
اكتش��ف علم��اء م��ن مستش��فى جامع��ة 
طوكي��و أن الذي��ن تج��ري ف��ي عروقه��م 
فصيل��ة ال��دم األول��ى »O« أكث��ر عرض��ة 

للوفاة في حال تعرضهم لنزيف.
الت��ي   Critical Care مجل��ة  وتفي��د 
نش��رت نتائج الدراس��ة، بأن العلماء درسوا 
أكثر من 900 حالة طوارئ، واكتش��فوا أن 
نس��بة الوفيات بي��ن المصابي��ن الذين تجري 
في عروقهم فئة الدم األولى كانت %28، 

في حين لم تتجاوز بين اآلخرين %11.
ويق��ول الدكتور فات��ارو تاكاياما، أحد 
المش��اركين في البح��ث، إن أصحاب فصيلة 
الدم األولى أكثر عرضة للموت بسبب ضعف 
تخثر دمهم عن��د تعرضهم لإلصابات. وقد 
يكون الس��بب في عامل »ف��ون ويلبراند« 

)البروتين السكري لبالزما الدم(.
وأضاف تاكاياما موضحا »تثير دراس��تنا 
مس��ألة كيفية تأثير نقل الدم من الفصيلة 
األولى إلى األشخاص الذين تعرضوا إلصابات 
شديدة، في تجانس الوس��ط، الذي بفضله 
يتوق��ف ن��زف ال��دم، وه��ل هن��اك اختالف 

بالمقارنة مع فصائل الدم األخرى«.

العالم + .. أخطر فئات الدم!
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أسبوعية طالبية
تصدر عن جامعة الملك خالد

احتفاء باليوم الوطني وبحضور سمو نائبه

أمير عسير يرعى فعالية الهيئة
العامة للترفيه في المنطقة

البدء  اإ���ش��ارة  ب��ن خالد  الأم���ر في�شل 
ب��ان��ط��اق امل�����ش��رة ال��وط��ن��ي��ة، ث��م ب��دئ 
امل��ن��ا���ش��ب��ة بكلمة  ب���ه���ذه  امل���ع���د  احل���ف���ل 
في�شل  الرتفيه،  هيئة  ملمثل  ترحيبية 
امل���ه���ري رح����ب خ��ال��ه��ا ب�����ش��م��و اأم���ر 
منطقة ع�شر و�شمو نائبه واحل�شور، 
وهلل  جنحت،  الرتفيه  هيئة  اأن  مبينا 
احلمد، يف اإقامة العديد من الفعاليات 
ال��وط��ن��ي يف منطقة  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ع�شر، حيث تاأتي يف مقدمتها  فعالية 
اإ�شعاد  يف  جنحت  التي  وطنية«  »طلعة 

اململكة  ت��اري��خ  ع��ن  فيلما  ث��م  النم�شا، 
ح��ت��ى م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا ب���ع���ن���وان »يف ع��ي��ون 
����ش���ل���م���ان«. ويف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل ���ش��اه��د 
عن  ق�شرة  لأف���ام  ع��رو���ش��ا  اجلميع 
ال���ي���وم ال��وط��ن��ي م�����ش��ح��وب��ة ب��ع��دد من 
الأغاين الوطنية. ح�شر احلفل وكيل 
اإمارة منطقة ع�شر املهند�س خالد بن 

عبداهلل الربيعة.
)�صور الفعالية: �ص 2 و 3(

يحيى التيهاني

اأك��ر من ٢٠٠ األ��ف زائ��ر خ��ال  ثاثة 
اأي��ام، وهو ما فاق التوقعات؛ مما يدل 
على التفاعل الكبر من اأبناء املنطقة 
مقدما  الوطنية،  الفعاليات  ه��ذه  ملثل 
�شكره ل�شمو اأمر منطقة ع�شر و�شمو 
نائبه على دعمهما الدائم لكل اأن�شطة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رتف��ي��ه امل��ق��ام��ة يف 

منطقة ع�شر.
عر�شا  اجلميع  �شاهد  ذل��ك  عقب 
م����دجم����ا ب����ن ال���ع���ر����ش���ة اجل���ن���وب���ي���ة، 
وع��ر���س ال��ط��ب��ول ال��ط��ائ��رة م��ن دول��ة 

رع����ى  ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
اأمر  عبدالعزيز،  بن  بن خالد  في�شل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر وب���ح�������ش���ور ���ش��اح��ب 
طال  بن  تركي  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 
اأم����ر منطقة  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب 
الهيئة  تنظمها  التي  الفعالية  ع�شر، 
ال���ع���ام���ة ل��ل��رتف��ي��ه »ط���ل���ع���ة وط���ن���ي���ة«، 
الوطني  لليوم   88 ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
وذل����ك م�����ش��اء الث��ن��ن امل��ا���ش��ي ب�����ش��ارع 

الفن باأبها.
�شمو  اأعطى  �شموه،  و�شول  وف��ور 

مدير الجامعة يعقد
لقاءا مفتـوحا مع طالبه 

على هامش فعاليات اليوم 
الوطني 88

رعى معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي حفل 
عمادة �شوؤون الطاب الذي تنظمه مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني 88  بامل�شرح 
وك��اء  م��ن  ع��دد  بح�شور  )ق��ري��ق��ر(  الرئي�شي  اجل��ام��ع��ة  اجل��ام��ع��ي يف مقر 

اجلامعة وعمدائها وطابها ومن�شوبيها.
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  احل��ف��ل  خ���ال  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  ال�شلمي  ه��ن��اأ  ح��ي��ث 
الذي  العظيم  اليوم  بهذا  »نحتفل  وقال   ،88 الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�شبة 
يتكرر كل عام لنحتفل به جميعا و�شط تطور وازدهار مللكتنا الغالية حمليا 
يف  ال�شاملة  التنمية  جم��الت  كافة  يف  املتتالية  النجاحات  حمققة  وعامليا 

خمتلف مناطقها«.
)تفاصيل: صفحة 5(
عبدالعزيز رديف

..ويرعى فعاليات لقاء 
استثمار الماضي في صنع 

المستقبل
رعى معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي لقاء 
اليوم الوطني 88، املقام بهذه املنا�شبة حتت عنوان »ا�شتثمار املا�شي يف �شنع 
امل�شتقبل« بتنظيم من كلية العلوم الإن�شانية ممثلة بق�شم التاريخ واجلمعية 
التاريخية ال�شعودية مبنطقة ع�شر، وذلك بح�شور عدد من وكاء وعمداء 
اجلامعة ومن�شوبيها مببنى املدرجات املركزية بالقريقر. وتت�شمن فعاليات 
والأع��م��ال  الفوتوغرافية  ال�شور  م��ن  ع���ددا  �شم  م�شاحبا  معر�شا  اللقاء 
الت�شكيلية الوطنية امل�شاركة يف م�شابقة »الوطن يف �شورة«، اإ�شافة اإلى خم�س  

جل�شات علمية قدمها عدد من وكاء وعمداء اجلامعة. 
)تفاصيل: صفحة 6(
عبدالعزيز رديف



»طلعة وطنية« بشارع الفن بأبها..
احتفاء باليوم الوطني 88
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»آفاق الطالبية«
وقسم اإلعالم

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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وحتولها  »اآف����اق«  �شحيفة  بها  مت��ر  التي  باملرحلة  �شخ�شيا  �شعدت 
التدريب  الإع��ام يف  النوعي نحو تفعيل دور طاب وطالبات ق�شم 
تدريبيا  خم��ت��را  ال�شحيفة  ومت��ث��ل  ال�شحافة،  جم��ال  يف  العملي 

للق�شم يف خمتلف مراحل العمل ال�شحفي.
وهذه التجربة هي و�شع طبيعي ينبغي اأن حتر�س عليه اأق�شام 
حقيقية  فر�س  ب��اإع��ط��اء  ال�شعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف  الإع���ام  وكليات 

للطاب يف التدريب.
البيئة  ت��وف��ر  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  دور  ي��ت��ج��اوز  اأن  واأرى 
والطالبات  الطاب  اأبنائنا  ت�شلم  يف  اأعلى  م�شتوى  اإل��ى  التدريبية 
جمال  لهم  يهيئ  مبا  ال�شحيفة؛  يف  والفنية  التحريرية  القيادات 
حقيقيا ملعاي�شة العمل ال�شحفي وت�شلم م�شوؤولياته وحتمل واجبات 
ومهام ال�شحيفة، حتت اإ�شراف عام وهيئة اأكادميية توؤ�ش�س لهم هذه 

التجربة، وت�شحح اأخطاءها وتعزز جناحاتها.
وما �شاهدناه يف العدد املا�شي يعد جت�شيدا لفكرة كنت قد راأيت 
اأهميتها وحموريتها يف تفعيل الدور الطابي يف ال�شحيفة. وعمل 
على  العام  امل�شرف  القرين  �شويل  بن  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  زميلي 
ال�شحيفة على و�شعها يف �شياقات تنفيذية جنحت وهلل احلمد، كما 
ال�شحافة  م�شار  طالبة  وهي  القحطاين  اأ�شائل  الطالبة  اختيار  اأن 
دور  تفعيل  اأهمية  على  موؤ�شر  هو  بالق�شم،  الإل��ك��رتوين  والتحرير 
املراأة ومتكينها من م�شئوليات مهمة كرئي�شة حترير، وهذا �شينعك�س 
ودخولهم  بعد تخرجهم  والطالبات  الطاب  ه��وؤلء  اأداء  على  حتما 

اإلى �شوق العمل الإعامي. 
والت�شال  الإع���ام  ق�شم  على  كثرا  نعول  اجلامعة  يف  ونحن 
يهيئه  مبا  العملية،  وتطبيقاته  م�شاراته  كل  يف  منوذجيا  يكون  اأن 
ل��ل��ت��ح��ول اإل����ى ك��ل��ي��ة ق��ري��ب��ا وف���ق ت��خ�����ش�����ش��ات ج���دي���دة واإع������ادة ب��ن��اء 
التخ�ش�شات احلالية، مبا يتوافق مع روؤية اململكة ٢٠3٠ ومبا يتواكب 

مع م�شتجدات التقنية الت�شالية والإعامية يف العامل.
الإع��ام والت�شال وروؤيته  التوجه لق�شم  واجلامعة تدعم هذا 
يف اأن يكون باإذن اهلل اأحد الأق�شام/الكليات الرائدة لي�س فقط على 

م�شتوى اململكة بل على م�شتوى العامل العربي.



أخبار الوطن

يحيى التيهاني

رعى �شاحب ال�شمو امللكي الأمر في�شل 
منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز  ب��ن  خالد  ب��ن 
امللكي  ال�شمو  �شاحب   وبح�شور  ع�شر، 
الأم��ر تركي بن طال بن عبدالعزيز  
ع�شر الأ�شبوع  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ر  ن���ائ���ب 
ع�شر«  »ب��ي��ب��ان  ملتقى  اأع���م���ال  امل��ا���ش��ي 
لدعم  ريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرة 
وامل��ت��و���ش��ط��ة، وف���ق روؤي����ة امل��م��ل��ك��ة ٢٠3٠، 

وذلك يف مركز اأبها الدويل للمعار�س.
وف������ور و�����ش����ول ����ش���م���وه جت�����ول يف 

اأج��ن��ح��ة واأب������واب امل��ل��ت��ق��ى ال��ت��ي �شملت 
ال������ت������دري������ب، وال������ف������ر�������س، واجل�����ه�����ات 
وا�شتمع  و���ش��وق،  ومن�شاآت،  احلكومية، 
����ش���م���وه ل�������ش���رح م���ف�������ش���ل ع�����ن م��اي��ت��م 
فر�س  وتعزيز  واإي��ج��اد  منه  ال�شتفادة 

العمل وتدريب ال�شباب والفتيات.
ب����ع����د ذل�������ك ت����وج����ه ����ش���م���و اأم�����ر 
املقام  احل��ف��ل  مقر  اإل���ى  ع�شر  منطقة 
الهيئة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
واملتو�شطة  ال�شغرة  للمن�شاآت  العامة 

»من�شاآت«.
وب������ديء احل���ف���ل اخل���ط���اب���ي امل��ع��د 

القراآن  من  اآي��ات  بتاوة  املنا�شبة  بهذه 
ال����ك����رمي، ث���م ���ش��اه��د اجل��م��ي��ع ع��ر���ش��ا 
لفيلما تعريفيا ا�شتعر�س خاله برامج 
للمن�شاآت  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وم����ب����ادرات 
ال�����ش��غ��رة وامل��ت��و���ش��ط��ة »م��ن�����ش��اآت« وم��ا 
اأعمال وفر�س تدريبية  تخت�س به من 
رواد  لقطاع  النجاح  مقومات  من  تعزز 

الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع امل�شتقبلية.
األ��ق��ى حم��اف��ظ الهيئة  ب��ع��د ذل���ك 
واملتو�شطة  ال�شغرة  للمن�شاآت  العامة 
امل��ه��ن��د���س ���ش��ال��ح ال��ر���ش��ي��د ك��ل��م��ة رح��ب 
خ��ال��ه��ا ب�����ش��م��و اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�شر 

اأن  اإلى  م�شًرا  واحل�شور،  نائبه  و�شمو 
اأي��ام، يعمل  امللتقى الذي ي�شتمر ثاثة 
والفتيات  لل�شباب  الفر�شة  اتاحة  على 
لإيجاد �شبكة توا�شل بن رواد الأعمال 
الأمر  املن�شاآت،  واأ�شحاب  وامل�شتثمرين 
وي�شهم  النجاح،  فر�س  يعزز من  ال��ذي 
يف رف����ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ل����دى اأف�����راد 
امل��ن��ط��ق��ة،  يف  الأع���م���ال  ورواد  امل��ج��ت��م��ع 
ب�����ش��رورة ت��ن��م��ي��ة اأع��م��ال��ه��م ال��ت��ج��اري��ة 
مزيد  اإي��ج��اد  على  لت�شاعد  وتطويرها 

من فر�س العمل.
واخ��ت��ت��م امل��ه��ن��د���س ال��ر���ش��ي��د كلمته 

املنطقة  اأم��ر  ل�شمو  والتقدير  بال�شكر 
دعم  يقدمانه من  ما  نائبه، على  و�شمو 
بال�شورة  امللتقى  ي��خ��رج  حتى  وت�شهيل 
امل���رج���وة، ال��ت��ي ت��خ��دم اإي���ج���اد ال��ف��ر���س 
و�شابات  ل�شباب  والتجارية  ال�شتثمارية 

الوطن يف املنطقة.
ع��دداً  امللتقى  ا�شتعر�س  ذل��ك  عقب 
يف  والإجن����������ازات  النجاح   ق�����ش�����س  م���ن 
»ملتقى بيبان« بدورتيه الأولى والثانية.
بعدها األقى ال�شريك الإ�شرتاتيجي 
عدا�س  عبدالرحمن  املهند�س  للملتقى 
تركيز  �شيتم  اأن���ه  خالها  اأو���ش��ح  كلمة 

حتقيق  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  اجل���ه���ود  كافة  
وال�شعي   »٢٠3٠ اململكة   »روؤي����ة  اأه����داف 
اململكة  بكل قوة لتحقيق توجهات قيادة 
���ش��ب��اب��ن��ا؛ م�شرا  احل��ك��ي��م��ة، وت��ط��ل��ع��ات 
تو�شيع حجم  اإل��ى  يهدف  امللتقى  اإلى اأن 
وخلق  م�شتدام،   ب�شكل  املحلية  ال�شوق 
ال���ع���دي���د م����ن ف���ر����س ال���ع���م���ل ل��ل�����ش��ب��اب 

ال�شعودي.
اأم��ر  �شمو  ك��رم  احل��ف��ل  نهاية  ويف 
النجاح  �شركاء  ع��ددا من  منطقة ع�شر 
بامللتقى، كما ت�شلم �شموه هدية تذكارية 

بهذه املنا�شبة.

بحضور سمو نائبه..
أمير عسير يرعى حفل انطالق ملتقى »بيبان«
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أخبار الجامعة

مدير الجامعة
يعقد لقاءا 
مفتوحا مع طالبه 
على هامش

فعاليات اليوم 
الوطني 88

عبدالعزيز رديف

رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل ال�شلمي 
ح��ف��ل ع���م���ادة ����ش���وؤون ال���ط���اب ال���ذي 
اليوم الوطني  تنظمه مبنا�شبة ذكرى 
88  بامل�شرح اجلامعي يف مقر اجلامعة 
من  ع��دد  بح�شور  )قريقر(  الرئي�شي 
وك���اء اجل��ام��ع��ة وع��م��دائ��ه��ا وطابها 

ومن�شوبيها.
ح���ي���ث ه����ن����اأ ال�������ش���ل���م���ي يف ك��ل��م��ة 
الر�شيدة  القيادة  األقاها خال احلفل 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ذك����رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 88، 
وقال »نحتفل بهذا اليوم العظيم الذي 

يتكرر كل عام لنحتفل به جميعا و�شط 
حمليا  الغالية  مللكتنا  وازده���ار  تطور 
املتتالية  ال��ن��ج��اح��ات  حمققة  وع��امل��ي��ا 
ال�شاملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����الت  ك��اف��ة  يف 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق��ه��ا«، م�����ش��را اإل���ى 
اأن  اليوم  ه��ذا  اأن��ه يجب علينا يف مثل 
جن��اح��ات  م��ن  مت  م��ا  جميعا  ن�شتذكر 
من  والتي  ال�شاملة  التنمية  جمال  يف 
اأهمها ما يحظى به التعليم من تطور 
م��وؤك��دا  وال��ع��ايل،  ال��ع��ام  امل�شتوى  على 
ي�شتوجب  ال��وط��ن  يقدمه  م��ا  اأن  على 
م��ن اجل��م��ي��ع ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب خلدمة 

هذا الوطن.
الوطن  و���ش��اب��ات  »�شباب  واأ���ش��اف 

للنهو�س  الكثر  ينتظر منكم  وطنكم 
���ش��اك��را جهود  امل���ج���الت«،  �شتى  ب��ه يف 
القائمن على اإقامة هذا احلفل اآما 
اأع��وام��ا  ال��ي��وم  ه��ذا  احتفالية  ت��ع��اد  اأن 

مديدة.
ب��������دوره رح������ب وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ل���ل�������ش���وؤون الأك����ادمي����ي����ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الدكتور �شعد اآل دعجم مبعايل مدير 
اجلامعة  وط��اب  واحل�شور  اجلامعة 
اجلامعة  اأن  اإل���ى  لف��ت��ا  امل�����ش��ت��ج��دي��ن، 
بيوم  الحتفال  اأن�شطة  باإقامة  ت�شعد 
الوطن يف �شطري الطاب والطالبات 
ع��ل��ى م����دى ي���وم���ن مب�����ش��ارك��ة ك��اف��ة 
ع���م���ادات وم���راف���ق اجل��ام��ع��ة، م��وؤك��دا 

ال���وط���ن  ق����ي����ادة ه�����ذا  اأن غ���اي���ة  ع���ل���ى 
الر�شيدة تتطلع دوما اإلى وحدة اأبنائه 
م��ن��ذ اأن ب�����داأت م�����ش��رة ه����ذا ال��وط��ن 
بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�ش�س  بقيادة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ط��ي��ب اهلل ث����راه وذل��ك 
اأعظم اأ�شباب تقدم مملكتنا الغالية يف 

�شتى املجالت.
وا�شتهلت فقرات احلفل باأوبريت 
وطني قدمه عدد من طاب اجلامعة 
ق�شائد  ت��اه  العطاء«،  »وط��ن  بعنوان 
�شعرية تتغنى بالوطن يف يوم، وعر�شا 
م�شرحيا بعنوان »حي اجلمعة« يناق�س 
عدداً من ال�شعوبات التي قد يواجهها 

طاب اجلامعة امل�شتجدين.

كما كرم ال�شلمي يف نهاية احلفل 
امل�شاركن  خالد  امللك  جامعة  ج��وال��ة 
 ،1439 امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  ح��ج  تنظيم  يف 
وع���ق���د ب��ع��د ذل����ك ل���ق���اء م��ف��ت��وح��ا مع 
اإجاب  طاب اجلامعة، مت من خاله 
ت�شاوؤلتهم  م��ن  العديد  على  معاليه 
ال�����ت�����ي مت������ح������ورت ح��������ول ع��������دد م��ن 
تقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  امل��وا���ش��ي��ع 
اجل���ام���ع���ة وط������رق ال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا 
اأك��د  ب���دوره  وال���ذي  فاعليتها،  وم���دى 
ال��ط��اب وخا�شة  على وج���وب اط���اع 
امل�شتجدين على اخلدمات املتاحة لهم 

وال�شتفادة منها.
���ش��وؤون الطاب  اأن ع��م��ادة  ي��ذك��ر 

ن��ظ��م��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات على 
 88 الوطني  باليوم  الحتفال  هام�س 
والتي �شملت كلمات وطنية يف م�شاجد 
اجلامعة، اإ�شافة اإلى اأ�شبوحة �شعرية، 
حتقيق  يف  اجلامعات  دور  ح��ول  ولقاء 
للترع  وع���رب���ة   ،٢٠3٠ امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة 
ال�شحة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب���ال���دم 
زوار  ل��رتا من   45 اأك��ر من  ا�شتقبلت 

فعاليات اليوم الوطني باجلامعة. 
امللك  جامعة  احتفالت  اأن  يذكر 
خ��ال��د ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����88 ت��ق��ام يف 
كافة  يف  والطالبات  ال��ط��اب  �شطري 
فروع اجلامعة ملدة يومن، يف 15 و 16 

من حمرم اجلاري.

احتفاالت الجامعة باليوم الوطني: »آفاق مصورة«: صفحات 17-14

..ويرعى فعاليات »لقاء استثمار الماضي في صنع المستقبل«
..ومسابقة »»الوطن في صورة«

عبدالعزيز رديف

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال�شلمي  اهلل  رج����اء  ب���ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
ل��ق��اء ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 88، امل���ق���ام ب��ه��ذه 
املا�شي  »ا�شتثمار  ع��ن��وان  حت��ت  املنا�شبة 
كلية  م��ن  بتنظيم  امل�����ش��ت��ق��ب��ل«  ���ش��ن��ع  يف 
التاريخ  بق�شم  ممثلة  الإن�شانية  العلوم 
واجلمعية التاريخية ال�شعودية مبنطقة 
ع�شر، وذل��ك بح�شور ع��دد م��ن وك��اء 
مببنى  ومن�شوبيها  اجل��ام��ع��ة  وع���م���داء 
الرئي�شي  مقرها  يف  املركزية  امل��درج��ات 

بالقريقر.
معر�شا  اللقاء  فعاليات  وتت�شمن 

م�������ش���اح���ب���ا �����ش����م ع��������ددا م�����ن ال�������ش���ور 
الت�شكيلية  والأع���م���ال  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
الوطنية امل�شاركة يف م�شابقة »الوطن يف 
�شورة«، اإ�شافة اإلى خم�س جل�شات علمية 
قدمها عدد من وكاء وعمداء اجلامعة. 
و�شوله  ف��ور  ال�شلمي  افتتح  حيث 
م����ق����ر احل�����ف�����ل امل�����ع�����ر������س امل�������ش���اح���ب 
الفوتوغرافية  امل�����ش��ارك��ات  على  مطلعا 
والت�شكيلية، ومن ثم حفل افتتاح اللقاء 
الذي هناأ فيه القيادة الر�شيدة واملجتمع 

مبنا�شبة اليوم الوطني 88.
نحتفل  اهلل  »ب���اإذن  ال�شلمي:  وق��ال 
ك���ل ع���ام حت���ت ظ���ل ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة، 
والأم��ان  ب��الأم��ن  املجتمع  �شرائح  بكافة 

ال���ذي تنعم به  وال���ش��ت��ق��رار والزده������ار 
العلوم  كلية  ���ش��اك��را  ال��غ��ال��ي��ة«،  مملكتنا 
الإن�����ش��ان��ي��ة وق�����ش��م ال��ت��اري��خ واجل��م��ع��ي��ة 
هذا  تنظيم  على  التاريخية  ال�شعودية 
اللقاء الذي يهدف الى ا�شتذكار ما قامت 
به هذه الباد املباركة وما ينتظرها من 
وبناتها  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��اأي��دي  زاه���ر  م�شتقبل 
عليها  تعمل  التي  الن�شاطات  اأحد  وذلك 
جامعة امللك خالد احتفاًل بهذه املنا�شبة 
الكرمية لليوم وغداً يف �شطري الطاب 

والطالبات بكافة فروع اجلامعة.
ب������دوره ���ش��ك��ر ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ال�����ش��ري��ف 
معايل مدير اجلامعة على رعايته لهذه 

من�شوبي  لكافة  �شكره  مو�شا  املنا�شبة 
ع��ل��ى ح�����ش��وره��م، م�شيدا مبا  اجل��ام��ع��ة 
الغايل، لفتاً  الوطن  ق��ادة هذا  به  يقوم 
اإلى فخر كافة فئات املجتمع مبا يعي�شه 
الوطن من اأمن واأمان وازده��ار ونه�شة 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ه��م��م ال���رج���ال وط��م��وح��ات 

ال�شباب حتت ظل عناية اهلل.
ف��ي��م��ا ت�����ش��م��ن��ت ج���ل�������ش���ات ال��ل��ق��اء 
جل�شة  �شملت  حم���اور  خم�شة  العلمية 
ب���ع���ن���وان »ال����ي����وم ال���وط���ن���ي 88 م�����ش��رة 
وع������ط������اء« ق����دم����ه����ا ال�����دك�����ت�����ور ���ش��ع��ي��د 
ال���ق���ح���ط���اين، ك���ذل���ك ج��ل�����ش��ة ل��ل��دك��ت��ور 
ك��ر���ش��ي  »دور  ب��ع��ن��وان  ف���ائ���ع  اآل  اأح���م���د 
ت��دوي��ن  يف  العلمي  للبحث  خ��ال��د  امل��ل��ك 

اإلى  اإ�شافة  وحفظه«،  الوطني  التاريخ 
لر�شد  الوطني  »امل�شروع  بعنوان  جل�شة 
الن�س الرقمي العربي ودوره يف التنمية 
الج��ت��م��اع��ي��ة« ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
امل���ح�������ش���ن���ي، ك���م���ا ق�����دم ال����دك����ت����ور ���ش��ع��د 
على  »اأ���ش��واء  بعنوان  جل�شة  القحطاين 
جهود اململكة العربية ال�شعودية يف دعم 
واخ��ت��ت��م��ت اجلل�شات  اخل�����ري«،  ال��ع��م��ل 
مب�����ش��ارك��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي م����رزوق حتت 
عن  الت�شكيلي  امل��ع��ر���س  »اإع�����داد  ع��ن��وان 

اليوم الوطني«. 
ك��م��ا ���ش��ل��م م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ج����وائ����ز ال���ف���ائ���زي���ن يف امل�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ي 
بعنوان  املنا�شبة  لهذه  اجلامعة  نظمتها 

والتي ح�شلت على  ���ش��ورة«،  »الوطن يف 
املركز الأول يف فرع ال�شور الحرتافية، 
ف��ج��ر ال�����ش��ه��ري وامل��رك��ز ال��ث��اين زي���د اآل 
اأما  باوجيه،  اأب���رار  الثالث  وامل��رك��ز  زي��د، 
املت�شابق  عليه  ح�شل  فقد  الرابع  املركز 
م���ف���ل���ح احل����ب����اب����ي، واخل����ام���������س ع��و���س 
ال�شحفية  ال�����ش��ور  ف���رع  ويف  احل���رب���ي، 
املالكي،  حممد  الأول  املركز  على  ح�شل 
الثالث  املركز  ويف  امللحم،  عمار  والثاين 
ع���ب���دال���وه���اب الأمل����ع����ي، وال����راب����ع زه��ر 
ال��ط��ري��ف��ي، واخل��ام�����س ���ش��ع��ود ال��ع��ن��زي، 
واأق���ي���م���ت امل�����ش��اب��ق��ة ب��ل��ج��ن��ة اإ����ش���راف���ي���ة 
عالية  خرة  ذات  متخ�ش�شة  وحتكيمية 

يف جمالت الت�شوير.
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»الوطن في صورة«.. كفاءات عالية وأعمال مميزة 
���ش��م��ن اح���ت���ف���الت اجل���ام���ع���ة ب��ال��ي��وم 
م�����ش��اب��ق��ة  ت��ن��ظ��ي��م  مت   ،88 ال���وط���ن���ي 
ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال���وط���ن���ي ل��ل��ت�����ش��وي��ر 
ال���ف���وت���وغ���رايف، ب���ع���ن���وان »ال����وط����ن يف 
�����ش����ورة«، ومت ت��ت��وي��ج ه����ذه امل�����ش��اب��ق��ة 
جانب  اإل���ى  ال��ف��ائ��زة،  لل�شور  مبعر�س 
الفائزة  الأعمال  ت�شمن  كتيب  اإ�شدار 
وع����دد م��ن الأع���م���ال الأخ�����رى امل��م��ي��زة 

التي �شاركت بامل�شابقة.
م��ن��اف�����ش��ة وطنية  وامل�����ش��اب��ق��ة ه���ي 
�شنوية يف الت�شوير ال�شوئي ي�شتح�شر 
م���ن خ��ال��ه��ا ف���وت���وغ���راف���ي���ي امل��م��ل��ك��ة 
اأعمالهم  يف  ال��وط��ن  وفوتوغرافياتها 
باأ�شاليب وتقنيات فوتوغرافية  الفنية 
اجلامعة  م��ن  اإ�شهاما  وذل��ك  متنوعة، 
وت�شجيع  الوطنية،  ال��ه��وي��ة  تعزيز  يف 
امل��ب��دع��ن، وت��ع��زي��ز الن��ت��م��اء وال����ولء 
اأك����ر �شريحة  اإ����ش���راك  ال��وط��ن��ي، م���ع 
م���ن امل���ب���دع���ن وامل����واه����ب ال�����ش��اب��ة يف 
م�����ش��اب��ق��ات��ه��ا، واأن�����ش��ط��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة، 
وك�����ذل�����ك ال����ت����ع����اون م�����ع اجل���م���ع���ي���ات 
لتفعيل  ال���ع���اق���ة  ذات  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

امل�شابقات والفعاليات الفنية.
وقد ا�شتهدفت امل�شابقة املوهوبن 
يف جم�����ال ال��ت�����ش��وي��ر ال�������ش���وئ���ي م��ن 
م���ن�������ش���وب���ي اجل����ام����ع����ات ال�������ش���ع���ودي���ة، 
واأع�شاء جمعيات الت�شوير ال�شوئي يف 
الت�شوير  فن  حمرتيف  اإ�شافة  اململكة، 
ال�������ش���وئ���ي؛ وت���ف���رع���ت امل�����ش��اب��ق��ة اإل���ى 
وال�شور  الحرتافية،  ال�شور  فرعن: 
ال�����ش��ح��ف��ي��ة؛ وذل������ك ���ش��م��ن ����ش���روط 
اح���رتاف���ي���ة حم�����ددة اع��ت��م��دت��ه��ا جلنة 

امل�شابقة.
الفني  املدير  املنا�شبة، قال  وبهذه 
اهلل  عبد  بن  علي  الدكتور  للم�شابقة، 
م������رزوق »ت��ب��ن��ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
ال�شوئي  الت�شوير  يف  وطنية  مناف�شة 
ت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة، 
من  ي�شتح�شر  امل���ب���دع���ن،  وت�����ش��ج��ي��ع 

خالها فوتوغرافيو اململكة الوطن يف 
اأعمالهم الفنية باأ�شاليب وتقنيات فنية 
متنوعة بهدف تعزيز النتماء والولء 
ال���وط���ن���ي، وم�����ش��اه��م��ة م���ن اجل��ام��ع��ة 
يف امل��ن��ا���ش��ب��ات ال���وط���ن���ي���ة، م���ن خ��ال 
اإ����ش���راك اأك����ر ���ش��ري��ح��ة م��ن امل��ب��دع��ن 
الوطنية،  واأن�شطتها  م�شابقاتها،  يف 
ال�شابة،  امل��واه��ب  ت�شجيع  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 
الفنية،  ب��ه��م ومب��واه��ب��ه��م  وال��ت��ع��ري��ف 
ف�����ش��ك��را مل���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة على 
الوطنية،  للفعاليات  املتوا�شل  دعمه 
وللجنة  للم�شاركن  مو�شول  وال�شكر 

التحكيم«.

لجنة التحكيم
مت اخ���ت���ي���ار جل��ن��ة حت��ك��ي��م ل��ه��ا خ��رة 
الفوتوغرايف؛  الفن  جم��ال  يف  طويلة 
عبد  العزيز  عبد  ال��ف��وت��وغ��رايف  وه��م: 
وع�شوية  )رئي�شا(،  م�شخ�س  احلميد 
ك����ل م����ن ال����ف����وت����وغ����رايف ����ش���ع���ود ع��ب��د 
ال���رح���م���ن حم���ج���وب، وال���ف���ن���ان ���ش��امل 

حممد با�شبعن.
وب�����ع�����د الن�����ت�����ه�����اء م������ن حت��ك��ي��م 
جامعة  مدير  معايل  اأعتمد  الأع��م��ال، 
مب�شابقة  الفائزين  اأ�شماء  خالد  امللك 
»ال��وط��ن يف ���ش��ورة«، حيث ف��از يف فرع 
بدر  بنت  فجر  الح��رتاف��ي��ة«،  »ال�شور 
اآل  علي  وزي��د  الأول،  باملركز  ال�شهري 
واأب����رار بنت عمر  ال��ث��اين،  باملركز  زي��د 
باوجيه باملركز الثالث، ومفلح عبد اهلل 
احلبابي باملركز الرابع، وعو�س عاي�س 
فرع  يف  اأم��ا  اخلام�س.  باملركز  احلربي 
حممد  فح�شد  ال�شحفية«  »ال�����ش��ور 
وف��از  الأول،  امل��رك��ز  على  امل��ال��ك��ي  �شعد 
ع��م��ار ي��و���ش��ف امل��ل��ح��م ب��امل��رك��ز ال��ث��اين، 
وع���ب���د ال���وه���اب ع��ل��ي الأمل���ع���ي ب��امل��رك��ز 
الطريفي  اأحمد  زهر  ومفلح  الثالث، 
العنزي  خالد  و�شعود  ال��راب��ع،  باملركز 

باملركز اخلام�س.
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قيمة الجائزة
�شتون األف ريال توزع على املراكز املتقدمةيف كل فرعكما يلي:

ريال. اآلف   1٠ الأول:  املركز  • جائزة 
ريال. اآلف   8 الثاين:  املركز  • جائزة 
ريال. اآلف   6 الثالث:  املركز  • جائزة 
ريال  اآلف   4 الرابع:  املركز  • جائزة 
ريال. األفا  اخلام�س:  املركز  • جائزة 

لجنة المسابقة
للم�شابقة، الفني  املدير  مرزوق،  اهلل  عبد  بن  علي  • د. 

وكيل كلية املجتمع، اأ�شتاذ ال�شياحة والآثار امل�شاعد.
العامة لاإدارة  العام  امل�شرف  م�شاعد  مبارك،  �شعيد  وائل  • م. 

    لتقنية املعلومات.
الإعامي. املركز  اإدارة  مدير  العمري،  حامد  �شعد  • اأ. 

اجلامعية للعاقات  العامة  الإدارة  مدير  دميح،  اآل  �شالح  علي  • اأ. 
اآفاق. �شحيفة  العام،  امل�شرف  نائب  الع�شري،  اإبراهيم  حممد  • اأ. 

اآفاق. �شحيفة  الفني،  املدير  قاعود،  اأبو  اأ�شعد  • اأ. 
اجلامعية. العاقات  عبيد،  اآل  حممد  • اأ. 

املعلومات. لتقنية  العامة  الإدارة  ال�شديدي،  اخلالق  عبد  • اأ. 
املعلومات. لتقنية  العامة  الإدارة  التايه،  اهلل  عبد  • اأ. 

الفائزون: فرع الصور االحترافيةالفائزون: فرع الصور االحترافية
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محمد الكعبي 

نفذت ع��م��ادة ���ش��وؤون ال��ط��اب ممثلة يف 
م��رك��ز ال��ت��وج��ي��ه والإر����ش���اد ور���ش��ة عمل 
م�����ش��ريف وم�����ش��رف��ات وح�����دات ال��ت��وج��ي��ه 
التدريبية للرجال  القاعة  والإر���ش��اد  يف 
طب  بكلية  للن�شاء  التدريبية  وال��ق��اع��ة 

الور�شة  الأ�شنان بالقريقر.  وا�شتهدفت 
م�����ش��ريف وم�����ش��رف��ات وح�����دات ال��ت��وج��ي��ه 
ب��داأت بالقران الكرمي  والإر���ش��اد، حيث  
الدكتور  الطاب  �شوؤون  ثم كلمة عميد 
عبداهلل اآل ع�شيد ثم كلمة امل�شرف العام 
ال�شهيمي،  خ�����ش��رات  ال��دك��ت��ور  للمركز 
ح��ي��ث ن����وه ب���ال���دور ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��م��رك��ز 

وال����وح����دات ب��امل��رك��ز وم���ه���ام ك���ل وح���دة  
وامل���ه���ام امل��ن��وط��ة ب��الإخ�����ش��ائ��ي��ن وم��ه��ام 
امل�شرف ومعاير التقييم لعمل امل�شرفن 
امل��ح��اور  ب���داأت  ث��م  وامل�����ش��رف��ات  بالكلية، 
اجلل�شة  جل�شتن:  على  ق�شمت  وال��ت��ي 
الأول��������ى وال����ت����ي حت���دث���ت ع����ن ت��ط��وي��ر 
للعملية  الإج�����راءات  وتفعيل  امل�شرفن 

الإر�شادية وطرق الدعم وت�شهيل املهام. 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��د حت��دث��ت عن   اأم���ا اجلل�شة 
ب��رام��ج  امل��رك��ز  ب��رام��ج  ال���رام���ج،  تفعيل 
ومتابعتها  احل��الت  وا�شتقبال  الوحدات 
الطاب،  ا�شتقبال  �شاعات  وتخ�شي�س 
اأكر  اأنه ح�شر الور�شة  اجلدير بالذكر 

من 4٠ م�شرفا وم�شرفة.

شؤون الطالب تنفذ ورشة عمل
لمشرفي ومشرفات وحدات التوجيه واإلرشاد

US News و QS وفق تصنيف
50% من مبتعثي الجامعة

في أفضل 200 جامعة 
عالمية

سعيد العمري
 

من   ٪5٠ ب��اأن  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  بوكالة  ممثلة  اجلامعة  اأعلنت 
يف  حاليا  يدر�شون  الطبية  وال��زم��الت  وال��دك��ت��وراه  املاج�شتر  ملرحلة  اجلامعة  مبتعثي 

.US News و QS اأف�شل ٢٠٠ جامعة على م�شتوى العامل وفق ت�شنيف
بن  �شعد  الدكتور  الأ�شتاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  وكيل اجلامعة  واأو�شح 
عبدالرحمن العمري باأن ذلك ياأتي يف ظل الدعم الاحمدود الذي يوليه خادم احلرمن 
ال�شريفن وويل عهده الأمن للتعليم العايل باململكة، وما ت�شهده جامعة امللك خالد من 
دعم معايل مديرها لأبنائه املبتعثن، لتدريبهم  يف اأف�شل الرامج واجلامعات العاملية، 

والذي ياأتي يف اإطار حتقيق اأهداف اخلطة ال�شرتاتيجية للجامعة.
ب���اأن وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���ش��ات العليا وال��ب��ح��ث العلمي ب��ادرت  واأ���ش��اف ال��ع��م��ري 
با�شتحداث جائزة للتميز العلمي والبحثي لأع�شاء هيئة التدري�س العائدين حديثاً من 
البتعاث، حيث اإن من �شمن عنا�شر الرت�شيح، بجانب التفوق الدرا�شي والن�شر العلمي 
والتدريب  البتعاث  اإدارة  اأن  موؤكدا  منها،  ج  املتخرَّ للجامعة  العاملي  الت�شنيف  امل�شنف، 
باجلامعة ت�شعى لبتعاث املعيدين واملحا�شرين  للجامعات املتميزة عاملياً من خال اإقامة 
مع  الدولية  التفاقيات  بعمل  وكذلك  بالبتعاث،  بالتعريف  اخلا�شة  والور�س  ال��دورات 

اجلامعات املتميزة عامليا.

محمد الكعبي 

املجتمع  بكلية  الطابي  ال��ن��ادي  اأق���ام 
اليوم  مبنا�شبة  حفًا  ع�شر  مبحايل 
وتاأ�شي�س  الباد  لتوحيد   88 الوطني 
اململكة وذلك بقاعة الن�شاط الطالبي 

بالكلية.
وب�����داأ احل��ف��ل ب��ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي 
واآي������ات م���ن ال���ذك���ر احل��ك��ي��م ث���م كلمة 
خ��ط��اب��ي��ة ل��رئ��ي�����س ال����ن����ادي وق�����ش��ائ��د 
هذه  وتخلل  ال��ط��اب.  لبع�س  �شعرية 
وثائقية  ع��رو���س  وال��ق�����ش��ائ��د  ال��ك��ل��م��ة 
خل�����ش��ت ق�����ش��ة ع����دل وح��ك��م��ة م��ل��وك 
ال����ب����اد م���ن���ذ امل���ل���ك امل���وؤ����ش�������س وح��ت��ى 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  وال��ع��زم  احل���زم  ملك 
ملحة  وقدمت  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 

عن م�شتقبل كله اأمل ونه�شة ورقي. 
ح�������ش���ر احل����ف����ل ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
ووك��ي��ل��ه��ا واأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وامل��وظ��ف��ن وج��م��ع م��ن ط��اب الكلية، 
ح���ي���ث اخ���ت���ت���م���ت ف���ق���رات���ه ب���اخل���ط���وة 

اجلنوبية على وقع اأوبريت وطني.

النادي الطالبي بكلية المجتمع بمحايل عسير
يحتفـل باليوم الوطني 88

د. مفلح القحطاني
مشرفا عاما على 
المركز اإلعالمي 

بالجامعة
�شدر قرار معايل مدير جامعة امللك خالد الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل ال�شلمي بتكليف اأ�شتاذ العلوم اللغوية امل�شارك الدكتور مفلح بن زابن 

القحطاين م�شرفا عاما على املركز الإعامي، اإ�شافة اإلى عمله.
اجلدير بالذكر باأن الدكتور  القحطاين، يعمل حاليا وكيا لعمادة 
الإن�شانية للتطوير  العلوم  لكلية  اأن عمل وكيا  العليا، و�شبق  الدرا�شات 
الأكادميي واجلودة ملدة اأربع �شنوات يف اجلامعة، وله العديد من البحوث 
وتقديره  �شكره  املنا�شبة  بهذه  القحطاين  مفلح  الدكتور  وقدم  العلمية؛ 
ملعايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح ال�شلمي على هذه الثقة �شائا 

من اهلل العلي القدير التوفيق وال�شداد.
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نادي كلية العلوم الطبية بخميس مشيط يحتفل باليوم الوطني وبطالبه المستجدين
أقام نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط حفل استقبال الطالب المستجدين وذكرى اليوم الوطني ٨٨ . حضر الحفل وكيل الكلية, الدكتور عبداهلل السبعاني، والدكتور أحمد عسيري ورؤساء 
األقسام ومدير اإلدارة. واستهل الحفل بالسالم الملكي ثم القرآن الكريم، بعد ذلك عقد اللقاء المفتوح بين الوكيل وطالب المستوى الثالث المستجدين ثم تم تقديم عرض مرئي عن اليوم الوطني ٨٨ 

، كما تم تخصيص حائطين للمشاركات، األول حائط إلكتروني على برنامج البادلت وتم إرفاق ملف pdf بمحتوياته وحائط خشبي داخل المسرح؛ بعد ذلك أطلق الطالب 100 بالون هيليوم.
محمد الكعبي

الطالبي  للن�شاط  القلم  ن���ادي  اأق���ام 
ب��ك��ل��ي��ة ال����ع����ل����وم الإن�������ش���ان���ي���ة ح��ف��ا 
ل�شتقبال امل�شتجدين، وبداأ الرنامج 
ب���ا����ش���ت���ق���ب���ال ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
الإن�����ش��ان��ي��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور يحيى 
ال�شريف و�شعادة وكيل الكلية الدكتور 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب�����اأو داه�������س وع�����دد من 
الأ�شاتذة، حيث بداأ الرنامج بعر�س  
والفعاليات  الأن�شطة  جلانب  ق�شر 
التي تقيمها اجلامعة ممثلة يف عمادة 
�شوؤون الطاب والذي �شاهم فيه نادي 
القلم ب�شكل فعال وحث الطاب على 
الن�شمام  اإلى الأن�شطة الطابية يف 

الكلية والذي يقيمها نادي القلم.
ث����م األ����ق����ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�����ش��ان��ي��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور يحيى 
باحلمد  بداأها  حيث  كلمته،  ال�شريف 
وال��ث��ن��اء وال�����ش��اة ع��ل��ى ال��ر���ش��ول ثم 
بالعام  بالتهنئة  ب��داي��ة  فيها  حت���دث 
ال��درا���ش��ي اجل��ام��ع��ي والن�����ش��م��ام اإل��ى 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

الن�شانية.
اأن  الكلية  عميد  �شعادة  واأو���ش��ح 
مرحلة  فيها  انتم  التي  املرحلة  ه��ذه 
ت��غ��رات حري  واأن هناك  ج��دا  مهمة 
ي���درك���ه���ا  اأن  اجل����ام����ع����ي  ب���ال���ط���ال���ب 
اإلى  املختلفة  حياتك  يف  و�شتواجهك 

ح����د ك���ب���ر يف ط���ل���ب ال���ع���ل���م ت��ت��ط��ل��ب 
م��ن��ك ا���ش��ت��ع��دادا خ��ا���ش��ا ف��ي��م��ا يتعلق 
ن�شبة  ه���ن���اك  اإن  ح��ي��ث  ب���احل�������ش���ور، 
واأن   ٪٢٠ وه����ي  ل��ل��ح��رم��ان  ج���دي���دة 
هناك مرحلة الت�شجيل، وهي مرحلة 
اجلامعة،  يف  ف�شل  ب��داي��ة  ك��ل  ت�شبق 
واأنه ا�شتحدث نظام جديد وهو نظام 
هذا  دخ��ول  منك  واملطلوب  »توا�شل« 
لت�شجيل  ف�����ش��ل  ك���ل  ب���داي���ة  ال��ن��ظ��ام 

املقررات وال�شعب.
ب��ع�����س  اإن  »ح���ق���ي���ق���ة  واأ�������ش������اف 
التعامل  يف  �شعوبة  يواجه  زمائكم 
م��ع ه���ذا ال��ن��ظ��ام ي��اأت��ي ب��ع��د اأن يغلق 
ال���ن���ظ���ام ي����ري����د ال��ت�����ش��ج��ي��ل وي���ري���د 
كما  الن�شاط  جانب  وهناك  التغيري. 
عر�س الزماء م�شكورين فلم يو�شح 
الطاب يف  �شوؤون  به عمادة  تقوم  ما 
جمال الأن�شطة التي حتييها اجلامعة 
واأن ك���ل م��ن��ك��م ل��دي��ة م��وه��ب��ة واأن��ت��م 
م��دع��ون ل��ت��ط��وي��ر ه���ذه امل��وه��ب��ة واأن 
اجلامعة لي�شت مرحلة درا�شية فقط؛ 
ن�شميها  اأن  ن�شتطيع  مرحلة  ه��ي  ب��ل 
ت��ك��ام��ل��ي��ة، واأي�������ش���ا اأن����ت����م م���دع���وون 
ل��ا���ش��ت��ف��ادة م���ن م���راف���ق اجل��ام��ع��ة، 
هلل  عملكم  تخل�شوا  اأن  لكم  و�شيتي 
يف  ما  كل  تبذل  واأن  وتعالى  �شبحانه 

و�شعك من اأجل النجاح«.

نادي القلم للنشاط 
الطالبي بالعلوم اإلنسانية 

ينظم حفال للمستجدين
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نفذ قسم النشاط االجتماعي  ومركز ذوي االحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطالب  زيارة لمركز األمير فيصل بن خالد لذوي االحتياجات 
الخاصة التابع إلدارة تعليم عسير. وكان في استقبالهم مدير المركز وأعضاء هيئة التدريس وتم خالل الزيارة االطالع على العرض 
المرئي لذوي االحتياجات الخاصة والتعرف على ما يملكون من قدرات وامكانيات؛ ثم قام المسؤولون عن المركز بتعريف الزوار على 
ما يحتويه المركز من عيادات للصم والبكم والتوحد، وإطالعهم على البرامج التي يتم من خاللها تشخيص حاالت المرضى. وبعد ذلك 
تمت  زيارة المعارض التي تخص المركز والتعرف على الجوائز والميداليات والشهادات التي حاز عليها، كما تم خالل الزيارة مشاهدة 

معارض الرسم والخط العربي واالطالع على الصاالت الرياضية بما تحتويه من مالعب.
محمد الكعبي

»شؤون الطالب« تزور مركز
األمير فيصل بن خالد لذوي االحتياجات الخاصة 

لقاء الطالب المستجدين
بالمجمع األكاديمي 

بالمحالة
بطاب  اخلا�س  التعريفي  اللقاء  الآيل  احلا�شب  علوم  كلية  نظمت 
الكلية بالرامج امل�شرتكة، بح�شور �شعادة عميد كلية علوم احلا�شب 
اللقاء  ت�شمن  كما  الأق�شام.  وروؤ�شاء  قروي  اآل  علي  الدكتور  الآيل 
�شرح  الى  بالإ�شافة  تخ�ش�شاتها.  و�شرح  واأق�شامها  بالكلية  تعريفا 

اللوائح والأنظمة املتعلقة بها. 

حفل استقبال 
المستجدين بكلية 

العلوم الطبية 
التطبيقية بأبها

الطاب  ا�شتقبال  حفل  باأبها،  التطبيقية  الطبية  العلوم  نادي  اأق��ام 
امل�شتجدين. وكان هناك لقاء مفتوح مع عميد الكلية والذي ح�شر 
عنه بالنيابة وكيل الكلية الدكتور ح�شن الب�شري، حيث بداأ احلفل 
ال��ك��رمي.  وم��ن ثم تلى ذل��ك كلمة لرئي�س  امللكي وال��ق��راآن  بال�شام 
مت  كما  ال��ن��ادي،  مقرر  كلمة  ث��م  البطاينة،  ع��روة  الدكتور  الن�شاط 
ومت  مف�شلة،  مبقاطع  اجل��دي��دة  وخطته  ال��ن��ادي  اإجن����ازات  ع��ر���س 
تعريف الطاب امل�شتجدين بتخ�ش�س املخترات الطبية وتخ�ش�س 

ال�شعة الت�شخي�شية وتخ�ش�س العاج الطبيعي.

التوجيه واإلرشاد 
الطالبي ونادي علوم 

الحاسب يحتفيان 
بالطالب المستجدين

ق��ام��ت وح����دة ال��ت��وج��ي��ه والإر�����ش����اد ال��ط��اب��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ن���ادي 
لقاء ترحيبي للطاب  بتنظيم  الآيل  بكلية علوم احلا�شب  احلا�شب 
وح�شور  ق��روي،  اآل  علي  الدكتور  الكلية  عميد  برعاية  امل�شتجدين 
روؤ�شاء الوحدات بالكلية. قدم اللقاء الأ�شتاذ حممد اجلعيد امل�شرف 
الكلية كلمة  �شعادة عميد  األقى  والإر���ش��اد. وقد  التوجيه  على وحدة 
عن  تف�شيليا  �شرحا  الوحدات  روؤ�شاء  قدم  كما  بالطاب.  ترحيبية 
مرافق الكلية ووحداتها ومت �شرح اأهم اللوائح اجلامعية امل�شتحدثة 
مع  للطاب  مفتوح  نقا�س  هنالك  ك��ان  اللقاء  ختام  ويف  للطاب. 

�شعادة عميد الكلية.

محمد الكعبي

والآداب  العلوم  كلية  ن��ادي  من  بتنظيم 
العلوم  كلية  عميد  �شعادة  قام  مبحايل، 
ال���دك���ت���ور  ع�������ش���ر  مب���ح���اي���ل  والآداب 
بجولة على  قايد ع�شري،  اآل  ابراهيم 
ق���اع���ات ال���ط���اب امل�����ش��ت��ج��دي��ن، حت��دث 

عميد علوم وآداب محايل عسير
يلتقي المستجدين في قاعات الدراسة

وم��دى  اجلامعية  احل��ي��اة  ع��ن  خالها 
واإطلع  ال�شابقة،  املراحل  عن  اختافها 
ال����ط����اب امل�����ش��ت��ج��دي��ن ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 
والتخ�ش�شات  الأك���ادمي���ي���ة،  ال�����ش��وؤون 
دور  تبيان  ومت  الدرا�شة،  واآلية  املتاحة، 
ال���وح���دات واخل���دم���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 

تقدمها للطاب.

ك��م��ا ع���رج اآل ق��اي��د ع��ل��ى ���ش��واب��ط 
ال���ت�������ش���ج���ي���ل وال�����ل�����وائ�����ح الك����ادمي����ي����ة 
امل�شاركة  واأهمية  الختبارات  و�شوابط 
ومت  املختلفة،  الطابية  الأن�����ش��ط��ة  يف 
توزيع كتيبات ومطويات تخ�س اللوائح 
اأجاب  باجلامعة، ويف اخلتام  والقوانن 
وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  العميد  �شعادة 

الطاب والتي متحورت حول اخلدمات 
والأن���������ش����ط����ة وال������رام������ج والأن����ظ����م����ة 

واملرافق.
وح�����ش��ر ال���ل���ق���اء روؤ�����ش����اء وح����دات 
التوجيه والإر�شاد، والأن�شطة الطابية، 
واملوهبة والإبداع، والتعلم الإلكرتوين، 

وطالب الن�شاط بالكلية.
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إعالن

مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا.. 
فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

أسبوعية جامعة الملك خالد
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كليات البنات

دورة في إدارة الوقت
في كلية المجتمع بأبها

ليلى الشمراني
عمادة  وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون  باأبها  للبنات  املجتمع  بكلية  ال��ت��ع��اون  ن���ادي  اأق���ام 
�شوؤون الطاب ل�شوؤون الطالبات دورة تدريبية بعنوان »اإدارة الوقت للطالب 
اجلامعي« قدمتها اأ�شتاذة اإدارة الأعمال امل�شاعدة الدكتورة اأجنم اأحمد عثمان 
بح�شور 34 طالبة وذلك �شمن برنامج الذوق العام الذي تنظمه عمادة �شوؤون 

الطاب)جانب الطالبات( وي�شعى لكت�شاف ودعم مهارات الطالبات.
والتي تتمثل يف تعريف مفهوم  الرنامج  اأه��داف  املدربة بعر�س  وب��داأت 
نقاط  على  والتعرف  الوقت،  اإدارة  نظام  عنا�شر  على  والتعرف  الوقت  اإدارة 
القوة وال�شعف التي ترتبط باإدارة الوقت، اكت�شاب مهارات حتديد الأهداف، 
م�شببات  على  والتعرف  والف�شلية،  والأ�شبوعية  اليومية  اجل���داول  وو���ش��ع 

الك�شل والتاأجيل وا�شرتاتيجيات التخل�س منها.
ذاتي  تقييم  عمل  مع  واأنواعه  الوقت  اإدارة  مبفهوم  بالتعريف  قامت  ثم 
من خال طرح املتدربة ل�شوؤال »هل تديرين الوقت اأم الوقت يديرك؟« على 

نف�شها والإجابة عليه.

دورة تثقيفية عن التطوع
بالنادي اإلعالمي

عبير حمود الشهراني
نظم النادي الإعامي التابع لق�شم الإعام والت�شال دورة تثقفية عن التطوع 
وا�شتفاد  الأحمري،  �شارة  املدربة  التطوع« قدمتها  ميادين  »ب�شمة يف  بعنوان 
منها عدد من طالبات ق�شم الإعام والت�شال. وعر�شت املدربة خال الدورة 

اأهمية التطوع ودوافعه وقيمه واأ�شكاله ومعوقاته واأ�ش�شه.
امل�شوؤولية  اإح�شا�س  تعزيز  يف  تكمن  التطوع  اأهمية  اأن  الأحمري  واأك��دت 
اإل���ى ال��رب��ط ب��ن اجل��ه��ود احلكومية  اإ���ش��اف��ة  ل���دى ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب يف املجتمع 

والأهلية والتقدم املجتمعي.
كما اأو�شحت اأن للتطوع مفاهيم عدة ومنها اأن التطوع جمهود قائم على 
اأو  اأو خرة معينة، ويقوم التطوع على رغبة واختيار دون توقع جزاء  مهارة 
التطوعي اللتزام وامل�شوؤولية والإيثار  العمل  اأهم قيم  اأن من  مقابل، وبينت 

وحب امل�شاركة . 

ورشة عمل للتعريف
بوحدة األندية الطالبية

عبير حمود الشهراني
���ش��وؤون ال��ط��اب ور���ش��ة عمل تعريفية ل��وح��دة الأن��دي��ة  نظمت وك��ال��ة ع��م��ادة 
باجلامعة،  البنات  كليات  يف  الأن��دي��ة  ورئي�شات  رائ��دات  ا�شتهدفت  الطابية، 

وتراأ�س الور�شة رئي�س الوحدة الأ�شتاذ رائد القحطاين.
وخدمات  ومهامها  الطابية  الأندية  لوحدة   تعريفا  الور�شة  وتناولت 
الوحدة واآلية التوثيق واآلية الأر�شفة واحل�شابات اخلا�شة بالأندية وطريقة 

التوا�شل مع الوحدة.
و�شرح رئي�س الوحدة اآليات العمل والتقييم يف الأندية اإ�شافة اإلى اآليات 
كما  بالأندية،  اخلا�شة  ال�شلف  �شداد  واإج���راءات  الإعامي  الن�شر  واإج���راءات 
جرى التنويه اإلى عدة اأمور يف اإجراءات النقل للمواد الإعامية ليتم جتنبها 

عند نقل خمرجات الأن�شطة الطابية يف النوادي.
املواد  كل  ون�شر  وتوثيق  باأر�شفة  تقوم  الطابية  الأندية  اأن وحدة  يذكر 
الأق�شام ب�شطر الطاب  النوادي الطابية لكل  باأن�شطة  الإعامية اخلا�شة 
والطالبات، كما تعمل على التوا�شل اخلارجي مع املراكز الإعامية لإر�شال 

املواد اجلاهزة للن�شر. 

كلية األعمال
تحتفل باليوم الوطني

عبير القحطاني
نظم نادي الريادة بكلية الأعمال للبنات باأبها بالتعاون مع وكالة عمادة �شوؤون 

الطاب ل�شوؤون الطالبات احتفال مبنا�شبة الذكرى 88 لتوحيد اململكة.
وتخلل احلفل ن�شب جدارية �شخمة �شطرت فيها من�شوبات الكلية من 
اأع�شاء هيئة التدري�س والطالبات وبقية من�شوبات الكلية كلماتهن التي عرن 

فيها عن م�شاعرهن يف هذا اليوم.
والأخ�شر،  الأبي�س  باللونن  البالونات  الكلية  من�شوبات  اأطلقت  كما  

وقامت الطالبات بعمل لوحة فنية ل�شعار اململكة.
وتخلل احلفل كلمة مل�شاعدة عميد كلية الأعمال الأ�شتاذة �شارة اآل م�شايف  
قالت فيها »نحمد اهلل ون�شكره اأننا ولدنا وتربينا فوق اأطهر بقاع الأر�س، قبلة 
ا�شتقالها ونحن نحتفل  بيوم  العامل حتتفل  دول  اأغلب  وامل�شلمن،  الإ�شام 
بيوم توحيد وعزة وكرامة على مدى 88 عاما من الإجنازات والتطور امل�شتمر«. 

كلية أحد رفيدة
تحتفل باليوم الوطني
وتستقبل المستجدات

فوزيه آل سالم
اأقام نادي �شمو بكلية العلوم والآداب باأحد رفيدة حفا مبنا�شبة ذكرى توحيد 
اململكة  88  بالإ�شافة اإلى ا�شتقبال الطالبات امل�شتجدات حتت عنوان »اأحتفل 
�شلمى  الدكتورة  الكلية  عميدة  اإ�شراف  حتت  وذل��ك  بوطنيتك«  واأفتخر  معنا 

الغرابي.
وابتداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم  تبعه الن�شيد الوطني الذي رافقه 
نر للورود، ثم عر�س فيديو عن خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن 

عبد العزيز، حفظه اهلل.
كما تخلل احلفل اأوبريت بعنوان »من هنا نادى الزمان عبد العزيز، من 
هنا بداأت خطى عبد العزيز«،  ثم مت تقدمي عر�س اإلكرتوين بعنوان كلمات 

للوطن من اإعداد وكيلة الكلية الدكتورة اأ�شماء الفاروق. 
واألقت عميدة الكلية الدكتورة �شلمى الغرابي كلمة بهذه املنا�شبة، مهنئة 
ومباركة فيها الوطن بهذا اليوم، معرة عن �شعادتها مبا حققه الوطن من 
النجاح  لهن  متمنية  امل�شتجدات  بالطالبات  كلمتها  يف  رح��ب��ت  كما  اأجم���اد، 

والفاح والتوفيق ون�شحتهن بعلو الهمة يف الدرا�شة.
ال��ط��الب��ي، وت��ه��ن��ئ��ة باللغة  ال��ن�����ش��اط  ل���رائ���دة  ك��م��ا  تخلل احل��ف��ل  كلمة 
الإجنليزية، وكلمة لرئي�شات الأق�شام الأكادميية، األقتها نيابة عنهن الأ�شتاذة 
للطالبات  واإر�����ش����ادات  ن�شائح  ال��ط��ال��ب��ات  اإح����دى  وق��دم��ت  امل�����ش��ردي،  �شيخة 
امل�شتجدات، كما قدم اأطفال احل�شانة فقرة مبنا�شبة اليوم الوطني؛ واأختتم 

احلفل بكلمة �شكر للحا�شرات، وزيارة للمعر�س امل�شاحب للحفل.
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كليات البنات

علوم وآداب تهامة
تحتفل باليوم الوطني 

احتفلت كلية العلوم والآداب للبنات بفرع اجلامعة يف تهامة الأربعاء املا�شي 
بذكرى توحيد اململكة الثامنة والثمانن حتت �شعار »للمجد والعلياء« وذلك 

يف بهوالكلية بح�شور م�شاعدة عميد الكلية ومن�شوبات الكلية.
وتخلل احلفل العديد من الفقرات، حيث بداأ احلفل بكلمة مل�شاعدة عميد 
الكلية الدكتورة رحمة الأحمر، ك�شفت من خالها عن حر�س ولة الأمر على 

مناء وازدهار الوطن.
فكرة  تر�شخ  فلكورية  ل��وح��ات  ال�شتعرا�شية   ري��ف��ان  ف��رق��ة  ق��دم��ت   ث��م 
اأعمال طالبات  عراقة موروث الوطن، كما تخلل احلفل افتتاح ملعر�س ي�شم 
الكلية من خمتلف الأق�شام والوحدات يف الكلية. واختتم احلفل بتوزيع جوائز 

و�شهادات م�شاركة للحا�شرات مقدمة من الكلية. 

»آداب وعلوم« رجال ألمع
تحتفالن باليوم الوطني 

وبالمستجدات
الطالبات  ل�شتقبال  حفا  اأملع  برجال  واملجتمع  والآداب  العلوم  كليتا  اأقامت 
امل�شتجدات بالتزامن مع الحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانن للمملكة. 
امل�شتجدات  الطالبات  فيها  ح��ّي��ت  الكلية  لعميدة  كلمة  احل��ف��ل  وتخلل 
مو�شحة لهن احلقوق والواجبات، كما قدمت وكيلة الكلية كلمة اأو�شت فيها 

الطالبات بالعمل احليوي واملناف�شة على م�شتوى العامل بالعقول والعلم.
ملا  تقدميية،  وعرو�شا  تعريفية  اأرك��ان��ا  وال��وح��دات  الأق�����ش��ام  قدمت  كما 
�شكرن  كلمة،  الطالبات  وقدمت  متميزة،  تعليمية  الكلية من خدمات  تقدمه 
فيها امللك واململكة على الهتمام باجليل املتعلم وبنه�شة الباد وخر امل�شلمن 

قاطبة، راجن للمملكة ازدهارا وثباتا على املبادئ الإ�شامّية القومية.

كلية المجتمع
تحتفل باليوم الوطني
وتستقبل المستجدات

ليلي الشمراني
اأقام نادي التعاون بكلية املجتمع للبنات باأبها بالتعاون مع وكالة عمادة �شوؤون 
امل�شتجدات  وا�شتقبال   88 الوطني  باليوم  احتفال  الطالبات  ل�شوؤون  الطاب 

وذلك بح�شور اأكر من 5٠٠ طالبة وم�شاركة 5٠ طالبا..
توا�شلت  ثم  الذكر احلكيم،  اآي��ات من  ثم  امللكي  بال�شام  الرنامج  ب��داأ   
كلمة  حمامة،  اأب��و  منرة  الدكتورة  الكلية  عميدة  األقت  حيث  احلفل،  فقرات 

رحبت فيها بالطالبات وخ�شت امل�شتجدات.
واألقت طالبتان كلمة  روؤي��ة ٢٠3٠،  الطالبات كلمة عن  اإح��دى  األقت  كما 
اإحدى الطالبات كلمة عن  األقت  امل��راأة ال�شعودية، كما  باللغة الإجنليزية عن 

اآثار العاقة الإيجابية بن الوطن واملواطن. 
وتخلل احلفل عر�س ن�شيد بعنوان »هذا ملكنا« ب�شوت اإحدى الطالبات، 
كما تخلله عر�س لأب��رز اإجن��ازات الوطن وعر�س لن�شيد بعنوان »اأن��ت ملك«، 

كما تخلله »كفالة يتيم دائمة للجنود يف احلد اجلنوبي«.
احلفل  يف  الن�شائي  الق�شم  يف  ممثلة  اخل�شراء  ع�شر  رابطة  و�شاركت   
اأزرع �شتلة« قدمت من خالها الرابطة عددا  بفقرة بعنوان »من اأجل وطني 

من �شتات اأ�شجار اجلاكرندا والبان�شيانا.
عميدة  برعاية  للحفل  امل�شاحب  املعر�س  تد�شن  مت  احلفل  ختام  ويف 

الكلية ووكليتها وبح�شور اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفات. 

علوم وآداب الخميس
تحتفي بالمستجدات

واليوم الوطني 
رحمة علوي 

م�شيط  بخمي�س  والآداب  العلوم  بكلية  الطالبي  للن�شاط  م�شك  ن��ادي  نظم 
ا�شتقبال  حفل  الطالبات  ل�شوؤون  الطاب  �شوؤون  عمادة  وكالة  مع  بالتعاون 
امل�شتجدات والحتفال باليوم الوطني 88 وذلك يف م�شرح الكلية، يوم الأربعاء 
16 حمرم، وذلك بح�شور عميدة الكلية الدكتورة  �شراء اأبو ملحة، والوكيلة 

الدكتورة �شلطانة ال�شهراين.
 واب��ت��داأ احلفل ب��اآي��ات م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي والن�شيد ال��وط��ن��ي، ث��م كلمة 
وح��دات  اأه��م  من  وتعريفية  ترحيبية  كلمة  تالها  الن�شاط،  ورائ���دة  العميدة 
اجلامعة وهي كل من وحدة �شوؤون الطالبات، وحدة التوجيه والإر�شاد، وحدة 
التعلم الإلكرتوين، وحدة املوهبة والبداع. كما مت  توزيع من�شورات من قبل 

�شوؤون املكتبات ووحدة القيا�س والتقومي.
ثم األقيت بعد ذلك ق�شيدة نبطية عن الوطن ثم كلمة ل�شهداء الوطن، 

ثم قدمت م�شابقات وطنية تتعلق مبناطق اململكة مع تقدمي الهدايا.
وتخلل احلفل عدة اأركان، منها ركن ق�شم اللغة العربية، وق�شم الدرا�شات 
الإ�شامية، وق�شم احلا�شب الآيل، وق�شم اجلودة و�شوؤون الطالبات. كما تخلل 
احلفل »ممر خارجي لتاريخ اململكة« من تنفيذ ق�شم اللغة الإجنليزية، ولوحة 
بعنوان »قلم مواطنة« لت�شجيل امل�شاركات الوطنية مع تعليق كروت الأمنيات 
الوطنية على البالونات واإطاقها بالهواء بعد نهاية الحتفال. واختتم احلفل 

باإلقاء احلا�شرات للن�شيد الوطني.
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اللقاء الطالبي المفتوح مع مدير الجامعة
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متميزون

طالبنا

أمجاد العمري..
أنامل ناعمة تصنع السيارات وتطورها

رناد سرحان

والتميز وحتت  الإب���داع  اإ���ش��رارا منها على 
���ش��ع��ار ال��ك��ف��اح وال��رغ��ب��ة و���ش��غ��ف ال�����ش��ي��ارات 
امل���راأة للمركبات  ق��ي��ادة  ق��رار  وبعد ���ش��دور 
الهند�شة  ط��ال��ب��ة  ت�����ش��ارك  ال�����ش��ع��ودي��ة،  يف 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود اأجم���اد 
تعمل  التي  ال�شيارات  �شناعة  يف  العمري 
بالطاقة ال�شم�شية، وهو م�شروع تقوم عليه 
جامعتها �شنويا وتتعاون فيه جمموعة من 

كليات الهند�شة بجميع فروعها.
»اآفاق« حاورت اأجماد التي نالت املركز 
»ب��رتوم��ن«  الن�شائية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأول 
م��وؤخ��را  امل��م��ل��ك��ة  نظمتها  ال��ت��ي  للكارتينج 

لأول مرة.

ما �صبب دخولك جمال ال�صيارات؟
�شغفي  ه��و  ال�شيارات  جم��ال  دخ��ويل  �شبب 
بحكم  واأي�شاً  بال�شيارات وقيادتها،  القدمي 
تخ�ش�شي وهو الهند�شة امليكانيكية والذي 
ع��ل��ى م�شاريع  ال��ع��م��ل  ك��ث��را يف  ���ش��اع��دين 
���ش��ن��اع��ة ���ش��ي��ارات ���ش��ب��اق، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى 
حتى  لنف�شي  الطريق  اأمهد  اأن  اأردت  اأنني 
ال�شيارات  �شباقات  جم��ال  دخ��ول  اأ�شتطيع 

ك�شائقة.

كيف كانت ردة فعل املجتمع لكونك 
فتاة يف هذا املجال؟

املختلفة،  الفعل  ردات  م��ن  العديد  تلقيت 
ه���ن���اك دائ���م���ا اأ���ش��خ��ا���س ي��ق��وم��ون ب����ردات 
وهناك  جديد،  �شيء  اأي  جت��اه  �شلبية  فعل 
ق��درات  م��ن  ومقللن  حمبطن  اأ���ش��خ��ا���س 
الكثر  ولكن  بالتاأكيد،  عام  ب�شكل  الفتيات 
من النا�س م�شجعن وداعمن وهلل احلمد، 

وهذا ما يهمني.

هل واجهتك �صعوبات
وكيف تعاملت معها؟

كل جمال،  بالطبع يف  ال�شعوبات موجودة 
�����ش����واء ك���ان���ت م����ن ال���ن���ا����س امل��ح��ي��ط��ن اأو 
م���ن ال����ظ����روف، وال���ت���ح���دي احل��ق��ي��ق��ي هو 
مواجهتها، فا ميكن اأن يكون هناك جناح 
بدون �شعوبات وعوائق، وبالن�شبة لعائلتي 
اأوائ���ل الداعمن يل و هلل  ك��ان��وا م��ن  فلقد 
العزيزة  وال��دت��ي  بال�شكر  واأخ�����س  احل��م��د 
من  الكثر  حتملوا  فلقد  الغالية  واأخ��ت��ي 

اأجلي.

كيف تعاملت مع املحبطني؟
فيها  اأتعامل  طريقه  اأف�شل  ه��و  التجاهل 
العنيدة  �شخ�شيتي  وبحكم  املحبطن،  مع 

وح���ب���ي ل���ل���ت���ح���دي���ات، ف����ه����وؤلء امل��ح��ب��ط��ن 
ي�����ش��اه��م��ون يف جن���اح���ي لأن���ه���م ي��دف��ع��وين 
لا�شتمرار والجتهاد اأكر حتى اأثبت لهم 

العك�س.

طموحك يف امل�صتقبل؟
اأط���م���ح يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ب����اأن اأط�����ور ن��ف�����ش��ي يف 
اأك��ون  حتى  وهند�شتها،  ال�شيارات  �شباقات 
وطني  متثيل  واأ�شتطيع  مم��ت��از  مب�شتوى 
نه�شته،  يف  لأ���ش��اه��م  م�شرف  ب�شكل  عاملياً 
اإل��ه��ام لأي فتاة  اأك���ون م�شدر  ب��اأن  واأط��م��ح 
ترى نف�شها يف جمال ال�شيارات، وباإذن اهلل 
ورائ��دات  مبدعات  ال�شعودية  الفتيات  نرى 

يف هذا املجال.

كلمة توجهينها للفتيات؟
اأقول لهن باأنه لي�س هناك �شعور اأمتع من 
وبعد  ه����دف،   لتحقيق  ي���وم  ك��ل  تعي�س  اأن 
حت��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف ت�����ش��ت��م��ر امل��ت��ع��ة ب���اأن 
ت��ق�����ش��ي ب��ق��ي��ة ح��ي��ات��ك يف ع��م��ل م���ا حت��ب��ه، 
بال�شكل  ن�شتغلها  مل  واإذا  ق�شرة  فاحلياة 
ال�شحيح لن ن�شل اإلى �شعور ال�شعادة الذي 
ياأتي بعد كل اإجناز وجناح، ويجب اأن تثبنت 
للمجتمع ولأنف�شكن باأن املراأة ال�شعودية ل 

حدود لطموحاتها وقدراتها.

بطاقة
�شعود. امللك  بجامعة  امليكانيكية  الهند�شة  ق�شم   • طالبة 

مرة. لأول  اململكة  تنظمها  التي  "برتومن" للكارتينج  الن�شائية  البطولة  يف  الأول  املركز  • نالت 
ال�شم�شية. بالطاقة  تعمل  التي  ال�شيارات  �شناعة  يف  • ت�شارك 

القيادة. واأ�شا�شيات  ال�شعودية  يف  املراأة  قيادة  عن  كاملة  دورة  • قدمت 
وبريطانيا. اليابان  يف  بها  و�شاركن  ت�شالنج«  »فولر  �شيارة  �شناعة  يف  الطالبات  من  عدد  مع   • جنحت 

وت�شميمها. ال�شيارات  ب�شيانة  تقوم  حيث  موؤخرا  ال�شيارات  عامل  يف  ا�شمها  • برز 
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متميزون

أرسم بالفحم وقلم الرصاص

أسامة القحطاني:
لم أجد بالجامعة أندية

تدعم موهبتي
موسى القحطاني

بكلية  املحا�شبة  بق�شم  ال��ط��ال��ب  ميتلك 
العلوم الإدارية اأ�شامة عو�س القحطاين  
مواهب متعددة يف الر�شم بالفحم، وبقلم 
املختلفة،  الزيتية  والأل�����وان  ال��ر���ش��ا���س 
ومل��ع��رف��ة ت��ف��ا���ش��ي��ل اأك����ر ع���ن م��وه��ب��ت��ه؛ 
التقته »اآفاق« لروي لها ق�شة جناحه يف 

جمال الفن الت�شكيلي. 

كيف دخلت اإلى هذا املجال؟
هي موهبة منحني اهلل اإياها منذ اأن كنت 
يف ال�شف الثالث البتدائي، وكرت معي 

حتى اأ�شبحت موهوبا يف هذا املجال.

ماهي اجلوائز
التي ح�صلت عليها؟

الأول��ى  اجل��ائ��زة  جائزتن  على  حت�شلت 
ك��ان��ت يف ال�����ش��ف ال��ث��ال��ث الب���ت���دائ���ي يف 
م�����ش��اب��ق��ة م��واه��ب ع�����ش��ر، وق���د ���ش��ارك��ت 
ب��ر���ش��م ب���وت���ري���ه وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى امل��رك��ز 
ال��ث��ال��ث، اجل���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة يف م��ه��رج��ان 

حمافظة احلرجة.

ماهي اأ�صهر الأعمال التي قدمتها؟
الأول���ى  ر�شمتان،  والأف�����ش��ل  الأق���رب يل 
ه��ي ر���ش��م��ة ب���الأل���وان الأك��ل��ري��ك، وك��ان  
ا�شمها غروب ال�شم�س، والر�شمة الأخرى 
هي جدارية وقد عر�شتها يف �شارع الفن 

باأبها يف �شيف ٢٠17.

ممن تلقيت الدعم
ومن هم اأ�صاتذتك

يف هذا املجال؟

اأول، بتوفيق من اهلل ثم بدعم والدي، 
حدي�س،  ح�شن  الأ�شتاذ  اإل��ى  بالإ�شافة 
امل��رك��ز  م��دي��ر  زارب،  ع��و���س  والأ����ش���ت���اذ 
ا�شتفدت منهم  الذي  باملفتاحة،  الثقايف 

جميعا كثرا يف هذا املجال.

ماهي اأنواع الر�صم
التي متار�صها؟

ل اع��ت��م��د ع��ل��ى ن���وع حم���دد م���ن اأن����واع 
ب��ال��ف��ح��م  اأر������ش�����م  اأن����ن����ي  اإل  ال����ر�����ش����م؛ 
وب��ق��ل��م ال��ر���ش��ا���س والأل�������وان ال��زي��ت��ي��ة 

والأكلريك.

هل ي�صتهويك
ر�صم الطبيعية وماهي

الألوان املف�صلة لديك؟
ر���ش��م الطبيعة  اأن���ا م��ن حمبي  ن��ع��م، 

يتعلق  ما  ال�شم�س، وكل  غ��روب  مثل 
ب���ال���ط���ب���ي���ع���ة، وم�����ن الأل����������وان ال��ت��ي 
والأزرق  والأ�شفر،  الأح��م��ر،  اأحبها، 
والأ�شود؛ وهي الألوان املف�شلة لدي 

يف هذا املجال.

هل �صاركت يف اأي من�صط
من منا�صط اجلامعة؟

ب��ح��ث��ت م��ن��ذ ال��ت��ح��اق��ي ب��اجل��ام��ع��ة عن 
الأن��دي��ة ال��ت��ي ت��دع��م ه��ذه امل��وه��ب��ة؛ اإل 
اأن��ن��ي مل اأج��د ذل��ك ومل اأج��د الهتمام 

املطلوب لتنمية موهبتي.

ماهي خطتك امل�صتقبلية؟
مر�شم  ف��ت��ح  امل�شتقبلية،  اخل��ط��ط  م��ن 
خا�س بي باإذن اهلل، وامل�شاهمة يف تعليم 

هذا النوع من الفن.

أماني الدليم:
كنت أنافس زميالتي

للظفر بصعود خشبة 
المسرح

رائدة آل محي
وجوهرة الشهراني

علم  بق�شم  الطالبة  مع  حدث  ما  هذا  الإجن��از،  يبداأ  ال�شغف  ُيوَلد  عندما 
النف�س اأماين �شالح الدليم، التي متيزت بطموحها الاحمدود، و�شغفها يف 
تقدمي العون، وامل�شاعدة لاآخرين، وهي يف عمر �شغركانت ُت�شابق كل من 
يف مرحلتها العمرية اآنذاك، اإلى الوقوف على خ�شبة امل�شرح. »اآفاق« التقتها 

لتك�شف الكثرعن ق�شة جناحها.

النجاح والطموح وبناء قدرات قيادية قطعا تقف وراءه
ق�ص�ص ومواقف، ماذا لديك من ق�ص�ص جناح؟ 

يف املرحلة الثانوية كنت قائدة حلملة »اأنا اأنت« كانت احلملة ُتقدم ن�شائح 
خال الإذاعات املدر�شية ال�شباحية، تهتم باجلانب النف�شي، والجتماعي 
التحقت باجلامعة،  الف�شل الأخر من احلملة حينما  للطالبات، واكملت 

وكانت بقالب جديد.
زاج��ل  لفريق  ان�شممت  اجل��ام��ع��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  م��ن  الثانية  ال�شنة  ويف 
باأبها،  ال�شام الذي ميثل »اخلدمة املجتمعية« يف كلية الرتبية للطالبات 
ومت تر�شيحي لحقا لرئا�شة جلنة الإعام بالفريق، وا�شتمررت يف الرئا�شة 
قائدة  لأ�شبح  ه��ذا،  من�شبي  من  انتقلت  وبعدها  كامل،  درا�شي  ف�شل  ملدة 

الفريق.

كيف كانت بداياتك الأولى يف التمثيل والعمل امل�صرحي؟   
ال��وق��وف على  الإب��ت��دائ��ي، ظهرت رغبتي يف  ال��راب��ع  ال�شف  حينما كنت يف 

خ�شبة امل�شرح، حيث كنت اأُ�شابق زمياتي على اإلقاء الإذاعة املدر�شية. 

ما ن�صيب امل�صرح اجلامعي من م�صاركاتك؟ 
كان يل م�شاركة يف الأوملبياد امل�شرحي لكلية الرتبية، حيث قدمت اأنا و عدد 
من الزميات، م�شاهد متثيلية متنوعة، وكانت تت�شمن عددا من امل�شاهد 
التي متثل عاقات اجتماعية واأح��داث واقعية، وبف�شل من اهلل ا�شتطعنا 
متثيلي  م�شهد  يف  م�شاركتي  اإل��ى  بالإ�شافة  الأول.  امل��رك��ز  على  احل�شول 
بحفل »اأبها عا�شمة ال�شياحة« على م�شرح الكلية العلمية باجلامعة، ومن 
ثم �شاركت يف الأوملبياد الثقايف الرابع لاإلقاء. وبف�شل من اهلل ح�شلنا على 

الدرع الذهبي، وراية الأوملبياد الثقايف الرابع.
 

بجانب ما عرفنا عنك لديك هوايات اأخرى ما هي؟ 
نف�شي  اأرى  والفيديو( ومازلت  العمل يف جمال ت�شميم )ال�شعارات،  بداأت 
جل�شات  وعملت  الح��رتايف،  الت�شوير  جمال  يف  واأي�شا  التعلم،  مرحلة  يف 

ت�شويرعديدة. 

و�صام التميز الذي ح�صلت عليه حكاية يجب اأن تروى
اأخربينا عنه؟ 

خال مرحلتي الثانوية ٌر�شحت جلائزة التميز لوزارة التعليم، وهي عبارة 
عن تر�شيح الطالبة املميزة من قبل قائدة املدر�شة، ومن ثم يتم تر�شيحها 
ملكتب الإ���ش��راف ال��رتب��وي. وه��ن��اك ع��دة م��راح��ل مت��ر بها الطالبة، جلمع 
ال����وزارة. وهلل احلمد  اإجن��ازات��ه��ا، وف��ق معاير م��ق��ررة م��ن  وتوثيق جميع 

ح�شلت على و�شام التميز.

النجاح طريق حمفوف بال�صعوبات ولي�ص معبدا
يف كثري من اأحواله، ما الذي واجه اأماين من حتديات؟ 

اختاف  اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة  احل��ي��اة،  و�شغوطات  ال�شلبية،  النا�س  ان��ت��ق��ادات   
واجهت  اأي�شا  بها.  م��ررت  التي  امل�شكات  من  ج��زءا  كانت  التي  املجتمعات 
املجتمع  نظرة  ب�شبب  هذا  اجلامعي،  لتخ�ش�شي  اختياري  يف  ح��ادا  انتقادا 
�شفو  تعكر  اأن  دون  حياته  يف  واح��دة  خطوة  يخطو  ل  الإن�شان  لكن  عنه، 
جبا  بها  يبني  من  الناجح  الإن�شان  ولكن  �شغرة،  ح�شى  ول��و  خطواته 

لي�شل اإلى القمة. 

ماهي اأهدافك امل�صتقبلية؟ 
ل����دي ط��م��وح يف اإك���م���ال م�����ش��رت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ول����ن اأت���وق���ف ع��ل��ى درج���ة 
التدريبي،  امل��ج��ال  يف  ج��دي��د  ت��وج��ه  ل��دي  اأي�����ش��ا  اهلل.  ب���اإذن  البكالوريو�س 
العامة  املوؤ�ش�شة  من  معتمدة  تدريب  �شهادة  على  ح�شويل  بعد  خ�شو�شا 

للتدريب املهني والتقني.

اأ�صامة القحطاين )ي�صار ال�صورة(
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قيادات أكاديمية

وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي: 
دورنا هو تنمية وتطوير الجوانب المعرفية

أكاديميا
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قيادات أكاديمية

أسامة مشعل
  

اأو�شح وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا 
والبحث العلمي الأ�شتاذ الدكتور �شعد 
»اآف���اق«  اأج��رت��ه معه  العمري يف ح��وار 
اأن م��ه��ام ال��وك��ال��ة ت��ن��ط��وي ب��ال��درج��ة 
الأولى على تطوير اجلوانب املعرفية 
طاب  م��ن  اجلامعة  من�شوبي  لكافة 
واأ�شاتذة، كما حتدث العمري عن عدد 
من اجلوانب الهامة نتطرق اإليها من 

خال هذا احلوار:

حدثنا عن دور وكالة اجلامعة 
للدرا�صات العليا والبحث العلمي؟

يتلخ�س دور وكالة اجلامعة للدرا�شات 
العليا والبحث العلمي يف توفر البيئة 
يف  اجل��ام��ع��ة  ر���ش��ال��ة  لتحقيق  املثالية 
برامج  منظومة  يف  والتميز  ال��ري��ادة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 
وذل����ك ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع، 
الوطنية  التنمية  خل��ط��ط  وحت��ق��ي��ق��اً 
الوطني  التحول  برنامج  على  املبنية 

٢٠٢٠ ، وكذلك روؤية اململكة ٢٠3٠. 

كيف ت�صف ثقافة
البحث العلمي يف اجلامعة؟

البحث  مفاهيم  يف  كبر  تغر  ح��دث 
ويف  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات  يف  العلمي 
اأ�شبحت  ح��ي��ث  ج��ام��ع��ت��ن��ا،  مقدمتها 
اهتماما  ت��ويل  ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات 
ك��ب��را ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��ك��ون��ه اأح���د 
ال��ع��ن��ا���ش��ر الأ����ش���ا����ش���ي���ة يف ال��ت��ط��وي��ر 

والتنمية الوطنية.
 وا�����ش����ت���������ش����ع����ارا م�����ن اجل���ام���ع���ة 
تنمية  يف  ال���وط���ن���ي  دوره������ا  لأه���م���ي���ة 
البحث  دعمت  فقد  املنطقة  وتطوير 
العلمي من خال الرامج والدورات 
املتخ�ش�شة يف تطوير مفاهيم البحث 
ال��ع��ل��م��ي لأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وال��ب��اح��ث��ن؛ وذل����ك مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
روؤية  يحقق  ومبا  الوطنية  التطلعات 
اململكة ٢٠3٠ ، حتى اأ�شبحت املفاهيم 
من�شوبي  ل����دى  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
اجل��ام��ع��ة ل ت��ت��وق��ف ع��ن��د احل�����ش��ول 
ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات ال��رتق��ي��ة؛ ب��ل تعدت 
باأبحاثهم  وامل�شاركة  للم�شاهمة  ذلك 
النوعية يف التنمية الوطنية ال�شاملة.

ماهي املعايري التي تعتمدها 
اجلامعة لختيار املعيدين 

واملحا�صرين؟
ُتويل جامعة امللك خالد اأهمية ق�شوى 
لوظائف املعيدين واملحا�شرين، حيث 
ُتعتر هذه الوظائف اللبنة الأولى يف 
التدري�س  هيئة  ع�شو  اإع���داد  م�شروع 
باجلامعات ال�شعودية، ويخ�شع تعين 
امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���ش��ري��ن يف اجل��ام��ع��ة 

ملعيارين اأ�شا�شين وهمها:
الأك���������ادمي���������ي  الح�������ت�������ي�������اج   •
املطلوبة  العلمية  للتخ�ش�شات 
حتديدها  يتم  وال��ت��ي  باجلامعة 
م��ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  دوري  ب�������ش���ك���ل 

الأق�شام العلمية. 
• ال���ك���ف���اءة ال��ع��ل��م��ي��ة وال�����ش��م��ات 
وال��ت��ي  للمتقدمن  الأك���ادمي���ي���ة 
يتم حتديدها وفق معاير علمية 
ومهنية دقيقة من خال اللجان 

واملجال�س املعنية.
 

ما اأهم احتياجات البنية 
التحتية للبحث العلمي؟

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات  ت��رت��ك��ز 
للبحث العلمي ب�شكل عام على ثاثة 
ع��ن��ا���ش��ر رئ��ي�����ش��ي��ة وه������ي: ال��ع��ن�����ش��ر 
والتجهيزات  املعامل  املوؤهل،  الب�شري 

العملية احلديثة، الدعم املايل.
امل��ل��ك خالد  ج��ام��ع��ة  تعمل  وه��ن��ا 
م���ن خ����ال خ��ط��ت��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الب�شري  العن�شر  تهيئة  على  العامة 
من خال برامج البتعاث والتدريب 
وال����ش���ت���ق���ط���اب ل���ل���ك���ف���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة 

والبحثية املميزة.
توفر  على  اجل��ام��ع��ة  تعمل  كما 
العدد املنا�شب من املعامل البحثية مبا 
وال���ش��رتاط��ات  املقايي�س  م��ع  ي��ت��واف��ق 
بالحتياجات  جتهيزها  م��ع  ال��ع��امل��ي��ة 
بحثية.  م��واد  اأو  اأج��ه��زة  من  املطلوبة 
ك��م��ا ت��دع��م اجل��ام��ع��ة ال��ب��ح��ث العلمي 
امليزانيات  مالياً من خال تخ�شي�س 
البحث  ح��راك  لدعم  ال�شنوية  املالية 

العلمي يف اجلامعة.
 

ما هو دور الوكالة يف دعم 
وحتفيز البحث العلمي

يف اجلامعة؟

ت�شعى وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى حتفيز ودع��م 
خال  م��ن  باجلامعة  العلمي  البحث 
ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ي تقدم 
املمولة  البحثية  ال��رام��ج  م��ن  ع���ددا 
يف  والباحثن  العلمي  البحث  ل��دع��م 

اجلامعة.  
على  ال��وك��ال��ة  يف  العمل  يتم  كما 
حت��ف��ي��ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م���ن خ��ال 
حتفيز  تت�شمن  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
طلبة  وكذلك  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا ب��اجل��ام��ع��ة، حيث 
مدير  معايل  من  موافقة  م��وؤخ��را  مت 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��ق��رتح��ات 
ومنها جوائز التميز البحثي ملن�شوبي 
اجلامعة، وكذلك ربط منح الدرجات 
العلمية ملرحلة املاج�شتر والدكتوراه 

بالن�شر العلمي.
كما يوجد العديد من املقرتحات 
العلمي،  البحث  لتحفيز  امل�شتقبلية 
و����ش���وف ي��ت��م اع��ت��م��اده��ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء 

اللجان املخت�شة من درا�شتها. 

ما هي الكرا�صي العلمية
وما اأهميتها يف دعم احلراك 

العلمي والبحثي باجلامعة؟
الكر�شي العلمي هو عبارة عن برنامج 
يهدف  اجلامعة  يف  اأكادميي  اأو  بحثي 
لإث�����راء امل��ع��رف��ة الإن�����ش��ان��ي��ة وت��ط��وي��ر 
الفكر وخدمة ق�شايا التنمية املحلية، 
وي��ت��م مت��وي��ل ال��ك��ر���ش��ي ال��ع��ل��م��ي عن 
موؤقتة  اأو  دائمة  نقدية  منحة  طريق 
�شركة  اأو  موؤ�ش�شة  اأو  ف��رد  بها  يترع 
عليه  وي�شرف  اعتبارية،  �شخ�شية  اأو 
امل�شهود لهم  املخت�شن  الأ�شاتذة  اأحد 
جم��ال  يف  واخل����رة  ال��ع��ل��م��ي  بالتميز 

اخت�شا�س الكر�شي.
العلمية  الكرا�شي  اأهمية  وتكمن 
يف حتقيق �شراكة فعالة بن اجلامعة 
وبن خمتلف قطاعات املجتمع ، حيث 
مي��ك��ن م���ن خ��ال��ه��ا ال����ش���ت���ف���ادة من 
للعلماء  والبحثية  العلمية  اخل���رات 
وال���ب���اح���ث���ن امل���ت���م���ي���زي���ن يف ت��ط��وي��ر 
تخ�ش�شهم  والعلوم يف جمال  املعارف 
بحوثهم  نتائج  تطبيق  على  والعمل   ،
ودرا�شاتهم يف حل امل�شاكل اأو التطوير 

اأو التنمية املجتمعية. 

 وان��ط��اق��ا م���ن ح��ر���س جامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ال��ن�����ش��اط��ات 
لل�شبل  امل��ت��م��ي��زة، ودع��م��اً  الأك��ادمي��ي��ة 
اأع���دت  ف��ق��د  ل��ه��ا،  وال��و���ش��ائ��ل املحققة 
العلمية يف  الكرا�شي  اجلامعة «لئحة 
املوافقة  ومت��ت  خ��ال��د«،  امل��ل��ك  جامعة 

عليها من جمل�س اجلامعة.
اإح��دى  العلمية  الكرا�شي  ولكون 
والتي  املتميزة،  الأكادميية  الن�شاطات 
ت���اأخ���ذ ب��ه��ا اجل���ام���ع���ات امل���رم���وق���ة يف 
العامل، فقد اأُوكلت هذه املهمة لعمادة 

البحث العلمي باجلامعة.
ك��م��ا اح��ت�����ش��ن��ت اجل���ام���ع���ة ع���ددا 
البداية  وكانت  البحثية  الكرا�شي  من 
ك��ر���ش��ي امل���غ���ف���ور ل���ه امل���ل���ك خ���ال���د بن 
 ،14٢7 ع��ام  تاأ�ش�س  ال���ذي  عبدالعزيز 
وكر�شي �شاحب ال�شمو الأمر في�شل 
وابتكارات  اإب��داع��ات  لرعاية  خالد  بن 
1434ه  عام  تاأ�شي�شه  مت  الذي  ال�شباب 
لاإعام  اجلزيرة  �شحيفة  وكر�شي   ،

ال�شعودي.
ك���م���ا ق����د ت���ق���دم ل��ل��ج��ام��ع��ة ع���دد 
م��ن اجل��ه��ات والأف�����راد بطلب رع��اي��ة 
كرا�شي علمية متخ�ش�شة مثل كر�شي 
اأب��ح��اث  ك��ر���ش��ي  املجتمعية،  ال�����ش��راك��ة 
الطاءات والدهانات ، كر�شي لأبحاث 
���ش��اب��ك ، ك��ر���ش��ي الأم�����ر ���ش��ل��م��ان بن 
وح�شارة  ت��اري��خ  ل��درا���ش��ة  عبدالعزيز 

جنوبي اجلزيرة العربية. 

ماذا قدمت الوكالة
يف رفع الت�صنيف العاملي

جلامعة امللك خالد؟
اجلهات  م��ع  بالتكامل  الوكالة  تعمل 
الأخرى يف اجلامعة على رفع ت�شنيف 
اجل��ام��ع��ة ع���امل���ي���اً، م���ن خ����ال ال��ع��م��ل 
عاملياً  املعتمدة  امل��ع��اي��ر  حتقيق  على 
لت�شنيف اجلامعات. حيث متت درا�شة 
الت�شنيفات  تعتمدها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ر 

العاملية ومنها: 
• ت�شنيف �شنغهاي

 Shanghai Jiao Tong
 Ranking

• ت�شنيف ويبومرتك�س
Web metrics Ranking

• ت�شنيف كيو اإ�س
QS Ranking

• ت�شنيف جملة التاميز
للتعليم العايل

Times HE Ranking
 حيث ت�شعى الوكالة جاهدة على 
حت��ق��ي��ق ج��م��ي��ع امل��ع��اي��ر ال��ت��ي تخ�س 
ال���وك���ال���ة وم��ن��ه��ا زي������ادة ع����دد ال��ن�����ش��ر 
العلمي امل�شنف ، زيادة خريجي برامج 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا وذل�����ك ب��ال��ت��و���ش��ع 
والزيادة  املقبولن  عدد  يف  امل�شتقبلي 
العليا  الدرا�شات  برامج  عدد  اأي�شا يف 

يف اجلامعة.
ك��م��ا ت�����ش��ع��ى ال��وك��ال��ة اإل����ى زي���ادة 
م��داخ��ي��ل اجل��ام��ع��ة م��ن خ���ال ن��واجت 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث ي��ع��ت��ر من 
اأه�����������داف اخل����ط����ة ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
الهامة  املعاير  من  وكذلك  للجامعة 
ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا م��ع��اي��ر ال��ت�����ش��ن��ي��ف 

العاملي.
   

ما هو دور وكالة اجلامعة 
للدرا�صات العليا والبحث العلمي 

يف دعم التنمية امل�صتدامة 
مبنطقة ع�صري؟

ت��ع��م��ل ال����وك����ال����ة م����ن خ�����ال دوره�����ا 
املركزي يف اجلامعة على دعم التنمية 
امل�شتدامة مبنطقة ع�شر، وذلك من 
خال دعم البحوث والدرا�شات املعنية 
مبنطقة  والتنمية  التطوير  بق�شايا 

ع�شر.
كما ت�شاهم الوكالة اأي�شا يف دعم 
ع�شر،  منطقة  يف  امل�شتدامة  التنمية 
اإقامة الور�س واملحا�شرات  من خال 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، وال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ت��ن��اول 

ق�شايا التنمية امل�شتدامة باملنطقة.
ك���م���ا ي���رت���ب���ط ب���ال���وك���ال���ة م��رك��ز 
خم����ت���������س ب������ال������درا�������ش������ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وال�����ش��ي��اح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر، وه��و 
م����رك����ز الأم��������ر ����ش���ل���ط���ان ل��ل��ب��ح��وث 
وال����درا�����ش����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
املخت�شن  ع��دد من  به  وال��ذي يوجد 
وال��ب��اح��ث��ن امل��ع��ن��ي��ن ب��درا���ش��ة جميع 
وال�شياحية مبنطقة  البيئية  الق�شايا 
والتو�شيات  املقرتحات  وو�شع  ع�شر 

لتطويرها.
 

وماذا عن دعم الوكالة
للجانب املعريف مبنطقة ع�صري؟

ت��ع��م��ل ال���وك���ال���ة ع��ل��ى دع����م امل��ع��رف��ة 
تطوير  خ���ال  م��ن  ع�شر  مبنطقة 
وا������ش�����ت�����ح�����داث ع��������دد م������ن ب����رام����ج 
حيث  ب��اجل��ام��ع��ة؛  العليا  ال��درا���ش��ات 
ال��درا���ش��ات العليا  ب��رام��ج  و�شل ع��دد 
برنامج   )44( اإل��ى  باجلامعة  حالياً 
للماج�شتر والدكتوراه والتي ت�شم 

حوايل )٢٠14( طالب وطالبة.
حالياً  الوكالة  اأي�شا  تعمل  كما 
وذلك بالتن�شيق مع عمادة الدرا�شات 
العليا والكليات الأكادميية باجلامعة 
ع��ل��ى ا����ش���ت���ح���داث ع����دد م���ن ب��رام��ج 
العليا والتي تخدم وتلبي  الدرا�شات 
منطقة  اأبناء  واحتياجات  متطلبات 

ع�شر.
ك��م��ا ت�����ش��ارك ال���وك���ال���ة يف دع��م 
ع�شر  مبنطقة  املجتمعية  امل��ع��رف��ة 
من خال عمل الدرا�شات والبحوث 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة وال���ت���ي ت��ت��ن��اول جميع 
ع�شر  مبنطقة  املجتمعية  الق�شايا 
مب���ن���ظ���ور ع���ل���م���ي وال�����رف�����ع ب��ن��ت��ائ��ج 
للجهات  ال��درا���ش��ات  تلك  وتو�شيات 
اجل��ه��ات  ع��ل��ى  لتعميمها  امل��خ��ت�����ش��ة 

امل�شتفيدة.
   

 كلمة اأخرية؟
ع���ن نف�شي  اأ���ش��ال��ة  يف اخل���ت���ام، 
وك��ال��ة  من�شوبي  جميع  ع��ن  ون��ي��اب��ة 
والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 
العلمي نتقدم ببالغ ال�شكر والتقدير 
مل���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ش���ت���اذ 
ال�شلمي  الدكتور فالح بن رجاء اهلل 
ع��ل��ى م��ا اأوله وي��ول��ي��ه م��ن اه��ت��م��ام 
الدرا�شات  لدعم  م�شتمرة  ومتابعة 
اجلامعة،  يف  العلمي  والبحث  العليا 
وال���ت���ي ���ش��ه��دت ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة خ��ال 

فرتة رئا�شته للجامعة.
ك���م���ا اأ�����ش����ك����ر ج���م���ي���ع ال����زم����اء 
للدرا�شات  اجلامعة  وكالة  من�شوبي 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وك��ذل��ك 
ال����زم����اء م��ن�����ش��وب��ي ال��ك��ل��ي��ات على 
م����ا ق����دم����وه وي���ق���دم���ون���ه م����ن ع��م��ل 
العليا  ال���درا����ش���ات  ل��ت��ط��وي��ر  مم��ي��ز  
ثمرته  ك��ان  وال��ذي  العلمي  والبحث 
ت���ق���دم اجل���ام���ع���ة ع��امل��ي��ا وحم��ل��ي��ا يف 
الت�شنيفات العاملية املخت�شة بتقييم 

اجلامعات.

األستاذ الدكتور سعد العمري:
ندعم التنمية المستدامة

بمنطقة عسير من خالل دعم
البحوث والدراسات المعنية

بقضايا التطوير والتنمية
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حوارات

وكيل عمادة شؤون الطالب:
اختياري لتخصص لغة الضاد تم بناء

على رغبة شخصية
رناد بهران

حب  م��ع  ال��ع��رب��ي  الأدب  مي��ت��زج  عندما 
و���ش��غ��ف ال�����ِش��ع��ر ي��ن��ت��ج ب��ح��ر م���ن العلم 
من  واأن����واٌع  العربية  اللغة  يف  وامل��ع��رف��ة 
ال�����ش��اح��رة،  وال��ك��ل��م��ات  ال��راق��ي  التعبر 
هكذا كان الدكتور عبدالرحمن البارقي 
باجلامعة  الطاب  �شوؤون  عمادة  وكيل 
يف احل�����وار ال����ذي اأج���رت���ه م��ع��ه »اآف�����اق« 
فعرفنا اأن لغة ال�شاد فخر واعتزاز له، 
باأنها  اإميانا  جاءها طوعا واختيارا؛ بل 

مدخله للعطاء والإبداع.

اأي درب �صلكت يف لغة ال�صاد؟ 
بكالوريو�س  ه��ي:  العلمية  م��وؤه��ات��ي 
اللغة العربية واآدابها من جامعة امللك 
خ��ال��د ب��ت��ق��دي��ر ج��ي��د ج���دا م��ع مرتبة 
العربية  ال��ل��غ��ة  وم��اج�����ش��ت��ر  ال�����ش��رف، 
بتقدير  القرى  اأم  واآداب��ه��ا من جامعة 
مم���ت���از، وك���ان���ت ر���ش��ال��ت��ي »ال���ن���ح���و يف 
د. عياد  اأ.  باإ�شراف  ال��واح��دي«  و�شيط 
بن عيد الثبيتي، ودكتوراه الفل�شفة يف 
اللغة العربية واآدابها من جامعة امللك 
�شعود، وكانت الر�شالة بعنوان »طبيعة 
ال��ع��رب��ي��ة..درا���ش��ة حتليلية  احل���دث يف 
ف��ال��ح بن  د.  اأ.  ب��اإ���ش��راف  ال��ن�����ش��ق«،  يف 
الدقيق  وتخ�ش�شي  العجمي،  �شبيب 

»الل�شانيات«.

هل كان اختيارك للتخ�ص�ص رغبة 
�صخ�صية اأم لأ�صباب اأخرى؟

ال�شخ�شية؛  رغبتي  على  بناء  ك��ان  نعم 
وك���ن���ت خ���ري���ج ث���ان���وي���ة ع��ل��م��ي��ة، وك����ان 
ي�شعني اأن األتحق باأي ق�شم يف اجلامعة 
وفًقا لتقديري املرتفع يف الثانوية، لكن 
حبي للغة العربية وحقولها املختلفة هو 
اإل��ى ه��ذا الق�شم حتديدا  اأخ���ذين  ال��ذي 

دون غره رغم �شعة اخليارات اآنذاك.

 هل حبك للغة العربية
كان الدافع الوحيد

لدخولك هذا املجال؟ 
ل��ل��غ��ة العربية  اأ���ش��ل��ف��ت ك���ان ح��ب��ي  ك��م��ا 
ولذلك  الوحيد،  ال��داف��ع  ه��و  بحقولها 
اآخ��ر، وال�شطر  اأّي ق�شم  اإل��ى  اأت��ق��دم  مل 
الثاين من �شوؤالك يذكرين مبا دار مع 
جلنة املقابلة ال�شخ�شية، حيث نظروا يف 
درجاتي  على  واطلعوا  الثانوية،  وثيقة 
الريا�شيات  وبخا�شة  العلمية  امل��واد  يف 
والفيزياء، واقرتحوا اأن اأختار تخ�ش�شا 
اخرتت  »اأن��ا  لهم  فقلت  منا�شبا،  علميا 
ه��ذا الق�شم لأن��ن��ي اأب��ح��ث ع��ن الإب���داع، 
قد اأجنح يف بقية التخ�ش�شات لكني ل 

اأ�شمن اأن اأكون مبدعا فيها!«.
التي  الفكرة  ه��ذه  على  وتاأ�شي�شا   
ج��زئ��ي،  ب�شكل  ول���و  ب��ه��ا  اأوؤم�����ن  اأزال  ل 
واملن�شجم  لتخ�ش�شه  املحب  فالطالب 
لأن��ه ل  اهلل مبدعا؛  ب���اإذن  �شيكون  معه 
يذاكر لينجح ول ليحقق درجات عالية 

وح�����ش��ب، واإمن�����ا ي���ق���راأ وي��ث��اب��ر ل��ي��ب��دع، 
يعرت�س  فلن  الفكرة  ه��ذه  �شحت  واإذا 
خ��ارج��ي��ة مبعناها؛  م��ع��وق��ات  ال��ط��ال��ب 
وفق  ولي�س  بالأ�شا�س  ذات��ي  الدافع  لأن 

ا�شرتاطات اأو اإكراهات خارجية.

درا�صة اللغة العربية هل لعبت 
دورا يف تنمية قدراتك الأدبية 

والثقافية وهواياتك الذاتية؟
لأك����ن ���ش��ري��ح��ا اأن اله��ت��م��ام ب��ه��واي��ات 
اأو  الفنية  اأو  الأدبية  اجلامعي  الطالب 
الثقافية على وجه العموم مل يكن كما 
هو اليوم، وتكاد تنح�شر الأن�شطة اآنذاك 
يف »اجلوالة«، ومل تكن ت�شتهويني، ومل 
اجلامعة،  يف  وج��ودي  طيلة  بها  األتحق 
لكني كنت اأقتطع من وقتي وقتا خا�شا 
ون��را،  �شعرا  الكتابة  فيه  اأم��ار���س  ب��ي 
والق�شة  املقالة  م�شتوى  على  وحتديدا 
فينة  ب��ن  امل��ج��ات  واأرا���ش��ل  الق�شرة، 
واأخ������رى، وع��ل��ى اأي����ة ح���ال ف��امل��ف��رت���س 
للدرا�شة  داع��م��ة  تكون  اأن  الأن�شطة  يف 

ومكملة لها.

موقعك الوظيفي ميكنك
من املقارنة بني واقع

الدرا�صة �صابقا وما هو كائن اليوم، 
كيف ترى ذلك؟

اإذا كان املق�شود على م�شتوى التقنيات، 
ف��ه��ن��اك ف����رق ه��ائ��ل ل�����ش��ال��ح ال���راه���ن، 
وقلم«،  »�شبورة  اأمامنا  كان  ما  فاأق�شى 
على  احل�����ش��ول  م�شتوى  على  ك��ان  واإن 
ل�شالح  اأي�شا  �شا�شع  فالفرق  املعلومة 
ال����راه����ن، ف��ق��د ك��ن��ا من�����ش��ي ال�����ش��اع��ات 
للجامعة،  امل��رك��زي��ة  املكتبة  يف  ال��ط��وال 
وم��ك��ت��ب��ة ال����ن����ادي الأدب���������ي، وامل��ك��ت��ب��ات 
العامة، وما تي�شر من املكتبات اخلا�شة 
للبحث عن معلومة �شغرة، وقد ميتد 
البحث اأ�شابيع ورمبا اأ�شهرا، وقد ننجح 

ورمبا لننجح!
ويف الوقت الراهن �شار هذا الأمر 
الرامج  يكون من خال  ما  اأي�شر  من 
وال���ذخ���ائ���ر ال��ت��ي ي��زخ��ر ب��ه��ا ال��ف�����ش��اء، 
اأم��ام  ال��راه��ن  ول��ذل��ك مل يعد التحدي 
ال����ط����اب ه����و حت�����دي ال����و�����ش����ول اإل����ى 
امل��ع��ل��وم��ة، ف��ق��د ي�����ش��ل��ون اإل��ي��ه��ا اأ���ش��رع 
م��ن اأ���ش��ت��اذه��م، ول��ك��ن ال��ت��ح��دي يكمن 
وتوظيفها  امل��ع��ل��وم��ة،  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  يف 
الطالب  ب�شخ�شية  يليق  م��ب��دع  ب�شكل 

وا�شتقاله الفكري.

هل العالقة بني الطالب والأ�صتاذ 
لها اأثر على التح�صيل بالن�صبة 

للطالب والأداء بالن�صبة لالأ�صتاذ؟
ال��ع��اق��ة ب��ن ال��ط��ال��ب واأ���ش��ت��اذه تبنى 
من الطرفن معا، ولكن بحكم وظيفة 
يكون هو من  اأن  منه  فاملنتظر  الأ�شتاذ 
ي��ب��ادر وي��دي��ر ه���ذه ال��ع��اق��ة، ال��ط��ال��ب 
بحكم  ط��ال��ب��ا  ي���ك���ون  اأن  ق��ب��ل  اإن�������ش���ان 

الدرا�شة.
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حوارات
اأن ي��ك��ون  اإن�������ش���ان ق��ب��ل  والأ����ش���ت���اذ 
اأ�����ش����ت����اذا ب��ح��ك��م ال���وظ���ي���ف���ة، وم�����ن ث��م 
العاقات  دائ��رة  تقع �شمن  فعاقتهما 
الإن�شانية، الحرتام والتقدير والتكافوؤ 
م��وج��ودا  ي��ك��ون  اأن  يفرت�س  الإن�����ش��اين 
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن م�����ش��ت��وى ال��ط��ال��ب 
ال����درا�����ش����ي، ف��ل��ل��م��ت��ف��وق وامل���خ���ف���ق ذات 

الحرتام والتقدير.
وم���ن واج���ب���ي ك��اأ���ش��ت��اذ اأن اح���رتم  
ا�شتقالهم  واحرتم  واأقدرهم،  اجلميع 
اأف��رت���س  واأل  واخ��ت��ي��ارات��ه��م  ال��ف��ك��ري 
اأقوله  ما  واأن  ال�شواب،  هو  اأراه  ما  اأن 
الطالب  ُن�شعر  اأن  واأرى  ال�شحيح،  هو 
ب��ا���ش��ت��م��رار ب���اأن���ه ���ش��ري��ك يف ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية، واأنه ع�شو يف منظومة، فا 
ول  �شحيحة،  اأول«  »ال��ط��ال��ب  م��ق��ول��ة 

»الأ�شتاذ اأول«�شحيحة كذلك.
اجل���م���ي���ع ي��ع��م��ل يف م���ن���ظ���وم���ة ل 
ب����اأدواره����م  اإل  ت�����ش��ت��ق��ي��م ع��ل��ى وج��ه��ه��ا 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ج��م��ي��ع��ا؛ ول���ذل���ك م���ن حق 
اخ��ت��ي��ار  اأ����ش���رك���ه يف  اأن  ع���ل���ّي  ال��ط��ال��ب 

الطريقة التعليمية التي تنا�شبه.
ف�����الأ������ش�����ت�����اذ مي���ت���ل���ك ع���������ددا م��ن 
ل��ك��ن ب�شكل  ك��ل��ه��ا جم���دي���ة  ال���ط���رائ���ق 
ن�����ش��ب��ي، وم����ن اخل��ط��ل يف ت�����ش��وري اأن 
بها  تعلمنا  التي  الطريقة  اأن  نفرت�س 
ه��ي الأجن�����ع، ون��ف��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى طابنا 
دون اعتبار للمتغرات املتواترة مبعدل 
نفيد  اأن  علينا  ول��ذل��ك  ك��ب��ر،  ت�����ش��ارع 
م��ن ط��اب��ن��ا يف ه���ذا ال��ن��ح��و ك��م��ا اأن��ه��م 

ي�شتفيدون منا.

هل حققت ما تطمح اإليه
يف الدرا�صة؟ وهل هناك اأحالم

مل تتحقق بعد؟ 
مت��ام��ا ك��م��ا ي��ح��ت��اج اجل�����ش��م اإل����ى جت��دد 
نحتاج  ب��ه��ا  اإل  يعي�س  ل  ال��ت��ي  خ��اي��اه 
كل  م��ع  واأح��ام��ن��ا،  طموحاتنا  لتجدد 
م��رح��ل��ة ن�����ش��ل اإل��ي��ه��ا ت��ول��د ط��م��وح��ات 
ج��دي��دة، واأح����ام ج��دي��دة، وي��ظ��ل ه��ذا 

وكدنا ووكدها!
وب���ال���ق���در ال�����ذي ن���ح���اول ف��ي��ه اأن 
نكت�شف مناطق  نو�شع مناطق معرفتنا 
م�شاحات جديدة جلهلنا مل نكن نفطن 
مناطق  اإ�شاءة  يف  ن�شتمر  وهكذا  اإليها! 
تف�شي بنا اإلى م�شاحات جهل جديدة يف 
داأب ميكن اأن اأطلق عليه �شغف املعرفة.

ما هي ال�صعوبات العلمية
اأو العملية التي واجهتها؟ 

اأمورنا من م�شاعب،  اأم��ر من   ليخلو 
و���ش��ت��ظ��ل ط��م��وح��ات��ن��ا اأك����ر مم��ا متدنا 
ب���ه اإم��ك��ان��ات��ن��ا و���ش��ن��ع��د ه����ذا ن���وًع���ا من 
واجهته  من  لكل  ون�شيحتي  امل�شاعب، 
اأن يحاول  اأو اعرت�شته م�شكلة  �شعوبة 

اأن يغر منظوره لها، فينظر اإليها من 
اأب��ع��د، فكل  اأم��اك��ن  زواي���ا متعددة وم��ن 
م�شكلة تقريًبا حتمل �شيًئا من مفاتيح 
امل�شكلة  يف  ن��رك��ز  غالًبا  لكننا  حلولها، 

ذاتها ونغفل عن البحث عن املفاتيح.

النجاح والإبداع يف جمال العمل 
يحتاج �صروطا ومقت�صيات مهمة، 

ما هي يف نظركم؟
يف ت�شوري امل�شاألة ل تخ�شع للتمرحل، 
يعدو  ما  فكل  بنف�شه  الإن�شان  اآم��ن  اإذا 
كل  ب��ه��ا  ي��ح��ق��ق  وت��ق��ن��ي��ات  اأدوات  ذل���ك 
م���ا ي�����ش��ب��و اإل���ي���ه ب���ع���ون اهلل، ال��ف��ر���س 
زم��ن من  تكن يف  اليوم متاحة كما مل 
اإب��داع��ا يف  اآن�����س م��ن نف�شه  ق��ب��ل، فمن 
يعنى  اأن  عليه  احل��ق��ول  م��ن  ح��ق��ل  اأي 
اأول  بذاته  وي�شقلها  ويطورها  بنف�شه 
م��ن خ��ال ال����دورات وال��ت��دري��ب��ات التي 
�شارت جمانية يف غالبها ومتاحة على 

الإنرتنت.
له  ي��ف��ط��ن  اأن  ي��ن��ت��ظ��ر  األ  وع��ل��ي��ه 
ب��ي��ده، فهذا  وي��اأخ��ذ  اأح��د ليحدب عليه 
الأم���ر ق��د ي��ك��ون ورمب���ا ل ي��ك��ون، عليه 
اله��ت��م��ام،  ي�����ش��اط��ره  م��ن  ي�شت�شر  اأن 
لكن هذا ليعني اأن يظل منتظرا حتى 
ياأتي ذلك امل�شت�شار بل يبادر ويعمل على 
نف�شه؛ فاملبدع الذي لن ي�شنع نف�شه لن 

ي�شنعه اأحد!

ما ال�صعوبات التي تواجهك
من خالل موقعك الوظيفي؟

ل �شعوبة يف التعامل مع الطاب فهم 
اإل��ى م�شتوى  الأم��ر يركنون  مهما يكن 
والقدرة على احلوار،  الوعي،  جيد من 
ل  فهي  العمل  باإ�شكالت  يتعلق  ما  اأم��ا 
ت��خ��رج ع��ن ج��دل��ي��ة ال��ط��م��وح وامل��م��ك��ن، 
والتمرحل  اجليد،  التخطيط  مع  لكن 
يف حت��ق��ي��ق الأه������داف ���ش��ن��ت��ق��دم ب��اجت��اه 

الأف�شل الذي نتمناه.

د.البارقي ممن اأجنبتهم
هذه الأر�ص الطيبة، اإ�صاءات 

حول الن�صاأة والدرا�صة؟
يف  ول��دت  البارقي،  ح�شن  عبدالرحمن 
بارق، وحتديدا قرية »ُثعيِّب« عام 1967، 
وثعيب قرية جميلة حاملة تن�شدل واديا 
�شوء،  م��ن  ك�شال  جبلن  ب��ن  اأخ�شر 
الدخول  قبل  والكتابة  ال��ق��راءة  عرفت 
ك��ان  ال���ذي  ال��ف�����ش��ول  ب��داف��ع  للمدر�شة 
املذاكرة  اأخ��وّي  م�شاطرة  على  يحملني 
بابتدائية  والتحقت  ال��واج��ب��ات،  وح��ل 
�شهيب بن �شنان ب�شعبان، حيث در�شت 
امل���رح���ل���ة الب���ت���دائ���ي���ة. اأم�����ا امل��ت��و���ش��ط��ة 
وثانوية  متو�شطة  يف  فكانت  والثانوية 
ال��ت��ح��ق��ت بجامعة  ث���م  ب�����ارق)اآن�����ذاك(' 
الإم���ام  حممد ب��ن �شعود ف��رع اجلنوب 
بق�شم اللغة العربية، وكانت دفعتنا اأول 
دفعة تتخرج مب�شمى جامعة امللك خالد 

عام14٢٠.
التعليم  يف  ت��خ��رج��ي  ب��ع��د  ع��م��ل��ت 
بق�شم  التحقت  ث��م  ع��ام��ن،  مل���دة  ال��ع��ام 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
لدرا�شة  القرى  اأم  بجامعة  ثم  معيدا، 
امل��اج�����ش��ت��ر، ث���م ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �شعود 

لدرا�شة الدكتوراه.
وق��د اأجن���زت ع���ددا م��ن ال��درا���ش��ات 
و�شدر  والأب��ح��اث يف جمال تخ�ش�شي، 
يل موؤلف بعنوان »طبيعة معنى احلدث 
يف ال���ع���رب���ي���ة«، وه����و يف اأ����ش���ل���ه ر���ش��ال��ة 

الدكتوراه.

يف خامتة هذا اللقاء
ماذا تود اأن تقول؟

اآم��ل  ال���ذي  اللقاء  ه��ذا  على  لكم  �شكرا 
يبعث  اأو  جوابا،  يقدم  ما  فيه  يكون  اأن 

�شوؤال، اأو يثر فكرة.

أسامة مشعل

امل�شارك  احلديث  والنقد  الأدب  اأ�شتاذ  بن 
العلوم  بكلية  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  بق�شم 
اأبو  اإبراهيم  الدكتور  باجلامعة،  الإن�شانية 
طالب يف حواره مع »اآفاق« اأن لغتنا العربية 
وهي  والإن�����ش��ان��ي��ة،  احل�شارية  هويتنا  ه��ي 
وح��ا���ش��رن��ا  ما�شينا  ي�����ش��م  ال����ذي  ال���وج���ود 
بها  الن�شىء  اهتمام  اإلى  داعيا  وم�شتقبلنا، 
َج��م��اًل،  ال��ع��امل  يف  اللغات  اأك��ر  باعتبارها 
����ه����ا ق���واع���َد  وم����ن اأك��م��ل��ه��ا ب���ن���اًء، وم����ن اأدقِّ

و�شبًطا وان�شباًطا.

حدثنا عن حياتك
العلمية باخت�صار؟ 

اأ�شتاذ الأدب والنقد احلديث امل�شارك بق�شم 
اللغة العربية واآدابها كلية العلوم الإن�شانية 
اللغة العربية  باجلامعة، تخرجت يف ق�شم 
��ة يف  واآداب����ه����ا ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، ث���م م��ق��ا���شّ
واملاج�شتر  �شنعاء،  جامعة  الآداب،  كلية 
والدكتوراه يف كلية الآداب جامعة القاهرة.

نريد تعريفا موجزا
باأهمية وموقع لغتنا العربية؟ 

ل��غ��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ه���ي ه��وي��ت��ن��ا احل�����ش��اري��ة 
والإن�����ش��ان��ي��ة، وه����ي ال���وج���ود ال����ذي ي�شم 
فاللغة  وم�شتقبلنا،  وح��ا���ش��رن��ا  م��ا���ش��ي��ن��ا 
اإن�شاين  ات�شال  قناة  اأو  لي�شت جمرد رموز 
اأكر من ذلك، فهي وعاء  فح�شب، ولكنها 
احل��ي��اة، واآف����اق ال��ت��ف��ك��ر، وع����وامل اخل��ي��ال 
وامل�����ش��اع��ر، واأ���ش��ل��وب ال��ت��وا���ش��ل الإن�����ش��اين، 
ب��اخ��ت�����ش��ار  وه����ي  ورم�������وزه،  ال���ع���ل���وم  واأداة 
الرنامج اأو النظام املعجز الذي و�شعه اهلل 
خاله  من  ليفهم  الب�شري  الكائن  هذا  يف 
الكون ويحتويه وي�شنفه ويعمر به الأر�س 
جعله  حن  فيها  خافته  ويحقق  ويبنيها، 
اهلل خليفته يف الأر�س اأعطاه، ليحقق تلك 
اخلافة، اللغة، التي متثلت يف قوله تعالى 

»وعلََّم اآَدَم الأَ�ْشَماَء ُكلََّها«.

ت�شنيف  بح�شب  ال��ع��رب��ي��ة  ولغتنا 
ال��ل��غ��ات م���ن ح��ي��ث الن��ت�����ش��ار ت���اأت���ي يف 
ال��ع��امل،  م�شتوى  على  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة 
وذلك لأهميتها وبحكم عدد املتحدثن 

بها ولأهمية بنائها.

من الواجب التم�صك باللغة 
العربية يف جمتمعنا وعدم

القبول بالبديل، ما راأيك
يف هذا الأمر؟ 

ال��ع��امل جمال،  ال��ل��غ��ات يف  اأك���ر  لغتنا م��ن 
وم����ن اأك��م��ل��ه��ا ب���ن���اء، وم����ن اأدق����ه����ا ق��واع��د 
و���ش��ب��ط��ا وان�����ش��ب��اط��ا، ف��ق��د ُخ���دم���ت عر 
ق���رون م��ن ال���زم���ان ق��دمي��ا وح��دي��ث��ا لأن��ه��ا 
ارتبطت بالقراآن الكرمي املُعجز وبالر�شالة 

الإ�شامية اخلامتة.
لها ليتجلى  ومن هنا كان حفظ اهلل 
بها حفظ القراآن الكرمي، ويتحقق وعد اهلل 
لها  اهلل  قّي�س  اأن  لها؛ متمثا يف  بحفظه 
رجال يجمعونها، ويقعِّدون لها، ويدر�شون 
من  بعلومها  يتعلق  م��ا  وك���ل  ج��م��ال��ي��ات��ه��ا، 
نحو، و�شرف، وباغة، وعرو�س، ومعاجم 
وغرها، ومن هنا ناحظ باأن العربية من 
ومكانة،  وخدمة،  تراثا،  العامل  لغات  اأكر 
وُرق���ي���ا. وف��ي��م��ا يتعلق مب�����ش��األ��ة ال��ب��دي��ل ل 
للعربية  ب��دي��ا  ت��ك��ون  اأن  ل��غ��ة  لأي  مي��ك��ن 
مهما حاول املحاولون، ولكن تتعاي�س معها، 
وت���ت���اآزر ل��ت��ك��ون ل��غ��ة اخ��ت�����ش��ا���س يف بع�س 
العلوم؛ لأن البديل يعني اإلغاء الأ�شل، وقد 

�شدق حافظ اإبراهيم يف و�شفها بقوله:

َو�ِشعُت كتاَب اهلِل َلفًظا وَغ��اي��ًة
قُت َعن اآٍي بِه َوِعَظ�����اِت وما �شِ

فكيَف اأَ�شيُق اليوَم َعن و�شِف اآلٍة
عاِت وَتن�ِشي���ِق اأَ�شم���اٍء ل�ُِمخرَتَ

رُّ َكامٌن اأنا البحُر يف اأَح�َشائِه الدُّ
َدفاتي؟ َفهل �َشاءلوا الَغوا�َس عن �شَ

وبالعك�س من ذلك من يجيد لغتنا العربية 

وجمالياتها،  وب��اغ��ت��ه��ا،  ب��ق��واع��ده��ا،  الأم 
وروح���ه���ا ل ي��ع��ج��ز ع���ن ت��ع��ل��م ل��غ��ة اأخ����رى، 
من  املحكية  اللهجة  بالبديل  ق�شدمت  واإن 
عن  بديا  لي�شت  فاإنها  املتعددة،  العاميات 
الف�شحى، ولكنها لغة حياة يومية متداولة 

ل ترقى لأن تكون بديا.

ما مدى اإقبال الطالب وحبهم  
لدرا�صة هذا التخ�ص�ص

يف جامعتنا؟ 
وخمرجات  جمتمعاتنا،  ثمرة  هم  طابنا 
يكون  فكما  وال��ث��ان��وي،  الأ���ش��ا���ش��ي  تعليمنا 
املبكر للغة يكونون، وهذا الإعداد  الإع��داد 
��ِل الإن�����ش��ان، بتفكره،  َت�����ش��كُّ ه��و الأ���ش��ل يف 
للغته  فهمه  باملقابل  يكون  ولهذا  و�شلوكه، 
ومب�شتقبلها،  بها  وتفكره  معها،  وتعامله 

وانطباعاته عنها.
املخرجات  ُيوؤخذ على هذه  ولعل مما 
هو الوعي غر احلقيقي بلغتنا العربية، اأو 
رمبا نقول: التكري�س الذهني والجتماعي 
اآِخ����ًرا يف  ت��اأت��ي  البع�س ح��ي��ُث جعلوها  م��ن 

الهتمامات.
ول اأبالغ اإن قلُت اإنها �شارت من �شقط 
املتاع يف اأفكار بع�س النا�س وتطلعاتهم حن 
بريقها  الأخ�����رى  التخ�ش�شات  ي��ج��دون 
الامع وم�شتقبلها يفوق ما ميكن اأن يناله 
خمت�س يف اللغة العربية وعلومها واآدابها.

ول���ه���ذا ق���د جت���د يف ال��ن��ظ��رة ال��ع��ام��ة 
والغالبة باأن اختيار تخ�ش�س اللغة العربية 
اإذ ل  الختيارات  القائمة من  ذيل  ياأتي يف 
من  ل  عليها  ت�شجيع  ول  ف��ي��ه��ا،  ُم��غ��ري��ات 

الأ�شرة ول من املجتمع.
وق���د ي��ت�����ش��وره��ا ال��ب��ع�����س، ل��اأ���ش��ف، 
ال��ذي  ال�شعف  نتيجة  العقوبة  م��ن  نوعا 
ت�����ش��ب��ب يف م��ع��دل��ه ال��ب�����ش��ي��ط، ف��ك��ان ه��ذا 
الخ��ت�����ش��ا���س ق������دَرُه امل����ق����دور، وم�����ش��ره 
ال��ذي ل مفر منه، وه��و ل يدري  املحتوم 
اأن العامل املتح�شر ينه�س لدرا�شة اللغات 
فيه، وفل�شفتها، واآدابها اأكر النا�س ذكاء، 

واأعاهم معدل.
والإح�شا�س  الت�شور  ه��ذا  مثل  ولعل 
يف  يت�شبب  ما  هو  جمتمعاتنا  يف  والتفكر 
عدم النهو�س بالطموح عند بع�س طابنا، 
الآخ��رون  ك��ان  واإن  عليها،  بوعي  والإق��ب��ال 
ويتعمقون  بالتخ�ش�س  ي��ل��ت��ح��ق��ون  مم���ن 
جمال  ويفهمون  نظرتهم،  ي��غ��رون  ف��ي��ه، 
واآف���اق���ه  ف��ائ��دت��ه،  وي���درك���ون  تخ�ش�شهم، 
�شعة  ويعرفون  والدنيا،  الدين  يف  الكبرة 
قناعاتهم  م��ن  فيعدلون  وع��وامل��ه،  ميدانه 
وانطباعاتهم، ويتفوقون  ال�شابقة  ال�شلبية 
يف درا�شتهم، وي�شبحون يف امل�شتقبل جنوما 
وال��ق�����ش��ة،  وال����رواي����ة،  وال�����ش��ع��ر،  الأدب،  يف 
والإع�����ام، وال��ف��ك��ر، وال��رتب��ي��ة، وال��ث��ق��اف��ة، 

واحلياة عموما ي�شار اإليهم بالبنان.

موقع اللغة العربية يف نظرك
يف الإعالم اجلديد؟  

الإع��ام  يف  العربية  اللغة  ملوقع  بالن�شبة 
اجلديد، فاإنها اأداة الإعام، وهي ال�شفرة 
بتقنياته  احل��ا���ش��ر  م��ن  ب��ه  تنطلق  ال��ت��ي 
اإل��ى احلياة مبا  واأدوات���ه واآلت��ه املعا�شرة 
وقناة  الأم��ة وح�شارتها،  ت��راث  فيها من 
عن  تعر  التي  ور�شالته  واآليته  الت�شال 
ووجوده  وتراثه،  ودينه،  بروحه،  العربي 
كل ذلك يتحقق من خال لغته، وكل هذا 

د. إبراهيم أبو طالب:
تخصص اللغة العربية يأتي في ذيل قائمة

اهتمام الطالب
يت�شافر يف تقدمي الذات وتاأكيدها، وقد 
تطور الإعام اجلديد يف اأدواته، بل وقفز 
ق��ف��زات وا���ش��ع��ة ون��وع��ي��ة، ول��ك��ن حم��ت��واه 
وروحه وما ُيقدم فيه ل يخرج عن الهوية 
العربية  ول�شانها  اللغة،  واأداتها  العربية 
وع��رق  ك��لُّ جمتمع  َي��ح��رتُم  وكما  املبينة، 
لغته، بل ويبعثها من عدم، ول اأ�شل ُيذكر 

لها ليفر�شها ويعي�شها.
ون��ع��ت��ز  ل��غ��ت��ن��ا  ن���ح���رتم  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
ب��ه��ا لأن���ه���ا ذات���ن���ا وك��ي��ن��ون��ت��ن��ا ال��ف��ك��ري��ة، 
وال���ع���اط���ف���ي���ة، واحل���ي���ات���ي���ة، وه����ي وع���اء 
ال��ت��ف��ك��ر وال���ت���خ���اط���ب، ب���ل اإن���ه���ا امل��ك��ان 
��دا  وال���زم���ان، والأر������س والإن�����ش��ان جُم�����شَّ
وم����ر�����ش����ودا ب����ن دف��ت��ي��ه��ا وم�����ن خ���ال 

حروفها، وكلماتها، وُجَمِلها.

اجلامعة يف طور اإدخال و�صائل 
التكنولوجيا احلديثة يف طرق 
دية التدري�ص هل ترى اأنها جمجُ

يف هذا التخ�ص�ص؟ 
و����ش���ائ���ل  يف  ت���ط���وي���ر  اأي  اأن  ����ش���ك  ب����ا 
التدري�س املعا�شرة وا�شتعمال تكنولوجيا 
ال��ت��ع��ل��ي��م ه��و يف غ��اي��ة م��ن الأه��م��ي��ة لأن 
ال��ع��ل��م يف ت���ط���ور م�����ش��ت��م��ر وط���رائ���ق���ه يف 
تتاآزر واحلياة  دائم، واحل�شارات  حتديث 
ر م���ن اأدوات����ه����ا  يف ا���ش��ت��م��راري��ت��ه��ا ُت����ط����وِّ
وم��ع��ط��ي��ات��ه��ا، ول��ه��ذا ف��م��ن ي��ق��ف اأم��ام��ه��ا 
راف�شا اأو يتخلف عنها مكابرا فاإنه يتاأخر 
عن ركب احلياة الإن�شانية اإجمال، وبذلك 
وتطوير  ملواكبة  جامعتنا،  فيه  ت�شعى  ما 
وحت��دي��ث يف ك��ل الأ���ش��ع��دة ه��و ج���زء من 
والتنويرية  العلمية  الأكادميية  ر�شالتها 
ال���ت���ي ان���ط���ل���ق���ت ب���ه���ا ب���خ���ط���وات واث���ق���ة 
وكبرة، وما هذه التطّورات على م�شتوى 
ال��رام��ج الأك��ادمي��ي��ة وت��ط��وي��ر اخلطط 
التقليدي،  باأنواعه  والتعليم  التدري�شية 
والإلكرتوين، والرقمي، اأو ال� »باكبورد« 
علمية  مناف�شة  وطريق  متيز،  �شبيل  اإل 
وط��ن��ي��ة، واإق��ل��ي��م��ي��ة، وع��امل��ي��ة، وه���ذا �شاأن 
والتعليمي،  البحثي،  اجل��ام��ع��ي  ال��در���س 
واملجتمعي الذي تقوم به جامعتنا الفتية 
املختلفة،  كلياتها  ويف  الأ�شعدة  كل  على 
فهي  �شوؤالكم،  حمل  جلدواها،  وبالن�شبة 
جم��دي��ة وم��ف��ي��دة لأن ط��ال��ب ال��ي��وم على 
للتعامل مع  ال���ش��ت��ع��داد  ك��ب��ر م��ن  ق���در 

التكنولوجيا احلديثة باأنواعها.

كلمة اأخرية؟
اأدع������و اأب���ن���اءن���ا ال���ط���اب اإل�����ى مم��ار���ش��ة 
مهارة  لأنها  )ممار�شة(  واأق��ول:  القراءة 
وا�شتمرارية،  وتنمية،  �شر،  اإل��ى  حتتاج 
تفتحه  كما  للعلم  مفتاح  ول  وت��دري��ب، 
ال����ق����راءة ول ي���وج���د ع�����ادة ح�����ش��ن��ة من 
ع��ادات��ن��ا ك��ع��ادة ال��ق��راءة وامل��ث��اب��رة عليها، 
ول اأق�����ش��ُر ف��ع��ل ال���ق���راءة ع��ل��ى ال��ق��راءة 
من كتاٍب فح�شب، واإن كان خر جلي�س، 
ولكن اأعمم هذا الفعل با�شتثمار الأدوات 
اأي�����ش��ا، م��ن خ��ال ال��ق��راءة يف  املعا�شرة، 
و�شائطها  عر  احلديثة  القراءة  تقنيات 
امل����ت����ع����ددة م���ث���ل: احل����ا�����ش����وب واجل������وال 
والآي������ب������اد، وغ�����ره�����ا، ول���ك���ن ب��ط��ري��ق��ة 

ممنهجة وغر م�شتتة.
وخ���ا����ش���ة ال����ق����ول: ال�����ق�����راءة، ث��م 
اأن يكون  اأراد  مل��ن  ال��ق��راءة  ث��م  ال���ق���راءة، 

�شيئا مذكورا.

الجميع يعمل في 
منظومة ال تستقيم 

على وجهها إال 
بأدوارهم المتكاملة 

جميعا؛ ولذلك من 
حق الطالب علي

أن أشركه في اختيار 
الطريقة التعليمية 

التي تناسبه
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فضاءات

عسير.. أنشطة وفعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني
عبدالرحمن بهران

تزينت منطقة ع�شر احتفاء بفعاليات 
ال��وط��ن��ي 88، فمنذ  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
ت�شتقبلك  اأب��ه��ا  م��ط��ار  اإل����ى  و���ش��ول��ك 
فنان  بري�شة  ر���ش��م��ت  ع��دي��دة،  ل��وح��ات 
ال��وط��ن بطريقته  ع�����ش��ق  ف��ي��ه��ا  ح��اك��ى 

اخلا�شة يف تاحم مذهل.
وكان لاألعاب احلركية والعبارات 
ال��وط��ن��ي��ة ب���اأق���ام اب��ن��اء ال��وط��ن دور؛ 
ف��م��دي��ن��ة الأم�����ر ���ش��ل��ط��ان ال��ري��ا���ش��ي��ة 
كانت احلا�شن لفاعلية اأقامها الحتاد 
حيث  املجتمعية،  للريا�شة  ال�شعودي 
عّر امل�شاركون يف ال�شباقات عن حبهم 

للوطن باأ�شلوب ريا�شي.
واح��ت�����ش��ن و����ش���ط م��دي��ن��ة اأب���ه���ا، 
للوطن،   وانتماء  حبا  الناب�س  القلب 
اأع��دادا   جذبت  وطنية  فعاليات  خم�س 
ك���ب���رة م����ن ال���������زوار، ���ش��م��ل��ت اأع���م���ال  
املفاحتة،  م�شرح  على  اأقيمت  متنوعة 
ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى ف��ع��ال��ي��ة  »���ش��ع��ودي��ون 
ح���امل���ون« ب��ق��ري��ة امل��ف��احت��ة، ون�����ش��اط��ات 

اأخرى جلمعية الثقافة والفنون.
ومل يغب �شارع الفن  عن امل�شهد، 
وطنية«  »طلعة  فعالية  احت�شن  فقد 
وال�����ت�����ي ح�������ش���ره���ا ج����م����ع ك����ب����ر م��ن 
روؤية  لأبنائهم  اأرادوا  الذين  العائات 
روؤي��ة  نحو  متكاتفا  متكاما  وطنهم 
واختتمت  م�����ش��رق،  وم�شتقبل  واع����دة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��اإط��اق الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة 

التي اأ�شاءت �شماء اأبها.
ك��م��ا مت اإط�����اق م��ئ��ات ال��ب��ال��ن 
اخل�شراء والبي�شاء يف ال�شماء احتفاء 

بيوم الوطن.
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الرأي الجامعي

في تبعثرنا قوتهم!
املخدرات  ومهربو  يقودها جتار  التي  الكبرة  ينكر احلملة  اأحد  ل 
اإّل ويعلن فيه عن ك�شف  على وطننا الغايل، فا يكاد مي�شي �شهر 
كمية كبرة من املخدرات يف خمتلف املنافذ، بالرغم من اتخاذ كافة 
اإلى الق�شاء  الو�شائل والتدابر التي تقوم بها اجلهات التي ت�شعى 
اإذا  الوطن  �شباب  ي�شاهم يف خلخلة وتدمر  ال��ذي  ال��داء  ه��ذا  على 

متكن وانت�شر بينهم.
التي  امل��اك��رة  الو�شائل  من  العديد  ابتكار  يف  ه��وؤلء  تفنن  وق��د 
اإدخال �شمومهم، يقول اهلل تعالى »وميكرون  يحاولون من خالها 

وميكر اهلل واهلل خر املاكرين«.
اآخر طرق حماربة هذه الآفة هو قيام اجلامعة باإطاق  ولعل 
ور�شة عمل حمددات اخلطة التنفيذية ملواجهة املخدرات يف منطقة 
ع�شر، والتي جاءت لتاأكيد دور اجلامعة بالتعاون مع كافة اجلهات 

ملحاربة املخدرات. 
وعند انطاق هذه احلملة من اجلامعة �شتكون اأقوى واأخطر 
املجتمع  ي��ول��ي��ه��ا  ال��ت��ي  للثقة  امل���خ���درات؛  م��ه��رب��ي وم���روج���ي  ع��ل��ى 

للجامعة ودورها التنويري يف ن�شر ثقافة خطر املخدرات.
ه��دف��ت من  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  تبنت  اأن اجلامعة عندما  راأي���ي  ويف 
الور�شة وجعلهم  بامل�شاركن يف هذه  اإلى تعزيز ثقة املجتمع  ورائها 
اأكر م�شداقية؛ بالإ�شافة ل�شتعدادها بدفع اأكر عدد من كوادرها 
هذا  لإث���راء  واملتخ�ش�شن  املتميزين  التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن 
بتو�شيات  اخل��روج  ف��ائ��دة، ميكن من خاله  اأك��ر  املو�شوع وجعله 

مفيدة ت�شاهم يف فاعلية مكافحة املخدرات بكافة جوانبها.
ول��ع��ل ال��ه��دف الأ���ش��م��ى ملثل ه��ذه ال��ور���ش��ة ال��ت��ي تبحث كيفية 
املهربن  تخويف  ه��و  امل��خ��درات،  ملكافحة  املو�شوعة  اخلطة  تنفيذ 
اهتماما  يلقى  لأنه  م�شرهم؛  على  قلقا  اأكر  وجعلهم  واملروجن 
كبرا من اجلهات العلمية يف املنطقة، مبا حتمله من عدتها وعتادها 
لإغراق  يهدفون  الذين  الفا�شدين  ه��وؤلء  وقمع  ملحاربة  ومفكريها 
اأن الدولة ل  امل��خ��درات، ولكن املفرح يف ه��ذا الأم��ر ه��و،  ال�شباب يف 
ب��اأن نعي�س يف جمتمع  التي ت�شمن  التدابر  اتخاذ كافة  تتوانى يف 

خال من املخدرات.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

م����ا م����ن ق�����ش��ي��ة ت�����ش��غ��ل ب�����ال وف��ك��ر 
اهتمامها  على  وت�شتحوذ  املجتمعات 
كما تفعل ق�شية التعليم بكل اأ�شكالها 
ولأنها  املتقدمة،  فالأمم  ومكوناتها، 
ت��ق��دم��ت وت����ط����ورت، ب�����ش��ب��ب وب��ف��ع��ل 
التعليم، جندها تبذل جهودا خارقة 
يف ك���ل ح���ن ب��غ��ر���س امل��ح��اف��ظ��ة 
على حيوية وجاذبية العملية 
بكل  ملتلقيها  التعليمية 
م�����ش��ت��وي��ات��ه��م، وحت����اول 
ب������ن ف���ي���ن���ة واخ��������رى 
اأن جت���دد وت��ب��ت��ك��ر يف 
وطرائقها  اأ�شاليبها 
وو�شائلها حتى توؤتي 
اأك���ل���ه���ا ث���م���را ن��اف��ع��ا 
موؤهلة؛  وخمرجات 
لتكون اإ�شافة نوعية 

للمعرفة واملجتمع.  
به  تهتم  م��ا  واأول 
ربط  هو  املجتمعات  تلك 
العملية التعليمية باملكونات 
التي  واحلياتية  الواقعية 
ي���ت���ع���اي�������ش���ون ب���ه���ا م��ع 
وينجذبون  ال��ن��ا���س، 
اإليها خا�شة اأولئك 
ال������ذي������ن ي���ك���ون���ون 
ت��ع��ل��ي��م��ه��م  ���ش��ن��ي  يف 

الأولى.
ال���������ي���������وم وك�������م�������ا ه���و 
م����ع����ل����وم ي���ع���ي�������س ال����ع����امل 
ع�����ش��ر ال��ت��ق��ن��ي��ات وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���ا ال����ت����ي ت��ت��ج��دد 

األباب  على  وت�شيطر  مت�شارع  ب�شكل 
ال��ن��ا���س وت�����ش��ل��ب ع��ق��ول��ه��م ك��الأل��ع��اب 
الإلكرتونية، التي يتم ت�شميمها على 
والت�شويق،  الإب��ه��ار  م��ن  عالية  درج��ة 
وه��و م��ا انتبهت ل��ه كثر م��ن ال��دول 
التي  الأل��ع��اب،  تلك  ا�شتثمار  ملحاولة 
عاقة  وخلقت  بقوة  نف�شها  فر�شت 
وال�شباب  الأطفال  وبن  بينها  لزم��ة 
ويف ك��ث��ر م��ن اأح��وال��ه��ا ع��ل��ى ال��ك��ب��ار 
ل����ش���ت���ث���م���اره���ا ف��ي��م��ا ي��ف��ي��د وي��ب��ن��ي، 
فابتدعت تلك الدول م�شطلحا علميا 
لعملية التعليم بالتلعيب هو م�شطلح 
 ،Ludification اأو   Gamification
ويقابله يف العربية التلعيب اأو اللوعبة 
والذي تتلخ�س فكرته يف دمج عنا�شر 
ميادين  يف  الرقمية  اللعبة  وتقنيات 
التعليم بدل من ح�شرها يف جمالت 
الت�شلية والرتفيه غر املوجه، بهدف 
متعة  اأك���ر  التعليمي  الن�شاط  جعل 

وت�شويقا، كما تلك الألعاب.
ومب��ع��ن��ى اأو�����ش����ح، اأخ�����ذ م��ب��ادئ 
اللعب الإلكرتوين الذي يهيمن على 
الن�شانية،  احل��ي��اة  راه��ن  يف  الرتفيه 
وت��وج��ي��ه��ه��ا ن��ح��و اأه�������داف وح��ق��ائ��ق 
التعليم وبيئاته وجعلها حتاكي  عامل 
الأل����ع����اب وحت��ول��ه��ا اإل����ى ���ش��ي��اق��ات ل 
عاقة لها باللعب وهو منحى تعليمي 
على  الإقبال  على  الدار�شن  لتحفيز 

التعليم برغبة ولهفة. 
وجت������ارب ت��ل��ك ال�������دول  يف ه��ذا 
اجلديد  التعليمي  الفل�شفي  امل��ذه��ب 
اأب��ح��اث��ه��ا البعدية  اأث��ب��ت��ت م��ن خ���ال 

ف��ع��ال��ي��ة ه���ذه الجت���اه���ات ون��ف��ع��ه��ا يف 
التعليم؛  موؤ�ش�شات  يف  كبرة  بدرجة 
ال��ت��ي تدعم  امل����ررات  وق��ام��وا بر�شد 
هذه احلقائق والتي متثلت يف جوانب 
ال��دار���ش��ن  ط��رائ��ق متنح  كونها  ع��دة 
ح���ري���ة ال��ت��ف��ك��ر والإب��������داع والن���ت���اج 
بعيدا  ال��ذات��ي  التعلم  وحتفز  العلمي 

عن الإماء والتلقن.
ك���م���ا ان����ه����ا ت����زي����د م�����ن ف���ر����س 
اخلطاأ  وتقبل  وامل��ح��اول��ة  التجريب 
ال��و���ش��ول لل�شواب  ع��ل��ى  والإ����ش���رار 
بينهم  املناف�شة  روح  من  تخلقه  مبا 
والت�شويق  املتعة  اأج���واء  ع��ن  ف�شا 
الدرا�شية  الف�شول  يف  ت�شيعها  التي 
تغر من  و�شائل مبتكرة،  باعتبارها 
وتبعدهم  للتعليم  التقليدي  ال�شكل 

عن امللل.
واأه����م م��ن ك��ل ذل���ك اأن��ه��ا تربط 
واهتماماتهم  بواقع حياتهم  التعليم 
حديثة  تعليمية  م��ه��ام  لهم  وت��وج��د 
لديهم  ال�شار  ال��ف��راغ  �شاعات  مت��اأ 
وت����دف����ع����ه����م لك����ت���������ش����اف وت���ق���ي���ي���م 
الذاتية والعمل  مهاراتهم وقدراتهم 
بالتجربة  و�شقلها  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 

العملية.
وجلاأنا  يفعلون  كما  فعلنا  فها 
اإل�������ى ال��ت��ل��ع��ي��ب ك���اأ����ش���ل���وب ت��ع��ل��ي��م��ي 
تعليب  م��ن  ب��دل  ومفيد؛  م�شتحدث 
عاما  عفوا  ومنحها  العقول  وتغليف 
ع����ن ال���ت���ف���ك���ر وال����ت����دب����ر والب���ت���ك���ار 
وحما�شرتها مبطالب احلفظ القاتل 

والن�شخ امل�شوه لها.

د. مريم العجمي 
قسم اإلعالم واالتصال

»التلعيب« بديال للتعليب!

كثرا ما متر علينا م�شطلحات ل نقف 
باعتبارها  مدلولها  يف  ونتعمق  عندها 
ن����اجت ي��خ�����س جم��ت��م��ع��ات اأخ������رى ول 
عاقة لنا بها، اإل اأنه يف حقيقة الأمر 
ميكن اأن تكون م�شطلحات وممار�شات 
التي  الن�شانية  مبكونات  ارتباط  ذات 
ه��ك��ذا  اآخ������ر،  دون  ت��خ�����س جم��ت��م��ع  ل 
ك���ان الأم�����ر م���ع ا���ش��ط��اح »م��ت��ازم��ة 
 Munchausen »مان�شهاوزن بالوكالة
by Proxy التي ظهرت منذ �شبعينيات 
ال���ق���رن امل��ا���ش��ي اإل اأن���ه���ا ك��غ��ره��ا من 
امل�����ش��ط��ل��ح��ات يف ق���ام���و����س احل�����الت 

ال�شحية جمهولة لدينا.

وت����ن���������س ع����ل����ى �������ش������رورة ق���ي���ام 
ال��و���ش��ي، ���ش��واء ك��ان و���ش��ي على طفل 
وادع����اء  ب��ت��زي��ي��ف  �شعيف  �شخ�س  اأو 
الإي��ذاء  ممار�شة  اأو  باملر�س،  اإ�شابته 
للح�شول  عليه  والنف�شي  اجل�����ش��دي 
على م�شاعدات مادية ومعنوية، ومن 
البن  والتناق�س  الغريبة  امل��ف��ارق��ات 
باملتازمة  امل�شابن  معظم  اأن  فيها 
ال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ن  ي���ت���م  ام�����ه�����ات، ول 
نف�شية  اأو ذوات علة  ق�شائيا كمر�شى 
ففي الوليات املتحدة المريكية على 
�شبيل املثال توجد كثر من الق�ش�س 
املحزنة ل�شحايا تلك املتازمة تنتهي 

حماكماتهم بالإدانة وال�شجن لفرتات 
طويلة اأو املوؤبد.

اخليال  ه��ذا �شرب من  يبدو  قد 
لأم طبيعية ينفطر قلبها، فقط جلرح 
طفلها اأثناء لعبة، مقابل اأخرى جعلت 
طفلها رهينة لدعاءات ذاك امل�شطلح 
نيل مكا�شب مادية ثمنها  الذي �شنع 
والتحاليل  الفحو�شات  م��ن  �شل�شلة 
جترى عليه ثم يتم حب�شه بامل�شت�شفى 

لتنعم هي باملقابل املادي واملعنوي.  
املبكية  الق�ش�س  تلك  ب��ن  وم��ن 
اأو�شاط العامة ق�شة  التي انت�شرت يف 
طفلها  ت�����زود  ظ��ل��ت  ال���ت���ي  الأم  ت��ل��ك 
بالأن�شولن حتى ادخل العناية ، ولأنه 
يكت�شف  اأن  اهلل  ق��در  فقد  ب��رئ  طفل 
وك��ان مررها  الأم��ر،  الطبي  الطاقم 
امل���ذه���ل، اب���ق���اء زوج���ه���ا ب��ج��ان��ب��ه��ا بعد 

خافات ن�شبت بينهم.
وي�����ح�����دث ذل������ك ع���ن���دم���ا ت��غ��ي��ب 
امل��ع��اين وت��ت�����ش��وه ال�����دللت .ف��اإجن��اب 
ي��ع��ن��ي،  اأي ظ����رف ل  الأط����ف����ال حت���ت 
وت�شل�شا  اأمرا حتمياً  اأن يكون  فقط، 
طبيعي  مل��راح��ل احل��ي��اة، ب��ل ه��و اأم��ر 

يحتاج »قرار«.
نعم قرار يتخذه طرفان بكامل 
وع��ي��ه��م��ا وا����ش���ت���ع���داده���م���ا ال��ن��ف�����ش��ي 
وامل�������ادي ل��رع��اي��ت��ه واله���ت���م���ام ب��ه، 
ملعنى  الكامل  ادراك��ه��م��ا  ع��ن   ف�شا 
م�شروع  الطفل   هذا  واأن  امل�شوؤولية 
ح��ي��اة ك��ام��ل��ة ومم��ت��دة ول��ي�����س فدية 
والعاطفية  النف�شية  لت�شوهاتهما 
ف��اإي  واإل  احل���ي���اة،  يف  ومطامعهما 
خلل يعني اإن�شان معتل ومنتج �شّيء 

وبالتايل جمتمع ماأزوم.

عندما تكون األمومة سلعة
نوره عبد القادر عامر
مشرفة قسم اإلعالم واالتصال

 سنزهر سوية
أروى البشري

 نظم معلومات

 اأ�شيء هنا مبكاين املف�شل، واأنت ت�شيء هناك مبكان اآخر، بينما كل منا ي�شع ورمبا 
ن�شع معا، هذا ل يطم�س من هويتي اأو هويتك، رمبا نتوازى فيما نعمل، ويف اأمور 

كثرة لكننا ل�شنا جمبورين على اأن ينال ما نفعله اإعجاب اجلميع. 
فا جتعل كر النتقاد يجرك اأن ت�شايرهم فيما يحبون، لأننا خلقنا لنحّيي 
هذه الأر�س، لذلك فنحن جمبورين على الختاف وعلى التميز وال�شعي خلف 
اأو  نفعله  ما  �شيء ل على ترير  اأنف�شنا قبل كل  �شعادة  اأحامنا وحتقيقها، على 

نحلم به.
كتابا،  ي��ق��راأ  اأح��ام��ه  وليحقق  لي�شل،  يحب  ال��ذي  ب��ال��درب  مي�شي  منا  الكل 
يدر�س علما غريبا اأوعلما تقليديا، ير�شم، ي�شور، يرمج، والآخر �شغوفا بالطاع 
والكثر الكثر. كما اأن كل درب من�شيه ل يخلو من العقبات والعتمة، ورغما عن 
الذي  بالعزف  بالباقي، ونفوز  �شننجو  املتكاثرة  العقبات  املعتم، وهذه  الواقع  هذا 

اأدمى اأ�شابعنا. 
الدنيا  لنا  �شت�شفق  لا�شتطاعة،  موؤ�شر  اأي  هناك  يكن  مل  واإن  �شن�شتطيع، 
والأي��ام  التجارب  �شتاأخذ منا  كنا  نعود كما  ال�شجاعة، لن  التهاين ونتو�شم  وتزف 
تزول  للمراد ونحقق حلمنا، لن  �شن�شل  لكن  اأخ��ذت،  اأك��ر مما  و�شتعلمنا  الكثر 
غ�شة انك�شارنا؛ ولكن �شنزهر بعد هذا اخلريف ونهدي انت�شارنا ملن متنوا تعرنا  

قبل من متنوا و�شولنا.
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الرأي الجامعي

نحتفل بيومنا الوطني الرابع يف عهد 
امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، 
الأم��ر حممد بن �شلمان  وويل عهده 
خال  اململكة  �شهدت  حيث  �شعود،  اآل 
تغرات عديدة  املا�شية  �شنوات  الأرب��ع 
اأول��ه��ا التخطيط ل��روؤي��ة ٢٠3٠  ج��اء يف 
جديدة  اأنظمة  واإ���ش��دار   ٢٠16 ع��ام  يف 
لتحقيق ه��ذه ال��روؤي��ة امل��ب��ارك��ة؛ وذل��ك 
ال�شعودي.  ال�شوق  يف  العمل  بتوطن 
كما �شهدت امل�شاعر املقد�شة م�شروعات 
ع��م��اق��ة ل��ع��ل اأب����رزه����ا ن��ق��ل احل��ج��اج 
واملعتمرين بافتتاح قطار احلرمن يف 

عام ٢٠17.
واأحكمها  القرارات  اأهم  ولعل من 

درة محمد الحمادي
طالبة إعالم المستوى الثالث

عهد اإلنجازات
ال�شماح للمراأة ال�شعودية بالقيادة يف ٢6 
اأكر  القرار  هذا  ويعد  �شبتمر٢٠17. 
ال�شعودية،  امل���راأة  حياة  يف  نوعية  نقله 
البلد املعطاء،  اإجن��ازات هذا  ثم توالت 
ح���ي���ث مت ال��ت��خ��ط��ي��ط وو�����ش����ع ح��ج��ر 
التي  ال�شناعية  نيوم  ملدينة  الأ���ش��ا���س 
تعتر اأكر مدينة اقت�شادية يف الوقت 

الراهن، يف ٢4 اأكتوبر  ٢٠17.
الكهرباء  تنظيم  هيئة  واعتمدت 
روؤي���ة  م��ع  متا�شيا  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
وال��ث��ق��اف��ة  امل��ع��رف��ة  ول��رت���ش��ي��خ   .٢٠3٠
لأبناء الوطن اأفتتح يف 1 دي�شمر ٢٠17 
مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي 

يف مدينة الظهران.

وك��������ل ه��������ذا ي������اأت������ي م������ن ���ش��م��ن 
ال���ذي ا�شتطاع  ال��وط��ن  اإجن�����ازات ه���ذا 
بهذا  الو�شول  املا�شية  ال�شنن  خ��ال 
ال��وط��ن ال���ى ال��ت��ق��دم والزده�����ار ال��ذي 
احلكومة  بن  القوي  بالتكاتف  حتقق 
وال�������ش���ع���ب؛ ح���ت���ى اأ����ش���ب���ح���ت امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ق���وة ك���رى على 

امل�شتوى العاملي. 
ال���وط���ن �شعبه  ل��ق��د ج��ع��ل ه����ذا 
و����ش���اك���ن���ي اأر������ش�����ه، الأ�����ش����ا�����س ل��ب��ن��اء 
الوطن،  ه��ذا  �شهدها  التي  احل�شارة 
وك���ان ب��ن��اء الإن�����ش��ان اأول اه��ت��م��ام��ات 
�شلمان  ع��ه��د  يف  ال��ر���ش��ي��دة  حكومتنا 

العزم، حفظه اهلل.

اليوم الوطني..
ذكرى الوحدة والتالحم

بين القيادة والشعب

العقيد. د. عبداهلل 
بن حسين ال هادي

جوازات منطقة عسير

العربية  اململكة  توحيد  ي��وم  خ��ال��دة يف  ذك���رى  ال��وط��ن��ي،  ال��ي��وم  ذك���رى 
امللك  اهلل،  ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  جالة  يد  على  �شعبها  وتاحم  ال�شعودية 
ارك��ان  توطن  ال��ى  �شعى  ال��ذي  �شعود  ال  عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز 
الدولة الفتية با�شتتباب الأمن والأمان لهذه الباد املرتامية الأطراف؛  
الثاقبة  ونظرته  املوؤمن  بب�شره  يرى  ع��ادل  وحاكما  بارعا  قائدا  فكان 

خلر العباد والباد.
ذات  ا�شلح  املباركة  الفتية  ال��دول��ة  لهذه  الداخلي  ال�شعيد  فعلى 
بينهم  ال��ت��وا���ش��ل  و�شهل  واح���د  رج��ل  قلب  على  القبائل  فجمع  ال��ب��ن 
وجعلهم اخوة متحابن يف العقيدة والدين والولء لهذا الوطن الغايل 

الذي ننعم بخراته.
وع��ل��ى امل�شتوى ال���دويل ك��ان ل��ه ات�����ش��ال وث��ي��ق ب��روؤ���ش��اء ال��ع��امل يف 
والإقليمية  الدولية  التفاقيات  فعقد  الفذة  بدبلوما�شيته  الوقت  ذلك 
وقدم امل�شالح الوطنية على اأي م�شالح اأخرى، فتحقق المن والرخاء 
وال�شتقرار نتاج جهده النر وفكره املتجدد، بعد توفيق اهلل له، واأ�شبح 
ب��ع��ده ال��ذي��ن وا���ش��ل��وا امل�شرة  اب��ن��ائ��ه ال���ررة م��ن  ن��را���ش��ا ي�شر عليه 
و�شيدوا هذا الوطن ب�شواعد فتية فكان البناء والجناز حتى ا�شبحت 
وح�شارة  وث��ق��اف��ة  علما  ورق��ي��ه��ا  بتقدمها  ال�شعودية  العربية  اململكة 
و�شناعة ومراكز علمية وبحثية ومدن تقنية واقت�شادية ت�شاهي اكر 

دول العامل فلله املنة والف�شل.
ولزل��ن��ا ح��ت��ى ه���ذه الأي����ام اخل���رة ت�شهد ب��ادن��ا امل��ب��ارك��ة نه�شة 
ح�����ش��اري��ة واق��ت�����ش��ادي��ة ك��ب��رة م��ن خ���ال روؤي����ة ٢٠3٠ ل��ق��ائ��د م�شرة 
احلرمن  خ��ادم  وع��زم  بحزم  ال�شاملة  والتنمية  القت�شادي  ال���ش��اح 
ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل،  ومبوؤازرة من �شمو 
ويل عهده الأم��ن، �شاحب ال�شمو امللكي المر حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزيز، حفظه اهلل، لتتوا�شل خطط النجاح والزدهار القت�شادي 
وبرامج التنمية امل�شتدامة يف كافة جمالت احلياة املختلفة لهذه الباد 

املباركة حر�شها اهلل.

اهلل يا اأبهى وطن               وطن به القلب افتنت
قد عرفه التاريخ قد          غّنت به حقب الزمن

لي�س لأّنك اأر�س عّز           فالعّز عندك يف العلن
لي�س لأّنك تاج عز              فالتاج �شيٌء ممتهن 

لي�س لأّنك جمد عز           فاملجد يدر�شه الزمن 
لكن فلماذا اإذن ؟                قولوا فلماذا اإذن؟

هذا لأّنك موطن للم�شلمن
حيثما رحلوا وحّلوا 

حيثما قد رتّلوا القراآن �شّلوا 
حيثما لّبوا وبالتكبر هّلوا 

هذا لأّنك من�شك للم�شلمن بكلِّ عام 
وفيك اأمن ومقام 

د. آمال هاشم البرير 
وكيلة كلية العلوم واآلداب برجال ألمع

كلمة للوطن األم

وفيك ظلٌّ لل�شام
اهلل يا وطن املكارم والكرام

فيك دعاء امل�شطفى والأنبياء اأُيِل املقام
يكفي �شرفا  اأنهم خّدام ذا البلد احلرام 

بقلوبنا حب لك                               كم به نت�شّرف
عّز رفعت به يف �شفوٍة                      ل يرتقي جلمالهن الوا�شُف

من عزة الإ�شام عّزك ينت�شى         منذا الذي لربيعه يتلّهف 
جند احلياة به يزيد نقاوؤها             جند النفو�س �شفاوؤها ل يو�شف

كم ذا اأهيم به وكعبته التي               اأ�شمو بها والقلب كيف يرفرف 
يا رب فاحفظ ذي الباد واأهلها      ومن اأتى مبحّبة يتاأّلف 

وزد بها الأمن الذي دعا به               امل�شطفى حن لّبوا وطّوفوا 
�شلى عليك اهلل يا علم الهدى         من به كل الرية تهتف
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الرأي الجامعي

ال��ن��ب��ي ���ش��ل اهلل  ���ش��رة  ك��ث��را  تلهمني 
عليه و�شلم، ففي فتح مكة عندما قال 
اآم��ن«  فهو  �شيفان  اأب���ي  دار  دخ��ل  »م��ن 
ف��ه��و ذك���اء م��ن��ه وم��ع��رف��ت��ه ب��ت��وج��ه اأب��ي 
جمتمعه..  يف  ل��ل�����ش��وؤاد  وح��ب��ه  ���ش��ف��ي��ان 
هذه احلادثة تقودين اإلى طرح ت�شاوؤل 
كبر وه��و: هل يفهم القادة الإداري��ن 
ن��ف�����ش��ي��ات وط���ب���اع م���ن ي��ع��م��ل��ون معهم 
وو�شعه  �شخ�س  ك��ل  توجيه  وب��ال��ت��ايل 
امل��ن��ا���ش��ب مم��ا ي��زي��د ويحقق  يف امل��ك��ان 
النتاجية  تفوق  متوقعة  غر  اإنتاجية 

التي تاأتي بالرتهيب وغرها.
نعي�س يف هذه ال�شنوات تطور كبر 
م��ت��وق��ع م�شحوب  ي��ك��ن  وم�����ش��ب��وق ومل 
العديد  تغير  قوية يف  �شيا�شية  ب��اإرادة 
والأع�����راف يف جمتمعنا،  ال���ع���ادات  م��ن 
يف ه���ذا ال��وق��ت ب���ال���ذات ت��اأت��ي احل��اج��ة 
اإلى اإعادة التفكر يف ان�شاء اأق�شام علم 
النف�س يف اجلامعة والذي يهتم يف اأ�شل 
الإن�شاين  ال�شلوك  مبعاجلة  درا���ش��ات��ه 

وف���ه���م���ه، وحم����اول����ة اإح�������داث ال��ت��غ��ي��ر 
ال�شلوك؛  هذا  على  املطلوب  والتعديل 
م���ن خ����ال  م��ع��اجل��ة ال��ظ��واه��ر امل���راد 
فهمها ودرا�شتها، بالإ�شافة اإلى الك�شف 

عن الأ�شباب الكامنة وراء حدوثها.
املعقدة  تركيبه  بطيعة  وجمتمعنا 
ن��وع��ا م��ا وامل��ح��اف��ظ��ة م��ر ب��ال��ع��دي��د من 
وبالعديد  والتيارات  الفكرية  الأزم��ات 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  التغرات  من 
وبالتايل  ويف خمتلف جم��الت احلياة، 
على  كبر  ب�شكل  توؤثر  التغرات  ه��ذه 
ال��ف��رد يف ه���ذا املجتمع  ط��ري��ق��ة ح��ي��اة 

ومعي�شته وفهمه ملا يتطلب منه .
املختلفة  النف�س  علم  ميادين  ويف 
وبكل  التي  المن��اط  من  العديد  تاأتي 
اأ����ش���ف غ��ي��ب��ت ج��ام��ع��ت��ن��ا اله���ت���م���ام بها 
ومبناق�شة هذه امل�شكات واإيجاد طرق 
احللول يف خمتلف اإ�شكالتها ومن اأهم 
الجتماعي  النف�س  علم  امليادين:  هذه 
وع���ل���م ن��ف�����س ال�������ش���واذ وع���ل���م ال��ن��ف�����س 

الرتبوي. وهذه امليادين الثاثة كرت 
ال�����ش��ب��اب خا�شة  اأو����ش���اط  امل�����ش��ك��الت يف 
بن  التيه  م��ن  حالة  هناك  وك��ان  منها 
هذه  ح��ل  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  دور 

امل�شكات مبختلف فروعها واأنواعها.
والإن�������ش���ان ه���و ال��ل��ب��ن��ة الأول�����ى يف 
مل  واإذا  وال���ت���غ���ر  ال���ت���ط���وي���ر  ع��م��ل��ي��ة 
الفكرية  ال��راح��ة  الن�شان  لهذا  توجد 
وال���ن���ف�������ش���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت��ف��ك��ي��ك 
تنجح  فلن  منها  يعاين  التي  امل�شكات 
الأول  للعن�شر  تفتقد  لأن��ه��ا  خطة  اأي 

وهو الإن�شان.
وه������ذه دع������وة اإل������ى ك����ل م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأم مدر�شة  كانت جامعة  �شواء  تعليمية 
النف�س  ع��ل��م  بتخ�ش�س  اله��ت��م��ام  يف 
وال��درا���ش��ن  للباحثن  وف��ت��ح جم��الت��ه 
والراغبن يف فهم الإن�شان واإيجاد حل 
التي يعاين وعانى منها  امل�شكات  لكل 
اأم���ام من  ال��ازم��ة  الت�شهيات  وو���ش��ع 

يرغب يف ال�شتزادة بهذا العلم.

اإلبداع واأللم..
فدوى طوقان أنموذجا

د. إيناس محمود أبو سالم 
قسم اللغة العربية، بنات

تاأبى احلروف وت�شتع�شي معانيها
حتى ذكرتك فانهالت قوافيها

فكيف يجذب حرف اأنت ملهمه
وكيف تظماأ روح اأنت �شاقيها

حقائق الكون مل تدرك طا�شمها
لول احلديث ومل تك�شف خوافيها

ال��رد القار�س، واأحل��ان الأن��ن  يولد الإب���داع من رح��م الأمل، فعلى نغمات 
املوجعة، تثار امل�شاعر وتهز، وتاأ�شر الأ�شماع، ومت�س اأوتار القلوب.

مراحل  ع��ن  تعر  كانت  دواوي��ن��ه��ا،  ط��وق��ان  ف��دوى  ال�شاعرة  نظمت  عندما 
حياتها كلها، ول اأبالغ اإن قلت اأن فدوى قد تكون اأيا منا، من »وحدي مع الأيام« 
اأن رَف يف قلبها هاج�س احلب،  بعد  به  ال��ذي ظلت ت�شدح  الأخ��ر«  »اللحن  اإل��ى 
الذي ياأتي دائما اإلى مرابع ذكرياتها، وظل يراوح جتربتها ال�شعرية اإلى اآخر عهد 

لها بالدنيا.
قد يحدث موقف موؤمل، طاملا اأن الإبداع ابن الأمل، ي�شتثر الذائقة ويولد 
الكلمات يف هذا الليل ال�شاكن، وفدوى التي ت�شكن داخلي حتاول اأن تولد الكلمات، 
اأو لآخر، لكن ما يثر قريحتي الإرادة القوية  اأجدها جته�س مني ل�شبب  لكني 
التي مل  ثانيا،  ف��دوى  وم��ن  اأول،  احلياة  انتقلت يل من جت��ارب  التي  احلديدية 
ت�شت�شلم للخذلن، ووقفت اأمام القدر بتحدياته حتى متكنت من فتح الباب على 
م�شراعيه. وي�شتح�شرين هنا اإرادة ذلك ال�شاعر العذري الذي تدفعه مودته اإلى 

الوفاء ملن يحب، وتروي�س النف�س على ال�شر، موؤمنا بالبيت القائل:

وقد يجمع اهلل احلبيبن بعدما
يظنان كل الظن األ تاقيا

وهذا معناه اإذا:
جتري الرياح كما جتري �شفينتنا

نحن الرياح ونحن البحر وال�شفن
اإن الذي يرجتي �شيئا بهمته

يلقاه لو حاربته الإن�س واجلن
فاق�شد اإلى قمم الأ�شياء تدركها

جتري الرياح كما رادت لها ال�شفن

الدهر، فا �شيء  تنثني وتعلو على كل �شيء حتى  التي ل  الإرادة  هذه هي 
ياأتي دون اأمل وخما�س.

فدوى طوقان
اأهم  من  وهي  فل�شطينية،  عربية  واأديبة  �شاعرة   )٢٠٠3  -  1917( طوقان  ف��دوى 
الراحل حممود  عنها  قال  الع�شرين.  القرن  يف  واأدب��اوؤه��ا  املحتلة  الأر���س  �شعراء 
 1٢٢٠ لها  الفل�شطينية.  املقاومة  و�شاعرة  الفل�شطيني  ال�شعر  اأم  باأنها  دروي�����س 

ق�شيدة، وعدد من الدواوين.
كانت ذات موهبة فذة ولغة متمكنة رغم عدم اإكمالها �شوى تعليمها البتدائي، 
�شاعر  طوقان  ابراهيم  اأخيها  يد  وعلى  بنف�شها  نف�شها  تثقيف  على  عملت  لكنها 
بداية  كثرا،  �شعرها  فتطور  موهبتها،  �شقل  على  عمل  ال��ذي  الكبر،  فل�شطن 
من ال�شعر العمودي الذي امتاز بالرومان�شية، ثم النتقال للواقعية والرمزية يف 

ال�شعر احلر حتى بداأت اأ�شعارها تاأخذ منوال الق�شيدة التقليدية.

مشهور سالم العمري 
خريج قسم اإلعالم بالجامعة

الحاجة إلى تخصص علم النفس

تكون  قد  جوية.  برحلة  اأ�شبه  حياتنا 
ت���ل���ك ال���رح���ل���ة م����غ����ادرة م����ن م��دي��ن��ة 
مرتفعة  ب��ه�����ش��اب  م�����رورا  ���ش��اح��ل��ي��ة، 
ن�����ش��ب��ي��ا، ف�����ش��ح��اري ق��اح��ل��ة ج���دب���اء، 
ف��ج��ب��ال ���ش��اه��ق��ة الرت�����ف�����اع،  فقطب 

متجمد فخط ا�شتواء.
يختلف الرتتيب وحتط رحاتنا 
ع��ل��ى ب��ع�����س امل��ن��اط��ق وع��ن��د ال��ه��ب��وط 
بقينا   ل��و  فنتمنى  امل��ك��ان  يعجبنا  ق��د 
فرنغب  يزعجنا  اأو  اأط����ول،  مل��دة  فيه 

مبغادرته �شريعا.

 وب�������ن ال���������ش����ع����وري����ن، ووف����ق����ا 
ب��ن��اء  ن��ت�����ش��رف  الآدم����ي����ة،  لطبيعتنا 
النفوذ  اإم��ا مبد  رغبتنا حينها؛  على 
والن��ت�����ش��ار وغ���ر����س اجل�����ذور ورمب���ا 
بقطع  واإم���ا  الح��ت��ال،  ح��د  نبط�س 
ال���ع���اق���ات وال��ت��ق��وق��ع والن��ك��م��ا���س 
ورمب��ا ن�شرف حد احل��رب وكاآدمين 
نن�شى اأنها رحلة من الأ�شا�س منتهية 
امل������دى ح���ت���م���اً م��ه��م��ا ط���ال���ت ن��خ��رج 
قابلة  املامح  معلومة  ملنطقة  منها 

للتجهيز من قبلنا. 

ملذات  يف  نغرق  ن�شتعد،  ل  ولكننا 
اأحا�شي�شنا يف كا  نبالغ يف  رحلتنا تلك 
فيه  ن�شتعد  ال��ذي  فالوقت  الجت��اه��ن، 
نق�شيه  ال��ذي  الوقت  �شعف  هو  للفرح 
ف��ع��ًا يف اأدن����ى ت��ق��دي��ر، وال���زم���ن ال��ذي 
ن��ح��زن ف��ي��ه نحيي ع��ل��ى اأع��ق��اب��ه ده���ورا 

بائ�شة من التذكر واحل�شرة والندم.
وم���ا زل���ت ل اأع��ل��م مل����اذا ك��ل ه��ذا 
ال��ت��ب��ذي��ر ب��ر���ش��ي��د ع��م��رن��ا ال��ق�����ش��ر 
امل��ج��ه��ول، رغ���م اأن��ن��ا ن��ع��ل��م اأن����ه ثمن 

وحم�شوب ول يعود اأبدا.

نجود آل قماش

حياتنا أشبه برحلة جوية

تطورت  املا�شية  القليلة  ال�����ش��ن��وات  يف 
الناجتة  البيئية  امل�شكات  من  الكثر 
ع�����ن ال���ت�������ش���رف���ات امل����ع����ادي����ة ل��ل��ن��ظ��ام 
ال���ب���ي���ئ���ي ال����ت����ي مي���ار����ش���ه���ا ال���ب�������ش���ر يف 
اجلائر  القتل  ف��اأّدى  اليومي،  �شلوكهم 
النباتي،  الغطاء  وت��ده��ور  للحيوانات، 
وت��ل��وي��ث امل����اء وال���رتب���ة وال����ه����واء اإل���ى 

ا�شتنزاف التنوع احليوي. 

ف��ي��وم��ا ب��ع��د ي����وم ن�����ش��اه��د امل��ج��ازر 
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة امل��رت��ك��ب��ة ب��ح��ق احل��ي��وان��ات 
ال���ري���ة وال��ب��ح��ري��ة وال���ط���ي���ور، وال��ت��ي 
ت�����ش��ب��ب��ت يف ه���ج���رة ت���ل���ك احل���ي���وان���ات 
خوفا  الأ�شا�شية  مناطقها  من  والطيور 

من القتل. 
العديد  انقرا�س  ال��ى  اأدى  ما  وه��و 
ه���ذه  ح���ي���اة  دورة  واع����اق����ة من����و  م��ن��ه��ا 

الغطاء  اأن  ك��م��ا  وال��ط��ي��ور،  احل��ي��وان��ات 
ال��ن��ب��ات��ي واج����ه ال��ع��دي��د م���ن احل��م��ات 
ب�شبب  منه  كبر  على جزء  التي ق�شت 
الح���ت���ط���اب وق��ط��ع الأ����ش���ج���ار ال��ك��ب��رة 
وكذلك قطع الأ�شجار والغطاء النباتي؛ 
ل�شق طريق اأو بناء منزل وباأ�شلوب غر 
علمي اأدى الى تدمر الغطاء النباتي.  

وال��ذي  ال��رع��ي اجل��ائ��ر،  اأ�شهم  كما 
الأوق��ات والف�شول  مل يراع فيه اختيار 
يف  معن  مكان  على  والرتكيز  املنا�شبة 
الأر�س باعتباره م�شدر الغذاء الأ�شا�شي 

جلميع املخلوقات احلية. 
وب�شكل  التحرك  م��ن  ب��د  ل  ف��ك��ان 
باتخاذ  اإن��ق��اذه  م��ا ميكن  عاجل لإن��ق��اذ 
بع�س الإجراءات كتقوية دور املحميات 
يف  العاملة  الأي���ادي  وزي���ادة  الطبيعية، 
املجال البيئي والإ�شراع يف �شن القوانن 
ال�����ش��ارم��ة حل��م��اي��ة ه���ذه ال��ب��ي��ئ��ي��ة من 
اإن�شاء  يف  وال�شرعة  اجلائر  العبث  هذا 

�شرطة البيئة.
ف���م���ك���ون���ات ال��ب��ي��ئ��ة م��رت��ب��ط��ة م��ع 
ب��ع�����ش��ه��ا ال��ب��ع�����س، ول مي��ك��ن ال��ت��خ��ل��ي 
التحقق  ف��ي��ن��ب��غ��ي  م��ن��ه��ا،  ج���زء  اأي  ع���ن 
النظام  ت��وازن  على  احلفاظ  اأهمية  من 
التوعوية  ال���دورات  طريق  ع��ن  البيئي، 
والتي  الإلكرتونية  التطبيقات  واإن�شاء 
ت�����ش��اع��د يف امل�����ش��اه��م��ة حل��م��اي��ة ك��وك��ب 

الأر�س من هذا التلوث.

علي المنتشري
طالب بكلية الطب

رفقا بكوكبنا
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إنفوغرافيك

»ريفيرا الشرق األوسط«..
صندوق االستثمارات العامة 

يطلق »أماال« لتكون 
الوجهة الرائدة لسياحة 

النقاهة عالميا
املا�شي،  الأربعاء  ال�شعودية،  العربية  للمملكة  ال�شيادي  ال�شندوق  وهو  العامة«،  ال�شتثمارات  اأعلن»�شندوق 
عن اإطاق م�شروع »اأمال«، الوجهة ال�شياحية فائقة الفخامة على �شاحل البحر الأحمر، والرامي اإلى اإر�شاء 
مفهوم جديد كليا لل�شياحة الفاخرة املرتكزة حول النقاهة وال�شحة والعاج. وتو�شف منطقة امل�شروع بكونها 

»ريفرا ال�شرق الأو�شط« نظرا لكونها امتدادا طبيعيا ملناخ البحر الأبي�س املتو�شط املعتدل.
�شياحية  وجهة  لي�شبح  وتطويره،  للم�شروع  الأويل  بالتمويل  العامة  ال�شتثمارات  �شندوق  و�شيتكفل 
فر�شة  امل�شروع  و�شيوفر  اململكة.  غرب  �شمال  يف  الطبيعية  �شلمان  بن  حممد  الأم��ر  حممية  �شمن  متميزة 
امل�شروع  ملرافق  والت�شغيل  التطوير  اأعمال  لتمويل  اخلا�س  القطاع  من  وامل�شغلن  للم�شتثمرين  ا�شتثنائية 
املختلفة. ومن املتوقع و�شع حجر الأ�شا�س يف الربع الأول من عام ٢٠19، وافتتاح املرحلة الأولى يف نهاية عام 

٢٠٢٠، و�شيتم النتهاء من كامل امل�شروع بحلول العام ٢٠٢8.
الأح��م��ر«، ميثل ج��زءا من حمفظة  »البحر  و  »نيوم«  اإل��ى جانب م�شاريع  »اأم���ال«  اأن  ال�شندوق  واأو���ش��ح 
جديدة  منظومة  وتطوير  ال�شتثمارات  من  املزيد  ا�شتقطاب  يف  ت�شهم  التي  العماقة  ال�شعودية  امل�شاريع 

لل�شياحة يف اململكة، وتعظيم دورها يف دعم التنويع القت�شادي وتوفر فر�س عمل عالية القيمة.
واأعلن ال�شندوق عن تعين ال�شيد »نيكول�س نيبلز« خبر ال�شيافة الفاخرة والتطوير رئي�شا تنفيذيا 

للم�شروع، ليتولى م�شوؤولية تطوير ال�شرتاتيجية والإ�شراف على �شر العمليات يف امل�شروع.
اإع��ادة �شياغة املفهوم احلايل  »اأم��ال« خميلة العامل عر  ال�شيد »نيبلز« قائا: »�شيوقظ م�شروع  وعلق 
بتقدمي  مفهومنا  ويتمثل  وال�شتجمام،  والعاج  النقاهة  جمالت  يف  وخ�شو�شا  الفاخرة،  ال�شياحة  لتجربة 
عر�س غني يلبي الحتياجات الفردية للعماء ويقدم خدمات متكاملة وجمتمعة يف مكان واحد وفق معاير 
وال�شياحة  امل�شحات  ملفهوم  العامل  نوعها يف  �شل�شلة متكاملة وفريدة من  امل�شروع  ليمثل  عامليا،  الأف�شل  هي 

العاجية، يف منظومة متكاملة من املناظر الطبيعية واملرافق واخلدمات امل�شاندة«.
وثقافية  فنية  عرو�شا  اأ�شكالها،  بكافة  النقاهة،  ملتطلبات  احل�شري  العر�س  »�شيواكب  نيبلز:  واأ�شاف 
وريا�شية ويف جمال املو�شة وال�شحة، وبذلك �شيوفر جتربة م�شممة خ�شي�شا ملواكبة اأ�شلوب احلياة الراقي 

والفاخر الذي ين�شده ال�شيوف، مبا يف ذلك منا�شبة منطقة امل�شروع للرحات البحرية على مدار العام«.
وي�شم م�شروع »اأمال« م�شتوى غر م�شبوق من الفخامة عر الفنادق والفلل اخلا�شة على حد �شواء، 
توفر جتارب  املعا�شر  للفن  قرية  احت�شانه  الرفيع، ف�شا عن  ال��ذوق  تعك�س  ت�شاميم هند�شية مميزة  وفق 
متميزة للفنانن املقيمن وال�شيوف والأكادميين املتخ�ش�شن يف الفنون؛ مما �شي�شهم يف تعزيز منو وتطور 
الفنانن ال�شعودين، وا�شت�شافة طيف وا�شع من الفعاليات الفنية والثقافية؛ حيث �شيوفر م�شاحات متعددة 
عر�س  و�شالت  ومتاحف،  ومو�شيقى،  م�شرح،  من  والثقافية  الفنية  والعرو�س  لاجتماعات  ال�شتخدامات 
فنية، ومنحوتات. و�شيجمع »اأمال« بن هدوء الطبيعة واملناظر اجلبلية واملناطق البحرية فائقة النقاء لهواة 
الغو�س، ومتحف بحري، بالإ�شافة اإلى املرافق الريا�شية املتكاملة لأن�شطة اللياقة البدنية، ومر�شى خم�ش�س 

لليخوت والقوارب ال�شغرة الفاخرة على �شاحل البحر الأحمر.
وياأتي م�شروع »اأمال« كمحرك رئي�س لدفع عجلة التنويع القت�شادي واإيجاد فر�س ا�شتثمارية للقطاع 
اململكة، واحلفاظ  ال�شياحة يف  املبا�شر للم�شاهمة يف تطوير قطاع  اخلا�س املحلي وجذب ال�شتثمار الأجنبي 

على املوروث الثقايف والبيئي وحتقيق ال�شتدامة ان�شجاما مع روؤية اململكة ٢٠3٠.
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اتجاهات التقنية

..SpaceX
رحالت خاصة إلى القمر!

ا�شتك�شاف  تكنولوجيات  »موؤ�ش�شة  تعد 
ال���ف�������ش���اء« امل���ع���روف���ة جت����اري����ا ب�����ش��رك��ة 
ال��وح��ي��دة  الأه��ل��ي��ة  ال�����ش��رك��ة   ،SpaceX
يف ال��ع��امل ال��ت��ي ت��ق��وم ب��اإر���ش��ال مركبات 
واإعادتها  الأر���س  اإلى مدار حول  ف�شاء 
ولي��ة  ال�شركة يف  وي��ق��ع مقر  ل��اأر���س، 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وه��ي 
���ش��رك��ة خ��ا���ش��ة اأم��ري��ك��ي��ة اأ���ش�����ش��ه��ا رج��ل 

.Elon Musk »الأعمال »اإيلون َم�ْشك
وقد حتملت ال�شركة عدة خ�شائر يف 
ما تقوم به من اأعمال، اإل اأنها ا�شتطاعت 
اأه��م اجلهات  ت�شبح  اأن  قليلة  �شنوات  يف 
العاملة يف جمال النقل الف�شائي، �شمن 
COTS Program الذي يعمل  برنامج 
على متوين حمطة الف�شاء الدولية بعد 
انتهاء برنامج مكوك الف�شاء الذي تقوم 

به »نا�شا«.
بجانب ذلك تقوم ال�شركة بتو�شيل 
ح���م���ولت اإل�����ى ال��ف�����ش��اء م��ث��ل الأق���م���ار 

ال�شناعية املختلفة يف الإطار التجاري؛ 
وتتوقع SpaceX اأن تقوم املركبة بحمل 
الأقمار  ب��دءا من  ال�شركة،  كل حمولت 
الف�شائية  اخل��ردة  وتنظيف  ال�شناعية، 
وانتهاء باإجراء رحات �شريعة هنا على 
الأر�س ويتوقع »اإيلون ما�شك« اأن ت�شل 
اإلى  وت�شغيله  ال�شاروخ  ل�شنع  التكلفة 

خم�شة مليارات دولر.
ه���ذا   SpaceX خم���ط���ط  ي���و����ش���ح 
حول  خا�شة  رحلة  لأول  ال�شركة  خطة 
ال���ق���م���ر ب���ا����ش���ت���خ���دام �����ش����اروخ ف��ال��ك��ون 
الكبر، والتي �شت�شتغرق قرابة الأ�شبوع 

وفقا لل�شركة. 
���ش��اروخ  م��رك��ب��ة  تت�شع  اأن  ومي��ك��ن 
�شخ�س  ملائة  الف�شائية  الكبر  فالكون 
ت��ق��ري��ب��ا، ل��ك��ن ال��رح��ل��ة ���ش��ت��ح��م��ل فقط 
ط��اق��م��ا ���ش��غ��را ل���ش��ت��ي��ع��اب الأط��ع��م��ة 
والوقود وقطع الغيار، كاإجراء احتياطي 
يف ح������ال ح������دث اأم�������ر ط���������ارئ، م���وع���د 

النطاق املخطط له يف عام ٢٠٢3 لي�س 
موعدا ثابتا، كما يوؤكد اإيلون.

وت��خ��ط��ط ���ش��ب��ي�����س اإك�������س لإج�����راء 
اخ���ت���ب���ارات دف���ع ق�����ش��رة ال���ع���ام ال���ق���ادم، 
واختبارات حتليق مرتفع و�شرعات عالية 
يف ٢٠٢٠، واإن �شارت الختبارات على نحو 
جيد، ميكن اأن جتري الرحلة الأولى اإلى 
اأو ثاثة من  بعد عامن  الأر����س  م��دار 
من  العديد  ال�شركة  �شتجري  كما  الآن. 
اأحد  ي�شعد  اأن  قبل  ال��ط��ران  اختبارات 
اأن��ه  علما  الف�شائية،  املركبة  م��نت  على 
منذ نهاية رحلة اأبولو التي كانت متجهه 
اأحد  للقمر 17 دي�شمر 197٢ مل يغامر 

يف امل�شي اأبعد من مدار الأر�س.
اإن��ه��ا   SpaceX اأع��ل��ن��ت  وم����وؤخ����را، 
»ي��و���ش��اك��و  ال��ي��اب��اين  امل��ل��ي��اردي��ر  �شتنقل 
مايزاوا« يف رحلة حول القمر على منت 
من  رح��ل��ة  يف   Big Falcon ال�����ش��اروخ 

املقرر اأن تنطلق مبدئيا يف عام 2023.

اإيلون َم�ْشك

مخطط يوضح خط سير صاروخ فالكون الكبير
في رحلته إلى القمر والتي ستستغرق أسبوعا 

في عام 2023

حقن تلقائي 
للوقود

المركبة تهبط
على سطح القمر ولديها 
كميات كافية من الوقود 

الدفعي للعودة
إلى األرض

المدار البيضاوي التمهيدي 
النطالق المركبة

Goui تشارك 
في أكبر معرض 

لإللكترونيات
goui وهي �شركة �شينية، مقرها الإقليمي يف  �شاركت 
 Ifa Berlin دبي بالإمارات العربية املتحدة يف معر�س
والتقنية،  لاإلكرتونيات  العاملية  املعار�س  اأك��ر  وه��و 
 goui وينعقد يف اأملانيا �شنويا منذ 19٢4. تتخ�س �شركة
ويتم  الذكية،  الهواتف  واإك�ش�شوارات  �شواحن  ب�شناعة 

توزيع منتجاتها يف اأكر من 55 دولة حول العامل.

Samsung Galaxy S10
في األسواق قريبا

ك�شفت تقارير اإخبارية عما و�شفته ب�املفاجاآت ال�شت التي مل يتخيل م�شتخدمو الهواتف الذكية وجودها، 
و�شتظهر للمرة الأولى يف هاتف �شركة »�شام�شونغ« الكورية اجلنوبية الأحدث Galaxy S10 الذي املقرر اأن 
تطلقه ال�شركة ر�شميا يف موؤمتر �شحفي عاملي، يوم اخلمي�س 11 اأكتوبر 2018. وقال موقع BGR التقني 

املتخ�ش�س، اإن Galaxy S10 يحتوي على �شتة مفاجاآت جديدة غر م�شبوقة:
 Galaxy يف  الأ�شابع  ب�شمات  م�شت�شعر  موقع  من  »�شام�شونغ«  �شتغر  للب�شمة:  جديد  • م�شت�شعر 

S10 و�شتدجمه يف �شا�شة العر�س، ما يوفر م�شاحة، ويجعل �شكل الهاتف اأخف واأجمل.
Galaxy S10 لأول مرة ب� 5 كامرات دفعة واحدة، ثاث منها بجانب الفا�س يف اجلهة  دعم  • �شيتم 

اخللفية، واثنتان يف اجلهة الأمامية، ما يوفر اإمكانيات ت�شوير هائلة.
Galaxy S10 بثاث طرازات، اأحدها �شيكون م�شطحا واقت�شادي ب�شورة كبرة. طرح  • �شيتم 

 Galaxy S10+ اأما �شا�شة 5.8 بو�شة،  اأموليد املنحنية  Galaxy S10 ال�شوبر  �شا�شة  حجم  �شيكون   •
ف�شيكون حجمها 6.44 بو�شة، فيما �شيكون الطراز الثالث بت�شميم م�شطح اقت�شادي.

�شيتم دعم ن�شخة  LTE، فيما  الرابع  �شبكات اجليل   Galaxy S10 هواتف  من  منوذجن  �شتدعم   •
بتقنية اجليل اخلام�س.  Galaxy S10+
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

تدريب طالب اإلعالم
نب���دا ه���ذا الع���ام بخط���وات كب���رة يف تفعي���ل ال���دور الطاب���ي يف 
ق�ش���م الإع���ام والإت�ش���ال حيث وجه مع���ايل الأ�شت���اذ الدكتور فالح

بن رجاء اهلل ال�شلمي مدير اجلامعة باأن يتم توجيه طاب وطالبات 
الق�ش���م الى ثاث وحدات اإعامي���ة باجلامعة، هي �شحيفة »اآفاق«، 

واملركز الإعامي، والإدارة العامة للعاقات اجلامعية.
وحاليا ن�شهد حراكا مهما لإنخراط طالبنا وطالباتنا يف هذه 
الوح���داث واثبت���وا جناحه���م مبا يحق���ق فر�شهم التدريبي���ة املهمة 

على امل�شتوى العملي.
وم���ع م���رور الوق���ت ناأم���ل ان تك���ون ه���ذه الإدارات والوح���داث 
مراك���ز ريادي���ة يف تدريب طابنا وطالباتن���ا؛ وزميلي الدكتور علي 
ب���ن زه���ر القحط���اين امل�ش���رف عل���ى التدري���ب الطاب���ي بالق�شم. 
ا�شتط���اع خ���ال العام���ن املا�شي���ن اأن يرب���ط طابن���ا وطالباتن���ا 
بكافة الإدارات واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ومتابعتهم اليومية 
يف جهاته���م التدريبي���ة، مب���ا يحق���ق له���م الإ�شتف���ادة الق�ش���وى من 
مق���ررات التدري���ب بالق�ش���م، و�شت�ش���اف ه���ذه الوح���دات الإعامية 
تدريبي���ة  كجه���ات  العام���ة(  العاق���ات  الإعام���ي،  املرك���ز  )اآف���اق، 

منوذجية لطابنا باإذن اهلل.

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

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«
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أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

غائم مشمسمشمس
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسمشمسمشمسجزئيا مشمس مشمس

27-3927-3927-4127-39 27-3822-3822-3822-3823-3823-3814-2814-2814-2714-27        15-27

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسماطر غائم 

ماطر مشمس

أسبوعية جامعة الملك خالد

العدد 227  |  15 رجب 1439  |  01 إبريل 2018 الصفحة األخيرة

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

أصايل سالم القحطاني
رئيسة التحرير

للثقة ثمن
اأجمل ما ي�ش���عى اإليه الإن�ش���ان يف حياته النجاح، واأعظم ما يكت�شبه من 
ه���ذا النجاح ثقة الآخرين ب���ه؛ لأن فرحة النجاح ل تقدر بثمن خا�شة 

اإذا اأثبت جناحك اأمام من �شلمك ثقته الكبرة. 
وق���د تكلل���ت جتربتنا الأول���ى بنجاح باه���ر يف اإ�شدار الع���دد الأول 
من �شحيفة »اآفاق« والذي اأ�شعدنا كثرا واأك�شبنا ثقة يف اأنف�شنا، وقبل 
ذل���ك جعلن���ا عند ح�شن ظن قادتنا بن���ا، ومنحتنا انطباعا باأن اجلامعة 
موؤ�ش�ش���ة لي�ش���ت للعلم فح�شب، بل هي موؤ�ش�شة لبناء �شخ�شية اإيجابية 

مبادرة وفعالة وموؤهلة لان�شمام مليادين العطاء املجتمعي.
وعندما تكون القيادة ملهمة وداعمة وحمفزة، فجواب ال�شرط يف 
ذل���ك هو بيئ���ة عمل معافاة ومواتية م�شجعة لاإبداع؛ فقد تبنى ودعم 
رئي����س الق�ش���م ق���رار معايل مدير اجلامع���ة ب�شكل ف���وري وترجمه اإلى 

واقع عملي بتكليفنا بهذه املهمة، التي بدت لنا �شعبة يف بداياتها. 
وع���ن رئي�س الق�شم م�شرفن من الق�شم لتو�شيح الروؤية؛ فنحن 
يف ق�ش���م الطالب���ات عرفن���ا م���ن م�شرفتن���ا الدكتورة م���رمي العجمي اأن 
الأمر حتدي، اإما اأن نثبت اأننا على قدر تلك الثقة الغالية التي ُمنحنا 
اإياه���ا اأو نتنح���ى ونفت���ح املجال لغرن���ا، فجاء ردنا ق���ول واحدا: »نحن 
نقب���ل التح���دي« ورغم اأن���ه كان لقاوؤنا الأول مع بع�شن���ا البع�س، اإل اأن 
كل منا و�شع كل ثقته يف الآخر، وعملنا على حتديد خطة ل�شر العمل 
يف وقت ق�شر، وعملنا عليها بكل جد واهتمام؛ ومن ح�شن احلظ اأننا 

�شادفنا طابا وطالبات ميتلكون مهارات واأفكار جديدة.
كان���ت رغبتن���ا يف النج���اح اأكر م���ن خوفنا م���ن الف�ش���ل وبالتعاون 
ون�شائ���ح الأكادميي���ن املخت�ش���ن وحما����س هيئ���ة التحري���ر حققنا ما 

�شعينا لأجله. ف�شكرنا لهم جميعا على ذاك العمل اخلاق.

آفاق طالبية

»فيسبوك« تعلن اختراق 50 مليون حساب لديها
العالم من حولنا

اأع��ل��ن��ت ���ش��ب��ك��ة ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 
عن  امل��ا���ش��ي،  اجلمعة  ي��وم  »في�شبوك«، 
اخرتاق نحو 5٠ مليون ح�شاب تابع لها. 
ن�شرته  ر�شمي  بيان  يف  ال�شركة  وقالت 
على مدونتها اإن فريق الهند�شة التابع 
م�شكلة  �شبتمر،   ٢5 ي��وم  اكت�شف  لها 
اأمنية اأثرت على ما يقرب من 5٠ مليون 

ح�شاب تابع لها.
وتابع البيان اأن »في�شبوك« توا�شل 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف الأم������ر، وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف 
تاأخذ مزيدا من  الأولية وقد  مراحلها 
ال���وق���ت، و »���ش��ن��ت��خ��ذ ك��اف��ة الإج������راءات 
تورطها  يثبت  جهة  اأي��ة  �شد  القانونية 

يف عملية الخرتاق«.
لي�شت على  اأنها  ال�شركة  واأو�شحت 
متكنت  املخرتقة  اجلهات  كانت  اإذا  علم 
اأو  اخلا�شة  املعلومات  اإل��ى  الو�شول  من 
واأ�شاءت  بامل�شتخدمن  اخلا�شة  البنكية 
اأن��ه��ا ل تعرف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا؛ واأ���ش��اف��ت 

امل�����ش��در  اأو  ال��ه��ج��م��ات  ت��ل��ك  وراء  م���ن 
اأن��ه��ا  اإل  ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن��ه ح��ت��ى الآن؛ 
اأ���ش��ارت اإل��ى اأن��ه��ا ع��رت على امل��زي��د من 
الخ����رتاق،  بعملية  امل��ت��اأث��رة  احل�����ش��اب��ات 

رم��وزه��ا، وه��ذا ما جعل  وقامت ب�شبط 
بع�س احل�شابات تطلب من امل�شتخدمن 

اإدخال كلمة املرور مرة اأخرى.
التوا�شل  �شبكة  م�شتخدمو  وك��ان 

الج��ت��م��اع��ي ق���د ف��وج��ئ��وا ���ش��ب��اح ي��وم 
حل�شاباتهم  تلقائي  ب��خ��روج  اجل��م��ع��ة، 
ع��ل��ى ال�����ش��ب��ك��ة ف��ا���ش��ط��روا اإل�����ى ك��ت��اب��ة 
دخول  لت�شجيل  جديد  من  ال�شر  كلمة 
م����رة اأخ�������رى؛ واأ�����ش����ار ع����دد ك��ب��ر من 
واأوروب��ي��ة  عربية  دول  يف  امل�شتخدمن 
اإلى مواجهتهم تلك امل�شكلة، من دون اأن 

يعلموا �شببها.
يذكر اأن اأحد القرا�شنة )الهاكرز( 
»مارك زوكربرغ«،  هدد بحذف ح�شاب 
موؤ�ش�س »في�شبوك«، من املوقع ذاته يوم 
الأحد املقبل. وذكرت �شبكة بلومرغ اأن 
هاكر تايواين يدعى »ت�شانغ ت�شي-يوان« 
»ف��ي�����ش��ب��وك«  ع��ل��ى  ع��ر �شفحته  اأع��ل��ن 
اأن����ه ���ش��ي��ح��ذف ح�����ش��اب م��وؤ���ش�����س امل��وق��ع 
ي��وم الأح��د ال��ق��ادم على م��راأى وم�شمع 
اإذاع�����ة عملية  ي��ع��ت��زم  اإذ  م��ن اجل��م��ي��ع، 
يف  »زوك��رب��رغ«  ح�شاب  على  القر�شنة 

بث حي اأمام اآلف املتابعن.
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