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الجامعة تحقق بطولة
اختراق الضاحية للجامعات

أسبوعية جامعة الملك خالد
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ح���ق���ق ف���ري���ق ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 
بطولة اخرتاق ال�ضاحية للجامعات 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا االحت�������اد ال��ري��ا���ض��ي 
�ضمن  اأم�����س  ال�����ض��ع��ودي��ة  للجامعات 
جتمعه الثالث لبطوالته حتت رعاية 
جمل�س  رئي�س  التعليم  وزي��ر  معايل 
اإدارة االحتاد الدكتور اأحمد العي�ضى 
وبح�ضور  بي�ضة,  جامعة  با�ضت�ضافة 
الدكتور  بي�ضة  جامعة  مدير  معايل 
اأحمد نقادي وحمافظ بي�ضة حممد 
االحتاد  ورئي�س  �ضربة  بن  �ضعيد  بن 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال��ب��ق��م��ي واأم����ن 
ال�ضقاء  �ضالح  الدكتور  االحت��اد  عام 
وع��م��ي��د �����ض����وؤون ال���ط���الب ب��ج��ام��ع��ة 

بي�ضة الدكتور حممد اآل عجيم.
وح���ل ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ج�����ازان يف 
بلغت  ال���ذي  بال�ضباق  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
و����ض���ارك  ك���ي���ل���وم���رت   5,8 م�����ض��اف��ت��ه 
25 جامعة  ع���داء مي��ث��ل��ون   150 ف��ي��ه 

وك��ل��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة واأه���ل���ي���ة, وج����اء يف 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ري��ق ج��ام��ع��ة امللك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز وح����ل ف��ري��ق اجل��ام��ع��ة 
الرابع, يليه يف  املركز  االإ�ضالمية يف 
امللك  جامعة  فريق  اخلام�س  املركز 
���ض��ع��ود, وح���ل ���ض��اد���ض��ا ف��ري��ق جامعة 
فريق  ال�ضابع  املركز  ويف  ال��ق��رى,  اأم 
الثامن  امل��رك��ز  ويف  ال��ب��اح��ة,  جامعة 

جامعة الطائف.
ال��ع��داء  ن��ال  ال��ف��ردي  نتائج  ويف 
ف��ي�����ض��ل اأي���ث���ور����ض���وي م���ن اجل��ام��ع��ة 
ب��زم��ن  االأول  امل����رك����ز  االإ����ض���الم���ي���ة 
عداء  ثانيا  وح��ل  دقيقة,   02:48:27
العامري  عقيل  خالد  امللك  جامعة 

بزمن 00:59:29 دقيقة.
جامعة  ع��داء  الثالث  املركز  ويف 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز حم��م��د م��دخ��ل��ي 
وح���ل  دق���ي���ق���ة,   30:13:00 ب���زم���ن 
راب���ع���ا زم��ي��ل��ه ع�����ض��ام ع��ب��داحل��م��ي��د 

املركز  ويف  دقيقة,   30:24:00 بزمن 
اخل���ام�������س ع�����داء ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف 
 30:55:00 ب��زم��ن  ع�����ض��ري  ي��و���ض��ف 
دق��ي��ق��ة, وح���ل ���ض��اد���ض��ا ع���داء جامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د ف��ه��ي��د احل���ارث���ي بزمن 

30:59:00 دقيقة.
ع��داء جامعة  ال�ضابع  املركز  ويف 
ح����ائ����ل ع���ب���دامل���ح�������ض���ن امل����ل����ق ب��زم��ن 
عداء  ثامنا  وحل  دقيقة,   31:06:00
جامعة الطائف ثامر املطري بزمن 

30:13:00 دقيقة.
ع��داء جامعة  التا�ضع  املركز  ويف 
ت�����ب�����وك اأح������م������د جم����ر�����ض����ي ب���زم���ن 
31:23:00 دقيقة, ويف املركز العا�ضر 
ع�����داء ج��ام��ع��ة ج������ازان ب���ن���در ح�ضن 

بزمن 31:24:00 دقيقة.
وتوج مدير جامعة بي�ضة ورئي�س 
واأمن  للجامعات  الريا�ضي  االحت��اد 
ع���ام االحت����اد وامل�����ض��ت�����ض��ار االإع��الم��ي 

االإعالمية  اللجنة  لرئي�س  باالحتاد 
ال���دك���ت���ور ت���رك���ي ال��ع��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن 
الفرق  مناف�ضات  يف  االأول���ى  باملراكز 

والفردي.
ق��دم رئي�س االحت��اد  من جانبه, 
ال���ري���ا����ض���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����ض��ع��ودي��ة 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال��ب��ق��م��ي ���ض��ك��ره 
بي�ضة على  مل��دي��ر ج��ام��ع��ة  وت��ق��دي��ره 
النجاح الكبر الذي حققته البطولة 
والتنظيمية,  الفنية  الناحيتن  من 
م�������ض���ي���دا ب���اجل���ه���ود ال���ك���ب���رة ال��ت��ي 
اإدارة اجلامعة لتجهيز مكان  بذلتها 
ال�����ض��ب��اق وال��ت��ت��وي��ج , وت��ه��ي��ئ��ة ك��اف��ة 
بال�ضكل  ال�ضباق  ه��ذا  ليخرج  ال�ضبل 
املميز, مقدما التهنئة للفائزين من 
الالعبن واجلامعات, ومتمنيا حظا 

اأوفر ملن مل يحالفه التوفيق.

أسعد أبو قاعود

م��ن المحتم��ل أن يحّل المصب��اح األزرق مح��ل فنجان 
قهوة الصباح التقليدي، فقد حصل علماء س��ويديون 
عل��ى براهي��ن جديدة للتأثي��ر االيجابي لإلض��اءة التي 
تتناسب طول موجاتها مع القدرات المعرفية لإلنسان؛ 
وسبق لعلماء من الواليات المتحدة أن اكتشفوا، عام 
2006، أن الضوء األزرق يس��اعد في مقاومة النعاس، 
ويكم��ن ذلك في تأثي��ره غير االعتي��ادي على مناطق 
الدماغ المس��ؤولة عن التركيز، كما أنه يكبح نش��اط 
هرمون ميالتونين، المسؤول عن تنظيم إيقاع الساعة 

البيولوجية للجسم.
وهناك عدد من البحوث والدراس��ات التي أجريت 
خالل الس��نوات األخيرة حول تأثي��ر الضوء األزرق على 
جسم اإلنسان، منها مثال دراسة تؤكد أن وجود ضوء 
أزرق في السيارة يس��اعد السائق في الرحالت الليلية 

ويقلل حوادث المرور.
م��ن جانبهم بره��ن العلم��اء الس��ويديون خالل 
االختب��ارات العدي��دة الت��ي أجروها عل��ى متطوعين، 
أن المصب��اح األزرق يحس��ن قدرات التفكي��ر والتركيز. 
كم��ا بينت نتائ��ج االختبارات أن كال م��ن الضوء األزرق 

والكافيين يحسنان مؤشرات الدقة وردود الفعل.
وكان قد اتضح قبل فترة أن المكفوفين يتأثرون 

بالضوء األزرق أيضا.
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أخبار الوطن

حذر اأمر منطقة ع�ضر في�ضل بن خالد, جمددا, من اإطالق لقب »�ضيخ« اإال على طلبة 
العلم ممن يحملون موؤهالت �ضرعية يف �ضلك الق�ضاء و�ضواهم, اأو م�ضايخ القبائل املعينون 

يف منا�ضبهم باأوامر, ويحملون اأختاما ر�ضمية من اجلهات املخت�ضة.
ووجه اأمر ع�ضر تعميما جلميع املحافظات واملراكز التابعة الإمارة ع�ضر, يدعو فيه 
اإلى التقيد مبا ورد من تعليمات, وعدم اإطالق اللقب اإال على من ي�ضتحق ذلك ممن ورد 
ذكره. وقال اأمر ع�ضر اإن التعليمات املنظمة الأو�ضاع امل�ضايخ تق�ضي بالتاأكيد على اجلميع 
املرعية  والتعليمات  النظام  يجيز  ال��ذي��ن  االأ�ضخا�س  على  اإال  ال�ضيخ  لقب  اإط���الق  بعدم 

اإطالقه عليهم, ودعا اإلى التقيد بالتعليمات املبلغة بذلك اخل�ضو�س.
قبائل  مب�ضايخ  لي�ضوا  اأ�ضخا�س  على  »�ضيخ«  لقب  اإط��الق  مالحظة  بعد  ذل��ك  ياأتي 
وال طلبة علم, ممن يعمل يف �ضلك الق�ضاء و�ضواهم, خمالفن بذلك ما �ضدر من اأوامر 
وتعليمات. وكان اأمر ع�ضر وجه موؤخرا خطابا ل�ضرطة ع�ضر, قال فيه اإنه اإ�ضارة لالإعالن 
املن�ضور بجريدة حملية, وكذلك يف اللوحات الدعائية يف ال�ضوارع العامة, ب�ضاأن بيع اأرا�س 
مبخطط اأحد املواطنن, لوحظ اأن االإعالن ت�ضمن عبارة »ال�ضيخ«, وهذا خمالف لالأنظمة 
والتعليمات ح�ضب االأمر ال�ضامي رقم 7/1324/م يف 10/9/1408 املبلغ بالتعميم رقم 36840 
العلوم  دار�ضي  العلم  طلبة  »ال�ضيخ«على  لقب  ا�ضتخدام  بق�ضر  والقا�ضي   ,29/6/1424 يف 
ال�ضرعية العاملن يف �ضلك الق�ضاء و�ضواهم؛ ودعا اإلى اإح�ضار املذكور واأخذ التعهد عليه 
بعدم ا�ضتخدام كلمة »ال�ضيخ«, مع �ضرعة اإزالة االإعالنات املوجودة يف اللوحات االإعالنية, 

وعدم تكرار ذلك, واإحاطة اجلهة امل�ضوؤولة عن ن�ضر االإعالنات بذلك.

أمير عسير يشدد مجددا على عدم 
إطالق لقب »شيخ« إال على هؤالء.. 

جامعات سعودية
وزارة التعليم تتوج
الفائزين والفائزات

بجائزة التميز لهذا العام



أخبار الوطن

يحيى التيهاني

د���ض��ن ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ر 
اأمر  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�ضل 
عدداً  املا�ضي,  الثالثاء  ع�ضر  منطقة 
حمافظة  يف  التنموية  امل�ضروعات  من 

طريب, باأكرث من 309 مليون ريال.
احلفل  مقر  �ضموه  و���ض��ول  وف���ور 
يف م���رك���ز االأم������ر ف��ي�����ض��ل ب���ن خ��ال��د 
احل�����ض��اري ب��امل��ح��اف��ظ��ة, ب���دئ احل��ف��ل 

بتالوة  املنا�ضبة  بهذه  امل��ع��ّد  اخلطابي 
اآي�����ات م���ن ال���ق���راآن ال���ك���رمي, ث���م األ��ق��ى 
حم���اف���ظ ط���ري���ب م��ت��ع��ب ب���ن ع��ب��داهلل 
املتعب, كلمة ثمن خاللها دعم ومتابعة 
ل��ربام��ج  امل�ضتمر  املنطقة  اأم���ر  �ضمو 
وف��ع��ال��ي��ات امل��ح��اف��ظ��ة, وم�����ض��روع��ات��ه��ا 
من  ب��ه  حتظى  مب��ا  م�ضيداً  التنموية, 
دعم واهتمام يف �ضتى املجاالت من لدن 
باملحافظات  اأ����ض���وة  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة 

االأخرى يف املنطقة.

بعد ذلك مت عقد اجتماع املجل�س 
امل��ح��ل��ي ب��رئ��ا���ض��ة ���ض��م��وه, ح��ي��ث ناق�س 
امل��ج��ت��م��ع��ون ع�������دداً م����ن امل���و����ض���وع���ات 
امل���درج���ة ع��ل��ى ج����دول االأع���م���ال, وم��ن 
اأب���رزه���ا ال���ط���رق ب��امل��ح��اف��ظ��ة وامل���راك���ز 
ف����روع للجهات  واإي���ج���اد  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
احل����ك����وم����ي����ة اخل����دم����ي����ة واالأم����ن����ي����ة 
)ال�ضمان االجتماعي, االأحوال املدنية, 
م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات, ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة, 
اإدارة الطرق والنقل, فرع الإدارة املياه, 
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بكلفة تجاوزت 309 مليون ريال..
أمير عسير يدشن مشروعات تنموية في محافظة طريب

بلدية  ال�ضمة,  ملركز  بلدية  اجل��وازات, 
بلدية  خ��دم��ات  اخل��ن��ق��ة, مكتب  مل��رك��ز 
ملركز الغ�ضاء(, اإلى جانب اإن�ضاء  كليات 
امل��ل��ك خ��ال��د, للبنن وب��ن��ات,   جل��ام��ع��ة 
ما  على  وال��ت��اأك��ي��د  ط��ري��ب,  مبحافظة 
�ضبق حول بناء م�ضت�ضفى عام, ومناق�ضة 
باملحافظة,  ال�ضناعية  امل��دي��ن��ة  اإن�����ض��اء 
وذلك بناًء على توجيه �ضاحب ال�ضمو 
امللكي اأمر منطقة ع�ضر رقم 15532 

بتاريخ  1437/4/28.

ع��ق��ب ذل����ك د���ض��ن ���ض��م��و االأم����ر 
في�ضل بن خالد امل�ضروعات التنموية 
, وال���ت���ي ���ض��م��ل��ت م�������ض���روع���ات ق��ط��اع 
باإجمايل   طريب,  مبحافظة  التعليم 
مبنى  وتت�ضمن  ري���اال,   25.219.960
بتكلفة   ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ك��ت��ب 
م��در���ض��ة  وم��ب��ن��ى  ري�����ال,   7.000.000
متيم الداري للتحفيظ مبركز امل�ضة 
وم��ب��ن��ى  ري������ال,   7.690.000 مب��ب��ل��غ 
ال�������ض���واري  ذات  م��ت��و���ض��ط��ة  م���در����ض���ة 

بقيمة 2.588.460  �ضليمان  اآل  بعرقة 
ري�������اال, وم���ب���ن���ى م���در����ض���ة ع���م���رو ب��ن 
اجل����م����وح مب����رك����ز اخل���ن���ف���ة ب��ت��ك��ل��ف��ة 
مبنى  اإل��ى  اإ�ضافة  ري��ال.   2.467.000
مدر�ضة ثانوية �ضعيد بن عامر مبركز 
 2.500.00 ب��اإج��م��ايل  احل��ب��اب  ملحة 
ري�����ال, و����ض���االت م��ت��ع��ددة االأغ���را����س 

بقيمة 2.974.500 ريال.
مل�ضروعات  املبالغ  اإج��م��ايل  وبلغت 
ق���ط���اع ال��ب��ل��دي��ة يف حم��اف��ظ��ة ط��ري��ب 
على  وا���ض��ت��م��ل��ت  ري�����اال,   86.911.883
بلدية  و�ضاحات  ح�ضاري  مركز  اإن�ضاء 
و�ضفلتة  ري��اال,   11.612.305 باإجمايل  
 20.599.865 مببلغ  واإن�����ارة  واأر���ض��ف��ة 
رياال, و�ضبكة احلا�ضب ونظم املعلومات 
جانب  اإل���ى  ري����اال,   1.618.663 مببلغ 
ت����ط����وي����ر امل����خ����ط����ط����ات وال���ت���ح�������ض���ن 
ري��اال,   16.337.438 مببلغ  والتجميل 
ف�����ض��ال ع���ن اإن�������ض���اء ج�����ض��ور وع���ب���ارات 
بلغت  ب��ق��ي��م��ة  ال�����ض��ي��ول  اأخ���ط���ار  ودرء 
اأ����ض���واق  واإن�������ض���اء  ري�����اال,   11.767.607
 2.566.760 بقيمة  واللحوم  للخ�ضار 
ري�����اال, اإ����ض���اف���ة اإل�����ى اإن�������ض���اء وت��ط��وي��ر 
امل�ضاة  احل��دائ��ق وامل��ت��ن��زه��ات ومم����رات 
بقيمة  3.462.195 رياال,  وم�ضروعات 

ال�ضيانة بتكلفة 18.272.304 رياال.
ف��ي��م��ا ب��ل��غ اإج����م����ايل امل�����ض��روع��ات 
طريب  مبحافظة  املياه  لقطاع  املنفذة 
اإن�ضاء  وت�ضمنت  109.002.830ري������اال, 
للمياه  ت��وزي��ع  خ���زان جتميع وحم��ط��ة 
واإن�����ض��اء  ري�����اال,   29.101.708 مب��ب��ل��غ 
م���������ض����دات ال�������ض���ي���ول ب��������وادي ط��ري��ب 
ري��ال,   3.621.000 اإل��ى  و�ضلت  بتكلفة 
وم�����ض��روع اخل���ط ال��ن��اق��ل م���ن حمطة 
التنقية اإلى مركز ال�ضبيخة, باإجمايل 
حمطة  واإن�����ض��اء  ري����اال,   24.445.950
املراقبة  اأنظمة  م��ع  الرئي�ضية  ال�ضخ 

بتكلفة 3.873.925 رياال.
اإل������ى ذل�����ك ا����ض���ت���م���ع ���ض��م��و اأم����ر 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ض��ر واحل�����ض��ور اإل����ى ع��دد 
املنا�ضبة,  بهذه  ال�ضعرية  الق�ضائد  من 
ث��م ���ض��اه��د اجل��م��ي��ع ف��ي��ل��م��اً م��رئ��ي��اً عن 

حمافظة طريب.
ويف نهاية احلفل كّرم �ضمو االأمر 
في�ضل بن خالد اأع�ضاء املجل�س املحلي 
املنتهية مدتهم, كما ت�ضّلم �ضموه هدية 

تذكارية بهذه املنا�ضبة.



أخبار الجامعة

اأنهت جامعة امللك خالد, وهلل احلمد, اخلطة االإ�ضرتاتيجية املطورة 
لها, والتي �ضتعك�س خطة اجلامعة حتى عام 2020؛ وهي ال�ضنوات 
التي توازي ب�ضكل خا�س خطة التحول الوطني للدولة 2020, كما 
والتي و�ضعت   ,2030 اململكة  روؤي��ة  ب�ضكل مبا�ضر  تعك�س  اأن اخلطة 
ل��ل��دول��ة وامل��وؤ���ض�����ض��ات احلكومية وال��ق��ط��اع اخلا�س  خ��ارط��ة ط��ري��ق 

لل�ضنوات القادمة باإذن اهلل. 
وكان لزاما على اجلامعة, اأن تعيد تكييف خطتها االإ�ضرتاتيجية 
التي مت و�ضعها عام 2015 بحكم املتغرات الكبرة التي اأحدثتها روؤية 
اململكة 2030, على كافة املوؤ�ض�ضات, مبا فيها اجلامعات, كما اأن خطة 
التحول الوطني وهي مرحلة انتقالية نحو الروؤية ال�ضعودية, عك�ضت 
بال�ضرورة روؤية حتول تعمل عليها كافة موؤ�ض�ضات الدولة, وهذا ما 
انعك�س يف اخلطة االإ�ضرتاتيجية املطورة جلامعة امللك خالد, كما اأن 
التي و�ضعتها وزارة  للتعليم  الوطنية  خطة اجلامعة تعك�س اخلطة 

التعليم يف �ضوء خطة التحول الوطني وروؤية اململكة 2030.
عمليات  هناك  للجامعة,  اإ�ضرتاتيجية  خطة  اأي��ة  اإع��داد  وعند   
الطالب  املتمثل يف  االأ�ضا�س  اإل��ى  ال��ع��ودة  ع��دي��دة, فيجب  واإج����راءات 
واالأ�ضتاذ واملوظف, كاأركان مهمة ن�ضتقي منها روؤية وبرامج اجلامعة 
و���ض��ب��ل ال��ت��ط��وي��ر امل��ن��ا���ض��ب��ة, وك��ذل��ك االع��ت��م��اد ع��ل��ى روؤي����ة املنطقة 
تر�ضم  مرتكزات  فهي  امل�ضتقبلية؛  وتطلعاتها  وخططها  وبراجمها 
الطريق يف ف�ضاء العمل للجامعة ويف املحيط الذي تعي�س فيه, �ضواء 

املنطقة اأو الوطن ب�ضكل عام.
اأف�ضل  اأن تكون بن  اإلى  ب��اإذن اهلل,  وتتطلع جامعة امللك خالد 
200 جامعة عاملية بحلول عام 2030. وهذا يعك�س روؤية اململكة يف اأن 
نكون يف  العاملي. وحتى  امل�ضتوى  هذا  اإل��ى  ت�ضل عدد من جامعاتها 
هذا امل�ضار, يجب اأن نعمل �ضوياً وبكافة االإمكانيات املتاحة على توفر 
هذا  مبثل  ترتقي  والتعلم  التعليم  لعمليات  ج��اذب��ة  تعليمية  بيئة 
الدور. كما اأن تكثيف البحث العلمي باجلامعة وا�ضتحداث وتطوير 
ودوره��ا  اجلامعة  مكانة  يعزز  اأن  �ضاأنه  من  العليا,  الدرا�ضات  برامج 

على امل�ضتوى العاملي.

الخطة اإلستراتيجية 
للجامعة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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تفعيال لل�ضراكة املجتمعية بن جامعة امللك خالد واملجل�س البلدي مبحافظة 
�ضراة عبيدة اقامت اجلامعة ور�ضة عمل تدريبية الع�ضاء وموظفي املجل�س 
با�ضراف وتنفيذ د. م�ضفر بن  البلدية  البلدي مبحافظة �ضراة عبيدة مبقر 
اأحد  والور�ضة  اجلنوب.  بظهران  واالآداب  العلوم  كلية  عميد  الوادعي  احمد 
ثمار زيارة املجل�س البلدي يف وقت �ضابقا ملعايل مدير اجلامعة, اأ. د. فالح بن 

رجاهلل ال�ضلمي.
واأه��داف  اأهمية  ح��ول  تركزت  حم��اور  ع��دة  التدريبية  الور�ضة  و�ضملت   
واخت�ضا�ضات املجل�س البلدي والعالقة بن املجل�س والبلدية, وكذلك اهداف 
وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية, ومبادرات الوزارة �ضمن روؤية اململكة العربية 
والتنفيذية  اال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ط  بتفعيل  ذل��ك  ورب���ط   2030 ال�ضعودية 

للمجل�س البلدي والبلدية بحيث تتوافق مع مبادرات الوزارة.
�ضراة  حمافظة  يف  البلدي  املجل�س  رئي�س  اأ�ضاد  التدريبية,  الور�ضة  نهاية  ويف 
عبيدة اأ. معي�س بن حممد ال زرعة, بدور جامعة امللك خالد يف االرتقاء والتوا�ضل 
�ضكره ملعايل مدير  زرع��ه  اآل  البلدية؛ كما قدم  املجال�س  اأعمال  املجتمع ودع��م  مع 
جامعه امللك خالد ومو�ضوال ل�ضعادة الدكتور عميد كلية العلوم واالداب يف ظهران 
ولبقية  له  املولى  �ضائال  االداء,   واجل��ودة يف  التنفيذ  التميز يف  ه��ذا  اجلنوب على 
املولى  تر�ضي  ب�ضورة  ومواطنيها  املحافظة  لهذه  خدمة  والتوفيق  العون  زمالئه 

�ضبحانه وتعالى ثم تنفيذا لتوجيهات والة االمر حفظهم اهلل.

سعيد العمري
 

ا�ضتقبل معايل مدير اجلامعة االأ�ضتاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�ضلمي, يف 
للتطوير  اجلامعة  وكيل  اأم�س  مكتبه 
واجل����ودة ال��دك��ت��ور م���رزن ال�����ض��ه��راين, 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  ع���ل���ى  وامل���������ض����رف 
اال����ض���رتات���ي���ج���ي ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 
ن�ضخة  ال�ضلمي  وت�ضلم  الربعي,  فقيه 
م���ن اخل��ط��ة اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ط��ورة 

للجامعة 2020-2018.
ومب�ضاركة  اجلامعة  عملت   حيث 
ن��خ��ب��ة م���ن م��ن�����ض��وب��ي��ه��ا  م���ن خمتلف 
اجل�������ه�������ات, ع����ل����ى اإع��������������ادة ����ض���ي���اغ���ة 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ب���ه���دف ت��ط��وي��ره��ا, 
وم���واءم���ت���ه���ا م���ع اخل���ط���ط ال��ت��ن��م��وي��ة 
وب��رام��ج   2030 اململكة  وروؤي����ة  ل��ل��دول��ة 

التحول الوطني وخطة وزارة التعليم.
اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�����ض��ل��م��ي  واأو�����ض����ح 
ات�����خ�����ذت ق����������رارا ب���ت���ط���وي���ر خ��ط��ت��ه��ا 
حر�ضها  من  انطالقا  اال�ضرتاتيجية, 
على القيام باملهام املنوطة بها؛ لتحقيق 
اململكة  روؤية  ودعم  اجلامعة  طموحات 

2030 وتوجهاتها اال�ضرتاتيجية. 
وك�ضف عن اأنه منذ انتهاء اخلطة 
يف  للجامعة  ال�ضابقة  اال�ضرتاتيجية 
ت��غ��رات  امل��م��ل��ك��ة  ���ض��ه��دت  ال��ع��ام 2015, 
اإع���الن  اأب���رزه���ا  ع��دي��دة,  ا�ضرتاتيجية 
خادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اآل ���ض��ع��ود ع��ن روؤي���ة 
وب��راجم��ه��ا  ال��ط��م��وح��ة   2030 امل��م��ل��ك��ة 
ال��ت��وج��ه��ات  عك�ضت  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة, 
لهذه  ووف��ق��ا  ل��ل��دول��ة,  اال�ضرتاتيجية 
التوجهات, فقد بات لزاما على جميع 

ذات توجهات عاملية ا�ضتنادا على مرتكز 
والتي   ,2030 اململكة  روؤي���ة  وه��و  ق��وي 
روؤيتها  اجلامعة عن  اأعلنت  �ضوئها  يف 
اال�ضرتاتيجية اجلديدة وهي: اأن تكون 
اأف�����ض��ل200  �ضمن  خالد  امللك  جامعة 
ج��ام��ع��ة ع��امل��ي��ا ب��ح��ل��ول ع���ام 2030 كما 
ت��ن�����س ر���ض��ال��ة اجل��ام��ع��ة امل���ط���ورة على 
لعمليات  جاذبة  اأكادميية  بيئة  توفر 
بالبحث  واالرت���ق���اء  وال��ت��ع��ل��م  التعليم 
العلمي وتعزير دور اجلامعة يف خدمة 
املجتمع وحل ق�ضاياه, وذلك انطالقا 

من الدور التنموي الرائد للجامعة.
اال�ضرتاتيجية  االأه����داف  اأن  كما 
هذه  اإل��ى  باالإ�ضافة  تت�ضمن  للجامعة 
اجل���وان���ب ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ال��درا���ض��ات 
املوؤ�ض�ضي, وكذلك تنمية  العليا واالأداء 

املوارد املالية الذاتية للجامعة.

موؤ�ض�ضات الدولة, وبخا�ضة احلكومية 
ويف مقدمتها اجلامعات, اأن تعزز دورها 
قدما  وامل�ضي  الروؤية  هذه  ا�ضتلهام  يف 
�ضياغة  ب���اإع���ادة  وذل����ك  حت��ق��ي��ق��ه��ا,  يف 

ا�ضرتاتيجياتها وفق هذه الروؤية.
وب����ن م���دي���ر اجل��ام��ع��ة اأن�����ه منذ 
فيه اجلامعة  الذي قررت  االأول  اليوم 
تطوير خطتها اال�ضرتاتيجية, اتخذت 
لتحقيق  العملية  اخل��ط��وات  من  ع��دداً 
ذل����ك واب����ت����داأت ب��ت�����ض��ك��ي��ل جل��ن��ة عليا 
فريق  وت�ضكيل  اال�ضرتاتيجية  للخطة 
باجلامعة  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن  عمل 
م�ضاركة  اإل��ى  اإ�ضافة  اخلطة,  لتطوير 
م��وؤ���ض�����ض��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي, وخ���رباء 

خمت�ضن يف هذا اجلانب.
اخل��ط��ة  اأن  ال�����ض��ل��م��ي  واأ������ض�����اف 
 2020-2018 امل��ط��ورة  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

مدير الجامعة يتسلم نسخة من
الخطة االستراتيجية المطورة للجامعة

ورشة تدريبية للمجلس البلدي 
في محافظة سراة عبيدة



أخبار الجامعة

السلمي يلتقي موظفي الجامعة
ويطلق »الخدمة الذاتية« في نسختها الجديدة

سعيد العمري

ال����ت����ق����ى م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
ب��ن رج��اء اهلل  الدكتور فالح  االأ���ض��ت��اذ 
ال�����ض��ل��م��ي, م��وظ��ف��ي اجل��ام��ع��ة, حيث 
ال��ذات��ي��ة« يف  د���ض��ن معاليه »اخل��دم��ة 

والتي  وامل��ح��دث��ة,  اجل��دي��دة  ن�ضختها 
ت���ق���دم خ���دم���ات م���ت���ط���ورة ومم���ي���زات 
ت��خ��دم اجل��م��ي��ع وب��ال��ل��غ��ت��ن ال��ع��رب��ي��ة 

واالإجنليزية. 
 ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء, ال���ذي ج��رى 
ب��ح�����ض��ور وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة, ووك���ي���ل 

اجلامعة للتطوير واجلودة, وم�ضت�ضار 
مدير اجلامعة, وعميد �ضوؤون اأع�ضاء 
هيئة التدري�س واملوظفن الذي تولى 
اإدارة اللقاء, رحب ال�ضلمي باملوظفن, 
ث����م حت�����دث ع����ن اأه���م���ي���ة م���ث���ل ه���ذه 

اللقاءات واأهدافها.  

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ب��ع�����ض ال��ن��ق��اط 
ال����ت����ي رمب������ا ت�����ض��غ��ل ب������ال ك���ث���ر م��ن 
واحلوافز  التدريب,  منها  املوظفن, 
الدافعية.  وك��ذل��ك  واملعنوية,  امل��ادي��ة 
اأم���ام املوظفن  امل��ج��ال  بعد ذل��ك فتح 
واأجاب  ومالحظاتهم.  اآرائهم  الإب��داء 

املوظفن  اأ�ضئلة  من  كثر  عن  املدير 
�ضفافية  بكل  اللقاء  يف  طرحت  التي 
وم���الم�������ض���ة اح���ت���ي���اج���ات امل���وظ���ف���ن 
باجلامعة, وكذلك الرتقيات املتعرثة 

واإيجاد احللول لذلك,. 
ك���م���ا ت����ط����رق ال����ل����ق����اء مل���و����ض���وع 

االإدارة,  التدريبية يف معهد  الدورات 
ح��ي��ث  وج����ه م��ع��ال��ي��ه ع��م��ي��د ���ض��وؤون 
واملوظفن  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ض��اء 
ب���اإي���ج���اد ح����ل, وال���ت���ع���اون م���ع معهد 
املعهد  دورات  لعقد  ال��ع��ام��ة  االإدارة 

باجلامعة.
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أخبار الجامعةأخبار الوطن

برنامج مكثف باللغة اإلنجليزية 
لألكاديميين بالجامعة

 
سعيد العمري

 
اأقامت اجلامعة, ممثلة بوكالة الدرا�ضات العليا والبحث العلمي, بالتعاون مع كلية اللغات والرتجمة, برناجما مكثفا يف اللغة 

االإجنليزية ملدة ثالثة اأ�ضهر للمحا�ضرين واملحا�ضرات, واملعيدين واملعيدات باجلامعة.
واأو�ض���ح وكي���ل الدرا�ض���ات العلي���ا والبحث العلم���ي الدكتور �ضعد العم���ري, اأنه بتوجي���ه من معايل مدي���ر اجلامعة, نظمت 
وكال���ة اجلامع���ة للدرا�ضات العليا والبح���ث العلمي, بالتعاون مع كليات اللغات والرتجمة, برناجم���ا مكثفا يف اللغة االإجنليزية 
مل���دة ثالث���ة اأ�ضهر للمحا�ضرين واملحا�ضرات, وكذل���ك للمعيدين واملعيدات باجلامعة, خالل الف�ض���ل الدرا�ضي احلايل, ا�ضتفاد 
من���ه اأك���رث م���ن 80 اأكادميي���ا واأكادميية باجلامعة, واأ�ضار اإلى اأنه م���ن املتوقع اأن ي�ضهم الربنام���ج يف تهيئتهم لتحقيق متطلبات 

االبتعاث اخلارجي.
م���ن جهته���م, ع���رب امل�ضتفيدون م���ن الربنامج عن جزيل �ضكرهم ملدير اجلامعة, على دعم���ه واهتمامه بكل ما من �ضاأنه اأن 

ي�ضهم يف تطوير مهارات من�ضوبي اجلامعة, وي�ضهل اإجراءات ابتعاثهم.

اتفاقية تعاون بين الجامعة
وجمعية حقوق اإلنسان بعسير

 
سعيد العمري

وقع���ت اجلامع���ة اتفاقي���ة تع���اون م���ع جمعية حقوق االإن�ض���ان مبنطقة ع�ضر, ومث���ل اجلامعة وكيلها لل�ض���وؤون التعليمية واالأكادميي���ة الدكتور �ضعد دعج���م, بينما مثل 
اجلمعية الدكتور علي بن عي�ضى ال�ضعبي. ياأتي ذلك انطالقا من م�ضوؤوليات اجلامعة واجلمعية جتاه جمتمع منطقة ع�ضر, وما يلزم من ال�ضعي اإلى حتقيق التكامل 

بن اجلهتن, للرفع من م�ضتوى الربامج واالأن�ضطة التي تخدم تنمية االإن�ضان واحلفاظ على حقوقه يف منطقة ع�ضر.
وت�ضمل جماالت التعاون عقد الدرو�س واملحا�ضرات والكلمات التوجيهية يف جمال حقوق االإن�ضان واملجاالت االأخرى ذات االهتمام امل�ضرتك بن الطرفن, واإقامة 
دورات تدريبي���ة م�ضرتك���ة ب���ن الطرف���ن يف جمال حقوق االإن�ضان, وكذلك يف جمال االأمن وال�ضالمة االأ�ضرية, وغره���ا من املجاالت املتعلقة بحقوق االإن�ضان, وتنفيذ 
الدرا�ضات العلمية يف جمال حقوق االإن�ضان, واأي�ضا اال�ضتفادة من االإمكانيات التي ميتلكها الطرفان يف تبادل اخلرباء واملتخ�ض�ضن ون�ضر ثقافة حقوق االإن�ضان, من 

خالل االأن�ضطة والفعاليات التي تنفذها اجلامعة لطالبها وطالباتها ومن�ضوبيها.
من جانبه, اأو�ضح عميد معهد البحوث واال�ضت�ضارات الدكتور عبداللطيف احلديثي اأن هذه االتفاقية تهدف اإلى رفع م�ضتوى التن�ضيق والتعاون بن الطرفن. 
وتقدم اجلامعة اإمكانياتها العلمية يف دعم الدرا�ضات والق�ضايا التي تر�ضدها اجلمعية يف املجاالت احلقوقية واالجتماعية واالإن�ضانية واالأ�ضرية, كما حتر�س اجلامعة 

على ت�ضهيل اال�ضتفادة من اخلربات واملعلومات والتقارير والدرا�ضات وتبادلها مع اجلمعية وبال�ضكل الذي يخدم تنمية االإن�ضان مبنطقة ع�ضر .

تشكيل وحدة
التحول الرقمي والبنية 

المؤسسية بالجامعة
اأ�ضدر معايل مدير اجلامعة اأ. د. فالح بن رجاء اهلل ال�ضلمي, قرارا بت�ضكيل »وحدة التحول 
الرقم���ي والبني���ة املوؤ�ض�ضي���ة«, التي تهدف اإلى حتقي���ق اال�ضتفادة املثلى م���ن اأ�ضول املنظومة 

الرقمية, وذلك ا�ضتنادا على االأمر امللكي رقم 49584, بتاريخ 29/10/1438.
 وياأت���ي ذل���ك متا�ضيا مع روؤي���ة اململكة 2030, والتي من �ضاأنه���ا ت�ضريع التحول الرقمي 
باململك���ة؛ لتك���ون وح���دة اإدارية تابع���ة للم�ضرف الع���ام عل���ى االإدارة العامة لتقني���ة املعلومات 
هيكلي���ا واإداري���ا, وتتولى االإ�ضراف ومتابعة مهام ومتطلب���ات التحول الرقمي باجلامعة, مبا 
يتواف���ق مع التوجهات وال�ضيا�ض���ات وامل�ضاريع الوطنية, وعمل اخلطط والربامج والدرا�ضات 

التي من �ضاأنها دعم وت�ضهيل العمل. 
كم���ا تعم���ل وحدة التحول الرقمي والبنية املوؤ�ض�ضية على اإعداد ورفع التقارير الدورية 
وال�ضنوي���ة للجن���ة العلي���ا للتعام���الت االإلكرتوني���ة وتقني���ة املعلوم���ات, ومراجع���ة وتق���ومي 
الربام���ج واخلدم���ات املعلوماتي���ة واالإلكرتوني���ة احلكومي���ة, واق���رتاح م�ضروع���ات االأنظم���ة 

املتعلقة بالتحول الرقمي ورفعها ح�ضب االإجراءات املتبعة.
و�ض���رح امل�ض���رف العام عل���ى االإدارة العامة لتقني���ة املعلومات د. �ض���امل العلياين اأن قرار 
مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة باإن�ض���اء هذه الوح���دة ياأتي يف اإط���ار دعم���ه امل�ضتمر لعملي���ة التحول 
الرقم���ي باجلامع���ة, وبن اأن م���ن اأهم اأهداف الوح���دة اإعداد م�ضاري���ع اإ�ضرتاتيجية للتحول 
الرقم���ي, وتطوي���ر �ضيا�ض���ات التح���ول الرقمي باجلامع���ة, من خالل اإع���داد اإطار ع���ام واآلية 
تنفي���ذ �ضامل���ة لكاف���ة جه���ات اجلامع���ة وال�ض���ركات امل�ضغل���ة واملقدم���ة للخدم���ات املعلوماتية 
واالإلكرتوني���ة, وح�ض���ر التحدي���ات التي تواجه حتول اجلامعة اإل���ى جمتمع رقمي , وتقدمي 
املقرتح���ات الالزم���ة للتعام���ل معه���ا واال�ضتف���ادة م���ن اأف�ض���ل املمار�ض���ات العاملي���ة يف تقني���ة 

املعلومات.
واأكد اأ. اأحمد البهي�ضي, رئي�س الوحدة, باأنها تدعم م�ضرة التحول الرقمي باجلامعة 
م���ن خ���الل اإع���داد واإدارة البني���ة املوؤ�ض�ضي���ة باجلامع���ة؛ بهدف دع���م وتعزيز تطبي���ق املعاير 
اخلا�ض���ة بتب���ادل املعلوم���ات واالأنظم���ة الت�ضغيلية والتقني���ة, وتعزيز اأم���ن املعلومات و�ضمان 
اجل���ودة واإدارة املخاط���ر , كم���ا ت�ضه���م يف تعزيز مفاهي���م فعالية التكاليف واإع���ادة اال�ضتخدام 
, وو�ض���ع خارط���ة طري���ق وا�ضحة لتح�ضن كف���اءة وفاعلية اخلدمات واالأنظم���ة االإلكرتونية 

باجلامعة.
وت�ضعى الوحدة اإلى حتقيق اأهدافها عرب تقدمي مقرتحات لتطوير البنية الت�ضريعية 
املتعلقة بالتحول الرقمي , والعمل على حتقيق اال�ضتفادة املثلى من اأ�ضول املنظومة الرقمية 
, وتف���ادي تك���رار امل�ضاريع عن طريق اال�ضتخدام االأمث���ل للمن�ضات واخلدمات امل�ضرتكة, مما 

يقلل العبء املايل على ميزانية اجلامعة.
كم���ا تعمل الوحدة اأي�ض���ا على و�ضع املعاير التقنية والتعاقدي���ة اال�ضرت�ضادية جلهات 
اجلامع���ة لال�ضتف���ادة منها ع���ن التعاقد مع م�ضاريع ذات �ضلة باملنظوم���ة الرقمية , وت�ضريع 
تطوي���ر اخلدم���ات الرقمي���ة واإعداد مقرتح���ات لتفعيلها يف وق���ت ق�ضر و التوعي���ة باأهمية 

تطوير اخلدمات الرقمية وفق اأف�ضل املمار�ضات العاملية.



أخبار الجامعة

سعيد العمري

االأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
ال�ُضلمي,  اهلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
والتعليم  املجتمع  خدمة  ع��م��ادة  نظمت 
امل�����ض��ت��م��ر ح��ف��ل ت���ك���رمي ل��ل��م�����ض��ارك��ن يف 
التا�ضعة,  الدعوية  ال�ضياحة  اأبها  خيمة 
ب��ح�����ض��ور وك������الء اجل���ام���ع���ة وع������دد م��ن 
املكتب  اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  عمدائها, 
ال���ت���ع���اوين ل���ل���دع���وة واالإر�������ض������اد ودع�����وة 

اجل��ال��ي��ات االأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل اأب��و 
اأبها  خيمة  اإدارِة  جمل�س  واأع�ضاء  ع�ضي, 

ال�ضياحية الدعوية التا�ضعة.
ورحب ال�ضلمي يف بداية كلمته التي 
األقاها, مبن�ضوبي مكتب الدعوة وجمل�س 
من  امل�����ض��ارك��ن  و���ض��ك��ر  اخل��ي��م��ة,  اإدارة 
تو�ضيع  على  وحثهم  اجلامعة  من�ضوبي 
امل�����ض��ارك��ة يف اخل��ي��م��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام, ودع��ا 
امل�ضتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة 
اإل����ى ت��و���ض��ي��ع دائ����رة ال��ت��ع��اون م��ع مكتب 

ال��دع��وة واجل��ال��ي��ات يف امل��ج��االت املتاحة 
واملمكنة يف العديد من اجلوانب.

من جانبه, بّن وكيل عمادة خدمة 
امل�����ض��رف ع��ل��ى م�ضاركة  امل��ج��ت��م��ع ون��ائ��ب 
اجل���ام���ع���ة يف اخل���ي���م���ة ال����دك����ت����ور ع��ل��ي 
ب��ن حم��م��د اآل ي��ا���ض��ر, ج��ه��ود وم���ب���ادرات 
وامل�ضوؤولية  اخلدمة  جم��ال  يف  اجلامعة 
اجلامعة  م�ضاركة  وجم��االت  املجتمعية, 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا خ���الل ف��رتة 

اخليمة.

مدير الجامعة يرعى حفل تكريم
المشاركين بخيمة أبها السياحية الدعوية   

ملدير   بال�ضكر   يا�ضر  اآل  توجه   كما 
اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى دع���م���ه اخل���ي���م���ة خ���الل 
ف��رتة االإع���داد ون�ضر ال��دع��وة يف املنطقة 
ال�ضالة,  واملعتقدات  لالأفكار  والت�ضدي 
و�ضعيه يف اأن تكون اجلامعة منارة للعلم 
املنطقة,  امل��ج��ت��م��ع يف  وخ��دم��ة  وامل��ع��رف��ة 
وملتابعته ال�ضخ�ضية ل�ضوؤون اخليمة, وما 
قدمته اجلامعة خالل فرتة م�ضاركتها, 
ومل���ا ق��دم��ه م���ن ن�����ض��ح وت��وج��ي��ه ورع��اي��ة 
ملن�ضوبي اجلامعة,  وحر�ضه على تكرمي 

م��ن�����ض��وب��ي اجل���ام���ع���ة مم����ن ����ض���ارك���وا يف 
جمل�س  لرئي�س  كلمة  ذلك  تال  اخليمة. 
واالإر�ضاد  للدعوة  التعاوين  املكتب  اإدارة 
ودعوة اجلاليات االأ�ضتاذ الدكتور عبداهلل 
التعاون  فيها جم��االت  اأو�ضح  اأب��و ع�ضي, 
ب��ن اجل��ام��ع��ة وم��ك��ت��ب دع����وة اجل��ال��ي��ات 
باملنطقة, وثمن فيها  مبادرات اجلامعة 
تقدمه  ما  منها  وخ�س  املجتمع  خلدمة 
ل���ل���دع���وة ع��ل��ى م����دى ال�������ض���ن���وات ال��ت�����ض��ع 

املا�ضية.

ي��ذك��ر اأن م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ك���ان قد 
ت�����ض��ل��م ال��ت��ق��ري��ر اخل��ت��ام��ي خل��ي��م��ة اأب��ه��ا 
ال�ضياحية الدعوية التا�ضعة, من جمل�س 
جمل�س  رئي�س  ق��دم��ه  اأب��ه��ا,  خيمة  اإدارة 
واالإر�ضاد  للدعوة  التعاوين  املكتب  اإدارة 
ودعوة اجلاليات االأ�ضتاذ الدكتور عبداهلل 

اأبو ع�ضي. 
من�ضوبي  م��ع��ال��ي��ه  ّك�����رم  ذل����ك  اإل�����ى 
اجل����ام����ع����ة مم����ن �����ض����ارك����وا يف اخل��ي��م��ة 

و�ضلمهم �ضهادات ال�ضكر والتقدير.
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مشهور العمري

اب��ت��ك��ر ف���ري���ق ب��ح��ث��ي م���ن اجل��ام��ع��ة, 
م���ك���ون م����ن ال���دك���ت���ور ن���ا����ض���ر ع����واد 
والدكتور  ال�ضهراين  على  واالأ���ض��ت��اذ 
ك���ام���ل ال��ت��م��ي��م��ي وال���دك���ت���ور حممد 
ت��اأث��ر املنتج  ل��زي��ادة  ح��م��دي, طريقة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي جل������زيء ال��ه��ي��دروك�����ض��ي 
اأب���ات���ي���ت ال���ن���ان���وم���رتي ع��ل��ى خ��الي��ا 
الكبد ال�ضرطانية من خالل حتميله 
املغني�ضيوم  اأوك�����ض��ي��د  ج��زي��ئ��ات  ع��ل��ى  

امليكرومرتية.
يف  اجلديدة  االآلية  هذه  وتتمثل 
اأي���ة خ��ط��ورة  ن��اق��ل ال ي�ضكل  ت��ط��وي��ع 
وال يحمل �ضمية تذكر على اخلاليا, 
وذل�������ك ل���ي���غ���ل���ف وي���ح���م���ل م���رك���ب���ات 
م��ع��روف��ة ب��ت��اأث��ره��ا ال�����ض��ع��ي��ف على 

خاليا �ضرطان الكبد.
النانومرتية  اجلزيئات  اأن  كما 
اإعطاءها  حالة  يف  خطورة  ت�ضكل  قد 
املعروف  فمن  تغليف,  دون  للخاليا 
اأن اجلزيئات النانومرتية لها القدرة 
ع��ل��ى اخ����رتاق ال��غ�����ض��اء اخل��ل��وي دون 
ع��وائ��ق مم��ا ي��زي��د م��ن خ��ط��ره��ا على 

اخلاليا ال�ضليمة. 

30 ضعفا
اأظهرت نتائج البحث القدرة الكبرة 
ل���ه���ذا ال���ن���اق���ل ع���ل���ى زي�������ادة ف��ع��ال��ي��ة 
�ضعفا.  ثالثن  من  باأكرث  اجلزيئات 
التي  ن�ضف اجلرعة  اأنها حتمل  رغم 
ق���د مت حت���دي���ده���ا يف م��ع��م��ل زراع����ة 
ق�ضم  IC50 يف  ب�   واملعروفة  اخلاليا 
من  يعد  وال���ذي  باجلامعة,  االأح��ي��اء 
املعامل الرائدة على م�ضتوى املنطقة 

ب�ضكل خا�س واململكة ب�ضكل عام.
وهذا يدل على حتقيق االأهداف 
حيث  البحث,  من  واملرجوة  ال�ضابقة 
ي�ضاهم  اجل��زي��ئ��ات  ت��ل��ك  ت��غ��ل��ي��ف  اإن 
يف احل���د م��ن خ��ط��ورة و���ض��ول��ه��ا اإل��ى 
ي�ضهم  ذلك  اأن  كما  ال�ضليمة  اخلاليا 
اجل��رع��ات؛  تقليل  يف  مبا�ضر  ب�ضكل 
مما �ضيقلل حتما من االآثار اجلانبية.

قليلة التكلفة
من  يقلل  االقت�ضادية  الناحية  م��ن 
يعتمد  الأن���ه  وا���ض��ح؛  ب�ضكل  التكلفة 

ع��ل��ى ال��ك��م��ي��ة امل�����ض��ت��خ��دم��ة ك��ع��الج. 
اأم��ام الفريق  ويكمن التحدي االأك��رب 
ال��ن��اق��ل على  ق���درة  زي���ادة  البحثي يف 
التعرف  ميكنه  بحيث  التخ�ض�ضية, 
على اخلاليا ال�ضرطانية دون غرها 
م���ن اخل���الي���ا ال�����ض��ل��ي��م��ة, وب��ال��ت��ايل 
اخلاليا  على  ال�ضيطرة  على  ال��ق��درة 
ال�ضرطانية ب�ضكل فعال؛ مما ي�ضاهم 
للحد  اجلانبية  االآث����ار  م��ن  احل��د  يف 
والزال  ال�ضفر.  يقارب  ال��ذي  االأدن��ى 
ال��ت��ع��اون ق��ائ��م��اً ب��ن اأع�����ض��اء الفريق 

م���ن ق�����ض��م��ي االأح����ي����اء »ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا 
اإل��ى  للو�ضول  والكيمياء  اجلزيئية« 

حتقيق ذلك الهدف.

الحد من آثار
الجزيئات النانومترية

ه���ذا  اأن  ال��ب��ح��ث��ي  ال���ف���ري���ق  و�����ض����دد 
لل�ضرطان,  ع��الج��ا  ي��ق��دم  ال  البحث 
طريقة  الباحثن  اأم���ام  ي�ضع  واإمن���ا 
ج���دي���دة ل��ل��ح��د م���ن اآث�����ار اجل��زي��ئ��ات 
ال�ضليمة  اخلاليا  على  النانومرتية 

اطلع عليها 500 باحث على مستوى العالم..
فريق بحثي بالجامعة يبتكر طريقة تحد من اإلصابة بالسرطان 

وي����ق����ل����ل م������ن اجل�������رع�������ات ال��������الزم 
ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا. وذك���ر امل��ت��ح��دث با�ضم 
ال���ف���ري���ق ال��ب��ح��ث��ي, ال���دك���ت���ور ك��ام��ل 
التميمي، اأن الأو�ساط العلمية قابلت 
هذا التطوير بالقبول, حيث مت ن�ضر 
وذات   ISI م�ضنفة  جملة  يف  البحث 
تاأثر عايل Molecules, لي�ضل عدد 
الباحثن الذين اطلعوا على البحث, 
منه  ن�ضخة  على  احل�ضول  وح��اول��وا 
اإلى اأكرث من 500 باحث على م�ضتوى 
العامل بعد ن�ضر البحث بوقت ق�ضر 

اأه��م��ي��ة الفكرة  ي��دل على  ج���دا, مم��ا 
والتطبيق الذي حتمله.

دعم
يحظى البحث بدعم من قبل عمادة 
هذا  ومن  باجلامعة.  العلمي  البحث 
يثمن  البحثي  الفريق  ف���اإن  املنطلق 
وي��ق��دم �ضكره اجل��زي��ل ملعايل  ع��ال��ي��ا, 
الدائم  مدير اجلامعة على ت�ضجيعه 
امل�ضتوى  اإل��ى  لرقى  العلمي  للبحث 
لعمادة  بال�ضكر  نتقدم  كما  ال��ع��امل��ي, 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ت���ي ق��اب��ل��ت ه��ذا 
وعلى  والت�ضجيع,  بالدعم  التطوير 
راأ�ضهم عميد البحث العلمي الدكتور 
ح��ام��د ال��ق��رين, ال���ذي الزال ي��واك��ب 

هذا التطور خطوة بخطوة.

الباحثون
عواد  نا�ضر  • الدكتور 

• االأ�ضتاذ على ال�ضهراين 
• الدكتور كامل التميمي
• الدكتور حممد حمدي

د. كامل التميمي
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اأط����ل����ق����ت وح�������دة ال���ت���وع���ي���ة ال��ف��ك��ري��ة 
»ظ���الم«,  ال��ت��وع��وي  فيلمها  ب��اجل��ام��ع��ة 
مب�����ض��ارك��ة ط���الب م���ن خم��ت��ل��ف كليات 
اجل���ام���ع���ة؛ ب���ه���دف م���ع���اجل���ة االأف����ك����ار 
امل��ن��ح��رف��ة وال��ت��ح��ذي��ر م���ن اجل��م��اع��ات 
امل��ت��ط��رف��ة, وت��ر���ض��ي��خ ق��ي��م ال��و���ض��ط��ي��ة 
واالع�����ت�����دال واالت��������زان وال�������والء ل��ه��ذه 

البالد وحكامها.
واأو�ضح امل�ضرف على وحدة التوعية 
عبد  ي��ح��ي��ى  د.  اأ.  ب��اجل��ام��ع��ة,  ال��ف��ك��ري��ة 
ت�ضعى يف ظل  ال��وح��دة  ب��اأن  البكري,  اهلل 
فالح  د.  اأ.  اجل��ام��ع��ة,  م��دي��ر  ت��وج��ي��ه��ات 
وال��والء  االع��ت��دال  قيم  لغر�س  ال�ضلمي, 
من  والتكفر  واالإره����اب  التطّرف  ونبذ 
خ����الل ب��راجم��ه��ا واأن�����ض��ط��ت��ه��ا امل��ت��ع��ددة 
ك���امل�������ض���اب���ق���ات واالأب��������ح��������اث واالأف����������الم 

والفال�ضات التوعوية وامل�ضرح الهادف

الجامعة تطلق فيلم »ظالم« التوعوي لمعالجة
األفكار المنحرفة والتحذير من الجماعات المتطرفة
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كليات البنات

شراكة مجتمعية
بين لجنة اإلرشاد األكاديمي 

والتعليم بمحايل
كريمة سالمة

نظمت كلية العلوم واالآداب مبحايل برنامج ا�ضتقبال لطالبات ال�ضف الثالث 
ثانوي مبدر�ضة القفيل ببارق, وذلك يف اإطار ال�ضراكة املجتمعية التي تقوم 

بها اجلامعة مع الدوائر احلكومية يف املجاورة.
وجت�ضد الربنامج يف زيارة ميدانية قامت بها ثلة من ع�ضوات املدر�ضة 
املذكورة, وهن وكيلة املدر�ضة اأ. �ضاحلة بالقا�ضم, ورائدة ال�ضراكة املجتمعية 
األقتها وكيلة كلية  عليا ح�ضن, واأك��رث من 14 طالبة.  واأبتداأ احلفل بكلمة 
والت�ضجيل  القبول  اآل��ي��ة  ع��ن  حما�ضرة  تلتها  ع�ضري,  اأح���الم  اأ.  حم��اي��ل 
دينا �ضياء,  د.  بالكلية,  االأك��ادمي��ي  االإر���ض��اد  وح��دة  رئي�ضة  األقتها  باجلامعة 
مبينة  اجلامعة,  يف  القبول  عملية  حتكم  التي  القوانن  على  فيها  رك��زت 
اأهمية البداية ال�ضحيحة يف احلياة االأكادميية للطالبة. وتخلل هذا اللقاء 
يف  املدر�ضة  طالبات  بها  قامت  بجولة  واختتم  لل�ضيوف,  ترفيهية  م�ضابقة 

اأرجاء الكلية؛ لالطالع على ما حتتويه الكلية من مرافق وجتهيزات.

الموهبة واإلبداع تنظم
البازار األول لرعاية المواهب

مزنة آل الحارث
اأقام مركز املوهبة واالإبداع وريادة االأعمال باجلامعة امللتقى االأول لرعاية 
املواهب والبازار االأول الأعمال الطالبات يف الفرتة من 20اإلى 22 جماد االأول 
احلر  العمل  ثقافة  تطوير  اإل��ى  ال��ب��ازار  وه��دف   ,1439 اجلامعي  العام  من 
وعر�س  املعر�س,  يف  الطالب  م�ضاركات  خ��الل  من  االأع��م��ال  ري��ادة  وتعزيز 
الفر�س امل�ضتقبلية التي توفرها ريادة االأعمال لل�ضباب, واإلقاء ال�ضوء على 
اأهميه دور املوؤ�ض�ضات التعليمية يف ت�ضجيع جمال ريادة االأعمال و م�ضاركة 
روؤي��ة  حتقيق  اإل��ى  باالإ�ضافة  املجتمعية,  التنمية  ف��ى  امل��وه��وب��ات  الطالبات 

اململكة 2030 يف ت�ضجيع ال�ضباب على العمل احلر.
وبداأ احلفل بالقراآن الكرمي ثم ال�ضالم امللكي, تاله عر�س عن ميثاق 
باملنطقة,  االجتماعية  وال�ضوؤون  العمل  وزاره  مندوبة  قدمته  احلر,  العمل 
بركة  »�ضركة  للحفل  الر�ضمي  ال��راع��ي  برعاية  االأع��م��ال  ري���ادة  ع��ن  واآخ���ر 
وري��ادة  واالإب���داع  املوهبة  لوكيلة مركز  كلمة  ثم  االأع��م��ال«,  لريادة  العربية 
االأعمال ل�ضطر الطالبات د. فاطمه الزهراين, قالت فيها »اإن بالدنا الغالية 
بخطى  لتم�ضي  لها؛  دع��م  ليكونوا  اهتمامها  اأول��وي��ات  يف  املوهوبن  ت�ضع 
اأبناوؤها وبناتها, وهذا ما يتجلى وا�ضحا  واثقة نحو م�ضتقبل زاهر يدعمه 
يف روؤية 2030 التي تعترب ال�ضباب وطاقاتهم هم اأهم حمور لها, موؤكدة على 
الذي حتققه اخلربه  النجاح  واأو�ضع من  اأكرب  املوهبة قد حتقق جناحا  اأن 
والنجاح,  للظهور  الطويل  الوقت  حتتاج  ال  الأنها  الدرا�ضية؛  اأو  احلياتية 
مقيا�س  املوهبة  اأن  كما  ودعمها.  للواقع  باإي�ضالها  يقوم  من  حتتاج  لكنها 
للتناف�س بن االأفراد تقودهم اإلى االإبداع والريادة وحتقيق اأهدافهم مهما 
ق��ادر على جعل اخليال  فاملوهوب  كانت من وح��ي اخليال؛  اأو  ك��ان حجمها 
واقعاً بوجود الدعم املنا�ضب. وهذا ما حتر�س جامعتنا احلبيبة على توفره 

لطالبها وطالباتها«.
تلى ذلك تكرمي كال من مدربات ور�س العمل املقامة على هام�س البازار 
ومن�ضقات الكليات الداعمة, كما ُكرمت الطالبات امل�ضاركات ورعاة البازار من 
قبل م�ضاعدة وكيل ال�ضوؤون التعليمية واالأكادميية د. خلود ابو ملحة التي 

افتتحت البازار.

اأرك���ان عر�ضت الطالبات   وي��ذك��ر اأن ال��ب��ازار ق��د اح��ت��وى على ع��دة 
املكياج  ورك��ن  اليدوية,  واالأع��م��ال   , االبتكار  بركن  بداية  اأعمالهن  فيها 
وتغليف  الديكور  و  واخل��ط  الر�ضم  و  وامل��ون��ت��اج  الت�ضوير  و  والطباعة 

الهدايا, واأخرا ركن الطبخ.

منوذج  منها  البازار  هام�س  على  التدريبية  الور�س  من  عدد  اأقيم  كما 
وامل�ضروعات  االأعمال,  ري��ادة  و  الناجحة  القيادة  ومهارات  التجاري,  العمل 
ال��ع��ط��اء,  ال�����ض��غ��رة, وخ��دم��ة  للم�ضروعات  درا���ض��ة اجل����دوى  و  ال�����ض��غ��رة, 
والت�ضويق االإلكرتوين, ودورات م�ضائية باملركز اجلامعي للطالبات بال�ضامر 
العربي,  اخلط  الت�ضكيلي,  الر�ضم  مثل  خمتلفة  مواهب  يف  املواهب  لريادة 
للدورات  الت�ضجيل  فتح  مت  وقد  الفيديو  ومونتاج  الفوتوغرايف,  الت�ضوير 
عرب موقع اجلامعة جلميع طالب وطالبات اجلامعة, ومتنح جميع الدورات 

�ضهادات معتمدة.

التدريب على تصميم وإدارة
المقرر اإللكتروني

كريمة سالم
�ضطر  مبحايل  واالآداب  العلوم  بكلية  االإل��ك��رتوين  التعليم  وح���دة  نظمت 
الطالبات, دورة تدريبية بعنوان »ت�ضميم واإدارة مقرر اإلكرتوين« قدمتها اأ. 

�ضفاء ال�ضهري لع�ضوات هيئة التدري�س بالكلية.
وهدفت الدورة اإلى تطوير مهارات االأع�ضاء يف ا�ضتخدام نظام البالك 

بورد الذي توفره اجلامعة كاأداة للتعلم  والتعليم التفاعلي.
وحر�ضت مقدمة الدورة على تنمية مهارات االأع�ضاء يف ت�ضميم مقرر 
اإلكرتوين كامل بطريقة ناجحة. ونالت الدورة ا�ضتح�ضان احل�ضور ملا لها 
مقررات  اإدراج  اإل��ى  اجلامعة  توجه  مع  خا�ضة  وللطالبات,  لهم  فائدة  من 
اإل��ق��اء  اأ���ض��ل��وب  يف  ال��ع��امل  ي�ضهده  ال���ذي  للتطور  مواكبة  كاملة  اإل��ك��رتون��ي��ة 

املحا�ضرات وتلقيها من قبل الطالب.

دورة تدريبية عن االستفادة
من المكتبة السعودية الرقمية

كريمة سالم
�ضباح  د.  بكلية حمايل  العربية  اللغة  بق�ضم  التدري�س  هيئة  قدمت  ع�ضو 
النت�ضة, ندوة بعنوان »املكتبة ال�ضعودية الرقمية قواعد املعلومات العربية« 
بينت فيها ما تزخر به املكتبة ال�ضعودية الرقمي, من مراجع تخ�س الباحث 
يف اللغة العربية, كما بينت اآليات الدخول اإلى ما حتتويه املكتبة من مراجع 

وكيفية البحث يف قواعد املعلومات العربية.
املقدمة  الرقمية  اال�ضتفادة من اخلدمات  على  ال��دورة  وحثت مقدمة 
من طرف املكتبة والتي بدورها تعزز توجه اجلامعات ال�ضعودية اإلى »رقمنة« 

digitalization العملية التعليمية برمتها.

التدريب على أنظمة
التعلم اإللكتروني 

نادية الخثعمي
رفيدة  باأحد  واالآداب  العلوم  بكلية  والتدريب  العلمي  البحث  وحدة  اأقامت 
التعلم  للتعليم« يف معمل  كو�ضيلة  االإلكرتوين  التعلم  »اأهمية  بعنوان  دورة 
عبد  حممد  رن��دا  االأ�ضتاذة  قدمتها  التدري�س,  هيئة  الأع�ضاء  االإل��ك��رتوين 

احلليم من ق�ضم علوم احلا�ضب بكلية خمي�س م�ضيط.
وهدفت الدورة اإلى  تدريب االأع�ضاء على ا�ضتخدام اأدوات نظام البالك 
بورد واأهميتها وطرق تقييم املقررات املدجمة, بحيث يكون املتدرب يف نهاية 
الدورة قادرا على التفاعل مع واجهات النظام, وتعديل اخليارات واالإ�ضافة, 

والتعرف على اأدوات تقييم الطالب الدار�ضن.
واختتمت الدورة باال�ضتماع الأ�ضئلة عن امل�ضاكل وال�ضعوبات التي تواجه 

االأع�ضاء يف البالك بورد ومناق�ضتها
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa

العدد 223  |  25 جمادى األولى 1439  |  11 فبراير 2018



طالبنا
قضايا

ظاهرة مزعجة وتلوث بصري

الكتابة على جدران الجامعة والعبث بمرافقها..
مرض أم لفت انتباه؟!

عبدالعزيز رديف

ان��ت�����ض��رت يف االآون����ة االأخ����رة ظ��اه��رة 
اجلامعة  قاعات  ج��دران  على  الكتابة 
وم���راف���ق���ه���ا, ب�����ض��ك��ل م��ل��ح��وظ وغ��ر 
الكتابات  تلك  واأن  خا�ضة  ح�����ض��اري, 
حت���م���ل ع�����ب�����ارات خ���اد����ض���ه ل��ل��ح��ي��اء, 

وخمالفة للدين والعرف.
ك��م��ا ك���رثت ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي ت��دل 
التع�ضب  اأو  ال��ق��ب��ل��ي,  التع�ضب  ع��ل��ى 
الغر  �ضمعة  لت�ضويه  اأو  ال��ري��ا���ض��ي, 
واالن�����ت�����ق�����ام, اإ�����ض����اف����ة اإل�������ى ت��وث��ي��ق 
ب�ضكل غر  اجل��دران,  الذكريات على 
ح�ضاري ال يليق باجلامعة وطالبها, 
مم����ا ي��ع��ط��ي ان���ط���ب���اع���ا ���ض��ي��ئ��ا ل�����زوار 
طالبها  وعي  م�ضتوى  حول  اجلامعة 
ومن�ضوبيها. فكيف ينظر الطالب اإلى 

هذه الظاهرة؟

تصرف غير حضاري
يوؤكد الطالب عبد االإله ال�ضهري, اأن 
الكتابة على اجلدران ال متت لطالب 
الدين,  لتعاليم  وال  �ضلة,  باأية  العلم 
وا�ضفاً هذا الت�ضرف بغر احل�ضاري.

وق������ال »ال����ط����ال����ب اجل���ام���ع���ي ال 
اأب���داً,  الت�ضرفات  ه��ذه  مثل  ب��ه  تليق 
واأ���ض��م��ى  اأرق����ى  ال��ع��ل��م  فمكانة ط��ال��ب 
العام  املنظر  وت�ضويه  التخريب  م��ن 

بالكتابة على املمتلكات العامة«.

الضبط يبدأ بالغرامات 
القحطاين  حممد  ال��ط��ال��ب  واق���رتح 
و�����ض����ع الئ����ح����ة حت����ت����وي خم���ال���ف���ات 
من  على  واأكادميية  مالية  وغ��رام��ات 
يقوم مبثل هذه الت�ضرفات للحد من 

انت�ضارها.
الكتابة  ت��ك��ون  اأن  »ق��ب��ل  واأ���ض��اف 
واالأب���واب  الكرا�ضي  اأو  اجل���دران  على 
فهي  ال��ع��ام,  للمنظر  واإ���ض��اءة  ت�ضويه 

اإ�ضاءة للطالب نف�ضه«.
وت����اب����ع »ي���ج���ب اال����ض���ت���ف���ادة م��ن 
اأرجاء اجلامعة؛  املراقبة يف  كامرات 

ومعاقبتهم«,  املخربن  على  للتعرف 
ل��و ت�ضافرت اجلهود  اأن��ه��ا  واأك���د على 
امل��راق��ب��ة  ك���ام���رات  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ومت 
يف ه���ذا امل���ج���ال, وو���ض��ع��ت ال��غ��رام��ات 
والعقوبات, ف�ضيتم الق�ضاء على هذه 

الظاهرة ب�ضكل كبر.

المفهوم الخاطئ
وق���ال ال��ط��ال��ب ح���امت ال�����ض��ه��ري: »اإن 
متثل  اجل���دران  على  الكتابة  ظ��اه��رة 
الوعي  قليلي  ال�ضباب  بع�س  نظر  يف 
وال����ف����ه����م, جم������اال ل���ل���ح���ري���ة, ح��ي��ث  
يجدون فيها متنف�ضا للتعبر عّما يف 
اجل��دران,  على  �ضلبيات  من  دواخلهم 
الطالب  توعية  ���ض��رورة  اإل��ى  م�ضرا 
ال��ت�����ض��رف, وم��دى  ح���ول �ضلبية ه���ذا 
ت����اأث����ره ع���ل���ى ال���ن���ظ���رة ال���ع���ام���ة ع��ن 

اجلامعة ومن�ضوبيها«.

مرض نفسي
و���ض��ف ال��ط��ال��ب ع���ب���داهلل اآل دع���الن 
باأنها  اجل���دران,  على  الكتابة  ظاهرة 
ح�ضاري  غ��ر  و�ضلوك  نف�ضي  مر�س 

له اآثاره ال�ضيئة على املجتمع.
وف�����ن�����د ق�����ائ�����ال »ت���ن���ت�������ض���ر ه����ذه 
ال���ظ���اه���رة اأك�����رث ب���ن ال�����ض��ب��اب غر 
ال���واع���ي, وق���د ي��ع��ود ذل���ك ل��ع��دد من 
اأب���رزه���ا, وج���ود �ضغط  االأ���ض��ب��اب لعل 
ن��ف�����ض��ي, وا����ض���ط���راب ان���ف���ع���ايل ن��اجت 
بالقهر  �ضعور  اأو  واأح���زان,  هموم  عن 
ال��ظ��ه��ور, ولفت  اأو ح��ب  واحل���رم���ان, 

اأنظار االآخرين«.

ظاهرة غير حضارية
واأكد الطالب عبدالرحمن غا�ضب, اأن 
تنت�ضر  اجل��دران  على  الكتابة  ظاهرة 
يف اأغ���ل���ب امل���راف���ق ال���ع���ام���ة, وخ��ا���ض��ة 
تواجد فئة  التي يغلب عليها  املناطق 

من ال�ضباب واملراهقن.
وق�����ال »ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل�����دران 
ظاهرة غر ح�ضارية واأ�ضلوب رجعي 
فقد  ان��ف��ع��ايل,  نف�ضي  مل��ر���س  نتيجة 
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قضايا

ي��ك��ون ال���ه���دف م��ن��ه��ا ل��ف��ت االن��ت��ب��اه, 
ورمب�����ا ع����دم ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ر 
ال��ق��درة  وع���دم  للنا�س,  وا���ض��ح  ب�ضكل 
على املواجهة مع الذات ومع املجتمع, 
الكتابة جزءا من  اإلى  اللجوء  فيكون 

التنفي�س عن االنفعاالت النف�ضية«.
وزاد »هذه احلالة نف�ضية ميكن 
و���ض��ف��ه��ا وال��ت��ع��ب��ر ع��ن��ه��ا ك��دع��اي��ة 
لل�ضخ�س نف�ضه عندما ال يجد من 
ي�ضمع �ضوته,  فيقوم بالتعبر عن 
اجل��دران,  على  بالكتابة  بداخله  ما 
اجلامعة  يف  امل�ضوؤولن  على  ويجب 
توعية الطالب وتثقيفهم بخطورة 

الو�ضع«. 

كيف يفعلها؟
وع���رب ال��ط��ال��ب ح��م��د ب��ن حم��م��د عن 
ا���ض��ت��غ��راب��ه ل��و���ض��ول ط��ال��ب ج��ام��ع��ي 
مبيناً  اجل���دران,  على  الكتابة  ملرحلة 
اكتمال  مرحلة  ه��ي  املرحلة  ه��ذه  اأن 

الن�ضج والثقافة والتعليم.
الطالب  يد  »كيف متتد  وت�ضاءل 
اجلامعي اإلى تخريب وت�ضويه املرافق 
التي اأوجدت خلدمته وخدمة زمالئه 

واخوانه واأقاربه من بعده؟«.

عقوبات حاسمة
ون��ا���ض��د ال��ط��ال��ب اإب��راه��ي��م ع��ل��ي, كل 
باالرتقاء  ال�ضلوكيات  بهذه  يقوم  من 

وال��ت��ح�����ض��ر؛ وق���ال »م��ث��ل ه���ذا الفعل 
ال مي����ت ل���ل���ح�������ض���ارة وال����ت����ق����دم ب����اأي 
����ض���ل���ة«, الف���ت���اً اإل�����ى اأن�����ه ي��ج��ب على 
امل�ضوؤولن اتخاذ قرارات حا�ضمه جتاه 
اجلامعة  يف  وامل��خ��رب��ن  امل�ضتهرتين 
اإجبار كل من يكتب  اأولها  ومرافقها, 
�ضيئاً على اإزالته على نفقته اخلا�ضة.

االنتقال من مرحلة إلى أخرى
م����ن ج��ه��ت��ه اأك������د اأ����ض���ت���اذ االق��ت�����ض��اد 
اأن  حميد,  ع��ادل  الدكتور  باجلامعة, 
دخلت  اجل���دران  على  الكتابة  ظاهرة 
ال���ق���اع���ات, وت��ن��ت�����ض��ر ب�����ض��ك��ل اأك�����رث يف 
قاعات امل�ضتويات االأولية, معيدا ذلك 

اإلى انتقال الطالب  من بيئة املدر�ضة 
والقاعات  اجلامعة  بيئة  اإلى  وال�ضف 

التي تت�ضف باالأريحية والتو�ضع.
�ضلبية  ع���ب���ارات  »ه���ن���اك  واأردف 
اإ�ضافة  العام,  احلياء  تخد�س  ونابية 
القبلي,  التع�ضب  تثر  ع��ب��ارات  اإل���ى 
م���ن االأول�����ى اأن ي��ت��ج��اه��ل��ه��ا ال��ط��ال��ب 
االآمال  املجتمع  يعلق  الذي  اجلامعي 
وعي  ذات  راقية  ثقافية  كمنارة  عليه 

مرتفع«.
اأنه يف  اإلى  الدكتور حميد  ولفت 
ي��وج��د ط���الب يهتمون ج��دا  امل��ق��اب��ل, 
عليها,  ويحر�ضون  اجلامعة,  مبرافق 

�ضاأنها �ضاأن ممتلكاتهم اخلا�ضة.

عبداالله ال�شهري حامت ال�شهريعبدالرحمن غا�شب حممد القحطاين عبداهلل ال دعالنابراهيم علي
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الكتابة على الجدران.. ظاهرة سيئة أسبابها نفسية وال إرادية
من �ضعور ال�ضيق الذي يعاين منه, وتوؤثر 
ه���ذه االن��ف��ع��االت ع��ل��ى االأف�����راد يف مرحلة 
الطفولة؛ لذلك يلجاأ العديد من االأطفال 
للكتابة على اجلدران من اأجل التعبر عن 
اأف��ك��اره��م اخلا�ضة  م�����ض��اع��ره��م, وت��و���ض��ي��ل 

لالأفراد املحيطن بهم.

األسباب االجتماعية
على  االجتماعية  العوامل  بتاأثر  ترتبط 
�ضخ�ضية الفرد الذي يكتب على اجلدران, 
فعند  التقليد,  ال��ع��وام��ل,  ه���ذه  اأه���م  وم���ن 
م��ا, قد  يكتب على ج��دار  �ضخ�س  م�ضاهدة 
امل��ح��ف��زات التي  يعترب ه���ذا االأ���ض��ل��وب م��ن 

على  الكتابة  يف  تقليده  اإل���ى  ال��ف��رد  ت��دف��ع 
اجلدران اأي�ضا.

أسباب ال إرادية
العقل  بها  يتحكم  التي  االأ�ضباب  كافة  هي 
ال���ب���اط���ن يف االإن���������ض����ان, وت���دف���ع���ه ل��ل��ق��ي��ام 
ب��ت�����ض��رف��ات غ���ر ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م ب��ه��ا, 
وت��ع��ت��رب ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل�����دران م��ن اأح��د 
هذه الت�ضرفات, والتي قد تنتج عن �ضعور 
عدائي كمحاولة تخريب املمتلكات العامة, 
هجومي  ب�ضلوك  ت��رت��ب��ط  اأو  اخل��ا���ض��ة,  اأو 
�ضفات  ا�ضتخدام  اأو  ال�ضتائم,  كتابة  مثل: 

�ضيئة لو�ضف �ضخ�ضية اإن�ضان ما.

الدعاية واإلعالن
ه��ي م��ن االأ���ض��ب��اب ال��ع��ام��ة وغ��ر املرتبطة 
بالكتابة  وت��رت��ب��ط  االأف�������راد,  ب�ضخ�ضيات 
ع��ل��ى اجل�������دران, وخ�����ض��و���ض��ا يف االأم���اك���ن 
كبرة  جمموعة  فيها  توجد  التي  العامة 
م���ن االأف�������راد, وال���ه���دف م���ن ه���ذه ال��ك��ت��اب��ة 
الت�ضويق غر  اأ���ض��ل��وب  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ه��و 
امل��ب��ا���ض��ر م��ن خ���الل ج���ذب ال��ن��ا���س ل��ق��راءة 
امل��وج��ودة  االإع���الن���ات  يف  املكتوبة  الكلمات 

على اجلدران.

طرق العالج
وم�ضاعدتهم  االأف���راد,  توجيه  ب��اإع��ادة  تكون 

ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����س م���ن ه����ذه ال���ع���ادة ال�����ض��ي��ئ��ة 
امل���در����ض���ة,  م���ن خ����الل االع���ت���م���اد ع��ل��ى دوِر 
ب�ضلبيات  التعريف  يف  التعليمّية  واملوؤ�ض�ضات 
ظ���اه���رة ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل�������دران؛ وت��وف��ر 
الذين  ل��الأف��راد  املنا�ضب  التاأهيلي  ال��ع��الج 
ي��ع��ان��ون م���ن ا���ض��ط��راب��ات ن��ف�����ض��ي��ة ت��رت��ب��ط 
ق��د يعتمد على  ال���ذي  ال��ع��دائ��ي  ب��ال�����ض��ل��وك 
ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل����دران كو�ضيلة  ا���ض��ت��خ��دام 
خ���اط���ئ���ة ل��ل��ت��ع��ب��ر ع����ن ال���ن���ف�������س؛ وك���ذل���ك 
عادة  من  التخل�س  على  االأط��ف��ال  م�ضاعدة 
ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل�����دران, ع��ن ط��ري��ق توفر 
و�ضائل بديلة لهم حتى يتمكنوا من الكتابة, 

والر�ضم عليها كالدفاتر, واالأوراق.

ت��ع��ود ظ��اه��رة ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل����دران اإل��ى 
واالجتماعية  النف�ضية,  منها  ع��دة  اأ�ضباب 

والال اإرادية واملتعمدة, كالتايل:

األسباب النفسية
باحلالة  تتحكم  ال��ت��ي  االأ���ض��ب��اب  ك��اف��ة  ه��ي 
ال��ن��ف�����ض��ي��ة ل��ل��ف��رد, وت��ع��ت��رب اأه����م االأ���ض��ب��اب 
التي تدفع للكتابة على اجل��دران, وتعتمد 
املرتبطة  االن��ف��ع��االت  ع��ل��ى  مبا�ضر  ب�ضكل 
بالبيئة املحيطة بالفرد, فتعر�ضه النفعال 
كالتعر�س  ال��ن��ف�����ض��ي��ة,  ح��ال��ت��ه  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر 
ذل���ك  ل��ي��ح��ف��زه  ال���غ�������ض���ب؛  اأو  ل���الن���ت���ق���اد, 
التخل�س  اأج��ل  م��ن  اجل���دران  على  للكتابة 
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مواهب طالبية

هديل القريعي: أحب تصوير ابتسامات األطفال 
وتصرفاتهم البريئة

هديل  االآداب,  بكلية  الطالبة  ك�ضفت 
ب��داي��ت��ه��ا مع  اأن  ال���ق���ري���ع���ي,  ع���ب���داهلل 
ك��ان��ت م���ن خ����الل ت�ضوير  ال��ت�����ض��وي��ر 
ال���دم���ى واالأط�����ف�����ال ب��ع��د���ض��ة ال��ه��ات��ف 
اجل�����وال, م�����ض��رة اإل����ى اأن���ه���ا اح��رتف��ت 
املرحلة  يف  االأول��ى  �ضنتها  يف  الت�ضوير 
يف  واأك���دت  ب�ضيطة.  وب����اأدوات  الثانوية 
اأن��ه��ا تف�سل التقاط  ح��وار م��ع »اآف���اق« 
����ض���ور ل����الأط����ف����ال ب���ك���ل ت�����ض��رف��ات��ه��م 

وابت�ضاماتهم اجلميلة والربيئة.

حدثينا عن بدايتك يف الت�شوير؟
ك���ان���ت ب���داي���ات���ي يف ت�����ض��وي��ر ال���دم���ى 
اأحب  واالأطفال بعد�ضة اجلوال, وكنت 
وكانت  املحرتفن,  امل�ضورين  م�ضاهده 
لل�ضور  التقاطهم  طريقة  ت�ضتهويني 
من خالل حتديد الزاوية املنا�ضبة, كما 
واملنتجات  االإع��الن��ات  اأح��ب �ضور  كنت 

واالأفالم الوثائقية.

متى احرتفت الت�شوير؟
الثانوي,  االأول  ال�ضف  يف  كنت  عندما 
وقد كانت لدي خلفية كبرة يف كيفية 
التقاط ال�سور بطريقة جمالية رائعة 
ع��ب��ارة عن  ب�ضيطة  ت�����ض��وي��ر  وب������اأدوات 
كامرا ذات عد�ضة واحدة, وكنت اأنتظر 
����ض���روق ال�����ض��م�����س ل��ك��ي ت�����ض��اع��دين يف 
ال�سور بدقة وو�سوح و�سفاء.  التقاط 
ال��ذي  ال��دع��م  بف�ضل  جنحت  وبالفعل 
وج��دت��ه م��ن ع��ائ��ل��ت��ي ال��ت��ي ق��دم��ت يل 
اأ�ضتوديو بكامل  هدية كانت عبارة عن 
معدات الت�ضوير الفوتوغرايف يت�ضمن 
االإ�ضاءة والعد�ضات. ويف ال�ضف الثالث 
الثانوي, فزت باملركز االأول يف م�ضابقة 
من  اأك��رث  بن  الفوتوغرايف  الت�ضوير 
م�ضابقة  اأول  وك���ان���ت  م��ت�����ض��اب��ق��ة,   20
اأخو�ضها يف  واأول جتربة  اأ�ضارك فيها, 

جمال الت�ضوير.

اأف�شل �شورة التقطتها؟
ل��ي�����ض��ت ل�����دي ����ض���ور حم�������ددة, ول��ك��ن 
بكل  التقط �ضورا لالأطفال  اأن  اأف�ضل 
اجلميلة  واب��ت�����ض��ام��ات��ه��م  ت�����ض��رف��ات��ه��م 

والربيئة.

�شورة نالت اأكرب عدد من 
االإعجابات؟ 

ه��ن��اك اأك���رث م��ن ���ض��ورة, ول��ك��ل ���ض��ورة 
ق�ضة جميلة, مثال عندما اأزور حديقة 
م��ا واأل��ت��ق��ط ���ض��ورا الأغ�����ض��ان ال�ضجر 
والع�ضب االأخ�ضر و�ضفاء ال�ضماء, وما 
ي��رت��دي��ه االأط��ف��ال م��ن اأج��م��ل االأزي����اء, 
تكون اأجمل ق�ضة م�ضورة الأنها حتكي 
وبهجة  ���ض��ع��ادة  وتبعث  امل��ن��ظ��ر,  ج��م��ال 

وراحة يف النف�س.  

اأهم داعميك؟
ك����ث����رون دع����م����وين, وم�����ن اأب����رزه����م: 

عائلتي, و�ضديقاتي, واملقربن اإيل.

تطلعاتك امل�شتقبلية؟
الت�ضوير  اأك��ون حمرتفة يف جمال  اأن 

الفوتوغرايف، والتقاط �سور مميزة. 

ن�شيحة للمبتدئني يف جمال 
الت�شوير؟

اأن يقوموا ب�ضقل موهبتهم وي�ضاركوا 
بالت�ضوير,  تعنى  وبرامج  م�ضابقات  يف 
املجال  ه��ذا  يف  دورات  على  واحل�ضول 

من اأجل حتقيق اأهدافهم. 

كلمة اأخرية؟
احل����ي����اة ف���ق���اع���ة, ف�������ض���وره���ا ق���ب���ل اأن 

تنفجر.
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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



نظريات علمية

حت��دث��ن��ا يف ال���ع���دد ق��ب��ل امل��ا���ض��ي عن 
ق�����ض��ة ال���ف���و����ض���ى ل���ن���ع���رف, ه����ل ه��ي 

حقافو�ضى؟!.
وال����ي����وم ن���ع���ود ل���ه���ذا امل���و����ض���وع؛ 
بحكاية  ولنبداأ  اأك��رث  فهمها  لنحاول 

نظرية الفرا�ضة.
ماذا كان �ضيحدث لو جنح هتلر 
)كان  الفنون  كلية  اإل��ى  االنت�ضاب  يف 
اأن ي�ضبح ر�ضاما(, تخيل  هتلر يحلم 
األ��ق��ى يف �ضهر  اأن ط��ف��ال م��ه��م��ال  ل��و 
ف���رباي���ر 1879 م��ث��ال ق�����ض��رة م���وز يف 
�ضارع ما يف اأملانيا, و�ضودف اأن دا�ضتها 
ام��������راأة ُح���ب���ل���ى ووق����ع����ت, واأ���ض��ق��ط��ت 
اأين�ضتاين  جنينها الذي كان �ضي�ضبح 
تخيل  ي���ول���د,  اأن  ل���ه  َر  ي����ُق����دِّ مل  ل���و 
كانت  التي  العظيمة  القوانن  كمية 

�ضتختفي من حياتنا. 
ه���ذا ه��و ت��اأث��ر ال��ف��را���ض��ة, حن 
جزيرة  يف  بجناحيها  ف��را���ض��ة  تخفق 
اإع�����ض��ارا  ف���اإن  ال�ضينية,  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
غ����ر م���ت���وق���ع ق����د ي���ح���دث يف والي����ة 

تك�ضا�س االأمركية.
ه�����ذا ه����و م����ا ي�����ض��م��ون��ه ب��ت��اأث��ر 
,ال��ذي   Butterfly Effect الفرا�ضة 
ي�����ض��ك��ل اإي����ج����ازا وت���ق���ري���ب���ا  ل��ن��ظ��ري��ة 
 Theory »ال��ف��و���ض��ى«  اأو  »ال�����ض��وا���س« 
ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة  ال����ع����ل����وم  يف   Chaos
يف  الف�ضل  يعود  وال��ت��ي  والريا�ضية, 
نورتون  »اإدوارد  لالأمركي  اكت�ضافها 
ل���ورن���ت���ز«, وه����و ري��ا���ض��ي��ات��ي وع���امل 
اأر����ض���اد ج��وي��ة اأم��ري��ك��ي, و���ض��ع ه��ذه 
النظرية عام 1963, حن كان يبحث 
باالأعا�ضر  للتنبوؤ  معن  من��ط  ع��ن 
وت�ضكلها  بداياتها  وكيفية  وتكونها 

النهائي.
ول��ك��ن ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة اأ���ض��ب��ح��ت 
ت�����ض��ت��خ��دم يف ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة, 
وخا�ضة االقت�ضاد وما يتعلق باأ�ضواق 
املال ب�ضفة اأخ�س, وكذلك يف جماالت 

اأخرى كثرة.
مل ت���ك���ن ل��ل�����ض��وائ��ب ال��ط��ف��ي��ف��ة 
ح�ضب قوانن نيوتن تاأثر ُيذكر على 
االأن��ظ��م��ة, ث��م ج��اء ال��ع��امل بوانكاريه 
الفو�ضى  ل��ن��ظ��ري��ة  االأ���ض��ا���س  وو���ض��ع 
الطفيفة  ال�����ض��وائ��ب  اإن  ت��ق��ول:  ال��ت��ي 
نتائج  اأن حت���دث  االأن��ظ��م��ة مي��ك��ن  يف 
اإثباتات لهذه  عظيمة, لكنه مل يقدم 
الفر�ضية, فرف�ضها املجتمع العلمي, 
تتعار�س مع حب  اأنها كانت  �ضيما  ال 

على  بال�ضيطرة  لالإح�ضا�س  االإن�ضان 
كل ما حوله.

ج��اء  ع���ام 1961,  ذل����ك, ويف  ب��ع��د 
اجلوية  واالأر���ض��اد  الريا�ضيات  ع��امل 
ي�ضمم  اأن  وح����اول  ل��وران�����س,  اإدوارد 
ب��ع�����س امل�����ع�����ادالت ال���ت���ي مي��ك��ن��ه م��ن 
خ���الل���ه���ا ال���ت���ن���ب���وؤ ب���ح���ال���ه ال��ط��ق�����س, 
قيمته   ت��غ��ي��را  اأن  ل��وران�����س  والح����ظ 
من  واح���د  جم��ه��ول  يف   )0.000127(

هذه املعادالت يغّر الطق�س متاما.
امل�ضتحيل  م��ن  اأن  �ضرح  هنا  م��ن 
بحالة  التنبوؤ  االأ�ضكال  من  �ضكل  ب��اأي 
ال��ط��ق�����س ب��دق��ة, وه���ذا ك���ان االأ���ض��ا���س 

لنظرية الفو�ضى.
»ل��وران��ز«  اأط��ل��ق   ,1972 �ضنة  ويف 
ع��ل��ى ه����ذه ال���ظ���اه���رة ا����ض���م »م��ف��ع��ول 

الفرا�ضة.
ن���ظ���ري���ة  ����ض���ن�������ض���دق  ه������ل  اإذا, 
وحكاية  هذه,  الفو�ضى  اأو  »ال�ضوا�س« 

جناحي الفرا�ضة؟
حينما ننظر اإلى اأحداث ال�ضيا�ضة 
اإن  القول  ميكن  اإن��ه  بل  وحمدثاتها, 
االأح�����داث وم�ضارها  ت��ل��ك  ك��ث��را م��ن 
كانت بدايتها, خفقان جناحي فرا�ضة 

اأو حتى بعو�ضة هنا اأو هناك.
ولعل اأبرز ما يخطر على الذهن 
اأ�ضعلت  التي  الر�ضا�ضة  تلك  هو  هنا 

فتيل احلرب العاملية االأولى.
ف��ف��ي ه���ذه االأي�����ام مت��ر ال��ذك��رى 
امل��ئ��وي��ة الغ��ت��ي��ال االأر����ض���ي���دوق ف��ران��ز 
ف��ردي��ن��ان��د, ويل ع��ه��د اإم���رباط���وري���ة 
ال��ذي   )1914-1863( وامل��ج��ر  النم�ضا 
يد  على   ,1914 يونيو   28 ي��وم  اغتيل 
»غ��اف��ري��ل��و ب��رن�����ض��ي��ب«, وه����و ق��وم��ي 
»ال��ك��ف  اأع�����ض��اء منظمة  ���ض��رب��ي م��ن 
املتطرفة,  ال�ضربية  القومية  االأ�ضود« 
ال��ب��و���ض��ن��ة  ���ض��راي��ي��ف��و يف  م���دي���ن���ة  يف 
وال���ه���ر����ض���ك, وك�����ان اغ��ت��ي��ال��ه ب��داي��ة 
ل�ضل�ضلة من االأحداث انتهت با�ضتعال 
ا�ضتمرت  التي  االأول��ى  العاملية  احلرب 
اأربع �ضنوات )1914-1918(, وح�ضدت 
اإن�ضان,  اأرواح اأكرث من ت�ضعة مالين 
غ����ر اجل����رح����ى وامل����ع����اق����ن, واأع������دت 
ال�ضعبية  ال��ث��ورات  م��ن  لكثر  امل�ضرح 
االأوروبية, لعل  الدول  العديد من  يف 
اأهمها ثورة اأكتوبر يف رو�ضيا, والثورة 
�ضعود  وب���داي���ة   ,1918 ع���ام  االأمل��ان��ي��ة 
للحرب  والتمهيد  والفا�ضية,  النازية 

العاملية الثانية.

نظرية الفراشة.. والفوضى!
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عميد الهندسة: الكلية حريصة
على التطبيق العملي لتأهيل الطالب

دكات���رة  م���ع  التعاق���د  باأهمي���ة  ون���ادوا 
باللغ���ة  ناطق���ة  بل���دان  م���ن  واأ�ضات���ذة 
االإجنليزي���ة مث���ل بريطاني���ا والواليات 
املتح���دة, الناطقن باللغ���ة االإجنليزية 
يف  نظرائه���م  اإن  خ�ضو�ض���ا  اأم,  كلغ���ة 
كلي���ة الط���ب والتخ�ض�ض���ات ال�ضحي���ة 
االأخ���رى, يتلق���ون اللغ���ة م���ن  دكات���رة 
واأ�ضاتذة, ينتمون هذه البلدان الناطقة 
اأهمي���ة  اإل���ى  منوه���ن  باالإجنليزي���ة, 
احل�ض���ول عل���ى لغ���ة جي���دة تفيدهم يف 

جمالهم العلمي.

رد العميد
ه���ذا  الط���الب يف  م���ع  فلق���ي  د.  اتف���ق 
االجت���اه موؤك���دا عل���ى اأن م�ضكل���ة اللغة 
االإجنليزي���ة م�ضكل���ة تراكمية, تبداأ من 
مقاع���د التعليم الع���ام حيث مل يح�ضل 
ب�ض���كل  اللغ���ة  تعلي���م  عل���ى  الطال���ب 
جي���د, في�ضطدم خ���الل دخول���ه ال�ضنة 
التح�ضري���ة باأع�ض���اء هيئ���ة تدري����س, 

رد العميد
الكلية حري�ضة على اأن يح�ضل الطالب 
عل���ى اجل���زء التدريب���ي م���ع النظ���ري.  
وال���دورات ق���د تتعار����س يف وقته���ا م���ع 
لكنه���ا  الط���الب؛  بع����س  حما�ض���رات 
اأي�ض���ا ال تتعار����س م���ع ج���داول ط���الب 
اآخري���ن, لذا حر�ض���ت الكلية على زيادة 
ع���دد ال���دورات ل�ضم���ان ا�ضتف���ادة اأك���رب 

عدد من الطالب من تلك الدورات.
الع���ام  ه���ذا  دورة   72 ب���ن  فم���ن 
�ضيج���د كل طال���ب فر�ضة حل�ضور عدد 

من الدورات.
ويف حال تعار�س وقت دورة يرغب 
يف ح�ضورها اأحد الطالب مع حما�س, 
ميكن���ه اأن يقي����س الفائ���دة املرجوة من 

اخليارين ويتخذ قراره.
ن�س���اط غ���ر منهج���ي  فال���دورات 
م���ع حما�ض���رة منهجي���ة, وللطال���ب اأن 
ي�ضح���ي  باأحدهم���ا؛ علما اأنه اإذا ح�ضر 
الدورة التدريبية فهو يف كامل حريته؛ 

الأن���ه ميتلك ر�ضي���د غي���اب 20% ي�ضمح 
ل���ه بذلك, وبالت���ايل يح�ضبها جيداً من 
جه���ة �ضرورة ع���دم جتاوز ن�ضب���ة غيابه 
يف حما�ضرات���ه ع���ن20%, وللطال���ب اأن 
يلتحق بالدورة يف حال راأى اأن تاأثرها 
�ضيك���ون اأنفع له من ح�ض���ور املحا�ضرة 
م���ع مالحظة ن�ضبة الغياب. اأي�ضا, غاإن 
غالب تلك الدورات تتم يف كل �ضنة, فما 
فات���ه هذا العام رمبا ي�ضتطيع تعوي�ضه 
العام املقبل. وطالب الهند�ضة يجب اأن 
ي�ضتفي���دوا من هذه ال���دورات ويجمعوا 
بينه���ا وب���ن اجل���زء النظ���ري وح�ضول 

الفائدة من كلتيهما.

مشكلة الساعات
العلمية والنظرية

الور����س  الإح���دى  زيارتن���ا  خ���الل 
الهند�ضي���ة )مق���رر تكنولوجيا االإنتاج( 
لعمي���د  ت�ض���اوؤالت  الط���الب  وج���ه 
احت�ض���اب  اآلي���ة  اأن  منه���ا,  الهند�ض���ة 

العمل���ي بدرج���ات اأق���ل مقاب���ل ح�ض���ور 
اأكرب يف حن احت�ضاب الدرجات االأعلى 
يف اجلانب النظري وح�ضور اأقل, حيث 
ت�ض���ل يف بع����س املواد حما�ض���رة واحدة 
وي�ض���كل  تقيي���م.   %  80 و  االأ�ضب���وع  يف 
االت�ض���ال  �ضاع���ات  م���ن   %80 العمل���ي 

والنظري %20. 

رد العميد
ق���ال عمي���د الهند�ضة اأن ه���ذا �ضحيح 
ول���ه مربرات���ه, النظري ه���و حم�ضلة 
للعمل���ي, والنظ���ري. فاأ�ضئلة االختبار 
النظري هو اأ�ضئلة يف العملي مرتبطة 
واقت�ض���ار  العملي���ة,  التج���ارب  بفه���م 
20% باملئ���ة م���ن درج���ات املق���رر عل���ى 
اإجراء التجارب العملية؛ لكون الكلية 
تخ���رج مهند�ض���ن ال فني���ن, ومق���رر 
تكنولوجي���ا االإنت���اج والور����س يه���دف 
اإل���ى اإعط���اء ت�ض���ور ع���ام ال تف�ضيلي. 
وطالب الهند�ضة لن يتخرجوا فنين 

ال يتمكن���ون حقيق���ة من تقوي���ة لغتهم 
وح�ضوله���م عل���ى الفائ���دة م���ن خ���الل 

مناهج ال�ضنة التح�ضرية. 
وحل ه���ذه امل�ضكلة ح�ضب الطالب 
يكم���ن يف تدري����س ال�ضن���ة التح�ضرية 
املوؤهل���ن يف ه���ذا  م���ن قب���ل الدكات���رة 

املجال.
وب���ّن اأن اجلامع���ة ت�ضع���ى الإع���ادة 
االإجنليزي���ة,  اللغ���ة  النظ���ر يف مناه���ج 
وبداأت فع���ال يف ا�ضتقطاب حما�ضرين, 
و�ضيت���م  االإجنليزي���ة,  االأم  لغته���م 
تدريجي���ا جت���اوز ه���ذه امل�ضكل���ة خ���الل 

ال�ضنوات القادمة.

مشكلة الساعات التدريبية
توف���ر  عل���ى  الكلي���ة  الط���الب  �ضك���ر 
ال���دورات التدريبي���ة له���م يف جم���االت 
يتعار����س  توقيته���ا  ولك���ن  خمتلف���ة؛ 
اأحيان���ا مع حما�ضراتهم.  مما يجعلهم 

م�ضطرين اإلى الت�ضحية بها.

مشهور العمري

زار ف��ري��ق »اآف�������اق« ال�����ض��ح��ف��ي ب��رف��ق��ة 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ض��ة, د. اإب��راه��ي��م 
ف���ل���ق���ي ال�����ور������س وامل����ع����ام����ل وم���ك���ات���ب 
لقاًء  ال��زي��ارة  و�ضملت  الهند�ضة,  كلية 
على  الفريق  خاللها  وق��ف  بالطالب, 
م���ق���رتح���ات ال����ط����الب وا����ض���ت���م���ع اإل����ى 
���ض��ك��اواه��م واآراءه�����م وال��ت��ح��دي��ات التي 

تواجه �ضرهم االكادميي.

مشكلة اللغة اإلنجليزية 
ي���رى عدد م���ن الطالب ب���اأن اأكرب حتد 
يواجهونه هو اللغ���ة االإجنليزية, حيث 
االإجنليزي���ة,  باللغ���ة  التدري����س  يت���م 
بينما مق���ررات اللغ���ة االإجنليزية التي 
در�ضوه���ا يف ال�ضنة االأولى ح�ضنت قليال 
من م�ضتواه���م, لكنها ال تفي بالغر�س, 
وكف���اءة  اللغ���ة  ملناه���ج  ذل���ك  وع���زوا 
االأ�ضات���ذة وتغرهم يف الف�ضل الواحد, 
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حت���ى الدخول يف االأ�ضي���اء التف�ضيلية 
لي�ض���ت مهمة. فهناك عمليات االإنتاج 
وامل���واد  واخلام���ات  الت�ض���نيع  وط���رق 
يتعاط���ى  واأن  ا�ضتخال�ض���ها,  وط���رق 
الطالب ذل���ك عمليا للرب���ط الذهني 
م���ع  النظ���ري  يف  ياأخذون���ه  م���ا  ب���ن 
العمل���ي؛ ووظيفة املهند�س احلقيقية 

هي ت�ض���ميم نظ���م وحتليلها بدال من 
التعام���ل الي���دوي م���ع املكائ���ن ب�ض���كل 
بالر�ض���م  الت�ض���ميم  لذل���ك  مبا�ض���ر, 
واملعادالت  اإ�ضافة اإلى كتابة التقارير 
ه���و م���ا يرتك���ز علي���ه عم���ل املهند����س, 
وبالت���ايل ف���اإن ارتباط���ه بالقل���م اأكرب 
م���ن ارتباط���ه باالأعم���ال الفنية, حتى 

جت���ارب  ع���ن  احلدي���ث  يك���ون  ح���ن 
عملي���ة. واأتفه���م متام���ا راأي الطالب 
وه���و يف ظاهره منطقي, و�ضيتم طرح 
املو�ض���وع للنقا����س يف جلن���ة اخلط���ط 
كان  اإن  لتق���رر  بالكلي���ة؛  واملناه���ج 
هناك حاجة لال�ضت���دراك على توزيع 

الدرجات.

نادي الهندسة
ن���ادي طالب���ي يهتم بتق���دمي اأن�ضطة ال 
�ضفي���ة للط���الب وم�ضاعدتهم يف �ضقل 
مهاراتهم, م���ن خالل اأن�ضطة متنوعة. 
الفر�ض���ة  املواه���ب  الأ�ضح���اب  ويتي���ح 
يف  باال�ض���رتاك  مواهبه���م  الإب���راز 
م�ضابقات اجلامع���ة املختلفة, كما يقوم 

الن���ادي ب���اإداراة اأن�ضط���ة الكلي���ة. ويتيح 
الن���ادي اال�ض���رتاك لط���الب امل�ضتوي���ات 
�ضخ�ضي���ة  عل���ى  ويعتم���د  املختلف���ة 
الطالب نف�ضه وحبه للم�ضاركة والعمل 
التطوعي يف االأن�ضطة وغرها. ون�ضكر 
الدع���م ال���ذي جن���ده م���ن قب���ل جمل�س 
الكلي���ة واالهتم���ام يف تق���دمي فعالي���ات 

واأن�ضط���ة جذاب���ة وترفيهي���ة ل�ضخ�ضية 
الت���ي  التحدي���ات  واأب���رز  الطال���ب. 
نواجهه���ا هو �ضح ميزانية النادي ب�ضكل 
كب���ر ع���ن االأع���وام ال�ضابق���ة؛ مم���ا اأثر 
�ضلب���اً عل���ى اأن�ضط���ة النادي نوع���ا وكما. 
وه���ذا اأمر راجع لعمادة �ضوؤون الطالب 

وطريقة �ضرفهم وغر ذلك.
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حوار

د. إبراهيم فلقي: مراجعة الخطط التعليمية
والبرامج القائمة تمثل أبرز تحديات الكلية

ع���ل���ى م�������ض���ار وا�����ض����ح جت������اه حت��ق��ي��ق 
واال�ضرتاتيجية,  املرحلية  االأه����داف 
وي�ضهل لك روؤية االأهداف وحتقيقها 
وبجهود  ومي�ضرة,  وا�ضحة  بطريقة 
ال�����زم�����الء وك������الء ال���ك���ل���ي���ة وروؤ������ض�����اء 

االأق�ضام واالأ�ضاتذة. 

 وما هي اأهم االأهداف
التي حتققت؟ 

م���ن اأه�����م االأه�������داف ال���ت���ي ح��ق��ن��ن��اه��ا 
داخل الكلية, اإعادة ت�ضميم ومراجعة 
وخطط  التعليمية  اخل��ط��ط  ج��م��ي��ع 
االإ�ضكاالت  لتجاوز  القائمة؛  الربامج 
من  ال��ع��دي��د  اأ�ضيفت  حيث  احل��ال��ي��ة, 
عدد  ا�ضتبعاد  ومت  احلديثة  امل��ق��ررات 
من املقررات وجرى حتديد االأهداف 
وخم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م, مب���ا ي��ت�����ض��ق مع 

متطلبات �ضوق العمل.
كذلك انتهت الكلية من ت�ضميم 
اآخذين  العمارة,  بكالوريو�س  برنامج 
امل��خ��ت�����ض��ن  اآراء  ط��ب��ع��ا  االع���ت���ب���ار  يف 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�����ض��رك��ات 

اخلا�ضة والهيئات املدنية والطالب.
ك���م���ا ع��م��ل��ن��ا ع���ل���ى ف���ت���ح خ��م�����س 
اأكادميية  ماج�ضتر  ب��رام��ج  م�ضارات 

ال��ط��الب  ب��اإر���ض��ال  العلمية  ال���زي���ارات 
تواجهنا  حيث  وامل�����ض��اري��ع,  لل�ضركات 
���ض��ع��وب��ات ع�����دة. وم����ع ذل����ك ن��ح��اول 
زي���ادة ع��دد ال��زي��ارات يف ه��ذا الف�ضل 
اإلى ع�ضرين زيارة, وقد حققنا خالل 

الف�ضل املا�ضي 15 زيارة ميدانية.
امل����ا�����ض����ي ف��ق��د  ال�����ع�����ام  اأم���������ا يف 
للم�ضانع  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارة   15 ن��ف��ذن��ا 
وال�ضركات. وهذا العام نتوقع اأن يبلغ 
ع���دد ال���زي���ارات اأك����رث م��ن 20 زي����ارة, 
ت��ل��ب��ي��ة ل���رغ���ب���ات ال���ط���الب وجت���وي���دا 
ل���ل���م���خ���رج���ات, ح���ي���ث ي���ع���د ب���رن���ام���ج 
ج��زءا  وامل��ي��دان��ي��ة  العلمية  ال���زي���ارات 
للم�ضاريع  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ن 

وال�ضركات. 

كيف تنظرون الإقبال الطالب 
على الدورات التدريبية؟ 

ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة, وج���دن���ا رغ��ب��ة 
هذا  وخ��الل  اإقامتها  يف  الطالب  من 
الف�ضل فقط �ضنقيم 48 دورة تدريبية 
متنوعة, بن دورات فنية متخ�ض�ضة  
ودورات تعنى بتطوير املهارات العامة, 

ويحتاج اإليها املهند�س.
ابتعثنا  امل��ا���ض��ي  ال���ع���ام  ف���خ���الل 

ع��������دداً م����ن ال�����ط�����الب, ح���ي���ث ج���رى 
التن�ضيق لربنامج تدريبي ل�25 طالبا 
وف���ق معاير  امل��ت��ح��دة,  ال���والي���ات  يف 
ب��دع��م ومتابعة  و���ض��ري��ح��ة,  وا���ض��ح��ة 
وم��واف��ق��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة, يف 
اأف�ضل جامعات العامل يف  واح��دة من 

الهند�ضة )جامعة بوردو(.
 وق����د ا���ض��ت��غ��رق ال��ت��ن�����ض��ي��ق ف��رتة 
ط��وي��ل��ة ق��ب��ل ���ض��ف��ر ال��ط��الب ب��رف��ق��ة, 
ال��ك��ل��ي��ة,  م�����ض��ف��ر وك��ي��ل  اآل  د. حم��م��د 

وا�ضتمر الربنامج �ضتة اأ�ضابيع. 

ما اأبرز جماالت الدورات 
التدريبية وماهي معايري

تر�شيح الطالب لها؟
ع��م��وم��اً,  ال��ه��ن��د���ض��ة  ي�ضمل  ال��ت��دري��ب 
وال��ت��خ�����ض�����س, ك��م��ا ي�����ض��م��ل م���ه���ارات 
ال��ه��ن��د���ض��ة ال���ع���ام���ة وال��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة, 
امل�ضكالت  وحتليل  النقدي  والتفكر 
وزي�����ارة م�ضانع  وامل���ع���ق���دة,  ال�����ض��ع��ب��ة 
دورات  ع��ن  ف�ضال  و���ض��رك��ات,  �ضخمة 

اللغة االإجنليزية.
ال��ط��الب فيتم وفق  ابتعاث  اأم��ا   
م��ع��اي��ر م��ه��م��ة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل��ع��دل 
الرتاكمي واختبار اللغة, اأ�ضهمت كلية 

ذلك.  يف  م�ضكورة  والرتجمة  اللغات 
واأن يكون الطالب قد اأنهى اأكرث من 

100 �ضاعة درا�ضية.

كلمة توجهها لطالب الهند�شة؟
اأعانكم  اأول��ه��ا:  ث��اث نقاط م��وج��زة: 
اهلل. تعترب الهند�ضة اأ�ضعب تخ�ض�س 
اجلامعية  التخ�ض�ضات  جميع  ب��ن 
على االإطالق, هذه لي�ضت وجهة نظر 
عناء  غ��وغ��ل  �ضيكفيكم  حقيقة,  اإمن���ا 
ال�ضغط  م��ن  عليكم  وي��ق��ع  اإث��ب��ات��ه��ا. 
واجلهد ماال يقع على غركم, ونحن 
ق�ضرة:  ق�ضة  ث��ان��ي��ه��ا,  ذل���ك.  ن��ق��در 
اأث����ن����اء درا����ض���ت���ي ال����دك����ت����وراه ك����ان يف 
اأح��ده��م��ا  زم��ي��الن,  امل�����ض��رتك  مكتبنا 
دائ�����م ال��ت�����ض��ج��ر م��ت��ن��ك��د احل������ال, كل 
الكثر,  بقي  ان��ت��ه,  مل  يتوج�س,  ي��وم 
امل����و�����ض����وع ����ض���ع���ب وم�����������وؤرق, ي��دخ��ل 
اأنهكه همه  ويخرج من املكتب عبو�ضا 
نيجري  واالآخ�����ر  ه���و.  �ضنعه  ال���ذي 
���ض��اح��ك��ا  اإال  راأي����ت����ه  م����ا  اجل���ن�������ض���ي���ة, 
بروؤيته  ت�ضعد  ب��ال��درا���ض��ة,  م�ضتمتعا 

وتتنكد بروؤية االآخر.
على  ح�ضال  كالهما  النهاية  يف 
درجة الدكتوراه؛ لكن االأول ق�ضى 4 

يف الكلية,  ومت ت�ضميم اخلطط وهي 
االآن يف مرحلة االإجراءات.

هل ت�شعون اعتبارا لواقع
�شوق العمل ومتطلباته؟

يف ك����ل ف�������ض���ل ن����ح����اول زي��������ادة ع���دد 
والربط  الكلية,  يف  العلمية  االأبحاث 
خ��الل  م��ن  والتطبيق  ال��ن��ظ��ري��ة  ب��ن 
وال�ضركات  امل�ضانع  زي����ارات  ب��رن��ام��ج 
وامل�����ض��اري��ع, وزي�����ادة اأع�����داد ال�����دورات 
التي ت�ضقل مهارات الطالب وخا�ضة 

اخلريجن.
فمثال العام املا�ضي كان جمموع 
الدورات التي قدمتها الكلية لطالبها 
32 دورة, بينما هذا العام قدمت الكية 

يف الف�ضل االأول 24 دورة.
املا�ضي  االأ�ضبوع  الكلية  واأعلنت 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين ب��رن��ام��ج 
 48 وي�ضمل  الثاين,  للف�ضل  ال���دورات 
العام,  دورة يف هذا   72 دورة مبجموع 
بالت�ضجيل  ال��ط��الب  اهتمام  ونلحظ 
يف ال��دورات, ويتم حجز كامل املقاعد 
املتاحة لكل دورة يف نف�س يوم االإعالن 

عنها.  
ب���رن���ام���ج  ال���ك���ل���ي���ة  ون����ط����ب����ق يف 

مشهور العمري
 

باجلامعة  الهند�ضة  كلية  عميد  اأك��د 
د. اإبراهيم بن اإدري�س فلقي اأن الكلية  
بخطى  اأهدافها  حتقيق  نحو  مت�ضي 
حثيثة م�ضرا اإلى احلراك التطويري 
العملية  ���ض��ر  ي��ط��ال  ال����ذي  امل�ضتمر 
االأكادميية, وقال يف حواره مع »اآفاق« 
جميع  وم��راج��ع��ة  ت�ضميم  اإع�����ادة  اإن 
الربامج  وخطط  التعليمية  اخلطط 
ال��ق��ائ��م��ة مت��ث��ل اأه���م واأب����رز االأه����داف 

التي ت�ضعى الكلية اإلى حتقيقها.
واعترب د. فلقي برنامج الزيارات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ي���دان���ي���ة ال���ت���ي حت��ر���س 
ال���ك���ل���ي���ة ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ج�������زءا م��ن 
يف  اأ�ضهمت  التي  التعليمية   العملية 

تطوير االأداء وحت�ضن املخرجات:  

حدثنا عن التطور العملي
يف كلية الهند�شة؟

االجت��اه  يف  ت�ضر  الكلية  ب���اأن  اأع��ت��ق��د 
تطور  عملية  حتقيق  نحو  ال�ضحيح 
م�ضتدامة يف �ضر العملية االأكادميية, 
وم�����ن م����زاي����ا االع���ت���م���اد االأك����ادمي����ي 
وي�ضعنا  موقعنا  ي��ح��دد  اأن���ه  ال���دويل 
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حوار

�ضنوات مهموما, بينما الثاين ق�ضاها 
�ضعيدا م�ضتمتعا.

ف��ك��ن م��ث��ل زم��ي��ل��ي ال��ن��ي��ج��ري, 
ولتكن �ضنوات اجلامعة اخلم�س, بن 

اجلد واملثابرة واال�ضتمتاع.
التعا�ضة  اأو  ال�����ض��ع��ادة  اأن  وت��ذك��ر 
تنبع من داخلك مهما كانت الظروف 

املحيطة.
رمبا  وحتملونا,  اأع��ذرون��ا  ثالثا: 
ت�����ض��اي��ق��ك��م ب��ع�����س ال�����ق�����رارات, ففي 
وقرار  همنا,  العامة  امل�ضلحة  كليتنا, 
ال��ي��وم ال��ذي ال ت��رى معنى ل��ه نطلب 
كليتك  م�ضلحة  الأج��ل  حتمله؛  منك 

يف امل�ضتقبل. 

كيف تقيم اأو�شاع
الكادر ال�شعودي بالكلية؟

اع��ت��ق��د اأن ط��الب��ن��ا ج��ي��دون اإج��م��اال, 
�ضعوبات  من  يعاين  احل��ايل  واجليل 
ت�����ض��ت��ت��ي��ة, ورغ�����م امل��ل��ه��ي��ات امل���وج���ودة 
ال�ضعب  م��ن  �ضار  ال�ضباب,  ج��ل  عند 
التحكم يف الوقت, وهذه م�ضكلة عاملية 
وطالبنا جيدون, ولكنهم يعانون من 
واأحيانا  وحجمها  امل��ق��ررات  �ضعوبات 
م���ن ت����دين م�����ض��ت��وى ب��ع�����س اأع�����ض��اء 
ن�ضتبدل غر  ونحن  التدري�س.  هيئة 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  اجليدين من 
الإمكانياتنا, ويف  وفقا  اأكفاء,  باأع�ضاء 
ه���ذا االإط�����ار مت ت��وظ��ي��ف اأك��ادمي��ي��ن 

�ضنوات  االأرب���ع  خ��الل  ك��رث  �ضعودين 
املا�ضية, رمبا جتاوز ما مت توظيفهم 
يف اململكة, رغم عدم تلبية كل طلبات 
ال���ت���وظ���ي���ف ال���ت���ي ت��رف��ع��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة؛ 
لرتباط ذلك باأعداد وظائف حمددة 

من جهات خارج اجلامعة.
وح����ال����ي����ا ي����وج����د ب���ال���ك���ل���ي���ة 56 
الغالبية  ي�ضكلون  �ضعودي,  اأك��ادمي��ي 
 30 الكلية, منهم  الأكادمييي  العظمى 
 20 و  الدكتوراه,  لدرا�ضة   10 مبتعثا, 

لدرا�ضة املاج�ضتر.  

ماهي الو�شائل التي تتوا�شل بها 
الكلية مع الطالب؟

بداية  يف  بالطالب  ف�ضليا  لقاء  ننظم 
ال���ف�������ض���ل, ن��ل��ت��ق��ي ب���ال���ط���الب اجل����دد 
ال��ق��ادم��ن م���ن ال�����ض��ن��ة ال��ت��ح�����ض��ري��ة. 
ويف ن��ه��اي��ة ال��ف�����ض��ل ن��ل��ت��ق��ي ب��ال��ط��الب 
كل  يف  الكلية  تنظم  حيث  املتخرجن, 
االأول يف  ال��ط��الب,  م��ع  ل��ق��ائ��ن  ف�ضل 
امل�ضتجدين  الطالب  الف�ضل مع  بداية 
ال�ضنة االأول�����ى, وال��ث��اين  ان��ه��وا  ال��ذي��ن 

اثناء الف�ضل مع كل الطالب. 
اأن  الكلية  راأت  املا�ضي  الف�ضل  يف 
ي��ت��م ت�����ض��م��ي��م ب��رن��ام��ج ل��ق��اء ال��ط��الب 
جلميع  واأر�ضلت  اأنف�ضهم,  الطالب  من 
ال�����ط�����الب ا����ض���ت���ب���ي���ان ي�����ح�����ددون ف��ي��ه 
ال��ف��ق��رات ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون��ه��ا يف ال��ل��ق��اء, 

وكانت امل�ضاركة كبرة, واختار الغالبية 
اأن ي��ت��م اإج����راء ح���وار م��ع رائ���د اأع��م��ال 
القطاع  يف  ناجحة  جتربة  له  مهند�س 
حوار  جل�ضة  طلبوا  وكذلك  الهند�ضي, 
للمهند�ضن,  الوظيفية  الفر�س  حول 
االأ���ض��ات��ذة,  م��ن  جمموعة  فيها  ���ض��ارك 
وامل�ضابقة  امل��ف��ت��وح,  اللقاء  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة 
الطلبات  جميع  تلبية  ومت  واجل��وائ��ز. 
وظ��ه��ر ال��ل��ق��اء ب�����ض��ورة اأج���م���ل واأك����رث 
ال�ضابقة,  وذل��ك  ال��ل��ق��اءات  ف��ائ��دة م��ن 

نتيجة اأفكار طالبنا.  
يلفت  دائ���م���ا  ال���ل���ق���اءات  ه����ذه  ويف 
ال����ط����الب ان���ت���ب���اه���ن���ا الأم��������ور مل ت��ك��ن 
معلومة لنا ون�ضتفيد من اقرتاحاتهم.  

اأع�ضاء  بجميع  االت�ضال  بيانات  اأي�ضاً 
على  متاحة  الكلية  يف  التدري�س  هيئة 

موقع الكلية.
اإ����ض���اف���ة اإل������ى ذل�����ك ف������اإن ال��ك��ل��ي��ة 
ت��ت��وا���ض��ل وجت���ي���ب ع��ل��ى ا���ض��ت��ف�����ض��ارات 
ال��ط��الب م��ن خ��الل معرفها يف تويرت  

والربيد االإلكرتوين.
وقامت الكلية منذ �ضنتن بنمذجة 
االأك��ادمي��ي  االإر����ض���اد  جميع م��ع��ام��الت 
واحل�����رك�����ات االأك����ادمي����ي����ة وم�������ض���اري���ع 
واإتاحتها  ال�ضيفي  والتدريب  التخرج 
اإلى  اإ�ضافة  االإل��ك��رتوين,  موقعها  على 

اللوائح واالأنظمة التي تهم الطالب. 

كيف تقّيم م�شاريع التخرج؟
م�ضتواها  يتح�ضن  ال��ت��خ��رج  م�����ض��اري��ع 
اإث���رع���ام. وه��ن��اك عينة م��ن تلك  ع��ام��ا 
يف  مطبقة  نراها  اأن  ت�ضتحق  امل�ضاريع 
حقيقية  م�ضكالت  ملعاجلتها  ال�����ض��وق؛ 
هند�ضية  م�ضاريع  اإل��ى  تتحول  قائمة, 

ناجحة.
ل���ذل���ك ت��خ�����ض�����س ال��ك��ل��ي��ة يف كل 
على  وي�ضتمل  للمهند�س,  يوما  ف�ضل 
عر�س مل�ضاريع التخرج, وركن لالإر�ضاد 
ال��وظ��ي��ف��ي وج���ن���اح ل��ت��ج��وي��د ال�����ض��رة 
ال���ذات���ي���ة, وج���ن���اح الإج�������راء امل��ق��اب��الت 

ال�ضخ�ضية. 

كلمة اأخرية؟
اأرج�����و ل��ه��م ج��م��ع��ي��ا ال��ت��وف��ي��ق وخ��ا���ض��ة 
التخ�ض�ضات,  اأ�ضعب  الهند�ضة,  طالب 
تتطلب  حيث  اجلامعي,  امل�ضتوى  على 
ج����ه����دا ووق�����ت�����ا ك����ب����ري����ن, ح���ت���ى ي��ت��م 

ا�ضتيعاب املادة.
يق�ضيها  ال��ت��ي  ���ض��ن��وات  واخل��م�����س 
ال���ط���ال���ب يف ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ض��ة ت�����ض��ك��ل 
م�����ض��ت��ق��ب��ل��ه وم�������ض���ره ب�����ض��ك��ل ك��ب��ر. 
م���ع���دالت���ه, م�����ض��ت��وى ا���ض��ت��ي��ع��اب��ه حت��دد 
امل�ضتوى  وع��ل��ى  املهني  م�ضتقبله  �ضكل 

االأكادميي.
وعليهم اأن ي�ضتفيدوا من م�ضتوى 
الدرا�ضة  بن  اجلمع  يف  البكالوريو�س 
لكي  ي��ب��ذل��وا ج��ه��داً  واأن  واال���ض��ت��م��ت��اع, 
اجلد  بن  جتمع  جميلة  حياة  يعي�ضوا 

والرتفيه.
واأمت����ن����ى م���ن ال���ط���الب االرت���ق���اء 
نتفاعل  ونحن  ومبادراتهم,  باأفكارهم 
م��ع��ه��ا؛ الأن���ه���ا ت��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 
نرحب  م��ب��ادرة  واأي����ة  ودع��م��ه��ا.  الكلية 
مل��ب��ادرات  تطبيقاً  �ضنطلق  وقريبا  بها, 
وبن  بينا  التوا�ضل  وو�ضائل  الطالب. 
�ضبكات  ع��ل��ى  ���ض��واء  مفتوحة  ال��ط��الب 
باحل�ضور  اأو  االج��ت��م��اع��ي,  ال��ت��وا���ض��ل 

للكلية وغرها من الو�ضائل.
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أكاديميا

د. فهد الشهري:
برنامج اللغة اإلنجليزية 

ركيزة وسالح لطالب
السنة التحضيرية

يف حذثه ل� »اآفاق«, ا�ضتعار من�ضق برنامج 
اللغة االإجنليزية بكلية املجتمع, الدكتور 
فهد ال�ضهري مبا قاله امل�ضرف العام على 
الربامج امل�ضرتكة عرب مداخلة يف القناة 
ال�ضعودية الثقافية, م�ضبها برنامج اللغة 
وال�ضالح  االأ�ضا�ضية  بالركيزة  االإجنليزية 
االأ�ضا�ضي للطالب يف ال�ضنة التح�ضرية؛ 
ن��ظ��را الم���ت���داد اأه��م��ي��ت��ه ل��ل��ط��ال��ب ط��وال 
درا�ضته اجلامعية, وما بعد ذلك يف �ضوق 

العمل.

حدثنا بداية عن الق�شم
وبرنامج اللغة االإجنليزية؟

ب��رن��ام��ج ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة ه��و برنامج 
كاأحد  وال��رتج��م��ة,  اللغات  كلية  تطرحه 
الربامج  الإدارة  التابعة  املتعددة  الربامج 
وال����ذي يعمل على  امل��خ��ت��ل��ف��ة,  امل�����ض��رتك��ة 
تعلم  م��ه��ارات  واإك�ضابهم  الطالب  تهيئة 

ا�ضتعدادهم  و�ضمان  االإجن��ل��ي��زي��ة,  اللغة 
التام الإكمال م�ضرتهم اجلامعية.

على  ال��ع��ام  امل�ضرف  �ضعادة  ق��ال  كما 
الربامج امل�ضرتكة عرب مداخلة يف القناة 
عن  حديثها  ح���ول  الثقافية  ال�����ض��ع��ودي��ة 
اللغة  ب��رن��ام��ج  اإن  التح�ضرية:  ال�ضنة 
على  الطلبة  بتهيئة  ي��ق��وم  االإجن��ل��ي��زي��ة, 
من  اللغة  مهارات  جميع  واكت�ضاب  تعلم 
باإ�ضراف  وا�ضتماع,  وكتابة وحتدث  قراءة 
ن��خ��ب��ة م����ن م��ت��خ�����ض�����ض��ن وم��ت��ح��دث��ن 
�ضاعد  حيث  االإجنليزية,  باللغة  اأ�ضلين 
القطاع اخلا�س متمثال يف �ضركة اخلليج 
ما  ت��وف��ره��م,  على  والتعليم,  للتدريب 
ي��ت��ي��ح ل��ل��ط��ال��ب ف��ر���ض��ة مم��ار���ض��ة ال��ل��غ��ة 
واكت�ضابها باأجنح الطرق واأكرثها كفاءة.

كيف يواكب الق�شم التطورات
يف جمال تخ�ش�شه؟

لتطوير  الربنامج  ي�ضعى  م��ا  دائ��م��ا 
خم��رج��ات��ه م��ن خ���الل ال��ت��ق��ن��ي��ة, وي��وج��ه 
على  والطلبة  التدري�س  ط��اق��م  وي�ضجع 
ح����د �����ض����واء ب���االن���ت���ف���اع ب���ك���ل م����ا ت��ق��دم��ه 
تدري�س  يف  ت�ضهم  مم��ي��زات  م��ن  التقنية 
امل��ج��ال  ه���ذا  ي�ضعنا يف  ال��ل��غ��ة, وال  وت��ع��ل��م 
ذكر الكثر من االأمثلة, ولكن اأحدها هو 
االنتفاع مبا يف قنوات اليوتيوب املختلفة 
م����ن حم���ا����ض���رات ودرو���������س وم����وؤمت����رات 
مرئية و�ضوتية ت�ضاعد ب�ضكل كبر على 
مواكبة كل ما هو جديد يف جمال تدري�س 

وتعلم اللغة االإجنليزية.

ما دور الق�شم )الربنامج(
جتاه طالبه وخدمة املجتمع؟

ل��ل��ربام��ج امل�����ض��رتك��ة ع��م��وم��ا ول��ربن��ام��ج 
اخل�ضو�س,  وجه  على  االإجنليزية  اللغة 
خ��دم��ات ك��ب��رة, ن��ظ��راً الأه��م��ي��ت��ه, وك��رثة 

أقسام

عدد طالبه, التي تبداأ من تهيئة الطالب 
ع��ل��م��ي��ا ون��ف�����ض��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا ل��ل��م��رح��ل��ة 
اجل��ام��ع��ي��ة, ف����ور خ���روج���ه م���ن امل��رح��ل��ة 
ونقطة  الفا�ضلة,  املرحلة  تلك  الثانوية, 
ال��ت��ح��ول احل��ا���ض��م��ة يف ح��ي��اة ك��ل ط��ال��ب, 
كما يقوم الربنامج بالتعاون مع خمتلف 
اأ�ضا�ضية,  دورات  بعمل  امل�ضرتكة  الربامج 
ولقاءات خمتلفة بداية كل ف�ضل درا�ضي 
جديد, االأمر الذي يتطلب من القائمن 
روح  تتوافر فيهم  اأن  االأع��م��ال  ه��ذه  على 
واملعلومات  اال�ضتقبال  الرتحيب, وح�ضن 
ا�ضتف�ضارات  الكافية لالإجابة على جميع 
ما  ك��ل  يف  املختلفة  امل�ضتجدين  ال��ط��الب 
يتعلق باملناهج واملقررات واأنظمة ولوائح 

اجلامعة من حقوق وواجبات وغره.

هل يقيم الق�شم )الربنامج( 
دورات يف اللغة االإجنليزية 

للطالب؟
اإدارة  اإ�����ض����راف  ت��ع��ق��د حت���ت  ن���ع���م, ح��ي��ث 
الربامج امل�ضرتكة, دورة مطلع كل ف�ضل 
اللغة  درا�ضي جديد الأ�ض�س ومبادئ تعلم 
االإجن���ل���ي���زي���ة, وم����ا ق���د ي��ع��ي��ق اك��ت�����ض��اب��ه��ا 

وكيفية جتاوزه.
خم��ت��ل��ف��ة  دورات  اأي�������ض���ا  وه���ن���ال���ك 
الدرا�ضي, ولكن على وجه  الف�ضل  طوال 
م��ه��ارة  ت��ط��وي��ر  ف����اإن دورة  اخل�����ض��و���س, 
بالتعاون  الربنامج  ينظمها  التي  الكتابة 

والتعليم  ل��ل��ت��ط��وي��ر  اخل��ل��ي��ج  ���ض��رك��ة  م��ع 
والتي ي�ضتفيد منها مئات الطالب, االأمر 
ال����ذي ي��ع��ك�����س ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��رة ل��ل��دورة 
و�ضركة  ال��ربن��ام��ج  ب��ن  املثمر  وال��ت��ع��اون 
القطاع  وه��و  والتعليم  للتدريب  اخلليج 
اللغة  برنامج  جن��اح  يف  امل�ضارك  اخلا�س 

االجنليزية.

ما مدى التعاون بني برنامج
اللغة االإجنليزية واأق�شام

اللغة االإجنليزية
يف اجلامعات االأخرى؟

التعاون يكون من خالل درا�ضة تو�ضيف 
امل���ق���ررات واخل��ط��ط وامل��ن��اه��ج ال��درا���ض��ي��ة 
اإل��ي��ه  امل��خ��ت��ل��ف��ة, وم���ا يتطلع  وال��ت��ج��ارب 
ال�ضنوات  اإجن��ل��ي��زي��ة يف  ل��غ��ة  ب��رن��ام��ج  ك��ل 
اململكة؛  جامعات  مبختلف  التح�ضرية 
لتتم اال�ضتفادة من اخلربات املختلفة لكل 
الربنامج  تطوير  كيفية  وبحث  برنامج, 

ومواكبة كل ما هو حديث ونافع. 

تطلعاتكم امل�شتقبلية
لتطوير الق�شم؟

ل��ل��ربن��ام��ج ت��ط��ل��ع��ات ك���ب���رة وط��م��وح��ة, 
اأه���م���ه���ا حت����وي����ل ال����ق����اع����ات ال���درا����ض���ي���ة 
اإلى قاعات ذكية, حتتوي على  التقليدية 
جميع ما ميكن من خالله اي�ضال ر�ضالة 
عقبات  وتذليل  وا���ض��ح,  ب�ضكل  الربنامج 

من  واال���ض��ت��ف��ادة  االإجنليزية  اللغة  تعلم 
جميع امل�ضادر املرئية وال�ضوتية املمكنة. 

عن  البحث  الربنامج  يتبنى  كذلك 
كل ما ميكن تغيره وحتديثه يف املقررات 
ال���درا����ض���ي���ة, وط�����رق ت��دري�����ض��ه��ا وت��ق��ي��ي��م 
نظراً  احل��اج��ة,  على  بناء  عليها  الطالب 
حلركة عجلة التطور ال�ضريعة والنه�ضة 
العربية  اململكة  ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 

ال�ضعودية حتقيقاً الأهداف 2030. 

كلمة لطالب اللغة االإجنليزية 
بال�شنة التح�شريية؟

نود تذكرهم باأنهم اأبناء الربامج امل�ضرتكة, 
واإخ���وان���ن���ا يف امل�������ض���رة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة, وق����ادة 
امل�ضتقبل الذين نعول عليهم كثراً. ويتمنى 
درا�ضتهم  ياأخذوا  اأن  الطالب  الربنامج من 
اكت�ضاب  يف  ي�ضعوا  واأن  اجل���د,  حممل  على 
واأاّل  باجتهاد,  املختلفة  اجلامعية  امل��ه��ارات 
يكون اعتمادهم الكلي يف حت�ضيلهم العلمي 
على اأ�ضتاذ املقرر, فالطالب هو اجلزء االأكرب 
واحل��ل��ق��ة االأه�����م ل�����ض��م��ان ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م, 
وحت�ضن خمرجاته االأكادميية, وحتقيق كل 
ما ي�ضبو له م�ضتقبال, واأن يتح�ض�س اأهمية 
االعتماد  دون  لنف�ضه  يقدمه  اأن  ميكن  م��ا 
ع��ل��ى ال���غ���ر م���ن خ����الل ال��ب��ح��ث وال���ق���راءة 
ما  ومتابعة  واالط���الع  والت�ضفح  امل�ضتمرة, 
وتعليمات  ن�����ض��ائ��ح  م��ن  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��دم��ه 

هامة ت�ضمن له م�ضتقبال م�ضّرفا. 
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منال األمين

بكلية  االإ�ضالمية  الدرا�ضات  ق�ضم  اأن�ضئ 
ع��ام  ب��ظ��ه��ران اجل��ن��وب  واالآداب   ال��ع��ل��وم 
1423ه���, وكان عدد الطالبات اآن��ذاك 124 
طالبة. وقد تخرج من الق�ضم  12 دفعة,  
وي�ضم الق�ضم 24 ع�ضو هيئة تدري�س,  22 
منهم من الكادر الن�ضائي, و2 من الكادر 
الق�ضم  ع��دد طالبات  يبلغ  كما  ال��رج��ايل, 

حالياً  492 طالبة.

احتجاجات القسم
وح�ضب رئي�ضة الق�ضم الدكتورة اإخال�س 
اأج��ه��زة؛  اإل��ى  بحاجة  الق�ضم  ف��اإن  بابكر, 
اإلى  اأعماله وخطاباته, باالإ�ضافة  الإجناز 
لعدم  ن��ظ��را  االإن���رتن���ت  ل�ضبكة  احل��اج��ة 

توفرها يف املبنى.
ي���واك���ب  اأن  اإل������ى  ن��ط��م��ح  وق����ال����ت: 
الع�ضر وفقا لل�ضوابط  الق�ضم متطلبات 
الطالبات  مب�ضتوى  واالرت��ق��اء  ال�ضرعية 

الديني والعلمي واالأكادميي. 
اأن ل��ل��ق�����ض��م م�����ض��ارك��ات ع���دة,  ع��ل��م��ا 
م��ن��ه��ا م�����ض��ارك��ت��ه ب��االأن�����ض��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
مبختلف اأنواعها, مثل االإر�ضاد الطالبي, 
اأن  كما  وال���دورات,   الثقافية,  وامل�ضابقات 
للق�ضم م�ضاركات يف تنفيذ برامج اجلودة. 

الرؤية
الكوادر  بناء  الريادة والتميز يف   •
املوؤهلة �ضرعا وفق منهج يجمع بن 
الع�ضر  وم�ضتجدات  الدين  ثوابت 

يف جمال الدرا�ضات اال�ضالمية. 
م�ضتمدة  و���ض��ط��ي��ة  روؤي�����ة  ب���ن���اء   •
علماء  واإجماع  وال�ضنة  الكتاب  من 

االمة. 
• حت��ق��ي��ق اجل�������ودة االأك����ادمي����ي����ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن خ����الل ال���ربام���ج 
واخل�����ط�����ط وامل�����ن�����اه�����ج ال��ع��ل��م��ي��ة 

امل�ضتمدة من ر�ضالة االإ�ضالم. 
• اإعداد الطالبات املوؤهالت للعمل 
يف املجاالت املختلفة التي يتطلبها 
����ض���وق ال��ع��م��ل وخ���ا����ض���ة يف جم��ال 

ال�ضريعة االإ�ضالمية. 

• درا����ض���ة امل�����ض��اك��ل االج��ت��م��اع��ي��ة 
وت�������ق�������دمي احل�������ل�������ول ال���ع���ل���م���ي���ة 

وال�ضرعية لها.
• اإعداد الطالبة علمياً وثقافياً يف 

الدرا�ضات اال�ضالمية.   

الرسالة
جم����ال  يف  ال����ت����م����ي����ز  اإظ�������ه�������ار   •
ال�����درا������ض�����ات اال����ض���الم���ي���ة ���ض��م��ن 
م�ضارات عملية وكفاءات متميزة يف 

جمال ال�ضريعة وعلومها.
التعليمية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي   •
اخل���ا����ض���ة ب���ال���ع���ل���وم االإ����ض���الم���ي���ة 
واخلريجن  للطالبات  والثقافية 

من ق�ضم الدرا�ضات االإ�ضالمية.
بالعطاء  اإع��داد كفاءات متميزة   •

ل���الإ����ض���ه���ام يف خ��دم��ة  واالإب������������داع 
املجتمع. 

ال���ف���ك���ري���ة  ت��ن�����ض��ي��ط احل�����رك�����ة   •
اأه��م  ودرا���ض��ة  والتقنية  والثقافية 
الق�ضايا يف �ضوء الفكر االإ�ضالمي.

• ت��ر���ض��ي��خ ال���ه���وي���ة االإ���ض��الم��ي��ة 
وت��ع��زي��ز روح االن��ت��م��اء ال��دي��ن��ي يف 

نفو�س الطالبات.

األهداف
• ت��خ��ري��ج ���ض��خ�����ض��ي��ة اإ���ض��الم��ي��ة 
مب�ضرة يف دينها واعية بح�ضارتها 
توثيق  م��ع  الع�ضر  بثقافة  وملمة 
���ض��ل��ة ال��ط��ال��ب ب���ال���ق���راآن ال��ك��رمي 

حفظا وجتويدا.
ال���ث���ق���اف���ة  ن�������ض���ر  يف  اال�����ض����ه����ام   •

قسم الدراسات اإلسالمية بظهران الجنوب..
16عاما من تأهيل وإعداد الطالبات 

في العلوم الشرعية

االإ���ض��الم��ي��ة ال�����ض��م��ح��ة امل�����ض��ت��م��دة 
م����ن ال������ق������راآن ال����ك����رمي وال�����ض��ن��ة 

ال�ضحيحة.
• غر�س االأ�ض�س العلمية والعقدية 
طالبات  يف  واالأخالقية  والفقهية 

الق�ضم.
• ت��ك��وي��ن ال�����ض��خ�����ض��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل��ل��ت��زم��ة وامل��ت��م��ي��زة يف ال��درا���ض��ات 
اال���ض��الم��ي��ة وال�����ض��احل��ة يف ب��ن��اء 

املجتمعات.
• اإع��������داد ال���ب���ح���وث وال���ر����ض���ائ���ل 
خدمة  اإل���ى  ت��ه��دف  ال��ت��ي  العلمية 

االإ�ضالم وامل�ضلمن.
• االرت����ق����اء مب�����ض��ت��وى ال��ط��ال��ب��ة 
الفكرية  مهاراتها  بتنمية  العلمي 

والبحثية.

الحكم الشرعي.. خطاب اهلل المتعلق بأفعال المكلفين
ي��ع��رف ع��ل��م��اء اأ����ض���ول ال��ف��ق��ه, احل��ك��م 
تعالى,  اهلل  )خ��ط��اب  ب���اأن���ه:  ال�����ض��رع��ي 
اأو  اق��ت�����ض��اًء  امل��ك��ل��ف��ن,  ب��اأف��ع��ال  املتعلق 
تخيرا اأو و�ضعا(, مبعنى: ما اقت�ضى 
ال��ت��خ��ي��ر  اأو  ت���رك���ه,  اأو  ف��ع��ل��ه  ال�����ض��رع 
ب���ن ال��ف��ع��ل وال�����رتك, وه����و: االأح���ك���ام 
التكليف  خطاب  اأق�ضام  وفق  التكليفية 
واالأحكام الو�ضعية يف خطاب الو�ضع. 

 وي��ن��ق�����ض��م احل��ك��م ال�����ض��رع��ي عند 
ع��ل��م��اء اأ���ض��ول ال��ف��ق��ه االإ���ض��الم��ي اإل��ى 

ق�ضمن: و�ضعي وتكليفي. 
واحل��ك��م ال��و���ض��ع��ي ه���و: ك��ل حكم 
ي�ضرع و�ضعا معينا يكون له تاأثر غر 

+ 
ق

فا
آ

االإن�����ض��ان.  واحل��ك��م  ���ض��ل��وك  مبا�ضر يف 
املتعلق  ال�ضرعي  احلكم  ه��و  التكليفي 
ب���اأف���ع���ال االإن�������ض���ان وامل����وج����ه ل�����ض��ل��وك��ه 
م��ب��ا���ض��رة يف خم��ت��ل��ف ج���وان���ب ح��ي��ات��ه 

ال�ضخ�ضية والعبادية واالجتماعية. 
 واالأحكام التكليفية يف علم اأ�ضول 
التكليف  اأح��ك��ام  ه��ي  االإ���ض��الم��ي  الفقه 
ال�����ض��رع��ي��ة, امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ك��ل��ف, وه���ي: 
امل�ضتفادة من خطاب التكليف ال�ضرعي 
مبا يقت�ضي: فعل املكلف, اأو الرتك اأو 
التخير با�ضتواء الفعل والرتك, فهذه 
ثالثة اأق�ضام يتفرع منها خم�ضة اأحكام 
اأ�ضا�ضية هي االأحكام التكليفية, وتتفرع 

ه����ذه االأح����ك����ام اخل��م�����ض��ة اإل�����ى اأق�����ض��ام 
فرعية باعتبارات اأخرى.

شروط التكليف
به. كلف  مبا  املكلف  • علم 

• القدرة على فهم خطاب ال�ضرع.
اجلنون. عدم  مبعنى:  • العقل 

• التمييز.
اإل��ى  »ال��و���ض��ول  وه���و:  • ال��ب��ل��وغ 
ح��د ال��ت��ك��ل��ي��ف« ب���اإح���دى ع��الم��ات 

البلوغ.
ما  على  وال��ق��درة  اال�ضتطاعة   •

كلف به.

أقسام

االإكراه. • االختيار مبعنى: عدم 

األحكام التكليفية
الخمسة

اإما الفعل  يقت�ضي  • ما 
وه����و:  االإل���������زام  ���ض��ب��ي��ل  • ع���ل���ى 

الفر�س
املندوب وهو:  اإلزام  • بغر 

على  اإم���ا  ال���رتك  يقت�ضي  م��ا   •
اأو  االإل����زام وه���و: احل����رام؛  �ضبيل 

بغر اإلزام وهو: املكروه.
• ما يقت�ضي التخير بن الفعل 

والرتك وهو: املباح. 

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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ترفض »جندرة« الشعر والمشاعر.. 
د. هاجر: الشعر يمثل جزءا 
أصيال في التكوين الثقافي 

للمرأة العربية
اأهما اجلائزة  نلت ع��ددا من اجل��وائ��ز, 
م�ضابقة  يف  الف�ضيح  ال�ضعر  يف  االأول��ى 
االآداب  ل���رع���اي���ة  ال���ق���وم���ي  امل���ج���ل�������س 
والفنون عام 1990, واجلائزة االأولى يف 
لالإبداع  البجراوية  مهرجان  م�ضابقة 
م�ضتوى  على  امل��ق��ام  ال��ع��رب��ي  الن�ضائي 
الوطن العربي, و�ضاركت فيه �ضاعرات 
ال��ع��رب��ي  ال����وط����ن  دول  م����ن خم��ت��ل��ف 
2005م. كما ح��زت اجل��ائ��زة االأول���ى يف 
اأقامته  ال��ذي  ال��ق��وايف  �ضحر  مهرجان 
منظمة اأروقة لالآداب والفنون يف العام 

.2010

كيف تقّيمني حب
املراأة العربية لل�شعر؟

وامل�ضاعر,  ال�ضعر  جندرة  اأك��ره  حقيقة 
العربي  االإن�ضان  اأقول حب  اأن  واأف�ضل 
ل��ل�����ض��ع��ر, ه���و ب���ال ���ض��ك ح��ال��ة خ��ا���ض��ة, 
بال�ضعر  متلب�ضة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  الأن 
وملتب�ضة به, وقد روي عن النبي �ضلى 
ترتك  ل��ن  ال��ع��رب  اأن  و�ضلم  عليه  اهلل 

ال�ضعر حتى ترتك االإبل احلنن.

هل املراأة العربية مثقفة �شعريا؟
امل������راأة ال��ع��رب��ي��ة م��ث��ق��ف��ة ���ض��ع��ري��ا؛ الأن 
وثقافتها  ت��ك��وي��ن��ه��ا  م���ن  ج���زء  ال�����ض��ع��ر 
املكتبات  ثقافة  هنا  اأعني  وال  االأول��ي��ة, 
ث��ق��اف��ة  ال�����در������س وال ح���ت���ى  وق�����اع�����ات 
الو�ضائط االإعالمية؛ بل ثقافة التلقي 
يف  ���ض��ع��راً  يتنف�س  جمتمع  يف  ال��ي��وم��ي 
امل�ضتوى  وعلى  العربية.  االأ�ضقاع  كل 
كّن  وخاالتي  جداتي  ف��اإن  ال�ضخ�ضي,  

�ضاعرات.

وهل للطالبة يف اجلامعة
نظرة نقدية لل�شعر؟

ال���ف���ت���ي���ات يف ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د ال 
ي���خ���رج���ن ع�����ن ال���ت���و����ض���ي���ف اأع��������اله. 
وثقافتهن,  تكوينهن  من  ج��زء  ال�ضعر 

كريمة سالم 

و���ض��ف��ت اأ����ض���ت���اذة  ال��ب��الغ��ة  امل�����ض��اع��دة 
ب��ك��ل��ي��ة االآداب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��ق�����ض��م 
وال���ع���ل���وم مب��ح��اي��ل ال���دك���ت���ورة ه��اج��ر 
مثقفة  باأنها  العربية  امل���راأة   �ضليمان, 
وتقر�س ال�ضعر بامتياز. وقالت خالل 
احل���وار ال��ذي اأج��رت��ه معها »اآف����اق« اأن 
ه��و بال  لل�ضعر,  العربي  االإن�����ض��ان  ح��ب 
���ض��ك ح���ال���ة خ��ا���ض��ة, جل��ه��ة اأن ال��ل��غ��ة 

العربية متلب�ضة بال�ضعر وملتب�ضة به.

عرفينا بنف�شك
ومباذا متيزت درا�شتك العليا؟

اأن������ا ه���اج���ر ���ض��ل��ي��م��ان ط����ه,ع����رف����ت يف 
در�ضت  واإعالمية, وقد  ك�ضاعرة  وطني 
بجامعة  االآداب  كلية  يف  العربية  اللغة 
اخلرطوم العريقة,  ودخلت هذه الكلية 
ع��ن رغ��ب��ة يف  درا���ض��ة ال��ل��غ��ة؛ بالرغم 
ا�ضتنكروا  املدر�ضة,  اأ�ضاتذتي يف  اأن  من 
رغبتي ه��ذه؛ الأن��ن��ي كنت االأول���ى على 
اأدر���س  اأن  يل  يتوقعون  وكانوا  املدر�ضة 

الطب اأو الهند�ضة.

وماذا عن م�شريتك االأكادميية؟
در�����ض����ت امل���اج�������ض���ت���ر وال�����دك�����ت�����وراه يف 
املاج�ضتر  ف��ف��ي  خم��ت��ل��ف��ن.  جم��ال��ن 
ت���ن���اول���ت م���و����ض���وع���ا ن���ح���وي���ا. اأم������ا يف 
وكان  بالغيا,  البحث  فكان  الدكتوراه 
اجل��ام��ع ب��ن ال��درا���ض��ت��ن ه��و ال��ق��راآن 

الكرمي.

ما املن�شورات اخلا�شة بك؟
لدي ديوان �ضعر مطبوع بعنوان »بع�س 
ال���ن���دى وال����ن����ار«, ف�����ض��ال ع���ن ع�����ض��رات 

اأعمدة الراأي يف �ضحف �ضودانية.

واجلوائز التي حزتيها
خالل م�شريتك ال�شعرية؟

وت��ف��اع��ل��ه��ن م���ع ال�����ض��ع��ر ك��م��ا راأي���ت���ه يف 
ذوق  عن  ينّم  الكلية  يف  املحافل  بع�س 
وتفر�س نقدي يف ما ي�ضمعنه من �ضعر. 
الف�ضيح  ال�ضعر  مع  التفاعل  ك��ان  واإن 

اأقل بالطبع.

ماهي اأهمية النقد االأدبي
يف درا�شة ال�شعر؟

 ال��ن��ق��د م��ن اأق����دم ف��ن��ون ال��ع��رب, لعله 
ولد مع �ضعرهم يف يوم واحد, فما روي 
ق�ض�س  معه  وروي���ت  اإاّل  ال��ع��رب,  �ضعر 
مبناأى  االأدب  يزدهر  وال  اإي��اه,  نقدهم 

عن ازدهار نقده.

هل تن�شحني باإدراج ق�شم خا�ص 
بال�شعر العربي ونقده؟ 

والنقد  االأدب  درا���ض��ة  ت��ك��ون  اأن  اأواف���ق 
مالزمة لدرا�ضة االأفرع االأخرى للغة؛ 

الأن اللغة كل ال يتجزاأ.

ماذا قلت يف مدح الر�شول
�شلى اهلل عليه و�شلم؟

كانت   1990 ع��ام  بها  ف��زت  ج��ائ��زة  اأول 
اهلل  �ضلى  النبي  م��ن��اج��اة  يف  بق�ضيدة 

عليه و�ضلم.

وماذا قلت يف مدح اململكة 
العربية ال�شعودية؟

قلت ق�ضيدة, العام املا�ضي يف احتفالية 
اجل���ام���ع���ة ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي, ول��ك��ن��ه��ا 

لالأ�ضف �ضاعت مني.

اأهم م�شاركاتك االأدبية؟
بال�ضارقة  االأدب�����ي  ال���ن���ادي  يف  ���ض��ارك��ت 
اجل��زائ��ر  يف  ���ض��ارك��ت  ك��م��ا   .2006 �ضنة 
�ضمن برامج اجلزائر عا�ضمة الثقافة 
ال���ع���رب���ي���ة, ك���م���ا ����ض���ارك���ت يف ع�����ض��رات 
والربامج  وال�ضهرات  ال�ضعرية  الليايل 

التلفزيونية يف ال�ضودان.

هل تنوين خو�ص جتربة 
التاأليف؟

رمبا.. ومل ال.

من خالل عملك ما مدى حر�شك 
على دعم املواهب االأدبية؟

أساتذة

دع��م امل��واه��ب االأدب��ي��ة ه��و ال��ت��زام اأدب��ي 
اأكرث منه التزام مهني, وهو حق لهذه 
االأج����ي����ال اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ع��اين من 
امل��رب��ك��ة يف ع�ضر  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأو����ض���اع 
ال��ع��ومل��ة. اإن���ه واج��ب��ن��ا ون��رج��و م��ن اهلل 

تعالى اأن نوفق الأدائه. 

بطاقة
�ضليمان. هاجر  • د. 

يف  ال���ف���ل�������ض���ف���ة  دك������ت������وراه   •
البالغة من جامعة ال�ضودان 

للعلوم والتكنولوجيا.
من  النحو  يف  ماج�ضتر   •

جامعة اخلرطوم.
ال��ل��غ��ة  يف  ب���ك���ال���وري���و����س   •
ال������ع������رب������ي������ة م��������ن ج����ام����ع����ة 

اخلرطوم.
مقررات  تدري�س  يف  • خربة 
ع�����ل�����م ال������ب������الغ������ة ل����ط����الب 
منذ  العربية  اللغة  تخ�ض�س 

.2010
• اأ�ضرفت على بحوث التخرج 
ل���ط���الب ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 
ال��ت��خ�����ض�����ض��ات منذ  خم��ت��ل��ف 

عام 2010.
االأب��ح��اث  م��ن  ع��دد  • لديها 

املن�ضورة.

+ 
ق

فا
آ

النثر.. قصيدة تستدعي اإليجاز والتوهج وخصوصية االيقاع 
ت��ذه��ب ال��ن��اق��دة ال��ف��رن�����ض��ي��ة ���ض��وزان 
ب���رن���ار اإل����ى اأن ق�����ض��ي��دة ال��ن��رث ه��ي: 
»قطعة نرث موجزة مبا فيه الكفاية, 
موّحدة, م�ضغوطة, كقطعة من بلور. 
خلق ح��ّر, لي�س ل��ه م��ن ���ض��رورة غر 
رغبة املوؤلف يف البناء خارجا عن كل 
حتديد, و�ضيء م�ضطرب, اإيحاءاته ال 

نهائية«.
 ول���ق�������ض���ي���دة ال����ن����رث اإي���ق���اع���ه���ا 
اخل����ا�����س وم��و���ض��ي��ق��اه��ا ال���داخ���ل���ي���ة, 
والتي تعتمد على االألفاظ وتتابعها, 
العامة  واحل��ال��ة  وتكاملها,  وال�����ض��ور 

للق�ضيدة.

اللبناين  ال�����ض��اع��ر  ي��ق��ول  وك��م��ا   
اأن�����س��ي احل�����اج ع���ن ����س���روط ق�����س��ي��دة 
النرث: »لتكون ق�ضيدة النرث ق�ضيدة 
حمملة  اأو  فنية,  ن��رث  قطعة  ال  حقا 
ب��ال�����س��ع��ر، ����س���روط ث���اث���ة: الإي���ج���از 

والتوهج واملجانية«.

إشكاليات قصيدة النثر
العربية  النرث  ق�ضيدة  اإ�ضكاليات  اإن 
من  كثرا  اإن  اإذ  امل�ضطلح,  من  تبداأ 
ال��ن��ق��اد وال��ب��اح��ث��ن ال مي��ي��زون بينها 
بع�ضهم  اأن  احل��ر, حتى  ال�ضعر  وب��ن 
اأخذ يتحدث عن ريادة ال�ضاعرة نازك 

امل��الئ��ك��ة لها يف ح��ن اأَن��ه��ا ك��ان��ت من 
اأ�ضد خ�ضوم هذه الق�ضيدة.

اأم��������ا ع����الق����ة ق�������ض���ي���دة ال���ن���رث 
ب���اأمن���وذج ال�����ض��ع��ر امل��ن��ث��ور ف��ه��و حمل 
من  ق�ضم  يذهب  اإذ  اأخ��رى؛  اإ�ضكالية 
اأن  يعدوان  االثنن, ال  اأن  اإلى  النقاد 
واح��د,  كتابي  لنمط  ت�ضميتن  يكونا 
اأنهما جن�ضان  اآخ���رون,  ي��رى  يف حن 

خمتلفان كل االختالف.
ويعد االإيقاع اإ�ضكالية اأخرى من 
يزعم  اإذ  الق�ضيدة,  ه��ذه  اإ���ض��ك��ال��ي��ات 
اإي��ق��اع��ا خ��ا���ض��ا يفوق  دع��ات��ه��ا اأن ل��ه��ا 
القائم  التقليدية  ال��ق�����ض��ي��دة  اإي���ق���اع 

على الوزن, بينما ينكر اخل�ضوم هذا 
االيقاع جملة وتف�ضيال.

روادها
م��ن اأب����رز رواد ق�����ض��ي��دة ال��ن��رث )م��ن 

1954 اإلى 1993«.
ج����ربا اإب���راه���ي���م ج�����ربا, ت��وف��ي��ق 
���س��اي��غ، اأدون���ي�������ض، حم��م��د امل���اغ���وط، 
اأن�������ض���ي احل������اج, ���ض��وق��ي اأب�����ي ���ض��ق��را, 
املنا�ضرة,  عزالدين  بول�س,  �ضركون 
عبا�س  ب���رك���ات,  �ضليم  ����ض���اوول,  ب���ول 
ب��ي�����ض��ون, ب�����ض��ام ح��ج��ار, ع��ب��د ال��ق��ادر 

اجلنابي, وديع �ضعادة. 
ال�ضاعرة نازك املالئكة
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حتى ال تكون لغتنا 
غريبة

ي��ت��خ��وف ال��ك��ث��ر يف ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي, م���ن ال��ت��اأث��ر امل��ل��م��و���س للغة 
اللغة  على  والتقليدي  احلديث  االإع���الم  و�ضائل  عرب  امل�ضتخدمة 
و�ضائل  وم�ضاهر  االإعالمين  بع�س  لغة  لركاكة  وذل��ك  العربية؛ 
اأ���ض��ب��ح��ت م�ضتخدمة ك��ث��را ل��دى  ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي, وال��ت��ي 

ال�ضباب واالأطفال يف جمتمعاتنا العربية ب�ضكل ملمو�س.
لي�ضت  ل��غ��ة ح��دي��ث��ة,  ال��و���ض��ائ��ل ت�ضب علينا  ك��اف��ة  واأ���ض��ب��ح��ت 
اللغة التي تعلمناها ودر�ضناها يف مدار�ضنا وجامعتنا؛ ولكنها لغة 
غريبة خليط بن اللغة العربية وعدد من اللغات املتداولة. واأ�ضبح 

البع�س يفاخر بهذه اللغة ويعتربها و�ضما �ضخ�ضيا له. 
واأ�ضبحت  االأب��واب  اأو�ضع  من  علينا  دخلت  املفردات  من  كثر 
لغة دارجة يف �ضوارعنا وجمال�ضنا. وبالرغم من التحذيرات التي 
يطلقها املخت�ضون للحفاظ على لغتنا العربية اجلميلة, واالهتمام 
وال�ضعي  الدولية  املحافل  كافة  يف  ر�ضمية  لغة  اللغة  ه��ذه  بجعل 
يف  بفر�ضها  ال�ضعي  خ��الل  من  اأول��ى  علمية  لغة  لتكون  لفر�ضها؛ 
لتكون  وفر�ضها  وال�ضيا�ضية,  الر�ضمية  واملخاطبات  املحافل  كافة 
وال�ضيا�ضية  واالقت�ضادية  الريا�ضية  املحافل  كافة  يف  ر�ضمية  لغة 
وال��ع��ل��م��ي��ة, وك��ذل��ك اال���ض��ت��غ��الل االأم��ث��ل ل��و���ض��ائ��ل االإع����الم بكافة 
اأوال, حتى  اأبنائها  اأ�ضكاله؛ خلدمة اللغة وجعلها لغة حمببة عند 
يتم فر�ضها على اجلميع وجعلها اللغة الر�ضمية االأولى يف العامل.

وال بد اأن ي�ضعى كافة املخت�ضن ملحاولة ت�ضهيل امل�ضطلحات 
معاين  م��ع��رف��ة  الب�ضيط  ل��ل��ق��ارئ  ي�ضهل  مب��ا  ال��ع��رب��ي��ة؛  وامل��ع��اج��م 
ال��ك��ل��م��ات واالط�����الع عليها ب��ك��ل ي�����ض��ر و���ض��ه��ول��ة. ب��االإ���ض��اف��ة اإل��ى 
ا�ضتخدام  يتم  ال  حتى  اال�ضتخدام,  �ضهلة  امل�ضطلحات  ه��ذه  جعل 
باللغة  الكبر  وااله��ت��م��ام  منها,  ك��ف��اءة  اأق��ل  خارجية  م�ضطلحات 
والبعد  خا�س,  ب�ضكل  التلفزيونية  الربامج  مقدمي  عند  العربية 
الربامج؛  ل�ضيوف  حتى  اأخ��رى  لغة  وجمل  كلمات  ا�ضتخدام  عن 
الأن لها تاأثرا كبرا على الن�سء. وكذلك توعية م�ضاهر االإعالم 
اللفظ  اجلديد ب�ضرورة مراقبة ما يطرحونه من لغة غريبة يف 

والنطق.
العربية  اللغة  على  باملحافظة  يطالبون  مم��ن  الكثر  ولكن 
ونقاءها من االألفاظ الدخيلة عليها, هم من ي�ضعون اإلى عدم جعل 
لغة القران الكرمي �ضهلة, حيث ميكن التالعب باألفاظها وكلماتها 

وجعلها لغة غريبة, بدال من اأن تكون لغة عربية جميلة.

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

وقفة
اأعلنت جامعة الطائف, ممثلة باإدارة املنح 
 18 ل�  ينتمون  طالبا   90 قبول  الدرا�ضية, 
اخلارجية  املنح  بربنامج  لاللتحاق  دول��ة 
للدرا�ضة يف اجلامعة للعام اجلامعي املقبل 

.1440 /1439
و���ض��م��ل��ت ق���ائ���م���ة امل���ق���ب���ول���ن ط��الب��ا 
والفلبن,  واإن��دون��ي�����ض��ي��ا,  ال�����ض��وم��ال,  م��ن: 
البو�ضنة  ورو�ضيا,  وماليزيا,  واأفغان�ضتان, 
وليبيا,  وال�������ض���ودان,  وم�����ض��ر,  وال��ه��ر���ض��ك, 
ومايل, وبريطانيا, وجزر القمر, وال�ضنغال, 
ونيجريا, واملالديف, واملغرب, وفل�ضطن.

يف  ال���درا����ض���ي���ة  امل���ن���ح  اإدارة  وت���ع���م���ل 
اجل���ام���ع���ة, ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اآل���ي���ة ا���ض��ت��ق��ط��اب 
ال��ط��الب امل��ت��م��ي��زي��ن م��ن خم��ت��ل��ف ال����دول, 
ع��دا  م��ا  ك��اف��ة,  التخ�ض�ضات  يف  ل��ل��درا���ض��ة 

التخ�ض�ضات ال�ضحية.
حامت  الدكتور  االإدارة  مدير  واأو���ض��ح 
على  اأي�����ض��ا  اجل��ام��ع��ة عملت  اأن  ال��ق��ر���ض��ي, 
ر����ض���م ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ق���ب���ول ط�����الب امل��ن��ح 
ومتابعة  وتفعليها  واخلارجية(  )الداخلية 
تنفيذها, لتوافق قرار جمل�س الوزراء رقم 
من  امل��ئ��ة  يف  خم�ضة  ن�ضبة  بتحقيق   ,)94(
اأعداد املقبولن كل �ضنة باجلامعة لطالب 
واخلطط  التنفيذية  ال��ل��وائ��ح  وب��ن��اء  امل��ن��ح, 
اال�ضرتاتيجية للمنح لت�ضير العمل ب�ضكل 

موؤ�ض�ضي.
واأ�ضار الدكتور القر�ضي اإلى اأن جامعة 
ال��ط��ائ��ف �ضتتيح ل��ط��الب امل��ن��ح ال��ق��ب��ول يف 
متنوعة,  تخ�ض�ضات  يف  العليا  ال��درا���ض��ات 
وذلك للمرة االأولى, موؤكداً حر�س اجلامعة 
على تقدمي الرعاية الثقافية واالجتماعية 
وال�������ض���ح���ي���ة وال���ت���دري���ب���ي���ة ل���ط���الب امل��ن��ح 
الداخلية اأثناء درا�ضتهم, اإ�ضافة اإلى رعاية 
اخلريجن وذلك با�ضت�ضافتهم يف املحافل 

الثقافية املقامة يف اململكة.

وك�ضف مدير اإدارة املنح الدرا�ضية عن 
»ال�ضياحة  لتفعيل  الطائف  جامعة  توجه 
ال��ط��الب  با�ضت�ضافة  وذل���ك  التعليمية«, 
من اخلارج يف الف�ضول ال�ضيفية, وتقدمي 
����ض���اع���ات اأك���ادمي���ي���ة ل��ه��م ت���واف���ق م��راح��ل 
الطائف  ب��ت��اري��خ  تثقيفهم  م��ع  درا���ض��ت��ه��م, 
التعليمية  ال�����ض��ي��اح��ي��ة  م�����ض��اري��ع��ه  وت��ط��ور 

والثقافية.
ون������وه ال���دك���ت���ور ال���ق���ر����ض���ي اإل������ى اأن 
ال��درا���ض��ي��ة,  امل��ن��ح  اإدارة  اأن�����ض��اأت  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة  بوكالة  مبا�ضرة  هيكليا  وربطتها 
ل��ل�����ض��وؤون االأك��ادمي��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر, لتكون 
جامعة الطائف بذلك اأول جامعة �ضعودية 
تتمتع  ال���درا����ض���ي���ة  ل��ل��م��ن��ح  اإدارة  ت��ن�����ض��ئ 
يف  وت�ضهم  وا�ضعة  و�ضالحية  با�ضتقاللية 
واالأك���ادمي���ي  النف�ضي  اال���ض��ت��ق��رار  حتقيق 

لطالب املنح.
اأن  الدرا�ضية  املنح  اإدارة  مدير  وذك��ر 
من اأولى املهمات التي اأجنزتها االإدارة عند 
واللوائح  النظامية  البنية  بناء  تاأ�ضي�ضها 
االإداري�������ة وال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل������الإدارة, 
ث��اب��ت وم��ت��ط��ور مع  ب��خ��ط  ال��ع��م��ل  لي�ضر 

البعد عن الع�ضوائية.
وق�����ال »مم����ا حت��ق��ق خ����الل 90 ي��وم��ا 
الدرا�ضية:  امل��ن��ح  اإدارة  اإن�����ض��اء  م��ن  االأول���ى 

اإع�����داد اخل��ط��ة اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ل�����الإدارة, 
االإداري�������ة م���ع تو�ضيف  ال��ه��ي��ك��ل��ة  واإع������داد 
امل��ه��م��ات وحت���دي���د ارت��ب��اط��ه��ا واأه���داف���ه���ا, 
واإعداد القواعد التنفيذية ل�ضوابط قبول 
طالب املنح الدرا�ضية لغر ال�ضعودين يف 
موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف اململكة العربية 
ال�ضعودية ورعايتهم, وال�ضادر من جمل�س 

الوزراء رقم )94( وتاريخ 1431/3/29.
اأي�ضا  اأجن���زت  االإدارة  اأن  اإل��ى  واأ���ض��ار 
لطالب  اخل��ري  ال�ضندوق  الئحة  اإع���داد 
امل��ن��ح ال���درا����ض���ي���ة, وت��ك��وي��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل 
له  ال���الزم���ة  ال������دورات  وت��ق��ي��ي��د  االإداري, 
واق��رتاح  املنح,  ط��الب  مع  للعمل  لتهيئته 
اإن���������ض����اء ال���ل���ج���ن���ة ال����دائ����م����ة يف اجل��ام��ع��ة 
عملها  اآل��ي��ة  وت�ضميم  املنح  ط��الب  لقبول 

ومهماتها.
اإن�����ض��اء  واأك�����د ال��دك��ت��ور ال��ق��ر���ض��ي اأن 
ال��درا���ض��ي��ة  امل��ن��ح  الإدارة  ال��ط��ائ��ف  ج��ام��ع��ة 
ب��اح��رتاف��ي��ة  رائ����دة للعمل  ك��خ��ط��وة  ي��اأت��ي 
م����ع ���ض��ري��ح��ة م��ه��م��ة م����ن ال����ط����الب غ��ر 
ال�ضعودين, ولرت�ضم يف الوقت ذاته لبقية 
اجلامعات ال�ضعودية خارطة طريق للعمل 
م���ع ط���الب امل��ن��ح ف��ت��ك��ون ق����دوة ح�����ض��ن��ة يف 

العمل االإداري املحرتف مع طالب املنح.
الدرا�ضية  املنح  اإدارة  مدير  واأو���ض��ح 

جمانية  منحا  ت��ق��دم  ال��ط��ائ��ف  جامعة  اأن 
ل��ل��ط��الب غ��ر ال�����ض��ع��ودي��ن ل��ل��درا���ض��ة من 
خ���الل ب���رام���ج ع����دة, ت�����ض��م��ل دب���ل���وم اللغة 
كليات  اإح��دى  يف  والبكالوريو�س  العربية, 
ال�ضحية  التخ�ض�ضات  ع��دا  )م��ا  اجلامعة 

منها(, وبرامج الدرا�ضات العليا.
امل��ج��ان��ي��ة  امل���ن���ح���ة  ط���ال���ب  اأن  وب������ّن 
يح�ضل على كامل املزايا التي تن�س عليها 
لغر  الدرا�ضية  املنح  طلبة  قبول  �ضوابط 
ال�ضعودين واللوائح االأخرى ذات العالقة, 
ك��م��ا ت���ق���دم م��ن��ح��اً م���دف���وع���ة ال��ث��م��ن من 

املانحن اأو اجلهات الراعية.
وع��ن اأن����واع امل��ن��ح ال��درا���ض��ي��ة, ب��ّن اأن 
هما:  ق�ضمن  اإل��ى  تنق�ضم  الدرا�ضية  املنح 
اململكة  يف  املقيمن  للطلبة  داخ��ل��ي��ة  منح 
اإقامة نظامية, ومنح خارجية للطلبة من 

خارج اململكة.
واأ�ضاف »يتمتع طالب املنح اخلارجية 
الرعاية  م��ث��ل:  املجانية  امل��زاي��ا  م��ن  ب��ع��دد 
ال�����ض��ح��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة ل���ه والأف������راد اأ���ض��رت��ه, 
قدومه,  عند  جتهيز  ب��دل  مالية  وم��ك��اف��اأة 
الكتب,  ونقل  تخرج  ب��دل  مالية  وم��ك��اف��اأة 
���ض��ف��ر �ضنوية,  ف�����ض��اًل ع��ن ���ض��رف ت��ذاك��ر 
احلوافز  بع�س  وتقدمي  �ضهرية,  ومكافاأة 

للمتميزين منهم بعد التخرج«.

شملت طالبا من مصر والسودان وبريطانيا وماليزيا وروسيا والبوسنة

جامعة الطائف تعلن قبول 90 طالبا
من 18 دولة في برنامجها للمنح الخارجية

جامعات سعودية

اأح���م���د  د.  ال���ت���ع���ل���ي���م,  وزي��������ر  ��������ه  وجَّ
ال���ع���ي�������ض���ى, ب���رق���ي���ة خ���ط���ي���ة ع��اج��ل��ة 
تت�ضمن  اجلامعات,  مديري  جلميع 
لوحظ  مل��ا  العاجلة  املعاجلة  ���ض��رورة 
م���ن »اإه����م����ال ب��ع�����س اجل���ام���ع���ات« يف 
ت��ط��وي��ر حم��ت��وى م���ق���ررات ال��ث��ق��اف��ة 
اإل��ى  تفتقر  فاأ�ضبحت  االإ���ض��الم��ي��ة؛ 

العيسى يوجه مديري الجامعات بتضمينها ما يعزز الوسطية واالعتدال والهوية الوطنية
عاجل.. »التعليم« توجه الجامعات بتدارك وضع

مقررات الثقافة اإلسالمية الفتقادها »المحتوى الرصين«
امل���ح���ت���وى ال��ع��ل��م��ي ال���ر����ض���ن ال����ذي 
والهوية  واالع��ت��دال  الو�ضطية  يعزز 
الطالب  ويحمي  االأ�ضيلة,  الوطنية 
وال��ط��ال��ب��ات م���ن خم��اط��ر االن�����ض��ي��اق 

خلف التيارات املنحرفة.
و����ض���دد ال��ع��ي�����ض��ى ع��ل��ى م��دي��ري 
اجل���ام���ع���ات ب�����ض��رع��ة ت�����ض��ك��ي��ل جل��ن��ة 

متخ�ض�ضة من اأع�ضاء هيئة التدري�س 
امل�������ض���ه���ود ل���ه���م ب���ال���ك���ف���اءة ال��ع��ل��م��ي��ة 
واالعتدال؛ ملراجعة تلك املقررات وما 
الت�ضديد  م��ع  م��ف��ردات,  م��ن  حتتويه 
تلك  ا���ض��ت��ث��م��ار  ب��اأه��م��ي��ة  اللجنة  ع��ل��ى 
املقررات مبا يخدم الوحدة الوطنية, 
وان���ت���ف���اء ما  وت��ع��زي��ز روح االن���ت���م���اء, 

ي��ع��زز ال��غ��ل��و وال���ت���ط���رف وال��ك��راه��ي��ة 
���ض��د ال�����ض��ع��وب وال��ث��ق��اف��ات االأخ����رى. 
الدفع  ���ض��رورة  على  التوجيه  ون�����س 
باجتاه حتقيق روؤية ال�ضعودية 2030, 
واال�ضتثمار يف الوطن واأبنائه, وتناول 
ق��ي��م ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����ض��ام��ح واحل����وار 
والنزاهة واملواطنة, وتعزيز امل�ضوؤولية 

وال��رق��اب��ة ال��ذات��ي��ة وح��ق��وق االآخ��ري��ن 
على  واملحافظة  االأخ��الق��ي��ة,  والقيم 

املال واملمتلكات العامة.
ك���م���ا ط���ال���ب ال��ع��ي�����ض��ى م���دي���ري 
اجل���ام���ع���ات ب���االه���ت���م���ام ال�����ض��خ�����ض��ي 
ب����ذل����ك, وت����زوي����د ال���������وزارة ب��ت��ق��ري��ر 
خ��الل 30 ي��وم��ا ع��ن اخل��ط��وات التي 

مقررات  اأهمية  موؤكًدا  اتخاذها.  يتم 
اأحد  باعتبارها  االإ�ضالمية«  »الثقافة 
املتطلبات العامة التي تهدف اإلى رفع 
وال��وع��ي  ال�ضرعية  الثقافة  م�ضتوى 

بامل�ضتجدات املعا�ضرة.

امل�ضدر: »�ضبق« االألكرتونية
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جامعات سعودية

املا�ضي  اخلمي�س  التعليم  وزارة  توجت 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ج���ائ���زة  ف���ائ���زا وف����ائ����زة   115
م�ضرح  على  الثامنة  دورت��ه��ا  يف  للتميز 
ال��وزارة و�ضملت اجلائزة فئات )االإدارة, 
امل���در����ض���ة, امل���ع���ل���م, امل�������ض���رف, ال��ط��ال��ب, 
املر�ضد الطالبي(, باال�ضافة اإلى التميز 
االإداري, والعمل التطوعي؛ وجاء حفل 
التعليم  ب��رع��اي��ة م��ع��ايل وزي����ر  ال��ت��م��ي��ز 
وبح�ضور  العي�ضى  حممد  ب��ن  د.اأح��م��د 
ق��ي��ادات ال���وزارة وراع���ي اجل��ائ��زة ال�ضيخ 

حممد يو�ضف ناغي واإخوانه.
ورح��ب  العي�ضى  يف م�ضتهل كلمته 
للتميز  »اإن  قائال  والفائزين  باحل�ضور 
التعليم  م��وؤ���ض�����ض��ات  يف  وع���ن���وان  م��ك��ان 
كافة  ل��دى  ���ض��دى  املتميز  للعطاء  واإن 

من�ضوبي وزارة التعليم«.
واأ�������ض������اد ال���ع���ي�������ض���ى  مب�����ا ت��ق��دم��ه 
احل���ك���وم���ة  م����ن  دع�����م  ���ض��خ��ي ل��ق��ط��اع 
واملتميزين  للمبدعن  ورعايه  التعليم, 
م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا  وب��ن��ات��ن��ا, م���وؤك���دا اأن والة 
االأمر  يراهنون على اأبناء وبنات الوطن 
اآم���ال���ه���م فيهم  وي�����ض��ع��ون  امل��ت��م��ي��زي��ن 
و حمل  رف��ع��ةال��وط��ن   ي�ضهموا  يف  لكي 
كل  يف  �ضاخمة  لرتفرف  التوحيد  راي��ة 

املحافل وامليادين العاملية.
ال��ت��اأك��ي��د  »اأود  ال��ع��ي�����ض��ى  واأ�����ض����اف 
التعليم  ال��ك��ام��ل جل���ائ���زة  دع��م��ن��ا  ع��ل��ى 
العميق  الإمي���ان���ن���ا  ل��ل��ت��م��ي��زوامل��ت��م��ي��زي��ن 
باأثرهم املبارك ولذلك مت اإحداث مراكز 

اإدارات التعليم لتقوم بدورها  للتميز يف 
يف رعاية التميز و ا�ضتدامته وتفعيل دور 

املتميزين يف ن�ضر ثقافة التميز.
حت���دث  اأن  »اآم�������ل  ال��ع��ي�����ض��ى  وزاد 
التعليمي  امليدان  اأث��را فعاال يف  اجلائزة 
جتد  واأن  ف��ي��ه,  االأداء  م�����ض��ت��وى  رف���ع  و 
يف  التعليم  قيادات  من  الكافية  العناية 

املناطق و املحافظات«.
وجدد العي�ضى خالل كلمته الدعوة  
ي��ب��ادروا يف  اأن  ب��ال��وزارة  العموم  الإدارات 
جلائزة  ال�ضباق  مل�ضمار  اإداراتهم  دخول 
االأداء  م�ضتوى  ل��رف��ع  للتميز  التعليم 

والعمل وفق منهجية التميز املوؤ�ض�ضي.
كلمته   خ���ت���ام  يف  ال��ع��ي�����ض��ى  و���ض��ك��ر 
واإخوانه  ناغي  يو�ضف  جمموعة حممد 
على  ناغي  حممد  ال�ضيخ  راأ�ضها  وعلى 
ك���رم���ه و دع���م���ه ل��ل��ت��م��ي��ز وامل��ت��م��ي��زي��ن 
ب��ت��ق��دمي��ه يف ك����ل ع�����ام ج����وائ����ز ع��ي��ن��ي��ة 

و�ضيارات فاخرة تقديرا منه للتعليم.
كما قدم العي�ضى ال�ضكر ملقام خادم 
بن  �ضلمان  امل��ل��ك  ال�ضريفن  احل��رم��ن 
االأم��ر  االأم��ن  وويل عهده  عبدالعزيز 
على  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  ب��ن  حممد 
التعليم  ل������وزارة  ال����الحم����دود  دع��م��ه��م 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف حتقيق  م�����ض��اه��م��ة  م���وؤك���دا 
يف  اهلل,  حفظهم  اأم���رن���ا,  والة  تطلعات 
يف  اال�ضتثمار  و  ال�ضامل  التطوير  روؤي��ة 

االإن�ضان 2030.
من جهته اأ�ضار معايل نائب وزير 

حممد  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد  د.  التعليم, 
التعليم  ج���ائ���زة  اأن  اإل�����ى  ال��ع��ا���ض��م��ي, 
الكبر  �ضياق االهتمام  تاأتي يف  للتميز 
العربية  اململكة  حكومة  توليه  ال���ذي 
ال�����ض��ع��ودي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م, وت���وؤك���د ح��ر���س 
ال��داع��م��ة  البيئة  ت��وف��ر  ال�����وزارة ع��ل��ى 
ل��ل��ت��ف��ّوق واالإب������داع, مب��ا ي�ضهم يف رف��ع 

جودة خمرجات العملية التعليمية.
التعليم  اأن  ال��ع��ا���ض��م��ي  واأو����ض���ح 
التي  القطاعات  اأك��رث  واح��دا من  يعد 
من  كبرين  ورع��اي��ة  باهتمام  حظيت 
لدن قيادتنا الر�ضيدة, ابتداء من عهد 
�ضعود  اآل  ال��ع��زي��ز  امل��وؤ���ض�����س عبد  امل��ل��ك 
ال��ل��ح��ظ��ات  اإل�����ى  رح���م���ه اهلل, و����ض���وال 
ال�����راه�����ن�����ة ل���ع���ه���د خ���������ادم احل����رم����ن 
ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبد العزيز 
امل��ل��ك��ي  وويل ع��ه��ده ���ض��اح��ب ال�����ض��م��ّو 
حفظهما  �ضلمان,  ب��ن  حممد  االأم���ر 
ال�ضعودي  التعليم  بها  اهلل, والتي مير 
مبراحل مف�ضلية على م�ضتوى العمل 
امل��ه��ن��ي, وت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرات وامل�����ض��اري��ع 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإل����ى االرت���ق���اء 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م, ل��ي��ح��اك��ي اأف�����ض��ل ال��ن��م��اذج 

التعليمية العاملية جودة ومتيزا.
وق�����ال م���ع���ايل ن���ائ���ب ال����وزي����ر اإن 
اإلى  ال��وزارة ت�ضعى من خالل اجلائزة 
اأداء من�ضوبيها, واإذك��اء روح  رفع كفاءة 
ال��ت��ن��اف�����س االإي���ج���اب���ي ب��ي��ن��ه��م, وت��ع��زي��ز 
ثقافة املمار�ضات الناجحة ون�ضرها بن 

الأو�ساط الإداري��ة يف ال��وزارة، مو�سحا 
اأن م��ث��ل ه����ذه االأه�������داف مت��ث��ل ج���زءا 
اأ�ضا�ضيا من اأولويات الوزارة وخططها.
ال��دع��م  اأن  ال��ع��ا���ض��م��ي  د.  واأك������د 
ال��ك��ب��ر ال�����ذي ت��ول��ي��ه ح��ك��وم��ة خ���ادم 
ميدنا  للتعليم  ال�ضريفن  احل��رم��ن 
ج���م���ي���ع���ا ب���ح���اف���ز م�����ض��ت��م��ر مل���وا����ض���ل���ة 
ال�����ض��ع��ودي,  التعليم  ل��ي��ك��ون  ج��ه��ودن��ا, 
بعون اهلل, اأمنوذجا ُيحتذى لي�س على 
بل  وح�ضب,  املعرفة  ت�ضدير  م�ضتوى 
اأخ���رى مهمة ك��ذل��ك, مثل  يف ج��وان��ب 
اأبنائنا  ل��دى  املبدعة  ال�ضخ�ضية  بناء 
على  عندهم  احلافز  وجتذير  الطلبة, 

ال��ت��م��ي��ز ورب����ط م��ا ت��ع��ل��م��وه مبنظومة 
ال��ق��ي��م وال�����ض��ل��وك ال��ت��ي مت��ّث��ل الهوية 
من  ومتكينهم  للمجتمع,  احلقيقية 
امل����ه����ارات االأ���ض��ا���ض��ّي��ة ل��ل��ق��رن احل����ادي 
والع�ضرين, وهي اأهداف تتطّلب توفر 
على  ومم��ي��زة  مناف�ضة  تعليمية  بيئة 

خمتلف امل�ضتويات.
واختتم نائب وزير التعليم حديثه 
ب��اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا  ال��ف��ائ��زي��ن  مهنئا 
حافزا  فوزهم  يكون  اأن  اآم��اًل  الثامنة, 

لهم على مزيد من التميز واالإبداع.
اإل������ى ذل�����ك ق�����ال وك���ي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإن االحتفاء  للبنن د. نياف اجلابري 

ب����ال����ف����ائ����زي����ن وال������ف������ائ������زات ب���ج���ائ���زة 
الثامنة,  ن�ضختها  يف  للتميز  التعليم 
ه���و اح���ت���ف���اء ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ر ال���ذي 
النوعية  وال��ق��ف��زات  اجل���ائ���زة  حققته 
ال��ت��ي واك���ب���ت  م�����ض��رت��ه��ا م���ن ع��ام��ه��ا 
اأن  واأ�����ض����ار  ه�����ذا,  ي��وم��ن��ا  ح��ت��ى  االأول 
ت��ر���ض��ي��خ مفهوم  ���ض��اه��م��ت يف  اجل���ائ���زة 
بن  التناف�س  اإ���ض��اع��ة  واأه��م��ي��ة  التميز 
انعك�س  ما  وهو  واملتميزات,  املتميزين 
التعليم  اأ�ضرة  اأف��راد  كافة  على  اإيجابا 
وخمرجات العملية التعليمية, واأكدته 
التي ت�ضهد كل  االأرق���ام واالإح�����ض��اءات 
امل�ضاركة  امللفات  اأع���داد  يف  تناميا  ع��ام 
وتزايدا يف حجم التفاعل والتناف�س يف 

�ضباق التميز.
و ه���ن���اأ وك���ي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ب��ن��ن 
امل��ت��م��ي��زات وامل��ت��م��ي��زي��ن ع��ل��ى متيزهم 
م�ضتوى  على  للتكرمي  وا�ضتحقاقهم 
بالتميز, والتهنئة  اململكة و تتويجهم  
التي حققت  التعليم  مو�ضولة الإدارات 
امل���ب���ادرة  االإدارة  م��رح��ل��ت��ي  يف  ال��ت��م��ي��ز 
نوعية  نقلة  حمدثة  املنجزة  واالإدارة 
اخل��دم��ات  وحت�ضن  االأداء  تطوير  يف 
املقدمة ورفع كفاءة املنتج يقود عملية 
ت�ضتحق  ملهمة  قيادات  فيها  التطوير 
ال��ت��ك��رمي واالإ����ض���ادة واأدع����و ك��ل م��ن مل 
يحالفه احل��ظ يف ه��ذه اجل��ول��ة اأف��راد 
ف��ق��ط��ار  ب��ال��رك��ب  ي��ل��ح��ق  اأن  واإدارات 

التميز ال ينتهي ورحالته متتابعة.

برعاية العيسى وحضور القيادات التعليمية:
»التعليم« تتوج الفائزين والفائزات بجائزة التميز
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جامعات دولية

زاد  امل��ت��ح��دة,  ال��والي��ات  اخلريجن يف 
األ���ف يف نف�س  اإل���ى 742  األ���ف  م��ن 483 

املدة. 
التو�ضع  على  االآن  ال�ضن  تعمل 
حد  على  الدقيقة  املكونات  جتميع  يف 
و���ض��ف ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ي��ق��ول ب��اأن��ه��ا 
ال��دق��ة«  امل��ت��ن��اه��ي��ة  »ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�ضمل 

.Nano Technology
ب���ال���ت���اأك���ي���د ي����وج����د ال���ك���ث���ر م��ن 
امل���خ���اط���ر االأخ�������رى ال���ت���ي ق���د حت��دث 
منها  الرهيب,  ال�ضيني  التقدم  ج��راء 
ميثل  اأن  �ضاأنه  من  التقني  التقدم  اأن 
كما  املتحدة  ال��والي��ات  ملكانة  تهديدا 
اأو�ضح تقرير جلنة مراجعة االقت�ضاد 

بقلم: روبرت صامويلسون
Robert J. Samuelson
صحيفة: واشنطون بوست

اأط����ل����ق����ت ه���ي���ئ���ة ال����ع����ل����وم ال���وط���ن���ي���ة 
الوطني  العلوم  وجمل�س  االأم��رك��ي��ة 
موؤخرا,  والهند�ضة,  العلوم  موؤ�ضرات 

لو�ضف حالة التقنية االأمركية. 
وا���ض��ت��م��ل ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى اأرق�����ام 
اأن  اإلى  واإح�ضائيات وحقائق, وتو�ضل 
ال�ضن قد اأ�ضحت بالفعل اأو كادت اأن 
والفنية  العلمية  العاملية  القوة  ت�ضر 

يف العامل بدال من الواليات املتحدة.
اأن نتوقع غر ذلك  وم��ا ك��ان لنا 
والتقنية  العلوم  اأن  معرفتنا  ظ��ل  يف 
املتقدمة  للمجتمعات  قاعدة  ميثالن 
االق��ت�����ض��ادي��ة وال���ق���وى االق��ت�����ض��ادي��ة, 
ال�ضن تطمح لذلك  اأن  ويف معرفتنا 
لهذا  الو�ضول  الرياح يف  ت�ضابق  واأنها 

الهادف.
اق��ت�����ض��اد  اأن   ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
ال�ضن منذ 25 عاما كان ه�ضا وقطاع 
ي��زال يحبو؛ ومع  التقنية فيه كان ال 
وردت  التي  املوؤ�ضرات  نرى  دعونا  هذا 

يف هذا التقرير:
اأ�ضحت ال�ضن ثاين اأكرب الدول 
انفاقا على االبحاث والتطوير بن�ضبة 
21% من اإجمايل االنفاق العام, والذي 
ت�����ض��ل ق��ي��م��ت��ه اإل����ى ت��ري��ل��ي��وين دوالر 
الواليات  و�ضبقتها   ,2015 يف  اأمريكي 
املتحدة بقيمة 26%؛ اإال اأنه اإذا نظرنا 
�ضنجد  ال�ضن  النمو لدى  اإلى وترة 
قطعا,  املتحدة  الواليات  �ضت�ضبق  انها 
ل� %18  االإن��ف��اق و�ضل  اإن معدل  حيث 
���ض��ن��وي��ا, م��ق��ارن��ة ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة, 

التي و�ضلت الن�ضبة فيها اإلى %4. 
ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  االأوراق  و����ض���ل���ت 
ي���ق���دم���ه���ا ال�������ض���ي���ن���ي���ون اإل�������ى م��ع��دل 
االن���ف���ج���ار ال��ف��ن��ي, وب���ال���رغ���م م���ن اأن 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب������ا ي��ق��دم��ان 
درا�ضات اأكرث يف املجال الطبي؛ اإال اأن 
الدرا�ضات  يف  عنهما  متقدمة  ال�ضن 
الهند�ضية, وال�ضن تكاد ت�ضل لهما يف 

املجال الطبي. 
ال���ق���وة  ع�����دد  م����ن  ال�������ض���ن  زادت 
ال���ف���ن���ي���ة ل���دي���ه���ا, ح���ي���ث و�����ض����ل ع���دد 
 2014 و   2000 اأع���وام  ب��ن  اخلريجن 
يف جم�����االت ال��ع��ل��وم وال��ه��ن��د���ض��ة من 
اأن  اإال  م��ل��ي��ون؛   1.65 اإل����ى  األ����ف   359

الصين.. القوة العالمية العلمية والفنية الجديدة
واالأمن االأمركية )اإحدى جمموعات 

الرقابة التابعة للكونغر�س(.
وه���ن���ال���ك اخل���ط���ر االأك�������رب, وه��و 
الهيمنة الع�ضكرية, التي اإذا ما جنحت 
ال�����ض��ن يف اإح������داث ط���ف���رة ف��ي��ه��ا؛ ال 
ال�ضناعية  االأق��م��ار  جم��االت  يف  �ضيما 
واحل�����رب االإل��ك��رتون��ي��ة وال�����ض��واري��خ 
وال�������ذك�������اء ال�������ض���ن���اع���ي واال����ض���ل���ح���ة 
النتيجة  ف����اإن  ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ض��ي��ة؛ 
ت��ت��م��ث��ل يف ال���ت���ح���ول االأك������رب امل��ت��م��ث��ل 
ال����ق����وى اال���ض��رتات��ي��ج��ي  يف  م����ي����زان 
لن�ضوب  ي����وؤدي  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  ال����ذي 
اإن مل تقع, على حد  ح��رب م��ا, والتي 
و���ض��ف ال��ل��ج��ن��ة, ف���اإن ع���زم ال�����ض��ن يف 

الذكاء  مثل  جديدة  �ضناعات  هيمنة 
ال�����ض��ن��اع��ي واالت�������ض���االت واحل��وا���ض��ب 
يف  اقت�ضادية  ح��رب  لن�ضوب  ���ض��ي��وؤدي 
لل�ضيا�ضات  امل�ضتمر  ال�ضن  دع��م  ظ��ل 
على  للحفاظ  تتبناها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 

قدرتها التناف�ضية. 
»اإن  ت��ق��ري��ره��ا:  يف  اللجنة  ت��ق��ول 
���ض��ن��اع��ات م��ث��ل احل��ا���ض��ب وال���روب���وت 
وال��ت��ق��ن��ي��ة احل��ي��وي��ة ت��ع��د م���ن اأرك����ان 
االأم��رك��ي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة  التناف�ضية 
االأعلى  الوظائف  تخلق مالين  التي 
اأجرا يف الرواتب وتدر دخال كبرا من 
من  القيادة  ه��ذه  وفقدان  ت�ضديرها, 

�ضاأنه اإ�ضعاف االقت�ضاد االأمركي«.

طالبان 
بهارفارد 
يبتكران دليل 
قبول في 
الجامعات 
األميركية

م�ضروع  واأطلقوا  ال�ضخ�ضية,  جتاربهم 
معر�س »اأوبوتيتونتز« غر الربحي.

وقال »نريد اأن ناأتي بالطالب من 
كل اخللفيات لياأتوا للمعر�س للتقدمي 
للجامعات. ويرجع ال�ضبب يف ذلك اإلى 
اأن���ه ك��ان حمظوظا ب��وج��ود م��در���س يف 
عدم  ي�ضاعده يف ظل  الثانوية  املدر�ضة 
ق���درة ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��الب على ملء 
النموذج اخلا�س بالتقدمي«؛ ومن هنا 
ال���ذي يحتوي  للدليل  احل��اج��ة  ج���اءت 
عن  وقائمة  الكليات  عن  مقاالت  على 
امل�ضاعدات املالية ومعلومات عن كيفية 

تنظيم اأوراق التقدمي.
وال���ه���دف ال��رئ��ي�����س ي��ت��م��ث��ل يف اأن 
كافيا  دعما  يجدون  ال  املدر�ضة  ط��الب 
م���ن امل���ر����ض���دي���ن؛ ف��م��ث��ال ال ي���وج���د يف 

باأن عليه اأن يبحث عن م�ضاعدة مالية 
من جامعة اللبالب, وهو االأم��ر الذي 
اأن  ع��ل��ي��ه  واأن  ق����ط,  ب��خ��ل��ده  ي����در  مل 
ال�قبول  اختبار  الجتياز  جيدا  ي��ذاك��ر 
فر�س  ل���زي���ادة   »ACT« اجل��ام��ع��ات  يف 

القبول يف اجلامعة.
اإن  »ق��ل��ت لنف�ضي  »ه��اي��ن«:  ي��ق��ول 
النا�س  معظم  اأن  بيد  خ��داع  االخ��ت��ب��ار 
ي�����ض��ع��ون ل��الخ��ت��ب��ار اع��ت��ب��ارا؛ ف��ق��ررت 
ودرج���ات���ي  اأ���ض��ه��م��ي  وزادت  امل����ذاك����رة 
واأ����ض���ب���ح���ت ح��ال��ي��ا ط��ال��ب��ا يف ج��ام��ع��ة 

هارفارد.
وع����م����ل »ه�����اي�����ن« م����ع زم���ي���ل���ه يف 
ينتمي  ال��ذي  �ضكانلون«,  »ك��ول  الف�ضل 
بتطوير  منخف�س,  دخ��ل  ذات  الأ���ض��رة 
دل����ي����ل ق����ب����ول ل���ل���ج���ام���ع���ة ق����ائ����م ع��ل��ى 

املدر�ضة �ضوى مر�ضد واحد لتوجيه كل 
الطالب.

ال��ط��ال��ب  رغ���ب  م���ا  »اإذا  واأ����ض���اف 
يف احل�������ض���ول ع��ل��ى م��ن��ح��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة؛ 
واأن  امل��وق��ع  اإل���ى  ي��دل��ف  اأن  في�ضتطيع 
يختار ق�ضم املنح التعليمية واأن يتقدم 
ال��ت��ي نو�ضي  امل��ن��ح ال�ضت  ل��واح��دة م��ن 
بها والتي ال يعلم الطالب عنها �ضيئا«.  
ووا�ضل »هاين«: »يحتوي الدليل  على 
املناهج  اخ��ت��ي��ار  مثل  م��ادي��ة  معلومات 
اال�ضتذكار  يف  بكدح  وامل��ذاك��رة  الكبرة 
للح�ضول على درجة عالية يف املجموع 
ابتكار  على  الطالب  وي�ضجع  النهائي, 
م�����ض��روع وب�����دء ال��ع��م��ل ال���ت���ج���اري, اأو 
اأف���ك���ار غ��ر رب��ح��ي��ة ت�ضتهدف  اإط����الق 

جذب انتباه م�ضوؤويل القبول«.

العمل  م���ن  االأول�����ى  االأ���ض��ه��ر  ويف 
قام  ال�ضديقان بجمع املواد وحتريرها 
وبناء املوقع واإر�ضال ملفات ب�ضيغة »بي 
اأمركية  م��در���ض��ة  األ���ف   57 ل���  اأف«  دي 

مب�ضاعدة جمموعة من 20 متطوعا.
وتلقى امل�ضروع ردودا ايجابية حتى 
ال�ضديقن  �ضمت  »ف��ورب��ي��ز«  جملة  اأن 
التعليم«؛  »قائمة 30 من 30 يف  �ضمن 
ون����زل ال��دل��ي��ل يف م��واق��ع 60 م��در���ض��ة 
وت��وج��د  دول����ة,   35 وج���رى حتميله يف 

منه ن�ضخ باالإ�ضبانية وال�ضينية. 
 وب��ال��رغ��م م���ن رغ��ب��ت��ه��م يف ب��ق��اء 
يفكر  مفتوحة,  امامهم  اخل��ي��ارات  كل 
العمل  »�ضكانلون« يف  »هاين« و�ضديقه 
التخرج  بعد  ك��ام��ل  ب�ضكل  امل�����ض��روع  يف 

وتطويره ب�ضكل كبر.

المصدر: هارفارد غازيت

ع��ن��دم��ا ك���ان »ل����وك ه���اي���ن« يف ال�ضف 
الثاين من املدر�ضة الثانوية يف مدينة 
جت��اذب  ميني�ضوتا  والي����ة  يف  »ك���ل���وك« 
اأط���راف احل��دي��ث م��ع �ضديق ل��ه حول 
ال�ضديق  ذل��ك  اأخ���ربه  حياته.  م�ضرة 

اأكرب مطار يف العامل, تقرتب اأعمال بناءه من االكتمال, يف العا�ضمة ال�ضينية, بكن

العدد 223  |  25 جمادى األولى 1439  |  11 فبراير 2018



»الفرنكوآراب«

اأرى الكثر من ال�ضباب يف جمتمعاتنا يتحادثون عرب خمتلف  اأن  يوؤ�ضفني 
وهم  االجتماعي,  التوا�ضل  �ضبكات  وخا�ضة  اجل��دي��د؛  االإع���الم  تطبيقات 
هذا  اأ�ضبح  حتى  واإدراك��ه��ا,  فهمها  ي�ضعب  هجينة  عربية  لغة  ي�ضتخدمون 
االأ�ضلوب يف املحادثة ظاهرة فر�ضت نف�ضها على امل�ضهد االت�ضايل باالإنرتنت 
يف العامل العربي, وحددت طريقة جديدة للممار�ضة التوا�ضلية عرب الف�ضاء 
االفرتا�ضي. فهذه اللغة اجلديدة لي�ضت بالعربية, وال باالإجنليزية؛ واإمنا 
من  خليط  جوهرها  يف  فهي  ال��ل��غ��وي؛  وال��ب��ن��اء  احل���روف  يف  بينهما  جتمع 

حروف عربية واإجنليزية ممزوجة باأرقام ورموز ور�ضومات وغرها.
ومع ا�ضتفحال هذه املمار�ضة اللغوية اجلديدة للخطاب العربي املكتوب 
»االإجنلو عربية«   اأو  اآراب«  »الفرنكو  ب�  االإنرتنت ظهر ما ي�ضمى  �ضبكة  على 
بال�ضعف  تت�ضم  التي  الهجينة  العربية  اللغة  اإلى هذه  ي�ضر  وهو م�ضطلح 
احل��روف  ا�ضتعمال  عليها  ويغلب  والنحوية,  اللغوية  ال�ضياغة  يف  ال��داليل 
واجلنائية  االجتماعية  للبحوث  ال��ق��وم��ي  امل��رك��ز  �ضماها  وق��د  الالتينية, 
الدرا�ضات  من  العديد  توؤكده  مثلما  توؤثر  التي  املوازية«  »اللغة  ب�  بالقاهرة 
خ  االإعالمية واللغوية على ثقافة و�ضلوكيات ال�ضباب ب�ضكل �ضلبي, بحيث تر�ضِّ
فيهم االإح�ضا�س بالت�ضتت اللغوي واالغرتاب الفكري واال�ضطراب يف الهوية 
توؤدي  التي  واملغلوب  وال�ضعف  النق�س  اأعماقهم عقدة  ن يف  وُتكوِّ واالنتماء, 
ُينتج  اأن  ال��ذات العربية. وه��ذا من �ضاأنه  اإل��ى متجيد لغة االآخ��ر وجلد لغة 
تداعيات ج�سيمة وخطرة على منظومة الت�سال يف الأو�ساط الجتماعية 

العربية وعلى مكونات اللغة العربية ومفرداتها.
اإن انت�ضار مثل هذا ال�ضلوك االت�ضايل, �ضوف يهدد بالتاأكيد كيان اللغة 
العربي, ويعرقل منوها وتطورها  بالعامل  دارها  الف�ضحى يف عقر  العربية 
نف�س  يف  وت�ضاب  ف�ضيئا,  �ضيئا  اال�ضمحالل  اإل��ى  بها  ي��وؤدي  مما  الطبيعي؛ 
مما  ب��ه,  تتميز  ال��ذي  والبالغي  اللغوي  خطابها  بنية  يف  باالهتزاز  الوقت 

يفرغها مع مرور الزمن من ثراءها املعريف ونقاءها الداليل.
�ضرورة  ويدركوا  يعوا  اأن  �ضبابنا  على  ينبغي  الظاهرة  هذه  وملواجهة 
احلفاظ على لغتهم االأ�ضيلة, ويدركوا يف نف�س الوقت خماطر ا�ضتعمالهم 
من  ال��رف��ع  على  والعمل  احل�ضارية,  هويتهم  على  العربية  للغة  الهجن 
ل�ضخ�ضيتها  وانعكا�ضاً  االجتماعية  ل��ل��ذات  كمظهر  بها  وااله��ت��م��ام  �ضاأنها, 
ومبختلف  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��ات��ي��ة  امل��ج��االت  يف  ا�ضتعمالها  وت��دع��ي��م  الثقافية 

املمار�ضات الثقافية واالجتماعية داخل املجتمع.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

جامعات دولية

ية
ول

 د
ات

قط
ل

آيرلندا
���ض��در ت�����ض��ري��ع ب�����ض��م  م��ع��اه��د التقنية 
االإي��رل��ن��دي��ة اجل���دي���دة, ب��ع��د اأن ت��ق��رر 
دجم���ه���ا يف ج���ام���ع���ات ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة 
 The Irish �ضحيفة  اأف���ادت  م��ا  ح�ضب 
�ضورة  يف  معهد    14 وان��دم��ج   Times
دبلن, من�ضرت,  م��دن:  اأرب��ع جامعات يف 
واأك���د  و���ض��اوث��اي�����ض��ت.  األ��ت�����ض��ر,  كونت�ضت 
التقنية  اجلامعات  اأن  ال�ضيا�ضات  �ضّناع 
ج��ذب متويل  اأق��وى يف  و�ضعها  �ضيكون 

االأبحاث والطالب الدولين. 

الواليات المتحدة
ان��ه��ال��ت االن���ت���ق���ادات ع��ل��ى ورق����ة بحثية 
اجلينوم  ت�ضل�ضل  اأب��ح��اث  رائ���د  ن�ضرها 
»ك����ري����ج ف���ن���رت «, ي���زع���م ف��ي��ه��ا ال��ت��ن��ب��وؤ 

ب���ال�������ض���ف���ات ال����ب����دن����ي����ة م�����ن احل���م�������س 
الدرا�ضة,  هذه  مراجعو  ويقول  النووّي. 
ب���ل وح��ت��ى اأح����د م��وؤل��ف��ي��ه��ا: اإن���ه���ا تبالغ 
يف زع��م��ه��ا اإم��ك��ان��ي��ة ا���ض��ت��خ��دام ج��ي��ن��ات 
االأمر  هويته,  على  للتعرف  ما,  �ضخ�س 
ال�����ذي ق���د ي��ت�����ض��ب��ب يف اإث�������ارة امل���خ���اوف 
ب�������ض���اأن اخل�����ض��و���ض��ي��ة اجل���ي���ن���ي���ة, دون 
يف  البحثية  ال��ورق��ة  ه���ذه  ون�����ض��رت  داع. 
نا�ضيونال  ذا  اأوف  »برو�ضيدينجز  دوري��ة 

اأكادميي اأوف �ضاين�ض�س يو اإ�س اإيه«. 

المملكة المتحدة
 The Daily �����ض����ح����ي����ف����ة  اأع������ل������ن������ت 
اأك�������ض���ف���ورد  ج���ام���ع���ة  اأن   Telegraph
املخ�ض�ضة  االختبارات  اأوق���ات  من  زادت 
ل��ل��ط��ال��ب��ات, ب��غ��ي��ة زي�����ادة ن�����ض��ب��ة ال��ن��ج��اح 

التي  املنخف�ضة  امل���ع���دالت  ب��ع��د  ل��دي��ه��ن 
حت�������ض���ل���ن ع���ل���ي���ه���ا. وك�����ان�����ت اجل���ام���ع���ة 
احلا�ضب  اختبارات  يف  الطالبات  اأعطت 
قدرها  اأط���ول  زمنية  م��دة  والريا�ضيات 
ال��ط��ال��ب��ات  اأن  ت��ب��ن  اأن  ب��ع��د  دق��ي��ق��ة   15
الزمني  بال�ضغط  للتاأثر  عر�ضة  اأك���رث 
لالختبارات, ومل مت�س اختباراتهن فيما 

يتعلق ب�ضعوبة اأو �ضهولة االأ�ضئلة. 

المملكة المتحدة
وقع االختيار على  »�ضام جيماه« لي�ضغل 
من�ضب وزير اجلامعات والعلوم باململكة 
امل��ت��ح��دة يف ال��ت��ا���ض��ع م��ن ي��ن��اي��ر امل��ا���ض��ي, 
ال��ذي  ال����وزراء,  وذل��ك يف تعديل ملجل�س 
القرار  ب�ضنع  املعنية  العليا  الهيئة  ُيَعد 
يف احلكومة. �ضينتقل جيماه  من وزارة 

العدل التي عمل بها وزيرا بدرجة اأدنى 
من م�ضتوى جمل�س الوزراء اإلى من�ضبه 

اجلديد.
موزعا  ال��ع��ل��وم  وزي���ر  دور  و�ضيبقى 
االأع���م���ال  ووزارة  ال��ت��ع��ل��ي��م,  وزارة  ب���ن 

والطاقة واال�ضرتاتيجية ال�ضناعية. 

الواليات المتحدة
م���وج���ة ع���ومل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ت��زي��د 
خماطر التج�ض�س يف الواليات املتحدة 
واأ�ضاتذة  طالب  وي�ضتطيع  االأمركية, 
يتعرفوا  اأن  االأخ���رى  وال��ب��الد  ال�ضن 
ع��ل��ى م��ا ي���دور يف ك��وال��ي�����س اجل��ام��ع��ات 
االأمن  �ضلبا على  يوؤثر   وكلياتها؛ مما 
ما  ح�ضبما  املتحدة  للواليات  الوطني 

�ضطرت �ضحيفة »بو�ضطن غلوب«.

التأسيس
اأق��دم  ال�ضويد, واح���دة م��ن  ع��ام 1666 يف 

واأعرق واأف�ضل جامعات �ضمال اأوروبا. 

الكليات
ولديها  ك��ل��ي��ات,  ث��م��اين  اجل��ام��ع��ة  ت�ضم 
ف���������روع يف ك������ل م������ن م���دي���ن���ت���ي م����امل����و, 

وهل�ضينبورغ,

الطالب
برنامج   302� ي��در���ض��ون  ط��ال��ب  األ���ف   42
خمتلف,  اإلى جانب ما تقدمه من دورات 

تدريبية حرة .

مكانة الجامعة
ال�ضويد  يف  جامعة  اأف�ضل  »لوند«  تعد 
بح�ضب ت�ضنيف QS لعام 2018. وكانت 
اأف�������ض���ل خم�ضن  ب���ن  م���ن  اجل���ام���ع���ة 
جامعة على م�ضتوى العامل يف درا�ضات 
التطوير, والعلوم البيئية, واجلغرافيا, 
ال��دويل  امل�ضتوى  وع��ل��ى  وال��ت��م��ري�����س. 
QS يف   78 ال���رتت���ي���ب  ع���ل���ى  ح�����ض��ل��ت 

هاير  »ت��امي��ز  ت�ضنيف  ح�ضب   93 ال���  و 
اإديوكا�ضن, 2018«. 

البرامج
بكالوريو�س  �ضهادات  �ضت  اجلامعة  تقدم 
االإجنليزية  باللغة  والفنون(  العلوم  )يف 
االأع����م����ال,  واإدارة  ال���ع���ل���وم,  جم�����ال  يف 

والفنون اجلميلة.

نمط الحياة
ب���ن  حتظ���ى باأك���رب ق���در م���ن ال�ضعبي���ة 
الطلب���ة الوافدي���ن للدرا�ض���ة  يف ال�ضويد. 
وت�ضته���ر بتوف���ر حي���اة جامعي���ة فري���دة 
املجموع���ات  برنام���ج  تت�ضم���ن  للطلب���ة 
وال���ذي  التاريخ���ي,  للطلب���ة  االإقليمي���ة 
اأي���ام  يق���دم  فعالي���ات اجتماعي���ة ط���وال 
العام. مدينة لوند ال�ضاحرة مدينة رائعة 
و�ضغ���رة. ويف لون���د ميت���زج األف عام من 
التاري���خ ب���روح �ضب���اب البل���د, وال�ض���ركات 

العاملية, واملن�ضاآت البحثية العاملية.

اإليرادات
حققت اجلامعة يف 2016: 

8 مليار ك��روان �ضويدي )حوايل   •
800 مليون يورو(.

امل��ب��ا���ض��ر م��ن احلكومة  ال��ت��م��وي��ل   •
ال�ضويدية: %55.

املتمثلة  اخل���ارج���ي���ة  االإي��������رادات   •
باملنح: %35.

• الر�ضوم: %10.

األفكار اإلبداعية في 2016
• اأف���ك���ار اإب���داع���ي���ة ج���دي���دة: 345 

فكرة.
• م�ضاريع 103 م�ضاريع.

• ط��ل��ب��ات احل�����ض��ول ع��ل��ى ب���راءات 
االخرتاع : 18 طلبا.

برامج الجامعة المهنية
ت���رك���ز ج��ام��ع��ة »ل���ون���د« ب�����ض��ك��ل خ��ا���س 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��ط��ل��ب��ة, وت��ق��دم ب��رام��ج 
�ضركات  مع  بالتعاون  تدريبية  ودورات 

وموؤ�ض�ضات حملية وعاملية.
وت��ع��د »ل��ون��د« ج���زءا م��ن منطقة 
ماملو, وهي رابع اأهم منطقة يف جمال 
االخ��������رتاع واالب����ت����ك����ار ع���ل���ى م�����ض��ت��وى 
ال����ع����امل, ح��ي��ث ت���وج���د ب��ه��ا جم��م��وع��ة 
متنوعة من ال�ضركات التي تتمتع بقدر 

كبر من العلم واملعرفة.
وم���ن ت��ل��ك ال�����ض��رك��ات ال�����ض��ه��رة, 
ال��ت��ي ت��ت��ع��اون م��ع��ه��ا اجل��ام��ع��ة, �ضركة 

جامعة لوند
Lund University

»اإريك�ضون«, و»�ضوين موبايل«, و»تيرتا 
باك«, و»غامربو«, و»األفا الفال«.

كذلك تقدم كل من »فينت�ضرالب«, 
و»ميديكون  ب��ارك«,  �ضاين�س  و»اإيديون 
ف��ي��ل��دج« ب��ي��ئ��ة ف���ري���دة م��ت��م��ي��زة ل���رواد 
االأع�����م�����ال, وامل���ج���م���وع���ات وامل��ن��ظ��م��ات 
التكامل  البحثية, متكنهم من حتقيق 
ب���ن ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار وب����ن من���اذج 

العمل اجلديدة.

الجامعة والمرأة
اأول  تعد  اأندر�ضون  هيدا  الطب  طالبة 
ام�����راأة ���ض��وي��دي��ة حت�����ض��ل ع��ل��ى ���ض��ه��ادة 

جامعية
اأول  ب��وري��ل��ي��و���س  وك���ان���ت ه��ي��ل��م��ا 
امراأة حت�ضل على درجة الدكتوراه من 

جامعة »لوند« عام 1910. 
ال���ت���اري���خ  برجيتا  وك���ان���ت ع��امل��ة 
تعيينها  ي��ت��م  ام������راأة  اأول  ه���ي  اأودي������ن 

اأ�ضتاذة باجلامعة عام 1965. 
ف���ل���ودغ���ري���ن,  ب���وي���ل  ت��ع��ي��ن  ومت 
رئي�ضة  اأول  االأع���م���ال,  ق��ان��ون  اأ���ض��ت��اذة 
وب��ذل��ك  ع���ام 1992,  »ل���ون���د«  جل��ام��ع��ة 
رئ��ا���ض��ة  ت��ت��ول��ى  ام������راأة  اأول  اأ���ض��ب��ح��ت 

جامعة اأوروبية.

أشهر الخريجين
من حاملي جائزة نوبل:

ب��رت��ي��ل اأوه���ل���ن )االق��ت�����ض��اد(, و���ض��ون��ه 
�ضامويل�ضون,   وب��ن��غ��ت  ب��رغ�����ض��رتوم, 
واآرف���ي���د ك��ارل�����ض��ون )ال���ط���ب(, وم��ان��ه 
����ض���ي���غ���ب���ان )ال�����ف�����ي�����زي�����اء(, وال�������ض���ف���ر 
العامل  يف  ال�ضهر  ال���دويل  والو�ضيط 
وزراء  ورئي�س  ي��اري��ن��غ,  غ��ون��ار  العربي 
ال�����ض��وي��د ال��ب��ارز ت���اغ اإرالن�����در, ورئي�س 
ورئي�ضة  ك��ارل�����ض��ون,  اإي��ن��غ��ف��ار  ال�����وزراء 

املحكمة العليا ماريان النديو�س.

من كبار رجال األعمال:
امل���ل���ي���اردي���ر ه��ان�����س راوزي����ن����غ م��وؤ���ض�����س 
�ضركة  ورئي�س  ب���اك«,  »ت��رتا  جمموعة 

»فولفو« ال�ضابق بر غيليهامر.

من المسؤولين األفارقة:
رئ��ي�����س زام��ب��ي��ا روب���ي���اه ب���ان���دا, ووزي���ر 
اأوت���وين  الناميبي  وال��ع��دل  اخل��ارج��ي��ة 

نوجوما.
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كانت �ضنة 2017 هي االأكرث �ضرعة 
ال�����ض��ع��ودي��ن, التي  اأح����الم  يف حت��ق��ي��ق 
جمال  ال  بحجج,  منها  ح��رم��وا  لطاملا 

هنا الإثارتها. 
�ضدر قرار ال�ضماح بافتتاح �ضاالت 
الذي وافق عليه  القرار  ال�ضينما, وهو 
اأعود  ال�ضعودي.  ال�ضعب  اأف��راد  اأغلبية 

بذاكرتكم اإلى الوراء قليال.
»م��ن��اح��ي«  ف��ي��ل��م  ع��ر���س  فحينما 
كبرة,  �ضجة  ح��ول��ه  ح��دث��ت   2005 يف 
وح���ظ���ي ب��ح�����ض��ور ك���ب���ر مل ي��ت��وق��ع��ه 

املهتمون وغر املهتمن.
ال�ضينما  ح�����ض��ور  ق����رار  ك���ان  اإذا 
ب��������اإرادة ال�����ض��ع��ب؛ مل���ا ي��ع��ل��م��ه اأف������راده 
م��ن اأه��م��ي��ت��ه��ا ال��ف��ك��ري��ة واحل�����ض��اري��ة 

وال���ن���ف�������ض���ي���ة وغ�����ره�����ا. ح����ن ي���اأت���ي 
وق���ت ال���ف���راغ وي��ه��ج��م ع��ل��ى ال�����ض��ب��اب 
ال�ضعب  من  االأغلبية  وهم  والفتيات, 
اأي��ن  يعلمون  ال�ضينما,  وج��ود  ظ��ل  يف 
ي��ذه��ب��وا ل��ق�����ض��اء ه���ذا ال��وق��ت ب�ضكل 
م��ات��ع وم��ف��ي��د, ي��ق�����ض��ي ع��ل��ى ال��ك��ث��ر 
اأ�ضرت  التي  ال�ضلبية  الت�ضرفات  من 

باملجتمع وبال�ضباب ال�ضعودي.
ويجب اأن ن�ضتغل هذه الر�ضالة يف 
طرح �ضام يفيد املتلقي. ويجب اأن يكون 
اأية  ب��دون  املجتمع  فئات  لكل  احل�ضور 

عوائق اأو �سروط.
ك�ضناعة,  ال�ضينما  اأهمية  ورغ���م 
ال�ضعوب  ب��ن  ت��ق��ّرب  اأن  امل��م��ك��ن  ف��م��ن 

وترّوج لثقافاتها.

ويف الفرتة املا�ضية ت�ضدر امل�ضهد 
ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي ال��ع��امل��ي م���واه���ب ���ض��اب��ة, 
اأب��دع��ت رغ��م املنع ال��ذي ك��ان حا�ضاًل, 
وب��ل��غ��ت ع���دد االأف����الم ال�����ض��ع��ودي��ة التي 
ع����ام 1975, وح��ت��ى ع��ام  اأن��ت��ج��ت م��ن��ذ 
اإح�ضائية  ح�ضب  فيلما   )255(  ,2012

اطلعت عليها.
ماذا بقي؟

ال��ربيء,  للرتفيه  نحن يف حاجة 
الذي عندما نق�ضي فيه وقت فراغنا, 
ي�������ض���ب يف ف�����ائ�����دة ال����ع����ق����ل وت����ق����ومي 
ال�ضلوكيات وبناء املجتمع ب�ضكل �ضليم. 
التي  ال��و���ض��ائ��ل  اأف�����ض��ل  م��ن  وال�ضينما 
»ا�ستغالها ب�سكل  حتقق ذلك، ب�سرط 

�ضليم و�ضحي«

ضعف الثقافة المرورية
 

علي بن عبداهلل البكري الشهري 
 كلية علوم الحاسب اآللي 

م��رك��ب��ات��ه��م يف ط���رق خم��ت��ل��ف��ة, يف م�ضاحاتها  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ي��ق��ود 
وانعطافاتها و�ضعودها وهبوطها عن م�ضتوى االأر���س. ويف ظل هذه 
بن  لي�س  املركبات,  قائدي  ثقافة  يف  تنوعا  هناك  اأن  جتد  التغرات 
اأنف�ضهم فح�ضب؛ بل حتى ال�ضخ�س ذاته جتده متغر  اأف��راد املجتمع 
ت��راه يتحرك يف  وت��ارة  قائدا مثاليا,  ت��راه  ت��ارة  ال�ضر,  اأثناء  الثقافة 
تكاد  وجم��ازف��ة,  ومغامرة  عجيب  وبت�ضرف  فائقة  ب�ضرعة  الطريق 

تنتزع الروح من ج�ضدها.
على  يعتمدون  ال��ذي��ن  ل��دى  نالحظها  ال�ضالبة  ال�ضمات  وه���ذه 
التخطيط الع�ضوائي يف حياتهم اليومية. فال يوجد لديهم االعتناء 

بالوقت ودرا�ضة امل�ضافات وحالة الطوارئ اأثناء القيادة.
النا�س  الكربياء, فال يرون  الذين يعرتيهم  كما نالحظها لدى 
وال  تعي�ضة  احلياه  اأن  ي��رون  اأنا�س  مع  اأنها حتدث  كما  �ضيئا,  اأمامهم 

ت�ضتحق التاأين, وبذل �ضبل ال�ضالمة اأثناء قيادة املركبة.
واالإر�ضادات  التوعية  ثقافة  فهو  الثاين  اجلانب  اأما  جانب؛  هذا 
يف الطرق العامة والرئي�ضية, حيث ي�ضتلزم اأن يكون هناك العديد من 
اللوحات االإر�ضادية مثل حتديد م�ضتوى ال�ضرعة يف كل طريق, ومن 
العمل  ومناطق  الطرق  على  الطارئة  والتغرات  اأخ��رى,  اإل��ى  م�ضافة 
واملطبات التي يغيب فيها اأمران اأ�ضا�ضيان؛ هما: مقايي�س وموا�ضفات 

املطبات, واالإر�ضادات الدالة عليها قبل واأثناء الو�ضول اإليها.
فالربامج الثقافية يف و�ضائل االإعالم املرئي, وال�ضحافة ومن�ضات 
التوا�ضل االجتماعي �ضعيفة جدا.  فكم من احلوادث كانت نتائجها 
ب�ضبب  اأرواح,  فيها  زهقت  بل  واملعنوية؛  املادية  النواحي  من  كارثية, 

�ضعف الثقافة والتوعية املرورية. 
حتى ن�ضيع يف الطرق ال�ضالمة املرورية؛ فاإن االأمر يتطلب من 
يف  امل��روري��ة  ال�ضالمة  ثقافة  ا�ضتلهام  يف  وامل��ث��اب��رة  احل��ر���س  اجلميع 
امل��ال واجلهد يف �ضبيل  اإل��ى الياء, وب��ذل  الطريق, واملركبة من االأل��ف 

و�ضول هذه الثقافة اإلى اجلميع دون ا�ضتثناء. 

السينما والقرار السليم
مشهور العمري
قسم اإلعالم واالتصال
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تركي الدخيل
..سيد الحوار 

وجوه

سارة القحطاني

, متي���ز   واالإعالمي���ن اخلليجي���ن  املحاوري���ن  اأ�ضه���ر   م���ن 
بف�ضاحت���ه و�ضراحت���ه وع���رف باأ�ضلوب���ه املبتك���ر يف احل���وار, 
ا�ضته���ر مبقاب���الت حواري���ة لع���دد م���ن اأه���م زعم���اء الع���امل, 
وال�ضخ�ضي���ات ال�ضيا�ضي���ة ذات ال�ضف االأول.  اإنه �ضيد احلوار 

ال�ضحفي ومدير عام قناة العربية تركي الدخيل.
ول����د الدخي����ل يف الريا�����س ع����ام 1973, وتلق����ى تعليم����ه 
اجلامع����ي يف جامع����ة االإم����ام حمم����د ب����ن �ضع����ود االإ�ضالمية يف 
كلية اأ�ضول الدين ق�ضم ال�ضنة, وح�ضل على دورات تخ�ض�ضية 
االإنرتن����ت  مواق����ع  واإدارة  ال�ضحفي����ة  والكتاب����ة  الت�ضوي����ر  يف 
يف الوالي����ات املتح����دة. كم����ا ح�ض����ل عل����ى �ضه����ادة املاج�ضت����ر يف 

الدرا�ضات االإ�ضالمية من جامعة املقا�ضد يف بروت. 
حمطات متعددة, بداأها  الدخيل مبكرا بتنمية مهاراته 
االإعالمي���ة؛ فعم���ل  بال�ضحاف���ة منذ ع���ام 1989, متعاونا ثم 
احرتفه���ا عام 1994 يف ال�ضح���ف واملوؤ�ض�ضات االإعالمية منها 
�ضحيف���ة الريا����س وع���كاظ وال�ضرق االأو�ض���ط واملجلة وعامل 

الريا�ضة واحلياة عام 1999.
وعم���ل مرا�ض���ال �ضيا�ضي���ا الإذاعته���ا mbc fm ثم انتقل 
اإل���ى حمط���ة mbc. وكان اأح���د موؤ�ض�ض���ي قن���اة العربي���ة منذ 

العام 2003 حتى اأ�ضبح مديرا لها.
كات���ب مقال  يومي يف »الوط���ن« �ضابقا,  وعكاظ. وكتب 
يف �ضح���ف عربي���ة خمتلف���ة؛ وا�ضتط���اع بنبوغ���ه االإعالم���ي 
اأبرزه���ا  تق���دمي الكث���ر م���ن الربام���ج واملحط���ات كان م���ن 

برناجمه ال�ضهري »اإ�ضاءات«.
و من اأبرز اللقاءات احلوارية يف م�ضرة الدخيل حواره 
م���ع ويل العه���د االأم���ر حمم���د ب���ن �ضلم���ان, والت���ي حت���دث 
خالله���ا عن روؤي���ة 2030 وبع�س امل�ضاري���ع واخلطط القادمة 
للمملك���ة, والت���ي تعت���رب كم���ا ذكر الدخي���ل االأك���رث م�ضاهدة 

للتلفزيون يف تاريخ ال�ضعودية.
ميتلك الدخيل طموحا حافال باالإبداع, حيث  ياأبى 
اإاّل اأن يك���ون التطوي���ر واالإب���داع مالزم���ن ل���ه, و�ضع���ارا 
ل���كل موقع ي�ضغل���ه؛ فقد عمل على تطوي���ر قناة العربية 
بتق���دمي عدد م���ن التقني���ات احلديثة وتطوي���ر املحتوى 
واهت���م  داخله���ا,  العم���ل  منظوم���ة  وتطوي���ر  االإخب���اري 
باملهني���ة وحمارب���ة املحت���وى املف���ربك وفلرتت���ه يف قالب 

مهن���ي, ف�ضنع م���ن االأخبار تفردا وح�ضري���ة, وقدمها يف 
طابع جميل ير�ضي ذائقة املتابع و�ضغفه. 

الدخي���ل, حي���ث  �ضخ�ضي���ة  �ض���كال  وااللت���زام  االت���زان    
ال���ذكاء احل���واري والوع���ي الل���ذان يع���دان منوذج���ا م���ن اأهم 
من���اذج االإعالمي���ن ال�ضعودي���ن؛ الأداء الر�ضال���ة االإعالمية 

بتفرد ومتيز وجدارة. 
األ���ف الدخي���ل عددا م���ن الكتب منها »الدني���ا اإمراأة« , و 

»�ضعوديون يف اأمريكا«, و »قال يل الق�ضبي«.
العمالق���ة  االإعالمي���ة  الدخي���ل  ل�ضخ�ضي���ة  كان���ت 
حمطات���ه  يف  وتفوق���ه  املتف���ردة  ومهارات���ه  والإ�ضهامات���ه 
االإعالمي���ة املختلف���ة, ن�ضي���ب كب���ر م���ن اجلوائ���ز املحلي���ة 
والعاملي���ة.  فف���ي الع���ام 2010 ح�ض���ل برنام���ج اإ�ض���اءات الذي 
يقدم���ه الدخي���ل على جائزة اأف�ض���ل برنامج حواري من قبل 
مهرج���ان اخللي���ج لالإذاع���ة والتلفزي���ون يف البحري���ن, ويف 
العام2010 اختارته جملة اأريبيان بزن�س جمددا �ضمن اأقوى 
100 �ضخ�ضي���ات عربي���ة, وقبله���ا يف ع���ام 2007 اختارته جملة 

اأريبيان بزن�س �ضمن اأقوى 100 �ضخ�ضية عربية موؤثرة.
يف الع���ام 2009 ح�ض���ل برنام���ج اإ�ض���اءات ال���ذي يقدم���ه 
ترك���ي الدخي���ل على جائ���زة اأف�ض���ل برنامج ح���واري من قبل 
امللتقى االإعالمي العربي ال�ضاد�س يف الكويت. ويف العام 2009 
ح�ض���ل بالت�ضويت على لقب اأف�ضل مذيع �ضعودي يف ا�ضتفتاء 
جريدة الريا�س. ويف العام 2007 ح�ضل بالت�ضويت على لقب 

»�ضيد احلوار« يف اال�ضتفتاء الذي اأجرته جملة روتانا.
طال���ب الدخي���ل  بن�ض���ر ثقاف���ة احل���وار والتح���اور عل���ى 
جمي���ع االأ�ضع���دة يف احلي���اة )مهني���ا واجتماعي���ا وعقائديا(, 
ونادى بن�ضر االإيجابية يف و�ضائل التوا�ضل االجتماعي. وهو 
م���ن املنا�سدي���ن بوق���ف الإحب���اط ون�سره »كي ل يك���ون الفرد 

بيننا معول هدم«.
م����ع  يت�ضاحل����ون  ال  »الذي����ن  مقول����ة  �ضاح����ب  الدخي����ل 
يف  جان����ب  اأي  يف  جناح����ا  يحقق����وا  اأن  ميكنه����م  ال  اأنف�ضه����م, 
حياته����م«, ه����و لي�س جمرد اإعالمي فذ فح�ضب؛ بل هو اأيقونة 
م����ن النج����اح والطم����وح وطاق����ة متجددة م����ن الكف����اح والنبوغ 
ومدر�ضة اإعالمية يفتخر بها الوطن, وي�ضتمد منها تالميذه 

االإ�ضرار والتحدي مما يعود على مواقع العمل بالنجاح.

يف 31 مار�س 2014, تناولت و�ضائل االإعالم 
القومية والعاملية, �ضائعة عن خرب اعرتاف 
النف�ضية  لالأمرا�س  االأمريكية  اجلمعية 
بظاهرة »ال�ضيلفي« على اأنها مر�س نف�ضي. 
ل�سورة  ال�سخ�ض  التقاط  هو  و»ال�سيلفي 
و�ضائل  على  ون�ضرها  الذكية  بالهواتف  له 

التوا�ضل االجتماعي«.
ووق���ت���ه���ا مل ت���ث���ب���ت ����ض���ح���ة اخل����رب, 
ال��ع��امل��ي��ة  »ال����دوري����ة  يف  ُن�����ض��ر  ب��ح��ث��ا  اأن  اإاّل 
 29 ب��ت��اري��خ  واالإدم�������ان«  ال��ع��ق��ل��ي��ة  لل�ضحة 
»مارك  الدكتور  فيه  يقول   ,2017 نوفمرب 
بق�ضم  ال�ضلوكي  االإدم��ان  اأ�ضتاذ  جريفيثز« 
»نوتنجهام  بجامعة  النف�ضية  االأم���را����س 
ترنت« باململكة املتحدة »منذ ب�ضع �ضنوات 
كانت هناك اإ�ضاعة متداولة تتحدث عن اأن 
النف�ضية  لالأمرا�س  االأمريكية  اجلمعية 
اأن��ه��ا  ع��ل��ى  »ال�ضيلفي«  ب��ظ��اه��رة  �ضتعرتف 
م��ر���س ن��ف�����ض��ي, وع��ل��ى ال��رغ��م اأن��ه��ا كانت 
االآن  اأوؤك���د  اأن��ن��ي  اإال  ي���رتدد؛  حينها كالما 
اأن ظاهرة ال�ضيلفي مر�س نف�ضي حقيقي, 
العامل  �ضلوكي يف  اأول مقيا�س  وقد طورنا 

نقّيم به درجة اإ�ضابة املر�ضى النف�ضية«.
وق����د مت اإج������راء ال��ب��ح��ث يف ال��ه��ن��د؛ 
ا���ض��ت��خ��دام��ا  ال�����ض��ع��وب  اأك�����رث  ال��ه��ن��ود  الأن 
»ل���ل���ف���ي�������ض���ب���وك« واالأك���������رث م����وت����ا ن��ت��ي��ج��ة 
الذكية  بالهواتف  �ضور  اأخ��ذ  حماوالتهم 

الأنف�ضهم من مواقع خطرة.  
اأثبتت الدرا�ضة وجود ثالث م�ضتويات 

من ظاهرة »ال�ضيلفي« املر�ضية:
 Borderline ة َيّ االأولى: احلالة احَلِدّ
State: وهي قيام ال�سخ�ض بالتقاط ثاث 
ال  لكنه  االأق���ل؛  على  يوميا  �ضيلفي  ���ض��ور 
ين�ضرها على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.

 Acute احل�������ادة  احل����ال����ة  ال���ث���ان���ي���ة: 
�سور  ث��اث  بعدد  ال�سور  التقاط   :State

و�ضائل  على  ن�ضرها  ثم  يوميا  االأق��ل  على 
التوا�ضل االجتماعي.

 Chronic امل��زم��ن��ة  احل��ال��ة  الثالثة: 
فيها  التحكم  �ضعب  رغ��ب��ة  وج���ود   :State
لدي ال�سخ�ض؛ للتقاط �سور �سيلفي على 
و�ضائل  على  بن�ضرها  والقيام  ال��ي��وم  م��دار 
�ضت  يقل عن  ال  االجتماعي مبا  التوا�ضل 

مرات يوميا.
 وقد تو�ضل الباحثون اإلى اأن امل�ضاب 
اأ�ضياء  جملة  من  يعاين  ال�ضيلفي  بظاهرة 
م��ن��ه��ا: ال��ب��ح��ث ع���ن االه���ت���م���ام, وف���ق���دان 
ال�ضورة  تعزيز  يف  واالأم��ل  بالنف�س,  الثقة 
ملجموعة  باالنتماء  وال�ضعور  االجتماعية, 

ترغب با�ضتمرار يف ن�ضر �ضورهم.
وق�����د ا���ض��ت��م��ل ال���ب���ح���ث اأي�������ض���ا ع��ل��ى 
ال�ضيلفي  »مقيا�س  متثل  ���ض��وؤاال  ع�ضرين 
ال�����ض��ل��وك��ي« ل����دي االأف��������راد, ح��ي��ث ُت��ظ��ه��ر 
االإج���اب���ة ع��ل��ى االأ���ض��ئ��ل��ة م�����ض��ت��وى م��ع��ان��اة 
واأمثلة  النف�ضية,  الظاهرة  من  ال�ضخ�س 
لهذه االأ�ضئلة »اأ�ضعر بال�ضهرة عندما اأن�ضر 
التوا�ضل  و�ضائل  على  ال�ضخ�ضية  �ضوري 
اأ�ضعر  �ضيلفي  اأخ��ذت  »كلما  و  االجتماعي« 
و  ب��ال�����ض��ع��ادة«   واأح�������س  امل�����زاج  بتح�ضن يف 
بن�ضر  اأق����راين  ب��ن  ع�����ض��واً مهما  »اأ���ض��ب��ح 

�ضوري ال�ضخ�ضية«.  
الدرا�ضة  ه��ذه  بحثته  م��ا  وبجانب 
ف����اإن����ه, يف اع���ت���ق���ادي, ي���وج���د م�����ض��ت��وى 
ع�����ادي وط��ب��ي��ع��ي, مل���ن ي���ري���د اأن ي��اأخ��ذ 
بو�ضائل  �ضفحته  على  وين�ضره  �ضيلفي 
التعريف  التوا�ضل االجتماعي, بغر�س 
بنف�ضه متاما مثل ال�ضور اخلا�ضة على 
الهوية اأو جواز ال�ضفر, وهوؤالء ال يطلق 
يتم  وال  نف�ضيا«,  »معتلن  عليهم  اأح��د 
يعانون من  الذين  مثل  التعامل معهم 

ظاهرة ال�ضيلفي.

يلفي« مرض نفسي؟ هل ظاهرة »السِّ

أ.د. علي بن سعيد 
القحطاني
كلية الطب 

التي  الفئة  تلك  حولنا  تتواجد  م��ا  دائ��م��ا 
ت���ه���رع يف اأب�������ض���ط, واأع���ظ���م م���ا ي��واج��ه��ه��ا؛ 
تتوقع  حم��دد,  �ضخ�س  ل��دى  عنه  لل�ضوؤال 
ي���ك���ون »وي���ك���ي���ب���ي���دي���ا«, ويف  اأن  م��ن��ه دوم�����ا 
ح����ال مل مي��ل��ك امل��ع��ل��وم��ة ف�����ض��ي��ن��ت��ظ��رون��ه 
يق�ضون  بينما  لهم,  عنها  ويتحرى  يبحث 
امل�ضاهر  فيديوهات  بن  التنقل  وقتهم يف 
ف��ائ��دة. ال ميلكون  اأدن���ى  و���ض��وره��م, ودون 
امل��ع��ل��وم��ات, وال ي�ضعون  ع��ن  م��ه��ارات بحث 
واإن  يقراأون وال يحاولون, حتى  لذلك. ال 

كانت احللول اأمامهم لكنهم ال ينتبهون.  
ويف م���ث���ل ع�����ض��رن��ا ه�����ذا وم�����ع ث����ورة 
اأن  متعلم  ك��ل  على  يجب  ف��اإن��ه  املعلومات؛ 

التي  املعلومات  البحث عن  ميتلك مهارات 
حتى  اأو  العلمية  ح��ي��ات��ه  يف  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج 
ال��ع��م��ل��ي��ة, وذل����ك يف امل�����ض��ادر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. 
ويزداد االأمر اأهمية يف امل�ضادر االإلكرتونية 

من قواعد معلومات وحمركات بحث. 
ف��ع��ن��د ا����ض���ت���خ���دام حم���رك���ات ال��ب��ح��ث 
اأو مزيج من  يجب كتابة كلمات مفتاحية, 
اأكرث.  لنتائج  للو�ضول  املفتاحية؛  الكلمات 
اإلى ما حتتاجه من املعلومات  اإذا مل ت�ضل 
الكلمات,  ت��ل��ك  بع�س  ا���ض��ت��ب��دل  اأو  اأح����ذف 
وميكنك اللجوء ملحركات بحث عدة, اإذ اأن 

كل منها ي�ضتخدم قاعدة بيانات خمتلفة.
ويف حال كنت تبحث عن جملة بعينها 

اأو   ,»....« تن�ضي�س  ع��الم��ت��ي  ب��ن  �ضعها 
ومعلومات  م��واق��ع  »-«ال���ض��ت��ث��ن��اء  ا�ضتخدم 
ا�ضتخدام  ميكنك  كما  البحث,  عملية  من 
كلمة »اأو« بن كلمتي البحث؛ للو�ضول اإلى 
اأو كليهما, وغرها من  اأحدهما  نتائج عن 
املهارات التي ت�ضمن لك الو�ضول ال�ضريع 

والدقيق ملا حتتاجه من معلومات.
ل���ذل���ك؛ ج����رب ح�����اول اب���ح���ث واق�����راأ 
ق��ب��ل اأن ت�����ض��األ, م��ا ف��ائ��دة حم��رك��ات بحث 
املعلومات  وث��ورة  العاملية  البيانات  وقواعد 
واالت�ضاالت اإن مل ت�ضتخدمها وتظل تلجاأ 
ال�ضخ�س  اأن��ت  ت�ضبح  ال  ومل��اذا  الأ�ضخا�س؟ 

الذي ي�ضتعان به؟! 

اتكاليو المعلومات
أمل أبو مديني 
قسم اإلعالم واالتصال
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اللغة واإلعالم

ي�ضاعد  ال��ذي  اللغوية«,  ال�ضيا�ضة  »علم 
يف االإج���اب���ة ع��ن االأ���ض��ئ��ل��ة امل��ع��ق��دة التي 
ت��ط��رح��ه��ا ال��ع��ومل��ة يف ج��ان��ب��ه��ا ال��ل��غ��وي, 
ت�ضكل  ب����راأي����ه,  ال��ل��غ��وي��ة  ف��ال�����ض��ي��ا���ض��ات 
العالقات  اأو  اللغة,  ت�ضتهدف  »تدّخالت« 
بن اللغات, لكنها لي�ضت العامل الوحيد 

املوؤّثر.
واإذا كان باإمكان دولة ما اأن تتدخل 
تقر  واأن  الكتابة,  قواعد  ح��ول  نقا�س  يف 

»اأي م�ضتقبل للغات؟ االآثار  ي�ضلط كتاب 
ال��ل��غ��وي��ة ل��ل��ع��ومل��ة« ال�����ض��ادر ح��دي��ث��ا عن 
م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي, ال�����ض��وء على  
واإم��ك��ان��ي��ة  وم�ضتقبلها  ال��ل��غ��ات  م�����ض��ر 
بع�س  وهيمنة  العوملة  ظ��ل  يف  حمايتها 
ال��ل��غ��ات وم��رك��زي��ت��ه��ا, وه����و م���ن ت��األ��ي��ف 
جان  لوي�س  الفرن�ضي  ال��ل��غ��وي  ال��ب��اح��ث 

كالفي, وترجمة الدكتور جان جبور.
اأ�ضماه  ما  بلورة  اإلى  املوؤلف  وي�ضعى 

الو�ضع  حت��دد  واأن  اللغة,  يحمي  قانونا 
هناك  ف���اإن  مناطقية,  ل��ل��غ��ات  ال��ق��ان��وين 
اأن��واع��ا اأخ��رى من االإج���راءات ال ترتبط 

بالدولة, يقوم بها اأفراد اأو جمموعات.
ال�����ض��ي��ا���ض��ة  »يف  امل����وؤل����ف  وي�����ض��ي��ف 
ال����ل����غ����وي����ة, ي���ج���ه���ل ����ض���ن���اع ال�����ق�����رار يف 
اأو ال  ي���ف���ع���ل���ون,  اأغ����ل����ب االأح�����ي�����ان م������اذا 
ي��درك��ون ال��رتاب��ط االأي��دي��ول��وج��ي العام 

الختياراتهم التجريبية«.

أي مستقبل للغات؟.. إصدار حديث
يناقش اآلثار اللغوية للعولمة

ح��االت  درا���ض��ة  اإل��ى  الكاتب  وينتقل 
ك����ل م����ن ت���رك���ي���ا واالحت����������اد االأوروب����������ي 
اللغوية  امل�ضاألة  اأن  لُيظهر  واالأرجنتن, 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالو�ضع ال�ضيا�ضي, 
ال��ل��غ��وي��ة  امل��ط��ال��ب��ة  وراء  ي��ك��ون  فحينما 
م�ضروع �ضيا�ضي, فمن املالئم مقاربته يف 

امليدان ال�ضيا�ضي, ح�ضب تعبره.
وي��ت��ط��رق امل���وؤل���ف مل��ا اأ���ض��م��اه »م��وت 
التي  ال��ل��غ��ات  اأن  اإل����ى  ال��ل��غ��ات«, م�����ض��را 

ت��ن��دث��ر ت���وؤ����ض���ر حل�����االت ت��ت��الق��ى فيها 
عوامل �ضيا�ضية, واجتماعية, واقت�ضادية, 
ونف�ضية, لتدفع باملتكلمن اإلى اال�ضتغناء 
لغات  ت��ك��ون  اأن  فتبطل  ت��دري��ج��ي��ا,  عنها 
امل�ضرتكة(  التوا�ضل  لغة  )اأّي  »ن��ا���ض��رة« 

�ضيئا ف�ضيئا.
القول  اإل��ى  املوؤلف يذهب  اأن  ورغ��م 
باأن جميع اللغات مت�ضاوية اأمر ال جدال 
ف��ي��ه, ف��اإن��ه ي���رى اأن ب��ع�����س ال��ل��غ��ات تعد 

اللغات  كانت  اإذا  اأن��ه  مو�ضحا  مرموقة, 
يتحتم  ف��ه��ل  ال���واق���ع,  يف  مت�ضاوية  غ��ر 
م�����ض��اوات��ه��ا؟  اأج����ل  م��ن  ن��ك��اف��ح  اأن  علينا 
»حماية«  اللغوية  ال�ضيا�ضات  باإمكان  هل 
يجب  وهل  باالنقرا�س؟,  املهددة  اللغات 

عليها ذلك؟
ال��ذي خل�س  املحوري  ال�ضوؤال  واأم��ا 
م�ضتقبل  اأي  ك��االآت��ي:  فهو  امل��وؤل��ف  اإل��ي��ه 
اأن  وي��رى  العوملة؟  ظ��ل  يف  للعامل  لغوي 
االأو�ضاع اللغوية تتغر با�ضتمرار, ومهما 
كانت عملية امل�ضح دقيقة, فاإنها ال تلبث 

اأن تتبّدل ب�ضرعة.
وال����ع����وام����ل ال����ت����ي ت����وّث����ر يف ه���ذه 
لعامل  مي��ك��ن  وال  م��ت��ن��ّوع��ة,  ال���ت���غ���ّرات 
لوحده اأن يف�ضرها. فهناك الدميغرافيا, 
ال���دول,  و�ضيا�ضات  والتح�ضر,  وال��ن��ق��ل, 
حولت  التي  اجل��دي��دة,  والتكنولوجيات 
اللغات  »���ض��وق« حتظى فيها  اإل��ى  ال��ع��امل 
برتاتبية, اإذ يكون بع�ضها يف قلب النظام 
االأك�����رب,  ال��ط��ل��ب  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���امل���ي؛ الأن 
وبع�ضها االآخر على الطرف اأو الهام�س, 

ويتم التخلي عنها �ضيئا ف�ضيئا.
اأو  ت��ق��دم  عملية  اأن  ال��ك��ات��ب  ي��وؤك��د 
تراجع اللغات كانت موجودة على الدوام, 
اإل��ى  ظرفية  ظ��اه��رة  حولت  العوملة  لكن 
ظاهرة بنيوية؛ ويقول »اإنها متيل خللق 
ف��ج��وة ب��ن امل��رك��ز واالأط�����راف, فتت�ضّبب 
ي�ضجع  مم��ا  طوائفية,  فعل  ردود  ب��ربوز 

على ظهور التعبرات الهوية املت�ضددة.
تكون  ال  م�ضتقبال  ير�ضم  ذل��ك  ك��ل 
اإال لغات  ال��ع��ومل��ة,  ف��ي��ه, يف م��واج��ه��ة لغة 
اإق��ل��ي��م��ي��ة, ه��وي��ة, ب��ع��د اأن ت��ك��ون ال��ل��غ��ات 
الفائقة املركزية, كالفرن�ضية واالإ�ضبانية 
والربتغالية والعربية, قد اأُنهكت اأو على 

االأقل و�ضع حد لتو�ّضعها ولوظائفها«.
 وي���وا����ض���ل »ل��ي�����س »م������وت« ال��ل��غ��ات 
ال��ع��ومل��ة يف جوانبها  ال���ذي مي��ي��ز  ه��و  اإذا 
اإع��ادة توزيعها  ب��االأح��رى  اللغوية, واإمن��ا 
اللغات  �ضوق  يتحول  بحيث  الوظائفي, 
ببطء اإلى �ضوق زائفة, لن ُتف�َضح لنا فيها 
ق��ري��ب��ا اأي جم���ال ل��الخ��ت��ي��ار: م��ن جهة, 
اإلينا  نحن نكت�ضب لغة ال نختارها ُتنقل 
�ضتفر�س  ثانية,  جهة  وم��ن  اأه��ل��ن��ا,  ع��رب 
العوملة,  لغة  ب��اأخ��رى  اأو  بطريقة  علينا 

اللغة االإجنليزية«.

+ 
ق

فا
آ

العربية ثابتة متجددة
ال�ضاد  لغة  اإن  العربية  اللغة  موقع  يقول 
امل��ج��ي��د,  ال���ك���ربى يف ك��ت��اب��ه  م��ع��ج��زة اهلل 
م���وؤك���دا اأن ال���ع���رب ح��م��ل��وا االإ����ض���الم اإل���ى 
العربية  القراآن  لغة  معه  وحملوا  العامل, 
وا���ض��ت��ع��رب��ت ���ض��ع��وب غ���رب اآ���ض��ي��ا و���ض��م��ال 
االأول��ى  لغاتها  فرتكت  باالإ�ضالم  اإفريقية 
واآثرت لغة القراآن, اأي اأن حبهم لالإ�ضالم 
اإل��ى دين,  ال��ذي عربهم, فهجروا دينا  هو 

وتركوا لغة اإلى اأخرى.
ل��ق��د ���ض��ارك االأع���اج���م ال��ذي��ن دخ��ل��وا 
االإ����ض���الم يف ع���بء ���ض��رح ق���واع���د ال��ع��رب��ي��ة 
واآداب���ه���ا ل��الآخ��ري��ن ف��ك��ان��وا ع��ل��م��اء النحو 
وال�����ض��رف وال��ب��الغ��ة ب��ف��ن��ون��ه��ا ال��ث��الث��ة: 

امل��ع��اين, وال��ب��ي��ان, وال��ب��دي��ع. وق��د م��ر دهر 
ط���وي���ل ك���ان���ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه���ي ال��ل��غ��ة 

احل�ضارية االأولى يف العامل .
وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأق����دم ال��ل��غ��ات التي 
األ��ف��اظ  م��ن  بخ�ضائ�ضها  تتمتع  زال���ت  م��ا 
وخ��ي��ال,  واأدب  ون��ح��و  و����ض���رف  وت���راك���ي���ب 
م���ع اال���ض��ت��ط��اع��ة يف ال��ت��ع��ب��ر ع���ن م���دارك 
القامو�س  ل��ت��م��ام  ون��ظ��را  املختلفة.  ال��ع��ل��م 
تعد  فاإنها  والنحو  ال�ضرف  وكمال  العربي 
باللغات  ت��ع��رف  ال��ل��غ��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  اأّم 
جزيرة  �ضبه  يف  ن�ضاأت  التي  اأي  االأع��راب��ي��ة 
وبابلية  حمرية  من  العربيات  اأو   , العرب 

واآرامية وعربية وحب�ضية.

بن  ال��ت��ع��ارف  اأداة  العربية  اللغة  اإن 
االأر�س,  اآفاق  املنت�ضرين يف  الب�ضر  مالين 
اأ�ضولها وجذورها, متجددة  ثابتة يف  وهي 

بف�ضل ميزاتها وخ�ضائ�ضها.
وم����ن خ�����ض��ائ�����س ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة: اأن 
ب��ه��ا: ول���ذا مل  اإال  ال��ك��ام��ل ال يح�ضل  ال��ب��ي��ان 
تعالى  العربية؛ قال   باللغِة  اإال  القراآُن  ينزل 
فدل   ,)195 )ال�ضعراء:  ُمِبٍن«  َعَرِبيٍّ  »ِبِل�َضاٍن 
ذلك على اأنَّ �ضائر اللغات دونها يف البيان. كما 
لتكون  العزيز,   كتابه  اأن اهلل حفظها بحفظ 
بذلك خ��ال��دة »اإن���ا نحن نزلنا ال��ذك��ر واإن���ا له 
ت��ع��د مفتاح  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأن  حل��اف��ظ��ون«. 

االأ�ضلن العظيمن؛ الكتاب وال�ضنة.
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ثقافة

وكيل التعليم يتفقد
جناح وزارة التعليم

في »الجنادرية 32«
تفقدية  بزيارة  اجلابري  نياف  الدكتور  )بنن(  للتعليم  التعليم  وزارة  وكيل  قام 
جلناح وزارة التعليم امل�ضارك يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة »اجلنادرية 32«, 
الدخيني,  االأ�ضتاذ حممد  واالإع��الم  العامة  العالقات  العام على  امل�ضرف  بح�ضور 
ومدير عام الإدارة العامة للن�ساط الطابي الدكتور عبداحلميد امل�سعود ، واطلع 

على كافة اال�ضتعدادات والتجهيزات للجناح .
ووجه الدكتور اجلابري اللجان امل�ضاركة ب�ضرعة اجناز العمل وت�ضهيل كافة 

ال�ضعوبات ليخرج اجلناح بال�ضكل الالئق لوزارة التعليم .
ال��دك��ت��ور  ال��ط��اب��ي  ال��ع��ام��ة للن�ساط  الإدارة  اأو���س��ح م��دي��ر ع���ام  م��ن ج��ان��ب��ه 
الوطني  املهرجان  يف  التعليم  وزارة  جناح  برامج  فعاليات  اأن  امل�ضعود  عبداحلميد 
للرتاث والثقافة »اجلنادرية 32« ت�ضمل فعاليات للبنن وفعاليات للبنات وتت�ضمن 
لل�ضغار,  الثقافية  العرو�س  املدر�ضي,  )امل�ضرح  الثقافية  االأن�ضطة  البنن  فعاليات 
الر�ضم  والزخرفة,  العربي  اخلط  الفني,  )الت�ضميم  الفنية  واالأن�ضطة  الفلكلور( 
امليدان(  التطوع يف  اإج��ازت��ي,  وط��ن,  )روؤي��ة  واالأ���ض��رة  واملجتمع  الفني(  والت�ضوير 
العلمية  واالأن�ضطة  الفكرية(  التوعية  التميز,  التوحيد,  )راي��ة  ك�ضفية  ومبادرات 
تطبيقات  ال��روب��وت,  البيئة,  علمية,  جت��ارب  االأب��ع��اد,  )ثالثية  والبيئية  والتقنية 
احل��ا���ض��ب( وت��وا���ض��ل )خ��دم��ة امل�ضتفيدين(, وامل��وه��وب��ن, واخل��دم��ات االإر���ض��ادي��ة, 
وري���ادة,  وم��ه��ارة  النوعية,  وامل���ب���ادرات  واإرادة,  وم��ه��ارة  وع��ط��اء,  م�ضرة  وتعليمنا 
والريا�ضة وال�ضحة )املعززة لل�ضحة, العاب وم�ضابقات, مناف�ضات ريا�ضية(, ورحلة 

ال�ضالمة, والرتبية الك�ضفية )مهارات ك�ضفية , املعر�س الك�ضفي(.
الفلكلور(,  املدر�ضي,  )امل�ضرح  الثقافية  االأن�ضطة  فت�ضمل  البنات  فعاليات  اأما 
واالأن�ضطة الفنية )الت�ضميم الفني, اخلط العربي والزخرفة, الر�ضم والت�ضوير(, 
ومهارة وريادة )مهن, ريادة االأعمال(, واملجتمع واالأ�ضرة )التطوع يف امليدان, روؤية 
والن�ساط  الروبوت(،  البيئة،  علمية،  العلمية )جتارب  والأن�سطة  اإجازتي(،  وطن، 
ومهارة  واملوهوبات,  وم��ب��ادرات,  لل�ضحة(,  املعزز   , )الرتويحي  وال�ضحي  البدين 
وريادة,  ومهارة  االإيجابي(,  لل�ضلوك  املعززة  )املدار�س  واالإر�ضاد  والتوجيه  واإرادة, 

وتعليم الكبرات )احلي املتعلم(, والطفولة ا�ضتثمار ومناء.
وذلك �ضمن جناح  املهرجان,  فعاليات  التعليم يف  وزارة  ك�ضافة  وُت�ضارك  هذا 
من  ع��دد  امل��ه��رج��ان  اأي���ام  طيلة  تعليمية  اإدارة   15 �ضُتقدم  حيث   , التعليم  وزارة 
والتي  ك�ضفية«  بعيون  الوطنية  »روؤيتنا  فعالية  اأبرزها  ومن  واملبادرات,  الفعاليات 
ملراحل  الك�ضفي  للتميز  ال�ضالم  ر�ضل  مناف�ضات  الفائزة يف  التعليم  اإدارات  تنفذها 
االأ�ضبال والفتيان واملتقدم, وذلك من خالل تقدمي مبادرات جمتمعية ت�ضهم يف 
والتقاليد  والفنون  واالأ�ضاليب  الطرق  جُت�ضد  بحيث   ,2030 اململكة  روؤي��ة  حتقق 

الك�ضفية املكت�ضبة من اأن�ضطة الوحدات الك�ضفية.
ك��م��ا تنفذ م���ب���ادرات ال��وع��ي ال��ف��ك��ري م��ن خ���الل ت��ق��دمي م���ب���ادرات تطبيقية 
ك�ضفي  معر�س  واإقامة  الفكرية,  التوعية  تعزيز  يف  الك�ضفية  االأن�ضطة  لتوظيف 
�ضيوف  خدمة  يف  التعليم  وزارة  ك�ضافة  جهود  وي��ربز  الك�ضفية,  بالرتبية  ُيعّرف 
الك�ضاف  »�ضاحة  فعالية  واإقامة  املختلفة,  الك�ضفية  واملنا�ضبات  االيام  الرحمن ويف 
مرح واكت�ضاف«, والتي يتم من خاللها توفر اأن�ضطة وم�ضابقات م�ضوقة وجاذبة 
لزوار اجلناح مُتكن جميع اأفراد االأ�ضرة من امل�ضاركة يف بيئة منا�ضبة, وتقدم فيها 
امل�ضاركة  وتت�ضمن  ورغباتهم,  ال��زوار  حاجات  مع  تتوافق  متنوعة  �ضغرة  العاب 
تقدمي مبادرة راية التوحيد والتي تهدف الى تعزيز قيمة العلم الوطني واأهمية 

العناية به واملحافظة عليه.
وتنفيذ  اإع��داد  من  »ميثاقنا«  بعنوان  باأوبريت  ال���وزارة  ك�ضافة  وت�ضارك  ه��ذا 
وتقدمي ك�ضافة االدارة العامة للتعليم مبنطقة تبوك, وي�ضارك فيه اكرث من 200 

ك�ضاف من خمتلف االدارات امل�ضاركة باملهرجان.
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تقنية

إباحية تليغرام.. 
غيض من فيض!

تليغرام  املرا�ضلة  العاملية, تطبيق  اآبل  �ضركة  اأ�ضبوعن, حذفت  قبل نحو 
من متجرها املعروف App Store, اإاّل اأن التطبيق عاود الطلة خالل اأقل 
من 24 �ضاعة. وكان من الطبيعي اأن ت�ضهد هذه ال�ضاعات, طرح الت�ضاوؤالت 
اأ�ضباب حذفه, ومن ثم اإعادته  واالجتهادات و�ضط حمبي التطبيق حول 

قبل مرور 24 �ضاعة.
واجلواب على ذلك, �ضرحت به اآبل, موؤكدة اأن الن�ضخة املحظورة من 
امل�ضوؤولن  قاد  ما  اإباحي لالأطفال, وهو  احتوت على حمتوى  التطبيق, 
عن متجر اآبل لتحذير مطوري التطبيق, واملطالبة بحذف املحتوى غر 

االأخالقي, ولعدم التجاوب ال�ضريع, قررت اآبل حذفه من متجرها.
اإباحي عرب االإن��رتن��ت, يظهر  االأم��ر جد خطر! فكم من حمتوى 
ب�ضغطة زر اأو حتى بدونها, عنوة اأمام طفل �ضمح له والداه باأن يق�ضي 

ب�ضع دقائق, يقلب فيها تطبيقات هاتف ذكي اأو جهاز لوحي؟
وكيف لنا اأن نحمي اأطفالنا من اإباحية هذه التطبيقات؟

االإعالنات  تلك  االإن��رتن��ت,  �ضبكة  ت�ضفح  اأثناء  يزعجنا  ما  اأك��رث  اإن 
التي ت�ضر على اأن تظهر بن حن واآخر, وهي يف ازدياد م�ضتمر لدرجة اأن 

و�ضف )مزعجة( بات ي�ضتحي مما تفعله هذه االإعالنات!
ت��دف��ع��ك الإغ���الق  اأك����رث,  اإب��اح��ي��ة  االإع���الن���ات, تظهر  اأن بع�س  ك��م��ا 

املت�ضفح نهائيا.
وق�ضة اآبل وتليغرام, غي�س من في�س, فبع�س مطوري التطبيقات 
ال ياألون جهدا لد�س ال�ضم يف الع�ضل, وبطرق رخي�ضة تعجز اأحيانا عن 
جم��ارات��ه��ا, وه��ن��ا يكمن ال���دور ال��رق��اب��ي ل���الأب واالأم, م��ن حيث ���ض��رورة 
الهاتف  با�ضتخدام  لهم  ال�ضماح  وعدم  م�ضتمرة,  ب�ضفة  االأطفال  متابعة 
لن�ضر  الفر�س  واإر�ضاد, فهناك من يتحن  اللوحي دون رقابة  اأو اجلهاز 
اأن��ه جمرد جهاز  �ضمومه يف عقل هذا ال�ضغر ال��ذي اعتقد هو ووال��داه 

للرتفيه, وهم ال يدركون جيدا, اأنه قنبلة موقوته!

حسن أحمد العواجي
ريتويت

Files Go تطبيق
إلدارة الملفات من غوغل

لتوفر م�ضاحة كافية ولتح�ضن اأداء الهاتف, اأ�ضدرت غوغل عرب متجرها, تطبيق 
Files Go الإدارة امللفات, القى ا�ضتح�ضان امل�ضتخدمن لنظام اأندرويد. وي�ضتطيع 
الن�ضخ  وت��خ��زي��ن  ال��ل��وح��ي��ة,  واحل��ا���ض��ب��ات  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ذاك���رة  اإدارة  التطبيق 
�ضهولة.  بكل  والتطبيقات  امللفات  فتح  مليزة  اإ�ضافة  املهمة,  للملفات  االحتياطية 

.Google Play وللتطبيق مميزات كثرة, كما يتوفر جمانا عرب متجر

تطبيقات

Whatsapp من عدم  يعاين الكثر من م�ضتخدمي تطبيق املرا�ضلة 
الر�ضائل لرقم غر حمفوظ يف جهات االت�ضال.  اإر�ضال  القدرة على 
وميكن التغلب على هذه امل�ضكلة من خالل تنفيذ حيلة جديدة ميكن 

تطبيقها يف اخلطوات التالية:
• فتح املت�ضفح املف�ضل, ثم كتابة اأو ن�ضخ الرابط التايل مع كتابة رقم 

/https://api.whatsapp.com :الهاتف املراد اإر�ضال الر�ضالة اإليه
• بعد الدخول على الرابط, ال�ضغط على خيار اإر�ضال ر�ضالة. 

�ضينتقل املت�ضفح ب�ضكل تلقائي للدرد�ضة مع اإ�ضافة رقم املر�ضل له.

سؤال في التقنية

اإحدى �ضيغ الفيديو عرب االإنرتنت, 
وي�����ض��ت��خ��دم ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل��ل��ف��ات 
ب�ضكل وا�ضع جدا عرب موقع ملفات 

.Youtube الفيديو االأ�ضهر
مي��ك��ن ع��ر���س ه���ذا ال���ن���وع من 
الت�ضغيل,  اأنظمة  اأغلب  على  امللفات 
وقد عرف �ضابقا با�ضم »ماكروميديا 
اأدوب���ي  ملن�ضة  انتقاله  قبل  ف��ال���س« 
التي تولت تطويره ودعمه وال تزال 

تتولى هذه املهمة.

تكنو +

FLV فالش فيديو

فون مارت

Whatsapp كيف يتم إرسال رسالة عبر
بدون حفظ رقم المرسل إليه؟

Redmi Note 5 هاتف
Xiaomi من شركة

املوا�ضفات:
.Full HD ضا�ضة بحجم 5.99 ان�س ودرجة و�ضوح عالية� •

.Snapdragon 636 معالج رباعي النواة من نوع •
• االألوان املتوفرة, الرمادي واالأ�ضود واالأزرق.

• هيكل خارجي من االأملنيوم مع حماية �ضد درجات احلرارة الق�ضوى
وال�ضدمات والرطوبة.

• م�ضاحة تخزين داخلية �ضعة 64 جيجابايت.
• كامرا خلفية 16ميجا بك�ضل.

• كامرا اأمامية بدقة 5 ميجا بك�ضل.
• بطارية �ضعة 4100 مللي اأمبر.

• دعم تقنية ال�ضحن ال�ضريع.
• ذاكرة ع�ضوائية 4 جيجابايت.

• �ضوت ا�ضتريو عايل الدقة.
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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
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

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا غائم 

جزئيا
غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا غائم 

جزئيا
غائم 
جزئيا

17-3217-3318-3412-2914-2717-3217-3318-3412-2914-2712-2213-2313-2413-24       12-23

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس

مع وسائل اإلعالم
توجيه���ات املل���ك �ضلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز, يحفظ���ه اهلل, وا�ضحة 
لكاف���ة موؤ�ض�ض���ات الدول���ة يف �ض���رورة اأن تتعامل ه���ذه املوؤ�ض�ضات, 
م���ع ما ين�ض���ر عنها يف و�ضائل االإعالم بال���رد والتو�ضيح وال�ضرح, 

وعدم التجاهل.
فه���ذه �ضيا�ض���ة مهم���ة للتعامل مع و�ضائل االإع���الم؛ الأّن دور 
االإع���الم اأحيان���ا يكمن يف ط���رح االأ�ضئلة واال�ضتج���واب عن بع�س 
املو�ضوع���ات والق�ضاي���ا, الت���ي يق���ف وراءه���ا يف الط���رف االآخ���ر 

املواطن.
وحر�ض���ا م���ن الدول���ة يف اأن توف���ر للمواطن كاف���ة االإجابات 
عل���ى ا�ضتف�ضارات���ه, الت���ي يتم طرحها م���ن كافة و�ضائ���ل االإعالم 
التقليدي���ة, ومن �ضبكات التوا�ض���ل االجتماعي ومواقع ال�ضحف 
االإلكرتونية, فقد وجهت الدولة كافة املوؤ�ض�ضات احلكومية على 
�ض���رورة االهتم���ام مب���ا ين�ضر ويب���ث يف و�ضائل االإع���الم عن تلك 

اجلهات. 
وعندم���ا ال تتعاط���ى اأي���ة جه���ة من اجله���ات �ض���واء يف القطاع 
اأو القط���اع اخلا����س, م���ع م���ا ين�ض���ر عنه���ا يف و�ضائ���ل  احلكوم���ي 
االإع���الم؛ فاإنه���ا توؤث���ر بذلك عل���ى �ضورتها اخلارجية اأم���ام الراأي 

العام, وبالتايل قد يوؤثر على �ضورة الدولة واملجتمع.
وق���د ح�ض���رت موؤخرا اجتماعا ملعايل مدي���ر اجلامعة, مل�ضت 
فيه اهتمام اجلامعة بهذا التوجه, حيث اأ�ضدر معاليه توجيهات 
الإيجاد اآليات وخطط؛ ملواكبة اجلامعة لهذا التوجه االإعالمي, 
م���ن ر�ضد وا�ضتجابة ملا تبثه وتن�ضره و�ضائل االإعالم عن جامعة 

امللك خالد.

نافذة

العالم من حولنا

»الدا«
حول العالم 
أنجز شابان من جمهوية التشيك 
رحلة حول العالم في سيارة الدا 
روسية عمرها 42 عاما. وتم 
اختيار سيارة »الدا« الروسية من 
انتاج عام 1966، تم شرؤها 
بمبلغ 600 يورو. زار الصديقان 
في رحلتهما 30 دولة في 
آسيا الوسطى )بما في ذلك 
جبال بامير التي ترتفع 4655 
مترا فوق سطح البحر(، روسيا، 
الواليات المتحدة، المكسيك، 
اإلكوادور، األرجنتين، ثم عادوا 
عبر المحيط األطلسي، ووصلوا 
إلى بلجيكا ومنها إلى قريتهم 
مجددا، في نهاية يناير الماضي.
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