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رع����ى م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ف���ال���ح ب����ن رج������اء اهلل 
الأوملبياد  فعاليات  ختام  م��وؤخ��را،  ال�سلمي، 
�سوؤون  عمادة  نظمته  ال��ذي  الرابع  الثقايف 

الطالب.
وقال ال�سلمي يف كلمته »اأ�سكر كل من 
الزمالء  من  امللتقى  ه��ذا  تنظيم  يف  �ساهم 
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك���ال���ة  يف 
والأك���ادمي���ي���ة، واأي�����س��ا ال���زم���الء يف ع��م��ادة 
�سوؤون الطالب، وكذلك اللجان املختلفة يف 
اأع�ساء هيئة  الإع��داد والتجهيز، وزمالءنا 
هذه  حتكيم  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  التدري�س 

الأعمال«.
واأ�شاف »كلنا يعلم اأهمية الن�شاط يف 
اجلامعة  تبذله  ما  واأهمية  الطالب،  حياة 
م���ن ج���ه���ود ك���ب���رة يف ���س��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز ه��ذا 
اجلانب املهم جلميع اأبنائنا وبناتنا«، موؤكدا 

ت��ط��ورا وحت�سنا يف  ن�ساهد  �سنة  ك��ل  اأن��ه يف 
جوانب الأن�شطة املختلفة، �شواء الريا�شية 

اأو الثقافية اأو الأن�سطة الأخرى. 
ون����وه ال�����س��ل��م��ي اإل����ى اأن����ه يف ال��ق��ري��ب 
العاجل ت�ست�سيف اجلامعة اللقاء امل�سرحي 
وال����ذي  ال�����س��ع��ودي��ة،  اجل���ام���ع���ات  يف  الأول 
�سوؤون  الزمالء يف عمادة  بفكرة من  انبثق 
امل�ساهمة  اجل��م��ي��ع  م��ن  م��وؤم��ال  ال���ط���الب، 
ال��ذي يعد  امللتقى  اإجن��اح هذا  وامل�ساركة يف 
حقيقة جناحا جلامعة امللك خالد بتنظيم 

مثل هذه الأن�سطة. 
من جانبه، اأو�شح وكيل عمادة �شوؤون 
اإقامة  اأن  القناعي  الدكتور يحيى  الطالب 
م��ث��ل ه���ذه ال��ل��ق��اءات ه��ي ل��ت��ك��رمي امل��وه��ب��ة 
والهتمامات،  وامل��ي��ول  وامل�ساركة  والإب���داع 
املناف�سة،  ل�سناعة  لي�س  عنوانه  اأن  موؤكدا 
واإمنا �سناعة الإن�سان، م�سرا اإلى اأنه متت 

خماطبة كليات البنني والبنات يف اجلامعة 
والأندية الطالبية حلثها على امل�ساركة.

الأوملبياد  اأن فعاليات  القناعي  واأو�شح 
اأقيمت خالل اأ�سبوعني وا�سرتك فيها اأكرث 
من 500 طالب وطالبة يف 17 جمال يف �سطر 
حيث  الطالبات،  �سطر  يف  ومثلها  الطالب، 
46 حمكما  امل�سابقات  �سارك يف حتكيم هذه 

وحمكمة متخ�س�سون يف هذه املجالت.
اأن الأوملبياد يف ن�سخته الرابعة  يذكر 
اأق����ي����م ع���ل���ى م�����دى ���س��ب��ع��ة اأي�������ام و���س��م��ل��ت 
طالب  فيها  يت�سابق  جم��ال،   17 مناف�ساته 
وط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، ولأه��م��ي��ة 
ح�����س��ول امل�������س���ارك ع��ل��ى امل���رك���ز امل�����س��ت��ح��ق، 
وحت��ق��ي��ق امل��ع��اي��ر ال���الزم���ة يف ك���ل جم��ال 
املنظمة حمكمني من  اللجنة  فقد و�شعت 
ك��ل جم��ال،  واله��ت��م��ام يف  التخ�س�س  ذوي 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دده���م 46 حم��ك��م��ا وحم��ك��م��ة، 

وق�����س��م��ت م��ن��اف�����س��ات ه����ذا الأومل���ب���ي���اد على 
امل��ن��اف�����س��ة يف جم��الت  اأي�����ام، وك��ان��ت  �سبعة 
»اأع����ذب ت���الوة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي، والإل��ق��اء، 
ال�سعرية،  وامل�ساجلة  الثقافية،  وامل�سابقة 
النبوية،  وال�سرة  النبوية،  ال�سنة  وكذلك 
الف�سيح،  ال�سعر  ويف  ا���س��رح،  مناف�سة  ويف 
واأي�سا يف ال�سعر النبطي، وختاما يف الق�سة 
التحكيمية  امل��ن��اف�����س��ات  اأم����ا  ال��ق�����س��رة«؛ 
اخلا�سة فهي مق�سمة على الأعمال الفنية، 
الت�سكيلي  وال��ر���س��م  ال��ع��رب��ي  »اخل���ط  وه���ي 
والر�سم الكاريكاتري والت�سوير الت�سكيلي 

والت�سوير ال�سوئي والفن الرقمي«.

)اأ�سماء الفائزين يف مناف�سات
الأوملبياد الثقايف الرابع.. �سفحة 4(

سعيد العمري

ح��ول العالقة بين ال��ذكاء وطول العمر نش��رت مجلة 
العلم��اء  م��ن  دولي��ة  مجموع��ة  أن   Cell Reports
اكتشفت عشرات الجينات الجديدة، المرتبطة بالقدرات 

المعرفية للبشر.
إل��ى أن مجموع��ة م��ن الجين��ات  ويش��ير العلم��اء 
)جين��ات الذكاء( مس��ؤولة ع��ن جوانب هام��ة أخرى في 
حي��اة اإلنس��ان، تبدأ من زيادة متوس��ط عم��ره إلى بعض 
األم��راض المناعية الذاتية؛  واس��تخدم العلماء في هذا 
البح��ث الجديد الق��درات المعرفية كمؤش��ر ه��ام على 
أعلى مس��تويات التعليم، التي  يمكن لها أن يتأثر بالحالة 
اإلجتماعية واالقتصادية وبالسمات الشخصية، بغض النظر 

عن الصفات الوراثية المتعلقة ب� »الذكاء الجيني«.
وتعد دراسة االرتباطات الجينية بين »جينات الذكاء« 
والعوام��ل األخ��رى من أه��م جوانب ه��ذا البحث، التي 
أظه��رت ارتباطا وراثي��ا جوهريا بين الق��درة المعرفية 

)الذكاء( وطول العمر.
الدكتور »تود لينتز« رئي��س مجموعة الباحثين في 
هذه الدراس��ة يقول: »اس��تطعنا للمرة األولى وبفضل 
اس��تخدام المعلومات الجينية تحديد أدوية لمس��اعدة 
الذي��ن يعان��ون م��ن اضطراب��ات دماغي��ة، مث��ل أمراض 
ألزهايمر وانفصام الش��خصية واضط��راب نقص االنتباه 

وفرط النشاط«.
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أخبار الوطن

يحيى التيهاني 

اأعلن اأمر منطقة ع�سر رئي�س هيئة 
ال�سمو  امل��ل��ك خ��ال��د ���س��اح��ب  ج���ائ���زة 
امللكي الأمر في�سل بن خالد بن عبد 
ال��ع��زي��ز، اأ���س��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة 
ل����ل����ع����ام2017م يف ف���روع���ه���ا ال��ث��الث��ة: 
»�سركاء التنمية« و»التميز للمنظمات 
غر الربحية« و»التناف�سية امل�سوؤولة«، 
اليوم  وذل��ك يف موؤمتر �سحايف عقده 
يف ق���اع���ة الج���ت���م���اع���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

الأمري  واأو�شح  باأبها.  الإمارة  بديوان 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د يف ك��ل��م��ت��ه ب��ه��ذه 
امللك خالد  �سعار موؤ�س�سة  اأن  املنا�سبة 
»ويبقى الأث��ر خ��ال��داً« مل يكن جمرد 
منهجاً  كان  بل  �سكلي  اأو  لفظي  �سعار 
اإن�سائها،  منذ  املوؤ�س�سة  تبنته  عملياً 
وانتهجته  ن�ساطاتها،  كل  يف  فعك�سته 
يف ك����ل ت���وج���ه���ات���ه���ا، ت���رج���م���ة مل��ق��ول��ة 
»اه���ت���م���وا  امل���ل���ك خ����ال����د، رح���م���ه اهلل، 
قادرون  الأقوياء، فهم  اأما  بال�سعفاء، 
ع��ل��ى اله���ت���م���ام ب��اأن��ف�����س��ه��م«، م�����س��را 

اإل����ى ال��ت��وج��ه احل��ك��وم��ي اجل����اد نحو 
والتنمية  القت�ساد  جم��الت  تطوير 
الطريق  وو�شعها خلارطة  اململكة،  يف 
�سموه  الإط���ار، مبينا  ه��ذا  املالئمة يف 
حتقيق  م��ف��ه��وم  ت��ب��ّن��ت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن 
امل�ساهمني  دور  تفعيل  ع��ر  الزده����ار 
يف ال��ت��ن��م��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن خ���الل 
القدرات  وبناء  الجتماعي  ال�ستثمار 
���س��ع��ودي  ن�����س��وء جم��ت��م��ع  مب��ا ي�سمن 
وت�سعى منظماته  الفر�س  فيه  تتكافاأ 

واأفراده اإلى امل�ساهمة الفعالة فيه.

واأك�����د الأم�����ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
ب���ق���ي���ادة خ�����ادم احل��رم��ني  امل��م��ل��ك��ة  اأن 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
و����س���م���و ويل ع���ه���ده ����س���اح���ب ال�����س��م��و 
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان بن 
ال���ل���ذان  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��م��ا  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ي���ق���ودان ه���ذا ال���وط���ن ال��ع��ظ��ي��م ب��ح��زم 
وع���زم ع��ل��ى ك��ل الأ���س��ع��دة، م��ن خ��الل 
م���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي حت��ي��ط 
ب��ن��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، 
تطوير  نحو  احلكومي  التوجه  ف��ك��ان 

بالدنا  يف  والتنمية  القت�ساد  جمالت 
بالدنا  ي�سع  نحو  على  وحا�سما  ج��ادا 
واأب���ن���اءه���ا يف امل��وق��ع ال��الئ��ق ب��ه��م بني 

�سائر الأمم وال�سعوب.
واأع�����ل�����ن اأم�������ر ع�������س���ر ع����ن ف���وز 
�سامي  ملوؤ�س�سها  اأملهم«  »حقق  مبادرة 
امللك  الأول جل��ائ��زة  ب��امل��رك��ز  احل��رب��ي، 
اآلية  ع��ر  التنمية،  �سركاء  ف��رع  خالد 
ال��ت�����س��وي��ت اجل��م��اه��ري الإل���ك���رتوين 
مبوقع موؤ�س�سة امللك خالد على �سبكة 
ن�سبة  ع��ل��ى  ح�سلت  ح��ي��ث  الإن���رتن���ت، 

42% من اإجمايل الأ�سوات التي دعمت 
املبادرات الثالث النهائية املتاأهلة لنيل 

اجلائزة. 
 وتهدف جمموعة  مبادرة »حقق 
اأملهم« التطوعية الي�س انطلقت عام 
ال�سرطان  حم��ارب��ي  دع���م  اإل���ى  2014م 
مبختلف جن�سياتهم وفئاتهم العمرية 
معنويا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
ون��ف�����س��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا، وال���ع���م���ل على 
احتياجاتهم  وتلبية  اأمنياتهم  حتقيق 
والجتماعي  النف�سي  اجلانب  وتعزيز 
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أخبار الوطن

التي  اجلامعية  املنا�سط  اأه��م  م��ن  الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  اأن  اعتقد 
توجد التناف�س بني طالب وطالبات اجلامعة يف جمالت �ستى، 
والإب��داع  املوهبة  �سقل  على  تعمل  وجميعها  خمتلفة،  واأع��م��ال 

لدى طالب اجلامعة.
وقد عملت عمادة �شئون الطالب على تاأ�شي�س مو�شوعي لهذه 
امل�سابقة الكرى للجامعة، فهناك جلان حتكيم هي التي تقوم بر�سد 
خمتلف الأعمال املر�سحة لفروع امل�سابقة، وهناك معاير دقيقة يف 

الختيار والفوز باأي فرع من فروع هذه امل�سابقة.
ومما ي�سعدنا يف اجلامعة هو الهتمام الكبر من قبل الطالب، 
ومتيزهن  ح�سورهن  لهن  بات  الالئي  الطالبات  م�ساركات  وكذلك 

القوي يف م�سار هذه امل�سابقة.
امل�ساركات عاما بعد عام، حيث و�سل  تنامي  ال�سدر  يثلج  ومما 
اأكرث من  اإلى  عدد املتقدمني هذا العام وهو العام الرابع للم�سابقة 

خم�سمائة متقدم ومتقدمة يف خمتلف الفروع.
ونحن يف اجلامعة ومن خالل هذا الأوملبياد وغره من منا�سط 
اأخرى ن�شعى اإلى اكت�شاف املواهب، وتنمية الإبداع، وتطوير املهارات، 

وتعزيز ال�سخ�سية للطالب والطالبة.
اإع��داد �شخ�شية  ت�شعى له اجلامعة يف  ا�شرتاتيجي  وهذا هدف 
باملهارات  ولكن  باملعارف،  فقط  لي�س  وتزويدها  اجلامعية،  الطالب 
ال�سخ�سية كذلك، مبا يفتح اأمامها م�سارات جديدة ت�ساعد على بناء 
�سخ�سية واعية ومتزنة ومتوافقة مع احتياجات املجتمع ومتطلبات 

التنمية الوطنية يف بالدنا الغالية.
تربوية  كقيادات  جهودنا  نكر�س  خالد  امللك  جامعة  يف  ونحن 
واأع�ساء هيئة تدري�س وعمادات م�ساندة من اأجل الرتقاء بامل�ستوى 

العلمي واملهاري لطالبنا وطالباتنا.

األولمبياد الثقافي

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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بر  اإل���ى  الأمل  ب��ح��ر  م��ن  ونقلهم  ل��ه��م 
الأمل.  

وحلت مبادرة »كان ياما« ملوؤ�س�سها 
ع����ب����داهلل احل�����وا������س ب���امل���رك���ز ال���ث���اين  
حل�سولها على ن�سبة 36% من اإجمايل 
الأ����س���وات، وه���ي  جم��م��وع��ة تطوعية 
على  وت��ع��م��ل  2009م،  ع����ام  يف  ب������داأت 
ت��ب�����س��ي��ط وغ���ر����س ال��ق��ي��م وامل��ع��رف��ة يف 
اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الذين  الأطفال 
باأ�سلوب  براجمها  وتطرح  �سنة،   12-4
�سيق وممتع، وذل��ك من خ��الل تنفيذ 
مهارية  عمل  وور���س  تفاعلية  اأن�سطة 

هادفة.
وج����اءت م���ب���ادرة »ت��ع��دي��ل م�����س��ار« 
مل��وؤ���س�����س��ه��ا ���س��ع��د ال��ط��ل��ي��ح��ي يف امل��رك��ز 
ال��ث��ال��ث ب�����ن�����س��ب��ة اأ�����س����وات ب��ل��غ��ت %22 
»كلينك  ملجموعة  تابعة  م��ب��ادرة  وه��ي 
يف  اإط����الق����ه����ا  مت  ال���ت���ط���وع���ي���ة«  ون 
جم��م��وع��ة  وي����دي����ره����ا  2015م  ع������ام 
امل���وؤه���ل���ني يف 10  م����ن الأخ�������س���ائ���ي���ني 

اإلى  تخ�ش�شات طبية متنوعة، تهدف 
املجانية  الطبية  ال�ست�سارات  تقدمي 
لالأ�سر ذات الدخل املحدود من جميع 
اجل���ن�������س���ي���ات، ع����ن ط���ري���ق ت�����س��خ��ي�����س 
وتقييم اأطفالها من ذوي الحتياجات 
اأن��ه��م يف م�سار  اخل��ا���س��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن 
ال��ت��اأه��ي��ل ال�����س��ل��ي��م، ح��ي��ث ت��ب��ل��غ قيمة 
األف   500 التنمية  �سركاء  ف��رع  جائزة 
�سيح�سل  اإذ  الثالث،  للمبادرات  ري��ال 
األ��ف   250 ع��ل��ى  الأول  امل��رك��ز  ���س��اح��ب 
ريال، و�ساحب املركز الثاين على 150 
األف ريال، و�ساحب املركز الثالث على 

100 األف ريال.
واأع�����ل�����ن اأم��������ر ع�������س���ر اأ����س���م���اء 
اجل����ه����ات ال���ف���ائ���زة يف ف�����رع »ال��ت��م��ي��ز 
متنح  التي  الربحية«  غر  للمنظمات 
للمنظمات غر الربحية امل�سجلة لدى 
الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 
الأداء  م�ستوى  حت�سني  اإل��ى  والهادفة 
يف  الربحية  غ��ر  للمنظمات  الإداري 

جودة  على  ايجاباً  ينعك�س  مبا  اململكة 
مل�ستفيديها،، وحقق  املقدمة  اخلدمات 
»جمعية  ال��ف��رع  ه���ذا  يف  الأول  امل��رك��ز 
مكة  مبنطقة  الأ�سرية  للتنمية  امل��ودة 
املكرمة« لتميزها يف املمار�سات الإدارية 
احل����دي����ث����ة وو������ش�����وح ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإداري��ة  نظم  بوجود  ومتّيزها  املنظمة 
الإدارة  جمل�س  يخ�س  فيما  متكاملة 
مبلغ  على  وح�سلت  احلوكمة،  ولوائح 

وقدره500 األف ري�ال. 
 وجاءت جمعية التنمية الأ�سرية 
مبنطقة امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة »اأ���س��رت��ي« يف 
املركز الثاين نظرا ل�تميزها يف العمل 
ب�سكل  للتقنية  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  الإداري 
احرتايف ومميز وتبنيها ت�شورا وا�شحا 
يف قيا�س الأداء مت�سّمناً خطة للقيا�س 
وم���وؤ����س���رات ���س��ام��ل��ة مل��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب 
 300 ق��دره  مبلغ  على  وح�سلت  الأداء، 
األف ري�ال، فيما حلت »جمعية الكوثر 
املركز  يف  بع�سر«  اخل��ري��ة  ال�سحية 

الإداري  ال��ع��م��ل  يف  ل��ت��م��ّي��زه��ا  ال��ث��ال��ث 
ومب���ج���ال امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة حت��دي��دا، 
ونظرا لوجود دليل �سيا�سات واإجراءات
وا����ش���ح يف ه����ذا ال�������ش���اأن، اإ���ش��اف��ة 
لم���ت���الك���ه���ا خ���ط���ة حم��ك��م��ة ل��ل��ج��ودة 
الأداء  ل��ق��ي��ا���س  م��ت��ن��وع��ة  وم���وؤ����س���رات 
امل��وؤ���س�����س��ي، ون��ال��ت م��ن ه���ذه اجل��ائ��زة 

مبلغ قدره 200 األف ري�ال.
يف حني كانت جائزة املركز الأول 
يف فرع التناف�سية امل�سوؤولة من ن�سيب 
�سركة  العربية«، وحلت  »�سركة احلفر 
»معادن«  ال�سعودية  العربية  التعدين 
الثالث  املركز  وتقا�سم  الثاين،  باملركز 
ب��امل��ن��ا���س��ف��ة ك����ل م����ن ����س���رك���ة ال�����س��رق 
الأو�سط ل�سناعة واإنتاج الورق »مبكو« 
ويتم  داي��رك�����س��ن«،  »�سبي�سال  و���س��رك��ة 
املميزة  لل�سركات  اجل��ائ��زة  ه��ذه  منح 
يف جم����ال ال����ش���ت���دام���ة، ح��ي��ث ت��ه��دف 
اخلا�س  القطاع  من�ساآت  ت�سجيع  اإل��ى 
على تبني املمار�سات الرائدة يف جمال 

ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة امل�������س���وؤول���ة، ل��ت��ف��ع��ي��ل دور 
القطاع يف تنمية املجتمع.

ب��ن خالد يف  في�سل  الأم���ر  و�سكر 
ختام كلمته كل من تر�سح لنيل اجلائزة 
م��ن اجل��ه��ات غ��ر ال��رب��ح��ي��ة واخل��ا���س��ة 
والأف���������راد، م��ه��ن��ئ��ا ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز 
ه���ذا ال���ع���ام، وم��ت��اأم��ال م��ن��ه��م م��وا���س��ل��ة 
العمل بجد ون�شاط ل�شناعة املزيد من 
»اأ�سكركم  النجاحات واملنجزات، م�سيفا 
على ح�سوركم وم�ساركتنا هذه املنا�سبة 
ال��ت��ي ن��ع��ت��ز ب��ه��ا ج��م��ي��ع��اً ، ك��ي��ف ل وه��ي 
امللك  اهلل،  ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  ا�سم  حتمل 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ط��ي��ب اهلل ث���راه، 
وروؤيته  ترجمات منهجه  اإح��دى  ومتثل 
جت���اه دع���م ال��ع��م��ل الإن�����س��اين واخل���ري 
ال����ذي ي��ح��م��ل ال�����س��ع��ي��ف ومي��ك��ن��ه حتى 
ي�ستقيم على قدميه، بل ومبا يجعل منه 
ووطنه«.  جمتمعه  يف  اإيجابيا  م�ساهما 
م��ث��م��ن��ا ل��و���س��ائ��ل الإع�������الم ال�����س��ع��ودي��ة 
ال����ذود ع��ن م���ق���ّدرات ال��وط��ن وث��روات��ه 

اإي�����س��ال  امل��ل��م��و���س��ة يف  ، وم�����س��اه��م��ات��ه��ا 
الر�سالة الإن�سانية ملوؤ�س�سة امللك خالد.

اأم��ني عام اجلائزة  من جهته، قدم 
مرئيا  عر�شا  ال�شمري  �شعود  الدكتور 
م��ف�����ش��ال ع����ن اأه��������داف اجل����ائ����زة ال��ت��ي 
بالفكر  الرتقاء  اإلى  ت�سعى من خاللها 
ال�سرتاتيجي للعمل اخلري والتنمية 
الج��ت��م��اع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف امل��ج��ت��م��ع 
ال�����س��ع��ودي وت��اأ���س��ي��ل ال��ع��م��ل ال��ت��ن��م��وي 
امل��وؤ���س�����س��ي امل�������س���ت���دام وب���ن���اء ال���ق���درات 
وامل�����ه�����ارات ل����دى امل��ن��ظ��م��ات وامل��ن�����س��اآت 
الفردية  امل��ب��ادرات  ودع��م  الربحية  غ��ر 
ق�سايا  ع���الج  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  اخل��الق��ة 
جمتمعية ملحة ، ومو�شحاً اآلية تر�شيح 
جميع  يف  احلديثة  بالو�سائل  الفائزين 

اأفرع اجلائزة. 
ال������ى ذل������ك اأج���������اب ����س���م���و رئ��ي�����س 
ه��ي��ئ��ة ج���ائ���زة امل��ل��ك خ��ال��د ع��ل��ى اأ���س��ئ��ل��ة 
التقطت  ثم  وا�ستف�ساراتهم  ال�سحفيني 

ال�سور التذكارية بهذه املنا�سبة.



أخبار الجامعة

مدير الجامعة يرعى ختام األولمبياد الثقافي الرابع
سعيد العمري

رعى معايل مدير جامعة امللك خالد 
اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
ال�����س��ل��م��ي، م����وؤخ����را، خ���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات 
الأوملبياد الثقايف الرابع الذي نظمته 

عمادة �سوؤون الطالب.
»اأ�سكر  كلمته  يف  ال�سلمي  وق���ال 
امللتقى  ه��ذا  تنظيم  �ساهم يف  كل من 
م����ن ال����زم����الء يف وك����ال����ة اجل��ام��ع��ة 
ل��ل�����س��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة، 
واأي�������س���ا ال���زم���الء يف ع���م���ادة ����س���وؤون 
الطالب، وكذلك اللجان املختلفة يف 
اأع�ساء  والتجهيز، وزمالءنا  الإع��داد 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ال��ذي��ن ���س��اه��م��وا يف 

حتكيم هذه الأعمال«.
واأ������ش�����اف »ك���ل���ن���ا ي��ع��ل��م اأه��م��ي��ة 
الن�شاط يف حياة الطالب، واأهمية ما 
يف  كبرة  جهود  من  اجلامعة  تبذله 
�سبيل تعزيز هذا اجلانب املهم جلميع 
اأبنائنا وبناتنا«، موؤكدا اأنه يف كل �سنة 
ن�����س��اه��د ت��ط��ورا وحت�����س��ن��ا يف ج��وان��ب 
الأن�شطة املختلفة، �شواء الريا�شية اأو 

الثقافية اأو الأن�سطة الأخرى. 
ون��������وه ال�������س���ل���م���ي اإل��������ى اأن��������ه يف 
اجلامعة  ت�ست�سيف  العاجل  القريب 
اجلامعات  يف  الأول  امل�سرحي  اللقاء 
من  بفكرة  انبثق  وال���ذي  ال�سعودية، 
ال��زم��الء يف ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب، 
م�����وؤم�����ال م�����ن اجل����م����ي����ع امل�������س���اه���م���ة 
وامل�ساركة يف اإجناح هذا امللتقى الذي 
ي��ع��د ح��ق��ي��ق��ة جن��اح��ا جل��ام��ع��ة امل��ل��ك 

خالد بتنظيم مثل هذه الأن�سطة. 
عمادة  وكيل  اأو���ش��ح  جانبه،  م��ن 
�����س����وؤون ال����ط����الب ال����دك����ت����ور ي��ح��ي��ى 
القناعي اأن اإقامة مثل هذه اللقاءات 
ه�����ي ل����ت����ك����رمي امل����وه����ب����ة والإب�����������داع 
وامل�������س���ارك���ة وامل���ي���ول واله���ت���م���ام���ات، 
ل�سناعة  ل��ي�����س  ع��ن��وان��ه  اأن  م���وؤك���دا 
امل��ن��اف�����س��ة، واإمن�����ا ���س��ن��اع��ة الإن�����س��ان، 
كليات  اأنه متت خماطبة  اإلى  م�سرا 
البنني والبنات يف اجلامعة والأندية 

الطالبية حلثها على امل�ساركة.
ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ال��ق��ن��اع��ي  واأو����ش���ح 
الأومل���ب���ي���اد اأق��ي��م��ت خ���الل اأ���س��ب��وع��ني 
اأك��رث م��ن 500 طالب  وا���س��رتك فيها 
���س��ط��ر  يف  جم������ال   17 يف  وط����ال����ب����ة 
الطالبات،  الطالب، ومثلها يف �سطر 
حيث �سارك يف حتكيم هذه امل�سابقات 

46 حمكما وحمكمة متخ�س�سون يف 
هذه املجالت.

ن�سخته  يف  الأومل���ب���ي���اد  اأن  ي��ذك��ر 
اأي��ام  اأق��ي��م على م��دى �سبعة  ال��راب��ع��ة 
و�سملت مناف�ساته 17 جمال، يت�سابق 
امللك  جامعة  وط��ال��ب��ات  ط��الب  فيها 
خ���ال���د، ولأه���م���ي���ة ح�����س��ول امل�����س��ارك 
ع���ل���ى امل�����رك�����ز امل�������س���ت���ح���ق، وحت��ق��ي��ق 
امل��ع��اي��ر ال��الزم��ة يف ك��ل جم��ال فقد 
امل��ن��ظ��م��ة حمكمني  و���ش��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة 
من ذوي التخ�س�س والهتمام يف كل 
بلغ عددهم 46 حمكما  جم��ال، حيث 
وحم��ك��م��ة، وق�����س��م��ت م��ن��اف�����س��ات ه��ذا 

الأوملبياد على �سبعة اأيام.
 وك���ان���ت امل��ن��اف�����س��ة يف جم���الت 
»اأع���������ذب ت�������الوة ل����ل����ق����راآن ال����ك����رمي، 
والإل������ق������اء، وامل�������س���اب���ق���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ال�سنة  وك��ذل��ك  ال�سعرية،  وامل�ساجلة 
ال���ن���ب���وي���ة، وال�������س���رة ال���ن���ب���وي���ة، ويف 
الف�سيح،  ال�سعر  ويف  ا�سرح،  مناف�سة 
وختاما  ال��ن��ب��ط��ي،  ال�سعر  يف  واأي�����س��ا 
املناف�سات  اأم��ا  الق�سرة«؛  الق�سة  يف 
مق�سمة  ف��ه��ي  اخل��ا���س��ة  التحكيمية 
ع��ل��ى الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة، وه���ي »اخل��ط 
والر�سم  الت�سكيلي  والر�سم  العربي 
الت�سكيلي  والت�سوير  الكاريكاتري 
والت�سوير ال�سوئي والفن الرقمي«.
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السلمي يبحث سبل التعاون
مع المجلس البلدي بمحافظة سراة عبيدة

عبدالعزيز رديف
ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، يف مكتبه موؤخرا، رئي�س املجل�س البلدي لبلدية 
تتعلق  التي  املوا�شيع  من  ع��دد  ملناق�شة  ال��زي��ارة  وتاأتي  ل��ه.  املرافق  والوفد  زرع��ه،  اآل  معي�س  الأ�شتاذ  عبيدة  �شراة  حمافظة 

باملحافظة واجلامعة، وبحث �سبل التعاون بني الطرفني فيما يخدم املنطقة وجمتمعها.
اإلى خدمة املجتمع التي تعد من  واأكد ال�شلمي اأن اجلامعة ت�شعى بكامل اإمكانياتها للنهو�س باملنطقة تعليميا، اإ�شافة 

اأبرز اأهدافها، مثمنا حر�س واهتمام رئي�س املجل�س البلدي بكيان اجلامعة، ودورها الفاعل يف خدمة جمتمعها.
من جهته، �سكر اآل زرعه معايل مدير اجلامعة، مثمنا اخلدمات التي تقدمها للمجل�س، عر اإقامة الدورات والندوات 
اإلى ال�شراكات بني الطرفني التي ت�شهم يف نهو�س املحافظة  التي ت�شهم يف تنمية جمتمع منطقة ع�شري ب�شكل عام، اإ�شافة 

وجمل�سها البلدي وجمتمعها اأي�ساً على امل�ستويني التعليمي والأكادميي.

دورة تدريبية للطالب في الغوص 
عدنان األلمعي 

وتهدف  ال�شهراين،   حممد  للمدرب  الأعماق  اكت�شاف  دورة  الغو�س  نادي  اأق��ام 
التحكم  على  والتدريب  مهاراتها  ومعرفة  الغو�س  ا�شرار  اكت�شاف  اإل��ى  ال��دورة 
باحلركة عن طريق التنف�س وبع�س الأ�سا�سيات الأخرى، حيث ا�ستهدفت هذه 
للم�ساركة  وذلك  املهارة  اإتقان هذه  لتمكينهم من  الغو�س  نادي  ال��دورة طالب 
اآل  �سامي  الكابنت  الغو�س  نادي  رائد  واأكد  الداخلية واخلارجية.  املناف�سات  يف 
ال��دورات للطالب لزيادة مهاراتهم  اإقامة مثل هذه  النادي على  �سرمي حر�س 
واأدوات��ه��ا،  اأجهزتها  وبا�شتخدام  بها  يتعلق  ما  جميع  على  والتعرف  وقدراتهم 
م�سرا اإلى اأن الدورة ت�سهم يف  تاأهيل الطالب للم�ساركة ومتثيل اجلامعة يف اأي 

مناف�سة قادمة باإذن اهلل.

نادي صفحات للقراءة يدشن
دوري »عظماء المئة«

عدنان األلمعي 
اأقام نادي �سفحات للقراءة  اجلولة الأولى من دوري العظماء املئة  والذي تدور 
م�ستوى  تقي�س  الأول���ى  اجل��ول��ة  وك��ان��ت  املئة  العظماء  كتاب  ح��ول  فيه  املناف�سة 
ا�ستيعاب املقروء من اأول 20 �سخ�سية يف الكتاب؛ حيث تناف�س يف هذه امل�سابقة كل 
من  فريق �سكايروم  وفريق طلبة العلم وفريق ال�سفراء وفريق الكومانوز وفريق  

التكاتف وقد تاأهل للجولة الثانية فريق  التكاتف وال�سفراء وطلبة العلم. 

مدير الجامعة يكرم 6 طالب
حصلوا على جوائز عالمية

سعيد العمري

ك�����رم م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 6 من 
جوائز  على  حل�سلوهم  اجل��ام��ع��ة  ط��الب 
عاملية، وذلك بح�سور مدير مركز املوهبة 
الدكتور حممد  الأعمال  والإب���داع وري��ادة 

بن خما�س املغربي.
من جانبه، قال مدير مركز املوهبة 
الدكتور حممد  الأعمال  والإب���داع وري��ادة 
اإن ه����ذه اجل���وائ���ز  امل���غ���رب���ي  ب���ن خ��م��ا���س 
ج���اءت ب��دع��م م��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
ل���الب���ت���ك���ارات، وك����ذل����ك وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
اأن جميع  واأ����ش���اف  واجل������ودة،  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
�ساركت  جوائز  على  احلا�سلة  البتكارات 

مراكز  على  وح�سلت  املركز  م�سابقات  يف 
متقدمة، مما اأهلها بعد اعتماد املالحظات 
الب��ت��ك��ارات،  وتطوير  التحكيم  جلنة  م��ن 

للح�سول على اجلوائز املذكورة اآنفا.
الب��ت��ك��ارات  اأن جميع  امل��غ��رب��ي  واأك���د 
�ستدخل  العاملية  اجل��وائ��ز  على  احلا�سلة 
اجلامعة، مما  داخ��ل  الأع��م��ال  يف حا�شنة 
يجعلها يف امل�ستقيل القريب �سركات نا�سئة 

داعمة لقت�ساد بالدنا الغالية .
احلا�سلني  على  الطالب  اأن  يذكر  
ه�����ذه اجل�����وائ�����ز ه�����م:  ع����ب����داهلل حم��م��د 
احل�����اليف م���ن ك��ل��ي��ة ال���ط���ب واجل���راح���ة، 
ح�����س��ل ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة ال��ف�����س��ي��ة يف ف��رع 
ال���ك���م���ب���ي���وت���ر،  ع����ن اب����ت����ك����اره ال��ب��ط��اق��ة 
الب�سامي  حم��م��د  وم����ازن  الإل��ك��رتون��ي��ة، 

ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإداري�����������ة، ح�����س��ل ع��ل��ى 
امل���ي���دال���ي���ة ال����رون����زي����ة يف ف�����رع ت��ق��ن��ي��ة 
الذكية،  الثالجة  ابتكاره  عن  املعلومات، 
ف����وؤاد عباق  ال��ط��ال��ب��ة ه���دى  ك��م��ا ح�سلت 
م���ن امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي ب��ال�����س��ام��ر- طب 
وجراحة- على  امليدالية الذهبية يف فرع 
جهازا  ابتكارها  عن  الطبية  الخرتاعات 
التنف�س،  ط��ري��ق  ع��ن  ال���دم  �سكر  لقيا�س 
احل�سن  ي�����س��رى  ال��ط��ال��ب��ة  ح�سلت  ف��ي��م��ا 
عبده عمر اآل درهم  بكلية العلوم والآداب 
برجال اأملع- لغة اإجنليزية- على امليدالية 
"ايتك�س" بالعا�سمة  الذهبية يف معر�س 
املاكينة  اخ��رتاع  عن  كوالملبور  املاليزية 
يف  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  للم�ساحف،  امل�سنفة 
م��ع��ر���س اجل��ام��ع��ة امل��ن��ت��ج��ة ع��ن اخ���رتاع 

بينما  ل��ل��م�����س��اح��ف،  امل�����س��ن��ف��ة  امل��اك��ي��ن��ة 
ع�سري  اأح��م��د  ح��ن��ني  ال��ط��ال��ب��ة  ح�سلت 
م���ن امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي ب��ال�����س��ام��ر –طب 
امليدالية  على  والأ�سنان-  الفم  وجراحة 
"ايتك�س" بالعا�سمة  الف�شية يف معر�س 
امل��ال��ي��زي��ة ك��والمل��ب��ور ع��ن اخ����رتاع جهاز 
وامل��ي��دال��ي��ة  الأ�سنان والل�سان،  لتنظيف 
الأ�سنان،  الرونزية من كيوي بكوريا يف 
اخ��رتاع  ع��ن  بكوريا  الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة 
الأول  املركز  الطران، وجائزة  يف جمال 
وح�سلت  خا�سة،  و�سهادة  الرئي�س،  درع 
ال��ط��ال��ب��ة   اإمي����ان اآل ع��ي��ا���س م��ن امل��رك��ز 
اجلامعي بال�سامر -  طب وجراحة- على 
مبادرة املوؤلف ال�ساب الدورة الرابعة، عن 

كتابها جنوى من روح اأخرى .
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أخبار الجامعة

»الفروسية« يختتم بطولة كأس وكيل األنشطة الطالبية
اختتم نادي الفروسية بالجامعة بطولته لقفز الحواجز بنادي ستارس هورس على كأس وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة الطالبية الدكتور يحيى القناعي 
وبحضور رائد النادي االستاذ عبداهلل السحيمي . وشهدت فعاليات ختام البطولة منافسة شوط فرسان الجامعة وتكريم الفرسان الفائزين في البطولة، بعد ذلك 

قام سعادة الدكتور بجولة تعريفية لمرافق النادي اّطلع من خاللها على الخيل والميادين الموجودة في النادي.
عدنان االلمعي
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كليات البناتأخبار الوطن

»المجتمع« تحتفي
باليوم العالمي لحقوق الطفل

ليلى الشمراني 
نظمت كلية املجتمع باأبها  فعالية اليوم العاملي للطفل حتت �سعار »اأبناوؤنا هم م�ستقبل 
وامتداد حل�شارات الوطن« وذلك يف الرو�شة ال�شاد�شة باأبها وبح�شور قائدة الرو�شة 
وعدد من معلمات الرو�شة و 100 طفل وطفلة �شمن اأن�شطة وبرامج خدمة املجتمع 

التي تقوم بها الكلية.
وا�شتملت الفعالية على عر�س حلقوق الطفل والتعريف بها من حيث حقوقهم يف 
احلياة واحلرية والأمان و احلق يف ال�سحة والتطرق ملا اأكدته القوانني الدويل حول 

م�سوؤولية الدولة املحتلة عن �سحة ال�سعب الذي يقع حتت احتاللها.
وت�سمنت  ال�سعب.  لهذا  ال�سحية  اخل��دم��ات  م��ن  م�ستوى  بتاأمني  طالبت  كما 
الفعالية التعريف باحلقوق الثابتة للطفل كاحلق يف التعليم الذي يجب اأن ي�شتهدف 
رفع ثقافة العامة ومتكينه على اأ�سا�س من تكافوؤ الفر�س من تنمية ملكاته وح�سانته 

و�سعوره بامل�سوؤولية الأدبية والجتماعية اإلى اأن ي�سبح ع�سوا مفيدا يف املجتمع. 
الغذاء،  احل��ق يف  وكذلك  ال�سكن   توفر  الطفل يف   ال��ى حق  الفعالية  واأ���س��ارت   
تلبية  وم�شتوى  القت�شادي  الو�شع  ب��ني  ال��رتاب��ط  مب��دى  التوعية  اأي�شا  ت�شمنت  و 
ل�سوء  ال�سيئة  ال�سحية  الآث���ار  جتاهل  لعدم  والتنويه  لالإن�سان،  الغذائية  احل��اج��ات 
اإلى م�سكالت اجتماعية ل ح�سر لها، و احلق يف اللهو  ت��وؤدي بدورها  التغذية، والتي 
الذي ي�سكل حاجة اأ�سا�سية من حاجات الطفل، ل تقل اأهمية عن احلاجة اإلى ال�سحة 

والغذاء املنا�سب، اأو التعليم باعتباره  فرتة للبناء اجل�سدي والعقلي والنف�سي.
الى ذلك قدمت فقرة  م�سابقات  لالأطفال ا�ستملت على بع�س الألعاب احلركية 

والذهنية، ثم اختتمت الفعالية بت�شليم �شهادات ال�شكر والتقدير من قائدة الرو�شة

التدريب على اإللقاء والخطابة
بمجتمع خميس

عائشة الشهري
الإل��ق��اء  »ف��ن  بعنوان  دورة  الطالبات(  )�سطر  م�سيط  بخمي�س  املجتمع  كلية  نظمت 
واخلطابة« وذلك حتت رعاية كرمية من عمادة �سوؤون الطالب ووكالة العمادة ل�سوؤون 
اآل م�سيط  اأمل ح�سني  الطالبات وبتوجيه من �سعادة م�ساعدة عميد الكلية الدكتورة 
العلوم  بكلية  الإع��الم  اأ�شتاذة  وقدمتها  عبدالفتاح،  ر�شا  د.  الن�شاط  رائ��دة  وباإ�شراف 

الإن�سانية بجامعة امللك خالد الدكتورة �سمرة بوجمعة.
واألقت بوجمعة ال�سوء على العديد من العنا�سر ال�سرورية التي تخدم الطالبات 
وت�ساعدهم يف امل�ساركة يف الأوملبياد الثقايف والتي تتمحور يف مفهوم اخلطابة واملقومات 
الآخرين  اأم��ام  واخلطابة  والإل��ق��اء  التقدمي  فن  واأ�سا�سيات  ومبادئ  للنجاح  الالزمة 
اأمن��اط تنفيذها من خالل  ال��دورة بتنوع  الناجح. ومتيزت  الإلقاء والتقدمي  و�شفات 

التدريب اجلماعي والفردي والتدريب النظري داخل امل�شرح على اأر�س الواقع.
الإقناع  م��ه��ارات  من  ومزيد  الفّعال  الإي�سال  من  التمكني  اإل��ى  ال���دورة  وهدفت 
والتاأثر. وا�ستفاد من الدورة اأكرث من70 طالبه من خمتلف الأق�سام العلمية بالكلية 

بالإ�شافة اإلى ح�شور خم�س من ع�شوات الكلية.

»االسترخاء التنفسي العميق«
بكلية التربية

هنادي الشهراني
موهبة  مركز  مع  بالتعاون  باأبها  للبنات  الرتبية  بكلية  التطوعي  »َم��ْع��ن«  فريق  اأق��ام 
العميق« حتت  التنف�سي  واإبداع وريادة الأعمال باجلامعة برنامج بعنوان »ال�سرتخاء 

اإ�شراف الأ�شتاذ ر�شا ال�شهري بهدف ن�شر ثقافة ال�شرتخاء واأهميتها وفوائدها لطالبات 
الكلية، حيث مت جتهيز مكان متكامل لتدريب الطالبات على عملية ال�سرتخاء وكيفية 

تنفيذ جل�ساته و التعريف باأهم اأركانه الأ�سا�سية.
من جهة اأخرى، نظم ق�سم علم النف�س جمموعة من الزيارات الدورية الف�سلية، 
املختلفة  النف�س  ال�سلة بتخ�س�سات علم  ذات  واملراكز  املوؤ�س�سات  اإلى بع�س  التعريفية 
ال�شحة  الن�شائية، وم�شت�شفى  الفكرية، جمعية اجلنوب  الرتبية  من �شمنها: جمعية 
النف�سية، جمعية اجلنوب الن�سائية. وكانت الزيارات  مبعدل مرتني يف الأ�سبوع  لكل 

موؤ�س�سة ، ومت تعريف الطالبات على املوؤ�س�سات واملراكز.

50 عضوة تدريس وطالبة
يتدربن على كتابة الخبر الصحفي

عائشه الشهري
بعنوان  دورة  ال��ط��ال��ب��ات(  )�سطر  م�سيط  بخمي�س  املجتمع  بكلية  من���ارق  ن���ادي  نظم 
»ال��ت��ح��ري��ر اخل����ري«. حت��ت رع��اي��ة ع��م��ادة ���س��وؤون ال��ط��الب ووك��ال��ة ال��ع��م��ادة ل�����س��وؤون 

الطالبات وبتوجيه من �سعادة م�ساعدة العميد الدكتورة 
اأمل ح�شني اآل م�شيط وباإ�شراف رائدة الن�شاط الدكتورة ر�شا عبدالفتاح، وتقدمي 
امللك خالد،  الإن�سانية جامعة  العلوم  بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ  العجمي  الدكتورة مرمي 
اإلى خم�س من  بالإ�شافة  العلمية  الأق�شام  اأكرث من 45 طالبة من خمتلف  وبح�سور 

من�سوبات الكلية.
عند  مراعاتها  يجب  التي  الهامة  العنا�سر  على  ال�سوء  ال��دورة  مقدمة  واألقت 
للتدريب  بالإ�شافة  الهامة؛  النقاط  من  جمموعة  �شرد  مع  ال�شحفي  اخل��ر  كتابة 
على  والإجابة  اخلر  على  مبا�سر  ب�سكل  املوؤثرة  والتفا�سيل  اخلر  كتابة  كيفية  على 
اأدوات ال�ستفهام )ماذا، ملاذا، اأين، من، متى، كيف(، و�سرح طريقة الهرم املعتدل واأ�سكال 
اخلر، والأخطاء ال�شائعة يف �شياغة اخلر، بالإ�شافة اإلى التعريف مبكونات اخلر 

الإعالمي.

خطوات كتابة البحث العلمي..
في دورة

كريمة سالم
تدريبية  دورة  مبحايل  للبنات  والآداب  العلوم  كلية  يف  العلمي  البحث  وح��دة  قدمت 
العربية  اللغة  بق�سم  التدري�س  هيئة  ع�سوه  قدمتها  العلمي  البحث  خطوات  بعنوان 
اأ�ساليب  اإلى تطوير مهارات الطالبات يف  اإ�سماعيل، حيث هدفت  اأحمد  الدكتورة مها 
مرحلة  من  بداية  التعليم  من  العليا  للمراحل  الطالبات  ولتجهيز  العلمي  البحث 

املاج�ستر اإلى الدكتوراه.

350 طالبة يتدربن
على طرق التعامل مع »السكري«

فاطمة األسمري
نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية باملجمع الأكادميي بفرع تهامة برناجما توعويا 
الطالب  �شوؤون  رعاية عمادة  املنظر حتت  ثلوث  ال�شكري لطالبات جممع  عن مر�س 
الرنامج  وت�سمن  طالبة،   350 من  اأك��رث  وبح�سور  الطالبات،  �سوؤون  عمادة  ووكالة 
التعريف مبفهوم مر�س ال�شكري والتطرق لأعرا�س املر�س وكيفية اكت�شافه والعوامل 
امل�شاعدة للمر�س وم�شاعفاته وكيفية العناية بقدم ال�شكري وطرق معاجلة انخفا�س 
وارتفاع ال�سكر. وتخلل الرنامج تدريب الطالبات على فح�س ال�سكر باجلهاز املنزيل 

و اإعطاء حقن الأن�سولني.

ويف ختام الرنامج قدمت اإحدى الطالبات م�سهدا حقيقيا حتت عنوان »جتربتي 
املر�س، هذا  املر�شية وكيف تتغلب على  ال�شكري« حتدثت فيه عن حالتها  مع مر�س 

وقد دعم الرنامج بالعر�س التقدميي وال�شور وامل�شابقات.

آداب أحد رفيدة
تحتفي بالطفل

نادية الخثعمي
نظمت كلية العلوم والآداب باأحد رفيده زيارة ميدانية لرو�شة روؤية الأجيال الأهلية 
ق�شم  طالبات  من  ومب�شاركة  للطفل  العاملي  اليوم  تفعيل  بهدف  وذل��ك  رفيدة،  باأحد 

الريا�شيات وحتت اإ�شراف الأ�شتاذ ن�شرين �شر اخلتم، والأ�شتاذة رمي اآل راقع. 
وقدمت الأ�ستاذ هدى الغامدي  كلمة حتدثت فيها عن الطفل واأهمية تفعيل يوم 
الطفل وزرع القيم احلميدة يف اأنف�س الأطفال لبناء م�ستقبل رائع لهم، وكيفية دعمهم 
معنويا والوقوف بجانبهم وم�شاندتهم حتى ينه�شوا باأنف�شهم وي�شلوا ملراتب متقدمة 
من العلم واملعرفة وليتمكنوا من بناء م�شتقبلهم واأوطانهم فيما بعد، تالها ا�شتعرا�س 

ملواهب الأطفال يف الر�سم والأنا�سيد وغرها.

دورة عن كتابة السيرة الذاتية
بعلوم أحد رفيدة

نادية الخثعمي
نظمت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة دورة بعنوان 
فاروق  اأ�سماء  الدكتورة  قدمتها  ال�سخ�سية«  املقابلة  واجتياز  الذاتية  ال�سرة  »كتابة 
وذلك بهدف تزويد الطالبات مبهارات كتابة ال�شرية الذاتية وكيفية اجتياز املقابالت 
تفادي  وكيفية  الذاتية  ال�سرة  كتابة  وفن  مبهارات  تعريفا  ال��دورة  و�سملت    . بنجاح 
واأه��م  ج��ي��دة،  بطريقة  املعلومات  تنظيم  وطريقة  كتابتها،  اأث��ن��اء  ال�سائعة  الأخ��ط��اء 
املقابالت  اإل��ى  تطرقت  ذل��ك  بعد  الذاتية،  ال�سرة  تت�سمنها  اأن  يجب  التي  البيانات 
الدورة  و�ساحب  لها.  ال�ستعداد  وكيفية  واأنواعها  ومراحلها  واأ�سا�سياتها  ال�سخ�سية، 

العديد من الأ�سئلة التحفيزية والأن�سطة اجلماعية.
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ضيوف الجامعة

المستشار بالديوان الملكي
د. عبد اهلل التركي لـ»آفاق«: 
مواجهة تحديات العصر 
والحد من تداعياته 
الخطيرة يستوجب
تأهيل الشباب
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ضيوف الجامعةأخبار الوطن

مشهور العمري

�سدد امل�ست�سار بالديوان امللكي د. عبداهلل عبداملح�سن الرتكي على اأهمية تاأهيل 
العمل  و�سوق  واإعدادهم على نحو ميكنهم من جمابهة حتديات احلياة  ال�سباب 
اإل���ى اأن  ال���ذي ت��ت��زاي��د فيه املناف�سة ي��وم��ا بعد ي���وم، لف��ت��ا يف ح���واره م��ع »اآف����اق« 
اأن ي�شطلع  امل�شتقبل وبناة احلا�شر، واأهاب الرتكي باملجتمع  اأجيال  ال�شباب هم 
الن�سء  تربية  املتعاظم يف  الأ�سرة ودوره��ا  اإلى  ال�سباب م�سراً  مب�سوؤولياته جتاه 
والعقيدة.  املجتمع  بقيم  وربطه  وال�سلوكية  الفكرية  النحرافات  من  وحت�سينه 
ذات  امل��ح��اور  ال�سبابية وغرها من  الق�سايا  ه��ذه  اإل��ى  نتطرق  احل��وار  ه��ذا  عر 

ال�سلة مع الدكتور الرتكي:

حدثنا عن م�ساركتك يف اللقاء العلمي الرابع لكر�سي امللك خالد؟
بداية ي�سرين اأن اأقدم ال�سكر اجلزيل ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد 
بن عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر، على رعايته لهذا اللقاء، وعلى توا�سله مع هذه 
املباركة  ال�سكر مو�سول لهذه اجلامعة  املنطقة وكذلك  اجلامعة، وجميع موؤ�س�سات 

ومعايل مديرها والإخوة يف هذا الكر�سي املبارك
تاريخهم  ال��ت��ع��رف على  اإل���ى  احل��اج��ة  اأم�����س  تعلمون يف  كما  ال��ك��رام  ق��ادت��ن��ا  اأن 
تاأ�سي�سها  منذ  اململكة  اأن  ن��درك  ونحن  به،  يقومون  كانوا  وما  وعاداتهم  ومنهجهم 
قامت على كلمة التوحيد و�سنة نبينا حممد، وا�ستمر هذا النهج حتى العهد املبارك 
يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود –حفظه اهلل 
-، و�سمو ويل عهده الأمني الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظه اهلل -، 
وقال "هذا لي�س بغريب، فالدولة حا�شنة للحرمني ال�شريفني قائمة على خدمتهما، 
جند  ولذلك  ال�سحيح،  الإ�سالم  متثل  التي  الدولة  هي  ال�سعودية  العربية  فاململكة 

التحديات الكبرة.

كيف ت�سف تفاعل ال�سباب يف �سنع احل�سارة؟
تاأهيال  تاأهيلهم  على  الرتكيز  يتم  اأن  بد  ل  وبالتايل  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  هم  ال�سباب 
وتطلعاته  فيها  يوجد  التي  والبيئة  ق��درات��ه،  وح�سب  عمله،  جم��ال  يف  كال  �سحيحا 
ر�سالة  وينقل  واملليك  وال��وط��ن  وال��دي��ن  املجتمع  خدمة  يف  ي�سهم  حتى  للم�ستقبل 
باعتبارها  الإ�سالم  عن  م�سوؤولون  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  باعتبارنا  الإ�سالم 
الكتابة  على  وق��ام��ت  حجهم  وم��ك��ان  وقبلتهم  امل�سلمني  ومق�سد  الر�سالة  منطلق 

وال�سنة وخدمة الإ�سالم وامل�سلمني،
ومن هذه املرتكزات ل بد اأن يوؤهل ال�سباب تاأهيال قويا حتى ي�ستمر يف خدمة 

بالده وحمل لوائها.
الأ���س��رة فلها دور عظيم  الأول���ى  الأم���ر وب��ال��درج��ة  واملجتمع كله معني يف ه��ذا 
الأ�سرة،  من  جزء  فال�ساب  واملجتمع،  فيها  يدر�س  التي  واملدر�سة  التعليم  ثم  ومهم، 
والأ�سرة جزء ل يتجزاأ من املجتمع وبالتايل اإذا ركز الوالدان على اأبنائهم بتعليمهم 
التعليم ال�سرعي املتمكن وعلوم الدنيا التي حتتاجها بالدهم، وعلى املدار�س الهتمام 

بالن�سء الرتبوي.
به  يقوم  اأن  ميكن  وم��ا  واملجتمعية  الأخ��الق��ي��ة  الرتبية  على  الرتكيز  ويجب 
الإع��الم  و�سائل  من  الأم��ر  هذا  عن  م�سوؤول  باأ�سره  واملجتمع  امل�ستقبل.  يف  الإن�سان 
ح�شاريا  بناء  املجتمع  لبناء  تهدف  وكلها  تكاملية  فالعملية  ذل��ك،  وغ��ري  والثقافة 

متميزا ي�شار له بالبنان يف الدنيا ويحقق املراد من تعمري الأر�س وفق اإرادة اهلل.

وكيف تنظر لدور اجلامعات يف الرتبية الأخالقية؟
اجلانب  الأ�سا�سية  ومهمتها  الأم���ر  ه��ذا  يف  وم�����س��وؤول��ة  ك��ب��رة  ر�سالة  لها  اجلامعة 
الأكادميي والبحثي، واجلانب الآخر وهو املهم خدمة املجتمع من خالل الدرا�سات 
والأبحاث واملوؤمترات والندوات وامل�سروعات العديدة يف خدمة املجتمع يف كل املجالت 
املتنوعة: فكريا واقت�ساديا واجتماعيا واخالقيا، وبالذات ال�سباب وغر ذلك. ومهمة 

اجلامعة خماطبة املجتمع بال�سيء الذي يعود عليه بالنفع والفائدة والقوة .

ما هي ن�سيحتك لل�سباب يف مواجهة الغزو الفكري؟
مواجهة  على  ق��در  لديهم  اأ�سبح  وح�سنوا  �سحيحا  تاأهيال  ال�سباب  تاأهيل  مت  اإذا 
اأ�سبح  معرفية  وروؤي���ة  و�سلوك  قناعة  ال�سباب  ل��دى  ك��ان  واإذا  الفكرية،  التحديات 
الأ�ش�س  هذه  مع  يتعار�س  ال�شحيحة  القناعات  هذ  ويخالف  ي�شمعه  ما  كل  بالتايل 

والقيم التي عا�س عليها، وبالتايل يرف�سها، بل وينا�سح من وقع فيها من اأقرانه.

الإ�سالمية �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  • مدير 
من عام 1396 حتى 1414.

ال�سعودية. العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  • ع�سو 
والإر�شاد. والدعوة  والأوقاف  الإ�شالمية  ال�شوؤون  • وزير 

ال�سعودي. امللكي  بالديوان  • م�ست�سار 
الإ�سالمي. العامل  لرابطة  العام  • الأمني 

الإ�سالمية. اجلامعات  رابطة  • رئي�س 

الدراسة الجامعية
الريا�س. يف  ال�شريعة  كلية  يف  اجلامعية  املرحلة  • در�س 

بالريا�س  للق�شاء  العايل  املعهد  من  املاج�شتري  درج��ة  نال  املاج�شتري:   •
يتناول  مو�شوع  وهو  الفقهاء«  اختالف  »اأ�شباب  مو�شوع  يف  »ممتاز«  بتقدير 
امل�شتقبل، وهي ق�شية  والراهنة ويف  املا�شية  امل�شلمني  ق�شية كرى يف حياة 
تنوع الروؤى واختالف وجهات النظر يف فهم الن�س وتقدير امل�شلحة يف اإطار 

التفاق على �شروط الجتهاد املعترة.

ضيفنا في سطور

والقانون  ال�سريعة  كلية  من  الدكتوراه  درج��ة  على  ح�سل  ال��دك��ت��وراه:   •
»اأ�شول  مو�شوع  يف   1392 ع��ام  الأول���ى،  ال�شرف  مبرتبة  الأزه���ر،  جامعة  من 

مذهب المام اأحمد« مع التو�سية بطباعة الر�سالة وتبادلها بني اجلامعات.
• الدكتوراه الفخرية: منح درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الزقازيق 

يف عام 1408.
• منح �سهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة اأباي احلكومية يف مدينة املاآتا 
بني  ال��ت��ع��اون  حتقيق  يف  ال��ب��ارزة  جل��ه��وده  تقديرا   1424 ع��ام  يف  بقازاق�ستان 

اجلامعة ورابطة العامل الإ�سالمي واجلامعات الإ�سالمية.

من المؤلفات المطبوعة والمنشورة
دكتوراه«. »ر�سالة  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  مذهب  • اأ�سول 

ماج�شتري«. »ر�شالة  الفقهاء  اختالف  • اأ�شباب 
الأ�سرة. بناء  يف  الإ�سالم  • منهاج 

العزيز. عبد  امللك  • منهاج 

قاداتنا الكرام
يحملون تاريخا مشرقا 
في خدمة السالم
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طالبنا
قضية

طالبوا بتوعية »هيئة التدريس« في التعامل مع المعاق..

طالب مكفوفون ينتقدون استغالل
بعض منسوبي الجامعة لمواقفهم الخاصة

عبدالعزيز رديف

يواجه الطالب الكفيف �سعوبات وم�ساكل 
تكون  التعليمية، وقد  للمادة  تلقيه  تعيق 
هذه امل�ساكل علي م�ستوي الأ�ستاذ اأو علي 
توفر  ل  التي  اجلامعية  الإدارة  م�ستوي 
الفئة  املنا�شبة لتعليم هذه  كافة الظروف 
مع  تتوافق  ل  التي  التعليمية  امل��ادة  يف  اأو 

و�شعية املكفوفني.
وم������ع ت����ق����دم ال���ك���ف���ي���ف يف امل����راح����ل 
وذلك  اأمامه،  التحديات  ت��زداد  اجلامعية 
والعلمية  التعليمة  امل��ادة  جمع  ناحية  من 
وح�سور  وا�ستذكارها  املنا�سب  ال��وق��ت  يف 
امل���ح���ا����ش���رات اإ����ش���اف���ة اإل�����ى م�����ش��ك��ل��ة ع��دم 
اأو  »ب��راي��ل«  بلغة  وامل��راج��ع  املناهج  ت��واف��ر 
من  غ��ي��اب  ك��ذل��ك  ال�����س��وت��ي،  بالت�سجيل 

يكتب لهم اأثناء المتحان.
اأب���رز  اإل���ى  واأ����س���ار مكفوفو اجل��ام��ع��ة 
ال�������س���ع���اب ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���م يف ح��ي��ات��ه��م 
التعليمية  امل�����واد  ن��اح��ي��ة  م���ن  اجل��ام��ع��ي��ة 
لهم  املقدمة  واخلدمات  الطالب  وتعامل 
من قبل اجلامعة ومدى فعاليتها، اإ�شافة 

اإلى العديد من املطالبات.

لغة برايل
اأو���ش��ح ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ه��راين »ط��ال��ب 
اأن   الدين  واأ�سول  ال�سريعة  بكلية  كفيف« 
الطالب  �سوؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة 
التي  الت�سهيالت  م��ن  العديد  لهم  ت��ق��دم 
ت�����س��اع��ده��م يف ال����س���ت���ف���ادة م���ن خ��دم��ات 
العديد من  اأن هناك  اإل��ى  اجلامعة، لفتاً 
اجلامعة  اإدارة  على  يجب  التي  امل�ساعب 
»نواجه  وق��ال  املكفوفني،  لفئة  مراعاتها 
امل��ن��اه��ج بحكم  م��ذاك��رة  ك��ب��رة يف  �سعوبة 
���س��ع��وب��ة ق���راءت���ه���ا وع����دم ت���واف���ره���ا بلغة 
برايل حيث يتطلب مذاكرة املناهج منا يف 
يتم  بحيث  اأك��ر  جمهود  احلالية  الفرتة 
التعامل مع اأ�سخا�س باأجر لقراءتها علينا 

من فرتة اإلى اأخرى«.
اجلامعة  اإدارة  ال�سهراين  كما طالب 
كافة  يواجهها  باإيجاد حل لهم يف م�سكلة 
ب��اجل��ام��ع��ة  اخل��ا���س��ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
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قضية

وال�����ت�����ي ت���ت���م���ث���ل يف ا����س���ت���غ���الل م���واق���ف 
مت  اأن��ه  اإل��ى  لفتاً  بهم  اخلا�سة  ال�سيارات 
بالقرب من  امل��واق��ف  م��ن  ع��دد  تخ�سي�س 
ذل��ك يتم  الكليات خلدمتهم وم��ع  ب��واب��ات 
ي�سبب  مما  الأ�سحاء  قبل  من  ا�ستغاللها 
التاأخر  اأبرزها  امل�سكالت  من  العديد  لهم 
ع��ل��ى امل��ح��ا���ش��رات، واأ����ش���اف »م���ع م�شكلة 
التي  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  م��واق��ف 
تت�شبب يف تاأخرينا على حما�شراتنا يقوم 
بحرماننا  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بع�س 
من ح�شور املحا�شرة ب�شبب تاأخر الوقت 
حتى ولو ب�سيء ب�سيط وعلى ذلك نطالب 
بتفريغ  اإما  لنا  باإيجاد حل  اإدارة اجلامعة 
املواقف اخلا�سة بنا اأو توعية اأع�ساء هيئة 
التدري�س بظروفنا وكيفية التعامل معنا«.

منع التسجيل الصوتي
اأبدى طالب  كلية ال�سريعة واأ�سول الدين 
ا���س��ت��ي��اءه م��ن ا�ستغالل  ع��ائ�����س ع�����س��ري 
الح��ت��ي��اج��ات  ل����ذوي  املخ�س�سة  امل���واق���ف 
اخل��ا���س��ة م���ن ق��ب��ل م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة، 
التدري�س  اأع�شاء هيئة  اإلى تعامل  اإ�شافة 
توعية  »يجب  كافة معهم وقال  والطالب 
وطرق  باأ�ساليب  كامل  اجلامعي  املجتمع 
التعامل مع فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الأك���ادمي���ي والأخ���الق���ي«، 
اإل���ى اأن م��ن اأك���ر ال��ع��وائ��ق التي  م�����س��را 
هي  املحا�شرات  داخل  املكفوفني  يواجهها 
لي�شهل  �شوتياً  املحا�شرات  ت�شجيل  منع 

ذلك مذاكرتها اآنفاً.
هناك  اأن  ع�شريي  اأو�شح  جهته،  من 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  خا�س  مركز 
ت�سكر اجلامعة على اإن�سائه وتهيئته ليقدم 
خدمات حتتاجها هذه الفئة، ولكن هناك 
بع�س املطالب التي يجب توفرها به مثل 
جهاز كمبيوتر وطابعة خا�سة بهم كذلك 

م��ق��دم خ��دم��ات داخ����ل امل��رك��ز ل��ت��زوي��ده��م 
بكل ما يحتاجونه من مرافق اجلامعة يف 
جيدة  خدمات  يقدم  »املركز  وق��ال  املركز، 
ولكن يف الفرتة الأخرة مت اإغفال العديد 
من اخلدمات التي كانت يف يوم ما تتوفر 
املركز  يفتقده  م��ا  اأب���رز  وم��ن  دائ���م  ب�سكل 
ومتفرغ  خمت�س  م�شرف  وج���ود  ع��دم  ه��و 
املا�شية،  ال�شنة  يف  الو�شع  عليه  ك��ان  كما 
اأي�سا طالب ع�سري بتخ�سي�س م�سارات 
احلرم  داخ��ل  اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي 
اإل���ى اخ��ت�����ش��ار املناهج  اجل��ام��ع��ي، اإ���ش��اف��ة 
باملكفوفني  خا�سة  اختبارات  وتخ�سي�س 
توافر  وع��دم  الت�سجيل  منع  بحكم  وذل��ك 
الأن�سطة  وتكثيف  ب��راي��ل،  بلغة  امل��راج��ع 

الطالبية اخلا�سة بهم«.

األهالوي والمشاركة
في االحتفاالت

اأما الطالب بكلية اللغة العربية »الكفيف 
اأي�سا« عبداهلل اآل ملحه امللقب ب� »عبداهلل 
الأه������������الوي« ب���ح���ك���م ت��ع��ل��ق��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه 
وكرة  ال�سعودي  الأه��ل��ي  للنادي  ال�سديدة 
القدم بالرغم من اإعاقته الب�سرية، فاأ�ساد 
ب��ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة يف ت��وف��ر ال��ع��دي��د من 
م�سرا  لهم،  املعونات  وت��ق��دمي  اخل��دم��ات 
ع��ل��ى اأن ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��الب وم��رك��ز 
خدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة يوفرون 
لهم العديد من الو�سائل التي من �ساأنها 
ت�سهيل العملية التعليمية لديهم، واإقامة 
الح��ت��ف��الت اخل��ا���س��ة ب��ه��م. وق���ال »هناك 
التي  والفعاليات  الحتفالت  من  العديد 
تقام لنا ولكن يجب على القائمني عليها 
الحتياجات  ذوي  ا�شراك  �شرورة  مراعاة 
وفقرات احلفل  منا�سط  كافة  اخلا�سة يف 
اإق��ام��ة احلفل  م��ن  ل��ن��ا  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق 

ب�سكل اأكر«.

 ف��ي��م��ا ط���ال���ب الأه���������الوي ب��ت��ف��ع��ي��ل 
ل���غ���ة ب����راي����ل ب�����س��ك��ل اأك������ر يف اجل��ام��ع��ة 
ب���داي���ة ب��امل��ن��اه��ج وامل����راج����ع، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 
اتفق  كما  ال��ل��غ��ة،  بنف�س  ال��ق��اع��ات  ترقيم 
يف  الكفيفني  زمالئه  بقية  مع  الأه���الوي 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  خدمات  مركز 
لتوفر  عامل  اأو  موظف  توفر  ب�سرورة 
اخلدمات الغذائية وما اإلى ذلك لهم داخل 
امل��رك��ز خ��ا���ش��ة واأن����ه مت اإي���ق���اف ال��وج��ب��ات 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ق��دم��ة م��ن امل��ط��ع��م اجلامعي 
ب��دون �شبب وا���ش��ح، كما ا�شتكى  امل��رك��ز  يف 
مع  والت�سجيل  القبول  عمادة  تعامل  من 
ق�سم  اإل���ى  ق�سم  م��ن  بالتحويل  مطالبته 
اأن يكون هناك تعامل خا�س  وقال »يجب 
م��ع ف��ئ��ة ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة كما 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  معظم  يف  احل���ال  ه��و 
متطلباتهم  وتي�سر  ت�سهيل  ناحية  م��ن 

وحتقيق رغباتهم«.

عالقة وطيدة  
من جهته، اأكد امل�شرف ال�شابق على مركز 
ب��اجل��ام��ع��ة  اخل��ا���س��ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
ال��دك��ت��ور ح�سن ال��داي��ل��ي اأن���ه رغ���م اإن��ه��اء 
عقده اخل��ا���س ب��الإ���ش��راف على امل��رك��ز اإل 
بامل�ستفيدين  وط��ي��دة  ع��الق��ة  تربطه  اأن���ه 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  املركز من  من 
بزيارات تطوعية من فرتة  يقوم  وب��دوره 
اإن��ه��اء عقدي  »مت  وق���ال  للمركز،  لأخ���رى 
ق�سم  ميزانية  يف  عجز  ب�سبب  �سنة  منذ 
الطالب  �سوؤون  بعمادة  والإر�ساد  التوجيه 
ومل مي��ن��ع ذل���ك م��ن زي��ارت��ي لأ���س��دق��ائ��ي 
اإلى  لفتاً  اخلا�سة«،  الحتياجات  ط��الب 
اأن����ه ي��ج��ب ت��ف��ري��غ م�����ش��رف خم��ت�����س على 
هذه  حل��اج��ة  ن��ظ��را  م�ستمر  ب�سكل  امل��رك��ز 
ال��ف��ئ��ة ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ل��الإ���ش��راف 

ومتابعة حالتهم.

واأ�����ش����اف ال���داي���ل���ي »ي���ج���ب ت��وع��ي��ة 
هيئة  واأع�����س��اء  ط��الب  اجلامعة  جمتمع 
ال��ت��دري�����س وم��وظ��ف��ني ب��اأ���س��ال��ي��ب وط��رق 
التعامل مع هذه الفئة، وذلك من خالل 
والتوعوية«،  التدريبية  ال���دورات  اإق��ام��ة 
اأن ف�����س��ل ذوي الإع��اق��ة  اإل����ى  اأ����س���ار  ك��م��ا 
اإعادة  اأمر يجب  املكفوفني  احلركية عن 
بينهم  فيما  اإيجابيات  ل��ه  مل��ا  فيه  النظر 
وت���ب���ادل خ����رات، واأو����ش���ح ال��داي��ل��ي ب��اأن 
هناك فئة من الطالب ممن فقدوا اأحد 
يجب  اإع��اق��ة  لهم  �سبب  مم��ا  اأع�سائهم؛ 
مراعاتهم اأي�ساً ومعاملتهم معاملة ذوي 

الحتياجات اخلا�سة. 

أنواع اإلعاقة الجسدية 
خلل  ب��وج��ود  حت���دث  • ال��ب��دن��ي��ة: 
يف ع��م��ل اجل�����س��م ي��وؤث��ر ع��ل��ى عمله، 
م��ث��ل ال�����س��ل��ل، اأو ف���ق���دان ج����زٍء من 

وتتمثل بحدوث  النف�سية:  اأجزائه. 
ا�شطرابات واأمرا�س نف�شية. 

من  ح��ا���س��ة  ف���ق���دان  • احل�����س��ي��ة: 
نق�س  ح��دوث  اأو  اخلم�س،  احلوا�س 
يف عملها. الذهنية: بفقدان العقل، 

اأو حدوث نق�س فيه. 
اأكرث من نوع  • املركبة: هي وجود 

من الإعاقة يف ال�سخ�س.

أسباب اإلعاقة 
من  تنتقل  ال��ت��ي  ه��ي  ال���وراث���ة:   •
اآخ��ر عن طريق اجلينات  اإل��ى  جيل 
يف  الكرومو�سومات  على  امل��وج��ودة 
اخل���الي���ا اجل�����ش��م��ي��ة، م��ث��ل م��ر���س 

ال�سكري، واإفرازات الغدة الدرقية.
• العوامل البيئية: التي تكون من 
ثالثة  اإلى  وتنق�سم  الإن�سان،  خارج 
اأق�����س��ام ه���ي: ع��وام��ل اأث���ن���اء احلمل 
»م��ا قبل ال���ولدة«: ك��اأن ت�ساب الأم 
الفريو�شات  اأو  الأم��را���س  من  بنوع 

اأثناء احلمل.
• عوامل اأثناء الولدة: تعرث ولدة 
الطفل كو�شعه قبل موعده اأو عدم 

الهتمام بنظافته بعد الولدة.
ال�����������ولدة:  ب����ع����د  م������ا  • ع������وام������ل 
احل��������وادث، والإ�����س����اب����ة ب���اجل���روح، 

وعدم التطعيم.

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 
احل����ق يف ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر وال���س��ت�����س��ارة 
احلق  لديه  املعاق  ال�سخ�س  اإن  الطبية: 
يف معرفة نوع عجزه، عن طريق الك�سف 
الطبي املبكر؛ وذلك من اأجل م�ساعدته 
على تقبل عجزه، وتنمية قدراته، ورمبا 
ي�ستطيع الطب احلد من هذا العجز اإذا 

مت اكت�سافه مبكرا.

الحق في التعليم والتدريب 
الأ�سخا�س  حقوق  اأه��م  م��ن  التعليم  يعد 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، لأن����ه ب��ه��ذا 
التعليم ي�ستطيع العمل، والعي�س بكرامة، 
وال��ت��ف��اع��ل م��ع امل��ج��ت��م��ع، وحت��ق��ي��ق مكانة 
اج���ت���م���اع���ي���ة م���ه���م���ة، ل���ذل���ك ي���ج���ب م��ن��ح 
الأ���س��خ��ا���س ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 
خدمات  توفر  مثل  التعليمية،  حقوقهم 
التدريب املهني، والدخول باأي تخ�س�سات 
يرغبون بها، ودجمهم يف مدار�س الطالب 
ال��ع��ادي��ن وع���دم ع��زل��ه��م، وت��وف��ر الأدوات 
وال����ل����وازم ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال�����س��خ�����س ذو 

الإعاقة للتعلم بطريقة �سحيحة.
احلق يف العمل والكتفاء القت�سادي: 
اخلا�سة  الحتياجات  ذي  لل�سخ�س  يحق 
بهذا  لأن��ه  ع���ادي؛  �سخ�س  اأي  مثل  العمل 
ومواهبه،  ق��درات��ه  �سقل  ي�ستطيع  العمل 
وزي��ادة ثقته بنف�سه، لذلك يجب فتح باب 
هذا  يكون  واأن  الأ�سخا�س،  لهوؤلء  العمل 
الأج��ر  واإعطائه  لقدراته،  منا�سب  العمل 
العاملني،  البقية من  ي�ستحقه مثل  الذي 
العمل،  يف  ل��ه  ال�سحية  الأج����واء  وت��وف��ر 
واإ���س��دار ق��وان��ني دول��ي��ة ت�سمن ل��ه ح�سة 
حم������ددة يف جم������الت ال���ع���م���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال��ت��ي  وامل�������س���ت���ل���زم���ات  الأدوات  وت����وف����ر 

يحتاجها لإمتام عمله.
والرتفيه:  وال�سفر  التنقل  يف  احلق 
لل�سخ�س ذي الإعاقة احلق بالتنقل داخل 
توفر  طريق  عن  وذل��ك  وخارجها؛  بلده 
امل���ن���ح���درات يف ال����ط����رق،  ال��ت��ج��ه��ي��زات يف 
و�سائل النقل املختلفة، ليتمكن من التنقل 
ب��ح��ري��ة، وي��ج��ب على ال��ن��ا���س ع��دم النظر 
اإليهم نظرة حزن ونق�سان، لأن هذا يعود 
اإلى اإجراء  �شلبا على نف�شيتهم، بالإ�شافة 
ة ومنا�سبة لهم يف املباين  ت�سميمات خا�سّ

العامة، وامل�ساكن اخلا�سة بهم.

سعوديون تحدوا اإلعاقة باإلنجازات 
الرياضية والميداليات الذهبية

»الثامن عامليا«، رغم  النخلي  القوى لذوي الحتياجات اخلا�سة هاين  ال�سعودي لألعاب  املنتخب  حقق لعب 
معاناته من »�شلل دماغي«، امليدالية الرونزية يف رمي الكرة احلديدية بعدما حل ثالثا �شمن دورة الألعاب 
الباراملبية »ريو 2016«  التي اختتمت اأخرا. فيما حاز على امليدالية الف�سية يف دورة الألعاب الباراملبية يف لندن 
لفئة  العامل  ثمانية لعبني يف  اأف�سل  »اإعاقة حركية«، من بني  ال�سعودي فهد اجلنيدل  البطل  وج��اء  2012؛ 
النهائي بعدما حل ثانياً  اإلى  الباراملبية. وتاأهل  »T53« يف نهائي �سباق 100 مرت كرا�سي متحركة يف الألعاب 
يف جمموعته التاأهيلية بعد مناف�سة قوية مع 17 بطال عامليا؛ واأنهى الرباع ال�سعودي اأ�سعد �سراحيلي »اإعاقة 
ذهنية« والعربي الوحيد من بني اأف�سل 12 لعبا يف الوثب الطويل، م�ساركته يف البطولة الباراملبية حمققا 
ال�11 يف نهائي الوثب الطويل مل�سافة 5.96 مرت. فيما حققت ال�سعودية للمرة الثالثة على التوايل يف  املركز 

الدورات الأخرة بكني 2008، ولندن 2012، والرازيل 2016 ميداليات اأوملبية.
عبدالرحمن ال�سهراينعاي�س ع�سري عبداهلل ال ملحه

»االحتياجات الخاصة«.. ظاهرة معقدة تحد من إنتاجية المجتمع 
»الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة« م�����س��ط��ل��ح 
يق�سد به الأ�سخا�س الذين يحتاجون 
تعر�شهم  ب�شبب  وتاأهيل  م�شاعدة  اإلى 
مل�����س��اك��ل ���س��ح��ي��ة يف ج����زء م���ن اأج�����زاء 
باإعاقة  اإ�سابتهم  ب�سبب  اأو  ج�سمهم، 

طبية، اأو نف�سية، اأو عقلية. 
ع��ن  م����ا ورد  ب��ح�����س��ب  والإع�����اق�����ة 
العجز  ه��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 
الإن�سان، وع��دم قدرته  به  ال��ذي ي�سعر 
على الن�شاط، وال�شعور بتقييد امل�شاركة 
والأع��م��ال،  املهام  تنفيذ  يف  وال�سعوبة 
ل���ه���ذا ت��ع��ت��ر الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة 
جمتمعنا،  يف  امل��ع��ق��دة  ال��ظ��واه��ر  م���ن 

لأنها حتد من ق��درة الفرد وتقلل من 
اإنتاجيته يف املجتمع. 

حقوق ذوي االحتياجات 
العامة  النقل  و�سائل  تدعيم  تتمثل يف 
واخلا�شة مبقاعد تلّبي قدرات وو�شع 
والبحث  اخل��ا���س��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
لتوفر  وع��م��ل��ي��ة  علمية  م��ع��اي��ر  ع��ن 
وال�سيارات  احل��اف��الت  يف  لهم  الأم���ان 
بع�س  ت��وف��ر  ميكن  كما  وال��ق��ط��ارات، 
بو�شع  املرتبطة  ال��ع��ام  النقل  و���ش��ائ��ل 

ذوي الحتياجات اخلا�سة فقط. 
و�شع تنبيهات �شوتية مرئية عند 

مل�ساعدة  العبور  واأماكن  امل��رور  اإ�سارات 
م�ساكل  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 
ع��ب��وره��م يف  خ���الل  وب�����س��ري��ة  �سمعية 
ال���ط���ري���ق. ت��خ�����س��ي�����س م���ك���ان مل��واق��ف 
ال�����س��ي��ارات اخل��ا���س��ة ب��الإع��اق��ات ���س��واء 

كانت حركية اأم �سمعية اأم ب�سرية. 
والإع���ف���اء م��ن امل��خ��ال��ف��ات امل��ادي��ة 
موقف  اأو  مدخل  توافر  ع��دم  حالة  يف 
����س���ي���ارات خ���ا����س ب�����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
لذوي  العاملي  ال�سعار  ل�سق  اخلا�سة. 
�سياراتهم،  على  اخلا�سة  الحتياجات 
ل��ت��و���ش��ي��ح ن���وع الإع����اق����ة. و���ش��ع ج��ه��از 
العامة، حتى يكون  ال�سيارات  ناطق يف 
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مبثابة خريطة تو�شيحية �شوتية لهم 
ليتعرفوا على مكان �سرهم واجتاهه. 
واإع���ط���اء ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 
ف��ر���س��ة ل��ل��ت��دري��ب وق���ي���ادة ال�����س��ي��ارات 

اخلا�سة بهم. 
وجت����ه����ي����ز الأم�������اك�������ن وامل�����راف�����ق 
واحلدائق  والأر�سفة  واملباين  العامة، 
ب���الأ����س���ل���وب ال������ذي ُي���ن���ا����س���ب ح���اج���ات 
وق����درات ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، 
الإ�سارات  الكتابة بجانب  فمثاًل مُيكن 
الإ�سارات وحدها ل تكفي  العامة، لأن 
م�ساكل  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 

�سمعية.

الدكتور ح�سن الدايلي
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مواهب طالبية

أسماء آل رباط: موهبتي في التصاميم 
والطباعة باتت مصدر دخل

كريمة سالم

ك�سفت الطالبة بق�سم اللغة الإجنليزية 
بكلية العلوم والآداب يف حمايل ع�سر، 
والت�سميم  اليدوية  بالأ�سغال  املوهوبة 
رب���اط،  اآل  حم��م��د  والطباعة، اأ�شماء 
اأن����ه����ا دجم�����ت ب����ني ح��ب��ه��ا ل��ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 
وموهبتها يف الأ�سغال اليدوية، يف خلق 
م�سدر دخل لها، حيث افتتحت متجرا 
اإل���ك���رتون���ي���ا ي��ع��ن��ى ب��ال��ت��وزي��ع وت��غ��ل��ي��ف 
من  ت�ستقبل  كما  والت�ساميم،  الهدايا 

خالله، طلبات املتابعني.

منذ متى اكت�سفت موهبتك
يف الت�سميم والطباعة وغريهما؟

منذ طفولتي واأنا اأحب الأ�سغال اليدوية 
وا�ستخدام الكمبيوتر، فوثقت هذا احلب 
اأ�سبحت اأ�سنع الهدايا  ح��ت��ى  وط���ورت���ه 
ل���ق���ري���ب���ات���ي و�����س����دي����ق����ات����ي، وع���ن���دم���ا 
وتطوير  اهتمامي  يل،  �سديقة  لحظت 
ن��ف�����ش��ي، ع��ر���ش��ت ع��ل��ّي ف��ك��رة ف��ت��ح متجر 
فيه  واأ�ستقبل  موهبتي  اإلكرتوين يخدم 
فنفذت  لت�سميمها،  الآخ���ري���ن  ط��ل��ب��ات 
واأطلقت  ودعمهم  اأهلي  مبوافقة  الفكرة 

على املتجر ا�سم الزهرة الوردية.

واأن��������ا ب�����س��ك��ل ع�������ام، اأه����ت����م ب��ال��ت�����س��م��ي��م 
اليدوية  الأ���س��غ��ال  يف  والعمل  والطباعة 

وتن�سيق الهدايا والتوزيعات.
 

من وقف اإلى جانبك
كداعم لك يف اجلامعة؟

حظيت بكل الدعم والت�سجيع والهتمام 
والثناء من قبل اأ�ساتذتي يف ق�سم اللغة 

الإجنليزية، وعركم اأ�سكرهم جميعا.

هل �سبق لك امل�ساركة
يف اأي من املعار�ض خارج الكلية؟

معار�س  اأي  يف  امل�����ش��ارك��ة  يل  ي�شبق  مل 
اأو ف���ع���ال���ي���ات، وذل�����ك ل���ك���وين م���ا زل��ت 
ط��ال��ب��ة ج��ام��ع��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا ال��رتك��ي��ز اأول 
اأنني  يعني  ل  ذل��ك  لكن  درا�ستها،  على 
�ساأ�سجل  اإلى ذلك، وب��اإذن اهلل  اأطمح  ل 

ح�سوري عقب تخرجي.

ما العوائق التي واجهتك؟
م�����س��اك��ل  ت���واج���ه���ن���ي  مل  الآن   ح���ت���ى 
توجد  ولكن  عوائق،  ت�سميتها  اأ�ستطيع 
من  وبف�سل  ال�سغرة،  امل�ساكل  بع�س 
اهلل ودع����م م���ن ه���م ح����ويل، جن��ح��ت يف 

تخطيها.

اأعمال  وينتج  الأف��ك��ار،  فيه، ويخلق 
جديدة.

هل تعتمدين على هذا امل�سروع 
ال�سغري كم�سدر دخل لك؟

ن���ع���م، واأح����م����د اهلل ال�����ذي ب�����ارك يل 
هذا  من  العائد  اأ�ستخدم  حيث  فيه، 
امل�����س��روع يف دع��م��ه وت���ط���وي���ره، ف��اأن��ا 
اأطمح اإلى املزيد والكثر فيما يخ�س 
ه���ذا اجل��ان��ب، و���س��اأع��م��ل ع��ل��ى جعله 

اأكر من كونه متجرا اإلكرتونيا.

مب تن�سحني بنات جيلك؟
ولي�س  ال��ب��ن��ات  ل��ك��ل  ع��ام��ة  ن�سيحة 
يبحثن  اأن  وه��ي  ف��ق��ط،  جيلي  ب��ن��ات 
عن مواهبهن املدفونة، ويعملن على 
ت��ط��وي��ره��ا وحت��وي��ل��ه��ا اإل����ى م�����س��روع 

�سغر �سي�سبح غدا م�سروعا كبرا.
كما اأطالبهن بالثقة يف اأنف�سهن 
األ  والأه�������م،  ب��ال��غ��د،  ي��ت��ف��اءل��ن  واأن 
ل  واأزي��د:  اهتماما،  املحبطني  يعرن 
جتعلن الدرا�سة اأو عدم وجود الوقت 
العلماء  اأن  الكايف ع��ذرا، لكن تذكرن 
 24 ل��دي��ه��م  مثلنا  ك��ان��وا  وال��ع��ب��اق��رة 

�ساعة فقط يف يومهم.

هل التحقت بدورات
لتطوير موهبتك؟

اأقدم  باأي دورة، ومع ذلك  األتحق  مل 
دورات بهدف ن�شر الفائدة، اآملة يف اأن 
اأكون �سببا يف فتح باب رزق لأحدهم.

كيف توفقني بني موهبتك
ودرا�ستك؟

اأ�سنع،  مل��ا  وح��ب  مبوهبة  ب���داأ  �سغلي 
�سغلي  بني  التوفيق  ا�ستطعت  لذلك 
ودرا���ش��ت��ي، م��ن خ���الل و���ش��ع ج��دول 
زبائني،  مع  مواعيد  برتتيب  من�سق 
اأخ�س�س  ال��درا���س��ي  الأ���س��ب��وع  ف��اأي��ام 
اأو �ساعتني من يومي.  ل�سغلي �ساعة 
واأك������ر�������س وق����ت����ي يف ع���ط���ل���ة ن��ه��اي��ة 

الأ�سبوع له.

من اأين ت�ستوحني الأفكار
يف ت�ساميمك؟

اأق����ت����ب���������س اأف����ك����ارا م�����ن الإن�����رتن�����ت، 
منها  واأ�سنع  فكرة  من  واأجمع اأكرث 
ف���ك���ره ت�����س��م��ي��م ج����دي����د، وال���ع���ام���ل 
الإب����داع ب����اع����ت����ق����ادي  ال���رئ���ي�������س���ي يف 
ه����و ح����ب ال���������س����يء، ف���ع���ن���دم���ا ي��ح��ب 
ال�سخ�س �سيئا ما فمن املوؤكد �سيبدع 

السواط: الرسم ينقلني
من عالمي الحزين إلى السعيد

هادي الشهراني 

الإداري���ة  العلوم  بكلية  الطالب  ي��وؤك��د 
وامل��ال��ي��ة، وليد ال�����ش��واط، اأن��ه دائ��م��ا ما 
ي��ق��وم ب��ال��ر���س��م ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ح��زي��ن��ا، 
اأن��ه يجد يف ذلك متنف�سا كبرا  مبينا 
له، م�سرا اإلى اأن ابتعاده عن املجتمع 
الذي يحيط به فرتات طويلة، ي�ساعده 
يف اخل���������روج ب���ع���م���ل ج����ي����د. وي��ك��ت��ف��ي 
الب�شيطة  الأع���م���ال  ببع�س  ال�����ش��واط 
وحبه  درا���س��ت��ه  ب��ني  التوفيق  ع��ن  بحثا 

للر�سم.

ماذا ميثل لك الر�سم؟ 
يف ال���ب���داي���ة وك�����اأي ����س���اب، ب��ح��ث��ت عما 
ي�سغلني، ويجدد يومي وحياتي ب�سفة 
ال��ر���س��م  اأن  اأك��ت�����س��ف  اأن  ق��ب��ل  ع���ام���ة، 
من  ينت�سلني   بل  ويفرحني،  ي�سعدين 

عاملي احلزين، وي�ستبدله �سعادة.

متى بداأت الر�سم؟ 
اإثر موقف قدمي، رمبا  ب��داأت  موهبتي 
اأ���س��ي��اء كانت  ث���ورة  ال�سبب يف  ك��ان ه��و 
�ساكنة بداخلي، ووجدت اأن امل�ساعر قد 
احلزن  ه��ذا  اأ�سنع  حينما  اأجمل  تكون 
ب����األ����وان واأح����ك����ي م��ع��ان��ات��ي ل��ل��وح��ات، 
اأح��زاين  م��ن  تكون  م��ا  غالبا  ور�سومي 
وواقعي، ونادرا ما اأحاول م�ساركة عمل 
احتكاكي  عدم  يكون  وقد  املجتمع،  مع 

بكثر من النا�س، ال�سبب يف ذلك.

اآخر م�ساركة واأهم اأعمالك؟ 

يف  املقبل  الأرب��ع��اء  �ساأقدمه  اآخ��ر عمل 
م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س، ح��ي��ث ت��وج��د اأغ��ل��ب 
اأع���م���ايل ح��ال��ي��ا. اأم����ا اأه����م ل��وح��ة يل، 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  للملك  فكانت 
مبدينة دبي، فرحيل امللك عبداهلل كان 
10�سنوات  اآخ��ر  يف  �سمعته  خر  اأ�سعب 

من حياتي.

ما الو�سيلة التي ت�ستخدمها
لن�سر اأعمالك؟ 

كان  لطامل���ا  معين���ة،  و�سيل���ة  توج���د  ل 
املب���دع واملجته���د يج���د ن�سيب���ه، ورمب���ا 
ان�سغ���ايل بدرا�ست���ي وال�سف���ر امل�ستم���ر، 
والقتن���اع  الكتف���اء  عل���ى  اأج���راين 

بالقليل يف الفرتة احلالية.

تطلعاتك امل�ستقبلية
يف جمال الر�سم؟

ناأمل، اأنا وطاقم من ال�سباب وال�سابات 
مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وخم��ت��ل��ف 
امل���واه���ب، يف ���س��ن��ع م��ك��ان ج��م��ي��ل ل��ن��ا، 
ن�ستطيع من خالله اإبراز  مواهبنا، بل 

ويدفعنا لتنمية وتطوير ما منلك.

م�ساحة خالية..
ماذا �سرت�سم فيها؟ 

الت�سكيلي  الفنان  لدى  يكون  ما  غالبا 
وهنا  داخله،  املخباأة  العاطفة  من  ن��وع 
ع��ن��ه��ا ومعرفتها  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ب 
لوحة  اإل���ى  ترجمتها  ث��م  وم���ن  ج��ي��دا، 
اأمامها  ال��واق��ف��ني  ع��ق��ول  جت��ذب  فنية 

اإلى م�سافات بعيدة من اخليال.
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أرنولد جوزيف توينبي
اأم��ة  ت��واج��ه  عندما  احل�����س��ارات  »تن�ساأ 
من الأم��م حتد يهدد كيانها فتواجهه 
حلب  ا�ستجابة  م�ساعف  جهد  ب��ب��ذل 

البقاء«.
وت��ف��ت��ق��ر ع�����دد م����ن ال�������دول اإل����ى 
اإلى  النتفا�شة وحتدى كل من ي�شعى 
اإ�شعافها عن تطوير قدراتها يف جميع 

املجالت.
ويف امل��م��ل��ك��ة ن��ع��ي�����س ح��ال��ي��ا ف��رتة 
حت���ول وان��ت��ف��ا���ش��ة ���ش��د ك��ل م��ن ح��اول 
واخل���ارج.  ال��داخ��ل  يف  منها  النتقا�س 
وه������ذا م����ا ذك������ره »اآرن�����ول�����د ت��وي��ن��ب��ي« 
  )1975-1889(  Arnold Toynbee
يف ن��ظ��ري��ت��ه ال���ت���ي ���س��م��اه��ا »ال��ت��ح��دي 
وال���س��ت��ج��اب��ة«، وه��ي نظرية ن�����س��اأت يف 
بدرا�سة  املعنونة  التاريخية  مو�سوعته 
للتاريخ، وتقع يف 12 جملدا، حيث اأنفق 

توينبي 41 عاما يف تاأليفها.

محاربة الفساد
ح��ي��ن��م��ا ت�����س��اه��د ال����ق����وة يف م��واج��ه��ة 
ال��ف�����س��اد ال���داخ���ل���ي ت��الح��ظ ال��ت��ح��دي 
غ��ر امل�����س��ب��وق ل��ي�����س يف امل��م��ل��ك��ة ب��ل يف 
اأن هنالك �سرعة ل ميكن  العامل، كما 
مع  توازيا  مالحقتها  للمحللني  حتى 
ون�ساهد  ن���رى  اإذ  ال�����س��ري��ع��ة،  التنمية 
ال��ع��امل مب�ستقبل  الت��ف��اق��ي��ات مت��ط��ر 

مزدهر حتمله قيادة �سابة وفكر حديث 
توازيا اأي�سا مع تقليم بل وق�س اأيدي 
باأمن  امل�سا�س  كل من  ت�سول له نف�سه 

اململكة، وحينها نقول انتف�س الأ�سد.

تفسير نظرية التحدي 
واالستجابة 

ُي�ف�ّسر توينبي ن�سوء احل�سارات الأولى، 
املنقطعة«  »احل�سارات  ي�سميها  كما  اأو 
من خالل نظري�ته ال�سهرة اخلا�سة ب� 
»التحدي وال�ستجابة«، التي ا�ستلهمها 
وجه  وعلى  ال�سلوكي،  النف�س  علم  من 
 Carl »اخل�����س��و���س م���ن  »ك�����ارل ي���ون���غ
اإن  ي��ق��ول  ال���ذي   )1961-1875(  Jung
الفرد الذي يتعر�س ل�شدمة قد يفقد 
توازنه لفرتة ما، ثم قد ي�ستجيب لها 

بنوعني من ال�ستجابة:
• ا�ستجابة �سلبية: النكو�س اإلى 

املا�شي ل�شتعادته والتم�شك به 
تعوي�سا عن واقعه املر، في�سبح 

انطوائيا.
• ا�ستجابة اإيجابية: َتق�ب�ل 

ال�شدمة والعرتاف بها، ثم 
حماولة التغلب عليها، فيكون يف 

هذه احلالة انب�ساطيا.

االنتقال إلى مرحلة اإلبداع
ي��ت�����س��اءل: مل�����اذا ت���در����س ج��ام��ع��ة مثل 
»ه����ارف����رد« الأم���رك���ي���ة يف م��ن��اه��ج��ه��ا 
الإداري�������ة ط���رق »ع��م��ر ب���ن اخل���ط���اب«، 
واإدارة  الدولة  اإدارة  يف  عنه،  اهلل  ر�شي 
الأزم��ات واحل��روب، يف الوقت ال��ذي ل 
امل�سلمني  اأدن��ى فكرة لدى  يوجد حتى 
ع��ن ت��ل��ك امل���ه���ارات، ب��ل ح��ت��ى اإن��ه��م مل 

يجعلوه علما يدّر�س؟
ول���ع���ل ه�����ذه ال���ن���ظ���ري���ة مت��ث��ل��ت 
التي  احل��دي��ث��ة  اليابانية  ال��دول��ة  يف 
مل�ستقبلها  وخططت  عيوبها  در���س��ت 
ال��ذري��ة  القنبلة  دم���ار  م��ن  وان��ت��ق��ل��ت 
اإلى ما هي عليه اليوم من الإبداع يف 

ال�سناعة واملعرفة.

الوسيلة الذهبية
يرى توينبي يف نظريته اأنه كلما ازداد 
ال�ستجابة  ق��وة  ت�ساعدت  التحدي 
حتى ت�سل باأ�سحابها اإلى ما ي�سميه 
تتلخ�س  التي  الذهبية«  »الو�سيلة  ب� 
ت��ق��وم مب��واج��ه��ة  ح�����س��ارة  اأي  اأن  يف 
ال�ستجابات  م��ن  ب�سل�سلة  التحدي 
ناجحة  غ��ر  اأح��ي��ان��ا  تكون  ق��د  التي 
يف مواجهة التحديات التي تعرت�س 
ولكن  واحل�����س��ارة،  النه�سة  ط��ري��ق 
املتنوعة  املحاولت  وكرثة  بالتحدي 
النموذجي  اإل��ى احلل  الأم��م  تهتدي 
اإل���ى النه�سة  ال���ذي ي��ق��وده��ا ب��اأم��ان 
واحل�سارة، وتكون بذلك قد و�سلت 

اإلى الو�سيلة الذهبية.
ول��ع��ل م��ا ك��ان��ت ت��ع��ان��ي��ه ال���دول 
ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة ه��ي م�سكلة 
عن  العجز  حيث  الفا�سلة،  احل��ل��ول 
الو�سيلة  اإل��ى  بها  ت�سل  اأف��ك��ار  ولدة 
ال��ذه��ب��ي��ة، ف��ال���س��ت��م��رار يف الأخ����ذ 
ب��ال��و���س��ائ��ل امل��ج��رب��ة غ���ر امل��ج��دي��ة 
ميث�ل الدوران حول النف�س، بينما لو 
الأم��ة طرقا جديدة حلققت  جربت 
التغير املن�سود، فقط يتطلب الأمر 
اجل��راأة على طرق الأب��واب اجلديدة 
الكتفاء  وعدم  التحديات  ومواجهة 

بالو�سائل املجربة �سابقا.
يقول »روبرت �سولر« اأف�سل اأن 
اأ�ستمر  اأن  على  واأجن���ح  راأي���ي  اأغ���ر 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ن��ف�����س��ه��ا واأف�������س���ل«. 
»فقط  ديفين�سي«،  »ليوناردو  ويقول 
نتعلم  اأن  ن�ستطيع  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ر 
»اأن  اأدي�سون  توما�س  وي��رى  �سيئا«. 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ف��ا���س��ل��ة يف 
احلياة تكون عندما ل يدرك النا�س 
اأن���ه���م ك���ان���وا ق��ري��ب��ني م���ن ال��ن��ج��اح 
اأدي�سون  ويعلق  ا�ست�سلموا«.  عندما 
ع��ل��ى جت��ارب��ه ال��ك��ث��رة »اأن����ا مل اأق��م 
ب���األ���ف جت��رب��ة ف��ا���س��ل��ة، ب���ل ت��ع��رف��ت 
على األ��ف طريق ل ي��وؤدي اإل��ى احلل 

ال�سحيح«.
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»التحدي واالستجابة«..
نظـرية تفسر عوامل 

النهضة والنجاح

نظريات علمية

اليابان.. عندما تجاهلت االنتقام
مل ت��ف��ك��ر يف الن��ت��ق��ام ول��ك��ن��ه��ا اآث���رت 
ال����ب����ن����اء، ان���غ���م���ا����س���ه���م ب���ال���ت���ف���ك���ر يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��غ��ل��ه��م ع���ن ال��ت��ف��ك��ر يف 
امل��ا���ش��ي؛ اإن��ه��ا ال��ي��اب��ان ال��ت��ي اأ�شبحت 
اآ�سيا  القوة امل�سيطرة يف منطقة �سرق 
وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ، مم��ا دف��ع بعجلتها 
القت�سادية اإلى الأمام ب�سرعة فائقة، 

وحتولت اإلى امراطورية عظمى.
ول����ع����ل ال���ن���ق���ل���ة ال���ن���وع���ي���ة ال��ت��ي 
التاريخ  يف  ال��ي��اب��اين  ال�سعب  اأح��دث��ه��ا 
املعا�سر، تعد منوذجا يحتذى به من 

قبل �سعوب العامل .
 72 الذكرى  اليابان حتيي  هاهي 

اأول هجوم نووي يف العامل  عاما على 
يف  ال��واق��ع��ة  على هرو�سيما، املدينة 
ج��ن��وب ال���ب���الد ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��ى م��واق��ف 
متناق�سة من ق�سية الأ�سلحة الذرية.
اأي����دت  اأن  ب��ع��د  ال���ذك���رى  وت���اأت���ي 
القوى  مواقف  املا�شي  ال�شهر  اليابان 
وفرن�سا  بريطانيا  ال��ك��رى،  النووية 
وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة، ب��ع��دم ال��ت��وق��ي��ع 
حتظر الأ�سلحة  دول��ي��ة  معاهدة  على 
الدولة  ه��ي  اليابان  اأن  كما  ال��ن��ووي��ة. 
ال���وح���ي���دة يف ال���ع���امل ال���ت���ي ت��ع��ر���ش��ت 

لهجوم نووي، وذلك يف 1945. 
اآب��ي  �سينزو  ال���وزراء  رئي�س  واأك���د 

ن�سب  حديقة  يف  ال�سنوية  املرا�سم  يف 
تاأمل  اليابان  اأن  لل�سالم،  هرو�سيما 
ال��دف��ع نحو ع��امل خ��ال م��ن الأ�سلحة 
النووية بطريقة ميكن جلميع الدول 

التفاق عليها.
وقال »بالن�سبة لنا، كي ندفع حقا 
نحو عامل خال من الأ�سلحة النووية، 
ال��دول النووية  نريد م�ساركة من كل 

وغر النووية«.
مبا�شرة  الإ����ش���ارة  دون  واأ����ش���اف 
اإل���ى امل��ع��اه��دة ال��دول��ي��ة »ب��ل��دن��ا ملتزم 
بالت�سجيع على اإحراز تقدم نحو اإزالة 

الأ�سلحة النووية«.

اأرن�����ول�����د ج����وزي����ف ت���وي���ن���ب���ي م�����وؤرخ 
اأبريل 1889 يف   14 ول��د يف  بريطاين 
لندن وتويف يف 22 اأكتوبر 1975. اأهم 
للتاريخ«  »درا���س��ة  مو�سوعة  اأع��م��ال��ه 
وه���و م��ن اأ���س��ه��ر امل���وؤرخ���ني يف ال��ق��رن 
الع�سرين. ن�ساأ بني والدين متعلمني، 
ك��ان وال��ده موظفا، اأم��ا وال��دت��ه فقد 

ح�سلت على الإجازة يف التاريخ.
ي��ع��ت��ر ت��وي��ن��ب��ي اأح������دث واأه����م 
م����وؤرخ ب��ح��ث يف م�����س��األ��ة احل�����س��ارات 
ب�����س��ك��ل م��ف�����س��ل و����س���ام���ل و����س���ام���ل، 
ول����س���ي���م���ا يف م���و����س���وع���ت���ه  »درا�����س����ة 

للتاريخ«.
اه�����ت�����م ت����وي����ن����ب����ي ب����احل���������س����ارة 
الالتيني  الأدب���ني  ودر����س  الهيلينية، 
واليوناين يف جامعة اأك�سفورد )1907-
ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال���ل���غ���ات  واأت����ق����ن   ،)1911
وال��ي��ون��ان��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة والأمل���ان���ي���ة 
واأمل  احلديثة  واليونانية  والإيطالية 

بالرتكية والعربية.

ُعني يف جامعة لندن اأ�ستاذا للدرا�سات 
البيزنطية والإغريقية )1919-1924(، ثم 
�سار مديرا للمعهد امللكي لل�سوؤون الدولية 
يف لندن )1925-1946(. �سافر حول العامل 
الأوربية  الكثري من اجلامعات  وحا�شر يف 

والأمريكية.

الحضارة اإلسالمية
باقية  الإ���س��الم��ي��ة  احل�����س��ارة  توينبي  ع���ّد 
تيار  يجرفها  ول��ن  اجل��وه��ر،  و�سليمة  حية 
احل�������س���ارة ال��غ��رب��ي��ة، ول����ن ت��ت��ح��ج��ر، على 
الرغم من ا�ستعمارها والنكبات التي حلت 
بها، لأنها متلك مقومات بقائها كالت�ساق 

بني الفكر والعمل من حيث امل�ساواة.
اأما يف احل�سارة الغربية، فقد واجهها 
وح��ل��ل��ه��ا وح��ا���س��ب��ه��ا واأ����س���ف لع���ت���داء ه��ذه 
خراتها،  ون��ه��ب  ال�سعوب  على  احل�����س��ارة 
والعلمية،  احل�سارية  اإجن��ازات��ه��ا  وانتحال 
التعاي�س  ب��دًل من  عليها  التعايل  ثم  ومن 

معها.

القضية الفلسطينية
ُع�����رف ت��وي��ن��ب��ي مب��واق��ف��ه احل����رة، 
وت����اأي����ي����ده ل���ل���ح���ق���وق امل�������س���روع���ة، 
ودفاعه النزيه عن عدالة الق�سايا 
الق�سية  راأ����س���ه���ا  وع���ل���ى  ال��ع��رب��ي��ة 

الفل�سطينية.
ق�����ال ل��ل�����س��ف��ر الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
بكندا: »اإنكم تطالبون بحق اليهود 
بالرغم  فل�سطني  اإل���ى  ال��ع��ودة  يف 
عام  فل�سطني  يف  يكن  مل  اأن���ه  م��ن 
1935 �سكان يهود، ومعاملة اليهود 
للعرب يف فل�سطني م�سابهة ملعاملة 
ال��ن��ازي��ة ل��ل��ي��ه��ود يف اأث���ن���اء احل��رب 

العاملية الثانية«.
ال��ف��راغ  اأوق�����ات  م�سكلة  وع���ن 
التي اأوجدتها التكنولوجيا، والتي 
�سغلته، فقد راأى اأن حلها يكمن يف 
النظام التعليمي الذي ي�سجع على 
وتنمية  اجل��م��ايل-ال��ث��ق��ايف،  النمو 

الطاقات الروحية.
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عبد اهلل زارب

بن  حم�سن  نا�سر  حامد  الروفي�سور  اأك��د 
البرتول  تكرير  هند�سة  مقرر  اأن  هرهره 
العا�سر  امل�ستوى  يف  ُي��دّر���س  وال��ك��ي��م��اوي��ات 
ب��ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف ك��ل��ي��ة 
الهند�شة، ويهدف اإلى اأهداف منها ما يلي:
• م��ع��رف��ة ن��ظ��ري��ات ت���ك���ٌون ال��ب��رتول 
وهجرته والأحوا�س الر�شوبية احلاوية له.
للنفط  ال���ش��ت��ك�����ش��اف  ط����رق  ف��ه��م   •

والغاز.
• التعرف على طرق احلفر والإنتاج 

للنفط اخلام.
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة  ال�����رتاك�����ي�����ب  ف����ه����م   •
واخل���������������وا����������������س ال������ف������ي������زي������ائ������ي������ة 

والفيزيكوكيميائية.
• ك�سب مهارات الفح�س والت�سنيف 
وال��ت��ق��ي��ي��م ل��ل��ن��ف��ط وم��ن��ت��ج��ات��ه وف��ق 

املعاير العاملية.
العمليات  تطبيق  مهارات  اكت�ساب   •
ال��ت�����س��ف��ي��ة وال��ت��ك��ري��ر ل��ل��ن��ف��ط اخل���ام 

وم�ستقاته.
البرتوكيميائية  العمليات  معرفة   •
التحويلية للم�ستقات النفطية وطرق 

التح�سني والتك�سر.
• اك��ت�����س��اب م���ه���ارة ع��م��ل��ي��ات اخل��ل��ط 
املقيا�س  متطلبات  وف���ق  والتح�سني 

العاملي.

مفردات المقرر
• اأ����ش���ل ال����ب����رتول وط�����رق ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
والإن�����ت�����اج: ال���ن���ظ���ري���ات ال��ع�����س��وي��ة وغ��ر 
الأحوا�س  النفط،اأنواع  اأ�شل  يف  الع�شوية 
ال��ر���ش��وب��ي��ة، ط���رق ال���ش��ت��ك�����ش��اف ك��ال��ط��رق 
واجليوفيزيائية  واجليولوجية  املبا�سرة 
وتقدير  ا�شتك�شاف  اآب��ار  واجليوكيميائية، 
البرتول واآبار الإنتاج، طرق احلفر، اأجهزة 
اأ���س��ال��ي��ب  الآب�����ار،  احل��ف��ر، ع��م��ل��ي��ات تغليف 
فيها  مبا  وال�سطناعية  الطبيعية  الإنتاج 

ال�ستخراج الثاين والثالث للنفط. 
• اخل����وا�����س ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة، 
الرتكيبات الكيميائية وتو�سيف املجموعات 
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة وال��اله��ي��دروك��رب��ون��ي��ة 
ه��ذه  ت��اأث��ر  وم�ستقاته،  ل��ل��ب��رتول  امل��ك��ون��ة 
املنتج،  اأو  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى ج���ودة  امل��ج��م��وع��ات 

اجل��ودة  وفحو�سات  الفيزيائية  اخل��وا���س 
اأو  ك��م��ح��روق��ات  وم�ستقاته  اخل���ام  للنفط 
زي�����وت ت��زل��ي��ق، ح���وال���ى 29 ف��ح�����س ج���ودة 

وخا�سية.
• ط����رق ت�����س��ن��ي��ف وت��ق��ي��ي��م اأن������واع ال��ن��ف��ط 
الكيميائي  كالت�سنيف  وم�ستقاتها  اخل��ام 
وال��ف��ي��زي��ائ��ي واجل����غ����رايف وم���ق���ارن���ة نفط 

اململكة بالنفط العاملية و�سلة اأوبك.
للنفط  وال��ت��ك��ري��ر  ال��ت�����س��ف��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات   •
وامل��ي��اه  الأم����الح  ن��زع  كعمليات  وم�ستقاته 

»هندسة تكرير البترول والكيماويات«..
مقرر يدرس طرق استكشاف النفط والغاز

هل سيتم االستغناء عن النفط الخام؟
ل��ق��د مت ت������داول ا����س���م ال��ن��ف��ط ال�����س��خ��ري 
كثرا يف الفرتة الأخرة بو�سائل الإعالم، 
واأح���������دث ����ش���ج���ة ب����ني ال��������دول امل�������ش���درة 

وامل�ستوردة للنفط.
ال�شخري  النفط  نتعرف على  لهذا دعونا 
ال����ذي ي��ع��د  م���ن اأن�����واع ال��ن��ف��ط اخل��ف��ي��ف، 
يف  ال��ك��روج��ني  م���ادة  تر�سبات  م��ن  وينتج 
اإلى  احل��رارة  بفعل  تتحول  التي  ال�سخور 
اخلام  النفط  بينما  هيدروكربوين،  �سائل 
�سائلة  هيدروكربونية  م��واد  الأ�سل  يف  هو 
النفط  ويعتر  الأر����س،  باطن  يف  تتواجد 
ال�������س���خ���ري ب���دي���ال ل��ل��ن��ف��ط اخل�������ام، وه���و 
والغاز  الرملي  النفط  ع��ن  اأي�سا  يختلف 

+ 
ق
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ا�ستخراجه تكون  اأن عملية  اإل  ال�سخري، 
ذات كلفة عالية ن�سبة اإلى النفط اخلام .

اأن ل��ل��م��ل��ك��ة امل����ب����ادرة دائ���م���ا يف  ك��م��ا 
قال  لذلك  املتجددة؛  الطاقة  عن  البحث 
اإن  النعيمي  علي  ال�سعودي  البرتول  وزير 
اململكة تركز على م�سادر الطاقة املتجددة، 
العاملي  القت�ساد  حلقبة  حت�سرا  وذل��ك 
ال�ستغناء  ا�ستبعد  اأن��ه  اإل  النفط،  بعد  ما 
عن الوقود الأحفوري خالل خم�سني عاما 
النعيمي، على هام�س  على الأقل. واأ�شاف 
تتمتع  ال�����س��ع��ودي��ة  اأن  ب��رل��ني،  يف  م��وؤمت��ر 
ب��ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���س��ب��ة ج���دا ل��ل��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، 
م�سرا اإلى الدرا�سات التي جتريها اململكة 

مقررات دراسية

المقرر: هندسة تكرير
البترول والكيماويات

أستاذ المقرر: البروفيسور
حامد ناصر محسن بن هرهر

القسم: الهندسة الكيميائية
الكلية: كلية الهندسة

وال���روا����س���ب والأك���ا����س���ي���د ون�����زع ال��ك��ري��ت  
وال���ت���ق���ط���ر اجل�������وي وال�����ف�����راغ�����ي، ون����زع 

الأ�سفلت
البرتوكيميائية  التحويلية  العمليات   •
ك���ع���م���ي���ات ال��ت��ح�����س��ني امل���ح���ف���زة ل��ل��ب��ن��زي��ن 
والأزم�������رة والأل���ك���ل���ة وال��ب��ل��م��رة وامل��ع��اجل��ة 
وعمليات  املحفز  والتك�سر  بالهيدروجني 

اإنتاج فحم الكوك.
• اإنتاج زيوت التزليق: العمليات التقليدية 
كال�ستخال�س مبذيب ونزع ال�سمع مبذيب 

الطبيعي.  ب��ال��َط��َف��ل  النهائية  والت�سفية 
ال��ع��م��ل��ي��ات احل���دي���ث���ة ك��ع��م��ل��ي��ات امل��ع��اجل��ة 
العطريات  لت�سبيع  املحفز  بالهيدروجني 
واإلغائها  ال�سمعية  امل��واد  وتك�سر  واإلغائها 

والت�سفية النهائية.
• ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ع���م���ل���ي���ات اخل����ل����ط  وف���ق 
م���ت���ط���ل���ب���ات ال���������س����وق ل���ك���ل م������ن: ب��ن��زي��ن 
امل��ح��رك��ات، وك��رو���س��ني ال��ط��ائ��رات، ووق���ود 
ال���دي���زل، وزي�����وت ال��ت��زل��ي��ق، م���ع اإ���ش��اف��ات 

حت�سني اجلودة.

�سبيل  يف  اأخ��رى  ودول  ال�سعودية  العربية 
ال��ت��ح��ول م��ن ال��ن��ف��ط وال��غ��از اإل���ى م�سادر 

الطاقة املتجددة.
وب���ح�������س���ب وك�����ال�����ة ب����ل����وم����رغ، ف�����اإن 
ال�����س��ع��ودي��ة ت�سعى ل��رتك��ي��ب م��ا ي��ع��ادل 54 
بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م��ن  غ��ي��غ��اواط 
مبادرة   2030 روؤي��ة  فلي�ست  اإذا   .2040 ع��ام 
���ش��رورة  ه��ي  واإمن����ا  للتغري  ف��ق��ط  �شبابية 
ق�����س��وى ل��ي�����س ل��وط��ن��ن��ا ب���د م��ن��ه��ا اإن ك��ان 
العاملي  الرتبع على عر�س القت�ساد  يريد 
ل��ه دور م��ه��م وم��وؤث��ر فيه،  ي��ك��ون  اأو ح��ت��ى 
فال�ستغناء عن النفط قادم حتى ولو كان 

بوقت لي�س بالقريب. 

مراجع يشملها المقرر
1( اخلوا�س والت�سنيف والتقييم للنفط ومنتجاته، الدكتور حامد نا�سر بن هرهره، 2011.

ال�سبكة العنكبوتية  )2
 3( Petroleum Refining Technology and Economics، 4th  ed،
J. H. Gary، G. E. Handwerk، 2001
4( Thermal and Catalytic Processes in Petroleum Refining،
Serge Raseev، 2003.
5( Petroleum Refinery Engineering، W.L. Nelson،. 4thed، 1956.
6( Refining Process Handbook، Surinder Parakash، 2003.
7( Drilling Well Completion،
Carl Gatlin، 2006.

بطاقة
ج��ام��ع��ة   ،1999 دك������ت������وراه   •
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

والتعدين.
م��ن    ،1993 م���اج�������س���ت���ر   •
امل��ع��ه��د ال���ع���ايل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الكيميائية.
م���ع���ه���د   1988 دب���������ل���������وم   •
�سوفيا،  ل��الأج��ان��ب،  الهند�سة 

بلغاريا. 
• الرتبة العلمية: اأ�ستاذ دكتور 

منذ عام 2012.
الهند�سة  يرتاأ�س حاليا ق�سم   •
الكيميائية بجامعة امللك خالد.

الأبحاث يف  ن�سر له ع�سرات   •
جمال تخ�س�سه.

• ي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ت��ع��ري��ب 
املقررات التخ�س�سية للهند�سة 

الكيميائية.
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صالون آفاق

د. آل جاللة: فترة الدراسة الجامعية فرصة
لبناء الذات واكتساب مهارات الحياة

مشهور العمري

النف�سي بكلية  اأكد الأ�ستاذ بق�سم الطب 
امللك  بجامعة  الطبية  وامل��دي��ن��ة  ال��ط��ب 
خالد الدكتور بندر اآل جاللة اأن الطب 
، ويهتم  ال��ط��ب  ف���روع  اأح���د  النف�سي ه��و 
النف�شية  ال�شطراب  وع��الج  بت�شخي�س 
كلية  النف�سي يف  الطبيب  ، حيث يدر�س 
الطب ملدة �سبع �سنوات ، ثم يدخل بعدها 

مرحلة الزمالة الطبية لعدة �سنوات.
جاء ذلك خالل حديثه يف �سالون 
النف�س  اأن علم  اإل��ى  اأ���س��ار  »اآف���اق«، حيث 
والآداب  الرتبية  كليات  تخ�س�سات  اأحد 
، اإذ يقوم املعالج النف�سي بدرا�سة مرحلة 
على  يح�سل  ث��م  ف��ي��ه��ا،  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
النف�س  علم  يف  الدكتوراه  اأو  املاج�ستر 
مهمني  التخ�س�سني  وك��ال  الإكلينيكي، 
وبينهم  امل��ر���ش��ى،  وع����الج  ت�شخي�س  يف 

نقاط التقاء وتعاون عديدة. 
تدري�س  يتم  ال��ط��ب  كلية  وق���ال»يف 
�سهرين، حيث  ملدة  النف�سي  الطب  م��ادة 
ي�����س��م امل���ن���ه���ج ع���ل���ى اجل����ان����ب ال��ن��ظ��ري 

واجلانب العملي.
ول����ه����ذا ف���ك���ل ط���ب���ي���ب م���ه���م���ا ك���ان 
الطب  م���ادة  در����س  ق��د  ي��ك��ون  تخ�س�سه 
التخ�ش�شات  بقية  اإل��ى  اإ�شافة  النف�شي 
الأخ��رى. وه��ذا من اأج��ل اأن يكون لديه 
الهامة الأ�سا�سية يف كل  معرفة بالأمور 

تخ�س�س ومنها الطب النف�سي«. 

تجربة التأليف 
وح������ول جت���رب���ت���ه م����ع ال���ت���األ���ي���ف ي��ق��ول 
الدكتور بندر اآل جاللة: جتربة التاأليف 
اأفادتني كثرا، من نواحي عديدة اأهمها 
باأهمية  اأكرث حبا واقتناعا  اأنها جعلتني 
الآن  ����س���در يل ح���ت���ى  ال�����ق�����راءة، ح���ي���ث 
كتابني، اأحدها حول التنمية ال�سخ�سية، 
والآخر حول جتربتي يف الدرا�سة بكلية 

الطب ويحمل ا�سم »ممر«. 
واأ�����ش����اف »يف ه����ذا ال��ك��ت��اب ���ش��ردت  
�سيئاً مما حدث معي ، يف درا�ستي وبنائي 
يف  اأث��رت  ق�س�سا  حكيت  معرفيا،  لذاتي 
وجداين وعقلي، ومواقف دفعتني لأكون 
وجترعت  ارتكبتها  واأخطاء  فهما،  اأك��رث 

لنف�سي  كتبته  منها.  وتعلمت  م��رارت��ه��ا 
جتربة  على  يطلع  اأن  يريد  ملن  ثم  اأول 
�ساب ل يزال مي�سي نحو حتقيق روؤيته 
اأخ��ط��اوؤه  لديه   ، ر�سالته  لتاأدية  وي�سعى 
وتق�سره، يف ذات الوقت اعتاد الرك�س 

حتت املطر«.
ردود  ب�����س��دة  اأ����س���ع���دين  »مم����ا  وزاد 
الأف�����ع�����ال الإي���ج���اب���ي���ة م����ن ك���ث���ر مم��ن 
اإط���ل���ع���وا ع��ل��ي��ه، ح��ي��ث وج������دوا ف��ي��ه ما 
يف  ا���س��ت��م��رارا  اأك���رث  ويجعلهم  يحفزهم 
اأجمل  اأح��الم��ه��م. وه���ذا  ط��ري��ق حتقيق 
كلماته  ف�����س��دى  ال��ك��ات��ب،  يتمناه  ���س��يء 
وحروفه حني يكون لها تاأثرا يف قلوب 
ل  و�سعورا  اإح�سا�سا  ذل��ك  يعتر  ال��ق��راء 

مثيل له«. 
اأه��ت��م  يجعلني  م���ا  »اأه�����م  واأ����ش���اف 
التفكر  تنظم  اأن��ه��ا  امل�ستمرة  بالكتابة 
وت��ري��ح ال��ن��ف�����س، وم���ن خ��الل��ه��ا ميكنني 
بناء حمتوى اأ�ستطيع تقدميه للمجتمع 
ع��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��وال��ب الإع��الم��ي��ة، 
نحو  للتحفيز  ج��دا  هامة  اأداة  اأن��ه��ا  كما 

مزيد من القراءة والبحث والتاأمل«. 
اأن  اإل��ى  اآل جاللة  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
بالأ�سل،  مميز  ق��ارئ  هو  املميز  الكاتب 
ول���ه���ذا جن���د اأن ال��ت��ب��اي��ن ب���ني ال��ك��ت��اب 
عمق  على  كبر  ب�سكل  يعتمد  واملوؤلفني 

ونوعية ما يقروؤون.
اأبني  اأن  اأف�سل من  اأج��د  وق��ال »مل 
نظاما خا�سا بالكتابة، حيث اأكتب واأن�سر 
اإذا  الكاتب  لأن  مدونتي،  عر  اأ�سبوعيا 
اأراد اأن يزيد من مهاراته وتاأثره فالبد 
له من جعل الكتابة عادة اأ�شا�شية �شمن 

عادات حياته«. 
اأن  ج���الل���ة  اآل  ال����دك����ت����ور  وي������رى 
الأن�������س���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ث��ل امل�����س��اب��ق��ات 
تقيمها  ال��ت��ي  وامل��ح��ا���ش��رات  وال���رام���ج 
اجلامعة لها دور هام يف ت�سجيع الطلبة 

على القراءة والبناء املعريف. 

التأثير الثقافي 
واأو�شح الدكتور اآل جاللة اأنه قبل ع�شر 
اأو  يكتب يف �سحيفة  ك��ان من  النرتنت 
ويوؤثر  وا�سعة  جماهرية  يحقق  جملة 
ب�سكل كبر، ولكن بعد ظهور النرتنت 
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علم تشخيص االضطرابات النفسية وعالجها
ال���ط���ب ال��ن��ف�����س��ي ف����رع م���ن ف�����روع ال��ط��ب، 
ووق��اي��ة  وت�����س��خ��ي�����س  درا����س���ة  يف  يتخ�س�س 
وع�����الج ال����ش���ط���راب���ات ال��ن��ف�����ش��ي��ة وي�����ش��م��ل 
باملزاج  ال�سلة  ذات  الت�سوهات  خمتلف  ه��ذا 
التقييم  يبداأ  والفهم.   والإدراك  وال�سلوك 
بال�سرة  ع��ادة  ما  ل�سخ�س  الأويل  النف�سي 
املر�شية وفح�س احلالة العقلية، وقد جتري 
ب��ع�����س ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة والخ��ت��ب��ارات 
ي�ستخدم  الأح����ي����ان  ب��ع�����س  ويف  ال��ن��ف�����س��ي��ة، 
الف�سيولوجيا  تقنيات  اأو  الع�سبي  الت�سوير 
تاأتي من  النف�س  كلمة  الت�سمية   الع�سبية  
اأو  النف�س  ت�سمية  القدمية  اليونانية  اللغة 
اأن احل�شرة ترفرف يف �شعار  فرا�شة، ويبدو 

لالأطباء  الريطانية  امللكية  للكلية  النبالة 
»ي��وه��ان  الأمل���اين  الطبيب  ���س��اغ  النف�سيني  
 Johann Christian Reil رايل«  كر�ستيان 
م�سطلح Psychiatrie عام 1808 يف مدينة 
القدمي  اليوناين  ال�سم  من  الأملانية  هاله 
وتعني   iatrós و  »ن��ف�����س«  وت��ع��ن��ي   Psyche
اإلى طب نف�سي،  »طبيب«، بالعربية ترتجم 
يدعى  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  واملتخ�س�س 

طبيب نف�سي »ولي�س عامل نف�س«.

تخصصات 
ال��ع��دي��د من  النف�سي  ال��ط��ب  ميتلك جم��ال 
با�شم  اأي�����ش��ا  ت��ع��رف  الفرعية  التخ�ش�شات 

التدريب،  من  مزيدا  تتطلب  التي  الزمالة 
كما اأنها معتمدة من قبل املجل�س الأمركي 
 »ABPN« الأع�����س��اب  وعلم  النف�سي  للطب 
وتتطلب برنامج ل�سيانة ال�سهادة، وتت�سمن 

التخ�س�سات ما يلي: 
• الف�سيولوجيا الع�سبية ال�سريرية. 

• الطب النف�سي ال�سرعي. 
• طب نف�س الإدمان. 

• طب نف�س الأطفال واملراهقني. 
• الطب النف�سي ال�سيخوخة. 

• التكية والرعاية التلطيفية. 
• اإدارة الأمل. 

• اجلدل والنتقادات. 

حام اجلدل يف كثر من الأحيان حول 
ال��ط��ب ال��ن��ف�����س��ي، ومت���ت ���س��ي��اغ��ة م�سطلح 
»مناه�سة الطب النف�سي« من قبل الطبيب 
وتعتر   ،1967 ع��ام  يف  كوبر  ديفيد  النف�سي 
حركة مناه�سة الطب النف�سي اأن العالجات 
املطاف  نهاية  يف  ���ش��ررا  اأك��ر  ه��ي  النف�شية 
واأق�����ل ف���ائ���دة ل��ل��م��ر���ش��ى، وي��ت�����ش��م��ن ت��اري��خ 
اإليه  الطب النف�سي ما ميكن الآن اأن ينظر 
باعتباره عالجا خطرا، مثل عملية ف�سل 
ف�����س امل����خ اجل��ب��ه��ي، ك��م��ا اأ���س��ب��ح ع����دد من 
جمموعات من املر�شى ال�شابقني مناه�شني 
للطب ال��ن��ف�����س��ي، وك��ث��را م��ا ي�����س��رون اإل��ى 

اأنف�سهم على اأنهم »الناجون«.
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صالون آفاق

خف ذلك التاأثر ويف ذات الوقت اأتيحت 
عر  وين�سروا  ليكتبوا  للكثر  الفر�سة 
امل��واق��ع الل��ك��رتون��ي��ة، ح��ت��ى ج���اء ع�سر 
فاأ�سبح  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
الكتاب  ع��ل��ى  ف��ق��ط  يقت�سر  ل  ال��ت��اأث��ر 
لي�سمل ج��ي��ل من  ام��ت��د  ب��ل  امل��ع��روف��ني 
ال�سباب وال�سابات وجدوا يف تلك املواقع 
الج��ت��م��اع��ي��ة ف��ر���س��ة ن��ا���س��ع��ة ل��ل��ت��اأث��ر 

وت��ط��وي��ر ملكة ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��األ��ي��ف،  بل 
الت�سويق  دور فعال يف  املواقع  لتلك  كان 
للكتب والتعريف بها ، مما �سكل فر�سة، 
مل حتدث كثرا من قبل، لل�سباب ليكون 
العربي يف  اإث��راء املحتوى  اإ�سهام يف  لهم 

جمالت عديدة. 
ووا�سل »�سحيح اأن البع�س ا�ستغلوا 
وا�ستهروا من خاللها عر  املواقع  تلك 

اأن  اإمور �سلبية وتافهة، ولكن باعتقادي 
التاأثر ال�سلبي ملعظم اأولئك لن ي�ستمر 

كثرا«.

كلمة أخيرة 
اآل جاللة  اإل��ى ذل��ك وج��ه الدكتور بندر 
ر�سالة هامة للطالب والطالبات  قائال 
ي��ع��اين  ق���د ل  امل���رح���ل���ة اجل��ام��ع��ي��ة  »يف 

�سوى  ال��غ��ال��ب،  يف  الطالبة،  اأو  الطالب 
ناجتة  �شغوط  اأو  درا���ش��ي��ة  �شغوط  م��ن 
ع����ن ال����ع����الق����ات الج���ت���م���اع���ي���ة، ول��ك��ن 
اإلى احلياة  وانتقالهم  مبجرد تخرجهم 
اأ�سد  اأن��واع��ا  اأمامهم  �سيجدون  العملية 
م���ن ال�����ش��غ��وط م��ن��ه��ا: ���ش��غ��وط العمل 
العائلية  وال�شغوط  املالية  وال�شغوط 
وغريها من ال�شغوط التي تكون نتيجة 

وحتمل  احل��ي��اة  يف  الطبيعي  انغما�سهم 
امل�سوؤولية.

ال��درا���س��ة اجلامعية  ول��ه��ذا ف��ف��رتة 
فر�سة قد ل تتكرر لبناء الذات واكت�ساب 
م��ه��ارات احل��ي��اة وم���ه���ارات ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال�����ش��غ��وط وم���ه���ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ال 
و ف���ن ال���ع���الق���ات ال���زوج���ي���ة وال��رتب��ي��ة 

وغرها«.

لنا وجود  »الواقع يرز  واأ�شاف 
من  كبر  ق��در  على  ك��ان��وا  اأ�سخا�س 
ال��ت��م��ي��ز وال��ف��اع��ل��ي��ة وال��ن�����ش��اط اأي���ام 
الدرا�سة اجلامعية ولكنهم، لالأ�سف، 
ت������اأث������روا ���س��ل��ب��اب��ت��ف��ا���س��ي��ل احل���ي���اة 
وتعر�شوا  اأمن��اط��ه��ا  بع�س  و�شعوبة 
فقدانهم  ب�سبب  ع��دي��دة  لإخ��ف��اق��ات 

ملثل تلك املهارات«.
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رياضة

تحدى اإلعاقة بالرياضة..
مهند الشهراني: شاركت في أولى تجاربي الخارجية 

ببطولة الخليج للسلة وحصدنا البرونزية
سعيد العمري

مل حتد  الإعاقة احلركية التي تعر�س 
لها مهند ال�سهراين الطالب باجلامعة  
م���ن ط��م��وح��ات��ه؛ ب���ل ���س��ك��ل��ت ل���ه داف��ع��ا 
�سيما  ل  اأه��داف��ه،  �سوب  للتقدم  قويا 
الريا�شية منها ، فبات يعك�س منوذجا 
اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  اإيجابيا 
م��ن خ���الل اج��ت��ه��اده وم��ث��اب��رات��ه التي 
ت�����س��ع��ه  يف امل��ق��دم��ة دائ���م���ا، ع���ر ه��ذا 
اأغ���وار  م�سرة   احل��وار الق�سر ن�سر 
ه�����ذا ال���ب���ط���ل؛  ل��ن��ق��ف ع���ل���ى ال��ع��دي��د 
م���ن امل��ح��ط��ات وامل���واق���ف ال��ت��ي �سكلت 
ي�شار  ريا�شيا  منه  و�شنعت  �شخ�شيته 

اإليه بالبنان.

يف البداية نريد اأن نتعرف
عن كثب على �سخ�سية ال�سهراين 

؟ 
اآل ف�����ارح،  ���س��ع��ي��د  ان�����ا م��ه��ن��د م���و����س���ى 
اأبها  ون��ادي  ال�سعودي،  املنتخب  لع��ب 
ل��الح��ت��ي��اج��ات اخل���ا����س���ة. وط���ال���ب يف 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ق�����س��م حم��ا���س��ب��ة،  
وم�������ش���ارك يف الأن�������ش���ط���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وع��ل��ى  م�ستوى جامعات  ب��اجل��ام��ع��ة،  

اململكة  العربية ال�سعودية.

وماذا عن  م�سريتك الريا�سية؟
بداأت م�شريتي الريا�شية يف عام 2007 
املنتخب  م��ع  م�ساركاتي  اأول���ى  وك��ان��ت 
اأبلغني حينذاك �سخ�س  اإذ  عام  2012، 
م�سوؤول عن النادي ، واأفادين اأن النادي 
مهياأ لذوي الحتياجات اخلا�سة على 
ن��ح��و مي��ك��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن مم��ار���س��ة  

هواياتها واألعابها املختلفة.
كما يتمتع النادي مبالعب خا�سة 
لتنظيم البطولت واملناف�سات املتنوعة 
لذوي الإعاقة، وكان والدي  يف مقدمة 
امل��وؤي��دي��ن وال��داع��م��ني ل��ه��ذه اخل��ط��وة 

ملعرفته التامة بع�شقي للريا�شة.
اأي�سا  كما �سجعتني يف هذا الأم��ر 
والدتي حتى يت�سنى يل التحرك وعدم 

اجللو�س يف البيت ملا يف ذلك من فوائد 
���س��ح��ي��ة وب���دن���ي���ة، خ�����س��و���س��ا يف مثل 
ح��الت��ن��ا، وق���د ح��ر���س��ت وال���دت���ي على 
الأن�سطة   اأبرز  التمارين. ومن  ح�سور 
طاولة  تن�س  منار�سها  التي  والأل��ع��اب 

واألعاب القوى وال�سلة. 

حدثنا عن اإجنازاتك الريا�سية؟ 
اأب��ه��ا ل���ذوي الح��ت��ي��اج��ات  مثلت ن���ادي 
حيث  اململكة،  م�ستوى  على  اخل��ا���س��ة 
الذهبية  امليداليات  من  ع��ددا  ح�سدت 
وال��ف�����س��ي��ة وال���رون���زي���ة. و���س��ارك��ت يف 
م���رث���ون ع�����س��ر، و����س���ب���اق ال����دراج����ات 

الهوائية يف ع�سر.
وع�����ل�����ى م���������س����ت����وى اجل����ام����ع����ات 

و ماذا عن اآخر البطولت؟
تقام  اآ���س��ي��وي��ة  لبطولة  ح��ال��ي��ا  ا�ستعد 
مع�سكر  يف   ان��ت��ظ��م��ن��ا  ح��ي��ث  دب�����ي،  يف 

بالريا�س.

وماذا عن تدريباتك اليومية هل 
ي�ستطيع لعب

األعاب القوى اأن ميار�ض
التدريب دون مدرب؟

مل���دة  ثالثة  ب�����س��ورة منتظمة  اأت����درب 
اأيام  يف الأ�سبوع ب�سالة املحالة، وخالل 
الأ�سبوع  اأقوم  اأي�سا بتدريبات خفيفة  
ومتارين تقوية يف البيت، وكما تعلمت 
األعاب  ف��اإن لع��ب  التاأهيل  م��ن م��راك��ز 

اأنني   اإل��ى م��درب؛ غ��ر   القوى يحتاج 
مل اأج���د م���درب���ا،  وم���ع ذل���ك  وبف�سل 
اهلل حققت ميداليتني مع اجلامعة يف 
األعاب القوى دون مدرب، حيث توليت 

تدريب  نف�سي بنف�سي!

ماهو  راأيك يف األعاب القوى 
باجلامعة؟

حت���ت���اج اإل������ى اه���ت���م���ام اأك������رث وم�����درب 
اإ�شافة  �شباق  كر�شي  واأدوات  خمت�س 
اإلى تكثيف البطولت وامل�ساركات داخل 

اجلامعة.
ما هو مدى ا�ستفادتك

من املن�ساآت الريا�سية باجلامعة؟
باجلامعة  عن  الريا�شية  املن�شاآت  بعد 

منها،  ا���س��ت��ف��ادت��ن��ا  دون  ي��ح��ول  ب��ي��وت��ن��ا 
اإليها، علما   حيث  ل جند م��ن  ينقلنا 
يف  م�ساألة  ل�سيارتي  ا�ستخدامي   ب���اأن 

غاية ال�سعوبة.

كيف تنظر  لتطلعاتك 
الريا�سية؟

اإل��ى حتقيق اكر  اأط��م��ح   يف امل�ستقبل 
واملناف�سات على  ال��ب��ط��ولت  م��ن  ع��دد  

امل�ستوى املحلي  والإقليمي والدويل.

كلمه اأخرية 
اأ����س���ك���ر ���س��ح��ي��ف��ة »اآف���������اق« ع���ل���ى ه���ذه 
بالأبطال  اهتمامها  اأثمن  املقابلة، كما 

والإجنازات.

بطولت  ث��الث  يف  ���س��ارك��ت  ال�سعودية 
م��راك��ز  متقدمة ح�سلت من  وحققت 
األعاب  يف  وف�سية  ذهبية  على  خاللها 
�ساركت  اململكة  م�ستوى  وعلى  القوى. 
يف بطولت عدة، من بينها بطولة  مع 
على  ال�سلة،  وح�سلنا  لكره  اأبها  ن��ادي 
املمتاز   ل��ل��دوري  و�سعدنا  الأول  املركز 

يف املو�شم املا�شي.
بها خارج  �ساركت  اأول بطوله  اأم��ا 
اململكة  فهي بطولة اخلليج لل�سلة التي 

تبواأنا فيها  املركز الثالث.
انقطعت فرتة عن املنتخب وعدت 
التي حققتها يف  اآخ��ر بطولتي  وكانت 
تن�س الطاولة مع  الت�سيك يف �سبتمر 

.2017



رياضة

الجوائز المالية
لمونديال روسيا 

2018
حدد الحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، اجلوائز املالية التي �ستح�سل عليها املنتخبات 

امل�ساركة يف بطولة كاأ�س العامل رو�سيا 2018.
ور�سد الحتاد مبلغ 400 مليون يورو للمنتخبات ال� 32 امل�ساركة يف مونديال رو�سيا، 

بعد اأن كانت ميزانية البطولة ال�سابقة يف الرازيل 358 مليون يورو.
و�ستح�سل املنتخبات على 1.27 مليون يورو قبل امل�ساركة، وذلك من اأجل ال�ستعداد 
للمنا�سبة الكروية العاملية، و�سيتم خ�سم هذا املبلغ من القيمة التي �سيح�سل عليها كل 

منتخب بعد نهاية البطولة.
ويظفر املتوج بلقب املونديال مببلغ 32.1 مليون يورو، ويح�سل الو�سيف على 23.6 
على  فيح�سالن  والرابع،  الثالث  املركزين  اللذان يحتالن  املنتخبان  اأما  ي��ورو،  مليون 

20.28 مليون يورو، و 18.6 مليون يورو على الرتتيب.
ويخ�س�س مبلغ 13.5 مليون يورو للمنتخبات التي �ست�سل اإلى الدور ربع النهائي، 
وحت�سل املنتخبات التي تودع امل�سابقة من الدور الأول على مبلغ 6.7 مليون يورو، فيما 

حت�سل املنتخبات التي �ست�سل اإلى ثمن النهائي على 10.14 مليون يورو.

الفرق المتأهلة



آفاق مصورة

حفل ختام األولمبياد الثقافي الرابع
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أكاديميا
أقسام

اللغة االنجليزية برجال ألمع.. مساع حثيثة نحو الجودة
آمال هاشم

اأن���������س����ئ ق�������س���م ال����ل����غ����ة الإجن����ل����ي����زي����ة  يف 
اأمل����ع  رج�������ال  يف  الآداب  و  ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة 
ب����� 60  ال����ع����ام اجل������ام������ع������ي1434/1433،  يف 
ال���ع���ام  ح���ت���ى  ف���ي���ه  يف  طالبة،  وتخرجت 
طالبات  ع��دد  يبلغ  بينما  احلايل  دفعتان، 
م��رح��ل��ة  يف  ك��ل��ه��ن  ط���ال���ب���ة   576 ال���ق�������س���م 

البكالوريو�س.
اأحمد  تهاين  الق�سم،  رئي�سة  واأك���دت 
ع�سري،  اأن الق�سم يركز على عدة جوانب 
البكالوريو�س  ب��رن��ام��ج  خ���الل  مهمة  من 
وهي:  تاأ�سي�س اللغة الإجنليزية ومهاراتها 
ع��ل��ى اأرب��ع��ة م�����س��ت��وي��ات، ث��م ب��ع��د ذل���ك يتم 
ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���د ع��ل��ى م����ه����ارات ال��رتج��م��ة 

باأنواعها من ن�سو�س ومقالت اأجنبية.
وه����ي م�����س��ت��م��ل��ة اأي�������س���ا ع��ل��ى ت��رج��م��ة 
ال��ن�����س��و���س ال��دي��ن��ي��ة م���ن ال��ك��ت��اب وال�����س��ن��ة 
اأن��واع��ه��ا  واك��ت�����س��اب ال��ف��ن��ون الأدب��ي��ة بجميع 
ك��ال�����س��ع��ر وال�����رواي�����ة وال���ق�������س���ة ال��ق�����س��رة 
وامل�������س���رح���ي���ة، وم����ن ث���م اإع�������داد ال��ط��ال��ب��ات 
لالختبارات الدولية، اإ�شافة ملواد التخ�ش�س 

العميقة كال�سوتيات واللغويات. 

إنجازات القسم
ال��ت��ي  الإجن��������ازات  اأه�����م  ع�����س��ري  واأوردت 

حققها الق�سم يف  ما يلي:
• ت�سكيل جلنة البحث العلمي.

ال��ع��ل��م��ي  الأداء  ج�������ودة  ت���ط���وي���ر   •
وال��ب��ح��ث��ي وت��ط��وي��ر ق�����درات اأع�����س��اء 

هيئة  التدري�س وتبادل اخلرات.
الإل��ك��رتوين  التعليم  نظام  تفعيل   •
يف ق�����س��م ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ل��ل��م��رة 
الأولى خالل  الف�سل الدرا�سي الأول 
ال��ف�����س��ول  خ���الل  احلايل  من  ل��ل��ع��ام 
الف��رتا���ش��ي��ة ل��ع��دد م��ن امل���ق���ررات يف 
خطوة  وتعد  الإجنليزية،  اللغة  ق�سم 
رائ�������دة مل���واك���ب���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����س��ر 
واأي�سا  التعليمية،  بالعملية  والرقي 
يف  وملحوظ،  كبر  وب�سكل  �ساعدت، 

التغلب على ال�سعوبات.
والتطوير  التدريب  جلنة  ت�سكيل   •
تدريبية  �شاعات  لتقدمي  تهدف  التي 
للطالبات مبعدل 4�6 �ساعات اأ�سبوعيا 
ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا ت��دري��ب ال��ط��ال��ب��ات 
امل��ه��ارات  على  التطوير  يف  ال��راغ��ب��ات 
كمهارات  الإجنليزية  اللغة  يف  املهمة 
ال���ب���ح���ث وال���ت���ح���ل���ي���ل ل��ل��م�����س��ت��وي��ات 
ال��ع��ل��ي��ا، وم���ه���ارات ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ح��دث 

لتنمية  ���س��ع��ي��ا  الأول������ى  ل��ل��م�����س��ت��وي��ات 
البحثية  الطالبات  م��ه��ارات  وتطوير 
خلدمة  اأكادمييا  وتهيئتهن  واللغوية 
التقدم  عجلة  دف��ع  اأج��ل  من  املجتمع 

لوطن طموح ومزدهر. 

صعوبات 
وحول  ال�سعوبات التي تواجه الق�سم  قالت 

ع�سري اإن هنالك �سعوبتني هما:
• الأولى تخ�س املبنى وقلة القاعات 
ال���ت���دري�������ش���ي���ة، ب���الإ����ش���اف���ة اإل������ى ق��ل��ة 
والتكنولوجيا  امل��ت��واف��رة  الإم��ك��ان��ي��ات 
التي ت�سطلع بدور رئي�سي وفاعل يف 

تعليم اللغة الإجنليزية.
ال��ع��ج��ز يف ع��دد  ال��ث��ان��ي��ة تتمثل يف   •
اأع�ساء هيئة التدري�س يف بداية اإن�ساء 

الرؤية
والآداب  العلوم  بكلية  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  يلتزم 
الطالبات  وتخريجهن  ب�����اإع�����داد  اأمل������ع  ب����رج����ال 
مب�����س��ت��وى ع����ال م���ن ال���ك���ف���اءة وال��ت��م��ي��ز يف ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية واآدابها.

الرسالة
تطوير  على  للعمل  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  ي�سعى 
يدعم  مبا  الأكادميية،  وقدراتهن  الطالبات  مهارات 
التح�سيل العلمي الأمثل، ويلبي احتياجات الطالبات، 
كما يقوم باإعداد خريجات متميزات يف اللغة الجنليزية 
واآدابها ومهاراتها، موؤهالت باملهارات اللغوية ومهارات 
املناف�سة  قادرات  على  جتعلهن  ال��ت��ي  العلمي  ال��ب��ح��ث 
العمل،  �سوق  يف  ومتميزات  املهنية،  حياتهن  يف  والنجاح 
العليا  درا�ساتهن  ل�ستكمال  وموؤهالت  املجتمع،  وخدمة 

بعد التخرج.

األهداف
ا�ستماع،  التاأ�سي�سية)  اللغة  م��ه��ارات  الطالبات  اك�ساب   •

حتدث، قراءة، كتابة(.
�سيما  ول  امل��ه��ارات،  جميع  يف  الطالبات  وتطوير  حت�سني   •

املهارات  اللغوية وال�سفهية.
• رفع امل�ستوى اللغوي والثقايف والرتبوي لدى الطالبات. 

• تلبية احتياجات �سوق العمل و اإعداد باحثات قادرات على اإثراء املجال 
ت�سخرها خلدمة  ثم  ومن  ال�سحيح،  ب�سكلها  املعرفة  واكت�ساب  العلمي، 
من  قطاع  الأعمال  مع  وال�سراكات  املجتمع  وخدمة  اململكة  يف  التنمية 

جميع اأنحاء العامل، حتقيقا لروؤية اململكة 2030.
التعلم  خم��رج��ات  لتح�سني  �سعيا  الق�سم  يف  اجل���ودة  معاير  تطبيق   •

ولتحقيق العتماد الأكادميي الوطني والإقليمي والعاملي.

الق�سم ومع تطور امل�ستويات، ولكن مت 
التغلب تدريجيا على هذه ال�سعوبة، 

وهلل احلمد. 
واأ����ش���اف���ت »ك���م���ا ت���واج���ه ال��ط��ال��ب��ات 
���س��ع��وب��ات يف تعلم ال��ل��غ��ة م��ن ح��ي��ث: ع��دم 
يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  ملمار�سة  بيئة  وج���ود 
الدافعية لدى  الإط��ار الجتماعي، ونق�س 
ب��ع�����س ال��ط��ال��ب��ات ل��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة، واع��ت��ق��اد 
املهم  اللغة لي�ست مهمة، واإمن��ا  اأن  البع�س 
ث����ّم ي�سعف  امل�������ادة؛ وم����ن  ال���ن���ج���اح يف  ه���و 
الرتكيز على تعلم اللغة.   اأما من الناحية 
اللغوية، فهنالك �سعوبات يف اإدراك املعاين 
ال���ل���غ���وي���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ل��ب��ع�����س امل����ف����ردات 
مرادفاتها،  متييز  اأو  ا�ستخدامها  وطريقة 
املفردات  نطق  يف  �سعوبات  هنالك  واأي�سا 

اللغوية بالطريقة ال�سحيحة«.  

البحث العلمي 
ال����ق���������س����م  اأن  ع���������������س�������ري  واأك����������������������دت 
البحث  دع���م  ع��ل��ى  ك��ب��ر  يحر�س  ب�سكل 
والنجاح  املعرفة  العلمي  باعتباره  اأ�سا�س 
جلنة  ت�سكيل  اأن����ه  مت  م���وؤك���دة  وال��ت��ط��ور، 
اأربعة  مب�ساركة  الق�سم  يف  العلمي  البحث 
اخل��رة  ذوي  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن 
ال��دك��ت��وراه يف  العلمية، وم��ن حملة درج��ة 
التخ�س�سات الرئي�سية يف اللغة الإجنليزية 

كتخ�س�س اللغويات والرتجمة والفنون. 

فرص العمل
العديد  يف  العمل  الق�سم  خلريجات  ميكن 

من الوظائف، ومنها: 
كالعمل  اأنواعها  بجميع  الرتجمة   •
يف الوزارات وال�سفارات وامل�ست�سفيات.

• ال��ت��دري�����س ���س��واء يف اجل��ام��ع��ات اأو 
اللغة  تعليم  معاهد  اأو  العام  التعليم 

الإجنليزية.
الإع���الم  •  العمل يف  جم���الت مثل 
والق���ت�������س���اد وال�����س��ي��اح��ة وال��ف��ن��دق��ة 

واملرا�سالت، وغرها.

احتياجات القسم 
وعن اأبرز احتياجات الق�سم، قالت »توفر 
الإم��ك��ان��ي��ات وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��الزم��ة التي 
الق�سم  تو�سيع مدارك طالبات  �ساأنها  من 
وزي�����ادة ال��وع��ي ال��ع��ل��م��ي يف جم��ال��ه��ن من 
ت��خ��دم تخ�س�س  ت��وف��ر م���راج���ع  ن��اح��ي��ة 
البحثية  الناحية  م��ن  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 
بحيث ت�ستفيد منها الطالبات والع�سوات 
على ح��د ���س��واء، واأع��ن��ي بهذه امل��راج��ع كل 

اللغة  حقول  يف  العلمي  البحث  يخدم  ما 
كالأدب بجميع  اأنواعها  ب�ستى  الإجنليزية 
وال�سوتيات،  التطبيقية  واللغويات  فنونه 
وف���ي���م���ا ي���خ���دم اأي�������س���ا وي����ط����ور م���ه���ارات 
التفكر التحليلي والنقد، وكذلك توفر 
و�سائل  بجميع  جمهزة  تدري�سية  ق��اع��ات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي ت��دع��م ت��ع��ل��ي��م اللغة 
ا�ستيعابية  بطاقة  واأن  تكون  الإجنليزية 

كافية مبا يتنا�سب مع اأعداد الطالبات«.

حرص على االرتقاء 
درا���س��ة  على  الق�سم  ع��ن  حر�س  وك�سفت 
الرت��ق��اء  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  اخل��ط��ط  بع�س 
داخلية  جل��ان  اأهمها:  ت�سكيل  به،  ومن 
ل��ل��ق�����س��م ك���ل ف�����س��ل درا����س���ي  م���ن ���س��اأن��ه��ا 
ال�سعوبات  وتذليل جميع  الق�سم،  تطوير 
واملراحل  الأع���وام  يف  الق�سم  واجهها  التي 
اأو  ال��ط��ال��ب��ات  ن��اح��ي��ة  م��ن  ���س��واء  ال�سابقة 

الع�سوات. 
»اأي�شا من �شمن اخلطط   واأ�شافت 
اململكة  روؤي��ة  لتحقيق  ال�سعي  امل�ستقبلية 
بني  امل�سرتك  بالتعليم  يتعلق  فيما   2030
الأعمال  وقطاعات  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ب�ستى اأن��واع��ه��ا م��ن خ���الل اإت��اح��ة امل��ج��ال 
ل��ع��ق��د م�����وؤمت�����رات وور���������س ع���م���ل ت��خ��دم 
ذوي  وا�ست�سافة  الإجنليزية  اللغة  ق�سم 
اكت�ساب  للطالبات  بحيث ميكن  اخل��رات 
املعرفة ونقلها وتطبيقها خالل م�سرتهن 
الأك���ادمي���ي���ة وامل���ه���ن���ي���ة،  وم���ازال ه��ن��ال��ك 
�سيتم  مم��ا  التقنية،  الناحية  م��ن  الكثر 
تفعيله �سعيا لتطوير طريقة تعليم اللغة 
الع�سر، مبا  الإجنليزية ومواكبة تغرات 
يتحقق مع روؤية اململكة العربية ال�سعودية 

.»2030
باب  اأن  اإل���ى  اأ���س��ر  »اأود  اأن  واأردف����ت 
القرتاحات لدينا مفتوح دائما وكلنا اآذان 
�ساأنه  من  ما  كل  وتنفيذ  لدرا�سة  �ساغية 
كل  وم��واك��ب��ة  التعليمية  العملية  تطوير 

جديد، مما يغني هذا املجال". 

التطلعات المستقبلية
للق�سم،  قالت  امل�ستقبلية  التطلعات  وعن 
اللغة  لق�سم  »روؤيتنا  امل�ستقبلية  ع�سري 
الإجنليزية  اأن يكون رائدا يف تعليم اللغة 
كفاءة  ذات  دفعات  واأن  يخرج  الإجنليزية 
عالية واأن ي�سبح معروفا بجودة براجمه 
وب���ح���وث���ه ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��دف��ع 
والقت�سادية  التعليمية  التنمية  عجلة 

والجتماعية على حد �سواء«.
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أقسام

خالد العمري

اأكد رئي�س ق�سم هند�سة احلا�سب الدكتور 
حممد يحيى ال�سمري، اأن الق�سم ي�سعى 
اإلى اأن يكون لبنة بناء مهمة واأ�سا�سية يف 
 2020 الوطني  التحول  برنامج  حتقيق 
وروؤية اململكة 2030، واأنه ب�سدد مراجعة 
تطويرية خلطته الدرا�سية ملواكبة روؤية 
اململكة 2030 والنمو ال�سريع للتطبيقات 
وال���ك���ي���ان���ات امل���ادي���ة ال���ذك���ي���ة، واأ�����س����ار يف 
ح���وار م��ع »اآف����اق« اإل���ى اأن م��ن الأه���داف 
احلا�سوب  هند�سة  لق�سم  الإ�سرتاتيجية 

امل�ساركة الفعالة يف خدمة املجتمع.

حدثنا بداية عن الق�سم
وماذا يقدم للطالب

الدار�سني فيه؟
اأن���������س����يء ق�������س���م ه���ن���د����س���ة احل����ا�����س����ب يف  
الكلية  اق�سام  عقد  ليكمل   ،1426/4/30
الأخ��������رى، وي���ه���دف اإل�����ى اإع�������داد ك����وادر 
ه��ن��د���س��ي��ة وط��ن��ي��ة ق������ادرة ع��ل��ى م��واك��ب��ة 
املادية  التقنيات  يف  املت�سارعة  التطورات 
ل  ج���زءا  اأ���س��ب��ح  وال���ذي  الآيل  للحا�سب 
الع�سرية،  احل��ي��اة  منظومة  م��ن  يتجزاأ 
�سنوات  خم�س  بالق�سم  ال��درا���س��ة  وم���دة 
مي��ن��ح ب��ع��ده��ا اخل��ري��ج ل��ق��ب مهند�س يف 

هند�سة احلا�سب.

كيف يواكب الق�سم التطورات
يف جمال اخت�سا�سه؟

مهمة  ب��ن��اء  لبنة  ل��ي��ك��ون  الق�سم  ي�سعى 
واأ���س��ا���س��ي��ة يف حت��ق��ي��ق ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول 
 ،2030 امل��م��ل��ك��ة  وروؤي������ة   2020 ال��وط��ن��ي 
الكلية  ع��م��ادة  �سعت  املنطلق  ه���ذا  وم���ن 
التدري�س  والكادر  النظر  بدعم منقطع 
ب��ال��ق�����س��م ب���ك���ل ج���ه���ده ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 

العتماد الكادميي الدويل واملحلي.
العتماد  على  ح�سلنا  اهلل  وبحمد 
ال��دويل من منظمة العتماد الكادميي 
الهند�سية،  ل��ل��رام��ج   ABET الم��ري��ك��ي 
وقدمنا على العتماد الكادميي الوطني 
NCAAA وزيارتهم �ستكون قريبا اإن �ساء 

اهلل.
وك���ن���ت���ي���ج���ة م���ب���ا����س���رة ل����ذل����ك ق���ام 
الق�سم بتحديث خطته الدرا�سية ملواكبة 

املتطلبات الدولية ملثل هكذا تخ�س�س.

م��راج��ع��ة  ب�������س���دد  الآن  وال���ق�������س���م 
ت��ط��وي��ري��ة خل��ط��ت��ه ال���درا����س���ي���ة مل��واك��ب��ة 
ال�سريع  والنمو  للمملكة  املباركة  الروؤية 
للتطبيقات الكيانات املادية الذكية والتي 
اأ���س��ب��ح��ت ت��غ��زو ك���ل ال��ت��خ�����س�����س��ات وك��ل 
اإلى  الجتماعية  العالقات  من  املجالت 

الطبية اإلى ال�ستك�سافية.
العاملي  التوجه  احلايل  ويف ع�سرنا 
ه����و مل��ك��ن��ن��ة م���ع���ظ���م اخل�����دم�����ات وج��ع��ل 
يف  وامل��دجم��ة  ال�سغرة  امل��ادي��ة  الكيانات 
نتعامل  اأو  نواجهها  التي  الأ�سياء  معظم 
الأدوات  البيت من خالل  يف  �سواء  معها 
خالل  من  ال�سارع  يف  اأو  الذكية  املنزلية 
ال�����س��ي��ارات ال��ذك��ي��ة والإ����س���ارات امل��روري��ة 
الذكية اأو يف التطبيقات املادية املجتمعية 
ت�سهيل  يف  العاديني  النا�س  تخدم  والتي 
حياتهم وتقليل زمن تنفيذها اأو تعوي�س 

حا�سة ما لذوي الحتياجات اخلا�سة.
   

ما الدورالذي يقوم به الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

ه��ذا ���س��وؤال مهم ج��دا لأن��ه يعك�س هدفا 
والق�شم  الكلية  اأه��داف  من  اإ�شرتاتيجيا 
خدمة  يف  الفعالة  امل�����س��ارك��ة  وه��و  اأي�����س��ا 
اأن�ساأت  اأ�سا�سا  اأجله  من  وال��ذي  املجتمع 
ال���دول���ة اجل���ام���ع���ات وامل���ع���اه���د وامل���راك���ز 

البحثية.
الق�سم  اأع��ل��ن  ه���ذا اخل�����س��و���س  ويف 
ع���ن جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ال���ن���دوات 
وور�س العمل والدورات التدريبية والتي 
ت��ع��ك�����س جم����ال الخ��ت�����س��ا���س وال��ه��واي��ة 
ومت  بالق�سم  ت��دري�����س  هيئة  ع�سو  ل��ك��ل 
ت���ق���دمي جم��م��وع��ة م��ن��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
بالكلية لكل طالب  نادي احلا�سب اليل 
اأو  كلياتهم  ع��ن  النظر  بغ�س  اجل��ام��ع��ة، 

م�ستوياتهم.
ال��ت��وا���س��ل  ���س��ي��ت��م  اهلل  ����س���اء  واإن   
وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ع���م���ادة خ��دم��ة املجتمع 
ب��اجل��ام��ع��ة لرتتيب  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ذل���ك يف ال��ف�����س��ول ال��درا���س��ي��ة ال��ق��ادم��ة، 
واملرافق  املدار�س  ذلك  ي�سمل  اأن  ون�سعى 

احلكومية الأخرى.
وبهذا نعزز التوا�سل اليجابي بني 
الق�سم و املجتمع، ونحن نرى اأننا ل زلنا 
املجتمع  ه��ذا  خلدمة  الطريق  ب��داي��ة  يف 

الغايل.

هل يقيم الق�سم دورات
يف هند�سة احلا�سب للطالب؟

ن���ع���م، ب�����داأ ال��ق�����س��م ب�������دورات ت��دري��ب��ي��ة، 
احلديثة  التقنيات  جم��ال  يف  وخ�سو�سا 
ال��ت��ي ي�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ال���ط���الب الآن يف 
تقيده  اأو  ت��خ��رج��ه��م  م�����س��روع��ات  تنفيذ 
دورة  م��ث��ل  ه���واي���ة  اأو  ك��م��ه��ن��ة  م��الح��ق��ا 

املتحكمات ال�سغرة الردوينو.
اآراء  ا���س��ت��ط��الع  ب�����س��دد  وال��ق�����س��م 
،ومل  لهم  مهما  يعترونه  عما  الطالب 
يتم تغطيته ب�شكل كاف لكي يتم حتديد 
دورات تدريبية له، ولأن جمالت هند�سة 
هذه  فبع�س  م�ستمر  تطور  يف  احلا�سب 
ال�����دورات ي��ح��ت��اج ل�����س��راء ك��ي��ان��ات م��ادي��ة 
م���واك���ب���ة، وه������ذا م����ا ن�����س��ع��ى ال���ي���ه ع��ر 
من  طالبنا  ي�ستفيد  لكي  الكلية  عمادة 
خر  ويكونوا  املجال  يف  اجلديد  التطور 
املوؤ�س�سات  يف  احلبيبة  جلامعتنا  �سفراء 

احلكومية و�سوق العمل.

د. الشمري: نسعى ليكون القسم لبنة أساسية
في رؤية 2030

هل من تعاون بني ق�سم
هند�سة  واأق�سام  احلا�سب  هند�سة 

احلا�سب يف اجلامعات الأخرى؟
ي�����س��ع��ى ال��ق�����س��م ج�����ادا ل���ذل���ك، و���س��ت��ك��ون 
ل��ن��ا م���را����س���الت م���ع الق�������س���ام امل��ن��اظ��رة 
ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن جت����ارب����ه����م، وت����ب����ادل 
اخلرات خ�سو�سا مع الأق�سام احلا�سلة 
على العتماد الأكادميي، وبالتايل �شمان 

اجلودة امل�ستمر.
التحكيم  يف  التعاون  ه��ذا  مثل  ومت 
ال���داخ���ل���ي امل�����س��ت��ق��ل ل���رن���ام���ج ه��ن��د���س��ة 
الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ع��ن��د ح�سولنا  احل��ا���س��ب 
و�سي�ستمر   ،ABET الأمريكي  الأكادميي 
اأي���������س����ا ل���ك���ي ن��ح�����س��ل ع���ل���ى الع���ت���م���اد 

.NCAAA الأكادميي الوطني

كيف تقيمون م�ستوى
البحث العلمي يف الق�سم؟

البحث  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  الق�سم  ي�����س��ارك 

جمموعة  وه��ن��اك  اجل��ام��ع��ة،  يف  العلمي 
تن�سر  التي  املحكمة  العلمية  الأوراق  من 
بالق�سم  التدري�س  اأع�ساء هيئة  من قبل 
امل�سنفة  امل��ح��ك��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
وغ����ر امل�����س��ن��ف��ة، واأي�������س���ا يف امل���وؤمت���رات 

العلمية العاملية واملحلية.
واع���ت���م���ادا ع��ل��ى ذل����ك ق����دم بع�س 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ال��ق�����س��م على 
وحديثا  باجلامعة،  التميز  ب��دل  مكافاأة 
بداأ الق�سم باإ�سراك اأكرث من ع�سو هيئة 
ت��دري�����س يف الإ����ش���راف ع��ل��ى م�����ش��روع��ات 
تخرج الطالب وتخ�سي�س غرفة لذلك 
ل���الإجن���از ول��ل��ب��ح��ث مم���ا ي��ح��ف��ز ال��ب��ي��ئ��ة 

البحثية يف الق�سم.
اأكرث  واإث��رائ��ه  ه��ذا اجلهد  ولتعزيز 
فتح  م��ق��رتح  ت��ق��دمي  اإل���ى  الق�سم  ي�سعى 
درا�سات عليا يف جمالت هند�سة احلا�سب 
���س��ت��ك��ون حم��ف��زا ق��وي��ا للباحثني  وال��ت��ي 
وب���اب���ا وا����س���ع���ا ل����زي����ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

بالق�سم.

ما تطلعاتكم امل�ستقبلية
لتطوير الق�سم؟

التطلعات كثرة وكبرة اأي�سا وخ�سو�سا 
وروؤي��ة  �ساملة  نه�سة  ت�سهد  اململكة  واأن 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال����ت����ي ����س���ي���ك���ون ع��م��اده��ا 
واأ�سا�سها هذا اجليل ال�ساب الذي ن�سعى 
ل���ت���ق���دمي اجل����دي����د وامل����ت����ط����ور ل����ه ل��ك��ي 
يواكب هذا اخلطوات املباركة من خالل 
يكون  التي  النوعية  واخل��ط��ط  ال��رام��ج 
العمل  و�سوق  املجتمعية  احلاجة  دافعها 

املتوقع.
القبول  لزيادة  قوي  توجه  وهناك   
ال��ه��ن��د���س��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات  يف الأق�������س���ام 
لتلبية متطلبات روؤية اململكة والتي ميثل 
بجهدهم  الزاوية  حجر  فيها  املهند�سون 
ويف  واحل��دي��ث��ة،  املتنوعة  وتخ�س�ساتهم 
هذا ال�سدد ي�سعى الق�سم اأن يكون ركيزة 
بناء  ل��ب��ن��ات  م��ن  ول��ب��ن��ة �سلبة  اأ���س��ا���س��ي��ة 
ال��ك��وادر  خ���الل  م��ن   2030 اململكة  روؤي����ة 
الوطنية  العمل  �سوق  بها  �سرفد  التي 
خطته  تطوير  يف  الق�سم  ي�سعى  ول��ه��ذا 
الدرا�سة  م�سارات  تكون  لكي  الدرا�سية 
فيه م�سارات حديثة مواكبة مل�سروع نيوم 
الكيانات  واأمنية  املدجمة  الأنظمة  مثل 

املادية و�سبكات احلا�سب.

كلمة لطالب الق�سم؟
اأق�����ول ل��ه��م ح���اول���وا ال���س��ت��ف��ادة ق���در ما 
ت�ستطيعون من ثالث فر�س توفرت لكم 

ومل تتوفر كلها جمتمعة لغركم:
التي  ال�سباب  مرحلة  ه��ي  الأول����ى، 
اأو  تعوي�سها  ميكن  ل  ب��ن��اء  مرحلة  ه��ي 

ا�سرتجاعها.
والثانية: هي توجه اجلامعة القوي 
اأك���ادمي���ي���ة رائ�����دة تناف�س  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ر 

وتطاول اجلامعات العريقة.
خللق  اململكة  توجه  ه��ي  والثالثة: 
ت�سمح  مناف�سة  وتكنولوجية  تقنية  بيئة 
عامل  يف  �سعبا  رق��م��ا  ت��ك��ون  اأن  للمملكة 

التكنولوجيا املتطور.
ع��ن��ك��م ببعيد  ن���ي���وم  م�������س���روع  وم����ا 
فيه،  ال�سبق  واأ���س��ح��اب  فر�سانه  فكونوا 
مقومات  ك��ل  متتلكون  اأن��ك��م  وخ�سو�سا 
فقط  الرادة  هو  حتتاجونه  وم��ا  النجاح 

والتي باإمكانها �سنع امل�ستحيل.

بطاقة
ب����ك����ال����وري����و�����س،   :1999  •
ه��ن��د���س��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة، اجل��ام��ع��ة 

امل�ستن�سرية، بغداد، العراق.
• 2005: ماج�ستر، تكنولوجيا 
الآيل، جامعة جواهر  احلا�سب 

لل نهرو، نيودلهي، الهند.
ع���ل���وم  دك�������ت�������وراه،   :2008  •
واأنظمة احلا�سب الآيل، جامعة 
نيودلهي،  ن��ه��رو،   لل  ج��واه��ر 

الهند.
م�ساعد  اأ�ستاذ   :2013-2008  •
ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة وال���ع���م���ارة يف  

جامعة اإب، اليمن.
بكلية  م�سارك  ا�ستاذ   :2014 •
جامعة  يف  وال��ع��م��ارة  الهند�سة 

اإب، اليمن.
ا���س��ت��اذ  الآن:  وح��ت��ى   2013  •
احلا�سب  ع��ل��وم  بكلية  م�ساعد 

اليل بجامعة امللك خالد.

هندسة الحاسبات
الكهربائية،  الهند�سة  ف���روع  اإح����دى  ه��ي 
الهند�سة  ب��ني  يجمع  تخ�س�س  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
ومهند�سو  احلا�سب،  وع��ل��وم  الإل��ك��رتون��ي��ة 
احلا�سوب هم مهند�سو اإلكرتونيات اأ�سا�ساً، 
ولديهم معلومات اإ�شافية وتدريب وخرة 
يف جم����ال ت�����س��م��ي��م ال���رجم���ي���ات وال��ع��ت��اد 
ال�����س��ل��ب ل��ل��ح��ا���س��وب، خ�����س��و���س��ا يف جم��ال 

تكامل الرجميات مع العتاد.
ي�سارك مهند�سو احلا�سوب يف جميع 
املعاجلات  ت�سميم  من  احلو�سبة  جم��الت 
ال�������س���ف���ري���ة، واحل���وا����س���ي���ب ال�����س��خ�����س��ي��ة 
لتكامل  ب��الإ���ش��اف��ة  الفائقة،  واحل��وا���ش��ي��ب 
اأخ��رى من  اأن��واع  الأنظمة احلا�سوبية مع 

امل��ح��رك��ات  امل���رك���ب���ات ذات  الأن���ظ���م���ة م��ث��ل 
والأنظمة الرقمية.

يف  اأي�سا  احلا�سب  مهند�سو  ي�ساهم 
ك��ت��اب��ة ال�����س��ف��رات ال��رجم��ي��ة ال��رجم��ي��ات 
امل�سمنة للمتحكمات ال�سفرية ذات الزمن 
املتكاملة  ال������دارات  وت�����س��م��ي��م  احل��ق��ي��ق��ي، 
احل�سا�سات  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  متكاملة،  دارة 
التماثلية، وت�سميم اأنظمة الت�سغيل وحتى 

الدارات والروبوتات.
اإلى  احلا�شبات  هند�شة  ق�شم  ويهدف 
املتخ�س�سني  اإل��ى  امل��ت��زاي��د  الح��ت��ي��اج  تلبية 
امل��ع��ل��وم��ات،  وتقنية  احل��ا���س��ب��ات  هند�سة  يف 
وت���خ���ري���ج امل��ه��ن��د���س ال����ق����ادر ع��ل��ى اإج�����راء 

+ 
ق

فا
آ

العلوم  يف  والتطبيقية  الأ�سا�سية  البحوث 
ب�سورة  ب��احل��ا���س��ب��ات  امل��رت��ب��ط��ة  الهند�سية 
واإي��ج��اد  العلمي  البحث  تطوير  م��ن  متكن 
التي  للم�ساكل  والعملية  العلمية  احل��ل��ول 
تواجهها اأجهزة الدولة وامل�سانع واملوؤ�س�سات 

والهيئات املختلفة يف هذا املجال.
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أساتذة

د. العديني: أربع جهات تتقاسم مسؤولية
وضع عقبات أمام طالب الجغرافيا

مشهور العمري

بق�سم  القت�سادية  اجلغرافيا  اأ���س��ت��اذ  ب��دا 
اجل��غ��راف��ي��ا يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة، 
الدكتور مار�س اأحمد العديني، حزينا ملا اآل 
اإليه علم اجلغرافيا على امل�ستوى العربي، 
حممال اأربع جهات هذه امل�سوؤولية، اأولها: 
اإ�شافة  فيها،  اجلغرافيا  واأق�شام  اجلامعة 
التخ�س�س،  لطالب  ونظرته  املجتمع  اإل��ى 

وكذلك اجلهاز الإداري للدول.

حدثنا عن اأهمية تخ�س�ض 
اجلغرافيا؟

ع��ل��م اجل��غ��راف��ي��ا م��ن ال��ع��ل��وم ال��ق��دمي��ة يف 
واأ�شاليبه،  مناهجه  يف  املتجدد  مو�شوعه، 
�سطح  على  الإن�����س��ان  ب��وج��ود  مرتبط  فهو 
املكان  يف  يعي�س  الإن�شان  دام  وم��ا  الأر����س، 
ومي���ار����س ج��م��ي��ع اأن�����س��ط��ت��ه الق��ت�����س��ادي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة 
وال��دي��ن��ي��ة وغ���ره���ا م���ن الأن�����س��ط��ة، فهو 

بحاجة ما�سة اإلى هذا العلم.
وكان يفهم �سابقا، اأن علم اجلغرافيا 
ه��و ال��ع��ل��م ال����ذي ي��ه��ت��م ب��و���س��ف ال��ظ��واه��ر 
بعيدا  �سطحيا  والب�سرية و�سفا  الطبيعية 
ع���ن ال����واق����ع، ول��ك��ن��ه اأ���س��ب��ح ال���ي���وم علما 
من  ال��ك��ث��ر  ي��ع��ال��ج  متخ�س�سا  تطبيقيا 

امل�سكالت التي تواجه الإن�سان.
ك��م��ا حت���ول ال��ع��ل��م م��ن ال��و���س��ف اإل��ى 
باجلغرافيا  ال��ي��وم  ي��ع��رف  ال���ذي  التطبيق 
اأي مو�شوع  واأ�شبحنا ل جند  التطبيقية، 
ي���الم�������س ح���ي���اة الإن���������س����ان اق���ت�������س���ادي���ا اأو 
اأي  اأو  ع�سكريا  اأو  �سيا�سيا  اأو  اجتماعيا 
جم��ال م��ن جم��الت اخل��دم��ات العامة اإل 

واجلغرافيا م�سهمة فيه ب�سكل مبا�سر.

هل تعتقد اأن اختيار الطالب 
تخ�س�ض اجلغرافيا يقابله

بع�ض العقبات؟
نتيجة  هي  الطالب  تواجه  التي  العقبات 
اأو  اأو اجلهل  للكثر من الق�سور احلا�سل 
التجاهل املق�سود اأو غر املق�سود من قبل 

عدد من املكونات الجتماعية.
واأ�سر هنا اإلى ما تواجهه اجلغرافيا 
يف الدول النامية ويف مقدمتها دول امل�سرق 
العربي، فالطالب يف هذه الدول يواجهون 
درا�سة هذا  اختيارهم  معوقات كثرة عند 

وحتى  اجلامعية،  درا�ستهم  وخ��الل  العلم 
بعد تخرجهم يف اجلامعة.

ت��واج��ه الطالب  التي  امل��ع��وق��ات  وم��ن 
عند اختياره لهذا التخ�س�س، جهل خريج 
اجلغرافيا؛  علم  باأهمية  العامة  الثانوية 
مم���ا ي��ج��ع��ل��ه ي��ل��ت��ح��ق ب��ت��خ�����س�����س جم��ه��ول 
الفعل  ردود  اأي�����س��ا،  العقبات  وم��ن  ل��دي��ه، 
ال�����س��ل��ب��ي��ة م����ن ق���ب���ل الأق���������ارب وامل��ج��ت��م��ع 
طالب  اإل����ى  ال�سلبية  ن��ظ��رت��ه��م  ح��ي��ث  م��ن 
اجل��غ��راف��ي��ا لق��ت��ن��اع��ه��م ب����اأن اخ��ت��ي��اره مل 
اخلاطئ  الطريق  اختار  واأن��ه  موفقا  يكن 

مل�ستقبله العلمي.
للطالب  ال��دون��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  وك���ذل���ك 
علم  اأن  وترديد  وقرنائه  قبل زمالئه  من 
اجلغرافيا ل فائدة من درا�سته واأنه عبارة 
اإلى  اإ�شافة  وعوا�شم،  و�شخور  جبال  عن 
���ش��ع��ور ال��ط��ال��ب ب��ع��دم ال��ر���ش��ا ع��ن نف�شه 

غر  يكون  وق��د  التخ�س�س  ه��ذا  لختياره 
نظرا  عليه،  ولكنه جم��ر  ه���ذا،  خم��ر يف 
القتناعات  وترت�شخ  معدله.  لنخفا�س 
ال�سلبية لدى الطالب اأكرث بعد تخرجه يف 
اجلامعة عندما ل يجد فر�س عمل متاحة 

مقارنة بالتخ�س�سات الأخرى.

ملاذا تظهر كل هذه املعوقات والعقبات 
اأمام طالب وخريج اجلغرافيا؟

اأربع جهات اأ�سا�سية تتحمل هذه امل�سوؤولية، 
وه�����ي: اجل���ام���ع���ات ومي��ث��ل��ه��ا ه��ن��ا اأق�����س��ام 
اجلغرافيا، فكثري من اجلغرافيني را�شون 
ت��ده��ور  م��ن  اإل��ي��ه تخ�س�سهم  و���س��ل  ع��م��ا 
الوظيفي  عملهم  ب���اأداء  واقتنعوا  خميف، 
الأب��واب،  اأنف�سهم  على  واأغلقوا  الروتيني 
تلك  على  ت��دل  �سخ�سية  ق�سة  هنا  واأورد 
بق�سم  معيدا  قبويل  مت  فعندما  امل��واق��ف؛ 

ال��ف��رح��ة،  غمرتني   1990 ع���ام  اجل��غ��راف��ي��ا 
واأخرته  الق�سم  يف  اأ�ساتذتي  اأحد  فقابلت 
بقبويل معيدا، منتظرا منه التهنئة، ولكن 
حدث العك�س متاما، فقد قال »اأنت مغفل، 
ت���روح تفتح ل��ك بقالة  ك���ان م��ن الأف�����س��ل 

تعي�س منها«!
وي����الَح����ظ ق��ل��ة اه���ت���م���ام اجل��ام��ع��ات 
ب��ال�����س��اأن اجل���غ���رايف ون�����درة ال���دع���م امل���ادي 
باأنها  والنظر لأق�سام اجلغرافيا  واملعنوي، 
عبء؛ ولذا جندها موجودة بكليات الآداب 
وال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة مثلها 
م��ث��ل الأق�����س��ام ال��ن��ظ��ري��ة الأخ�����رى، ب��ل اإن 
اأق�سام اجلغرافيا  اإغ��الق  اإل��ى  الأم��ر و�سل 
يف ع���دد م��ن اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، م��ع اأن 
علوم  ك��ل��ي��ات  �شمن  ال�شحيحة  م��واق��ع��ه��ا 
الأر�س )اجليولوجيا، اجلغرافيا، الأر�شاد 

اجلوية، البحار واملحيطات(. 

وم����ن اجل���ه���ات امل�������س���وؤول���ة ع���ن ذل��ك 
فكثر  ل��ل��دول��ة؛  الإداري  اجل��ه��از  اأي�����س��ا، 
الإداري��ني ينظرون  والقادة  امل�سوؤولني  من 
ثقافة  اأنها عبارة عن  اإل��ى اجلغرافيا على 
عامة، ولي�ست علما متخ�س�سا، كما يرون 
باملدار�س  اللتحاق  اخلريجني  يكفي  اأن��ه 
معلمني؛ وم��ن ه��ذه ال��ث��غ��رات اإل��غ��اء م��ادة 
امل��راح��ل  يف  م�ستقل  ك��م��ق��رر  اجل��غ��راف��ي��ا، 
بع�س  يف  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال���درا����س���ي���ة 
ال��دول، ف�سال عن عدم ت�سنيف تخ�س�س 
العلمية  التخ�ش�شات  �شمن  اجل��غ��راف��ي��ا 
التي حددت لها اجلهات لتوزيع اخلريجني 
وزارات  يف  العمل  با�ستثناء  لديها  للعمل 
مما  والتعليم،  الرتبية  وزارات  اأو  الرتبية 
ي�سر اإلى �سيادة ثقافة خاطئة تواجه علم 

اجلغرافيا.
وم����ن امل���ع���وق���ات اأي�������س���ا، امل��ج��ت��م��ع��ات 

امل��ح��ل��ي��ة، ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ل��دي��ه��ا اق��ت��ن��اع��ات 
نتيجة  اجلغرافيا  ع��ن  خاطئة  وت�����س��ورات 
اجلغرافيني  قبل  م��ن  ال�سلبية  للمواقف 
امل�سار اإليها �سابقا. كما مل تخرج القطاعات 
اخلا�سة والأهلية عن النظرة العامة نحو 
اجلغرافيا، وعدم اإدراك قيمتها واأهميتها.

كيف ت�سف اجلغرافيا القت�سادية 
للعامل العربي؟

اأي مكان  اأب��دا عن نظراتها يف  ل تختلف 
ا�شتعر�شنا  فلو  ال��ع��امل،  واأقاليم  دول  من 
العامل  يف  ال�سائدة  القت�سادية  الأن�سطة 
املجالت  جميع  تغطي  �سنجدها  العربي، 
املتطورة  اأو  التقليدية  �سواء  القت�سادية 
لكل  امل��ت��واف��رة  امل��ادي��ة  الإم��ك��ان��ات  بح�سب 

دولة من دوله.
ف��ه��ن��اك ال��ن�����ش��اط ال���رع���وي وت��رب��ي��ة 
والن�شاط  ال�شمكي  وال�����ش��ي��د  احل��ي��وان��ات 
والتجاري  وال�سناعي  والتعديني  الزراعي 
مكونات  من  وغرها  وال�سياحي  والنقلي 
اجل���غ���راف���ي���ا الق���ت�������ش���ادي���ة؛ وك����ل ن�����ش��اط 
اجلغرافية  العوامل  م��ن  ع��دد  عليه  ت��وؤث��ر 
اإيجابا،  اأو  اإما �سلبا  اأو الب�سرية،  الطبيعية 
العامل  ال��ع��وام��ل،  ه��ذه  وي��اأت��ي يف مقدمة 

ال�سكاين وال�سيا�سي والقت�سادي. 

ر�سالة يف كلمة اأخرية؟
اأج���ده���ا ف��ر���س��ة اأت���وج���ه خ��الل��ه��ا ب��دع��وة 
باجلغرافيا  العالقة  ذات  اجلهات  جميع 
يف  اجل����ام����ع����ات واأق���������س����ام اجل���غ���راف���ي���ا، 
املحلية،  واملجتمعات  الر�سمية  واجلهات 
مل���ح���اول���ة ت��غ��ي��ر م���واق���ف���ه���م ن���ح���و ع��ل��م 
اجل��غ��راف��ي��ا، واإع�������ادة اع���ت���ب���اره، واإت���اح���ة 
امل�سكالت  ح��ل  يف  للجغرافيني  الفر�س 
يف خمتلف امل���ج���الت، واإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
اجل��غ��راف��ي��ني  املتخ�س�سني  اإع�����داد  اآل��ي��ة 
اإعدادا يتنا�سب مع احتياجات املجتمعات 
ت��وف��ر متطلبات  امل��ع��ا���س��رة م��ن خ���الل 
واح����ت����ي����اج����ات ت���ل���ك الأق���������س����ام امل����ادي����ة 
والب�سرية، مما �سيعيد الثقة لهذا العلم 
روؤي���ة ق�سم اجلغرافيا يف  واأمت��ن��ى  امل��ه��م، 
امللك  ب��ج��ام��ع��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية 
يف  اجلغرافية  الأق�شام  م�شاف  يف  خالد 
ي�سبوا  م��ا  يحقق  واأن  املتقدمة،  ال���دول 
اإليه من اأهداف من خالل ال�شتفادة من 

خرات وجتارب الآخرين.
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علم الجغرافيا االقتصادية

بطاقة
• ب��ك��ال��وري��و���س ج��غ��راف��ي��ا ع��ام 

1989 من جامعة �سنعاء.
م��ن   1994 ع�����ام  م��اج�����س��ت��ر   •
ر�سد  ابن  بكلية  ق�سم اجلغرافيا 

بجامعة بغداد.
يف   1998 ع��������ام  دك��������ت��������وراه   •
جامعة  م��ن  نف�سه  التخ�س�س 

بغداد.
• اأّلف �ستة كتب.

ع��ل��م��ي��ا،  ب��ح��ث��ا  ل����ه 20  ن�����س��ر   •
و����س���ارك يف ع�����س��رات امل���وؤمت���رات 
العمل  العلمية والندوات وور�س 

داخل اليمن وخارجه.
ع�شرات  على  واأ���ش��رف  ناق�س   •

الر�سائل العلمية.
• ح���ّك���م ع������ددا م����ن الأب����ح����اث 
ال���ع���ل���م���ي���ة ل��ل��ن�����س��ر وال���رتق���ي���ة 

واملوؤمترات املتخ�س�سة.
ع�سو يف ع��دد من اجلمعيات   •
اجل��غ��راف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وه��ي��ئ��ات 
ال��ت��ح��ري��ر وامل��ج��ال�����س وال��ل��ج��ان 

العلمية.

ب��اأ���س��ره يتحكم الق��ت�����س��اد يف  ال��ع��امل 
اأ���س��ا���س��ي��ا  م��وج��ه��ا  ب�سفته  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه، 
ل���ر����س���م ����س���ي���ا����س���ات ال��������دول وحت���دي���د 
الآخرين، والقت�ساد هو  مواقفها مع 
ما يوجه ال�شيا�شة يف الوقت احلا�شر.

لقد كانت اجلغرافيا يف بداياتها، 
التخ�ش�شات  يعرف  مل  م��وح��دا  علما 
امل��ع��روف��ة حاليا،  وال���ف���روع والأق�����س��ام 
وب����رزت ال��ظ��اه��رة الق��ت�����س��ادي��ة ك��اأه��م 
امل��ج��ت��م��ع��ات  ظ�����اه�����رة ج���غ���راف���ي���ة يف 

احلديثة واملعا�سرة.
وق����د ك����ان اله���ت���م���ام ب��ج��غ��راف��ي��ة 
ال��ق��رن  ال��ت��ي ن�سطت خ���الل  ال��ت��ج��ارة 

احلركة  �ساحبت  والتي  ع�سر  التا�سع 
ال�ستعمارية الأوروبية لكثر من دول 
اخلام  امل��واد  نقل  على  القائمة  العامل 
اإل��ى  امل�ستعمَرة  ال���دول  م��ن  لل�سناعة 
ال���دول الأوروب���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��وم بالعمل 
على  اخل��ام��ات  تلك  وتعيد  ال�سناعي 
�سكل �سلع كاملة الت�سنيع يتم بيعها يف 

اأ�سواق تلك الدول.
ثم ظهرت اجلغرافيا القت�سادية 
ع��ل��ى ي���د ال���ع���امل الأمل�����اين ج��ون��ز �سنة 
حت��ل��ي��ل��ي��ا  م��ن��ه��ج��ا  اق������رتح  اإذ   ،1882
القت�سادية،  ال���رثوة  م���وارد  ل��درا���س��ة 
م�سطلح  ي�ستخدم  بحث  اأول  وظ��ه��ر 

اجل��غ��راف��ي��ا الق��ت�����س��ادي��ة يف ال��ولي��ات 
املتحدة الأمركية عام 1888.

ك���م���ا اأ����س���ه���م���ت احل������رب ال��ع��امل��ي��ة 
علم  ب��ت��ط��ور   )1918-1914( الأول�����ى 
دافعا  وكانت  القت�سادية،  اجلغرافيا 
ق���وي���ا ل����ه، ف��ق��د اأ���س��ب��ح ع��ل��ي��ه ت��ق��دمي 
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات واخل��رائ��ط عن 
م�����س��ادر امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة واخل���ام���ات 
يف ال����ع����امل وحم����اول����ة ف���ه���م امل�����س��اك��ل 

القت�سادية ال�سائدة حينذاك.
بداية  ق��وة مع  اأك��رث  اأ�سبحت  ثم 
امل��ا���ش��ي،  امل��ي��الدي  ال��ق��رن  ع�شرينيات 
حت��م��ل  ع��ل��م��ي��ة  جم���ل���ة  اأول  وظ����ه����رت 

الأمركية  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ا�سمها 
�سنة 1925 وحدد القت�سادي روبن�سون 
ه����دف ع��ل��م اجل��غ��راف��ي��ا الق��ت�����ش��ادي��ة 
ب��ق��ول��ه  اإن����ه ي���ح���اول اأن ي��ت��ح��ق��ق من 
ت��ق�����س��ي��م ال��ع��م��ل م��ك��ان��ي��ا ث���م ي��ف�����س��ره 
وي�������س���رح���ه، وح���ت���م ح�����دوث ع����دد من 
اإن�ساء  العامل،  يف  القت�سادية  الثورات 
القت�سادية،  للجغرافيا  عديدة  فروع 
بالثورة  ال�سناعة،  فارتبطت جغرافية 
ال�سناعية الكرى، وجغرافية الزراعة 
النقل   وجغرافية  اخل�����س��راء،  بالثورة 
بالتقدم الهائل الذي حدث يف قطاعات 

النقل الري والبحري واجلوي.
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أساتذة

التجرد من اإلنسانية
قال �سلى اهلل عليه و�سلم » اإن الرفق ما كان يف �سيء اإل زانه وما نزع 
نكون عليه  ان  ال��ذي يجب  النبوي  التوجيه  ه��ذا  �سانه«  اإل  �سي  من 
الغريزة  ه��ذه  ولكن  خلقه،  يف  اهلل  غر�سها  غريزة  الرفق  لأن  كب�سر 
نزعت من قلوب بع�س الب�سر فباتوا يتعاملون مع من حولهم بكل 
ق�سوة وجروت ول اإن�سانية، وقد ينحدر بع�سهم انحدارا �سديدا يف 
طبيعته اإلى القتل والبط�س باأق�سى اأنواعه من خالل قيامه بعمليات 

اإرهابية قبيحة تنزله لأ�سفل ال�سافلني.
ننده�س عندما يتخلى اإن�سان طبيعي عن اإن�سانيته ويقدم على 
من  اأح��د  مع  اآو  منفردا  اأق��دم  اإذا  فكيف  خطاأ،  اأو  عمدا  اإن�سان  قتل 
اأمثاله بقتل عدد كبر من امل�ستاأمنني باهلل يف بيت من بيوته يدخلون 
عليهم وقد جتردوا من كامل اإن�سانيتهم بالعبث يف بيت اهلل وترويع 
الآمنني بكل ق�سوة ووح�سية مل يردعهم وجود طفل �سغر او �سيخ 
م�سن؛ فقط تدفعهم اأجندة غبية جتردت من اإن�سانيتها بكل جروت 
التي يقدمونها وهي دافعهم لتنفيذ  فمهما كانت املررات واحلجج 
مثل هذه الأعمال اجلبانة ل يعطيهم احلق يف قتل نف�س ع�سمها اهلل 
�سبحانه وتعالى بقوله »ول تقتلوا النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق« 
فكيف يعطون انف�سهم احلق لقتل اأكرث من �سخ�س اآمن يف بيت من 
بيوت اهلل؛ اإن�سان يناجي ربه جترد من كل هموم الدنيا ليكون مع اهلل 

فتاأتي هذه ال�سرذمة فتوؤذيه يف هذه الروحانية مع اهلل.
عا�سوا  اأ�سخا�س  م��ن  ت��اأت��ي  واخل�سة  الق�سوة  ه��ذه  اأن  وامل��وؤ���س��ف 

واأكلوا و�سربوا من نف�س الوطن. 
يت�سف  ان  التي ل ميكن  الق�سوة  قمة  هو  �سيناء  ح��دث يف  فما 
بها اإن�سان طبيعي؛ واإمنا هي �سفة ل�سخ�س مالأ احلقد قلبة وعقله 
فلم ي�سال نف�سه قبل اإقدامه على هذه العملية اخل�سي�سة كم �سرمل 
من اإمرة وييتم من طفل ويقتل من �ساب كان ياأمل يف حياة كرمية 
يعي�سها مل يفكر يف �سيء غر اأجندته الغبية التي جعلته ينكر كل ما 
حوله ويتفرغ فقط لقتل الآمنني وترويعهم معتقدا اأنه بعمله هذا 
يكون قد ك�سب دنياه واآخرته نا�سيا او متنا�سيا قول اهلل تعالى ) ول 

تقتلوا النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق ( .

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة

علم األغذية
الأغذية  علم تطبيقي  الغذاء  اأو علم  علم 
معهد  بدرا�شة الغذاء،  وُيعرف  يخت�س 
باأنه  العلم  الغذاء  هذا  تكنولوجيا  خ��راء 
هو »املجال الذي ي�ستخدم العلوم الهند�سية 
طبيعة  لدرا�سة  والبيولوجية  والفيزيائية 
الأغ�����ذي�����ة واأ�����س����ب����اب ف�������س���اده���ا وال���ق���واع���د 
اأج��ل  م��ن  وحت�سينها  لإع��داده��ا  الأ�سا�سية 

جمهور امل�ستهلكني«. 
وي���ع���د ع���ل���م ال����غ����ذاء جم�����ال م��ت��ع��دد 
ال���ت���خ�������س�������س���ات، وي���������س����م م���ف���اه���ي���م م��ن 
الأح����ي����اء  مثل: علم  م��ت��ن��وع��ة  جم������الت 
الكيميائية والكيمياء  الدقيقة والهند�سة 
احل����ي����وي����ة. وه�����ن�����اك ب���ع�������س الحت���������ادات 

امل��ت��خ�����س�����س��ة م��ث��ل الحت�����اد ال�����دويل لعلم 
الغذاء  علماء  الأغذية واحتاد  وتكنولوجيا 
جنوب  واحت���اد  الهند،  يف  التغذية  وخ���راء 

اإفريقيا لعلم وتكنولوجيا الأغذية.
تطوير  الغذاء  علماء  اأن�سطة  وت�سم 
وت�سميم  اجل���دي���دة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
ع��م��ل��ي��ات اإن����ت����اج ه����ذه الأغ����ذي����ة واخ��ت��ي��ار 
ودرا�سة فرتة  وال��ت��غ��ل��ي��ف  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  م�����واد 
ال�����ش��الح��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى الخ��ت��ب��ارات 
يقوم  ق��د  والكيميائية.  بيولوجية  امليكرو 
الأ�سا�سية  الظواهر  بدرا�سة  الغذاء  علماء 
املنتجات  باإنتاج  مبا�سرة  عالقة  لها  التي 

الغذائية وخ�سائ�سها.

+ 
ق
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د. هبة غمري:
التثقيف الغذائي والتغذية العالجية..

محور اهتماماتي البحثية
زهراء حبتر

بكلية  امل�ساعدة  التغذية  اأ���س��ت��اذة  ك�سفت 
الق��ت�����س��اد امل��ن��زيل ب��اأب��ه��ا، ال��دك��ت��ورة هبة 
البحثي  اإبراهيم  غمري،  اأن  اهتمامها 
الغذائي  التثقيف  اأب��ح��اث  على  من�سب 
والتغذية العالجية،  ملا للتغذية من  دور 
ال�سحية  احل��الت  مع  التعامل  فعال  يف 
م��ع  ح����دي����ث  وك�شفت   يف  وامل����ر�����ش����ي����ة؛ 
ي��ه��دف  ال��ت��غ��ذي��ة  اأن   تخ�ش�س  »اآف������اق« 
لأف����راد  ال��غ��ذائ��ي  ال��و���ش��ع  ت�شحيح  اإل����ى 
املجتمع عن طريق زيادة الوعي الغذائي، 
وتوجيه الفرد اإلى اختيار الغذاء ال�سحي 
الأم��ث��ل وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����وزن امل��ث��ايل، 
وتقدمي امل�سورة الغذائية لكل من الأفراد 

الأ�شحاء اأو املر�شى .
 

حدثينا عن تخ�س�سك.
تخ�س�سي هو تغذية الإن�سان، وتخ�س�س 
جم��الت  يف  مهمة  رك��ي��زة  ميثل  التغذية 
املنزيل، ملا له من دور فعال يف  القت�ساد 
خدمة اأفراد املجتمع بجميع فئاته، وتعد 
اإن�ساء  يف  رئي�سيا  ركنا  ال�سليمة  التغذية 

البنية ال�سليمة للفرد واحلفاظ عليها.

وي���ه���دف ت��خ�����ش�����س ال��ت��غ��ذي��ة اإل���ى 
ت�شحيح الو�شع الغذائي لأفراد املجتمع 
عن طريق زيادة الوعي الغذائي وتوجيه 
الفرد اإلى اختيار الغذاء ال�سحي الأمثل 
وتقدمي  املثايل،  ال��وزن  على  واملحافظة 
امل�������س���ورة ال���غ���ذائ���ي���ة ل��ك��ل م���ن الأف������راد 
امل���ر����ش���ى ع��ل��ى اخ��ت��الف  اأو  الأ����ش���ح���اء 

فئاتهم العمرية.

ما اأهم املنا�سب التي توليتها؟
بق�سم  تدري�س  هيئة  ع�سو  حاليا  اأعمل 
القت�ساد املنزيل، و�سغلت �سابقا من�سب 
املنزيل  والقت�ساد  الإدارة  كلية  وكيلة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة، ورئ��ي�����س��ة وح���دة 
اأع��وام، ومن�سقة  التطوير واجل��ودة عدة 
امل���وق���ع الإل�����ك�����رتوين ل��ل��ك��ل��ي��ة، واأي�����س��ا 

من�شقة الن�شاط الطالبي.

ما ال�سعوبات التي تواجه
طالبات التخ�س�ض؟

مي��ك��ن ح�����س��ر ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
عدة  يف  املنزيل  القت�ساد  ق�سم  طالبات 

جوانب:
• ع�����دم وج������ود م���������س����ارات ل��ق�����س��م 

الق��ت�����س��اد امل���ن���زيل ب��ال��ك��ل��ي��ة حتى 
ع��دة  م��ن��ذ  ت�����س��ع��ى  ف��ال��ك��ل��ي��ة  الآن، 
����س���ن���وات ل��ف��ت��ح م�������س���ارات ج��دي��دة 
حاجة  لتالئم  امل��ن��زيل  لالقت�ساد 

املجتمع وتواكب روؤية 2030.
ف�����ر������س ع��م��ل  ت������واف������ر  ع��������دم   •

للخريجات.
عليا  درا�سات  فر�س  توافر  عدم   •

للخريجات.

ما الأهداف التي ت�سعني لتحقيقها 
ب�سفتك ع�سو هيئة تدري�ض؟

حت��ق��ي��ق م���ع���اي���ر اجل�������ودة يف ت��دري�����س 
م���ق���ررات���ي، اإع������داد ال��ط��ال��ب��ة اأك��ادمي��ي��ا 
وت��رب��وي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا للخروج  وم��ه��ن��ي��ا 

ل�سوق العمل.
 

�سعوبات واجهتك اأثناء التدري�ض؟
الأع��وام  كانت هناك �سعوبات كثرة يف 
امل���ا����ش���ي���ة ب�����ش��ب��ب ع�����دم ت����واف����ر ال��ب��ي��ئ��ة 
التعليمية املنا�سبة والإمكانيات وو�سائل 
ال��ت��ق��ن��ي��ة احل����دي����ث����ة، ل���ك���ن يف ال���ف���رتة 
احل���ال���ي���ة ف��ق��د ت���ط���ورت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خمتلف  يف  ج��دا  ملحوظا  تطورا  خالد 

و  الإمكانيات  جميع  وت��وف��رت  امل��ج��الت 
امل��ط��ل��وب��ة يف  احل��دي��ث��ة  التقنية  و���س��ائ��ل 

الكليات.

كيف ميكن لالأكادميي
تطوير مهاراته؟

م���ن خ���الل ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي والط����الع 
يف  التخ�س�س  يف  جديد  هو  ما  كل  على 
والدولية،  املحلية  ال��دوري��ات  و  املجالت 
وح�سور املوؤمترات والدورات والندوات.

ما املو�سوعات البحثية
التي تهتمني بها؟

اأبحاث  على  من�سب  البحثي  اهتمامي 
العالجية،  والتغذية  الغذائي  التثقيف 
ف���ع���ال ومم���ي���ز يف  ل���ه���ا دور  ف��ال��ت��غ��ذي��ة 
التعامل مع احلالت ال�شحية واملر�شية، 
الأمرا�س  بع�س  انت�شار  بعد  وخ�شو�شا 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ن��م��ط ال��غ��ذائ��ي وال���ع���ادات 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي مثل: 
والقلب،  وال�����ش��ك��ري،  ال�شمنة،  اأم��را���س 

وقد ن�سرت عدة اأبحاث يف هذا املجال.

حدثينا عن جتربتك مع التطوع.
اإن�����س��ان��ي��ة  ج���ه���ودا  يت�سمن  ال��ت��ط��وع  اإن 
ذات���ي، ول  وداف���ع  ال��ف��رد، برغبة  يبذلها 
يهدف املتطوع اإلى حتقيق مقابل مادي 
اأو ربح خا�س بل اكت�ساب �سعور النتماء 
ول��ذا  امل�����س��وؤول��ي��ة'  املجتمع وحتمل  اإل���ى 
فاإنني متطوعة يف العديد من املوؤ�س�سات 
وال���ه���ي���ئ���ات مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر، وم��ن��ه��ا: 
جمعية  الن�سائي،  الأحمر  الهالل  هيئة 
للدعوة  ال��ت��ع��اوين  املكتب  ل��الأي��ت��ام،  اآب���اء 
»�سكر«  النعمة  حفظ  جمعية  والإر���س��اد، 

بع�سر، وجمعية الكوثر ال�سحية.

كلمة اأخرية؟
اإن املرحلة اجلامعية من اأهم املراحل يف 
اأيتها الطالبة، وهي املكان الذي  حياتك 
ت��ت��ع��رف��ني ف��ي��ه ع��ل��ى ن��ف�����س��ك وم��واه��ب��ك 
وك���ي���ف���ي���ة ت��ن��م��ي��ت��ه��ا، ف��ح��ق��ق��ي ه��دف��ك 
خالل  من  الدرا�سي  وتفوقك  وجناحك 
على  والتوكل  تعالى،  هلل  النية  اإخال�س 

امل��ح��ا���ش��رات،  ب��ح�����ش��ور  اهلل، والل����ت����زام 
وبذل املزيد من اجلهد، وال�سعي لتطوير 
وال��ن��دوات  ال����دورات  م��ه��ارات��ك بح�سور 
بجزيل  اأت��ق��دم  النهاية  ويف  املختلفة.   

»اآف���اق«  على  �سحيفة  للقائمني  ال�سكر 
املجتمع وخدمة  اأ�سهمت يف خدمة  التي 
بالطالع  امللك خالد،  من�سوبات جامعة 

على كل ما هو جديد يف اجلامعة.

بطاقة
• دكتوراه يف تخ�س�س التغذية، 

جامعة املنوفية، م�سر.
• ماج�ستر يف تخ�س�س التغذية، 

جامعة املنوفية، م�سر.
• دبلوم تغذية امل�ست�سفيات، 

جامعة املنوفية، م�سر.
• بكالوريو�س القت�ساد املنزيل، 

جامعة الأزهر، م�سر.
• ع�سو املجل�س ال�ست�ساري يف 

جمعية اآباء لالأيتام.
• ع�سو اجلمعية امل�سرية 

للتغذية.
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جامعات سعودية

وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
ت����راأ�����س م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م رئ��ي�����س 
ال���ري���ا����ش���ي  الحت����������اد  اإدارة  جم���ل�������س 
بن  اأحمد  الدكتور  ال�سعودية  للجامعات 
حممد العي�سى موؤخرا الجتماع ال�سابع 
ال��وزارة  اإدارة الحت��اد مبكتبه يف  ملجل�س 

بالريا�س.
بداية  يف  العي�سى  ال��دك��ت��ور  ورح���ب 
الج���ت���م���اع ب���اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س ، م��ث��م��ن��اً 
به الحت��اد  ال��ذي ي�سطلع  الكبر  ال��دور 
الريا�شي للجامعات ال�شعودية يف تن�شيط 
احلركة الريا�شية يف اجلامعات التي تعد 
يف  م�سيدا  والكفاءات،  للمواهب  حم�سن 
الوقت نف�سه مب�ساركة الحتاد يف الكثر 

ا�ستعداد  مبديا  الدولية،  املناف�سات  من 
ال���������وزارة ل���ت���ق���دمي ك���اف���ة اأوج�������ه ال���دع���م 
كافة  وتذليل  واللوج�ستي  والفني  امل��ادي 
العقبات التي ت�ساهم يف حتقيق امل�ساركات 
الثامن  املو�سم  يكون  اأن  متمنيا  الفعالة، 
احل�����ايل ل���الحت���اد اأف�������س���ل م���ن امل��وا���س��م 
اأك��ر  ب�سكل  اإع��الم��ي��ا  واب��رازه��ا  ال�سابقة 
وامل�شاركة  اجلامعية  الريا�شة  يدعم  مبا 
جهود  مقدرا  ال��ط��الب،  اأبنائنا  من  فيها 
من�سوبي الحتاد فيما حتقق من اإجنازات 
امل�شاركة  ويف  املا�شي،  الريا�شي  للمو�شم 
اجلامعية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة  يف 

الدولية 2017 يف تايبيه.

خ���الل  الإدارة  جم��ل�����س  وواف�������ق 
اج���ت���م���اع���ه ع���ل���ى اع���ت���م���اد ال���رن���ام���ج 
ال����زم����ن����ي لأن�������س���ط���ة الحت��������اد ل��ل��ع��ام 
واع���ت���م���اد   ،1439/1438 اجل���ام���ع���ي 
وتكليف  ل��الحت��اد،  الإعالمية  اخلطة 
ال���دك���ت���ور ت���رك���ي ال���ع���ي���ار ب���الإ����ش���راف 
ع��ل��ي��ه��ا وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، ك��م��ا واف�����ق على 
ال����ب����ط����ولت  ب����ع���������س  يف  امل�����������س�����ارك�����ة 
والكرة  ال�ساحية  )اخ��رتاق  اخلارجية 
اجلامعي  والكاراتيه(للعام  ال�ساطئية 
الإج��راءات  ا�ستكمال  بعد   1439/1438
ال��ن��ظ��ام��ي��ة، وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع الحت����اد 
لتحديد  اجلامعية  للريا�شة  العربي 

انطلق المؤتمر السعودي لطب الطوارئ 
بجامعة الفيصل

بالتعاون مع وزارة الداخلية:
التعليم تستعد إلطالق 
مشروع »قيادة آمنة«

وزارة  م��ع  بالتعاون  و  )ب��ن��ات(،  التعليم  ب��وك��ال��ة  ممثلة  التعليم  وزارة  ت�ستعد 
الداخلية )الأمن العام( لإطالق م�سروع »قيادة اآمنة« ويعنى امل�سروع بتثقيف و 
توعية من�سوبات التعليم يف اململكة بقواعد ولوائح واأدبيات قيادة املركبة، وياأتي 
 ،1439/1/6 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  ال�سادر  ال�سامي  الأم��ر  على  بناء  امل�سروع 
اإ�شدار  فيها  مبا  التنفيذية  ولئحته  امل��رور  اأح��ك��ام  تطبيق  باعتماد  والقا�شي 
رخ�س قيادة للذكور والإناث على حد �سواء على اأن يبداأ التنفيذ يف 1439/10/10 

ووفق ال�سوابط ال�سرعية.
وينطلق امل�سروع، بعون اهلل، يوم اخلمي�س  19 ربيع الأول على م�سرح وزارة 

التعليم بطريق امللك عبداهلل.
اأن  ال��ع��واد  هيا  الدكتورة  )ب��ن��ات(  التعليم  وكيل  �سعادة  ك�سفت  ذل��ك  ح��ول 
م�سروع »قيادة اآمنة« ياأتي كانطالقة اإيجابية نحو تنفيذ قرار اململكة بال�سماح 
للمراأة بالقيادة وفق اأطر و�شوابط وا�شحة، كما ياأتي �شمن اخلطوات التوعوية 
الهادفة التي يجب اأن نعمل على البدء بتنفيذها اإميانا باأهمية الأهداف التي 
�ست�سهم هذه املبادرة يف حتقيقها، م�سرة اإلى اأن م�سوؤولية وزارة التعليم جتاه 
اململكة،  و�سيا�سات  توجهات  مع  يتما�سى  مبا  تهيئتهن  على  والعمل  من�سوباتها 
)الإدارة  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  امل�سروع  ه��ذا  يف  امل�ساركة  لأهمية  ر�ّسخ 
 ، ال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة  ب��اأدب��ي��ات  ت��زوي��د من�شوبات التعليم  ب��ه��دف  ل��ل��م��رور(  ال��ع��ام��ة 
والتوجيهات  اخلا�سة بالقواعد املرورية، وكيفية احل�سول على الرخ�سة وما 

يتعلق بذلك من �شروط و�شوابط وغريها .
امل�شروع �شينفذ على عدة مراحل، بدءا من عقد لقاء  اأن  واأ�شافت العواد 
من  ترتجم  متعددة  برامج  وتنفيذ  تدريبية،  حقائب  ب��اإع��داد  م��رورا  تعريفي 
وهكذا  واملحافظات  املناطق  يف  التعليم  من�شوبات  ت�شتهدف  عمل  ور���س  خ��الل 
املاأمول من  الهدف  ، ويتحقق  الفائدة  لتعم  ت�شل�شل مدرو�س  ت�شري اخلطة يف 

هذا امل�سروع باإذن اهلل .
وختمت »ن�ستب�سر خرا بهذه اخلطوة املباركة ، ونقدر لولة اأمرنا حفظهم 
اهلل هذه املبادرة الرائدة ، وناأمل باإذن اهلل اأن تكون بداية خر وبركة ، واأن تعم 
فائدتها، وحتقق اأهدافها، وتكون خطوة اإيجابية يف م�سار اإجناز املراأة ال�سعودية 
واأن ت�سبح اأقدر على امل�ساهمة يف دفع عجلة التطور والتنمية ململكتنا الغالية«.

2030 و دليل  ال�شعودية وفق روؤي��ة  باملراأة  امل�شروع �شمن الهتمام  ياأتي  و 
�ستنفذ  حيث  املجتمع  تنمية  يف  والفاعل  الإيجابي  بدورها  القيادة  اإمي��ان  على 
ينفذ من خالل  تثقيفي  توعوي  برنامج  وه��و  ب��اأم��ان«  »ق��ودي  برنامج  التعليم 
الأدل��ة  وحتميل  للمرور،  العامة  الإدارة  قبل  م��ن  توعوية  حما�شرات  تقدمي 
املرورية من موقع الوزارة، و اإقامة برنامج تدريبي مركزي يف مدينة الريا�س 
ت���دور م��و���ش��وع��ات��ه ح���ول: ال��ق��ي��م وامل��واط��ن��ة ال�����ش��احل��ة، م��ه��ارة ح��ل امل�شكالت 
واإدارة املخاطر، مهارات تقدير الذات والتمكني؛ و�سيتم تدريب املتدربات على 

الرنامج يف جميع املحافظات واملناطق عل عدة مراحل. 

ان���ط���ل���ق امل�����وؤمت�����ر ال���������س����ع����ودي ل��ط��ب 
ال���ذي  ال��ث��ان��ي��ة،  ن�سخته  يف  ال���ط���وارئ 
بالريا�س  الفي�شل  جامعة  يف  ينعقد 
حت���ت ع���ن���وان »ال��ع��ل��م ال���ن���اف���ع«، وذل���ك 
مب�����س��ارك��ة ع���دد م���ن اأب�����رز امل��ت��ح��دث��ني 
امل��خ��ت�����س��ني يف ط����ب ال�����ط�����وارئ ع��ل��ى 

م�ستوى اململكة واخلليج العربي.
واأو�شح عميد كلية الطب بجامعة 
الفي�سل الدكتور خالد قطان اأن برنامج 
»ط���ب ال���ط���وارئ«ب���داأ ب��دع��م م��ن وزارة 
الفي�سل  جامعة  م��ع  بالتعاون  ال�سحة 
اخلا�سة  العالجية  اخل��دم��ات  لتطوير 
مناهج  وتطوير  والإ���ش��ع��اف،  بالطوارئ 
م��ع��اجل��ة ح����الت ال���ط���وارئ ال��ت��ي ت�سل 
اإل����ى امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، وت�����س��ج��ي��ع الأط���ب���اء 

التخ�س�س  بهذا  لاللتحاق  املتخرجني 
بحاجة  التخ�س�س  هذا  اأن  حيث  الهام، 
اإل����ى زي�����ادة ال���ك���ف���اءات ال�����س��ع��ودي��ة، مبا 
ي��ت��واف��ق م���ع روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 2030 ال��ت��ي 
وخدمته  املري�س  معاجلة  على  تعتمد 

على اأكمل وجه.
واأ����ش���اف اأن امل��وؤمت��ر م��دت��ه 3 اأي���ام 
ت�ساعد  التي  العمل  لور�س  يوم  خ�س�س 
الأط������ب������اء امل���ت���خ���رج���ني ل���ل���ت���ع���ام���ل م��ع 
احل������الت احل����رج����ة، وي����وم����ان ل��ت��ق��دمي 

الأبحاث العلمية املختلفة.
الطب  كلية  وكيل  اأب��ان  جانبه  من 
الفي�سل  جامعة  يف  واجل���ودة  للتطوير 
ال��ه��دف  اأن  ال���دك���ت���ور ع���اك���ف ع���ب���ي���دات 
م����ن امل�����وؤمت�����ر ه����و م�������س���ارك���ة الأط����ب����اء 

باأحدث  ال��ط��وارئ  طب  يف  املتخ�س�سني 
م�ستجدات هذا العلم، واآخر ما تو�سلت 
اإل���ي���ه ال��ب��ح��وث امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��راه��ني 
والأدلة بالإ�شافة الى مناق�شة املعوقات، 
ي�شتهدف  امل��وؤمت��ر  اأن  اإل��ى  النظر  لف��ت��اً 
اأط���ب���اء ال���ط���وارئ واأ���س��ح��اب ال���ق���رار يف 
وامل�����دراء  وامل�������س���وؤول���ني  ال�����س��ح��ة  وزارة 
يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��ال 

ال�سحي.
واأ�شار الدكتور عبيدات اإلى املعر�س 
على  يحتوي  ال��ذي  للموؤمتر  امل�ساحب 
الداعمة  ال�سركات  مثل  خمتلفة  اأق�سام 
وكليات الطب وكل ما يتعلق بالطوارئ 
كما  الطالبية،  والأن��دي��ة  اجلامعات  يف 
ت�شمن جانبا ثقافيا عر�س من خالله 

م����وع����د اإق�����ام�����ة ال���ب���ط���ول���ة ال��ع��رب��ي��ة 
اجلامعية للتن�س الأر�شي.

ومت خالل الجتماع اختيار معايل 
نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن 
اإدارة  لرئي�س جمل�س  نائباً  العا�سي  بن 
الحتاد الريا�شي للجامعات ال�شعودية، 
جلنة  بت�سكيل  التعليم  وزي��ر  وج��ه  كما 
العا�سمي  برئا�سة  للمجل�س  تنفيذية 
ل���درا����س���ة امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت�����س��ب��ب ع��دم 
م�ساركة اجلامعات الفعالة يف املناف�سات 
التي  امل��ع��وق��ات  ت��ذل��ي��ل  ب��ج��ان��ب  املحلية 
بفعالية  املنتخبات  م�ساركة  دون  حتول 

يف البطولت اخلارجية .

لع�سر  والتقاليد  ال��ع��ادات  لأه���م  اأرك����ان 
دول من حول العامل.

و�ساركت جامعة امللك �سعود ممثلة 
ب���ط���الب اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة 
الإكلينيكية  وامل��ه��ارات  »امل��ح��اك��اة  ب��رك��ن 
ل���الإ����س���ع���اف���ات الأول�����ي�����ة«، ك��م��ا ���س��ارك��ت 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
اأق��ي��م  تعريفي  ب��رك��ن  ال�سحية  للعلوم 
وهو  الدغامي«  »التنبيب  م�سابقة  فيه 
امل�شعف  مل���ه���ارة  ا���ش��ت��ع��را���س  ع���ب���ارة ع���ن 
ع��ن��د ان�����س��داد امل���ج���رى ال���ه���وائ���ي، فيما 
�ساركت مدينة امللك عبد العزيز الطبية 
للحر�س الوطني يف �سرح عن الرنامج 
ال�سعودية  واجلمعية  للطوارئ،  الطبي 

اخلريية ملر�س اآل زهامير.

العدد 217  |  15 ربيع األول 1439  |  03 ديسمبر 2017



إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

ما هو هدفك في الحياة؟
أين هو؟ كيف تصل إليه؟
لكل إنسان ناجح في حياته هدف:
يحدده.. يسعى إليه.. ويكافح من أجل تحقيقه
هل حددت هدفك أخي الطالب؟.. أختي الطالبة؟  

هدفي
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خريجون

انتقد شح المراجع باللغة العربية..
خريج الدفعة األولى علي أبو حكمة:

علم النفس يعادل تخصصات الطب
ريم العسيري 

ك�����س��ف خ���ري���ج ال��دف��ع��ة الأول������ى م���ن ق�سم 
ع��ل��م ال��ن��ف�����س ب��اجل��ام��ع��ة، الأخ�����س��ائ��ي اأول 
ال�سريري  مب�ست�سفى  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  يف 
اأب��و  حم��م��د  ع��ل��ي  ب��اأب��ه��ا  ال�سحة  النف�سية 
باللغة  كافية  حكمة  اأن عدم وجود مراجع 
ال��ع��رب��ي��ة يف جم���ال ع��ل��م ال��ن��ف�����س اأ���س��ه��م يف 
ت�سهم  التي  النظريات  بع�س  و�سول  تعذر 
النف�س،  علم  وتخ�س�س  مهنة  يف  تطوير 
امل���راج���ع يف جم���ال علم  اأغ��ل��ب  اأن  م���وؤك���داً 

النف�س باللغة الإجنليزية.
واأو�شح اأن الغرب �شبقونا يف التاأليف 
والبحث والدرا�سة، واأن املوؤلفات العربية يف 
واأكد  املاأمول'  بامل�ستوى  لي�ست  املجال  هذا 
خالل احلوار الذي اأجرته  معه »اآف��اق« اأن 
تخ�س�سات  ي�ساوي  النف�س  علم  تخ�س�س 
ال����ط����ب وي���ع���ت���ر م�����ن ال����ع����ل����وم اخل��م�����س��ة 

الأ�سا�سية يف احلياة.

ماذا يعني لك كونك خريج
اأول دفعة من ق�سم علم النف�ض 

باجلامعة؟
اأول دف���ع���ة يف  اأع����ت����ر م����ن  اأن������ا  احل��ق��ي��ق��ة 
اجلامعة،  نف�س  من  دفعة  واآخ��ر  اجلامعة، 
اإي���ق���اف تخريج  ق���ررت  اإن اجل��ام��ع��ة  ح��ي��ث 
اعتبارا  »رج��ال«  النف�س  علم  البكالوريو�س 
معروفة، كانت  غ��ر  لأ���س��ب��اب   ،1419 م��ن 
دفعة  ونحن  اآخر  ج���دا  جميلة  ال��درا���س��ة 
واآخر �سعبة يف اجلامعة وكان الهتمام بنا 
التعلم  ف�سحة يف  ل��ن��ا  وك��ان��ت  ك��ب��ر  ب�سكل 

والتعليم ب�سكل مريح جدا.

ما الفرق بني درا�سة
علم النف�ض �سابقا وحاليا؟

ه���ن���اك ف�����رق ك���ب���ر ج������دا، ف��ع��ل��م ال��ن��ف�����س 
ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ج��م��ي��ع ال��ع��ل��وم وي��ع��ت��ر علم 
يف  الأ�سا�سية  اخلم�سة  العلوم  م��ن  النف�س 
�سابقا  النف�س  علم  فكان  وال��ع��ل��وم،  احل��ي��اة 
والر���س��اد،  وال��رتب��ي��ة  التعليم  يف  حم�سور 
وك��ان��ت الأب���ح���اث وال��درا���س��ات قليلة ج��دا، 
ال��ه��ام��ة وامل��وؤث��رة  امل��راج��ع  اأن م�سدر  ومب��ا 
و�سول  ت��ع��ذر  ال��غ��رب  م��ن  العلم  لهذا هذا 

بع�س النظريات واملمار�سات لتطوير مهنة 
وتخ�س�س علم النف�س، ون�سهد اليوم تطور 
حيث  اجلامعات،  من  كثر  يف  النف�س  علم 
يف  هامة  مهنية  هناك  تخ�س�سات  اأ�سبح 
تنمية املجتمع مثل علم النف�س الإكلينيكي 
املهني  النف�س  وعلم  اجلنائي  النف�س  وعلم 
التخ�س�سات  م���ن  وغ���ره���ا  وال�����س��ن��اع��ي، 

احل�سا�سة والنادرة.
 

هل كان هناك تقبل لدرا�سة
علم النف�ض اآنذاك؟ 

التخ�س�س  هذا  لدرا�سة  رف�س  كان  هناك 
لعدم اهتمام الإدارات واملوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�سة لهذا العلم واأثره،  كما كان هناك 
لهذا  املجتمع  من  قبل  البع�س  من  رف�س 
واأن هذا  الوظائف،  توفر  لعدم  التخ�س�س 
ب��داي��ات  فكانت  جم��دي��ا،  لي�س  التخ�س�س 
 ،1400 ع��ام  منذ  جيدة  النف�س  علم  درا���س��ة 
التخ�س�س جيد  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  ك���ان  ح��ي��ث 

ومرغوب لأ�سباب مالية.
ال��ن��ظ��رة  ت���غ���رت   ،1411 ع����ام  وم���ن���ذ 
ال��ت��خ�����س�����س ب�سبب  والق����ب����ال ع��ل��ى ه����ذا 
الوظائف وبداأت النتقادات على التخ�س�س 
م���ن ج��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع مم���ا اأدى اإل���ى 

العزوف عن درا�شة هذا التخ�ش�س.
 وكان من يقبل يف هذا التخ�س�س من 
تعذر عليهم القبول يف تخ�س�سات اأخرى اأو 
من مل يحالفه احلظ يف تخ�س�سات اأخرى 
ل��ظ��روف  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  للتخ�ش�س  ون��ق��ل 
بعد عام 1424،  ولكن  واأكادميية،  �سخ�سية 
والجتماعية  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب����داأت 
اأث��ر  م��ن  ل��ه  التخ�س�س ملا  ب��ه��ذا  اله��ت��م��ام 
على  والجتماعية  النف�سية  ال�سحة  على 
مثيل  ل  اقبال  هناك  فكان  املجتمع  اأف���راد 
بتخريج  اململكة  جامعات  بع�س  فبداأت  له، 
ب��اأع��داد  النف�س  علم  البكالوريو�س  حملة 
كبرة وهائلة حيث و�سلت الأع��داد باملئات 

يف املن�ساآت ال�سحية والجتماعية.

اأنت �ساهد على تاأ�سي�ض
ق�سم علم النف�ض باجلامعة..
كيف كان الق�سم يف بداياته؟ 

بجامعة  النف�س  علم  ق�سم  دم��ج  مت  عندما 

النف�س  علم  بق�سم  اأب��ه��ا  ف��رع  �سعود  امل��ل��ك 
بجامعة الأمام حممد بن �سعود، كانت ت�سم 
اأ���س��ات��ذة �سعوديني  جم��م��وع��ة ون��خ��ب��ة م��ن 
عالية  م��وؤه��الت  يحملون  �سعوديني  وغ��ر 

ونادرة يف تخ�س�س علم النف�س،
وبداأ الق�سم بنخبة من الروفي�سورات 
وت���اأ����س���ي�������س خم���ت���ر ل��ع��ل��م ال��ن��ف�����س ي�����س��م 
جمموعة كبرة من الختبارات واملقايي�س 
ب��رام��ج  ف��ت��ح  ك��ذل��ك  وال��ع�����س��ب��ي��ة،  النف�سية 
النف�سي  الإر�ساد  يف  والدكتوراه  املاج�ستر 

وبرنامج القيا�س النف�سي.
وحاليا ي�سم الق�سم نخبة من الدكاترة 
جدا  ن��ادرة  تخ�س�سات  يحملون  ال�سعوديني 
مما  النف�سي،  والقيا�س  النف�سي  ال��ع��الج  يف 
العليا  الدرا�شات  اأع��داد القبال على  �شاعف 

للماج�ستر والدكتوراه يف الق�سم.

ما املهارات التي كان لزاما عليكم 
اإجادتها اآنذاك كخريجني؟

ات����ق����ان م�����ه�����ارات امل���ق���اب���ل���ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 

وال��ت�����س��خ��ي�����س ع����ن ط���ري���ق الخ����ت����ب����ارات 
معرفة  اأهمية  كذلك  النف�سية،  واملقايي�س 
ب�سكل  النف�سية  واملقايي�س  الختبارات  بناء 

علمي ومنهجي.

ما مدى ر�ساك عن املكانة العلمية 
التي و�سلت اإليها بعد 18 عام

من تخرجك؟
اأنا را�س مبا و�شلت له، ولكن  وهلل احلمد 
ج��دا  ومم��ت��ع  ومت�سعب  عميق  التخ�س�س 

املجال  ه��ذا  يف  ملخت�سني  املجتمع  وح��اج��ة 
واأن��ا  ال��درا���س��ة،  �ساأ�ستمر  يف  لذلك  ك��ب��رة، 
لإكمال  اململكة  خ��ارج  الذهاب اإلى  ط��ور  يف 
ن���ادر ج��دا  ال��دك��ت��وراه يف تخ�س�س  درا���س��ة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، وع���ل���ى م�����س��ت��وى 
النف�س  ع��ل��م  تخ�س�س  وه���و  اململكة  ككل 

الع�سبي الإكلينيكي اإن �ساء اهلل.

ماهي الن�سيحة التي تقدمها لطالب 
علم النف�ض من واقع جتربتك؟

ي�����س��اوي  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  تخ�س�س  اإن  اأق�����ول 
ت��خ�����س�����س��ات ال���ط���ب وي��ع��ت��ر م���ن ال��ع��ل��وم 
العلم  فهذا  احلياة،  يف  الأ�سا�سية  اخلم�سة 
ف���ي���ه م����ن ���س��ب��ق��ن��ا يف ال���ب���ح���ث وال���درا����س���ة 

والتاأليف وهم الغرب.
يف  العربية  للموؤلفات  اح��رتام��ي  وم��ع 
جمال علم النف�س  لكنها مل ت�سل للماأمول، 
اأن  النف�س  ع��ل��م  يف  متخ�س�س  ك��ل  ف��اأن�����س��ح 
ي��ن��م��ي ق���درات���ه ال��ل��غ��وي��ة الإجن���ل���ي���زي���ة، لأن 
م��راج��ع مهمة  ل��ه  يوجد  التخ�س�س ل  ه��ذا 
وهامة متكن من فهمه وا�ستيعابه، وتقدمي 
اخلدمة النف�سية بال�سكل ال�سحيح وال�سليم 
باللغة  املوؤلفة  الكتب  اأمهات  اإل عن  طريق 
الإجن��ل��ي��زي��ة، ف��ب��دون اللغة الإجن��ل��ي��زي��ة لن 
مكتوف  و���ش��ت��ق��ف  �شيئا  ت��ق��دم  ت�شتطيع اأن 

الأيدي مدى حياتك.

كلمة اأخرية ؟
اجلامعة  اإلى  مدير  كلمة  اأوج���ه  اأن  اأح��ب 
واأقول له اأنه من الظلم اأن يكون ق�سم علم 
ل  لأن��ه  الرتبية،  كلية  مظلة  حتت  النف�س 

ميت لها ب�سلة ل من قريب ول من بعيد.
وق����د ب������داأت ال��ك��ث��ر م���ن اجل��ام��ع��ات 
العاملية بتثبيت اأق�سام علم النف�س يف كليات 
ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة، ك��ذل��ك دول 
عربية وخليجية، وكذلك بداأت خالل هذه 
نقل  يف  ال�سعودية  اجلامعات  بع�س  ال�سنة 
العلوم  كليات  اإل��ى  التخ�س�س  ه��ذا  اأق�����س��ام 
النف�س  ي��در���س  الق�سم  ه���ذا  لأن  ال��ط��ب��ي��ة، 

الإن�سانية بجميع جوانبها.
و�سكرا لكم  على اإتاحة هذه  الفر�سة 
يع�سقه  ال��ذي  التخ�س�س  هذا  للتعبر عن 

املخت�سون وغر املخت�سني.

+ 
ق

فا
آ

بطاقة
• اأخ�سائي اأول يف  علم النف�س 
ال�سحة  م�ست�سفى  ال�����س��ري��ري، 

النف�سية باأبها.
نف�س،  علم  يف  ب��ك��ال��وري��و���س   •

جامعة امللك خالد  
النف�س  ماج�ستر  يف  علم   •
الإر�سادي، جامعة امللك خالد.  

النف�س  ع��ل��م  ماج�ستر يف   •
ق�سم  »ال����ع����ي����ادي«،  ال�������س���ري���ري 
ال��ط��ب ال��ن��ف�����س��ي، ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، 

جامعة الدمام .
يف  نف�سي  عمل  كاأخ�سائي   •
كل من مركز التاأهيل ال�سامل، 
النف�سية  ال�����س��ح��ة  وم�ست�سفى 
فهد  امل��ل��ك  باأبها  وم�ست�سفى 
وم�ست�سفى  ب��اخل��ر،  اجل��ام��ع��ي 
امل������ل������ك ف�����ه�����د ال���ت���خ�������س�������س���ي 
الأمل لل�سحة  بالدمام، جممع 
ال���ن���ف�������س���ي���ة ب�����ال�����دم�����ام، وع�����دد 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  من  مراكز 
الأول����ي����ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة، 
بع�س  يف  العمل  اإل��ى  بالإ�شافة 
واخلرية  الأهلية  امل�ست�سفيات 
الأمنية  واملوؤ�س�سات  واجلمعيات 
خدمات  لتقدمي  والجتماعية 

العالج النف�سي الإكلينيكي.

علم النفس السريري ..العمود الفقري للعلوم النفسية
ي�����������ع�����������ت�����������ر ع�������������ل�������������م ال���������ن���������ف�������������������س 
من  ك��ث��ر  يف  ال�سريري  »الإكلينيكي« 
ال��������دول، ال���ع���م���ود ال���ف���ق���ري يف ال��ع��ل��وم 
املعنية  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ه��ن  ال��ن��ف�����س��ي��ة، وم���ن 
بال�سحة النف�سية املعتمدة واملهمة، والتي 
وال��ق��وان��ني  ال��ق��واع��د  ع���دد م��ن  يحكمها 

واملعاير الدولية.
ال�سريري علم  ال���ن���ف�������س  وع����ل����م 
واملعرفة  والنظريات  العلوم  ب��ني  يدمج 
ال�����ش��ري��ري��ة ب��ه��دف ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة القلق 
الأمرا�س  اأو  وال�شطرابات  وال�شغوط 
ال��ن��ف�����س��ي��ة واخل����ل����ل ال���وظ���ي���ف���ي ال���ن���اجت 
ع��ن��ه��ا وحم���اول���ة ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن حدتها 

وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ����الل ال��ف��ح�����س 
يهدف  اأن���ه  كما  وال��ع��الج،   والت�شخي�س 
الفرد  ل��دى  تعزيز ال�سعادة الذاتية  اإل��ى 
مم���ا ي��ح��ق��ق ل���ه ال���ت���ق���دم ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
ال�سخ�سي. وعالوة على ذلك، فاإنه يركز 
ب�����س��ورة اأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��ن التقييم 
والدوائي يف  النف�سي  النف�سي والعالج 

املمار�سة العملية »النف�س الطبي«.
ي���ق���وم الأخ�������س���ائ���ي���ون ال��ن��ف�����س��ي��ون 
ب�����اأدوار مهمة  يف جم��الت  ال�����س��ري��ري��ون 
التدري�س  و  العلمي  البحث  منها  اأخ��رى 
ت���ق���دمي ال���س��ت�����س��ارات  يف اجل���ام���ع���ات و 
اأو  احل���ا����س���ة  ع���ي���ادات���ه���م  النف�سية  يف 

يف  العمل  وك��ذل��ك  ال��ع��ام��ة،  امل�ست�سفيات 
اجل��ي�����س وع��م��ل��ي��ات ال��ن��ف�����س��ي��ة احل��رب��ي��ة 
واخلدمات الطبية الع�سكرية، وال�سرطة 
وال����س���ت���خ���ب���ارات م���ن ح��ي��ث م��ت��ط��ل��ب��ات 
وغ�سل  التحقيقات  اأو  اجلنائي  البحث 
و�سهادات  تقارير  يف  وامل�ساركة  ال��دم��اغ. 
الطب ال�سرعي اأو ال�ستقاللية يف تقدمي 
ت���ق���اري���ر ال��ن��ف�����س ال�����س��رع��ي واجل���ن���ائ���ي، 
النف�شي  ال��ع��الج  جل�شات  ب��رام��ج  وو���ش��ع 
وتطويرها واإدارتها. ويقدم الإخ�سائيون 
من  الإكلينيكيون  جمموعة  النف�سيون 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم����ال علم  اخل���دم���ات 

النف�س الإكلينيكي، منها: 

والخ����ت����ب����ارات  ال��ت��ق��ي��ي��م  اإدارة   •
النف�سية وتف�سرها.

• ت���ق���دمي ال����س���ت�������س���ارات ال��ن��ف�����س��ي��ة، 
خا�سة يف املدار�س واجلامعات.

• و����ش���ع ب���رام���ج ال���وق���اي���ة وال���ع���الج 
النف�سي.

ال���ع���الج  ج���ل�������س���ات  ب����رام����ج  اإدارة   •
النف�سي.

• الإدلء ب�سهادة اخلبر يف الق�سايا 
»علم النف�س ال�سرعي«.

النف�سي  ال��ع��الج  اأ���س��ال��ي��ب  ت��ق��دمي   •
»ال���ع���الج ال��ن��ف�����س��ي، وح��دي��ث��ا ت��ق��دمي 

العالج الدوائي«.
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مبتعثون

مشهور العمري

اأك��د املبتعث لإك��م��ال درج��ة ال��دك��ت��وراه يف 
 Social الج��ت��م��اع��ي  الإع�����الم  تخ�س�س 
غ�سان  باإ�سبانيا،  الكال  بجامعة   Media
فلمبان، عدم وجود فرق كبر بني درا�سة 
الإعالم الجتماعي وا�ستخدامه، مبينا اأن 
اجلزء النظري يف تعليم مبادئ �سو�سيال 

ميديا ل يتجاوز 25% والباقي تطبيقي.
ك��م��ا اأو����ش���ح اأن اأ���ش��ا���ش��ي��ات الإع����الم 
الجتماعي معظمها بدهي، واأن الغالبية 
مواقع  ا�ستخدام  مبجرد  اجلميع  يدركها 
اأي�سا،  اأك��د  بينما  الجتماعي،  التوا�سل 
كتخ�س�س،  ميديا  ال�سو�سيال  درا���س��ة  اأن 
للتحكم  اأع��م��ق  منظورا  للدار�س  ت�سيف 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي كتحليل  مب��واق��ع 
احلمالت  لإجن��اح  وا�ستخدامها  البيانات 
الت�سويقية اأو حتى لفهم �سلوك امل�ستخدم.

حدثنا عن جتربتك
مع البتعاث؟

ال���درا����س���ة يف اإ���س��ب��ان��ي��ا، وب��ال��ت��ح��دي��د يف 
م��دري��د، م��ن اأج��م��ل ف��ر���س ال��ع��م��ر، حيث 
الوطن على  ونتعلم، ونعك�س �سورة  نعلم 
اأك���م���ل وج����ه. ح��ال��ي��ا اأح�����س��ر دك���ت���وراه يف 

الإعالم الرقمي.
ف���اأن���ا  اأن جم�����ايل ج����دي����د،  وب���ح���ك���م 
واأ�سارك يف جميع  اأح�سر  باأن  مهتم جدا 
املوؤمترات املقدمة يف هذا املجال �سواء عن 

طريق اجلامعة اأو غره.
اأكت�سف اجل��دي��د يف  لذلك دائ��م��ا م��ا 
فيها جميلة  ف��احل��ي��اة  ب��اأ���س��ب��ان��ي��ا،  احل��ي��اة 
فالرتابط  ال��ع��رب،  حلياة  ج��دا  وم�سابهة 
الأ�سري موجود، وهو ما مل اأجده عندما 

كنت اأدر�س مرحلة املاج�ستر يف اأمركا.

كيف تنظر اإلى الإعالم الجتماعي 
بني ال�ستخدام والدرا�سة؟

م����ن خ����رت����ي امل���ت���وا����ش���ع���ة، ح���ي���ث ك��ن��ت 
حما�شرا بجامعة الأعمال والتكنولوجيا 
يف جدة )كلية الإعالن(، ل اأرى اأن هناك 
وال�ستخدام،  الدرا�سة  بني  �سا�سعا  فرقا 
ما  م��ب��ادئ  تعليم  النظري يف  اجل��زء  لأن 
 %25 يتجاوز  ل  ميديا  �سو�سيال  يخ�س 

والباقي تطبيقي.
واأ����س���ا����س���ي���ات���ه م��ع��ظ��م��ه��ا ب���دي���ه���ي، 
ا�ستخدام  مبجرد  تدركه  منها  والغالبية 
م����واق����ع ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ع��ل��ى 
ال�سعيد ال�سخ�سي، ومع هذا فاإن درا�سة 
ت�سيف  ك��ت��خ�����س�����س،  م��ي��دي��ا  ���س��و���س��ي��ال 
مبواقع  للتحكم  اأعمق  منظورا  للدار�س 
حتليل  ذلك  ومن  الجتماعي؛  التوا�سل 
البيانات وا�ستخدام هذه البيانات لإجناح 
احلمالت الت�سويقية اأو حتى لفهم �سلوك 
امل�����س��ت��خ��دم وب���ن���اء ج�����س��ر ت��وا���س��ل ي��رب��ط 

الطرفني.

ما اأبرز العقبات التي تواجه 
الطالب الدار�سني يف اإ�سبانيا؟

واللغة،  الإق��ام��ة  واإج����راءات  ال�سكن  يعد 
اأب�������رز امل�������س���اع���ب م����ن ن���اح���ي���ة ال���درا����س���ة 
واملعي�سة، اإذ يجب على كل طالب الدرا�سة 
بلغة البلد، وهنا يكون الفرق، لأننا ندر�س 
التعليم  م���راح���ل  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 
الإ�سبانية،  ندر�س  ول  اململكة  يف  الأول���ى 

مما يجعل املهمة اأ�سعب.
اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة لأب�����ن�����اء امل���وف���دي���ن 
يحق  حيث  القانون،  هذا  من  في�ستثنون 
ل��ه��م ال��درا���س��ة ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة عند 
رغبتهم. ويبلغ عدد الطالب املبتعثني يف 

اأ�سبانيا، نحو 280 طالبا.

ماذا عن جتربة الأندية الطالبية؟
ال�سعوديني يف  ال��ط��الب  ن���ادي  اإن�����س��اء  مت 
بالت�سكيل احلايل يف مايو 2016،  مدريد 
وهو النادي الطالبي الوحيد يف اأ�سبانيا، 

واأن�سئ بدعم كامل من امللحقية الثقافية 
ال�سابق  الثقايف  امللحق  �سعادة  يف  ممثلة 
وامللحق  فهد اجلويعي،  بن  بندر  الأ�ستاذ 
حممد  بن  علي  الدكتور  احل��ايل  الثقايف 
ال��ب�����ش��ري، وم���دي���ر الإ�����ش����راف ال��درا���ش��ي 
الأ����س���ت���اذ حم��م��د ب���ن م���ه���دي ال��ع��م��ري، 
الأ���س��ت��اذ  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ق�سم  ورئ��ي�����س 

عبداهلل بن حممد الزهراين.
املعلوماتي  امل��رك��ز  ال��ن��ادي  يعد  كما 
والداعم  ابتعاثهم  خالل  للطالب  الأول 
اإ���س��ب��ان��ي��ا. ومي��ث��ل  ب�����س��ك��ل دوري يف  ل��ه��م 
ال���ن���ادي اأي�����س��ا، م��ظ��ل��ة ت��ه��ي��ئ ب��ي��ئ��ة عمل 
����س���احل���ة لإب��������راز امل����ج����ه����ودات ال���ف���ردي���ة 
امل��ق��دم��ة م��ن الأع�����س��اء وج��ع��ل��ه��ا حقيقة 
ال����ن����ادي،  اإدارة  ع���ل���ى  ف��ي��م��ا  م��ل��م��و���س��ة، 
الإ�شراف العام وامل�شاعدة لتخطي جميع 
العقبات، وجميع املبتعثني واملبتعثات هم 

اأع�ساء يف النادي.
ع��دد من  م��ن  ال��ن��ادي  اإدارة  وتتكون 

املبتعثني باجلامعات الأ�سبانية، وهم: 
• رئ���ي�������س ال����ن����ادي غ�������س���ان ح�����س��ني 
تخ�س�س  دك��ت��وراه،  )طالب  فلمبان 

العالم الرقمي(.
• م�سوؤول ال�سوؤون الإدارية واملالية 
اإدارة  يف  )بكالوريو�س  املالكي  ن��واف 

الأعمال الدولية(،
• م�������س���وؤول الإع��������الم وال���ت���وا����س���ل 
الج����ت����م����اع����ي ه���ي���ث���م احل���ب���ي�������س���ي 
وال��ت��ق��ي��ي��م  الإدارة  يف  )دك������ت������وراه 

احل�سري(.
ال���ث���ق���ايف  ال����ن���������ش����اط  م�����������ش�����وؤول   •
وال����ري����ا�����ش����ي ����ش���ل���ط���ان ال�������ش���م���ري 
الق����ت���������س����اد  يف  )ب�����ك�����ال�����وري�����و������س 

وال�سيا�سة(،
• م��ن�����س��ق��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل�����س��وؤول��ة 
ع����ن الأن�������س���ط���ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة اإمي�����ان 
اإدارة  يف  م�������س���ك���ي)م���اج�������س���ت���ر 

الأعمال(.

المبتعث فلمبان:
اإلسبانيون يشبهون العرب 

في الترابط األسري..
والحياة في مدريد جميلة
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جامعات دولية

التقدم المهني
عند طالب الدكتوراه
في جامعة هلسنكي

دوافع  طالب الدكتوراه لتطوير قدراتهم 
املهنية ومدى انعكا�س ذلك على ما يتلقونه 
م��ن تعليم يف اجل��ام��ع��ة ك���ان حم��ل درا���س��ة 

الباحثني يف جامعة طوكيو وهل�سنكي.
العالقة ما بني تلك  الباحثون  در���س 
ال���دواف���ع وم����دى ر���ش��اه��م ع��ن درا���ش��ات��ه��م 
البحثية  ال���دواف���ع  ك��ان��ت  م��ن  اأن  ووج����دوا 
لتطوير  ن��واي��اه��م  ك��ان��ت  لديهم  متو�سطة 
اأن��ف�����س��ه��م يف ال��ع��م��ل؛ اأح�������رزوا م�����س��ت��وي��ات 
وج��اءت  الك��ادمي��ي.  التح�سيل  يف  متدنية 
ال��درا���ش��ة ب��ع��ن��وان »الن���خ���راط يف درا���ش��ات 
م��رح��ل��ة ال���دك���ت���وراه: م���دى ر���ش��ا ال��ط��الب 
املواطنني والدوليني يف درا�سات الدكتوراه 

يف فنلندا«.  
ومب����ق����ارن����ة ال����ط����الب ال���ي���اب���ان���ي���ني 
بالطالب الوافدين تو�سل الباحثون اإلى 

الفنلنديني  الطالب  كانت ميول  اأن هذه 
اأك�����رث م���ن ال��ي��اب��ان��ي��ني مم���ا ق���د ي�����س��اع��د 
لرفع  النتائج يف و�شع و�شفة طبية  هذه 
من  الدكتوراه  التعليمية لطالب  خرات 
اأبحاثهم  ع��ل��ى  ال����ش���راف  حت�شني  خ���الل 
ليكونوا  وت��وق��ع��ات��ه��م  اأه��داف��ه��م  وت��غ��ذي��ة 

اأكرث مهارة ومهنية.
الأب���ح���اث ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى ط��الب 
مرحلة الدكتوراه �شئيلة مقارنًة بالدرجات 
اجلامعة.  متنحها  التي  الأخ���رى  العلمية 
ومعظم النا�س يت�سورون ب�سهولة اأن دوافع 
حتقيق  يف  اأ�سا�سيا  دورا  تلعب  قد  الطالب 
اقرتحت  م��ا  ح��د  على  الأك��ادمي��ي،  النجاح 
بع�س الدرا�سات ال�سابقة، ولكن ما هو غر 
معروف كيف توؤثر الدوافع ال�شخ�شية على 

اختالفها على جتارب التعلم.   

ال��ط��الب  ن�����س��ب��ة  اأن  وب���ال���رغ���م م���ن 
ال��دول��ي��ني ال��راغ��ب��ني يف احل�����س��ول على 
درج�������ة ال�����دك�����ت�����وراه اأع����ل����ى ب���ك���ث���ر ع��ن 
ال����راغ����ب����ني ع���ل���ى درج������ة ال��ب��ك��ال��ري��و���س 
وامل��اج�����س��ت��ر؛ ف����اإن م���ق���دار امل��ع��رف��ة عن 
ما  التجارب  يف  والختالفات  الت�سابهات 
بني الطالب غر متوفرة، ناهيك عن ان 

فارق اللغة والثقافة يعد حمدودا. 
يف  ال��درا���س��ة ال��ت��ي ب��ني ي��دي��ن��ا، ق��اد 
فريقا  �ساكوراي«  »يويوكي  الروف�سيور 
طالب   1200 ع��ل��ى  درا����س���ة  ل��ع��م��ل  بحثيا 
دويل ومواطنني يف مرحلة الدكتوراه يف 
البحثي  الفريق  ووج��د  هل�سنكي  جامعة 
متو�سطة  م�ستويات  وج��ود  مع  حتى  اأن��ه 
اإل  لديهم  البحثي  باجلانب  الهتمام  يف 
اأنهم فقدوا الرغبة يف تطوير م�ستقبلهم 

جامعات بعقلية واحدة
ويرى ماكرون اأن املفو�شية الأوروبية 
ت�����ش��ري ب���وت���رية ���ش��ع��ي��ف��ة لأن�����ه ي��ري��د 
التعلم  يف  اجلامعات  بني  ما  التعاون 
عن بعد اأكرث من جمرد تكوين وا�سع 
ال��دول  ب��ني  ال��ن��ط��اق مل�ساريع جت��اري��ة 

الوطنية املوجودة. 
وتعتمد خطة ماكرون على ان�ساء 
جممعات �سغرة من اجلامعات التي 

بقلم: ريتشارد هدسون

دع�����ت احل���ك���وم���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال�����دول 
الأوروب�����ي�����ة اإل�����ى ت�����س��ري��ع الإج�������راءات 
اخلا�سة ببناء �سبكات من اجلامعات يف 

كل اأنحاء اأوروبا.
مقرتحات  خل�ست  م��ذك��رة  ف��ف��ي 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
ال��ت��ي وزع��ه��ا ع��ل��ى م�����س��اع��دي 27 دول��ة 
اأوروب������ي������ا. ومب��ق��ت�����س��ى امل����ذك����رة ف����اإن 
البحاث  متويل  يريد  الإليزيه  ق�سر 
لدعم  الوروب����ي  الحت���اد  يف  والتعليم 
ت��ق��وم على  اأوروب��ي��ة  ظ��ه��ور 20 جامعة 
���س��ب��ك��ات م���ن اأرب������ع ل�����س��ت م��وؤ���س�����س��ات 
على  اأع�����س��اء  دول  ث���الث  يف  تعليمية 

الأقل بحلول 2024. 
ومل حتدد املذكرة موازنة حمددة 
الذي  لهدفها  الو�سول  تقرتح  ولكنها 
يحتاج اإلى 5 مليون يورو طيلة اخلم�س 
مليون   100 على  احل�سول  اأي  �سنوات 
ي�����ورو وت���ق���رتح اإن�������س���اء م�����س��روع رائ���د 

بحلول �سبتمر 2018.
 والهدف من هذه ال�شبكات تقوية 
م��ث��ل��ث الب�����داع وال��ب��ح��ث وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
التعليم  يف  التكامل  وت�سجيع  اأوروب����ا 
ال����ع����ايل م����ن خ�����الل ���س��ي��ن��اري��و واح����د 
على  منفتحة  ت��ك��ون  رمب���ا  وال�����س��ب��ك��ات 
ج��ام��ع��ات امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال���ولي���ات 
امل���ت���ح���دة وال�������دول غ���ر الأع�������س���اء يف 

الحتاد الوروبي.
 

عملية السوربون
ه����ذا ال���ت���ح���رك م���ن م����ارك����ون ت��واك��ب 
م���ع م��ق��رتح امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب����ي����ة يف 
منطقة  لإن�������س���اء   2017 ن��وف��م��ر   14
والتي   2025 بحلول  اأوروب��ي��ة  تعليمية 
�شت�شمل ال�شوربون لالعرتاف املتبادل 
ل��ل��دب��ل��وم��ات وان�������س���اء ك��ل��ي��ة احل��وك��م��ة 
الأوروبية الدولية لربط اإدارة الكليات 
يف املانيا وفرن�سا والحتاد الأوروبي ل 

يجاد �سبكة جامعات اأوروبية عامة.
واأدل���ى م��اك��رون ب��دل��وه لأول مرة 
ع��ن ف��ك��رة ال�����س��ب��ك��ات اجل��ام��ع��ي��ة يف 26 
األ���ق���اه يف  خ��ط��اب  امل��ا���ش��ي يف  �شبتمر 
الأم��ر  فرن�سية  جامعة  واأ���س��ه��ر  اأع���رق 
ال�����س��اب  م���ق���رتح���ات  اأن  ي��ع��ن��ي  ال������ذي 
اأذان��ا  الليزيه جتد  الفرن�سي يف ق�سر 
يف  الأوروب���ي���ة  املفو�شية  ل��دى  �شاغية 

بروك�سيل.

تتبنى نف�س العقلية واملنهجية وتطور 
برامج لدرجات املاج�ستر والدكتوراه 
ودورات التعلم مدى احلياة وم�ساريع 

البحاث والبداع.
تت�سارك  اأن  م���اك���رون   وي��ق��رتح 
وبع�س  التحتية  البنية  يف  اجلامعات 
امل��ن��ح  اإدارة  م���ث���ل  ال����دع����م  وظ����ائ����ف 
وت�شجيل الطالب، وتهدف اإلى اإيجاد 
من  العديد  يف  يدر�س  متكامل  منهج 

ماكرون يقترح إنشاء جامعات بعقلية واحدة

املهني من خالل اإعداد درا�سات للدكتوراه 
الر�شا  من  متدنية  م�شتويات  عك�س  مما 
الدرا�سة يف اجلامعة.  ووجد  برامج  من 
الباحثون اإلى اإن هذا الجتاه كان �سائعاً 
النقي�س  وعلى  الفنلنديني  الطالب  بني 
اأب�����رزت الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى ت��وج��ه��اً نحو 

التطوير املهني من خالل الدرا�سات.
اأب��رزت ق�سية مهمة  النتائج  وهذه 
يخ�سع  ال��ذي  الياباين  العايل  للتعليم 
لتدويل �سريع الوترة. وتتمثل الق�سية 
ي�ساور  الدوليني  للطالب  الدعم  اأن  يف 
اجل��ام��ع��ات يف ك��ل اأن��ح��اء ال��ع��امل ولهذا 
ت���رز احل��اج��ة لإن�����س��اء ن��ظ��ام دع���م ع��ام 
و�سامل لكل الطالب �سواء الوطنيني اأم 
الدوليني من خالل الإ�شراف والهيكلة 

املوؤ�س�ساتية.

اأغلبية  مع  خمتلفة،  وبلغات  البلدان 
م�����ن ال�����ط�����الب ي���ت���ح���رك���ون م�����ا ب��ني 

اجلامعات بدل من املكوث يف املنزل. 

نموذج »يورو تك«
اأرب����ع ل�����س��ت �سبكات  ت��اأ���س��ي�����س   مي��ك��ن 
جامعية بني الدول الأع�ساء جتمعها 
ال�شحة  اأو  الطاقة  مثل  واح��د  ه��دف 
بالفعل  ويوجد  الرقمية  التقنيات  اأو 

املزيد من جامعات التقنية  مثل احتاد 
الأرب��ع  الفنية  للجامعات  ت��ك«  »ي��ورو 
خم�س  ت�����س��م  ال��ت��ي  الإي���ك���و  �سبكة  او 
واملانية  و�سويدية  فرن�سية  جامعات 

وبالقرب من منطقة »اإل�سا�س«.  
ب�����ش��اط  حت���ت  ال��ت��م��وي��ل  زال  ول 
لها تطبيق  فال�سبكات ممكن  النقا�س 
تعقد  ال��ت��ي  املناف�سات  ع��ر  التمويل 
اأن����ح����اء الحت������اد الأوروب���������ي  مثل  يف 

البحاث  جمل�س  ينظمها  التي  املنح 
نحو  الفرن�سيون  وي�سعى  الأوروب����ي. 
احل�������س���ول ع���ل���ى الج����م����اع الأورب�������ي 
كخطوة قادمة نحو تاأ�سي�س ال�سبكات 
الأوروب���ي���ة  امل��ف��و���ش��ي��ة  واأن  ���ش��ي��م��ا  ل 
���س��ت��ط��ل��ق ا���س��ت�����س��ارة ع��ام��ة يف م��ار���س 
�ساأنه اطالق  ال��ذي من  الأم��ر   ،2018
�سبكات  خم�س  واإن�����س��اء  مل�ساريع  دع��وة 

بحلول 2020.
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أوروبا
دع���م ح��ك��ام اأوروب�����ا وامل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب���ي���ة 
التعليم  حت��رك  م�ستوى  لرفع  مقرتحات 
ال���ع���ايل ول��ت��ب��ادل ال���ط���الب يف اط����ار خطة 
اأوروب��ا لتطبيقها ت�سر الى  جديدة تطمح 
التعليم العايل ا�شحى على قائمة اأولويات 

اأوروبا بعد اأن اأهمل �سنوات.

الواليات المتحدة
�سرع رائد الأعمال �سبا�ستيان تُرون، مدير 
خمتر علوم الكمبيوتر بجامعة �ستانفورد 
يف كاليفورنيا، يف تعزيز قوة مبيعاته، من 
ال��ذك��اء ال�سطناعي وع��ر توظيف  خ��الل 
الذين  املبيعات  موظفي  من  مهوًل  طاقم 
ي��ج��ي��ب��ون ع����ن الأ����س���ئ���ل���ة امل���ط���روح���ة م��ن 
على  امل��ح��ادث��ات  ع��ر  املحتَملني،  ال��ط��الب 

�سبكة الإنرتنت ل�سالح �سركته »اأودا�سيتي«، 
تدريبة  دورات  تقدم  تعليمية،  �سركة  وهي 
نظاما  الث��ن��ان  د  زوَّ الإن��رتن��ت.  �سبكة  على 
لتعلم الآلة، ي�ستطيع ا�ستخال�س الإجابات 
الأك������رث ف��ع��ال��ي��ة مل��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
ح�سلوا  التي  بالبيانات  ال�سائعة  الأ�سئلة 
املبيعات  م�شاعد  و�شعا  ذل��ك  بعد  عليها. 
م��ع زمالئه  اإل��ى جنب  ذل��ك جنبا  الرقمي 
من الب�سر. وعندما كان ياأتي ا�ستف�سار عن 
ردا منا�سبا،  الرنامج يقرتح  كان  ما،  اأم��ر 
ح�سب  تهيئته  املبيعات  م��وظ��ف  ي�ستطيع 

الطلب، اإذا لزم الأمر.

سنغافورة
اجلامعات  خريجو  �سنغافورة  طالب  وجد 
اأ�سرتاليا  يف  ج��ام��ع��ات  فيها  مب��ا  اخل��ا���س��ة، 

وبريطانيا، �سعوبة يف احل�سول على فر�س 
وظيفية مقارنة بالذين در�سوا يف املوؤ�س�سات 
العايل  والت�سنيف  ال�سيت  ذات  التعليمية 

اأكادمييا.
وك�سف م�سح اأجراه جمل�س �سنغافورة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اخل����ا�����س، يف ���ش��ب��ت��م��ر امل��ا���ش��ي، 
كامل  ب���دوام  ف��ر���س عمل  وج���دوا   %58 اأن 
يف غ�����س��ون ���س��ت��ة اأ����س���ه���ر م���ن ال���ت���خ���رج يف 
اأ�سرتاليا  ج��ام��ع��ات  اأو  الأه��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
فر�س   %21 وج��د  بينما  امل��ت��ح��دة،  واململكة 

عمل بدوام جزئي.
ويف املقابل اأظهر التقرير اأن 83% من 
امل��رم��وق��ة،  احلكومية  اجل��ام��ع��ات  خريجي 
م��ث��ل م��ع��ه��د ن��ان��ي��ن��اج ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة اأو ج��ام��ع��ة 
���س��ن��غ��اف��ورا ال��وط��ن��ي��ة، وج����دوا ف��ر���س عمل 

بدوام كلي.

المانيا
على  الآن  القائمني  العلماء  لدى  اأ�سبحت 
���س��ن��ع اأف�����الم ت�����س��ور اجل���زي���ئ���ات يف اأث��ن��اء 
ال�سرعة،  ك��ام��را ج��دي��دة ع��ال��ي��ة  حت��رك��ه��ا 

ت�شتخدم لهذا الغر�س.
الأ�سعة  ليزر  يبداأ  اأن  املقرر  من  ك��ان 
 XFEL الأوروب����ي  الإل��ك��رتون  ح��ر  ال�سينية 
ي��ورو )1.4 مليار  ال��ذي يكلف 1.2 مليار  و 
دولر اأم��ري��ك��ي(، اإج����راء اأول����ى جت��ارب��ه يف 
���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��ر، ب��ال��ق��رب م���ن ه��ام��ب��ورج، 
اأملانيا. من�ساأة هامبورج لديها كذلك طاقة 
اإن��ت��اج��ي��ة اأك����ر م���ن م��ن��اف�����س��ي��ه��ا؛ ف��خ��الًف��ا 
م��ن�����س��اأة  ل����دى  الأخ�������رى،   XFEL لأج����ه����زة 
منف�سلة؛  مموجة  اأجهزة  ثالثة  هامبورج 
لتوليد ِحَزم متزامنة من الأ�سعة ال�سينية، 

تنتج 27 األف نب�سة يف الثانية.

التأسيس
ال���ع���امل   ت����اري����خ  يف  اأن�������س���ئ���ت  ج���ام���ع���ة  اأول 
بنيت يف مدينة  الإط���الق؛  واأق��دم��ه��ا على 
جلامع  تعليمية  كموؤ�س�سة  املغرب  يف  فا�س 
ال���ق���روي���ني ال����ذي ق��ام��ت ب��ب��ن��ائ��ه ال�����س��ي��دة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت حم��م��د ال���ف���ه���ري ع����ام 245 
جيني�س  م��و���س��وع��ة  ح�����س��ب  و  ه���������/859م. 
ف��اإن ه��ذه اجلامعة هي  القيا�سية  ل��الأرق��ام 
اأقدم واحدة يف العامل والتي لزالت ُتدر�س 

حتى اليوم.

مشاهير العلماء
ت��خ��رج فيها ال��ع��دي��د ع��ل��م��اء ال���غ���رب، وق��د 
بقي اجلامع واجلامعة العلمية امللحقة به 
الفكري والثقايف والديني  مركزا للن�شاط 
�سيلف�سرت  فيها  در���س  �سنة.  الأل���ف  ق��راب��ة 
ال��ث��اين )غ��رب��رت دوري�����اك(، ال���ذي �سغل 
1003م،  اإل���ى   999 ع��ام  م��ن  ال��ب��اب��ا  من�سب 
اإلى  اأدخ��ل بعد رجوعه  اأن��ه هو من  ويقال 

اأوروبا الأعداد العربية. 
اأبو عمران  املالكي  الفقيه  دّر�س فيها 
العربي  وابن  املراك�سي  البنا  وابن  الفا�سي 
الفا�سي  احل��اج  واب��ن  ال�سبتي  ر�سيد  واب��ن 
ال�سريف  ال��غ��م��اري، زاره����ا  واب����ن م��ي��م��ون 
الإدري�������س���ي؛ ك��م��ا زاره�����ا اب����ن زه����ر م���رات 
اآج����روم كتابه  اب��ن  ال��ن��ح��وي  ع��دي��دة ودون 

املعروف يف النحو فيها.
من  جماعة  ف��ا���س  م��ن  ا�ستهر  ول��ق��د 

عمرو  اأب��و  منهم  اإليها  ون�سبوا  العلم  اأه��ل 
ع���م���ران ب���ن م��و���س��ى ال��ف��ا���س��ي ف��ق��ي��ه اأه���ل 
القروان يف وقته. واأبو العبا�س اأحمد بن 
حممد بن عثمان ال�سهر بابن البناء وهو 
واأب��و بكر حممد  اأ�شهر ريا�شي يف ع�شره، 
باجة  بابن  ال�سهر  ال�سائغ  بن  يحيى  بن 
وك����ان مم���ن ن��ب��غ��وا يف ع��ل��وم ك��ث��رة منها 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���ط���ب وك����ان ق���د ه��اج��ر 
العلماء  وم��ن  بفا�س.  وت��ويف  الأندل�س  من 
بجامعتها  ودر���س��وا  بفا�س  اأق��ام��وا  ال��ذي��ن 
ابن خلدون املوؤرخ وموؤ�س�س علم الجتماع، 
عربي  واب���ن  اخلطيب،  ب��ن  ال��دي��ن  ول�سان 

احلكيم وابن مرزوق.

أول جامعة عالمية
وي�����وؤك�����د ال�������س���ي���خ حم���م���د امل��ن��ت�����س��ر ب���اهلل 
»ف���ا����س..  ك��ت��اب��ه  ال���ك���ت���اين، رح��م��ه اهلل، يف 
القرويني  جامعة  اأن  الأدار����س���ة«  عا�سمة 
�سبقت  وق��د  ال��ع��امل،  اأق���دم جامعة يف  تعد 
الزيتونة بتون�س والأزهر مب�سر، كما اأنها 
اأوروب��ا مبائتي عام  تعد اأقدم من جامعات 
جامعة  اأول  »تاأ�س�ست  فقد  �سنني،  ت�سع  اإل 
يف اأوروب��ا وهي جامعة �سالرن �سنة 1050 
اأ�سبحت معروفة  اإيطاليا، ثم  ميالدية يف 
مب��در���س��ة ن���اب���ويل. ث���م ت��اأ���س�����س��ت ج��ام��ع��ة 
وقد  باري�س،  ثم جامعة  للحقوق.  بولونيا 
ثم   .1180 �شنة  ال�شابع  لوي�س  بها  اع��رتف 
تاأ�س�ست جامعة بادوا �سنة1222، ثم جامعة 

كمبدرج  جامعة  ث��م  ع�����ام1249،  اأك�����س��ف��ورد 
اإ�سبانيا  يف  �سالمانكا  وجامعة   1284 ع��ام 

�سنة1243.
اأما جامعة القرويني فهي اأ�س�ست عام 
اأق��دم جامعة ظهرت  )245ه�����/859م( فهي 
�سنوات.  ت�سع  اإل  ع��ام  مبائتي  اأوروب���ا  قبل 
وج��ام��ع الأزه����ر ب��ن��اه ج��وه��ر امل��غ��رب��ي �سنة 
360ه�، ومل يتخذ معناه اجلامعي اإل �سنة 
547ه�، فالقرويني اأقدم من الأزهر ب� 125 
عام، واأقدم من الأزهر كجامعة ب� 302 عام.

الكراسي العلمية
اأرجاء القرويني كرا�سي  وانت�سرت يف 
العلم وخ�ش�شت لها اأوقاف، واعتر كر�شي 
القرويني ولية حكومية  العلم يف جامعة 
يقول  وال��ف��ت��وى،  والق�ساء  ك��ال��وزارة  عليا 
الأدار�سة":  عا�سمة  "فا�س  كتاب  �ساحب 
"ذكر مرتجمو حممد بن اإدري�س العراقي 
� اإم�����ام ال��ن��ح��اة يف ع�����س��ره � ع��ن��ه اأن����ه ويل 
تدري�س كر�سي �سيبويه بالقرويني..وقالوا 
عن عبد الواحد الون�سري�سي اأنه جمع بني 
بفا�س  الفتيا  ال��ث��الث��ة:  ال���ولي���ات  خ��ط��ط 
والق�ساء بها والتدري�س بالقرويني.. وعن 
الدنيا بعد ذلك نظام كرا�سي  اأخذت  فا�س 

العلم والأ�ستاذ اجلامعي الكبر".
وق���د ���س��م��ي��ت ال��ق��روي��ني ب��اجل��ام��ع��ة، 
لأن��ه��ا م��ك��ان ت��ل��ق��ى ف��ي��ه��ا درو�����س للجميع 
م�����ن ط������الب وح����رف����ي����ني، وحم����ا�����ش����رات 

والأط���ف���ال،  وال��ن�����س��اء  ال���رج���ال  يح�سرها 
وال�����ولة وال��ق�����س��اة. وت��خ��رج م��ن��ه��ا فقهاء 
املذاهب الفقهية ال�سنية، مع الرتكيز على 
امل��ذه��ب امل��ال��ك��ي، لأن���ه امل��ذه��ب الجتماعي 
كتبه  فيما  تبلور  وق��د  ال��ب��الد،  يف  ال�سائد 
اأع�����الم�����ه ال����ذي����ن اح���ت���ف���ظ���وا ب�����الأع�����راف 
يف  امل��ج��ت��م��ع  ل�سخ�سية  امل��ك��ون��ة  وال��ع��وائ��د 
كتب النوازل والأحكام الفقهية. كما كانت 
�سلطانية  بظهائر  تعني  ال��ت��دري�����س  هيئة 
وحت�����س��ل ع��ل��ى م��رت��ب��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة من 
اإدارة احلبو�س، وكثرا ما تدخل ال�سلطان 
لتحديد الرامج الدرا�سية وا�ستبعاد املواد 
التي ل تالئم التوجه الديني ال�سلطاين. 
العلمي لفا�س عامة  الإ�سعاع  ومل ينح�سر 
نبغت  بل  الذكور،  على  خا�سة  وللقرويني 
ع���امل���ات واأدي����ب����ات و���س��ي��ا���س��ي��ات وف��ق��ي��ه��ات 

وقارئات وحمدثات.

األدوار السياسية
مل يقت�سر دور جامعة القرويني يف تي�سر 
الثورة  مهد  كانت  واإمن��ا  باأنواعها،  العلوم 
على الظلم ومنطلق اجلهاد �شد امل�شتعمر.

وه�����و ال����واق����ع ال������ذي دف�����ع اجل�����رال 
نعتها  اإل��ى  ليوطي  الفرن�سي  ال�ستعماري 
ب��ال��ب��ي��ت امل���ظ���ل���م، وك�����ان ي��ت�����س��اءل ح�سب 
امل�������س���ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة »م���ت���ى ���س��ي��غ��ل��ق ه��ذا 
امل���ظ���ل���م؟«، لأن ج��ام��ع ال��ق��روي��ني  ال��ب��ي��ت 
العلماء  التفريق بني  اأف�سل خمططاته يف 

أيديولوجية العصر 
الجديدة

األغت  التي  مب��زاي��اه  وننعم  الت�سال  ع�سر  نعي�س  اأن  ج��دا  املوؤ�سف  م��ن 
اأن  الوقت  نف�س  ويف   ، وامل�سافات  الزمن  واخت�سرت  اجلغرافية  احل��دود 

نفقد التنوع يف ذواتنا واختالفنا يف الروؤى والأحالم.
لقد احتدمت النقا�سات وال�سراعات الفكرية واليديولوجية عر 
و�شائل الت�شال املختلفة الى درجة اأن الن�شان املعا�شر اأ�شبح �شائعا يف 
ي�ستطيع من جراء  التفكر خارج نطاقها ول  له  متاهاتها؛ و ل ميكن 
�سيطرتها عليه حتديد اجتاهاته واآرائه ومواقفه اإزاء الأحداث والق�سايا 

التي ي�سهدها عاملنا مبختلف جتلياته الكثرة واملعقدة.
واملجتمعات  ال�سعوب  يوميات  على  الت�سالية  النزعة  هيمنت  لقد 
اأي�سا  الوقت  نف�س  ويف  وتفاعال  وت�سابكا  ت�سابها  اأكرث  ف�سارت  الراهنة 

اأكر تعار�شا وت�شارعا.
اأين  اإلى  اأن يطرح نف�سه يف هذا ال�سياق هو:  وال�سوؤال الذي ميكن 
املبالغة يف  اأن  الأك��ي��د  اجل��دي��د؟  الت�سال  ه��ذا  ظ��ل  املجتمعات يف  تتجه 
ال�سهر  الفرن�سي  املفكر  يقول  مثلما  الت�سال  الى  ت��وؤدي  قد  الت�سال 
»دانيالبونيو« يف كتابه »الت�شال �شد الإعالم« موؤكدا اأن العامل احلديث 
الع�سر  لأيديولوجية  بتحوله  الت�سال  ا�ستبداد  مرحلة  فعال  دخل  قد 
املت�سارع  الرتاجع  للعيان من خالل  تظهر  اآثارها  ب��داأت  فقد  اجلديدة، 
لثقافة احلوار بني ال�شعوب واجلماعات، فازدادت حدة التوتر واخلالف 
يف كل مكان وانت�شر العنف والكره والنزاعات حتى �شاقت بالنا�س الر�س 

مبا رحبت.
ولإرجاع مكانة احلوار يف جمتمعاتنا يجب اأن نت�شل بهدف احلوار 
ول نت�شل لغر�س الت�شال فقط الذي ت�شيع يف بوتقته قيمته احلقيقية 
اأن ت�سخر و�سائله  ،فالتحاور  ميثل جوهر الت�سال، فيجب  والأ�سا�سية 

لتحقيقه للو�سول الى بناء الن�سان وفق ال�سلم والعي�س امل�سرتك.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

وال�����س��الط��ني، وب��ني ع��ل��وم ال��دي��ن والدنيا 
وتعبئة  الح��ت��ج��اج��ات  اأن  ك��م��ا  ب���امل���غ���رب، 
من  ���س��رارات��ه  تنطلق  للجهاد  ال��ف��دائ��ي��ني 

منر القرويني.
ومل ي��ك��ن ال��ع��ل��م��اء امل��ت��خ��رج��ون من 
ج��ام��ع��ة ال��ق��روي��ني م��ن��ع��زل��ني ع��ن ت�سير 

ولكنهم  جمالته،  خمتلف  يف  العام  ال�ساأن 
كانوا يبتون يف الق�سايا املحلية واملعاهدات 
ال�����س��ل��ط��ان، ول تتم  ال��دول��ي��ة وي��ب��اي��ع��ون 
مم��ه��ورة)م��وق��ع��ة(  ك��ان��ت  اإذا  اإل  ال��ب��ي��ع��ة 
ال�سلطان  فيكت�سب  ال��ع��ل��م��اء،  ب��ت��وق��ي��ع��ات 

املبايع هيبة اجتماعية اإ�شافية.

جامعة 
القرويين

العدد 217  |  15 ربيع األول 1439  |  03 ديسمبر 2017



فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

احتفاء بعالمية لغة الضاد
اللغة العربية هي اأّم اللغات ال�سامية، اإذ 
تفرعت منها تلك اللغات التي حتدث بها 
اأبناء �سام بن نوح يف غابر الزمان. وقد 
حملت يف ثناياها كل عوامل ال�ستمرار 
لأنها لغة القراآن الكرمي ومراآة ح�سارة 
الجتماعي  الرتابط  وو�سيلة  الإ���س��الم 
الوثيق بني امل�شلمني يف م�شارق الأر�س 

ومغاربها . 
اإن���ه���ا ل��غ��ة ���س��ل��ٍم واأم�������ٍن. ف��ه��ا هو 
يدخل  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  النبي- 
مكة التي ن�ساأ يف ربوعها وَعِلقها فوؤاده 
بيد اأّنه هجرها ق�سراً - ولكنه مع ذلك 
ي��ع��ف��و م��ن��ت�����س��راً ع��ن ���س��ك��ان��ه��ا- ال��ذي��ن 
�شغاف  ب��ع��ب��ارٍة مت�س   - اأذاه  اأم��ع��ن��وا يف 
القلب وتهّز امل�ساعر وي�سيل لها الدمع 
نعم  الطلقاء(  فاأنتم  )اإذهبوا  م��دراراً. 
كلماته  يرن �سدى  در���س م�ستفاد  هذا 
يف الآف��اق على م��دى الأزم���ان نا�شحًة 

بالقيم الإن�سانية ال�سامية.

اإن���ه���ا ل��غ��ة ح���رب وِن������زال، ف��ط��ارق 
ب��ن زي���اد ي��ق��دح احل��م��ي��ة واحل��م��ا���س يف 
ن��ف��و���س ج��ن��ده ب��ع��د اأن اأح����رق ال��ب��وارج 
ال���ت���ي ت��ق��ل��ه��م ع��ل��ي ���س��اط��ئ الأن��دل�����س 
البحر خلفكم  اأ�سماعهم )  م��ردداً على 
باأ�سنة  اجلموع  فتهب   .) اأماكم  العدو 
ي�ستت  م��رع��ب  م���دو  وت��ه��ل��ي��ٍل  م�سرعة 

�سمل الأعادي. 
)ات��ِق  والإر���س��اد،  امل�سجد  لغة  اإنها 
بخلق  النا�س  وخ��ال��ق  كنت  حيثما  اهلل 
وغر�س  ال��ف��رد  لبناء  اأداة  فهي  ح�سن( 
م��راآة  اإن��ه��ا  وج��دان��ه.  يف  النبيلة  القيم 
اأه��ل��ه��ا ذوي امل��ك��ارم  ���س��ادق��ة لأخ�����الق 

والإباء وال�سمم:
اإذا اأنا مل اأعِط املكارم حقها 

  فال عزين خاٌل ول �شمني اأُب
يف  حت������وي  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  اإن 
اأع��ط��اف��ه��ا اأ����س���رار ق��وت��ه��ا وال���س��ت��ق��اق 
فيا�شاً  ومعيناً  لها  رئي�شاً  راف���داً  ُي��ع��ّد 

تت�سم  بل  لرثائها  وم�سدراً  ين�سب  ل 
م�ستقاتها بالدقة يف التعبر، فاجلراد 
الأر���س  يجرد  لأن��ه  كذلك  �ُشِمي  مثاًل 
ال���ت���ي تك�سو  ال���زاه���ي���ة  اخُل�������س���رة  م���ن 
اأدمي���ه���ا، وال��ط��ائ��ر ذو ال��ن��ع��ي��ق امل��ح��زن 
ال��غ��م وال��ك��اآب��ة يف النف�س  ي��ث��ر  ال����ذي 
���س��م��ت��ه ال���ع���رب »غ����راب����اً « لأن�����ه ن��ذي��ر 
اغرتاب وفراق وبعاد.  ومالح ال�سفينة 
ِزنة  ( على  عروا عنه بقولهم )�سّفان 

املبالغة) فّعال( .
اإن���ه���ا ل��غ��ة الإي����ج����از يف ال��رتك��ي��ب 
ب��اإ���ش��اف��ة ح����رٍف واح���ٍد  ف��م��ث��اًل نكتفي 
الإ����س���ن���اد  اأو  امل��ث��ن��ى  ���س��ي��غ��ة  ف��ق��ط يف 
وفوق  وقلم.  قلمان  فيقال:  لل�سمر، 
الآ���س��ر  ببيانها  ال��ع��رب��ي��ة  ف��ال��ّل��غ��ة  ذل���ك 
وجماز  كناية  من  املتنوعة  واأ�ساليبها 
وت��راُدف وت�شاد ونحت و�شبق معجمي 
ل م���ث���ي���َل ل�����ه، ق���������ادرٌة ع���ل���ى الإي����ف����اء 

مبتطلبات وم�ستجدات ع�سر العوملة.

الصحافة اإللكترونية 
العربية 

أمل محمد أبو مديني
قسم اإلعالم واالتصال

التحليل  يعتمد على  اختبار بحثي  العمل على  اأ�سبوع يف  م��رور  بعد 
العربية،  الإلكرتونية  ال�سحف  من  العديد  بني  واملقارنة  والتدقيق 
ف��اإن��ه م��ن ال��وا���ش��ح ج��دا احل��ال��ة ال�شيئة وق��ل��ة الح��رتاف��ي��ة يف هذه 
طابع  عليها  يغلب  والتي  ال�سعودية،  ال�سحف  وخ�سو�سا  ال�سحف، 
اأنه ميكن ت�سفحها من خالل �سا�سة، وذلك  ال�سحافة الورقية عدا 
يهدر تكاليف الإنتاج  املدفوعة على الن�سختني املتطابقتني و ل اأرى 

لهذا التكرار فائدة.
فمن الوا�شح اأن قراء ال�شحافة الورقية يتناق�شون، يف الوقت 
اأن  فلو  الإلكرتونية،  ال�سحافة  يف  الكافية  املتطلبات  جند  ل  ذات��ه 
واحدة  ن�سخة  يف  تت�سافر  الن�سختني  على  املوزعة  النتاج  م�ساريف 
هذه  فت�سل  التكنولوجية  الت�سالية  ل��ل��ث��ورة  م��واك��ب��ًة  اإل��ك��رتون��ي��ة 

ال�سحيفة لالحرتافية العالية وتلبي احتياجات اجلمهور .
ومن اأ�شباب �شعف ال�شحف العربية اأي�شاً ما اأ�شميهم مبنتحلي 
�سبق  فقد  به  علم  الإع��الم��ي من غر  العمل  املهنة ممن ميار�سون 

العلم العمل دائما فال ي�ستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون.
وعملية ترقية املحررين التقليديني  ملحررين اإلكرتونني تقلل 
اخلر  مع  التعامل  اأن  اإذ  الإلكرتونية،  ال�سحفية  املخرجات  كفاءة 
و�سد  مطلب  فالإيجاز  التقليدي،  نظرة  عن  يختلف  الإل��ك��رتوين 
النتباه بقوة املحتوى واإرفاق ما يتنا�سب معه من عنا�سر الو�سائط 
املتعددة اأ�سبح واجباً ب�سبب كل امللهيات التي قد تنت�سل القارئ من 
تختلف  التحريرية  الأدوات  اأن  كما  رج��ع��ة.   ودون  امل��و���ش��وع،  �شلب 
اي�ساً، فالرتقية دون الهتمام بالتدريب والتطوير لهوؤلء العاملني 

يعتر من الإجحاف للمادة ال�شحفية .
وح�سور ال�سحافة العربية على الإنرتنت ل يتنا�سب مع النمو 
نكون  قد  اأننا  من  بالرغم  العاملية  الإلكرتونية  للمطبوعات  الهائل 
مما  الإل��ك��رتون��ي��ة،  وم��واق��ع��ه  ل��الإن��رتن��ت  ا�ستخداماً  ال�سعوب  اأك���رث 

يوجب الهتمام بال�سحافة فيه ب�سكل اأكر. د. حمدون
كباشي حمدان  
كلية المجتمع للبنات بأبها
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الشريان .. عالمة 
فارقة في اإلعالم

وجوه

سارة القحطاني

قام���ة اإعالمية ملهم���ة  ذات مالمح ظاهره���ا اجلد واجلراأة 
وداخله���ا اللطف والإن�سانية، ات�سم���ت بالعفوية وال�سرامة.. 
اإن���ه اأ�ستاذ الإع���الم وكريت ال�سحاف���ة داوود ال�سريان الذي 
وق���ف يف ثامنت���ه  حام���ال  نب����س ال�س���ارع وهم���وم املجتم���ع 
ومدافع���ا عن م�س���كالت النا�س منافحا ع���ن حتديات واجهت 
الوطن واملواطن فكان مالذا للمظلومني و�سوتا للحق على  

مدى  900 �ساعة تلفزيونية و 938 حلقة
ال�سري���ان البال���غ م���ن العم���ر 63 عام���ا هو خري���ج ق�سم 
الإع���الم بجامع���ة املل���ك �سع���ود، ب���داأ حيات���ه ال�سحفي���ة ع���ام 
1976، وعمل يف عدد من املطبوعات ال�سعودية حمررا وكاتبا 
ومديرا للتحرير، وكاتب عمود يف عدد من ال�سحف املحلية، 
كم���ا عمل يف تلفزي���ون دبي ملدة ثالث �سن���وات، وقدم برنامج 
»واج���ه ال�سحاف���ة«  يف قناة »العربية«، وق���دم يف اإذاعة »اإم بي 

�سي« برناجما يوميا بعنوان »الثانية مع داوود«.
وبكفاح وجناح ر�سم ال�سريان �سورة الإعالمي احلقيقي 
حينم���ا كل���ف بالعدي���د م���ن الأعم���ال الإداري���ة والتحريري���ة 
الإ�سرافي���ة على العمل الإعالمي، حيث عمل رئي�سا لتحرير 
موق���ع »العربي���ة. ن���ت«، ومديرا عام���ا ملجموع���ة »اإم بي �سي« 
يف اململك���ة، وع�سوا مبجل����س اإدارة »العربي���ة«، وجمل�س اإدارة 

جمموعة »اإم بي �سي« .
وت���وج رحلته الإعالمية ال�سادق���ة  يف 2012  من خالل 
برنام���ج »الثامن���ة« يف »اإم ب���ي �س���ي« ، فح���اور بلغ���ة ب�سيط���ة 
موؤثرة يف الوقت ذاته على مدى �ست �سنوات مئات امل�سوؤولني 
م���ن اأبرزه���م خ���ادم احلرم���ني ال�سريف���ني املل���ك �سلم���ان ب���ن 
عب���د العزي���ز، ع���ر الهات���ف، حينم���ا كان ولي���ا للعه���د، وويل 
العه���د الأم���ري حممد ب���ن �شلم���ان يف مايو املا�ش���ي، يف حلقة 
م�شجل���ة، وتط���رق لآلف الق�شاي���ا ال�شيا�شي���ة والقت�شادي���ة 

والجتماعية.
ميتل���ك ال�شري���ان �شمريا اإعالمي���ا وح�ش���ا قياديا يرى 
العدالة عنوانا واحلق منهج���ا، و�شع من خاللهماال�شفافية 
رم���زا  لثامنت���ه وكان �سوت���ا ملن ل �سوت ل���ه، فظهر اهتمامه 
املت�سرري���ن   وباأطرافه���ا  يناق�سه���ا  الت���ي  بالق�ساي���ا  جلي���ا  
و�ساه���م يف  انهاء معاناة الكثرين،  ودعم الطاقات ال�سبابية 
املتمي���زة ب���روح الأب احل���اين وكمعل���م �ساه���د عل���ى م�ستقب���ل 
الأح���كام  بينهم���ا  ف�سل���ت  باأمهاته���م  اأبن���اء  وجم���ع  متف���رد، 

والظروف، واأح�شر الظامل واملظلوم يف م�شرح اإعالمي قا�س 
و حماي���د. قال عنه تالميذه: يف �سن���وات عملنا مع ال�سريان 
كل ي���وم منه���ا كان ا�شاف���ة لن���ا ولعملن���ا؛ فق���د كان �شحافي���ا 
حقيقي���ا حمبا ملهنته ومدافعا ع���ن نبلها وهدفها يف اأن تكون 
�سوتا للنا����س  وكان  داعم���ا لن���ا وحمبا لل�سب���اب ليزاحمهم 
وي�سي���ق عليه���م وكان احل�س���ن احل�س���ني جلمي���ع م���ن عمل 
معه، وو�سف���وه بالع���راب و املعل���م ال�س���ارم  وهو م���ن اأكد باأن 
قل���م ال�سحايف لميك���ن ان يك�سر  مادام مدافع���اً عن ق�ساياه 

العادلة و مادام �ساحب  ثروة فكرية وثقافية ومهنية.
يف منت�سف نوفمر ودع ال�سريان الثامنة على طريقته 
بالدم���وع ال�سادقة والعرات احلقة  وب�سوت الوفاء »حممد 
عبده« لتكمل هذه العالمة الفارقة توهجها يف هيئة الإذاعة 
والتلفزي���ون بعد اأن اأ�سدر وزير الثقافة والإعالم ال�سعودي، 
الدكت���ور ع���واد العواد، ق���رارا بتعيين���ه رئي�ساً تنفيذي���اً لهيئة 
ب���اأن  اجلمي���ع  م���ن  توقع���ات  و�س���ط  والتلفزي���ون،  الإذاع���ة 
يحم���ل م�ستقب���ل الإذاع���ة والتلفزي���ون يف عه���ده الكث���ر من 
التغي���رات الإيجابي���ة وخط���وات جريئ���ة وجدي���دة �ستنطلق 
عل���ى يدي���ه لتواكب املرحل���ة التطويرية والتنموي���ة ال�ساملة 
الت���ي ت�سهدها اململكة يف ظل قي���ادة امللك �سلمان وويل عهده 
الأمر حممد بن �سلمان، وهذا ما اأكده  يف اأول قراراته حول 
اإع���ادة ت�سكيل جلنة ال�ستقط���اب لت�سريع عملية التوطني يف 

الإذاعة والتلفزيون.
ال�سري���ان  مهني���ة  عل���ى   واح���د  ب���راأي  اجلمي���ع  يتف���ق 
وكفاءت���ه  واإخال�سه يف عمله و �سدقه يف التعامل الإعالمي 
م���ع كافة الق�ساي���ا وت�سخر اإمكاناته خلدم���ة وطنه و�سباب 
وطن���ه والوق���وف �ش���د كل ما م���ن �شاأنه تعطي���ل م�شاحلهم، 
را�شم���ا الحرتافية بكل �شورها وم�شاهدها املو�شوعية، فهو 
مدر�س���ة متف���ردة در�ست الإع���الم لتقدمه  وتعلم���ه يف اأ�سمى 
اأ�سا����س مت���ني ه���و  »م�سلح���ة  �سوره، مرتك���زة بذل���ك عل���ى 

الوطن واملواطن قبل كل �سيء«.

حينما 
يتساءل 
شتاؤنا
رحمة احمد

آل سعيد 
كلية العلوم الطبية 
التطبيقية فرع تهامة

ي���ح���ر����س ع��ل��ى  اأن  امل�����س��ل��م  ي���ج���ب ع���ل���ى 
م���ا ي��ن��ف��ع��ه وي��ه��ت��م مب���ا ي��ع��ن��ي��ه م���ن عمل 
اخلرات وترك املنكرات واأن ل يدع نف�سه 
وزي��ادة احل�سنات  فارغا من عمل اخلر 
النظر  ف�����س��ول  م��ن  يعنيه  م���ال  وي���رتك 

والكالم، ويحفظ وقته من ال�سياع. 
ر�سول اهلل �سلى  يوؤكد ذلك حديث 
اهلل عليه و�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل 
اإ�سالم املرء  عنه قال: قال: ) من ح�سن 
رواه  ح�سن  ح��دي��ث  يعنيه(،  ل  م��ا  ت��رك��ه 

الرتمذي وغره.
ير�سدنا  ك��رمي  ن��ب��وي  توجيه  وه���ذا 
الطريق  اإل��ى  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  فيه 
وح�سن  دينه،  كمال  العبد  به  يبلغ  ال��ذي 
اإ�سالمه، و�سالح عمله، فبنّي اأن مما يزيد 
اإ�سالم املرء ح�سنا، اأن يدع ما ل يعنيه ول 
يفيده يف اأمر دنياه واآخرته.  وفيه توجيه 
ويقّربها  ينفعها،  مبا  بال�ستغال  لالأمة 
�ساأنها  ويعلي  مكانتها،  ويرفع  رّبها،  من 

وين�سرها على عدوها. 
ول �سك يف اأن اهتمام املرء وان�سغاله 
عظيمة،  ف��وائ��د  فيه  يعنيه  ومب��ا  بنف�سه 

ح���ف���ظ ل���ل���وق���ت، وم�������س���ارع���ة يف اخل����ر، 
والبعد  للذمة  واإب���راء  لل�سدر،  و�سالمة 

عن كل ما ينكد حياته. 
ي�����س��ت��غ��ل مبا  اأن  ل��ل��م�����س��ل��م  وي��ن��ب��غ��ي 
يعنيه من �سالة وزكاة و�سيام وحج واأمر 
باملعروف، ونهي عن املنكر و�شلة الأرحام 
والإح�����س��ان اإل���ى ال��ن��ا���س وغ���ر ذل���ك من 
اهلل  اإل��ى  تقرب  التي  ال�ساحلة  الع��م��ال 

�سبحانه وتعالى. 
وال�����رَتك امل��ق�����س��ود يف ه���ذا احل��دي��ث 
ف�سول  ت���رك  منها  ك��ث��رة،  اأم����ورا  ي�سمل 
النظر، وف�سول الكالم، ولغو احلديث من 
ور، وغر ذلك من  غيبة ومنيمة وقول الُزّ

الأعمال الفا�سدة التي تغ�سب اهلل. 
اإن يف احلديث  ال��ق��ول:  وخ��ال���س��ة 
اإر�����س����ادا ب�������اأن ي��ه��ت��م امل�����س��ل��م مب���ا يعنيه 
العبد  يعني  وه���ذا  يعنيه،  م��ال  وي���رتك 
على تطهر النف�س وتزكيتها، وتربيتها 
اهلل  ن�ساأل  العمل،  يف  اجل��د  معاين  على 
تعالى اأن يوفقنا حل�سن القول والعمل، 
اآله  وعلى  نبينا حممد  على  اهلل  و�سلى 

و�سحبه اأجمعني.

من حسن إسالم المرء تركه ماال يعنيه

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

املريحة  اجلميلة  ال�ستاء  ليايل  بدايات  مع 
ال�ساخن،  ال��ق��ه��وة  ل��الأع�����س��اب، وك���وب م��ن 
وملعة من النجوم امل�سيئة ال�ساحرة، ت�سللت 

بع�س من اأفكاري مت�سائلة من نحن ؟
اإل���ى اأي���ن ن��ري��د اأن ن��ك��ون غ���دا؟ وم��ن 
ن��ح��ن يف ه���ذه احل���ي���اة، ع���دت م��ن ���س��رودي 
الذي ا�ستغرق الكثر من الوقت اإلى واقعي 
الذي اأنا فيه، فنحن فقط من نغر�س اأمل 
لنا  اأث��را  ولنرتك  الغد،  همة  ِليولد  اليوم 
م��ن ن�سع  ال��رح��ي��ل، نحن فقط  بعد  ي���دوم 
اأول فكرة ليتوارثها اأبناءنا بعد حني، نحن 
ال��غ��د«،  »ب�����س��ن��اع  اأنف�سنا  ن�سمي  م��ن  ف��ق��ط 
نر�سم الفكرة لتكون لنا ب�سمة ن�ساهم بها 

يف بناء و وتعمر الأم��ة، لن�سنع م�ستقباًل  
ليكون  بها،  نحلم  التي  اأجيالنا  عنه  ُنخر 
واقعنا الذي نتمناه ون�ستطيع اأن نحقق من 
كالبنيان  ونكون  تقدمنا يف احلياة،  خالله 
نخطط  الآخ���ر،  منا  ك��ل  يكمل  املر�سو�س 
مل�ستقبل واعد ن�سابق الزمن لنحقق ذواتنا، 
ون�سمن اأن يكون لنا ذكرى طيبة لالأجيال 
التي �ستلحق بناء وتكمل م�سرتنا التي كان 
الفر�سة  تلك  ت�سيع  ق��وي، فال  اأ�سا�س  لها 
من  ك��ل  عنك  �ستخر  لأن��ه��ا  تعي�سها  التي 
تقف  ل��ن  الدنيا  اأن  وت��اأك��د  ب��ع��دك،  �سياأتي 
وي��رح��ل؛  دوره  ���س��ي��وؤدي  ع��ن��دك، فكل جيل 

ولكن ل تن�س اأن ترتك اأثرا طيب لك. 

هم قد رحلوا
 

وداد السليمان 
كلية العلوم واآلداب للبنات بأحد رفيدة 

والتفكر  اخل��ي��ال  ي�سودها  التي  املظلمة،  الليايل  تلك  جميلة 
املحزنة  املوح�سة  ال��ل��ي��ايل  تلك  ه��ي  جميلة  ال��وردي��ة  والأح����الم 
الكرياء  ح��ب��ال  ون���رتك  فيها  �شعفنا  ع��ن��ان  نطلق  كنا  عندما 
وال��ك��ري��اء  ال��ق��وة  ح��ب��ال  ن�����س��رج  ن�سحو  فعندما  خلفنا  ت��ت��م��زق 

والتجاهل �سويا؛  ونعي�س بقلب ثابت ل تزعزعه العواطف. 
املتوا�شل  حنيننا  و�شوقنا  حزننا  و�شعفنا  انك�شاراتنا  نعلن 
اأمام انف�سنا  على اأ�سخا�س تركونا وحيدين  يف منت�سف الطريق.
�ساعات  على  جميلة،  كانت  معهم  م�ست  ذكريات  على  نعي�س 
ارتفعت �شحكاتنا فيها عاليا، تذكر هذه اللحظات مع نف�شك وحيدا 
واأنت بعيدا عنهم، ع�س ذكرياتك املريرة مع و�سادتك فقط ل جتعل 

اأحدا يطلع عليها اإل اهلل فهو وحده من يعالج جميع احزانك.
باكيا على وعود قالوها لك  اإلى متى �ستظل  اأ�سال نف�سك 
ومل يوفوا بها؟ ل ترتدد يف اأن تعتذر لنف�سك اعتذر لكل �ساعة 
اعتذر  فعلت  م��ا  ع��ن  لأح���د  تعتذر  اأي��ام��ه��م ل  ت��ّذك��ر  �شاعت يف 

لنف�سك فقط.
ع�����س ل��ذات��ك، ه��م م�����س��وا ل��رب��ه��م واأن����ت ب���اق  ف��ال��دن��ي��ا لك 
تن�ساهم  ل  ب��اخل��ر  تذكرهم  ذك��ري��ات��ك  ع�سهم يف  ل��ك  وال��وق��ت 

وتذكر نف�سك لأنك باقي وهم قد رحلوا.
كن منفردا بحبك مب�ساعرك بعالقاتك بنجاحاتك باآلمك  

كن منفردا بكل ما ميكنك العي�س به وانفرد بذاتك بعيدا عنهم.
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اللغة واإلعالم

واإن الأمر يقت�سي جهدا كبرا يف �سبيل 
ت��ط��وي��ع ال��ل��غ��ة ل��ل��وف��اء ب��ح��اج��ة ه���وؤلء 
ك��ب��را على  يلقي عبئا  وه���ذا  واأول���ئ���ك، 
هذا  لتحقيق  واللغويني  العلماء  كاهل 

الهدف«.
وتطرق ال�ساعر اإلى ما ا�ستحدثته 
ل��غ��ة ال�����س��ح��اف��ة م��ن ت��راك��ي��ب وط��رائ��ق 
من  بع�سها  ي�سلم  مل  معا�سرة  كتابية 
خمالفات لغوية ح�سب قوله، م�ستدركا 
اأن  لغة ال�سحافة، تعد اأي�سر واأبعد عن 
التعقيد من غرها، من ناحية املفردات 
اأ�سلوبها  اأن  مبينا  ال��ل��غ��وي،  وال��ر���س��ف 
على  النا�س  يجتمع  ال��ذي  الأ�سلوب  هو 
فهمه، وعلى حماكاته حني يتكلمون اأو 

يكتبون.
ال�ساعر  دع��ا  �سبق،  مما  وانطالقا 
اللغة  ه��ذه  تكون  اأن  اإل��ى احلر�س على 
ال��ل��غ��وي��ة من  ل��ل��رخ�����س  ا���س��ت��ع��م��ال  ذات 

زكريا حسين

اأرج��ع الأدي��ب امل�سري، الدكتور �سالح 
عبد العظيم ال�ساعر، الأخطاء اللغوية 
ال�سعف  اأ�سباب منها:  اإل��ى  الإع��الم  يف 
نظام  و�شعف  اللغوية،  لل�شليقة  العام 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ام��ة، 
للتخ�س�سات  ال��ط��الب  اخ��ت��ي��ار  وع���دم 
ب�سكل عملي مدرو�س،  التي يدر�سونها 
التي  ال��درا���ش��ة  اأن مناهج  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 
يدر�سها خريجو كليات الإع��الم ت�سهم 
يف تر�سيخ ذلك ال�سعف، ولي�س فيها ما 

ميكن اأن يعاجله اأو يحد من اآثاره.
ودع����ا اإل����ى ت��ع��دي��ل م��ن��اه��ج كليات 
الإع��الم، واإق��رار اإدخ��ال اللغة العربية 
اللغة  م��واد  تكون  بحيث  بكثافة،  اإليها 
يف تلك الكليات اإحدى معاير اجلودة، 
اللغة  اأق�سام  مناهج  بتعديل  ن��ادى  كما 
تربط  مقررات  بو�شع  اأي�شا،  العربية 
املختلفة،  وف��ئ��ات��ه  باملجتمع  ال��ط��ال��ب 

وت�سهم يف تاأهيله ل�سوق العمل.

مؤثر مباشر
ن�سرته  علمي  مقال  يف  ال�ساعر،  واأك���د   
�سبكة الألوكة، اأن و�سائل الإعالم موؤثر 
م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ل���غ���ات ال���ن���ا����س وط��ري��ق��ة 
الإذاع��ة  تطوير  ع��اّدا  للغة،  ا�ستعمالهم 
النهو�س  اأ�شباب  من  لغويا  وال�شحافة 

باللغة.
وت���اأث���ره���ا  ال�����س��ح��اف��ة  دور  وع����ن 
يف ال���ل���غ���ة، ق����ال ال�����س��اع��ر »م����ع ت��راج��ع 
الكتاب،  �شعبية  وه��ب��وط  التعليم،  اأث���ر 
ثقافة  وانت�سار  الن�سر،  دور  حال  و�سوء 
ال�سورة، اأ�سبح النا�س يقروؤون ال�سحف 
واأ�سبح للغة  الكتب،  اأكرث مما يقروؤون 
ال�سحافة دور كبر يف تغير اللغة لدى 
النا�س، لأن اللغة العربية اليوم مل تعد 
اللغة التي يعرفها الباحثون يف الرتاث 
ال��ع��رب��ي ال���ق���دمي؛ ف��ق��د اأ���س��اب��ه��ا كثر 
طريقة  ويف  معجمها،  يف  التغير:  من 
ب��ن��اء اجل��م��ل��ة ف��ي��ه��ا، ومل ي��ع��د جت��اه��ل 
هذه التغيرات يجدي كثرا، ومل يعد 
امل�شاعب  ع��ن  التغا�شي  اأي�����ش��ا  ي��ج��دي 
واملرتجمون  العلماء  منها  يعاين  التي 
عندما يق�سدون اإلى التعبر ال�سحيح، 

غ��ر ان��ح��دار اإل���ى حتطيم ال��ق��واع��د اأو 
اإلغائها، »لعلها حني تكون كذلك ت�سبح 
العربية  على  النا�س  اإقبال  اإل��ى  مدعاة 

وا�ستعمالها وفهمها«.

األخطاء اللغوية
ووق�����ف ال�����س��اع��ر م��ل��ي��ا ع��ن��د م���ا ���س��م��اه 
ال�سحافة، مرجعا  اللغوية يف  الأخطاء 

معظمها اإلى الأ�سباب الآتية:
اللغوية  لل�سليقة  العام  ال�سعف   •

الذي ل ينجو منه اإل القليل.
ال��دول  يف  التعليم  نظام  �شعف   •
ال���ع���رب���ي���ة ع����ام����ة، وع������دم اخ��ت��ي��ار 
ال�����ط�����الب ل���ل���ت���خ�������س�������س���ات ال���ت���ي 

يدر�سونها ب�سكل عملي مدرو�س.
يدر�سها  التي  ال��درا���س��ة  مناهج   •
يف  ت�سهم  الإع���الم  كليات  خريجو 
فيها  ولي�س  ال�سعف،  ذلك  تر�سيخ 

الشاعر: المناهج وعشوائية اختيار التخصصات
وراء ضعف اللغة اإلعالمية

من  يحد  اأو  يعاجله  اأن  ميكن  م��ا 
اآثاره.

• اإق����ب����ال الإع���الم���ي���ني ع��م��وم��ا، 
وال�������س���ح���ف���ي���ني خ�������س���و����س���ا، ع��ل��ى 
املعلومات  م�����س��ادر  م��ن  ال��رتج��م��ة 
الرتجمة  على  وجراأتهم  الغربية، 
ا�ستعانة  غ��ر  م��ن  ل��ه��م،  يعن  كما 
ب���ال���ل���غ���وي���ني، وان����ب����ت����ات ���س��ل��ت��ه��م 
باجلامعات ومراكز البحث، ف�سال 
من  لها  وم��ا  اللغوية  املجامع  ع��ن 
ق��رارات فيما يخ�س الرتجمة، بل 
اإن بع�س العاملني يف ال�سحافة قد 
ل يدرك ن�شاط املجامع وجهودها 

يف جمال الرتجمة.
• ال�ستعانة بغر املتخ�س�سني يف 
جم���ال »امل��راج��ع��ة ال��ل��غ��وي��ة« داخ��ل 
ال�شحف، نظرا لفو�شى تلك املهنة 

وعدم وجود �شوابط لتنظيمها.

مقترحات علمية
 وخ���ل�������س ال�������س���اع���ر اإل�������ى ج���م���ل���ة م��ن 
الإعالمية،  باللغة  للنهو�س  املقرتحات 

على النحو الآتي: 
الإع���الم،  كليات  مناهج  تعديل   •
اإليها  العربية  اللغة  اإدخ��ال  واإق��رار 
اللغة  م���واد  ت��ك��ون  بحيث  ب��ك��ث��اف��ة، 
ال��ع��رب��ي��ة يف ت��ل��ك ال��ك��ل��ي��ات اإح���دى 

معاير اجلودة. 
• ت��ع��دي��ل م��ن��اه��ج اأق�������س���ام ال��ل��غ��ة 
ال��ع��رب��ي��ة اأي�����ش��ا، ب��و���ش��ع م��ق��ررات 
وفئاته  باملجتمع  ال��ط��ال��ب  ت��رب��ط 
ل�سوق  تاأهيله  يف  وت�سهم  املختلفة، 
امل��ق��ررات املقرتحة:  ال��ع��م��ل، وم��ن 
الأخطاء اللغوية ال�سائعة، وقرارات 

جمامع اللغة العربية.
• عناية الهيئات الإذاعية بتقدمي 
عدد مكثف من الرامج التي تعنى 

واحلر�س  العربية،  اللغة  ب�سوؤون 
على جعلها على م�ستوى رفيع.

• رب�����ط امل���وؤ����س�������س���ات ال�����س��ح��ف��ي��ة 
مبجامع اللغة العربية، عن طريق 
تعميم  يتولى  لغوي  ات�سال  مكتب 
امل��ج��ام��ع،  ق����رارات  م��ا ي�ستجد م��ن 
بال�سحفيني  خا�سة  دورات  وي�سع 
ت����رك����ز ع���ل���ى الأخ������ط������اء ال��ل��غ��وي��ة 
ال�����س��ائ��ع��ة ورده������ا اإل�����ى ال�������س���واب، 
وك������ذل������ك ال����ع����ن����اي����ة ب���ال���رتج���م���ة 

ال�سليمة.
اللغوي«  »امل��راج��ع  مهنة  تنظيم   •
وما ي�سابهها، واإن�ساء نقابة خا�سة 
ب����ه����ا؛ ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل������ك ال��ت��ن��ظ��ي��م 
املهنة  املعتمدة، وحماية  ب�سوابطه 
م���ن ال����دخ����الء، وح���ف���ظ احل��ق��وق 
للم�ستغلني بها، ت�سجيعا للموؤهلني 
واأ������س�����ح�����اب ال�������س���ل���ي���ق���ة ال���ل���غ���وي���ة 

العاملني يف ذلك املجال.
• تفعيل التعاون بني اأق�سام اللغة 
ناحية،  م��ن  اجلامعات  يف  العربية 
والهيئات الر�سمية للدولة وو�سائل 
الإع����������الم، ع����ن ط����ري����ق ع�����دد م��ن 

الو�سائل، منها:
اإن�������س���اء م��ك��ت��ب ل���غ���وي يف   )1
ك���ل ج��ه��ة م���ن ت��ل��ك اجل��ه��ات، 
ي����ت����ول����ى م����ه����م����ة ال���ت���دق���ي���ق 
الر�سمية  للم�ستندات  اللغوي 
املكاتب  غ���رار  على  ال�����س��ادرة، 

الإعالمية.
اإل��ى  ت��ه��دف  دورات  اإق��ام��ة   )2
ملن�سوبي  اللغوية  امللكة  تنمية 
ت��ل��ك اجل���ه���ات، م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
ال�����س��وت��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ف�����س��اح��ة 
الل�سان، ومن الناحية الكتابية 
ل���ت���ق���ل���ي���ل ح����ج����م الأخ������ط������اء 

الإمالئية والأ�سلوبية.
ت��خ��ت�����س  جل������ان  اإن���������س����اء   )3
الإعالنية،  اللوحات  بتدقيق 
والإ���������ش��������راف ع����ل����ى حم����الت 
اخل����ط����اط����ني وال����ر�����س����ام����ني 
مي�سرة،  بر�سوم  وامل�سممني، 
ب��ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ت��ل��ك ال��ر���س��وم 
ل ما ورد يف البند  م��وردا مي��وِّ

)اأ( والبند )ج( املذكوَرين.
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من األخطاء الشائعة..
ي��ق��ول ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بكلية 
اللغة العربية يف جامعة الإمام حممد 
ب��ن �سعود الإ���س��الم��ي��ة، ال��دك��ت��ور ف��واز 
يف  ال�سائعة  الأخ��ط��اء  م��ن  اإن  اللعبون 

اللغة العربية ما يلي:

ع��ل��ي��ك«،  »م�����روك  م��ه��ن��ئ��ا:  • ق��ول��ك 
وال�������س���واب: م���ب���اَرك ع��ل��ي��ك، وم��ب��ارك 
امل��روك عليه  ل��ك، ومبارك فيك، لأن 

هو الذي َبَرَك عليه َجَمٌل ونحوه.
ظ���روف«،  »ع��ن��دي  م��ع��ت��ذرا:  • ق��ول��ك 
وال���ظ���روف ج��م��ع ظ���رف وه���و ال��وع��اء، 
اأن  امل��ج��ازي��ني عليه  م��ن  وم��ن يجيزها 

ي��ق��ب��ل ع���ذر م���ن ي���ق���ول: ع��ن��دي ق���دور 
و�سحون!

عن  الناجمة  ال�سائعة  الأخطاء  • من 
���س��وء ال��رتج��م��ة: »مم��ن��وُع ال��ت��دخ��ني«، 
وال�سواب: التدخنُي ممنوع، اأو ممنوٌع 
ال��ت��دخ��ني، وي��ج��وز »مم��ن��وُع التدخني« 

بتاأويل رديء.

ورواي��ات  وق�س�س  »ق�سائد  قولك:   •
ف�������الن«، والأ�������س������وب: ق�����س��ائ��د ف���الن 
هو  الأ���س��ه��ر  لأن  ورواي���ات���ه،  وق�س�سه 

الف�شل بني امل�شافات وامل�شاف اإليه.

امل���ذاك���رة«،  ع���ن  »اأع���اق���ن���ي  • ق���ول���ك: 
وال�������س���واب: ع��اق��ن��ي ع���ن امل����ذاك����رة اأو 
غ��ر  »اأع����������اق«  ال���ف���ع���ل  لأن  ق����ن����ي،  َع����وَّ

م�ستخدم يف العربية.

الوحيد،  الوريث  هو  »فالن  • قولك: 
واأع��������ِط ال����وري����ث ح����ق����ه«، ال�������س���واب: 
ال���وارث؛ اإذ مل ت�سمع »وري��ث« يف كالم 

العرب، ومل ترد يف معاجم اللغة.

ال�����س����ت����م����ارة«،  »ك����ت����ب����ت  ق�����ول�����ك:   •
لفظة  لأن  »ال���س��ت��ب��ان��ة«،  وال�������س���واب: 

»ا�ستمارة« ل اأ�سل لها يف العربية.

الواو،  الّدَويل« بفتح  • قولك: »املطار 
والأ�سوب ت�سكينها: َدْويل، لأن الأ�سح 
امل��ف��رد، وامل��ف��رد: دْول���ة،  اإل���ى  اأن نن�سب 

وواوها �ساكنة.

• قولهم: »جاء الرجل لوحده، وجئت 
ل����وح����دي«، وال���������س����واب: ج����اء وح����ده، 
»ال��الم«  ل���  اإذ ل معنى  وجئت وح���دي؛ 

هنا.

ال���ق���راءة«،  ع��ل��ى  دُت  »ت����ع����وَّ • ق���ول���ك: 
الفعل  لأن  القراءة،  تعودُت  وال�سواب: 

»تعود« يتعدى بنف�سه.

بطاقة
• اأ�ستاذ جامعي، كاتب و�ساعر.

وال�شرف  النحو  دك��ت��وراه يف   •
وال���ع���رو����س، ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة،  

 .2009
ال���ن���ح���و  يف   م����اج���������س����ت����ر   •
وال��ع��رو���س، جامعة  وال�����ش��رف 

القاهرة، 2006. 
• بكالوريو�س يف اللغة العربية، 

جامعة الأزهر، 2003. 
العامل،  �سعراء  حركة  ع�سو   •

ت�سيلي، اأمركا الالتينية.
ال����ع����امل����ي  ع���������س����و الحت�����������اد   •

لل�سعراء.
• ل����ه ال���ع���دي���د م����ن ال��ب��ح��وث 

واملوؤلفات  اللغوية.
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اللغة واإلعالم

مجمع اللغة العربية األردني
عام  الأردين  العربية  اللغة  جممع  اأن�سئ 
1976، وتتمثل روؤيته يف اأن »اللغة العربية 
هوية الأمة وركيزة وحدتها ووعاء ثقافتها 
وح�سارتها وو�سيلة التوا�سل بني اأبنائها«.

تعميم  يف  ك��ذل��ك  ر���س��ال��ت��ه  وتتج�سد 
�سائر  ال�سليمة يف  العربية  اللغة  ا�ستخدام 
م��ن��اح��ي احل����ي����اة؛ ول���ه���ذا ي��ن��ظ��م امل��ج��م��ع 
برامج واأن�شطة متنوعة ت�شتهدف خمتلف 
ال�شرائح، بهدف املحافظة على لغة ال�شاد 
اأم��ور  اإل��ى  املجمع  يهدف  كما  وتعزيزها.؛ 

اأبرزها:
ال��ل��غ��ة  ����س���الم���ة  ع���ل���ى  • احل����ف����اظ 
ت��واك��ب  اأن  ال��ع��رب��ي��ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى 

والفنون  وال��ع��ل��وم  الآداب  متطلبات 
احلديثة.

ملواكبة  العربية  باللغة  النهو�س   •
متطلبات جمتمع املعرفة.

م�����ش��ط��ل��ح��ات  م����ع����اج����م  و�����ش����ع   •
وال�سعي  وال��ف��ن��ون  والآداب  ال��ع��ل��وم 
بالتعاون  امل�سطلحات  ت��وح��ي��د  اإل���ى 
والعلمية  ال��رتب��وي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع 
اململكة  وال��ل��غ��وي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة داخ���ل 

وخارجها.
• اإحياء الرتاث الع�ربي والإ�سالمي.
على  املجمع  يعمل  اأهدافه  ولتحقيق 

الأمور الآتية:

والبحوث  الدرا�سات  •  اإج��راء 
املتعلقة باللغة العربية.

والرتجمة  التاأليف  •  ت�سجيع 
ال��ع��رب��ي��ة  ال���ل���غ���ة  وال���ن�������س���ر يف 

وق�ساياها.
ال��ل��غ��وي��ة  امل�����وؤمت�����رات  •  ع��ق��د 
واإق���ام���ة  وخ���ارج���ه���ا  الأردن  يف 

املوا�سم والندوات الثقافية.
اجلديدة  امل�سطلحات  •  ن�س�ر 
اللغة  ت��وح��ي��ده��ا يف  ي��ت��م  ال��ت��ي 
ال���ع���رب���ي���ة مب���خ���ت���ل���ف و����س���ائ���ل 
اأجهزة  على  وتعميمها  الإع��الم 

الدولة.
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دوري�������ة  جم����ل����ة  اإ��������س�������دار   •
حم��ك��م��ة ورق���ي���ا واإل��ك��رتون��ي��ا 
ت�����س��م��ى جم��ل��ة جم��م��ع ال��ل��غ��ة 
جملة  واأي  الأردين  العربية 

متخ�س�سة اأخرى.
اجل��ام��ع��ات  م���ع  • ال���ت���ع���اون 
وامل������وؤ�������س�������������س������ات ال���ع���ل���م���ي���ة 
الأردن  داخ�������ل  وال����رتب����وي����ة 
وخ���ارج���ه���ا، واإق����ام����ة رواب����ط 
ال�سلة  وت��وث��ي��ق  معها  علمية 
باملجامع العلمية واللغوية يف 
والإ�سالمية  العربية  ال��ب��الد 

والأجنبية.

الأردين،  العربية  اللغة  جممع  اختتم 
مو�سمه الثقايف ال��35 الذي اأقيم خالل 
 10 ب���  امل��ا���ش��ي  ي��وم��ي 19 و 20 نوفمر 
تو�سيات لالرتقاء بالكفاية اللغوية يف 

مراحل التعليم العام. 
اإع��داد  اإل��ى  البيان اخلتامي  ودع��ا 
درا�����س����ة م��ت��خ�����س�����س��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة عن 
اجلامعات  يف  الكفاية  امتحانات  واق��ع 
والنتائج  الأ���س��ئ��ل��ة،  ت��ت��ن��اول  الأردن���ي���ة، 
وامل���ن���اه���ج امل�����ق�����ررة، وت����رب����ط ال��ن��ت��ائ��ج 
ب��ال��ت��خ�����س�����س��ات وم����ع����دلت ال���ق���ب���ول، 
وت��ك�����س��ف ال���ت���ف���اوت ب����ني اجل���ام���ع���ات، 
وت�سخ�س اخللل، لتكون هذه الدرا�سة 
اأكادميي يهدف  مدخال ملوؤمتر تربوي 
اإل���ى ت��ط��وي��ر تعليم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 

اجلامعات الأردنية.
ون�����ادى اأي�����س��ا ب��اع��ت��م��اد ام��ت��ح��ان 
الكفاية باللغة العربية املن�سو�س عليه 
بديال  العربية  اللغة  حماية  قانون  يف 
م��ن الم��ت��ح��ان��ات غ��ر امل���وح���دة لهذه 
الغاية يف اجلامعات الأردنية احلكومية 

واخلا�سة.

ثمانية أبحاث
وك����ان امل��و���س��م ���س��م��ل ث��م��ان��ي��ة اأب��ح��اث 
اأرب������ع ج��ل�����س��ات علمية  ت���وزع���ت ع��ل��ى 

وجل�سة ختامية، يف يومني. 
ال��ي��وم  ج��ل�����س��ات  اأول����ى  وت�سمنت 
الأول بحثني اأولهما بعنوان »امتحان 
ال��ك��ف��اي��ة يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة»، ب��اإع��داد 
الأمني العام لوزارة الرتبية والتعليم 
ال��ع��ك��ور،  ج��م��ع��ة  حم��م��د  الأردن،  يف 
وال��ث��اين ب��ع��ن��وان »حم��ط��ات تقوميية 
الكفاية  ل�سبط  ع��ام��ة(  )ام��ت��ح��ان��ات 
الدكتور  الأ�ستاذ  اإع��داد  اللغوية»، من 
���س��ي��ف ال���دي���ن ال���ف���ق���راء، م���ن جامعة 

موؤتة. 
ورقتي  الثانية  اجلل�سة  و�سهدت 
ع���م���ل اأوله�����م�����ا ب���ع���ن���وان »ال���ك���ف���اي���ة 
يف  والتطبيق  النظرية  ب��ني  املعرفية 
التعليم العام يف الأردن»، اأعدها ع�سو 
جممع اللغة العربية الأردين الأ�ستاذ 
ال��دك��ت��ور ���س��م��ر ا���س��ت��ي��ت��ي��ة، وال��ث��ان��ي��ة 
الدكتورة �سهى  الأ���س��ت��اذة  اإع���داد   من 
نعجة، من اجلامعة الأردنية، وبعنوان 
»ال���ك���ف���اي���ة ال���ل���غ���وي���ة ل�����دى خ��ري��ج��ي 

التعليم العام: مفهومها وم�ستوياتها 
وجمالتها».

جلسات اليوم الثاني
ويف ال���ي���وم ال����ث����اين، ���س��ه��دت اجل��ل�����س��ة 
بعنوان  اأول��ه��م��ا  بحثني  اإل��ق��اء  الأول����ى 
ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال���ن���ح���وي���ة  ال���ك���ف���اي���ات   «
ال��ع��ام: الأط���ر وال��ت��ق��ومي«، م��ن اإع���داد 
الدكتورة خلود العمو�س، من اجلامعة 
»جتريب  ب��ع��ن��وان  وال��ث��اين  الها�سمية، 
العربية  اللغة  يف  الكفاية  ام��ت��ح��ان��ات 
ال�سيكومرتّية«،  خ�سائ�سها  واإي��ج��اد 
ومن اإعداد الدكتور جهاد العناتي، من 

اجلامعة الأردنية.
ق����دم  ال����ث����ان����ي����ة،  اجل���ل�������س���ة  ويف 
الدكتور عي�سى برهومة، من اجلامعة 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة، درا����س���ة ب��ع��ن��وان »امل��ع��ل��م: 
ت��اأه��ي��ل��ه وت���دري���ب���ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ك��ف��اي��ة 
ال��دك��ت��ور زي��د  األ��ق��ى  ال��ل��غ��وي��ة«، بينما 
بحثا  ال��ب��ي��ت،  اآل  جامعة  م��ن  ال��ق��رال��ة 
بعنوان »اأهمية البيئة املدر�سية: الإدارة 
امل��در���س��ي، وم��راف��ق الأن�سطة  وال��ن��ظ��ام 
يف  والريا�شية  والجتماعية  الثقافية 

حتقيق الكفاية اللغوية«.

توصيات الموسم 
وق�����د ن���ت���ج ع����ن ب����ح����وث ه�����ذا امل���و����س���م 
من  جملة  فيه  امل�ساركني  ومناق�سات 

التو�سيات جاءت على النحو الآتي:
م��ت��خ�����س�����س��ة  درا�����س����ة  اإع��������داد   )1
الكفاية  امتحانات  واقع  ومتكاملة عن 
يف اجلامعات الأردنّية، تتناول الأ�سئلة، 
وال��ن��ت��ائ��ج وامل���ن���اه���ج امل����ق����ررة، وت��رب��ط 
ال���ن���ت���ائ���ج ب��ال��ت��خ�����س�����س��ات وم���ع���دلت 
ال�����ق�����ب�����ول، وت���ك�������س���ف ال�����ت�����ف�����اوت ب��ني 
لتكون  اخل��ل��ل،  وت�سخ�س  اجل��ام��ع��ات، 
ه��ذه ال��درا���س��ة م��دخ��ال مل��وؤمت��ر تربوي 
اأكادميي يهدف اإلى تطوير تعليم اللغة 

العربية يف اجلامعات الأردنية.
2( دعوة لعتماد امتحان الكفاية 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه يف 
قانون حماية اللغة العربية بديال من 
الغاية  لهذه  املوحدة  غر  المتحانات 
يف اجل���ام���ع���ات الأردن�����ي�����ة احل��ك��وم��ي��ة 

واخلا�سة.
اأ�شئلة  وا�شعي  جلان  تعمل  اأن   )3

امتحان الكفاية يف اللغة العربية على 
درا�سة نتائج جتريب الختبار وتعديل 

الفقرات يف �شوء ذلك، مثل:
ال��ن��م��وذج��ي��ة  الإج���اب���ة  • ت��دق��ي��ق 
مموهاتها  جذبت  التي  للفقرات 
من  اأك���ر  ن�سبة  املفحو�سني  م��ن 

جذب الإجابة ال�سحيحة.
• اإعادة النظر يف �سياغة الفقرات 
التي تبني نتائج التجريب �شعف 

�سعوبتها ومتييزها.
• اإعادة �سياغة مموهات الإجابة 

غر الفعالة.
الم��ت��ح��ان  تعليمات  م��راج��ع��ة   •
وزم���������ن الإج�������اب�������ة وال�������س���ي���اغ���ة 
ال���ل���غ���وي���ة ل��ب��ع�����س الأ����س���ئ���ل���ة يف 
���ش��وء امل��الح��ظ��ات ال��ن��وع��ي��ة التي 
وا���س��ت��ف�����س��ارات  امل��راق��ب��ون  جمعها 

املفحو�سني.
�سيكومرتية  درا����س���ات  اإج����راء   )4

10 توصيات تختتم »ملتقى الكفاية اللغوية
في التعليم العام« باألردن

على عينات كبرة حتدد درج��ات قطع 
للكفاية  الإت��ق��ان  م�ستويات  ع��ن  تعر 

اللغوية.
ف����ري����ق م����ن خ����راء  ت�����س��ك��ي��ل   )5
لختبار  ال��ع��ام  الإط���ار  يحدد  املحتوى 
ال��ك��ف��اي��ة ال��ل��غ��وي��ة »امل���ح���اور وامل���ه���ارات 
الأ�سا�سية للكفايات اللغوية امل�ستهدفة 
الأداء  وموؤ�سرات  بالمتحان« ومعاير 
عليه وتعميمها على الفئات امل�ستهدفة 
اجل��ام��ع��ات،  ال���ع���ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م  »وزارة 
الرتبية  وزارة  املدنية،  اخلدمة  دي��وان 

والتعليم، وغرها«.
املناهج  اأخ���ذ وا���ش��ع��ي  6( ���ش��رورة 
بالكفايات  امل��در���س��ي��ة  الكتب  وم��وؤل��ف��ي 
امل��ع��رف��ي��ة، وم���ن���ه���ا: ك��ف��اي��ة ال��ت��ن��ام��ي، 
وال�������س���ب���ط، وال��ن�����س��ق��ي��ة، وال��ب��ن��ائ��ي��ة، 

والتحليلية، والإجناز.
7( ت��ن��ّب��ه امل���در����س���ني اإل�����ى اأه��م��ي��ة 
ت�����س��اف��ر امل�����ه�����ارات الأرب��������ع »ال��ك��ت��اب��ة 

وامل��ح��ادث��ة«، فهي  وال�ستماع  وال��ق��راءة 
ال�سورة  وه��ي  ُل،  تتفا�سَ ول  ل  تتوا�سَ
للتوا�سل  املتعلم  اأه��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ال��دال��ة 
باأبنائنا،  الرتفق  ينبغي  لهذا  اللغوي؛ 
التي  اللغوية  امل��ه��ارات  يتعلمون  وه��م 
�سيما  ع��ن��ه��ا، ول  ال���س��ت��غ��ن��اء  ل مي��ك��ن 
يف ع�����س��ر جم��ت��م��ع امل���ع���رف���ة وت��ق��ن��ي��ات 

التوا�سل العابرة للحدود.
8- حت��دي��د الأط�����ر ال��ع��ام��ة ال��ت��ي 
حت���ك���م ت���ق���دمي ال���ك���ف���اي���ات ال��ن��ح��وي��ة 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ث��م��ار امل���رج���وة، 
املنا�سبة  ال��ت��ق��ومي  باأ�ساليب  والعناية 
اأ�سا�سا  املتمثلة  الكفايات  هذه  لتحقيق 
املقبولة  ال�سليمة  اللغة  ا�ستعمال  يف 
الناجحة يف �سياقاتها يف مواقف الأداء 

املختلفة.
الر�سمية  اجل���ه���ات  ت��ع��م��ل  اأن   )9
على تخطيط لغوي ممنهج ومدرو�س 
حل����ل خم���ت���ل���ف امل�������س���ك���الت ال���ل���غ���وي���ة، 

املعلمني  عند  اللغوية  املهارات  وتوثيق 
بالدعم واملُتابعة امل�ستمرة، لإن�ساء جيل 
لغة  ف��اإ���س��الح  ع��ال��ي��ة،  لغوية  بكفايات 
لغة  يف  اإ���س��الح  يتبعه  اأن  ب��د  ل  املعلم 

الطالب.
ل��الأن�����س��ط��ة غر  ال��ت��خ��ط��ي��ط   )10
ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح��ل��ق��ات  يف  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م؛ ال��ت��ي ل حت��ظ��ى ب��الأه��م��ي��ة 
الإذاع��ة  واأه��م هذه الأن�سطة  املطلوبة، 
امل���در����س���ي���ة، وال�������س���ح���اف���ة امل���در����س���ي���ة، 
والأن�����س��ط��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، ال��ت��ي ت�سهم يف 

تنمية الكفاية اللغوية لدى املتعلم.
اإلى ذلك، اأقام املجمع على هام�س 
امل��و���ش��م م��ع��ر���ش��ا ل��ل��ك��ت��اب ع��ل��ى م��دى 
ثالثة اأيام بداأت فعالياته قبل انطالق 
امل��و���س��م ب��ي��وم واح����د، مب�����س��ارك��ة وزارة 
البيت،  واآل  م��وؤت��ة  وجامعتي  الثقافة 
وجمموعة  ع���دة  ثقافية  وم��وؤ���س�����س��ات 

من دور الن�سر.
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ثقافة

مت الأ�شبوع املا�شي الإعالن عن تفا�شيل 
وال���ذي  للثقافة،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تنظيم 

وافق عليه جمل�س الوزراء موؤخرا.
فيما  م��ادة   15 من  التنظيم  ويتكون 
ت��ق��رر وف��ق��ا مل��واف��ق��ة جمل�س ال�����وزراء، اأن 
للهيئة  التنظيمية  الرتتيبات  حمل  يحل 
جمل�س  بقرار  ال�سادرة  للثقافة،  العامة 

الوزراء رقم )356( وتاريخ 1438-6-7.
بالتنظيم  ال��ع��م��ل  ي���ب���داأ  اأن  وت���ق���رر 
املكون من 15 مادة بعد ثالثة اأ�سهر، فيما 
ينتظر اأن يتم ت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة 
املقبلة؛  ال��ف��رتة  خ���الل  للثقافة  ال��ع��ام��ة 

وفيما يلي تفا�سيل التنظيم:

 المادة األولى
اأينما  الآت��ي��ة،  وال��ع��ب��ارات  لالألفاظ  يكون 
املبينة  امل���ع���اين  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  ه���ذا  يف  وردت 
اأم��ام��ه��ا، م��ا مل ي��ق��ت�����ِس ال�����ش��ي��اق خ��الف 

ذلك:
• الهيئة: الهيئة العامة للثقافة.

• التنظيم: تنظيم الهيئة.
• الوزارة: وزارة الثقافة والإعالم.

• املجل�س: جمل�س اإدارة الهيئة.
• الرئي�س: رئي�س املجل�س.

• ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي: ال��رئ��ي�����س 
التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية
العتبارية  بال�سخ�سية  الهيئة  تتمتع   •
وترتبط  والإداري،  امل���ايل  وبال�ستقالل 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا ب���رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�������س���وؤون 

القت�سادية والتنمية.
مدينة  يف  الرئي�س  الهيئة  مقر  يكون   •
اأو مكاتب  ف���روع  اإن�����ش��اء  ال��ري��ا���س، ول��ه��ا 

بح�سب احلاجة.

المادة الثالثة
• تهدف الهيئة اإلى حتفيز قطاع الثقافة 
امل��م��ل��ك��ة وت��ط��وي��ره والرت���ق���اء بجميع  يف 
والإ�سهام  واإمكاناته،  ومقوماته  عنا�سره 
يف رعاية املواهب الثقافية، وتعزيز التنوع 

الثقايف والتالحم الجتماعي.
• ت��ت��ول��ى ال�����وزارة الإ����ش���راف ع��ل��ى قطاع 
الهيئة  مع  والتن�سيق  اململكة،  يف  الثقافة 
وي�سهم  ومهماتها،  بغاياتها  يخل  ل  مب��ا 
يف الرت����ق����اء ب��ال�����س��اأن ال���ث���ق���ايف، وي��ح��ق��ق 
التكامل يف الأدوار بينهما، وبخا�سة فيما 
يت�شل بر�شم ال�شيا�شات املتعلقة بالن�شاط 

الثقايف.

المادة الرابعة
اجلهات  باخت�سا�سات  الإخ���الل  ع��دم  مع 
حتقيق  �سبيل  يف  للهيئة  يكون  الأخ����رى، 

اأهدافها الخت�سا�سات واملهمات الآتية:
1( ت��ع��زي��ز امل���ك���ان���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 
والإن�ساين  املعريف  التوا�سل  ج�سور  وم��د 
وع��ط��اء  ف��ك��ري  اإ���س��ع��اع  م�����س��در  ب�سفتها 
معريف، على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

2( اإب�����راز ال��ه��وي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م��ن خ��الل 
القيم  واإ�ساعة  والفنون،  والفكر  الثقافة 

التي تعمق النتماء الوطني.
من  ت�سهده  وم��ا  اململكة  مكانة  اإب����راز   )3

رقيٍّ ح�ساريٍّ يف خمتلف اجلوانب.
ال��ف��ك��ر  ح���رك���ة  ت��ن��م��ي��ة  الإ�����س����ه����ام يف   )4

والثقافة والفنون والإبداع، وتهيئة البيئة 
املحفزة على ذلك.

5( الإهتمام بثقافة خمتلف فئات املجتمع، 
والعمل على تنميتها.

الأن����ظ����م����ة  م�����������س�����روع�����ات  اق������������رتاح   )6
تتطلبها طبيعة عملها  التي  والتنظيمات 
وت��ع��دي��ل امل��ع��م��ول ب��ه م��ن��ه��ا، وال���رف���ع بها 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
وامل��ل��ت��ق��ي��ات  امل����وؤمت����رات  امل�����س��ارك��ة يف   )7
وامل���ه���رج���ان���ات وامل���ع���ار����س ال��داخ��ل��ي��ة اأو 

اخلارجية، وفقاً لالإجراءات النظامية.
8( ال����س���رتاك يف الحت�����ادات وامل��ن��ظ��م��ات 
وال��ه��ي��ئ��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة وم���ا يف 
ل��الإج��راءات  وف��ق��اً  ال��ع��الق��ة،  ذات  حكمها 

النظامية.

المادة الخامسة
من  ي�سكل  اإدارة  للهيئة جمل�س  يكون   -1
رئ��ي�����س ي��ع��ني ب��اأم��ر م��ل��ك��ي، وع�����س��وي��ة كل 

من:
• الرئي�س التنفيذي.

• عدد ل يقل عن �سبعة من املهتمني 
يف  اخل���رة  ذوي  م��ن  واملتخ�س�سني 

املجالت ذات العالقة بعمل الهيئة.
2- ي�سدر اأمر من رئي�س جمل�س الوزراء 
الفقرة  يف  اإليهم  امل�سار  الأع�ساء  بتعيني 
)1/ ب( م��ن ه��ذه امل���ادة، وذل��ك ب��ن��اًء على 
اق�������رتاح م����ن رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������س���وؤون 
الق���ت�������س���ادي���ة وال���ت���ن���م���ي���ة، وت����ك����ون م���دة 
للتجديد  قابلة  �سنوات  ثالث  ع�سويتهم 

ملرة واحدة.

المادة السادسة
اإدارة  على  املهيمنة  ال�سلطة  ه��و  املجل�س 
ويتخذ  اأم��وره��ا،  وت�سريف  الهيئة  �سوؤون 
جميع القرارات الالزمة لتحقيق اأهدافها 
اأح��ك��ام التنظيم، ول��ه على وجه  يف ح��دود 

اخل�سو�س ما ياأتي:

1- اإقرار ال�شيا�شات املتعلقة بن�شاط الهيئة 
� ب��ع��د ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ال�������وزارة � واخل��ط��ط 
وال���رام���ج ال���الزم���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وال��رف��ع 
الإج����راءات  ل�ستكمال  متهيدا  ي��ل��زم  عما 

النظامية يف �ساأنها.
ذات  الأن���ظ���م���ة  م�������س���روع���ات  اق�������رتاح   -2
به  املعمول  وتعديل  الهيئة  بعمل  العالقة 
منها، ورفعها متهيداً ل�ستكمال الإجراءات 

النظامية.
التنظيمي  وال���دل���ي���ل  ال��ه��ي��ك��ل  اإق������رار   -3

للهيئة.
4- اإقرار لوائح الهيئة املالية والإدارية، مبا 
يف ذلك اللوائح املتعلقة ب�سوؤون من�سوبيها 

وتاأمني م�سرتياتها وتنفيذ م�سروعاتها.
مكاتب  اأو  ف���روع  اإن�����س��اء  على  امل��واف��ق��ة   -5

للهيئة.
الهيئة  تقدمه  ملا  امل��ايل  املقابل  6- حتديد 

من خدمات واأعمال.
7- اإق������رار ال���ل���وائ���ح امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأن�����س��ط��ة 
امل�������س���م���ول���ة مب����ج����ال ع���م���ل ال���ه���ي���ئ���ة وم���ا 
اإ���س��دار  اإج����راءات  يت�سل بها، مب��ا يف ذل��ك 
ال���رتاخ���ي�������س وال���ف�������س���وح���ات وامل���واف���ق���ات 

والأذونات، وحتديد املقابل املايل لذلك.
8- املوافقة على ا�ستثمار اأموال الهيئة مبا 
يحقق اأهدافها، وفقاً لالأنظمة والتعليمات 

املتبعة.
9- تعيني مراجع ح�سابات خارجي معتمد، 

ومراقب مايل داخلي.
الهيئة  املوافقة على م�سروع ميزانية   -10
ال�����س��ن��وي��ة وح�����س��اب��ه��ا اخل���ت���ام���ي وت��ق��ري��ر 
م���راج���ع احل�����س��اب��ات وال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي، 
مت���ه���ي���داً ل���رف���ع���ه���ا ب��ح�����س��ب الإج����������راءات 

النظامية املتبعة.
11- النظر يف التقارير الدورية التي تقدم 

عن �سر العمل يف الهيئة.
الت���ف���اق���ي���ات  اإب��������رام  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة   -12
وال�������روت�������وك�������ولت وال�����ع�����ق�����ود ب��ح�����س��ب 

الإجراءات النظامية املتبعة.

يحل محل الترتيبات التي أعلنت العام الماضي

تنظيم الهيئة العامة للثقافة بـ 15 مادة..
وبدء العمل بعد 3 أشهر

ال��ه��ب��ات وال���ت���رع���ات وامل��ن��ح  13- ق���ب���ول 
وال��و���ش��اي��ا والأوق��������اف، وف���ق���اً ل��الأح��ك��ام 

املنظمة لذلك.
ول����ل����م����ج����ل���������س ت����ف����وي���������س ب���ع�������س 
اإلى من يراه  اأو  اإلى رئي�سه  اخت�سا�ساته 

من اأع�سائه اأو من من�سوبي الهيئة.
اأو  دائ��م��ة  جل��ان  ت�سكيل  وللمجل�س 
اأو من غرهم  اأع�سائه  � من بني  موؤقتة 
� يعهد اإليها املجل�س مبا يراه من اأعمال، 
رئي�سها  جل��ن��ة  ك��ل  ت�سكيل  ق���رار  وي��ح��دد 
لها  وي��ك��ون  واخت�سا�ساتها،  واأع�����س��اءه��ا 
ال���س��ت��ع��ان��ة مب���ن ت����راه ل��ت��اأدي��ة الأع���م���ال 

املوكولة اإليها.

المادة السابعة
مقر  امل��ج��ل�����س يف  اج��ت��م��اع��ات  ت��ع��ق��د   -1
القت�ساء  عند  وي��ج��وز  الرئي�س،  الهيئة 
ع��ق��ده��ا يف م��ك��ان اآخ����ر داخ����ل امل��م��ل��ك��ة اأو 

خارجها.
2- ي��ج��ت��م��ع امل��ج��ل�����س )م����رة واح�����دة( كل 
اأو كلما دع��ت  اأ���س��ه��ر ع��ل��ى الأق����ل،  ث��الث��ة 
احل���اج���ة اإل�����ى ذل����ك ب��ح�����س��ب م���ا ي��ق��دره 
اأع�سائه  ثلث  ذلك  طلب  اإذا  اأو  الرئي�س، 
اأن ينيب من يراه  الأق��ل، وللرئي�س  على 
الأع�ساء  احلكومية  اجلهات  ممثلي  من 
حال  يف  الجتماعات  برئا�سة  املجل�س  يف 
غ��ي��اب��ه، وت��وج��ه ال���دع���وة ل��الج��ت��م��اع من 
ال��رئ��ي�����س ك��ت��اب��ة ق��ب��ل م���وع���د الج��ت��م��اع 
ب�����س��ب��ع��ة اأي������ام ع��ل��ى الأق�������ل، وي��ت��ع��ني اأن 
اأعمال  ب��ج��دول  م�سحوبة  ال��دع��وة  تكون 
الج��ت��م��اع  وي�����ش��رتط ل�شحة  الج��ت��م��اع، 
ح�����س��ور اأغ��ل��ب��ي��ة الأع�������س���اء مب���ن فيهم 
القرارات  وت�سدر  ينيبه،  من  اأو  الرئي�س 
باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وعند ت�شاوي 
الأ�����س����وات ي��رج��ح اجل���ان���ب ال����ذي ���س��وت 
املعرت�س  وللع�شو  الجتماع،  رئي�س  معه 
الع��رتا���س  واأ���ش��ب��اب  اع��رتا���ش��ه  ت�شجيل 

�شمن حم�شر اجتماع املجل�س.

3- ت��ث��ب��ت م������داولت امل��ج��ل�����س وق���رارات���ه 
يف حم��ا���ش��ر ي��وق��ع��ه��ا رئ��ي�����س الج��ت��م��اع 
والأع�شاء احلا�شرون، وتبلغ الهيئة هذه 
القرارات اإلى اجلهات املعنية بها مبا�سرة 

وبالطريقة املنا�سبة.
4- ل يجوز للع�سو المتناع عن الت�سويت 
عنه  بالت�سويت  اآخ���ر  ع�سو  تفوي�س  اأو 

عند غيابه.
مما  �سيئاً  يف�سي  اأن  للع�سو  يجوز  ل   -5

وقف عليه من اأ�سرار الهيئة.
جل�ساته  حل�سور  يدعو  اأن  للمجل�س   -6
من يرى ال�ستعانة بهم دون اأن يكون لهم 

حق الت�سويت.

المادة الثامنة
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي يعني ويعفى 
ويحدد  املجل�س،  م��ن  ب��ق��رار  من�سبه  م��ن 
ال��ق��رار اأج����ره وم���زاي���اه امل��ال��ي��ة الأخ����رى، 
اإدارة  ع����ن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���������س����وؤول  وه�����و 
ال��ه��ي��ئ��ة، وت��رتك��ز م�����س��وؤول��ي��ات��ه يف ح��دود 
ومي��ار���س  املجل�س،  ي��ق��رره  وم��ا  التنظيم 

الخت�سا�سات التالية:
بن�شاط  املتعلقة  ال�شيا�شات  اق����رتاح   -1
ال��ه��ي��ئ��ة واخل���ط���ط وال����رام����ج ال���الزم���ة 

لتنفيذها، ورفعها اإلى املجل�س.
التنظيمي  وال��دل��ي��ل  الهيكل  اق���رتاح   -2

للهيئة، ورفعهما اإلى املجل�س.
املالية والإدارية  3- اقرتاح لوائح الهيئة 
بالأن�سطة  املتعلقة  واللوائح  والوظيفية، 
امل�����س��م��ول��ة مب��ج��ال ع��م��ل��ه��ا، ورف��ع��ه��ا اإل���ى 

املجل�س.
اإعداد م�شروع ميزانية  4- الإ�شراف على 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ن��وي��ة وح�����س��اب��ه��ا اخل��ت��ام��ي 
والتقرير ال�شنوي، متهيداً لعر�شها على 

املجل�س.
والإ�شراف  الهيئة  العاملني يف  تعيني   -5
ع��ل��ى ���س��ر ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وف���ق���اً ل��ل��وائ��ح 

واخلطط والرامج املعتمدة.
الهيئة  مب�سروفات  الأوام����ر  اإ���س��دار   -6

مبوجب امليزانية ال�سنوية املعتمدة.
عن  ال�سادرة  القرارات  تنفيذ  متابعة   -7

املجل�س.
8- تقدمي تقارير دورية اإلى املجل�س عن 

اأعمال الهيئة ومنجزاتها ون�ساطاتها.
املجل�س يف  اإل���ى  ت��ق��دمي الق���رتاح���ات   -9
�شاأن املو�شوعات الداخلة يف اخت�شا�شات 

الهيئة.
الت�����ف�����اق�����ي�����ات  ع�����ل�����ى  ال�����ت�����وق�����ي�����ع   -10
ب��ع��د موافقة  وال��ع��ق��ود  وال���روت���وك���ولت 
النظامية  ل����الإج����راءات  ووف���ق���اً  امل��ج��ل�����س 

املتبعة.
11- التعاقد مع اخلراء وامل�ست�سارين يف 
ملا حتدده  اأغ��را���س الهيئة، ووف��ق��اً  ح��دود 

اللوائح.
12- متثيل الهيئة اأمام اجلهات الق�سائية 
وله تفوي�س غره بذلك، ولدى اجلهات 
الأخرى  والهيئات  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
ذات العالقة، وغرها من اجلهات داخل 

اململكة وخارجها.
لتنفيذ  ال��الزم��ة  ال���ق���رارات  اإ���س��دار   -13
بناًء  ال�����س��ادرة  وال��ل��وائ��ح  التنظيم  اأح��ك��ام 

عليه بح�سب ال�سالحيات املخولة له.
اإل��ي��ه  ي�����س��ن��ده  اآخ����ر  اخ��ت�����س��ا���س  اأي   -14

املجل�س.

ول��ل��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ت��ف��وي�����س بع�س 
اخت�سا�ساته اإلى من يراه من من�سوبي 

الهيئة.
المادة التاسعة

ي�سري على جميع من�سوبي الهيئة نظام 
العمل ونظام التاأمينات الجتماعية.

المادة العاشرة
���س��ن��وي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة م���ي���زان���ي���ة  ت���ك���ون   -1
اإ�سدار  م�ستقلة، ت�سدر وفقاً لرتتيبات 

امليزانية العامة للدولة.
ال�سنة  ه���ي  للهيئة  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة   -2

املالية للدولة.

المادة الحادية عشرة
امل�����س��ادر  م��ن  الهيئة  م����وارد  ت��ت��األ��ف   -1

الآتية:
• م���ا ي��خ�����س�����س ل��ه��ا يف م��ي��زان��ي��ة 

الدولة.
تتقا�شاه  ال����ذي  امل����ايل  امل��ق��اب��ل   •
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ن اخل���دم���ات والأع���م���ال 

التي تقدمها وفقاً للوائح الهيئة.
• م���ا ي��ق��ب��ل��ه امل��ج��ل�����س م���ن ه��ب��ات 

وترعات ومنح وو�شايا واأوقاف.
املالية  مواردها  ا�ستثمار  عوائد   •

املتاحة.
• اأي مورد اآخر يقره املجل�س مبا 

ل يخالف الأنظمة والتعليمات.
الهيئة يف ح�ساب لدى  اأم���وال  ت��ودع   -2
م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ق��د ال���ع���رب���ي ال�����س��ع��ودي، 
وي�شرف من هذه الأموال وفق ميزانية 

الهيئة املعتمدة.

المادة الثانية عشرة
ت���رف���ع ال��ه��ي��ئ��ة اإل������ى جم��ل�����س ال�������وزراء 
ح�سابها اخلتامي ال�سنوي خالل ت�سعني 
املالية،  ال�سنة  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً 
وي���زود دي���وان امل��راق��ب��ة ال��ع��ام��ة بن�سخة 

منه.

المادة الثالثة عشرة
ترفع الهيئة اإلى رئي�س جمل�س الوزراء 
خالل )ت�سعني( يوماً من بداية كل �سنة 
مالية تقريراً �سنوياً عما حققته الهيئة 
من اإجنازات مقارنة مبا ورد يف اخلطة 
املنق�سية  ال�سنة  خالل  للتنمية  العامة 
وما واجهها من �سعوبات وما تراه من 

مقرتحات لتح�سني �سر العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة
دي���وان  باخت�سا�س  الإخ����الل  ع���دم  م��ع 
مراجع  املجل�س  يعني  العامة،  املراقبة 
م��ن  اأك��������رث(  )اأو  خ����ارج����ي����اً  ح�������س���اب���ات 
املرخ�س لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق 
وبياناتها  ومعامالتها  الهيئة  ح�سابات 
وميزانيتها ال�سنوية وح�سابها اخلتامي، 
تقرير  اأتعابهم. ويرفع  املجل�س  ويحدد 
وي��زود  املجل�س،  اإل��ى  احل�سابات  مراجع 

ديوان املراقبة العامة بن�سخة منه.

المادة الخامسة عشرة
الر�سمية،  اجل��ري��دة  يف  التنظيم  ين�سر 
تاريخ  من  يوماً  ت�سعني  بعد  به  ويعمل 

ن�سره.

»أحمد المزيد«
رئيسا تنفيذيا للهيئة 

العامة للثقافة
الثقافة والإع��الم رئي�س جمل�س  ق��رار وزي��ر  �سدر موؤخرا 
اإدارة الهيئة العامة للثقافة د. عواد بن �سالح العواد بتعيني 
املهند�س اأحمد بن فهد املزيد رئي�سا تنفيذيا للهيئة العامة 
الوطنية  اخل���رات  م��ن  امل��زي��د  اأح��م��د  واملهند�س  للثقافة. 
املتميزة، فهو خريج الهند�سة ال�سناعية يف كلية ميلوواكي 
املاجي�ستر  على  وحا�سل  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف 
امللك فهد للبرتول واملعادن.  الأعمال من جامعة  اإدارة  يف 
ال�سركات  من  العديد  يف  قيادية  منا�سب  يف  عمل  وق��د 
تكنولوجيز،  ولو�سنت  ج��ام��ب��ل،  اأن���د  ب��روك��رت  منها: 
و�سركة الت�سالت ال�سعودية، وموؤخرا �سركة ثروات 
ال��ق��اب�����س��ة. ك��م��ا ح�����س��ر جم��م��وع��ة م���ن ال�����دورات 
التنفيذية يف جامعة �ستانفرد وجامعة هارفرد 
الوليات  يف  كولومبيا  وجامعة   MIT وكلية 

املتحدة الأمريكية.
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تقنية

غوغل.. ومعايير 
الخصوصية

خ��ذ ه��ات��ف��ك ال��ذك��ي، اخ���رت ع���دم حت��دي��د امل��ك��ان، واإذا ك��ن��ت م��ا ت��زال 
بعد  ف��رمب��ا  اجل��ه��از،  م��ن  الهاتفي  اخل��ط  بطاقة  اأزل  مطمئن  غ��ر 
بكامل  �ستتمتع  واخ��را  م��راق��ب!  غر  باأنك  ال�سعور  ي�ساورك  ذل��ك 

اخل�سو�سية التي افتقدتها منذ زمن!
املكان  حتديد  اأزل���ت  ف�سواء  امل�ستخدم،  ع��زي��زي  ذل��ك  ت�سدق  ل 
اأينما ذهبت. فاخل�سو�سية  فاأنت مراقب  الهاتفي،  اأو بطاقة اخلط 
والأم������ان ان�����زوت م��ن��ذ وق���ت ل��ي�����س ب��ال��ق�����س��ر واأ���س��ب��ح��ت م���ن راب���ع 

امل�ستحيالت.
ول  اآلف  لي�س  بتتبع،  بقيامها  غ��وغ��ل  ���ش��رك��ة  اع��رتف��ت  ف��ق��د 
ماليني، بل مليارات امل�ستخدمني حول العامل وحتديد مواقعهم دون 
امل�ستخدم الذي يحمل  اأو حتى علمهم كاأقل تقدير لهذا  موافقتهم 

يف جيبه قنبلة موقوته ل ي�ستطيع ال�ستغناء عنها حتى يف منامه.
الهواتف  حتديدا  خ�ست  م��وؤخ��را  انك�سفت  التي  التتبع  عملية 
الذكية التي تعمل بنظام اأندرويد. ومبا اأن اأندرويد مملوك بالكامل 
ك�شفت  املعامل، فقد  وا�شحة  تبدو  ل�شركة غوغل فخيوط اجلرمية 
�سحيفة التاميز الريطانية يف تقرير لها باأن عملية التتبع هذه قد 
بداأت ب�سكل مكثف يف بداية العام احلايل 2017 اأي اأن املتتبعني )ب�سم 
امليم( اأم�سوا حتى الآن 11 �سهرا حتت اأنظار ال�سركة، تر�سد يف كل 
خل��وادم  ف��وري  ب�سكل  وتر�سلها  البيانات  وجتمع  حتركاتهم  حلظة 

ال�سركة يف الوليات املتحدة الأمريكية.
هذ النتهاك ال�سريح لن مير مرور الكرام؛ فالكثر من حمبي 
اخل�سو�سية لن يقبل مبتطفل يحمله معه اأينما ذهب، ومن املوؤكد 
�سنبداأ بالبحث عن جهاز جديد ل يرى ول ي�سمع ويتكلم فقط مبا 

ميلى عليه ل اأكرث.
على غوغل ك�سركة الآن وبعد هذه الف�سيحة املدوية اأن تعيد 
الثقة يف نظام ت�سغيلها باأي �سكل من الأ�سكال؛ فمن �سيذهب لنظام 
ب��ل على  امل��ت��ط��ور  لي�س على  الآن  فالتناف�س  اب���دا  ي��رج��ع  ل��ن  اآخ���ر 

الأكرث امانا.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

قميص رياضي ذكي
VEXATEC من

عر�شت �شركة فيك�شاتيك قمي�شا ريا�شيا ذكيا ي�شمح بجمع البيانات وحتليلها 
من حركة ج�سم امل�ستخدم. ويعد قمي�س CLUSTER-A-D3 ثورة جديدة يف 
عامل القم�سان الذكية، فله مقدرة على جمع وحفظ وتعداد الكثر من البيانات 
التنف�س، وو�شع  اإلى معدل  اإ�شافة  القلب، وتغريات معدل �شرباته،  كتخطيط 
اجل�شم الديناميكي وا�شتهالك ال�شعرات احلرارية. والهدف الأ�شا�شي من انتاج 
معر�س  يف  للبيع  كلو�شرت  ط��رح  و�شيتم  الريا�شيني،  اأداء  حت�شني  هو  كلو�شرت 

اإك�سبو دبي 2020.

ابتكارات غريبة

 Star Wars لعبة
Battlefront

م���ن ���س��ل�����س��ل��ة ح����رب ال���ن���ج���وم ال�����س��ه��رة ���س��در 
لعبة  الفيديو  األ��ع��اب  �شوق  يف  املا�شي  ال�شبوع 
اللعبة  وت��ع��ت��ر   ،Star Wars Battlefornt
ت�سويب  لعبة  فهي  الأول  املنظور  األ��ع��اب  م��ن 
 EA ب��ال��درج��ة الول�����ى، ح��ر���س��ت فيها ���س��رك��ة
الفيلم  حت��اك��ي  ممتعة  جت��رب��ة  ت��ك��ون  اأن  على 
اأنظمة الت�سغيل  امل�سهور. اللعبة متوفرة على 
 Windows Microsoft، Xbox One،PS4

و�سعرها الر�سمي 60 دولر اأمريكي.

ألعاب الفيديو
• ال�سم الرئي�سي:

�سركة كا�سيو للكمبيوترات املحدودة.
• تاريخ التاأ�سي�س: عام 1946.

• املوؤ�س�س: تاداو كا�سيو.
• بلد املن�ساأ: اليابان.

• املقر الرئي�سي: �سيبويا، طوكيو.
• الن�شاط الأ�شا�شي:

الأجهزة الإلكرتونية.
• عدد املوظفني:

اأكرث من 14 األف موظف.
ال�سوتية،  امل��ع��دات  ال�����س��اع��ات،  امل��ن��ت��ج��ات:  اأه���م   •
الكامرات  احلا�سبة،  الآلت  املو�سيقية،  الو�سائل 

وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية.
www.casio.com :موقع الويب •

تكنو +

شركة كاسيو CASIO اليابانية

فون مارت

كاميرا من كاسيو
مستوحاة من ساعة

من  م�ستوحاة  حركية  كامريا  اليابانية  كا�سيو  �سركة  عر�ست 
العالمة التجارية Shock-G، وتعد كامريا GZE1 ذات موا�سفات 
 1080p متو�سطة فهي تقدم دقة ت�سوير منخف�سة نوعا ما فقط
 50 للماء حتى عمق  الثانية، وهي مقاومة  اإطارا يف   30 ومبعدل 
 GZE1 4 مرت. تقدم  ارتفاع  لل�سدمات من  ملقاومتها  اإ�سافة  مرتا 
زاوية 190.8 وعد�سة f2.8 ومل يعلن حتى الآن عن موعد اإطالقها 

يف الأ�سواق، ولكن يتوقع اأن يكون �سعرها فقط 400 دولر. 
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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

التحرير الفني
عادل العقيد، حيدر حاج نور

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

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

مشمسمشمسمشمس مشمس غائم مشمس
غائم مشمسجزئيا

جزئيا مشمس مشمس

22-3421-3321-3220-3220-3208-2106-2108-2111-2308-2310-2008-1908-1909-19       08-19

غائم مشمس
مشمسجزئيا مشمس مشمس

»آفاق«.. 5 سنوات
ل نخف���ي عل���ى جمه���ور الق���راء اأنن���ا حالي���ا نعم���ل عل���ى ع���دد خا����س 
مبنا�سب���ة م���رور خم����س �سن���وات عل���ى �سحيفة »اآف���اق«، وه���ي منا�سبة 
تذكرن���ا بالتح���ول الكب���ر ال���ذي ط���راأ عل���ى ه���ذه ال�سحيف���ة، حي���ث 

اأ�سبحت ال�سحيفة الأولى يف اجلامعات ال�سعودية.
ومت تكوي���ن ف���رق عم���ل للتجهيز ملث���ل هذا الع���دد اخلا�س، الذي 
�شيلخ����س اإجن���ازات ال�شحيفة من ناحية، و�شدى »اآفاق« يف الأو�شاط 

اجلامعية والإعالمية.
الثاني���ة يف  ال�سحيف���ة  »اآف���اق«  اأ�سبح���ت �سحيف���ة  وهلل احلم���د 
منطق���ة ع�س���ر، حي���ث تعك�س الكثر م���ن اأعم���ال واإجن���ازات وق�سايا 
واهتمامات املنطقة، اإ�شافة اإلى خمتلف فعاليات ومنا�شبات اجلامعة 

التي يتطلع لها املجتمع املحلي والوطني.
وبه���ذه املنا�سبة ندعوا كل م���ن يرغب يف اأن ي�ساركنا هذا احلدث 
اأو لوح���ة  اأو ق�سي���دة  اأو خاط���رة  اأن يتوا�س���ل معن���ا مبق���ال  الكب���ر 
ت�سكيلي���ة اأو �س���ورة فوتوغرافي���ة اأو مق���رتح مب���ا ي�ساه���م يف بناء هذا 

العدد اخلا�س من ال�سحيفة.
ونتمن���ى اأن نحق���ق م���ن خ���الل منا�سب���ة )»اآف���اق«.. 5 �سن���وات( 
ه���دف تعزي���ز دورها الريادي بني ال�شحف اجلامعي���ة، ونوا�شل تلبية 
احتياج���ات اجلامعة له���ذه ال�سحيفة وتطويرها مبا يرتقي بها دائما 

اإلى الأمام.

نافذة

العالم من حولنا

العالم من حولنا بلغة االقتصاد! ماذا لو امتلك أحدنا الورقة المالية أعاله من جمهورية زيمبابوي؟ كم تكون ثروته؟...

الدوالر الزمبابوي تم اعتماده عملة رئيسية للبالد منذ 1980 سنة استقالل هذ 
البريطاني، ولكن  التي تقع في جنوب القارة اإلفريقية، عن االستعمار  الدولة 
2009 ألغيت هذه العملة بسبب انهيارها بشكل يمكن وصفه بأنه ضرب  في 

من ضروب الخيال، حيث فقدت األرقام معناها!
فكما هو معروف، فالدوالر األميركي مقسم إلى 100 وحدة )سنت(، وفي 
سنة 2008، وفي خضم أزمة اقتصادية عصفت بالبالد، وصل سعر السنت األميركي 
الواحد إلى 500 مليار دوالرا زمبابويا )أي بال قيمة( حيث اضطر السكان آنئذ إلى 
األساسية،  احتياجاتهم  وش��راء  التسوق  أجل  من  بالنقود  مليئة  حقائب  حمل 
ولم تتوقف االسعار عن التضاعف مرارا، مما دفع بالحكومة إلى إلغاء عملتها 

السعيدة، واستبدالها بالدوالر األميركي والراند الجنوب إفريقي.
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