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مدير الجامعة يرعى لقاء منسقي
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د�سن مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور فالح 
الإلكرتونية  الن�سخة  ال�سلمي،  اهلل  رج��اء 
�سرح  اإل���ى  وا���س��ت��م��ع  »اآف������اق«،  م��ن �سحيفة 
م��وج��زا ع��ن اأه��م م��زاي��اه��ا، وذل��ك بح�سور 
امل�ست�سار امل�سرف على ال�سحيفة، اأ. د. علي 
بن �سويل القرين؛ كما د�سن موقع الإدارة 
اجلديدة،  بحلته  املعلومات  لتقنية  العامة 
تقنية  �سفراء  من�سة  ب��واب��ة  على  م�ستملة 

املعلومات، وموؤ�سرات التحول املعريف.
ج����اء ذل����ك خ�����ال  رع���اي���ة ال�����س��ل��م��ي، 
الإلكرتونية  املواقع  ملن�سقي  الثاين  اللقاء 
العامة  الإدارة  نظمته  ال���ذي  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، ب��ح�����س��ور ع�����دد م��ن 
ال�����وك�����اء وال����ع����م����داء وم��ن�����س��ق��ي امل���واق���ع 
على  بالعمل  القائم  والفريق  الإلكرتونية 

مواقع اجلامعة.

للم�سرف  بكلمة  ا�سُتهل  اللقاء  وك��ان 
�سامل  الدكتور  املعلومات  تقنية  اإدارة  على 
ال���ع���ل���ي���اين، ت���ق���دم ف��ي��ه��ا ب��خ��ال�����ص ال�����س��ك��ر 
والتقدير ملدير اجلامعة وجلميع احل�سور، 
واأو����س���ح اأن��ه��م ���س��ف��راء تقنية امل��ع��ل��وم��ات يف 
ج��ه��ات��ه��م، مم���ا ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه��م ب���ذل م��زي��د 
املعلومات،  من اجلهد يف ن�سر ثقافة تقنية 
الطاب  جلميع  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه  وم��ا 
وحثهم  بالكلية،  التدري�ص  هيئة  واأع�����س��اء 
ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار يف ال��ع��م��ل امل��ت��م��ي��ز، واأك���د 
م�سلحة  تقت�سيه  مل��ا  يعملون  اأنهم جميعا 
الوطن ب�سكل عام، واجلامعة ب�سكل خا�ص، 
يف حتقيق الروؤية امل�ستقبلية للمملكة 2030.
وعلى هام�ص التد�سني، قام فريق من 
مب�سط  ت��ع��ري��ف  ب��ع��ر���ص  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
واجلهات  الكليات  مل��واق��ع  اجل��دي��دة  للبيئة 

و�سهولة  بالب�ساطة،  ومتيزها  اجلامعية، 
التعامل، كما تبعه تو�سيح اإجراءات العمل 
تخ�ص  خدمة  اأي  لطلب  اتباعها  ال��واج��ب 
موقع اجلامعة الرئي�سي اأو مواقع اجلهات 
الويب  اأدوات  لبع�ص  عر�ص  ومت  الفرعية، 
على  العمل  يف  منها  ال�ستفادة  ميكن  التي 
م�ستخدمي  م��ت��ط��ل��ب��ات  وحت��ق��ي��ق  امل���وق���ع، 
التعامل  لطريقة  ���س��رح  ذل��ك  ت��ا  امل��وق��ع. 
اإب��راز  يف  واأهميتها  والت�ساميم  ال�سور  مع 

واإظهار جمالية املوقع.
ال��ت��ع��ل��ي��م  ����س���ي���اق م��ت�����س��ل، ق�����دم  ويف 
الإل������ك������رتوين ور�����س����ة ع���م���ل ع����ن م��ن�����س��ة 
املن�سقني على  مت تدريب  ك��م��ا   ،KKUx
ال���ب���ي���ئ���ة اجل�����دي�����دة مل����واق����ع اجل����ه����ات وم���ا 
واآلية  املختلفة،  املحتوى  اأن��واع  من  حتويه 
اإدارة مواقعهم الإلكرتونية، وكذلك عر�ص 

وكيفية  الفني  الدعم  عن  خمت�سرة  نبذة 
تف�سيلي  و����س���رح    ،8000 ع���ر  ال��ت��وا���س��ل 
جميع  وح��ث   ،  mySITE موقعي  خلدمة 
احل�سور على �سرورة تفعيل هذه اخلدمة 
ب�سكل اأكر، من خال نقل املعرفة جلميع 
ت��و���س��ي��ح كيفية  ال��ك��ل��ي��ات، م���ع  م��ن�����س��وب��ي 
الإل��ك��رتوين  امل�ستودع  خدمة  م��ع  التعامل 
اخلدمة  على  ال��دخ��ول  وكيفية  ل��اأب��ح��اث، 
والتعامل معها، ورفع الأبحاث من خالها، 
امل��واق��ع  ترتيب  اآل��ي��ات حت�سني  ع��ر���ص  ومت 
البحث.  حمركات  خ��ال  من  الإلكرتونية 
ل��ل��رد على  نقا�ص مفتوح  ف��رتة  ذل��ك  وت��ا 

ت�ساوؤلت احل�سور.
)التفا�سيل �سفحة 4(

عبدالعزيز رديف

أذهل��ت ش��ركة Boston Dynamics األميركي��ة العالم 
باس��تعراضها لقدرات روبوتها المتطور Atlas، المتوقع 

أن يشكل نقلة نوعية في عالم الروبوتات.
وبع��د االس��تعراض األخير لقدرات ه��ذا الروبوت، 
نش��رت الش��ركة فيديو على »يوتي��وب« يظهر قيام 
Atlas بح��ركات رياضي��ة وبهلواني��ة صعب��ة يعجز عنا 
الكثي��ر من البش��ر، حي��ث تمكن من القف��ز بين حواجز 
متفاوت��ة االرتفاعات بتقنية تش��به تل��ك التي يتبعها 
ممارس��و رياض��ة البارك��ور؛ وأهم ما أذه��ل الخبراء 
والمتابعي��ن ه��و تمكنه م��ن القيام بحركة ش��قلبة 
خلفية أو salto على غ��رار العبي الجمباز المحترفين، 
األمر ال��ذي يظه��ر قدرات��ه الحركية العالي��ة وتطور 

تقنيات التوازن التي تم تزويده بها بها.
 South China" م��ن جه��ة أخ��رى، أعلن��ت صحيف��ة
Morning Post" أن الروب��وت ال��ذي طورته الصين مؤخرا 
نج��ح بإج��راء أول��ى عمليات��ه لمعالجة األس��نان دون أي 
تدخل بش��ري؛ وج��اء في الخب��ر أن »الروب��وت تمكن من 
تركي��ب س��نين مصنوعتين بتقنية الطباع��ة ثالثية األبعاد 
ألح��د المرضى. تمت العملية بنج��اح تام وبدقة متناهية 
ووفقا للبيانات التي برمج األطباء بها الروبوت مس��بقا، 
ولم تتجاوز نس��بة الخط��أ 0.2 إلى 0.3 مل��م، األمر الذي 

يتماشى مع جميع المعايير العالمية«.
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 ،2017 العاملي  م�سك  منتدى  اختتم  التغيري«،  حت��دي  »م��واج��ه��ة  ع��ن��وان  حت��ت 
ا�ستطاع  واأظهر  مميز.  كثيف  بح�سور  الريا�ص،  يف  فعالياته  املا�سي،  اخلمي�ص 
اأعلن عنه يف منتدى م�سك العاملي يف الريا�ص، اأن ال�سباب يف جميع اأنحاء العامل لي�سوا 
حتدد  باتت  والتي  املعرفة  لقت�ساد  القت�سادية  والتحديات  بالتغريات  تام  وعي  على 

كيفية العي�ص والتعلم والعمل.
اأجرته »موؤ�س�سة بوبيول�ص«  اإليها ال�ستطاع، الذي  وك�سفت النتائج التي خل�ص 
من   %  57 اأن  اخل��ريي��ة«،  »م�سك  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  موؤ�س�سة  عن  نيابة 

ال�سباب يف جميع اأنحاء العامل ل يعرفون مفهوم اقت�ساد املعرفة.
)تفا�سيل �سفحة 36(

منتدى مسك العالمي:
محاضرة وورشة عمل بحضور 5000 
مشارك و 110 متحدثين من 75 دولة

العالم +



أخبار الوطن

أمير عسير يتلقى التعازي
في وفاة األمير منصور بن مقرن ومرافقيه

يحيى التيهاني

اأك����د ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري 
قامة  فقد  الوطن  اأن  ع�سري،  منطقة 
م���ن ال���ق���ام���ات ال�����س��اب��ة امل���وؤه���ل���ة ال��ت��ي 
ك���ان���ت مت���ار����ص ع��م��ل��ه��ا ب��ح��ب وت��ف��ان 
واإخ����ا�����ص خل���دم���ة م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
ال��ذي  ال��ك��ب��ري  ���س��م��وه  بالدور  م��ذك��را 
ال�سمو  نائبه �ساحب  �سمو  يوليه  كان 
بن  م��ق��رن  ب��ن  الأم���ري من�سور  امللكي 
للمنطقة  اهلل،  ي��رح��م��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

واأهلها.
في�سل  الأم������ري  ���س��م��و  واأ�����س����اف 
ب����ن خ����ال����د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ق��ائ��ا 
»اإن����ن����ا ل من���ل���ك اأم�������ام ه�����ذا احل�����ادث 
يغفر  اأن  تعالى  ن�ساأله  اأن  اإل  اجل��ل��ل 
ل�����س��م��و الأم������ري م��ن�����س��ور ب���ن م��ق��رن 
ومرافقيه ويرحمهم، وي�سكنهم ف�سيح 
اأه��ل��ه��م،  م�����س��اب  ي��ج��ر  واأن  جناته  

وذويهم  وال�سعب ال�سعودي كافة«.
ج����اء ذل����ك خ����ال ت��ل��ق��ي ���س��م��وه، 
بعد ظهر الأربعاء املا�سي، يف ال�سالة 
التعازي  باأبها،  اخلالدية  بحي  امللكية 
ب����اإذن اهلل تعالى  ل��ه  امل��غ��ف��ور  يف وف����اة 
الأم��ري من�سور  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ومرافقيه:  عبدالعزيز  بن  مقرن  بن 
وك����ي����ل اإم���������ارة ع�������س���ري ����س���ل���ي���م���ان ب��ن 
حم��م��د اجل��ري�����ص، وحم��اف��ظ حمايل 
واأمني  املتحمي،  بن  �سعود  بن  حممد 
منطقة ع�سري �سالح القا�سي، واملدير 
ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ال��ع��ام  لفرع 
ال���زراع���ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، امل��ه��ن��د���ص 
املرا�سم  اإدارة  الفرطي�ص، ومدير  فهد 
ب������اإم������ارة ع�������س���ري خ����ال����د ب����ن ح��م��ي��د، 
من�سور  ل��اأم��ري  ال�سخ�سي  وامل��راف��ق 
ال�سهلي،  واملرافق  �سعود  م��ق��رن،  ب��ن 
الأم���ن���ي ال��ن��ق��ي��ب ع���ب���داهلل ال�����س��ه��ري، 
وط����اق����م ال���ط���ائ���رة ال��ن��ق��ي��ب ال��ط��ي��ار 
الطيار  الأول  وامل��ازم  الربيعي  نايف 
حم��م��د ال�����س��ه��راين، ووك���ي���ل ال��رق��ي��ب 
ي���رح���م���ه���م اهلل،  ع����ب����داهلل ح����������دادي، 
ال����ذي����ن واف���ت���ه���م امل���ن���ي���ة اإث������ر حت��ط��م 
تقلهم  كانت  التي  املروحية  الطائرة 
من  ل��ع��دد  التفقدية  جولتهم  خ���ال 

املا�سي.  الأ�سبوع  باملنطقة  امل�سروعات 
وت����واف����د ع����دد م���ن اأ����س���ح���اب امل��ع��ايل 
والف�سيلة والق�ساة ومديري الإدارات 
وجموع  القبائل  وم�سايخ  احلكومية، 
واجب  لتقدمي  املواطنني  من  غفرية 
اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  اإل���ى  العزاء، مبتهلني 
رحمته  بوا�سع  ورفاقه  الفقيد  يتغمد 
يلهم  واأن  ج��ن��ات��ه  ف�����س��ي��ح  وي�����س��ك��ن��ه��م 

اأهلهم وذويهم ال�سر وال�سلوان .

أسرة المتحمي
ق���دم ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، العزاء 
وامل���وا����س���اة لأ�����س����رة حم���اف���ظ حم��اي��ل 
املتحمي،  نقطة  اأب��و  �سعود  بن  حممد 
اإث��ر ا�سطدام  ت��ويف  ال��ذي  رحمه اهلل،  
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  م��راف��ق��ا  م��روح��ي��ة، 
بن  م��ق��رن  ب��ن  الأم���ري من�سور  امللكي 
عبدالعزيز، نائب اأمري منطقة ع�سري، 
رح��م��ه اهلل، خ���ال ت��ف��ق��ده ع����ددا من 

امل�سروعات باملنطقة .
وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه ل��دى 
و���س��ول��ه م��ق��ر ال���ع���زاء ب��ح��ي ال�����س��ام��ر 
ربيعة  قبائل  �سمل  �سيخ  اأبها،  مبدينة 
بن  تركي  ال�سيخ  ثوعة  وبني  ورف��ي��دة 
عبدالوهاب اأبو نقطة املتحمي، وع�سو 
جمل�ص ال�سورى عبدالعزيز بن �سعود 
اأ�سقاء  من  وع��دد  املتحمي،  نقطة  اأب��و 

واأبناء واأ�سرة الفقيد.
ودعا �سموه اهلل العلي القدير اأن 
يرحم الفقيد بوا�سع رحمته، وي�سكنه 
وذوي��ه  اأه��ل��ه  يلهم  واأن  جناته  ف�سيح 

ال�سر وال�سلوان.
املتحمي  اأ�سرة  من جهتها، ثمنت 
ل�����س��م��و اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ه���ذه 
دور  لها  ك��ان  ال��ت��ي  وامل��وا���س��اة  امل�ساعر 
واحل�����زن يف  الأمل  ت��خ��ف��ي��ف  ك��ب��ري يف 
لي�ص  ه����ذا  اأن  م���وؤك���دي���ن  م�����س��اب��ه��م، 
���س��م��وه، مثمنني وق��وف  ب��غ��ري��ب ع��ل��ى 
مواطنيها  مع  الباد  ه��ذه  يف  القيادة 

يف كل اأمورهم .

أسرة بن حميد
ق��دم ���س��م��وه، ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة لأ���س��رة 
منطقة  ب���اإم���ارة  امل��را���س��م  اإدارة  م��دي��ر 

ع�����س��ري خ��ال��د ب���ن حم��م��د ب���ن حميد،  
�سموه  ا�ستقبال  وك��ان يف  رحمه اهلل.   
ل������دى و����س���ول���ه م���ق���ر ال�����ع�����زاء ب��ح��ي 
ال�سباب مبدينة اأبها �سيخ �سمل قبائل 
ب��ن��ي م��ال��ك ع�����س��ري ال�����س��ي��خ اأح��م��د بن 
علي بن معدي ، ووالد الفقيد الأديب 
الفقيد  واأ�سقاء   ح��م��ي��د  ب���ن  حم��م��د 
الدكتور عبداهلل بن حميد ، والدكتور 
اأ�سقاء  �سليمان بن حميد ، وعدد من  

وذوو الفقيد.
ع�سري   اأمري منطقة  �سمو  و�ساأل 
اهلل �سبحانه وتعالى اأن يتغمد الفقيد 
جناته  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع 

ويلهم اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان.
من جهته اأعربت اأ�سرة بن حميد 
اأم��ري  ل�سمو  وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن 
وموا�ساته  تعازيه  على  ع�سري  منطقة 
وم�ساعره، داعني اهلل العلي القدير اأن 

يجعلها يف ميزان ح�سناته.

أسرة الفرطيش
الأم���ري  امللكي   ال�����س��م��و  ق���دم ���س��اح��ب 
في�سل بن خالد بن عبدالعزيز العزاء 
وامل��وا���س��اة لأ���س��رة م��دي��ر ف���رع الإدارة 
ال����زراع����ة مبنطقة  ل�������س���وؤون  ال���ع���ام���ة 

ع�سري فهد الفرطي�ص، رحمه اهلل.
وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه ل��دى 
و���س��ول��ه م��ق��ر ال��ع��زاء مب��ن��زل الأ���س��رة 
بحي املن�سك مبدينة اأبها والد الفقيد 
من  وع���دد  الفرطي�ص،  �سعيد  ال�سيخ 

اأ�سقاء واأبناء الفقيد.
ودع�����ا ���س��م��و الأم������ري ف��ي�����س��ل بن 
يتغمد  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل  خالد 
ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  الفقيد 
ج��ن��ات��ه وي��ل��ه��م اأه���ل���ه وذوي�����ه ال�����س��ر 

وال�سلوان.
 م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، اأع������رب������ت اأ�����س����رة 
وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  الفرطي�ص 
ل�سمو اأمري منطقة ع�سري على تعازيه 

اهلل  داع�����ني  وم�ساعره،   وم���وا����س���ات���ه 
م��ي��زان  يف  يجعلها  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي 

ح�سناته.

أسرة النقيب الشهري
ق���دم ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
وتعازي  تعازيه  ع�سري،  منطقة  اأم��ري 
ال��وط��ن  �سهيد  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
بن  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  النقيب 
الطائرة  اأحد �سحايا  ال�سهري،  قا�سم 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ق��ل ���س��م��و ن���ائ���ب اأم���ري 
منطقة ع�سري، رحمه اهلل، وع��دد من 

امل�سوؤولني باملنطقة.
اأم��ري منطقة  �سمو  وف��ور و�سول 
ع�����س��ري م��ق��ر ال���ع���زاء مب��ن��زل الأ����س���رة 
ا�ستقباله  يف  ك��ان  ت��ن��وم��ه،  مبحافظة 
حم���اف���ظ ت��ن��وم��ه م�����س��ف��ر ب���ن ح��ام��د 
اأثله  بن  قبائل  �سمل  و�سيخ  ال��وادع��ي، 

بني �سهر ال�سيخ  فراج بن �سعد �سبيلي، 
و���س��ي��خ ق��ب��ي��ل��ة اجل��ه��ا���س��م��ة ب��ت��ن��وم��ه 
بن  عبداهلل  بن  خالد  الدكتور  ال�سيخ 
بن  عبدالرحمن  ال�سهيد  ووالد  فايز، 
قا�سم ال�سهري واأ�سقاء ال�سهيد خالد: 

علي، فهد، عبدالعزيز .
وق������دم ����س���م���وه ت���ع���ازي���ه وت���ع���ازي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة لأ����س���رة ال�����س��ه��ي��د، 
موؤكدا اأن ال�سهيد حمل فخر واعتزاز 
، وم�سهود له بالإخا�ص والتفاين يف 
وجه،  اأكمل  على  الوطني  واجبه  اأداء 
�سائا اهلل �سبحانه و تعالى اأن يتغمد 
يدخله  واأن  رح��م��ت��ه،  ب��وا���س��ع  الفقيد 
ف�سيح جناته، واأن يتقبله مع ال�سهداء 
اأه��ل��ه وذوي���ه ال�سر  والأب����رار، ويلهم 

وال�سلوان.
النقيب  اأ�سرة  قدمت  جهتها  من 
���س��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا ل�سمو  ال�����س��ه��ري 
تعازيه  على  خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري 
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أخبار الوطن

اأ�سعدت الأ�سبوع املا�سي بح�سور الجتماع الثاين ملن�سقي مواقع اجلامعة 
من�سقي  جميع  وح�سره  املعلومات،  لتقنية  العامة  الإدارة  نظمته  ال��ذي 
الكليات والإدارات املختلفة يف اجلامعة، اإ�سافة اإلى م�سوؤويل هذه الإدارات 

والكليات من عمداء وم�سرفني وغريهم.
يف  الرقمي  التحول  نحو  كبريا  حراكا  هناك  ب��اأن  بالغة  و�سعادتي   
اجلامعة، واأ�سبح لكل عمادة وق�سم علمي ولكل اإدارة موقعها الإلكرتوين، 
وهناك من�سقون ومن�سقات يعملون على حتديث هذه املواقع اأول باأول.  

كما كانت �سعادتي كبرية بتد�سني الن�سخة الإلكرتونية من �سحيفة 
»اآفاق«، وهذا ينقلها اإلى م�ستوى اأعلى بني ال�سحف اجلامعية ال�سعودية 
الن�سخة  �ست�سيف  ال��ورق��ي��ة  ن�سختها  متيز  اإل���ى  فبالإ�سافة  وال��ع��رب��ي��ة، 
الإلكرتونية الكثري من جمهور القراء الإلكرتونيني على جمهور القراء 
يف ال�سحيفة الورقية؛ وبهذا ت�سل ر�سالة جامعة امللك خالد اإلى خمتلف 
التعليم يف  واأ�سرة  املنطقة  املجتمع اجلامعي وجمتمع  قطاعات و�سرائح 

اململكة واإلى خارج اململكة من مبتعثني ومهتمني بالتعليم.
وما زاد �سعادتي يف هذا الجتماع اأن اأبرز املواقع الإلكرتونية كانت 
من ن�سيب كليات البنات، اإذ حققن مراكز اأولى ومتقدمة، وهذا م�سدر 
الإلكرتونية  املواقع  التناف�ص قويا بني خمتلف  كان  اإذ  للجامعة،  �سعادة 

وا�ستطعن اأن يحققن هذا التميز.
  وه��دف اجلامعة ال�سرتاتيجي يف ه��ذا احل���راك الإل��ك��رتوين هو 
الإثراء املعلوماتي عن اجلامعة يف �سبكة الإنرتنت، وو�سول اجلامعة اإلى 

م�ستويات عالية يف هذا التوجه.
كما اأن و�سع بحوث اأع�ساء هيئة التدري�ص على مواقعهم ال�سخ�سية 
يف اجلامعة وتنامي هذه الأعداد عاما بعد عام من �ساأنه اأن يقدم خدمة 
بدور  ي�سهم  اأن  �ساأنه  وم��ن  العلمية،  التخ�س�سات  خمتلف  يف  للباحثني 
اململكة بل  البحثي لي�ص فقط على م�ستوى  املجتمع  اجلامعة يف خدمة 

على م�ستوى عربي ودويل.

التحول الرقمي

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

القدير  العلي  اهلل  �سائلني  وموا�ساته، 
اأن يجعل ذلك يف ميزان ح�سناته.

أسرة الطيار الشهراني
ن��ق��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اأم�����������ري م����ن����ط����ق����ة ع�����������س�����ري، ت�����ع�����ازي 
اأ�سرة  اإلى  الر�سيدة،  وموا�ساة  القيادة 
بن  اأول طيار حممد  ال�سهيد  مازم 
اإثر  ا�ست�سهد  ال�سهراين  الذي  �سالح 
تقل  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ���س��ق��وط  املروحية 
�سمو نائب اأمري منطقة ع�سري، رحمه 
باملنطقة  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  اهلل،  وعدد 

الأ�سبوع املا�سي.

وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه ل��دى 
و���س��ول��ه م��ق��ر ال���ع���زاء مب��دي��ن��ة خمي�ص 
خمي�ص  حم��اف��ظ��ة  حم���اف���ظ  م�سيط  
ب��ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن  م�سيط، خالد 
�سفر  بن  �سالح  الفقيد  ووال��د  م�سيط، 
�سعيد  ال��ف��ق��ي��د:  و���س��ق��ي��ق  ال�����س��ه��راين، 
اأ�سرة   من  وع��دد  ال�سهراين،  �سالح  بن 
وذوي الفقيد. واأكد �سمو الأمري في�سل 
يف  ا�ست�سهد  وهو  الفقيد  اأن  خالد  ب��ن 
خدمة دينه ووطنه، �سائا اهلل تعالى اأن 
ف�سيح  وي�سكنه  وعفوه  برحمته  يتقبله 
ال�سهيد  ذوو  ع��ر  جهتهم  م��ن  جناته. 
وام��ت��ن��ان��ه��م  ���س��ك��ره��م  ال�سهراين عن 
ل���ل���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ع���ل���ى م��وا���س��ات��ه��م 

وت��ع��ازي��ه��م، ال��ت��ي ك��ان��ت لها ب��ال��غ الأث��ر 
القدير  العلي  اهلل  داع��ني  نفو�سهم،  يف 
واأن  ومكروه  كل  من  بادنا  يحفظ  اأن 

يدمي عليه اأمنها وا�ستقرارها.

أسرة الحدادي
قام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل 
ب��زي��ارة ع��زاء  ب��ن عبدالعزيز  ب��ن خ��ال��د 
الرقيب  وكيل  ال�سهيد  لأ�سرة  وموا�ساة 
ع����ب����داهلل احل�������دادي، ال�������ذي ا���س��ت�����س��ه��د 
تقل  كانت  التي  �سقوط  املروحية  اإث��ر 
اأم��ري منطقة ع�سري، رحمه  نائب  �سمو 
باملنطقة،  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  اهلل،  وع���دد 
ا�ستقبال  يف  وك����ان   . امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 

����س���م���وه ل������دى و����س���ول���ه م���ق���ر ال����ع����زاء 
حمافظة  م�سيط، حمافظ  ب��خ��م��ي�����ص 
عبدالعزيز  بن  خالد  م�سيط،   خمي�ص 
الفقيد.  م�سيط  ووال����د  واأ�سقاء  ب��ن 
وقدم  �سمو اأمري منطقة ع�سري تعازيه 
وموا�ساته، داعيا اهلل �سبحانه وتعالى اأن 
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن يدخله 
ال�سهداء  مع  يتقبله  واأن  جناته  ف�سيح 
والأب���������رار. م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���دم���ت اأ����س���رة 
وتقديرها  �سكرها  احل����دادي  ال�سهيد 
زيارته  اأمري منطقة ع�سري على  ل�سمو 
اإلى  ال��ع��زاء، م�سريين  واج��ب  وتقدميه 
على  م�ستغربة  غ��ري  ال���زي���ارة  ه���ذه  اأن 

�سموه الكرمي.
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أخبار الجامعة

عبدالعزيز رديف

ب���رع���اي���ة م����دي����ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ال�����س��ل��م��ي، وح�����س��ور 
ومن�سقي  والعمداء  ال��وك��اء  من  ع��دد 
امل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ف��ري��ق القائم 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���واق���ع اجل���ام���ع���ة من 
تقنية املعلومات، نظمت الإدارة العامة 
لتقنية املعلومات لقاءها الثاين ملن�سقي 

املواقع الإلكرتونية باجلامعة.
 وب������داأ ال���ل���ق���اء ب��ك��ل��م��ة ل��ل��م�����س��رف 
ال��دك��ت��ور  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  اإدارة  ع��ل��ى 
بخال�ص  فيها  ت��ق��دم  ال��ع��ل��ي��اين،  ���س��امل 
ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر جل��م��ي��ع احل�����س��ور، 
املعلومات  تقنية  �سفراء  اأنهم  واأو���س��ح 
ب��ذل  منهم  يتطلب  مم��ا  ج��ه��ات��ه��م،  يف 
م����زي����د م����ن اجل����ه����د يف ن�������س���ر ث��ق��اف��ة 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، وم����ا ت��ق��دم��ه من 
خ���دم���ات جل��م��ي��ع ال���ط���اب واأع�������س���اء 
على  وحثهم  بالكلية،  التدري�ص  هيئة 

ال�ستمرار يف العمل املتميز.
و���س��ك��ر ال��ع��ل��ي��ان م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
على دعمه ومتابعته للتحول التقني يف 
اجلامعة، وتركيزه على دور الكليات يف 
اإثراء املحتوى، ورفع ت�سنيف اجلامعة، 
ومن�سوباتها،  من�سوبيها  جهود  ب��اإب��راز 
م��ث��م��ن��ا ج���ه���ود اجل���ه���ات امل�������س���ارك���ة، يف 
ب�سفة  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل���واق���ع  اإجن�����اح 
ب��دوره على اإجناح  خا�سة، مما انعك�ص 
اأن  واأك��د  ب�سفة عامة.  موقع اجلامعة 
احلا�سرين جميعا يعملون ملا تقت�سيه 
م�سلحة الوطن ب�سكل عام، واجلامعة 
ب�����س��ك��ل خ����ا�����ص، يف حت���ق���ي���ق ال����روؤي����ة 

امل�ستقبلية للمملكة 2030م.
وع����ل����ى ه���ام�������ص ال���ت���د����س���ني، ق���ام 
ف��ري��ق م���ن ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات بعر�ص 
ت���ع���ري���ف م��ب�����س��ط ل��ل��ب��ي��ئ��ة اجل����دي����دة 
مل��واق��ع ال��ك��ل��ي��ات واجل���ه���ات اجل��ام��ع��ي��ة، 
ومتيزها بالب�ساطة، و�سهولة التعامل، 
ك��م��ا ت��ب��ع��ه ت��و���س��ي��ح اإج�������راءات ال��ع��م��ل 
اأي خ��دم��ة  ات��ب��اع��ه��ا ل��ط��ل��ب  ال���واج���ب 
ت��خ�����ص م��وق��ع اجل��ام��ع��ة ال��رئ��ي�����س��ي اأو 
لبع�ص  ع��ر���ص  اجل���ه���ات، ومت  م���واق���ع 
ال���س��ت��ف��ادة  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��وي��ب  اأدوات 
وحتقيق  امل��وق��ع،  على  العمل  يف  منها 

مدير الجامعة يرعى اللقاء الثاني
لمنسقي المواقع اإللكترونية

م��ت��ط��ل��ب��ات م�����س��ت��خ��دم��ي امل���وق���ع. وت��ا 
ذلك �سرح لطريقة التعامل مع ال�سور 
اإبراز واإظهار  والت�ساميم واأهميتها يف 
جمالية املوقع. ويف �سياق مت�سل،  قدم 
ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين ور���س��ة ع��م��ل عن 
مت تدريب  وك���ذل���ك   ،KKUx م��ن�����س��ة 
ملواقع  اجل��دي��دة  البيئة  املن�سقني على 
اجلهات وما حتويه من اأنواع املحتوى 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، واآل�����ي�����ة اإدارة م����واق����ع����ه����م 
الإل���ك���رتون���ي���ة، وك���ذل���ك ع���ر����ص ن��ب��ذة 
وكيفية  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  ع��ن  خمت�سرة 
تف�سيلي  و�سرح    ،8000 عر  التوا�سل 
وح���ث   ،mySITE م���وق���ع���ي  خل���دم���ة 
تفعيل  ���س��رورة  ع��ل��ى  احل�����س��ور  جميع 
ه��ذه اخل��دم��ة ب�سكل اأك���ر، م��ن خال 
الكلية  من�سوبي  جلميع  امل��ع��رف��ة  نقل 
لديهم، مع تو�سيح كيفية التعامل مع 
خدمة امل�ستودع الإلكرتوين لاأبحاث، 
وكيفية الدخول على اخلدمة والتعامل 
معها، ورفع الأبحاث من خالها، ومت 
امل��واق��ع  ترتيب  حت�سني  اآل��ي��ات  ع��ر���ص 
الإل���ك���رتون���ي���ة م����ن خ�����ال حم���رك���ات 

الذي  التقييم  بناءا على  ف��روع، وذل��ك 
الإدارة  م��ن  متخ�س�ص  ف��ري��ق  ب��ه  ق���ام 
العامة لتقنية املعلومات وفقا ملجموعة 

املعايري الآتية:
ال�سور  )اختيار  العام  املظهر   •

وتن�سيق املحتوى(.
با�ستمرار. املحتوى  • حتديث 

وترتيب  املوقع  خارطة  • تن�سيق 
املحتوى.

املحتوى • اإثراء 
• �سامة الروابط ووجود روابط 

داخلية وخارجية.
ت�سفح  يف  امل�����س��ت��خ��دم  جت��رب��ة   •

املوقع.
وتنوعها. الو�سوم  • كتابة 

والإمائي. اللغوي  • التدقيق 
املوقع. حمتوى  • ترجمة 

الإدارة  م��ع  امل��ن�����س��ق/ة  ت��ع��اون   •
العامة لتقنية املعلومات.

نتائج التقييم
وق�����د اأ����س���ف���رت ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ع��ن 

ح�����س��ول اجل��ه��ات الآت���ي���ة ع��ل��ى امل��راك��ز 
الأولى يف خم�سة فروع هي كالتايل:

الفرع األول: عدد األبحاث 
المنشورة وتفعيل المواقع 

الشخصية
باأكر  ال�سيدلة  كلية  • فازت 

عدد اأبحاث من�سورة. 
للبنات  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  ف����ازت   •
ب����اأب����ه����ا، ب����اأك����ر ع�����دد يف ت��ف��ع��ي��ل 

املواقع ال�سخ�سية.

الفرع الثاني: أفضل باحث
على مستودع األبحاث 

اإللكتروني
م�سارك  اأ���س��ت��اذ  الأول:  امل��رك��ز   •

بكلية الطب.
بكلية  اأ���س��ت��اذ  ال��ث��اين:   • امل��رك��ز 

ال�سيدلة.
بكلية  اأ���س��ت��اذ  ال��ث��ال��ث:  • امل��رك��ز 

طب الأ�سنان.

الفرع الثالث:
أفضل مواقع شخصية

بن  علي  الدكتور  الأول:  • املركز 
اأ�ستاذ  القحطاين،  حممد  �سعيد 

م�سارك بكلية الطب. 
الثاين: الأ�ستاذ الدكتور  • املركز 
القحطاين  حممد مرعي جران 

اأ�ستاذ بكلية الرتبية.
حممد  م��ن��ى  ال��ث��ال��ث:  • امل��رك��ز 
جم����اه����د ال���ب�������س���ي���وين، اأ�����س����ت����اذة 
التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية 

مبحايل ع�سري.
ح�سن  الوليد  ال��راب��ع:  امل��رك��ز   •
العلوم  بكلية  اأ���س��ت��اذ  ُم�َسلَّم،  علي 

والآداب )بنني( مبحايل ع�سري.
غرمان  نوال  اخلام�ص:  املركز   •
بكلية  موظفة  العمري،  اهلل  عبد 
ب��اأح��د  ل��ل��ب��ن��ات  والآداب  ال���ع���ل���وم 

رفيدة 
حم��م��د  ال���������س����اد�����ص:  امل�����رك�����ز   •
����س���رور، م��وظ��ف  اآل  ي��ح��ي��ى ع��ل��ي 
التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية 

بخمي�ص م�سيط

اأحمد  حممد  ال�سابع:  امل��رك��ز   •
م�ساعد  اأ�ستاذ  اإ�سماعيل  اإبراهيم 

بكلية الهند�سة.
امل����رك����ز ال���ث���ام���ن: اأم�������رية ح�����س��ن 
ج������ران ق��������رادي، ط���ال���ب���ة ب��ك��ل��ي��ة 

املجتمع للبنات باأبها
اهلل  عبد  نوال  التا�سع:  املركز   •
ع��ل��ي اأب����و ع�����س��ي، حم��ا���س��ر بكلية 
بخمي�ص  للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم 

م�سيط.
• املركز العا�سر: الأ�ستاذ الدكتور 
القن�سل،  ع��م��ر  ب��ن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
واأ���س��ول  ال�����س��ري��ع��ة  بكلية  اأ���س��ت��اذ 

الدين. 

الفرع الرابع: أفضل مواقع 
العمادات واإلدارات والمراكز

التعلم  ع��م��ادة  الأول:  امل��رك��ز   •
الإلكرتوين

التطوير  عمادة  الثاين:  • املركز 
واجلودة

�سوؤون  ع��م��ادة  ال��ث��ال��ث:  • امل��رك��ز 
اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفني

القبول  عمادة  ال��راب��ع:  املركز   •
والت�سجيل

• املركز اخلام�ص: معهد البحوث 
والدرا�سات ال�ست�سارية

الفرع الخامس:
أفضل مواقع الكليات

ع��ل��ي  ل���ي���ل���ي  الأول:  امل����رك����ز   •
معي�ص ال�سمراين،  كلية املجتمع 

للبنات باأبها.
ج���ي���ه���ان  ال�������ث�������اين:  امل������رك������ز   •
العلوم  كلية  �سادق،  عبدالرحمن 

والآداب للبنات بخمي�ص م�سيط.
بن  د.اأم������ري  ال���ث���ال���ث:  • امل���رك���ز 
حم���م���د ال��ق�����س��ط��ن��ط��ي��ن��ي، ك��ل��ي��ة 

الهند�سة.
مب�سر  حممد  ال��راب��ع:  امل��رك��ز   •
ه�������زاع الأ������س�����م�����ري، ك���ل���ي���ة ع��ل��وم 

احلا�سب الآيل.
الدكتور مراد  • املركز اخلام�ص: 
كلية  م�سطفى،  اإب��راه��ي��م  فتحي 

العلوم.

البحث. وتا ذلك فرتة نقا�ص مفتوح 
للرد على ت�ساوؤلت احل�سور.

»آفاق« اإللكترونية
ث����م ق������ام م����دي����ر اجل���ام���ع���ة ب��ت��د���س��ني 
الإلكرتونية  »اآفاق«بن�سختها  �سحيفة 
وال����س���ت���م���اع ل�����س��رح م���وج���ز ع���ن اأه���م 
امل�سرف  امل�ست�سار  وذلك بح�سور  مزاياها، 
���س��وي��ل  ب���ن  ع��ل��ي  د.  اأ.  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  ع��ل��ى 
موقع  بتد�سني  ك��ذل��ك  وق���ام  ال���ق���رين؛ 
الإدارة العامة لتقنية املعلومات بحلته 
من�سة  ب��واب��ة  على  م�ستملة  اجل��دي��دة 
وم��وؤ���س��رات  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  ���س��ف��راء 

التحول املعريف.
واأثنى ال�سلمي على الإدارة العامة 
على  اجلميع  وح��ث  املعلومات  لتقنية 
على  وامل�ستمر  اجل��اد  العمل  مزيد من 

تطوير مواقعهم.

تكريم المتميزين
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ك��رم م��دي��ر اجلامعة 
ال���ف���ائ���زي���ن ب���امل���راك���ز الأول�������ى يف ع��دة 
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..ويكرم اإلدارة العامة للعالقات الجامعية ومنسوبيها المتميزين
للعالقات  العامة  االدارة  المتميزين، وقد عبر مدير  الجامعية ومنسوبيها  للعالقات  العامة  اإلدارة  السلمي  فالح  الدكتور  األستاذ  الجامعة  كرّم معالي مدير 
الجامعية االستاذ منصور سعيد بن سرحان ومنسوبي ادارتة المتميزين عن سعادتهم بهذا التكريم، وقدموا الشكر لمدير الجامعة على هذه البادرة الكريمة 

من معالية، التي سيكون لها االثر الكبير والدافع في تقديم مزيدا من العطاء والتميز.



أخبار الجامعة

توصية بإنشاء
قسم أكاديمي لآلثار

عبدالعزيز رديف
قدمت ندوة »اآثار اململكة العربية ال�سعودية« التي نظمتها اجلامعة، ممثلة يف مركز الأمري 
�سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية، بالتزامن مع امللتقى الأول 
لاآثار باململكة املقام برعاية خادم احلرمني ال�سريفني، حفظه اهلل، بالعا�سمة الريا�ص، عددا 
من التو�سيات يف ختام جل�ساتها العلمية. وت�سمنت جل�سات الندوة اأربع اأوراق علمية قدمها 
اململكة،  يف  ال�سخرية  والنقو�ص  الر�سوم  وث��راء  تنوع  �سملت  باجلامعة،  املخت�سني  من  عدد 
وكذلك »وادي عيا« مبنطقة ع�سري كموقع اأثري وتراثي، اإ�سافة اإلى اأهمية امل�سوحات الأثرية 

للتعرف على الآثار باملنطقة، والآثار وال�سياحة وفق روؤية اململكة 2030.
نائب  وال�سياحية،  البيئية  وال��درا���س��ات  للبحوث  �سلطان  الأم��ري  مركز  مدير  واأو���س��ح 
الندوة  اأن اجلل�سة اخلتامية يف  الوادعي  الدكتور ح�سني  الأ�ستاذ  الندوة  العام على  امل�سرف 
اأظهرت العديد من التو�سيات التي بدورها �ستعود بالفائدة على املنطقة من ناحية احلفاظ 

على الآثار ودعم جمالتها ال�سياحية اأي�سا.
واأ�سار الوادعي اإلى اأن التو�سيات اأكدت �سرورة الهتمام بالوحدات الأكادميية املخت�سة 
بالآثار، ومنها اإن�ساء ق�سم اأكادميي خا�ص بها يف اجلامعة، اإ�سافة اإلى تفعيل دور املجتمع يف 
الهتمام بالآثار عر حملة اإعامية كبرية للتعريف باآثار منطقة ع�سري بجميع مكوناتها، 
وتطوير وترميم املواقع الأثرية بح�سب الأولوية، من خال النظر يف الكثافة الأثرية ومنها 
الأودية الأثرية املهمة، كما اأو�ست اجلل�سات بتاأ�سي�ص متحف رئي�ص باملنطقة يحمل ا�سم »اآثار 
اململكة العربية ال�سعودية مبنطقة ع�سري«، وح�سر جميع املواقع الأثرية باملنطقة وت�سميتها 
لل�سياحة  العامة  للهيئة  مكاتب  فتح  وكذلك  ال��زوار،  ل�ستقبال  وتهيئتها  علمية  مب�سميات 

والرتاث الوطني يف املحافظات الأكرث اأهمية يف جمال اآثار ع�سري كمرحلة اأولى.

عمادة التطوير تنظم ندوة القيادة اليومية
املخت�سني باجلامعة، بالتعاون مع فرع 
مبنطقة  للجودة  ال�سعودية  اجلمعية 

ع�سري.
وقدم الأ�ستاذ الدكتور علي �ستوي 
ال��ن��دوة، ناق�ص  ب��داي��ة  ورق��ة علمية يف 
م��ن خ��ال��ه��ا م��زاي��ا ال��ت��ط��وي��ر وج���ودة 
املحتوى لدى القائد امل�ستنري يف �سوء 
امل��ن��ه��ج الإ����س���ام���ي وال��ف��ك��ر ال��رتب��وي 
املعا�سر. كما قدم الدكتور عبداهلل اآل 
قيادة  »تطبيقات  بعنوان  ورقة  ع�سيد 
النبوية«، بينما قدم  ال�سنة  اجل��ودة يف 
اأوراق  اآخ��ر  اآل ظفرة يف  فايز  الدكتور 
الندوة عددا من مفاهيم اجلودة، عر 

ورقة علمية، بعنوان »جودة القيادة اأم 
قيادة اجلودة«.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأو���س��ح وك��ي��ل ع��م��ادة 
ال����ت����ط����وي����ر الأك��������ادمي��������ي واجل���������ودة 
ب���اجل���ام���ع���ة، ال����دك����ت����ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اأن ال��ع��م��ادة ح��ر���س��ت على  ال��ه��اج��ري، 
اليوم، من  ت�سارك يف فعاليات هذا  اأن 
التي �سمت  الندوة  ه��ذه  اإقامة  خ��ال 
من  مقدمة  مهمة  مو�سوعات  ثاثة 
م��ت��خ�����س�����س��ني يف جم�����الت ال��ت��ط��وي��ر 

واجلودة على م�ستوى اجلامعة.
العمادة  اأن  اإل��ى  الهاجري  واأ���س��ار 
تنظم ع���ددا م��ن ال���ن���دوات وال�����دورات 

التدريبية حتى نهاية الأ�سبوع اجلاري 
ل��ل��رج��ال وال��ن�����س��اء يف ع���دد م��ن ف��روع 
اجل���ام���ع���ة، وت��ت�����س��م��ن ن������دوة ع��ل��م��ي��ة 
ل��ل��رج��ال وال��ن�����س��اء ب��ع��ن��وان »اجل�����ودة 
وال��ق��ي��ادة ال��ف��ع��ال��ة«، اإ���س��اف��ة اإل���ى دورة 
حمافظة  يف  اجلامعة  ب��ف��رع  تدريبية 

حمايل بعنوان »اإدارة �سمان اجلودة«.
ال���ت���ط���وي���ر  ع������م������ادة  اأن  ي�����ذك�����ر 
تنظم  باجلامعة  واجل���ودة  الأك��ادمي��ي 
عددا من الدورات والندوات، بالتزامن 
مع اأ�سبوع اجلودة، حتت �سعار »القيادة 
املجل�ص  عليه  ي�سرف  ال��ذي  اليومية« 

ال�سعودي للجودة منذ عام 2008.

عبدالعزيز رديف

ن���ي���اب���ة ع����ن م���دي���ر اجل���ام���ع���ة، اف��ت��ت��ح 
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة، 
ال�����س��ه��راين، فعاليات  م���رزن  ال��دك��ت��ور 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ودة، ال���ذي نظمته 
واجل���ودة   الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة 
اجلامعة  مبقر  املركزية  امل��درج��ات  يف 

الرئي�سي.
اجل���ودة  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت�سمنت 
علمية،  ندوة  اإقامة  باجلامعة،  العاملي 
ناق�ست  ال��ي��وم��ي��ة«  »ال���ق���ي���ادة  ب��ع��ن��وان 
ث��اث ورق���ات علمية قدمها ع��دد من 

بح�سور  الإجنليزية  اللغة  ن��ادي  اأق��ام 
عميد كلية اللغات والرتجمة، الدكتور 
ع��ب��داهلل اآل م��ل��ه��ي، ووك��ي��ل��ه ال��دك��ت��ور 
يحيى ع�سريي، وعدد من اأع�ساء هيئة 
الجتماعية  ل��ق��اءات��ه  اأول  ال��ت��دري�����ص، 
ح�سور  و�سط  الدرا�سي  الف�سل  لهذا 

طاب الكلية.
وب�������داأ ال���ل���ق���اء ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة 
ل��ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة، ����س���دد خ��ال��ه��ا على 
اأهمية ودور الن�ساط الطالبي يف حياة 
ال��ط��ال��ب، وم���ا ق��د ي��ح��دث��ه م��ن تطور 
التوازن  اأهمية  موؤكدا  �سخ�سيته،  يف  
الدرا�سة  واأم��ور  املفيدة،  الأن�سطة  بني 

ال�سرورية.
ال��دك��ت��ور يحيى  ق��دم  م��ن جهته، 
ع�������س���ريي، ���س��ك��ره جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني 
ع����ل����ى ال����ن���������س����اط ال�����ط�����الب�����ي، داع����ي����ا 
للق�سم  حديثا  واملن�سمني  امل�ستجدين 
اإل����ى ال���س��ت��ف��ادة مم���ا ي��ق��دم��ه، مبديا 

نادي االنجليزية يقيم أولى فعالياته االجتماعية
دائما  ل��ل��وق��وف  ال�سخ�سي  ا���س��ت��ع��داده 
الن�ساط  يخ�ص  فيما  الطالب  بجانب 
والأم��������ور الأك����ادمي����ي����ة. ع��ق��ب ذل���ك، 
ا�ستعر�ص الدكتور علي املو�سى جتربته 
يف الن����خ����راط ب���الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة، 
التي  الإ���س��اف��ات  على  ال�سوء  م�سلطا 
ج��ن��اه��ا م��ن��ه��ا، وحت��دي��دا خ���ال بعثته 
يف  كثريا  ا�ستفادته  موؤكدا  الدرا�سية، 

م�سواريه: العلمي والعملي. 
ع����ق����ب ذل���������ك، ُع�����ق�����دت ور�����س����ة 
م�������س���غ���رة ل���ل���ط���اب ق���دم���ه���ا رائ����د 
الن�ساط �سابقا الأ�ستاذ علي العمري، 
ورئ��ي�����ص م��رك��ز ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
القرين،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  بالكلية، 
والأ�سياء  ال�سرتاتيجيات  بع�ص  عن 
التخ�س�ص،  يف  ال��ط��اب  تفيد  ال��ت��ي 
وخ�����س��و���س��ا امل�����واد الأك���ادمي���ي���ة. ثم 
اللجنة  بفقرة قدمتها  اللقاء  اختتم 

الريا�سية بالنادي.
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السلمي يثني على البرامج العالمية لكلية الشريعة
سعيد العمري

رعى مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
الأن�سطة  وح��دة  حفل  ال�سلمي  فالح  
بكلية  »ق��ط��اف«  والثقافية  التوعوية 
ال�����س��ري��ع��ة، بح�سور ع���دد م��ن وك��اء 
اجلامعة وعمدائها ومن�سوبي الكلية.

كلمته  ب��داي��ة  يف  ال�سلمي  وق���ال 
ال��ت��ي األ��ق��اه��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة »ب��داي��ة 
وبا�سم  جميعا  با�سمكم  يل  ا�سمحوا 

م��ن�����س��وب��ي وم��ن�����س��وب��ات اجل��ام��ع��ة، اأن 
اأت���ق���دم ب��خ��ال�����ص ال��ت��ع��زي��ة وامل��وا���س��اة 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ل�سيدي 
و�سمو  عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
املنطقة يف  اأم���ري  و���س��م��و  ع��ه��ده،  ويل 
وف����اة ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
العزيز،  عبد  ب��ن  م��ق��رن  ب��ن  من�سور 
ن��ائ��ب اأم���ري امل��ن��ط��ق��ة وم��راف��ق��ي��ه من 
زم���ائ���ن���ا م����ن ال�����دوائ�����ر احل��ك��وم��ي��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، ال���ذي���ن ع��م��ل��وا ح��ت��ى اآخ���ر 

هذه  �ساأن  رفعة  يف  حياتهم  يف  حلظة 
املنطقة«.

وح���دة  "اإن  ال�����س��ل��م��ي  واأ�����س����اف 
الأن�سطة التوعوية والثقافية بالكلية 
م�ستوى  على  املتميزة  ال��وح��دات  م��ن 
على  جميعا  اطلعوا  واأن��ه��م  اجلامعة، 
م��ا ت��ق��دم��ه ال���وح���دة داخ����ل اجل��ام��ع��ة 
ب���اجل���ام���ع���ة،  امل���ح���ي���ط  امل���ج���ت���م���ع  ويف 
اأن  م��وؤك��دا  العاملية،  براجمها  واأي�سا 
ذل���ك ج��ه��د ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي، م��و���س��ح��ا اأن 

سعيد العمري

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  م��دي��ر  رع��ى 
فالح ال�سلمي، امللتقى التعريفي اخلا�ص 
ال���ذي تنظمه ع��م��ادة  ب��رن��ام��ج »ب�����ادر«، 
بالتعاون مع  باجلامعة،  العلمي  البحث 

برنامج »بادر« حلا�سنات التقنية باأبها.
وقال ال�سلمي يف بداية كلمته التي 
األقاها »اأتقدم بخال�ص ال�سكر والتقدير 
للدرا�سات  اجلامعة  وك��ال��ة  يف  للزماء 
العلمي،  البحث  العليا، ممثلة يف عمادة 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  مدينة  يف  وال��زم��اء 
بادر  برنامج  والتقنية، وبخا�سة  للعلوم 
حل��ا���س��ن��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة، ع��ل��ى اإق���ام���ة ه��ذا 
اللقاء التعريفي اخلا�ص برنامج بادر«. 
اإل��ى الط��اع  اأن اجلامعة بحاجة  واأك��د 
وم��ع��رف��ة ك���ل ال���رام���ج ال��ت��ي ت�����س��ب يف 

مدير الجامعة
يرعى الملتقى 
التعريفي ببرنامج 
»بادر«

م�����س��ل��ح��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ول���س��ي��م��ا 
الأب����ح����اث ال���ت���ي ت���ق���ودن���ا اإل�����ى اق��ت�����س��اد 
امل���ع���رف���ة، وال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، 
وتركز عليه تركيزا بالغا يف ظل الروؤية 

املباركة 2030.

اقتصاد الوطن
ال��رام��ج  ه���ذه  اأن  اإل���ى  ال�سلمي  واأ����س���ار 
»نحن  وقال  الدولة،  موؤ�س�سات  تدعمها 
الفر�ص  ه��ذه  نقتن�ص  اأن  اإل���ى  بحاجة 
اأع�ساء  �سواء  اجلامعات،  يف  لنا  املتاحة 
اأو الطاب  اأو الباحثني  هيئة التدري�ص 
والطالبات الذين لديهم اأفكار ومواهب 
واإبداع، لن�ستغل هذه الإمكانيات، ونطور 
ملمو�سا،  واق��ع��ا  وجنعلها  اأف��ك��ارن��ا  م��ن 

لت�سب يف م�سلحة اقت�ساد الوطن«.

الملكية الفكرية
اأك����د ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث العلمي  م���ن ج��ان��ب��ه، 
ال��دك��ت��ور ح��ام��د ب��ن جم����دوع ال���ق���رين، اأن 
بحا�سنة  ال��ت��ع��ري��ف  اإل�����ى  ي���ه���دف  امل��ل��ت��ق��ى 
»بادر« يف املنطقة، واخلدمات التي تقدمها 

ملحت�سنيها.
واأو�سح القرين اأنه �سيتم احلديث عن 

امللكية الفكرية وبراءات الخرتاع، ويختتم 
وامل��ت��خ��رج��ة،  املحت�سنة  امل�����س��اري��ع  ببع�ص 
امللتقى  لهذا  اجلامعة  ا�ست�سافة  اأن  مبينا 
اإن  اإذ  املجتمعي،  بدورها  منها  اإميانا  تاأتي 
املجتمع  وموؤ�س�سات  اجلامعة  بني  التكامل 
مع حا�سنات الأعمال �سيخلق بيئة حمفزة 
والأفكار  العلمية  البحوث  نتائج  لرتجمة 
واق��ع  اإل���ى  املنطقة  يف  لل�سباب  الإب��داع��ي��ة 
لها  �سيكون  ناجحة  وم�����س��روع��ات  ملمو�ص 
الوطني،  بالقت�ساد  الرقي  يف  الأث��ر  اأك��ر 

وحتقيق روؤية اململكة 2030.
يذكر اأنه ُقدم خال اللقاء تعريف عن 
باملنطقة،  املتعددة  للتقنيات  »بادر«  حا�سنة 
للمحت�سنني،  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
وكذلك امللكية الفكرية وبراءات الخرتاع، 
ون����ب����ذة ع����ن ب��ع�����ص امل�������س���اري���ع امل��ح��ت�����س��ن��ة 

واملتخرجة.

هذه الأن�سطة ل تعد جزءا من روؤية 
جزء  هي  بل  فقط،  اجلامعة  ور�سالة 
العظيم  البلد  ه��ذا  ر�سالة  من  اأ�سيل 

وتوجهات قيادتنا الر�سيدة".
واأث���ن���ى ال�����س��ل��م��ي ع��ل��ى ال��رام��ج 
التي  »ب��اغ«  و  »توا�سل«  العاملية مثل 
تقدمها الوحدة على امل�ستوى العاملي، 
موؤكدا دعمه لهذا التوجه، مبينا اأنها 
ال��ت��ي هي  ال����دول  �ستقام يف ع���دد م��ن 

بحاجة اإلى مثل هذه الرامج.

م���ن ج��ان��ب��ه، رح����ب ع��م��ي��د كلية 
ظافر  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�سريعة 
ال�سهري مبدير اجلامعة وباحل�سور، 
اأن ي��ع��ر  ع��ن ���س��ع��ادت��ه بتكرمي  ق��ب��ل 
امل�����س��ارك��ني يف ب��رام��ج ال��وح��دة خ��ال 
ال��ع��ام امل��ن�����س��رم، م���وؤك���دا اأن ال��وح��دة 
دور،  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  باأن�سطتها  ق��ام��ت 

مقدما �سكره ملن�سوبيها.
ع�سو  األ��ق��ى  ذات���ه،  ال�سعيد  على 
جم���ل�������ص ال���������س����ورى ال����دك����ت����ور ع��ل��ي 

ال�سهراين كلمة امل�ساركني يف الوحدة، 
وا����س���ت���ع���ر����ص ف��ي��ه��ا روؤي��������ة ور����س���ال���ة 
الأن�سطة، وما قدمته  واأهداف وحدة 
اأنها  مبينا  وخارجها،  اجلامعة  داخ��ل 
اإل���ى اهلل وتعليم  اإل���ى ال��دع��وة  ت��ه��دف 

النا�ص وتثقيفهم.
ي��ذك��ر اأن����ه ج���رى خ���ال احل��ف��ل 
ا�����س����ت����ع����را�����ص مل�����ا ق����دم����ت����ه ال����وح����دة 
ويف  واخل��ارج��ي��ة.  املحلية  ل��راجم��ه��ا 

نهاية احلفل مت تكرمي امل�ساركني.



عمادة التطوير تنظم فعاليات
اليوم العالمي للجودة

سارة القحطاني 
بكليات  للجودة،  العاملي  اليوم  فعاليات  واجل���ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير  عمادة  نظمت 
والتح�سني  اجل��ودة  اأهمية  على  تركزت  التي  الرامج  من  �سل�سلة  خ��ال  من  البنات، 

امل�ستمر ودور القيادة يف ذلك.
يف  والتميز  »القيادة  بعنوان  الأول��ى  امل�ساركات،  من  ع��ددا  الرنامج  و�سمل   
الثانية  وامل�ساركة  العجمي،  لبنى  الدكتورة  الأ�ستاذة  قدمتها  الأكادميي»،  الأداء 
ال��دك��ت��ورة عبري  اجل����ودة« قدمتها  الأك��ادمي��ي��ة يف حتقيق  ال��ق��ي��ادة  »دور  ب��ع��ن��وان 
»القيادة والتخطيط ال�سرتاتيجي« قدمتها  الثالثة بعنوان  وامل�ساركة  حمفوظ، 
امل�ستمر«،  والتح�سني  »القيادة  بعنوان  الأخرية  وامل�ساركة  ياقوت،  الدكتورة حنان 
الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  وكيلة  اجلل�سة  واأدارت  ال�����س��رح��اين.  ن���ورة  قدمتها 

واجلودة الدكتورة ح�سة حممد اآل ملوذ.
اليوم  فعاليات  اإق��ام��ة  على  واجل���ودة  الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  ح��ر���ص  اإط���ار  ويف 
العاملي للجودة يف فروع اجلامعة، اأُقيمت الفعالية يف التوقيت نف�سه بكلية العلوم والآداب 
حليمة  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  افتتاحية  بكلمة  ال��رن��ام��ج  فعاليات  وب����داأت  ع�سري،  مبحايل 
»دور  بعنوان  الأملعي  عبري  الدكتورة  قدمتها  الأول��ى  م�ساركات،  اأرب��ع  وت�سمنت  الرفاعي 
»القيادة  بعنوان  معدي  اأح��ام  قدمتها  والثانية  اجل��ودة«،  تفعيل  يف  الأكادميية  القيادات 
»معا  بعنوان  �سيماء �سطارة  الدكتورة  الثالثة قدمتها  وامل�ساركة  العمل«،  ودوره��ا يف جودة 
يف  »ال��ق��ي��ادة  بعنوان  حممد  منال  قدمتها  الرابعة  وامل�ساركة  الأك��ادمي��ي«،  العتماد  نحو 
الإ�سام«.  واختتمت الفعاليات بكلية العلوم والآداب مبحايل ع�سري بتد�سني مبادرة »�ساعة 

تطوير» د�سنها امل�سرفة العامة على فرع اجلامعة بتهامة الدكتورة اأحمد ال�سهري.

دورة عن التصوير  الفوتوغرافي
اأقام نادي طالبات الإعام والت�سال، دورة  تدريبية ل� 35 طالبة بعنوان »الت�سوير 
الفوتوغرايف«، قدمتها  الطالبة املدربة �سمية ال�سهراين، وت�سمنت حماور الدورة  
عدة مو�سوعا منها »مثلث  التعري�ص للكامريا، وكذلك اأنواع الكامريا والعد�سات، 
باآخر حم��ور، وهو  ال��دورة  واختتمت  الت�سوير.  وزواي��ا   املنتجات،  ت�سوير  وطريقة 

التطبيق العلمي من ِقبل املتدربات.

حملة توعوية لمكافحة العدوى
بكلية الطب

سارة القحطاني 
تزامنا مع الأ�سبوع العاملي ملكافحة العدوى وبالتعاون مع الإدارة العامة ملكافحة عدوى 
العدوى:  »مكافحة  حملة  اجلامعة  طالبات  فعلت  ال�سحة،  ب��وزارة  ال�سحية  املن�ساآت 
م�سوؤولية اجلميع«، حتت اإ�سراف رئي�سة وحدة خدمة املجتمع الدكتورة اإميان حممد 

الن�سار، وامل�سرفة على احلملة الدكتورة هدى لطفي اأبو زيد، من كلية طب الأ�سنان. 
و�سارك يف احلملة اأكرث من 50 طالبة من  كليات  طب وجراحة الفم و الأ�سنان ، 

كلية الطب واجلراحة، وكلية التمري�ص.
واأع�ساء  املجالت  ال�سحية يف خمتلف  التخ�س�سات  احلملة طالبات  وا�ستهدفت 
اأهمية  عن  تثقيفية  وحما�سرات  م�سرحية  عرو�ص  على  وا�ستملت  التدري�ص،  هيئة 
م��ن��ه��ا. ومت عر�ص  واحل���د  ان��ت�����س��اره��ا  وط���رق  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ال��ع��دوى يف  مكافحة 
تعقيم  وطريقة  العدوى  انت�سار  من  الوقاية  ط��رق  على  حتتوي  تعليمية  فيديوهات 
اليدين  املعتمدة من املنظمة العاملية لل�سحة World Health Organization، كما 

�سمت احلملة اأي�سا عر�سا ملل�سقات علمية.

برنامج عن الصحة النفسية
فاطمة األسمري 

مع  �سفاء  بنادي  تهامة، ممثلني  بفرع  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية   فعلت طالبات 
�سوؤون الطاب ووكالتها للطالبات،  املنظر، برعاية من عمادة  طالبات جممع ثالوث 
و�سمل  النف�سي«.  املري�ص  »كرامة  �سعار  حتت  النف�سية  ال�سحة  عن  توعويا  برناجما 
منها  التخل�ص  وكيفية  والتوتر«،  والقلق  »الكتئاب  منها  مو�سوعات  ع��دة  الرنامج 
التفكري  طريقة  على  تدريبهن  وكذلك  النف�سية،  للراحة  اليوقا  متارين  طريق  عن 
ال�سحيحة لتجنب القلق با�ستخدام و�سائل التفكري احلديثة، وا�ستفادت من الفعالية 

اأكرث من 450 طالبة. 

دورة حول البحث العلمي
بعلوم رفيدة

 نادية الخثعمي 
نظمت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، دورة تدريبية 
بعنوان »البحث العلمي وال�سرقة الأدبية»، قدمتها الدكتورة ماجدة بابكر اأحمد، من 
لإلقاء  بالكلية   ال�سابع  امل�ستوى  طالبات  ال��دورة  وا�ستهدفت  الإجنليزية.  اللغة  ق�سم 
ال�سوء على ال�سرقة الأدبية وتعريف الطالبات بها وكيفية جتنبها واحلث على البحث 
بني  ال��ف��وارق  لأه���م  و�سرح   وخ�سائ�سه،   ومم��ي��زات��ه  وط��رق��ه،  ب��ه  وتعريفهم  العلمي 

القتبا�ص العلمي، وال�سرقة الأدبية.

دورة عن »بالك بورد«
للطالبات المستجدات

نادية الخثعمي  
اأقامت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة، اجلزء الثاين 
من دورة »باك بورد« للطالبات امل�ستجدات. و�سملت تعريف الطالبات على باك بورد 
وكيفية الدخول عليه، و التعريف باأدواته، وكيفية حل الواجبات عن طريقه، والطاع 
ال��دورة. وركز اجلزء الثاين  على الدرجات والإعانات من خاله  يف اجلزء الأول من 
على الف�سول الفرتا�سية وكيفية الدخول عليها من قبل املتدربات ب�سكل مبا�سر، وطرق 
وفيديو،  �سوتي  ملف  نافذة  فتح  املعلومات، وكيفية  لوحة  ونافذة  الدرد�سة  نافذة  فتح 

ونافذة امل�ساركون يف الف�سول الفرتا�سية، وكذلك الو�سول اإلى املحا�سرات.

فرع  تهامة يحتفل
بيوم الجودة العالمي

كريمة سالم 
احتفلت كليات فرع اجلامعة بتهامة بيوم اجلودة العاملي، برعاية م�سرف الفرع الدكتور 
والآداب  العلوم  كلية  مع  بال�سراكة  اليوم  هذا  تفعيل  ومت  ال�سهري.  عاطف  بن  اأحمد 
اأوراق عمل من قبل ع�سوات الكليتني، هدفت  اأملع. وقدمت خال الحتفالية  برجال 
الواقع  اأر���ص  ال�سوء على دور اجل��ودة وتر�سيخ مفهومها وتطبيقها على  اإلى ت�سليط 
ومالها من دور كبري يف تبوء اجلامعات ملواقع مرموقة عامليا. وقدمت كل من من�سقة 
اجلودة ل�سطر الطالبات، الدكتورة �سيماء �سطارة، ووكيلة الكلية لل�سوؤون الأكادميية 
والتعليمية، اأحام معدى، اأوراق عمل هدفت اإلى اإيجاد ال�سبل املثلى لتطبيق معايري 
اأحمد بن  اليوم بتد�سني م�سرف فرع تهامة الدكتور  اجل��ودة. واختتمت فعاليات هذا 

عاطف ال�سهري، مبادرة »�ساعة تطوير« التي تهدف اإلى حث كل من�سوبي اجلامعة على 
جعل تطبيق اجلودة يف احلياة الأكادميية اليومية و�سيلة واأي�سا غاية للجودة.

حملة »استخدميها صح«
بآداب محايل

كريمة سالم 
نظمت كلية العلوم والآداب للبنات مبحايل، حملة بعنوان »ا�ستخدميها �سح«، هدفت 
اإلى توعية الطالبات بال�ستعمال الإيجابي لو�سائل التقنية احلديثة ومواقع التوا�سل 
واأ�سهمت  الطالبي،  الن�ساط  وح��دة  قبل  م��ن  احلملة  ه��ذه  تفعيل  ومت  الجتماعي.  
ع�سوات اللجنة يف تفعيل احلملة بوا�سطة اأفام ومداخات توعوية من قبل اأع�ساء 
اأقيمت  حيث  الطالبات،  من  كبريا  تفاعا  احلملة  بالكلية. و�سهدت  التدري�ص  هيئة 
للن�سح  هدفت  التي  احلملة  حمتوى  اأث��رت  عينية  جوائز  على  و�سحوبات  م�سابقات 

والت�سلية يف الوقت ذاته.
دورتان لتطوير المهارات الطالبية 

كريمة سالم 
يوا�سل مركز التدريب والتطوير بكلية العلوم والآداب للبنات مبحايل، تنظيم دورات 
وندوات عديدة تهدف اإلى تعزيز مواهب الطالبات، واأي�سا الى اإك�سابهن مهارات جديدة. 
ولتحقيق هذا الغر�ص اأقيمت ندوة بعنوان »مبادئ ال�ستذكار واحلفظ اجليد« قدمتها 
اإك�ساب  اإلى  هدفت  قا�سم،  �ساح  �سالى  الدكتور  الرتبية  بق�سم  التدري�ص  هيئة  ع�سوة 
الطالبات مهارات جديدة حلفظ ما يتم تدري�سه، والطرق التي ميكن اأن ت�ستذكر بها 
الطالبة ما حفظته. وفى �سياق مت�سل، قدم ع�سو هيئة التدري�ص بق�سم اللغة العربية، 
الدكتور �سالح �سعيب، دورة حتت عنوان »كيف تكتبني بحثا اأكادمييا«، هدفت اإلى تعريف 

الطالبات باأ�س�ص الكتابات الأكادميية وكيفية خو�ص جتربة كتابة بحث علمي.

تدريب 88 طالبة
على مهارات النجاح

زهراء حبتر 
اأقامت كلية القت�ساد املنزيل باجلامعة دورة تدريبية يف »مهارات النجاح والتفوق 
طالبات  من  طالبة   88 فيها  و�ساركت  غمري  هبة  الدكتورة  قدمتها  الدرا�سي«، 
الدرا�سي،  والتفوق  للنجاح  مفاتيح   10 مناق�سة  وت�سمنت  امل��ن��زيل.   القت�ساد 
ثم تطرقت  والف�سل، ومن  النجاح  اأه��م معايري  وذك��ر  النجاح،  وعر�ص معوقات 
لن�سائح ذهبية لتنمية الثقة بالنف�ص والإرادة. وبعد ذلك  عر�ست ق�س�ص الكفاح 

لبع�ص امل�ساهري والناجحني يف العامل.

»كوني إيجابية«..
دورة في العلوم اإلنسانية

أمينة المديني
نظمت كلية العلوم الإن�سانية باأبها، بالتعاون مع الإر�ساد الأكادميي بالكلية، دورة بعنوان 
»كوين اإيجابية«، قدمتها ع�سوة هيئة التدري�ص بق�سم التاريخ بالكلية الدكتورة جناء 
ال��دورة  النراوي خال  وتناولت  80 طالبة،  اأك��رث من  ال��دورة  وا�ستهدفت  النراوي. 
�سمات ال�سخ�سية الناجحة والإيجابية، وال�سمات العقلية وال�سلوكية، كما حتدثت عن 
ال�سخ�سي  واملجال  واملهني  الديني  املجال  واأهمها:  وجمالتها،  الإ�سام  يف  الإيجابية 
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كليات البناتأخبار الوطن

واملجال الأ�سري. من جانب اآخر، اأقام نادي فنار التابع لكلية العلوم الإن�سانية بالتعاون 
للدكتورة  �ساحلة  ال��درا���س��ي«  التفوق  »م��ه��ارات  بعنوان  دورة  الأك��ادمي��ي  الإر���س��اد  م��ع 
�سريان، عرفت من خالها النجاح الدرا�سي وكيفية تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، 

كما حتدثت عن مفاتيح النجاح، وا�ستفادت من الدورة 70 طالبة. 

مجتمع خميس تقيم دورة
حول التفكير اإلبداعي

عائشة الشهري 
اأقامت كلية املجتمع بخمي�ص م�سيط »�سطر الطالبات» دورة بعنوان »التفكري الإبداعي« 
حتت رعاية عمادة �سوؤون الطاب ووكالة العمادة للطالبات، وبالتعاون مع مركز زاد 
اآل  ح�سني  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  العميد  م�ساعدة  م��ن  وبتوجيه  الن�سائي،  للتدريب  البيان 
وا�ستهدفت  اإبراهيم.  الدكتورة ر�سا عبدالفتاح  الن�ساط  رائدة  اإ�سراف  م�سيط، وحتت 
الدورة اأكرث من  103 طالبات، بالإ�سافة اإلى �سبع من من�سوبات الكلية، وقدمت الدورة 
مديرة مركز زاد البيان اأ�سماء زاهر . وكان من اأهم اأهداف الدورة التعرف على معنى 
التفكري الإبداعي وطرقه ومراحله ومعوقاته ومهاراته التي تتمحور يف ثالثة نقاط 

هي: الطاقة، واملرونة، والأ�سالة. 

التدريب على التفكير اإلبداعي
فاطمة سعيد عمير

اأقام نادي قناديل الأمل التابع لكلية ال�سريعة واأ�سول الدين، برعاية م�ساعدة عميد 
كلية ال�سريعة واأ�سول الدين الدكتورة دولة ع�سريي، وبالتعاون مع مركز زاد الن�سائي 
»التفكري  عنوان  حتت  تدريبية  دورة  الكلية،  من�سوبات  من   115 من  اأك��رث  وبح�سور 
ال��دورة عن  القحطاين خال  القحطاين. وحتدثت  زاه��ر  اأ�سماء  للمدربة  الإب��داع��ي« 

الإب���داع، وقدمت بع�ص  اأن��واع  واأب��رز  الإب���داع والخ���رتاع والكت�ساف وحتديد ماهيته 
التطبيقات التدريبية مب�ساركة الطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ص وعدد من املوظفات.

دورة المشاريع الصغيرة
بمجتمع خميس

عن  الأع��م��ال  ري��ادة  منتدى  الطالبات»  »�سطر  م�سيط  بخمي�ص  املجتمع  كلية  فّعلت 
حتت  وذل���ك  �سغري«،  م�سروع  اإن�����س��اء  »كيفية  بعنوان  تدريبية  دورة  ت��ق��دمي  ط��ري��ق 
رعاية عمادة �سوؤون الطالب ووكالة العمادة للطالبات، وحتت اإ�سراف رائدة الن�ساط 

الدكتورة ر�سا عبدالفتاح، وتقدمي الدكتورة وفاء عبدالقادر.
وتناولت الدورة العديد من النقاط التي يجب الرتكيز عليها قبل البدء يف اإن�ساء 
الأعمال،  اأن��واع م�سروعات  ال�سغري، وحتديد  امل�سروع  م�سروع �سغري، ومنها مفهوم 
الداخلية  البيئة  على  والتعرف  الأعمال،  م�سروع  جناح  على  ت�ساعد  التي  والعوامل 
امل�سروعات وحماولة جتنبها، بالإ�سافة  ف�سل  اإلى  توؤدى  التي  والأ�سباب  واخلارجية 
اإلى مفهوم درا�سة اجلدوى وكيفية عمل درا�سة جدوى مل�سروع �سغري.  وا�ستفاد من 

الدورة  65 طالبة واأربع من ع�سوات وموظفات الكلية.

موهوبات التربية يعرضن إبداعاتهن 
هنادي الشهراني 

اأقام نادي الرتبية للبنات بكلية الرتبية للبنات باأبها، فعالية »متجر بنات« حتت رعاية 
عمادة �سوؤون الطاب ووكالة العمادة للطالبات وبح�سور اأكرث من األفي طالبة، بهدف 
يعود  مبا  الفراغ  وقت  و�سغل  ال�سليم  التوجيه  وتوجيهها  الطالبات  مواهب  اكت�ساف 
على الطالبة وجمتمعها بالنفع. وا�ستعر�ست الطالبات منتجاتهن ومت عر�سها للبيع  
لروؤية  الذاتي  الت�سغيل  مع  وت�سامنا  العمل،  ب�سوق  املوهبة  ورب��ط  ت�سجيعهن  2030.  واحتوت الفعالية على �سبعة اأركان هي: ركن الر�سم  واخلط والزراعة واملنتجات بهدف 

اليدوية وركن الت�سوير والتجميل والطبخ.

برنامج »التغذية السليمة« بآداب رفيدة
نادية الخثعمي

فّعلت كلية العلوم والآداب باأحد رفيدة برنامج »التغذية ال�سليمة يف �سن املراهقة» عن 
اإ�سراف  باأحد رفيده، حتت  الثانية  الثانوية  اإلى مدر�سة  زيارة ميدانية  تنظيم  طريق 
خدمة املجتمع وباإعداد اخت�سا�سية التمري�ص بالكلية نبيلة عبداهلل. وهدفت الفعالية 
اإعطاء اجل�سم  ال�سحي و�سرورة  الأك��ل  باأهمية  املراهقة  �سن  الطالبات يف  توعية  اإلى 
حتوي  التي  الأط��ع��م��ة  لأه��م  وال��ت��ط��رق  وامل��ع��ادن،  الفيتامينات  م��ن  احتياجاته  جميع 
ح�ساب  بكيفية  التعريف  ال��زي��ارة  ت�سمنت  ال�سرورية.كما  الفيتامينات  م��ن  العديد 

ال�سعرات احلرارية وكتلة اجل�سم لتفادي العديد من امل�ساكل اجل�سدية 

طالبات علوم رفيدة
يزرن ذوي القدرات الخاصة

نادية الخثعمي
لرعاية  اجلنوب  مركز  اإل��ى  ميدانية  زي��ارة  رفيدة  باأحد  والآداب  العلوم  كلية  نظمت 
باإ�سراف وحدة خدمة املجتمع وبالتعاون مع طالبات ق�سم الريا�سيات  باأبها  املعوقني 
اخل��ارج��ي  املجتمع  م��ع  احل��واج��ز  ك�سر  ب��ه��دف  وذل���ك  بينكم«،  »�سعادتي  م�سمى  حت��ت 
احلياة  يف  احل��ق  لها  اإن�سانية  فئة  ب�سفتها  اخلا�سة  الحتياجات  ب��ذوي  والع����رتاف 
العجز، وذلك ل�ستعادة ثقتهم  القدرة ولي�ص  اأ�سا�ص  التعامل معها على  الكرمية، ويف 
لذوي  م�سابقات  اإق��ام��ة  منها:  الفقرات  من  العديد  ال��زي��ارة  خ��ال  ومت��ت  باأنف�سهم. 

الحتياجات اخلا�سة وال�ستماع لأنا�سيدهم.
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طالبنا
قضية

تأخير صرف المكافآت يعرض الطالب للحرج 
عبدالعزيز رديف

ي��ع��ت��م��د ط����اب اجل���ام���ع���ة ب�����س��ك��ل كبري 
ع��ل��ى م��ك��اف��اآت��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة يف ق�����س��اء 
م�����س��ت��ل��زم��ات��ه��م ال��درا���س��ي��ة، م��ث��ل اق��ت��ن��اء 
اإلى  اإ�سافة  والكتب،  وامل��راج��ع  امل��ذك��رات 
ق�����س��اء ح��وائ��ج��ه��م م���ن ه����ذه امل���ك���اف���اأة، 
م��وا���س��ات��ه  يف  عليها  يعتمد  فالبع�ص 

م��ن واإل���ى اجل��ام��ع��ة، وك��ذل��ك ه��ن��اك من 
�سكنية،  اإي��ج��ارات  دف��ع  يف  منها  ي�ستفيد 
بالنفع  تعود  التي  الأوج���ه  من  والعديد 
ع���ل���ى ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي يف م�����س��ريت��ه 
وا�ستياء  تذمرا  اأن هناك  اإل  الأكادميية، 
ك��ب��ريا م��ن ق��ب��ل ط���اب اجل��ام��ع��ة حيال 
توؤثر  اآثار جانبية  ملا لذلك من  تاأخرها، 
���س��ل��ب��ا يف م�����س��ت��وى حت�����س��ي��ل��ه��م ال��ع��ل��م��ي 

عبئا  ي�سكل  تاأخريها  واأن  مكافاأته،  على 
كبريا يف حياته الجتماعية والأكادميية، 
وق�����ال»رغ�����م ���س��ك��ن��ي، وهلل احل����م����د، م��ع 
اأه���ل���ي، ف����اإن ت���اأخ���ري ���س��رف امل���ك���اف���اأة له 
اجلامعة  يف  و�سعي  على  ال�سلبية  اآث���اره 
م�سدر  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  بحكم  وخ��ارج��ه��ا، 
دخ�����ل يل، اأ������س�����رف م���ن���ه ع���ل���ى ال��ك��ث��ري 
م���ن امل�����س��ت��ل��زم��ات م��ث��ل ����س���راء امل���ذك���رات 

احلياة  تتطلبها  التي  امل�ساريف  وب��اق��ي 
اجلامعية«.

إجبار واقتراض
والرتجمة،  اللغات  بكلية  الطالب  واأ�سار 
تاأخري �سرف  اأن  اإل��ى  ه��ادي،  عبدالعزيز 
املكافاأة يجره على القرتا�ص من اأهله 

وزمائه.

اأ�سبحت  املكافاأة  اأن  »بحكم  واأ�ساف 
خاله  من  ال��ذي  الوحيد  دخلي  م�سدر 
ف��اإن  ال��ي��وم��ي��ة،  ح��اج��ات��ي  ق�ساء  ميكنني 
ت���اأخ���ريه���ا ي���ج���رين ع���ل���ى الق����رتا�����ص 
حتى  اأو  مذكرة  اأو  كتاب  �سراء  اأج��ل  من 
���س��ح��ن ج�����وايل، وك���ذل���ك اأ����س���رف منها 
ع��ل��ى م��وا���س��ات��ي م��ن واإل����ى اجل��ام��ع��ة«، 
امل��ك��اف��اأة عن  ت��اأخ��ري �سرف  اأن  اإل��ى  لفتا 

على  اعتيادهم  بحكم  وذل���ك  واملعي�سي، 
ن��زول��ه��ا يف وق����ت حم����دد م���ن ك���ل ���س��ه��ر، 
ولكن يف الآونة الأخرية اختلفت مواعيد 

�سرفها.

عبء كبير
واأو�سح الطالب بكلية اللغات والرتجمة، 
كبري  ب�سكل  يعتمد  اأن���ه  ال�����س��ه��ري،  عمر 
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طرق عملية لتوفير المال
�سواء  الأ�سخا�ص  من  العديد  يحر�ص 
ك��ان��وا ط���اب م��دار���ص اأو ج��ام��ع��ات اأو 
م��وظ��ف��ني وح��ت��ى رب����ات ال��ب��ي��وت، على 
ت��وف��ري الأم�����وال اخل��ا���س��ة ب��ه��م، ولكن 
كثريا منهم يعاين �سعوبة يف التوفري، 
الأف�سل  تعد  طرقا  هناك  اأن  جاهلني 

لتوفري املال.

أفضل الطرق للتوفير
يف  امل�ستهلكة  ال��ن��ق��ود  ت��وف��ري   •
طريق  عن  ال�سخ�سية  املوا�سات 
غ��ري  امل�������س���اف���ة  ك���ان���ت  اإذا  امل�������س���ي 
امل��وا���س��ات  ا�ستخدام  اأو  ط��وي��ل��ة، 

العامة ذات التكلفة املنخف�سة.
الهواتف  تطبيقات  ا�ستخدام   •
بدل  لات�سال  احلديثة  الذكية 
اإذ  اخللوية،  املحمول  �سبكات  من 
اإن هذه التطبيقات توفر خدمات 
اإر�سال الر�سائل واملكاملات املجانية 

عر النرتنت.
التي  ال�سخ�سية  العادات  • تغيري 

ت�سبب املزيد من �سرف املال. 
ال���ن���وادي  يف  ال�����س����رتاك  • عدم 
ال����ري����ا�����س����ي����ة والع�����ت�����م�����اد ع��ل��ى 
الن���رتن���ت مل��م��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة يف 

املنزل اأو ممار�سة ريا�سة امل�سي.

املاب�ص  ���س��رك��اء  ع��ن  • التوقف 
مل��واك��ب��ة  ال���ع���امل���ي���ة  امل�����ارك�����ات  ذات 
�سراء  الإ���س��راف يف  وع��دم  املو�سة 

املاب�ص.
املنزلية  الطعام  وجبات  • تناول 

بدل من الذهاب الى املطاعم.
العامة  املكتبات  اإل���ى  • الذهاب 
ل�ستعارة الكتب بدل من �سرائها.

غري  املنزلية  الأدوات  • ا�ستعارة 
ال�سرورية من اجلريان بدل من 

�سرائها.
امل��واد  ���س��راء  يف  الإ���س��راف  • عدم 

الغذائية من املتاجر.

اأزمة كبرية لدى  موعدها املحدد ي�سبب 
ملا  منهم،  املغرتبني  وبخا�سة  ال��ط��اب، 
للمكافاأة من دور مهم يف دعم م�سريتهم 

التعليمية.

موعد ثابت
اأم�����ا ن���اي���ف ���س��ل��ي��ف، م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
اأنه يجب حتديد  الإداري��ة واملالية، فاأكد 
م��وع��د ث��اب��ت ل�سرف امل��ك��اف��اأة واع��ت��م��اده 
ليت�سنى للطالب اإجناز مهامه ال�سخ�سية 

والأكادميية ب�سكل ثابت.
اأن��ن��ا  ع��ل��ى  اهلل  ن��ح��م��د  »اأول،  وق����ال 
اأب���ن���اء ه����ذا ال���وط���ن امل��ع��ط��اء ال�����ذي من 
خ����ريه ي��ت��م ���س��رف م���ك���اف���اآت م��ال��ي��ة لنا 
يف  لنا  عونا  تكون  م�ستلزماتنا،  لق�ساء 
من  الكثري  بعك�ص  التعليمية،  م�سريتنا 
التي يقوم فيها الطالب  ال��دول املجاورة 
بدفع ر�سوم التعليم اجلامعي من ح�سابه 
اأنه مع عطاء هذا  اإلى  اخلا�ص«، م�سريا 
هذه  تقدير  الطاب  على  يجب  الوطن 
النعمة و�سكر اهلل عليها، ويف املقابل على 
امل�����س��وؤول م��راع��اة م��دى ح��اج��ة الطاب 

اإليها وعدم تاأخريها دون �سبب مقنع.

حاجة ماسة
واأ����س���ار ن����واف ���س��ع��ي��د، م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإداري����ة وامل��ال��ي��ة، اإل��ى اأن هناك م��ن هم 
تاأخريها  واأن  للمكافاأة،  ما�سة  حاجة  يف 
ي�����س��ك��ل ل��ه��م ع��ائ��ق��ا ك���ب���ريا يف ح��ي��ات��ه��م 
اليومية، مما يوؤثر �سلبا على حت�سيلهم 

العلمي.
 وت�������اب�������ع »ه�������ن�������اك ال�����ك�����ث�����ري م���ن 
امل���غ���رتب���ني يف اجل���ام���ع���ة ت���ع���د امل���ك���اف���اأة 
م�����س��در دخ��ل��ه��م ال��وح��ي��د، ف��م��ن خالها 
اإ���س��اف��ة  ال�سكنية،  الإي���ج���ارات  ي��دف��ع��ون 
الأكادميية،  وامل�ستلزمات  املوا�سات  اإلى 

وتاأخريها يجعلهم يف ماأزق مادي ب�سببه 
قد يرتاجع حت�سيلهم العلمي«.

تساؤل
ق�سم  م���ن  رب���ي���ع،  اآل  حم��م��د  وت�������س���اءل 
نزول  موعد  تفاوت  �سبب  عن  املحا�سبة، 
املكافاأة، وقال »يف الآونة الأخرية، تفاوتت 
م��واع��ي��د ���س��رف امل��ك��اف��اأة م��ن دون �سبب 

وا�سح يرر تاأخريها، مع العلم باأن ذلك 
الدرا�سي،  الف�سل  بداية  واف��ق  التاأخري 
وهو الوقت الذي يحتاج فيه الطالب من 
اأجل �سراء املذكرات املراجع لبداية ف�سل 

درا�سي جيد«.
واأ�ساف »اأ�سبح الطالب ل يعلم هل 
وذلك  ل،  اأم  ال�سهر  مكافاأة  له  �ست�سرف 
النف�سي  القلق  م��ن  �سيئا  ل��ه  ي�سبب  مم��ا 

ح�����ول �����س����راء م�����س��ت��ل��زم��ات��ه ال���درا����س���ي���ة 
وغريها من امل�ساريف اليومية«.

تأثير واضح
واأك����د خ��ال��د احل��ب��اب��ي، م��ن ط���اب ق�سم 
له  امل��ك��اف��اأة  ت��اأخ��ري  اأن  اأي�����س��ا،  املحا�سبة 
ت��اأث��ري وا���س��ح وم��ل��م��و���ص ع��ل��ى حت�سيله 
العلمي، وقال »عند تاأخر املكافاأة تتعطل 

+ 
ق

فا
آ

اإجنازها  اعتدنا  التي  الأم��ور  الكثري من 
وكذلك  املذكرات  �سراء  ب�سيء منها مثل 
املتطلبات  م��ن  وال��ك��ث��ري  ���س��ي��ارت��ن��ا  وق���ود 
ال��ي��وم��ي��ة ال���ت���ي ي�����س��رف ال���ط���ال���ب من 
اأن مبلغ  اإل����ى  امل��ك��اف��اأة ع��ل��ي��ه��ا«، م�����س��ريا 
املكافاأة لي�ص باملبلغ العايل ولكن الطالب 
يف  مهمة  مل�ستلزمات  يخ�س�سه  اجلامعي 

حياته اجلامعية.

مغترب
العلوم  بكلية  الطالب  اأو�سح  جهته،  من 
الإدارية واملالية، معاذ قبيل، اأنه مغرتب 
عن اأهله من اأجل حتقيق حلمه وتعليمه 
حياته  يف  اعتماده  اأن  م��وؤك��دا  اجلامعي، 
اليومية ب�سكل رئي�سي قائم على املكافاأة، 
امل��ك��اف��اأة ي�سبب يل  وق��ال »ت��اأخ��ري �سرف 
بحكم  وذل��ك  زمائي،  بني  كبريا  حرجا 
ق�ساء  يف  رئي�ص  ب�سكل  عليها  اع��ت��م��ادي 

م�ستلزماتي الدرا�سية.
 اإ������س�����اف�����ة اإل��������ى اإي������ج������ار ال�����س��ك��ن 
وم�ساريف املوا�سات ووجبة الإفطار يف 
التي  امل�ستلزمات  من  والعديد  اجلامعة، 
ت�ساعدين املكافاأة يف ق�سائها«، لفتا اإلى 
املكافاآت  تاأخري �سرف  اأن��ه يجب مراعاة 
ن��ظ��را لع��ت��م��اد ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ط��اب 
والكتب  املذكرات  عليها يف عملية توفري 

واملراجع.

تقسيط سيارة
ويف ال�سياق نف�سه، اأو�سح الطالب هيف 
التحق  اأن��ه  املحا�سبة،  ق�سم  م��ن  ال��ف��رد، 
ب��اجل��ام��ع��ة ب��ع��ي��دا ع��ن م��ق��ر �سكن اأه��ل��ه 
باأكرث من 300 كم، مما جعله يبحث عن 
�سكن مع عدد من اأبناء منطقته بالقرب 

من اجلامعة.
وجميع  اأن���ا  اهلل  ب��ع��د  »نعتمد  وق���ال 
املالية،  اجل��ام��ع��ة  م��ك��اف��اآت  على  زم��ائ��ي 
وتاأخريها يوقعنا يف حرج كبري، وبخا�سة 
بالإ�سافة  ال�سكن  اإيجار  منها  ندفع  اأننا 
من  وغريها  الدرا�سية  م�ستلزماتنا  اإل��ى 
اليومية لكوننا بعيدين عن  ال�سروريات 
تق�سيط  لديه  ب��اأن  الفرد  واأ���س��ار  اأ�سرنا«. 
امل��ك��اف��اأة  م��ن  ي��ق��وم بدفعه  �سهري  ���س��ي��ارة 
وتاأخريها دون �سبب يعد تعطيا لكثري 

من اأمور حياته اليومية

عمر ال�سهريحممد اآل ربيععبدالعزيز هادي معاذ قبيلنايف خليف نواف �سعد

يف  ال���ت���وف���ري  ح�������س���اب���ات  • فتح 
ال���ب���ن���وك لدخ������ار امل������ال، ك��م��ا اأن���ه 
ل��ل��م��دخ��ري��ن ف��وائ��د مالية  ي��وف��ر 

على الأموال املدخرة.
الكهربائي  ال�ستهاك  • تقليل 
ع���ن ط���ري���ق ا���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة 
الطاقة  �سحب  ذات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

القليل.
ه��ذه  ويف  ل��ل�����س��ف��ر:  امل�����ال   توفري 
احل��ال��ة يكون ال��ه��دف م��ن توفري امل��ال 
اأو ق�����س��اء  ال��ت�����س��ل��ي��ة وال���رف���اه���ي���ة  ه���و 
داخلية  رح���ات  يف  �سخ�سية  ع��ط��ات 

وخارجية.
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مغردون

سارة القحطاني 

قبيل  وذلك  مميزة،  ختامية  حلقة  �ضمن   ،MBC1 على  »الثامنة«  برنامج  جمهور  ال�ضريان  داود  وّدع 
انتقاله اإلى مهمة اإعالمية جديدة، وبعد م�ضرية م�ضرفة للربنامج متثلت يف تقدمي ٩٨٣ حلقة خالل 

�ضت �ضنوات توجت بالنجاح وبالثناء من اجلميع، ح�ضب مراقبني.
وتفاعل مغردون مع ها�ضتاق #وداعا_داود_ال�ضريان. وقال نائب رئي�س حترير الثامنة نواف 
الع�ضياين يف تغريدة له »عملت مع #داود_ال�ضريان  يف اأكرث من برنامج، الثانية مع داود على اإذاعة
mbc fm ، وبرنامج ال�ضريان، وبرنامج الثامنة، جميعها كانت مراحل تعليمية ا�ضتفدت منها الكثري، 
�ضعيد جدا باخلطوة املقبلة لأبو حممد، وحزين لأنني تعودت كل يوم اأن اأ�ضتمع ل�ضخ�س حمب لهذه 

املهنة ولفريقه.  �ضكرا داود«.
ال�ضديق#داود_ال�ضريان ،  عرفت  »منذ  الهتالن  �ضليمان  املذيع  قال  جهته  من 
لالإعالم  كبري  مك�ضب  حممد  اأب��و  ملهمة.  وجتربة  ق��دوة  عندي  ي�ضكل  وه��و 
التوفيق  »كل  الن�ضوان  عمر  املذيع  وق��ال  جميعًا«.  لنا  للوطن،  ال�ضعودي، 
ال�ضكر  وكل  الكثري  منك  تعلمنا  للمدر�ضة#داوود_ال�ضريان .  وال�ضكر 
لفريق العمل الذي اأفخر بالعمل معه يف يوم ما«. ويرى املراقبون اأن  
اأهم برنامج تلفزيوين يبث هموم املواطنني،  رحيل ال�ضريان  من 
يبقى  ولكن  الأه��ايل،  من  كثري  على  احلزن  من  غيمة  ي�ضكل 

العزاء يف اأن القادم لل�ضريان اأف�ضل.

مغردون: وداعا_داود_الشريان

الغفيلي لـ »آفاق«:  40 ألف مرشح لجائزة_اإلعالم_الجديد في 5 أيام
والإع�������ام  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
 » يد جلد ا _ م عا لإ ا _ ة ئز جا # «
اح���ت���ف���اء ب��امل��ح��ت��وى ال����ه����ادف والأث�����ر 
الإيجابي الذي �سنعه اأبناء الوطن  يف 
�سبكات التوا�سل الجتماعي املختلفة.
ال��دك��ت��ور  الإع����ام  وزي���ر   وطالب 
ع����واد ال���ع���واد، م���ن خ���ال ح�����س��اب��ه يف 
تويرت، بامل�ساركة يف امل�سابقة برت�سيح 

كل من ي�ستحق الفوز  باجلائزة.
وقد احتفى املغردون بهذه اللفتة 
مبا�سرا  ودعما  ت�سجيعا  اإياها  عادين 
م��ن ال�����وزارة ل��ك��ل م��ن ل��دي��ه حمتوى 

هادف وبناء.
با�سم  املتحدث  اأو�سح  جانبه  من 

ل�  ت�سريح  الغفيلي يف  ه��اين  ال���وزارة، 
»اآفاق« باأن الرت�سيح للجائزة يتم من 
خ��ال ا���س��ت��م��ارة اإل��ي��ك��رتون��ي��ة حتتوي 
ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة مل��ع��رف��ة م���دى الإ���س��اف��ة 
من  حم��ت��واه  يف  املر�سح  يقدمها  التي 
التقدمي  وج��ودة  الطرح  اأ�سالة  حيث 
وج��م��ال��ي��ة الأ����س���ل���وب، م���ع ال��و���س��ع يف 
اأن م����دى الن��ت�����س��ار وع���دد  الع���ت���ب���ار 
املحتوى  من  وامل�ستفيدين  املتاأثرين 
ال����ذي ي��ق��دم��ه امل���ر����س���ح، ���س��ي��ك��ون من 

�سمن معايري اختيار الفائزين.
الغفيلي  ق���ال  ال�����س��واب��ط،  وع���ن 
الإيجابيني  باملوؤثرين  تعنى  »اجلائزة 
من  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف 

ان��ت�����س��ار الأث����ر: ع���دد امل��ت��اأث��ري��ن 
وامل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م����ن امل���ح���ت���وى 
خال  م��ن  املر�سح  قدمه  ال��ذي 

ال�سبكات الجتماعية.
ه��ذه اجلائزة  اأن  الغفيلي  وذك��ر 
املحتوى  �سناع  ت�سجيع  اإل��ى  تهدف 
واملوؤثرين يف اململكة على الإ�سهام يف 
ي�سهم  ال��ذي  الهادف  املحتوى  اإث��راء 
بالإ�سافة  املجتمع،  ورق��ي  تطور  يف 
اإل����ى ج���ذب اه��ت��م��ام م��ت��اب��ع��ي م��واق��ع 
املحتوى  نحو  الجتماعي  التوا�سل 
ت�سليط  ب��ج��ان��ب  وامل���ف���ي���د،  ال���ه���ادف 
التي  الوطنية  امل��واه��ب  على  ال�سوء 
اأ����س���ي���ا ذا ج����ودة  ت���ق���دم حم���ت���وى 

ي�����س��ه��م يف حت�����س��ني ح���ي���اة الأف�������راد 
وتو�سيع املعارف وتطوير ال�سلوكيات 

واملهارات.
اأن عدد الرت�سيحات يف   وك�سف 
الأي���ام اخلم�سة الأول���ى جت���اوزت 40 

األف مر�سح للجائزة.
»بعد  ق��ال  الرت�سيح  اآل��ي��ة  وع��ن 
هناك  �سيكون  الرت�سيحات  مرحلة 
مرحلة حتكيم الرت�سيحات وتطبيق 
امل��ع��اي��ري م��ن خ���ال جل��ن��ة خمت�سة 
وم�����س��ت��ق��ل��ة م���ك���ون���ة م����ن اأك������رث م��ن 
يف  متخ�س�سني  ���س��ع��ودي��ا  ���س��اب��ا   20

جمالت خمتلفة«.
وق�������������ال »ن��������ظ��������را ل������اإق������ب������ال 

وع��دد  اجل��ائ��زة  م��وق��ع  على  ال�سديد 
ال��رت���س��ي��ح��ات ال���ت���ي و���س��ل��ت خ��ال 
يكون  �سوف  املا�سية،  القليلة  الأي��ام 
ه���ن���اك اأك�����رث م���ن ف���ائ���ز ب���اجل���ائ���زة، 
و���س��وف ي��ح��دد ال��ع��دد ال��ن��ه��ائ��ي بعد 

انتهاء مرحلة الرت�سيح«. 
الرئي�سي  »ال��ه��دف  اأن  واأ���س��اف 
م����ن اجل����ائ����زة ه����و ت���ك���رمي اأب��ن��ائ��ن��ا 
احل��ري�����س��ني ع��ل��ى اإث�������راء امل��ح��ت��وى 
اأن الهدف  اإل���ى  اإ���س��ارة  ال���ه���ادف«، يف 
ل��ي�����ص م���ادي���ا  يف الأ����س���ا����ص، ك��ا���س��ف��ا 
احلفل  يف  الفائزين  تتويج  يتم  اأن��ه 
اجلوائز  جميع  اإع��ان  مع  اخلتامي 

يف 28 دي�سمر املقبل.

اأب���ن���اء امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة«، 
على ثاثة  تعتمد  اجلائزة  اأن  موؤكدا 
م��ع��اي��ري رئ��ي�����س��ي��ة يف الخ���ت���ي���ار، وه��ي 

كالآتي:
ع����م����ق الأث������������ر: م�������دى ال����ت����اأث����ر 
ب��الأث��ر  ويقا�ص  امل��ق��دم  باملحتوى 
الإي���ج���اب���ي ال�����ذي ت���رك���ه امل��ر���س��ح 
واملعارف  واملفاهيم  ال��ع��ادات  على 

وامل�ساعر.

م�ستوى الإث��راء: حجم الإ�سافة 
املحتوى  املر�سح من  التي قدمها 
الأ���س��ي��ل، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ج��ودة 

التقدمي وجمالية الأ�سلوب.
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عبداهلل زارب

�ساحة  اإيل  الإل��ك��رتوين  الف�ساء  مع حتول 
ل��ل��ت��ف��اع��ات ال���دول���ي���ة، ب����رز ال���ع���دي���د من 
التوظيفية له، �سواء على �سعيد  الأمن��اط 
اأو  امل��دن��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات  ال���س��ت��خ��دام��ات 
الف�ساء  ال��ذي جعل هذا  الأم��ر  الع�سكرية، 
جمال لل�سراعات املختلفة، �سواء للفاعلني 
من الدول اأو غري الدول حليازة اأكر قدر 

من النفوذ والتاأثري ال�سيراين.
يف ه�����ذا ال�������س���ي���اق، ت���ب���ل���ورت ظ���اه���رة 
 ،Cyber Wars ال�����س��ي��ران��ي��ة«  »احل�����روب 
ال���ت���ي ات�����س��م��ت ب��خ�����س��ائ�����ص خم��ت��ل��ف��ة عن 
ن��ظ��ريات��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، م��ن ح��ي��ث طبيعة 
والتاأثريات  والفواعل،  العدائية،  الأن�سطة 
يف بنية الأمن العاملي. وعرت تلك احلرب 
عن منطني من القوة )الناعمة وال�سلبة( 
الف�ساء  يف  التفاعات  توظيف  عملية  يف 
ال��ق��درات  تنامي  يعك�ص  مم��ا  الإل���ك���رتوين، 
وال���ت���ه���دي���دات امل��ت�����س��اع��دة لأم�����ن ال��ب��ن��ي��ة 

التحتية الكونية للمعلومات.
ويتعلق م�سمون احلرب الإلكرتونية 
بالتطبيقات الع�سكرية للف�ساء ال�سيراين، 
حيث تعني -يف اأحد تعريفاتها- قيام دولة 
اأو ف���واع���ل م���ن غ���ري ال�����دول ب�����س��ن ه��ج��وم 
اأو م��ن قبل  اإط����ار م��ت��ب��ادل،  اإل���ك���رتوين يف 
طرف واحد. وبرغم ذيوع م�سمي “احلرب 
الإلكرتونية” اإعاميا، فاإنه يعد م�سطلحا 
ر�سد  على  مق�سورا  بالأ�سا�ص  ك��ان  قدميا 
الت�����س��ال،  اأن��ظ��م��ة  على  الت�سوي�ص  ح���الت 
يك�سف  بينما  الإن�����ذار،  واأج��ه��زة  وال�����رادار، 
ال���واق���ع ال���راه���ن يف ال��ف�����س��اء الإل���ك���رتوين 
دخول �سبكات الت�سال واملعلومات اإلى بنية 

وجمال ال�ستخدامات احلربية.
للحرب،  التقليدي  للمفهوم  ووف��ق��ا 
ف��اإن��ه��ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام اجل��ي��و���ص 
حلالة  وا���س��ح  اإع���ان  وي�سبقها  النظامية، 
تبدو  بينما  قتال حم��دد،  وميدان  احل��رب، 
حمددة  غري  الإلكرتوين  الف�ساء  هجمات 
املجال، وغام�سة الأهداف، لكونها تتحرك 
عر �سبكات املعلومات والت�سالت املتعدية 
للحدود الدولية، اإ�سافة اإلى اعتمادها على 

ت��ائ��م طبيعة  ج��دي��دة  اإل��ك��رتون��ي��ة  اأ�سلحة 
اإذ  املعلومات،  لع�سر  التكنولوجي  ال�سياق 
يتم توجيهها �سد املن�ساآت احليوية، اأو د�سها 

عن طريق عماء لأجهزة ال�ستخبارات.
وبدا اأن الأعمال العدائية يف الف�ساء 
باحلرب،  و�سفها  يتم  مل  اإن  الإل��ك��رتوين، 
اإط����اق م�سمي الإره�����اب ع��ل��ي��ه��ا. ول  ي��ت��م 
ي��ح��م��ل ه���ذا الأم�����ر ت��ق��ي��ي��م��ا اأخ��اق��ي��ا لها 
الهجمات  ع��ن طبيعة  تعبري  ه��و  م��ا  ب��ق��در 
الإل���ك���رتون���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة، وط�����رق ح��دوث��ه��ا. 
ف��ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���رتوي���ع، 
اأو حتى  امل�سدر،  اخل��وف، وجمهولية  وب��ث 
التي  الكيفية  اأو  للخ�سائر،  الفعلي  احلجم 

متت بها.

الحرب غير المتكافئة
ال��ع��دائ��ي��ة  الأع����م����ال  ت��ل��ك  ت���دخ���ل   اأي�سا، 
يف اإط�����ار »احل�����رب غ���ري امل��ت��ك��اف��ئ��ة«، ل��ك��ون 
الطرف الذي يتمتع بقوة هجومية، ويبادر 
النظر  بغ�ص  الأق�����وى،  ه��و  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
التقليدية،  الع�سكرية  ق��درات��ه  حجم  ع��ن 
الأم�������ر ال������ذي ي����وؤث����ر يف ن���ظ���ري���ات ال�����ردع 
ال�سرتاتيجي، بخاف اأن عدم القدرة على 
اأو  املدنية  املن�ساآت  ا�ستهداف  بني  التمييز 
الإلكرتونية  احلرب  هجمات  يف  الع�سكرية 

ي�سعب من فر�ص حماية دولية.
وي��ت��وق��ف ا���س��ت��خ��دام م�����س��ط��ل��ح��ات، ك� 
الأع��م��ال  »الإره�����اب«، لو�سف  اأو  »احل���رب« 
ال���ع���دائ���ي���ة الإل����ك����رتون����ي����ة ع���ل���ى ط��ب��ي��ع��ة 
توظيفها  وم���دي  ال�����س��ي��ا���س��ي،  ال���س��ت��خ��دام 

دعائيا بني الدول.
ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، و���س��ف��ت اإي����ران 
هجوم فريو�ص »�ستاك�سنت«، الذي تعر�ست 
بينما  اإره��اب��ي،  باأنه عمل  ع��ام 2010،  له يف 
عّدت الوليات املتحدة الهجوم الإلكرتوين 
على �سركة »�سوين بيكت�سرز« يف عام 2014 

اإرهابا اإلكرتونيا متار�سه كوريا ال�سمالية.

دواعي امكانية
بروز حروب سيبرانية

بالف�ساء  ال��ع��امل  ارت��ب��اط  ت��زاي��د   )1 
الإل��ك��رتوين، الأم��ر ال��ذي ات�سع معه 

خطر تعر�ص البنية التحتية الكونية 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ل��ه��ج��م��ات اإل��ك��رتون��ي��ة، 
ف�����س��ا ع����ن ا����س���ت���خ���دام���ه م����ن ق��ب��ل 
وبخا�سة  ال���دول،  غ��ري  م��ن  الفاعلني 
اجلماعات الإرهابية لتحقيق اأهدافها 

التي تنال من الأمن القومي للدول.
 2( تراجع دور الدولة يف ظل العوملة 
وان�����س��ح��اب��ه��ا م���ن ب��ع�����ص ال��ق��ط��اع��ات 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مل�����س��ل��ح��ة ال��ق��ط��اع 

اخلا�ص. 
اأدوار  ت�����س��اع��دت  ع��ي��ن��ه،  ال���وق���ت  يف 
ال���������س����رك����ات م����ت����ع����ددة اجل���ن�������س���ي���ات، 
جم�����ال  يف  ال�����ع�����ام�����ل�����ة  وب�����خ�����ا������س�����ة 
موؤثرا  فاعا  ب�سفتها  التكنولوجيا، 
يف ال��ف�����س��اء الإل�����ك�����رتوين، ل���س��ي��م��ا 
م���ع ام��ت��اك��ه��ا ق�����درات ت��ق��ن��ي��ة ت��ف��وق 

احلكومات.
 3( ن�����س��وء من��ط ج��دي��د م��ن ال�����س��رر 
الإل��ك��رتون��ي��ة  الهجمات  خلفية  على 
دون  لأخ���رى،  دول���ة  ت�سببه  اأن  ميكن 
اأرا�سيها،  اإلى  احلاجة للدخول املادي 
وذل���ك ب��ع��د اأن ت��زاي��د اع��ت��م��اد ال���دول 
جميع  يف  الإلكرتونية  الأنظمة  على 
من�ساآتها احليوية جعل هذه الأخرية 
ل��ه��ا من  مل��ا  امل�����زدوج،  ع��ر���س��ة للهجوم 
متداخلة،  وع�سكرية  م��دن��ي��ة  ���س��م��ات 
التكنولوجية  ال���ث���ورة  اأن  وب��خ��ا���س��ة 
اأخرى  ث��ورة  عنها  احلديثة متخ�ست 
يف املجالت الع�سكرية، وتطور تقنيات 

احلرب.
ال�سيرانية،  احل��روب  تكلفة  قلة    -3
فقد  التقليدية،  بنظرياتها  مقارنة 
يعادل  مبا  اإلكرتوين  هجوم  �سن  يتم 
ت��ك��ل��ف��ة دب����اب����ة، م����ن خ�����ال اأ���س��ل��ح��ة 
ب�سرية،  ومهارات  جديدة،  اإلكرتونية 
يتم  ق��د  الهجوم  ه��ذا  اأن  على  ع���اوة 
اأم  اأك��ان وقت �سلم،  يف اأي وق��ت، �سواء 
تنفيذه  يتطلب  ول  اأزم����ة،  اأم  ح���رب، 

�سوي وقت حمدود.
اإل��ى  ال�سيرانية  احل���روب  4( حت��ول   
املعلومات  يف  ال��ت��اأث��ري  اأدوات  اإح����دى 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف م�����س��ت��وي��ات وم��راح��ل 

ال�سراع املختلفة، �سواء على ال�سعيد 
ال�سرتاتيجي، اأو التكتيكي العملياتي 
هذه  يف  �سلبي  ب�سكل  ال��ت��اأث��ري  ب��ه��دف 

املعلومات، ونظم عملها.
ال��ف�����س��اء الإل���ك���رتوين  ت��وظ��ي��ف   )5 
يف ت��ع��ظ��ي��م ق����وة ال�������دول، م���ن خ��ال 
ت���اأث���ري يف  اأو  ت��ف��وق  اأو  م��ي��زة  اإي���ج���اد 
ما  ظهر  وبالتايل  املختلفة،  البيئات 
ال�سيرانية«  »ال�سرتاتيجية  ي�سمي 
القدرة على  اإلى  ت�سري  والتي  للدول، 
للت�سغيل  القدرات  وتوظيف  التنمية، 
ال���ف�������س���اء الإل�������ك�������رتوين، وذل����ك  يف 
ب���الن���دم���اج وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل��ج��الت 
دعم  اأو  لتحقيق  الأخ��رى  العملياتية 
القوة  ع��ر عنا�سر  الأه����داف،  اإجن���از 

القومية.
والتهديدات  املخاطر  ت�ساعد  اأدي   )6
يف ال��ف�����س��اء الإل����ك����رتوين اإل����ى ب���روز 
ت��ن��اف�����ص ب���ني ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
جم����ال الأم�����ن الإل����ك����رتوين ب��غ��ر���ص 
ت��ع��زي��ز اأ����س���واق الإن���ف���اق ال��ع��امل��ي على 
ال�سيرانية  التحتية  ال��ب��ن��ي  ت��اأم��ني 
فاعلني  ب��روز  اإل��ى  بالإ�سافة  ل��ل��دول، 
املنظمة  �سبكات اجلرمية  اآخرين من 

والقرا�سنة، وغريهم.
7( ات�����س��اع ن��ط��اق خم��اط��ر الأن�����س��ط��ة 
ال��ع��دائ��ي��ة ال��ت��ي مي��ار���س��ه��ا ال��ف��اع��ل��ون، 
���س��واء م��ن ال���دول اأو م��ن غ��ري ال��دول 
ال�����س��ي��ران��ي��ة. ف��ق��د ت�سن  يف احل����رب 
ال����دول ال��ه��ج��م��ات الإل��ك��رتون��ي��ة عر 
قد  كما  والدفاعية،  الأمنية  اأجهزتها 
اأو موالني  اإلى جتنيد قرا�سنة،  تلجاأ 
اأي  دون  اخل�سوم،  �سد  ل�سن هجمات 

ارتباط ر�سمي. 
وب����رغ����م ع������دم ت���ط���وي���ر اجل���م���اع���ات 
الإره��اب��ي��ة، كفاعل م��ن غ��ري ال���دول، 
ل��ق��درات��ه��ا يف احل�����رب ال�����س��ي��ران��ي��ة، 
الناعمة على  القوة  مقارنة مبمار�سة 
الأف��ك��ار  لن�سر  الإل���ك���رتوين  الف�ساء 
على  م��وؤ���س��رات  هناك  ف��اإن  املتطرفة، 
اح���ت���م���ال ت���ط���وي���ر ت���ل���ك اجل���م���اع���ات 

لقدراتها الهجومية م�ستقبا.

أهمية األسلحة االلكترونية
عسكريا

�سباق  العامل  دخ��ول  م�سكلة  تبقي  لكن 
 Cyber Arms ال�����س��ي��راين  ال��ت�����س��ل��ح 
الأ�سلحة  Race  يف حتديد ماهية تلك 
التي ميتلكها الآخ��رون، حيث ل ميلك 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ق�����درة ���س��ري��ع��ة على 
ال��ت��دخ��ل لح��ت��وائ��ه��ا، ول ي��وج��د جمال 
مثل  مراقبة،  كاآلية  التفتي�ص  لتفعيل 

حالة الأ�سلحة النووية.
ال���ق���درات  ب��ن��اء  واإن ك��ان��ت ع��م��ل��ي��ة 
الأ�����س����ل����ح����ة  ال����ع���������س����ك����ري����ة يف جم��������ال 
الإل���ك���رتون���ي���ة ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ر 
اإل���ى  ال�����س��ع��ي  اأول،  م��ن��ه��ا:  اأ����س���ا����س���ي���ة، 
امتاك التكنولوجيا، واأنظمة احلماية، 
على  تعمل  هجومية  ق����درات  وت��ط��وي��ر 
تطوير  وثانيا  التقني،  التفوق  حتقيق 
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النظرية السيبرانية
..توظيف الفضاء اإللكتروني
في تعظيم قوة الدول  

نظريات علمية

أنماط الحروب السيبرانية
الباردة  ال�سيرانية  احل��رب  الأول:  النمط 
ا���س��ت��خ��دام  ف��ي��ه��ا  وي��ت��م  ال�����س��دة،  منخف�سة 
الف�ساء الإلكرتوين ب�سفتها �ساحة لل�سراع 
عن  النمط  ه��ذا  وي��ع��ر  ال�����س��دة.  منخف�ص 
امل��ت��ن��ازع��ني،  ال��ف��اع��ل��ني  ب��ني  ���س��راع م�ستمر 
وقد يكون ذا طبيعة ممتدة، ودائمة الن�ساط 
العدائي اأو غري ال�سلمي، بخاف اأنه عميق 
اجلذور ومتداخل، وله نواح متعددة ثقافية، 

اأو اقت�سادية، اأو اجتماعية.
وعادة ما يتم اللجوء اإلى القوة الناعمة 
للحروب ال�سيرانية يف مثل �سراعات كهذه، 
واإن كانت ل تتطور بال�سرورة اإلى ا�ستخدام 
�سن  اأو  التقليدي،  ب�سكلها  امل�سلحة  ال��ق��وة 

حرب اإلكرتونية وا�سعة النطاق. يف مثل هذه 
ال�سراعات، تن�سط جماعات دولية للقر�سنة 
حقوقية،  اأو  �سيا�سية،  مواقف  عن  للتعبري 
»اأنونيمو�ص«،  و  »ويكيليك�ص«  جماعة  مثل 
الدولية،  الأزم���ات  اأي�سا يف ح��الت  وك��ذل��ك 
ع��ام  ا�ستونيا ورو���س��ي��ا يف  ب��ني  ال��ت��وت��ر  م��ث��ل 
بني  امل���ت���ب���ادل���ة  الخ�����رتاق�����ات  وك�����ذا   ،2007

ال�سني والوليات املتحدة ورو�سيا.
ال��ن��م��ط ال���ث���اين: احل����رب ال�����س��ي��ران��ي��ة 
م��ت��و���س��ط��ة ال�����س��دة، وف��ي��ه��ا ي��ت��ح��ول ال�����س��راع 
موازية  �ساحة  اإلى  الإلكرتوين  الف�ساء  عر 
ويكون  الأر����ص.  على  دائ���رة  تقليدية  حل��رب 
ذل���ك ت��ع��ب��ريا ع��ن ح���دة ال�����س��راع ال��ق��ائ��م بني 

الأطراف، كما قد ميهد لعمل ع�سكري. وهنا، 
تدور حروب الف�ساء الإلكرتوين عن طريق 
وتخريبها،  الإل��ك��رتون��ي��ة،  امل���واق���ع  اخ����رتاق 
وغريها.  اخل�سوم،  �سد  نف�سية  ح��رب  و�سن 
ال�سيرانية  احل��روب  ا�ستخدام  مت  تاريخيا، 
يف  الناتو  حلف  هجمات  يف  ال�سدة  متو�سطة 

عام 1999 على يوغو�سافيا.
ال�سيرانية  ال��ث��ال��ث:احل��رب  ال��ن��م��ط 
ال�ساخنة مرتفعة ال�سدة، ويعر ذلك النمط 
الإل��ك��رتوين  الف�ساء  يف  ح���روب  ن�سوء  ع��ن 
م����ن����ف����ردة، وغ�����ري م����ت����وازي����ة م����ع الأع����م����ال 
ال��ع��امل  ي�سهد  ومل  التقليدية.  الع�سكرية 
هذا النوع من احلروب، واإن كانت احتمالت 

ال����ق����درات ال��ه��ج��وم��ي��ة، اإم�����ا ع���ر ب��ن��اء 
القدرات الذاتية، اأو بال�ستعانة بالأفراد 
وال�������س���رك���ات امل��ت��خ�����س�����س��ة، وت��ط��وي��ر 
ال���ق���درة ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار م���دى اجل��اه��زي��ة 
وثالثا  الإلكرتونية،  الهجمات  ملواجهة 
امليزانيات  توفري  على  العمل  واأخ���ريا، 
املخ�س�سة لتطوير القدرات الهجومية 
تكلفتها،  قلة  مع  وبخا�سة  والدفاعية، 
اجليو�ص  على  ينفق  ما  بحجم  مقارنة 

التقليدية.
وت��ت��م��ث��ل م��ت��ط��ل��ب��ات ت���واف���ر الأم���ن 
الإل�����ك�����رتوين ال�������دويل يف ال���ت���اأك���د م��ن 
�سامة ال��دف��اع��ات الإل��ك��رتون��ي��ة، وع��دم 
تعر�سها لأي خلل فني طارئ، واأل تعالج 
امل�ساألة منف�سلة عن غريها، واإمنا  هذه 
���س��م��ن ت��ر���س��ان��ة ���س��ام��ل��ة ل��ل��دف��اع ت�سكل 

اإطارا رادعا لأي حرب ا�ستباقية.

ت��ط��ور  م����ع  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  واردة  ح���دوث���ه���ا 
الع��ت��م��اد  وات�����س��اع  التكنولوجية،  ال���ق���درات 
ال��دول على  ال��دول والفواعل من غري  بني 

الف�ساء الإلكرتوين.
وق���د ���س��ه��دت الأ���س��ل��ح��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
ت���ط���ورا اأك����ر يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال���ت���اأث���ري يف 
عالية  امل��ي��ك��رووي��ف  اأ�سلحة  مثل  اخل�����س��وم، 
ال�����ق�����درة، وال���ه���ج���م���ات الإل���ك���رتون���ي���ة ع��ر 
ال��ف��ريو���س��ات، م��ث��ل ���س��ن اإ���س��رائ��ي��ل هجمات 
ال��ن��ووي��ة  امل��ن�����س��اآت  ���س��د  �ستاك�سنت  ف��ريو���ص 
يف  املتحدة  الوليات  مع  بالتعاون  الإيرانية 
عام 2010، وكان قد مت تطوير هذا الفريو�ص 

وجتربته يف اإ�سرائيل خال عام 2007.
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عبد اهلل زارب

ب����ني رئ���ي�������ص ق�����س��م ال��ت�����س��وي��ق وال���ت���ج���ارة 
الإل��ك��رتون��ي��ة، ال��دك��ت��ور ف��ت��ح��ي ال��ك��اب��ي، 
املجتمعات  اإل��ى  تعود  الت�سويق  ب��داي��ات  اأن 
التجارة  اأن  مو�سحا  ك��الإغ��ري��ق،  القدمية 
اإج����راء درا���س��ات  ال���ف���رتات، �سملت  ت��ل��ك  يف 
اإلى  بالإ�سافة  املبيعات،  وتن�سيط  ال�سوق، 

عمليات التوزيع والرتويج. 
يعتقد  احل��دي��ث��ة،  ال���ق���رون  »يف  وزاد 
الإن��ط��اق��ة  اأن  امل��ج��ال  يف  الباحثني  اأغ��ل��ب 
ال��ق��رن  خ���ال  ك��ان��ت  للت�سويق  احلقيقية 
بريطانيا  يف  وبالتحديد  امل��ي��ادي،  ال����16 
النقل،  و�سائل  يف  احلا�سلة  التطورات  مع 
ويف  الدولة،  تلك  يف  الت�سنيع  اأ�ساليب  ويف 
النظري  امل�ستويني  وعلى  عموما،  ال��ع��امل 
والأك��������ادمي��������ي، ت���ع���د ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 
وك��ان  الت�سويق احل��دي��ث،  الأم��ريك��ي��ة مهد 
�ستيفن�ص اأول من ا�ستعمل مفهوم الت�سويق 
اجل���ام���ع���ات  ����س���رع���ت  ب��ي��ن��م��ا   ،1887 ���س��ن��ة 
القرن  من  الأول��ى  ال�سنوات  يف  الأمريكية 
واإ�سدار  الت�سويق،  تدري�ص مقرر  ال���20، يف 
الأب������ح������اث ال���ع���ل���م���ي���ة ح������ول م���و����س���وع���ات 

كالإعان والتوزيع والت�سعري«.

جذور التسويق
ووا����س���ل ال��ك��اب��ي ح��دي��ث��ه ع���ن ال��ت�����س��وي��ق 
جذوره  احلديث  الت�سويق  »ي�ستلهم  قائا 
النظرية من العلوم القت�سادية، بالإ�سافة 
اإل����ى ع��ل��م��ي الج���ت���م���اع وال��ن��ف�����ص وغ��ريه��ا 
النظريات  وظهرت  الإن�سانية،  العلوم  من 
خال  ب��ارت��ل��ز  كنظرية  للت�سويق،  ال��ع��ام��ة 
الن�سف الثاين من القرن امليادي املا�سي 
الأط���راف  ب��ني  القائمة  ال��ع��اق��ات  لتحدد 
و�سركات  ع��م��اء  م��ن  ال�سوق  يف  املتداخلة 
املبادلت  �سري  ح�سن  على  ت�سرف  وهيئات 
التجارية، كما قدم اأي�سا، بردن ومن بعده 
الأول��ى  اللبنات  ال�ستينات،  خ��ال  ماكرتي 

»املنتج،  الت�سويقي  باملزيج  اليوم  يعرف  ملا 
الت�سعري، ال��ت��وزي��ع، ال��رتوي��ج« وه��و من��وذج 
ي��در���ص ال��ي��وم يف ك��ل ج��ام��ع��ات الأع��م��ال يف 

العامل«.

عناصر جديدة
وتابع »مع التطورات احلا�سلة يف املجتمعات 
واجتماعيا  وث��ق��اف��ي��ا  اق��ت�����س��ادي��ا  امل��ع��ا���س��رة 
عنا�سر  الت�سويق  اأدرج  واأخاقيا،  و�سيا�سيا 
ج���دي���دة ط�����ورت م���ن م�����س��م��ون��ه ال��ع��ل��م��ي، 
وح�سنت من مردودية ن�ساطاته، من بينها: 
الت�سويق العائقي، والت�سويق الإلكرتوين 
املوجه  الجتماعي  والت�سويق  والتفاعلي، 

مقرر التسويق.. علم وظاهرة اجتماعية وإنسانية

كيف تستغل هوايتك في كسب المال؟
النا�ص  م��ن  ت�سنع، فالكثري  م��ا  بيع  ج��رب 
الإن��رتن��ت،  وع��ل��ى  حمليا  منتجاتها  تبيع 
خ�سائ�ص  ميتلك  منتجك  م��ن  اأن  وت��اأك��د 
مت��ي��زه ع���ن غ����ريه، اإذ مي��ك��ن��ك ع��ر���س��ه يف 
البيع  مل��ح��ات  بيعها  اأو  املحلية،  الأ���س��واق 

بالتجزئة، وغريها.
اأما اإذا كان بالإمكان �سحن هذا املنتج، 
فلم ل جترب بيعه يف جميع اأنحاء العامل؟ 
www. و   www.etsy.com  اإن مواقع مثل
تعد اأدوات ممتازة لبيع ال�سلع   ebay.com

امل�سّنعة يدويا.
علم النا�ص ما تعلم، فبع�ص الهوايات 
اإذا  تعليمها،  ميكن  النحت  اأو  الر�سم  مثل 

اأنك  املوؤكد  فمن  زم��ن،  منذ  متار�سها  كنت 
ق��د اأ���س��ب��ح��ت حم��رتف��ا ف��ي��ه��ا. اأن�����س��ئ قناة 
ع��ل��ى ي��وت��ي��وب، اأو ���س��ج��ل ع���دة درو������ص، اأو 
يحويها،  اإلكرتونيا  موقعا  واأن�سئ  اكتبها، 
للبيع  وتقدميها  عر�سها  ت�ستطيع  بحيث 

للمريدين.
»اأ�سبوعيا  منتظم  درو�سك ب�سكل  قدم 
اأو �سهريا«، وتقا�ص اأجرك مقابل ا�سرتاك 
�سهري، اأو مقابل عمليات البيع، اأو ميكنك 
ع��ر���ص جم��م��وع��ة اإع��ان��ي��ة ع��ل��ى موقعك 

والك�سب من النقرات.
اب����ح����ث ع�����ن وظ���ي���ف���ة ت���ت���ن���ا����س���ب م��ع 
بع�ص  حت��وي��ل  ال�سهل  م��ن  هوايتك، لي�ص 

ال���ه���واي���ات اإل����ى ع��م��ل جت�����اري؛ ل���ذا ح���اول 
ال��ب��ح��ث ع���ن وظ���ائ���ف م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��واي��ت��ك. 
اع��م��ل مدربا  ال��ب��دن��ي��ة؟  اللياقة  ه��ل حت��ب 
من  ذل��ك  تفعل  مل  اأن��ك  �سحيح  �سخ�سيا. 
امل��ال، ولكن ل م�سكلة يف  قبل بهدف جني 
م�ساركة حما�ستك ومعرفتك حول مو�سوع 

معني وتقا�ص بع�ص الدراهم مقابله.
هواياتك على النرتنت، رمبا ل حتب 
بيع املنتجات اأو تعليم النا�ص، ح�سنا ميكنك 
ال���ت���دوي���ن ع���ن ه���واي���ت���ك! مي��ك��ن��ك اإن�����س��اء 
م���دون���ة وم�����س��ارك��ة م�����س��اري��ع��ك واأف���ك���ارك. 
اإب����داع����ك، وكلما  ال��ت��ق��ط ال�����س��ور واأظ���ه���ر 
ازدادت  موقعك  اإل���ى  اأك���رث  اأ�سخا�ص  دخ��ل 

+ 
ق

فا
آ

اأرباحك، وخ�سو�سا اإذا كنت تبيع امل�ساحات 
مهمة،  مو�سوعات  عن  حت��ّدث  الإعانية. 

و�سارك خراتك وجتاربك مع الآخرين.
لهوايتك، ميكنك  �����س����ورا  ال���ت���ق���ط 
لوحة  ت�سنعه،  اأو  تفعله  �سيء  اأي  ت�سوير 
فنية، قما�ص اأنهيت تطريزه، زهور جمعتها 

لت�سنع منها باقة جميلة.
 اج���م���ع ه����ذه ال�����س��ور وارف���ع���ه���ا على 
هناك  الإن��رتن��ت،  على  ال�سور  بيع  م��واق��ع 
الكثري من املواقع التي ميكنك ن�سر �سورك 
احل�سول  مقابل  النا�ص  يدفع  حيث  عليها 
على حقوق ا�ستخدام هذه ال�سور.  حافظ 

على املتعة حتى واأنت حتاول ك�سب املال.

مقررات دراسية

المقرر:  التسويق
أستاذ المقرر: د. فتحي الكالبي 

القسم: قسم التسويق 
الكلية: كلية العلوم اإلدارية

غري  املنظمات  اأع��م��ال  تطوير  نحو  اأ�سا�سا 
الربحية«.

ثالثة مستويات
ال��ي��وم يف ك��ل جامعات  ال��ت�����س��وي��ق  وي���در����ص 
ال���ع���امل ب��ط��رق م��ت�����س��اب��ه��ة ت��ق��ري��ب��ا، وذل���ك 
اأي�سا يف كلية  على ثاثة م�ستويات تعتمد 
ال��ع��ل��وم الإداري������ة وامل��ال��ي��ة ح�����س��ب م��ا بينه 
الدكتور �سعيد الع�سا�سي يف كتابه »مبادئ 

الت�سويق«، وهو املرجع الأ�سا�سي للمقرر.
العامة  املفاهيم  الأول،  اجلزء  ويقدم 
ل��ل��ت�����س��وي��ق م���ن ذل����ك ال���ت���ط���ور ال��ت��اري��خ��ي 

للت�سويق ومبادئه الأ�سا�سية. 

اإل����ى البنية  ال��ث��اين  وي��ت��ط��رق اجل����زء 
التحتية للت�سويق »نظم املعلومات، الت�سويق 
التي  امل�ستهلك«  و���س��ل��وك  ال�����س��وق،  ودرا���س��ة 
حتدد الأ�س�ص وال�سوابط لإجناح الأن�سطة 

الت�سويقية املتمثلة يف املزيج الت�سويقي.
واأردف الكابي ل ميكن التحدث عن 
الت�سويق دون التطرق اإلى اأكرث الإ�سهامات 
ت����اأث����ريا والأك�������رث ا���س��ت��ع��م��ال يف امل���ق���ررات 
اأو  ال��ت�����س��وي��ق«  »اإدارة  ك��ت��اب  اأي  ال��درا���س��ي��ة، 
لكاتبه   »marketing Management«
ال��رئ��ي�����س��ي امل��ف��ك��ر ال��ك��ب��ري ف��ي��ل��ي��ب ك��وت��ل��ر، 
وانطلقت الطبعة الأولى لهذا املرجع خال 
خالها  م���ن  ال��ك��ات��ب  وت���ط���رق   ،1967 ع���ام 

والأ�ساليب  للت�سويق  العامة  املفاهيم  اإل��ى 
العمليات  وتنفيذ  ال�سوق  لدرا�سة  الفاعلة 

الت�سويقية. 
ال��زم��ن، تغري ت�سميم  م��رور  لكن مع 
جديدة  مفاهيم  ل��ي��درج  الت�سويق«  »اإدارة 
ك��ال��ق��ي��م��ة وال���ع���ام���ات ال��ت��ج��اري��ة وامل���ي���زة 
والت�سويق  امل�ستدام  والت�سويق  التناف�سية 

الإلكرتوين والت�سويق الدويل. 
الن�سخة  خال  من  »ناحظ  واأ�ساف 
الأخ������رية ل��ه��ذا امل���رج���ع »ال��ن�����س��خ��ة 15 هي 
الأخرية حاليا«، تغيريا ملحوظا يف القراءة 
اإذ حتول العميل من  الت�سويقية لاأ�سواق؛ 
املنظومة  ن�سط يف  فاعل  اإل��ى  �سلبي  عن�سر 

مامح  ويحدد  ال�سركات،  ق��رارات  يف  يوؤثر 
اإ�سرتاتيجياتها الت�سويقية«. 

وخ���ت���م »ي���ع���د ال���ت�������س���وي���ق ال����ي����وم م��ن 
امل��ن��ظ��م��ات الربحية  ال��وظ��ائ��ف داخ����ل  اأه����م 
اإجن��اح  يف  مهما  وعن�سرا  ال��رب��ح��ي��ة،  وغ��ري 
ويهدف  والرتويجية،  التجارية  ن�ساطاتها 
مرجعيات  على  بالعتماد  الت�سويق  مقرر 
علمية تتطور مع املتغريات البيئية املحلية 
الأ�سا�سية  املفاهيم  تكري�ص  اإل��ى  والدولية، 
للت�سويق، وحت�سني قدرة الطالب على ر�سم 
يف  ت�سهم  ت�سويقية  ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ 
رفع مردود ال�سركات القت�سادية، وحتقيق 

الرفاهية للمجتمع«.
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هادي الشهراني 

اأحمد  حممد  ال��ع��ل��وم،  بكلية  الطالب  ذك��ر 
اآل قادم، اأنه اكت�سف موهبته يف الر�سم من 
املرحلة  يف  الفنية  الرتبية  ح�س�ص  خ��ال 
اأنه ا�ستمر يف تطوير  املتو�سطة، واأ�سار اإلى 
الر�سوم  اإب���داع  اإل��ى  و�سل  اأن  اإل��ى  موهبته 
اأن  ق��ادم  اآل  ومتنى  »اأمن��ي�����س��ني«.  املتحركة 
املتحركة،  بالر�سوم  خا�سا  اأ�ستوديو  ين�سئ 
الر�سم،  يف  اليابانية  الفنون  من  تعد  التي 
اجلهد،  ب��ب��ذل  امل��ج��ال  يف  املبتدئني  ون�سح 

والتدريب املتوا�سل ل�سقل مهاراتهم.

آل قادم: أسعي إلنشاء استوديو 
هل تستطيع خاص بالرسوم المتحركة

العيش
بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن

من دعمك يف م�ضريتك الفنية؟
الر�سامني  اأ�سدقائي  وبع�ص من  اأهلي 
الأ�سا�سي هي  الداعم  املخت�سني، ولكن 
روح املثابرة والعطاء وال�سر يف داخلي 

.

اأف�ضل عمل فني اأجنزته؟
اأف�������س���ل ع���م���ل ق���م���ت ب����ه ه����و ن�����س��ي��ح��ة 
لاأطفال حول الر�سم �سواء من خال 
ف��ع��ال��ي��ات ن���ادي اخل���ط ال��ع��رب��ي وال��ف��ن 
التي  املعار�ص  خ��ال  من  اأو  الت�سكيلي 
تقام يف خمتلف املراكز يف اأبها. ودعاين 
اإي��ج��اد  اإل����ى  امل�ستمر  �سعيي  ذل���ك  اإل����ى 
اأطفال ي�ستمرون يف ممار�سة مواهبهم 
حتى ي�سقلوها وي�سبحوا مبدعني جدا 

فيها.

كيف توفق بني درا�ضتك
وموهبتك؟

حدثنا عن بداياتك مع الر�ضم؟
ب����داأت م��وه��ب��ت��ي يف ال��ر���س��م م��ن��ذ امل��رح��ل��ة 
الهند�سية  ال��زخ��ارف  جم��ال  يف  املتو�سطة 
»الكتابة  اجلرافيتي  ور���س��م  والإ�سامية 
ع��ل��ى اجل���������دران«. ويف ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث 
ب��امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ���س��رع��ت يف ال��ر���س��وم 
املتحركة، ولإعجابي بهذا النوع من فنون 

الر�سم مت�سكت به و�سقلت موهبتي.

كيف مت اكت�ضاف موهبتك؟ 
اك��ت�����س��ف��ت م��وه��ب��ت��ي ب��ن��ف�����س��ي يف امل��رح��ل��ة 
ال��رتب��ي��ة  امل��ت��و���س��ط��ة م��ن خ���ال ح�س�ص 
ال��ف��ن��ي��ة، وذل���ك ب�سبب ت��ن��وع ال���درو����ص يف 
ك��ل ح�سة، وك���ان ذل��ك ح��اف��زا ك��ب��ريا لكي 
اأع�����رف ال�����س��يء ال��ك��ث��ري ع���ن ال��ر���س��م، ثم 
ووجدته  الأنيمي�سن  ر�سم  بتجربة  قمت 
ممتعا جدا، وفيه حتديات كبرية تبداأ من 
ال�سعوبة اإلى الدقة فوا�سلت يف املحاولة 

حتى اأتقنته.

اأخ�س�ص  للدرا�سة، بحيث  اأولوية  اأمنح 
فاإنني  للر�سم  وبالن�سبة  وق��ت��ه��ا؛  ل��ه��ا 
اأ�سيع  ول  ف��ي��ه،  ال��ف��راغ  اأوق����ات  اأ�ستغل 
اأي �سيء  ف��ع��ل  ال��وق��ت دون  ك��ث��ريا م��ن 

مفيد.

تطلعاتك امل�ضتقبلية؟
م�ستواي  حت�سني  اإلى  م�ستقبا  اأتطلع 
ا���س��ت��ودي��و  واف��ت��ت��اح  ك��ب��ري ج����دا،  ب�سكل 
خا�ص بالر�سوم املتحركة، بحيث يتمكن 
يعر  اإنتاج  من  ال�سعوديون  الر�سامون 

عن ثقافتنا وح�سارتنا.

كلمة اأخرية للر�ضامني املبتدئني؟
اأق����ول ل��ه��م: ا���س��ت��م��روا يف ب���ذل اجل��ه��د، 
مهاراتكم،  ي�سقل  املتوا�سل  والتدريب 
ول تتوقفوا عن ال�سوؤال والبحث واأخذ 
امل��ع��رف��ة ح����ول امل���ج���ال، ول��ي��ك��ن ل��دي��ك 

هدف اأ�سا�سي تطمح اإليه.
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كريمة سالم 

اأكدت الطالبة نوال جمدوع التي تدر�ص 
العلوم  كلية  الإجنليزية يف  اللغة  بق�سم 
ال�����س��اب��ع«،  مبحايل »امل�ستوى  والآداب 
كثريا،  �سيئا  اخل��ي��ال  م��ن   ت�ستمد  اأن��ه��ا 
الروايات  كتابة  يف  موهبتها  تنمي  وهي 
باأنه  اإي���اه  وا���س��ف��ة  ال��ف��ن��ت��ازي��ا،  وق�س�ص 
يوفر لها املجال اخل�سب للكتابة، مبينة 
الأط��ف��ال  م��ن ق�س�ص  اأن��ه��ا كتبت كثريا 
وجمعتها يف كتاب حتت عنوان »كان ياما 

كان«  تطمح  لن�سره. 
ون�����س��ح��ت ن������وال، ال��ط��ال��ب��ات عر 
الكلية،  ن����وادي  بالنخراط  يف  »اآف�����اق« 
املنهجي يدعم  اأن  الن�ساط غري  موؤكدة 
الطالبة يف العديد من املجالت ويقوى 

�سخ�سيتها.

هل حت�ضني باأن هناك ما مييز 
�ضخ�ضيتك؟

لدي القدرة على فهم م�ساعر الآخرين 
اجتماعية  ل�ست  اأن��ن��ي  رغ���م  واآلم���ه���م، 
كثريا اإل عندما اأرى اأن يل م�سلحة يف 
الخ��ت��الط ب��الآخ��ري��ن، وغالبا م��ا اأج��د 
اأك���ون  اأن  راحتي..  اأحب  الن���ط���واء  يف 
دائ��م��ا جم��ت��ه��دة، واأرغ�����ب ب��ع��د ال��ت��خ��رج 
باإكمال درا�ستي، واإذا مل يتي�سر يل ذلك، 
ف�ساأطور لغتي يف البيت، واأو�سع نظرتي، 
اللغتني  يف  العامل  جتاه  ثاقبة  واأجعلها 

العربية والإجنليزية.
اأنني  اأي�����س��ا،  �سخ�سيتي  مييز  وم��ا 
دور  اإيل  اأ�سند  اإذا  فريق  قيادة  اأ�ستطيع 
ول اأنتظر  اأع���ط���ي  م���ا  ودائ���م���ا  ال��ق��ائ��د، 
اأك��ون طيبة  اأحب  اأن  اأح��د.  مقابا  من 
مع اجلميع، اأحب الآخرين واأمتنى لهم 
اأ�ستفيد  اأن  واأح��اول  نف�سي،  مثل  اخلري 
م���ن الأخ����ط����اء ال���ت���ي اأق�����ع ف��ي��ه��ا بحيث 
ل اأك���رره���ا. ل اأح����ب ال��ب��وح ب�����س��يء من 
اإن�سانة  تقريبا  اأنني  اأي  لأح��د؛  اأ�سراري 

كتومة.

كلية متنيت دخولها غري
العلوم والآداب؟ 

ك��ن��ت اأمت���ن���ى دخ����ول ك��ل��ي��ات ط��ب��ي��ة لكن 
م����ا م�����س��ى  ذل���������ك، ويف  ي��ت��ي�����س��ر يل  مل 
اأجد رغبة  ومل  الكيمياء،  ق�سم  دخ��ل��ت 
يف درا�����س����ة ه����ذا ال��ت��خ�����س�����ص، ف��ح��ول��ت 
اكت�سابها  �سار  اأن  بعد  الجنليزية  للغة 
ه���اج�������س���ي الأك�������ر، وواج�������ه�������ت ك���ث���ريا 

مجدوع: استثمرت انطوائي لتحويل الخيال إلى قصص 
م���ن ال�����س��ع��وب��ات وامل�������س���اك���ل ال��ن��ف�����س��ي��ة 
اأ���س��ت��ط��ع حتى  ب��داي��ة درا���س��ت��ي، ومل  يف 
اأنني  ل��درج��ة  الأم���ل  روؤي���ة ومي�ص م��ن 
اأ�سعر  ب��ل  بنهاية م�ستقبلي،  اأح�س�ست 
ولكن  ذل��ك؛  تذكرت  كلما  بالق�سعريرة 
ال�سعور، وبذلت  �سرعان ما تا�سى هذا 
جهدا م�ساعفا عندما تلقيت دعم بع�ص 
الأ�ستاذات الغاليات على مدار امل�ستويات 

املا�سية.

 حدثينا عن جمال موهبتك؟
 موهبتي هي كتابة الروايات والق�س�ص 
اخل���ي���ال���ي���ة وامل�������س���رح���ي���ات، وج������زء م��ن 
م�سرحياتي خ�س�سته لطالبات الن�ساط 
ال��ط��اب��ي ل��ي�����س��ارك��ن ب��ه��ا يف امل��ه��رج��ان 

امل�سرحي الأول لطالبات اجلامعة.

من دعمك يف تعزيز موهبتك؟
اأمي  وخ�سو�سا  واأ�سرتي،  ال�ساعر  اأخ��ي 

املوهبة  الغالية، وكذلك م�سوؤولة مركز 
والإب�������داع يف ك��ل��ي��ة حم���اي���ل، ال��دك��ت��ورة 
�سليمان  والدكتورة هاجر  ع��زام،  جنوى 

من ق�سم اللغة العربية.
هوؤلء من لهم ذكرى خالدة ينحتها 
هو  ال�ساعر  ف��اأخ��ي  خميلتي،  يف  ال��زم��ن 
واأم��ي  اأخ��ط��ائ��ي،  بع�ص  م��ن ي�سحح يل 
والدكتورة  امل�سجعة،  بعباراتها  تدعمني 
جن���وى ه���ي م���ن اأخ����ذ ب���ي���دي، وف��ت��ح يل 

اأبواب املعرفة، والدكتورة هاجر هي من 
ي�سحح يل اأخطائي اللغوية، ف�سكرا لهم 

جميعا.

مباذا تت�ضم كتاباتك؟       
م��ا  غ���ال���ب���ا  ولأين  خ���ي���ال���ي���ة،  ك���ت���اب���ات���ي 
اأك���������ون وح�������دي واأف���������س����ل الن�����ط�����واء، 
تدفعني  ن��اج��ع��ة  و�سيلة  اخل��ي��ال  ف��اأج��د 
ق�س�ص  من  كثريا  حيث  كتبت  للكتابة، 

الأطفال، وجمعتها يف كتاب خا�ص حتت 
م�سمى »كان يا ما كان«، واأنتظر الفر�سة 

ال�سانحة لن�سر ما اأكتب.

ما راأيك يف الأدب الإلكرتوين؟
اأع���ت���م���د  م����ا  ه����و  الإل������ك������رتوين  الأدب 
ع���ل���ي���ه،  اأح���ب ال�����ق�����راءة ع���ل���ى ال��ه��ات��ف 
اأننا يف ع�سر  الكتب، ومب��ا  اجل��وال دون 
يعتمد على الأجهزة الذكية، فاأ�سعر اأين 
اأ�سرت�سل يف الكتابة على الهاتف اجلوال 

اأكرث منها على الورق.

هل اأمدتك اجلامعة
بالدعم الالزم؟

تلقيت دعما من مركز املوهبة والإبداع، 
وه�����و دع�����م ن��ف�����س��ي واأك�����ادمي�����ي ي��ع��ت��م��د 
دورات  واإق��ام��ة  الأخ��ط��اء  ت�سحيح  على 
تدريبية. وكغريي من املوهوبات، اأطمح 
اإلى الكثري اأي�سا. اأما الن�ساط الطالبي، 
وحفزين  للمزيد  الت�سجيع  فمنحني 

من العطاء.

ما اجلوائز التي ح�ضلت عليها؟
ال��ع��دي��د م��ن اجل���وائ���ز من  ح�سلت ع��ل��ى 
املبدعني  �سباق  الطاب يف  �سوؤون  عمادة 
بالأوملبياد الثقايف، اإذ ح�سلت على �سهادات 
ت��ق��دي��ر ن��ظ��ري م�����س��ارك��ت��ي يف امل��ه��رج��ان 
من  والعديد  للطالبات،  الأول  امل�سرحي 
كليتي،  واجلوائز  الأخرى من  ال�سهادات 
التي ح�سلت عليها من العمادة  كان منها 
ما هو نقدي ومنها ما هو عيني كالدروع 

وال�سهادات وغريها.

 ن�ضيحتك لزميالتك
يف ما يخ�ص الن�شاط الطالبي؟

اأن�سح بالنخراط يف نوادي الكلية، لأن 
الن�ساط غري  املنهجي يدعم الطالبة يف 
العديد من املجالت ويقوى �سخ�سيتها.

  
طموحاتك والرعاية

التي تتمنني وجودها يف اجلامعة؟  
 لدي ك��ث��ري م��ن ال��ط��م��وح��ات ل اأح��ب 
الأك���ر  حلمي  ول��ك��ن  ببع�سها،  ال��ب��وح 
باللغة  التحدث  على  قدرتي  اأط��ور  اأن 
الرعاية  اأم��ا  والفرن�سية.   الإجنليزية 
ال���ت���ي اأمت���ن���اه���ا، ف��ه��ي ح��ف��ظ ح��ق��وق��ي 
تتبنى  اأن  اأمتنى  با�سمي،  كما  الأدب��ي��ة 
اجل���ام���ع���ة م�������س���روع ط��ب��اع��ة ك��ت��اب��ات��ي 

وكتابات الزميات ت�سجيعا لهن.

القصة .. سرد واقعي وخيالي 
عدة  الق�سة على  لفظ  ال��ع��رب  اأط��ل��ق 
الذي  الفن  من  قريب  اأح��ده��ا  معان، 
ي��ع��رف ال��ي��وم ب��ه��ذا ال����س���م، ك��م��ا ك��ان 
ال���ع���رب ق��دمي��ا ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ي��ه��ا ع��دة 
اأ�����س����م����اء، م���ث���ل: احل����دي����ث، واخل�����ر، 
وال�سمر، واخلرافة، وملا عني امل�سلمون 
ب��ال��ق�����س�����ص ال���ق���راآن���ي���ة وت��ف�����س��ريه��ا 
الدينية  الق�س�ص  ن�����س��اأت  وتكملتها، 
امل�سيحية  بالق�س�ص  اختلطت  ال��ت��ي 

واليهودية.
وع������ن������ي اخل������ل������ف������اء الأول��������������ون 
مهمتهم  ك���ان���ت  ال���ذي���ن  ب��ال��ق�����س��ا���ص 
على  والتحري�ص  ال�سلم،  يف  ال��وع��ظ 

ال���س��ت��ب�����س��ال يف احل����رب، ف��ع��ي��ن��وا لهم 
ال�����روات�����ب، واأب�����اح�����وا ل���ه���م ال��ت��ح��دث 

بامل�ساجد.
 وت����������ع����������د ال�������ق���������������س�������ة ��������س�������ردا 
ق��د  لأف������ع������ال،  خ���ي���ال���ي���ا  اأو  واق����ع����ي����ا 
اإث���ارة  ب��ه  يكون نرثا اأو �سعرا يق�سد 
الهتمام والإمتاع اأو تثقيف ال�سامعني 

اأو القراء.
ويقول روبرت لوي�ص �ستيفن�سون، 
امل��رم��وق��ني،  الق�س�ص  رواد  م��ن  وه��و 
لكتابة  ط��رق  ث��ات  اإل  ه��ن��اك  »لي�ص 
الكاتب حبكة ثم  ياأخذ  فقد  الق�سة؛ 
اأو  ل��ه��ا،  مائمة  ال�سخ�سيات  يجعل 

ي���اأخ���ذ ���س��خ�����س��ي��ة وي��خ��ت��ار الأح�����داث 
ال�سخ�سية،  التي تنمي تلك  واملواقف 
اأو قد ياأخذ جوا معينا ويجعل الفعل 

والأ�سخا�ص تعر عنه اأو جت�سده«.

 أساليب رواية القصة  
• �سرد الأحداث.

• احلوار.
واحلوار. ال�سرد  بني  •  الدمج 

»ن���ه���اي���ة  ن���ه���اي���ة  دون  م����ن    •
مفتوحة«.

عنوان. دون  ومن  •  بعنوان 
اأن�سودة. �سكل  على  تغنى  •  اأن 
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آخر رسائل الراحل: عابرون والدنيا ليست لنا..
سـنمضي تاركين خلفنا كل شيء

»آفاق« ترثي مصورها
عبد العظيم آل إسماعيل
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في ذمة اهلل

كريم في تعامله
اآل  عبدالعظيم  النبيل  ال��راح��ل  ع��رف��ت 
�سنوات،  عدة  قبل  اهلل  يرحمه  اإ�سماعيل 
كرميا  لعمله،  خمل�سا  رج���ا  ف��وج��دت��ه 
يف تعامله، حمبا ملن حوله من الزماء، 
البت�سامة ل تفارق حمياه، جتده يف كل 
اجلميع  م��ع  يتعامل  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  حم��ف��ل 
بنف�ص ال���روح وال��رق��ي والح����رتام، حتى 
ب��ع��د اأن غ���ادر اجل��ام��ع��ة اإل���ى م��ق��ر عمله 
اجل���دي���د ب��ال��ق��رب م���ن اأه���ل���ه، ك���ان دائ���م 
التوا�سل وال�سوؤال عن جميع من عرفهم 
اجلميع  اح��رتام  فك�سب  معهم؛  وتعامل 
وحبهم؛ فا يكاد يذكر ا�سمه اإل ويذكر 
ب��اخل��ري، وال��ن��ا���ص ���س��ه��ود اهلل يف اأر���س��ه. 
يرحمه  فقده،  واآملنا  وفاته  بخر  فجعنا 
اهلل رحمة الأبرار ويغفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تاأخر، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
الدكتور اإبراهيم ال�ضهراين
عميد كلية طب الأ�ضنان

 صمته حكمة
يف يوم اجلمعة املا�سية كانت اآخر ر�سالة 
يخطر  ومل  يل،  عبدالعظيم  اأخ���ي  م��ن 
اأبها  اإل��ى  اأن��ه��ا الأخ����رية، لقد ج��اء  ببايل 
وت��رك يف جم��اوري��ه اأث���را وغ��ادره��ا، وقد 
قدر  وه���ذا  ل��اأح�����س��اء،  وع���اد  ق�سرا  بنى 

اهلل، ليبني بها قرا.
البت�سامة  دائ���م  خلوقا  رج��ا  ك��ان 
العملية،  التزام مميز مب�سوؤولياته  لديه 
�سمته ينطق باحلكمة والعقل، اأ�ساأل اهلل 
العلي القدير اأن يغفر له وي�سكنه اجلنة 

ويجر م�سابنا و�سّر اأهله.
د.  ظافر اآل حماد

كلية الرتبية   

 صاحب ابتسامة دائمة
اأن  الدنيا  الب�سر يف هذه  ق��ّدر اهلل لبني 
ال��ولدة وتنتهي  مي��روا برحلة تبداأ من 
مب���غ���ادرت���ه���ا، ف��ه��ن��ي��ئ��ا مل���ن ا���س��ت��غ��ل ه��ذه 
الرحلة يف مر�ساة اهلل �سبحانه وتعالى 
وماأها بالطاعات والأعمال ال�ساحلات 
وامل����داوم����ة ع��ل��ى الأذك������ار وال���س��ت��غ��ف��ار، 
واأح�������س���ن خ��ل��ق��ه يف ت��ع��ام��ل��ه م���ع اأه��ل��ه 

واأ�سدقائه وزمائه.
وك����م م���ن ال���ن���ا����ص ي��ت��ع��ام��ل معهم 
الدنيا،  ه��ذه  رحلته يف  خ��ال  الإن�����س��ان 
الأج��ل  ويقرتب  ال��ورق��ة  تذبل  ما  وعند 
تقب�ص ال����روح »وم����ا ت����دري ن��ف�����ص ب��اأي 

اأر�ص متوت اإن اهلل عليم خبري«.
تعاملنا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  وم���ن 
امل�سور  اجلامعة،  يف  وزم��ي��ل  ك��اأخ  معهم 
ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م اآل اإ���س��م��اع��ي��ل ال����ذي ك��ان 
ي��ع��م��ل م�������س���ورا يف امل����رك����ز الإع����ام����ي 
لقد  »اآف�������اق«،  �سحيفة  ويف  ب��اجل��ام��ع��ة 
ع��رف��ت��ه ���س��اب��ا ي��اف��ع��ا وه����ادئ����ا ول��ط��ي��ف��ا 
يف ت��ع��ام��ل��ه وع���ل���ى خ���ل���ق ك���ب���ري، ح��ي��ث 
اأك��رث من مرة يف منزيل ويف  ا�ست�سفته 
ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��اب وع��م��ادة خدمة 

املجتمع والتعليم امل�ستمر.
ولعل ما مييزه ان�سباطه يف عمله 
وح��ر���س��ه ع��ل��ى احل�����س��ور امل��ب��ك��ر يف كل 
امل��ن��ا���س��ب��ات، وه�����دووؤه ال���رائ���ع، ف��ق��د ك��ان 
منها،  ف��ائ��دة  ل  نقا�سات  اأي  ع��ن  يبتعد 

وياأ�سرك بابت�سامته الدائمة.
رح���م���ه اهلل واأح�������س���ن ع�����زاء اأه��ل��ه 
قلوب  وم���اأ  حمبيه  وجميع  وجامعته 

اأ�سرته �سرا ويقينا.

د. مبارك بن �ضعيدحمدان
عميد خدمة املجتمع
والتعليم امل�ضتمر

محب لعمله
مبزيد من احلزن والأ�سى تلقينا نباأ وفاة 
العظيم  عبد  تعالى  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
اآل اإ�سماعيل، الذي عهدناه دائم الب�سمة 
ل  اهلل،  يرحمه  وك��ان  الب�سو�ص،  والوجه 
يتاأخر عن اأي عمل يطلب منه يف اأي وقت 
الر�سمية،  املخاطبات  اإل��ى  احل��اج��ة  دون 
اأن  اإل  اإزاء هذا امل�ساب الأليم  ول ي�سعنا 
ب�سادق  وللجميع  الفقيد  لعائلة  نتقدم 
امل���وا����س���اة.. ت��غ��م��ده اهلل ب��وا���س��ع رح��م��ت��ه، 
جميعاً  واألهمكم  جناته  ف�سيح  واأ�سكنه 

ال�سر وال�سلوان.
و�سبحان اهلل الذي جعل املوت علينا 
حتما حمتوما ياأخذ منا اأهلنا واأعزاءنا. 
كل يوم لنا فقيد عزيز على قلوبنا، ولي�ص 
بالرحمة،  للمتوفى  ندعو  اأن  اإل  باأيدينا 

ا اإليه راجعون. اإَنّا هلل واإَنّ
د.  اأحمد بن يحيى اآل فائع

عميد الدرا�ضات العليا 

صادق العهد
لي�ص ه��ن��اك اأف��ج��ع ع��ل��ى ال��ن��ف�����ص، واأ���س��د 
وف���اة �سديق،  ن��ب��اأ  �سماع  م��ن  واأمل���ا  ق�سوة 
خمل�سا  ال�سديق  ه��ذا  ك��ان  اإذا  وبخا�سة 
وف���ي���ا ����س���ادق ال��ع��ه��د، ���س��ادق��ا م���ع ه��ذه 
ورغم  حياته،  يف  حلظة  لآخ��ر  ال�سداقة 
امل��وت كتب على كل الأحياء،  ب��اأن  اإمياننا 
فاإننا نحزن لفقد اأ�سخا�ص عا�سوا معنا، 
وفية،  �سادقة  بابت�سامة  تعاملهم  وك��ان 
العظيم،  عبد  زميلنا  يف  مل�سناه  م��ا  وه��و 
ي��رح��م��ه اهلل، ف��ق��د ك���ان م��ن الأ���س��دق��اء 

الكثري من  ب��ه  ال��ذي��ن جمعني  الأوف��ي��اء 
ليتم  فيها  نق�سده  كنا  ال��ت��ي  املنا�سبات 
اإجن��ازه��ا مل��رك��ز الأم���ري �سلطان ب��ن عبد 
البيئية  وال���درا����س���ات  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ع��زي��ز 

وال�سياحية.
كامرياته  يحمل  العظيم  عبد  ك��ان 
ي�سابق الباحثني يف التقاط ال�سور التي 
اأ�سهم  تطلب منه باحرتافية عالية، كما 
يف جناح الكثري من الرحات والدرا�سات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ق��م��ن��ا ب��ه��ا مل��ن��ط��ق��ة وادي 
وظهران  واحلبلة  ال�سودة  ومنطقة  عيا، 
اجل��ن��وب وج��ر���ص واأح����د رف��ي��دة، وزودن���ا 
بكثري من �سور تزيد عن حاجتنا لتلك 
الأم��اك��ن. واأج��م��ل م��ا ف��ي��ه، يرحمه اهلل، 
اأنه ي�سابقك باإح�سار ال�سور  قبل طلبها 
م��ن��ه، ف��ه��و يع�سق ع��م��ل��ه، وم���ا ي���دل على 
عظيم اأخاقه وكرم نف�سه اأنه حتى بعد 
املنطقة  يف  اأهله  بقرب  للعمل  ودعنا  اأن 
واح���دا،  ي��وم��ا  عنا  ينقطع  مل  ال�سرقية، 
اهلل  رحم  يومية..  ب�سورة  يرا�سلنا  وظل 
البت�سامة  �ساحب  العظيم  عبد  الزميل 

ال�ساحرة و�سر اأهله على فراقه.
د. ح�ضني بن مانع الوادعي
مركز الأمري �ضلطان للبحوث 
والدرا�ضات البيئية وال�ضياحية 

مخلص وفي
ل��ي�����ص ه��ن��اك اأف��ج��ع ع��ل��ى ال��ن��ف�����ص واأ���س��د 
ي�سمع  اأن  من  ال�سخ�ص  على  واأمل��ا  ق�سوة 
هذا  ك��ان  اإذا  وبخا�سة  �سديق،  وف��اة  نباأ 
ال�سديق خمل�سا وفيا �سادق العهد لهذه 
ال�سداقة حتى اآخر حلظة، فعلي الرغم 
فاإننا  اإن�سان،  كل  امل��وت كتب على  اأن  من 
يتملكنا احلزن على ما فقدناه ول يبقي 

اإل تذكر الذكريات اجلميلة.

فالأ�ستاذ عبد العظيم، يرحمه اهلل 
���س��يء، كان  ك��ل  ل��ه  وا�سعة ويغفر  رح��م��ة 
من الأ�سدقاء املخل�سني الأوفياء، وطاملا 
بن  �سلطان  الأم��ري  مركز  يف  معنا  عمل 
عبد العزيز للبحوث والدرا�سات البيئية 
وحب  وت��ف��ان،  اإخ��ا���ص  بكل  وال�سياحية 
لعمله، فا ي�سعر من حوله بكلل اأو تعب 
دائما  امل�سرقة  البت�سامة  ب��ل  �سيق،  اأو 
تعلو وج��ه��ه، ل يتاأخر ع��ن زم��ائ��ه، ول 
ينتظر �سري الأوراق الر�سمية حتي يبداأ 

عمله، يع�سق عمله فهو ماهر به.
اأخ����اق����ه ج��م��ة و���س��ف��ات��ه ح��م��ي��دة 
ون��ادرة، ولكنها اإرادة املويل ول نقول اإل 
ما ير�سي ربنا، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، 
واإن�������ا ع���ل���ي ف����راق����ك ي����ا اأب������ا م�����س��ط��ف��ي 

ملحزونون.
وب���ال���رغ���م م���ن ان���ت���ق���ال ع��م��ل��ه من 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، ف���اإن���ه ظ���ل على 
ت���وا����س���ل���ه احل���م���ي���م م��ع��ن��ا ع���ل���ي م���واق���ع 
�سباحه  نن�سي  اأن  ميكن  ول  ال��ت��وا���س��ل 
ع��ل��ي��ن��ا ي��وم��ي��ا ب��اأج��م��ل ع���ب���ارات ال��دع��اء 
ي��وم اجلمعة  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي  واملحبة 
اإذ  اجل��اري؛  نوفمر  الثالث من  املوافق 
بعث لنا بر�سالة مودع قال فيها »ال�سام 
ع��اب��رون  وب��رك��ات��ه.  اهلل  ورح��م��ة  عليكم 
والدنيا لي�ست لنا. �سنم�سي يوما تاركني 
توا�سلنا  اجعل  اللهم  ���س��يء.  ك��ل  خلفنا 
برا، وكامنا ذكرا، وحمبتنا يف اهلل طول 
�سالح  بعمل  حياتنا  اخ��ت��م  رب��ي  ال��ع��م��ر، 
نلقاك به واأنت را�ص عنا يا رب العاملني.. 

جمعة مباركة«.
ن�����س��األ اهلل  اآخ���ر كلماته،   ه��ذه ه��ي 
اأخ����ان����ا عبد  ي���رح���م  اأن  ال���ق���دي���ر  ال��ع��ل��ي 
ف�سيح  وي�سكنه  ل��ه  يغفر  واأن  ال��ع��ظ��ي��م، 

جنانه، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

عبد اهلل املالكي
مركز الأمري �ضلطان للبحوث 
والدرا�ضات البيئية وال�ضياحية

رحل كضوء البرق
يبت�سم  اأن  الت�سوير  لفن  ال��ع��ام  ال��ع��رف 
�ساحب ال�سورة، ولكن اأن يبت�سم امل�سور 
ف��ه��ذا ه��و اجل��دي��د، ف��ه��ذا م��ا لحظته يف 
وافته  ال���ذي  اإ�سماعيل  اآل  عبدالعظيم 
ال�سعب  ملن  واإن  املا�سي،  الأ�سبوع  املنية، 
لغة  ت�سعفك  فلن  الأ���س��دق��اء،  تنعي  اأن 

ال�ساد بكل جمالها.
اإطالته ك�سحابة  كانت  الذي  رحل 
تروي ظاهر الأر�ص وباطنها ي�ستاق لها، 
رح��ل ك�سوء ال��رق مل تكد ت��راه الأع��ني 
بو�سوح، ذهب واجلميع يف ده�سة، وترك 
غياهب  ت��ع��ان��ق  م�سرعه  ال�سجن  اأب����واب 

احلزن وفجيعة الغياب.
ل��ق��د ك����ان دائ�����م الب���ت�������س���ام، عظيم 
ال���ف���ك���رة،  ي��ت��م��ت��ع ب����روح م��رح��ة ودع��اب��ة 
حمببة وقلب نقي ونف�ص ر�سية، عرفته 
تطوير �سحيفة  ب��داي��ات  منذ  ق��رب  ع��ن 
»اآفاق«، جمعتني به �سالة التحرير، فكان 
نعم الزميل والأخ الويف ال�سادق ال�سدوق 
احلا�سر بيننا يف كل الأوق��ات بابت�سامته 

الدائمة ونكتته املحببة.
ول��ك��ل ذل���ك اأح��ب��ب��ن��اه، و���س��ار ج��زءا 
هو  ك��ان  بل  العمل،  تفا�سيل  من  اأ�سيا 
ال�ساق يف  اليوم  ذل��ك  ي��وم اخلمي�ص  ملح 
ال�سحيفة من خال تردده علينا يف كل 
حني. رحم اهلل زميلنا عبدالعظيم وجعل 
ال�سديقني  م��ع  وم��ث��واه  متقلبه  اجل��ن��ة 

وال�سهداء. 
عادل العقيد

التحرير الفني، »اآفاق«   

متواضع بشوش
جميعنا راحلون عن الدنيا، لكن حني 
يكون الرحيل مفاجئا، فاإن اأثره على 
الأهل والأ�سحاب يكون  كبريا، يخلف 
م��ا ح���دث عند  ج��رح��ا عميقا؛ وه���ذا 

رحيل الزميل عبدالعظيم اإ�سماعيل.
ل��ق��د ع��رف��ت��ه م��ن��ذ ن��ح��و خم�ص 
ب�سو�سا  متوا�سعا  رج��ا  ك��ان  �سنوات، 
حم��ب��ا ل��ل��خ��ري، وخم��ل�����س��ا ل��ع��م��ل��ه، ل 
قليا  واج��ب��ه،  اأداء  يف  مي��ل  ول  ي��ك��ل 
اجلانبية  الأح���ادي���ث  يف  ي��خ��و���ص  م��ا 
ل���ل���زم���اء، ���س��اف��رت م���ع ال��ف��ق��ي��د ب��را 
مدينة  اإل���ى  عملنا  مهمات  اإح���دى  يف 
الطائف، وا�ستغرق عملنا نحو اأ�سبوع، 
ول اأذك���ر اأن���ه خ��ا���ص يف ح��دي��ث لي�ص 
من �ساأنه اأو اغتاب اأو ذكر اأحدا باأمر 

�سيء.
اإل��ى  انتقل  الآن،  م��ن  ع��ام  وق��ب��ل 
املنطقة ال�سرقية مكلفا للعمل بتعليم 
املنطقة ال�سرقية، انتظرنا عودته مرة 

اأخرى، لكنه رحل عنا لاأبد.
مل ميهلنا القدر لنقول له: �سكرا 
وامل��رك��ز  لل�سحيفة  ق��دم��ت��ه  م��ا  ع��ل��ى 
الإع��ام��ي واجل��ام��ع��ة، ومم��ا يزيدين 
اأب للفقيد«  اآخر ر�سالة »وات�ص  اأن  اأملا 
كانت بدايتها »عابرون والدنيا لي�ست 
لنا. �سنم�سي يوما تاركني خلفنا كل 
�سيء« وه��ا اأن��ت اليوم اإل��ى ج��وار ربك 
الدنيا  عن  راح��ا  اجلميع  عن  بعيدا 
قلبك  تغ�سى  اهلل  فرحمات  فيها،  مبا 

الطاهر اأبا م�سطفى.
�ضعيد العمري
املركز العالمي

الجميع يبحث عنه
ع��م��ل��ت م��ع ال���راح���ل ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م اآل 
وك��ان،  �سنوات،  ث��اث  نحو  اإ�سماعيل 
اجلميع،  مع  مت�ساحما  ل��ه،  اهلل  غفر 
ي��ب��ه��ره��م ب��اأ���س��ل��وب��ه ال���راق���ي، ك��م ك��ان 

داعما لنا!
ال��ع��م��ل ويحفز  ب�����س��و���ص ل مي���ل 
على اإجنازه، حزنت كثريا عند �سدور 
امل��ن��ط��ق��ة  ت��ع��ل��ي��م  لإدارة  ن��ق��ل��ه  ق�����رار 
ال�سرقية، فمع فرحتي له بقربه من 
اأ�سرته، فاإن خر انتقاله من اجلامعة 
اأث��را كبريا يف اآف��اق واملركز  ترك فينا 
الإعامي، بل يف اجلامعة كلها، فكيف 

هو حالنا بعد رحيله!
م�سطفى،  اأب���ي  لطف  نن�سى  ل��ن 
ول����ن ن��ن�����س��ى ت��ل��ك ال��ت��ك��ل��ي��ف��ات ال��ت��ي 
وخ��ارج��ه��ا،  اجل��ام��ع��ة  يف  ب���ه  جمعتنا 
ل���ن اأن�����س��ى م���وؤمت���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
فيه،  جمعتنا  التي  والأي���ام  بالريا�ص 
التوعوي  اجلامعة  برنامج  اأن�سى  لن 
وب�سا�سة  النائية  املناطق  وال�سحي يف 
ال��وج��ه وح�����س��ن تعامله رغ���م ظ��روف 
العمل،  كما لن ين�ساه جميع زمائه 

يف ال�سحيفة ويف اجلامعة باأكملها.
ث�������راه، ل مي��ر  ك������ان، ط���ي���ب اهلل 
مبكتب موظف اإل وتتعالى الأ�سوات، 
لطيب  عليه  لل�سام  با�سمه  منادين 

وح�سن خلقه.
ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يغفر 
رحمته،  بوا�سع  ويتقبله  ويرحمه  له 
واأن يجمعنا بك يف الفردو�ص الأعلى.
عبدالعزيز رديف

املركز الإعالمي 

قبل رحيله عن الدنيا، بقي مصور »آفاق«، وأحد المشاركين في تأسيسها بثوبها الجديد، الراحل عبدالعظيم آل إسماعيل، على تواصل مستمر بالجامعة ومنسوبيها وزمالئه، رغم 
انتقاله من جامعة الملك خالد، حيث يحفظ له تواصله الحميم، برساالت تكونها أجمل عبارات الدعاء والمحبة والتي كان آخرها يوم الجمعة الثالث من نوفمبر، إذ بعث برسالة 
مودع جاء فيها »السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. عابرون والدنيا ليست لنا. سنمضي يوما تاركين خلفنا كل شيء. اللهم اجعل تواصلنا برا، وكالمنا ذكرا، ومحبتنا في اهلل 
طول العمر، رب اختم حياتنا بعمل صالح نلقاك به وأنت راض عنا يا رب العالمين.. جمعة مباركة«. توفى اهلل عبده، عبدالعظيم، يوم السبت الماضي، فماذا قال عنه من عاشروه 

من أساتذة في الجامعة وزمالء في العمل؟
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اللقاء الثاني لمنسقي المواقع اإللكترونية 
وتدشين »آفاق« اإللكترونية
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أكاديميا
أقسام

قسم التاريخ لبنات أبها..
28 عاما في تأصيل قيم المواطنة

رئيسة القسم تشكو
قلة تعيين المعيدات

وعدم فتح برنامج الدكتوراه
أمينة المدني

العلوم  بكلية  للبنات  التاريخ  ق�سم  تاأ�س�ص 
ع��دد  وب��ل��غ   ،1411 الإن�سانية  باأبها  عام 
و�سل   طالباته  اآنذاك،300طالبة، بينما 
1560 طالبة  منتظمة  اإلى  اليوم  عددهن 
دف��ع��ة.   24 الق�سم  يف  وت��خ��رج  ومنت�سبة. 
وي���ت�������س���دى ال��ق�����س��م ل��ت��ح��ق��ي��ق ع�����دد م��ن 
الأهداف من بينها: تاأ�سيل قيم املواطنة 
الإ���س��ام��ي��ة.  ولت�سليط  ال��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز 
ال�������س���وء ع���ل���ى ال���ق�������س���م، ق���ال���ت رئ��ي�����س��ت��ه 
اإن الق�سم  ث����اب����ت،  ال���دك���ت���ورة  ف���اط���م���ة 
ي���ق���ي���م يف  ك���ل ف�������س���ل درا������س�����ي م��و���س��م��ا 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  فيه  يقدم  ثقافيا 
وب���رام���ج  علمية  وثقافية  حم���ا����س���رات 
تدريب على كتابة البحوث العلمية،  وكلها 
ال��ع��ل��ي��ا  ال����درا�����س����ات  ت�ستهدف طالبات 

وطالبات مرحلة  البكالوريو�ص.

التعليم  اإللكتروني
ال���ت���اري���خ بكلية  ق�����س��م  ي��ع��د  واأ����س���اف���ت 
العلوم الإن�سانية من اأول الأق�سام التي 
يف  الإل��ك��رتوين  التعليم  بتفعيل  ب��ادرت 

اأع�����س��اء  ط��ب��ق  الدرا�سية،  اإذ  امل���ق���ررات 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، م��ع��اي��ري اجل�����ودة يف 
املدجمة  والكاملة  بنجاح،  مقرراتهم 
وح�����س��ل��ت ال��ع��دي��د م���ن امل����ق����ررات على 
����س���ه���ادات ال��ت��م��ي��ز يف ت��ق��ي��ي��م امل���ق���ررات 

الإلكرتونية  على م�ستوى الكلية.
ك��م��ا ق����ام ال��ق�����س��م ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
وح������دة ال��ت��ع��ل��ي��م الإل������ك������رتوين، ب����دور 
تدريبية  يف  دورات  اإع����ط����اء  يف  م��ه��م 
جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين ل��ت��دري��ب 
كفاءتهم  يف  ورف��ع  الكلية،  يف  الأع�ساء 
بالكلية  الإل����ك����رتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم���ال 

وباجلامعة.

خدمة المجتمع
للق�سم  فاطمة  اأن  الدكتورة  اأك��دت  كما 
العديد من امل�ساركات   يف جمال   خدمة 
وخارجها، لفتة  الكلية  املجتمع  داخل 
التدري�ص  ع�����س��وات  م��ن  اأن  نخبة  اإل���ى 
ا�ستهدفت  حما�سرات  بالق�سم،  قدمن 
طالبات املرحلتني: املتو�سطة والثانوية 
م�سيط ،  ت�سمنت  وخ��م��ي�����ص  يف  اأب���ه���ا 
مبخاطر  كالتعريف  ع��دة  م��و���س��وع��ات 

رؤية القسم
برنامج  باإعداد  التاريخية،  والبحوث  الدرا�سات  يف  والتميز  الريادة 

اأكادميي معتمد ومتخ�س�ص ي�سهم يف بناء جمتمع املعرفة.
 

الرسالة
تلبية  يف  وطنية  ت�سهم  ك�����وادر  وت��اأه��ي��ل  م��ت��م��ي��زة،  ك���ف���اءات  اإع�����داد 
با�ستخدام  البحثية  امل��ه��ارات  وتطوير  املحلي،  املجتمع  احتياجات 

الأ�ساليب املعرفية احلديثة.
 

األهداف
• تخريج كوادر موؤهلة ومتخ�س�سة للعمل يف جمالت التعليم 
وقطاع  واخلدمية  والإعامية،  الدبلوما�سية،  واملجالت  العام، 

الآثار.
• تاأهيل اخلريجات ملرحلة اأعلى من الدرا�سات العليا.

اإع��داد باحثات موؤهات للعمل يف املراكز البحثية التاريخية   •
مبا يحقق خدمة الوطن والأمة الإ�سامية.

• تاأ�سيل قيم املواطنة وتعزيز الهوية الإ�سامية.
اإعداد باحثات متخ�س�سات لإعداد بحوث  يف حقول التاريخ   • 

املختلفة باأ�ساليب ع�سرية خلدمة املجتمع املحلي.

وكذلك  الإلكرتونية  واآثارها،  الأجهزة 
بالتعليم  ال��ث��ان��وي��ة  ط��ال��ب��ات  ت��ع��ري��ف 
اجلامعة،  ولوائح  واأنظمة  الإلكرتوين، 
وحقوق وواجبات الطالبة داخل املدينة 

اجلامعية.

رحالت طالبية
اإل����ى اأن تنظيم  ث��اب��ت،  واأ���س��ارت فاطمة 
اإل���ى  ط��اب��ي��ة  �سنويا  رحات  ال��ق�����س��م 
والرعاية، اإ�سافة  الأيتام  وامل�سنني  دور 
اإل���������������ى ت��������ق��������دمي ال������ق�������������س������م، ع���������ددا 
الكلية،  داخ��ل  املجتمعية  من  الأن�سطة 
الطبيبات  م��ن  جم��م��وع��ة  كا�ست�سافة 
للتوعية  ببع�ص الأمرا�ص التي تتطلب 
وطرق  معرفتها  على  واحلر�ص  الوعي 
ومر�ص  الثدي،  �سرطان  مثل  الوقاية، 

ال�سكري وغريهما.

إنجازات القسم
ال���ت���ي حققها  اأه�����م الإجن���������ازات   وع����ن 
ال��ق�����س��م، ب��ي��ن��ت ال���دك���ت���ورة ف��اط��م��ة، اأن 
يف  الأول  امل�ستوى  ح�سل   على  الق�سم 
الن�ساط عامي 1412 و 1415، كما ح�سل 
اأي�سا على املركز الأول يف الأن�سطة عام 

.1436

صعوبات
ال�سعوبات  فاطمة  الدكتورة  وح�سرت 

التي تواجه الق�سم يف الأتي: 
• ع����دم ف��ت��ح ب��رن��ام��ج ال���دك���ت���وراه 
ل��ط��ال��ب��ات ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا، مما 
ي�����س��ط��ر ال��ب��ع�����ص اإل�����ى الل��ت��ح��اق 

باجلامعات الأخرى خارج اململكة.
• عدم وجود مكتبة بالق�سم.

• ع������دم ت���ع���ي���ني ع������دد ك������اف م��ن 
للكوادر  بحاجة  املعيدات،  فالق�سم 

ال�سعودية يف كل تخ�س�ساته.
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أقسام

بكلية  الطبية  املخترات  ق�سم  رئي�ص  اأك��د 
علم  اأ���س��ت��اذ  التطبيقية،  الطبية  ال��ع��ل��وم 
اأمرا�ص الأن�سجة امل�ساعد، الدكتور ماجد 
�سعيد اآل فائع، اأن الق�سم يواكب التطورات 
احلديثة يف جماله من خال العمل على 
معربا  ال��ع��امل��ي��ة،  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  تطبيق 
على  والرتكيز  التطوير  اإل��ى   تطلعه  عن 
الرامج  يف  الأداء  ج��ودة  و�سمان  حت�سني 

الأكادميية العلمية بالق�سم. 
»اآف��اق«  اآل فائع يف ح��وار مع  واأو�سح 
وجود م�ساع لتو�سعة الق�سم من خال فتح 
تخ�س�سات دقيقة يحتاج اإليها �سوق العمل 

كمراكز الأبحاث اجلزيئية واجلينوم.

حدثنا عن تاريخ الق�ضم
وما يقدم لطالبه؟ 

�����س����در ق�������رار جم���ل�������ص ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
 ،1424/4/23 ب���ت���اري���خ   30 اجل��ل�����س��ة  يف 
التطبيقية،  الطبية  العلوم  كلية  باإن�ساء 
م��ت�����س��م��ن��ة ع������دة اأق���������س����ام م���ن���ه���ا: ق�����س��م 
امل���خ���ت���رات الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ال�����ذي ي���دّر����ص 
ط��ل��ب��ت��ه الأ���س�����ص ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
هي:  رئي�سية،  م�سارات  اأرب��ع��ة  يف  العملية 
ع��ل��م الأن�����س��ج��ة واخل���اي���ا امل��ر���س��ي��ة، علم 
الكيمياء  علم  الطبية،  الدقيقة  الأح��ي��اء 
الدم  اأم��را���ص  علم  الإكلينيكية،  احليوية 
ون���ق���ل ال�������دم، م�����س��ت��خ��دم��ا اأح�������دث ط���رق 
وال���ت���دري���ب وم��ط��ب��ق��ا معايري  ال��ت��دري�����ص 
املخترات  ق�سم  ليقوم  اجلامعي،  التعليم 
على  للح�سول  خريجيها  بتهيئة  الطبية 
املخترات  ع��ل��وم  يف  البكالوريو�ص  درج���ة 
الطبية، ويعطى املتخرج م�سمى »اأخ�سائي 
التخ�س�ص  بهذا  الدرا�سة  ومدة  خمتر«، 
�سنة  اإل��ى  بالإ�سافة  درا�سية،  �سنوات  اأرب��ع 
خالها  الطالب/الطالبة  ُي��ت��م  الم��ت��ي��از 
درا���س��ة م��ا جم��م��وع��ه 126 وح���دة درا���س��ي��ة 
���س��ن��وات  اأرب�����ع  ���س��اع��ة( ع��ل��ى م����دى   126(
درا����س���ي���ة ك���ام���ل���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ���س��ن��ة 

المتياز. 

كيف يواكب الق�ضم
تطورات جماله؟

ي�����س��ع��ى ال��ق�����س��م ل��ل��م�����س��ارع��ة يف م��واك��ب��ة 
املخترات  جم��ال  يف  احلديثة  ال��ت��ط��ورات 
والأب�����ح�����اث ال��ط��ب��ي��ة، وذل�����ك م���ن خ��ال 
العمل على تطبيق معايري اجلودة العاملية 

وحتديث وتطوير اخلطة الدرا�سية، ورفع 
من  وذل��ك  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  كفاءة 
يف  وامل�ساركة  الن�سر  على  الت�سجيع  خال 
على  لاطاع  العاملية  العلمية  املوؤمترات 
العلمي يف جمال  التطور  اآخر م�ستجدات 

املخترات الطبية.
املعيدين/ ابتعاث عدد من  اأي�سا مت 

امل��ع��ي��دات وامل��ح��ا���س��ري��ن/امل��ح��ا���س��رات اإل��ى 
جامعات مرموقة يف دول العامل املتقدمة 
ك��اأم��ريك��ا، وب��ري��ط��ان��ي��ا، وك���ن���دا، وه��ول��ن��دا 
واأ����س���رتال���ي���ا ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى اخل�����رات 
امل��ت��ع��ددة وم���د اجل�����س��ور ال��ع��ل��م��ي��ة م��ا بني 
الق�سم واجلامعات التي مت البتعاث اإليها. 

هل من تعاون بني ق�ضم
علوم املختربات الطبية

والأق�ضام املماثلة
يف اجلامعات الأخرى؟

الطبية  املخترات  ق�سم  مع  تعاون  ج��رى 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف ع���دد من 
امل���ج���الت، ك���ان اآخ���ره���ا حت��ك��ي��م ل��رن��ام��ج 

املاج�ستري يف املخترات الطبية.

ما جمالت عمل خريجي الربنامج
والفر�س الوظيفية املتاحة لهم؟

احل�����س��ول ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���ص امل��خ��ت��رات 
عديدة  جم��الت  يف  للعمل  يوؤهل  الطبية 

منها على �سبيل الذكر ل احل�سر:
الإكلينيكية  املخترات  يف  العمل   •
اأو  احل����ك����وم����ي  ال����ق����ط����اع  يف  ������س�����واء 
اخل���ا����ص ك��ال��ع��م��ل يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
احل����ك����وم����ي����ة واخل�����ا������س�����ة وم����راك����ز 
والقطاعات  الأولية  الطبية  الرعاية 

الع�سكرية.
الأبحاث. • مراكز 

كاجلامعات  التعليمية  امل��ن�����س��اآت   •
والكليات ال�سحية.

ال�سموم. مراكز  • خمترات 

ماذا عن اإ�ضهامات الق�ضم
يف خدمة املجتمع؟

�سوق  ت�سهده  ال��ذي  املاحظ  للنمو  نظرا 
كانت هناك  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
حاجة ما�سة لإع��داد كوادر ب�سرية موؤهلة 
ع��ل��م��ي��ا وع��م��ل��ي��ا ع���ل���ى اأع����ل����ى امل�����س��ت��وي��ات 
الفحو�سات  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  وامل��ع��اي��ري 

امل��خ��ري��ة ذات اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة، وت��وف��ري 
باحتياجات  تفي  متطورة  بيانات  ق��اع��دة 

القطاع ال�سحي بهذه املنطقة.
اإن�ساء  فكرة  كانت  املنطلق  هذا  ومن 
ال��ع��ل��وم الطبية  ب��ك��ل��ي��ة  امل���رك���زي  امل��خ��ت��ر 
التطبيقية؛ فتم اإن�ساوؤه وجتهيزه، وهدفنا 
امل�ستقبلي هو اأن يكون الأول من نوعه يف 
املنطقة، ويوفر حلول مركزية ومرجعية 
الفحو�سات  فيها  مب��ا  امل��خ��ري  للفح�ص 
ال��ت��ي ي��ت��م اإر���س��ال��ه��ا ح��ال��ي��ا مل��ن��اط��ق خ��ارج 
امل��م��ل��ك��ة وال����س���ت���ف���ادة  اأو خ�����ارج  امل��ن��ط��ق��ة 
م���ن ك�����وادر واأ����س���ات���ذة ال��ق�����س��م يف خمتلف 

التخ�س�سات املخرية.
اأي�سا اأ�سهم الق�سم بالتعاون مع نادي 
باإقامة  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
العديد من احلمات التوعوية �سواء داخل 
على  ومنها  خارجها،  اأو  اجلامعية  املدينة 
�سبيل املثال، وخال هذا الف�سل الدرا�سي 
فقط، القيام بحملة للترع بالدم للجنود 

رئيس قسم المختبرات الطبية د. آل فائع:
نطبق معايير الجودة العالمية ونواكب التطور

امل��راب��ط��ني ع��ل��ى احل���د اجل��ن��وب��ي، وحملة 
م�سيط  بخمي�ص  �سنرت  الواحة  يف  اأقيمت 
وحما�سرة  املنجلية،  بالأنيميا  للتوعية 
توعوية اأقيمت يف ثانوية الفهد باأبها عن 

اأمرا�ص الدم الوراثية.

كيف تقيمون م�ضتوى
البحث العلمي يف الق�ضم؟

اأع�����س��اء هيئة  امل��ا���س��ي ن�سر  ال��ع��ام  خ���ال 
جم��ات  يف  علمية  ب��ح��وث   10 ال��ت��دري�����ص 
يف  م�ساركة   16 و�سجلوا  حمكمة،  علمية 
م��وؤمت��رات ون���دوات داخ��ل وخ���ارج اململكة. 
وق���د ح�����س��ل اث���ن���ان م���ن م��ب��ت��ع��ث��ي الق�سم 
على جوائز  واملا�سي  احل��ايل  العام  خ��ال 
م��وؤمت��رات  يف  العلمية  امل�����س��ارك��ات  اأف�����س��ل 

عاملية.
العام احلايل  الق�سم خال   ويطمح 
اإلى زيادة عدد البحوث وامل�ساركات، وذلك 
بحثية  معامل  وجتهيز  تهيئة  خ��ال  م��ن 

ب��الإع��ان  التعميم  واأي�����س��ا  كاملة،  تهيئة 
ع��ن ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى امل��ن��ح ال��ب��ح��ث��ي��ة ���س��واء 
داخل اجلامعة اأو خارجها والت�سجيع على 
تقدمي مقرتحات بحثية ت�سهم يف اإنتاجية 

الق�سم العلمية.

ما تطلعاتكم امل�ضتقبلية
لتطوير الق�ضم؟

ن��ت��ط��ل��ع اإل�����ى ال��ت��ط��وي��ر وال���رتك���ي���ز على 
الرامج  يف  الأداء  ج��ودة  و�سمان  حت�سني 
الآن  فنحن  بالق�سم؛  العلمية  الأكادميية 
القائم  الرنامج  وتنقيح  مراجعة  ب�سدد 
ل��ت��ط��وي��ره ح��ت��ى ي���ت���اءم م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات 
وال�سعي  والتكنولوجي،  العلمي  التطور 
لتو�سيعه من خال فتح تخ�س�سات دقيقة 
يحتاج اإليها �سوق العمل كمراكز الأبحاث 

اجلزيئية واجلينوم.
واأي�سا يقوم الق�سم حاليا با�ستحداث 
برنامج ماج�ستري جديد، وقد مت النتهاء 

من اإعداد اخلطة واإر�سالها اإلى حمكَمني: 
)حمكم  خارجي  والثاين  داخليا  اأحدهما 
دويل(، وقد مت موافاة الق�سم باملقرتحات 
الن  ونحن  اتباعها،  الواجب  واملاحظات 
والتنقيحات  بالتعديات  ال��ق��ي��ام  ب�سدد 
من  ال����واردة  للمقرتحات  طبقا  ال��ازم��ة 

املحكَمني

كلمه توجهها لطالب الق�ضم؟
اأن�����س��ح��ك��م ب��اجل��د وامل���ث���اب���رة والإخ���ا����ص 
واحل���ر����ص ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة م��ن م�����س��ادره��ا 
احل��ق��ي��ق��ي��ة، وذل������ك م����ن خ�����ال م��ع��رف��ة 
البحث ال�سحيحة وعدم الرتدد يف  اأدوات 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وزي���ارة  التوا�سل 
يف م���ك���ات���ب���ه���م وال����ن����ي����ل م�����ن خ���رات���ه���م 
قدم  املعطاء  وطننا  واأخ���ريا  ون�سائحهم. 
ينتظركم  فهو  والكثري،  الكثري  ولكم  لنا 
ب�سوق من اأجل خدمته بكل حب واإخا�ص 

مع دعائي لكم بالتوفيق.

بطاقة
امل��خ��ت��رات  ق�����س��م  • رئ��ي�����ص 
الطبية  العلوم  بكلية  الطبية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

خالد.
التعاون  اإدارة  على  • امل�سرف 
الدويل بجامعة امللك خالد. 

الأمرا�ص  علم  يف  • دكتوراه 
اجل������زي������ئ������ي م��������ن ج����ام����ع����ة 
ل��ي��ف��رب��ول، امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 

مار�ص 2017. 
ال���ع���ل���وم  يف  م���اج�������س���ت���ري   •
جامعة  من  احليوية  الطبية 
�سبتمر  املتحدة،  اململكة  َهْل، 

.2011
خم���ت���رات  ب���ك���ال���وري���و����ص   •
ط���ب���ي���ة م�����ن ج����ام����ع����ة امل���ل���ك 

خالد، يونيو 2007.
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أساتذة

د. أم كلثوم بن يحيى:
قضايا المرأة والتحديات المعاصرة حاضرة في أبحاثي

فاطمة عمير

امل�ساركة  الفقه  اأ�سول  اأ�ستاذة  اأو�سحت 
بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين الدكتورة 
اأن  ي��ح��ي��ى،  ب���ن  داود  ح��ك��وم  ك��ل��ث��وم  اأم 
ال��ت��دري�����ص اجل��ام��ع��ي، ر���س��ال��ة ق��ب��ل اأن 
ي��ك��ون م��ه��ن��ة، م��وؤك��دة اأن��ه��ا ت�سعى اإل��ى 
م��ن خال  املجتمع  الإ���س��ه��ام يف خدمة 
و�سلوكيا  معرفيا  ب��ن��اءا  الطالبة  ب��ن��اء 
والرقي  البناء  عملية  يف  مكانة  لتبوء 
»اآفاق«  املجتمعي. وك�سفت يف حوار مع 
بحثا   16 نحو  البحثي  ر�سيدها  اأن يف 
اأ�سول  تخ�س�ص  حول  اأغلبها  تتمحور 
ال���ف���ق���ه، وق�����س��اي��ا امل�������راأة وال��ت��ح��دي��ات 
امل��ع��ا���س��رة، وق�����س��اي��ا ال���دع���وة، وال��ف��ك��ر 
الإ�����س����ام����ي، اإ����س���اف���ة اإل������ى ال��ب��ح��وث 
اخل���ا����س���ة ب���رق���م���ن���ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

والت�سنيف العاملي للجامعات.

كيف جاء اختيارك
لتخ�ض�س الفقه واأ�ضوله؟  

 ك����ان����ت ال���ري���ا����س���ي���ات ت��خ�����س�����س��ي يف 
التحقت  وع��ن��دم��ا  ال���ع���ام���ة،  ال��ث��ان��وي��ة 
ثم  الكيمياء،  يف  تخ�س�ست  باجلامعة 
الفقه  تخ�س�ص  اإل����ى  ب��ت��ح��وي��ل��ه  ق��م��ت 
واأ�سوله، رغبة مني يف التفقه يف الدين 

والعمل يف املجال الدعوي.

ماذا تعني لك مهنة التدري�س؟
التدري�ص اجلامعي ر�سالة قبل اأن يكون 
واأ���س��ع��ى م��ن خ���ال تخ�س�سي  م��ه��ن��ة، 
اإلى الإ�سهام يف خدمة املجتمع  الدقيق 
معرفيا  بناءا  الطالبة  بناء  خ��ال  من 
و�سلوكيا يوؤهلها لتبوء مكانة يف عملية 
وحت�سنها  املجتمعي،  وال��رق��ي  ال��ب��ن��اء 
م���ن ال�����س��ق��وط يف م�����س��ت��ن��ق��ع ال��ت��ط��رف 
والإره�������اب ومت��ن��ع ع��ن��ه��ا جت���ار ال��وه��م 
والفتنة، وهذه الر�سالة النبيلة تدفعنا 
ل��ل��ع��م��ل م��ه��م��ا واج��ه��ن��ا م���ن ���س��ع��وب��ات 
اأك��ادمي��ي��ة واإداري�����ة ت��ك��ون يف ك��ث��ري من 

الأحيان اآنية وقابلة للتجاوز.
 

ما اأهم املنا�ضب التي عملت بها؟
كلية  م�����س��ارك��ة يف  اأ���س��ت��اذة  الآن  اأع��م��ل 
منا�سب  قبلها  �سغلت  كما  ال�سريعة، 

اأخرى يف بلدي اجلزائر ، ومنها:

ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  • ن���ائ���ب���ة 
الإن�����س��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة مل��ا بعد 
التدرج والبحث العلمي يف جامعة 

طاهري حممد باجلزائر .
• رئي�سة حترير جملة درا�سات يف 

اجلامعة نف�سها ملدة اأربع �سنوات.
جامعة  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س��و   •

طاهري حممد ل�ست �سنوات.
لثاث  التحرير  هيئة  ع�سو   •

جمات يف جامعات جزائرية.

حدثينا عن اهتماماتك البحثية؟
اأن�سرها  التي  البحوث  اأغلب   تتمحور 
ح����ول اأ����س���ول ال��ف��ق��ه، وق�����س��اي��ا امل����راأة 
والتحديات املعا�سرة، وق�سايا الدعوة، 

والفكر الإ�سامي،  اإ�سافة اإلى البحوث 
اخل���ا����س���ة ب���رق���م���ن���ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

والت�سنيف العاملي للجامعات.

كيف ينبغي لالأكادميي
التطوير من مهاراته؟ 

اأن  م��ت��خ�����س�����ص  اأي  ع���ل���ى  ي���خ���ف���ى  ل 
ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ����س���ي���ا����س���ي���ات 
واجلامعات ال�سعودية ت�سب يف م�سلحة 
تطوير الأداء الأكادميي لأع�ساء هيئة 
ال��ت��دري�����ص، وت��وف��ري ال��دع��م امل���ايل لكل 
العلمي  بالبحث  والرت��ق��اء  الباحثني، 
م����ن ال��ت��ن��ظ��ري اإل������ى ال��ت��ط��ب��ي��ق، وم���ن 
ومن  اإن��ت��اج��ه��ا،  اإل���ى  املعرفة  ا�ستهاك 

البحث عنها اإلى ت�سنيعها.

اإن ما �سبق ذكره يعتمد يف الأ�سا�ص 
على الأ�ستاذ اجلامعي باعتباره الباحث 
فمهما  العملية،  لهذه  الفعلي  املحرك 
اأن��ف��ق��ت اجل��ام��ع��ة م���ن اأم������وال و���س��ن��ت 
فاإن  �سيا�سات  من  واتبعت  ق���رارات  من 
العملية املعرفية تبقى حبي�سة التنظري 
م��ا مل ي��وؤه��ل ال��ب��اح��ث وي��رق��ى ب��اأدائ��ه 
التقنيات  م��ن  ال�ستفادة  ع��ر  البحثي 
اإبراز ن�ساطاته  احلديثة وت�سخريها يف 

الأكادميية والعلمية.
وك���ذل���ك ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ب��اح��ث اأن 
ي��ب��ق��ى ع��ل��ى اط����اع دائ����م مب���ا ي�ستجد 
التي  اخ��ت�����س��ا���س��ه والخ��ت�����س��ا���س��ات  يف 
تتداخل معه، اإ�سافة اإلى �سرورة اإتقان 
متكنه  الأق���ل  على  واح���دة  اأجنبية  لغة 

م���ن ول����وج ع���امل امل��ع��رف��ة م���ن دون اأن 
الت�سفح  من  مينعه  عائقا  اللغة  تكون 

ومن الن�سر. 

ما الأهداف التي
ت�ضعني لتحقيقها؟

لدي الكثري من الطموحات والأهداف 
التي ما زلت اأعمل على حتقيقها، ولعل 
ال�سامية  ر�سالتي  اأداء  اأتقن  اأن  اأهمها 
ب��ن��اء ج�سور  ال��ت��دري�����ص م���ن خ���ال  يف 
اأ�ستطيع  لكي  طالباتي  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
والإت��ق��ان  العمل  روح  ب��ث  خالها  م��ن 
والتفاين يف نفو�سهن لتكون كل واحدة 
املهنية  حياتها  يف  وقائدة  رائ��دة  منهن 

واملجتمعية 

واأط��م��ح اأي�����س��ا اإل���ى الإ���س��ه��ام ول��و 
ب����ج����زء ي�������س���ري يف ع���م���ل���ي���ة ال���ن���ه���و����ص 
حلمات  والت�سدي  الإ�سامية  بالأمة 
تتعر�ص  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ري��ب  الخ������رتاق 
العمل  خ���ال  م��ن  امل�سلمة،  امل����راأة  ل��ه��ا 
ال���ذي يحافظ على  امل��وؤ���س�����ص  ال��دع��وي 

الهوية ويغر�ص العتزاز بالنتماء.

ما الق�ضايا التي ت�ضغل بالك 
ب�ضفتك اأكادميية؟

وابتعاث  العلمي  بالبحث  كلفت  لكوين 
حترير  رئي�سة  كنت  وكذلك  الأ�ساتذة، 
اهتماماتي  اأغلب  ف��اإن  حمّكمة،  جملة 
ت�سب يف تطوير البحث العلمي والن�سر 
الإلكرتوين،  والتغلب على عائق اللغة 
ذات  وال���ن�������س���ر يف جم�����ات  الأج���ن���ب���ي���ة 
 ،»isi« ك��م��ج��ات ق���وي  ت���اأث���ري  م��ع��ام��ل 
الفكري  الأم���ن  بق�سايا  اأه��ت��م  وك��ذل��ك 
والق�سايا  توطينه  يف  اجل��ام��ع��ة  ودور 

التي تهم ال�سباب وطلبة اجلامعات.

كم ر�ضيدك
من الأبحاث العلمية؟

يف م�سريتي املهنية ن�سرت ما يقارب 16 
بحثا حمّكما لعل اأهمها:                                          

الدعوة«،  فقه  يف  امل��ال  »اعتبار   •
ُن�����س��ر يف جم��ل��ة ح��ول��ي��ات بجامعة 

ب�سار  عام 2011م.
ل���ل���ت���اأدي���ب  الأولد  »������س�����رب   •
ب���ني ال�������س���رورة وال�������س���رر« ُن�����س��ر 
اأدرار  بجامعة  احلقيقة  يف  جملة 

عام 2012م.
واأه��ل��ي��ت��ه،  م��ف��ه��وم��ه  • »ال��ق��ا���س��ر 
درا�����س����ة م���ق���ارن���ة ب����ني ال�����س��ري��ع��ة 
ُن���������س����رت يف جم��ل��ة  وال������ق������ان������ون« 

درا�سات، جامعة ب�سار باجلزائر.

ن�ضيحة اإلى الطالبات؟
والإمي��ان  العلم  �ساحكن  لهن:  اأق��ول 
اأن��ن  امل�ستقبل،  ف��اأن��ن  ال��وط��ن،  وح��ب 
الأمهات والقائدات واملربيات والبانيات 
ل�����ه�����ذه الأم�������������ة، وال�����ت�����ح�����دي خ��ط��ري 
ذلك،  فا�ست�سعري  عظيمة  وامل�سوؤولية 
وابلغي  ت���ردد،  ب��ا  البناء  يف  وانطلقي 
���س��ل��م امل��ج��د ل��ت��ك��وين خ��ري خ��ل��ف خلري 

�سلف باإذن اهلل.
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ع��ل��م اأ����س���ول ال��ف��ق��ه ه���و ع��ل��م ي�سع 
ال���ق���واع���د الأ����س���ول���ي���ة ل���س��ت��ن��ب��اط 
الأح�����ك�����ام ال�������س���رع���ي���ة م����ن اأدّل���ت���ه���ا 
علم يدر�ص اأدلة  هو  اأو  ال�سحيحة، 
به  ُي��ت��و���س��ل  وم���ا  الفقه الإجمالية، 
اإلى الأدلة، وطرق ا�ستنباط الأحكام 
ال�����س��رع��ي��ة م���ن اأدل���ت���ه���ا، والج��ت��ه��اد 

وال�ستدلل.
فهو »منهج ال�ستدلل الفقهي«، 
الإجمالية،  الفقه  اأدل��ة  ومو�سوعه: 
اإل��ى الأدل���ة، ويبحث  وم��ا يتو�سل به 
يف ك��ي��ف��ي��ة ال����س���ت���ن���ب���اط، وق���واع���ده 

و�سروطه.

 أدلة الفقه اإلجمالية
ال��ل��ذان  ال��دل��ي��ان  القراآن واحلديث هما 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��م��ا ب��اق��ي الأدل������ة ال�����س��رع��ي��ة، 
اأ�سا�ص  على  يقوم  لأن��ه  ويليهما الإجماع، 
من الكتاب وال�سنة، ويليه القيا�ص، ويعتمد 
الكتاب  م��ن  ال��ع��ام��ة،  الكلية  الأح��ك��ام  على 
وال�����س��ن��ة، يف ال���س��ت��دلل ب��ه ع��ل��ى الأح��ك��ام 
ن�ص  بخ�سو�سها  ي���رد  مل  ال��ت��ي  ال��ف��رع��ي��ة 
يف ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة، وف���ق اأح���ك���ام وق��واع��د 
ل��ا���س��ت��دلل، ف��ه��ذه الأدل������ة الأرب����ع����ة هي 
الأ�����س����ول الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا عند 
جمهور ال��ف��ق��ه��اء، وم��ا ع��داه��ا م��ن الأدل���ة، 

هي: اأ�سول ثانوية.

أصول  الفقه
علم أصول الفقه

اأق�سام  اأو  ال�سمعية،  الأدل����ة  علم  ه��و 
يكون  قد  علم  لأي  واملو�سوع  الأدل���ة، 
يكون  وق��د  للح�ساب،  ك��ال��ع��دد  واح���دا 
بينهما  ي���ك���ون  اأن  و����س���رط���ه  ك���ث���ريا، 
وم��و���س��وع  م�����س��ارك��ة،  اأي:  ت��ن��ا���س��ب، 
اأ�سول الفقه قد اجتمع فيه الأمران، 
ال�سمعي  الدليل  اإما واحد، وهو  فاإنه 
من جهة اأنه مو�سل للحكم ال�سرعي، 
واإما كثري، وهو اأق�سام الأدلة ال�سمعية 
م��ن ه���ذه اجل��ه��ة، ل���س��رتاك��ه��ا اإم���ا يف 
غايتها،  يف  اأو  ال��دل��ي��ل،  وه��و  جن�سها، 

وهو العلم بالأحكام ال�سرعية.
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أساتذة

د. فهد العمري:
البحوث وتنظيم الوقت أسلحة لطالب الطب

مشهور العمري

ن�����س��ح ا���س��ت�����س��اري اجل���راح���ة، الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور فهد  ال��ط��ب،  بكلية  امل�����س��اع��د 
�سعيد العمري، طاب الطب باأن يكون 
متكنهم  ال��وق��ت،  لتنظيم  اآل��ي��ة  لديهم 
م��ن جم���اراة عجلة ال��ط��ب ال��ت��ي ت��دور 
وت��ت��ق��دم ب�����س��رع��ة، وت�����س��اع��ده��م يف اأن 
ي��ك��ون��وا ع��ل��ى اط���اع ب��ال��ب��ح��وث املهمة 
ال���ت���ي ت��غ��ري م���ن ط��ري��ق��ة ال����ع����اج، اأو 
ت�سيف م��ا ه��و ج��دي��د، وا���س��ف��ا طاب 
على  ال��ط��اب  نخبة  م��ن  باأنهم  الطب 
امل�ستوى اجلامعي، ولديهم �سغف وحب 

لتعلم كل جديد..

حدثنا عن تخ�ض�س
جراحة القولون وامل�ضتقيم.

وامل�ستقيم  القولون  جراحة  تخ�س�ص 
م�����ن الخ����ت���������س����ا�����س����ات ال����دق����ي����ق����ة يف 
بعاج  يخت�ص  وه��و  العامة،  اجل��راح��ة 

وب��ع�����ص  وامل�����س��ت��ق��ي��م،  ال���ق���ول���ون  اأورام 
وغريها  التقرحية  اللتهابات  ح��الت 
�سواء بالتدخل اجلراحي، اأو عن طريق 

املنظار اأو جراحة الروبوت.

كيف ت�ضف طالب الطب
وتفاعلهم العلمي؟

ال��ط��ب ه��م م��ن نخبة الطاب  ط��اب 
على امل�ستوى اجلامعي، ولديهم �سغف 
باأهمية  وحب لتعلم كل جديد ودراي��ة 
التو�سع يف القراءة والبحث العلمي مبا 
هو  م��ا  بكل  كامل  اإدراك  على  يبقيهم 

جديد يف عامل الطب.

لطالب  ت��وج��ه��ه��ا  ن�ضيحة  اأه����م 
الطب؟

ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ل��دي��ه اآل���ي���ة وا���س��ح��ة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال����وق����ت، وغ���ال���ب���ا م����ا ي��ك��ون 
املحا�سرات  ب��ني  م��وزع��ا  الطالب  وق��ت 
الإكلينيكية،  وامل��ح��ا���س��رات  ال��ن��ظ��ري��ة، 

الطب  وطالب  ال�سخ�سية،  وال��درا���س��ة 
ت��دور  الطب  وعجلة  ال��غ��د،  طبيب  ه��و 
اأن يبقى  وتتقدم ب�سرعة؛ لذلك ل بد 
املهمة  بالبحوث  اط��اع  على  الطالب 
ال���ت���ي ت��غ��ري م���ن ط��ري��ق��ة ال����ع����اج، اأو 

ت�سيف ما هو جديد.

كيف ت�ضف تفاعل املجتمع
مع البحوث الطبية؟

التي  ه��ي  الناجحة  الطبية  املجتمعات 
تعي اأهمية البحث العلمي، ولكي يكون 
البحث العلمي قابا للن�سر والتطبيق، 
مي����ر ب����ع����دة م�����راح�����ل، م���ن���ه���ا م���واف���ق���ة 
املري�ص، و�سمان �سامته من اأي اإجراء 
قد يوؤثر على �سحته، ويبقى على عاتق 
الإع��������ام،  وب��خ��ا���س��ة ال��رق��م��ي ال��ت��اب��ع 
اأو اللجان التوعوية  للمن�ساآت ال�سحية 
بكل  املجتمع  توعية  دور  ل��ه��ا،  التابعة 
ج����دي����د، مم����ا ق����د ي���زي���د م����ن ���س��ام��ة 
لكثري من  املبكر  الك�سف  مثل  املجتمع، 

باإذن  منها-  ال�سفاء  ميكن  التي  الأورام 
وكذلك  مبكرا،  ت�سخي�سها  مت  اإذا  اهلل- 
متثل  التي  ال�سيارات  بحوادث  التوعية 

اأحد اأكر امل�ساكل ال�سحية لدينا.

وكيف ت�ضف درا�ضة الطب
اأكادمييا من خالل مراحل

املاج�ضتري والدكتوراه؟
ال�����درا������س�����ة الأك�����ادمي�����ي�����ة ال���ب���ح���ت���ة يف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات الأ����س���ا����س���ي���ة يف ال��ط��ب 
ك��ال��ت�����س��ري��ح وغ�����ريه، ن��اج��ح��ة، وك��ذل��ك 
تخ�س�ص،  ك��ل  يف  البحثية  ال��ن��واح��ي  يف 
ولكن ل ميكن تطبيقها من دون تدريب 
مثل  التخ�س�سات،  م��ن  كثري  يف  عملي 
الطبيب  يح�سل  اأن  وي��ج��ب  اجل��راح��ة، 
التخ�س�ص،  اأو  ال��زم��ال��ة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
وه��ي م��ا ي��ع��ادل ال��دك��ت��وراه مهنيا،  كي 
تخ�س�سه  يف  م��ت��م��ك��ن��ا  ال��ط��ب��ي��ب  ي��ك��ون 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة وال��ن��ظ��ري��ة 

والبحثية على حد �سواء.

الفراق الصعب
ويعرفونك،  تعرفهم  ح��ي��ات��ك،  يف  عليك  مي���رون  الأ���س��خ��ا���ص  م��ن  كثري 

يرتكون ب�سمة لهم ترفعهم يف نظرك اأو ميرون مرور الكرام عليك. 
اأخونا عبدالعظيم اآل اإ�سماعيل الذي يحب اأن ن�سميه »اأبا م�سطفى« 
من الأ�سخا�ص الذين ل بد اأن حترتم وحتب التعرف عليه، لأنه ياأ�سرك 
بابت�سامته الدائمة التي ل اأراها تفارق وجهه، وهي مفتاح دخوله لقلوب 

كثري ممن مير بهم.
اأث��ار م�سكلة  اأن��ه قد  اأع��رف  ب��ه، مل  ع��ام 1426 كانت بداية معرفتي 
اأو دخل يف نزاع مع اأحد، جتده حيث تريده. مل اأ�سمعه يقول كلمة »ل« 

عندما يطلب منه القيام باأي عمل اأو مهمة خا�سة.
لها ولعمله،  اأخل�ص  دائما، فقد  التي ترافقه  كان يحمل كامرياته 
كان ينطلق بكل �سرور فا تفقده يف اأي مكان تقام فيه فعالية للجامعة، 
عينه دائما على العد�سة ي�سور كل حلظة، ل تفوته �ساردة ول وارده يف 

املنا�سبة.
يف 1426/7/16 ُعني يف اجلامعة قادما من حمافظة �سفوى، اإحدى 
حمافظات املنطقة ال�سرقية، ح�سر لأبها تاركا اأ�سرته خلفه ليعي�ص بيننا 
وحيدا، على اأمل اأن ينتقل اإليهم يوما ما، ورغم املحاولت امل�ستميتة ليتم 
نقله ليعي�ص مع اأهله فاإنه اأطال املقام يف اأبها وكاأنها ل ترغب اأن يرتكها. 
ورغم مت�سكنا به فاإننا حاولنا معه كثريا اأن يتم نقله و�سعينا معا ولكن 

دون جدوى.
املنطقة  لتعليم  م��ع��ارا  ي��غ��ادرن��ا  اأن  ا���س��ت��ط��اع  الأخ�����رية  ال�����س��ن��ة  يف 
ال�سرقية، مل يغب عنا يوما واحدا، يف كل �سباح ت�سل ر�سالة منه حتى 
اأ�سبح اليوم الذي ل ت�سل هذه الر�سالة نعتقد اأنه قد ح�سل له مكروه، 
وهو ما حدث قبل وفاته باأيام. فقدنا اأخا عظيما يف كل �سفاته فاح�سره 

يا اهلل مع اأف�سل خلقك.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

بطاقة
• اأ�ستاذ جراحة م�ساعد

• ا�ست�ساري اجل��راح��ة ال��ع��ام��ة، وج��راح��ة امل��ن��اظ��ري امل��ت��ق��دم��ة، وج��راح��ة 
القولون وامل�ستقيم.

• حا�سل على زمالتني يف اجلراحة العامة واملناظري.
وجراحة  اله�سمي  اجل��ه��از  جل��راح��ة  الفرن�سية  الزمالة  على  حا�سل   •

القولون وامل�ستقيم.

اأبو القا�ضم خلف بن عبا�س الزهراوي )املتويف بعد �ضنة 400ه�/101٣م( 
املعروف يف العامل الغربي با�ضم Albucasis، هو طبيب عربي م�ضلم عا�س يف 
الأندل�س. يعد اأعظم اجلراحني الذين ظهروا يف العامل الإ�ضالمي، وو�ضفه 

الكثريون باأبي اجلراحة احلديثة.

ما  ح�سارات  من  ح�سارتان  ط��ورت 
العمليات  من  اأ�سكال  التاريخ،  قبل 
اجلراحية، واأقدمها بناء على الدليل 
اأو  فتح اجلمجمة  وه��و  ال��ن��ق��ب،  ه��و 
حفر حفرة �سغرية فيها بهدف اإزالة 
ال��غ��ط��اء ع��ن اجل��اف��ي��ة، وذل���ك لعاج 
داخ��ل  بال�سغط  املتعلقة  الأم���را����ص 
اجل��م��ج��م��ة، ووج����دت ه���ذه الأدل����ة يف 
وتعود  التاريخ،  قبل  ما  اإن�سان  رف��ات 
الع�سر احلجري احلديث.  وقد  اإلى 
الكهوف،  ج��دران  على  اللوحات  ك�سفت 

اأن هذا الإجراء ا�ستمر فرتة طويلة. 
ومما يثري التعجب، هو اأن مر�سى 

املر�سى يف  اإلى  بالإ�سافة  تلك احلقبة، 
فرتة ما قبل الع�سر احلديث، قد جنوا 
موؤ�سرات  واأظهروا  العمليات،  تلك  من 
على �سفاء اجلمجمة، كما اأظهرت بع�ص 
ال�سند  �سكنت وادي  التي  ال�سعوب  بقايا 
اأن���ه قد  يف ف��رتة 3300 م��ا قبل امل��ي��اد، 
حدثت عمليات حفر لاأ�سنان تعود اإلى 

9000 �سنة.
كانت احل�سارة الفرعونية يف م�سر 
اأك��رث احل�����س��ارات تطويرا  م��ن  القدمية 
رفات  وقد  وجدت  للتقنيات اجلراحية، 
املياد حتوي  اإل��ى 2650 عاما قبل  تعود 
بالقرب  ال�سفلي  ال��ف��ك  يف  ثقبني  ع��ل��ى 

من جذر ال�سر�ص الأول، مما ي�سري اإلى 
نزيف ناجت عن �سق الأ�سنان. 

ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى م���ا ���س��ب��ق اأه����دت 
الن�سو�ص  اأق���دم  احل�����س��ارة،  تلك  اإل��ي��ن��ا 
اجلراحية التي تعود اإلى 3500 عاما قبل 
امل��ي��اد، ف��امل��م��ار���س��ون ال��ط��ب��ي��ون يف تلك 
املتخ�س�سني  الكهنة  م��ن  ك��ان��وا  احلقبة 
يف ع���اج الأم����را�����ص، وه���م م���ن اأج����روا 

العمليات اجلراحية.
تفا�سيل  ك��ت��ب��وا  ال��ف��راع��ن��ة،  اأن  ك��م��ا 
وت��ف��ردوا  ال����ردي  اأوراق  ع��ل��ى  العمليات 
الطبية  امل��ل��ف��ات  و���س��ع  م��ن  اأول  بكونهم 
حل���الت امل��ر���س��ى، ووث��ق��ت ب��ردي��ة اإدوي���ن 
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نيويورك  اأك��ادمي��ي��ة  يف  امل��وج��ودة  �سميث 
ل��ل��ط��ب، ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة ب��ن��اء على 

الت�سريح وعلم وظائف الأع�ساء.
ويف بردية اير�ص »العاج القائم على 
الفراعنة  اأعمال  هريدويت  وثق  ال�سحر«، 
قائا »اإن ممار�سة الطب متخ�س�سة جدا 
واح��دا  مر�سا  طبيب  ك��ل  يعالج  ع��ن��ده��م، 
ب���الأط���ب���اء، البع�ص  ف��ق��ط، ف��ال��ب��ل��د م��ل��يء 
يعالج العيون، والبع�ص الأ�سنان، وبع�سهم 
ي���ع���ال���ج اأم�����را������ص ال���ب���ط���ن وغ����ريه����ا م��ن 
هناك  اأي�سا  وكانت  الداخلية«.  الأم��را���ص 
ح�����س��ارات ق��دمي��ة اأخ�����رى ل��دي��ه��ا معرفة 

باجلراحة، كالهند وال�سني واليونان.

الجراحة.. تاريخ قديم
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دراسات

دراسة تناقش رجع الصدى في اإلعالم الجديد
الإع��ام  بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ  �سارك 
والت�������س���ال ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ���س��اع��د ���س��اع��د يف 
امل����وؤمت����ر ال������دويل »امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي 
و�سبكات التوا�سل الجتماعي يف عامل 
اأخ����ريا ب�سلطنة  اأق��ي��م  ال����ذي  م��ت��غ��ري« 
ع���م���ان، ح��ي��ث ق����دم درا�����س����ة ع���ن رج��ع 

ال�سدى يف و�سائل الإعام اجلديدة. 
ال��ث��ورة  اأن  �ساعد  ال��دك��ت��ور  وي���رى 
تاريخيا  انعطافا  �سكلت  التكنولوجية 
وتطورها  الإع����ام  و���س��ائ��ل  يف  حا�سما 
ال������ع������امل، وب����خ����ا�����س����ة م������ن ح��ي��ث  يف 
التي  والتقنية  الفنية  ال�ستخدامات 
ال�����س��دد، ول�سيما مع  ه��ذا  اأت��ي��ح��ت يف 
ظ���ه���ور الن���رتن���ت ال���ت���ي اأح�����دث نقلة 
ب�سكل  الإع��ام��ي��ة  العملية  يف  ن��وع��ي��ة 
والإخ����راج  ال�سكل  ج��ان��ب  لي�ص يف  ع��ام 
ال�سحفي  العمل  طبيعة  يف  ب��ل  فقط، 
الأخ��ب��ار، وت�سكيل  امل��ي��داين ويف غ��رف 
اأي�سا،  للمعلومة  جديد  م�سدر  وبناء 
م���ع ا���س��ت��ح��داث خ��ا���س��ي��ت��ي ال��ت��وا���س��ل 

والتفاعل على اخلط )اوناين(. 
الإع���ام  و���س��ائ��ل  �ساعد »يف  وق���ال 
ع��ل��ى اخ��ت��اف اأن��واع��ه��ا ه��ن��اك مياد 
تتعاطى  تقليدي  غ��ري  ج��دي��د  م�سدر 
فيه  ي��ك��ون  ال�سحفية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ع��ه 
اإن مل  ال���ق���ارئ نقطة حم���وري���ة، ح��ت��ى 
يقا�ص ح�سور  فاأ�سحى  يكن متفاعا، 
امل����ادة الإع��ام��ي��ة ب��درج��ة ال��ت��ف��اع��ل اأو 
عك�سه م��ع اجل��م��ه��ور، وم���ن ث��م اإع���ادة 
من  انطاقا  الإخ��ب��اري��ة  املعلومة  بناء 
و�سائل  ت��ك��ون  وب��ه��ذا  نف�سه؛  التفاعل 
الإع�������ام دخ���ل���ت يف ب��ي��ئ��ة ج���دي���دة يف 
الت�����س��ال ج����راء ه���ذه ال���س��ت��خ��دام��ات 

املتنوعة واملرتابطة فيما بينها«.

محور جوهري
وع��ن ف��ح��وى ال��درا���س��ة ق��ال »تتمحور 
ح����ول ����س���وؤال ج���وه���ري ي��ت��ع��ل��ق مب��دى 
التفاعلية يف و�سائل الإعام  ا�ستخدام 
ب��ن��اء  اإع������ادة  اأو يف  ك��م�����س��در م��ع��ل��وم��ة، 
ع��ام؟«، م�سيفا  ب�سكل  الإخبارية  امل��ادة 
ال��درا���س��ة هو  امل�����س��ت��خ��دم يف  امل��ن��ه��ج  اأن 
هي  اأدوات��ه��ا  واأن  التحليلي،  الو�سفي 
امل��اح��ظ��ة وال����س���ت���ق���راء. واأم�����ا عينة 
ال����درا�����س����ة ف���ه���ي ���س��ح��ي��ف��ة اجل���زائ���ر 
http://www. )اجل�����زائ�����ر(  ت���امي���ز 
�سبق  و�سحيفة   ،algeriatimes.net

/https://sabq.org )ال�سعودية(

فترة الدراسة:
 مت اختيار فرتات خمتلفة �سملت عدة 

اأحداث �سنه 2017.

قياس األثر
ارت���ب���ط رج����ع ال�������س���دى يف ال��ع��م��ل��ي��ة 
الإعامية عموما بقيا�ص الأثر الذي 
حتدثه الر�سالة الإعامية من طرف 
رج��ع  يتعلق  ول  ب��الت�����س��ال،  ال��ق��ائ��م 
رد  ، بل هو  ال�سدى بحالة تلق فقط 
اإل��ي��ه،  و���س��ل��ت  ر���س��ال��ة  ع��ل��ى  امل�ستقبل 
بغ�ص النظر عن املر�سل  الذي ميكن 
وتفاعله  امل�ستقبل  فعل  رد  يدر�ص  اأن 
وم��ن  �سلبيا،  اأو  اإي��ج��اب��ي��ا  ك���ان  ���س��واء 
ث���م ي��ع��دل حم��ت��وى ال��ر���س��ال��ة ح�سب 

الهدف. 
وهناك نوعان من رجع ال�سدى، 
ي���ه���ت���م���ان ب����ال����ت����اأث����ريات الإي���ج���اب���ي���ة 

وال�سلبية للر�سالة وهما:
• رجع ال�سدى الإيجابي: يوؤكد 
للم�سدر اأن التاأثري املق�سود من 

الر�سالة قد حتقق. 
ال�����س��ل��ب��ي:  ال���������س����دى  رج������ع   •
التاأثري  باأن  علما  امل�سدر  يحيط 

املق�سود للر�سالة مل يتحقق.

البيئة الجديدة للعمل الصحفي
مت���ث���ل ب��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ف��ي م����ن اأق������ارب 
العاديني  املواطنني  وحتى  واأ�سدقاء 
م�سدرا من م�سادره ال�سحفية، وقد 
الإعامية  املوؤ�س�سات  كريات  جل��اأت 
ل��اع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ال��ع��ادي��ني 
كم�سدر من م�سادر اخلر ال�سحفي، 
وذل���ك م��ن خ���ال اع��ت��م��اد م��ا ي�سمى 
»اخلط الأخ�سر«، ولكن هذا ل يعني 
ما  ك��ل  تنقل  الإع��ام��ي��ة  املوؤ�س�سة  اأن 
اإليها واإمنا يكون عر التحري  ي�سل 

واملتابعة. 
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ���س��اع��د اإل���ى اأن��ه 
بظهور �سحافة املواطن تغريت متاما 
ال�سحافة،  يف  ال�سحفي  العمل  بيئة 
 Dan Gillmor ونقل عن دان جيلمور
قوله اإن الفارق الكبري بني ال�سحافة 
هي  امل��واط��ن��ني  و���س��ح��اف��ة  التقليدية 
املحا�سرات  ن��ظ��ام  تعتمد  الأول����ى  اأن 
تعتمد على  الثانية  بينما  تلقى،  التي 
نظام املحادثة واحلوار، حيث اأ�سحت 
ه��ي من  ال�سحفية  امل���واد  م��ن  الكثري 

�سناعة اأنا�ص عاديني.

التفاعلية في الصحافة
 Interactivité كلمة  اإن  التفاعلية: 
مركبة من كلمتني يف اأ�سلها الاتيني، 
 Inter ال�������س���اب���ق���ة  ال���ك���ل���م���ة  م����ن  اأي 
الكلمة  ب���ني، وم���ن  م��ا  اأو  ب��ني  وت��ع��ن��ي 
ال��ات��ي��ن��ي��ة،  م���ن   L’interactivité
فيكون معناه »ممار�سة بني اثنني«، اأي 
تبادل وتفاعل بني �سخ�سني. اإذا نفهم 
اأن جوهر م�سطلح التفاعلية يكمن يف 
التبادل والتفاعل، حوار بني اثنني، اأي 
ات�سال يف و�سعية الوجه لوجه؛ وعليه، 

فهي ممار�سة ات�سالية قدمية .

مفهوم حديث
 ي���ع���د ح���دي���ث ال���ع���ه���د ن�����س��ب��ي��ا وول���ي���د 
ولقد  والآلت.  النا�ص  ب��ني  ال��ع��اق��ات 
اأ����س���ب���ح م��ف��ه��وم ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة م���ت���داول 
و����س���ائ���ع���ا يف الأو�������س������اط الأك����ادمي����ي����ة 
وال�������س���ن���اع���ة وال�������س���ح���اف���ة م����ع ب���داي���ة 
ج��راء  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  م��ن  الت�سعينات 
ن���ق���ط���ة الل����ت����ق����اء ال����ت����ي ج���م���ع���ت ب��ني 
اأدى  ذل��ك  وك��ل  وال��ورق��ي��ة،  املعلوماتية 
اإذ  ك��ل��ي��ا،  الت�����س��ال  متثيل  تغيري  اإل���ى 
�سار ينظر اإلى املتلقي كن�سيط وفاعل 

مثل املر�سل. 

وي��ط��ل��ق م�����س��ط��ل��ح ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
التبادل،  اأو  الثنائية  املمار�سة  ا�سم 
ال��راأي  واإب���داء  التعليقات  اأ�سحت  اإذ 
خ��ا���س��ي��ة م�����س��اح��ب��ة جل���ل امل���ق���الت 
والإخ����ب����ار وال��ت��ق��اري��ر، ب���ل اأ���س��ح��ت 
والكاتب  لل�سحفي  معلومة  م�سدر 
ال�سحف  بع�ص  اأن  وبخا�سة  نف�سه، 
مل ت��ك��ت��ف ب��ف��ت��ح م�����س��اح��ات لإب�����داء 
مواقعها  ربطت  بل  والتعليق  ال��راأي 
�سبكات  على  بح�سابات  الإلكرتونية 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق 

امل�ساركة ب�سفه �سمولية.
مفهوم  دللت  ب��ني  م��ن  اأي�����س��ا 
اأن��ه  الت�����س��ال،  م��ي��دان  التفاعلية يف 
احلرية  مبفاهيم  وثيقة  �سلة  على 
واحل��وار.  وامل�ساركة  والدميقراطية 
وهذا جار، على الأقل، على م�ستوى 
ال�سيا�سة  اأ���س��ح��اب  خ��ط��اب��ات  بع�ص 
وال�������س���ن���اع���ة وامل���م���ار����س���ني وب��ع�����ص 

الأبحاث الأكادميية.
 ووف����ق امل��ن��ظ��ور ال�����س��اب��ق، ف���اإن 
مفهوم التفاعلية ي�سري اإلى احلرية 
يف  امل�ستعمل  بها  يتمتع  اأ�سبح  التي 
اخ��ت��ي��ار م��ا ي��ري��د م��ن ال��و���س��ائ��ل وما 
امل��ح��ت��وي��ات دون ق��ي��ود  ي���رغ���ب م���ن 

ال��زم��ن وامل��ك��ان. وه���ذا م��ا ع��ر عنه 
"احلرية   : ب��ق��ول��ه   Lucien Sfez
ت��ت��ج�����س��د ع����ن ط����ري����ق ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ال���ن���اجت���ة ع���ن ت���ق���دم ت��ق��ن��ي��ات اآلت 
الت�������س���ال، ال��ت��ي ت���رتك ل��اإن�����س��ان، 
اأمام حتمية  التدخل  وللفرد، حرية 
الآلت"؛ فهذه احلرية التي متنحها 
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ه���ي م���ا ك���ان���ت ت��ف��ت��ق��ده 
املتميزة  التقليدية  الت�سال  و�سائل 
ومعيارية  واح��د  اجت��اه  يف  بالتدفق 
حم���ت���وي���ات���ه���ا ومن���ط���ي���ت���ه���ا. وك���ان���ت 
فر�ص اجلمهور لإنتاج املحتويات اأو 
مناق�ستها مع منتجيها �سئيلة جدا؛ 
ل��ك��ن رغ���م ك���ل اخل��ط��اب��ات امل��م��ج��دة 
زال  م���ا  م��ف��ه��وم��ه��ا  ف����اإن  للتفاعلية 
وي�سري  احل��ايل.  الوقت  يف  غام�سا، 
»ال�سهولة  اأن  اإل��ى   Michel Scaln
)التفاعلية(  �سفة  بها  تل�سق  التي 
متنوعة،  ات�����س��ال��ي��ة  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
ت�سمح  دق��ي��ق��ا،  معنى  اإعطائها  دون 
يوظف  امل�سطلح  هذا  ب��اأن  بالتفكري 
واإمن��ا جلعلها جذابة  لي�ص لو�سفها 
م�سافة  ق��ي��م��ة  ولإ����س���ف���اء  جت���اري���ا، 

رمزية عليها«.

صحافة المواطن
ت�����س��خ�����ص ���س��ح��اف��ة امل����واط����ن ع��ن��د 
امل��واط��ن،  اإع����ام  اأن��ه��ا  البع�ص ع��ل��ى 
وع���ن���د جم��م��وع��ة اأخ������رى الإع�����ام 
اأي�����س��ا  اأو  ال��ت��ف��اع��ل��ي  اأو  ال��ت�����س��ارك��ي 
الإع��ام  اآخ��ري��ن  وعند  التعا�سدي، 

البديل اأو ال�سحافة املدنية.
يف ه����ذا ال�����س��ي��اق مي��ث��ل م��وق��ع 
اأوروب��ي��ة  م��ب��ادرة  اأول   agora vox
يف ���س��ح��اف��ة امل����واط����ن، ف��ه��و م��وق��ع 
ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ق��اع��دة ب��ي��ان��ات م��ت��ع��ددة 
ال��و���س��ائ��ط، م��ت��وف��ر ل��ك��ل امل��واط��ن��ني 
ومعلومات  اأخبار  ن�سر  يف  الراغبني 
ح�����س��ري��ة، ه��و م��وؤ���س�����ص ع��ل��ى ثاثة 

قواعد مرجعية هي:
عن  ب��اح��ث  ه��و  م��واط��ن  • ك��ل 

املعلومة.
الإعام  و�سائل  من  • التحول 
اإعام  و�سائل  اإلى  اجلماهريية 

اجلماهري.
التحرير. • �سيا�سة 

ويف ه���ذا ال�����س��دد ق�����س��م »دي����وز« 
اإلى  التفاعلية يف �سحافة النرتنت 

ثاثة اأنواع:

املاحية. • التفاعلية 
الوظيفية. • التفاعلية 
التكييفية. • التفاعلية 

التخ�سي�سية • التفاعلية 

اللغة كوسيلة للتفاعل
اجلماهريي  الت�سال  و�سائل  تقوم 
ب����اأن����واع����ه����ا واأ����س���ك���ال���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل���ط���ب���وع���ة وامل�������س���م���وع���ة وامل���رئ���ي���ة 
مبمار�سة الوظيفة الثامنة للغة كما 
وهي   Halliday  »سنفها »هاليداي�
الإخبارية،  اأو  الإعامية  الوظيفة 
حيث ي�ستطيع القائم بالت�سال من 
جديدة  معلومات  ينقل  اأن  خالها 
عن نف�سه وعن الآخرين وعن البيئة 

املحيطة اإلى اأقرانه
وال����ل����غ����ة ب���اع���ت���ب���اره���ا و���س��ي��ل��ة 
للتفاهم والتوا�سل و�سناعة الأفكار 
وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا وت���غ���ريه���ا يف ال���وق���ت 
ن���ف�������س���ه، مت���ث���ل ه���اج�������س���ا يف جم���ال 
التفاعل الإن�ساين عامة والإعامي 
ب��اخل�����س��و���ص، وب��خ��ا���س��ة يف جم��ال 

الوظائف املنوطة بها. 
وق��د ح���اول »ه��ال��ي��داي« تقدمي 
ح�سر باأهم وظائف اللغة فتمخ�ست 

حماولته عن الوظائف الآتية:
)الو�سيلة( النفعية  • الوظيفة 

Instrumental Function
التنظيمية • الوظيفة 

 Regulatiry Function
التفاعلية • الوظيفة 

 Interpersonal Function
ال�سخ�سية • الوظيفة 
Personal Function

ال�ستك�سافية • الوظيفة 
 Heuristic function

التخيلية • الوظيفة 
Imaginative Function

الرمزية • الوظيفة 
Symbolic Function

الإخبارية • الوظيفة 
Informative Function

العوامل المؤثرة في التفاعل
والقطري. القومي  • العامل 

الديني. • العامل  
البيئة. • عامل 

والفاعل. • الو�سيلة 
الآنية.  • عامل 
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جامعات سعودية

»التعليم« تودع الورق
وتعتمد العمل بالمراسالت اإللكترونية

وج���ه م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
اأح����م����د ب����ن حم���م���د ال��ع��ي�����س��ى ج��م��ي��ع 
التعليم،  واإدارات  ال������وزارة  ق��ط��اع��ات 
ب�����اع�����ت�����م�����اد ال�����ع�����م�����ل ب�����امل�����را������س�����ات 
جلميع  ال���وزارة  جهاز  يف  الإلكرتونية 
املعامات ال�سادرة اإلى اإدارات التعليم ، 
وباملرا�سات الإلكرتونية ال�سادرة من 
واإل��ى  ال���وزارة  اإل��ى جهاز  التعليم  اإدارة 
الأحد  يوم  من  اعتبارا  التعليم  اإدارات 
نوفمر   19 املوافق  امل���واف���ق1439/3/1 
2017 وي�ستثنى من العمل الإلكرتوين 

يف ال����وق����ت احل������ايل امل���ع���ام���ات ال��ت��ي 
الأ���س��ول  وج���ود  عليها  العمل  يتطلب 

مثل )امل�ستخل�سات املالية(.
واأك������������د م����ع����ال����ي����ه ع����ل����ى ج��م��ي��ع 
ا�ستام  ب��ع��دم  ال����وزارة  ج��ه��از  قطاعات 
والكتفاء  ورق��ي��ا  امل��ع��ام��ات  اإر���س��ال  اأو 
ب��اإح��ال��ة امل��ع��ام��ات اإل��ك��رتون��ي��ا جلميع 
امل��ع��ام��ات ال�����واردة وامل��ن�����س��اأة م��ن قبل 
وهو   ،1439/3/15 من  اعتبارا  الإدارة 
من  وي�ستثنى  ال���ورق���ي  ال��ع��م��ل  ن��ه��اي��ة 
ذل����ك ا����س���ت���ام امل���ع���ام���ات م���ن م��رك��ز 

الت���������س����الت الإداري�����������ة ال���������واردة م��ن 
اجل��ه��ات غ��ري امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��رن��ام��ج ، 
وي��ت��م اإح��ال��ة امل��ع��ام��ات ال����واردة ورقيا 
م��ن اجل��ه��ات غ��ري امل��رت��ب��ط��ة برنامج 
»را�����س����ل« اإل����ى م���را����س���ات اإل��ك��رتون��ي��ة 
واإحالتها اإلكرتونيا للجهة املعنية ويتم 
الحتفاظ بالأ�سل لدى الإدارة املوجه 

لها اخلطاب من قبل تلك اجلهات .
�سدد  وال��ق��رارات  التعاميم  وح��ول 
بها  والعمل  اعتمادها  يتم  ب��اأن  معاليه 
للجهات  اإلكرتونيا  ���س��دوره��ا  مبجرد 

غري  وللجهات   ، بالرنامج  املرتبطة 
وورقيا  اإلكرتونيا  بالرنامج  املرتبطة 
، وفيما يخ�ص املعامات ال�سرية، على 
جميع اجلهات اإع��ادة ت�سمية من مينح 
�ساحية الطاع على تلك املعامات 
ب��خ��ط��اب ي���وج���ه اإل�����ى ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر 
الت�سغيلي  )الرنامج  التعليم  لتقنيات 
�سيتم  ب��اأن��ه  علما   ، املعلومات(  لتقنية 
املعرفة  بال�ساحيات  ال��ع��م��ل  اإي��ق��اف 
يوم اخلمي�ص املوافق 1439/3/27، كما 
لتوثيق  الازمة  الأدوات  تفعيل  �سيتم 

الر�سائل  خ���ال  م��ن  ال��دخ��ول  عملية 
الن�سية ملن لديهم ال�ساحية .

اأو  كما اأكد معاليه على كل وكالة 
اإدارات  اأو  ال���وزارة  جهاز  يف  �سواء  اإدارة 
ال�����س��روري��ة  الأج���ه���زة  ت��وف��ري  التعليم 
العمل  �سري  ومتابعة  النظام  لت�سغيل 
م��ن خ���ال ال��رن��ام��ج م��ت��اب��ع��ة دقيقة 
يخ�سها من  م��ا  وا���س��ت��ام  وم�����س��ت��م��رة 
يف  واإجن���������ازه  اإل���ك���رتون���ي���ا  وارد  ع���م���ل 
حينه، وعلى كل م�سوؤول الطاع على 
ال��ت��ق��ري��ر ال��ي��وم��ي ع���ن ال��ع��م��ل ال����وارد 

وال�����س��ادر ن��ه��اي��ة ك��ل ي���وم ع��م��ل وذل��ك 
تافيا للتاأخري .

مع  متا�سيا  التوجيه  ه��ذا  وي��اأت��ي 
وم��واك��ب��ة لتطوير  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ن��ه�����س��ة 
التعليم  وزارة  يف  الإداري  العمل  م�سار 
الأف�سل  نحو  العمل  وتطوير  بتطبيق 
ولتوحيد الإجراءات يف جميع قطاعات 
اإجن��از العمل  ال��وزارة ورغبة يف �سرعة 
اإف��ادة مدير عام  ب��اأول، وبناء على  اأول 
واكتمال  بجاهزية  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية 

النظام الإلكرتوين لرنامج »را�سل«.

..وتوجه إداراتها التعليمية والجامعات
لالحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد

وج���ه م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
اأح��م��د ب��ن حم��م��د ال��ع��ي�����س��ى  قطاعات 
التعليم العام واجلامعي باأهمية تفعيل 
ال��ذي  الف�ساد،  ملكافحة  ال���دويل  ال��ي��وم 
ي�سادف يوم الأح��د1439/3/22، وذلك 
التوعوية،  ال��رام��ج  م��ن  ع��دد  بتنظيم 
التي  التثقيفية  والأن�سطة  والفعاليات 
النزاهة   باأهمية  التوعية  اإل���ى  ت��ه��دف 
وت��ر���س��ي��خ م��ف��اه��ي��م��ه��ا يف امل��وؤ���س�����س��ات 
بني  النزاهة  ثقافة  ون�سر  التعليمية، 
ويف  وال��رتب��وي��ة  التعليمية  الأو����س���اط 

نفو�ص الطاب.
التعميم الذي وجهه معايل  ودعا 
ال����وزي����ر ل���ل���ق���ط���اع���ات، اإل������ى ا���س��ت��ث��م��ار 
الن�ساط  وح�س�ص  املدر�سية،  الإذاع����ة 
التوعوية  املعار�ص  واإق��ام��ة  الطابي، 
املعززة لقيم النزاهة يف املجتمع، وعمل 

اللوحات اجلدارية  يف مدار�ص التعليم 
اأن��دي��ة ن��زاه��ة يف  ال��ع��ام، ودع���م اأن�سطة 
من  وال���س��ت��ف��ادة  والكليات،  اجل��ام��ع��ات 
املن�سورات التوعوية املتاحة على موقع 
www. الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد

nazaha.gov.sa
مم��ث��ل��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك����ان����ت 
امل��ن��اط��ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف   اإدارات�����ه�����ا  يف 
وامل��ح��اف��ظ��ات، والأن���دي���ة ال��ط��اب��ي��ة يف 
اجل���ام���ع���ات  ق���د داأب�����ت ع��ل��ى الح��ت��ف��اء 
وامل�����س��ارك��ة يف ه��ذا ال��ي��وم م��ن ك��ل ع��ام، 
انطاقا من اأهمية التوعية بالأخطار 
باعتباره  للف�ساد  اجل�سيمة  املجتمعية 
اأح�����د م��ع��ط��ات ال��ت��ن��م��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، 
امل��م��ل��ك��ة يف مكافحة  وت���اأك���ي���دا جل��ه��ود 
الف�ساد وتوقيعها لعدد من التفاقيات 
اأب���رزه���ا اتفاقية  ي��اأت��ي  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
التي  ال��ف�����س��اد  ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأم����م 
اإل��ى قيام  اإ�سافة  اأق��رت يف العام 2004، 
اململكة باإن�ساء الهيئة الوطنية ملكافحة 
مبقام  وربطها   2011 ال��ع��ام  يف  الف�ساد 
خادم احلرمني ال�سريفني، والتي انبثق 
عنها اإن�ساء عدد من الأجهزة الرقابية 

يف قطاعات وموؤ�س�سات الدولة.

جامعة المؤسس تنظم اجتماعا تحضيريا لمؤتمر التايمز
تراأ�ص مدير جامعة امللك عبدالعزيز، الأ�ستاذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��ي��د ال��ي��وب��ي، 
اأخ������ريا، ب��ق��اع��ة جم��ل�����ص اجل���ام���ع���ة، اج��ت��م��اع 
اللجنة الإ�سرافية العليا  التح�سريي ملوؤمتر 

التاميز  لت�سنيف اجلامعات.
اجلامعة  ا���س��ت��ع��دادات  اللجنة  وناق�ست  
يعقد  ال��ذي  العاملي،  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ل�ست�سافة 
رحاب جامعة  ويف  اململكة،  يف  الأول����ى  للمرة 
امللك عبدالعزيز يف الفرتة من 2 اإلى 5 رجب 
املقبل حتت عنوان »تطوير اقت�ساديات املعرفة 
اأف��ري��ق��ي��ا:  الأو����س���ط و���س��م��ال  ال�����س��رق  ملنطقة 
حتقيق اإمكاناتنا«، مب�ساركة عدد من مديري 
وم�سوؤويل جامعات عاملية مرموقة وموؤ�س�سات 

الج���ت���م���اع  ون���اق�������ص  ع����اق����ة.  ذات  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ت��ح�����س��ريات وال����س���ت���ع���دادات الأول����ي����ة عن 
وبرامج  واملو�سوعات،  وال�سراكات،  التنظيم، 
اللجان  وت�سكيل  للموؤمتر،  العلمية  اللقاءات 
ال��ف��رع��ي��ة. واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
املوؤمتر  يكون  لأن  ت�سعى  اجلامعة  اأن  اليوبي 
والتعليم  التعليم،  ق��ط��اع  يحظاه   م��ا  يعك�ص 
العايل ب�سكل خا�ص، من دعم غري حمدود من 
القيادة الر�سيدة، م�سريا اإلى اأن املوؤمتر يعرف 
عبدالعزيز من  امللك  اإليه جامعة  و�سلت  مبا 
ت��ط��ور ع��ل��م��ي وب��ح��ث��ي ج��ع��ل��ه��ا ���س��م��ن امل��راك��ز 
الأول�������ى  يف ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات ال���ع���امل���ي���ة، م��ق��ارن��ة 

بجامعات ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

تت�سمن  امل��وؤمت��ر  اأه����داف  اأن   يذكر 
العمل  اأ�ساليب وطرق  الإ�سهام يف تطوير 
اأج��ل  م��ن  البيانات  وحت��دي��ث  باجلامعات 
ال��و���س��ول اإل���ى روؤي���ة وا���س��ح��ة ع��ن اأف�سل 
حاليا،  املنطقة  يف  واجلامعات  املوؤ�س�سات 
واإل���ق���اء ال�����س��وء ع��ل��ى اأب���رزه���ا م��ن خ��ال 
اجلامعات  ه��ذه  م��ع  وال��ت��ع��اون  التقنيات، 
ت��ط��وي��ر  مل�������س���اع���دت���ه���ا يف  وامل����وؤ�����س���������س����ات 
ا�سرتاتيجياتها نحو النمو والتقدم، ومن 
ثم احل�سول على ال�سمعة اجلديدة عامليا، 
كخطوة يف م�����س��وار ه��ذه اجل��ام��ع��ات نحو 

التميز عامليا.
ع��ددا  امل��وؤمت��ر  حم���اور  تت�سمن  كما 
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من  ال�سرتاتيجيات التي ميكن لاإدارات 
اأجل  من  توظفها  اأن  اجلامعات  يف  العليا 
اج���ت���ذاب راأ�����ص امل����ال ال�����س��ن��اع��ي لتحقيق 
تبني  على  والتاأكيد  متميز،  علمي  بحث 
مناهج متطورة قادرة على اجتذاب طاب 
وتوؤهل اخلريجني  ذوي طموحات علمية 
اجلهات  مناق�سة  على  قادرين  لي�سبحوا 
التي  الكبرية  التحديات  ح��ول  امل�سوؤولة 
التعليمية، وكيف ميكن  املوؤ�س�سات  تواجه 
للجامعات اأن توؤدي دورا قياديا يف مو�سوع 
حت���ول ال����دول م��ن الق��ت�����س��ادي��ات املبنية 
القت�ساديات  اإل��ى  الطبيعية  امل���وارد  على 

املبنية على املعرفة.
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مبتعثون

تعريف النادي

ن����ادي ال���ط���اب ال�����س��ع��ودي��ني، وزارة  ي��ت��ب��ع 
ال��ت��ع��ل��ي��م مم��ث��ل��ة يف امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة يف ال�����دول�����ة ال����ت����ي ب���ه���ا م��ق��ر 
الثقافية  بالأن�سطة  النادي  ويهتم  النادي. 
والج���ت���م���اع���ي���ة وال���ري���ا����س���ي���ة، وم�����س��اع��دة 
احل�سارية  باجلوانب  والتعريف  الطاب، 
اأي  ال��ن��ادي  ميثل  ول  للمملكة.  والتنموية 
اأه��داف  اأو  ارت��ب��اط��ات  اأو  توجهات  اأو  ميول 
�سيا�سية. كما ل يجوز اأن تتعار�ص ن�ساطات 
ال���ن���ادي وم���ا ي����زاول يف اإط������اره، م��ع اأح��ك��ام 

ال�سريعة الإ�سامية.
 

أهداف النادي  
الأن���������س����ط����ة  ورع�������اي�������ة  ت���ن���ظ���ي���م   •
الج��ت��م��اع��ي��ة وال���رتب���وي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
النادي  لأع�ساء  والعلمية  والريا�سية 

وعائاتهم.
اجل�����وان�����ب  ب�������س���ت���ى  ال����ت����ع����ري����ف   •
للمملكة  وال���ت���اري���خ���ي���ة  احل�������س���اري���ة 

العربية ال�سعودية.
التعاون وال�سلة بني  اأوا�سر  • توثيق 

الطاب ال�سعوديني وعائاتهم.
• م�����س��اع��دة ال���ط���اب امل�����س��ت��ج��دي��ن، 
تواجههم  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  وت��ذل��ي��ل 
فيما يتعلق بالدرا�سة وال�سكن وغريه.
وتوجيهات  تعليمات  مع  التجاوب   •
التي  امل��ج��الت  يف  الثقافية  امللحقية 
حت��ق��ق م�����س��اع��دة ال����ط����اب،  وت��ذل��ل 
م�سريتهم  تعرت�ص  التي  ال�سعوبات 

الدرا�سية.
الن��ف��ت��اح  ع��ل��ى  ال��ط��اب  • م�����س��اع��دة 
ع��ل��ى م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع الأك���ادمي���ي 
وال���ط���اب���ي ع��ن��د ت�����س��ج��ي��ل اأن��دي��ت��ه��م 
داخ�������ل اجل����ام����ع����ات ال����ت����ي ي���در����س���ون 
املختلفة  اأن�����س��ط��ت��ه��م  ومم��ار���س��ة  ب��ه��ا، 
واحتفالتهم باأعياد الفطر والأ�سحى 
واليوم الوطني داخل تلك اجلامعات، 

ودعوة اأ�ساتذتهم وزمائهم اإليها.
امل�سكات  التعرف على  • امل�ساعدة يف 
مع  والتن�سيق  ال��ط��اب،  ت��واج��ه  التي 
واإيجاد  ملواجهتها  الثقافية  امللحقية 

احللول املنا�سبة لها.

وسائل تساعد على تحقيق األهداف 
ال�سابقة  الأه��داف  اإل��ى حتقيق  النادي  ي�سعى 

من خال الو�سائل الآتية:
كل  ب��داي��ة  يف  دوري���ة  حفات  • اإق��ام��ة 
ف�سل درا�سي اأو يف نهاية العام الدرا�سي 
لاحتفاء بالقادمني اجلدد من الطلبة 

ال�سعوديني، وتكرمي اخلريجني.
بعيدي  الح��ت��ف��ال  ورع���اي���ة  تنظيم   •
ال��ف��ط��ر والأ����س���ح���ى وال����ي����وم ال��وط��ن��ي 

للمملكة العربية ال�سعودية.
جماعية  ورحات  مع�سكرات  تنظيم   •
لأع�������س���اء ال����ن����ادي واأ�����س����ره����م ل��ت��وث��ي��ق 

اأوا�سر ال�سلة بينهم.

واملهرجانات  املنا�سبات  يف  امل�ساركة    •
وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  تنظمها  ال��ت��ي 
ال�����رتب�����وي�����ة وال����ث����ق����اف����ي����ة ل���ل���ت���ع���ري���ف 
وال���دول،  ال�سعوب  وث��ق��اف��ات  بح�سارات 
ذات  الأن��دي��ة واجلمعيات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
امللحقية  موافقة  بعد  املماثلة  الأه��داف 

على ذلك.
ثقافية  وحم��ا���س��رات  ن���دوات  تنظيم   •
وت���رب���وي���ة ح����ول امل���و����س���وع���ات امل��ت�����س��ل��ة 

باأهداف النادي. 
تتناول  ن�سرة دورية  النادي  • اأن ي�سدر 
ال��و���س��ط الطابي  اأخ���ب���اره واه��ت��م��ام��ات 

واإنتاجهم الفكري. 

• تنظيم امل�ساعدات املالية والجتماعية 
لأع�ساء النادي. 

وتوجيه  الأكادميية،  امل�ساعدة  • تقدمي 
ال��ط��ل��ب��ة اجل������دد ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأم���ور 

الدرا�سة. 
للتعريف  خ��ا���س��ة  م��ع��ار���ص  اإق���ام���ة   •
ب���اجل���وان���ب احل�����س��اري��ة وال��ت��ن��م��وي��ة يف 

اململكة العربية ال�سعودية. 
تناف�سية  ومباريات  م�سابقات  تنظيم   •
ب��ني ال���ط���اب، وامل�����س��ارك��ة يف الأن�����س��ط��ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة ال����ت����ي ت���ن���ظ���م يف امل��ح��ي��ط 

الأكادميي الذي يوجد به النادي. 
عمل  مبنطقة  للطاب  دليل  • اإ�سدار 

التي  امل��ع��ل��وم��ات  اأه����م  يت�سمن  ال���ن���ادي 
ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب امل�����س��ت��ج��د عند 

و�سوله اإليها. 
التقديرية  وال�سهادات  الدروع  • تقدمي 
مل����ن ت������رى ال���ه���ي���ئ���ة الإداري������������ة ل���ل���ن���ادي 

ا�ستحقاقهم لها. 
يف  ال�������س���ع���ودي���ني  ال����ط����اب  • مت��ث��ي��ل 
الأن�������س���ط���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
وال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي جت���ري يف الأو����س���اط 
املنطقة  نطاق  يف  والثقافية  الأكادميية 

التي يوجد فيها النادي.
ال�����س��ع��ودي��ني  امل���واط���ن���ني  • م�������س���اع���دة 
النادي  منطقة  يف  املوجودين  والطاب 

يف حدود الإمكانيات. 
• التعاون مع اأندية الطاب ال�سعوديني 

الأخرى فيما يتعلق باأهداف النادي. 
الهيئة  ترى  التي  الأخ��رى  الو�سائل   •
يتخذ  اأو  له  �سرورتها  للنادي  الإداري���ة 

قرارا ب�ساأنها. 
يف  الثقافية  الفعاليات  مع  التوا�سل   •

اجلامعات ال�سعودية. 
واملثقفني  واملفكرين  العلماء  دع���وة   •
حما�سرات،   لإلقاء  ال�سعوديني  والأدب��اء 
التن�سيق  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ن������دوات،  وع��ق��د 
امل�������س���ب���ق يف ذل������ك م����ع امل���ل���ح���ق، واأخ������ذ 

موافقة امللحق اخلطية.

مشهور العمري

بريطانيا،  يف  الثقايف  امللحق  اعتمد 
الدكتور عبدالعزيز بن علي املقو�سي، 
ع�����س��وا   136 و  رئ��ي�����س��ا،   34 ت��ر���س��ي��ح 
ال�  املقبلة  للدورة  الطابية  لاأندية 
37، وذلك ل� 34، ناديا طابيا �سعوديا، 
امل��ت��ح��دة،  اململكة  اأرج����اء  يف  منت�سرة 
وفق �سروط و�سوابط الرت�سيح التي 

و�سعتها وزارة التعليم.
اجلدد  املر�سحني  املقو�سي  وهناأ 
اإب��راز �سورة  كما حثهم على  للدورة، 
الوطن، وخدمة املبتعثني واملبتعثات، 

موؤكدا اأهمية الدور الذي توؤديه اأندية 
الطاب يف رعاية الأن�سطة الطابية 
ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني، وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م ل��ان��دم��اج 
الريطانية،  املجتمعات  يف  الإيجابي 
م�����س��ي��دا ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
الأندية يف م�ساعدة املبتعثني للتغلب 
على ال�سعوبات الجتماعية التي قد 

تواجههم.
ك���م���ا ع����ر امل���ل���ح���ق ال���ث���ق���ايف ع��ن 
���س��ك��ره ل���روؤ����س���اء واأع�������س���اء الأن���دي���ة 
ال�  دورت��ه��م  اأك��م��ل��وا  ال��ذي��ن  ال�سابقني 
التي بذلوها خال  36، على اجلهود 

عملهم.

اأي�����س��ا بجهود  امل��ق��و���س��ي  واأ����س���اد 
الأن����دي����ة م���ع اجل���ام���ع���ات وامل��ج��ال�����ص 
املحلية بهدف تعزيز ال�سورة الذهنية 
ال�سعوديني،  املبتعثني  عن  الإيجابية 
م�����س��ددا ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��ع��اون بني 
الطاب   واأن��دي��ة  الثقافية،  امللحقية 
الثقافية  اجل��وان��ب  ب�ستى  للتعريف 
والتاريخية  واحل�����س��اري��ة  والعلمية 
معول  ال�سعودية،  العربية  للمملكة 
على دورها يف توثيق اأوا�سر ال�سداقة 
املجتمعني  موؤ�س�سات  على  والنفتاح 
الأك���ادمي���ي وال��ط��اب��ي، وم��وؤ���س�����س��ات 

املجتمع املدين يف مقر البعثة.
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احل���ال���ي���ة يف ال��ت��ق��ن��ي��ة ت��ع��د ث���م���رة اجل���زء 
الثالثة:  ال�سناعية  ال��ث��ورة  م��ن  الأخ����ري 
ح���ل���ول ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت، 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ف��ج��ر  ب����زوغ  مت��ث��ل  اأو 
ال��راب��ع��ة؛ ف��اإن��ه م��ن ال��وا���س��ح جليا تنامي 
التطورات ال�سريعة يف التقنية التي غريت 
م���ن ال��و���س��ع الق���ت�������س���ادي والج��ت��م��اع��ي 

واحل�ساري الراهن.
 وال�������ث�������ورة ال�������س���ن���اع���ي���ة ال����راب����ع����ة 
ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ق��دم يف ال���روب���وت واحل��ق��ي��ق��ة 
ال�سحابية  احلو�سبة  وتقنية  الفرتا�سية 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الكرى  والبيانات 
والتقنيات  انرتنت  اإل��ى  الأ�سياء  وحتويل 
الأخرى. وتت�سم بدمج التقنية واخلطوط 
ب����ني اجل����وان����ب ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة وال��رق��م��ي��ة 

واحليوية.

المصدر: يونيفرسيتي وورلد نيوز 

ب�����س��ب��ب ت��ن��ام��ي وت����رية ال��ت��غ��ي��ري يف ال��وق��ائ��ع 
يطل  والجتماعية  واحل�سارية  القت�سادية 
اجليل  اإع���داد  كيفية  ع��ن  مهم  ���س��وؤال  براأ�سه 
للثورة  اأو حتى اجليل احل��ايل  �سبابا  الأك��رث 
جمال  يف  ملح  اأم��ر  وه��و  الرابعة،  ال�سناعية 
التعليم العايل املعا�سر. ما الطريقة املنا�سبة 
ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ط���اب اإب�����ان ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة 
للتعليم  ون��ظ��م��ن��ا  ب��راجم��ن��ا  ه���ل  ال���راب���ع���ة؟ 
مل  واإذا  الرابعة؟  ال�سناعية  للثورة  منا�سبة 
تكن كذلك؛ كيف يت�سنى لنا اإعادة هيكلة نظم 

التعليم حتى تنا�سب هذه الثورة ال�سناعية؟

الثورة الصناعية الرابعة
التطورات  بالرغم من اجل��دل ح��ول: هل 

اأن يكون  املتوقع  التقنيات من  وهذه 
مبا  اليومية  حياتنا  يف  مهم  تاأثري  لديها 
ل�سيما  ب��ه��ا  نتعلم  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  فيها 
تعليم  اإع��ادة  اأو  ال�ساب  اجليل  نعد  كنا  اإذا 
العملية  البيئات  لتغيري  احل���ايل  اجل��ي��ل 

والجتماعية واحل�سارية. 
حلول  نناق�ص  اأننا  من  الرغم  وعلى 
ال��راب��ع��ة ف����اإن البنية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة 
التحتية الجتماعية لزالت تتغري بوترية 
وبالرغم  التقني،  التقدم  تقبل  يف  بطئية 
املحا�سرات حال مناق�سة  العديد من  من 
التعلم عر الرتكيز على الطاب ونتائج 
ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��م ط����ول احل���ي���اة ب���ل حتى 
التعليم  يف  والت�سالت  التقنية  ا�ستخدام 
ف����اإن ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����س��ك��ل ع����ام، وال���ع���ايل على 
العتيقة يف  الطرق  يتبنى  زال  الأخ�ص، ل 

وال��رام��ج  امل��ن��اه��ج  اإن  اإذ  التعلم؛  ت�سهيل 
التعليمية ل زالت بالكاد تلحق بركب تلبية 
الجتماعية  واحلياة  ال�سناعة  احتياجات 
املعا�سرة، وزالت هنالك حاجة ل�سمان اأن 
�سكان العامل، ولي�ص فقط اجليل اجلديد، 
ل��دي��ه ال��ق��درة ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار يف التعلم 
والتكيف وتطبيق التقنيات املتغرية بنف�ص 
والتكيف  والعمل  التعلم  بيئة  وترية تغري 
واحل�سارية  الجتماعية  ال��ت��ط��ورات  م��ع 

والقت�سادية وال�سيا�سية.
  

 نماذج تعلمية جديدة
»بو�سطن  �سركة  اأو���س��ت  الأم���ر  واق���ع  ويف 
 Boston Consulting »كون�سلتنغ غروب
ا�ست�سارات  جم��ال  يف  ال�سهرية   ،Group
اجلانب  منظور  م��ن  والأع���م���ال،  التعليم 

وال��ت�����س��م��ي��م ال����ع����م����راين  ال��روف�����س��ي��ور 
يف  امل�ساعد  والأ�ستاذ  ميهروترا«،  »راه��ول 
الهند�سة امليكانيكية والطبحيوية »كونور 
ويل�ص«، واأ�ستاذ الأديان والفل�سفة الهندية 
ال��درا���س��ات  ق�سم  ورئي�ص  ب��ات��ل«،  »ب��ارم��ال 
التقى اجلميع   اجلنوبية، حيث  الآ�سيوية 
اأربعة  مل��دة  التخ�س�سات  متعدد  منهج  يف 
اأ�سابيع للو�سول اإلى حلول عملية يدعمها 

فريق من الآداب والعلوم الإن�سانية.   
وعلق الروف�سيور »راهول« على هذا 
واأ�سوات  لأفكار  الطاب  »يتعر�ص  قائا 
خمتلفة رائعة اإذ اإن تلك الق�سايا ال�سائكة 
ت�ستطيع  ف���ا  ب��ب��ع�����ص،  ب��ع�����س��ه��ا  م��ت��ع��ل��ق 
التحدث عن ال�سحة العامة دون التحدث 
عن العمران، والغريب اأن ال�سوؤال الوحيد 
اإج��اب��ة  ل��ه  ال���ذي ط��رح ومل يجد اجلميع 
املعنية  واجل��ه��ات  احلكومة  ق���درة  ان��ع��دام 

الأخرى على الرد.
 وي���دع���م م��ع��ه��د ج���ن���وب اآ���س��ي��ا منح 
جامعة هارفارد البحثية يف املنطقة ويعزز 
الأ����س���ات���ذة يف املنطقة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م��ن 
للمعهد  التنفيذي  امل��دي��ر  اأف���اد  م��ا  ح�سب 
»مينا هيويت«؛ ولهذا اأعلن املعهد بنف�سه 
عن الدورة التي مل مي�ص على انطاقها 
اأع��وام واأ�سحت جزءا من  اأربعة  اأكرث من 
ثغرة،  ب��ه  و���س��دت  للمعهد،  الكبري  النمو 
اآ�سيا  م�سّكلة منهجا للتدري�ص عن جنوب 
اجلامعية  التخ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
يف ه��ارف��ارد، على ح��د ق��ول »ت���ارون خانا» 
اأنه بعد فرتة من املحاولت  اأ�ساف  الذي 
من  الغاية  ال���دورة  حققت  الناجحة  غري 
لختبار  واقعيا  �سريرا  »واأ�سحى  ورائها، 

التجارب».
وي�ستهدف اأ�ستاذ الأعمال يف هارفارد 
�سيئا  ال���ط���اب  ي��ن��ه��ل  اأن  خ���ان���ا«  »ت������ارون 
يعنيه، وهو اأن يفهموا اأنه بالرغم من اأن 
امل�سكلة  البيانات جزء مهم من حل  جمع 
فاإنه غري كاف يف نف�سه، فالطاب يجب 
املعلومات  ك��ان��ت  م��ا  اإذا  �سيئا  يفعلوا  اأن 
اأقل من املطلوب ويجب عليهم اأن يفعلوا 
اأو م��ع  اأن��ف�����س��ه��م  ت���ل���ق���اء  ت���ع���دي���ات م����ن 
م�ساركيهم. »ففي احلياة العملية ل ميكن 
لرواد الأعمال اأن يتح�سلوا على البيانات 
�سيئا؛  يفعلوا  اأن  عليهم  اأن  اإل  الكافية 
اجل��ي��دة  النقطة  ع��ن  يبحثوا  اأن  عليهم 

ب�سكل كاف لانطاق منها«.
رج���وع���ا ل��ل��م��ق��رر ال���درا����س���ي  ال���ذي 
ي���ق���دم���ه ال����ع����دي����د م�����ن ال����ك����ل����ي����ات، ف��ه��و 
ه��ذا  ب���ني 60-65 ط��ال��ب��ا  م���ا  ي�����س��ت��ق��ط��ب 

المصدر: هارفارد غازيت

تو�سلت جامعة هارفارد اإلى مقرر درا�سي 
ب��ي��ن��ي ال��ت��خ�����س�����س��ات مل��ع��اجل��ة امل�����س��ك��ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 
ق�سة هذا  ما  ت��رى  فيا  اآ�سيا.  دول جنوب 

املقرر؟
ال��ع��دي��د من  ال��ق��ائ��م يف  ال��ن��ظ��ام  اإن 
ال������دول ال��ن��ام��ي��ة ل ي��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ك��ت��ل 
ال��ب�����س��ري��ة، مم��ا ي���رز احل��اج��ة اإل���ى ري���ادة 

الأعمال يف هذا املقام.
الأع��م��ال يف جامعة  اأ�ستاذ  ب��داأ  هكذا 
ه����ارف����ارد »ت�������ارون خ���ان���ا« ح��دي��ث��ه ح��ي��ال 
التي  والقت�سادية  الجتماعية  الق�سايا 
وباك�ستان  الهند  مثل  نامية  دول  تواجه 
وب��ن��غ��ادي�����ص وال��ع��دي��د م���ن دول ج��ن��وب 

اآ�سيا.
وت��ط��رق ت����ارون، ال���ذي ي��دي��ر معهد 
الق�سايا  اإل���ى  ه���ارف���ارد،  اآ���س��ي��ا يف  ج��ن��وب 
ملهما  ال���دول،  تلك  تواجه  التي  املع�سلة 
ال�����ط�����اب ب�����اإي�����ج�����اد  ح����ل����ول ل��ل��م�����س��اك��ل 
القت�سادية والجتماعية املع�سلة بف�سل 

ريادة الأعمال.  
يف ه������ذا ال����وق����ت وخ��������ارج ال��ف�����س��ل 
ال��درا���س��ي ك���ان ط���اب »ت�����ارون« ي�سعون 
الأم��ه��ات  وف���اة  م��ع��دلت  لتقليل  خططا 
ن��ت��ي��ج��ة مل�����س��اع��ف��ات احل��م��ل وال�������ولدة يف 
ولي����ة »ال��ب��ن��ج��اب« ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة وولي���ة 

»اأوتار برادي�ص« الهندية.    
وخ������ال ه�����ذه ال����ف����رتة، مت ت��ق��دمي 
�����س����ي����ن����اري����وه����ني ل����ل����ط����اب حل������ل ه����ذه 
امل��ع�����س��ل��ة م���ع ل��وح��ة ب��ي��ان��ات ذات ع��اق��ة 
بال�سيناريوهاين مع فرتة زمنية ل تزيد 
حللول  للو�سول  للتفكري  دقيقة   30 على 

با�ستخدام الع�سف الذهني.
ولكن من قدم هذين ال�سيناوريهني؟ 
هل هو »ت��ارون»؟ الإجابة ل. اإنهم ب�سعة 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م��ن  اأ���س��ات��ذة  م��ن 
م��ن��ه��م اأ����س���ت���اذ ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة، وم��دي��ر 
والتعلم  العاملية  ال�سحة  تعليم  حا�سنة 
يف جامعة هارفارد، »�سوي غولدي«، وهو 
اأحد القاقل الذين ان�سموا هذا الف�سل 
ال���درا����س���ي ل���� »ت������ارون« ل��ت��ق��دمي خا�سة 

خراتهم يف جمالت بعينها.
 وبعد اأن انتهى الوقت الذي خاطب 
فيه »غولدي« الطاب عن ال�سحة العامة 
الف�سل  يف  امل�سرتكني  زم��ائ��ه  دور  ح��ان 
ال���درا����س���ي ل��ب��ح��ث اأغ�������وار ت��ل��ك امل�����س��اك��ل 
التخطيط  ق�سم  رئي�ص  ومنهم  املع�سلة، 

الف�سل، منهم 25 طالبا مل يتخرجوا بعد  
القانون  كليات  يف  ي��در���س��ون  اآخ��ري��ن  م��ع 
وال��رتب��ي��ة والأع����م����ال وال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة 
بل  ال��ع��ام��ة  وال�سيا�سة  وال��ع��ل��وم  والآداب 

ومن جامعة »تفت�ص» اأي�سا.
ويف اإط�����ار ت��ق��دمي��ه��ا ل��ع��م��ل��ه��ا ق��ال��ت 
الطاب  تعطي  لأن  �سعت  اإن��ه��ا  »غ����ودي» 
املنطقة  يف  ال�����س��ح��ة  م�سهد  ع��ن  خلفية 
بعينها.  الأم�����ة  م��ن��اق�����س��ة حت���دي���ات  ق��ب��ل 
الطاب جتاه عدم حفظ  انتباه  ووجهت 
اآل��ي��ات التحقيق.  ف��ه��م  ب��ل  الإح�����س��ائ��ي��ات 
واأكدت عليهم اأن �سميم عملهم يتمثل يف 
ريادة الأعمال النا�سئة يف املجال ال�سحي؛ 
لحتمالية  الأف����ق«  »م�سح  عليهم  اأن  اأي 
وج������ود ف����ر�����ص، وه������ذا امل���ف���ه���وم ���س��اغ��ه 
اإدارة  اأ���س��ت��اذ  »ت�����ارون« و»رو������ص غ���راه���ام« 
ال�سركات  توفر  التي  الأماكن  الأعمال يف 

مقرر دراسي لمعالجة المشكالت االجتماعية واالقتصادية

الق���ت�������س���ادي وال�������س���ن���اع���ي ب������اأن ت��ت��ب��ن��ى 
وتنظيمية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  من�����اذج  ال�������س���رك���ات  
جديدة واأن تعيد تدربب موظفيها واإعادة 

التوظيف للثورة ال�سناعية الرابعة. 
وم������ن م���ن���ظ���ور ال���ت���ع���ل���ي���م، اأو�����س����ت 
املزيد  التعليم  نظم  تقدم  ب��اأن  املجموعة 
ثغرات  ت�سد  واأن  امل��ه��ارات  جمموعة  م��ن 
ت�ستخدم  واأن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  م��ه��ارات 

مناذج جديدة ل�ستمرار التعليم.  
»بو�سطن كون�سلتنغ غروب«  واأو�ست 
بالرتكيز  ال����21  ال��ق��رن  احتياجات  بتلبية 
على اإغاق الفرقة الرقمية ورفع مهارات 
امل���وارد  وا���س��ت��خ��دام  والت�����س��الت  التقنية 
الإلكرتوين  والتعلم  املفتوحة  التعليمية 
الو�سول  زي���ادة  اأج��ل  م��ن  املتنقل  والتعلم 

للنظم التعليمية ذات اجلودة العالية.

ال��ت��ح��ت��ي��ة من�سة  ال��ب��ن��ي��ة  ال�����س��ري��ك��ة م���ع 
للنمو. وحثت غولدي الطاب قائلة لهم 
اأن  »اأنتم موجهون للعمل، لأنكم تريدون 

ت�سنعوا �سيئا ما.»
واأعلنت  الدرا�سي   املقرر  ولقد جنح 
ه������ارف������ارد ع����ن حت��م��ي��ل��ه ع���ل���ى ال�����س��ب��ك��ة 
 HarvardX  العنكبوتية من خال من�سة
 10 فيه  و���س��ارك  املا�سي   2017/10/30 يف 

اآلف  م�سارك حتى الآن.
وم���ن واج���ب���ات امل��ق��رر ال��درا���س��ي اأن 
ف�سل  يف  امل�سروع  اإك��م��ال  عليهم  الطاب 
م�سكلة  حلل  اقرتاحهم  مع  كامل  درا�سي 
م���ا ع���ر ري������ادة الأع����م����ال وو����س���ع خطة 

لتنفيذه. 
ويعمل الطاب يف �سورة جمموعات 
ت�سكل طابا اأحيانا من كليات اأخرى، كل 

يحمل يف جعبته اأطيافا خمتلفة. 

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق اأك������دت  »ت�����س��ريي 
العامة  ال�سحة  تعليم  يف  ق��ائ��دة  رام��ي��ز«، 
يف حا�سنة التعليم، دعمت منوذج »غودي« 
البوؤرة  اأن  الدرا�سي،  املقرر  يف  ال�سحة  يف 
العملية هي اإحدى طريق ازدهار التعلم.» 
واأردفت »اإنه �سيء عظيم اأن تعرف املعرفة 
ل���ذات���ه���ا، اأم�����ا اأن�����ت ف��ت��ت��ع��ل��م ل���ت���ح���اول اأن 
ت�ستك�سف كيف تبنى �سركة ما يف الطابق 

ال�سفلي«.
وت��ع��ل��ق اإح����دى امل�����س��ارك��ات يف امل��ق��رر 
باك�ستان،  من  حممود«  »ربيعة  الدرا�سي، 
ال���ت���ي ت�����س��رتك م���ع ط��ال��ب��ت��ني م���ن كلية 
اأن  العامة،  والإدارة  لل�سيا�سة  »كينيدي» 
ا�ستك�ساف  فر�سة  منحها  الدرا�سي  املقرر 
والعمل  باك�ستان  يف  امل���راأة  لتمكني  ط��رق 
اأن ت�����س��ت��م��ر يف ه����ذا ال��ع��م��ل  لأن���ه���ا ت��ري��د 
م�سروعها  يف  وتهدف  التخرج.  بعد  حتى 

لربط  النرتنت  على  تعتمد  اأداة  تطوير 
باخلياطني  النامية  الدول  امل�ستهلكني يف 

يف باك�ستان.
واأكدت اأنها ا�ستمتعت بطبيعة الدورة 
ب��ي��ن��ي��ة ال��ت��خ�����س�����ص ال��ت��ي اأع��ط��ت��ه��ا ف��ك��رة 
خمتلفة.  اأماكن  يف  التحديات  عن  رائعة 
اأن  عظيما  �سيئا  »ك����ان  ق��ائ��ل��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
لتقد  ال�سحية!  الرعاية  نظام  كل  تفهم 

تعلمت كثرياً.»  
و�ساطرتها الراأي  الطالبة يف الفرقة 
الثالثة »زينا ف��راروز« التي و�سعت املقرر 
الدرا�سي �سمن قائمتها املف�سلة ب�سبب اأن 
الرتكيز على جوانب حل امل�سكلة يف ريادة 

الأعمال كان له �سدى يف عقلها.
املال  و�سيلة جلني  لي�ص  »اإن��ه  وقالت 
ف��ح�����س��ب. اإن����ه اأم����ر م��ه��م يل ول��اآخ��ري��ن 

الذين يدر�سون املقرر نف�سه«.
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 الصين
يف �سهادة توؤكد تفوق ال�سني يف الذكاء 
�سينيتان  جامعتان  ال�سناعي  اأ�سحت 
�سمن الع�سر الأوائل يف ت�سنيف الأوراق 
العلمية الأك��رث بحثا  يف جمال الذكاء 
اأف�����ادت �سحيفة  ال�����س��ن��اع��ي ح�����س��ب م��ا 
وج��م��ع��ت  ريفيو".  اآ����س���ي���ان  "نياكاي 
ت��ل��ك ال��ب��ي��ان��ات م���ن حت��ل��ي��ات ق��ائ��م��ة 
ع��ل��ى م��ط��ب��وع��ات ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء ���س��واء 
"اليزيفري"  اأو  نياكي"  "ذا  مطبوعات 
– العماق الهولندي يف جمال الن�سر 
ب���ني  2016-2012.  م���ا   – الأك����ادمي����ي 
وج�����اءت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف امل��رت��ب��ة 
ال�سني.  عن  اليابان  وت��اأخ��رت  الثانية، 
وي���رج���ع ال�����س��ب��ب يف ذل����ك اإل�����ى ع���ودة 
الطيور املهاجرة ال�سينية من الوليات 

املتحدة الأمريكية حيث در�سوا وعملوا 
ه��ن��ال��ك، وذل�����ك اإث�����ر ع���رو����ص م��غ��ري��ة 
منحتها احلكومة لهم ووفرت لهم بيئة 

عمل تناف�سية.

كندا
ب��ع��د ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر م���ن ت��ه��دي��د وزي����رة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ك��ن��دي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات بقطع 
متويل الأبحاث العلمية اإن مل ت�ستجب 
اجلامعات لتعديل كفة ميزان العلماء 
الذين يتم تر�سيحهم لوظائف بحثية 
ك��ان معظم  اأن  بعد  ال��ب��اد  مربحة يف 
املتقدمني من الرجال؛ ولي�ص الن�ساء، 
ك���ان���ادي���ان  " ذا  ال�����  ن�����س��رت ���س��ح��ي��ف��ة 
للوزيرة  من�سوبة   بري�ص" ت�سريحات 
اجل��ام��ع��ات،  م��ن  ا�ستجابة  ورود  تفيد 

اأكرث من ن�سف العلماء  اأ�سحى  والآن 
رئي�ص  وظيفة   150 ل�سغل  املتقدمني 
بحث من الن�ساء وهي اأعلى ن�سبة منذ 

17 عاما.

باكستان
القت�سادية  للعلوم  لندن  كلية  اأعلنت 
وال�سيا�سية عن ترحيبها باإعان رئي�ص 
عبا�سي،  خاقان  �سهيد  باك�ستان،  وزراء 
مركز  برعاية  بحث  كر�سي  اإق��ام��ة  عن 
ا�سم  ال��ت��اب��ع للكلية حت��ت  اآ���س��ي��ا  ج��ن��وب 
احلكومة  م��ن  بتمويل  ت�سري"  "جنة 

الباك�ستانية.
اأدلى  ال��وزراء  اأن رئي�ص   واأك��دت الكلية 
باك�ستان  م�ستقبل  م��وؤمت��ر  يف  ب��ذل��ك 
تنمية  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي   2017

رئي�ص  واأك���د  للكلية.  التابعة  باك�ستان 
الوزراء اأن هذا الكر�سي البحثي �سيكون 
على  ب��اك�����س��ت��ان  ع���ن  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
اجلامعات  اإح���دى  يف  ال��ع��امل   م�ستوى 

املرموقة العاملية.

الدنمارك
ج��ن��ى الق��ت�����س��اد ال���دمن���ارك���ي اأرب���اح���اً 
دمناركي  ك��روان  مليارات  اأربعة  قدرها 
 50 م��ن   ) اأم��ريك��ي  دولر  مليون   627(
بدرجة  تخرجوا  دوليا  طالبا  و46  األفا 
امل��اج�����س��ت��ري يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 2007-

2011 بعد ح�سم تكاليف التعليم العايل 
ونفقات املعي�سة، و�سملت اأي�ساً الطاب 
من  مالية  منح  على  يح�سلون  ال��ذي��ن 

احلكومة.

التأسيس
1222م.

الموقع
مدينة  من  بالقرب  اإيطاليا  �سمال 
فيني�سيا )البندقية(، وتعد اأحد اأجمل 

املدن يف اإيطاليا.

المواقع
يف م��ت��ح��ف��ه��ا ل���وح���ات رائ���ع���ة ل��ل��ر���س��ام 
ج��ي��وت��و م��ن��ذ اأوائ�������ل ع�����س��ر ال��ن��ه�����س��ة 

الأوروبية يف القرن 14. 

التاريخ
ج��ام��ع��ة م��ت��م��ي��زة اأن�����س��ئ��ت يف ال��ق��رون 
الطب  ث��م  احل��ق��وق  لتعليم  الو�سطى 
وك���ان���ت ول ت����زال م���ن اأع�����رق واأ���س��ه��ر 
جامعات اأوروبا بعد جامعة ال�سوربون 
بو�سط  بولونيا  وج��ام��ع��ة  ب��اري�����ص   يف 
اإي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي ب����داأت ن�����س��اط��ه��ا ك���اأول 
قبل   1088 ع���ام  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  ج��ام��ع��ة 
بريطانيا  يف  اأك�سفورد  جامعة  اإن�ساء 

بثمانية اأعوام.
جل��ام��ع��ة ب���ادوف���ا ت���اري���خ ح��اف��ل؛ 
للت�سريح  خم���ر  اأول  اأق���ام���ت  ف��ق��د 

درا�سة  يف  عملية  كخطوة  واجل��راح��ة 
الطب الب�سري وا�ستفاد العامل ويليام 
ه���اريف م��ن ذل��ك امل��خ��ر يف ال��ق��رن 17 
العامل  وقام  الدموية  الدورة  لدرا�سة 
هذه  يف  بالتدري�ص  غاليليو  امل��ع��روف 
 )1610-1592( �سنة   16 ملدة  اجلامعة 
وح�سلت اأول امراأة من طبقة النباء 
الفل�سفة  يف  اجلامعية  ال�سهادة  على 
ل��وك��ري��زي��ا  »اإل���ي���ن���ا  وه����ي   1678 ع����ام 

بي�سكوبي«.

تقليد التخرج
الآن  ح��ت��ى  م��ت��ب��ع��ا  ال��ت��ق��ل��ي��د  زال  م���ا 
للمتخرجني الذي يحتفلون بالتخرج 
يف ال�ساحة العامة اأمام اجلامعة بينما 
ي��ه��ت��ف اأ���س��دق��اوؤه��م واأق���رب���اوؤه���م »ي��ا 

دكتور.. يا دكتور«.
وم���ن اأ���س��ه��ر خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة 
»ك��وب��رن��ي��ك��و���ص« ع����امل ال��ري��ا���س��ي��ات 
امل����ي����ادي؛   15 ال����ق����رن  يف  وال���ف���ل���ك 
ال��ذي  »ك��ازان��وف��ا«  العا�سق  وال��رح��ال��ة 
تخرج فيها وعمره ل يتجاوز 17 عاما 
والفيل�سوف  ل��ل��ك��ات��ب  ���س��دي��ق��ا  وك����ان 
ال�سهرة  ذائ��ع  واملو�سيقار  »ف��ول��ت��ري«؛ 

»موتزارت« يف القرن 18.

طبيعة الجامعة
النباتية  بحدائقها  اجلامعة  ت�ستهر 
حدائق  طريقة  على  املعلقة  ال��غ��ن��اء 

بابل منذ منت�سف القرن 16.
 ويف 2016، مت ت�سنيف اجلامعة 
يف امل��رك��ز ال��ث��اين  لأح�����س��ن جامعات 
اإي���ط���ال���ي���ا، وع���ل���ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي 
احتلت الرقم 157 ح�سب ت�سنيف »ذا 

وورلد«.
ح�سب   296 امل��رت��ب��ة  احتلت  كما 
ت�سنيف جودة التعليم، واملرتبة 594+ 
واملرتبة  اخلريجني  توظيف  ح�سب 
235+ ح�سب جودة الأ�ساتذة واملرتبة 

101 ح�سب املطبوعات.

عدد الطالب
• 11675 طالبا.

• 12383 خريجا.
• الطاب اإجمال: 58136 طالبا.

عدد براءات االختراع:
210 براءة اخرتاع.

عدد طلبات البراءات
30 براءة اخرتاع يف عام 2016.

عدد المطبوعات
7384 مطبوعة.

عدد األساتذة
.2092 •

• 26% اأ�ساتذة جامعيون م�ساركون.
• 23% باحثون.

• 42% باحثون على عقود موؤقتة.
• 9% اأ�ستاذ دكتور جامعي.

مشاريع 2020
• اأربعة برامج متميزة

التقنية  م���ب���ادرات  يف  ب��رام��ج  �ستة   •
امل�سرتكة

• 11 يف القيادة ال�سناعية
• 20 يف التحديات الجتماعية

• 40 يف العلوم املتميزة

الحدائق النباتية
• 170 األف زائر يف 2016

• 32 األفا و 61من طاب الكليات
• 5561 عائات.

• 7000 �سنف نباتي.
اأح��د مواقع  اأ�سبحت  يف عام 1997   •

الرتاث يف اليون�سكو

المبادرة
الب�سرية  والتنمية  الإدارة  خلبري  ق��راأت��ه  ك��ت��اب  الكبري  اإع��ج��اب��ي  اأث���ار  لقد 
بع  ال�سَّ "العادات  ع��ن��وان  يحمل  ال���ذي  كويف"  "�ستيفن  ال�سهري  الأم��ريك��ي 
لاأفكار  نظرا  1989م  ع��ام  يف  اأ���س��دره  فعالية" وال���ذي  الأك���رث  لاأ�سخا�ص 
الرائعة التي قدمها هذا املفكر عن ثقافة املبادرة ودوره��ا يف جناح خمتلف 
ومتيز  تطور  يف  اإ�سهامها  وم��دى  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  الأم��ريك��ي��ة  املوؤ�س�سات 

املجتمع الأمريكي.   
من  العديد  يف  كبرية  مبيعات  حقق  فقد  الكتاب،  ه��ذا  لأهمية  ونظرا 
الدول، وبخا�سة يف اليابان ، وعلى الرغم من مرور اأكرث من ثاثة عقود من 
اإ�سدار طبعته الأولى، فاإن العديد من خراء التطوير الذاتي  الزَّمن على 
مازالوا يعتمدون عليه يف و�سع قواعد الرامج املتخ�س�سة يف جمال تنمية 

املهارات الذاتية.
اإن ثقافة املبادرة قد اأ�سبحت �سرورة يف زماننا املعا�سر نظرا للتحولت 
املت�سارعة واملذهلة التي ت�سهدها جمتمعاتنا ومن خالها نتمكن من التكيف 
التي  التغيري امل�ساحبة لعمليات التطور الكبرية واملتدفقة  ومواكبة �سرعة 

ي�سهدها عاملنا احلديث.    
واإب��داع  بتميز  الأم��ور  اإل��ى  نت�سابق  اأن  امل��ب��ادرة يف جوهرها هو  وثقافة 
دون انتظار تقدم الآخرين اإليها، واأن تكون ُخطانا مدرو�سة ومتَّ�سمة بُجراأة 
ل  اأن  يف  واإمن��ا  نخطئ  اأن  يف  لي�ست  امل�سكلة  ب��اأن  العلم  مع  دقيقني  و�سبط 
ُنبادر، َفَمن َيعمل وُيبادر فاإنه حتما �سوف يخطئ ولكن خطاأه يكون �سمن 
�سل�سلة من الإ�سابات والنَّجاحات، فاملحاولُة والتِّكراُر هما ال�سبيان للنجاح 

والتَّميز.
اإنَّنا نحتاج يف جمتمعاتنا الآن واأكرث من اأيِّ وقت م�سى اإلى ن�سر هذه 
الثقافة يف جنباتها وبخا�سة لدى �سبابنا من خال ترويجها عر خمتلف 
و�سائل الإعام وعر الرتبية الأ�سرية والتن�سئة الجتماعية وعر الرامج 
التعليمية والتدريبية يف املدار�ص واجلامعات لَي�ستغلوا الفر�ص ويبادروا اإلى 
حمل لواء العمل والجتهاد باأنف�سهم غري منتظرين اأن َي�سلك هذا الطريق 

َمن �ِسواهم ِمن اأمم اأخرى لرفع التَّحدي يف كل املجالت.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

جامعة بادوفا )إيطاليا(
The University of Padova

أشهر الخريجين
• كوبرنيكو�ص، عامل الريا�سيات 

والفلك يف القرن 15.
اأول  م�سمم  ف��اغ��ان،  فيدريكو   •

معالج حو�سبي م�سغر.
فيزاليو�ص،  ال�سهري  الطبيب   •

الإن�ساين  الت�سريح  علم  موؤ�س�ص 
احلديث.

• مايو ريتزيتو، يعمل على اإيجاد 
عقار لفريو�ص الكبد الوبائي.

مافروكوريتو�ص،  الك�سانور�ص   •
رئي�ص وزراء اليونان.
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

معنى الحياة
ف����رتة وج����ودن����ا يف احل���ي���اة ق�����س��رية، 
ك��ل  ط���ي���ات���ه���ا  يف  حت���م���ل  اأن  وي����ج����ب 
وتطبيقها  احلميدة،  الأخ��اق  معاين 
كائن  اأي  ت�سر  ب���األ  ي��اأت��ي  ال��واق��ع  يف 
�سدر  لو  حتى  احلياة،  ه��ذه  يقا�سمك 
م��ن��ه ب��ع�����ص الأخ����ط����اء، ف��ك��ل اإن�����س��ان 
لت�سوبيها  الأ����س���ح  وامل��ع��ن��ى  ي��خ��ط��ئ، 
�سدرت  اإن  والع��ت��ذار  بها  الع����رتاف 

منك اأخطاء �سد اأي �سخ�ص.
احلياة  ب��ه  تليق  اإن�سانا  تكون  اأن 
وت�����زه�����و ب�����ه حت���ق���ق ف���ي���ه���ا اأم�������ر اهلل 
يتطلب  اأم���ر  لهو  وال��ب��ن��اء،  بالتعمري 
ج����ه����دا يف ك�����ل ال����ن����واح����ي ال���ف���ك���ري���ة 

والأخ����اق����ي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة، وغ��ري 
اأ����س���ف،  ذل�����ك. »ت��ق��ّب��ل م��ا���س��ي��ك دون 
ومت�ّسك بحا�سرك بقوة الثقة، وواجه 
بكل  فاملا�سي  خ��وف«؛  دون  م�ستقبلك 
م��ا فيه م��ن ذك��ري��ات، األ��ي��م��ة ك��ان��ت اأم 
جميلة، قد ذهب ولن يعود، ون�ستفيد 
من  ال��ع��ر  ون�ستلهم  اإي��ج��اب��ي��ات��ه  م��ن 
التي  الأم��ة  كما  وال�سخ�ص،  �سلبياته، 
وتتخلف  ت��ت��اأخ��ر  ما�سيها  ع��ن��د  ت��ق��ف 
عالة  وت�سبح  بنف�سها  ال��ث��ق��ة  وت��ف��ق��د 

ت�ستهلك ول تنتج.
واحل��ا���س��ر ن���درك ���س��ع��ادت��ه لي�ص 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��يء اأردن�������اه، لكن 

ب��اإدراك وتقدير ما منلكه. وامل�ستقبل 
ي��ج��ب األ ن��ر���س��م ال��ق��ل��ق ح��ول��ه؛ مما 
ولكن  »اللحظية«،  متعة  علينا  يف�سد 
التخطيط  احلا�سر  يرافق  اأن  يجب 
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ث��ق��ة، وم��ع��رف��ة ن��ق��اط 
ال�����س��ع��ف وت��ق��وي��ت��ه��ا ور�����س����م ����س���ورة 
ب���الإجن���از متت  اإذا حت��ق��ق��ت  ج��م��ال��ي��ة 

ال�سعادة يف احلياة.
تعريفه  يف  اختلف  مفهوم  احلياة 
واإي�����س��اح��ه  ول ي��ك��ن ه��م��ك ف��ق��ط اأن 
لك  يكون  اأن  ب��ل  ناجحا  اإن�سانا  تكون 
قيمة ت�سنع بها حا�سرا م�سرقا وتخلد 

بها ذكرى ل متحوها الليايل والأيام.

جائزة اإلعالم الجديد 
أمل محمد أبو مديني

التوا�سل  البادرة الأف�سل لت�سجيع رواد مواقع  جائزة الإعام اجلديد هي 
اأثرا را�سخا يف  الجتماعي ذات املحتوى الهادف والإيجابي، الذين يرتكون 
املتابع  م��دارك  وو�سعوا  وطنهم،  اأبناء  وحفزوا  ف�سجعوا  ال�سعودي،  املجتمع 
واكت�سفنا  احلياة  لنا  وعر�سوا  لاأف�سل،  والتغري  والتفكر  للتعلم  ودع��وه 

العامل من منظورهم اخلا�ص. 
الإع��ام اجلديد  املوؤثرين يف  امل�ستحدثة، يتم تر�سيح  يف هذه اجلائزة 
من خال املوقع الر�سمي للجائزة التي اأطلقتها وزارة الثقافة والإعام ومت 
الإع��ان عنها من خال ح�ساب الوزير الدكتور عواد العواد على »تويرت«، 
اأن  اإذ اإن جائزة خمت�سة كهذه، ينبغي  اأنها الطريقة املثلى لاإعان؛  واأرى 
من  امل�ستهدف  للجمهور  والو�سول  الإع��ان  يف  ذات��ه  اخت�سا�سها  ت�ستخدم 
هذه  مثل  اأن  و���س��رى  الجتماعي.  التوا�سل  مل��واق��ع  واملتابعني  النا�سطني 
اجلديد  الإع��ام  م�ستخدمي  من  وال�ساعدين  النا�سطني  �ستدفع  اجلائزة 

اإلى تقنني حمتوياتهم وانتقائها ثم عر�سها ب�سكل اأف�سل.
وهنا علينا الإ�سادة باحلراك الوا�سح لوزارة الثقافة والإعام، ودعمها 
يتنا�سب  مبا  اجلديد  ل��اإع��ام  وا�ستخدامها  الإع���ام،  جم��ال  يف  للعاملني 
والأم��ة  باملجتمع  النه�سة  يعمل على  اإع��ام م�ستنري  روؤي��ة 2030 بخلق  مع 
وتطوير  وتنمية  املجتمع،  ت�سيب  قد  التي  واملعوقات  امل�سكات  ومواجهة 

الأكفاء من اأبناء الوطن، واملوهوبني بخلق البيئة املحفزة لهم.
الإعام هو الركيزة املجتمعية التي جتمع وتوحد وت�سّكل التاحم 
وتنمية  وتطوير  م�ساريع  ومع  بوطنهم،  اأي عوا�سف مت�ص  �سد  الوطني 
للحكومة  الوطنية  الواجهة  يعد  اجل��دي��د،  وبخا�سة  الإع���ام،  ب��اده��م. 
وطنيتهم  والأه����م  واآرائ���ه���م،  واأف��ك��اره��م  ثقافتهم  ع��ن  فيعر  وال�����س��ع��ب؛ 

وحريتهم ومتا�سكهم.

مشهور العمري
قسم اإلعالم واالتصال 
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الرأي الجامعي

عثمان العمير .. قامة إعالمية استثنائية

وجوه

سارة القحطاني

م���ن و�س���ط  الأرا�س���ي ال�سا�سعة الت���ي يغطيه���ا الرمال، 
ارت�سم���ت ماحمه ال�سحراوية،  ومن هند�سة حدائقها  
وتكويناتها اجلبلية املعقدة �سنع لطموحه عاملا خمتلفا 
ل ي�سب���ه اإل ذات���ه.. اإن���ه اب���ن الزلف���ي و�سلي���ل ال�سم���ال 

عثمان العمري.
ول���د العم���ري  يف 25 اأغ�سط����ص 1950،  وهو �سحفي 
»اإي���اف«  �سحيف���ة  حتري���ر  ورئي����ص  نا�س���ر،  �سع���ودي، 
الإلكرتوني���ة، ومال���ك جمموع���ة م���اروك �س���وار، اأك���ر 
جمموع���ة ن�س���ر �سحفي���ة يف املغ���رب، ويقي���م يف مدين���ة 

لندن ومراك�ص املغربية.
بكف���اح وجناح، خط العم���ري م�سواره املهني �ساعدا 
مرا�س���ا  فعم���ل  مهني���ة؛   بخط���وات  ال�سحاف���ة  �سل���م 
ريا�سي���ا يف ع���دد من ال�سحف ال�سعودي���ة، مثل: املدينة، 

الندوة، جملة اليمامة، والريا�ص.
مطل���ع  ال�سعودي���ة  اجلزي���رة  �سحيف���ة  يف  عم���ل   
ث���م  الريا�س���ي  الق�س���م  رئا�س���ة  ليتول���ى  ال�سبعين���ات 
وي�ساف���ر  املن�س���ب  ه���ذا  لي���رتك  التحري���ر،  �سكرتاري���ة 
اإل���ى لن���دن لدرا�س���ة اللغ���ة الإجنليزية ويعم���ل مرا�سا 

ل�سحيفته »اجلزيرة« من هناك حتى عام 1983.
تول���ى  رئا�سة حترير جمل���ة »املجلة« يف 1984؛ ويف 
عام 1987 اأ�سبح رئي�ص حترير »ال�سرق الأو�سط«، وعمل 

يف هذا املن�سب ع�سر �سنوات. 
»ال�س���رق  حتري���ر  رئا�س���ة  تولي���ه  ف���رتة  خ���ال 
الأو�سط«، ك���ّون العمري فل�سفة �سحفي���ة متفردة بنكهة 
خا�سة �سعارها »التجديد والإبداع رهان و�سائل الإعام 
وحمارب���ة  واملهني���ة  املحت���وى  ي�سغل���ه  الكا�سيكي���ة«، 
املحت���وى املف���رك وفلرتت���ه يف »قال���ب مهن���ي« فاهت���م 
بتخري���ج جي���ل �سحايف ي�سن���ع من اخلر �س���كا جيدا، 

ُيغذى ويقدم  بطريقة تثري اهتمام القارئ.
ات�س���م العم���ري باحلنك���ة وال���ذكاء و�سا�س���ة املنطق 
حوارات���ه  يف  والتف���ن  واملراوغ���ة  الأ�سل���وب،  وروع���ة 
ال�سحفي���ة وامل���زج ب���ني الإع���ام اجلدي���د الكا�سيك���ي، 
وامت���از بال�سجاع���ة وال�سراح���ة، والنق���اء ا�ستح���وذ على 

روحه فزادها جمال.
ُلق���ب باأ�سط���ورة الإع���ام، وقال���وا عن���ه اإن���ه »قام���ة 

ا�ستثنائي���ة وكوك���ب اأف���كار م�س���يء«، وتاري���خ طويل من 
الإجنازات، وجامعة اإعامية ت�سري على كوكبنا.

ويف عام 2006 اختار جمل�ص اإدارة جائزة ال�سحافة 
ال�سح���ايف  لل�سحاف���ة،  دب���ي  لن���ادي  التاب���ع  العربي���ة 
عثم���ان العم���ري ليك���ون �سخ�سية الع���ام العاملي���ة، لدوره 
الب���ارز واملوؤثر ع���ر عقود يف م�سرية الإع���ام ال�سعودي 
والعرب���ي وب�سفت���ه �ساحب م�سروع عرب���ي يف ال�سحافة 

الإلكرتونية املتمثل مبوقع »اإياف«.
كث���رية  جت���ارب  اإل���ى  جناح���ه  يف  العم���ري  ا�ستن���د 
وال���رتوي،  والتحق���ق  التب�س���ر  يف  مهنيت���ه  وترك���زت 
 م�سّكا منظوم���ة اإعامية عنوانها »ال�سدق وال�سمود« 

وتفا�سيلها واجهة نقية لاإعامي ال�سعودي الناجح.

ثقة 
واحترام

اأعرتف باأنني وقتئذ كنت على اأعتاب  هذه املرحلة اجلديدة، لكن هذا ل مينعني من القول 
باأن تلك الكلمات  التي قيلت يل يومئذ حازت كل الف�سل يف دخويل تلك املرحلة اجلديدة.

التي  وه��ي  قيلت يل،  ال��ت��ي  ه��ي اجلملة  ه��ذه  واح����رتام«'  ثقة  ب�سيطة، فقط  »احل��ي��اة 
ا�ستطاعت اأن تغري حياتي ب�سكل اأف�سل، وكنت اأبحث عنها منذ مدة، مل اأجدها يف تلك الكتب 
التي اأقراأها ول يف الفيديوهات التي اأ�ساهدها، ول يف  احل�سابات التي اأتابعها، ولكني وجدتها 
على ل�سان نف�ص ب�سيطة مل تنهزم اأمام تعقيدات احلياة وم�ساكلها، ومل تتاأثر اأفكارها بلوثة 
احلقائق الكاذبة والنظريات املزيفة، ومل تتغري نظراتها لتلك احلياة النقية املغطاة بال�سواد.

اإل اأنني الآن، وبعد تلك الكلمات، اأدركت اأن هنالك الكثري ممن ي�سابهونني.
ا�ستطاعوا قبل كل �سيء اأن يك�سفوا تلك العتمة ومييزوا تلك اخلديعة ليفر�سوا 
واأن��ن��ا منلك ع�سى  الأم���ر،  ي��دا يف  لنا  ب��اأن  اأوم��ن متاما  ال�سيء جعلني  اأفعالهم، وه��ذا 
التحكم ال�سحرية تلك، وجعلني اأي�سا  اأومن باأن هنالك لوحة جميلة للحياة �سليمة من 
اأفعالنا متاما كما قد خلقها خالقها، لوحة جميلة جدا  ينبغي لأي اإن�سان  اأن ي�سكنها 

كما كان مقدرا له.

عمر الشهري
كلية الطب

بقرار ملكي، تعم ال�سعادة اأرجاء الباد 
ح���ني ت����رى ال���ع���دل ي���ب���داأ م���ن الأع��ل��ى 
عليه  اهلل  �سلى  ال��ن��ب��ي  ح��دي��ث  وت���رى 
ب��ن��ت حممد  ف��اط��م��ة  اأن  »ول����و  و���س��ل��م 
اأم��ام عينيك يف  �سرقت لقطعت يدها« 
راأي��ن��ا  حتى  الفو�سى  فيه  عمت  زم���ان 
اإل��ى  ال��ق��ادم  امل�����س��يء  ال��ق��رار كالكوكب 
اأر���س��ن��ا ل��ي��م��اأه��ا ع���دل وب���ذل وح��زم��ا 

وارتقاء واإجنازا ون�سرا.
ياأتي  الح��ت��ف��الت،  تلك  وخ���ال   
الأم���ر ال��رب��اين ال���ذي ل ح��ول لنا ول 
فت�سقط طائرة  ب��ه،  ب��الإمي��ان  اإل  ق��وة 
حت���م���ل ع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا اأم������ل م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
»ع�����س��ري« وروح��ه��ا ال�����س��اب��ة ال��ت��ي كانت 
ت���ر����س���م م�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ب��اب��ه��ا، وت��ن��ع�����ص 
اأهلها  ق��ل��وب  يف  وتنغم�ص  اق��ت�����س��اده��ا، 
والأذن  امل��ت��وا���س��ع��ة،  الب��ت�����س��ام��ة  بتلك 
وال��ع��م��ل  ���س��اك��ن��ي��ه��ا،  لآلم  ال�����س��اغ��ي��ة 

الدوؤوب الذي اأق�سم عليه ف�سدق.
ليلة  ع��ي��ون��ن��ا..   اأ���س��ه��رت  ليلة  يف 
ترقبت لعل اخلر يكون كاذبا اأو اأن من 
ولكن  احل����ادث،  م��ن  متنها جن��وا  على 
نبقى بالإميان نعي�ص، فلقد قال تعالى 
اأجلهم ل ي�ستقدمون �ساعة  »ف��اإذا جاء 

ول ي�ستاأخرون«. 

���س��اع اخل����ر يف و���س��ائ��ل الإع����ام 
من  ال��ع��دي��د  بفقد  املنطقة  و���س��دم��ت 

قادتها املخل�سة.
من�سور  ال�ساب  اأم��رين��ا  اهلل  رح��م 
بن مقرن ومن رافقه، فلقد كانوا من 
خ��ال جولتهم ي��ري��دون الإ���س��اح يف 
الأر���ص، وهو ما يزرع الأم��ل يف قلوبنا 

باأنهم �سهداء باإذن اهلل.
ت���دم���ع ع���ي���ون امل��ح��ب��ني ل��وط��ن��ه��م 
للوطن  ي��ك��ون  كيف  امل�ساعر  وتختلط 
تذهب  ال��ذي��ن  املخل�سني  ه���وؤلء  مثل 
ت�سّيد  اأوط��ان��ه��م  خ��دم��ة  اأرواح���ه���م يف 

وتتابع م�سالح الباد والعباد!
يف املقابل، هناك من ي�سرق وطنه 
وي��ه��در خ��ريات��ه وم��ق��درات��ه يف ال��وق��ت 
ن��ف�����س��ه.. ال���ي���د ال��ب��ان��ي��ة اأك���رم���ه���ا اهلل 
مبحبة النا�ص ودعائهم، واليد ال�سارقة 
�سخط اهلل فيهم خلقة بالدعاء عليهم، 
وعلى كل من ي�سعى يف الأر�ص بالف�ساد 

ويحاول �سرقة هذا الوطن.   
ن����رى اهلل  �����س����وؤون.  هلل يف خ��ل��ق��ه 
ي��وج��د الأ���س��ب��اب ف��ت��ح��دث احل��ادث��ت��ان 
اهلل  م��ن  ر���س��ال��ة  متتاليني،  ي��وم��ني  يف 
اأن��ت  فلتكن  نهاية  حياة  »لكل  مفادها 

من يختارها«.

رسالة من اهلل

عبداهلل زارب
المركز االعالمي 
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زكريا حسين

�سم�ص،  ع��ني  الأل�����س��ن بجامعة  اأ���س��ت��اذ  دع��ا 
ال���دك���ت���ور ج���اب���ر ق��م��ي��ح��ة اإل�����ى اله��ت��م��ام 
وتخ�سي�ص  ال�سحف،  يف  الأدبية  باملاحق 
ودرو����ص  ت��راث��ي��ة  لن�سو�ص  منها  م�ساحة 
نحوية، وعر�ص الأخطاء ال�سائعة، على اأن 

يكون ذلك ب�سفة دائمة ثابتة.
بعنوان  درا���س��ة  ع��ر  قميحة  ون����ادى 
وامل�سموعة  امل��ق��روءة  الإع���ام  و�سائل  »اأث��ر 
اإيجاد  العربية« ب�سرورة  اللغة  واملرئية يف 
ال��دول  م�ستوى  على  لغوية  رق��اب��ة  هيئات 
ا�ست�سراء  ر�سد  الأ�سلية  مهمتها  العربية، 
ال��ع��ام��ي��ة وال�����س��وق��ي��ة وال��ل��غ��ة امل��ب��ت��ذل��ة يف 
ال��ف�����س��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة وت��وق��ي��ع ال��ع��ق��وب��ات 

املنا�سبة على من يخالف منها.

مؤامرات لهدم العربية
ت�سعى  م���وؤام���رات  وج���ود  اإل���ى  واأ����س���ار قميحة 
للق�ساء على اللغة العربية وحماولة تخريبها 

وهدمها، عر الدعوة اإلى ما يلي:
الاتينية حمل  اإح���ال احل���روف   •

احلروف العربية.
اأو العاميات حمل  • اإح��ال العامية 

العربية الف�سحى.
كل  ليتخذ  العربية  اللغة  مت�سري   •

قطر لغته اخلا�سة.

• الق�ساء على النحو العربي واإلغاء 
ح���رك���ات الإع�������راب وت�����س��ك��ني اأواخ�����ر 

الكلمات. 
ورد قميحة على تلك الدعاوى قائا 
البقاء،   لها  يكتب  ومل  مهدها  يف  »م��ات��ت 
لأن��ه��ا دع����اوى ك���ان وراءه�����ا ن��واي��ا خبيثة، 
اإذ ك���ان ه��دف��ه��ا ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ع��رب��ي��ة ل 
ن�سرها ول اإمناوؤها ول تي�سريها كما زعم 
ه���وؤلء، ولأن��ه��ا دع���اوى غ��ري م��درو���س��ة، مل 
�سليم متني، ولأن طبيعة  اأ�سا�ص  تقم على 
وقاعديا  وبنيويا  معنويا  العربية  اللغة 
ال��دع��اوى، فلي�ص  ل تتفق مع طبيعة هذه 
للغة ما كان  ال�سالح  يكون  اأن  ال��ازم  من 

�ساحلا لغريها من اللغات«. 
اأ�����س����وات  ومل ي���ن���ف ق��م��ي��ح��ة وج������ود 
اإ�ساحية وراءه��ا ر�سيد عظيم من العلم 
وط���ي���ب ال���ن���ي���ات، ����س���ارب���ا امل���ث���ل مب��ح��م��ود 
واإبراهيم م�سطفى و�سوقي �سيف،  تيمور 
عر�ص  لتي�سري  اجتهادات  من  بذلوه  وم��ا 
ال��ع��رب��ي��ة واإمن���ائ���ه���ا ون�����س��ره��ا ع��ل��ى اأو���س��ع 

نطاق.

إيجابيات ملحوظة
ول��ف��ت ق��م��ي��ح��ة اإل����ى اأن و���س��ائ��ل الإع����ام 
التعامل  يف  الإيجابيات  من  كثريا  حققت 
النقاط  يف  واأوج���زه���ا  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  م��ع 

الآتية: 

• امل��ب��ا���س��ري��ة، وال��و���س��ول اإل���ى اأف��ك��ار 
املو�سوع و�سول مبا�سرا دون التوقف 
ويظهر  فرعية،  فكرية  ن��ت��وءات  عند 
ذلك ب�سفة خا�سة يف ن�سرات الأخبار 

والتعليق عليها.
ال�����س��ه��ول��ة وال����و�����س����وح، ف��ل��م تعد   •
اأو  امل���ه���ج���ور  اأو  ال���غ���ري���ب  ت�����س��ت��خ��دم 
املُمات من األفاظ اللغة، وت�سدق هذه 
الفكرية،  ال��رام��ج  على  اخل�سي�سة 
وتقدمي  ال��دي��ن��ي��ة،  التوعية  وب��رام��ج 

الكتب الرتاثية وحتليلها. 
اللغوية  الأث���ق���ال  م��ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف   •
التام  التخل�ص  ح��د  اإل��ى  واخليالية، 
فاأحلت  البيانية،  ال�سور  من  اأحيانا 
ال��ت��ع��ب��ريات امل��ب��ا���س��رة ال�����س��ه��ل��ة حمل 

العبارات املجازية.
التقريب  الإع���ام  لغة  ا�ستطاعت   •
بني اللهجات املحلية، واللهجة الأم. 

• اأم������دت و����س���ائ���ل الإع��������ام، ال��ل��غ��ة 
ال����ع����رب����ي����ة، ب���ك���ث���ري م�����ن الأل�����ف�����اظ 
وال����ع����ب����ارات وال����رتاك����ي����ب اجل���دي���دة 
امل����ول����دة، وك���ث���ري م��ن��ه��ا م���رتج���م عن 

الل�سان الأجنبي. 

تأثيرات ضارة
مل  الإع��ام  و�سائل  اأن  قميحة  وا�ستدرك 
تكن دائما خريا وبركة على اللغة العربية، 

د. جابر قميحة يطالب بإيجاد هيئات رقابة لغوية
تعاقب أخطاء اإلعالم

اإذا ك��ان��ت ق��د ق��دم��ت ن��ف��ع��ا للغة  ف��� »ه���ي 
الوقت نف�سه يف  فاإنها ت�سببت يف  العربية 
تاأثريات �سارة كانت اأفدح واأعتى« وهو ما 

خل�سه الباحث يف الأ�سطر التالية: 
• ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون ي�����س��رف الأط���ف���ال 
وال��ن��ا���س��ئ��ة ع��ن ال���ق���راءة وع���ن اأوج���ه 

ن�ساط اأخرى مفيدة.
التلفازي  وخ�سو�سا  الإع��ان��ات،   •
م��ن��ه��ا، ك���ان���ت ان��ت�����س��ارا ل��ل��ع��ام��ي��ات، 
ل��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة، ون�سرا  وت��روي��ج��ا 
ل��ل��ن��ط��ق امل���ع���ي���ب ل��ك��ل��م��ات ال��ع��رب��ي��ة 
واإف���������س����ادا ل����ل����ذوق ال���ف���ن���ي واحل�������ص 

اللغوي. 
وتابع »لقد حققت الإعانات ذلك يف 
�سرعة عجيبة لأنها تعر�ص باأ�سلوب 
ف��ن��ي ف���ت���ان، م���وظ���ف���ة، ب��اإم��ك��ان��ات��ه��ا 
ال�����س��خ��م��ة، اأح�����دث ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي 
حت��ق��ق ج���م���ال ال���ع���ر����ص وب���راع���ت���ه، 
الأطفال، بخا�سة، متعلقني  فاأ�سبح 

بها اإلى اأق�سى مدى«. 
• يف الإعانات ال�سحفية، اأ�سبحت 
الأخ���ط���اء ال��ل��غ��وي��ة وال��ق��اع��دي��ة هي 
الأ�����س����ل، اأم�����ا ���س��ام��ة ال��ل��غ��ة فهي 
ال�ستثناء، زيادة على اأن كثريا منها 
والكلمات  ب��ال��ق��وال��ب  مطعما  ي��ك��ون 
الأجنبية بحروف لتينية، اأو حروف 

عربية. 
• ت��ب��ن��ت ه���ذه ال��و���س��ائ��ل، وم���ا ت��زال 
تتبنى، الأخطاء الفادحة يف املفردات 
ويف اجل���م���ل وال���رتاك���ي���ب واحل�����وار 
وامل��ن��اق�����س��ات والأخ����ط����اء يف خم���ارج 
احلروف ونطق كلمات العربية بلكنة 

عامية اأو اأجنبية. 
قميحة  ���س��ل��ط  ذات������ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
ال�����س��وء ع��ل��ى م��ا ���س��م��اه »اأخ���ط���اء ال��ك��ب��ار« 
اأن خطاأ  اإل��ى  يف الإذاع��ة والتلفاز، م�سريا 
والكتاب  واملفكرين  ال�سا�سة  من  »الكبري« 
اأ����س���د خ���ط���را م���ن اأخ����ط����اء »ال���ع���ادي���ني«، 
وي�ستخدمونه  يتلقفونه  الآخ���ري���ن  لأن 
لأن��ه  و�سامته«  »�سحته  اإل��ى  مطمئنني 

�سدر من »كبري م�سهور«. 

حلول مقترحة
ي��ت��اأت��ى  �����س����وؤال م�������وؤداه »ك���ي���ف  وردا ع��ل��ى 
للعربية الف�سحى اأن تكون اأداة لنهو�سنا 

اللغة واإلعالم

وت��ق��دم��ن��ا، حتى ت��ت��ب��واأ اأم���ة ال��ع��رب مكانا 
اإلى  دعا قميحة  الأم��م«،  �سائر  عاليا بني 
الجتاهات  يف  واإخا�ص  ب�سدق  التحرك 

التالية: 
ل�سمان  ممكن  جهد  اأق�سى  ب��ذل   •
والإع���ام  الرتبية  اأه���ل  يتحدث  اأن 
ذلك  الف�سحى،  بالعربية  وال�سيا�سة 
ت�سافح  ت��ك��اد  ل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأن 
اإل يف النادر. واأي لغة تتوقف  اآذاننا 
املمار�سة  على  ا�ستعمالها  اإج���ادة  يف 

والعتياد، وهذا اأمر بدهي. 
التعليم  اأن  على  امل�ستمر  التاأكيد   •
فا  ح��رف��ة،  اأو  مهنة  ولي�ص  ر���س��ال��ة 
ال��ل��غ��ة  ال��ت��ل��م��ي��ذ  ي��ح��ب  اأن  ي��ت�����س��ور 
ي��در���س��ون  م��ن  ك���ان  اإذا  اإل  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  اللغة  ويع�سقون  يحبون  له 

ويتحدثون بها. 
ت��ق��دمي ب��رام��ج ل��اأط��ف��ال باللغة   •
العربية ال�سليمة من خال الإعام 

امل�سموع واملرئي.
الج���ت���ه���اد يف م��ه��م��ة جت��دي��ده��ا   •
ورب�������ط م���ف���ردات���ه���ا ب���ك���ل م����ا ي��ط��ل 
براأ�سه من م�ستحدثات وخمرتعات 

وابتكارات ومعارف جديدة.
اإعامي،  ي�سغل وظيفة  األ  يجب   •
ون���ع���ن���ي ب����ه ال�����س��ح��ف��ي وامل����ذي����ع يف 
ك���ان  م����ن  اإل  وال���ت���ل���ف���از،  ال�����رادي�����و 
باجتيازه  العمل، وذلك  بهذا  جديرا 
امتحانات جادة تبني عن �سخ�سيته 

وقدراته. 
• اإ����س���دار م��ع��ج��م اإع���ام���ي ���س��ام��ل، 
والأعجمية،  العربية  الأع��ام  ي�سم 
ال��ت��ي يحتاج  والأل���ف���اظ وال���ع���ب���ارات 
اإل��ي��ه��ا الإع��ام��ي اأك���رث م��ن غريها، 
ت�سيع بني  ال��ت��ي  الأخ���ط���اء  وك��ذل��ك 
الإع��ام��ي��ني، م��ع ب��ي��ان ع��ل��ة اخل��ط��اأ 

و�سورة ال�سواب. 
الإعانات مراقبة جادة،  مراقبة   •
كانت  اإذا  اإل  بعر�سها  ال�سماح  وع��دم 
بعدم  ملتزمة  الف�سحى،  بالعربية 
الروحية  ديننا، وقيمنا  اخل��روج عن 

والأخاقية. 
• ت���ط���وي���ر ال�����رام�����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
خا�سة،  ب�سفة  التلفاز،  من  املقدمة 

وبعدها عن النمطية اململة. 

• اله���ت���م���ام ب��امل��اح��ق الأدب����ي����ة يف 
منها  م�ساحة  وتخ�سي�ص  ال�سحف، 
نحوية،  ودرو�����ص  ت��راث��ي��ة  لن�سو�ص 
ويكون  ال�سائعة،  الأخ��ط��اء  وع��ر���ص 

ذلك ب�سفة دائمة ثابتة. 
ت���ط���وي���ر امل����ج����ات وال�����س��ح��ف   •
ال����دي����ن����ي����ة ل���ت�������س���ت���ويف ال���ع���ن���ا����س���ر 
اجل���م���ال���ي���ة ال���ف���ن���ي���ة يف الإخ���������راج، 
ون�سبة  توزيعها  ن�سبة  ترتفع  حتى 

اإفادتها.
• ت���ط���وي���ر ب����رام����ج حم����و الأم���ي���ة 
بخا�سة،  ال��ت��ل��ف��از  يف  ت��ع��ر���ص  ال��ت��ي 
وت��ع��م��ي��م��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��وط��ن 

العربي، ب�سورة ع�سرية جذابة. 
اللغوي  امل��ج��م��ع  ط��روح��ات  ن�سر   •
على اأو�سع نطاق حتى ل تبقى هذه 
الطروحات حبي�سة الكتب واملجات 
اإل  بها  ي�سمع  ل  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
اأن  الإع���ام  الأق��ل��ون. وعلى و�سائل 
املجمع  ي�����س��دره  ج��دي��د  ك��ل  تتلقف 
م����ن األ����ف����اظ احل�������س���ارة وت��ق��دم��ه 

للنا�ص ب�سورة دائمة منتظمة. 
• يجب ت�سدير اللغة العربية لدول 
ال��دول  وخ�سو�سا  ال��ث��ال��ث،  ال��ع��امل 
امل�سلمني،  ن�سبة  فيها  ترتفع  ال��ت��ي 
وي����ك����ون ذل�����ك ع����ن ط���ري���ق ب���رام���ج 
ت��ذاع  ب��دق��ة،  ل��ه��ا  تعليمية خم��ط��ط 

عر الراديو والقنوات الف�سائية. 
اأن يكون من بني جلان املجال�ص   •
العليا لل�سحافة من يتابع ما تن�سره 
ولهجات  مبتذلة  لغة  من  ال�سحف 
ع��ام��ي��ة ت�����س��يء ل��ل��ذوق ال��ع��ام، ���س��واء 
الإعانية،  اأو  التحريرية  امل��واد  يف 
ل��ت��ح��ا���س��ب وت������وؤدب م���ن ي��خ��رج عن 
واأن  ال�سليمة،  اللغة  اأو  الف�سحى 
اح��رتام  ال�سحفية  القيادات  تتبنى 
باعتبار  ب��ه��ا  وال��ت��م�����س��ك  الف�سحى 

ذلك من اآداب املهنة اأو �سرائطها. 
م�ستوى  ع��ل��ى  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن   •
الدول العربية كلها »هيئات الرقابة 
ر�سد  الأ�سلية  مهمتها  ال��ل��غ��وي��ة«، 
العامية وال�سوقية واللغة  ا�ست�سراء 
امل��ب��ت��ذل��ة يف ال��ف�����س��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة 
وتوقيع العقوبات املنا�سبة على من 

يخالف منها.
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اأدى التطور الهائل يف و�سائل الإعام 
اإل���ى حت��ول يف  الع�سور الأخ����رية،  يف 
ال��ل��غ��ة، وب��خ��ا���س��ة ل��غ��ة الإع�������ام، اإذ 
اإجن��اح و�سائل  اللغة على  عملت هذه 
الإع�����ام ح��ت��ى واك��ب��ت ال��ع�����س��ر، مما 
بو�سفها  ال�ساد  لغة  ق��درة  على  يدل 
الت�����س��ال،  اأدوات  م��ن  م��ت��م��ي��زة  اأداة 
النا�ص ويف  وعلى تاأثريها يف م�ساعر 

�سلوكهم ومعتقداتهم.
وح�����������س�����ب �����س����ب����ك����ة ال���ف�������س���ي���ح 
الإل���ك���رتون���ي���ة، ف�����اإن ال��ل��غ��ة ت���اأث���رت 
ب���و����س���ائ���ل الت���������س����ال، ح���ت���ى ج��ع��ل��ت 
و�سلنا  ما  اإن  يقولون:  بها  املهتمني 

اإليه من اأ�سلوب �سهل م�سرف يف هذه 
ول  اليوم  ال�سحافة  اإل��ى  يعود  اللغة 
اآخ���ر. وق��د تولد من  اأح��د  يعود لأي 
امتزاج احلدث ال�سحايف بالزدواجية 
اللغوية، لغة جديدة تختلف عن لغة 

الأدب والعلم. 
طوعت  ال�سحافة  اأن  واحلقيقة 
اللغة، وجعلتها مرنة، تفي مبتطلبات 
ال��ع�����س��ر، ك��م��ا ت�����س��ت��وع��ب ال��ت��ط��ورات 
ودليل  للنه�سة،  امل�ساحبة  العظيمة 
اجلديدة،  الأل��ف��اظ  �سيوع  ذل��ك  على 
وامل�����س��ط��ل��ح��ات احل���دي���ث���ة، وت��و���س��ي��ع 
اآف�������اق ال���ل���غ���ة، وت�����ط�����ورات اأ���س��ال��ي��ب 

الجتماع،  الفنون،  العلوم،  يف  اللغة 
وال�سيا�سة. 

قائلة  الف�سيح  �سبكة  وت�ستدرك 
اللغة  يف  ال�سحافة  اأث���رت  م��ا  »ب��ق��در 
�سلبي؛  تاأثري  اأي�سا  لها  كان  اإيجابا، 
هذه  وات�ساع  ال��ك��وادر  �سعف  فب�سبب 
ال��و���س��ي��ل��ة وغ���ي���اب ال��ع��ن�����س��ر امل��ث��ق��ف 
املهني فيها، ظهر �سعف لغوي اأدائي 
واإع����ام����ي ان��ع��ك�����ص ع��ل��ى ال�����س��ح��ف 

نف�سها، و�سبب �سعفا يف اأبوابها«.
وع������ن م�����ا ����س���م���ت���ه »ال���ف�������س���ح���ى 
امل�سرتكة: لغة احل�سارة الإعامية«، 
فن  »الإع�����ام  الف�سيح  �سبكة  ت��ق��ول 

التأثير المتبادل
ح�����س��اري، ول��غ��ت��ه ل��غ��ة ج��دي��دة، وه��ي 
اللغة،  فم�سكلة  اإعاميا،  نظاما  تعد 
بحد ذاتها، يف فاعلية و�سائل الإعام 
التي  البلدان  فمثا:  اجلماهريية، 
تتعامل باأكرث من لغة واحدة، تواجه 
تعميم  يف  �سعوبة  امل�سوؤولة  اجل��ه��ات 
الإع�����ام اجل��م��اه��ريي، اأم���ا ال��ب��ل��دان 
فامل�سكلة  قومية،  بلغة  تتعامل  التي 

تكاد تنح�سر اإلى حد ما.
���ر »وي�����ل�����ز« ق���ب���ل ع���دة  وق�����د ب�������سّ
جديدة،  وباغة  جديدة،  بلغة  عقود 
لغة  ت�ستلزم  الع�سر  حاجة  اأن  وع�ّر 

اإعامية جديدة«.
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ثقافة

ن���ظ���م���ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
وال������رتاث ال��وط��ن��ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
ندوة علمية حول تاريخ املنطقة وفنون 
رجال  مبحافظة  التقليدية،  عمارتها 
اأملع، �سمن فعاليات موؤمتر اآثار اململكة 
العربية ال�سعودية الأول، قدم خالها 
الدكتور يحيى  العليا  الدرا�سات  عميد 
تاريخ  فائع، حما�سرة  )ملحات من  اآل 
كلية  وكيل  مب�ساركة  وتراثها(  ع�سري 
املجتمع بخمي�ص م�سيط، الدكتور علي 

عبد اهلل مرزوق.
والإن�سان  فائع،  املكان  اآل  وتناول 
واأث���ره���م���ا ع��ل��ى ال��ت��ك��وي��ن ال��ت��اري��خ��ي 

واحل�����������س�����اري مل���ن���ط���ق���ة ع�������س���ري ع��ر 
الع�سور.

املنطقة  كما حتدث عن جغرافية 
وت����اري����خ����ه����ا ال�����ق�����دمي والإ������س�����ام�����ي 
يف  ع�سري  ت��اري��خ  مف�سا  وال��و���س��ي��ط، 
ال��ع�����س��ر احل���دي���ث م���ن خ���ال حديثه 
ع��ن دخ���ول ع�سري حت��ت ن��ف��وذ ال��دول��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة الأول����������ى، وع�������س���ري حت��ت 
ح��ك��م الأم�������راء امل��ح��ل��ي��ني اب����ن م�سلط 
واب����ن جم��ث��ل ث��م اآل ع��ائ�����ص، ق��ب��ل اأن 
العثماين  احلكم  حتت  لع�سري  يتطرق 
ك��م��ت�����س��رف��ي��ة ع���ث���م���ان���ي���ة، ث����م حت���دث 
ع���ن دخ����ول ع�����س��ري حت���ت ط��اع��ة امل��ل��ك 

ع���ب���دال���ع���زي���ز اأث����ن����اء م����راح����ل ت��وح��ي��د 
اململكة العربية ال�سعودية وحتى الوقت 

احلا�سر .
ف��ائ��ع،  اآل  ال���دك���ت���ور  ت���ط���رق  ك��م��ا 
اإل�����ى ت�����راث امل��ن��ط��ق��ة احل�������س���اري من 
خ���ال احل��دي��ث ع��ن ب��ع�����ص اجل��وان��ب 
الفكرية والتدوين والنقو�ص والأ�سواق 
ال�سوء  م�سلطا  والتقاليد،  وال��ع��ادات 
ع��ل��ى اجل���وان���ب ال��ع��م��ران��ي��ة، ق��ب��ل اأن 
ي��ت��ح��دث ع���ن اأث�����ر ال���ت���ن���وع اجل���غ���رايف 
للمنطقة على تباين الأمناط املعمارية 

من مكان لآخر. 
م�����ن ج����ه����ت����ه، حت�������دث ال����دك����ت����ور 

اآل م�����رزوق ع���ن ف���ن زخ���رف���ة ال��ع��م��ارة 
البيئة  اأن  مبينا  ب��ع�����س��ري،  التقليدية 
وطابعها  للعمارة  مهما  راف���دا  ت�سكل 
املميز الذي يتاءم مع طبيعة املنطقة، 
لب��د  التقليدية  ال��ع��م��ارة  درا����س���ة  واأن 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل���ظ���روف���ه���ا  وف���ق���ا  ت���ك���ون  اأن 
بواحدة  ع�سري  بيئة  وا�سفا  املحيطة، 
م����ن ال���ب���ي���ئ���ات ال����ف����ري����دة، مل����ا مت��ت��ل��ك��ه 
م����ن م���ق���وم���ات ج���غ���راف���ي���ة م��ت��ن��وع��ة، 
وط��ب��ي��ع��ة خ��اب��ة ان��ع��ك�����س��ت ع��ل��ى ت��ن��وع 
يرتبط  وم��ا  التقليدية،  مبانيها  ط��رز 
وزخ��رف��ي��ة،  جمالية  مكمات  م��ن  بها 
تطور  م��ن  املنطقة  ت�سهده  مل��ا  نتيجة 

���س��ري��ع يف ال��ن��م��و ال���ع���م���راين ظ��ه��رت 
اأمناط معمارية تت�سم باحلداثة لكنها 
ل��ل��رتاث  الثقافية  ال��ه��وي��ة  ع��ن  تبتعد 
اجلمالية  وعنا�سره  املحلي  العمراين 
ال���ذي يحتم على  وال��زخ��رف��ي��ة، الأم���ر 
اجل��م��ي��ع ت�����ذوق ع��ن��ا���س��ر اجل���م���ال يف 
وتوظيف  التقليدية،  املنطقة  ع��م��ارة 
ذلك يف العمارة احلديثة للحفاظ على 
املعمارية  والأ�سالة  والهوية  النتماء 
مفهوما  وتعك�ص  املنطقة،  متيز  التي 

جديدا للعمارة احلديثة.
ال��ط��رز  ل��ت��ع��دد  "نتيجة  واأ����س���اف 
املعمارية واجلمالية للعمارة التقليدية 

مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب�����س��ب��ب الخ���ت���اف 
اجل���غ���راف���ي���ة وال���ت���ن���وع امل���ن���اخ���ي، ف���اإن 
اأخ��ذه لدرا�سة عمارة  الذي مت  القطاع 
عر�سي  ق��ط��اع  ه��و  التقليدية،  ع�سري 
ميتد م��ن ال��غ��رب اإل���ى ال�����س��رق، نتيجة 
لخ���ت���الف الأمن�����اط امل��ع��م��اري��ة يف كل 
منها، والعنا�سر اجلمالية والزخرفية 
املكملة لها؛ فال�سهول التهامية مييزها 
الإ���س��دار  ومنطقة  ال��ن��ب��ات��ي،  ال��ط��راز 
متتاز  بينما  احلجري،  بالطراز  تتميز 
احلجري  ب��ال��ط��راز  ال�����س��راة  مرتفعات 
الطيني. اأما اله�ساب الداخلية فتمتاز 

بالطراز الطيني". 
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البناء العسيري القديم.. بساطة مكنته من الصالبة
ي���ت���م���ي���ز ال����ب����ن����اء ال���ع�������س���ريي ال���ق���دمي 
ب�����س��ف��ات اخ���ت�������ص ب���ه���ا اأب����ن����اء م��ن��ط��ق��ة 
ت�سييد  يف  اأ�ساليبهم  حيث  م��ن  ع�سري، 
ب���ي���وت���ه���م وم�������س���اج���ده���م وح�����س��ون��ه��م 
وق��اع��ه��م وخم����ازن غ��ال��ه��م، وف��ي��ه مت 
ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ني واحل��ج��ر واخل�����س��ب، 
ثم  والأع�����س��اب،  وال��ت��ن  وخلطها  باملاء 
الأق��دام  لتعمل  اأ�سبوعا  اخلليط  ي��رتك 
وحوافر احليوانات على عجنه وتقليبه 
واإك�سابه التما�سك الازم، قبل اأن يقطع 
باليد اإلى قطع �سغرية ت�سمى مداميك 
اأي�����س��ا يف  ال��ط��ني  ي�ستخدم  ال��ب��ن��اء. كما 
تغطية اجلدران من الداخل، واأر�سيات 

وك��ذل��ك  والأدراج،  وامل����م����رات  ال���غ���رف 
يف ت��غ��ط��ي��ة اأغ�����س��ان ال�����س��ج��ر وج��ذوع��ه 

امل�ستعملة يف بناء ال�سقف. 
اأما احلجر، فيتم تقطيعه يف املقالع، 
اأو جمعه من ال�سهول والأدوية، ثم ينقل 

اإلى مواقع البناء على ظهور احليوانات.
وق����د ت�����س��ت��خ��دم ق��ط��ع م���ن احل��ج��ر 
اإن  الأحجار  الفراغات بني  ال�سغري ل�سد 
مل ي�ستخدم الطني، وذلك بعد اأن ت�ستقر 

الأحجار الكبرية يف مكانها.
اجل��دران  بناء  يف  احلجر  وي�ستعمل 
الرئي�سية للمبنى والفوا�سل بني الغرف 
���س��واء ك��ان��ت يف ال��ط��اب��ق الأر����س���ي، اأو يف 

الأحجار  ت�ستعمل  كما  العلوية،  الطوابق 
امل�����س��ط��ح��ة يف ت��غ��ط��ي��ة ب��ع�����ص الأ���س��ق��ف 
اأو  م��ت��ج��اورة  اأب��ن��ي��ة  اأو يف  والأر����س���ي���ات، 
�سيق  ط��ري��ق  بينها  وي��رب��ط  متا�سقة، 
ب��اأب��واب قدمية ت��وؤدي اإل��ى خ��ارج القرية، 
ح��ي��ث ك��ان��ت تفتح يف ال�����س��ب��اح وت��غ��ل��ق يف 

امل�ساء حتى ياأمن ال�سكان على اأنف�سهم.
امل�ساكن  اأك���رث  اأن  امل���اح���ظ،  وم���ن   
اجل��دران،  ارتفعت  كلما  ت�سيق  ع�سري  يف 
ب���ح���ي���ث ي�������س���ري ����س���ك���ل ال���ب���ن���اء ك���ال���ه���رم 

الناق�ص. 
اأو  بالطني  امل��ب��اين  ه��ذه  بنيت  وق��د 
ميزة  ال�سكل  ول��ه��ذا  كليهما،  اأو  احل��ج��ر 

ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ج��م��ال��ه، وه��ي اأن���ه يجعل 
للمبنى قاعدة عري�سة تثبته.

ا�ستخدم  ال��ت��ي  امل�ساكن  تتميز  كما 
ف��ي��ه��ا ال��ط��ني واحل���ج���ر، ب��ق��ط��ع حجرية 
اأو  »النطف«  الواحدة منها  ت�سمى  رقيقة 
اإل��ى جنب فوق  »ال��رق��ف«، وتر�سف جنبا 
ك��ل م��دم��اك ط��ي��ن��ي اأث���ن���اء اإق��ام��ت��ه، لكي 
حت��م��ي��ه م���ن الأم����ط����ار ال���غ���زي���رة وح��ب��ات 

د الكبرية. الَرَ
اأبنية  وي�سمل هذا الطراز املعماري، 
وامل�ستطيل  املربع  منها  الأ�سكال  خمتلفة 
اأو  لل�سكن  ا�ستخدمت  وكلها  وال��دائ��ري، 

للدفاع اأو لتخزين احلبوب.

في ندوة نظمتها الهيئة العامة للسياحة..
آل فائع يجدد الحديث عن تاريخ عسير وتراثها

آل مرزوق:
العمران الحديث

غيب الهوية الثقافية 
للتراث العمراني
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ثقافة

اخ��ت��ت��م م��ن��ت��دى م�����س��ك ال��ع��امل��ي 2017، 
الريا�ص،  فعالياته يف  املا�سي،  اخلمي�ص 
و110  م�����س��ارك   5000 ب��ح�����س��ور  وذل����ك 
م��ت��ح��دث��ني م���ن 75 دول����ة ح���ول ال��ع��امل 
الهادفة  عمل  وور���س��ة  حم��ا���س��رة   70 يف 
اأج��ل  م��ن  ودعمهم  ال�سباب  متكني  اإل���ى 

»مواجهة حتدي التغيري«.
اأ����س���اد احل�����س��ور  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
ب���امل���ن���ت���دى وامل���������س����ارك����ة، ح���ي���ث ق���ال���ت 
�ستيفانيا دروكا من رومانيا، وهي طالبة 
ما�سات�سو�ست�ص  معهد  يف  عليا  درا���س��ات 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 
الأمريكية: »هذه هي املرة الأولى التي 
اأن  قبلها  اأتوقع  ومل  اململكة،  فيها  اأزور 
اأرى كل هذه التغريات، اأو اأن اأ�سهد مدى 
ال�سعودية  يف  وال�سابات  ال�سباب  جدية 

على التغيري لاأف�سل.
اأمر م�ستمر  التغيري هو  اأن  اأعتقد 
ولذلك �سيكون علينا تعلم كيفية القيام 

به يف جميع اأنحاء العامل«.

منتدى مسك العالمي
يختتم أعماله بـ 70 
محاضرة وورشة عمل 
بحضور 5000 مشارك 
و 110 متحدثين
من 75 دولة

وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ق���ال تيلمان 
ه���اي���دل���ك، 31 ���س��ن��ة، م���ن اأمل���ان���ي���ا، وه��و 
ال�������س���ري���ك امل���وؤ����س�������ص ورئ���ي�������ص م��ن��ظ��م��ة 
املنتدى  »ك��ان  ال�سابة  الأوروب��ي��ة  القيادة 
للغاية،  لاهتمام  مثريا  املا�سي  ال��ع��ام 
ول��ك��ن امل��ن��ت��دى ه����ذا ال���ع���ام ي��رك��ز على 
وت�سجيع  التبادل  على  يركز  امل�ساركة، 
على  فقط  ولي�ص  التفاعل،  على  النا�ص 
البقاء يف املقاعد والإن�سات، املطلوب هو 
الغو�ص  اجلل�سات:  اإح���دى  �سميت  كما 
عميقا، وذلك بالذهاب اإلى ور�ص العمل 
هذا  يف  النا�ص  متكن  ال��روب��وت��ات،  وبناء 
ال���ع���ام م���ن اك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات 
ال���ازم���ة لإج������راء ال��ت��غ��ي��ري، ف���ه���ذا هو 
�سبب وجودنا، وهذا بالتحديد هو هدف 

املنتدى: مواجهة حتدي التغيري.
واأ����س���اف���ت ران������دي وي��ل��ي��ام��ز ، 23 
اإل��ى  »جئنا  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  �سنة، 
ه��ن��ا ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة وجت��رب��ة 

الروبوتات يف بيئة خمتلفة.

ن�سوؤوا  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  م��ع  عملنا 
هنا يف اململكة، واأنا قد ن�ساأت يف الوليات 
املتحدة، لذلك كان من املثري لاهتمام 
اأن ن���رى ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل الأط���ف���ال هنا 
ت�سابه  م��دى  وم�ساهدة  ال��روب��وت��ات  م��ع 
ال��ث��ق��اف��ات والخ���ت���اف���ات ب��ي��ن��ه��ا وب��ني 
ال��ولي��ات  يف  الأط��ف��ال  تعامل  الطريقة 

املتحدة مع تلك الروبوتات«.
عاما   25 باهري،  �سلمان  وحت��دث 
م��ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وه��و 
م��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ات يف »���س��رك��ة ن��وت��ا نوتا 
ل��ل��ع��ط��ور«ع��ن من���و الب��ت��ك��ار ب��ت��زاي��د يف 
اأن  وي��اأم��ل  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
اإلى  يكون املنتدى خطوة نحو الو�سول 

اأنحاء العامل.
نتلقى  ك��ن��ا  ال�����س��ع��ودي��ة  »يف  وق�����ال 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  من  التكنولوجيا 
ل��ت�����س��دي��ر  ال�����وق�����ت  ح�������ان  الآن  ل����ك����ن 
التكنولوجيا اخلا�سة بنا اإلى العامل، مع 
الكثري  لدينا  العتبار،  يف  ثقافتنا  اأخ��ذ 

م��ن امل��زاي��ا ال��ت��ي مل ي��ره��ا ال��ع��امل بعد، 
العاملي  م�سك  منتدى  اأن  اأعتقد  لذلك 
اأظهر لنا كيف �ستتغري اململكة، واأبرز لنا 
تغيري  لإح���داث  الكبرية  الفر�ص  م��دى 

ون�سر ثقافتنا يف جميع اأنحاء العامل«.
وافتتح املنتدى بكلمة رئي�سة األقتها 
ملكة اململكة الأردنية الها�سمية، جالة 
فيها عن  العبداهلل، حتدثت  رانيا  امللكة 
اأهمية ترافق التطوير التكنولوجي مع 
معاجلة ق�سايا الفقر واجلوع كي يكون 

العامل مكانا للجميع«.
ديان غرين م�سوؤولة  كما حتدثت  
موؤ�س�ص  بلو  واألن  ال�سحابية«،  »غوغل 
بي  »اآي  م��ن  كيني  وديفيد  »ل��ي��ن��ك��داإن«، 

اإم«.
املنتدى  مقر  امل�����س��ارك��ون يف  وت��اب��ع 
ق����ن����وات  امل����ب����ا�����س����ر يف  ال����ن����ق����ل  وع��������ر 
التوا�سل  وم��واق��ع  والإن���رتن���ت  التلفاز 
الإليكرتوين كلمات رئي�سة األقاها نخبة 
مثل  ال��ب��ارزي��ن  العامليني  املبتكرين  م��ن 

جونا�ص كيلرغ، الذي �سارك يف تاأ�سي�ص 
»���س��ك��اي��ب« وج��وب��ي ك��الي��ي��ل اأح����د كبار 

امل�سوؤولني يف »غوغل«.
ك���م���ا حت�����دث امل����خ����رتع ال�����س��ع��ودي 
م�����س��ع��ل احل����ر�����س����اين، ون���ان���ك�������س���ي ل��ي��و 
امل�سارك  وامل��وؤ���س�����ص  التنفيذي  الرئي�ص 
املتحدة،  الوليات  من  »اإنبلوغ«  ل�سركة 
ك��م��ا ا���س��ت��م��ت��ع امل�������س���ارك���ون يف امل��ن��ت��دى 
مب��ع��ر���ص ل��ل��ف��ن ال�����س��ع��ودي م���ن خ��ال 
ال��ف��ن��ان  لأع���م���ال  اآرت«  »م�����س��ك  ع��ر���ص 
�سباب  فنانني  واأع��م��ال  الأح��م��د  يو�سف 

اآخرين من اململكة.
و����س���ه���د امل���ن���ت���دى ت���وق���ي���ع »م�����س��ك 
عددا  لها  التابعة  واملوؤ�س�سات  اخلريية« 
م���ن الت���ف���اق���ي���ات م���ع ����س���رك���اء ع��امل��ي��ني 
من  جمموعة  على  ت  ن�سّ وقد  رائدين، 
التدريب  توفري  اإل��ى  الرامية  امل��ب��ادرات 
لل�سباب يف  ال��ع��م��ل  وف��ر���ص  واخل�����رات 
قامت  حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م�����س��رتك مع 

�سركات: »�سيمنز« و »فريجن هايرلوب 
ون« لتوفري التدريب لل�سباب يف اململكة، 
»م��اجن��ا«  �سركة  توقيع  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
الرائدة  اليابانية  ال�سركات  مع  لاإنتاج 
اأنيمي�سن«  »ت����وي  و  ان��ي��ك�����ص«  »���س��ك��وي��ر 
اإن ك���اي«،  »اإ������ص  امل��ت��ح��رك��ة، و  ل��ل��ر���س��وم 
ب���ه���دف ت���وف���ري الإن���ت���اج���ات الإب���داع���ي���ة 

ال�سعودية حول العامل.
ك����م����ا مت الإع�����������ان ع�����ن رخ�������س���ة 
ال�����س��غ��رية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  الأع���م���ال  رواد 
واملتو�سطة الأجانب يف اململكة لت�سجيع 

ريادة الأعمال وال�ستثمار الأجنبي.
وك����ان »م��ن��ت��دى م�����س��ك ال��ع��امل��ي« قد 
عقد لأول مرة العام املا�سي )2016(، وهو 
اخلريية  م�سك  ملوؤ�س�سة  م�ستمرة  من�سة 
وغ���ري ال��رب��ح��ي��ة، ال��ت��ي اأن�����س��اأه��ا �ساحب 
�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
ومتكني  وتطوير  لكت�ساف  العهد،  ويل 
ال�سباب ال�سعودي كي ي�سبحوا م�ساركني 

ن�سطني يف اقت�ساد املعرفة.
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ل��ل��ف��ن��ون، املنبثق  اأط���ل���ق م��ع��ه��د م�����س��ك 
م���ن م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان بن 
برنامج  اخل��ريي��ة«،  »م�سك  عبدالعزيز 
م�سبوق،  غ��ري  فنيا  وم��ع��ر���س��ا  ال��ف��ن��ون 
وذل�����ك خ����ال م��ن��ت��دى م�����س��ك ال��ع��امل��ي 

الذي اختتم يف الريا�ص موؤخرا.
وي���ه���دف م��ع��ه��د م�����س��ك ل��ل��ف��ن��ون، 

ال�سعودي،  الفنان  اإدارت���ه  يتولى  ال��ذي 
امل����ع����روف ع���امل���ي���ا، اأح���م���د م���اط���ر، اإل���ى 
اإن�ساء وتطوير من�سة معرفية لتمكني 
العربية  اململكة  يف  والفنانات  الفنانني 

ال�سعودية.
و�سرح ماطر باأن »الفنون هي لغة 
حتتاج  ل  التي  ال�سعوب  بني  التخاطب 
اإل����ى ت��رج��م��ة. وم��ع��ه��د م�����س��ك للفنون 
�سوف يقدم العديد من الأعمال ملواهب 

�سعودية �سابة«.
لعام  الإقليمي  الرنامج  وي�ستمل 
2018 على م�ساريع للفنون يف الأماكن 
العامة، واإقامة معار�ص فنية ومعار�ص 

ل��ل��ك��ت��ب ال���ف���ن���ي���ة، وم���ن���اه���ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للفنانني  وم�سابقات  للمدار�ص،  فنية 

ومهرجانات ثقافية، كالتايل:
• اإطاق جائزة الفن يف الأماكن 
العامة عر جميع مناطق اململكة.

• برنامج من املعار�ص والفعاليات 
العامة التي تخ�ص املنطقة خال 

اأ�سبوع الفن يف دبي 2018.
• اإقامة مهرجان ي�سمل معار�ص 
وف�����ع�����ال�����ي�����ات خم���ت�������س���ة ب���ال���ف���ن 

ال�سعودي يف الريا�ص.
بقيادة  تدريبي  برنامج  اإن�����س��اء   •
ف���ن���ان���ني ب�����ارزي�����ن ي���ق���دم ح��ق��ي��ب��ة 

»مسك للفنون« يطلق برنامجه اإلقليمي لعام 2018
تطوير  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  تعليمية 
امل�����دار������ص  ال���ف���ن���ي���ة يف  امل����ن����اه����ج 

ال�سعودية.
• م�سابقة »ا�سنع واألهم« للفنانني 
ال���ن���ا����س���ئ���ني يف م����دار�����ص امل��م��ل��ك��ة 
مميزة  ورحلة  ال�سعودية  العربية 

اإلى وادي ال�سيليكون.
يف  الفنية  للكتب  معر�ص  اأول   •
اململكة خال اأ�سبوع الفن يف جدة 

.2018
ت�سور  افرتا�سية  برامج  اإن�ساء   •
ال���ف���ن���ان���ني يف خم��ت��ل��ف  م���ع���ام���ل 
مناطق اململكة العربية ال�سعودية.

اأحمد ماطر
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في منتدى مسك العالمي: الشباب في األسواق الناشئة 
يشعرون بمزيد من الثقة واالستعداد للتغيير

اأظهر ا�ستطاع اأعلن عنه يف منتدى م�سك 
ال�����س��ب��اب يف جميع  اأن  ال��ري��ا���ص،  ال��ع��امل��ي يف 
اأنحاء العامل لي�سوا على وعي تام بالتغريات 
املعرفة  لقت�ساد  القت�سادية  والتحديات 
والتعلم  العي�ص  كيفية  حت��دد  ب��ات��ت  وال��ت��ي 

والعمل.
وك�����س��ف��ت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي خ��ل�����ص اإل��ي��ه��ا 
ال�����س����ت����ط����اع، ال�������ذي اأج�����رت�����ه »م��وؤ���س�����س��ة 
بن  حممد  موؤ�س�سة  ع��ن  نيابة  ب��وب��ي��ول���ص« 
اأن  �سلمان بن عبدالعزيز »م�سك اخلريية«، 
اأنحاء العامل ل  57 % من ال�سباب يف جميع 

يعرفون مفهوم اقت�ساد املعرفة.
اأك���رث من  ذل���ك، يخ�سى  وع���اوة على 
فيه  مب��ا  متمتعني  ي��ك��ون��وا  ل  اأن  ن�سفهم 
الكفاية باملهارات التكنولوجية للو�سول اإلى 
الفر�ص التي �ستن�ساأ عن التقدم التكنولوجي 
يف جمالت مثل ا�ستخراج البيانات، والتعلم 

الآيل، و�سل�سلة الكتل »بلوك ت�سني«.
هو  التكنولوجيا  عامل  فاإن  ذلك،  ومع 
حمور حياة ال�سباب: فعلى ال�سعيد العاملي، 
88% م��ن ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 16 
و 35 ���س��ن��ة ي�����س��ت��خ��دم��ون م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 
الو�سول  حمدودية  ويعترون  الجتماعي، 
اإلى الإنرتنت من امل�سكات التي تواجههم، 
مبثل ما يعترون الإدمان على النرتنت اأو 

الت�سلط عر الإنرتنت.
وك�������س���ف ال�����س����ت����ط����اع ال�������ذي ���س��م��ل 
مقابات مع ال�سباب يف 21 من القت�سادات 
ال���رائ���دة يف ال���ع���امل، ع��ن وج����ود اخ��ت��اف��ات 
وا�سحة بني القت�سادات النا�سئة وجمموعة 

الثماين.
والرازيل  واملك�سيك  الأرجنتني  ففي 
ي�ستخدم  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
التوا�سل  مواقع  بانتظام  ال�سباب  من   %95
الج���ت���م���اع���ي، ول���ك���ن يف ال��ه��ن��د ون��ي��ج��ريي��ا 
 %30 م��ن  اأق��ل  ف��اإن  وباك�ستان،  واإندوني�سيا 
لديهم اإمكانية الو�سول اإلى الإنرتنت، علما 
ربع  وحدها  متثل  الثاثة  البلدان  ه��ذه  اأّن 

�سكان العامل.
وتظهر النق�سامات اأي�سا بني ال�سباب 
يف ال��ب��ي��ئ��ات احل�����س��ري��ة وال���ري���ف���ي���ة، وب��ني 
الأ�سخا�ص ذوي الدخل املرتفع واملنخف�ص. 
فاخلريجون ال�سباب من املناطق احل�سرية، 
على  ق�����درة  اأك�����رث  امل���رت���ف���ع،  ال���دخ���ل  وذوو 
ال���و����س���ول اإل�����ى ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ب��ك��ات ال��ت��ي 

تزودهم باقت�ساد املعرفة.

وي�������س���ري ال����س���ت���ط���اع ب���ال���ت���ايل اإل����ى 
اح��ت��م��ال اأن ن���واج���ه خ��ط��ر ت�����س��ب��ب »ال���ث���ورة 
النق�سامات  برت�سيخ  ال��راب��ع��ة«  ال�سناعية 

الجتماعية، ل باإنهائها.
وم����ع ذل����ك، ف��ق��د اأظ���ه���ر ال���س��ت��ط��اع 
اأي�سا اأن اأغلبية وا�سحة من ال�سباب )%59( 
اإي��ج��اب��ي��ة ب�����س��اأن ت��اأث��ري ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا على 
التغيري  اأن  يعتقدون  فقط   %4 واأن  العمل، 

التكنولوجي ميثل حتديا جليلهم.
ال�سباب  ف���اإن معظم  ذل���ك،  وب���دل م��ن 
واث����ق����ون م����ن اأن����ه����م م�����س��ت��ع��دون مل��واج��ه��ة 
ال���ت���غ���ريات، و����س���وف ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن على 
التقدم  عن  الناجم  ال�سطراب  مع  التكيف 
ذلك  ويدعم  النطاق.  الوا�سع  التكنولوجي 
النتائج التي ت�سري اأي�سا اإلى اأن لدى معظم 
ال�سباب توق للتقدم من �ساأنه اأن ي�ساعدهم 
على تبني التغيري، حيث ي�سف 65% اأنف�سهم 
خم�سة  ك��ل  م��ن  وث��اث��ة  منفتحون  ب��اأن��ه��م 

يعترون اأنف�سهم قابلني للتكيف.
واأو�����س����ح����ت امل�����دي�����رة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة يف 
منتدى  »م�����س��روع  وم���دي���رة  م�سك  م��وؤ���س�����س��ة 
ان  ال��دي��ن،  حميد  ال�سيماء  ال��ع��امل��ي«،  م�سك 
ه���ذا ال��ب��ح��ث ي���رز اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ومت��ك��ني 
العامل، ولي�ص فقط  اأنحاء  ال�سباب يف جميع 
مواجهة  اإن  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  يف 
اأحدثته  وال��ذي  التغيري  يف  املتمثل  التحدي 
�سها،  يكون  ل��ن  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
لكن ال�سباب يف جميع اأنحاء العامل يتمتعون 
م�سك  ومنتدى  ملواجهتها،  باإمكانات وطموح 
العاملي يقدم منرا لل�سباب من جميع اأنحاء 
العامل لا�ستفادة من هذا النفتاح واحلر�ص 
على التفاعل والتوا�سل مع القادة واملبدعني 
امل���رم���وق���ني ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ا���س��ت��ك�����س��اف 
احلديثة  والأفكار  املفاهيم  وجتربة  واختبار 
ال���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف ت��ل��ب��ي��ة حت��دي 
 21 بتحليل  ال�ستطاع  وق��ام  ه��ذا  التغيري. 
اأعمارهم بني  ت��رتاوح  �سباب  األف مقابلة مع 
19 من  �سمل  ب��ل��دا،وق��د   21 �سنة يف   35 و   16
اإلى  الع�سرين،  الأع�ساء يف جمموعة  ال��دول 
تعدادهما  ب�سبب  وباك�ستان،  نيجرييا  جانب 
ال�����س��ك��اين ال��ك��ب��ري وخ��ا���س��ة ال�����س��ب��اب، ورك���زت 
الأ���س��ئ��ل��ة ع��ل��ى ت�����س��ورات ال�����س��ب��اب اخل��ا���س��ة 
وثقتهم  وا���س��ت��ع��داده��م  م��ه��ارات��ه��م  ب��ق��اع��دة 
ل�سانعي  فريدة  نظرة  يوفر  مما  وتفاوؤلهم، 
كيفية  حول  والباحثني  واملعلمني  ال�سيا�سات 

روؤية ال�سباب مل�ستقبلهم اخلا�ص.

»أبوعزة«: لهذا استقطب »مسك العالمي« رموز التقنية
ق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت�����س��وي��ق 
والتوا�سل يف موؤ�س�سة الأمري حممد 
بن �سلمان اخلريية »م�سك«، حممد 
العاملي  م�سك  م��ن��ت��دى  »اإن  اأب���وع���زة 
بدورته الثانية حتت �سعار »مواجهة 
با�ستقطاب  جن��ح  ال��ت��غ��ي��ري«،  حت��دي 
اأك������رث م����ن 50 م��ت��ح��دث��ا ع���امل���ي���ا يف 
الأع��م��ال  واإدارة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  جم����الت 
واأك��رث  املجتمع،  وخ��دم��ة  والتعليم، 
م���ن 75  م�������س���ارك  اآلف  ث����اث  م���ن 
دولة، بح�سور �سخ�سيات ورموز لها 
العبد  رانية  امللكة  مثل  دوليا  �ساأنها 
اهلل، وموؤ�س�ص �سركة مايكرو�سوفت، 

وال��ع��دي��د م���ن ال�����س��رك��ات الأخ�����رى، 
وبح�سور  الربحية،  غري  واملنظمات 
وزي���ر ال��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ار، ووزي��ر 

الطاقة املهند�ص خالد الفالح.
وت����اب����ع »م�����ا مي���ي���ز ه�����ذا ال���ع���ام 
املتحدثني  ت��ن��وع حم��وري��ن؛ حم���ور 
وهو  الرئي�ص  واملو�سوع  واحل�سور، 
مواجهة حتدي التغيري، ونحن نرى 
اأنه 50% من �سكان العامل هم اأقل من 
ال�سعودية  30 �سنة، و70% من �سكان 
اأق�����ل م���ن 30 ���س��ن��ة، وامل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
ي�ستدعي  ال��ق��ادم��ة  ���س��ن��ة  ال��ث��اث��ني 
اأربعة  م��ن  ال�سباب  ه���وؤلء  منّكن  اأن 

تعي�ص  املعاي�سة؛ كيف  اأول:  حماور، 
�سوف  التقنية  اأن  وكيف  امل�ستقبل، 
توؤثر يف هذا املجال؛ والتعليم: كيف 
التقنية،  بامل�ستقبل مع دخول  تتعلم 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ل��م ال�����س��خ�����ص، وك��ي��ف 
لديه  ويكون  التغيري  ه��ذا  �سيواجه 
وتغيرينا  التغيري  ومواجة  ال��ق��درة، 
اإلى الأف�سل؛ واملجال الثالث  معهم 
اأو  العطاء  اأو  امل�ساهمة  جم��ال  وه��و 
خدمة املجتمع: وهي كيف ي�ستطيع 
ال�����س��خ�����ص ي���خ���دم امل��ج��ت��م��ع ب��ط��رق 
خمتلفة ومبتكرة بامل�ستقبل، واجلزء 
الأخري، العمل: كيف �سيكون العمل 

بامل�ستقبل بوجود الواقع الفرتا�سي 
والروبوتات يف بيئة العمل واملهارات 

التي ي�ستدعيها امل�ستقبل».
واأ������س�����اف: »ه������ذه ال���ت�������س���اوؤلت 
ت����واج����ه ���س��ب��اب��ن��ا و����س���اب���ات���ن���ا ال���ي���وم 
ب����ال����ع����امل، وو����س���ع���ن���ا ه�����ذه امل��ن�����س��ة 
ال��ر���س��م��ي��ة ه��ن��ا مب��دي��ن��ة ال��ري��ا���ص 
ل��ي��ت��ع��ارف��وا وي��ت�����س��ارك��وا ب��امل��ف��اه��ي��م 
والأ���س��ا���س��ي��ات وامل����ه����ارات، ب��ح��ي��ث يف 
لديهم  ي��ك��ون  الثاثة  الأي���ام  نهاية 
مهاراتية،  ومعرفية  اأ�سا�سية  بنية 
وع����اق����ات ب��ح��ي��ث اإن���ه���م ي��ت��غ��ريون 

ويغرّيوننا معهم«.
حممد اأبوعزة
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تقنية

أيفون X .. خطر أخضر 
قد يحمر

يف 12 �سبتمر املا�سي، وقف الرئي�ص التنفيذي ل�سركة اآبل، تيم هوك، 
ليعلن اأمام احلا�سرين عن اإ�سدار ثامن من الأيفون ون�سخة خا�سة 
 »X »اأيفون  عليها  واأطلق  اجلهاز،  على ظهور  �سنوات  ع�سر  مبنا�سبة 

على اأن يطرح اأيفون 8 للجمهور قبل اأيفون X بنحو �سهرين.
لكن مل جتر الأمور كاملعتاد من حيث الإقبال على اأجهزة اآبل، 
اآب��ل؛ فالإقبال على  اأت��ت  الرياح هذه امل��رة مبا ل ت�ستهي �سفن  فقد 

الإ�سدار الثامن مل يكن يف امل�ستوى املاأمول.
للرتيث  البع�ص  ق��اد  الإ���س��داري��ن،  ب��ني  الكبري  ال��ف��ارق  اأن  كما 
حلني روؤية الن�سخة اخلا�سة، وخ�سو�سا بعد معرفة اأن حجم و�سكل 
اخليار  خانة  يف  ت�سعه  ب��اأن  جدير  ملميزاته،  اإ�سافة   ،X اأيفون  جهاز 

الأمثل!
فاأيفون X، جمع كل ما يتمناه اجلمهور املتلهف لأجهزة اآبل، اإذ 
اإ�سافة  الوجه،  ب�سمة  وتقنية  بالكامل،  اجلهاز  تغطي  �سا�سة  متيزه 
لدقة الكامريا وال�سوت،  هذا، اإذا غ�س�سنا الطرف قليا عن ال�سعر 

املبالغ به.
يف الثالث من نوفمر اجلاري، ا�سطفت الطوابري يف متاجر اآبل 
ن�سخة من  للح�سول على  الأول��ى  ال�سباح  �ساعات  العامل منذ  حول 
اجلهاز املرتقب. ومبجرد اقتناء اجلهاز، بداأت العيوب التقنية تطفو 
على ال�سطح، فموؤخرا ا�ستكى البع�ص من ظهور خط اأخ�سر يف جانب 

ال�سا�سة، ورغم كل املحاولت مل يتوافر حل لهذه امل�سكلة!
وامل�سكلة الأكر هي يف ال�سمت الذي تعي�ص فيه اآبل، اإذ مل تخرج 
 ،iOS11 للحديث عن هذه امل�سكلة وغريها يف نظام حتديثها الأخري
مما ي�سعها يف قف�ص اتهام حتولها من �سركة مهتمة بتقنية عالية 

اجلودة، اإلى الهتمام اأكرث بن�سل جيوب امل�ستخدمني!
جلملة   جذرية  حلول  جتد  ومل  �سمتها،  يف  ا�ستمرت  ح��ال  ويف 
بو�سلة  قد وجهت  اآبل  تكون  موؤخرا،  اأجهزتها  اأ�سابت  التي  امل�ساكل 

كثري من ع�ساقها نحو جهات اأخرى.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

كوب قهوة ذكي
من شركة »أمبر«

ال�سرياميك،  والقهوة، م�سنوع من  لل�ساي  Ember عن كوب ذكي  �سركة  ك�سفت 
الحتفاظ  على  ب��ق��درت��ه  يتميز  ولكنه  ال��ع��ادي��ة،  الأك����واب  ك��ب��ري،  ح��د  اإل���ى  وي�سبه 

باحلرارة عند درجة معينة اأكرث من ثماين �ساعات.
الفولذ  م��ن  م�سنوعة  داخلية  طبقة  على  باحتوائه   ember ك��وب  ويتميز 
وم��زود  ال�سرياميك،  م��ن  كاملة  بطبقة  اخل���ارج  م��ن  مغطى  وه��و  لل�سداأ،  امل��ق��اوم 

بتقنية البلوتوث ليبقى على ات�سال دائم بالهاتف النقال.
اأو من   79 دولرا، وميكن طلبه حاليا عر موقع ال�سركة  ويبلغ �سعر الكوب 

حمات �ستاربوك�ص.

ابتكارات غريبة

 Need For صدور لعبة
Speed Payback

جزء   ،Ghost Game �سركة  عن  املا�سي  الأ�سبوع  �سدر 
 Need for ال�سعبية  ال�سيارات  �سباق  لعبة  م��ن  جديد 
Speed. وكالعادة، حر�ست ال�سركة املطورة يف كل جزء، 
على اإ�سافة �سيارات جديدة بطرز  خمتلفة، اإ�سافة اإلى 
مدن وم�سامري �سباق، هي اأقرب ما تكون للواقعية مع 
مراعاة اأدق التفا�سيل لتجعل من اللعبة جتربة ممتعة 
من�سات  على  الأ����س���واق  يف  اللعبة  وت��ت��واف��ر  تن�سى.  ل 
وب�سعر   Microsoft Windows، Xbox One، PS4

يبداأ من 40 دولرا.

ألعاب الفيديو
• ال�سم الرئي�سي

.ASUS Tek Computer Incorporated
• تاريخ التاأ�سي�ص: 1989.

بلد املن�ساأ: تايوان
.املقر الرئي�سي: تايبيه.

• الن�ساط الأ�سا�سي:
�سناعة التقنية والإلكرتونيات.

• عدد املوظفني:
اأكرث من 97 األف موظف.

• القيمة ال�سوقية: 1.78 مليار دولر اأمريكي.
• اأهم املنتجات:

كروت ال�سا�سة، اللوحات الأم، احلوا�سيب املحمولة، 
بطاقات الر�سوميات، الهواتف الذكية.

www.asus.com :موقع الويب •

تكنو +

شركة أسوس ASUS التايوانية

فون مارت

Pegasus 4S هاتف
من شركة »أسوس«

املوا�سفات:
1440x 720 قيا�ص 5.7 ان�ص وبدقة +HD سا�سة� •

• معالج  Media Tek MT6750T ثماين النواة ب�سرعة 1.5جيجاهريتز.
• ذاكرة داخلية 32جيجابايت.
• ذاكرة ع�سوائية 3جيجابايت.

• كامريا خلفية بدقة 16ميجابك�سل.
• كامريا اأمامية بدقة 8 ميجابك�سل.

• بطارية 4030 ميللي اأمبري.
.Nougate 7.0 نظام م�سغل اأندرويد •

• ما�سح ب�سمة خلفي.
• مكر �سوت �سفلي.

• متوافر باللونني الذهبي والأ�سود.
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، سارة القحطاني

عبد العزيز رديف،  سعيد العمري،
خالد محمد العمري, مشهور العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

غائم مشمس
مشمسجزئيا ماطر غائم مشمس

جزئيا
غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

23-3422-3422-3220-2820-2814-2616-2816-2916-2713-2210-2010-2009-2110-20       10-20

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا مشمس مشمس

عبدالعظيم
فقدن���ا اأحد زمائن���ا الذين لهم تاريخ طويل مع اجلامعة، فقد حمل 
ذاك���رة اجلامعة ع���ر كامريته التي عاي�ص معه���ا كل اأحداث اجلامعة 
من���ذ �سنوات طويلة، وهو م�س���ور �سحيفة »اآفاق« الزميل عبدالعظيم 
ال���ذي كان مث���ال لل�سخ�ص الذي يعتمد علي���ه يف كل التغطيات املهمة 
ملنا�سب���ات اجلامع���ة. فقدن���اه بع���د اأ�سه���ر م���ن انتقال���ه اإل���ى املنطق���ة 

ال�سرقية حيث اأهله واأقاربه.
كل  يع���رف  فه���و  »اآف���اق«،  �سحيف���ة  اأر�سي���ف  كان  عبدالعظي���م 
ال�سخ�سي���ات وكل الأح���داث وكل املنا�سب���ات، كم���ا اأن اجلامع���ة تعرف���ه 

بالدرجة نف�سها، فقد تاآلف مع اجلميع وتعارف مع اجلميع. 
اأعتم���د علي���ه يف  كن���ت �سخ�سي���ا  الذي���ن  الأ�سخا����ص  م���ن  وكان 
منا�سب���ات اجلامع���ة املهمة من���ذ انطاقة �سحيفة »اآف���اق« يف تطورها 
اجلدي���د قب���ل خم�ص �سن���وات تقريب���ا، واأ�ساف لن���ا ال�س���ورة احلدثية 

املميزة واللقطة ال�سحافية املطلوبة.
لق���د خ�سرناه عندما غادر »اآفاق« يف مناقلة باإدارة تعليم املنطقة 
ال�سرقي���ة، ووافقت �سخ�سي���ا، على م�س�ص، على انتقاله، ولكن رغبته 
وظروف���ه الأ�سري���ة هي الت���ي اأجرتنا عل���ى ذل���ك؛ والآن خ�سرنا هذه 
ال�سخ�سية املحبوبة لدى اجلميع بعد اأن فارقنا وفارق اأهله وحمبيه 

هنا وهناك. رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح جناته.

نافذة

العالم من حولنا

من مواليد عام 1896..
أقدم إنسان حي على وجه األرض

كشفت صحيفة »غارديان« البريطانية عن اسم المواطن التشيلي 
الذي يعتقد أنه أقدم إنسان ال يزال على قيد الحياة على وجه 

الكرة األرضية. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته أخيرا، بأن سيلينو 
فيالنويفا جاراميلو يبلغ من العمر حاليا، حسب بطاقة هويته، 121 

عاما، وقد ولد في 1896، قبل 4 سنوات من والدة المرأة التي تعتبر 
حاليا أقدم شخص على قيد الحياة في العالم، حسب كتاب غينيس 

لألرقام القياسية.
وأفادت الصحيفة بأن المواطنة التشيلية مارتا راميريز التي كانت 
حينئذ في سن 63 عاما قررت توفير مأوى للعجوز الفقير بعد أن خسر 

جميع ممتلكاته في حريق التهب منزله.
تجدر اإلشارة إلى أن بطاقة الهوية هي الوثيقة الوحيدة التي 

تثبت عمر الرجل، بعد أن دمر الحريق جميع الوثائق األخرى، غير أن 
سلطات البالد ال تشك في مصداقية هذه المعلومات. وولد جاراميلو 
في بلدة ريو بوينو جنوب البالد في العام الذي نظمت فيه ألول مرة 
األلعاب األولمبية المعاصرة، وكان يعمل في مجال الزراعة، ولم يكن 

لديه أبدا زوجة أو أطفال.
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