسلن؟ 
العامل  تغر  كورونا  اأزمة جائحة  مع 
التعليم  م��ن  الب���د  واأ���س��ب��ح  اأج��م��ع 
واجهنا  ال��ب��داي��ة  يف  االإل���ك���رتوين، 
ولكن  امل�ساكل  م��ن  العديد  جميعا 
االل��ك��رتوين  التعلم  ع��م��ادة  ق��دم��ت 
ال��دورات اىل  العديد من  وموظفيها 
�ساعد  ال��ذي  امل�ستمر  الدعم  جانب 
كان  كما  عليهم،  و�سهل  ال��ط��اب 
التدري�س  ط��رق  تغير  من  لنا  الب��د 
يواجه  م��ا  ك��ل  وم��راع��اة  التقليدية 
مثل  ج��دي��دة  حت��دي��ات  م��ن  الطالب 
ب��االإن��رتن��ت،  االت�����س��ال  يف  م�ساكل 
للتعلم،  املنا�سبة  البيئة  توفر  وعدم 
وت��ك��ل��ف��ة االأج����ه����زة االإل���ك���رتون���ي���ة 

وتاأثرها على ال�سحة. 
ل��ط��ال��ب��ات��ي  اأوف�����ر  اأن  اأح������اول 
التعلم  مواقع  عر  امل�ستمر  الدعم 
االل���ك���رتوين )ب����اك ب�����ورد(، كما 

اأخ�����س�����س ل��ه��ن وق����ت ل���ل���رد على 
وتوفر  وم�ساكلهن  ا�ستف�ساراتهن 

املعلومات الازمة للمقرر. 

نصيحة  حوارنا،  نهاية  في 
توجهينها للقراء ؟ 

�سعدت كثرا  يف هذا احلوار الرثي، 
مازال حتدي جائحة كورونا م�ستمر 

اأزال اهلل عّنا هذه الّغمة. 
وج����ود  اأ�����س����ب����ح  هلل  احل����م����د 
االإل�����ك�����رتون�����ي�����ات وا�����س����ت����خ����دام 
التكنولوجيا من املعارف املهمة فهي 
عليها  اهلل  �سكر  علينا  عظيمة  نعمة 
اأواّل ثم اال�ستفادة منها ، فقد اأتاحت 
لنا فر�سة التعلم يف اأي وقت ومكان، 
الذي  الوقت  الكثر من  كما منحتنا 
تنمية  االآن يف  ا�ستغاله  علينا  يجب 
هذه  من  لنخرج  ومعارفنا  مهاراتنا 

االزمة اأقوى مما كّنا عليه.
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عبداهلل قطيم 

 GM موتورز  ج��رال  �سركة  ك�سفت 
واملوؤ�س�سات   ال�سركات  بع�س  اتخلت 
الرئي�سة؛  مقراتها  يف  العمل  ع��ن 
ي�سهدها  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  ب�����س��ب��ب 
كورونا  لفرو�س  تف�سي  م��ن  ال��ع��امل 
ك���وف���ي���د-19  ف��ب��ح��ث��ت ع���ن ح��ل��ول 
العمل  وت��رة  موا�سلة  يف  ت�ساعدها 

ب�سكل جيد. 

وبرز اأف�سل  احللول  العمل من 
تزامنًا  ذل��ك  ج��اء  ُبعد،  عن  املنزل 
مايكرو�سوفت  ���س��رك��ة  اإع����ان  م��ع 
امل�سماة  اجل��دي��دة  من�ستها  ع��ن   ،
املن�سة  ، ومتثل   Microsoft Viva
الطريقة  هذه  لت�سبح   ، كبر  رهان 
العمل،  قاعدة  احلياة  يف  اجلديدة 
  Microsoft Viva   وال متثل من�سة
من�سة  اإنها  بل  خدمة،  اأو  تطبيًقا 
، وم�ساعدة  ُبعد  العمل عن  لتح�سني 
ال�سركات على التكيف معه ، وتعتقد 
مايكرو�سوفت اأن من�ستها اجلديدة،  
الع�سر  ه���ذا  يف  ال��ع��م��ل   ت�����س��اع��د 
اإن  وق��ال��ت  اجل��دي��د،  امل��رن  الرقمي 
لع�سر  ا  خ�سي�سً ممت   �سُ املن�سة 
العمل الرقمي اجلديد، وهي تندمج 
وتعمل   Microsoft Teams يف 
بداًل عن ال�سبكة الداخلية القدمية ، 
من خال جتميع االأجزاء االأ�سا�سية 

وتراهن  بعد..  عن  للعمل  الجديدة  منصتها  تطلق  مايكروسوفت 
على نجاحها

م���ن ال���ع���م���ل،  يف م��وق��ع م��رك��زي، 
اإىل   Viva مايكرو�سوفت  وتق�سم 

اأربع وحدات حمددة هي: 

االتصاالت:
اأو  ال��داخ��ل��ي��ة،  االت�����س��االت  ت�سمل 
امل�������وارد، وه����ي م�����س��م��م��ة  ل��ت��ك��ون 
العامل،  اإليها  يتوجه  التي  البوابة 
اإذا بداأ حديثًا  العمل يف �سركة، ومل 
يقابل زمائه يف العمل اأبًدا، ب�سبب 

عمليات االإغاق الوبائي. 

 Viva اإن�ساء االت�ساالت يف  ومت 
 SharePoint تقنية  اأ�سا�س  على 
اأ�سياء،  من مايكرو�سوفت، وتت�سمن 
وجمموعات  ال�سركة،   اأخبار  مثل؛ 

موارد املوظفني واملجتمعات.
 

 الرؤى:
وكاأنها   ، اخل�سو�سية  روؤي  ت��ب��دو 
اخل���ط���وة ال��ت��ال��ي��ة يف م��ي��زة ن��ق��اط 
ل��ل��ج��دل من  االإن��ت��اج��ي��ة ، امل���ث���رة 
مايكرو�سوفت، وقد تعر�ست ال�سركة 
الأنها  وا�سع؛  نطاق  على  النتقادات 
���س��م��ح��ت ل��ل��م��دي��ري��ن ب��ال��ب��ح��ث يف 
من  باملوظفني،  اخلا�سة  البيانات 
مت  التي  الو�سفية  البيانات  خ��ال 

جمعها من براجمها وخدماتها. 
اإج����راء  اإىل  ال�����س��رك��ة  وا���س��ط��رت 
ت��غ��ي��رات ع��ل��ى ن��ق��اط االإن��ت��اج��ي��ة 

التي    ال���روؤى  وتبنت  ب��ه��ا،  اخلا�سة 
امل��دي��ري��ن  خ�سو�سية  ع��ل��ى  ت��رك��ز 

واملوظفني. 
وتقول مايكرو�سوفت؛ اإن الروؤى 
وال��ق��ادة،  للمديرين  بيانات  ت�سمل 
العمل،  واجت��اه��ات  اأمن���اط  ملراقبة 
لكن هذه اخل�سو�سية تتم حمايتها، 
مرئية  ال�سخ�سية  الروؤى  اأن  ويعني  
جتميع  يتم  بينما  ف��ق��ط،  للموظف 
واإل��غ��اء  وال��ق��ادة،  للمديرين  ال���روؤى 
حت���دي���ده���ا اف���رتا����س���ًي���ا، حل��م��اي��ة 

اخل�سو�سية الفردية.

التعلم:
املوظفني  بتعلم  الوحدة  هذه  تتعلق 
ي�سم  الذي  املكان  وتطويرهم، وهي 
تدريبية  م��واد  العمل  اأ�سحاب  فيه 
لتعليم  اأخ���رى  وحم��ت��وي��ات  ودورات 

املوظفني. 
وي���ت�������س���م���ن ذل�������ك حم���ت���وى 
و   LinkedIn Learning م���ن 
وك��ذل��ك   Microsoft Learn
املحتوى اخلا�س باالأعمال التجارية، 
ال��ت��دري��ب��ي��ة من  امل����واد  ج��ان��ب  اإىل 

االأطراف اخلارجية.

الموضوعات:
ُي�����س��ت��خ��دم ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 
تلقائًيا  وُيظهر  امل��ح��ت��وى،  لتنظيم 

ب���ط���اق���ات امل����و�����س����وع����ات ���س��م��ن 
امل�����س��ت��ن��دات، وم���ق���اط���ع ال��ف��ي��دي��و 

واالأ�سخا�س ذوي ال�سلة. 
وت���ق���وم امل��و���س��وع��ات ب��اإن�����س��اء 
تطبيقات،  من  مو�سوعات  بطاقات 
و   Teams و   Office م����ث����ل: 
مو�سوعاتها   وتتاح   SharePoint
Microsoft 365، وتخطط  لعماء 
من  امل��زي��د  ع��ن  ل��اإع��ان  ال�سركة 

 Microsoft Viva اإىل  االإ�سافات 
طوال عام 2021.

وتقول مايكرو�سوفت؛ اإنها بداأت 
واإنها   ،  Microsoft Viva مع  للتو 
مفتوحة،   من�سة  لتكون  ُم�سممة 
وتعمل  لل�سركاء،   للتو�سيع  وقابلة 
طموح  تعزيز  على  ��ا  اأي�����سً املن�سة 
Teamsفي  لو�سع  مايكرو�سوفت 
مركز اإ�سرتاتيجيتها للعمل،  ب�سفته 

حموًرا لكل ما تفعله ال�سركة. 
؛  نقا�س  هناك  ي��زال  ال  وبينما   
املكاتب،   وظائف  تغير  كيفية  حول 
الوباء،  انتهاء  مبجرد  كبر  ب�سكل 
الطريقة  اإن  مايكرو�سوفت  وتقول 
الطريقة  هي  االآن،   بها  نعمل  التي 

الطبيعية اجلديدة.

المنازل الذكية.. راحة أكبر لإلنسان من صنع التقنية
مها علي 

ماذا  اليوم  النا�س  معظم  يدرك 
ذكية   االأ���س��ي��اء  ت�سبح  اأن  يعني 
باإنرتنت  يرتبط  امل�سطلح  ه��ذا 
االأج�سام  يتم منح  االأ�سياء، وفيه 
القدرة على التوا�سل بطريقة ما 
باالإنرتنت مما يجعلها ذكية وتعد 
امل��ن��ازل ال��ذك��ي��ة ث��م��رة م��ن ثمار 
يف  ن�سهده  ال��ذي  التقني  التقدم 

القرن احلادي والع�سرين، 

امل�ستقبل  يف  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املنازل  جميع  تكون  اأن  القريب 
عن  ع��ب��ارة  ال�سناعية  امل��دن  يف 
يلبَي  بذكاء  تتميز  ذكية  منازل 

متطلبات االإن�سان.
على  الذكية  امل��ن��ازل  حتتوي 
تكون  قد  متطورة  حتكم  اأجهزة 

�سلكية اأو ال�سلكية 
ومي��ك��ن رب���ط ن��ظ��ام امل��ن��زل 

الذكي باالإنرتنت 

ب��ح��ي��ث مي���ك���ن ال��ت��ح��ك��م ب��� 
اأجهزة البيت من  ومراقبة جميع 

اأي مكان يف العامل.

أجهزة تحكم متطورة 
ومن اأمثلة املنازل الذكية: املنازل 
اآليا  التحكم  اإمكانية  توفر  التي 
ب��االإ���س��اءة اأو درج��ة احل���رارة اأو 
اأنظمة  اأو  االأب����واب  اأو  ال��ن��واف��ذ 

احلماية اخلا�سة باملنزل، 

اأي�سا تتيح هذه التقنيات اأداء 
يوؤديها �ساحب  التي  املهام  بع�س 

املنزل ب�سكل يومي. 

التقنيات المستخدمة 
البيوت  تقنيات يف  ت�ستخدم عدة 

الذكية وهي: 
هي   :ZigBee ب���روت���وك���ول 
ممت ب�سكل  تقنية و�سل �سبكّي �سُ
التي  ل��ا���س��ت��خ��دام��ات  اأ���س��ا���س��ي 

ب��االإن��رتن��ت،  و���س��ل  اإىل  حت��ت��اج 
دون  طويلة  لفرتات  يعمل  بحيث 
احلاجة لتزويده بطاقة كهربائية. 
مب�سدر  التقنية  ه���ذه  وزودت 
ال�سمود  ت�ستطيع  بطارية  طاقة 
ب�سكل  العمل  من  يوًما   360 حتى 
ل�سحنها  احلاجة  دون  متوا�سل 
�سوى مرة واحدة كما تتميز تقنية 
)بانخفا�س   ZigBee ب��ي(  زي��ج 

تكلفتها املادية 
على   :  Z-Wave بروتوكول 
ف��اإّن   ZigBee ب��روت��وك��ول  م��ب��داأ 

بروتوكول  
ا�ستخدامه  يتم   Z-Wave  
اأ�سياء تعتر غر تقليدية من  مع 
اأ�سياء اإنرتنت االأ�سياء ليتم ربطها 
يف  ال��روت��وك��ول  ه��ذا  با�ستخدام 
اأب��واب  فتح  مثل  ال��ذك��ي،  امل��ن��زل 
الذكية  واالأق��ف��ال  الذكية  امل��راآب 
واي  م�ساكل  يتجنب  فاإنه  كذلك. 
موجات  با�ستخدام  املحتملة  فاي 
لنقل  ال��رتدد  منخف�سة  ال��رادي��و 

املعلومات بني االأجهزة.   
ت��ق��ن��ي��ة ال���ب���ل���وت���وث: مي��ت��از 
طويلة  م�سافات  تغطية  باإمكانية 
املدى، وذلك من خال بروتوكول 
ي�ُسّمى  منخف�سة  طاقة  ي�ستخدم 

  .)Bluetooth Mesh(

مميزات المنزل الذكي 
التحكم  ميكن  الذكية  املنازل  يف 
تلقائيا  تنطفئ  حيث  باالإ�ساءة، 
من  فارغة  الغرفة  كانت  حال  يف 

حال  يف  تعمل  واأن  االأ���س��خ��ا���س، 
ميكن  ك��م��ا  ح��رك��ة،  اأي  ح����دوث 
بعد  ع��ن  يتحكم  اأن  للم�ستخدم 
ب��درج��ات احل����رارة امل��ن��زل��ي��ة يف 
كما  والتدفئة،   التكييف  اأنظمة 
واحلماية  االأم��ن  توفر  اأن  ميكن 
الذكية  االأب��واب  اأقفال  من خال 
يحددها  معاير  وفق  تعمل  التي 
طريق  عن  كتهيئتها  امل�ستخدم، 
ميكن  ذك��ي��ة  اأدوات  ا�ست�سعار 
االأب��واب  تفتح  بحيث  ارت��داوؤه��ا، 
اأح��د  اق����رتاب  ح���ال  يف  تلقائيا 

قاطني املنزل منها. 
املنازل  تقوم  اأن  ميكن  كما 
الذكية بتقدمي الطعام للحيوانات 
املنزلية  النباتات  و�سقي  االأليفة، 
اأجهزة  اأوق���ات حم��ددة، عر  يف 

موؤمتتة للقيام بذلك. 
التقنيات  ت��ق��وم  اأن  ومي��ك��ن 
الذكية  امل��ن��ازل  يف  امل�ستخدمة 
امل��ي��اه  م��ن  ك��ب��رة  كمية  ب��ت��وف��ر 
ت��وف��ر  امل���ه���درة، ويف  وال��ط��اق��ة 
حلياة  وراح��ة  مائمة  اأك��رث  بيئة 

االإن�سان.
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»آفاق« تنتظر إبداعاتكم 
ليكتمل حضورها الدائم
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االإع��ام��ي  العمل  واآل��ي��ات  خ��ط��وات  وي��دع��م  ويتابع  يوجه 
لنا  يطيب  )اآفاق(  يف  فنحن  وعليه  بال�سحيفة،  واالإداري 
كليات  خمتلف  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لعموم  نوجه  اأن 
اجلامعة اإىل جانب طابها وطالباتها يف جميع الدرجات 
والتخ�س�سات اجلامعية كافة، باأن ي�ساركوا يف هذا املنر 
ومقاالتهم  القيمة  واأط��روح��ات��ه��م  باأفكارهم  االإع��ام��ي 
فال�سحيفة  مبحتواها،  ال�سحيفة  ُت��رثي  التي  االإبداعية 
الدائم  اإبداعها وح�سورها  وبالتايل �سيكتمل  منكم ولكم، 

بو�سفها املنر االإعامي جلامعة امللك خالد.
زالت  وما  وحققت  لتبقى،  ول��دت  ال�سحيفة  هذه  اإن 
حت��ق��ق جن��اح��ات م��ت��ن��وع��ة، ودع��م��ت ال��ك��ث��ر م��ن ط��اب 
العمل  اآل��ي��ات  ال��ذي��ن مت��ر���س��وا على  االإع����ام  وط��ال��ب��ات 
الكثر  وتبواأ  خالها،  من  ال�سحفي  والتحرير  االإعامي 
منهم منا�سب اإعامية وقيادية يف جهات اإعامية حكومية 

وخا�سة.
وطاب  ومن�سوبات  من�سوبي  زمائي  من  اأرج��و  ل��ذا 
ُت��رثي  ال��ت��ي  بكتاباتهم  ب��امل�����س��ارك��ة  اجل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ات 
ال�سحيفة وت�سيف لها االإبداع والتجدد املهني خا�سًة على 
م�ستوى املقاالت ال�سحفية؛ فاجلامعة وهلل احلمد حتظى 
ننتظر  االإب��داع��ي.  الكتابي  احل�س  ميتلكون  ممن  ب�سفوٍة 

اإبداع اجلميع، ودمتم بخر.

وللم�ساركة اإمييل ال�سحيفة
aafaq@kku.edu.sa 

د. علي
زهير القحطاني



16 رجب 1442 - 28 فبراير 2021 األحد األخيرة

األحوال اجلوية املتوقعة ملدينة أبها خالل األسبوعني القادمني األحوال اجلوية املتوقعة ملدينة الرياض خالل األسبوعني القادمني األحوال اجلوية املتوقعة ملدينة مكة املكرمة خالل األسبوعني القادمني

22-10 31-1920-10

21-11 28-1917-7

24-11 31-2020-10

19-9 31-1814-7

25-12 32-1920-11

22-9 30-1915-7

27-13 32-2120-11

23-9 31-1917-8

27-14 34-2121-10

25-10 32-2018-9

27-14 21-1519-8

25-11 32-2119-9

21-12 23-1514-6

25-11 32-2119-10

األحداألحداألحد

األحداألحداألحد

اإلثننياإلثننياإلثنني

اإلثننياإلثننياإلثنني

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

الثالثاءالثالثاءالثالثاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

األربعاءاألربعاءاألربعاء

اخلميساخلميساخلميس

اخلميساخلميساخلميس

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

اجلمعةاجلمعةاجلمعة

السبتالسبتالسبت

السبتالسبتالسبت

آفاق طالبية

تالشي المبدى
ال�سخ�سيات  تعزز  انها  وكيف  باملبادئ  التم�سك  اأهمية  �سمعنا  لطاملا 
ولكننا اأ�سبحنا نرى البع�س كل يوم مببدئ جديد على جميع االأ�سعدة، 
ال اريد التعمق يف تفا�سيل ولكن لفتت انتباهي الت�سرفات الغريبة من 
البع�س ولكنني ارى انه عندما تتغر مبادئك اال�سا�سية  البد من مراجعة 
مراجعة  من  لنا  بد  ال  لذلك  افكارنا  وتتغر  نتطور  فجميعنا   ، نف�سك 
اأنف�سنا دوما عما قد نغره من هذه املبادئ وتتغر معه افكارنا وكياناتنا 

ب�سكل �سلبي.
هذا التغر الطاري رمبا تنظر له انه تغر اإيجابي ولكن يف احلقيقة 
التغرات  تده�سني  اأ�سبحت  فقد  لاأف�سل  تغر  يكون  تغر  كل  لي�س 
ب�سبب  لفرتة  بع�س  عن  املجتمع  انقطاع  بعد  خ�سو�سا  حولنا  احلا�سلة 
اجلائحة لاأ�سف ان البع�س تغر تغر جذري ولكن لاأ�سواأ فانظر  جيدا 
ا�سا�س  هي  التي  الكرى  مبادئك  على  يوؤثر  ما  كل  عن  وابتعد  حولك 
بطبع  تطبعوا  الأنهم  االأغلبية  يريده  ما  وفق  ت�سر  امعه  تكن  وال  حياتك 
مواقع  ان  اأرى  فانا  ما حوىل  قراءة  احب  ،ولكن كوين  اعلم م�سدرة  ال 
لدى  العظمى  املبادئ  على  جذريا  تاثرا  اث��رت  االجتماعي  التوا�سل 
البع�س ولي�س الكل وحمت هوية بع�س االفرد الأن اجلميع يريد ان ي�سبح 
مت�سابهًا حتى لو على ح�ساب املبدئ ولكن لن اكرر ما يقال يف كل مكان 
بوجوب ا�ستخدام تلك الو�سائل ب�سكل اإيجابي وما اىل ذلك الأنني اعلم 
ان البع�س ي�ستخدمها كو�سيلة ترفيه ويقول بان الحق الحد ان يتدخل يف 
املبادئ  الو�سائل غرت يف  تلك  ان  نرى  لكن حينما  ذلك وهو على حق 

الكرى فابد من التحدث والتو�سيح والتعليم.

درة الحمادي
رئيسة التحرير* 

* طالبة قسم اإلعالم واالتصال


