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في يوم الوطن.. أقوال للملك المؤسس 
أرست دعائم المملكة

عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز  امل��ل��ك  ك��ان 
اأه��م��ي��ة  ي����درك  اهلل،  ي��رح��م��ه  ���س��ع��ود،  اآل 
اأنظمة  وامل��واط��ن��ة يف  امل��واط��ن  م�����س��ارك��ة 
امل����ج����االت؛ حيث  ال����دول����ة ويف خم��ت��ل��ف 
َع��ِم��ل مب��ب��داأ ال�����س��ورى يف اأع��م��ال الدولة 
وقراراتها وانتهج، رحمه اهلل، يف تعامله 
مع مواطنيه �سيا�سًة قائمًة على ال�سورى 
الفر�ص  واغتنام  الرعية  مع  والتنا�سح 
به  ال����راأي؛ م�سرت�سداً مب��ا ج��اء  ل��ت��ب��ادل 
دي��ن��ن��ا االإ���س��ام��ي احل��ن��ي��ف؛ ف��ك��ان لهذا 
النهج القومي الذي �سار عليه اأبناوؤه من 
اململكة  تعي�سه  فيما  الكبري  االأث���ُر  بعده 
واأه��ل��ه��ا م��ن ت��اح��م وت��ط��ور ك��ب��ري قائم 

على تعا�سد الدولة واملواطنني.
لقاءات  كانت  النهج  لهذا  وجت�سيدا 
امللك عبدالعزيز م�ستمرة ومتوا�سلة مع 
املواطنني، يقدم لهم الن�سح وُي�سدي لهم 
التوجيه. وبرغم اأنه كان يعمل اأكرث مما 
يقول؛ فاإنه ترك لنا كلمات خالدة ت�سجل 
راأي����ه؛  ف��ك��رة و����س���واب  حكمته ورج���اح���ة 
حيث كانت كلمته موقفا يلتزم به ونهجا 

ي�سار عليه وحقا ي�سدع باطل االأعداء.
ال�سعودية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وج��م��ع��ت 
ف��ق��رات خمتارة  التقرير  ه��ذا  »وا����ص« يف 
من اأقوال وخطب امللك عبدالعزيز ُتَبني 
العميق  وتفكريه  ال�سليم  نهجه  وتو�سح 

ونظرته ال�سائبة اإلى خمتلف االأمور.
ف��ف��ي اخل���ط���اب ال����ذي األ���ق���اه امل��ل��ك 
اجلل�سة  يف  اهلل،  ي��رح��م��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال�سابع  يف  ال�����س��ورى  ملجل�ص  االفتتاحية 
املوافق  ع��ام 1349ه���  االأول من  من ربيع 
االأول من اأغ�سط�ص 1930م؛ يت�سح مدى 
اإدراكه الأمور الدولة �سغريها وكبريها، 
وح��ر���س��ه ال��ت��ام ع��ل��ى ت��ق��دم ه���ذه ال��ب��اد 
اهلل،  يرحمه  يقول،  حيث  �سعبها؛  ورق��ي 
اأم��ام��ك��م  اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ص »اإن  خم��اط��ب��ا 
للدوائر  اأعماال كثرية من موازنة  اليوم 
احلكومية ونظم من اأجل م�ساريع عامة 
اأك����رث م��ن ج��ه��ود ال��ع��ام  تتطلب ج��ه��ودا 
هو  ما  منكم  تنتظر  االأم��ة  واإن  ال�سابق، 
اإ�ساعة  وع��دم  الهمة  م��ن  منكم  امل��اأم��ول 
الباد  فائدة  فيه  اإال مبا  الثمني  الوقت 

املقد�سة«.
وق�����د ح���ر����ص امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اإر�ساء مبادئ ال�سيا�سة  يرحمه اهلل، على 
ال��دي��ن  ت��ع��ال��ي��م  ال�����س��ع��ودي��ة م��ن منطلق 
االإ����س���ام���ي احل���ن���ي���ف؛ ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��ت 
يتوخاه يف كل عاقاته  ال��ذي  النهج  هي 
وت��ع��ام��ات��ه م��ع االآخ���ري���ن، وم���ن خ��ال 
ال�سعودية  ال�سيا�سة  اكت�سبت  النهج  هذا 
ال�سدق والو�سوح الذي ت�سري عليه حتى 

اليوم يف تعاماتها مع كل الدول.
ويف ذل���ك ي��ق��ول امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
خم���اط���ب���ا اأع�������س���اء جم��ل�����ص ال�������س���ورى، 
ال��ذي  ال�سحيح  ال��ط��ري��ق  ل��ه��م  وحم����ددا 
ي�سريون  ال��ذي  ال�سوي  واملنهج  ي�سلكونه 
اأحكامنا  اأ�سا�ص  اأن  تعلمون  »واإنكم  عليه 
ون��ظ��م��ن��ا ه��و ال�����س��رع االإ����س���ام���ي، واأن��ت��م 
اأح���رار يف �َسن كل نظام  ال��دائ��رة  يف تلك 
واإقرار العمل الذي ترونه موافقاً ل�سالح 
�ل���ب���اد؛ ع��ل��ى ���ش��رط �أال ي��ك��ون خم��ال��ف��اً 
الذي  العمل  الأن  االإ�سامية؛  لل�سريعة 
ي��ك��ون مفيدا الأح��د،  ل��ن  ال�����س��رع  يخالف 
وال�سرر كل ال�سرر هو ال�سري على غري 

االأ�سا�ص الذي جاء به نبينا حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم«.

االإ���س��اح  ق��ائ��د  فيها  و���س��ع  كلمات 
وموحد هذه الباد تعاليم االإ�سام دائماً 
ُن�سب عينيه، ويعطيها االأولوية يف جميع 
االإ���س��ام  م��ع  يتفق  فما  احل��ي��اة؛  مناحي 
ياأخذ به وما يتنافى مع االإ�سام يرتكه 

غري ماأ�سوف عليه.
خطابه  عبدالعزيز  امللك  ويوا�سل 
اإلى اأع�ساء جمل�ص ال�سورى، يحثهم فيه 
ت��اأم��ني راح��ة احل��ج��اج؛ حيث يقول  على 
»وال اأحتاج يف هذا املوقف اأن اأذّكركم باأن 
فيما  النظر  يتطلب  املقد�ص  البلد  ه��ذا 
الراحة  ي��وؤّم��ن  وم��ا  اأه��ل��ه  يحفظ حقوق 
فاإنكم  ولذلك  احل��رام؛  بيت اهلل  حلجاج 
ما  اإزاء  ع��ظ��ي��م��ة  م�����س��وؤول��ي��ة  ت��ت��ح��م��ل��ون 
ال��ن��ظ��م وامل�����س��اري��ع؛  ُي��ع��ر���ص عليكم م��ن 
����س���واء ك��ان��ت ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��اد اأو ب��وف��ود 
احل��ج��اج م��ن ح��ي��ث ات��خ��اذ ال��ن��ظ��م التي 
حتفظ راحتهم واطمئنانهم يف هذا البلد 

املقد�ص«.
ل��ه،  امل���غ���ف���ور  امل��وؤ���س�����ص  اأدرك  وق����د 
التاحم  اأن  ب�����س��ره،  ب��ث��اق��ب  اهلل،  ب����اإذن 
والتوا�سل بني القيادة وال�سعب و�سيا�سة 
ال��ب��اب امل��ف��ت��وح، ه��م��ا م��ن اأف�����س��ل ال�سبل 
واأجن���ع���ه���ا خل��دم��ة ال���وط���ن وامل��واط��ن��ني 

ولتقدم الباد ورقّيها.
ف���ف���ي احل���ف���ل ال������ذي اأق����ام����ه امل��ل��ك 
اخل���ام�������ص  يف  ج�������دة  يف  ع����ب����دال����ع����زي����ز 
والع�سرين من حمرم عام 1355ه� املوافق 
اأبريل 1946م مبنا�سبة  ال�سابع ع�سر من 
ان��ت��ه��اء م��و���س��م احل���ج وق���رب ���س��ف��ره اإل��ى 
من  »املق�سد  اهلل  يرحمه  ق��ال  الريا�ص، 
ونتعا�سد  نتنا�سح  اأن  الليلة  اجتماعنا 
االآخ���ر من  م��ا عند  ك��ل منا على  ويطلع 
الأننا  لنودعكم  اأخ���رى  جهة  وم��ن  جهة، 
على جناح �سفر و�سنغادر هذا البلد قريباً، 
واإنه ليعّز علينا مغادرته؛ ولكن امل�سلحة 
تق�سي بهذه التنقات، ثم هناك م�ساألة 
اأحّب اأن اأ�سرحها لكم؛ الأن يف نف�سي منها 
النا�ص؛  على  اأ�سق  اأن  اأح��ب  ال  اأن��ا  �سيئاً: 
ولكن الواجب يق�سي باأن اأ�سارحكم. اإننا 
اإلى االجتماع واالت�سال  اأ�سد احلاجة  يف 
ب��ك��م ل��ت��ك��ون��وا ع��ل��ى ع��ل��م ت���ام مب��ا عندنا 
ونكون على علم تام مبا عندكم، واأود اأن 
يكون هذا االت�سال مبا�سرة ويف جمل�سي 
ورغباته،  �سعبنا  مطالب  اإلينا  لتحملوا 
ونوايانا.  اأعمالنا  ال�سعب  اإل��ى  وحتملوا 
بال�سعب  ات�����س��ايل  ي��ك��ون  اأن  اأود  اإن���ن���ي 
وثيقاً دائما الأن هذا اأدعى لتنفيذ رغبات 
ال�سعب؛ لذلك �سيكون جمل�سي مفتوحا 
حل�����س��ور م��ن ي��ري��د احل�����س��ور، واأن����ا اأود 
ات�سال  على  الأك��ون  دائ��م��اً  بكم  االجتماع 
من  غايتي  وه���ذه  �سعبنا،  مبطالب  ت��ام 

وراء هذا االت�سال«.
وا���س��ت��م��رارا ع��ل��ى نهجه ال��ك��رمي يف 
توجيه الن�سح للرعية و�سرح ما لها وما 
ع��ل��ي��ه��ا، ق����ال، ي��رح��م��ه اهلل، يف اخل��ط��اب 
ال��ذي  التكرميي  األ��ق��اه يف احل��ف��ل  ال���ذي 
اإل��ى  ���س��ف��ره  ���س��رف��ه مبنا�سبة  اأق��ي��م ع��ل��ى 
ال��ري��ا���ص يف ال��ث��اين م��ن ���س��ف��ر 1355ه����� 
امل���واف���ق ال���راب���ع وال��ع�����س��ري��ن م��ن اأب��ري��ل 
وعلى  واج��ب��ات  ال�سعب  على  »اإن  1936م 
ال�سعب  اأما واجبات  والة االأمر واجبات؛ 

ف��ه��ي اال���س��ت��ق��ام��ة وم���راع���اة م���ا ُي��ر���س��ي 
والتاآلف  حالهم،  وُي�سلح  ور���س��ول��ه،  اهلل 
فيه  فيما  للعمل  حكومتهم  م��ع  وال��ت��اآزر 
ال�سعب  اإن خدمة  واأمتهم.  بادهم  رقّي 
واج����ب����ة ع��ل��ي��ن��ا؛ ل���ه���ذا ف��ن��ح��ن ن��خ��دم��ه 
اأن من ال يخدم  ون��رى  بعيوننا وقلوبنا، 

�سعبه ويخل�ص له فهو ناق�ص«.
ومن ذات املنطلق الذي اأدار به امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �سوؤون باده 
ب��ن��ى، رح��م��ه اهلل، ع��اق��ات  وم��واط��ن��ي��ه 
وامل�سلمني،  ال��ع��رب  اأ���س��ق��ائ��ه��ا  م��ع  ب���اده 
واأقام عاقات قوية مع املجتمع الدويل، 
وك����ان ���س��ري��ح��ا يف ت��ع��ام��ل��ه م���ع خمتلف 
الق�سايا التي تهم اأمته على كل االأ�سعدة 
وقد اأثبتت االأحداث املتعاقبة حتى يومنا 

ال�سحيح  ونهجه  ال�سائبة  روؤي��ت��ه  ه���ذا، 
الروؤية  تلك  فكانت  واأف��ع��ال��ه؛  اأق��وال��ه  يف 
القومي،  واالأ�سا�ص  القاعدَة  النهج  وذلك 
تعاملها  جميع  يف  اململكة  عليها  ت�سري 

داخليا وخارجيا.
األ��ق��اه، رحمه  ال���ذي  ففي اخل��ط��اب 
اأق��ام��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���رى  امل����اأدب����ة  اهلل، يف 
املكرمة  حلجاج بيت اهلل احل��رام يف مكة 
امل���واف���ق  ع����ام 1364ه�������  يف 9 ذي احل���ج���ة 
اجل��ان��َب  خ�����س�����ص  1945م،  ن��وف��م��ر   15
ق�سية  عن  للحديث  خطابه  من  االأك��ر 
ف��ل�����س��ط��ني؛ ح��ي��ث ق���ال ي��رح��م��ه اهلل »اإن 
م�����س��األ��ة ف��ل�����س��ط��ني ه���ي اأه�����م م���ا ي�سغل 
اأف��ك��ار امل�سلمني وال��ع��رب يف ه��ذه االأي���ام، 
وهي امل�ساألة التي يجب اأن تكون مو�سع 

ومع  اهتمامهم،  وم���دار  اجلميع  عناية 
اأنني ال اأحب كرثة الكام واأف�سل العمل 
ال�سامت املثمر؛ فاإنني اأقول ب�سراحة اإن 
يوافق  ال  فل�سطني  ق�سية  ع��ن  ال�سكوت 
مع  تكلمت  اأن  يل  �سبق  وق���د  امل�سلحة، 
اأركان احلكومة الريطانية كما حتدثت 
مطوال مع الرئي�ص روزفلت، وذكرت بكل 
���س��راح��ة احل��ي��ف ال���ذي اأ����س���اب اإخ��وان��ن��ا 
اللذْين  عرب فل�سطني واالإعنات والقهر 
خ�����س��ع��وا ل��ه��م��ا، وط���ال���ب���ت وط��ل��ب��ت من 
الرئي�ص الراحل اإن�ساف عرب فل�سطني؛ 
فعلى  الفعلية؛  بامل�ساعدات  يكن  مل  اإن 
االأق��������ل ال�����وق�����وف ع���ل���ى احل����ي����اد وع����دم 

م�ساعدة اليهود عليهم«.
وها نحن اليوم متّر بنا ذكرى اليوم 

ن��ع��ي�����ص واق���ع���ا م�سرقا  ال��وط��ن��ي ون��ح��ن 
عبدالعزيز  امللك  الباين  املوؤ�س�ص  اأر���س��اه 
ذلك  ن�ستعيد  الفي�سل،  عبدالرحمن  بن 
البطل وه��و ي��ق��ول »اأن���ا ل�ست م��ن رج��ال 
القول الذين يرمون اللفظ بغري ح�ساب، 
اأنا رجل عمل، اإذا قلت فعلت، وعيب علّي 
اأتبعه  ق��وال ال  اأق���ول  اأن  و���س��ريف  يف ديني 
عليه وال  اعتدت  ما  �سيء  وه��ذا  بالعمل، 

اأحب اأن اأتعوده اأبدا«.
ن��ع��م، ك���ان امل��وؤ���س�����ص« ي��رح��م��ه اهلل، 
واإذا عمل  َع��ِم��ل  ق���ال  اإذا  ال��ق��ول،  ���س��ادق 
�سار  اأجنز، �ساحب مبداأ و�ساحب منهج 
خطاه،  متلم�سني  بعده  من  اأب��ن��اوؤه  عليه 
م��ع اإ���س��اف��ة امل��زي��د م��ن االإجن�����ازات التي 

ت�سجل لهم يف التاريخ مبداد من ذهب.
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تصريح معالي مدير الجامعة 
بمناسبة اليوم الوطني:

السعودية في عهد سلمان 
تقول : إن للصبر حدودا

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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بن  فالح  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  اأع���رب 
للقيادة  اجل��ام��ع��ة  من�سوبي  وك��اف��ة  تهنئته  ع��ن  ال�سلمي  اهلل  رج���اء 
احلكيمة وال�سعب ال�سعودي مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة العربية 
الوطني  باليوم  اجلامعة  من�سوبي  وكافة  اعتزازه  موؤكدا  ال�سعودية، 
الذي يهل علينا عاما بعد عام ليذكرنا  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
ب�سكر اهلل تعالى الذي وفق القائد املوؤ�س�ص امللك عبدالعزيز  ورجاله 
لبناء هذا  االأب��ط��ال،  و�سجاعة  بهمة  ال�سعاب  كل  االأوف��ي��اء؛ الجتياز 
وقفزات  منجزات،  املباركة  وحدته  منذ  حقق  ال��ذي  العظيم  الوطن 
تنموية كبرية ، ت�سهد بها الدالئل واالأرق��ام، وجتاوز بحمد اهلل، ثم 
فتئت  م��ا  التي  امل��ح��اوالت  ك��ل  �سعبه  وت��اح��م  قيادته  وح��زم  بحكمة 

حتاول امل�سا�ص بوحدته واأمنه ومنجزاته.
تاريخية مميزة، من  اليوم يف مرحلة  نعي�ص  اأننا  معاليه  واأك��د 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز  التي اتخذها  القرارات واالأوام��ر  خال 
للمملكة  و���س��ج��اع��ا  م�سرقا  وج��ه��ا  �سكلت  وال��ت��ي  وخ��ارج��ي��ا،  داخ��ل��ي��ا 
املحاوالت  اأن  للجميع  وا�سحة  بر�سائل  وبعثت  ال�سعودية،  العربية 
بقوة  �سيواجه  امل�سبوه  والتخطيط  احل��اق��دة،  وامل��وؤام��رات  امل�سبوهة، 
وحزم، وهي ر�سائل ت�سل اإلى االآخرين باأن ل�سر ال�سعودية وحكمتها 
ال�سعودية،  العربية  للمملكة  واق��ع جديد  اأم��ام  واأن اجلميع  ح��دودا، 
تعتز فيه ب�سداقاتها مع حمبي ال�سام يف العامل، وتواجه بحزم كل 

ما يهدد �سيادتها وا�ستقرارها وازدهارها.

احتفاالت أبها
باليوم الوطني 88

تعم مظاهر الفرح باليوم الوطني ٨٨ اأرجاء الوطن، حيث ازدانت املباين وال�سوارع 
اأرج��اء  كل  يف  خفاقة  العز  راي��ة  ورفرفت  االأخ�سر،  باللون  وال�ساحات  والطرقات 
اململكة. وقد واكبت الهيئة العامة للرتفيه احلدث، برزنامة حافلة �سمت اأكرث من 
135 فعالية يف اأكرث من ٢٨5 مدينة؛ وقدحر�ست على اأن تكون كافة هذ الفعاليات 

جمانية؛ وهنا قائمة بالفعاليات املقامة ملدينة اأبها:

األلعاب النارية
بحرية ال�سد

االأحد ٢3 �سبتمر
من 10 م�ساء اإلى 10:30 م�ساء

طلعة وطنية
�سارع الفن

من ٢1 �سبتمر اإلى ٢4 �سبتمر
من 5 م�ساء اإلى 11 م�ساء
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أمير عسير: ذكرى اليوم الوطني..
احتفاء بنهضة شاملة ومنجزات الوطن

عالية،  دول��ي��ة  ومكانة  �ساملة،  نه�سة 
حتى  للمكان،  وتنمية  لاإن�سان،  وبناء 
اأ���س��ب��ح��ت امل��م��ل��ك��ة يف م�����س��اف ال����دول 
النبيلة،  االإ�سامية  بقيمها  املتقدمة، 

وعاداتها وتقاليدها العربية االأ�سيلة.
واأب�����ان االأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
املباركة  الدولة  ه��ذه  تاأ�سي�ص  منذ  اأن��ه 
اإل����ى وق��ت��ن��ا احل��ا���س��ر وامل��م��ل��ك��ة ت�سهد 
حت������والت ك�����رى ت����اأت����ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا 
 ،»٢030 اململكة  »روؤي��ة  ال�ساملة  الروؤية 
التي تعد من اأهم التحوالت امل�ستقبلية 
امل��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز االق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي 
وت���ن���وع م�������س���ادره وا���س��ت��غ��ال ط��اق��ات 
وثروات هذا الوطن، من اأجل التنمية 
بال�سعب  وااله���ت���م���ام  االإن�������س���ان  وب���ن���اء 
ال�سعودي املخل�ص الويف وتوفري االأمن 
واالأم�����ان و���س��ب��ل احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل��ه ، 
الغالية  الذكرى  اأن هذه  موؤكدا �سموه 
ع���ل���ى ق����ل����وب اجل���م���ي���ع م�������س���در ف��خ��ر 
وتقدمه  قدمته  مب��ا  وتباهي  واع��ت��زاز 

مواقف  من  ال�سعودية  العربية  اململكة 
م�����س��رف��ة ل��ن�����س��رة االأم����ت����ني ال��ع��رب��ي��ة 
اخلدمات  اإلى  باالإ�سافة  واالإ�سامية، 
اجل��ل��ي��ل��ة امل���ق���دم���ة حل���ج���اج ب���ي���ت اهلل 
احلرام واملعتمرين والزوار، وما �سهده 
احل����رم����ان ال�����س��ري��ف��ان م���ن ت��و���س��ع��ات 
متتالية مل ي�سهد لها يف التاريخ مثيل.
ع�سري  منطقة  اأم��ري  �سمو  و�ساأل 
خ��ادم احلرمني  اأن يحفظ  تعالى  اهلل 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
�ساحب  االأمي���ن  وع�����س��ده   ، �سعود  اآل 
ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 
ن��ائ��ب  ال���ع���ه���د  ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ويل 
ال��دف��اع،  ال���وزراء وزي��ر  رئي�ص جمل�ص 
االأم���ن  نعمة  اململكة  ع��ل��ى  ي���دمي  واأن 
للجنود  والتمكني  والن�سر  واالأم����ان، 
ال��ب��وا���س��ل امل���راب���ط���ني ع��ل��ى ال��ث��غ��ور ، 
النبيل،  ال�سعودي  لل�سعب  والتوفيق 
اأروع االأم��ث��ل��ة يف ال��والء  ال���ذي ���س��رب 

والوفاء لقيادته الر�سيدة.

رف����ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ����ال����د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ونيابة  ب��ا���س��م��ه  ع�����س��ري،  منطقة  اأم���ري 
ع���ن اأه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة، اأ���س��م��ى ال��ت��ه��اين 
والتريكات خلادم احلرمني ال�سريفني 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 
ول�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد 
العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������وزراء وزي���ر 
الدفاع، حفظهما اهلل، مبنا�سبة ذكرى 
ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ال���ث���ام���ن وال��ث��م��ان��ني 
املوؤ�س�ص  امللك  يد  على  اململكة  لتوحيد 
�سعود،  اآل  بن عبدالرحمن  عبدالعزيز 
واملواطنني  ال��وط��ن  مهنئاً  اهلل،  رحمه 
بهذه املنا�سبة الغالية على جميع اأبناء 

ال�سعب ال�سعودي.
وق������ال اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري يف 
»اإن��ه مع مطلع  املنا�سبة  كلمة له بهذه 
ع��ام  ك��ل  يف  امل���ي���زان  م��ن  االأول  �سم�ص 
، ومم��ل��ك��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة ت��ف��خ��ر وت��ب��ت��ه��ج 

ُيحتفى  الذي  املجيد،  الوطني  بيومها 
فيه باإجناز القائد امللهم امللك املوؤ�س�ص 
الفي�سل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
اآل �سعود، رحمه اهلل، الذي وحد الكيان 
وج��م��ع ال��ق��ل��وب واأ���س�����ص ل��دول��ة ك��رى 
مبادئ  من  و�سيا�ساتها  قوتها  ت�ستمد 
احل��ن��ي��ف ومناهجه  االإ���س��ام��ي  دي��ن��ن��ا 
الوا�سحة وو�سطيته العظيمة ال�سمحة 
امل�ستمدة من كتاب اهلل العظيم وهدي 
ر���س��ول��ه ال���ك���رمي«، م�����س��ريا ���س��م��وه اإل��ى 
ال��ث��ام��ن  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم  ذك������رى  اأن 
ي�ستلهم  امل��م��ك��ل��ة  ل��ت��وح��ي��د  وال��ث��م��ان��ني 
من  الوطن  ماحققه  مواطن  كل  فيها 
اأنظار العامل  منجزات وحتوالت لفتت 
، وي��ح��ت��ف��ي مب���ا حت��ق��ق ل���ه���ذه ال��ب��اد 
امل��ل��ك عبدالعزيز  امل��وؤ���س�����ص  ع��ه��د  م��ن��ذ 
����س���ع���ود، رح��م��ه  اآل  ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
خادم  عهد  الزاهر  الع�سر  وحتى  اهلل، 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
من  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

نائب أمير المنطقة: اليوم الوطني تاريخ مجيد
وعالمة فارقة في تاريخ المملكة

����س���م���ودا ق���اه���را حت��ط��م��ت ع��ل��ي��ه اأح����ام 
ومروجي  اخلراب  وع�ساق  الفو�سى  دعاة 

ال�سال والظام والرجعية«.
ع�سري،  منطقة  اأم���ري  ن��ائ��ب  واأب����ان 
اأن������ه يف ال����ذك����رى ال���ث���ام���ن���ة وال��ث��م��ان��ني 
نحتفل  املجيد،  ال�سعودي  الوطني  لليوم 
من  واالأج����داد  االآب���اء  مبكا�سب  ونحتفي 
باحلب  م��اأى  والقلوب  وال�سعب،  القادة 
قدموه  م��ا  على  لهم  وال��ع��رف��ان  وال�سكر 
حافلة  واأجم��اد،  وبطوالت  ت�سحيات  من 
ب��ال��ف��خ��ر واالإج���������ال ل���ه���م والأع���م���ال���ه���م 
الرائدة، حمفوفني  اخلالدة ومنجزاتهم 
م�سرية  اإك��م��ال  على  وال��ت��ف��اوؤل  بالعزمية 
البناء، يف مرحلة جديدة  العطاء ورحلة 
التفوق، وخطوة مديدة من  من مراحل 
خطوات ال�سبق، يف ظل ملك عظيم وقائد 
حكيم، ولد حني ولد الوطن، فن�ساأ معه، 
و�ساركه تف�سيات م�سريته �سدة ورخاء، 
للوطن  ف��ك��ره  ف��ك��ان  وع���ط���اء،  وت�سحية 
ب���ن���اء، �سلمان  ���س��ي��اء، وه��م��ت��ه الأجم������اده 
الوطن  ذاك���رة  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
وحمور  عا�سمته  وباين  تاريخه  وحافظ 

وهو  اأبيه  من  الثقة  ُمنح  ال��ذي  �سيا�سته، 
باأعبائها،  قائما  ل��ه��ا،  اأه���ا  ف��ك��ان  ���س��اب، 

حملقا باأهدافها، حمققا لطموحاتها.
وم�سى �سموه قائا »ملا تولى خادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
امللك  اهلل،   حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
اأعاد حكمة والده وحنكة اأ�ستاذه وقدوته، 
للقيادة  وط��ن��ه  ���س��ب��اب  اأم����ام  ال��ب��اب  ففتح 
والريادة والتفكري والتخطيط والتنفيذ، 
 ٢030 امل��ب��ارك��ة  الوطنية  ال��روؤي��ة  ف��اأط��ل��ق 
بالغة  وو�سائل  الطموح،  عالية  ب��اأه��داف 
الدقة، واأوكل مهام تنفيذها واأعباء القيام 
واإن��اث��ا  ذك���ورا  ال�سعودي  ال�سباب  اإل��ى  بها 
قد  �سابا  لقيادتهم  واختار  ا�ستثناء،  دون 
واأودع  بيمينه،  و�سقله  عينه،  على  �سنعه 
ف��ي��ه جت����ارب اأي���ام���ه وخ��ا���س��ة اأع���وام���ه، 
االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده  ويل 
الذي  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد 
فا  ب��االأم��ان��ة،  ا  ناه�سً للثقة،  اأه���ا  ك��ان 
�سبح  ومعها  اإال  ي��وم  �سم�ص  ت�سرق  تكاد 
جديد، ينق�ص باأنواره يف كل �سر من هذا 

الوطن ال�ساعد ال�سامد«.

تركي  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  عر �ساحب 
ب���ن ط����ال ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب اأم���ري 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ع���ن م�����س��اع��ر االع���ت���زاز 
الوطني  ال��ي��وم  ذك��رى  مبنا�سبة  والفخر 
يرمز  ال��ذي  للمملكة،  والثمانني  الثامن 
اإل���ى ت��وح��ي��د ال��وط��ن وان��ط��اق النه�سة 
امل��ب��ارك��ة ع��ل��ى ي���د امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ث��راه؛  اهلل  طيب  �سعود،  اآل  عبدالرحمن 
لتوحيد  ال�����س��ن��وي��ة  ال���ذك���رى  اأن  م���وؤك���دا 
ف��ارق��ة يف  ت��اري��خ جميد وع��ام��ة  اململكة 

حياة هذه الباد الطاهرة.
املنا�سبة  بهذه  كلمة  يف  �سموه  وق��ال 
بالعامل  »يف ظل حربني عامليتني ع�سفتا 
ب��اأ���س��ره، يف ال��وق��ت ال����ذي اأ���س��ب��ح��ت فيه 
احلرب على العروبة والعرب هدفا معلنا، 
ج����اء امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، رح��م��ه اهلل، ال 
ال�سعودية فح�سب،  الدولة  اأجماد  الإعادة 
اإ�سامية  �سرعية  ل�سرورة  ا�ستجابة  بل 
ن��وره  ل��اإ���س��ام  تعيد  عربية،  ول�����س��رورة 
امل�سطهدة  ال��ع��روب��ة  وت��ن�����س��ر  وج���ال���ه، 
م��ك��ان��ا ول��غ��ة واإن�����س��ان��ا، ف��ك��ان ت��اأي��ي��د اهلل 
ل��ه ول��رج��ال��ه،  ون�����س��ره ومت��ك��ي��ن��ه حليفا 

نا�سرا  العظيم،  الوطن  هذا  توحد  حتى 
االإ�����س����ام،  ل���ع���دال���ة  ل���دي���ن اهلل، م��ق��ي��م��ا 
وم�سجد  لقبلته  خ��ادم��ا  الأن����واره،  ن��ا���س��را 
موؤمنا  وعربيته،  بعروبته  م��ع��ت��ًزا  نبيه، 
يف  االأر�����ص  اأم���م  مناف�سة  يف  �سعبه  ب��ح��ق 
كل ميدان، مت�سلحا بقوة احلق، وطهارة 
ال���ت���اري���خ، و����س���دق ال���ع���زمي���ة، وال��ت��ح��ام 

ال�سف«.
واأ�����س����اف ���س��م��و االأم������ري ت���رك���ي بن 
ال�سعودية  العربية  اململكة  »كانت  ط��ال 
اأ�سبحت  فقد  ال���دول،  ت��اري��خ  يف  ا�ستثناء 
يف م����دة وج���ي���زة ا���س��م��ا ح��ا���س��را يف قلب 
واقت�سادا،  وح�سارة  �سيا�سة  كله  العامل 
م�������س���ارك���ا ب���اأ����س���ال���ة وق������وة واق�����ت�����دار يف 
����س���ن���اع���ة اال�����س����ت����ق����رار ال����ع����امل����ي واأم����ن����ه 
ال�سعب  وا���س��ت��ط��اع  ورخ���ائ���ه،  و���س��ام��ت��ه 
ال  ب��االأف��ع��ال  يثبت  اأن  العظيم  ال�سعودي 
ب��االأق��وال ق��درت��ه على االإب����داع يف جميع 
واالأدب��ي��ة  والعلمية  الع�سكرية  امل��ج��االت 
ال�سعب  ف��ك��ان  وال��ف��ن��ي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وكان  ا�ستثناء،  الوطن  ك��ان  كما  ا�ستثناء 
اأع���ظ���م م��ظ��اه��ر ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ت��ه اأن����ه �سمد 



أخبار الوطن

نائب أمير عسير يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها

د����س���ن االأم�������ري ت���رك���ي ب����ن ط�����ال ب��ن 
اأمري منطقة ع�سري،  نائب  عبدالعزيز 
���س��ب��اح اأم�������ص، م��ي��ث��اق امل���ط���ار ال��ق��دوة 
م�ساعد  بح�سور  وذل���ك  اأب��ه��ا،  مب��ط��ار 
�سليمان  املهند�ص  للمطارات  الرئي�ص 
ال��ب�����س��ام، وم��دي��ر ع���ام م��ط��ار امل��ط��ارات 
�سليم  اآل  اأح���م���د  امل��ه��ن��د���ص  اجل��ن��وب��ي��ة 
ومب�ساركة م�سوؤويل اجلهات احلكومية 

والت�سغيلية العاملة باملطار.
ون����اق���������ص ن����ائ����ب اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة 
للمطارات  الرئي�ص  م�ساعد  مع  ع�سري 
املو�سوعات  الب�سام،  �سليمان  املهند�ص 
االأ�سا�سية ذات ال�سلة باملطار ومنها اأن 
الهيئة العامة للطريان املدين �ستفتتح 
تتجاوز  ال  م���دة  يف  احل��ال��ي��ة  التو�سعة 
�ساالت  تنفيذ  ط��رح  و�سيتم  اأ���س��ه��ر،   5

املطار اجلديد بالقريب العاجل.

أمير المنطقة يرعى حفل افتتاح  
»ملتقى بيبان عسير« الخميس القادم

االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ي��رع��ى 
اأمري  بن عبدالعزيز  بن خالد  في�سل 
منطقة ع�سري يوم اخلمي�ص 17 حمرم 
»ب��ي��ب��ان  م��ل��ت��ق��ى  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل   ،1440
ع�سري« يف دورته الثالثة، والذي تنظمه 
ال�سغرية  ل��ل��م��ن�����س��اآت  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
وامل��ت��و���س��ط��ة »م���ن�������س���اآت« حت���ت ���س��ع��ار 
»ملتقى بيبان للطموح فكرة وللنجاح 
التجارة  وزير  بيبان«، بح�سور معايل 
واال�ستثمار رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة 
العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
الق�سبي،  م��اج��د  ال��دك��ت��ور  »م��ن�����س��اآت« 
للمن�ساآت  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وحم��اف��ظ 
�سالح  املهند�ص  واملتو�سطة  ال�سغرية 

الر�سيد.
يف  ي��ق��ام  ال���ذي  امللتقى  وي�ستمر 

ملدة  باأبها  للمعار�ص  ال��دويل  املركز 
يف  فعال  ب�سكل  لُي�سهم  اأي���ام،  ثاثة 
الريادية  ب��االأف��ك��ار  التوا�سل  تعزيز 
امل���م���ي���زة، وب���ح���ث ���س��ب��ل اال���س��ت��ث��م��ار 
لرواد االأعمال، وال�سغوفني بتاأ�سي�ص 
االأع��م��ال،  ق��ط��اع  ج��دي��دة يف  من�ساآت 
املن�ساآت  من��و  اآف���اق  لفتح  يهدف  كما 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، ل��ت��ك��ون اأح��د 
ازده��ار االقت�ساد  املهمة يف  العنا�سر 
عدد  توفري  اإل��ى  باالإ�سافة  الوطني، 
م���ن اخل����دم����ات وامل���ن���ت���ج���ات امل��م��ي��زة 

لزوار »بيبان«.
الهيئة  ث��ّم��ن حم��اف��ظ  م��ن جهته 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة 
»م��ن�����س��اآت« امل��ه��ن��د���ص ���س��ال��ح ال��ر���س��ي��د 
االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  حر�ص 

اأمري  عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�سل 
م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، ع���ل���ى دع�����م امل��ل��ت��ق��ى 
لي�سهم يف دعم من�ساآت منطقة ع�سري 
واإثراء احلركة التجارية باملنطقة من 
موؤكداً  الريادية،  االأعمال  دعم  خال 
مرحلته  يف  ي��اأت��ي  »ب��ي��ب��ان«  ملتقى  اأن 
الثالثة بعد »بيبان الريا�ص« و »بيبان 
الأعمال  »من�ساآت«  من  دعما  الق�سيم« 
اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  الرياديني 
اأه���داف  اأه���م  اأح���د  وو����س���وال لتحقيق 
املن�ساآت  م�ساهمة  ب��رف��ع   ٢030 روؤي����ة 
املحلي  العائد  ال�سغرية واملتو�سطة يف 

من ٢0% اإلى %35«.
واأبان املهند�ص الر�سيد اأن امللتقى 
اآفاًقا  للزوار  تفتح  اأب��واب  �سبعة  ي�سم 
يف امل���ع���رف���ة وري��������ادة االأع�����م�����ال وه���ي 

ال�سوق،  النمو،  االنطاقة،  »من�ساآت، 
اإ�سافة   ، االأع��م��ال«  ت�سهيل  التمكني، 
اإل���ى ب��اب ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ذي 
ا���س��ُت��ح��دث م��وؤخ��را وي��ق��دم ور����ص عمل 
التجارة  خ���راء يف جم���االت  قبل  م��ن 
االإل���ك���رتون���ي���ة م���ع ت���وف���ري اخل���دم���ات 
من  احلديثة  ال��ت��ج��ارة  لهذه  امل�ساندة 

تو�سيل ومدفوعاٍت وغريها.
»م���ن�������س���اآت«  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
يف  امل�ساهمة  الفعاليات  من  ع��ددا  تقيم 
والنا�سئة  اجل��دي��دة  املن�ساآت  كفاءة  رف��ع 
ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����س���ط���ة وت�����س��ع��ى اإل����ى 
تلبية  على  وحت��ر���ص  ومتكينها  دعمها 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م���ن خ����ال ت���ق���دمي ع���دٍد 
التطويرية  واخل���دم���ات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن 

والتدريبية واالإر�سادية الداعمة لها.
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تركي بن طالل: يوم أسود على تلك األوكار عند علمهم بإقامة هذا االجتماع

ورشة عمل محددات الخطة التنفيذية لمواجهة 
المخدرات في منطقة عسير تطلق أعمالها بالجامعة

وموؤكدا اأنه من االأول��ى اأن نعمل نحن 
بح�سور  وم�����س��ي��دا  اجل��م��اع��ة،  بعقلية 
باختاف  املختلفة  اجلهات  وم�ساركة 

مهامها يف �سبيل مكافحة املخدرات.
بدوره رحب معايل مدير اجلامعة 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
ال�����س��ل��م��ي ب�����س��م��و االأم�������ري ت���رك���ي ب��ن 
طال، واأمني اللجنة الوطنية ملكافحة 
ال�����س��رثي،  ال��دك��ت��ور في�سل  امل���خ���درات 

وب��ك��اف��ة احل�����س��ور يف رح���اب اجلامعة، 
موؤكداً على اعتزاز اجلامعة با�ست�سافة 
وم�������س���ارك���ة االأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ج��ن��ة 
عملها  يف  امل��خ��درات  ملكافحة  الوطنية 
اجلليل والنبيل؛ الفتا اإلى اأن اجلامعة 
ت�سعد بكل جهد علمي وموؤ�س�سي يقدم 
يف هذه الور�سة املباركة، اآما اأن يكون 
اهلل  ب��اإذن  الفاعل  االأث��ر  الور�سة  لهذه 
االأ�س�ص  وو�سع  االآف��ة  ه��ذه  يف معاجلة 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع منها، 
�ساكراً ل�سمو اأمري املنطقة و�سمو نائبه 
على  والعمل  الور�سة  ه��ذه  رعاية  على 

اإقامتها واإجناحها.
من جهته اأكد �سعادة االأمني العام 
ل��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات 
ال�����س��رثي  في�سل  ال��دك��ت��ور  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ب����اأن امل���خ���درات ت��ع��ت��ر اخل��ط��ر االأول 
االإره����اب  ب��اع��ت��ب��اره��ا منبع  امل��م��ل��ك��ة  يف 
الفتاً  االأخ��اق��ي��ة،  واجل��رائ��م  والف�ساد 
اإلى اأن اأعداء اململكة العربية ال�سعودية 
ي�سمى  ملا  وجرهم  اأبنائها  ي�ستهدفون 
ب����اخل����راب ال���ع���رب���ي وامل���ظ���اه���رات ومل 
واالآن  ���س��ب��ي��ا،  ذل���ك  ال���ى  ي�ستطيعوا 
ال��وط��ن يف  االأع�����داء  ه����وؤالء  ي�ستهدف 
م��ك��م��ن ق���وت���ه، م�����س��ريا اإل�����ى اأن روؤي����ة 
�سمو  بقيادة   ٢030 الطموحة  اململكة 
�سلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  العهد  ويل 
بن عبدالعزيز قائمة على ال�سباب ومن 
الواجب على قيادات هذا الوطن حماية 

�سبابنا وبناتنا من اآفة املخدرات،
علينا  »ي��ج��ب  ال�����س��رثي   واأ�ساف 
ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى امل����خ����درات االع����رتاف 
ب�سفافية  وحم��ارب��ت��ه��ا  اأواًل  ب��وج��وده��ا 
الف�سيلة  اأ����س���ح���اب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ك��م��ا 
االأول  ه��م��ه��م  ي���ك���ون  ب������اأن  ال���ق�������س���اة 

االإ�ساح قبل اجلزاء«.
م�سريا اإلى اأن هناك اأحكام بديلة 
من  ب��داًل  واإ�ساحهم  اأبنائنا  حلماية 
�سجن املقبو�ص عليهم بدون �سوابق يف 

مروجي  مع  ب�سيطة  خم��درات  ق�سايا 
ي�سبب  مل��ا  ال�سوابق  اأ�سحاب  امل��خ��درات 
اإجرامية مع  ذلك من تكوين عاقات 

مروجني وانت�سار لهذه االآفة.
ه�����ذه اخل��ط��ة  ب������اأن  اأو�����س����ح   كما 
املعنية  اجل��ه��ات  مب�����س��ارك��ة  التنفيذية 
�ستكون هي االأولى على م�ستوى اململكة 
وتعمم  ع�سري  منطقة  من  حت��دد  التي 
على بقية مناطق اململكة، �ساكرا ل�سمو 
ن���ائ���ب اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ح��ر���س��ه 
احل�سور  لبقية  وا�ستماعه  وح�����س��وره 
خطة  و�سع  يف  اجلميع  يت�سارك  حتى 
ن��اج��ح��ة مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات، م��و���س��ًا 
امللك خالد  �سكره ملعايل مدير جامعة 

على ا�ست�سافة الور�سة.
ح��ظ��ي��ت  ال������ور�������س������ة  اأن   ي�����ذك�����ر 
اإم�������ارة منطقة  ب���اإ����س���راف ودع�����م م���ن 
ع�����س��ري، وم�����س��ارك��ة اأك���رث م��ن ٢3 جهة 
٢3-٢4 من  ال���ف���رتة  خ���ال  ح��ك��وم��ي��ة، 
ع��دة  ت��ن��اول��ت  ح��ي��ث  ال�سهر  املا�سي، 
خ�سائ�ص  مناق�سة  اأب���رزه���ا  م��وا���س��ي��ع 
م�������س���ك���ل���ة امل������خ������درات ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
امل���ن���ط���ق���ة م�����ن ح���ي���ث ح���ج���م ق�����س��اي��ا 
امل����خ����درات وح���ج���م امل������واد امل�����س��ب��وط��ة، 
توؤدي  التي  والعوامل  التعاطي  وحجم 
اإل���ى ان��ت�����س��ار ت��ع��اط��ي امل���خ���درات، وع��دد 
التعاطي  ب�سبب  ال�سجون  يف  امل��ودع��ني 
وحقيقة  باجلرمية،  املخدرات  وعاقة 
الطاب  بني  امل��خ��درات  تعاطي  انت�سار 
وع��دد  وامل��وظ��ف��ني،  الع�سكريني  واأي�سا 
االإدم�����ان يف  ع���اج  ط��ال��ب��ي  وخ�سائ�ص 
واالأماكن  واملحافظات  وامل��دن  املنطقة، 
ال���ظ���اه���رة ب�سكل  ف��ي��ه��ا  ت��ن��ت�����س��ر  ال���ت���ي 
االأجهزة  بها  تقوم  التي  واالأدوار  اأك��ر، 
امل��خ��درات،  ظ��اه��رة  ملواجهة  التنفيذية 
املتحققة من كل جهاز  االأع��م��ال  واأه��م 
ال��وق��اي��ة ومكافحة  ح��ك��وم��ي يف جم���ال 
امل���خ���درات، و���س��ي��ا���س��ات واآل���ي���ات العمل 

احلالية التي توجه االأداء التنفيذي.

سعيد العمري
 

حت����ت رع����اي����ة اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن 
نائبه  وبح�سور  عبدالعزيز،  بن  خالد 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري تركي 
ا�ست�سافت  عبدالعزيز،  بن  ط��ال  بن 
اجلامعة ور�سة عمل بعنوان »حمددات 
اخل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��واج��ه��ة ظ��اه��رة 

وذل��ك  ع�����س��ري«،  منطقة  يف  امل���خ���درات 
للجنة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  م��ن  بتنظيم 

الوطنية ملكافحة املخدرات.
 وع���ر  ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
االأمري تركي بن طال بن عبدالعزيز 
الكلمة  يف  ع�سري  منطقة  اأم���ري  ن��ائ��ب 
عن  الور�سة  انعقاد  قبيل  األقاها  التي 
اإق��ام��ة مثل هذه  وت��اأث��ري  اأهمية  م��دى 
ال���ور����ص ع��ل��ى اأوك�����ار ت��روي��ج امل��خ��درات 

والقائمني عليها، وقال »اإنه ليوم اأ�سود 
باإقامة  علمهم  عند  االأوك���ار  تلك  على 
ال  اأن  اأمنياتهم  واآخ���ر  االج��ت��م��اع  ه��ذا 
واأن  والتن�سيق  االجتماع  ه��ذا  يتحقق 
ت��ظ��ل ج��ه��ودن��ا م��ب��ع��رثه ف��ف��ي تبعرثنا 

قوتهم ويف وحدتنا هزميتهم«.
امل��خ��درات  اأن م��روج��ي  اإل���ى   الفتا 
اأعداء بادنا يعملون بعقلية اجلماعة 
من اأوكارهم اإلى املهرب اإلى املتعاطي، 
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مدير الجامعة يوقع 
مشروع إنشاء محطة 

تحويل الكهرباء الجنوبية 
بالفرعاء

سعيد العمري

وق���ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اال���س��ت��اذ 
ب��ن رج���اء اهلل ال�سلمي  ال��دك��ت��ور ف��ال��ح 
حتويل  حمطة  اإن�ساء  م�سروع  موؤخرا 
اجلامعية  باملدينة  اجلنوبية  الكهرباء 
 1500 �سعتها  تبلغ  وال��ت��ي  ب��ال��ف��رع��اء، 
وم��دة  م��ل��ي��ون،   4٢6 م��ي��غ��او�ط، مببلغ 

تنفيذ ٢9 �سهر.
واأو�����������س����������ح وك�������ي�������ل اجل�����ام�����ع�����ة 
داه��م  اأب���و  حممد  للم�ساريع الدكتور 
اجلنوبية  الكهرباء  حتويل  حمطة  اأن 
واال�سكان  الطبية  املدينة  تغذي  �سوف 

للمدينة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  واأي�����س��ا 
امل�ساريع  وك��ذل��ك  ب��ال��ف��رع��اء  اجل��ام��ع��ة 
اإل����ى �سطر  اال���س��ت��ث��م��اري��ة ب��االإ���س��اف��ة 

الطالبات واملناطق املجاورة للجامعة.
واأ���س��اف اأب��و داه��م اإل��ى اأن املحطة 
من  الفائق  اجلهد  من  مغذاه  �ستكون 
وبالتايل  الرئي�سة،  الكهرباء  حمطة 
���س��ت�����س��ي��ف اإل�����ى م��ن��ظ��وم��ة ال��ك��ه��رب��اء 
وال���ط���اق���ة يف امل��ن��ط��ق��ة وت���دع���م اأي�����س��ا 
اجلامعية  باملدينة  ال�سمالية  املحطة 
يعتر  امل�����س��روع  توقيع  اأن  اإل���ى  منوها 
اإ�����س����اف����ة ك����ب����رية واجن��������از ل��ل��ج��ام��ع��ة 

وللمنطقة.

سعيد العمري
 

وق���ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ع��ق��د ت��ق��دمي خ��دم��ات ا���س��ت�����س��اري��ة مل��دة 
عامان بني اجلامعة واجلامعة العربية 
املفتوحة، والتي مثلها مديرها الدكتور 
علي بن حممد ال�سهراين، بح�سور عدد 

من وكاء اجلامعة وعمداءها.
واأو�����س����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  واال���س��ت�����س��ارات 
احلديثي اأن اجلامعة ت�سعى من خال 
هذه ال�سراكة على تفعيل تعاون حقيقي 
وجاد ومثمر بني اجلهتني يف عدد من 
املجاالت �سيكون باكورتها اليوم جمال 
خدمات املجل�ص العلمي يف جامعة امللك 
وق��درات  خ��رات  خالد لا�ستفادة من 
الرتقية  طلبيات  درا���س��ات  يف  املجل�ص 
يف  التدري�ص  هيئة  الأع�ساء  والتعيني 
وا�ستكمال  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا وع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ال��ل��ج��ان 
حيالها  التو�سيات  وا���س��دار  املخت�سة 

وفق االأنظمة التي حتكم ذلك .
�ستدعم  ال�سراكة  اإن هذه  واأ�ساف 
احلركة التعليمية والتنموية يف املنطقة 
ال�سيما واإن اجلامعة العربية املفتوحة 
ت�����س��ع��ى ل��ف��ت��ح ف���رع ل��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة يف 
ملعايل  �سكره  مقدما  العاجل،  القريب 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ح��ر���س��ه ودع��م��ه 
وم��ت��اب��ع��ت��ه مل��ث��ل ه���ذه ال�����س��راك��ات وم��د 
خمتلف  مع  والتفاعل  التعاون  ج�سور 

موؤ�س�سات املجتمع .

الجامعة توقع عقد تقديم خدمات استشارية
مع الجامعة العربية المفتوحة
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اأب���رم���ت اجل��ام��ع��ة ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون يف 
جم���ال ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا م��ع جامعة 
توقيع  يف  اجلامعة  ومثل  �سعود،  امللك 
االت���ف���اق���ي���ة م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل 
ال�سلمي، فيما مثل جامعة امللك �سعود 
معايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور 

وتاأتي  العمر.  عبدالرحمن  بن  ب��دران 
هذه االتفاقية يف �سوء احلراك العلمي 
وال��ب��ح��ث��ي ال�����ذي ت�����س��ه��ده اجل��ام��ع��ة، 
تعزيز  اإل���ى  خ��ال��ه  م��ن  ت�سعى  وال��ت��ي 
ت��واج��ده��ا امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي م��ن خ��ال 
تفعيل �سراكاتها العلمية والبحثية مع 
اجلامعات  وك��ذل��ك  املحلية  اجلامعات 

وكيل  املنا�سبة  قدم  وب��ه��ذه  ال��ع��امل��ي��ة. 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���س��ع��د بن 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ري ���س��ك��ره مل��ع��ايل 
مدير اجلامعة على دعمه الاحمدود 
ل��ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا 
وال���ذي   ، ب��اجل��ام��ع��ة  العلمي  وال��ب��ح��ث 

نتج عنه تقدم اجلامعة يف الت�سنيفات 
الوكالة  ب��اأن  منوها  والعاملية،  املحلية 
ت��ع��ك��ف ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اإجن������از ع����دد من 
م����ب����ادرات ال���ت���ع���اون ال�����دويل ل��ت��ط��وي��ر 
ب���رام���ج ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
العلمي مع عدد من اجلامعات العاملية 

املرموقة.

اتفاقية تعاون بين الجامعة
وجامعة الملك سعود

منظمة QM تختار 
الجامعة نموذجا 
مثاليا ودوليا في 

جودة المقررات 
االلكترونية

من  الكرتونيا  مقررا  منظمة Quality Matters العاملية  اختارت 
للتطوير  دوليا  ومرجعا  مثاليا  مقررا  ليكون  خالد  امللك  جامعة 
طورته  ال��ذي  املقرر  ويعتر  ال��ع��امل،  ح��ول  املنظمة  ملن�سوبي  املهني 
منوذجيا  مقررا   Computer Organization 2 داخليا  اجلامعة 
مل��دة خم�ص  تعليمي  األ��ف منت�سب  الأك��رث من 60000  دوليا  ومرجعا 
مئاآت  مع  مبناف�سة  املقرر  اختيار  عملية  م��رت  وق��د  قادمة،  �سنوات 

املقررات امل�ساركة من 1000 موؤ�س�سة تعليمية حول العامل.
وي��ع��د ه���ذا االجن����از ب��داي��ة ال��ط��ري��ق اأم����ام ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
ب����اأن ت��ك��ون م��ث��اال ومن���وذج���ا ف��ري��دا ي��ح��ت��ذى ب��ه حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا يف 
اأول  تعد  اجلامعة  اأن  حيث  اجل���ودة،  ملعايري  وفقا  امل��ق��ررات  تطوير 
مع  �سراكة  تبنى  االأو���س��ط  ال�سرق  م�ستوى  على  تعليمية  موؤ�س�سة 

منظمة QM وذلك يف عام ٢010.
امل���ق���ررات  ج�����ودة  االلكرتوين ق�سم  ال��ت��ع��ل��م  ع���م���ادة  واأول�������ت 
 ،)٢010(1431 العام  من  االأخ��ري  اجل��زء  يف  باجلامعة  االلكرتونية 
�سيما  االإلكرتوين، ال  التعلم  املتعلق باجلودة يف  الوعي  مبهمة رفع 
امل��ع��ي��اري��ة واحل�����س��ول على  امل���ق���ررات االإل��ك��رتون��ي��ة لتحقيق  ج���ودة 
اأف�سل  ت��روي��ج  على  ال��وق��ت  نف�ص  يف  العمل  م��ع  معتمدة،  م��ق��ررات 
باالإ�سافة  التعلم،  و  التعليم  واالبتكار يف  التميز  املمار�سات وحتفيز 
التعلم  برنامج  م�ستوى  على  اأي�ساً  يعمل  اجل��ودة  ق�سم  ف��اإن  لذلك 
التح�سني،  بجهود  وامل��ب��ادرة  االأداء  قيا�ص  ط��ري��ق  ع��ن  االإل��ك��رتوين 
التدري�ص  هيئة  ع�سو  متكني  يف  املتمثلة  ال��ع��م��ادة  روؤي���ة  لتحقيق 
عالية  ج��ودة  ذو  ال��ك��رتوين  مقرر  ت�سميم  من  خالد  امللك  بجامعة 
وب��ر���س��ال��ة متمثلة يف ت��ع��زي��ز وحت�����س��ني ج���ودة ال��ت��ع��ل��م االل��ك��رتوين 

وخمرجاته مبا يخدم املتعلم. 
 QM �سراكتها مع منظمة  بناء  اختارت  اأن اجلامعة  اإلى  ي�سار 
ملا متتلكه ه��ذه املنظمة من خ��رة وري��ادة يف جم��ال ج��ودة املقررات 
ال�����س��راك��ة تبنت  ل��ه��ذه  ون��ت��اج��ا  ال��ع��امل،  االإل��ك��رتون��ي��ة على م�ستوى 
جامعة امللك خالد معايري معتمدة من هذه املنظمة لتكون االأ�سا�ص 
اجل��ام��ع��ة، كما  االإل��ك��رتون��ي��ة على م�ستوى  امل��ق��ررات  املنظم جل���ودة 
اأكرث من 130  االلكرتوين  التعلم  طورت اجلامعة ممثلة يف عمادة 
معتمد  مقرر   3٢ منها  التخ�س�سات،  خمتلف  يف  الكرتونيا  مقررا 

.QM  ر�سميا من

عبدالعزيز رديف 

ح���ر����س���ا م����ن اجل���ام���ع���ة، وب���ال���ت���زام���ن 
اجل��دي��د  ال���درا����س���ي  بداية  العام  م���ع 
ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج االأ���س��ب��وع 
ال���ت���ع���ري���ف���ي ل���ل���ط���اب امل�����س��ت��ج��دي��ن، 
وال��������ذي ي����اأت����ي ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن ع���م���ادة 
عمادة  مع  وبال�سراكة  الطاب،  �سوؤون 
التعلم  وال��ت�����س��ج��ي��ل، وع���م���ادة  ال��ق��ب��ول 

لتقنية  العامة  واالإدارة  االل��ك��رتوين، 
املعلومات باجلامعة.

وي������ه������دف ب�����رن�����ام�����ج االأ������س�����ب�����وع 
ال���ت���ع���ري���ف���ي ل���ل���ط���اب امل�����س��ت��ج��دي��ن 
امل�ستجدين،  ال��ط��اب  ا���س��ت��ق��ب��ال  اإل����ى 
وم�����س��اع��دت��ه��م واإر�����س����اده����م يف جت���اوز 
وال�سعوبات  العقبات  كافة  ومواجهة 
واملعوقات، وتعريفهم باأنظمة وخدمات 
وم����راف����ق وب���ي���ئ���ة اجل���ام���ع���ة، واأي�������س���ا 

لهم  يحقق  مبا  واإر�سادهم  م�ساندتهم 
النجاح والتميز يف احلياة اجلامعية.

ا�ستمل  ال��رن��ام��ج  اأن  اإل����ى  ي�����س��ار 
فرعية  واأخ��رى  رئي�سية  معار�ص  على 
ل���ي�������س���ه���ل ع����ل����ى ال����ط����ال����ب امل�����س��ت��ج��د 
احل�������س���ول ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ة، وت���ق���دمي 
ك������روك������ي م���ف�������س���ل ل����ك����اف����ة م����داخ����ل 
وق���اع���ات وم��ع��ام��ل اجل��ام��ع��ة، وت��وزي��ع 
من  جهة  لكل  ومن�سورات  ب��رو���س��ورات 

الطابية  كاالأن�سطة  اجلامعة  جهات 
والتوجيه واالإر�ساد، وخدمات �سندوق 
ال��ط��اب، وك��ذل��ك االإ���س��ك��ان اجلامعي، 
وال�����ق�����ب�����ول وال���ت�������س���ج���ي���ل، وال���ت���ع���ل���م 
االإل���ك���رتوين، وت��ق��دمي ور����ص تدريبية 
تتكرر يومياً ل�سمان ا�ستفادة اأكر عدد 

ممكن من الطاب امل�ستجدين .

�آفاق م�صورة: �صفحة 17/16

أسبوع تعريفي للطالب المستجدين بالجامعة

يف اإط�����ار خ��ط��ت��ه��ا اجل���دي���دة ل�����س��ع��ودة 
وظ���ائ���ف اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص يف 
اجل���ام���ع���ة اأن���ه���ت اجل���ام���ع���ة اإج�������راءات 
م�ساعدا،  اأ�ستاذا  وع�سرين  �ستة  تعيني 
وترقية �ستة وخم�سني معيدا اإلى رتبة 
حاليا  يوا�سلون  ال��ذي��ن  م��ن  حما�سر 

درا�سة الدكتوراه.
 وق�������ال م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 

ال�سلمي »اإن اجلامعة �ستوا�سل خطتها يف 
التدري�ص  اأع�ساء هيئة  ا�ستقطاب  �سبيل 
وامل��ح��ا���س��ري��ن وامل��ع��ي��دي��ن ال�����س��ع��ودي��ني ، 
���س��ع��ودة  يف  جديدة  �ست�سهم  اآل��ي��ة  وف���ق 
والتي  باجلامعة  االأك��ادمي��ي��ة  الوظائف 
مت االإعان عن بع�سها اليوم ، و�ستتبعها 

دفعات قادمة بحول اهلل«.
واأكد معاليه اأن جامعة امللك خالد 
متثل روؤية اململكة الطموحة ٢030 فيما 

تكمن  حيث  وظائفها،  ب�سعودة  يتعلق 
ال���ق���وة يف اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ره��ا 
الوطنية؛ فاملواطن هو »ثروتنا االأولى« 
ك��م��ا اأو����س���ح ذل���ك ويل ال��ع��ه��د االأم���ري 
ما  وهو  اهلل،  وفقه  �س��لمان،  بن  حممد 
املرحلة  يف  ملوا�سلته  جاهدين  �سن�سعى 
من  بالطبع  اال�س��تفادة  م��ع  ال��ق��ادم��ة، 
على  ال��ن��وع��ي�����ة  العلمي�ة  ال��ط��اق��ات  ك��ل 

م�ستوى العامل.

في سبيل سعودة وظائفها األكاديمية.. 
الجامعة تعين 82 دكتورا ومحاضرا
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وفد من جمعية المتقاعدين بالرياض في ضيافة الجامعة
عبدالعزيز رديف

ن���ي���اب���ة ع����ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ا���س��ت��ق��ب��ل وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل�����س��وؤون 
�سعد  الدكتور  والتعليمية  االأكادميية 

املا�سي، وفد  اآل دعجم �سباح  االأربعاء 
من جمعية املتقاعدين بالريا�ص وذلك 

ب�سيافة اجلامعة يف مقرها الرئي�سي.
اللقاء  بداية  دعجم يف  اآل  ورح��ب 
ج��ام��ع��ة  اإدراج  ل��ه��م  ����س���اك���را  ب���ال���وف���د 

امل���ل���ك خ���ال���د ���س��م��ن ج�����دول زي��ارت��ه��م 
للمنطقة، كما قدم لهم نبذة خمت�سره 
ع���ن اجل���ام���ع���ة وك��ل��ي��ات��ه��ا واأق�����س��ام��ه��ا 
تقدمها  ال��ت��ي  املجتمعية  واخل���دم���ات 

للمجتمع واملنطقة.

ب��دوره��م ع��ر اأع�����س��اء ال��وف��د عن 
�سعادتهم مبا القوه من ح�سن ا�ستقبال 
وح���ف���اوة، اإ���س��اف��ة اإل����ى ���س��ع��ادت��ه��م مبا 
الم�����س��وه م��ن ت��ط��ور م��ذه��ل حتظى به 

اجلامعة يف �ستى املجاالت.

الوفد  اأع�ساء  م��ن  ع��دد  ق��دم  كما 
ع����ددا م��ن اال���س��ت��ف�����س��ارات ال��ت��ي اأج���اب 
عليها وكيل اجلامعة تعلقت باخلدمات 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا اجل���ام���ع���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
دعم  يف  م�ساهمتها  وم��دى  وللمنطقة 

ال�سياحة باإعتبار ع�سري وجهة �سياحية 
كبرية.

اأع�ساء  ال��زي��ارة جت��ول  خ��ت��ام  ويف 
ال��وف��د يف ع��دد م��ن الكليات واالأق�����س��ام 

مبقر اجلامعة الرئي�سي »قريقر«.

ن���ي���اب���ة ع���ن  م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب���ن رج���ا اهلل 
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  د�سن  ال�سلمي 
االكادميية والتعليمية االأ�ستاذ الدكتور 
�سعد بن دعجم مبادرة ا�ستخدام اأحدث 
 Google العاملية  التعلم  اإدارة  اأنظمة 
���س��رك��ة  م����ن  امل����ط����ور   Classrooms
امل��ب��ادرات  �سمن  تاأتي  والتي  »غ��وغ��ل«، 
التعلم  ع��م��ادة  تطلقها  ال��ت��ي  النوعية 
االلكرتوين باجلامعة يف �سبيل تطوير 

العملية التعليمية.
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  واأو���س��ح 
االأك����ادمي����ي����ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة االأ����س���ت���اذ 
ب���ن دع���ج���م يف كلمته  ���س��ع��د  ال���دك���ت���ور 
ويف  ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي 
التقنية  ا���س��ت��خ��دام  ال���ى  حثيثة  خ��ط��ى 
خيارات  لتوفري  م�ستقبا  التعليم  يف 
اإدارة  اأنظمة  يف  اإ�سافية  ا�سرتاتيجية 
تعليم  متطلبات  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ع��ل��م 
الطاب  احتياجات  وتلبية  امل�ستقبل، 
جهد  م��ن  كجزء  امل��ت��ج��ددة  والطالبات 
اأح���دث  ت��ب��ن��ي  املتوا�سل  يف  اجل��ام��ع��ة 
ال����ط����رق ال��ع��ل��م��ي��ة يف ���س��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر 

العملية التعليمية.

ب����ن دع���ج���م ان م�����س��ت��ق��ب��ل  واأك�������د 
ال��ت��ع��ل��م االل����ك����رتوين ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
�سي�سل  ال��ق��ادم��ة  ال�����س��ن��وات  يف  خ��ال��د 
اإل������ى م���رح���ل���ة وم�������س���ت���وى ج���دي���د م��ن 
مقدما  �سكره  واالك��ت��م��ال،  التكاملية 
اإلى معايل مدير اجلامعة على رعايته 
ودع���م���ه امل��ت��وا���س��ل ل��ك��ل م���ا م���ن �سانه 
تطوير  العملية التعليمية يف اجلامعة، 
واإل���ى ع��م��ادة التعلم االإل��ك��رتوين على 
التعلم  م���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  يف  ج��ه��وده��ا 

والتدري�ص االإلكرتوين.
 Google من�سة  اإل����ى  اأن  ي�سار 
ت��ع��ل��ي��م  ن���ظ���ام  ه����ي   Classrooms
»التعليم  مبداأ  على  يقوم  اإل��ك��رتوين 
 ،Blended Learning امل����دم����ج« 
وي��ح��م��ل ال��ع��دي��د م���ن امل���زاي���ا املهمة 
وامل����رت����ك����زة ع���ل���ى امل����رون����ة و���س��ه��ول��ة 
اال���س��ت��خ��دام ودع���م امل��وب��اي��ل وح��ل��ول 
اإل��ى  باالإ�سافة  ال�سحابية  اخل��دم��ات 
والتكامل  املتقدمة،  البيانات  حتليل 
م�����ع خ�����دم�����ات »غ������وغ������ل« االأخ��������رى 
امل�ستندات،  وحت��ري��ر  يوتيوب،  مثل: 
املهام  واإدارة  واالإمييل  واالح�ساءات 

وغريها.

الجامعة تتبنى نظام
 Google Classroom

إلدارة التعلم
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حملة للتبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي
انطلقت بمحافظة ظهران الجنوب حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي تحت شعار »جنودنا نفديكم بدمائنا«، والتي تنظمها الجامعة ممثلة في كلية العلوم واآلداب بظهران 
الحكومية والعسكرية والمواطنين  الكلية والجهات  إقبااًل ملحوظا من منسوبي  الحملة  المحافظة؛ وشهدت  الصحي ومستشفى  القطاع  بالتعاون مع  أيام   3 الجنوب وأستمرت لمدة 

والمقيمين حيث تجاوز العدد في الساعات األولى ١٥٠ شخص.
وتأتي هذه الحملة انطالقا من رسالة جامعة الملك خالد المجتمعية وضمن فعالياتها لالحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية. وأوضح عميد كلية العلوم 
واآلداب بظهران الجنوب الدكتور مسفر أحمد الوادعي بأن الحملة بحمد اهلل تعالى آتت ثمارها وعكست الوالء واالنتماء واإلحساس بالمسؤولية تجاه جنودنا البواسل المشاركين في ظل 

دعم ورعاية معالي مدير الجامعة وتأكيده على المشاركة المجتمعية.

ت���وا����س���ل ع����ي����ادات ك��ل��ي��ة ط����ب اال����س���ن���ان 
ب���اجل���ام���ع���ة، ت���ق���دمي خ����دم����ات ال���رع���اي���ة 
ال�����س��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة وال���ع���اج���ي���ة ، يف 
جم����ال ط���ب وج����راح����ة ال���ف���م واالأ����س���ن���ان 
من  ا�ستفاد  حيث  واملراجعني؛  للمر�سى 
خدماتها ٢1500 مراجع ومراجعة خال 

هذا العام املا�سي.

االأ�سنان  طب  كلية  عيادات  وت�ستمل 
والطالبات  الطاب  بق�سميها  باجلامعة 
عيادة   ٢05 اإل��ى  مق�سمة  ع��ي��ادة   375 على 
ال��ط��اب، و 170 ع��ي��ادة بعيادات  ب��ع��ي��ادات 
اأربعة  اإل��ى  ال��ع��ي��ادات  وتنق�سم  الطالبات، 
وت�ستقبل5٢00  الطاب  ع��ي��ادات   ، اأق�سام 
االمتياز  اأطباء  وعيادات  �سهر،  حالة  كل 

وت�ستقبل 7300 حالة، وعيادات الدرا�سات 
وت�ستقبل  اال�ست�سارية  وال��ع��ي��ادات  العليا 
640 ح��ال��ة ك���ل ���س��ه��ر ، ب��ي��ن��م��ا ي��ب��ل��غ ع��دد 
املعاجلات لدى االطباء اال�ست�ساريني 640 

حالة كل �سهر.
يذكر اأن عيادات الكلية مفتوحة لكل 
امللفات  فتح  واآل��ي��ة  واملقيمني،  امل��واط��ن��ني 

متر من خال ا�ستقبال العيادات وعيادات 
كافة  حت���ول  خ��ال��ه��ا  وم���ن  الت�سخي�ص، 
احلاالت على ح�سب درجة �سعوبة احلالة 
وم�ستواها اإلى عيادات الطاب، واالمتياز، 
اإ�سافة  واال�ست�سارية،  العليا،  والدرا�سات 
اإلى ذلك وجود عيادات خا�سة بالطوارئ 

للحاالت احلرجة .

أكثر من 21 ألف مستفيد
من عيادات طب االسنان بالجامعة

»التوجيه واالرشاد الطالبي«
ونادي الحاسب بكلية علوم

الحاسب اآللي يرحبان بالمستجدين
نظمت وحدة التوجيه واالر�ساد الطابي بالتعاون مع نادي احلا�سب 
بكلية علوم احلا�سب االآيل، لقاء ترحيبيا للطاب امل�ستجدين برعاية 

عميد الكلية، د. علي اآل قروي، وح�سور روؤ�ساء الوحدات بالكلية.
ق���دم ال��ل��ق��اء اأ. حم��م��د اجل��ع��ي��د، امل�����س��رف ع��ل��ى وح���دة التوجيه 
بالطاب، ومن جهة  ترحيبية  كلمة  الكلية  واألقى عميد  واالإر�ساد؛ 
الكلية  م��راف��ق  ع��ن  �سرحا تف�سيليا  ال��وح��دات  روؤ���س��اء  ق��دم  اأخ���رى، 
اختتام  امل�ستحدثة للطاب. ومت  اللوائح اجلامعية  واأهم  ووحداتها 

اللقاء بنقا�ص مفتوح للطاب مع عميد الكلية.
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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
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كليات البنات

نادي الريادة بكلية األعمال
يقيم لقاءا تعريفيا بالمستجدات

عبير القحطاني
للطالبات  تعريفي  لقاء  �الأعمال   بكلية  �لطابي  للن�شاط  �لريادة  نادي  �أقام 
تعرفن من  �لطابي، حيث  �لن�شاط  وح��دة  �إ���ش��ر�ف  وذل��ك حتت  �مل�شتجد�ت، 
مبا�سر  ب�سكل  خدماتها  تقدم  التي  والوحدات  امل�ساندة  العمادات  على  خاله 
�لدر��شي،  �لعام  خال  �لطابي  �لن�شاط  وح��دة  �أن�شطة  وت�شتمر  للطالبات. 
حيث �ستقدم العديد من الرامج التي تعزز هوية الطالبة وانتمائها وتنمي 
مهاراتها وهواياتها ومن الرامج التي �ستقدمها، برنامج بعنوان حكايا وطن، 
وبرنامج بعنوان منجزاتنا، وبرنامج مهارة وهواية  والذي يقدم من خاله 

عدد من الدورات املهارية والتطويرية للطالبات.

كلية المجتمع بأبها
ترحب بالمستجدات

ليلى الشمراني
حتت رعاية وكالة عمادة �سوؤون الطالبات اأقام  نادي التعاون بكلية املجتمع باأبها 
"ياها"   �سعار   امل�ستجدات وذلك حتت  الطالبات  برناجما ال�ستقبال وتهيئة 
مب�شاركة وحدة �لن�شاط �لطابي ووحدة �الإر�شاد  و�لقبول و�لت�شجيل و�ملكتبة 

لكرتونى ووحدة اجلودة. وتقنية املعلومات والتعلم االإ
وتخلل الرنامج  تعريفا برامج واأن�سطة الكلية، و�سرح لكيفية  قراءة 
اجل����دول ال��درا���س��ي، ك��م��ا تخلل ال��رن��ام��ج ت��ع��ري��ف امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ق��اع��ات 
وخ���دم���ات ال��ك��ل��ي��ة واخل���دم���ات االإل��ك��رتون��ي��ة امل��ق��دم��ة م��ن اجل��ام��ع��ة خلدمة 
اإلى توزيع مطويات �ساملة جلميع اخلدمات يف خمتلف  الطاب،  باالإ�سافة 

اأق�سام ووحدات الكلية وبراجمها مدعمة بعرو�ص مرئية.
املعر�ص  فاعلية  م��دى  على  للتعرف  اإل��ك��رتون��ي��ة  ا�ستبانة  عمل  مت  كما 

واال�ستفادة منه �ساما مقرتحات التطوير.

سبعة أنشطة بنادي األمل
في رجال ألمع

آمال  هاشم
�لطالبات برجال  �لن�شاط �لطابي مبجمع  �لتابع لوحدة  �الأمل  نادي  و�شع 
�أملع خطته للف�شل �لدر��شي �الأول  و�لتي ت�شم �أن�شطة منوعة  ومنها ن�شاط 
ال�شتقبال �مل�شتجد�ت، ون�شاط لليوم �لوطني، ومبادرة بعنو�ن »كوين نظيفة«، 
ظل  »حت��ت  بعنو�ن  ن�شاط   �إل��ى  باالإ�شافة  جميا«،  »�إزرع  ب��ع��ن��و�ن   ون�����ش��اط  

امل�سطفى« واآخر  بعنوان »اللغة العربية يف يومها العاملي«.

النادي اإلعالمي يستفتح أنشطته
بملتقى أهال

بشائر الغامدي
حتت عنوان »اأها معنا لن�سيء حياتك اجلامعية« ا�ستقبل النادي االإعامي 
بتنظيم  الدرا�سي  العام   1439/1٢/٢3 االثنني  يوم  واالت�سال  االإع��ام  بق�سم 
امللك  ج��ام��ع��ة  واأن��ظ��م��ة  الق�سم  مب��اه��ي��ة  للتعريف  متكامل  اإر����س���ادي  ملتقى 
تفيد  التي  املحاور  العديد من  امللتقى   وت�سمن  امل�ستجدات.  للطالبات  خالد 
واأنظمة  ل��وائ��ح  ك�سرح  وال��ذات��ي  االأك��ادمي��ي  امل�ستوى  على  الق�سم  م�ستجدات 

بها  �ست�ستعني  ال��ت��ي  بها  املهمة  والتطبيقات  ب��امل��واق��ع  وتعريفهن  اجل��ام��ع��ة 
الطالبة خال درا�ستها اجلامعية.

االإع��ام واالت�سال مت احلديث   لق�سم  �ساما  امللتقى تعريفا  كما تخلل  
فيه عن ق�سم االإعام وكيفية حتديد امل�سار وعن �سوق العمل وغريه.

ومببادرة �سعارها »ل�ست وحدك« قدمت الطالبات بالق�سم وهن يتو�سحن 
ا�ستف�سارات  ع��ن  االإج��اب��ة  على  وعملن  االإر���س��ادي��ة  الن�سائح  امل��ب��ادرة،  ب�سعار 

امل�ستجدات ملدة اأ�سبوع كامل حيث كن يتو�سحن اأو�سحة حتمل �سعار املبادرة.
احلياة  ر�سم  يف  تفيد  بكتب  اأع�سائه  من  مقدمة  بن�سائح  امللتقى  اختتم 
اأهدافك  حتقق  كيف  وكتاب  اجلامعية  اخللطة  ككتاب  ال�سحيحة،  اجلامعية 

الدرا�سية وتقدمي ملامح عن جتاربهن يف احلياة اجلامعية.

خطة طموحة ألنشطة
النادي اإلعالمي

عبير الشهراني
اإك��م��اال مل�سرية ال��ن��ادي االإع��ام��ي التي ب��داأت منذ ع��ام 1436 والتي ق��دم فيها 
واالت�سال  االإع��ام  ق�سم  بطالبات  بالنهو�ص  روؤيته  لتحقيق  كثرية  اإجن��ازات 
لن�ساطات  امل��ت��ب��ع��ة  اخل��ط��ة  ي��ق��دم  عليه  وم��ه��ن��ي��ا،  واج��ت��م��اع��ي��ا  وف��ك��ري��ا  علميا 
ن�ساطات  على  احتوت  والتي   1440 الدرا�سي  الف�سل  لهذا  ال��ن��ادي  وفعاليات 

ثقافية، وتطويرية، واإر�سادية، واإعامية.
كما �سيقدم الإثراء املحتوى الثقايف لدى الطالبات »�سالون حديث وقهوة« 
تطويرية  دورات  �سيقدم  وك��ذل��ك  اأ�سبوعية،  ذهني  ع�سف  جل�سات  يعد  فهو 

كدورة »تقنيات اخلر ال�سحفي« ودورة »�سناعة املحتوى الرقمي«.
بع�ص  ق��ب��ل  م��ن  م��ق��دم��ة  ال�����دورات  بع�ص  �ستكون  للطالبات  وت�سجيعا 

الطالبات املتمكنات مبجاالت خمتلفة كدورة »ب�سمة يف ميادين التطوع« ودورة 
املا�سية  االأع��وام  االإعامي خال  النادي  وقد حقق  االإبداعية«.  الكتابة  »فن 
املواهب  وتنمي  ترعى  بيئة  توفري  راأ�سها  وعلى  املن�سودة  اأه��داف��ه  م��ن  ع��ددا 
حتقيق  يف  وت�ستثمرها  الطالبات  طاقات  وتوجه  االإب���داع  وحتفز  االإعامية 
رفع اخلرات والكفاءة االإعامية حتى تتخرج طالبة الق�سم لتلعب دورها يف 
املجتمع وتكون من الطاقات املثمرة التي تبنى عليها اآمال الوطن وت�سهم  يف 

حتقيق الروؤية امل�ستقبلية للملكة العربية ال�سعودية ٢030.

مجتمع خميس مشيط تستقبل
المستجدات بأركان تعريفة 

عائشة الشهري
الطالبات  وتهيئة  ال�ستقبال  برناجما  م�سيط  بخمي�ص  املجتمع  كلية  نظمت 
الكلية. وتخلل  اأركان تعريفية بوحدات  اأوجدت عدة  للحياة اجلامعية، حيث 
ال��رن��ام��ج  ت��وزي��ع ع��دد م��ن امل��ن�����س��ورات على ال��ط��ال��ب��ات، كما ق��دم��ت م�سرفة 
التوجيه واالإر�ساد م�ساركة لتعريف الطالبات بدور الوحدة يف خدمتهن وحل 
وتوزيع  تنفيذ  يف  الكلية  م�سجات  �ساهمت  كما  تواجههن.  التي  امل�سكات 

من�سورات تعريفية ت�سم كل ما حتتاجه الطالبة امل�ستجدة.
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كليات البنات

سينما جامعية
لعرض أعمال طلبة  اإلعالم

عبير حمود الشهراني
الف�سل  االإع��ام واالت�سال لهذا  االأول��ى من نوعها يقدم ق�سم  يف خطوة هي 
الدرا�سي عما اإعاميا مميزا وجديدا، ممثا يف اإن�ساء �سينما جامعية ي�سرف 
م�سروعاتهم  و  اأعمالهم  بعر�ص  وتهتم  الق�سم،  طلبة  واإنتاجا  اإخراجا  عليها 
التي قدموها كاأن�سطة تطبيقية للمقررات الدرا�سية خال االأعوام املن�سرمة 
كما �ستعر�ص م�ساريع تخرجهم. بداأ من يوم االأربعاء  1440/٢/٢٢  بامل�سرح 

اجلامعي لكلية العلوم االإن�سانية.

نادي التميز بكلية العلوم واآلداب
بسراة عبيدة يحتفل بالمستجدات

عمادة  مع  بالتعاون  عبيدة  ب�سراة  واالآداب  العلوم  بكلية  التميز  ن��ادي  اأق��ام 
ال��ث��اث��اء  ���س��ب��اح    وذل���ك  امل�ستجدات،   ح��ف��ا ال�ستقبال  ال��ط��ال��ب��ات  ���س��ووؤن 
الكلية  عميدة  با�ستقبال  الرنامج  وب��داأ  اجلامعة.  م�سرح  1/1/1440ع��ل��ى 
االأ�ستاذة مزهرة �سائع، وجميع املحا�سرات، ثم توالت فقرات الرنامج، حيث 
بداأ الرنامج بتاوة من اآيات القراآن الكرمي، ثم األقت الطالبة اأجماد غامن 

كلمة ترحيبية، ثم ال�سام الوطني.
 واألقت وكيلة �سوؤون الطالبات االأ�ستاذة فاطمة جمان كلمة حتدثت فيها 
األقيت  اأنظمة وقوانني الكلية مو�سحة نوع العقوبة عن كل خمالفة، ثم  عن 
اأريج  الدكتورة  بالنيابة عنهن  األقتها  االأق�سام، حيث   رئي�سات  كلمة  ذلك  بعد 
�الأن�شاري، ثم حتدثت �لدكتورة �شمر �لطاهر باإيجاز عن �لن�شاط �لطابي، 
فاطمة  قدمتها االأ�ستاذة   E-Learning Unit ف��ق��رة  ذل��ك  بعد  ق��دم��ت  ثم  

القحطاين واأو�سحت خالها  اأهمية الباك بورد وكيفية ا�ستخدامه.
كما تخلل احلفل فقرة  بعنوان »خذي جتربتي« قدمتها اإحدى طالبات 
�لطالبة  تو�جه  �أن  ميكن  �لتي  �ل�شعوبات  �أه��م  خالها  من  �لن�شاط تناولن 
حتفيزي  فيديو  عر�ص  الرنامج  فقرات  تخلل  كما  اجتيازها،  ميكن  وكيف 
بعنوان »اأقوى حتفيز للدرا�سة«. وهدف الرنامج اإلى م�ساعدة الطالبات على 

التكيف مع املجتمع اجلامعي وحتقيق االأمن النف�سي واالأجتماعي لهن.

تطبيقية تهامة تستقبل مستجداتها
بعدة أركان تعريفية

فاطمة األسمري
العلوم الطبية التطبيقيه للبنات بفرع تهامة بالتعاون مع عمادة  اأقامت كلية 
�سوؤون الطاب )�سطر الطالبات( برناجما تعريفيا للطالبات امل�ستجدات  حتت 
اأ�سبوع  االأحمري،  وذلك �سمن  االأ�ستاذة �ساحلة ح�سني  الكلية  اإ�سراف عميدة 
تهيئة الطالبات للعام اجلامعي 1439-1440. وتخلل الرنامج عدد من االأركان 
�لتعريفية ومنها �لتوجيه و�الإر�شاد و�مل�شجلة وتقنية �ملعلومات و�ملكتبة و�لن�شاط 
عن  امل�����س��وؤوالت  وق��ام��ت  واالإب����داع.  واملوهبة  الطالبات  ���س��وؤون  وجلنة  الطابي 
األقت رئي�سة الق�سم الدكتورة  االأرك��ان بتقدمي نبذه خمت�سرة عن الركن. كما 
تخ�ص  التي  االأكادميية  املو�سوعات  خمتلف  خالها  تناولت  كلمة  ح�سن  دري��ة 
الدرا�سية واحل��ذف واالإ�سافة.  الق�سم وط��رق حلها من اجل��داول  الطالبات يف 
بتو�سيح  عبداملجيد  نهى  االأ���س��ت��اذة   الطالبات  ���س��وؤون  جلنة  رئي�سة  قامت  كما 
اللوائح واالأنظمة للطالبات ح�سب كتيب دليل الطالب الوارد من عمادة القبول 
م�سوؤولة  وقدمت  للطالبات.  منه  ن�سخ  توزيع  مت   كما  باجلامعة،  والت�سجيل 
التعلم االإلكرتوين االأ�ستاذة حف�سة �سليمان ع�سريي �سرحا مف�سا عن طرق 

ا�ستخدام  الباك بورد حلل الواجبات والتعليم عن بعد.

نادي سمو بأحد رفيدة
يعتمد خطته للفصل األول

فوزية آل سالم
�أعتمد نادي �شمو �لتابع لوحدة �لن�شاط �لطابي بكلية �لعلوم و�الآد�ب باأحد 
رفيدة خطته لفعاليات االأن�سطة الطابية للف�سل الدرا�سي االأول، حيث ت�سم 

لتلك  وفقا  ال��ن��ادي  و�سيقدم  الكلية.  طالبات  ت�ستهدف  اأن�سطة  ع��دة  اخلطة 
اإب��داع��ات  وه��ي  فعاليتني  يتخلله  اأرت��ق��ي«  »بن�ساطي  بعنوان  برناجما  اخلطة 

طابية، وملتقى االأندية الطابية.
فعالية  يتخلله  عنواين«  »جامعتي  بعنوان  برناجما  النادي  �سيقدم  كما 

بعنوان كيف اأ�سمو بحياتي، وملتقى الرامج االأكادميية.
وتهدف اأن�سطة النادي اإلى حتفيز وتنمية الطالبات املوهوبات واملبدعات 
واالإ���س��ت��ف��ادة م��ن ق��درات��ه��ن يف خ��دم��ة املجتمع وال��ك��ل��ي��ة، واإب����راز دور االأن��دي��ة 
ال�سامية  واالأخ��اق  الواعي  الفكر  البنات، ورفع م�ستوى  كليات  على م�ستوى 
وال�سلوك االإيجابي لدى الطالبة والتعريف بالرامج االأكادميية على م�ستوى 

كليات البنات.

نشاطين توعويين
في نادي شفاء بتطبيقية تهامة

فاطمة األسمري
يف   اجلامعة  بفرع  للبنات  التطبيقيه  الطبية  العلوم  بكلية  �سفاء  ن��ادي  يعتزم 
تهامة بالتعاون مع عمادة �سوؤون الطاب )�سطر الطالبات( تقدمي ن�ساطني 

توعويني خال  الف�سل  الدرا�سي االأول.
وياأتي �لن�شاط �الأول بعنو�ن »�غ�شل يديك« ويهدف �إلى توعية كافة �أفر�د 
اإنت�سار العدوى.  باأهمية غ�سل اليدين ملا لها من االأث��ر يف احلد من  املجتمع 
فيما يتناول �لن�شاط �لثاين �لتثقيف �ل�شحي ملر�ض �ل�شكري وذلك بالتز�من 

مع اليوم العاملي لل�سكري ويهدف اإلى التثقيف باملر�ص و كيفية الوقاية منه.
 و�سيتخلل الن�ساطني  عدد من الرامج التي ت�ستهدف بالدرجه االأولى 
الطالبات يف املدار�ص والكليات. يذكر اأن  نادي �سفاء اأ�س�ص منذ ثاث �سنوات 
اأكر االأندية بالكلية، وتعد االأ�ستاذة  ناهد العبا�سي رائدة النادي فيما  ويعد 

ترتاأ�ص النادي الطالبة هيا القرين.
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ذوو االحتياجات الخاصة:
همتنا مع أصحاب الهمم العالية 

رائدة آل محي
والجوهرة الشهراني

فئات  من  فئة  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
امل��ج��ت��م��ع امل��ه��م��ة وال���ف���اع���ل���ة ال���ت���ي ك��ث��ريا 
م���ا ي��غ��ف��ل ال��ن��ا���ص ع��ن��ه��ا ع��م��دا اأو ���س��ه��وا، 
كاأع�ساء  املجتمع  يف  دجم��ه��م  ويتنا�سون 
الطبيعي  دوره���م  لهم  وم��وؤث��ري��ن  فاعلني 
ك��غ��ريه��م م���ن ال���ف���ئ���ات، ول���ه���م ح��ق��وق��ه��م 
اأو  وعليهم واج��ب��ات ���س��واء ك��ان��وا دار���س��ني 
ت��ت��ع��ام��ل  اأن  امل��وؤ���س�����س��ات  م��وظ��ف��ني، ع��ل��ى 
وت��وف��ر  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  طبيعة  وف���ق  معهم 
القيام  يف  يحتاجونها  التي  املعينات  لهم 

بواجباتهم االأكادميية اأو الوظيفية.
واجل����ام����ع����ات ك���م���وؤ����س�������س���ات ف��اع��ل��ة 
تطور  يف  مهمة  اأدوارا  تلعب  و���س��روري��ة 
ون��ه�����س��ة امل��ج��ت��م��ع وي���ق���ع ع���ل���ى ع��ات��ق��ه��ا 
م�������س���وؤول���ي���ة ب���ن���اء ال�����ق�����درات وال���ك���ف���اءات 
ال��ع��ام  االأداء  ت��ت��ول��ى  ال���ت���ي  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
مب�ستوى  ت��رت��ق��ي  اأن  ع��ل��ي��ه��ا  ال���دول���ة،  يف 
العاملية  امل��ت��غ��ريات  م��ع  خا�سة  خ��دم��ات��ه��ا، 
بعينها  ����س���روط���ا  ح�����ددت  ال���ت���ي  ال���راه���ن���ة 
كمعايري لقيا�ص جودة اأداء تلك املوؤ�س�سات 
اأن  يجب  م��ا  �سمن  وم��ن  عليها،  واحل��ك��م 
والقيام  االهتمام  ه��و  اجلامعات  ب��ه  تهتم 
الطلبة  الفئة من  تلك  مب�سوؤوليتها جتاه 
ل���دي���ه���ا ب���اع���ت���ب���اره���ا م���وؤ����س�������س���ات ت��رب��وي��ة 
على  وحتفزهم  قدراتهم  تنمي  وتعليمية 
االإيجابية والعطاء لتلعب دورها يف اإعداد 
على  ق���ادر  ونف�سيا  تعليميا  م��وؤه��ل  �سباب 
تنمية ونه�سة  قياديا وفاعا يف  اأن يكون 

جمتمعه.

السياسات الداعمة
التنمية  اأه���داف خطط  واأ�سمى  اأب���رز  م��ن 
اخلم�سية يف اململكة، التي بداأ تنفيذ اأولها 
ع���ام 1390 ت��ط��وي��ر امل����وارد ال��ب�����س��ري��ة، من 
وال��ت��دري��ب  التعليم  على  ال��رتك��ي��ز  خ��ال 
ذوي  ذل��ك  يف  مب��ا  املجتمع،  ف��ئ��ات  جلميع 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، وي��ق�����س��ي االأم���ر 
ال�سامي رقم 7/ب/1٢٨14 يف 13/٨/14٢0 
من  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  بتمكني 
ال���درا����س���ة يف ج��ام��ع��ات، وك��ل��ي��ات امل��م��ل��ك��ة، 
وت��ق��دمي االإع��ان��ات امل��ادي��ة ال��ازم��ة لذلك 
املجتمعي  ال��وع��ي  ل�سعف  نتيجة  ول��ك��ن 
ب�����س��ك��ل ع����ام ح����ول اأح��ق��ي��ة ال���ط���اب ذوي 
�سبباً  التعليم،  يف  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ومتطلبات  ح��ق��وق��ه��م،  ت��وف��ري  اإه���م���ال  يف 

تعليمهم العايل.

كفيفة في أروقة الجامعة
غنيمة �سعد العنقري  كفيفة منذ الوالدة 
اأك��م��ل��ت  وه���ي االآن يف ال���� ٢5م����ن ع��م��ره��ا، 
جامعة  من  وتخرجت  الثانوية،  درا�ستها 
امل��ل��ك ���س��ع��ود ب��درج��ة ب��ك��ال��وري��و���ص تربية 
تكتفي  التعلم ومل  م�سار �سعوبات  خا�سة 
بتعليمها اجلامعي، فهي االآن  تعمل على 
اإك���م���ال ر���س��ال��ت��ه��ا ل��ل��م��اج�����س��ت��ري يف جم��ال 

االإت�سال املوؤ�س�سي باإدارة البنوك.
ب�����داي�����ة ال���ت���ح���ق���ت مب���ع���ه���د ال����ن����ور 
ل��ل��ك��ف��ي��ف��ات ب���ال���ري���ا����ص ل���درا����س���ة ج��م��ي��ع 
امل���راح���ل ال��درا���س��ي��ة م���ن االإب���ت���دائ���ي اإل���ى 
الثانوي، ثم التحقت بجامعة امللك �سعود، 
ال��ع��وائ��ق يف  م��ن  الكثري  �سادفتها  ول��ك��ن  
الدمج،  عملية  مثل  الدرا�سية  م�سريتها 
باملعهد  الكفيفات  ت�سادف  كانت  ف�سابقا 

غنيمة،  �سدمت  للجامعة  انتقالها  وبعد 
اإن االن���دم���اج م��ع االآخ���ري���ن �سعب  ح��ي��ث 
ي��ن��ظ��ر ب�سفقة  ف��ال��ب��ع�����ص  ل��ه��ا،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
واالآخر ينظر بنق�ص مع اأنها مقتنعة اأنها 
اإن�سانة عبقرية ال ينق�سها اإال النظر الذي 

مل تراه عائق اأبدا.

معاناة المقررات الدراسية
ت��ق��ول غ��ن��ي��م��ة: ك��ن��ا ن��ع��اين م���ن امل���ق���ررات 
م�سبقا  تعودنا  الأننا  عناء  اأ�سد  الدرا�سية  
لنا،  امل��ق��ررات ج��اه��زة وم��وف��رة  اأن  باملعهد 
ال  تطلب  ال��ت��ي  فالكتب  اجل��ام��ع��ة  يف  اأم���ا 

يتوفر منها بطريقة برايل وموؤلفي الكتب 
ي��رف�����س��ون اإر����س���ال ال��ك��ت��ب ل��ن��ا اإل��ك��رتون��ي��ا 
من  اأنها  بحجة  برايل  بطريقة  لتحويلها 

حقوق املوؤلف.
وت�����س��ت��ط��رد ح����ول ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي 
ت���واج���ه���ه���م يف اجل���ام���ع���ة ح���ي���ث ت���ق���ول: 
م���ن ال�����س��ع��وب��ات ع����دم ت��رق��ي��م ال��ق��اع��ات 
اإل��ى  ب��راي��ل  اإ�سافة  بطريقة  وامل��وا���س��ات 
تفهم  وع��دم  تنا�سبنا  ال  التي  امل���واد  بع�ص 
بع�ص االأ�ساتذة مثل �سرح م�ساألة ريا�سية 

على ال�سبورة وغريها الكثري.
الف�سل جلامعة  ن�سبت  اأي�ساً  غنيمة 

امللك �سعود يف تفهمها اجليد لهذه الفئة، 
امل��اج�����س��ت��ري وه��ي  م��رح��ل��ة  ف��ق��د قبلتها يف 
ب�سن ٢1 رغم اأنها مل ت�سمع من قبل قبول 

للدرا�سات العليا بهذا ال�سن.
اجلامعات  حت��ذو  اأن  غنيمة  ومتنت  
االأخ���رى  ح��ذو جامعتها وتتفهم طابها 
املكفوفني  الفتة اإلى اأن مركز ذوي االإعاقة 
ت�ستطيع  اأك���ادمي���ي���ة  م���ر����س���دة  ل��ه��م  وف����ر 
االأك��ادمي��ي��ة  االأم���ور  بع�ص  يف  لها  اللجوء 
مثل تعديل اجلداول وبع�ص اال�ست�سارات.

وق����ال����ت »امل�����رك�����ز ال ي��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى 
املر�سدة االأكادميية، فهناك مر�سدة تقنية 

واأخ�سائية اجتماعية ونف�سية، ووفرت لنا 
�سن�ص  برايل  جهاز  واأهمها  برايل  اأج��ه��زة 
ال�سا�سة  وق���ارئ���ات  ب��ريك��ن��ز  واآل����ة  وب��رن��ت��و 
ب��اأج��ه��زة احل��ا���س��ب وال�����س��ط��ر االإل��ك��رتوين 
ل�سعاف   التكبري  واأجهزة  برايل  بطريقة 

الب�سر«.
واأ�سافت »هناك خدمة جيدة يف اآخر  
املركزية  باملكتبة  اجلامعة  وفرتها  �سنتني 
وه��ي توفري قاعة كبرية ج��دا لنا حتتوي 
على موظفات خم�س�سات فقط خلدمتنا 
ب��امل��ك��ت��ب��ة م����ن ت���وف���ري ال���ك���ت���ب وامل����راج����ع 

البحثية بدال من البحث عنها باملكتبة«.

البيئة المالئمة
خالد  امللك  جامعة  على  ال�سوء  بت�سليط 
وكالة  م��ع   والتوا�سل  ع�سري،  منطقة  يف 
هّياأت  اأنها  اإل��ى   و�سلنا  الطالبات  ���س��وؤون 
م���ب���اين ال���ك���ل���ي���ات ل���ل���ط���ال���ب���ات م����ن ذوي 
دخولهم  م��ن  ب��دءا  اخلا�سة  االحتياجات 
للكلية، وو�سولهم اإلى القاعات الدرا�سية 

يف الطوابق العليا.
وم������ن من�������اذج ذل������ك م�����ا ق����ام����ت ب��ه 
)�سطر  م�سيط  بخمي�ص  امل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة 
خا�سة  بطاقات  وف���رت  حيث  ال��ط��ال��ب��ات( 
اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  من  لطالبات 
اأمورهن.  لت�سهيل  الوقت  ط��وال  حتملها 
الطاب  يف  اجلامعة  اهتمام  ال��ى  اإ�سافة 
وم�����س��اع��دت��ه��م يف امل�����س��ارك��ة ب��ال��ب��ط��والت 
الريا�سية وتكرميهم على ما يبذلونه من 

جمهود ودعم مواهبهم.

دور التقنية
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف ح��ي��اة  ا���س��ت��خ��دام  اإن  ك��م��ا 
التاميذ ذوي االحتياجات اخلا�سة لها 
عليهم  تعود  التي  ال��ف��وائ��د  م��ن  العديد 
�سواء من الناحية النف�سية اأو االأكادميية 
فمن  االق��ت�����س��ادي��ة،  اأو  االج��ت��م��اع��ي��ة  اأو 
ال���ن���اح���ي���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة اأث���ب���ت���ت درا�����س����ات 
بع�ص  ال����س���ت���خ���دام  اأن  ع���دي���دة  ع��ل��م��ي��ة 
دورا  م��ث��ا  االآيل  ك��احل��ا���س��ب  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ك��ب��ريا يف خ��ف�����ص ال��ت��وت��ر واالن��ف��ع��االت 
برجميات  تتوفر  حيث  ال��ط��اب،  ل��دى 
ذو  الرامج  الكثري من  software فيها 
كثريا  تخفف  وب��ال��ت��ايل  خمتلفة  ط���رق 
النف�سي لديهم  والقلق  التوتر  من حدة 
ولذلك يجب ان ت�ستخدم هذه الو�سيلة 
كمعزز اإيجابي اأو �سلبي يف تعديل �سلوك 

ذوي االحتياجات اخلا�سة.
وهناك درا�سة علمية اأخرية نوق�ست 
�سعود  امللك  بجامعة  ماج�ستري  كر�سالة 
»فاعلية برنامج حا�سوبي يف تعديل �سلوك 
�لتعديل  وق��ت  وخف�ض  �ل��ز�ئ��د  �لن�شاط 
لفئة  ال��ف��ردي  العينة  ت�سميم  با�ستخدام 
نتائج  واأثبتت  الب�سيط«،  العقلي  التخلف 
يف  احلا�سوبي  الرنامج  فاعلية  الدرا�سة 
تعديل �شلوك �لن�شاط �لز�ئد للمتخلفني 
ا من  عقلًيا بدرجة ب�سيطة، كما ظهر اأي�سً
ال�سلوكيات  بع�ص  حت�سن  الدرا�سة  نتائج 
�مل�شاحبة ل�شلوك �لن�شاط �لز�ئد كت�شتت 
�الن���ت���ب���اه و�الن���دف���اع���ي���ة وف����رط �حل��رك��ة 
)���س��ف��ر،14٢6( كما اأظ��ه��رت ال��ع��دي��د من 
احلا�سوبية  ال��رام��ج  فاعلية  ال��درا���س��ات 
لدى  �ل��ز�ئ��د  و�لن�شاط  �لتوتر  خف�ض  يف 
ذوي االحتياجات اخلا�سة، واأو�سح معايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ال�سلمي 
خ���ال اح��ت��ف��ال اجل��ام��ع��ة ب��ال��ي��وم العاملي 
اجلامعة  ا�ستعداد  املا�سي،  العام  لاإعاقة 
القدرات  لذوي  اخلدمات  اأف�سل  بتقدمي 

اخلا�سة من ت�سهيات وغريه.

جوانب النقص
الكليات  ي��وج��د يف  ف��ا  ذل���ك  م��ق��اب��ل  ويف 
م��ك��ات��ب م��ه��ي��اأة ذات اخ��ت�����س��ا���ص ب�����س��وؤون 
ال�����ط�����اب وال����ط����ال����ب����ات م�����ن ف���ئ���ة ذوي 
ال�سفحة  اأن  كما  اخل��ا���س��ة،  االحتياجات 
فارغة  اجلامعة  على موقع  بهم  اخلا�سة 
بينهم وبني  التوا�سل  وه��ذا يجعل  متاما 
اجلامعة متعرث لا�ستف�سار حول اأمورهم 

وحتقيق مطالبهم.

قضايا

غنيمة العنقري:
كنا نعاني من المقررات الدراسية أشد عناء

ذوو االحتياجات الخاصة جزء اليتجزأ من المجتمع، ومراعاة ظروفهم واجب ديني ووطني وإنساني وأخالقي
كما إن احترام هذه الفئة دليل واضح على رقي المجتمع وتطوره وتحضره.

والتربية الخاصة هي نمط من الخدمات والبرامج التربوية التي تتضمن تعديالت خاصة في المناهج أو الوسائل
أو طرق التعليم استجابة للحاجات الخاصة لمجموع الطالب الذين ال يستطيعون مسايرة متطلبات برامج التربية العادية.

والفئات الخاصة المستهدفة هم أصحاب: الموهبة والتفوق-اإلعاقة الفكرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية،
اإلعاقة الحركية، اإلعاقة االنفعالية، التوحد، صعوبات التعلم، اضطرب النطق واللغة.

ح����ر�����س����ت ح����ك����وم����ة خ����������ادم احل����رم����ني 
ال�سريفني على اال�ستفادة من طاقات ذوي 
طاقاتهم  وتفجري  اخلا�سة،  االحتياجات 

مبا ميكنهم من م�ساعدة اأنف�سهم وتوفري 
ي�سب  ومب��ا  ناحية،  من  لهم  كرمية  حياة 
يف خ��دم��ة االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي م��ن خ��ال 

تفعيل هذه ال�سريحة املهمة من املواطنني 
من ناحية اأخرى.

وزارة  ق���ررت  فقد  ال�سياق  ه��ذا  ويف   
ال���ع���م���ل ال�������س���ع���ودي���ة اح���ت�������س���اب امل���وظ���ف 
اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من  ال�سعودي 
ب���ع���دد 4 ���س��ع��ودي��ني يف ن�����س��ب ال��ت��وط��ني، 
املن�ساأة  �ساحب  على  ال����وزارة  وا���س��رتط��ت 
اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  يوظف  ال��ذي 
الأجل احت�سابه ب� 4 �سعوديني يف التوطني، 
التاأمينات وفق  اآخر يف  اأن يوظف �سعوديا 
النطاقات  احت�ساب  ليتم  الكامل  ال���دوام 

للمعاق.
اإن  امل��ن�����س��اأة  ���س��اح��ب  اأن  ب��ي��ن��ت  ك��م��ا 
ك��ان م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة فا 
»نطاقات«  يف  اأ�سخا�ص   4 ب�  احت�سابه  يتم 
يف  وت�سجيله  اآخ���ر،  �سعوديا  بتوظيفه  اإال 

التاأمينات وفق الدوام الكامل.

درا����س���ة ت��ك�����س��ف اأك����رث م���ا ي��ف��ك��ر فيه 
ال�سعوديون

وكانت وزارة العمل قد حددت �سابقا 
من  ال�سعودي  العامل  الحت�ساب  �سروطا 
ال���ق���ادر على  ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 
�سعوديني   4 ب���  ال��ت��وط��ني  ن�سب  يف  ال��ع��م��ل 
حيث  ل��دي��ه،  يعمل  ال���ذي  ال��ك��ي��ان  ل�سالح 
لاأجر  االأدن���ى  احل��د  ي��ك��ون  اأن  ا�سرتطت 
ال�سهري له 3000 ريال، واأال يكون حم�سوبا 

يف ن�سبة التوطني لدى كيان اآخر.
 هذا وبينت الوزارة اأن عدد العاملني 
القادرين  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من 
ن�سبتهم 10% من  اإن جت��اوزت  العمل  على 
الكيان،  ذات  يف  ال�سعوديني  العاملني  عدد 
فيحت�سب كل عامل من ذوي االحتياجات 
اخلا�سة القادر على العمل يزيد على %10 

كاأي �سعودي اآخر.

دعم كبير من الدولة لتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة
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آفاق مصورة

من فعاليات برنامج األسبوع التعريفي 
للطالب المستجدين
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متميزون

طالبنا

محمد سعد قهر الظالم
بتصوير يومياته على تطبيق سناب شات

نجود الشهراني

اأثار ف�سويل ا�ستخدام الكفيف حممد �سعد 
ليومياته  وت�سويره  �سات  �سناب  لتطبيق 
اأح��د، حممد �سخ�ص من  با م�ساعدة من 
لاإن�سان  نعمة  الأغ��ل��ى  تفتقد  ال��ت��ي  الفئة 

وهي الب�سر.
على جمريات  ال�سوء  �سلطت  »اآف��اق« 
حياته وما يحققه من اإجن��از وما يقوم به 

من  ن�سر لاأمل.

سفير األمل  
ونا�سط  اإجنليزية  لغة  طالب  �سعد  حممد 
والكفاح  ل��اأم��ل  و���س��ف��ريا  ملهم  اجتماعي 
اإال  الب�سر  واحلياة، ولد وهو فاقد حلا�سة 
اإكمال م�سرية  اأم��ام  اأن ذلك مل يكن عائقا 
حياته وممار�سته لهواياته، بل كان �سخ�سا 
وحتى  للمكفوفني  االأم���ل  يعطي  اإي��ج��اب��ي��ا 

املب�سرين لتخطي حواجز الياأ�ص.

قناة و إذاعة
واأن�ساأ  اليوتيوب  كوميديا  يف  حممد  ب��رع 

م��ع��ان��اة  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ر���ص  #عالعمياين  ق��ن��اة 
م�سلية  درام��ي��ة  بطريقة  املكفوفني  وح��ي��اة 
يقيم  اأن���ه  كما  ملهمة،  ولكنها  وم�سحكة 
وي�سرحها  ال��ف��وت��وغ��رايف  للت�سوير  دورات 
يف  واأب���دع  الت�سوير  لكيفية  مف�سل  ب�سكل 

هذا املجال ب�سكل ملهم لبقية املكفوفني.
اأي�سا على جمهوره  كما يطل حممد 
م���ن خ���ال اإذاع���ت���ه اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ي��ط��رح 
واملب�سرين  املكفوفني  تهم  موا�سيع  فيها 
طريق  ع��ن  احل���وار  ويتم  معهم  ويناق�سها 
تويرت من خال و�سم  #اأنامل_مب�سرة.

تغيير الصورة النمطية 
وقد حاول حممد من خال اإجنازاته تغري 
يعتقدها  التي  ال�سلبية  النمطية  ال�سورة 
اإذ  املكفوفني،  ح��ق  يف  الكل  ولي�ص  البع�ص 
اإبداع وحتديات وبعث االأمل  جعل للكفيف 
اإجن���ازات  فكانت  نفو�سهم  يف  واال���س��ت��م��ت��اع 
واالأم��ل  والبهجة  لل�سرور  مدخا  حممد 
واالأه��م من ذلك فهي مدر�سة نتعلم منها 
ق��وة االإرادة وال��ع��زمي��ة  يف حت��دي العقبات 

فا �سيء يقف اأمام الطموح .

برع في كوميديا 
اليوتيـوب وأنشأ 
قناة #عالعمياني

يقيم دورات 
للتصوير 
الفوتوغرافي 
فأبدع وألهم
بقية المكفوفين
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متميزون

معاذ الشهراني: انتشار البدائل والتقنيات 
الحديثة سبب ندرة في مواهب الخط العربي

عبدالرحمن بهران

خالها  من  يبدع  التي  املجاالت  تتعد 
دوم��اً  ي�سعون  ال��ذي��ن  ال��واع��د،  �سبابنا 
للتقدم يف �ستى املجاالت، وتعد موهبة 
التي  املواهب  تلك  اأح��د  العربي  اخلط 
ت���اأ����س���رك ب��ج��م��ال��ه��ا، وي���ع���د ال��ط��ال��ب 
امل���وه���وب م��ع��اذ ال�����س��ه��راين )امل�����س��ت��وى 
الذين  الطاب  من  �سريعة(  اخلام�ص 
واأتقن  العربي  اخل��ط  ف��ن  م��ن  متكنوا 
اأك��رث  ال�سوء  ولت�سليط  املوهبة،  تلك 
ال��ع��رب��ي، كان  ح��ول موهبته يف اخل��ط 

لنا هذا احلوار معه.

كيف �كت�صفت موهبتك؟
ال��دور االأب��رز يف بدايتي لوالداي،  كان 
ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل، ح��ي��ث اك��ت�����س��ف��وا ه��ذه 
ال��ذي   االأم���ر  مبكر،  وق��ت  منذ  املوهبة 
جعلني اأوا����س���ل ح��ب��ي ل��ه��ا  واأم��ار���س��ه��ا 
االأم��ر  ذل��ك  ع��زز  حتى  م�ستمر،  ب�سكل 
اأح�������د م���ع���ل���م���ي م�������ادة ال������ق������راءة وه���و 
الذي  الفيفي  حممد  الفا�سل  االأ�ستاذ 
�سجعني ودعمني واأنا يف ال�سف الثالث 

االإبتدائي.

من هم �أ�صاتذتك يف هذ� �ملجال 
و�لذين حتذو� حذوهم؟

امليمون  نا�سر  واأ.  اهلل  حفظه  وال���دي 
واأ. خمتار  امل��م��ل��ك��ة،  خ��ط��اط��ني  ع��م��ي��د 
خالد  و�أ.  �لكعبة،  ك�شوة  خطاط  ع��امل 
واأ.  ال��ع��م��ري،  ���س��راج  واأ.  ال��ق��ح��ط��اين، 
خواجي  عبدالكرمي  واأ.  عبيد،  عاي�ص 

اأ�ساتذة مركز ابن البواب.

حدثنا  عن �لطرق �ملهمة
ملن �أر�د تنمية موهبته

باخلط �لعربي؟
يبقى مركز ابن البواب للخط العربي 

اأبوابه مفتوحة للجميع.
كتقليد  ال���ط���رق  ب��ع�����ص  وه���ن���اك 
ك���ت���اب���ة ال���ل���وح���ات وال�������س���ور امل��ك��ت��وب��ة 
ال�سحيحة،  القواعد  وف��ق  اليد  بخط 
على  التعليم  مقاطع  م�ساهدة  واأي�سا 
اليوتيوب، و�سراء كتيبات تعليم اخلط 
من  ذل��ك  وغ��ري  املكتبات،  م��ن  العربي 
الطرق الناجعة يف تعلم اخلط العربي، 
رغبة  ع��ن  ي��ك��ون  اأن  تعلمه  م���ايف  اأه���م 

والتمرين امل�ستمر بالكتابة. 

كيف ترى م�صتقبل �خلط �لعربي 
مع تقدم �لتقنيات �حلديثة؟ 

ال���ع���ودة للخط  ك���ان ف��اب��د م��ن  مهما 
العربي ويكفي اأن مع تقدم التقنية فاإن 
امل�ساحف  ُيكتب يف  الكرمي مل  ال��ق��راآن 

بغري خط اليد.

ماهي �لنجاحات �لتي حققتها
يف هذ� �ملجال؟

مثلت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف 
موؤمتر احلرف العربي مبنا�سبة اليوم 
العاملي للغة العربية عام 1436 )٢014( 
العربي  ال��رتب��ي��ة  مكتب  نظمه  ال���ذي 
ل���دول اخل��ل��ي��ج. ك��م��ا مت  ت��ك��رمي��ي من 
في�سل  االأم���ري   امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بن خالد بن عبدالعزيز، اأمري منطقة 
من  ع��دت  عندما  اهلل،  حفظه  ع�سري،  
م��وؤمت��ر احل���رف ال��ع��رب��ي وق��د ح�سلت 
ع��ل��ى االأف�����س��ل��ي��ة ب���ني امل�����س��ارك��ني من 

احل���م���د.  وكذلك  ال�����دول وهلل  ج��م��ي��ع 
ح�سويل على املركز االأول على م�ستوى 
تعليم اململكة العربية ال�سعودية عامني 
و   143٢-1431 م��ت��ت��ال��ي��ني  درا����س���ي���ني 
يف  م�����س��ارك��ات��ي  اأي�������س���ا   .1433-143٢
امل��ع��ار���ص ال��دائ��م��ة مل��رك��ز اب���ن ال��ب��واب 
ل��ل��خ��ط ال���ع���رب���ي يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري. 
الداخلية  امل�����س��ارك��ات  ذل���ك م��ن  وغ���ري 

واخلارجية.

هل و�جهتك �صعوبات
�أثناء تنمية موهبتك؟

مل يكن هناك اأي �سعوبات وهلل احلمد 
وم��ع��ل��م��ّي  اهلل  ح��ف��ظ��ه��م��ا  ف�����وال�����داي 
االأفا�سل مل يبخلوا علّي ب�سيء، وكانوا 

بعد اهلل عون لتخطي كافة املعوقات.

هل لديك مو�هب �أخرى
غري �خلط �لعربي؟

ل��ك��ل ���س��خ�����ص ن�����س��اط��ات��ه وه��واي��ات��ه 

يتميز  ال���ت���ي  وم���واه���ب���ه  وم���ه���ارات���ه 
ال��ع��رب��ي هو  بها ول��ك��ن يبقى اخل��ط 
اإل���ى قلبي ك��ون��ه خ��ط للغة  االأق����رب 
ع��ظ��ي��م��ة ه���ي ل��غ��ة ال���ق���راآن ال��ك��رمي، 

كام اهلل، املعجز للب�سر.

ماهي  فنون �خلط �لعربي
�لأقرب �ليك؟

ال���رق���ع���ة، ال��ن�����س��خ، وال�����دي�����واين، ه��ذه 
به، وهناك  اأكتب  ما  اأكرث  وهي  اأبرزها 

غريها كالثلث والفار�سي.

يقال �إن هناك ندرة
يف مو�هب �خلط �لعربي؟

انت�سار  ب�سبب  ن���درة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ق��د 
ال��ب��دائ��ل وك��رثت��ه��ا وا���س��ت��غ��ن��اء ال��ن��ا���ص 
ب��ه��ا ع���ن غ��ريه��ا ك��امل��ط��اب��ع واالأج���ه���زة 

االإلكرتونية والتقنيات احلديثة.

هل �أنت منقطع هذه �لفرتة

عن ممار�صة �ملوهبة
�لتي �أحببتها؟

ح�������س���ويل ع���ل���ى م����راك����ز م��ت��ق��دم��ة يف 
اململكة وخارجها ال يعني انقطاعي عن 
علّي،  بها  اهلل  ام��ن  التي  املوهبة  ه��ذه 
و�سوًحا،  احل��ق  يزيد  احل�سن  فاخلط 
ولكن ان�سغايل باأعمال واإجنازات اأخرى 
جعلني اأنقطع عن اخلط العربي هذه 
ال��ف��رتة وب����اإذن اهلل ي��ك��ون ه��ن��اك ع��ودة 

قوية قريبا.

هل لك من كلمة توجهها
لقارىء �ل�صحيفة؟

ال�سحيفة  ه����ذه  ق����ارئ  اأخ����ي  اأ����س���ك���رك 
املتميزة، وع�سى اأن ينال لقائي هذا على 
اإعجابك ور�ساك بعد ر�سى ربنا تعالى. 
اهتمامها  على  »اآف���اق«  �سحيفة  واأ�سكر 
ون��ق��ل��ه��ا ك���ل ج���دي���د وم��ف��ي��د وم���ه���م يف 
جامعة امل��ل��ك خ��ال��د، ك��ون االإع����ام هو 

اإلعالميةواجهة اجلامعة و�سداها.
أحالم اليعقوب

تلهم طالبات اإلعالم
عبير الشهراني

اأحام اليعقوب واحدة من االأ�سماء الامعة يف االعام العربي، واجهت يف بدايات 
م�سريتها جملة من ال�سعوبات والتحديات التي مل متنعها من موا�سلة م�سوارها 

وبلوغ ما تطمح اإليه.

صعوبة التحديات
خارطة  على  مرموقة  مكانة  لنف�سها  اليعقوب  �سنعت  التحديات  �سعوبة  رغ��م 
االعام العربي من خال م�سوار طويل وحافل بالتحديات وال�سعوبات، اإال اأنها 
حققت الكثري،  فبعد اأن عملت يف التلفزيون ال�سعودي الر�سمي، انتقلت لت�سبح 
مذيعة يف اإذاعة الإحدى القنوات العربية واليوم هي حمررة ومرا�سلة لقناة عربية 

اإخبارية.

حوار ودي
اأثناء زيارتها لهن  يوم  األهمت طالبات ق�سم االإع��ام واالإت�سال  اليعقوب  اأح��ام 
اخلمي�ص املوافق 5-1-1440  حيث بينت يف حوار ودي معهن عن ما واجهته من 
نقد الذع من جمتمعها املحيط بها،  كما حتدثت عن بداية دخولها جمال االإعام 

وموا�سلتها ل�سغفها حتى و�سلت اإلى ماو�سلت اإليه اليوم.

مجاالت الصحافي
وبينت خال حديثها اإن االإعام اأ�سبح مهنة رئي�سية بجميع املوؤ�س�سات احلكومية 
كمذيع  حم�سوراً  لي�ص  االإعامي  العمل  واأن  كبرية،  اأهمية  ذا  واأ�سبح  واخلا�سة 
اأو مرا�سل فقط، بل له جماالت اأخرى كاأن ي�ستطيع ال�سحفي اأن يكون م�ست�ساراً 

اإعامياً ملوؤ�س�سات خا�سة وغريه من املهن ذات العاقة.
واأ�سارت اإلى اأن من�سات التوا�سل االإجتماعي من االأدوات احلديثة واملهمة يف هذا 
لنف�سه  الت�سويق  يف  لل�سحفي  امل�ساعدة  االأدوات  اأه��م  من  اأ�سبحت  حيث  الع�سر، 
والو�سول اإلى املوؤ�س�سات االإعامية من حيث تد�سني ح�سابات لهم على من�سات 

التوا�سل االإجتماعي تكون معنّية بن�سر االأخبار والت�ساريح.

الصحفي الماهر
وال�سجاعة،  ك���اجل���راأة،  مهمة  �سفات  ام��ت��اك  ال�سحفي  على  يجب  اأن���ه  وبينت 
ال�سحفية  اأدوات����ه  جميع  دائ��م��اً  معه  يحمل  واأن  االأخ��ب��ار،  الإقتنا�ص  والف�سول 

لتدوين وت�سجيل االأحداث التي من املمكن اأنها قد ت�سادفه يف يومه.
 

 نصائح للمستقبل
اأخريا اأو�ست الطالبات باحلر�ص على اغتنام الفر�ص، والتطور، والتقدم خلو�ص 
التجارب التي تزيد من مهاراتهن بعيدا عن اخلوف من الوقوع يف اخلطاأ فالفرد 

يتعلم من اخلطاأ واحلياة مراحل يتعلم عرها االإن�سان.

ضيوف
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مبتعثون

طرفة الشـهري:
االبتعاث فرصة مثمرة جدا

على الصعيد العلمي والثقافي
طرفة عوض الشهري
ماجستير في تقنية النانو
جامعة فلندرز، أستراليا

دول��ة  اإل���ى  للبعثة  ع��ل��ى طلبي  وامل��واف��ق��ة 
ك���ن���دا، وك���ان���ت امل��رح��ل��ة االأول������ى تتطلب 
درا�سة اللغة ثم بعد ذلك يتطلب اخل�سوع 
لاختبارات التي يلزم اجتيازها لانتقال 

اإلى مرحلة التقدمي يف اجلامعات.
واحل��م��د هلل در���س��ت ال��ل��غ��ة واج��ت��زت 
ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ب��ن��ج��اح، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ثم  اآن����ذاك،  امل�ساعب  م��ن  الكثري  وج���ود 
البحث عن  ذل��ك يف حم��اول��ة  بعد  ب���داأت 
ج��ام��ع��ات ل��ال��ت��ح��اق ب��ه��ا، ول��ك��ن مل يكن 
التوا�سل  حاولت  ثم  جت��اوب،  اأي  هنالك 
يف  خمت�سني  دك��ات��رة  م��ع  مبا�سر  ب�سكل 
جم����ال ال��ك��ي��م��ي��اء وم����ع االأ����س���ف مل تكن 
نتيجة املحاوالت الدوؤوبة كما كان يوؤمل 
الأن تكون. ولكني مل اأفقد االأمل بل ازداد 
مت�سكي به، فقررت اأن اعمل على تو�سيع 
خ��ارج ح��دود جامعات كندا،  نطاق بحثي 

وف��ع��ا وا���س��ل��ت امل��ح��اول��ة وال��ب��ح��ث عن 
املزيد من الفر�ص، فقمت بالتقدمي على 
وبريطانيا،  وا�سرتاليا  اأمريكا  جامعات 
وهلل احل��م��د مل ان��ت��ظ��ر ك��ث��ريا ح��ت��ى ج��اء 
التي  ال���دول  م��ن  ك��ل  القبول يف جامعات 

اأ�سلفت ذكرها. 
فكرت جيدا قبل االإقدام على اختيار 
اأح���ده���ا، ف���ق���ررت الح��ق��ا ب��ع��د اأن در���س��ت 
اختيار  النواحي،  كل  من  جيًدا  املو�سوع 
ا�سرتاليا نظرا الأن اجلامعة  الدرا�سة يف 
ال���ت���ي مت ق���ب���ويل ف��ي��ه��ا ت��ع��د م���ن اأق����وى 

واأف�سل اجلامعات العاملية.
كانت هنالك بع�ص ال�سعوبات التي 
واج��ه��ت��ن��ي خ���ال ف���رتة ال��درا���س��ة، مثل: 
م��واج��ه��ة اخ��ت��اف ال��ث��ق��اف��ات ب��ني �سعب 
حتى  العقبة  ه��ذه  واجهتني  وق��د  واآخ���ر، 
ا�سرتاليا،  اإل��ى  كندا  م��ن  انتقلت  عندما 

ا�ستطعت  واالإ����س���رار  العزمية  م��ع  ول��ك��ن 
درج��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف  حلمي  حتقيق 
من  النانو  تقنية  تخ�س�ص  يف  املاج�ستري 

جامعة فلندرز باأ�سرتاليا.
وق���د ا���س��اف��ت يل جت��رب��ة االب��ت��ع��اث 
ب�����س��ك��ل ع����ام ال��ك��ث��ري م���ن ال���ف���ائ���دة على 
خالها،  م��ن  وتعلمت  العلمي،  ال�سعيد 
على  واالع���ت���م���اد  االإرادة  وق�����وة  ال�����س��ر 

النف�ص وحتدي ال�سعوبات ومواجهتها.
اأخريا، االبتعاث فر�سة مثمرة جدا 
على ال�سعيد العلمي والثقايف، اإلى جانب 
توفريها لفر�سة التعرف على الكثري من 
كل  على  املختلفة،  والثقافات  احل�سارات 
من �سنحت له الفر�سة باالإلتحاق بها اأن 
ينتهزها قدر االإمكان للح�سول على اأكر 
قدر من املعرفة والفائدة، ليعود م�سرفا 

وطنه بالتميز وال�سهادات العليا.

شوق اليحيى

التحقت بالبعثة الأربع �سنوات يف دولتني 
خم��ت��ل��ف��ت��ني ح�����س��ل��ت م���ن خ��ال��ه��ا على 
بذكر  �ساأقوم  النانو،  تقنية  يف  املاج�ستري 

م�سريتي الدرا�سية يف البعثة.
امللك  جامعة  من  تخرجت  بداية 
ثم  ع��ام��ة،  كيمياء  بكالوريو�ص  خ��ال��د، 
اإك��م��ال  التفكري يف  ب���داأت يف  ذل��ك  بعد 
درا�����س����ت����ي ع����ن ط���ري���ق االإل����ت����ح����اق يف 
ق��م��ت بالبحث  ل��ذل��ك  ن��ظ��را  ال��ب��ع��ث��ة، 
لاإلتحاق  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات  �ل�����ش��روط  ع��ن 
ولو�ئح  �شروط  جميع  فكانت  بالبعثة، 

االبتعاث تنطبق علي.
اإل��ى ح��ني موعد  ذل��ك  انتظرت بعد 
اأوراق��ي الإكمال  بتقدمي  الت�سجيل وقمت 
قبويل  ب��اخل��ارج، وهلل احلمد مت  درا�ستي 
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تعليم

خالل تدشينه معرض الكتاب المدرسي..
وزير التعليم: إيقاف طباعة كتب النشاط

وخفض تكلفة طباعة الكتب بعد توظيف التقنية

اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  د�سن 
ب���ن حم��م��د ال��ع��ي�����س��ى وب��ح�����س��ور ع����دد من 
للخدمات  تطوير  و�سركة  ال���وزارة  ق��ي��ادات 
اليوم  واملفكرين  ال���راأي  وك��ت��اب  التعليمية 
اخلمي�ص معر�ص  »تطوير الكتاب املدر�سي« 
ال�����ذي ت��ق��ي��م��ه ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر ل��ل��خ��دم��ات 

التعليمية مبقر وزارة التعليم بالريا�ص . 
واط����ل����ع م���ع���ال���ي���ه خ�����ال ج���ول���ت���ه يف 
التطويرية  اأب����رز اجل��وان��ب  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ص 

التي طالت الكتب املدر�سية هذا العام .
اإثر ذلك ح�سر معاليه  مع الرئي�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ت��ط��وي��ر ل��ل��خ��دم��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��زغ��ي��ب��ي؛ 
امل����وؤمت����ر ال�����س��ح��ف��ي  ال������ذي ع���ق���د ب��ه��ذه 
ال���راأي  ك��ت��اب  م��ن  ع���دد  بح�سور  املنا�سبة 
ومم���ث���ل���ي ال�������س���ح���ف وو�����س����ائ����ل االع������ام 
اأهم املحطات  املختلفة، وذلك ال�ستعرا�ص 
التطوير  التي مرت بها عمليات  واملراحل 
للكتب املدر�سية وت�سليط ال�سوء على اأبرز 
اجلوانب التطويرية التي مر بها املحتوى 
الورقي الأكرث من 700 كتاب، بعد 1٢0 األف 
عملية مراجعة و 57 األف تعديل قامت بها 

جلان التطوير
املوؤمتر  خ��ال  ال��وزي��ر  معايل  وك�سف 
�ل�شحفي عن �إيقاف طباعة  كتب �لن�شاط 
هذا العام ، وانخفا�ص تكلفة طباعة الكتب 
كانت  اإذ  التقنية،  توظيف  بعد  ال��درا���س��ي��ة 
ت�����س��ل ت��ك��ل��ف��ة ط��ب��اع��ت��ه��ا اإل����ى ح����وايل 460 

مليون ريال �سنويا. 
تتوقف  مرحلة  لي�ص  »املنهج  واأ�ساف 
ع��ن��د ح���د م��ع��ني ب���ل ت��ت��ط��ل��ب ال��ع��ن��اي��ة بكل 
املحتوى  ناحية  من  به  املرتبطة  العنا�سر 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ب��ح�����س��ب امل�����واد وال��ت��خ�����س�����س��ات 
ال����ت����ي ت�����در������ص، وال�����ق�����درة ع���ل���ى ال���ت���اث���ري 
وو���س��ول��ه��ا ل��ل��ط��ال��ب و���س��ه��ول��ة ا���س��ت��ي��ع��اب 
املعلومات واملعارف يف هذا املنهج، والتقومي 
عنا�سر  وجميعها  ال��درا���س��ي،  والتح�سيل 
الكتاب  اأن  اإل���ى  الف��ت��ا  امل��ن��ه��ج«،  يف  اأ�سا�سية 
املدر�سي اأحد العنا�سر التي ت�سكل العاقة 

بني الطالب واملادة الدرا�سية واملعلم.
ال��ق��ادم��ة علينا  امل��رح��ل��ة  واأ����س���اف »يف 
حمدودية  من  التعليمة  العملية  نخرج  اأن 
الكتاب املدر�سي اإلى اآفاق اأو�سع ومواد اأكر 

من جمرد ما يحتويه الكتاب املدر�سي من 
معلومات«. 

التطوير  عملية  ا�ستمرار  على  واأك��د 
ومتكاملة  م��ت��م��ي��زة  علمية  م����ادة  وت��وف��ري 
وال�سيا�سة   ٢030 اململكة  روؤي��ة  مع  تتما�سى 
ال����ع����ام����ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وت�����خ�����دم ال���ت���وج���ه���ات 
يف  التقنية  اإدخ���ال  اإل��ى  م�سريا  امل�ستقبلية، 
اإي��ج��اد كتاب  امل��ن��ه��ج ب�سكل مم��ي��ز، وك��ذل��ك 
ال���ى بيئة  ال��ط��ال��ب وامل��ع��ل��م  ت��ف��اع��ل��ي ينقل 

تعليمية اأكرث ثراء وتو�سعا.
وذكر اأن تطوير الكتب الدرا�سية �سمل 
على  وال��ق��درة  واالإخ����راج  وال�سكل  املحتوى 
و�سيكون  وال��ط��ال��ب،  املعلم  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل 

هناك تقومي لهذه التجربة.
التطوير  عمليات  جميع  اأن  واأو���س��ح   
�سعت من  خالها  ا�سرتاتيجية  متت وفق 
ال��وزارة  الإح��ال التقنية يف التعليم وخلق 
التطور  مواكبة  على  ق���ادرة  تعليمية  بيئة 
التقنيات  اأن  اإل��ى  م�سريا  املت�سارع  التقني 
احلديثة والثورة املعلوماتية اأوجبت االأخذ 
بها يف م�سروع تطوير الكتب املدر�سية هذا 
اأه��م  م��ن  التعليم  اأن جم��ال  ،ال�سيما  ال��ع��ام 
املجاالت التي يجب اأن تهتم بدمج التقنية 
اأ���س��ب��ح��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  يف 
يومي  ب�سكل  املتعلم  حياة  يف  ج��زء  التقنية 
اكت�ساب   الطاب على  ي�ساعد  ال��ذي  االأم��ر 
العديد من املهارات بطرق خمتلفة حتاكي 
جميع حوا�ص املتعلم مما يجعل من ال�سهل 

بقاء اأثر التعلم.
امل��ح��ت��وى  اأن ت��ط��وي��ر  وب����ني م��ع��ال��ي��ه 
االإث�����رائ�����ي ال��ت��ف��اع��ل��ي ل��ل��ك��ت��ب امل��در���س��ي��ة 
ب��وا���س��ط��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة  ي��ع��ت��ر م�����س��ان��د وم���رٍث 
للكتاب الورقي م�سرياً اإلى اأن وزارة التعليم 
ت�����س��ع��ى م����ن خ�����ال خ��ط��ط��ه��ا وب���راجم���ه���ا 
املدر�سية   البيئة  عنا�سر  خمتلف  لتطوير 
التقنية  الو�سائط  من  لا�ستفادة  الازمة 
امل���ت���ع���ددة مب���ا ي��ح��ق��ق اأه������داف ال�������وزارة يف 

النهو�ص بالعملية التعليمية.
وق������دم ال���ع���ي�������س���ى  ����س���ك���ره وت���ق���دي���ره 
وزارة  التطوير و�سركاء  للعاملني يف جلان 
ومنها  ال��وط��ن��ي  امل�����س��روع  ه���ذا  يف  التعليم 
ال����وزارات وال�سركات  ع��دد م��ن اجل��ه��ات يف 
اأتاحت  التي  الوطنية  وامل��راك��ز  واملوؤ�س�سات 

تبادل املعلومات وال�سور والوثائق املت�سمة 
ب��امل��وث��وق��ي��ة وال���و����س���وح وحت��ك��ي��م ال��ك��ت��ب 
لينطلق م�سروع تطوير الكتب املدر�سية يف 
عن  معلومات  خ��ال  من  وطنية  ف�ساءات 
الوطن وم�ساريعه وعلمائه واأدبائه وكذلك 

تطلعاته امل�ستقبلية. 
التنفيذي  الرئي�ص  ك�سف  ذل���ك   اإل���ى 
ل�����س��رك��ة ت���ط���وي���ر ل���ل���خ���دم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الدكتور حممد الزغيبي اأن االأبرز يف الكتب 
امل��در���س��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام ه��و دم���ج ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
الكتب وهو  األ��ف �سفحة من �سفحات   160
والطالبات  ال��ط��اب  �سيمكن  ال���ذي  االأم���ر 
من  االإف���ادة  من  �سواء  حد  على  ومعلميهم 

امل��ح��ت��وى االإث���رائ���ي ال��ت��ف��اع��ل��ي ع��ن طريق 
 ،QR ك���ورد  ال��ب��ار  لتقنية  م��ت��اح��ة  خ���ي���ارات 
والتي ت�سمن �سرعة الو�سول اإلى البوابات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وك���ذل���ك تقنية  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الواقع املعزز بواقع 100 جتربة تفاعلية يف 
التعليم  ي�ساهم يف تطوير  العلوم مبا  مواد 
دمج  عر  والطالب  املعلم  منها  ولي�ستفيد 
العملية  اأ�ساليب  وتطور  بالتعليم،  التقنية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، واإ����س���اف���ة ن�����س��و���ص اال���س��ت��م��اع 
ال�سوتية وت�سمني االنتاج االأدبي ال�سعودي، 
واإ�����س����اف����ة ع�����دد م����ن اإ����س���ه���ام���ات ال��ع��ل��م��اء 
العلمية،  التخ�س�سات  وعلماء  ال�سرعيني 

والفنانني الت�سكيلني ال�سعوديني.

ما  الكتب  »�سمت  الزغيبي  واأ���س��اف 
ي�����س��ل اإل����ى 4500 ر���س��م��ة و����س���ورة ج��دي��دة 
ما  ليبلغ  والتعلم،  التعليم  عمليات  تخدم 
األ��ف تعديا على 700 كتاب  مت تعديله 57 
مدر�سي من خال 1٢0 األف عملية، كما مت 
حتليل روؤية اململكة ٢030 لتتم اإ�سافة اأكرث 
من 300 معلومة يجب اأن يعرفها الطاب 
ب���ال���درو����ص امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ومب�����س��ام��ي��ن��ه��ا، 
وح��م��ل��ت ال��ك��ت��ب امل�����س��اري��ع اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
كم�سروع نيوم والبحر االأحمر وغريها من 

امل�ساريع الوطنية احلديثة«.
االإ���س��اف��ات  م��ن  اأن  الزغيبي  اأب���ان  و 
اجل������دي������دة ال�����ت�����ي ت�������س���م���ن���ت���ه���ا ال���ك���ت���ب 
الإجن���ازات  ال��ع��ام عر�ص  ه��ذا  املدر�سية يف 
الت�سكيليني  والفنانني  واالأدب����اء  العلماء 
ال�سعوديني من اجلن�سني بواقع اأكرث من 
70 عاملا واأديبا وفنانا، مع اأبرز اإنتاجاتهم 

يف الكتب املدر�سية.
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ون����وه 
تطوير التعليمية اأن جلان تطوير الكتب 
املكفوفني  ال��ط��اب  ت��غ��ف��ل  مل  امل��در���س��ي��ة 
اإذ اأت���اح���ت ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ن�����س��خ��ة م��وائ��م��ة 
الكتب  جلميع  ب��راي��ل«  »لغة  ب�سيغة  لهم 
االبتدائية  املرحلة  كتب  فت�سمل  املحدثة 
 ٨0 لتكون  �سفحة   740٢ بتحويل  وذل���ك 
املتو�سطة مت حتويل  املرحلة  جملدا، ويف 
 1٢٨00 ب��ل��غ��ت  ب�����س��ف��ح��ات  جم���ل���دا   140
 1٨510 ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  ويف  ���س��ف��ح��ة، 

�سفحات ل� ٢05 جملدات.
واأو����س���ح اأن ك��ت��ب ال�����س��ف��وف االأول��ي��ة 
اأ���س��ب��ح��ت اأك����رث ج��اذب��ي��ة م��ن خ���ال هوية 
واأغلفة متميزة وكذلك جاذبية يف االألوان 
و�خل����ط����وط و�ل���ر����ش���وم���ات و�ل�������ش���ور كما 
ا���س��ت��خ��دم��ت ���س��خ�����س��ي��ات ك��رت��ون��ي��ة ج��ذاب��ة 
وحم���ب���ب���ة ل���ل���ط���اب وم���ن���ه���ا ف������واز ون�����ورة 
حلقة   60 لها  واأنتجت  الكاملة  وعائلتهما 
م��رئ��ي��ة ح����ول ال��ق��ي��م ال���ت���ي مت��ث��ل امل��م��ل��ك��ة 

العربية ال�سعودية.
االن���ت���ق���اء  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإل�������ى  واأ������س�����ار 
على  كبري  ح��د  اإل���ى  اعتمدت  لل�سخ�سيات 
االإ���س��ه��ام ال��وط��ن��ي ب��ال��درج��ة االأول����ى وق��وة 
ال�����س��رية ال��ذات��ي��ة وم���ا حتمله م��ن ج��وان��ب 
خم��ت��ل��ف��ة مل��ح��ط��ات ت��اري��خ��ي��ة م��ت��ن��وع��ة يف 
ح��ي��اة ك��ل اأدي����ب، ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى ال��ت��ن��وع يف 
امل�����س��م��ون واحل��ق��ب��ة ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي ع��ا���ص 
والعاملي  االإقليمي  واالنت�سار   ، العامل  فيها 
فيها  راع��ت  دقيقة  ملعايري  ووفقاً  الإنتاجه، 
درا�سية  �سنة  لكل  يكون  اأن  التطوير  جلان 

خ�سو�سية وفقا للم�ستويات العمرية.
اأ���س��ن��دت  ق���د  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك���ان���ت 
املدر�سية  الكتب  ومراجعة  تطوير  عمليات 
للخدمات  تطوير  �سركة  ال��ى  وطباعتها  
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ع��دم��ا وج����ه وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأواخ��ر  العي�سى  حممد  بن  اأحمد  الدكتور 
وكالة  بحل   ٢017 ع��ام  م��ن  �سبتمر  �سهر 
املدر�سية  الكتب  يف  مهمتها  واإ�سناد  املناهج 
ال���ذراع  التعليمية  للخدمات  تطوير  ال��ى 

اال�ستثماري.  
يذكر اأن وزارة التعليم قد اأعلنت منذ 
احلايل  الدرا�سي  العام  مطلع   مبكر  وق��ت 
�ستة  عن  والطالبات  للطاب  اأت��اح��ت  اأنها 
طريق  ع��ن  للكتب  للو�سول  �سريعة  ط��رق 
بالتحميل  اخلا�سة  االأيقونة  من  حتميلها 

عر بوابة التعليم الوطنية »عني«.
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قيادات أكاديمية

الدكتور سعد آل دعجم:
نسعى إليجاد بيئة أكاديمية وتربوية رائدة

أكاديميا
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قيادات أكاديمية

أسامة آل مشعل

التعليمية  لل�سوؤون  اأكد وكيل اجلامعة 
يف  دع���ج���م  اآل  ���س��ع��د  د.  واالأك����ادمي����ي����ة 
الوكالة   اأن  اآف���اق  �سحيفة  م��ع  ح���واره 
وتربوية  اأكادميية  بيئة  الإيجاد  تهدف 
رائ����������دة ع����ل����ى م�������س���ت���وى اجل����ام����ع����ات 
ال�سعودية والعربية من خال تطوير 
مع  متوائمة  اأكادميي�ة  برام�ج  وابتكار 
خط�ط التنمي�ة العامة من اأجل تلبية 
متطلبات �سوق العم�ل، من خ�ال جودة 
البيئة التعليمية وال�سراكة املجتمعية، 
كما �سلط ال�سوء على عدد من االأمور 

الهامة من خال هذا احلوار..

ماهو دور وكالة �جلامعة
لل�صوؤون �لأكادميية و�لتعليمية؟ 

التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ال��ة 
واالأك���ادمي���ي���ة ه���ي اجل��ه��ة امل��ع��ن��ي��ة يف 
اجل���ام���ع���ة ب���ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة اأك���ادمي���ي���ة 
وتربوية رائدة على م�ستوى الوكاالت 
امل���م���اث���ل���ة يف اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
واأكادمييا  اإداري��ا  لها  وتتبع  والعربية، 
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ك��اف��ة ع���دا ال��ك��ل��ي��ات 
ال���ت���اب���ع���ة ل���ف���رع اجل���ام���ع���ة ب��ت��ه��ام��ة. 
بتطوير  مبا�سر  ب�سكل  الوكالة  وتهتم 
واالهتمام  واالأق�سام  الكليات  ومتابعة 

بهيكلتها العامة.

وما هي �أبرز مالمح هذ� �لتطور؟
ل���ل���وك���ال���ة روؤي�������ة وه�����ي ت���ك���وي���ن ب��ي��ئ��ة 
يف  ت�سهم  ف��ري��دة  اأك��ادمي��ي��ة  تعليمية 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع امل���ع���رف���ة.  ك��م��ا اأن لها 
ر���س��ال��ة وه���ي ط��وي��ر واب��ت��ك��ار ب��رام�����ج 
اأكادميي�ة متوائمة مع خط�ط التنمي�ة 
العم�ل  �سوق  تلبي متطلبات  الر�سمية 
التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ج����ودة  خ�����ال  م��ن 
من  وانطاقا  املجتمعية.  وال�سراكة 
روؤي����ة ور���س��ال��ة ال��وك��ال��ة، ف��ق��د �سعينا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ع�����ددا م���ن االأه�������داف ال��ت��ي 
متقدم  مل�ستوى  ال��و���س��ول  �ساأنها  م��ن 
ي���ر����س���ي ط����م����وح اجل����ام����ع����ة،  وذل����ك 
التابعة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  بامل�ساركة 
واإدارات  وع����م����ادات  ك��ل��ي��ات  م���ن  ل��ه��ا 
االأك��ادمي��ي  للتطوير  ووح����دات  ع��ام��ة 
اأو ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����رام����ج، 
البنية التحتية يف الكليات من قاعات 

ومعامل وخم��ت��رات وور����ص وم��ا اإل��ى 
الرامج  اإل��ى تطوير  باالإ�سافة  ذل��ك، 
غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  املعنية  التقنية 

مبا�سر يف العملية التعليمية.
كما اأننا ن�سعى اإلى التعاون الدائم 
اأخ��رى  جامعات  يف  مماثلة  جهات  مع 

بهدف  تطوير العملية التعليمية.

ما مدى �صعي �لوكالة للتعاون
مع �جلهات �خلارجية

و�ل�صتفادة منها؟ 
ه��ن��اك ل���ق���اءات م�����س��ت��م��رة ب���ني وك���اء 
اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة ل���ل�������س���وؤون 
نظمت  وق��د  واالأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية 
التعليمة  ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك���ال���ة 
واالأك��ادمي��ي��ة ال��ل��ق��اء ال��ث��ام��ن ل��وك��اء 
اجل����ام����ع����ات ل����ل���������س����وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تعاون مع  اأن هناك  كما  واالأكادميية، 
م�ستوى  على  �سواء  اجلهات  من  ع��دد 
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي  اأو  م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
واالإقليمي وذلك بهدف االإرتقاء باأداء 
اجلامعة وحتقيق اأهداف عديدة �سواء 
البحوث  اأو  االأك��ادمي��ي  امل�ستوى  على 

وخدمة املجتمع ب�سكل متوا�سل.

ت�صعى �جلامعة لو�صع
معايري دقيقة لقبول �لطالب

ما هي �أبرز تلك �ملعايري؟ 
ف��اإن  امل��ع��اي��ري،  اأن يتم حت��دي��د  قبل 
اجل���ام���ع���ة ا���س��ت��ح��دث��ت ع������ددا م��ن 
تاأتي  والتي  اجلديدة  التخ�س�سات 
اململكة  روؤي���ة  اأه���داف  م��ع  متوافقة 
من  ع����ددا  ط����ورت  وك���ذل���ك   ،٢030
اخلطط الدرا�سية مبا يتنا�سب مع 
اجلامعات  اإليه  تو�سلت  ما  اأح��دث 
وال���دويل،  االإقليمي  امل�ستوى  على 
القيادة  اأه���داف  م��ع  يتنا�سب  ومب��ا 
احل���ك���ي���م���ة ل���ل���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 

ال�سعودية وروؤية ٢030.
 وقد �سمل التطوير اأي�سا معايري 
ق���ب���ول ال���ط���اب يف اجل���ام���ع���ة واآل���ي���ة 
القبول االإلكرتوين، وحققت اجلامعة 
مم��ث��ل��ة يف وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 
والت�سجيل  القبول  وعمادة  التعليمية 
تقدما م�سهود على م�ستوى اجلامعات 
ال�سعودية عر و�سع معايري متنا�سبة 
كافة  يف  للقبول  امل��وؤه��ل��ة  الن�سب  م��ع 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ب���اجل���ام���ع���ة �����س����واء يف 
اجلامعة  ف���روع  يف  اأو  الرئي�ص  امل��رك��ز 
تطوير  اأن  كما  املنطقة،  مبحافظات 
ال��ق��ب��ول يف اجل��ام��ع��ة م�����س��ت��م��ر ���س��واء 
�أو  و�ل�شروط  �ل�شو�بط  على م�شتوى 

االآلية املتبعة.

تعلمون مدى حاجة �جلامعة 
وطالبها للتعليم �لفرت��صي
وما فيه من م�صلحة للجميع

وهل من �ملمكن تطبيقه
يف جامعتنا؟ 

متابعتها  يتم  مر�سومة  خطط  هناك 
وق��ي��ا���س��ه��ا ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر، وك��ذل��ك 
ت���ط���وي���ره���ا يف ه�����ذا امل����ج����ال، خ��ا���س��ة 
ب��ع��د اأن ح��ق��ق��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف 
ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م االإل����ك����رتوين ال��ت��اب��ع��ة 
التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  لوكالة 
واالأك�����ادمي�����ي�����ة ع�������ددا م����ن اجل����وائ����ز 
امل��ت��ق��دم��ة وامل���راك���ز االأول�����ى يف جم��ال 
التعليم االإلكرتوين واملبادرات املقدمة 

يف التعليم االإفرتا�سي.

ما هي خطو�ت �لوكالة
ملو�كبة �لتقنيات �حلديثة

يف بر�جمها �لدر��صية؟
على  دوم��ا  اجلامعة  حر�ست  لقد  نعم 
معظم  بتحويل  تقنيا  نهجا  تنهج  اأن 
خ��دم��ات��ه��ا ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اإل�����ى خ��دم��ات 
�سواء  للتكنولوجيا  مواكبة  الكرتونية 
الكليات  ع��ر  ال��درا���س��ي��ة  ال���رام���ج  يف 
واالإدارة  االإل���ك���رتوين  التعلم  وع��م��ادة 
م��ا  اأو  امل���ع���ل���وم���ات،  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة 
كاملكتبات  التعليمية  بالعملية  يتعلق 
لكافة  بيانات  قواعد  واإن�ساء  الرقمية 
اجلامعة  لطلبة  االأك��ادمي��ي��ة  ال�����س��وؤون 
اأن  ذلك  على  ي�سهد  ومما  ومن�سوبيها، 
ك��اف��ة اخل��دم��ات االأك��ادمي��ي��ة للطاب 
ب�سكل  ت��ت��م  ال��ت��دري�����ص  هيئة  واأع�����س��اء 
اإل���ك���رتوين ك��ام��ل م��ن��ذ ق��ب��ول الطالب 
م��ن  ان�������س���ح���اب���ه  اأو  ت���خ���رج���ه  وح����ت����ى 
اجل���ام���ع���ة. ك��م��ا ت���وف���ر اجل��ام��ع��ة عر 
خ��دم��ة ال��ب��اك ب���ورد ع���ددا ك��ب��ريا من 
املواد التدري�سية وال�سعب بنظام التعلم 
االإلكرتوين والقاعات االإفرتا�سية وما 
اإلى ذلك. ونطمح ملزيد من التقدم يف 

هذا ال�ساأن باإذن اهلل تعالى.

سعود محمد

واالت�سا عام  االإ ق�سم  �ستاذ يف  االأ كد  اأ
ال��ت��دري�����ص  ف���رح���ي اأن  في�سل  ال��دك��ت��ور  ل 
اجلامعي ر�سالة نبيلة قبل اأن يكون مهنة،  
واأنه ي�سعى اإلى بناء الطالب بناء معرفيا، 
وتعزيز قدراتهم من خال تقدمي اخلرة 
من  ع��دد  لتحقيق  و�سقلها  لهم  الكافية 
للتفوق  اهلل  ب��اإذن  تقودهم  التي  االأه���داف 

العلمي.
التقت بالدكتور فرحي الذي  »اآف��اق« 
���س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ع����دد م���ن امل��وا���س��ي��ع 

الهامة.

حدثنا عن بد�ية
حياتك �لعلمية؟

يف ال��ب��داي��ة در����س���ت يف ال��ث��ان��وي��ة درا����س���ات 
ل��ل��درا���س��ات  اأم���ي���ل  ك��ن��ت  علمية، ولكني 
يف  وك��ن��ت  واالأدب،  ال�����س��ع��ر  االأدب���ي���ة  مثل 
اخلا�سة  امل��ج��ات  يف  اأك��ت��ب  ال��وق��ت  نف�ص 

للموؤ�س�سات التعليمية.
ف���ع���ن���دم���ا حت�����س��ل��ت ع���ل���ى ال�������س���ه���ادة 
ب��ج��ام��ع��ة  ���س��ج��ل��ت   1994 ع�����ام  ال���ث���ان���وي���ة 
�سعرت  العلمي ولكن  الق�سم  يف  اجل��زائ��ر 
االأدب��ي،  للق�سم  اأتوجه  اأن  علي  يجب  باأنه 
اأخرى بق�سم  الثانوية مره  فعندها در�ست 
يف  الثانوي  �سهادة  على  وحت�سلت  االأدب���ي 
الق�سم االأدبي �سنه 1995 ومبا�سرة التحقت 
بجامعة اجلزائر  تخ�س�ص اإعام وات�سال.

حدثنا عن م�صريتك
وتخ�ص�صك يف �لإعالم؟ 

اأميل للتلفزيون واالإذاع��ة  البداية كنت  يف 
اأن���ت ت��ري��د واهلل ي��ري��د ���س��يء فكانت  ل��ك��ن 
م��ع��دالت��ي اجل��ي��دة ق��ادت��ن��ي اإل���ى تخ�س�ص 

االت�سال والعاقات العامة.
م����ع اإن����ن����ي ل�����س��ت اأم����ي����ل ل��ت��خ�����س�����ص 
بداية  بحكم  العامة  والعاقات  االت�سال 
عملي يف ال�سحافة واأنا يف ال�سنة الثانية يف 
اجلامعة، وكانت يل رغبة كبرية يف العمل 

االإعامي.
يف  اأع�������م�������ل  اأن  ط�����م�����وح�����ي  وك�����������ان 
تخرجت  اأن��ن��ي   اإال  واالإذاع�����ة،  التلفزيون 
بتخ�س�ص   1999 ب�سهادة بكالوريو�ص �سنة 

االت���������س����ال وال�����ع�����اق�����ات ال����ع����ام����ة . ب��ع��د 
من  ع���دد  يف  ال�سحافة  يف  ا�ستغلت  ذل���ك  
ال�سروق حتى  املوؤ�س�سات  االإعامية وقناة 
جمددا  للدرا�سة  ع��دت  بعدها   ،٢006 �سنة 
وحت�����س��ل��ت ع��ل��ى م��اج�����س��ت��ري يف االإع�����ام 
 Multimedia ت��خ�����س�����ص  واالت���������س����ال 
نف�ص  يف   ٢009 �سنه  وتوظفت   ٢00٨ �سنة 
اجلامعة )جامعة اجلزائر( وحت�سلت على 
الدكتوراه �سنة ٢013 ويف �سنة ٢014 انتقلت 
اأن حت�سلت على عر�ص من  اإلى كندا بعد 
يف  جامعه كيبيك يف مونرتيال وا�ستمريت 
اإل��ى جامعة  �سنةه ٢01٨ قدمت  كندا حتى 

امللك خالد باأبها.

ما هي �لأهد�ف �لتي ت�صعى �إليها من 
خالل تدري�س �لإعالم؟

املهنية  اخل���رة  ت��ق��دمي  الرئي�سي  ال��ه��دف 
جتربتي  ون��ق��ل  ال��ط��اب  لكافة  والعلمية 
جمال  يف  كثريا  عملت  واأنني  خا�سة،  لهم 
االإع���ام وا�ستفدت م��ن ذل��ك االأم���ر ال��ذي 
اأق��دم  اأن  اأ���س��د احل��ر���ص  اأح��ر���ص  يجعلني 
للطاب اأكر قدر من هذه اخلرة ليجمع 
واخل��رة  العلمي  التح�سيل  بني  الطاب 

املهنية املطلوبة.
غمار  يخو�ص  اأن  يجب  ف��االإع��ام��ي 
العمل امليداين، اإ�سافة اإلى ما اأكت�سبه من 
اأقدمه  اأن  اأري��د  ما  وه��ذا  ونظريات   علوم 

للطاب.

ما هي �ملو�صوعات �لبحثية
�لتي تهتم بها؟

يف بداياتي كنت مهتم مبو�سوع ال�سحافة، 
لكن االآن اأنا مهتم يف االإعام الرقمي وكل 
الرقمي  االإع���ام���ي  االإن���ت���اج  يف  يتعلق  م��ا 

وال�سمعي والب�سري يف ف�ساء االإنرتنت.
واأنا اأرى باأن هذا التوجه هو التوجه 
العاملي االآن على اعتبار اأن ف�ساء االإنرتنت 
االإع��ام  و�سائل  »يبلع«  ف�ساء  االآن اأ�سبح 
يف  التلفزيون  اأ�سبح  اأن   بعد  التقليدية، 
االإن���رتن���ت واالإذاع������ة  وال�����س��ح��اف��ة ك��ذل��ك، 
جميع  عن  عام  ب�سكل  اهتم  ل�ست  طبعا اأنا 
االإن��رتن��ت، بل حتديدا  االإع���ام يف  و�سائل 
على االإعام ال�سمعي والب�سري يف ف�ساء 

االإنرتنت.
  

كلمة �أخرية؟
�سنوات  �سعيد جدا بعد جتربة خلم�ص  اأن��ا 
م����ن ال���غ���رب���ة ب�������اأن اأت�����واج�����د يف امل��ح��ي��ط 
من  الطلبة  واإخ��واين  اأحبائي  العربي بني 
اململكة العربية ال�سعودية، وطبعا االإن�سان 
يعرف قيمة تواجده يف دولة عربية عندما 
يف  تعمل  عندما  اأجنبية،  دول��ة  يف  يغرتب 
االأج��واء  تعي�ص  اأن  ت�ستاق  غربية  منطقة 
الثقافة  ي��ف��ه��م��وك يف  ال��ع��رب��ي��ة م��ع ط��ل��ب��ة 

ويفهموك بالدين.
لديها  »اآف����اق«  �سحيفة  ب���اأن  و�سعيد 
�سدى وا�سع خارج اجلامعة حتى جتدها يف 
املوؤ�س�سات العامة، كما اأنني �سعيد جدا باأن 
�سوف  وه��ذا  الطاب،  التحرير من  طاقم 
الكافية  اخل��رة  لك�سب  لهم   املجال  يفتح 

باإذن اهلل.
 وذلك قليل يف اجلامعات العربية باأن 
ال�سحفي  العمل  مبمار�سة  الطالب  يقوم 
يف �سحيفة اجلامعة، وهذا يجري مل�سوؤويل 

اجلامعة والقائمني على ال�سحيفة. 

د. فيصل فرحي: 
أسعى لتقديم الخبرة 

الكافية للطالب

طورت الجامعة 
خططا دراسية 

بما تتناسب مع 
أحدث ما توصلت 

إليه الجامعات 
اإلقليمية 
والدولية

كافة الخدمات 
األكاديمية 

للطالب وأعضاء 
هيئة التدريس 

تتم بشكل 
إلكتروني كامل 

منذ قبول الطالب 
وحتى تخرجه 

أو انسحابه من 
الجامعة
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منطقتنا

فضاءات

عائشة أبوطرفة..
تقاوم المرض بالرسم وهي في التسعين من عمرها

بعد  خا�سة  اجلميع،  بتقدير  حتظى 
ما متكنت من جت��اوز مرحلة املر�ص 
اأن��ه��ا  االب�����داع، مو�سحا  ال���ى م��رح��ل��ة 
ك��ان��ت ت��ق��وم ب��ر���س��م ل��وح��ة واح����دة يف 
االأ�سبوع اال اأنها االآن تر�سم لوحة كل 
يوم، االأمر الذي جعلها حتظى بذلك 

التقدير واحلب.
وي���وؤك���د ل��ن��ا ه����ذا ال��ع��ط��اء ل��دى 
ال�سيدة عائ�سة اأن الفن، يقود للعطاء 
كما  معينة،  �سن  عند  يقف  ال  ال���ذي 
يجرك  مهم  معنى  لنا  ق��دم��ت  اأن��ه��ا 
تقدمها  ل��وح��ة  ك���ل  يف  ت�����س��اه��ده  اأن 
وه���و ه��وي��ة ف��ن ال��ق��ط وه��وي��ة اأه��ل��ه، 

وبيوتهم،  اأر�سهم  األ��وان  هي  فاألوانه 
تاأ�سل يف  فقد  الفن  ه��ذا  تاأ�سل  ف��اإن 
ن��ف��و���س��ه��م، وع���ا����ص ح��ي��اً يف ذاك��رت��ه��م 

وتراثهم.
يوؤكد  بالفن  العاج  ق�سة  وع��ن 
حالة  تابع  ال��ذي  ه�سام  ال��دك��ت��ور  لنا 
اأهم مراحل عاج  اأن  ال�سيدة عائ�سة 
ال��ذي  ال��ف��رد  ت��ك��ون بتكوين  امل��ري�����ص 
ال�سحي،  بالتثقيف  باملري�ص  يعتني 
حيث اأن رفع الوعي لدى االأ�سخا�ص 
ب��امل��ري�����ص م��ه��م ج��داً  ال��ذي��ن يعتنون 
ال��ع��اج��ي��ة،  العملية  ت�����س��ري��ع  ب��ه��دف 
لتتجاوز  ال�سفائية  املنظومة  وتو�سيع 

االأف����راد  لتت�سع  وامل��ري�����ص  ال��ط��ب��ي��ب 
امل��ح��ي��ط��ني ب���امل���ري�������ص، ف���ك���ان���ت م��ن 
اإح��������دى ال����ط����رق ال���ع���اج���ي���ة ال��ت��ي 
ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا ع���ي���ادة ال��ط��ب امل��ن��زيل، 
اأمرا�ص  ا�ست�ساري  بها  والذي يو�سي 

امل�سنني وال�سيخوخة.
ف���امل���م���ار����س���ة ت��ب��ق��ي ل�����دى ك��ب��ري 
ال�����س��ن داف����ع ال��ع��ط��اء، ومت��ك��ن��ه ف���رداً 
فعل  اأ���س��وء  اأن  اإذ  حميطه،  يف  ف��ع��ااًل 
ي�����س��يء ح��ال��ة ك��ب��ري ال�����س��ن، ه��و تركه 
ال  ال�سيف،  كحد  ان��ت��ظ��ار  ل��ان��ت��ظ��ار، 
وارت��ق��اب  جلو�سه  ���س��وى  ���س��يء  يفعل 
من  فكثري  امل�ساركة،  و�سلبه  النهاية، 
يتم عزلهم عن خمالطة  ال�سن  كبار 
حم��ي��ط��ه��م وامل���������س����ارك����ة، ب����داف����ع اأن 

قدرتهم على العطاء �سعفت.
ما يحثنا على رواية هذه الق�سة، 
ق�����س��ة ال��ف��ن��ان��ة ال�����س��ي��دة ع��ائ�����س��ة اأب���و 
ال�سفاء  ع��ل��ى  اإ����س���راره���ا  ط��رف��ة، ه��و 
جت���اوزت  وجت���ي���ده،  تع�سقه  ب��اأ���س��ل��وب 
ب���ه ال���ع���اج ال��ت��ق��ل��ي��دي، ب��االإ���س��اف��ة 
الذي  ال�سحي،  التثقيف  اأهمية  اإل��ى 
ه�سام  الدكتور  تقدمية  على  حر�ص 
بعيادته واأن يكون اأهم ركائز املنظومة 

ال�سفائية التي يحظى بها املري�ص.
امل���ري�������ص  ع���ائ���ل���ة  دور  اأن  ك���م���ا 
حميطه  يف  واالن���دم���اج  للعاج  مهم 
اأن  ق�ستنا  يف  �ساهدنا  حيث  القريب 
بارز  دور  له  ك��ان  عائ�سة  ال�سيدة  اب��ن 
ع��ادات  وال��دت��ه  مت��ار���ص  اأن  فحر�سه 
لها،  اليومي  الروتني  وتغري  جديدة 
و�سعورها  ال��ع��ط��اء  ط��ري��ق  ل��ه��ا  �سهل 

باأنها فرد فعال يف حميطها.
ف��االإن�����س��ان م��ه��م��ا ك���ر ع��ل��ي��ه اأن 
مبجتمعه  امل�ساركة  يف  حقه  يفقد  ال 
وحم���ي���ط���ه، وامل���ري�������ص ك��ب��ري ال�����س��ن 
حالته  ���س��وء  م��ن  ي�ساعف  ال  خا�سة 
االنتظارومواجهة  �سحية  تركه  اإال 
الفاعلة  امل�����س��ارك��ة  و�سلبه  امل��ج��ه��ول، 
داخ��ل��ن��ا حية  ف��ال��روح يف  يف حميطه، 
ونعاملها  مطالبها  نتلم�ص  دمنا  م��ا 
على اأنها عن�سر مهم، فكل ما �سعرت 
���س��ب��اب��ه��ا،  دام  وامل�������س���ارك���ة  ب��ال��ع��ط��اء 
فعائ�سة اأبو طرفة بلوحاتها اجلميلة، 
خ����ري م���ث���ال ي��ه��دي��ن��ا ال���ط���ري���ق: اأن 
االإن�سان لن يفقد حقه يف العطاء اأبدا 

ما �سمحت امل�ساركة له يف جمتمعه.

عماد عامر عسيري  
   

جترنا احلياة يف حلظات عجز وياأ�ص 
اأن ن�ست�سلم لابتاء، فنقف على حافة 
عن  ال�سبل  بنا  تتقطع  اأن  بعد  ه��اوي��ة، 
موا�سلة امل�سري، ويف مثل هذه املواقف 
ي�����رون ق�س�ص  اأ���س��خ��ا���ص  ل��ن��ا  ي��ظ��ه��ر 
ل��ن��ا و���س��ف��ة جت��اوز  ل��ي��ق��دم��وا  كفاحهم 
لنا  تاركني  االأه���داف،  وبلوغ  امل�ساعب 
اأثر نهتدي به، فالعر ال تتم اإال بر�سد 

تلك التجارب واال�ستفادة منها.
ال�  ذات  اأبوطرفة،  عائ�سة  ال�سيدة 
املريرة مع  بتجربتها  ع��ام، تخرنا   90
اأربع  اأطرافها قبل  بال�سلل يف  االإ�سابة 
���س��ن��وات وك��ي��ف جت�����اوزت ذل���ك ال��ب��اء 
مب��م��ار���س��ت��ه��ا ه��واي��ت��ه��ا ب���ال���ر����س���م، اأن 
اال�ستمرار  القدرة على  االإن�سان ميلك 
والتجدد، فلي�ص هناك عمٌر يجرنا اأن 

نقف فيه ننتظر النهاية.
ت��ب��داأ ق�����س��ة ال�����س��ي��دة ع��ائ�����س��ة اأب��و 
طرفة مع االإ�سابة بال�سلل يف اأطرافها 
تبعتها جلطة  ث��م  ���س��ن��وات،  اأرب����ع  ق��ب��ل 
دم��اغ��ي��ة ح��دث��ت ل��ه��ا ب��ع��د ع��ام��ني من 
ع��ل��ى حت��ري��ك  ع��ج��زا  م�سببة  ال�����س��ل��ل، 

يدها اليمنى.
برناجما  عائ�سة  ال�سيدة  وتلقت 
ب��ع��ي��ادة  ع�����س��ري  م�ست�سفى  يف  ع��اج��ي��ا 
ال��ط��ب امل��ن��زيل ب��ق��ي��ادة ال��دك��ت��وره�����س��ام 
بعد  ���س��اه��م��ا  متخ�س�ص  ط��ب��ي  وك�����ادر 
اإذ جت���اوز يف  اأب��وط��رف��ة،  ت��ع��ايف  اهلل يف 
الطبيب  بني  التقليدية  الطرق  عمله 
وامل����ري���������ص يف ت��ل��ق��ي ال�����ع�����اج، ون��ق��ل 
ال���رن���ام���ج ال�����س��ح��ي ل��ل��م��ري�����ص اإل���ى 
منزله، حيث يقوم الطبيب وم�ساعديه 
لتقدمي  مراجعيه  منازل  اإلى  بجوالت 
ويقوم  املري�ص،  ذوي  ولتثقيف  العاج 
»ال��ع��اج  عليه  اأط��ل��ق  مب��ا  رعايته  على 

الوظيفي«.
اأبوطرفة  عائ�سة  ال�سيدة  وتركت 
بعد  عرفها  م��ن  ل��دى  االأم���ل  ب�سمات 
اأن اأظهرت للجميع مقدرة عالية على 
جتاوز ال�سعاب واملحن، حيث ما فتئت 
ايجابي، من تقدمي  اأث��ر  اأن ترتك لها 
اإه�����داءات لكل م��ن ي��زوره��ا ع��ب��ارة عن 
ل���وح���ات ف��ن��ي��ة ق��ام��ت ب��ر���س��م��ه��ا للقط 

الع�سريي.
»ال��ع��اج مبمار�سة  ف��ك��رة  وج���اءت 

ال��ذي عمل  الدكتور ه�سام  م��ن  ال��ف��ن« 
على  العا�سمي  يحيى  امل�سنة  واب��ن  هو 
�سيء  مم��ار���س��ة  على  املري�سة  ت�سجيع 
ت��ه��ت��م ب���ه ف��ك��ان��ت ب��داي��ت��ه��ا يف ال��ع��اج 

بالر�سم يف فن القط الع�سريي.
ب����داي����ة حم���اوالت���ه���ا  وك����ان����ت يف 
اأن  اال  البطيئة،  يديها  حركة  تثقلها 
وعلى  املوا�سلة،  على  حملها  �سغفها 
حت���دي �ل�����ش��ع��اب، ف��ك��ان��ت �خل��ط��وط 
وتتعاك�ص  تتماثل  ال��ت��ي  التجريدية 
هند�سة ر�سمها يف نظر عائ�سة يتجاوز 
ال��ف��ن وال��ر���س��م، ب��ل ه��و ه��وي��ة وت��راث 
ي��ع��ي��د ل��ه��ا ذك����رى ع��ا���س��ت��ه��ا ب��ني ه��ذه 

االأ�سكال التي نق�ست، وكاأنها تعود يف 
كل عمل تقوم به لروحها ال�سابة.

ان هذا الفن لدى ال�سيدة عائ�سة 
هو اأكرث من هواية و�سغف، بل يحمل 
لها معاين اأهم: فهو يف االأول اأ�سلوب 
ثم  اأوال،  اهلل  وبف�سل  اأتخذته،  عاج 
ب��ه��ذه امل��م��ار���س��ة ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي تقوم 
حركة  ت�ستعيد  اأن  م��ن  مت��ك��ن��ت  ب��ه��ا 
هذه  �ساقيها،  وحركة  اليمنى،  يدها 
اأن  طبيبها  عليها  اأك��د  التي  املمار�سة 
اإعطائها  بهدف  يومية  عادة  تتخذها 

دافع قوي للعطاء.
والدته  اأن  اأبنها يحيى  لنا  واأك��د 
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منطقتنا

عبد اهلل شاهر: أعلم األطفال
الفنون التشكيلية في منزلي الخاص

بمساعدة زوجتي وأبنائي

محمد إبراهيم

الت�سكيلي  ال��ف��ن��ان  ���س��اه��ر،  اهلل  ع��ب��د 
الذي ال يتوقف عن االإب��داع والتميز، 
ال�������س���اح���ة  رواد  اأح�������د  ي���ع���د  وال���������ذي 
الفن  ع�سق  الر�سم.  جم��ال  يف  املحلية 
ميتد  اأن  ج���اه���داً  و���س��ع��ى  الت�سكيلي، 
الفن ويتطور من خال �سناعة  هذا 
ج��ي��ل ج���دي���د ي��ت��ول��ى ب�����دوره امل��ه��م��ة؛ 
ليقدم ب��اأدوات��ه اأف��ك��اراً ج��دي��دة، االأم��ر 
ال����ذي  جعله ي��ق��دم  جت��رب��ت��ه ال��رثي��ة 
ليكونوا  االأط��ف��ال؛  م��ن  جليل ج��دي��د 
ال��رواد، وذلك الإميانه  امتدادا ملرحلة 
ال��ت��ام مب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى االإب�����داع، وه��و 
وقته  م��ن  ج����زءا  يخ�س�ص  ج��ع��ل��ه  م��ا 
ومر�سمه اخلا�ص لعدد من املوهوبني 
اأ�سرار هذا  ال�سغار، ا�ستغله لتعليمهم 
على  الت�سكيلي  ال��ف��ن  وم��ب��ادئ  ال��ف��ن، 
�سعية  اإل��ى  باالإ�سافة  �سحيحة،  اأ�س�ص 
الت�سكيلية  مهاراتهم  لتنمية  احلثيث 
اأ���س��ا���س��ي��ات فن  تعليمهم  خ����ال   م��ن 
اخل���ط ال��ع��رب��ي، وال��ر���س��م، وامل���ه���ارات 

اليدوية.
عبداهلل  ال��ر���س��ام  ال�سيف  وي��ح��ل 
للحديث  ال��ع��دد  ه��ذا  يف  �سيفا  �ساهر 

اأكرث عن جتربته. 

لديك جتربة ثرية يف �إقامة 
مر��صم لالأطفال هل حتدثنا عن 

هذه �لتجربة؟
 ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة اأ���س��اف��ت يل ال��ك��ث��ري، 
ح��ي��ث اأن���ن���ي اأق�����س��ي وق��ت��ا مم��ت��ع��ا مع 
الكثري  منهم  مل�ست  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال 
من االإب��داع.  باالإ�سافة اإلى عفويتهم 
بخطوطه  ف��ال��ط��ف��ل  وم�����س��داق��ي��ت��ه��م، 
اإب��داع��ا  يج�سد  وال��ع��ف��وي��ة  الب�سيطة 
����س���ادق���ا  ب���ا زي�����ف، وه����و م���ا جعلني 

اأخطو هذه اخلطوة نحو تعليمهم.
ال���دورات  وب����داأت يف تنظيم ه��ذه 
وبفريق  يف مر�سمي اخلا�ص مبنزيل، 
عمل مكون من زوجتي واأبنائي،  وهي 

�سنوات    ٨ �سن  م��ن  ل��اأط��ف��ال  خا�سة 
ا�ستطعنا  �سنه، وبحمد اهلل،   حتى 14 
ا�ستطاع االأطفال  اإقامة ثاث دورات، 
م���ن خ��ال��ه��ا ت��ع��ل��م ال���ر����س���م، واخل���ط 
ال���ع���رب���ي، وامل����ه����ارات ال���ي���دوي���ة، حتت 
للفنون  ال�سعودية  اجلمعية  اإ���س��راف 

الت�سكيلية ) ج�سفت(. 

كيف مل�صت �ل�صتعد�د �لفطري 
لدى �لأطفال من خالل  

ر�صوماتهم؟
ال��رغ��ب��ة يف  ل��دي��ه  ب���اأن الطفل  ال �سك 
احلب  ولديه  باأنواعها،   الفنون  تعلم 
ال�������س���دي���د مب��ع��ان��ق��ة ال����ل����ون وت��ل��م�����ص 
االأ����س���ي���اء اجل��م��ي��ل��ة وت��ع��ل��م امل���ه���ارات 

والتجربة. 
التجربة   ه��ذه  خلو�ص  و�سعيت    
ليقيني التام اأن االأطفال بحاجة ما�سة  
يف  ال�سمها  عدنا  واإذا   الفنون.  لهذه 
امل���ق���ررات ف��ه��ي ) ال��رتب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة (، 
واأق�سد اأنها اأواًل تربية  للطفل  وفيها  
تلك  يتلقى  وال��ط��ف��ل  ال��ف��ن��ون.  تكمن 
حتتويه  مل��ا  مفتوحة؛   بنف�ص  العلوم  
فاللون هو  الطفل.  داخ��ل  اأ���س��رار  من 
فهو  الطفل   يعاجله  وحينما  احلياة  
الأن عفويته  تخلق جماليات   ي��ب��دع؛  
بها  يهتم  م��ن  فقط  وت��ري��د  مكنونة، 

ويظهرها وينميها  لدى الطفل.

كيف ميكن ��صتمر�رية �ملوهوبني 
من �لأطفال لي�صبحو� من رو�د 

�لفن �لت�صكيلي؟
ب���ع���دم���ا ي�����رى ال���ط���ف���ل  اإن���ت���اج���ه م��ن 
اأجنزها،  التي  واالأ�سياء  الدورة  خال 
���س��ي�����س��ب��ح ل���دي���ة ال��ق��اب��ل��ي��ة وال���داف���ع 
للذهاب اإلى نقطه اأبعد وهي املمار�سة 
ف��ن��ان��اً  ال��دائ��م��ة وال��ف��ع��ل��ي��ة،   لي�سبح 

ي�سهم بدوره يف احلركة الفنية.
 وم����ن خ����ال م���ا ���س��اه��دت��ه من 
االأطفال واأولياء اأمورهم  من حر�ص 
وتفاعل، يجعلني متفائا  جدا باأنني 

����س���اأراه���م  ف��ن��ان��ني ت�����س��ك��ي��ل��ي��ني، فقد 
الحظت حر�ص ورغبة  اأولياء االأمور، 
دعمهم  لا�ستمرار يف  اأدع��وه��م  واأن���ا  

وت�سجيعهم يف �ستى املجاالت.

هل ميكن �أن تتطور فكرة تعلم 
�لأطفال باإن�صاء �أكادميية لتعليم 

�لأطفال �لإبد�ع يف كافة �أنو�ع 
�لفن �لت�صكيلي؟

اأك�������اد اأج�������زم ب������اأن اإن�������س���اء اأك���ادمي���ي���ة 
خم�����س�����س��ة ل��ت��ع��ل��ي��م االأط����ف����ال ك��اف��ة 
له  �سيكون  الت�سكيلية؛  الفنون  اأن���واع 
اأثر ايجابي وكبري يف تطوير احلركة 
اأن  حيث  الغايل،  وطننا  يف  الت�سكيلية 
حتتويه  خ�سبة  اأر���س��ا  �سيجد  الطفل 
ال�����س��ح��ي��ح��ة للفن،  االأ���س�����ص  وت��ع��ل��م��ه 
فالعلم يف ال�سغر كالنق�ص يف احلجر.

هناك  ي��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى  وحقيقة 
لاأطفال؛  خا�سة  للفنون  اأك��ادمي��ي��ة  
الأن���ن���ا ���س��رى اإب���داع���ا ك��ب��ريا م��ن��ه��م ، 
الفن  اأن ط���رق  ع��رف��ن��ا  م��ا  اإذا  خ��ا���س��ة 
ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي اخ��ت��ل��ف��ت واأ����س���ب���ح ه��ن��اك 
اأ�ساليب جديدة يف ا�ستخدام اخلامات 
والذي نلم�سه من خال املعار�ص التي 
فنانون من  فيها  وي�سارك  تقام حاليا 
�سغار ال�سن بطرق واإبداعات جديدة. 

�أق�صام �لرتبية �لفنية ما هو 
تاأثريها على م�صرية �لفن 

�لت�صكيلي؟
يف  فنية  تربية  اأق�����س��ام  ه��ن��اك  يكن  مل 
كان  ب��ل  ال�سحيح،  باملعنى  اجلامعات 
اإل��ى  ُت��در���ص ب��االإ���س��اف��ة  ه��ن��اك مناهج 
م��ن��اه��ج اأخ������رى، وك�����ان ه���ن���اك معهد 
الرتبية الفنية، ودوره مهم، حيث كان 
متخ�س�سا يف درا�سة الفنون وتعليمها 
ومن خاله تخرج اأكرث فناين اململكة 

وروادها يف الفن الت�سكيلي. 
اأن يعاد التفكري يف  اأم��ل يف  وكلي 
االأق�����س��ام؛ حتى يتحقق  اأ���س��ل��وب ه��ذه 

منها الهدف الذي اأن�سئت من اأجله.
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وطنا لكل العالم
قلبا  يكون  قد  فالوطن،  خا�سة،  بطريقة  وطنه  يع�سق  اإن�سان  كل 
ولي�ص اأر�سا، الأن االإن�سان ن�ساء يحب االأر�ص التي عا�ص فيها مهما 
اأمه  وخبز  اأم��ه،  »حل�سن  يحن  كما  لها  ويحن  عليه،  قا�سية  كانت 

ومل�سة اأمه«.
هذا احلب الذي يعي�ص مع االإن�سان لوطنه يجعله اأكرث مت�سكا 
املاذ  الوطن هو  بعمره.  يفديه  ب��اأن  يبخل  به وحمافظة عليه، وال 
ياأخذه  اأن  ب��د  ال  وطنه  على  وطغى  تكر  فمهما  اإن�سان  لكل  االآم���ن 
احلنني اإليه الأنه حب ال ميكن اأن ميحوه غري املوت. يقول ال�ساعر 

م�سطفى الرفاعي: 

وال خري فيمن ال يحب باده
وال يف حليف احلب اإن مل يتيم

نعم اإن الوطن هو قلب االإن�سان الذي ي�سعره باإن�سانيته التي ي�سخرها 
ورعايتها  اإع��م��اره��ا  يف  وي�ساهم  عليها  يعي�ص  التي  االأر����ص  خلدمة 
وحفظ حقوقها، الوطن هو قلب االإن�سان الذي ميده باحلياة ويبث 
يفقد وطنه  الذي  االإن�سان  الأن  ليعي�ص،  يحتاجها  التي  الطاقة  فيه 

فاإنه يفقد احلياة مهما طال به العمر.
الوطن قلب ال ين�ساه االإن�سان مهما بعد عنه اأو تغرب الأنه ي�سكن 

قلبه فيعطيه اأحلي اأيام حياته ليعي�ص مع وطنه يف حب ووئام.
الوطن قلب ال ميكن اأن تنزعه لتحب غريه فهو اأول واآخر من 
تلجاأ اإليه ليحميك مما قد ي�سيبك يف حياتك، الوطن نعمة كبرية 
الأنه مينحنا كل �سبل احلياة واالآمان والعي�ص ب�سام مع اأنف�سنا ومع 

االآخرين.
ي�ساهده من  م��ا  االإن�����س��ان لوطنه  م��ا يبني حمبة  اأع��ظ��م  ول��ع��ل 
اأفئدة كثري  ت�سحيات منهم حوله، فقد وهبنا اهلل وطن هو مهوى 
من النا�ص ياأتون اإليه من كل مكان ي�سعرهم باإن�سانيتهم من خال 
ما يجدونه من حب واأمان نف�سي ووظيفي؛ ي�ستطيع يف هذا الوطن 
بناء نف�سه والتزود مبتطلبات احلياة، وهبنا اهلل وطن يفتح ذراعيه 

لكل العامل ين�سر بينهم ال�سام. وهبنا اهلل وطننا نحبه فاحبنا.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

ال يكتمل اأي عيد للوطن دون اأن ن�سمع 
وهي  �سعودية  وطنية  اأغ��ن��ي��ة  اأول  فيه 
الفني  لرمزنا  احلبيب«  »وطني  اأغنية 
الراحل طال مداح والتي يفدي فيها 
الوطن بروحه وما ملكت يداه، ن�سمعها 
ك��م��ا ل���و ك��ان��ت ن�����س��ي��دا وط��ن��ي��ا ي�سافح 
واأرواح������ن������ا، وي�����س��ك��ن يف عمق  ق��ل��وب��ن��ا 
ذاكرتنا، ن�سمعها لنتعلم من طال كيف 
كيف  ب��اأرواح��ن��ا،  ونفديه  ال��وط��ن  نحب 

نحميه ونبجله ونتباهى به.
اإلى  خرجت  كثرية  وطنية  اأغنيات 
ال�����س��ع��ودي��ة لكنها  ال��غ��ن��ائ��ي يف  ال��ف�����س��اء 
ب�سدة  م�سامعنا  ا�ستمالة  يف  تنجح  مل 
احلبيب«  »وط��ن��ي  فعلت  مثلما  نحوها 
ال���ت���ي ت��ع��اق��ب��ن��ا ك���اأب���ن���اء ل���ل���وط���ن ع��ل��ى 
وطننا  ملوك  ث��اين  عهد  منذ  �سماعها 
اهلل  رحمه  العزيز  عبد  بن  �سعود  امللك 

وحتى اليوم. 

عاما،   5٨ االأغنية  تلك  عمر  يبلغ 
ح��ي��ث ق����ام ط����ال ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا يف ع��ام 
13٨1، ويعود ن�ص االأغنية لع�سو هيئة 
والتخطيط  العمارة  كلية  يف  التدري�ص 
الدكتور م�سطفى  �سعود  امللك  بجامعة 
حممد بليلة، حيث كتب كلماتها عندما 
غ��م��ر ق��ل��ب��ه احل��ن��ني اإل����ى ال���وط���ن وه��و 
يف  مبتعثا  طالبا  ك��ان  حيث  ال��غ��رب��ة  يف 

اإيطاليا.
»وط���ن���ي  اأغ����ن����ي����ة  ي���ج���ع���ل  م�����ا  اإن 
احلبيب« حتيا لاأبد ويتعاقب االأجيال 
على �سماعها هو اأن كلماتها التي كتبت 
ب�����س��دق وط����ال حل��ن��ه��ا وغ��ن��اه��ا بحب 
و�سمري واإح�سا�ص عال، ما جعلها خالدة 
يف اأع��م��اق��ن��ا، ن���ردده���ا م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة، 
كلما  وط��رب��ا  بهجة  اأرواح���ن���ا  وت��رق�����ص 
العظيمة  املو�سيقية  مقدمتها  �سمعنا 

التي ال منل �سماعها.

تلك االأغنية ع�سية على الن�سيان، 
اأن  ميكن  ال  مت���وت،  اأو  ت�سيخ  اأن  ت��اأب��ى 
تزيحها اأي اأغنية وطنية اأخرى، �ستظل 
و�سعودية،  �سعودي  كل  ذاك��رة  يف  خالدة 
فهي مل تكن جمرد عمل غنائي وطني 
م����ن م��غ��ن��ي ل���وط���ن���ه، ب����ل ك���ان���ت حت��ف��ة 
اإن�سان من  ك��ل  و���س��وت  ف��ري��دة،  غنائية 
هذا الوطن جتاه الوطن، كما اأنها تعد 
باكورة االأغنيات الوطنية يف ال�سعودية.

يف  زرع  ال�������ذي  ط�����ال  اهلل  رح�����م 
ق��ل��وب��ن��ا ح���ب ال���وط���ن م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة 
عندما �سمعناه يغني بكل �سدق »وطني 
معه،  للوطن  لنغني  وكرنا  احلبيب«، 
واليوم جندد الوفاء للوطن يف الذكرى 

٨٨ لتوحيده، ونغني له مع طال:

روحي وما ملكت يداي فداه
وطني احلبيب وهل اأحب �سواه.

ريم العسيري 
مساعدة المشرف العام
القسم النسائي

أغنية بحجم الوطن

ي����وم ال���وط���ن ذل����ك احل�����دث االأك������ر يف 
متر  ف��االأي��ام  ال�سعوديون،  نحن  حياتنا 
والليايل ونحن ن�ستمتع باحلياة واالأمان 
والذين  م�سكورين  ال��وط��ن  �سيوف  م��ع 
وال��ن��ج��اح من  االإجن���از  مل�ساركتنا  ق��دم��وا 

خال اأبوابنا النظامية امل�سرعة.
ولكن هذا اليوم لي�ص ك�سائر االأيام، 
ب���ل ه���و ا���س��ت��ل��ه��ام ق�����س�����ص وج����ود وب��ق��اء 
وح��ي��اة اآم��ن��ة ورغ���د عي�ص واحل��م��د هلل، 
ول��ك��ن مل ي��اأت��ي ك��ل ذل���ك م��ن ف����راغ وال 
���س��رب م��ن ���س��روب احل���ظ وامل��غ��ام��رات، 
اإمن���ا ث��م��رة م��ن ث��م��ار ج��ه��ود املخل�سني 
متخ�ص عنها كل هذا العطاء لهذا البلد 
خ��ا���س��ة وب����اد امل�����س��ل��م��ني، ب���ل ك���ل ب��اد 

العامل.
وهبو  الذين  املخل�سني  اأولئك  نعم 
لت�سييد  رخ��ي�����س��ة  واأرواح����ه����م  دم��ائ��ه��م 
العامل  اأذه��ل  ال��ذي  ال�سامخ  ال�سرح  هذا 
العربية  اململكة  وم��ك��ان،  و���س��ع��ب  ق��ي��ادة 
ال�����س��ع��ودي��ة، مب��ا مت جت���اوزه م��ن �سعاب 
وحت��دي��ات ومب��ا اجن���زوا بكل جت��رد من 
ل��اإق��دام  ال���ذات  اأي معنا للخوف وح��ب 
ت�سل  النبيل  ال�سلوك  وب��ه��ذا  وال��ن��ج��اح، 

النفو�ص ال�سامية اإلى املنجزات ال�سخمة 
امل�سرقة وامل�سرفة.

ب���ادن���ا يف زم����ن غ���ري ب��ع��ي��د ك��ان��ت 
���س��ح��اري وق���ف���ار جت��وب��ه��ا ك���ل اأ���س��ن��اف 
ال��ف��ق��ر واجل������وع واخل������وف وال���ت�������س���رذم، 
اجل��غ��رايف  وت��ن��وع��ه��ا  واع����ده  معطياتها 
وم��وق��ع��ه��ا االإ���س��رتات��ي��ج��ي مم��ت��از ولكن 
الفو�سى وبع�ص ثارات القبائل ومطامع 
اأو  بالبناء  ت�سمح  واجلهل مل  احلاقدين 

العي�ص باأمان.
ي��ك��ن االإن�����س��ان يف م��اأم��ن على  ومل 
نف�سه وال دينه وال اأهله؛ حتى قي�ص اهلل 
امللك  العظيم،  الرجل  الباد ذلك  لهذه 
اأنقذ  ال��ذي  عبد العزيز طيب اهلل ث��راه، 
ال��ب��اد مم��ا تعانيه وم��ع��ه ثلة من  ه��ذه 
ال��رج��ال االأوف���ي���اء، وه��م ك��رث يف املا�سي 
ل��ي��ق��ف��وا معه  واحل���م���د هلل،  واحل���ا����س���ر 

وي�سدوا من اأزره.
الرجل يحوي بني  ذلك  كان  ولكن 
جنبيه قلبا ج�سورا و�سجاعا وروؤية ثاقبة 
ير�سي  اإليه  ي�سعى  ما  اأن  ويقينا �سادقا 
رب العاملني، فتجاوز كل ال�سعاب دون اأن 
حتالفات  اأي  اإل��ى  ب��اده  اأو  نف�سه  ي�سلم 

ما  وه��و  اأراد  ما  له  فتحقق  انتماءات  اأو 
اأنوف  رغم  به  وننعم  بيانا  عيانا  نعي�سه 

الناعقني فليمت بغيظهم احلاقدون.
مل ي��ن��ت��ه��ي امل���ط���اف ب��ط��م��وح ذل��ك 
ال��ذي منحه  امل��ق��دام عند عمره  ال��رج��ل 
امتد  بل  امل�ستقبلية،  روؤيته  اإي��اه وال  اهلل 
ال��ع��ط��اء واحل��ر���ص م��ن ب��ع��ده يف اأب��ن��ائ��ه 
واأح����ف����اده ال���ذي���ن اأك��م��ل��وا امل�����س��رية بكل 

اقتدار.
اإن��ه��ا ت��ل��ك ال��ب��ذرة ال�����س��احل��ة اآت��ت 
اأكلها، فها هم كل يوم يفاجوؤون العامل 
بثاقب نظرتهم و�سدق حبهم لبادهم 
لن  التي  ذخريتهم  هو  ال��ذي  و�سعبهم 
تخذلهم مهما �ساوم على ذلك املطبلون 
وامل���رج���ف���ون واخل���ون���ة واالإره���اب���ي���ون، 
ونحن نقول لقادتنا باأعلى �سوت قوال 
ل��ك��ل ذرة  وف��ع��ا �سمعا وط��اع��ة وف���دى 
رمل من بادنا على ل�سان رحل واحد، 
اأم��رن��ا  الأن��ن��ا واحل��م��د هلل نفخر ب���والة 
واج��ه��ات  يت�سدرون  وه��م  وتوجهاتهم 
�سناعة القرارات يف كل املحافل الدولية 
وال�سمود  وال�سفافية  ال�����س��دق  ب��ذل��ك 

بكل ثقة واإميان.

يوم الوطن.. رأي ورؤية

أ. د. عبدالعزيز
عبد اهلل شارع
استاذ بقسم الفيزياء

88 عاما من اإلنجاز 
نسيم عبداهلل آل طامي

طالبة بالمستوى الثالث بقسم اإلعالم واالتصال

ُهنا الرخاء هنا العدل هنا الوالء هنا الو�سطية هنا مهبط الوحي هنا »اململكة 
االأر���ص  وب��ن��اء  االإجن���از  م��ن  ع��ام��اً  وثمانون  ثمانية  تعي�ص  ال�سعودية«  العربية 
واالإن�سان، فيها تطورت �سبه اجلزيرة حتى ا�سبحت ذات ثقل �سيا�سي واقت�سادي 
واجتماعي الأنها ركزت على العن�سر الب�سري الذي يعتر اال�ستثمار االأول منذ 
عهد املوحد حتى يومنا هذا كانت اأر�ص متهتكة االأطراف، مواردها �سحيحة اأر�ص 
مل ي�سع النور فيها بعد، حتى اأقبل اأ�سد اجلزيرة وموحدها امللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن رحمه اهلل متوكا على اهلل لتحقيق معجزة جعل منها وطنا ل�سعبه 
وم�ستقبا الأبنائه واأحفاده فبناها لبنًة لبنة على �سريعة اهلل و�سنة نبيه ومن 

كان مع اهلل كان اهلل معه.
اأبنائه امللوك فانطلقوا بخطوات مت�سارعة لتطوير  هذا ما غر�سه املوحد يف 
اململكة، فعملوا على اأمن املنطقة واأمانها وتتالت االأعمال ال�سيا�سية الإثبات ذاتها 
وقوتها وعمدت على التطوير التنموي والب�سري ولي�ص فقط، بل اهتموا بالتطوير 

احلقيقي يف امتداد مام�سته حلاجات وعقول املواطنني.
ال�سريفني، و�سعت بكل قوة حلماية  العلم وو�سعت احلرمني  فتحت جماالت 
الباد من كل االأخطار وقامت بتخطط امل�ساريع، و�سعت لزيادة فر�ص العمل ومل 
تتوقف مكرمات الوطن عند هذا احلد، بل �سعت لو�سع روؤية ٢030 التي مل ي�سبق 

لها مثيل وال زالت دولة موحدنا م�ستمرة يف اإجنازاتها وعطاءها.
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جيل يتلوه جيل يف م�سرية قائد عظيم، 
الكرمية  الباد  هذه  لقيادة  اهلل  �سرفه 
من  لكثري  اأم��ن��ن��ا  م���اذا  تعتر  وال��ت��ي 
ال���ن���ا����ص يف ظ����ل م��ع��ط��ي��ات واإجن��������ازات 
حققت اال�ستقرار لهذا الوطن وحافظة 
بقعة  لي�ص  ف��ال��وط��ن  م��ق��د���س��ات��ه،  ع��ل��ى 
ج��غ��راف��ي��ة ت��ت��غ��ري ب��ت��غ��ري االأزم�������ان، بل 
ه��و م�����س��در اخل���ري واالأم�����ان، وم�ستقر 
حلياتنا وينبوع لعطاء ال ين�سب جعلنا 

ج��م��ي��ع��ا ن��ف��خ��ر ب���ه وب���ذك���رى ت��وح��ي��ده.  
للرق�ص  ي��وم��ا  لي�ست  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
وللهو، ولكنه يوما يجب اأن نحتفل فيه 
مبا حتقق من اإجن��ازات ونه�سة �ساملة 
يوما  منه  ولنجعل  امل��ج��االت،  جميع  يف 
لنتثبت  وم��واط��ن��ني  ق��ي��ادة  فيه  نحتفل 
للعامل قوة العاقة بيننا حتت راأي��ة ال 
نفتخر  ي��وم��ا  منه  لنجعل  اهلل،  اال  اإل���ه 
والت�سحيات  ال��ب��وا���س��ل،  ب��ج��ن��ودن��ا  ف��ي��ه 

التي قدموها للدفاع عن هذا الوطن يف 
خمتلف اجلبهات اخلارجية والداخلية، 
قوة  لاأجيال  فيه  نحكي  يوما  لنجعله 
ال��ك��ف��اح وال��ت�����س��ح��ي��ات جل��ي��ل ت��اأ���س��ي�����ص 
ه��ذا الوطن وم��ا بذله االأج���داد واالآب��اء 
وامل�ساهمة يف بناء الوطن حتى و�سل ملا 

نعي�سه اليوم.
اليوم الوطني هو يوم جميد غر�ص 
���س��ج��رت��ه امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، ط��ي��ب اهلل 

أميرة سحيم
وكالة عمادة القبول
والتسجيل للطالبات 

كلنا فداك يا وطن
ثراه، وبف�سل من اهلل عز وجل وها نحن 
اليوم نح�سد ثمار هذا الغر�ص االأبوي، 
كا�سرة واحدة ننعم باخلري نحب وطننا 

ون�سعى لرفع ا�سمه عاليا بني االأمم. 
مواطن  ك��ل  يجعل  الوطني  ال��ي��وم 
���س��ع��ودي ي��رف��ع راأ���س��ه ف��خ��را بحكومته 
ن�سيجا  ي�����س��ك��ل��ون  الأن���ه���م  ومب��واط��ن��ي��ه 
واحدا، يعي�سون فوق تراب هذا الوطن 
بع�سا  بع�سه  ي�سد  املر�سو�ص  كالبنيان 

العامل يف زعزعة  م��وؤام��رات  عجزت كل 
التي  املتبادلة  الثقة  لوجود  ا�ستقراره 
ي�سمع  ال  ال�����س��ع��ودي  امل����واط����ن  ج��ع��ل��ت 
�سد  يحيكونها  ال��ت��ي  االأراج���ي���ف  ل��ك��ل 
ال��ذي عم خريه كافة رقاع  هذا الوطن 
ال��ع��امل ف��ق��دم ال��دع��م امل����ادي وامل��ع��ن��وي 
اأو لغة  لكل من يحتاج وال ينظر لدين 
العامل  يف  املحتاجني  كل  جعل  مكان  اأو 

�سفا واحد ال تفريق بينهم.  
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د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

ال���ق���دوة ه��ي من���وذج وم��ث��ال مطلوب 
ل��ت��وج��ي��ه امل��ج��ت��م��ع ول���ه ت���اأث���ري ع��ايل 
واملجتمعات  االأف�����راد  ح��ي��اة  م�����س��ار  يف 
ف���ال���ق���دوة ه���و م�����س��ع��ل ال���ه���داي���ة اإل���ى 
ل��اأم��ة  ن���ور  ال�سحيح وه���و  ال��ط��ري��ق 
وي����ع����ول ع���ل���ى وج�������وده يف ال��ت��وج��ي��ه 
وامل�سورة  الن�سح  وت��ق��دمي  واالإر����س���اد 

ان لزم. 
حمبة  على  جمبولة  وال��ن��ف��و���ص 
لهم  الذين  احل�سنة  واالأ�سوة  القدوة 

تاأثري كبري على حياة االآخرين.. 
التاريخ هو   واأعظم قدوة عرفة 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د  نبينا 
ْن  ِمّ َر�ُسوٌل  َجاَءُكْم  »َلَقْد  تعالى:  قال 
َعِنُتّْم َحِري�ٌص  اأَنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما 
ِحيٌم« )�سورة  َعلَْيُكم ِبامْلُوؤِْمِننَي َرُءوٌف َرّ

التوبة 1٢٨(.
واالأُ����س���وة  العملية  ال��ق��دوة  وه���و 

أثر القدوات في تغيير الذات
تعالى:  اهلل  قال  للموؤمنني،  احل�سنة 
���ْس��َوٌة  ِ اأُ »َل��َق��ْد َك���اَن َل��ُك��ْم يِف َر���ُس��وِل اهلَلّ
َ َواْلَيْوَم ااْلآِخَر  َح�َسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهلَلّ

َ َكِثرًيا« )االأحزاب:٢1(. َوَذَكَر اهلَلّ
اأراد خ��رَي  َم����ْن  اب���ن ح�����زٍم:  ق���ال 
االآخ����������رة، وح���ك���م���ة ال����دن����ي����ا، وع����دل 
ال�������س���رية، واالح����ت����واء ع��ل��ى حم��ا���س��ن 
الف�سائل  وا�ستحقاق  كلها،  االأخ��اق 
اهلل  �سلى  مبحمد  فليقتِد  باأ�سرها، 
مليئة  النبوية  وال�سرية  و�سلم،  عليه 
ب��امل��واق��ف ال��ك��ث��رية ال��ت��ي ي��ظ��ه��ر من 
الكرمي  النبي  ت��اأث��رُي  م��دى  خالها 
ق��د ال تتوافر  وال��ت��ي  اأ���س��ح��اب��ه،  على 
مل���ج���رد ال����دع����وة ال���ن���ظ���ري���ة، وم��ن��ه��ا 
م�����س��ارك��ت��ه ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م 
الأ���س��ح��اب��ه ال��ع��م��ل واحل��ف��ر يف غ��زوة 
االأح���زاب، حمل احل��ج��ارة، وج��اع كما 
ر�سوان  ال�سحابة  تاأثر  وق��د  ج��اع��وا، 
اهلل عليهم بذلك تاأثًرا كبرًيا، وعروا 

عن ذلك باأقوالهم واأفعالهم.  
وال�سام  ال�ساة  عليه  كان  لقد 
�سورًة حيًة الأخاق االإ�سام ال�سامية، 
راأَى ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم فيه 

االإ�سام راأَْي العني، فهو اأف�سل معلم 
واأعظم قدوًة يف تاريخ الب�سرية كلها، 
بطاعته  �سبحانه  ربنا  اأم��رن��ا  وال���ذي 

واتباعه واالقتداء به.
ق����ال اهلل ت��ع��ال��ى: »َوَم������ا اآََت����اُك����ُم 
����ُس���وُل َف���ُخ���ُذوُه َوَم����ا َن��َه��اُك��ْم َع��ْن��ُه  ال���َرّ

َفاْنَتُهوا« )احل�سر من االآية:7(،
اهلَل  ُبّوَن  حُتِ ُكْنُتْم  اإِْن  )ُقْل  وقال: 
َلُكْم  َوَي��ْغ��ِف��ْر  اهلُل  ُيْحِبْبُكُم  ��ِب��ُع��ويِن  َف��اَتّ

ُذُنوَبُكْم َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌم(. 
ك���ان عليه ال�����س��اة وال�����س��ام ال 
ياأمر بخري اإال ك��ان اأول اآخ��ذ ب��ه، وال 
له،  ت��ارك  اأول  ك��ان  اإال  �سر  ينهى عن 
وك����ان ال ي��ن��ت��ق��م ل��ن��ف�����س��ه ق���ط اال ان 
يتلفظ  وك��ان ال  اهلل  ح��رم��ات  تنتهك 
اإال خ��رياً، واأن��ه يفي  بقبيح وال يقول 
بالعهد وينجز الوعد، وبن�سر املظلوم 
املنكر،  ع��ن  وينهى  ب��امل��ع��روف  وي��اأم��ر 
اهلل  ر�سوان  اأ�سحابه  ربى  هذا  وعلى 
اأبوبكر  اأم��ث��ال  ق���درات  ف��خ��رج  عليهم 
ذو  وعثمان  ال��ف��اروق  وعمر  ال�سديق 
قادة  املقدام كما خرج  النورين وعلي 

فتحوا الدنيا ون�سروا هذا الدين.
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الرأي الجامعي

بداأ عام جامعي جديد وخطا الطالب 
امل�����س��ت��ج��د خ��ط��وت��ه االأول������ى يف رح���اب 
�سنة  اثنتي ع�سرة  اجلامعة وهو طيلة 
منتظم  برنامج  على  تعود  قد  ما�سية 
جم��دول��ة  درا���س��ي��ة  بح�س�ص  حم����دود 
تبداأ �سباحا لتنتهي قبل الظهر �سمن 
نظام املدار�ص يعي�ص مع الكتاب املقرر 
وم���ا ي��وج��ه��ه اإل���ي���ه م��ع��ل��م��وه ال جم��ال 
اإال يف هذا االإط��ار، ي�ست�سعر  للت�سرف 
بني  والتوا�سل  عليه  وال��دي��ه  مراقبة 
منتظمة  تقارير  عر  والبيت  املدر�سة 
مرتبط يف كل مرحلة بزماء رافقوه 

حقبة من عمره. 
االأول  اللقاء  �سدمة  تظهر  وهنا 
ا���س��ط��ف��اف �سباحي  يف اجل��ام��ع��ة ف��ا 
يوجهه اإلى قاعته فيبداأ وحيدا حائرا 
ب��ني ف��ك رم���وز اجل����دول االل��ك��رتوين 
اإلى  الدرا�سية  القاعة  رق��م  من  بداية 
رم�����وز امل����ق����ررات و���س��اع��ات��ه��ا وي��ف��اج��اأ 
بامتداد �ساعات جدوله ودخول اأ�سناف 
امل��ق��ررات  ي�ستعر�سون  االأ���س��ات��ذة  م��ن 
وم���راج���ع���ه���ا ي��ط��ل��ق��ون م�����س��ط��ل��ح��ات 

جديدة تطرق �سمعه الأول مرة ورمبا 
�ساحبها كام مبالغ فيه من بع�سهم 

عن اأهمية مقرره و�سعوبة الدرا�سة.
باأن من  الغربة  �سعور  ويت�ساعف 
بهم الأول مرة  القاعة يجتمع  معه يف 
ف���ا زم��ي��ل ق���دمي وال ���س��دي��ق حبيب 

يبث اإليه همومه وي�ساركه اهتمامه.
ت���ت���وارد اخل���واط���ر فتهجم  وه��ن��ا 
عليه فكرة االن�سحاب اأو التحويل اإلى 
جماله  دخ���ل  اأن����ه  م��ع  اآخ����ر  تخ�س�ص 
ب��اخ��ت��ي��اره ورغ���ب���ت���ه وي�����س��ي��ق ���س��دره 
حمبب  غري  بتعامل  اأحيانا  وي�سطدم 
ل����ه م����ن ب��ع�����ص امل�������س���وؤول���ني وي���واج���ه 
في�سمع  املحا�سرات،  بني  الفراغ  اأزم��ة 
���س��ل��ب��ي��ة مثبطة  ���س��اب��ق��ي��ه ����س���ورا  م���ن 
وق�س�ص ف�سل املت�سبب فيها اأ�سحابها 

فتت�ساعف همومه.
فاإما اأن يطرد هذه ال�سور املثبطة 
ويعلم اأنها مرحلة ال بد من املرور بها 
ويواجه هذه ال�سعوبات موقنا بحقيقة 
ال���درا����س���ة اجل��ام��ع��ي��ة واأن����ه����ا م��رح��ل��ة 
حتى  اهلل  ب��ع��د  النف�ص  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد 

ت�ستقر ال�سفينة ليم�سي بها يف طريق 
التفوق من اأول ف�سل درا�سي.

ج��ول��ة  اأول  يف  ي���ه���زم  اأن  واإم�������ا 
وي��ن�����س��ح��ب م����ن اجل���ام���ع���ة واإم�������ا اأن 
في�سري  ال�سعوبات  لهذه  اأ�سريا  يبقى 
���س��رًيا وئ��ي��دا ال ي��خ��ل��و ف�����س��ل درا���س��ي 
اإذ بقي  اأو ح��ذف،  تاأجيل  اأو  من تعرث 
العون  يلتم�ص  امل��دار���ص  لنظام  اأ���س��ريا 
طرقه  من  اأ�سبوع  يخلو  ال  ف��ان  من 
يلتم�ص  والعمادة  االأق�سام  روؤ�ساء  باب 
االمتحان،  ليلة  وم��ذاك��رة  امللخ�سات 
ف��ي��ت��اأخ��ر ت��خ��رج��ه ب��ت��ق��دي��ر ال ي��وؤه��ل��ه 

الأدنى جمال ي�سغله.
رك���ن  اإن  �����س����وءا  االأم�������ر  وي��������زداد 
بهم  اجتماعه  فكان  ال�سوء  الأ�سدقاء 
غ��ال��ب��ا ع��ل��ى وج�����وده يف ه���ذه امل��رح��ل��ة 
ب��ال��ت��ح��رر  ي�ست�سعر  ع��ن��دم��ا  ���س��ي��م��ا  ال 
م��ن م��راق��ب��ة اأه��ل��ه و ت��ذه��ب م�سريته 
الكليات  ب��ني  ال��ت��ح��وي��ل  اجل��ام��ع��ي��ة يف 
واالق�سام وهذا هو حال الغرباء بداية 
الكرمي  الطالب  اأيها  فلتنظر  الف�سل 

من اأي اأ�سنافهم.

سارعي.. سارعوا
عبداهلل يحيى سلمان لغبي

معيد بقسم اللغة العربية 

اأ�سكر نعمتك التي  اأن  اأَوزعني  و�سل وطننا للعمر الذي يقول فيه االإن�سان: »رب 
اأنعمت علي وعلى والدي واأن اأعمل �ساحلا تر�ساه واأ�سلح يل يف ذريتي اإين تبت 
اإليك واإين من امل�سلمني«، وهو عمر ي�ستدعي التاأمل يف كل هذه النعم التي نعي�سها 
ونوؤمن،�أن �أنهارها �ل�شود�ء وبحارها �ملحاة �إمنا هي، بعد �هلل، من خيوط �لبيت 
ب�سجدات  اإال  قبة من ح�سارة  تكن لرتفع  الظماأى مل  الكثبان  وزم��زم��ه،اإن هذه 
املحاريب! وهذه االأودية مل يتمايل فيها زرع اإال ببذرتي اإبراهيم، عليه ال�سام، يف 
مقامه! فالدين يف هذه االأر�ص اأ�سل اأ�سيل ملادتها احل�سارية، ومن يوؤمن باجلنة 

ح�سارة اأبدية هناك �سيتقرب اإلى اهلل باإعمار اأر�سه هنا.
تزدهر جودة احلياة  املكوكية يف ٢030 حيث  لنقلتها  ب�سغف  يتطلع  فالعامل 
وينمو جمتمع املعرفة والتنمية امل�ستدامة، فهو زمنا يجب ان تتعالى فيه الدعوات 
جليل الروؤية اأن يوفقهم اهلل وي�سلح بالهم، ويعينهم على حتقيق احللم الوطني 

الذي ن�سعى اليه.
فيا اأيها ال�سعوديون: ربكم يقول لكم »�سارعوا«، ووطنكم الكرمي يقول لكم 
يف  تخلقوا  مل  فاإنكم  االأم��م  بني  بوطنكم  لتباهوا  ال��داري��ن  فت�سدروا  »�سارعي«؛ 
بلدكم هذا اإال لتعمروه. اأيها ال�سعوديون: كما كانت ال�سعودية �سعوديتكم؛ فكونوا 

�سقيا حربها. فاأنتم جندها وهي باهلل ثم بكم.

التفاؤل في الحياة
زهراء مسفر آل صويان

ال  فاحلياة  قهر  دون  دون عتب  ملل  دون  �إحباط  دون  �شريو�  تفاءلو� يف حياتكم 
ت�ستحق ذلك، فهي ت�ستحق كل احلب واالحرتام كل ال�سكر والعرفان كل التقدير 
اأم غلبت عليك نف�سك!  وامل��ودة. هنا اأقف وا�سالك هل فكرت و�سعرت بالتفاوؤل؟! 
ال�سحنات  عدد  ارتفع  كلما  هو  التفاوؤل  جذب  قانون  عليكم  اق��رتح  اأن  اأود  لذلك 
املوجبة لديك نحو القمة يف التفاوؤل كلما قل عندك عدد ال�سحنات ال�سالبة التي 

جتعلك حمبط يف حياتك.. 
النتيجة = تفاوؤلك يف حياتك يجعلك �سخ�ص الئقاً ولبقاً يف كامك وعبقري 
لنف�سك  باعثاً  اأف��ك��ارك،  على  وم�سيطراً  ق��درات��ك،  اأث��ن��اء  ومبدعاً  حتدثك،  اأث��ن��اء 

ال�سياء، باغياً للخري، متعاوناً للغري، حامًا هدفاً وا�سحاً.
تفاءل مهما كر همك ومهما قلت قيمتك ومهما تعبت من االآراء ال�سلبية، 
الناجحني يف  �سر  هو  فالتفاوؤل  وعزم  وبكل حب  لديكم،  ال�سعادة  تفاءلوا بحجم 
حياتهم، �سر املبدعني، �سر البارعني  الأنه كمية اإيجابية يف حياتك اأنت ك�سخ�ص 
بني  متوازنا  اأن��َت  كنت  طاملا  تعي�سها  �سفحة  كل  يف  عنوان  للتفاوؤل  تعطي  الأن��ك 
اإ���س��راق��اً  اأح���ام���ك وب���ني ط��م��وح��ك وب���ني م�ستقبلك ف��ل��م��اذا ال جت��ع��ل ال��ت��ف��اوؤل 
يهل علينا من جميع  اإ�سراقاً  ولل�سباح  نور،  للحياة  فالتفاوؤل جعل  ل�سباحك؟!، 
النواحي ومن جميع اجلهات. فتفاوؤلنا �سيعك�ص على حياتنا االأثر اجلميل، وقد 
به،  وتنجحون  تب�سرونه،  حياتكم  يف  حت�سدونه،  جت��دوه،  باخلري،  تفاءلوا  قيل 

لتحققون كل احامكم، تفاءلوا عي�سوا حياتكم بالتفاوؤل.
 

حتى ال تكون سجينا لمخاوفك
غدي عبد الرحمن

قسم الرياضيات

من اجلميل اأن اأ�سارككم اإجابة ال�سوؤال الذي طرحته على اإحدى ال�سديقات ويف 
الغالب اأجيب على هذا النوع من االأ�سئلة بتحفظ حتى اأ�سلح ذاتي، ولكن من باب 
امل�ساركة ولتقلي�ص بع�ساً من املخاوف يف ذهني؛ اأي�ساً الأعطيها حقا من االهتمام 

كما اأهتم باأحامي ومن ثم اأعلن عنها بكل فخر.
�ساأ�سارككم اإجابتي لتكون نافعة، فاملخاوف بالن�سبة يل هي اأفكار مل افهمها 
ال��ذي ي�سعرنا  اأن ال�سبب وراء ه��ذا اخل��وف ه��و اجل��ه��ل، وه��و  بعد! وق��د الحظت 
بال�سعف الذي يجعلنا رهينة ما نخافه فهي �سل�سلة من جتر بع�سها بع�سا، ويف 
املقابل، املعرفة تقل�ص هذا اخلوف فينا، فن�سبح اأقوى، وهو ما ي�سعرنا باحلرية 
يف االختيار فمن اأبرز خماويف )اأن اأكون امراأة منطية( اأن اأحيا واأموت واأنا مل اأرد 
للحياة معروفا، اأن اأحيا واأموت وكاأنني مل اأكن، اأن ي�سبح امللل اإح�سا�سا ماألوفا يف 
داخلي هذه االأفكار تقلقني الأنني بطبيعتي اأجهل امل�ستقبل وما �ساأ�سبح عليه؛ لذا 
اأحاول اأن اأواجه خماويف كل يوم  باملعرفة فاأنا حينما اأدرك اأفكاري اأكون واثقة باأن 
غِدي �سيكون جميا بناء على اأفكاري فباملعرفة والوعي يختفي اخلوف فاأ�سبح 

اأقوى مما كنت عليه بالرغم من اأن الكثري يراهن على اأن اخلوف وهم.
اخل��وف يحدث  »اإن  فقالت  اخل��وف حقيقة؛  اأن  روبنز«  »ميل  املدربة  وت��رى 
كت�سارع  فينا  االإث����ارة  اأو  احلما�ص  يفعله  م��ا  مت��ام��ا  اأج�����س��ادن��ا  يف  فيزيائية  ح��ال��ة 
نب�سات القلب اأو التعرق اأو ارتفاع الكورتيزون فالفرق بني تاأثري اخلوف واالإثارة 
ت�سميتنا له وا�ستجابة الدماغ . فحينما تقول اأنا متحم�ص لركوب لعبة قطار املوت 
فج�سدك �سيدفعك لاأمام بينما اإن قلت اأنا خائف  فدماغك حتما �سيوقفك من 

خو�ص هذه املغامرة«؛ فاخلوف ي�سيق من اآفاقك ويجعلك �سجينا ملخاوفك.

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 

خطوات الغريب األولى

كلماتنا  ان��ت��ق��اء  ع��ل��ى  جم��ري��ن  ل�سنا 
اأن  ال�سهل  م��ن  عنها  م�سوؤولني  لكننا 
نتكلم بكل �سيء، نعر عن �سعورنا دون 
بعفوية  نتكلم  تفكري،  اأو  جهد  اأدن���ى 
النابع  مطلقة منبعها ذلك االح�سا�ص 
نحن  م��ن جهتنا  كله  ه��ذا  داخلنا  م��ن 
ه��ن��اك ���س��دى �سريدنا  امل��ق��اب��ل  لكن يف 
حتما فتعبرينا هو فعل، ولكل فعل ردة 
نحن  ه��ل  ن�����س��األ:  نخطى  فحني  فعل 

اآ�سفون على ما حدث؟!
وجن��ي��ب ع��ل��ى اأن��ف�����س��ن��ا ب���ا، فهل 
يحق لنا اأن ننتظر االأجمل يف الغد بعد 

هذه االإجابة؟
فهل من العدل اأال نحتمل اأي ردة 
اعترناه  ذل��ك؟! الأننا  نفينا  اإزاء  فعل 
به!  ن�سعر  عما  حقيقي  تعبري  جم��رد 
واأن��ن��ا ل��ن نتنازل ع��ن ذل��ك احل��ق اأب��داً 

العامل  هل  لنت�ساأل  ونعود  اليوم!  بعد 
املحيط بنا ال ميلك نف�ص احلق يف اأن 

يتبنى هذا املبداأ هو االآخر؟!
فهذه  بالنفي  االإج��اب��ة  كانت  ف��اذا 
ب��ن��ع��م  االإج�����اب�����ة  ك���ان���ت  واإن  م�����س��ي��ب��ة 
فامل�سيبة اأعظم، فما اأود الو�سول اإليه 
التعبري  بني  �سا�سع  ف��رق  هناك  اأن  هو 
املنتهك  التعبري  وب��ني  �سخ�سي  كحق 
حل��ق��وق االآخ���ري���ن وه���ذا ه��و م��ا ن�سل 
اليه حينما ال ننتقي كلماتنا وال نح�سن 

اختيار مفرداتنا اأو موا�سيعنا.
ل��ن��ا التعبري  ي��ح��ق  اأن����ه  ف��م��ج��رد 
ال�سيء  لنف�ص  �سيخ�سعنا  فاملتلقي 
وي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ه��ن��ا اأن ن��ت��ق��ب��ل الأن��ن��ا 
م�������س���وؤول���ني ع���ن ذل����ك ال��ن��ه��ج ال���ذي 
ات���خ���ذن���اه وب����ادرن����ا ب���ه وت��ك��ل��م��ن��ا من 

خاله.

فكلمة واحدة قد ُت�سعرنا بتح�سن 
نر�سم  اأن  با�ستطاعتنا  ننطقها  ح��ني 
األف ب�سمة مبجرد كلمة واح��دة قد ال 
ت�سفينا كل ال�سفاء ملجرد قولها، لكنها 
قد ت�سفي غرينا فن�سفى على اأيديهم، 
مثل  مثلها  حياتية  دورة  احل��ي��اة  الأن 
املوجودة  احليوية  الطبيعة  دورات  كل 
ب��داخ��ل��ه��ا ت��ب��ت��دئ م���ن ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��ي 

تنتهي عندها وهكذا.
دورات  ه��ي  ال������دورات  ت��ل��ك  واأول 
امل�����س��اع��ر ال��ت��ي ت��ك��ون ع��ن ط��ري��ق لغة 

التحدث واالأحرف.
من  اأب��ع��د  ن��رى  اأن  اجلميل  فمن 
نب�سنا  جتعل  خلجات  ل��رى  خلجاتنا 
وم�سوؤولياتنا  اأرح��ب  و�سدورنا  اأ�سعد 
جت����اه ت��ل��ك االإن���ت���ق���اءات اأع���م���ق واأه����م 

واأكرث فعالية.

نجود شماق
طالبة ماجستير 
لية اإلدارة

دورة حياتية

دخ��ل��ت غ��رف��ة ج��دت��ي ل��ي��ا وه���ي يف �سبات 
املتهالكة  الرملية  �ساعتها  اأخ���ذت  عميق؛ 
من �سندوقها الذهبي، جعلتها على طاولة 
ما  �سرعان  ب�سوق  اأت��اأم��ل  وجل�ست  غرفتي 
م�سي الوقت يف هذه الليلة، والتي متنيت 
الأن���ه���ا بطئت  اآخ���ذه���ا؛  اأين مل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا 

الوقت اأكرث، وكادت الليلة اأن ت�سبح دهرا.
احلائط  �ساعة  اإل��ى  ونظرت  فرتكتها 
فوجدت عقاربها ت�سري على احلادية ع�سرة 
والن�سف، فتقلبت مينة وي�سرة لعل الوقت 
مي�سي، وفعلت ما بو�سعي اأن اأفعله الأجعل 
واأك��رث فرزا  ن�ساطا  اأك��رث  الوقت  هرمونات 
ل���ث���واين ودق���ائ���ق ه����ذه ال�����س��اع��ة ال��ع��ج��ف��اء 
امللت�سقة بحائط متاأمل من ق�سوة امل�سامري 
وما  اخل�سبية.  اللوحات  عليه  علقوا  التي 
واأي  ليلة  �سغف  اإال  ه��ذا  مثل  لفعل  دفعني 

ليلة هي؟! 
اإن���ه���ا ل��ي��ل��ة حت��ق��ق اح����دى االأم��ن��ي��ات، 
ال�ساعة  ه��ي  ه��ا  يل،  جامعي  ي��وم  اأول  ليلة 
قد اأ�سرفت على ال�ساد�سة والن�سف �سباحا 
ومل ت��ع��د ع��ج��ف��اء ك��م��ا ق��د ك��ان��ت م��ن قبل. 
ت��ه��ي��اأت فلب�ست م��اب�����ص ال��ع��ي��د؛ الأن���ه ي��وم 
عيد بالن�سبة يل، ورميت ك�سرة من  »العود 
ال��ه��ن��دي« ع��ل��ى ج��م��رة ال��ب��خ��ور وت��ع��ط��رت 

برائحته الزاكية.
وق�سرت  ال��زح��ام،  من  فككت  وبعدما 

امل�������س���اف���ات، راأي������ت ن��ف�����س��ي ب��ه��و اجل��ام��ع��ة، 
و�سوب،  ح��دب  كل  من  امل�ساعر  فاأحاطتني 
من هنا خوف وقلق ومن هناك حب وثبات، 
لنف�سي  وقلت  ال�سماء  اإل��ى  ب�سري  فرفعت 
البد اأن اأداعب هذه الغيوم، واأ�ستقي من كل 
من  �ساأنهل  ما  كمثل  قطراتها،  من  قطرة 
فنون العلم يف هذا ال�سرح العلمي ال�سامخ 
الغيوم  ه��ذه  نحو  ل��ارت��ق��اء  ي�ساعدين  م��ا 
الغيوم  تلك  انق�ساع  بعد  ال�سم�ص  لت�سرق 

م�سيئة يف و�سح النهار.
فاحلياة العلمية كال�سم�ص اذا اأ�سرقت 
ال��ظ��ام وت��ب��ع��ات��ه، وعلينا ان  ب��ن��ور مي��ح��ي 
معركة  بخو�ص  العلمي،  ب��ال��ن��ور  نتم�سك 
م��ع��رف��ي��ة ع��ل��م��ي��ة م����ن اأج������ل ال����دف����اع ع��ن 
القدرات  بح�سد  وذلك  واآمالنا،  طموحاتنا 
وتوجيها يف االجتاه ال�سحيح، الإيجاد �سيء 
لنا ويحيط بنا ونحن مرتبعون على عر�ص 
فلنم�سك  اخلالدة،  والنجاحات  االإجن��ازات 
االأم��ور من زمامها ولن�ستعد خلو�ص هذه 

املعركة املعرفية التي �ستقودنا اإلى العليا.

مسعود الشهراني

شغف ليلة تتحقق فيها األمنيات
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إنفوغرافيك

أين يمارس 
السعوديون 
الرياضة
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

رئيسة تحرير
صحيفة »آفاق«

ن�سع���د ونفخ���ر نح���ن من�سوب���و »اآف���اق« باأنن���ا ق���د انتقلن���ا اإل���ى مرحلة 
تطويرية جديدة، وهي تفعيل دور الطالب اجلامعي يف حترير واإدارة 
�سحيف���ة »اآفاق«، حي���ث نبداأ يف هذا العدد منطلقني م���ن تاأ�سي�ص دور 
حم���وري لطاب وطالب���ات ق�سم االإع���ام واالإت�سال، وكان���ت البداية 
برئا�س���ة طالب���ة االإعام )ال�سحاف���ة والتحرير االإلك���رتوين( اأ�سايل 
القحط���اين لل�سحيف���ة، كاأول طالب���ة اإع���ام تراأ����ص حتري���ر �سحيفة 

جامعية يف اململكة.
وه���ذا ياأت���ي،  وب���كل �سراح���ة وم�سداقي���ة ، بن���اء عل���ى توجيهات 
مع���ايل االأ�ست���اذ الدكتور فالح بن رج���اء اهلل ال�سلمي، مدير اجلامعة، 
ال���ذي حر�سن���ي �سخ�سي���ا عل���ى تفعي���ل دور اأك���ر لط���اب وطالب���ات 
ق�س���م االإع���ام واالإت�س���ال لي�ص فق���ط يف »اآف���اق« بل يف كاف���ة االإدارات 
االإعامي���ة باجلامعة، كم���ا اأن معاليه بارك اخلط���وات التي اتخذتها 
ال�سحيف���ة يف اختي���ار رئي����ص حترير من طابن���ا او طالباتنا يف م�سار 

ال�سحافة والتحرير االإلكرتوين بالق�سم.
وق���د تابعت الدور الذي كان���ت تقوم به اأ�سايل خال االأ�سبوعني 
املا�سيني، فوجدتها تدير العملية التحريرية بكل م�سوؤولية واقتدار، 
يعاونه���ا يف ذلك هيئ���ة اأكادميية من زميل وزميلة من اأ�ساتذة الق�سم، 

عما على متابعة الدور الطابي يف ال�سحيفة.
واإذ نفتخ���ر ب���اأن تكون �سحيف���ة »اآفاق« ه���ي ال�سحيفة اجلامعية 
االأول���ى يف اململك���ة التي يتم اختيار طالب���ة كرئي�سة حترير لها، ن�سعد 

نحن بهذا التوجه العلمي للجامعة يف تفعيل الدور الطابي فيها.

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

المستشار المشرف العام
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

الهيئة األكاديمية
د. ساعد ساعد

د. مريم العجمي
أ. نورة عبد القادر عامر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
سلطان عوض العسيري
علي أحمد آل سعيد

عادل عبد الرحيم العقيد

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

رئيسة التحرير
أصايل سالم القحطاني

هيئة التحرير الطالبية
شوق يحيى الشهري
عبير حمود الشهراني
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

مرام علي كداش
رناد سرحان بهران

جوهرة عبيد الشهراني
رنا مشبب القحطاني

سميرة فهد آل زهيان
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

موسى محمد آل شاهر القحطاني
عماد عامر عسيري

أسامة سفر آل مشعل
سعود محمد علي عسيري

عبد اهلل آل ظاهر

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
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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أسبوعية جامعة الملك خالد
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أصايل سالم القحطاني
رئيسة التحرير

رئيسة التحرير..
طالبة

اأربع �سنوات كادت اأن تنق�سي يف مدارج العلم باجلامعة نهلنا خالها 
كث���ريا م���ن العلوم واكت�سبنا مه���ارات كثرية عر امل�س���اركات واملبادرات 
العلمي���ة القّيم���ة واملتتالي���ة، الت���ي يقدمه���ا ق�س���م االإع���ام باجلامع���ة 
لدع���م الط���اب والطالبات؛ وهو االأم���ر الذي زاد من ثقتن���ا باأنف�سنا 
ورف���ع �سق���ف طموحاتن���ا يف التط���ور واالإ�س���رار على الفع���ل االإيجابي 
اإ�سهام���ا ودعم���ا لوطننا احلبيب باإن نكون قيم���ة ت�ساف ل�سوق العمل 

االإعامي م�ستقبا.
عل���ى امل�ست���وى ال�سخ�سي، اأتي���ح يل عدد من م�س���اركات املتنوعة، 
منه���ا ولي�ص ح�س���را، م�س���اركات يف اأن�سطة الن���ادي االإعامي تنظيما 
وتنفي���ذا والتكلي���ف بدور مقررة جل�سة يف »موؤمت���ر االإعام واالإرهاب 
ال���دويل الثاين«، وانته���اء اليوم بتويل رئا�سة حتري���ر �سحيفة »اأفاق« 

لتكون عما طابيا خال�سا بدءا من هذا العدد.
هذه اخلطوة التي جاءت مببادرة ودعم معايل مدير اجلامعة يف 
روؤية حمققة لطموحاتنا لتكون لنا ب�سمة وا�سحة يف خدمة املجتمع 

وخدمة اجلامعة من خالها. 
ه���ذه املب���ادرات ه���ي التي تبن���ى �سخ�سية الطال���ب وترز مامح 
قدرات���ه الذاتي���ة وتنمي اأح�سا�س���ه بامل�سوؤولية جتاه جمتمع���ه، اإن هذا 
الق���رار وال���ذي جاء م���ن اأعلى جهة باجلامعة يدل عل���ى اهتمام وفهم 
مهني مميز؛  فلمعاليه منا كل ال�سكر والتقدير لهذا التوجه احلكيم 
الذي يعك�ص تفكريا علميا عميقا يف م�ساره ال�سحيح، وناأمل اأن نكون 

عند املوعد وقدر الثقة التي �سرفنا بها معاليه.
وم���ن ح�س���ن االأق���دار، فق���د تزام���ن اأول ع���دد ن�س���دره، كفري���ق 
طاب���ي، م���ع االحتفال مبنا�سب���ة عظيمة يحتفي به���ا كل الوطن بكل 
طبقاته وم�ستوياته، وهي منا�سبة اليوم الوطني الذي يعاودنا يف ظل 
تغي���ريات جذرية ترتجمه���ا روؤية ٢030 وهي التي متثل حتوال جذريا 

نحو نه�سة �ساملة غري م�سبوقة.

آفاق طالبية
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