
مدير الجامعة يرعى فعاليات البرنامج
التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين

رع�����ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ 
الدكت�ر فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، م�ؤخرا 
التثقيفي  ال��ت���ع���ي  ال��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات 
وم�ستقاتهما،  واملخدرات  التدخني  باأ�سرار 
الطالب  �س�ؤون  عمادة  بتنظيم  اأقيم  ال��ذي 
ب���اجل���ام���ع���ة، مم��ث��ل��ة يف م���رك���ز ال��ت���ج��ي��ه 
والإر�ساد، ومب�ساركة عدد من اجلهات ذات 
مبقر  املركزية  باملدرجات  وذل��ك  العالقة، 

اجلامعة الرئي�س )قريقر(.
مقر  و���س���ل��ه  ف����ر  ال�سلمي  واط��ل��ع 
امل�ساحب  املعر�س  على  الرنامج  اإق��ام��ة 
ال������ذي اح����ت�����ى ع���ل���ى اأج���ن���ح���ة اجل���ه���ات 
امل�����س��ارك��ة، وال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف 11 ج��ن��اح��ا 
���س��م��ل��ت م���رك���ز اب�����ن ر����س���د ال��ت��خ�����س�����س��ي 
ل���ل���ع���ي����ن، وم�����رك�����ز م����راق����ب����ة ال�������س���م����م 
مكافحة  وب��رن��ام��ج  ال�سرعية،  والكيمياء 
التدخني ب�زارة ال�سحة، اإ�سافة اإلى جناح 
عيادة اإرادة لالإقالع عن التدخني، وجناح 
العل�م  وكلية  بع�سري،  امل��خ��درات  مكافحة 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وك���ذل���ك ال�����س���ؤون 
ال�سحية مبنطقة ع�سري، وكلية ال�سيدلة، 

وكلية الطب، وكلية طب الأ�سنان.
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أتاحت دراسة قاع»خندق ماريانا« للباحثين إثبات 
أن وشاح األرض يحتوي على 3-4 مرات من الماء 
أكثر مما كان يعتقد سابقا، ما قد يجبر العلماء 
على مراجعة جميع نظري��ات تبادل الصخور بين 
القشرة والوشاح. وأظهرت الدراسة عن خندق 
ماريان��ا، وهو خندق محيطي ومنطقة انغراس، 
حي��ث توجد صفيحة واحدة م��ن الغالف الصخري 
كأنه��ا  »تغ��وص« تح��ت أخ��رى، مم��ا يعني أن 
كميات هائلة من مياه البحر تدخل الوش��اح مع 

.New Atlas الصخور وفقا لموقع
ووفق��ا للخب��راء، فإنه وعلى م��دى ماليين 
الس��نين، وصل حوالي 80 ملي��ون طن من المياه 
إلى القشرة من خالل خندق ماريانا، وهو أربعة 

أضعاف ما كان معروف سابقا.
والوش��اح ه��و طبق��ة أرضي��ة تحتي��ة يبلغ 
س��مكها نح��و 4000 كيلومتر وتق��ع فوقها 
القش��رة األرضية التي نعيش عليها والتي يبلغ 
سمكها بين 30 و 60 كيلومتر. وتبلغ المسافة 
بي��ن س��طح األرض ومركزه��ا 6370 كيلومت��ر؛ 
ويش��كل الجزء المرك��زي نواة )نص��ف قطرها 
2000 كيلومتر( من معادن ثقيلة ساخنة سائلة، 

تبلغ درجة حرارتها 6000 درجة مئوية.

ضيوف الجامعة

اللواء ركن طيار عبداهلل السعدون:
قواتنـا الجوية بدأت من حيث

أنتهى اآلخرون )صفحة 22(

ال��ذي  اخلطابي  احلفل  ب��داي��ة  ويف 
معايل  رح��ب  الرنامج،  افتتاح  يف  اأقيم 
وامل�ساركني  باحل�س�ر  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
من داخل اجلامعة وخارجها، معرا عن 
خالل  م��ن  امللم��سة  ب��اجل��ه���د  �سعادته 
طالب  وتثقيف  لت�عية  الرنامج  ه��ذا 
طالب  اإل��ى  اإ�سافة  اجلامعة،  وطالبات 
املدار�س واأفراد املجتمع، م�ؤكدا اأن هذه 
اجلامعة  اهتمام  اإط��ار  يف  تاأتي  اجله�د 

مبجتمعها.
واأكد ال�سلمي يف كلمته اأن اجلامعة 
ت��ع��ي م����دى اأ�����س����رار ت��ل��ك الآف������ات على 
ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات، ول��ذل��ك ت���يل 
م��ك��اف��ح��ت��ه��ا وال��ق�����س��اء ع��ل��ي��ه��ا اه��ت��م��ام��ا 
احت�سنت  اجلامعة  اأن  اإلى  كبريا، لفتا 
ملكافحة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  م�ؤخرا 
امل�����خ�����درات الأول���������ى م����ن ن����ع���ه���ا ع��ل��ى 
اإمارة  بها  بادرت  والتي  اململكة،  م�ست�ى 
�سم�  وح�س�ر  مبتابعة  ع�سري  منطقة 
ت��رك��ي بن  اأم���ري املنطقة الأم����ري  ن��ائ��ب 
ط���الل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وال��ت��ي خرجت 
بالكثري من املحددات التي �سرت�سم باإذن 

اهلل مالمح هذه اخلطة مب�ساركة كافة 
باملنطقة،  واخلا�سة  احلك�مية  اجلهات 
واإجن��اح  اإق��ام��ة  �ساهم يف  �ساكرا كل من 

فعاليات هذا الرنامج.
م����ن ج��ه��ت��ه رح�����ب امل�������س���رف ع��ل��ى 
م��رك��ز ال��ت���ج��ي��ه والإر�����س����اد ب��اجل��ام��ع��ة 
ال��دك��ت���ر خ�����س��ران ال�����س��ه��ي��م��ي مب��ع��ايل 
اأن  واأ�سار  وامل�ساركني،  واحل�س�ر  املدير 
اإقامة هذا الرنامج  املركز حر�س على 
والرتب�ي مب�ساركة عدد من  التثقيفي 
اأ�سرار  على  لل�ق�ف  املجتمع  م�ؤ�س�سات 
امل���خ���درات وال��ت��دخ��ني، وال��ت��ح��ذي��ر من 
اأ���س��راره��م��ا، م��ق��دم��ا ن��ب��ذة ع��ن اأع��م��ال 
خاللها  من  ي�سعى  التي  املركز  وبرامج 
اإل���ى ت��ق��دمي خ��دم��ات وق��ائ��ي��ة وت���ع���ي��ة 

داخل اجلامعة وخارجها.
اأي�سا  ال��رن��ام��ج  فعاليات  و�سملت 
ل���ق���اء ت����ع����ي���ا ت��ث��ق��ي��ف��ي��ا ع����ن اأ�����س����رار 
ال��ت��دخ��ني وامل����خ����درات، مت م���ن خ��الل��ه 
ا�ست�سافة امل�سرف الرتب�ي باإدارة تعليم 
والدكت�ر  ب��دوي،  اأحمد  الأ�ستاذ  ع�سري 
اإدارة  من�س�بي  اأح���د  القحطاين  ح�سن 

م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
حيث ناق�سا خالله العديد من الأ�سرار 
ال���ن���اجت���ة ع����ن ال���ت���دخ���ني وامل�����خ�����درات 
اأرقام  اإلى  اإ�سافة  منهما  ال�قاية  و�سبل 
تت�سبب  التي  اخل�سائر  عن  واإح�سائيات 

فيها تلك الآفات.
واط��ل��ع احل�����س���ر اأي�����س��ا ع��ل��ى فلم 
الت�جيه  مهام مركز  اأب��رز  تناول  مرئي 
ور�سالته  وروؤي��ت��ه  باجلامعة  والإر����س���اد 
حتقيقها،  اإل���ى  ي�سعى  ال��ت��ي  والأه�����داف 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وال���رام���ج ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا، 

واجلهات اخلدمية التي تتبع له.
عر�س  على  الرنامج  ا�ستمل  كما 
م�شرحي قدمه عدد من طالب الن�شاط 
امل�������س���رح���ي ب���اجل���ام���ع���ة ب���ع���ن����ان »ح����دد 
التحذير من  م��ن خ��الل��ه  م���ق��ع��ك« مت 
اآفة املخدرات والتدخني وا�ستخدامهما.

كرم  ال��رن��ام��ج  فعاليات  خ��ت��ام  ويف 
امل�ساركة  معايل مدير اجلامعة اجلهات 
اجلامعة  داخ��ل  من  الرنامج  اإقامة  يف 

وخارجها.
عبدالعزيز رديف

األرض تلتهم المحيطات! العالم
 +

القشرة األرضية

الوشاح

النواة
الخارجية

النواة
الداخلية



أمير عسير يدشن الهوية الجديدة لقرية عسير 
ويعلن انتهاء المرحلة التطويرية الثالثة
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يحيى التيهاني

د�سن �ساحب ال�سم� امللكي الأمري في�سل 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم����ري منطقة 
ع�����س��ري، ال��ه���ي��ة اجل���دي���دة ل��ق��ري��ة ع�سري 
ب��امل��ه��رج��ان ال���ط��ن��ي ل���ل���رتاث وال��ث��ق��اف��ة 
»اجلنادرية ٣٣«، معلنا �سم�ه النتهاء من 
املرحلة التط�يرية الثالثة للقرية، وذلك 
باختيار العبارة الرتحيبية الأبرز لأهايل 

منطقة ع�سري »مرحبا األف«.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال �سم�ه 
مبكتبه بالإمارة الي�م امل�سرف العام على 
لهذا  ب��اجل��ن��ادري��ة  ع�سري  منطقة  ج��ن��اح 
ال��ع��ام في�سل ب��ن م�����س��رف، ورئ��ي�����س وف��د 
رئي�س  ونائب  ماطر،  اآل  اأ�سامة  املنطقة 

ال�فد عه�د املر�سد. 
واط���ل���ع ���س��م��� اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
اأب���رز ال��ت��ط���رات التي  خ��الل ال��ل��ق��اء على 
مت ا���س��ت��ح��داث��ه��ا يف ال��ق��ري��ة ل���ه���ذا ال��ع��ام 
وال���ت���ي ت���اأت���ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا اإن�����س��اء خ���زان 
م���ي���اه ي���غ���ذي ال���ق���ري���ة ب��ال��ك��ام��ل وب�����س��ط��ة 
ع�سري  اأه��ايل  لجتماعات  ال�سعبية  ع�سري 
اإن�ساء  اإلى  بالإ�سافة  واأحاديثهم،  الدورية 
اإلى  اإداري���ة وم��راف��ق �سحية،  ع��دة مكاتب 
جانب �سيانة املحالت والأعمال ال�سحية 
بالتعاون مع  بالقرية، وذلك  والكهربائية 

اأمانة املنطقة وفروعها يف املحافظات.
يف ما �سملت ال�سيانة العامة للقرية 
ق�سر ع�سري التابع لإمارة املنطقة، وق�سر 
م�سيط،  خمي�س  ملحافظة  ال��ت��اب��ع  ال��ط��ني 
وق�����س��ر احل��ج��ر ال��ت��اب��ع مل��ح��اف��ظ��ة بلقرن، 

للقرية،  الرئي�سي  املعر�س  اإلى  بالإ�سافة 
احلرفيني  ومعر�س  الع�سريي،  واملطبخ 
واحلرفيات التابع جلمعية الر باأبها، اإلى 

جانب احلدائق واملمرات بالقرية. 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  اط��ل��ع  كما 
ع��ل��ى اأب����رز ال������س��ائ��ل الإع��الم��ي��ة ال��ت��ي مت 
ا�ستحداثها هذا العام، والتي تهدف لإبراز 
القرية  يف  املقامة  والفعاليات  الأن�سطة 
وبثها عر جميع و�سائل الإعالم املختلفة، 
حيث مت ت�سميم �سعارات ول�حات دعائية 
داخ����ل ال��ق��ري��ة وك���ذل���ك ه���داي���ا ت��ذك��اري��ة 
الطابع  ذات  ع�سري  منطقة  ه���ي��ة  حتمل 
اإلى  بالإ�سافة  للزوار،  لتقدميها  الرتاثي 
اإعالمي متكامل ي�سم قناة  اعتماد مركز 
وت�ثيق  واإخ���راج  ب��اإع��داد  تق�م  تلفزي�نية 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��ري��ة واأن�����س��ط��ت��ه��ا وب��ث��ه��ا عر 
وامل�سم�عة  امل��رئ��ي��ة  الإع��الم��ي��ة  ال������س��ائ��ل 
اإن�������س���اء من�سات  اإل����ى ج��ان��ب  وامل����ق����روءة، 
مب���اق��ع ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي )ت���ي��رت ، 

�سناب �سات، اإن�ستغرام، ي�تي�ب(.
ع�سري  ق��ري��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
م�ساركة  العام  ه��ذا  �ست�سهد  باجلنادرية 
ع��دد م��ن ال�سعراء وال����رواة ال��ب��ارزي��ن يف 
ال�سعرية  الأم�����س��ي��ات  م��ن  ب��ع��دد  املنطقة 
القرية،  يف  ال�سعبية  املجال�س  يف  املقامة 
اأربع فرق �سعبية  اإلى م�ساركة  بالإ�سافة 
مميزة مبنطقة ع�سري يف القرية، وهي: 
ف��رق��ة ع�����س��ري، وف��رق��ة ���س��ه��ران، وف��رق��ة 
تقدم  وال��ت��ي  بي�سة،  وف��رق��ة  م��ال��ك،  بني 
عددا من الأل�ان والفلكل�ريات ال�سعبية 

ملنطقة ع�سري.



خطاب خادم الحرمين 
في مجلس الشورى 

رسـم مالمح المستقبل 
المشرق للمملكة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكت�ر  الأ�ستاذ  خالد  امللك  جامعة  مدير  معايل  ن��ّ�ه 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  كلمة  ت�سمنته  مب��ا  ال�سلمي 
ال�سابعة  ال��دورة  الثالثة من  ال�سنة  اأعمال  افتتاح  اهلل يف  عبدالعزيز حفظه 
ال�سلمي  واأ���س��ار  الرا�سخة،  اململكة  �سيا�سة  على  تاأكيد  من  ال�س�رى  ملجل�س 
العربية  للمملكة  اهلل  ب��اإذن  امل�سرق  امل�ستقبل  مالمح  ر�سم  اخلطاب  اأن  اإل��ى 
الدولة  م�سي  اهلل  حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأك��د  حيث  ال�سع�دية 

قدما يف التط�ير والتنمية ال�ساملة وتط�ير اأجهزة الدولة.
باأهمية  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اإمي���ان  اأك���د  اخل��ط��اب  اأن  ال�سلمي  واأ���س��اف 
امل�ستقبل،  وت�سكيل  التط�ير  وقيادة  التنمية  �سناعة  يف  ال�سع�دي  الإن�سان 
احلرمني  خ��ادم  تاأكيد  من  اململكة  و�سابات  �سباب  به  حظي  ما  اإل��ى  م�سريا 
على  العمل  نح�  حثيث  واجت��اه  واأمله  امل�ستقبل  عماد  اأنهم  على  ال�سريفني 
ت�فري الفر�س ال�ظيفية وتط�ير القدرات الب�سرية واإعداد اجليل اجلديد 
ل�ظائف امل�ستقبل، والتاأكيد على اأن املراأة ال�سع�دية �سريك ذو حق�ق كاملة 

وفق �سريعتنا ال�سمحة.
م��ن جن��اح  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اأك����ده  م��ا  اأن  ال�سلمي  واأو����س���ح 
ال�سيا�سة  يف  وال�ستمرار  اأهدافها  من  العديد  وحتقق   20٣0 اململكة  لروؤية 
القت�سادية للمملكة القائمة على حتقيق الت�ازن بني �سبط الإنفاق ورفع 
العاملي  القت�ساد  بتعزيز  اللتزام  مع  القت�سادي  النم�  دعم  وبني  كفاءته 
ي�ؤكد م�سي الدولة رعاها اهلل يف حتقيق النجاحات القت�سادية والتنم�ية 

وتعزيز ثقافة العمل والتط�ير والإنتاج.
راأ���س  اأن على  اأك��د  ال�سريفني حفظه اهلل  اأن خ��ادم احل��رم��ني  واأ���س��اف 
اأول�يات الدولة يف الفرتة احلالية م�ا�سلة الدعم للقطاع اخلا�س ومتكينه 
بهذا  الهتمام  الجت��اه يج�سد  ه��ذا  اأن  اإل��ى  التنمية لفتا  فاعل يف  ك�سريك 
ال�طنية  التنمية  يف  �سريكا  جعله  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  وامل��ه��م  احل��ي���ي  ال��ق��ط��اع 
وهي  اخلارجية  ال�سع�دية  ال�سيا�سة  مالمح  ر�سم  اخلطاب  اأن  اإل��ى  وم�سريا 
�سيا�سة حكيمة من اأبرز معاملها الهتمام بالق�سايا العربية والإ�سالمية ويف 
مقدمتها ق�سية فل�سطني والعمل على اإحالل ال�سالم يف البلدان وحماربة 

التطرف والإرهاب ون�سر ال��سطية والت�سامح والعتدال.

..ويسـتقبل الرئيس التنفيذي
لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

يحيى التيهاني

الأم��ري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
اأم��ري  عبدالعزيز،  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري يف م��ك��ت��ب��ه ب�����الإم�����ارة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ا���س��ي  اخل��م��ي�����س 
لرنامج تط�ير وزارة الداخلية الدكت�ر 
فريق  يرافقه  العنزي،  خلف  بن  زي��دان 

عمل الرنامج. 
اأمري  �سم�  رح��ب  اللقاء  بداية  ويف 
لهم  متمنياً  ب��اجل��م��ي��ع،  ع�سري  منطقة 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، كما  ال��ت���ف��ي��ق يف زي���ارت���ه���م 
�سرح  اإل���ى  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ���س��م���ه  ا�ستمع 

لرنامج  التنفيذي  الرئي�س  من  م�جز 
ال��رام��ج  ال��داخ��ل��ي��ة ع��ن  ت��ط���ي��ر وزارة 
العمل  اإلى تط�ير  التي تهدف  املقدمة، 
ذلك  يف  مب��ا  الداخلية  وزارة  م��راف��ق  يف 

اإمارة منطقة ع�سري. 
واأ����س���ار ال��دك��ت���ر ال��ع��ن��زي اإل����ى اأن 
واإعداد  اآليات  �سن  �ستعمل على  الرامج 
التي  اخل��دم��ات  لتط�ير  تقنية  ب��رام��ج 
للمراجعني  امل��ن��اط��ق  اإم������ارات  ت��ق��دم��ه��ا 
مب���ا ي��ح��ق��ق اآم������ال وت��ط��ل��ع��ات ال���ق���ي���ادة، 
ال�ظيفية  ال��ك��ف��اءات  تنمية  ج��ان��ب  اإل���ى 
لتميز وج�دة اخلدمات  و�س�ًل  العاملة 
وتنفيذ  ت�سميم  اإلى  بالإ�سافة  املقدمة، 

وحتقيق  لتط�ير  �ساملة  ا�سرتاتيجيات 
مبني  متميز  م�ؤ�س�سي  ع��م��ل  منظ�مة 
ع���ل���ى اأف�������س���ل اخل��������رات وامل���م���ار����س���ات 
والتجارب املحلية والعاملية، ورفع كفاءة 
وزارة  اأعمال منظ�مة  الإنفاق يف جميع 

الداخلية يف كافة مناطق اململكة. 
ون����ه الأم���ري في�سل ب��ن خ��ال��د بن 
الذي  بالدعم  اللقاء  خ��الل  عبدالعزيز 
خ��ادم  ق��ب��ل  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  تتلقاه 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
عهده  ويل  و�سم�  �سع�د  اآل  عبدالعزيز 
الأم����ني ���س��اح��ب ال�����س��م��� امل��ل��ك��ي الأم���ري 
حم���م���د ب����ن ���س��ل��م��ان ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

تقدمها  ال��ت��ي  واجل��ه���د  اهلل،  حفظهما 
ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب ال�����س��م��� امل��ل��ك��ي الأم���ري 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ���س��ع���د ب���ن ن���اي���ف بن 
عبدالعزيز وزير الداخلية، عر الرامج 
التط�يرية التي ت�ستهدف يف املقام الأول 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م���اط��ن، م���ؤك��دا 
�ستنعك�س  ال��رام��ج  ه��ذه  مثل  اأن  �سم�ه 
وارت��ف��اع  املناطق  تنمية  على  ب��الإي��ج��اب 
معدل الأداء مبا يت�افق مع روؤية اململكة 
ث��اب��ت��ة نح�  ب��خ��ط��ى  ت�����س��ري  ال��ت��ي   20٣0
حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���ا. ح�����س��ر ال��ل��ق��اء وكيل 
بن  املهند�س خالد  اإم��ارة منطقة ع�سري 

عبداهلل الربيعة.

..ويزور المعرض المعماري بأمانة عسير
في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  زار 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم���ري منطقة 
ع�سري، املعر�س املعماري املقام مبقر اأمانة 
اأمري املنطقة يف املعر�س  املنطقة؛ وجت�ل 
ال���ذي ي��ح��ت���ي ع��ل��ى 1٦م�����س��روع��ا لتجارب 
متعددة  جم��الت  يف  اإيطاليني  معماريني 
من املباين ال�سكنية العامة ومباين بلدية 
و�سياحة ومدر�سية، وهي جتارب مقامة يف 

مدن اإيطالية.
كما ا�ستمع اأمري منطقة ع�سري خالل 
ال���زي���ارة ل�����س��رح مف�سل م��ن ���س��ع��ادة اأم��ني 
منطقة ع�سري الدكت�ر وليد احلميدي عن 
كل م�سروع، كما التقى عددا من املعماريني 
الإي���ط���ال���ي���ني مم����ن ي��ح��م��ل���ن م����ؤه���الت 
ع��ل��م��ي��ة يف جم����ال ال���ع���م���ارة ول���ه���م ك��ذل��ك 
مكاتب هند�سية خا�سة مت ا�ست�سافتهم يف 

املعر�س.
م����ن ج��ه��ت��ه اأو�����س����ح اأم������ني م��ن��ط��ق��ة 
املعر�س  ه��ذا  اإقامة  من  الهدف  اأن  ع�سري 
املنطقة،  يف  املعماري  ال��سط  لإث��راء  ياأتي 
وك��ل��غ��ة ح�����ار ب��ني امل��ه��ن��د���س��ني امل��ع��م��اري��ني 
بهذا  واملهتمني  وال�سع�ديني  الإيطاليني 
امل��ج��ال، وال���ذي يعّر ع��ن التقاء م��ب��ادرات 
تتيحها  التي  والإمكانيات  امل��دين  املجتمع 

الهند�سة املعمارية.



أخبار الجامعة

مدير الجامعة يدشن ثالث مبادرات تقنية نوعية
عبد العزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  د�سن 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكت�ر 
م���ؤخ��را ث��الث م��ب��ادرات تقنية ن�عية 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  م��ق��دم��ة 
امل����ع����ل�����م����ات ب����اجل����ام����ع����ة ل���ل���ط���الب 
والأف�������������راد، وذل�������ك ب���ح�������س����ر وك��ي��ل 
الدكت�ر  واجل����دة  للتط�ير  اجلامعة 
م�����رزن ال�������س���ه���راين وامل�������س���رف ال��ع��ام 
املعل�مات  لتقنية  العامة  الإدارة  على 

الدكت�ر �سامل العلياين.
���س��اع��ة  امل�������ب�������ادرات يف  وت���ت���م���ث���ل 
ال���رجم���ة ال��ت��ي ت��ق��ام ب��ال��ت��زام��ن مع 
احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ق��دم��ة ب���ا���س��ط��ة 
ترمج«  »ع�سري  ومبادرة   ،Code.org

بال�سراكة مع م�ؤ�س�سة م�سك اخلريية، 
اإلى مبادرة الدورة الأولى من  اإ�سافة 

.Internship برنامج
ويف بداية التد�سني ا�ستمع معايل 
�سرح مف�سل عن  اإل��ى  مدير اجلامعة 
وفاعليتها  اأهميتها  وم��دى  امل��ب��ادرات 
معاليه  واأ���س��اد  اإقامتها،  من  وال��ه��دف 
مب��ا حتمله ه��ذه امل��ب��ادرات م��ن فائدة 
ت�سهم  اأن  اآم���ال  وامل��ج��ت��م��ع،  للجامعة 
يف ت��ط���ي��ر وا���س��ت��ك�����س��اف م��رجم��ني 
املنطقة  وب���ن���ات  اأب���ن���اء  وت��ق��ن��ي��ني م���ن 
واململكة لي�اكب�ا كل ما ه� جديد يف 
عامل الرجميات والتقنيات وي�سهم�ا 

يف تط�ر وتقدم ال�طن تقنيا.
العام  امل�سرف  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
املعل�مات  لتقنية  العامة  الإدارة  على 

الإدارة  اأن  ال��ع��ل��ي��اين  ���س��امل  ال��دك��ت���ر 
من  ت�سعى  املعل�مات  لتقنية  العامة 
خ�����الل ه�����ذه امل�����ب�����ادرات اإل������ى ت��ف��ع��ي��ل 
املجتمعية  امل�ساركة  يف  اجل��ام��ع��ة  دور 
وال��ت���ا���س��ل م���ع امل��ج��ت��م��ع اخل���ارج���ي، 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى حت��ق��ي��ق روؤي������ة امل��م��ل��ك��ة 
اجلامعة  خ��ط��ة  م��ع  ومت��ا���س��ي��ا   ،20٣0

ال�سرتاتيجية للتح�ل الرقمي.
���س��م��ل��ت  امل��������ب��������ادرات  اأن  ي����ذك����ر 
���س��اع��ة ال���رجم���ة وه���ي ح��م��ل��ة عاملية 
ت�سعى   Code.org ب�ا�سطة  مقدمة 
ل��ت��ق��دمي ف��ر���س��ة ل��ل�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات 
ال���رجم���ة يف بيئة  اأ���س��ا���س��ي��ات  ل��ت��ع��ل��م 
مم��ت��ع��ة، لإزال�������ة ال��غ��م������س امل��ح��ي��ط 
بكل  الطالب  واإلهام  الرجمة،  بعامل 
اخللفيات الثقافية ليفكروا يف هند�سة 

ال����رجم����ي����ات ك��م��ه��ن��ة ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، 
تخ�سي�س  امل���درب  اأو  للمعلم  ومي��ك��ن 
اأي �ساعة من 4 اإلى ٣1 دي�سمر 2018  
مدر�سته  يف  الرجمة  �ساعة  لتقدمي 
ماليني  وتعلم  ملمار�سة  جمتمعه  اأو 
م��ن ال��ط��الب يف اأك���ر م��ن 180 دول��ة 
للمهارات الرجمية، وهي مبادرة غري 
ربحية للت�سجيع على تعلم الأ�سا�سيات 

املتعلقة باملجال الرجمي.
ك���م���ا ت����ه����دف م�����ب�����ادرة »ع�����س��ري 
ت���رم���ج« ال���ت���ي ت���ق���ام ب��ال�����س��راك��ة مع 
م���ؤ���س�����س��ة م�����س��ك اخل����ريي����ة، وذل����ك 
مبادرتها  من  الثانية  الن�سخة  �سمن 
اأطلقتها  والتي  ترمج«،  »ال�سع�دية 
املا�سي،  دي�سمر  �سهر  الثاين من  يف 
اإل����ى تعليم  ي�����م،  مل���دة 100  وت�����س��ت��م��ر 

والتفكري  ال��رجم��ة  عل�م  اأ�سا�سيات 
املنطقي جلميع فئات املجتمع بجميع 
ن�سر  اإل��ى  تهدف  كما  اململكة،  مناطق 
الرجمة  عل�م  وتعليم  تعّلم  ثقافة 
�سمن  املنطقة  جمتمع  يف  املختلفة 
برنامج  يف  املقدمة  الثالثة  امل�سارات 
بتفعيل  وذل���ك  ت��رم��ج«،  »ال�سع�دية 
م����ب����ادرات ب��رجم��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة عن 
خالل  م��ن  ك��م��درب  الت�سجيل  طريق 
م���ق��ع��ه��ا الإل������ك������رتوين، وم�����س��ارك��ة 
واأي�سا تك�ين  الآخ��ري��ن،  امل��ب��ادرة مع 
جم��ت��م��ع ب���رجم���ي يف امل���ن���ط���ق���ة م��ن 
لرنامج  ك��م��ت��درب  الت�سجيل  خ��الل 
���س��ف��راء »ع�����س��ري ت��رم��ج« ل��ل��م��ب��ادرات 

الرجمية يف املنطقة.
ف��ي��م��ا ت���ه���دف م����ب����ادرة ب��رن��ام��ج 

اإل��ى  الأول����ى،  دورت���ه  يف   Internship
اململكة  وفتيات  �سباب  مهارات  تط�ير 
يف املجال التقني، عر منحهم جمال 
امل�ساريع  اأح���د  يف  تطبيقية  مم��ار���س��ة 
تنفيذها  تت�لى  التي  القائمة  التقنية 
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ل��ي��ه��ا  والإ������س�����راف 
متا�سيا  باجلامعة،  املعل�مات  لتقنية 
م���ع خ��ط��ة اجل��ام��ع��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
للتح�ل الرقمي، وروؤية اململكة 20٣0، 
متخ�س�سي  وت���ط��ني  ال��ع��دد  ب���زي���ادة 
املرتبطة  وامل��ج��الت  املعل�مات  تقنية 
القادمة يف هذا  ل�سد الحتياجات  بها 
امل���ج���ال، وذل���ك م��ن اأج���ل الإ���س��ه��ام يف 
خالل  من  واإثرائها،  مهاراتهم  �سقل 
يف  للت�ظيف  ك��ب��رية  ف��ر���س��ة  منحهم 

املجالت التقنية التطبيقية.

»الشريعة وأصول الدين«
تستضيف أعضاء اللجنة االستشارية

لبرامجها الدراسية
ب����ن����اء ع���ل���ى م�����اف����ق����ة م����ع����ايل م���دي���ر 
العتماد  م�سروع  اإط���ار  ويف  اجل��ام��ع��ة، 
ال���راجم���ي، و���س��م��ن ج��ه���د اجل��ام��ع��ة 
يف ت���ع���م���ي���ق ال����ت�����ا�����س����ل م�����ع خم��ت��ل��ف 
كلية  ا�ست�سافت  املجتمعية،  امل�ؤ�س�سات 
ال�سريعة واأ�س�ل الدين اأع�ساء اللجنة 
ال���س��ت�����س��اري��ة ل���راجم���ه���ا ال��درا���س��ي��ة 
امل���ك����ن���ة م����ن: م���دي���ر ع����ام ف����رع وزارة 
ع�سري،  مبنطقة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س���ؤون 
باملعروف  الأم��ر  فرع هيئة  عام  ومدير 
وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
ورئي�س  باأبها،  العامة  املحكمة  ورئي�س 
امل��ح��ك��م��ة الإداري���������ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، 
ورئي�س املحكمة العمالية باأبها، ورئي�س 
حمكمة التنفيذ باأبها، ورئي�س املحكمة 

كتابة  ورئي�س  العامة بخمي�س م�سيط، 
ال���ع���دل الأول�����ى ب��اأب��ه��ا، ورئ��ي�����س كتابة 
ال���ع���دل ال��ث��ان��ي��ة ب��اأب��ه��ا، ورئ��ي�����س ق�سم 
ب�����الإدارة العامة  ال��رتب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة 
من  وع����دد  ع�����س��ري،  مب��ن��ط��ق��ة  للتعليم 

املحامني القان�نيني.
وج�����رى خ����الل ال���ل���ق���اء م��ن��اق�����س��ة 
»ال�سريعة  الدرا�سية  الرامج  مك�نات 
واأ��������س��������ل ال������دي������ن« و�����س����ب����ل ال����رق����ي 
لتنمية  املنا�سبة  والآل��ي��ات  مبخرجاتها 
م���ه���ارات ال��ط��الب واإك�����س��اب��ه��م اخل��رة 
العمل.  �س�ق  لتلبية متطلبات  العملية 
الدكت�ر  الأ���س��ت��اذ  الكلية  عميد  وع��ر 
�سكره  عن  ال�سهري،  ظافر  بن  حممد 
وام��ت��ن��ان��ه مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على 

دع���م���ه ل��ل��ك��ل��ي��ة وب���راجم���ه���ا وم��ت��اب��ع��ت��ه 
املبا�سرة ملجريات هذا اللقاء.

للتط�ير  ال��ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل  واأو����س���ح 
واجل�������دة ال��دك��ت���ر ي��ح��ي��ى ب���ن حممد 
بالعديد من  اللقاء خرج  اأن  اآل حن�س، 
التي  والآل��ي��ات  واملقرتحات  الت��سيات 
مت��ث��ل ت��غ��ذي��ة راج���ع���ة ب��ال��غ��ة الأه��م��ي��ة 
لرامج الكلية ُيبنى عليها العديد من 
اخلطط التح�سينية، ويتم من خاللها 
وعر  امليداين.  بال�اقع  الطالب  ربط 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ع���ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره 
ل�����س��ع��ادة ع��م��ي��د ال��ت��ط���ي��ر الأك���ادمي���ي 
واجل�دة الدكت�ر عبدالعزيز الهاجري 
املبا�سر  العمادة على دعمهم  ومن�س�بي 

لل�كالة يف م�سروع العتماد.

110 من منسوبي الجامعة يشاركون 
في تطوير معايير جوائزها للتميز

عبدالعزيز رديف

ب����رع����اي����ة م����ع����ايل م���دي���ر 
اجل�������ام�������ع�������ة الأ��������س�������ت�������اذ 
ال��دك��ت���ر ف��ال��ح ب���ن رج���اء 
ان��ط��ل��ق��ت  ال�������س���ل���م���ي،  اهلل 
م����ؤخ���را ف��ع��ال��ي��ات »ور���س��ة 
ع����م����ل ت����ط�����ي����ر جم�����الت 
اجلامعة  ج�ائز  ومعايري 
نظمتها  وال���ت���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز« 
للتط�ير  اجلامعة  وك��ال��ة 
واجل��������دة مم��ث��ل��ة ب��ع��م��ادة 
ال����ت����ط�����ي����ر الأك�������ادمي�������ي 
وك��الء  بح�س�ر  واجل����دة، 
وممثلي  امل�����س��ان��دة،  وال��ع��م��ادات  الكليات  وع��م��داء  اجلامعة 
وامل�ظفات  وامل���ظ��ف��ني  التدري�س  هيئة  وع�����س���ات  اأع�����س��اء 

والطالب والطالبات باجلامعة. 

وبداأت ال�ر�سة بكلمة ترحيبية ل�سعادة وكيل اجلامعة 
للتط�ير واجل�دة الدكت�ر مرزن ال�سهراين، ثمن فيها دعم 
بن  فالح  الدكت�ر  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  معايل  واهتمام 
وفتح جمالت  اجلائزة  بتط�ير معايري  ال�سلمي،  اهلل  رجاء 

جديدة حتقق التميز للجامعة ومن�س�بيها.
ومعايري  جم��الت  ومناق�سة  ا�ستعرا�س  مت  ذل��ك  بعد   
جائزة اجلامعة للتميز يف جمالت التعليم والبحث العلمي 
وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين والب��ت��ك��ار وري����ادة 
الأعمال، وكذلك امل�ظف املتميز والكليات والإدارات املتميزة، 
و�شروط  املختلفة  مبعايريه  جمال  كل  ا�شتعرا�ض  مت  حيث 

الرت�سيح وقيمة اجل�ائز.
التط�ير  عمادة  عميد  �سعادة  ق��دم  ال�ر�سة  نهاية  ويف 
�سكره  الهاجري،  عبدالعزيز  الدكت�ر  واجل����دة  الأك��ادمي��ي 
وتقديره ملعايل مدير اجلامعة على حر�سه ودعمه لتط�ير 
للتط�ير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ل�سعادة  وك��ذل��ك  التميز،  ج���ائ��ز 
واجل�دة على متابعته ودعمه امل�ستمر وللم�ساركني واملنظمني  

واأع�ساء اللجنة على جه�دهم يف جناح هذه الفعالية.
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وكيل الجامعة 
يرعى ورشة 
»علم العز
رمز الوطن«

عبد العزيز رديف

امللك  جامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 
خ��ال��د رع���ى وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت����ر حم��م��د ب���ن ع��ل��ي احل�����س���ن 
التي  ال���ط��ن«،  ور���س��ة »علم العز رم��ز 
ل��ل��ع��الق��ات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
اجل��ام��ع��ي��ة ���س��ب��اح ي����م اخل��م��ي�����س 14 
عمداء  من  عدد  بح�س�ر  الأول،  ربيع 
واأع�ساء  امل�ساندة  والعمادات  الكليات 
هيئة التدري�س وم�ظفي اجلامعة من 
وذلك  والن�سائي،  الرجايل  ال�سطرين 
يف املدرجات املركزية للرجال والقاعة 
للن�ساء  الأ�سنان  طب  بكلية  الن�سائية 

يف مقر اجلامعة الرئي�س )قريقر(.
ق�سم  رئي�س  ال�ر�سة  وا�ست�سافت 
اأ�����س�����ل ال��ف��ق��ه ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر 
اآل ك��ردم ال��ذي قدم  حممد بن متعب 
ورق���ة علمية ب��ع��ن���ان »راي����ة ال��ع��ل��م يف 
كما  وامل��ف��ه���م«،  التاأ�سيل  الإ����س���الم.. 

باجلامعة  ال��ت��اري��خ  ق�سم  رئي�س  ق��دم 
القحطاين  �سعيد بن م�سبب  الدكت�ر 
»ت��اري��خ  ب��ع��ن���ان  اأخ����رى  ورق���ة علمية 
واأنظمة وق�انني العلم ال�سع�دي«، يف 
م��ا اأدار احل����ار خ��الل ال���ر���س��ة عميد 
كلية العل�م والآداب بظهران اجلن�ب 
ن��ائ��ب امل�����س��رف ع��ل��ى وح����دة ال��ت���ع��ي��ة 
الفكرية باجلامعة الدكت�ر م�سفر بن 

اأحمد ال�ادعي.
وقد قدم الدكت�ر م�سفر ال�ادعي 
يف بداية ال�ر�سة ملحة خمت�سرة ح�ل 
ع��ن���ان��ه��ا، م�����س��ريا اإل���ى اأه��م��ي��ة اإق��ام��ة 
العامة  الإدارة  و�ساكرا  الفعالية،  هذه 
ل���ل���ع���الق���ات اجل���ام���ع���ي���ة ع���ل���ى اإق���ام���ة 
وت��ن��ظ��ي��م ال����ر����س���ة، م����ؤك���دا دور ه��ذه 
ال�سع�دي  بالعلم  التعريف  ال�ر�سة يف 

واأنظمته ومدل�لته.
من جانبه اأكد اآل كردم من خالل 
ورق��ت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا خ��الل 
اأي�سا  عليه  يطلق  العلم  اأن  ال���ر���س��ة 

امل�سمى  ه����ذا  وي���ن���درج حت���ت  ال����راي����ة، 
اأي�سا ال��ل���اء، وه��ي م���ج���دة من قبل 
و�سلم ويف  النبي �سلى اهلل عليه  عهد 
ع��ه��ده اأي�����س��ا، م�����س��ريا اإل����ى اأن راي��ت��ه 
لدى  معروف  وال�سالم  ال�سالة  عليه 
امل����ؤرخ���ني اأن��ه��ا ك��ان��ت ���س���داء وحتمل 
ل�اء  اإلى  اإ�سافة  اإل اهلل،  اإله  عبارة ل 
اأبي�س كان ي�ستخدم يف الغزوات يحمل 
الع�س�ر  اأن  اأك���د  ك��م��ا  ال��ع��ب��ارة،  نف�س 
باعتبارها  الراية  ا�ستخدمت  ال�سابقة 
م��ع��ان ح�سية  ع��دة  رم��زي��ة حتمل  ذات 

ومعن�ية مهمة.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأ����س���ار رئ��ي�����س ق�سم 
ال��ت��اري��خ ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت���ر �سعيد 
م�سبب القحطاين من خالل ورقته 
اأن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة  اإل����ى  ال��ع��ل��م��ي��ة 
 15 منذ  علمها  ت�ستخدم  ال�سع�دية 
اأب���رز  م��ن  اأن  م����ؤك���دا   ،197٣ م��ار���س 
خ�سائ�س العلم ال�سع�دي اأنه يعتر 
ال���ح��ي��د ال����ذي ل ي��ت��م ت��ن��ك��ي�����س��ه اأو 

اإنزاله يف حالت احلداد والأح��داث؛ 
وذل����ك مل���ا ي��ح��م��ل��ه م���ن دلل����ة دينية 
ت��ع��ر ع���ن ال���دي���ن الإ����س���الم���ي من 
خ���الل ك��ل��م��ة ال��ت���ح��ي��د، ب��الإ���س��اف��ة 
اإلى  الذي يرمز  العربي  ال�سيف  اإلى 

ال�طنية والق�ة.
ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع���ر����س���ت  وق�����د 
ل���ل���ع���الق���ات اجل���ام���ع���ي���ة ع���ل���ى م��دخ��ل 
املدرجات املركزية جدارية احت�ت على 
اململكة  يف  العلم  ن��ظ��ام  ع��ن  معل�مات 
العربية ال�سع�دية �ساملة و�سف العلم 
ال���ط��ن��ي، والأ�����س�����ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��رف��ع 
ال��ع��ل��م، ك��ذل��ك ال��ع��ق���ب��ات امل��ت��خ��ذة يف 
حق من ي�سيء ا�ستخدام العلم، وذلك 
لإطالع اأكر عدد ممكن من الطالب 

وزوار اجلامعة على ذلك.
ويف خ��ت��ام ال����ر����س���ة ك����ّرم ���س��ع��ادة 
وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر 
املحا�سرين  احل�س�ن  علي  بن  حممد 

ومدير احل�ار يف ال�ر�سة.

معرض توعوي عن داء السكري
محمد الكعبي  

اأحمد عبداهلل  د.  واجل���دة،  للتط�ير  التمري�س  كلية  وكيل  القناعي، وبح�س�ر  د. يحيى  الطالب  �س�ؤون  وكيل عمادة  افتتح 
ع�سريي واملدير الت�سغيلي مبجمع الرا�سد م�ل التجاري  اأ. حممد الرتكي،  فعاليات املعر�س الت�عي بداء ال�سكري تزامنا مع 

الي�م العاملي لل�سكر 2018، وذلك مبجمع »الرا�سد م�ل« التجاري بح�س�ر اأكر من 1000 زائر وزائرة.
فيه  ���س��ارك  ال��ذي  املعر�س  و�سمل 
التمري�س  بكلية  ن��ادي عناية  كل من: 
ن��ادي  م��ع  بال�سراكة  م�سيط   بخمي�س 
ت��داوي بكلية  ون��ادي  التط�عي،  العمل 
م�سيط،  بخمي�س  للبنات  التمري�س 
العل�م  بكلية  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  وق�����س��م 
م�سيط،  بخمي�س  التطبيقية  الطبية 
وم�سرح اجلامعة على فعاليات خمتلفة 
ك��ف��ح�����س م�����س��ت���ى ال�����س��ك��ر و���س��غ��ط 
ال�سكر  ال��دم ورك��ن تثقيفي عن مر�س 
بداء  للم�سابني  معه  التعامل  وكيفيه 
ال�سكري وركن عن التغذية وال�سكري. 
بالإ�سافة اإلى اإقامة م�سرحيه فكاهية 
تثقيفيه عن ال�قاية من الإ�سابة بداء 
ال�سكري وركنني خم�س�سني لالأطفال 
���س��م��ال ف��ع��ال��ي��ة ال���ر����س���م ع��ل��ى ال���ج��ه 
وال�����اق����ع الف���رتا����س���ي ورك�����ن خ��ا���س 

بهدايا لزوار املعر�س.

العدد 241  |  17 ربيع األول 1440  |  25 نوفمبر 2018



أخبار الجامعة

للموسم 11.. طالب الجامعة
ينقبون عن اآلثار في جرش

نادي األلعاب اإللكترونية يشارك
في المعرض العالمي لريادة األعمال

محمد الكعبي

اأيام، ا�ستكمل نادي الألعاب الإلكرتونية وتطبيقاتها م�ساركته الت�ع�ية  على مدى ثالثة 
والتثقيفية ح�ل الألعاب الإلكرتونية، وذلك يف املعر�س العاملي لريادة الأعمال باملدرجات 
اإلى  بالإ�سافة  وطالبها،  اجلامعة  من�س�بي  من  العديد  ح�س�ر  املعر�س  و�سهد  املركزية. 
امل�ساركة على  التعليمية باملنطقة بفئاتها املختلفة. وقد تركزت  املدار�س  زيارة العديد من 
اإتاحة جتربة VR يف اللعب، كذلك التعريف بفئات اللعب واأن�اع الألعاب واأعمارها املختلفة، 

وت�زيع املطب�عات الت�ع�ية.

نادي الشريعة يقيم برنامج
»إضاءات علمية« على »سناب تشات«

اأقام نادي كلية ال�سريعة واأ�س�ل  املنا�سط،  اإقامة  با�ستخدام التقنية وال��سائل احلديثة يف 
العاملني  اإميانا من  ت�سات«،  »�سناب  برنامج  على  علمية«  »اإ�ساءات  برنامج  باإطالق  الدين 

باأهمية هذه ال��سائل يف ن�سر الفائدة ودورها الفّعال يف ذلك.
ويتك�ن برنامج »اإ�ساءات علمية« من �سل�سلة من امل�ا�سيع، وهي عبارة عن م�سارين: 
»اأم�ر يحتاجها طالب العلم«، حيث  اأحدها الأ�سا�سي »العل�م ال�سرعية«، والثاين الإثرائي 
اآل  �سعيد  بن  فهد  د.  علم احلديث قدمه  لدرا�سة  الأ�سا�سي خط�ات عملية  امل�سار  اأقيم يف 
القراآن قدمه  ال�سنة وعل�مها باجلامعة، وخط�ات عملية لدرا�سة عل�م  مالح رئي�س ق�سم 
د. اإبراهيم بن حممد اآل �سلطان الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم القراآن وعل�مه، ومهارات يف درا�سة 
اأ�س�ل الفقه والق�اعد الفقهية، قدمه د. حممد بن متعب اآل كردم رئي�س ق�سم اأ�س�ل الفقه 
والأنظمة،  القان�ن  من  العلم  طالب  يحتاجه  ما  ق��دم  الإث��رائ��ي  امل�سار  و�سمن  باجلامعة' 

قدمه د. عبدالإله بن �سعيد ال�سهراين اأ�ستاذ الأنظمة امل�ساعد بق�سم الفقه. 

معرض صحي توعوي عن التدخين 
بالعلوم الطبية التطبيقية 

العامة  ال�سحة  ق�سم  مع  بالتعاون  م�سيط  بخمي�س  التطبيقية  الطبية  العل�م  ن��ادي  اأق��ام 
التدخني.  اأ�سرار  ت�ع�يا عن  الدكت�ر ه�سام مهابه معر�سا �سحيا  الروفي�س�ر  وباإ�سراف 
ومت خالل املعر�س ا�ستخدام اأجهزة طبية حديثة حتدد عمل الرئة للمدخن وغري املدخن، 
وكانت الفكرة م�جهة ب�سكل مبا�سر للطالب، كما قدم يف الفعالية فلم وثائقي بالإ�سافة 

اإلى ت�زيع من�س�رات على الزوار الذي جتاوز عددهم 120 �سخ�سا.

نادي التربية يقيم  مبادرة »شكرا«  
نظم نادي الرتبية مبادرة »�سكرا« لأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية وق�سم الريا�سيات 
وروؤ�ساء  الرتبية،  كلية  ووكيل  الرتبية،  كلية  عميد  تكرمي  امل��ب��ادرة  و�سملت  العل�م،  بكلية 
جاءت  املبادرة  هذه  اأن  يذكر  العل�م.  بكلية  الأق�سام  وروؤ�ساء  العل�م،  كلية  بالكلية،  الأق�سام 

للمجه�دات التي قدمها اأع�ساء هيئة التدري�س خالل هذا  الف�سل.

نادي العلوم واآلداب بمحايل
ينظم دورة كفايات

من  العليا  امل�ست�يات  لطالب  تخ�س�سية  دورة  مبحايل  والآداب  العل�م  كلية  ن��ادي  نظم 
ق�سم نظم املعل�مات بعن�ان »كفايات احلا�سب الآيل«؛ وهدفت الدورة اإلى تدريب الطالب 

لال�ستعداد لختبار املعلمني »كفايات«  يف تخ�س�س احلا�سب الآيل.

نادي المنح يزور مدير
األنشطة الثقافية واالجتماعية

حتت �سعار »عرفنا عليك« زار نادي املنح �سعادة مدير اإدارة الأن�سطة الثقافية والجتماعية 
، وذلك للتعرف على الدور الذي  بعمادة �س�ؤون الطالب، ال�ستاذ رائد عاي�س القحطاين 
حياته  ع��ن  القحطاين  وحت��دث  الطالبية.  الأن�سطة  ع��ر  املنح  ط��الب  خدمة  يف  يقدمه 
ون�ساأته وجتاربه، كما قدم بع�س الن�سائح لأبنائه الطالب واأي�سا للنادي، ويف ختام اللقاء 

اأهدى نادي املنح درعا تذكاريا ل�سيفه.

نادي علوم وآداب محايل عسير
يقيم دورة »تطبيقات بحوث العمليات 

على الحاسب«
اأقام نادي العل�م والآداب مبحايل ع�سري دورة تخ�س�سية بعن�ان »تطبيقات بح�ث العمليات 
على احلا�سب« قدمها الدكت�ر طارق امل�دن، ع�س� هيئة التدري�س بق�سم الريا�سيات بالكلية. 
وهدفت الدورة اإلى التدريب على م�سائل الرجمة اخلطية با�ستخدام طريقة ال�سمبلك�س، 
وم�سائل التخ�سي�س با�ستخدام الطريقة الهانغارية، والتدريب على اإيجاد امل�سار الأق�سر يف 

ال�سبكة با�ستخدام طريقة دجايك�سرتا.

سعيد العمري

�سارك 1٣ طالبا من طالب اجلامعة  للم��سم احلادي ع�سر يف التنقيب 
كلم جن�ب حمافظة   15 م�سافة  على  يقع  ال��ذي  الأث���ري،  مب�قع جر�س 
خمي�س م�سيط، جنبا اإلى جنب مع فريق هيئة ال�سياحة والرتاث ال�طني، 
م�سيط  بخمي�س  املجتمع  كلية  ووك��ي��ل  امل�ساعد  الآث����ار  اأ���س��ت��اذ  ب��اإ���س��راف 

الدكت�ر علي بن عبداهلل مرزوق.
بت�جيه من معايل مدير  تاأتي  امل�ساركة  اأن هذه  م��رزوق  د.  واأو�سح 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكت�ر فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، وا�ستمرارا جله�د 
هيئة  مع  لل�سراكة  وتفعيال  ال�سابقة،  امل�ا�سم  يف  وم�ساركاتها  اجلامعة 
ال�سياحة والرتاث ال�طني.  و�سم الفريق الطالبي 1٣ طالبا ميثل�ن كلية 
الهند�سة من ق�سمي الهند�سة املدنية والهند�سة املعمارية، وكلية املجتمع، 
يف  م�ساركاتهم  �سبقت  الذين  الطالب  وه��م  وال��ق��ان���ن،  التاريخ  وق�سمي 
التنقيب يف امل�ا�سم املا�سية، واكت�سب�ا اخلرة يف اأعمال التنقيب، وطرق 

ت�سجيل املعث�رات، اإ�سافة اإلى الرفع امل�ساحي.

اأن م�قع جر�س يعد من امل�اقع الأثرية املهمة يف  وبني د. مرزوق 
اإن��ه كان يقع على طريق  اإذ  املتميز قدميا؛  منطقة ع�سري نظرا مل�قعه 
احلج اليمني، وطريق التجارة الذي كان يربط جن�ب اجلزيرة العربية 
ب�سمالها، اإ�سافة اإلى ا�ستهاره بال�سناعات احلربية واجللدية، واحت�ائه 
ع��ل��ى ب��ق��اي��ا اأ���س��ا���س��ات ح��ج��ري��ة، وم��ع��ث���رات ي��ع���د ت��اري��خ��ه��ا اإل���ى ف��رتات 

تاريخية خمتلفة.
ومعث�رات  وم�سجد،  ح�سن،  على  باحت�ائه  يتميز  »امل���ق��ع  وق��ال 
اإ�سافة  واملعدنية،  الفخارية، واحلجرية، والزجاجية،  اأثرية جتمع بني 
يرمز  كان  الذي رمبا  ال�سهري  والث�ر  الأ�سد  ونق�س  اإلى خبث احلديد، 
للنماء والق�ة، كما ميتاز امل�قع ب�ج�د مركز للزوار يتيح لهم الطالع 

على املعث�رات املكت�سفة، ونبذة عن امل�قع واأهميته التاريخية«.
كما قدم مرزوق  �سكره اإلى رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 
ال�طني �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز، 
اجلامعة  لطالب  الفر�سة  ه��ذه  لإت��اح��ة  اجلامعة؛  مدير  معايل  واإل���ى 

للم�ساركة يف اأعمال التنقيب.

نادي الهندسة 
يقيم نهائي 
الباليستيشن

ن����ادي ال��ه��ن��د���س��ة يف ق��اع��ة رواق  اأق�����ام 
البالي�ستي�سن  بط�لة  نهائي  الكلية، 
اخل���ا����س���ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ب��ح�����س���ر 
الن�شاط الطالبي م. وليد �شعيد  رائد 
امل���ه���ج���ري، وال���دك���ت����ر ب���ه���اء ورئ��ي�����س 
ال��ن��ادي حم��م��د ال��ع��ت��ي��ب��ي، ح��ي��ث ت��اأه��ل 
دخيل  حممد  الطالبان  النهائي  على 
م��ع��ي�����س  وع����ب����دالإل����ه  ال�������س���ل����ي،  اهلل 
ال���ق���ح���ط���اين. ومت���ك���ن ال�������س���ل����ي م��ن 

حتقيق الف�ز بنتيجة ٣/2 .
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أخبار الجامعة

الجامعة تحتفل باليوم العالمي لألشعة
عبد العزيز رديف

ن���ي���اب���ة ع����ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيل  �سعادة  افتتح 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك�����ادمي�����ي�����ة الأ����س���ت���اذ 
ال��دك��ت���ر �سعد ب��ن حم��م��د ب��ن دع��ج��م، 
العاملي  الي�م  املا�سي فعاليات  الثالثاء 
يف  املركزية  باملدرجات  وذلك  لالأ�سعة، 

مقر اجلامعة الرئي�س )قريقر(.
من  بتنظيم  ال��ف��ع��ال��ي��ة  واأق��ي��م��ت 
ق�سم العل�م الإ�سعاعية يف كلية العل�م 
مع  بالتعاون  باأبها  التطبيقية  الطبية 
التطبيقية،  الطبية  العل�م  كلية  نادي 
يف  متخ�س�سة  جهات  اأرب��ع  ومب�ساركة 

املعر�س امل�ساحب متثلت باإدارة الأ�سعة 
ع�سري،  مبنطقة  ال�سحية  ال�س�ؤون  يف 
ال�سع�دي  وامل�ست�سفى  ال��غ��د،  وك��ل��ي��ات 
 Siemens �سركة  اإل��ى  اإ�سافة  الأمل��اين، 
العاملية. واأ�ساد بن دعجم يف كلمته التي 
الإ�سعاعية  العل�م  ق�سم  بجه�د  األقاها 
يف  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل���م  وك��ل��ي��ة 
الفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  واإق���ام���ة  تفعيل 
التي تقام عامليا، بهدف ت�عية وتثقيف 
ال���ط���الب وامل��ج��ت��م��ع وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن 
للجهات  �ساكرا  العاملية،  الأح���داث  مع 
امل�����س��ارك��ة م��ن داخ���ل وخ����ارج اجلامعة 
مثل  تفعيل  يف  وم��ب��ادرت��ه��ا  ح�����س���ره��ا 

هذه املنا�سبات.

م����ن ج���ان���ب���ه رح�����ب رئ���ي�������س ق�����س��م 
ال���ع���ل����م الإ����س���ع���اع���ي���ة امل�������س���رف ع��ل��ى 
العلياين،  م��ق��ب���ل  ال��دك��ت���ر  الفعالية 
وامل�ساركني،  واحل�س�ر  احلفل  براعي 
م�ؤكدا اأن الكلية والق�سم ي�سعيان دوما 
اإل���ى فتح ق��ن���ات ال��ت���ا���س��ل م��ع جهات 
تعليمية  خدمات  لتقدمي  الخت�سا�س 
امل�ست�ى،  عالية  وجمتمعية  واأكادميية 
الفي�سل  ثان�ية  بطالب  اأي�سا  مرحبا 
ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط وط�����الب ال��ث��ان���ي��ة 
الفعالية  ح�سروا  الذين  باأبها  الأول��ى 
واطلع�ا على ق�سم الأ�سعة وجتهيزاته 
يف اجل���ام���ع���ة؛ م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م ال��ت���ف��ي��ق 
الزيارة  واأن تع�د عليهم هذه  وال�سداد 

ب��ال��ن��ف��ع يف حت���دي���د م�����س��ارات��ه��م عند 
اللتحاق باجلامعة.

�ساهم  العلياين كل من  �سكر  كما 
اإل��ى  م�سريا  الفعالية،  ه��ذه  اإجن���اح  يف 
بعد  ���س��ن���ي  ب�سكل  ت��ق��ام  الفعالية  اأن 
ي�����م 8  اأق���ي���م  ال����ذي  الح���ت���ف���ال الأول 
ن�فمر 2012، �سمن مبادرة م�سرتكة 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة الأوروب����ي����ة لعلم 
يف  الإ�سعاعي  الطب  وجمعية  الأ�سعة 

ال�ليات املتحدة الأمريكية.
الق�سم  اأن  اإل���ى  ال��ع��ل��ي��اين  واأ����س���ار 
ي��ح��ت��ف��ل ب���ه���ذه ال���ف���ع���ال���ي���ة يف رح����اب 
اجل��ام��ع��ة م��ن خ���الل اإق���ام���ة امل��ع��ر���س 
واللقاء العلمي اخلا�س بهذه املنا�سبة.

وم�����ن اجل����ه����ات امل�������س���ارك���ة ���س��ك��ر 
م�ساعد املدير العام للخدمات الطبية 
مبنطقة  ال�سحية  بال�س�ؤون  امل�ساعدة 
ع�سري الدكت�ر �سالح القحطاين كلية 
العل�م الطبية التطبيقية باأبها ممثلة 
اإتاحة  على  الإ�سعاعية  العل�م  ق�سم  يف 
املنا�سبة  ه��ذه  يف  للم�ساركة  الفر�سة 

واإحياء الي�م العاملي لالأ�سعة.
م����ن خ���الل  اأن اجل���ام���ع���ة  واأك�������د 
رفع  يف  م�سك�رة  ت�سهم  الفعالية  ه��ذه 
م�����س��ت���ى ال���ع��ي ال��ع��ام ب��ع��ل��م الأ���س��ع��ة 
اخلدمات  دور  اإلى  بالإ�سافة  وف�ائده 
الت�سخي�سي  امل���ج���ال  يف  الإ���س��ع��اع��ي��ة 
وال���ع���الج���ي ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ت���ع��ي��ة 

وت��ث��ق��ي��ف امل��ج��ت��م��ع ب���ط���رق ا���س��ت��خ��دام 
الأ�سعة واحلماية منها، م�سيدا بالدور 
ال����ذي ت��ق��دم��ه م��ث��ل ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وامل���ع���ار����س يف الط������الع ع��ل��ى اأح����دث 
ال���ت���ق���ن���ي���ات وت�����ب�����ادل اخل���������رات ب��ني 

املمار�سني يف جمالتها.
الحتفال  ف��ق��رات  يف  �ساركت  كما 
ف���رق���ة امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي م���ن ع��م��ادة 
�����س�����ؤون ال���ط���الب ب��ع��ر���س م�����س��رح��ي، 
واختتم احلفل فعالياته بتكرمي �سعادة 
التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
حممد  بن  �سعد  الدكت�ر  والأكادميية 
بن دعجم للجهات امل�ساركة يف فعالية 

الي�م العاملي لالأ�سعة.
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قسم اإلعالم للطالبات
يحتفل بمرور ستة  أعوام

على تأسيسه
جوهره الشهراني

خالد،  امل��ل��ك  بجامعة  الطالبات  �سطر  يف  والت�����س��ال  الإع����الم  ق�سم  احتفل   
اخلمي�س املا�سي مبرور �ستة اأع�ام على تاأ�سي�سه، وذلك على م�سرح كلية العل�م 
على  وامل�سرفة  الإع��الم��ي،  املركز  على  العام  امل�سرف  م�ساعدة  بح�س�ر  باأبها، 
ق�سم الإعالم الأ�ستاذة ن�رة عامر، واأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم وعدد من 

من�س�بات الكلية وطالبات الق�سم. 
األقت  ثم  احلكيم،  الذكر  من  اآي��ات  ثم  ال�طني،  بالن�سيد  احلفل  واب��ت��داأ 
اإجن��ازات  فيها  تناولت  كلمة  عامر  ن���رة  الأ�ستاذة  الإع��الم  ق�سم  على  امل�سرفة 
الق�سم خالل الأع�ام املا�سية، وجناح اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم، واإجنازات 
النادي الإعالمي، و�سحيفة "اآفاق" وتفعيل دور طالبات وطالب الق�سم فيها 

لهذا العام، وتك�ين هيئة حتريرية طالبية حتت اإ�سراف اأكادميي.
اجلميلة،  الذكرى  بهذه  الحتفال  فكرة  ب��اأن  "�سعدت  كلمتها:  وقالت يف 
م�سار  ال�ساد�س  امل�ست�ى  املنا�سبات" من  واإدارة  "تنظيم  مقرر  لطالبات  تع�د 

ال�سلمي." �سارة  الأ�ستاذة  اإ�سراف  ا�سرتاتيجي" حتت  "ات�سال 
الدكت�رة  العل�م،  كلية  عميد  م�ساعدة  ل�سعادة  ب�سكر  كلمتها  واختتمت 

�سهري القحطاين على دعمها للق�سم.
علي  الدكت�ر  الأ�ستاذ  الإع��الم  ق�سم  لرئي�س  كلمة  ذلك  بعد  عر�ست  ثم 
�ستة  مل��دة  الق�سم  على  باإ�سرافه  �سعادته  م��دى  عن  فيها  عر  ال��ق��رين،  �س�يل 

اأع�ام.
اأع������ام ول��ل��م��ج��د بقية"، واأل��ق��ت  وع��ر���س ع��ق��ب ذل���ك ف��ي��ل��م ب��ع��ن���ان "٦ 
من  التحرير  هيئة  على  وامل�سرفة  بالق�سم،  التدري�س  هيئة  ع�س�  ذل��ك  بعد 
الطالبات الدكت�رة مرمي العجمي كلمة، اأ�سادت فيها بالق�سم واإجنازاته التي 
ت�سابق اأع�امه، كما تطرقت يف كلمتها اإلى اأع�ساء هيئة حترير اآفاق وخ�ست 
الطالبات، وامتدحت روح التحدي واملغامرة التي ميتلكنها، والتي كانت خلف 

ظه�ر اأعداد مبهرة من �سحيفة اآفاق خالل وقت ق�سري. 
كلمة  القحطاين،  رنا  الطالبة  "اآفاق" ال�سابقة  حترير  رئي�سة  األقت  ثم 
اأنها كانت جتربة  اأك��دت  التحرير، حيث  حتدثت فيها عن جتربتها يف رئا�سة 

العمل اجلماعي  تنمية  املهارات واخل��رات يف  العديد من  لها  اأ�سافت  مميزة 
واإدارة الفريق، وتقدمت بال�سكر مل�سرفة الق�سم، وامل�سرفة على هيئة التحرير 
من الطالبات يف ال�سحيفة الدكت�رة مرمي العجمي، ولهيئة التحرير م�ؤكدة 

اأنهن فتحن لل�سحيفة اآفاقا وا�سعة. 
الق�سم،  ال�سحيفة من طالبات  ويف ختام احلفل مت تكرمي هيئة حترير 
اإجن���ازات  اإب���راز  يف  امل�ساهمة  يف  جه�دهن  على  احلفل  تنظيم  فريق  وت��ك��رمي 

الق�سم، والحتفاء مب�سرية العطاء امل�ستمرة من خالل اإقامة هذا احلفل.

برنامج عن اإليجابية
بعلوم وآداب سراة عبيدة

ريم عبدي 
اأقام نادي الريا�سيات بكلية العل�م والآداب ب�سراة عبيدة الثنني املا�سي برناجما 
اأمرية ثقفان  اإ�سراف الدكت�رة  اإيجابيا" وذلك حتت  "ل�ن حياتك وكن  بعن�ان 
ال�سخ�س  ت�ساعد  متعددة  ن�سائح  الرنامج  وتخلل  الق�سم.  طالبات  ومب�ساركة 
ودورها  الإيجابية  اأهمية  الرنامج  تناول  كما  حياته،  يف  اإيجابيا  يك�ن  اأن  على 
يف زيادة خمرجات العمل، وكيف اأن ال�سخ�س الإيجابي اأكر نفعا ل�طنه واأمته. 

تفعيل يوم الجودة العالمي
بعلوم وآداب سراة عبيدة 

نجوى سويلم 
عبيدة  ب�سراة  والآداب  العل�م  بكلية  واجل���دة  الأكادميي  التط�ير  وح��دة  اأقامت 
فعالية مبنا�سبة الي�م العاملي للج�دة، تخللها اأربع حما�سرات، وهي: حما�سرة 
اإ�سافة  الغامدي،  الأ�ستاذة عه�د  الإداري، قدمتها  العمل  اجل���دة يف  اأهمية  عن 
ر�سماه  الأ�ستاذة  قدمتها  ال��ع��ايل،  التعليم  يف  اجل���دة  اأهمية  عن  حما�سرة  اإل��ى 
ماه جبني، وحما�سرة عن ن�سر ثقافة اجل�دة بني الطالبات، قدمتها الدكت�رة 
فاطمة م�سطفى، وحما�سرة عن التخطيط ال�سرتاتيجي واأهميته يف اجل�دة، 
الفعالية  تخلل  كما  الن�ر.  ن�سرة  والدكت�رة  عفاف  الدكت�رة  من  كل  قدمتها 

عر�س فيدي� لأهم مظاهر اجل�دة باجلامعة.

برنامج عن أضرار التدخين
بعلوم وآداب سراة عبيدة

ريم عبدي
اأقامت وحدة الت�جيه والإر�ساد بكلية العل�م والآداب ب�سراة عبيدة برناجما 
ت�ع�يا عن اأ�سرار التدخني بالتعاون مع كل من جمعية مكافحة التدخني 
وفاء  الدكت�رة  اإ�سراف  حتت  وذل��ك  عبيدة،  �سراة  وم�ست�سفى  عبيدة  ب�سراة 
اأب� �سراح. وحتدثت خالل الرنامج الدكت�رة منى من وحدة الإر�ساد عن 

اأ�سرار التدخني وكيفية عالجه وم�سبباته.
 

محايل.. دورة عن أسس
كتابة المسرحية

كريمة سالم
نظم مركز امل�هبة والإبداع بالتعاون مع ق�سم اللغة العربية يف كلية العل�م 
و الآداب يف فرع اجلامعة بتهامة )حمايل(، دورة تدريبية للطالبات بعن�ان 
وال�سرف  النح�  اأ�ستاذة  قدمتها  امل�سرحية«  كتابة  يف  الإب��داع��ي��ة  »الأ�س�س 

امل�ساعدة بق�سم اللغة العربية بالكلية الدكت�رة بثينة اإبراهيم عبد اهلل.
وتناولت الدورة تعريف امل�سرح وامل�سرحية، وعالقة امل�سرحية بالق�سة 
تطرقت  كما  م�سرحية،  اإل��ى  الق�سة  حت�يل  ميكن  وكيف  بينهما،  وال��ف��رق 
املدربة اإلى اأهمية الكتابات امل�سرحية وال�سمات التي يجب ت�افرها يف كاتب 

امل�شرحية وال�شروط التي يجب على الن�ض امل�شرحي التقيد بها.
وحثت املدربة يف ختام الدورة الطالبات امل�ه�بات ممن لديهن املي�ل 
ال�اقع  ال�سروع يف كتابة ن�س��س م�سرحية تري  امل�سرحية، على  للكتابات 
امل�سرحي ال�سع�دي والذي بدوره ي�ؤدي اإلى تنمية م�سرح اله�اة، وا�ستقطاب 

كل الراغبني يف الكتابات امل�سرحية. 
 

ضمن برنامج »سفراء اللغة«..
دورتان في كتابة القصة

لطالبات المتوسط والثانوي
بمحايل 
كريمة سالم

مبحايل،  التعليم  اإدارة  مع  بال�سراكة  مبحايل  والآداب  العل�م  كلية  نظمت 
دورتني تدريبيتني يف كتابة الق�سة الق�سرية باللغتني العربية والإجنليزية 
وذلك  العاليا،  حميد  مدر�سة  يف  والثان�ية  املت��سطة  املرحلتني  لطالبات 
التعليم  اإدارة  م��ع  الكلية  فيه  تت�سارك  ال��ذي  اللغة  �سفراء  برنامج  �سمن 
العربية  باللغتني  ب��ال��ط��ال��ب��ات  للنه��س  ي��ه��دف  وال����ذي  ع�����س��ري،  مب��ح��اي��ل 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة يف  والإجنليزية وال�ستفادة من خرات 

اجلانبني النظري والعلمي.
تناولت ال�ر�سة الأولى اأ�س�س واأ�ساليب الكتابة الق�س�سية، قدمتها ع�س� 
هيئة التدري�س بق�سم اللغة الإجنليزية الدكت�رة منى م�سطفى، فيما جاءت 
اأن  للطالبة  ميكن  وكيف  الق�س�سية  الكتابات  �س�ابط  عن  الثانية  ال�ر�سة 
تنجح يف الدخ�ل اإلى عامل التاأليف الق�س�سي، قدمتها ع�س� هيئة التدري�س 

بق�سم اللغة العربية الدكت�رة هاجر �سليمان.
ومعلمات،  طالبات  م��ن  احل��ا���س��رات  ا�ستح�سان  ال���ر���س��ت��ان  لق��ت  وق��د 
والل�اتي تقدمن بال�سكر للجامعة على اإقامة مثل هذه الأن�سطة التي ت�سهم 
يف زيادة املعرفة والثقافة، كما اأثنني على دورها يف خدمة الدوائر احلك�مية 

واملجتمع املحلي.
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وسائل

بتطبيق قاعدة الـ 15 دقيقة..
هل يزيد طالب الدراسات العليا

من دافعيته وإنتاجيته؟
ترجمة: نادية الشهراني

ت��ع��ت��ر ق���اع���دة ال���� »15 دق��ي��ق��ة« اإح���دى 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات���ي امل���ف�������س���ل���ة ل����زي����ادة 

الإنتاجية والتحفيز.
 )1998(  Bolker اأو�����س����ى   ف��ق��د 
ال���ط���الب ب��ال��ب��دء يف ال��ك��ت��اب��ة مل����دة 10 
اأدن��ى ومن ثم زيادة  دقائق ي�ميا كحد 
امل���دة اإل���ى 15 دق��ي��ق��ة م��ع زي����ادة ال���ق��ت 
على   Bolker اق����رتح  ك��م��ا  ت��دري��ج��ي��ا، 
ال��ط��الب الل���ت���زام ب��ال��� 10 دق��ائ��ق ه��ذه 
ي���م��ي��ا م��ه��م��ا ك��ل��ف الأم�����ر. م��ن وجهة 

على  ق�����ادر  ���س��خ�����س  »اأي  ف�����اإن  ن���ظ���ره، 
وخا�سة  ي�ميا،  دقائق   10 مل��دة  الكتابة 
اإذا اعتمد اأ�سل�ب الكتابة احلرة. وعادة 
م��ا اأو���س��ي ال��ط��الب ب��اأن يكتب�ا مل��دة ل 
تقل ع��ن 15 دقيقة ول��ك��ن ه��ذا الإط���ار 
دائما  اأك��ت��ب  ل��ذل��ك  ع�س�ائي؛  ال��زم��ن��ي 

اإلى احلد الذي ي�سعرك بالر�سا«.
اإن الن���ت���ق���ال م���ن ح��ال��ة اجل��م���د 
اإل������ى ح���ال���ة ال���ك���ت���اب���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة وم����لء 
اأو القيام بتحليل  ال�سفحات بالكلمات، 
عملية  الأكادميية،  والقراءة  البيانات، 
الكثريون  يجد  ولذلك  للغاية.  �سعبة 

ل��ف��رتة ق�سرية  ب��ال��ك��ت��اب��ة  الل���ت���زام  اأن 
هذه  يجعل  م��ث��ال(  دقيقة   15( ن�سبيا 
احلالة النتقالية اأ�سهل. ولتفعيل هذه 
دقيقة   15 ت��ك��ر���س  اأن  عليك  ال��ق��اع��دة 
ي�ميا )اأو على الأقل خالل الأيام التي 
لهذه  بحثك(  على  العمل  فيها  ت��ن���ي 
ال�����س���ؤال  ظ��روف��ك.  ك��ان��ت  مهما  املهمة 
بالعمل  �ستلتزم  كيف  ه�  هنا  املنطقي 
على جزء من اأطروحتك لتحقيق احلد 

الأدنى املتفق عليه؟
قد يجدي ا�ستخدام جهاز ت�قيت 
ت�قيت  جهاز  طالبي  بع�س  ا�ستخدام 

ال���ط���ب���خ ل���ه���ذا ال���غ���ر����س، وا���س��ت��خ��دم 
الريا�سية  ال�����س��اع��ات  الآخ����ر  البع�س 
امل��خ�����س�����س��ة  ال������ 15 دق���ي���ق���ة  مل���ت���اب���ع���ة 
اأح��ده��م  ي�سبط  بحيث  ل��الأط��روح��ة، 

ال�ساعة ثم يبداأ يف العمل.
ع��ن��دم��ا ت���ب���داأ ب��ال��ك��ت��اب��ة ف��اأك��ت��ب 
ب�ساأن  تقلق  األ  ن�سيحتي  ق��ي���د.  ب��ال 
الإمالئية  الأخ��ط��اء  اأو  اجلملة،  ب��ن��اء 
ل��الأف��ك��ار  ت�����س��م��ح  واأن  ال���ن���ح����ي���ة،  اأو 
ب����اأن ت��ت��دف��ق ت��ل��ق��ائ��ي��ا م��ن راأ����س���ك. اإذا 
الأ���س���ات  اأو  الدخيلة  الأف��ك��ار  تعالت 
ال��ن��اق��دة ���س��ل��ب��ا يف داخ����ل راأ����س���ك فقم 

ب��ت��دوي��ن��ه��ا ك��ذل��ك ب��ه��دف ال���ع����دة لها 
لحقا واإلغاء ما ي�س�ؤك مع الحتفاظ 
طبعا  ت�ستطيع  فقط.  املهمة  بالأفكار 
ال��ت���ق��ف ع��ن ال��ك��ت��اب��ة ق��ب��ل ان��ت��ه��اء ال��� 
15 دق��ي��ق��ة، وح���ف���ظ م���ا ت�����د الإب���ق���اء 
حال  يف  بالكتابة  ال���س��ت��م��رار  اأو  عليه 
وا�ستمراريتها.  الأفكار  بتدفق  �سعرت 
يخرين الطالب غالبا اأنهم دائما ما 
للكتابة  ا�ستعداد  على  باأنهم  ي�سعرون 
اأك��ر  اأ���س��ب��ح��ت  برمتها  العملية  واأن 

�سه�لة مبجرد انتهاء ال� 15 دقيقة. 
اإن اإج���ب���ار ن��ف�����س��ك ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة 

بالرغم من عدم رغبتك يف البدء فيها 
يخل�سك من ق�س�ر الدافعية ويق�دك 
اإلى كتابة مثمرة. قد يحتاج الطالب 
يف ب��ع�����س الأح���ي���ان اإل����ى ال��ع��م��ل لعدة 
ف����رتات مت��ت��د ك��ل م��ن��ه��ا ل��� 15 دقيقة 
الي�م، وذل��ك لالإبقاء على  م��دار  على 
والن�شاط  الدافعية  من  عال  م�شتوى 
الكّتاب  اأغلب  لدى  يتذبذبان  ،اللذين 

على مدار الي�م.
قد يك�ن اتباع قاعدة ال� 15 دقيقة 
لأن  الكتابة،  يف  للبدء  رائ��ع��ة  طريقة 
جتربة  ذات��ه��ا  ب��ح��د  الفعلية  ال��ب��داي��ة 

�سعبة.
لت�سعر  ���س��ب��اح  ذات  ت�ستيقظ  ق��د 
ب���ح���ال���ة م�����ن اخل�����م������ل وال����الم����ب����الة 
جت���ت���اح���ك ب���غ�������س ال���ن���ظ���ر ع�����ن م���دى 
حما�سك اأو دقتك يف كتابة خطة زمنية 
لعملك يف الليلة ال�سابقة، لتتفاجاأ ي�ما 
مل  واأن���ت  تت�الى  وال�ساعات  الأي���ام  ب��اأن 
حتقق هدفا ذا قيمة فمن النادر جدا اأن 
من  بحالة  العمل  عن  التقاع�س  ينتهي 
الإلهام، وعليه فاإن كل ي�م مي�سي بدون 
من  يقلل  اأطروحتك  على  فعليا  العمل 
مدى انغما�شك فيها، ويجعل االنخراط 

يف جل�سة العمل التالية اأ�سعب.
الكتابة ت�ؤدي لالكت�سافات غالبا، 
وت���ق����د ل��ل��ت��ع��ب��ري وت������س��ي��ل الأف���ك���ار، 
على  الط����الع  اأو  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  اأو 
تلهم  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي  امل�������س���ادر 

الكاتب وحتفزه.
ه���ل م���ا اأوردت������ه ه��ن��ا دع�����ة للبدء 
يف ال���ع���م���ل ب������دون ال�������س���ع����ر ب���الإل���ه���ام 
وال��داف��ع��ي��ة؟ ذل��ك مت��ام��ا ه��� املق�س�د! 
فيها  �ست�سعر  اأي��ام  بالتاأكيد  بك  �ستمر 
برغبة كبرية يف الكتابة مع اأول تبا�سري 
ال�سباح، ولكنك اإن تقاع�ست عن العمل 
وقتا  ت�ستغرق  الأي��ام فقد  تلك  منتظرا 
اأط�����ل مم��ا ي��ج��ب لإن��ه��اء اأط��روح��ت��ك! 
بالعمل  الل���ت���زام  عليك  اأق����رتح  ل��ذل��ك 
ت���ق���ل ع����ن 15 دق���ي���ق���ة م��ن  ل����ف����رتات ل 
للح�س�ل  ك��سيلة  الي�م  يف  م��رات   ٣-2
نف�سك  وحتفيز  اأف��ك��ارك  خال�سة  على 

واملنا�سلة من اأجل ا�ستمرار الكتابة. 
ب��اأف��ك��ار  ات�������س���ال  ال���ب���ق���اء ع��ل��ى  اإن 
اأطروحتك وخطوطها العري�شة ونقاط 
ال�ستفهام والبيانات، وما كتبته بالفعل 
هامة  تكتبه هي طريقة  اأن  تاأمل  ما  اأو 
والإل��ه��ام  الدافعية  وه��ج  على  للحفاظ 
ب���داخ���ل���ك. اأب������ذل ق�������س���ارى ج���ه���دك يف 
القيام  اأو  الأط��روح��ة  كتابة  على  العمل 
ب��اأع��م��ال اأخ���رى لها ع��الق��ة بها مل��دة 15 

دقيقة على الأقل. 
عند ال� 15 دقيقة حفز نف�سك على 
اأو 15 اأكر  اأو 10  اأي��ام  ال�ستمرار ملدة 5 
بالعمل لأط���ل فرتة  ا�ستمر  ذل��ك.  من 
دقيقة   15 ال���  جلل�سة  خطط  ثم  ممكنة 
الي�م،  نف�س  وق��ت لح��ق من  التالية يف 
وكرر جهدك بق�سد اإطالة فرتة العمل 
اأنك كلما ثابرت  قدر الإمكان. النتيجة 
على ا�ستخدام قاعدة ال� 15 دقيقة زادت 
لفرتات  العمل  على  قدرتك  احتمالت 

اأط�ل ب�سكل منتظم باإذن اهلل.

تفكير

هيكلة
األطروحة

تحديد
األسلوب 

األكاديمي

تدقيق 
الفهرسة
ومصادر 

البحث

خطوات لكتابة أطروحة ناجحة5

تخطيط 
وبحث
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متابعات

أكثر من 40 اتفاقية تستهدف المؤسـسات العلمية
ومراكز األبحاث ذات التصنيف العالي

عبد العزيز رديف

للتنمية  جه�دها  يف  اجلامعات  ت�سعى 
لتحقيق الت�ازن بني احلاجة اإلى اإبراز 
لال�ستفادة  واحل��اج��ة  الفردية  ه�يتها 
مكانتها  وتعزيز  الآخرين،  خرات  من 
ع��ن ط��ري��ق حت��دي��د ه���ي��ت��ه��ا، وال���ف��اء 
والنه��س  للرقي  اخلا�سة  بالتزاماتها 
بالعملية التعليمية والأن�سطة البحثية 
وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، وك���ل ذل���ك يتطلب 
م�ؤ�س�سات  وبني  بينها  امل�ستمر  التفاعل 

التعليم املناظرة الإقليمية والعاملية.
ال����دويل  ال���ت���ع���اون  اإدارة  ومت���ث���ل 
ال��ت��اب��ع��ة ل���ك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف ج��ام��ع��ة 
والتعاون  الت�ا�سل  حم���ر  خالد  امللك 

الدويل.
للتعاون  اإدارة  ا�ستحداث  مت  وق��د 
رقم  اإداري  ب��ق��رار  اجلامعة  يف  ال���دويل 
وتاريخ 14٣1/1/1٦، وتتمح�ر   »5/٦0«
ال���دويل يف: ربط  ال��ت��ع��اون  اإدارة  روؤي���ة 
ال���دويل  ال��ت��ع��اون  مبنظ�مة  اجل��ام��ع��ة 
والتعليمية  البحثية  املجالت  كافة  يف 
اخل��رات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  والتدريبية 
اإن�����س��اء  يف  ر���س��ال��ت��ه��ا  وتتمثل  ال��دول��ي��ة، 
اجلامعات  م��ع  م�ستمر  ت���ا���س��ل  حلقة 
الإقليمية والعاملية وامل�ؤ�س�سات البحثية 
واجلمعيات العلمية التي لديها اخلرة 
تط�ير  يف  ال�ا�سحة  وال��روؤي��ة  العالية 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي وال��ب��ح��ث��ي، وال��ت��ي 
ال��ف��ك��ري  ت�����س��ه��م يف الإث������راء  اأن  مي��ك��ن 
العلمي للجامعة ومبا يحقق اأهدافها. 

تنمية الشراكات
واالستفادة من التحارب

واأو��������س�������ح �����س����ع����ادة وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
الأ�ستاذ الدكت�ر �سعد بن عبدالرحمن 
اجل��ام��ع��ة، ممثلة مبعايل  اأن  ال��ع��م��ري، 
م��دي��ره��ا الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت���ر ف��ال��ح بن 
اجلامعة  ووك��ال��ة  ال�سلمي،  اهلل  رج���اء 
ل��ل��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
ال�سراكات  ج��ان��ب  تنمية  على  حت��ر���س 
وال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل����رات وامل��ع��رف��ة 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن جت�����ارب الآخ����ري����ن، 
ل�سيما مع جهات الخت�سا�س املماثلة، 
ومراكز  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  وخمتلف 
والعاملية؛ وقد  العربية  العلمي  البحث 
اأجن��زت اجلامعة العديد من ذل��ك من 
وال��ت��ي  ال�����دويل،  ال��ت��ع��اون  اإدارة  خ���الل 
اأ���س��ه��م��ت ك��ث��ريا ب��ال��ت��ع��ا���س��د م��ع جهات 
واإث��راء  خمتلفة يف اجلامعة يف تط�ير 
ع��دد م��ن امل��ج��الت وال��ن���اح��ي املعرفية 
والأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة يف ك��ث��ري من 

التخ�س�سات العلمية.  
ال�كالة  اأن  العمري  الدكت�ر  واأكد 
ت�����س��ع��ى اإل������ى ت��ن��م��ي��ة حم������ر ال���ت���ع���اون 
الطالب،  يف:  املتمثل  امل��ع��ريف  وال��ت��ب��ادل 
ال���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي، واجل��ام��ع��ة؛ وذل��ك 
ع���ن ط���ري���ق و����س���ع ل����ائ���ح وت��ن��ظ��ي��م��ات 
خ��ا���س��ة ب���رام���ج ال���ت���ع���اون وم�����س��اري��ع 
البحث الدولية، والتي ت��سح وت�سجع 
يف ال�����ق����ت ن��ف�����س��ه ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ع���اون 
وال��ت�����س��ارك ال��ن���ع��ي وال��ف��ع��ال اب��ت��داء 
اأع�ساء  ب��ني  البحثية  التعاونيات  م��ن 

الطلبة  تبادل  وبرامج  التدري�س،  هيئة 
والأ���س��ت��اذ ال��زائ��ر، و���س���ل اإل���ى �سراكة 
متكاملة ومنح درجات علمية م�سرتكة.

إدارة التعاون الدولي
باجلامعة  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  اإدارة  ت��ع��د 
اجل����ه����ة امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���ت���ع���اون ال������دويل 

وتت�سمن اأهدافها:
• ن�����س��ر م��ف��ه���م وث��ق��اف��ة ال��ت��ع��اون 
الدويل بني اأع�ساء هيئة التدري�س 

والباحثني ومن يف حكمهم.
• ال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ل��ق م��ن��اخ م�سجع 
ي�سهم يف عقد التفاقيات ومذكرات 
واجلامعات  اجلامعة  بني  التفاهم 

وامل�ؤ�س�سات العلمية الدولية.
لأن�سطة  الإداري  ال��دع��م  كذلك   •

التعاون الدويل.
ت��ن�����س��ي��ق وب�����ل������رة الت���ف���اق���ي���ات   •

الدولية ومتابعة تنفيذها.
اجلامعية  امل��ن��ح  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة   •
وال���ت���م����ي���ل ال��ب��ح��ث��ي امل����ق����دم م��ن 
واملنظمات  وامل�ؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات 

الدولية.
اأع�����س��اء هيئة  • ك��ذل��ك م�����س��اع��دة 
التدري�س يف برامج التفرغ العلمي، 
والإف������������ادة م���ن���ه���ا ع���ل���ى امل�����س��ت���ى 

الدويل.
م�������س���درا  الإدارة  ت����ك�����ن  اأن   •
الأكادميية والإر�سادية  للمعل�مات 

التي تتعلق بالتعاون الدويل.
واأن�سطتها  باجلامعة  التعريف   •

على امل�ست�ى الإقليمي والدويل.

• تنظيم زيارات ال�ف�د اخلارجية 
ل��ل��ج��ام��ع��ة وم���ت���اب���ع���ة ب��راجم��ه��م 
ت��ن��ظ��ي��م  ال�����ت�����ع�����اون يف  وك�����ذل�����ك 
امل�����ؤمت����رات امل��ح��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة 
مب���ا ي��ت��ف��ق م���ع ر����س���ال���ة اجل��ام��ع��ة 
وذلك  اململكة،  و�سيا�سة  وت�جهات 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

باجلامعة.
وال�ست�سارات،  اخل���رات  ت��ب��ادل   •
والتعاون بني اجلامعات واجلهات 
وتقييم  ال��ع��الق��ة،  ذات  الأخ������رى 
ال���ت���ع���اون ال������دويل وال���ع���م���ل على 

التخطيط له.
اإن�ساء  منذ  اجلامعة  اأب��رم��ت  وق��د 
من  ال��ع��دي��د  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  اإدارة 
التفاقيات وال�سراكات الدولية، ويزيد 
ع�����دد الت���ف���اق���ي���ات وال�������س���راك���ات ع��ل��ى 
الأربعني اتفاقية وعقد �سراكة وخدمة 

�س�اء امل�ستمر منها اأم املنتهية مدتها.
ال���دويل  ال��ت��ع��اون  اإدارة  وت���ه���دف   
نطاق  ت��سيع  اإل���ى  عملها  جم���الت  يف 
عاملية  �سراكات  وبناء  ال��دويل،  التعاون 
من  جم���الت  ع���دة  يف  للجامعة  ف��ع��ال��ة 
اأهمها الدرا�سات العليا، والبحث العلمي، 
وت���ط����ي���ر امل���ن���اه���ج، وت����دري����ب اأع�����س��اء 
اجلامعيني،  وال��ط��الب  التدري�س  هيئة 
وتبادل الأ�ساتذة الأكادمييني، وذلك يف 
والطبية  العلمية  التخ�س�سات  خمتلف 

والنظرية. 
وتتن�ع اجلامعات واجلهات التي 
مت ال��ت��ع��اون وال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف معها 
البلدان  بني  التفاقيات  هذه  وتت�زع 

فيها  تتف�ق  التي  امل��ج��الت  وبح�سب 
اجلامعات واجلهات التي يتم التعاون 

معها.

التعاون مع الجامعات 
األميركية

يف ال����لي���ات امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة،  مت 
التعاون مع  جامعة اأرزون��ا يف جمالت  
ال���ط���ب، ال�����س��ي��دل��ة، ت��ط���ي��ر امل��ن��اه��ج 

والبحث العلمي.
التعاون مع جامعة نيفادا  كما مت 
ب��رام��ج  تقييم  جم���ال  يف  فيغا�س  ل����س 

املناهج بكلية طب الأ�سنان.
وم�������ع ج����ام����ع����ة ب��ن�����س��ل��ف��ي��ن��ي��ا مت 
التعاون يف تقييم برامج املناهج بكليتي 

ال�سيدلة والتمري�س.
وم�����ع ج���ام���ع���ة وي�����س��ك���ن�����س���ن مت 
ال���ت���ع���اون لإن�������س���اء ب���رام���ج ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف 

جمال التعليم الإلكرتوين.
ولية  جامعة  مع  التعاون  مت  كما 
ميت�سيجان يف برامج تاأهيلية يف جمال 

التعليم الإلكرتوين.

التعاون مع الجامعات 
األوروبية

ال���ت���ع���اون م����ع ج��ام��ع��ة  اأوروب���������ا مت  يف 
برامج   تقييم  يف  به�لندا  غرونبينجن 

كلية احلا�سب،
ومع جامعة دي منتف�رت باململكة 
البيئية  الأب��ح��اث  جمم�عة  يف  املتحدة 

.EHRG وال�سحية
وم����ع ج��ام��ع��ة ل���ي����ن ب��ف��رن�����س��ا يف 

واجلزيئية  ال��ذري��ة  الفيزياء  جم���الت 
وال���ب�������س���ري���ة: ت���ط���ب���ي���ق���ات ل��ف��ي���ج��ن 

البالزما والفيزياء الفلكية والكمية.
وم����ع ج��ام��ع��ة م���دري���د ب��اإ���س��ب��ان��ي��ا 
لتطبيقات  امل��ت��ق��دم��ة  امل������اد  جم���ال  يف 

الأجهزة احلديثة.
وم������ع ج���ام���ع���ة »اأي���������ه ج�����ي اإت�������س 
للتكنل�جيا والعل�م« بب�لندا يف جمال 

�س�رة اأ�سباه امل��سالت الكهربائية.
ال����ت����ع����اون  مت  اأ������س�����رتال�����ي�����ا  ويف 
م����ع ج���ام���ع���ة لت�������روب يف جم�����ال ع��ل��م 

التت�سفري/التعليمية التطبيقية.

التعاون مع الجامعات 
اآلسيوية

اآ���س��ي��ا مت ال��ت��ع��اون م��ع جامعة غ��ادج  يف 
ت�سميم  ب��ال��ه��ن��د يف جم���ال  اأم���رف���ات���ي، 
الأجهزة  يف  امل�ستخدمة  امل���اد  وت�سنيع 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ك���ه���رو����س����ئ���ي���ة؛ وم���ع 
ج��ام��ع��ة م����الي����ا، مب��ال��ي��زي��ا يف جم��ال 
ت��ق��ن��ي��ة امل������اد امل��ت��ق��دم��ة؛ وم���ع جامعة 
ب���ب���اك�������س���ت���ان يف جم���ال  ك����م�������س���ات�������س، 
احل�سابات الكمية يف املجم�عات الل�نية 

الع�س�ية )كيمياء(.

التعاون مع الجامعات
العربية

ع��ل��ى امل�����س��ت���ى ال���ع���رب���ي، مت ال��ت��ع��اون 
جمال  يف  مب�سر  دم��ن��ه���ر،  جامعة  م��ع 
ب����رجم����ة اخل�����الي�����ا امل����ن����اع����ي����ة ل���ع���الج 
الزراعية،  الأبحاث  ومعهد  ال�سرطان، 
مب�����س��ر يف ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��م امل��ع��ل���م��ات 

اجل���غ���راف���ي���ة وال����س���ت�������س���ع���ار ع����ن ب��ع��د 
ل��ت��ق��ي��ي��م ب��ع�����س امل��������ارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
العربية  اململكة  من  اجلن�بية  املنطقة 

ال�سع�دية.
معهد  م���ع  ك���ذل���ك  ال���ت���ع���اون  ومت 
ب���ا����س���ت����ر، ب��ت���ن�����س، يف جم����ال درا����س���ة 
ال����ع����الق����ة ب�����ني الإ������س�����اب�����ات ب���ع���دوى 
امل���اي���ك����ب���الزم���ا وم���ر����س���ى ال�����س��رط��ان 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال�������س���ع����دي���ة: ����س���رط���ان ال���رو����س���ت���ات���ا، 
زهر،  ابن  اأول��ي��ة(، ومع جامعة  )درا�سة 
ب��امل��غ��رب، يف جم���ال ال��ت��اآك��ل واحل��م��اي��ة 
)ال���ع���ل����م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة(، وم����ع ج��ام��ع��ة 
النيلني، بال�س�دان� يف جمال القت�ساد.

خطط مستقبلية
ح�ل اخلطط امل�ستقبلية اأو�سح امل�سرف 
ال��دك��ت���ر  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  اإدارة  ع��ل��ى 
حممد �سامل ال�سغيبي اأن الإدارة تعكف 
ا�سرتاتيجية  خ��ط��ة  و���س��ع  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
�سن�ات  خم�س  مل��دة  م�ستقبلية  �ساملة 
تهدف  التي  اجلامعة  خطة  مع  تت�اءم 
ب���اأن ت��ك���ن م��ن اأف�����س��ل 200 ج��ام��ع��ة يف 
متناغمة  وكذلك   ،20٣0 بحل�ل  العامل 

مع روؤية اململكة 20٣0.
وم���ن اأه����م اأول����ي���ات ه���ذه اخلطة 
اأهدافها،  وت��سيع  الإدارة،  اأداء  جت�يد 
التعاون؛  وج���دة  ن�عية  على  والرتكيز 
اأي تعاون م�ستقبلي مبنيا  بحيث يك�ن 
على معايري معينة ت�ستهدف امل�ؤ�س�سات 
التعليمية ومراكز الأبحاث ذات اجل�دة 

والت�سنيف العايل.
من  العديد  اأي�سا  هناك  و�سيك�ن 
الرامج الن�عية التي �ست�ستهدف ع�س� 
يف  اجلامعي  والطالب  التدري�س  هيئة 
جم���ال ال��ت��ط���ي��ر الأك���ادمي���ي وم��ه��ارات 
الإدارة  ول��دى  والتعلم،  العلمي  البحث 
بالتعاون  امل���ب���ادرات اخل��ا���س��ة  ع���دد م��ن 
الدويل وهي حاليا حتت الدرا�سة، وهي 
مع م�ؤ�س�سات تعليمية عاملية، ينتظر اأن 
يعزز التعاون معها من خرات اجلامعة 
التعليمية والبحثية، مثل جامعة »ج�رج 
تاون« ب�ا�سنطن، و »ك�ين ماري« بلندن، 
من  وع��دد  ببلفا�ست،  »ك�ينز«  وجامعة 
امللكية  »الكلية  و  ف��ل��ن��دا،  يف  اجل��ام��ع��ات 
املعهد  واأي�سا  بريطانيا،  للجراحني« 

ال�طني الهندي للزراعة.
وع����ل����ى اجل����ان����ب ال����ع����رب����ي ه��ن��اك 
جامعات  اأرب��ع  من  حاليا  تعاون  طلبات 
مع  ال��ت��ع��اون  يف  رغبتها  اأب����دت  مغربية 
اجلامعة يف ع��دة جم��الت من املجالت 
التخطيط  ويف  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
ل��الإدارة �ستك�ن هناك برامج  امل�ستقبلي 
من�سجمة  ال�����دويل  ل��ل��ت��ع��اون  واأن�����س��ط��ة 
�ساملة  و�ستك�ن  اجلامعة،  اأول���ي��ات  مع 
والتدريب  والبحث  التدري�س  مل��ج��الت 
الإدارة من خاللها  وامل�ؤمترات، وت�سعى 
ت�اكب  ثرية  تعليمية  بيئة  ت�فري  اإل��ى 
ف��ي��ه��ا ال��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ح���ل يف 
ال��ع��ايل  للتعليم  ال��دول��ي��ة  الجت���اه���ات 
واجل����ام����ع����ي، واإل�������ى اإك�������س���اب الأ����س���ت���اذ 
اجل���ام���ع���ي اأع���ل���ى م����ه����ارات امل��م��ار���س��ات 
الأكادميية والبحثية والإدارية يف جمال 
تخ�س�سه؛ ليك�ن له تاأثري اإيجابي على 

امل�ست�ى املحلي والعاملي. 

أ. د. سعد العمري: تحرص جامعتنا على
تنمية الشراكات وتبادل الخبرات
واالستفادة من تجارب اآلخرين والتعاون
مع المؤسسات التعليمية ومراكز
البحث العلمي العربية والعالمية

لتطوير وإثراء المجاالت المعرفية 
األكاديمية والبحثية
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متابعات

بمشاركة 24 طالبا وطالبة و 6 مدرسين..
نادي دواء ينظم فعاليات

األسبوع العالمي للمضادات الحيوية
محمد الكعبي

اأق���ي���م���ت ف���ع���ال���ي���ات الأ�����س����ب�����ع ال��ع��امل��ي 
للم�سادات احلي�ية بتنظيم نادي دواء 
»الرا�سد  جممع  يف  ال�سيدلة  كلية  يف 
ي���م ال�سبت قبل املا�سي،  م���ل«، وذل��ك 
ح��ي��ث اف��ت��ت��ح ال���دك���ت����ر ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال�����س��ي��ع��ري وال��دك��ت���ر ���س��ال��ح ع��ل��ي اآل 
ال�س�ؤون ال�سحية  يحيى م�ساعد مدير 
مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة 
وكانت  والفعاليات،  املعر�س  امل�ساعدة، 
مب�����س��ارك��ة ع����دد م���ن اجل����ه����ات، وه���ي: 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 

ومي���ث���ل���ه���ا ال�����دك�����ت������ر ع���ب���دال���رح���م���ن 
الطبية  اخل���دم���ات  واإدارة  ال�����س��ي��ع��ري 
امل�ساعدة ب�سحة ع�سري، وميثلها يحيى 
�سالح العكا�سي واإدارة الت�عية ال�سحية 
املثنى  الأ�ستاذ  وميثلها  ع�سري،  ب�سحة 
ال��ع��دوى  م��ك��اف��ح��ة  واإدارة  اجل���ري�������س، 
ب��امل��ن�����س��اآت ال�����س��ح��ي��ة ب�����س��ح��ة ع�����س��ري، 
اآل  �سلطان  �سعيد  الأخ�سائي  وميثلها 
جبار، واإدارة الرعاية ال�سيدلية ب�سحة 
مالح،  على  ال�سيديل  وميثلها  ع�سري 
وميثلها  ع�سري،  ب�سحة  الأ�سعة  واإدارة 
وم�ست�سفى  ثمان،  اأب���  ب��در  الأخ�سائي 
ع�������س���ري امل�����رك�����زي ومي���ث���ل���ه ال���دك���ت����ر 

ال�سحة  وم�ست�سفى  الفيفي،  �سلطان 
ال��ن��ف�����س��ي��ة ومي��ث��ل��ه الأخ�����س��ائ��ي اأح��م��د 
الع�سا�سي، وم�ست�سفى خمي�س م�سيط 
نقري،  �سعيد  ال�سيديل  وميثله  ال��ع��ام 
وم�ست�سفى اخلمي�س لل�لدة والأطفال 
القحطاين،  حممد  ال�سيديل  وميثله 
وم�������س���ت�������س���ف���ى اأح��������د رف�����ي�����دة ومي��ث��ل��ه 
ال�����س��ي��ديل ���س��ع��ي��د اخل����ال����دي، وق��ط��اع 
ال�سيدلنية  ومت��ث��ل��ه  م�سيط  خمي�س 
م�ل  الرا�سد  وجممع  ال�سهري،  ف�زية 

وميثله الأ�ستاذ حممد الرتكي. 
وق������د �����س����ارك����ت ك���ل���ي���ة ال�����س��ي��دل��ة 
امل��ل��ك خ��ال��د مم��ث��ل��ة بعميدها  ب��ج��ام��ع��ة 

وعدد  ال�سيعري،  عبدالرحمن  الدكت�ر 
من اأع�ساء هيئة التدري�س بركن هدف 
اإل�����ى ال��ت���ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ع���ن امل�������س���ادات 
امل�����س��ادات احلي�ية  احل��ي���ي��ة وب��اأه��م��ي��ة 
انت�سار  ل��ل��ح��د م��ن  ك�����س��رورة ع��الج��ي��ة 
الأم���را����س ال��ب��ك��ت��ريي��ة، وزي�����ادة ال���ع��ي 
مبقاومة البكترييا للم�سادات احلي�ية، 
املمار�سات  اأف�سل  اتباع  على  والت�سجيع 
ب������ني ع�����ام�����ة اجل�����م�����ه������ر وال����ع����ام����ل����ني 
ال�����س��ح��ي��ني، جت��ن��ب��ا ل��ظ��ه���ر م��زي��د من 

حالت مقاومة امل�سادات احلي�ية.
الن�سائح  بع�س  الركن  �سمل  كما 
وال���ت����ج���ي���ه���ات ع����ن ط�����رق ا���س��ت��خ��دام 

وط��رق  وتخزينها  احل��ي���ي��ة  امل�����س��ادات 
ال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا ب���ال���ط���رق ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال�سحية ال�سحيحة.
وت����ل���ى ال���رك���ن ت���ع��ي��ة اجل��م��ه���ر 
ب����اأه����م الأع������را�������س اجل���ان���ب���ي���ة لأك����ر 
وبع�س  ا�ستخداما،  احلي�ية  امل�سادات 
واحل��د  ال�سيطرة  ط��رق  ع��ن  الن�سائح 
وكذلك  الأع��را���س اجلانبية،  ه��ذه  من 
اخلاطئة  الع��ت��ق��ادات  بع�س  ت�سحيح 
عن امل�سادات احلي�ية، وكذلك الت�عية 
ب��ال��ت��ع��ار���س��ات ال�����س��ائ��ع��ة ب��ني امل�����س��ادات 
احل��ي���ي��ة م���ع الأط���ع���م���ة وامل�����س��روب��ات 

والأدوية الأكر ا�ستخداما. 

ك��ل��ي��ة  م����ع����ر�����س  يف  و��������س�������ارك 
من  و٦  وطالبة  طالبا   24 ال�سيدلة 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��اإ���س��راف 
والدكت�رة  ال�سهري،  جابر  الدكت�ر 

اأجماد الع�سريي. 
بركن  فعالياته  املعر�س  واختتم 
ت�������س����ي���ري م����ع ب���ع�������س امل��ج�����س��م��ات 
الت�ع�ية عن امل�سادات احلي�ية، كما 
وامل���اد  املن�س�رات  ع��دد من  ت�زيع  مت 
امل�����س��ادات  ع��ن  ال��ت���ع���ي��ة  التثقيفية 
ال�سيافة  احلي�ية والأدوية، وتقدمي 
ب�سعار  اجلامعة  ركن  ل��زوار  والهدايا 

احلملة واجلامعة.
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قضايا طالبية

طالبنا

الجامعة شجعت على نشره..

العمل التطوعي
ينمي المجتمع ويزيد من أواصر المحبة والترابط

محمد إبراهيم

عندما ن�سمع عن العمل التط�عي، ونلم�س 
االهتمام الذي تولية الدولة لهذا الن�شاط 
اأه���داف  �سمن  ت�سمينه  مت  اأن  بعد  امل��ه��م، 
»روؤية اململكة 20٣0«، حيث تطمح ال�سع�دية 
ورفع  التط�عي  العمل  تط�ير جم��ال  اإل��ى 
ن�����س��ب��ة ع���دد امل��ت��ط���ع��ني م���ن 11 األ����ف اإل���ى 

ملي�ن متط�ع قبل نهاية العام 20٣0.
كما يجعلنا هذا الأمر اأن ن�سر ون�سعى 
حمببا  �سل�كا  التط�عي  العمل  جعل  اإل��ى 
لكافة اأفراد املجتمع، يت�سابق�ن من خالله 
الفردية  ت��ت��ج��اوز  اإي��ج��اب��ي��ة  بنتائج  للظفر 

لت�سل اإلى �سرائح املجتمع املختلفة.
وتاأتي نظرة »روؤية اململكة 20٣0« لهذا 
لالإن�سان  تاأ�سيال  النبيل  الإن�ساين  العمل 
ال�����س��ع���دي ال�����ذي ن�����س��اأ ع��ل��ى ح���ب اخل���ري، 
وامل�سارعة على تقدمي ما يحتاجه الآخرون 
من جهد راج��ني اجل��زاء واملث�بة من عند 

اهلل عز وجل.
ال��ع��م��ل  »اآف������������اق« ط���رح���ن���ا ه������ذا  يف  
املهتمني  م��ن  ع��دد  على  النبيل  الإن�����س��اين 
بهذا ال�ساأن، بغر�س معرفة اأهداف التط�ع 

وال�ق�ف على اأهم مكت�سباته. 
ح�����ي�����ث ب����ي����ن����ت م�������دي�������رة ال������رام������ج 
الطالب  �س�ؤون  عمادة  ب�كالة  والفعاليات 
ل�������س����ؤون ال��ط��ال��ب��ات ال��ن��ا���س��ط��ة يف ال��ع��م��ل 
اأن  ال�سهراين،  هنادي  الأ���س��ت��اذة  التط�عي 
ال���ك��ال��ة ل��دي��ه��ا ع���دة اأن���دي���ة م��ن��ه��ا ال��ن��ادي 
عليه  ال��ق��ائ��م���ن  يتطلع  ال���ذي  ال��ت��ط���ع��ي، 
باعتباره  التط�عي  العمل  روح  تعميق  اإل��ى 
ق��ي��م��ة اإي��ج��اب��ي��ه ل��ب��ن��اء امل����اط���ن ال�����س��ال��ح، 
وت��سيع  املجتمع،  لتنمية  ب���ارزه  ودع��ام��ة 
التط�عي  العمل  الطالبات يف ماهية  اآف��اق 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س��ني ف��ك��رت��ه م���ن خ��الل 
تنمية  يف  اجلامعة  دور  وحتقيق  الطالبات 

ودعم املجتمع وم�اكبة روؤية 20٣0.
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قضايا طالبية

الفرد  حياة  يف  التط�ع  اأهمية  وع��ن 
احلياة  اأ�سل  ه�  اجلماعي  »العمل  قالت 
اأن��ه  كما  بطبعه،  اجتماعي  الإن�����س��ان  لأن 
ي�����س��ه��م يف حت��م��ل امل�����س���ؤول��ي��ة والع��ت��م��اد 
العالقات،  وت�ثيق  ال��ذات��ي��ة  امل����ارد  على 
وال��ت��ف��اع��ل م��ع الأف�����راد وي���دع���م  حتقيق 
ال��دول��ة  ت�سعى  ال��ت��ي  ال�طنية  الأه����داف 
اأهمية  يكت�سب  الآن  والتط�ع  لتحقيقها، 
كبرية ك�نه اأحد مرتكزات تنمية املجتمع 

وهدفا من اأهدافه«. 
واأ�سافت »التط�ع له مردود اإيجابي 
والج��ت��م��اع��ي،  ال�سخ�سي  امل�ست�ى  على 
حيث ي�سهم يف ال�سع�ر بالنتماء وتك�ين 
مكانة مرم�قة يف املجتمع، بالإ�سافة اإلى 
وتنمية  والتط�ير  التنمية  يف  امل�ساهمة 
ال�سخ�سية، وحل عدد  واملهارات  القدرات 

من امل�سكالت املجتمعية«.
واأو����س���ح���ت »ن�����س��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل 
ال���ت���ط����ع حت���ق���ي���ق ع�����دد م����ن الأه��������داف 
املثال  �سبيل  على  منها  والعامة  اخلا�سة 
ال�سحيحة  العقيدة  تر�سيخ  احل�سر  ل 
والت�سدي لالأفكار املنحرفة، وال�ستثمار 
العجز  وتغطية  ال��ف��راغ،  ل�قت  اليجابي 
يف امل�����ارد ال��ب�����س��ري��ة وامل��ال��ي��ة والإداري������ة، 
وتنمية ال�سع�ر بامل�س�ؤولية الجتماعية«.

سلوك حضاري ونشاط إنساني
الع�س�  البيئي  النا�سط  ب��ني  جانبه  م��ن 
يف عدد من اجلمعيات والروابط البيئية 
الأ�ستاذ حممد اأحمد ع�سريي، اأن العمل 
ال��ت��ط���ع��ي ه���� ع��م��ل م���ن اأع���م���ال اخل��ري 
امل���ه���م���ة، وه����� اأي�������س���ا ���س��ل���ك ح�����س��اري، 
ون�����ش��اط اإن�����ش��اين مم��ي��ز، يعمق االأخ���الق 
التفاخر  ب��ع��ي��دا ع��ن  ل���الأف���راد  احل��م��ي��دة 
اي�ساح  يف  وي�سهم  ال�سخ�سية،  وامل�سالح 
�س�رة ايجابية عن املجتمع، وذلك ببذل 
يقدمه  فكري  اأو  بدين  اأو  عيني  اأو  مايل 
ن����ع من  اأن���ه  ال�سخ�س ع��ن ق��ن��اع��ة، ك��م��ا 
ان�اع ال�سدقة التي بينها ر�س�لنا الكرمي 
خالل  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 

اإماطة الأذى، وكذلك ف�سل الغر�س.
الإح�سا�س  ينمي  اي�سا  اأن��ه  واأ���س��اف 
وذل��ك   الإجن����از  ب��اأه��م��ي��ة  ال�سخ�س  ل���دى 
ب��ت��ق��دمي ع��م��ل ي��ك�����س��ب م��ن��ه الأج������ر من 
اهلل، كما اأن الإخال�س  يف النية �سبب يف 

ا�ستمرار العمل التط�عي.
ك��ل  ي���ك����ن ع���ن���د  اأن  »ي���ج���ب  وق������ال 
التط�عي  للعمل  وقت خم�س�س  �سخ�س 
وم������ن امل���م���ك���ن دجم������ه م����ع ال���ك���ث���ري م��ن 
املمار�سات، مثل اأوقات التنزه اأو الريا�سة 

اأو غريها«.
وعن تقبل املجتمع للعمل التط�عي، 
اأو�سح الع�سريي، اأن هناك فرقا يف تقبل 
اأ�سبح   حيث  التط�عي،  للعمل  املجتمع 
الأخ��رية   الأع����ام  يف  خا�سة  قب�ل  هناك 
لدى ال�سخا�س للقيام بالعمل التط�عي، 
والذي كان ي�ؤدى �سابقاً ب�سكل فردي، اإل 

اأن���ه الآن اأ���س��ب��ح م��ن خ���الل جم��م���ع��ات، 
وم�سارك  زمنياً،  وجم��دول  منظم،  و�سبه 

يف عدد من الفعاليات العامة.
اأن��ه ل ي��زال هناك  واأ���س��اف »بالرغم 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق�����س���ر يف ال��دع��م م��ن قبل 
اإل  الأع��م��ال،  ورج��ال  وامل�ؤ�س�سات  الإدارات 
دولتنا   بجه�د  ث��م  اأوًل  اهلل  يف   الأم���ل  اأن 
العمل  ثقافة  ت�سجيع وت�عية وتط�ير  يف 

التط�عي«.
ت��رك��ي��زي م��ن خ��الل  »اأغ��ل��ب  واأردف 
وما  البيئة  على  من�سب  احل��ايل  من�سبي 
حتتاجه، حتى اأ�سبحت اأمل�س واأرى مردود 
م���ا اأق���دم���ه ع��ل��ى اأر������س ال����اق���ع واأف��ت��خ��ر 
لتت�سع  اآخ��ري��ن؛  اأ�سخا�س  على  بالتاأثري 
الدائرة اأكر وترتفع بذلك ن�سبة النجاح 
والنت�سار للعمل التط�عي؛ مما يع�د على 
اجل��م��ي��ع ب��ال��ف��ائ��دة ون��رف��ع �سقف امل���رياث 

لالأجيال املقبلة«. 
للمجتمع  ر���س��ال��ة  ال��ع�����س��ريي  ووج���ه 
ب�����س��رورة اله��ت��م��ام ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي؛ 
لأن نتائجه املرج�ة �ستع�د باإذن اهلل على 
بالفائدة،  املقبلة  الأج��ي��ال  وعلى  اجلميع 
ف��ب��ادر وك��ن يف امل��ق��دم��ة، ول تنتظر واب��داأ 
يلتقي  و���س���ف  غ���ريك  و���س��ي��ب��داأ  بنف�سك 
اإيجابية   اأع��م��ال  يف  اهلل  ���س��اء  اإن  اجل��م��ي��ع 

تقطف ثمارها يف الدنيا والآخرة.

قوة للشخصية ورفع 
لقدرات األفراد والمجتمعات

الكليات  اأندية  رئي�س وحدة  اأو�سح  ب��دوره 

باجلامعة الأ�ستاذ يا�سر ال�ساملي، اأن  اأهمية 
العمل التط�عي م�ج�دة  يف حياتنا منذ 
خلق اهلل اآدم ثم بعث بها الأنبياء والر�سل 
وتناقلها الأجداد والآباء، وها نحن الأبناء 
الإن�سانية  اخل��دم��ة  ن��ط���ر  ه��ذا  ي�منا  يف 
اإلى حماية ال�طن  وال�طنية التي تهدف 
تنمية  على  والعمل  خطر،  اأي  من  واأه��ل��ه 
والرتابط  املحبة  اأوا���س��ر  وزي���ادة  املجتمع 
بني النا�س مبا حباه اهلل لنا من التقنيات 

احلديثة واملن�سات الجتماعية الق�ية.
وب���ني ال�����س��امل��ي اأن »ل��ل��ت��ط���ع م���ردودا 
احل���ائ��ج  ق�����س��اء  يف  وجمتمعيا  �سخ�سيا 
الفرد  ي�ستطيع  ما  كل  وتقدمي  وامل�ساعدة 
تقدمية مل�ساعدة الآخرين، فعلى امل�ست�ى 
وق���ة  والأج����ر،  ال��ث���اب  يجني  ال�سخ�سي 
للقدرات، ورفع م�ست�ى  لل�سخ�سية ورفع 
بالنف�س،  لثقة  تعزيزا  ب��ه،  والعمل  العلم 

وتعزيز قيمة حب اخلري والنفع«.
الجتماعي،  اجل��ان��ب  »اأم���ا على  و   
ال��ت��ع��اون بني  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ع��م��ل  يحقق 
اأف��راد املجتمع، حيث ي��درك كل �سخ�س 
املجتمع،  اأه���داف  �سريك يف حتقيق  اأن��ه 
امل��ب��ذول��ة، وتخفيف  وحت�����س��ني اجل��ه���د 
العبء عن اجله�د احلك�مية، بالإ�سافة 
املجتمع  عن  اإيجابية  �س�رة  عك�س  اإل��ى 
وت��������س���ي���ح م�����دى ازده����������اره وان���ت�������س���ار 
الأخ���الق احلميدة ب��ني اأف����راده، واحل��د 

من ال�سل�ك املنحرف«. 
واأو�سح ال�سلمي اأن هناك اأي�سا عددا 
م���ن الأه������داف امل���رج����ة ك��احل�����س���ل على 

النجاح،  يف  ال�سباب  رغبة  واإ�سباع  الأج���ر، 
وا���س��ت��ث��م��ار اأوق�����ات ف��راغ��ه��م، م���ع  تط�ير 
العالقات وبناء �سداقات خمتلفة ونافعة، 
وب���ث ال����روح الي��ج��اب��ي��ة وال��ت��ح��ف��ي��ز وح��ب 
اخلري للغري، وتنمية املجتمع والعمل على 
رفع م�ست�ى الإجناز، والتقدم يف التعليم 
الفر�سة  ات��اح��ة  م��ع  ب��امل��ج��ت��م��ع،  وال���رق���ي 
ل��ل�����س��ب��اب امل���ب���دع���ني يف ت��ن��ف��ي��ذ اأف���ك���اره���م 
ال����اق���ع، وتنمية  اأر������س  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى 
ال�����س��خ�����س��ي��ة وال��ت��خ��ل�����س م���ن ���س��ع���ب��ات 

الت�ا�سل مع الآخرين.

اختالف المجتمعات
من جهته بنّي رئي�س نادي العمل التط�عي 
اآل حم��س،  يف اجلامعة الطالب عبد اهلل 
وقال  حياتنا؛  يف  التط�عي  العمل  اأهمية 
»ي��زي��د م��ن اأوا���س��ر املحبة وال��رتاب��ط بني 
الجتماعي  منائهم  من  يعلي  كما  النا�س، 
ومتا�سكهم ومينح الفرد ر�سا اهلل عز وجل، 
كما ينال به الث�اب والأجر، ول نن�سى اأنه 
يق�ي ال�سخ�سية ويرفع من قيمة قدرات 
الفرد  وي��ع��رف  والعملية،  العلمية  ال��ف��رد 
بقيمة جه�ده وبجدواها لأنه يعطي الفرد 
على  والعمل  بنف�سه  ثقته  لتعزيز  فر�سة 
تنمية  على  وتط�يرها  وقدراته  ذات��ه  بناء 

املجتمعات«.
واأك����د اآل ح��م������س اأن ه��ن��اك  دواف���ع 
ع���دي���دة ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي ت��خ��ت��ل��ف من 

جمتمع لآخر.
واأ�ساف »تختلف املجتمعات يف كثري 

لها،  امل�سكلة  العظمى  كالفئة  الأم���ر  من 
ل��الأف��راد،  والعلمية  الثقافية  واخللفية 
ففي املجتمعات املتقّدمة ينخرط اأبناوؤها 
اجتماعية  لدوافع  التط�عية  الأعمال  يف 
يف معظم الأحيان؛ لتحقيق اإجنازات على 
والتعامل مع  املجتمعية  العالقات  �سعيد 
الآخرين ون�سر ال�عي الجتماعي بينهم، 
بينما اإذا ق�رن الأمر باملجتمعات النامية، 
كبري؛  ب�سكل  �سيختلف  اأن���ه  يف  �سك  ف��ال 
املجتمعات  ه���ذه  الأف�����راد يف  ي��دف��ع  ح��ي��ث 
اإن كان  دواف��ع قيمية ولرمبا دينية  غالباً 

الدين ذو منزلة عالية يف املجتمع«.
واأو���س��ح ك��ذل��ك اأن���ه م��ن اجلميل اأن 
لالآخرين  ثمينا  يعده  ما  الإن�سان  مينح 
ي���ج��د م��ا ه�  اإذ ل  ان��ت��ظ��ار م��ق��اب��ل،  دون 
اأغلى من ال�قت واملال، فاإن يهب الإن�سان 
جزءا من وقته اأو ماله اأو جهده، فه� من 
�سمن املتط�عني ال�ساعني خلري املجتمع 

والإن�سانية.
ال��رك��ائ��ز  م���ن  رك���ي���زة  »اأن������ه  واأردف 
الهامة لرفعة ال�طن وتنمية املجتمعات، 
ون�سر قيم التعاون والرتابط بني النا�س، 
يدل  فريدا  اإن�سانيا  �سل�كا  لك�نه  اإ�سافة 
على مقدار عال من العطاء والبذل وحب 

اخلري لالإن�سانية«.

المجال الصحي
التط�عي بكلية  النادي  ب��دوره بني رئي�س 
طاير  علي  ال�سيديل  الطالب  ال�سيدلة 
الأ�سمري، اأن التط�ع كما الروح يف اجل�سد، 

العبارة ه� اجل�سد، فال  واملجتمع يف هذه 
ال��روح  ه��ذه  ع��ن  اجل�سد  يتخلى  اأن  ميكن 
ب��ل اأن���ه رك���ن اأ���س��ا���س��ي وم���ن اأه���م الأرك����ان 
عده  املجتمع يف ج�انب  عليها  يق�م  التي 
يكت�سب  واملتط�ع  وطنيه،  اأو  دينيه  �س�اء 
اأو  اأم��������را ع����ده يف ح��ي��ات��ه الج��ت��م��اع��ي��ة 
العلمية، وقبل هذا يكت�سب ث�ابا من اهلل 
ب��ه يف ه��ذا التط�ع؛    واأج���را على م��ا يق�م 
ب��اأن جمالت  اأن��ه ل يخفى  اأي�سا  واأو���س��ح 
التط�ع عديدة وتختلف من جمال لآخر؛ 
ولكنها تق�دنا جميعها اإلى هدف نبيل يف 

النه��س باملجتمع وازدهاره.
وقال »لعلي اأتكلم عن املجال ال�سحي 
ب��ح��ك��م ال��ت��خ�����س�����س ف��ه��ذا امل���ج���ال يحتاج 
ال��ت��ط���ع يعد  اأن  ب���ل  ال��ت��ط���ع��ي،  ل��ل��ع��م��ل 
الع�ن  يد  ركيزة هامة من خ��الل تقدمي 
وذل��ك من خالل عدة ج�انب  للمجتمع، 
كالت�عية والإر�ساد يف جميع التخ�س�سات 

ال�سحية يف اَي مكان وزمان«.
م����ن ج��ه��ت��ه اأو������س�����ح  ط���ال���ب ك��ل��ي��ة 
ال�����س��ي��دل��ة ع��ب��د ال����ه����ادي ال����ق����رين، اأن 
ووطنية،  دينية  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  التط�ع 
وه���� حم����ر م��ن ثمانية حم���اور ل��روؤي��ة 
الأم��م  تنه�س  فبالتط�ع   ،20٣0 ال�طن 
البحتة  املادية  احلياة  من  الفرد  ويخرج 

ملعني اأهم واأ�سمى.
ا�ستخل�ست  وقال »من واقع جتربة 
اإن التط�ع كالبذرة تنم� فت�سبح �سجرة 
وك��ل��م��ا  اع��ت��ن��ي��ت ب���ه���ا  ت���ل���ذذت ب��ث��م��اره��ا 
يف  فالنفع  بظاللها،  وا�ستظللت  اليانعة، 
اخل��رات  باكت�ساب  ل��ذات��ك  الأول  امل��ق��ام 
وامل������ه������ارات ال���ت���ي ت���رت���ق���ي ب����ك مل�����س��اف 
للمجتمع  النفع  هذا  وميتد  الناجحني، 
ب�����س��د اح���ت���ي���اج���ات���ه وت���ق����ي���ة ال���رتاب���ط 

والتكاتف بني افرداه«. 

رفعة الوطن
وإنماء المجتمعات

اأم���ا ال��ط��ال��ب حممد ع��ف��ت��ان، ف��اأو���س��ح اأن 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي ه���� ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة 
اأج��ل حتقيق اخلري  وال��ع���ن واجلهد من 

للمجتمع عم�ما ولأفراده خ�س��سا.
التط�عي  العمل  على  »اأطلق  وق��ال   
هذا ال�سم لأن الإن�سان يق�م به ط�اعية 
اإج��ب��ار م��ن الآخ���ري���ن، وي��ع��د العمل  دون 
ال��ت��ط���ع��ي رك���ي���زة م���ن ال���رك���ائ���ز ال��ه��ام��ة 
ون�سر  املجتمعات،  واإمن���اء  ال�طن  لرفعة 
ق��ي��م ال���ت���ع���اون وال����رتاب����ط ب���ني ال��ن��ا���س، 
يدل  فريدا  اإن�سانيا  �سل�كا  لك�نه  اإ�سافة 
على مقدارعال من العطاء والبذل وحب 

اخلري لالإن�سانية«.
واأ��������س�������اف »م�������ن ف������ائ�����د ال���ع���م���ل 
على  والعمل  املجتمع  تنمية  التط�عي 
م�ساعدة  اإل��ى  بالإ�سافة  ورق��ي��ه،  رفعته 
غ����ري ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى احل�������س����ل ع��ل��ى 
اخل��دم��ات، واإق��ام��ة ال��ع��الق��ات اجل��دي��دة 

وبناء ال�سداقات املختلفة«.

حممد مفرح عفتانعبد�لهادي �لقرينعلي طاير �لأ�سمريعبد �هلل �ل حمو�ضحممد �أحمد ع�سريي
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مواهب طالبية

لميس آل جالب وسارة األحمري..
طالبتان يجمعهما فن الرسم

منى علي
وسارة الربيعي

الفن�ن،  اأ���س��ك��ال  اأ�سمى  م��ن  الر�سم  يعد 
وكل من يتمتع بهذه امل�هبة يرى الأم�ر 
من زاوية خمتلفة متاما، كما اأن البع�س 
ميتلك خفة اليد، وبعد النظر، واملخيلة 

اخل�سبة املطل�بة ملمار�سة هذا الفن.
احلا�سب  ع��ل���م  ق�سم  م��ن  الطالبة 
ب��ف��ن  اآل ج������الب حت���ل���ت  ���س��ع��ي��د  مل���ي�������س 
وه��ي  ال�����س��ع��ب��ي،  ال���ف���ن   Popular Art
ح��رك��ة فنية ت��ع���د اإل���ى ال��ن�����س��ف ال��ث��اين 
م����ن ال����ق����رن ال���ع�������س���ري���ن، وم�����ع ت��ط���ي��ر 
اأ�سبح لديها �سغف كبري يف ر�سم  الر�سم 

وت�سميم الأزياء.

البداية
�سن  يف  الفنية  ملي�س  م�سرية  بداية  كانت 
ال�����س��اد���س��ة ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ت���رى ر���س���م��ات 
اإح����دى اأق��ارب��ه��ا واأع��ج��ب��ت ب��ذل��ك، وم��ع 
واإ���س��رار كان  ال�قت وبعد تدريب  م��رور 
ح�����س��اده��ا الإب�������داع ال����ذي ج��ع��ل ال��ك��ث��ري 
ي��ق��ت��ن��ي اأع��م��ال��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة، ك��م��ا ���س��ارك��ت 
ب��ف��ع��ال��ي��ة »غيمة  امل��ت������س��ط��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
حيث  ال�طني  ال��ي���م  وفعالية  ي�نايتد« 

ح�سلت على الكثري من الدروع. 

محاربة المعوقات
م���ن ال�����س��ع���ب��ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا ملي�س 
ب��ك��ل ما  ل���دى جمتمعها  ال��ت��ام  ال��رف�����س 
النقد  م��ن  الكثري  تلقت  حيث  ب��ه،  تق�م 
وحلمها  تقدمه  ملا  حبها  ولكن  ال�سلبي؛ 
امل��ع���ق��ات  جميع  حت���ارب  جعلها  ال��ك��ب��ري 
اأن��ه  ت���ؤم��ن  حيث  طريقها،  يف  تقف  التي 
ول  مب�هبته  ي���ؤم��ن  اأن  لل�سخ�س  ب��د  ل 

اأن يحطم م��ا بداخله،  اأي��ا م��ن ك��ان  ي��دع 
م�قع  لفتح  م�ستقبال  تخطط  اأنها  كما 

للتدريب مببالغ رمزيه ب�سيطة.

االبتدائية
واكتشاف الموهبة

تقنيات  تخ�س�س  يف  املاج�ستري  طالبة 
حتلت  الأح���م���ري،  ظ��اف��ر  ���س��ارة  التعليم 
التي  والزيتي  املائي  الر�سم  فن  مب�هبة 
بحرفة  الأل�����ان  باختيار  ال��ت��زم��ت  ط��امل��ا 
وت����اأم����ل مت���ازج���ه���ا وت�����س��ك��ي��ل ج���ان��ب��ه��ا 
لإخراجها ب�س�رة مبهرة منذ اأن التحقت 
اإحدى  باملرحلة البتدائية، حيث كلفتها 
اخ��ت��ارت  ول��ك��ن  مب�سط،  بر�سم  املعلمات 
اأُخ����رى غ��ري م��ع��ت��ادة؛  اأن تتخذ ط��ري��ق��ة 
مما جعل ذلك يلفت نظر املعلمة مل�هبة 

ليجعلها  ال��ط��ف��ل��ة؛  ت��ل��ك  اأودع���ه���ا اهلل يف 
اأن��ه��ا ورث��ت  تختلف ع��ن الأُخ���ري���ات، كما 
حب اخلط من والدها رحمه اهلل �ساعية 

للتط�ير والإبداع.

مشاركات 
ل����دى ����س���ارة ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��ارك��ات يف 
جم����ال اخل�����ط، وم��ن��ه��ا م�����س��اب��ق��ة اخل��ط 
ع��ل��ى م�����س��ت���ى حم��اف��ظ��ة ب��ل��ل��ح��م��ر ع��ام 
14٣0 وح�سلت على املركز ال�ساد�س، ومع 
امل�ساركة  حاولت  والطم�ح  ال�سغف  زيادة 
م���رة اأخ����رى يف ال��ع��ام ال����ذي ي��ل��ي��ه حيث 
جم��ال  ويف  الأول،  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�سلت 
الر�سم  �ساركت مب�سابقة امل�ؤمتر العلمي 
اخل��ام�����س يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ب��اأب��ه��ا 
على  الأول  املركز  على  وح�سلت  للر�سم 

م�ست�ى  على  وال�ساد�س  الفرع  م�ست�ى 
اجلامعة.

التحفيز الذاتي
وح�ل الدعم الذي تتلقاه �سارة يف جمال 
وا�ستمراريتي  ق�تي  »ا�ستمد  قالت  الر�سم 
ف��ي��م��ا اأق��������م ب����ه م����ن ال��ت��ح��ف��ي��ز ال���ذات���ي 
وال��ت��غ��ذي��ة ال��ب�����س��ري��ة م��ن خ���الل حتميل 
الفنانني  خمرجات  تعر�س  التي  الرامج 
واأدائهم واأفكارهم املتباينة التي تفتح اآفاق 
وال��ت��ج��ري��ب«؛  للمحاولة  ت��دع���ك  ك��ث��رية 
امل��ادي  ال��دع��م  على  ح�سلت  اأن��ه��ا  وك�سفت 
اأن  اإلى  الأ�سرة، م�سرية  واملعن�ي من قبل 
والدتها تعد م�سدر التحفيز الأ�سا�سي، اإذ 
حت�سني  على  احلر�س  كل  حري�سة  كانت 

م�ست�اها ب�سكل دائم.

روح الفنان
اأن الر�سم واخل���ط ع��ب��ارة عن  ���س��ارة  ت��رى 
روح الفنان مطب�عة على ورقة، مما يدل 
على ذلك اأن بع�س الفنانني ل ي�ستطيع�ن 
ال��ت��ع��ب��ري ال���ك���ايف ع���ن ل���ح��ات��ه��م ال��ف��ن��ي��ة، 
واأ����س���اف���ت »ه�����ذه ال������روح مت��ن��ح��ك روؤي����ة 
اإيجابية لكل الأخطاء، ول ي�جد خطيئة 

على الفنان حتى ل� اأخفق«.

التغذية البصرية
للم�ه�بني  الن�سائح  بع�س  �سارة  قدمت 
اأهم  لأنها  الب�سرية؛  بالتغذية  املبتدئني 
عنا�سر التنمية للفنان، فهي تدعمه نف�سياً 
ومتنحه اجلراأة يف الإم�ساك بالقلم. وترى 
التدريبية  ال���دورات  ح�س�ر  املهم  م��ن  اأن 
عند الفنانني والفنانات املعروفني، وذلك 
وتفادي  امل�هبة  وتط�ير  امل��ه��ارات  لتنمية 

ارتكاب الأخطاء.

 Pop »فن الـ »بوب آرت
Art.. لمحة

ال� »ب�ب اآرت« حركة فنية ظهرت يف منت�سف اخلم�سينات يف ال�ليات املتحدة 
واأوروبا، وهي حركة عك�ست ال�اقع الإجتماعي املعا�سر، وقد ارتبطت ب�سكل 
كبري بالت�س�ير الف�ت�غرايف، و و�سائل الدعاية والإعالم؛ وعبارة »ب�ب اآرت« 
 Popular تعني الفن ال�سعبي اأو اجلماهريي حيث اأن »ب�ب« م�سدرها كلمة
اأي �سعبي، وقد ا�ستخدمها الناقد الفني الريطاين »ل�ران�س األ�ي« لتعريف 
الالآ�سكلي  للفن  املعار�سني  ال�سباب  الفنانني  من  امل�ستقلني  جماعة  اأعمال 

واملطالبني بالع�دة الى مظاهر احلياة احلديثة وو�سائل الثقافة ال�سعبية.
ال��ف��ن��ان الأم��ري��ك��ي »روي  ك��م��ا يفهمه  اآرت«  »ب����ب  ال����  ول��ع��ل م��ا مي��ي��ز 
ل�ستن�ستني« ه� ا�ستخدام ما ه� حمتقر، مع الإ�سرار على ال��سائل الأكر 
ت��داول و الأق��ل جمالية والأك��ر »زعقا« يف جم��ال الإع���الم، مبا يعني ذلك 
من ع�دة على ال�سعيد الفني، الى ال�س�رة امل�ستخدمة يف و�سائل العالم، يف 

ال�سحافة واملجالت امل�س�رة والتلفزي�ن.
ال� »ب�ب اآرت« الأمريكي يرتبط بالتيارات املحلية التي كانت حتى بداية 
مظاهرها  ببع�س  واحتفظت  ال�سعبية  بالفن�ن  �سلة  على  الع�سرين  القرن 
ال�اقعية. فالفنان الأمريكي يتقبل واقع جمتمعه، ول تت�سمن اأعماله �سيئا 
اآخر �س�ى ال�اقع املعا�سر، كما يف اأعمال الفنان الأ�سهر عامليا يف هذه املدر�سة، 
ال��ك���ك��اك���ل«،  ال�����س���رب��ة« و »قنينة  ل���ح��ات »ع��ل��ب  »اأن����دي واره������ل«، ومنها 

وغريها من اأعمال اأ�سبحت يف ي�منا هذا تباع بع�سرات ماليني الدولرات.
اإعادة تق�مي ب�سري  هذا الفن ال�سعبي باملفه�م الأمريكي لي�س �س�ى 

لال�سياء والأحداث كما يتعامل معها الن�سان المريكي.
اإل��ى ال���لي��ات املتحدة واإق��ام��ة معار�س  اأوروب���ني  وم��ع و���س���ل فنانني 
�سمت عددا كبريا من اأعمالهم الفنية، ات�سع نطاق التاأثري الفني للتيارات 
عاملي  ذات طابع  اول حركة طليعية  وه��ي  »ال��دادئ��ي��ة«  بخا�سة  و  الوروب��ي��ة 
�سارك فيها فنان�ن امريكي�ن. كان ت�س�ر الأوربيني للحركة الفنية اجلديدة 
بتبنيهم  ارادو  لأنهم  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  �سهدته  ملا  خمالفا متاما 
للتيار ال�اقعي، التعبري عن م�قف نقدي اأكر و�س�حا واأكر عمقا واإلتزاما 
الراأ�سمايل، املجتمع الإ�ستهالكي الذي بات  ال�سناعي  املديني،  اإزاء املجتمع 

اأ�سري واقعه امل�سطنع واجلاهز.

�ل�سور �أعلى �ل�سفحة:
�لفنان »�أتدي و�رهول« بري�سته
..و )حتت(.. بع�ض �أعماله
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سؤال األسبوع

كيف ندافع عن التباين في ميولنا
ومعتقداتنا وطريقة تفكيرنا؟

منال العلي
وسارة الربيعي

ي�سكل  م��ا  ع��ن  يبحث  بطبعه  الإن�����س��ان 
الآلف  وه��ن��ال��ك  احل��ي��اة،  يف  ت�جهاته 
من الأبحاث �سن�يا يف العامل عن كيفية 
التعامل مع ذلك، ومن اأهم واأبرز تلك 
التفكري  الت�سخ�س يف ط��رق  الأب��ح��اث، 

والت�جهات التي يتخذها الآخرون بناء 
على هذا الن�ع من النمط  يف التفكر.

لذلك؛ جميعنا بحاجة اإلى انت�سار 
اأف��راد املجتمع ذوي  الفكر الذي يجعل 
وب��الأخ�����س  وواع���ي���ة،  م�ستقلة  ق����رارات 
الأفكار التي حتدد خياراتنا ومعتقداتنا 
وق���رارات���ن���ا، ف��ل��ك��ل م��ن��ا ط��ري��ق��ة تفكري 
اأن  اأح�����د  اأي  ل��ي�����س م���ن ح���ق  خ���ا����س���ة، 

ي��ح��ك��م ع��ل��ى ت��غ��ريه��ا وف��ق��ا مل���ا ي��رغ��ب، 
تك�ن  وه��ي عندما  واح���دة  اإل يف حالة 
الطريقة خاطئة بالفعل، حينها ن�سعى 
ق��در الإم��ك��ان ال��ى تط�ير ه��ذا ال���راأي 
الذي مت تبنيه، وذلك عن طريق اإقامة 
جل�سة حتمل يف طياتها التبادل بالآراء 
واحل�ارات الراقية والنقا�سات املنمقة. 
ت���ل���ك اجل��ل�����س��ة  ت���ك����ن  األ  ي���ج���ب  ك���م���ا 

امل�افقة  على  والإجبار  الفر�س  غايتها 
ل��راأي الأخ��ر واإمن��ا يجب اأن ن��درك باأن 
�سخ�س  كل  ومعتقدات  تفكري  طريقة 
منا خمتلفة، ن�ساأت حتت حميط بيئي 
خمتلف، قد تاأثر بالعائلة والأ�سخا�س 
التي  وامل�اقف  وبال�سنني  به  املحيطني 

مر بها واأدت اإلى ذلك الختالف.
»كيف ندافع عن اختالف مي�لنا، 

معتقداتنا، وطريقة تفكرينا؟«، »اآفاق« 
ط��رح��ت ه���ذا ال�������س����ؤال ع��ل��ى ع���دد من 

الأ�سخا�س من اجلن�سني.

تجنب االنفعال
اأج����اب����ت الإع����الم����ي����ة مب��ك��ت��ب ت��ع��ل��ي��م 
خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط الأ�����س����ت����اذة خ��دي��ج��ة 
الأملعي على ال�س�ؤال قائلة “»اإن مي�لنا 

ت�ؤثر  الفكرية  واجتاهاتنا  واعتقاداتنا 
بدرجة كبرية يف تفكرينا وط��رق حلنا 
كبري  تاأثري  له  فالنفعال  للم�سكالت 
اإل��ى  التفكري  مييل  حيث  التفكري،  يف 

التحيز وال�ق�ع يف اخلطاأ«.

عدم الرضوخ
اأنه  �سالمي،  ف�زية  بينت  جانبها  من 
ن��داف��ع ع��ن طريقة  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن 
ت��ف��ك��رين��ا ب��ع��دم ال��ر���س���خ والن�����س��ي��اق 
اأف���ك���ارن���ا  ن��ظ��ه��ر  واأن  ال���غ���ري،  لأف����ك����ار 
لتبني  وب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ن��ه��ا،  ن��خ��ج��ل  ول 
امل���ع���ت���ق���دات امل��خ��ت��ل��ف��ة وم��ي���ل��ن��ا جت��اه 
هذه  ننمي  اأن  حينها  يجب  الأ���س��ي��اء، 
اأكر  بها  للتعمق  ون�سعى  فينا  الأ�سياء 
ح�لها  املنت�سرة  الأخ���ط���اء  وت�سحيح 
مع ال�سر واملثابرة، ل لطم�س اله�ية 

والأفكار والن�سياق الأعمى خلفها.

نقاش بهدوء
والن�سر  ال�سحافة  خريجة  واأو�سحت 
اأنها  القحطاين،  اأ�سائل  الإل��ك��رتوين 
ومعتقداتها  اأف��ك��اره��ا  ع��ن  ت��داف��ع  ل��ن 
اأحدهم �سلبها منها،  اإل يف حال حاول 
الأ�سياء  »اأفكاري ومي�يل جتاه  وقالت 
من  عنها  اأحت����دث  ب���اأن  عنها  ���س��اأداف��ع 
واأن  رغبة  م��ن  ولي�س  �سحيح،  منحى 
اأناق�سها بهدوء وا�ستمرار ول اأمانع اأن 

كان فيها خطاأ اأن يتم ت�سحيحه«.

االستمرار
واعترت الطالبة بق�سم الكيمياء �سناء 
ال��ق��ح��ط��اين اأن����ه مي��ك��ن احل��ف��اظ على 
تفكرينا  وطريقة  ومعتقداتنا  مي�لنا 
وال���دف���اع عنها م��ن خ���الل ال���س��ت��م��رار 
منها  نخجل  ول  نخفيها  واأل  ف��ي��ه��ا، 
ول ن�����س��م��ح ب��ان��ت��ه��اك��ه��ا ط���امل���ا اأن���ه���ا ل 
ت��ت��ع��ار���س م���ع ح���ري���ات الآخ����ري����ن ول 
اأن لالإن�سان  ت�ؤذي مقد�ساتهم، م�ؤكدة 
كامل احلق يف اعتقاد ما يريد والجتاه 
اأن  نح� م��ا مييل ل��ه، وق��ال��ت: »ي��ج��ب 
ن�ؤمن باأنف�سنا وحريتنا واأن ندافع عن 

م�ستحقاتنا وحق�قنا«.

تجنب المحبطين
بدوره اأكد الطالب بق�سم اإدارة الأعمال 
اأن�س القحطاين، اأن لكل �سخ�س مي�ل 
اأن��ه من  به، معترا  ومعتقدات خا�سة 
واملعتقدات  امل��ي���ل  تلك  تك�ن  اأن  املهم 
به،  ي��رغ��ب  م��ا  حتقيق  يف  ل��ه  م�ساعدة 
لفتا اإلى اأن تط�ر ال�سخ�س يف ال�سيء 
على  عمل  اإذا  اإل  يتم  ل��ن  يحبه  ال��ذي 
تط�ير ذاته وجتنب حديث املحبطني.

ثقافة واطالع
واأو����س���ح ط��ال��ب الإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي���ن 
اأن الخ��ت��الف  ع��ب��دال��رح��م��ن ���س��ال��ح، 
اأ����س���ا����س ل��ل��ت��ع��ب��ري، وي���ج���ب اح���رتام���ه. 
باختالف  التاأمل  ياأ�سرين  م��ا  وك��ث��ريا 
وق��ال  وال��ت���ج��ه��ات،  والأف���ك���ار  الأذواق 
»ب����راأي����ي الخ����ت����الف اأ����س���ا����س ال��ه���ي��ة 
ال����ا����س���ح���ة وال�������س���خ�������س���ي���ة ال���ق����ي���ة، 
الختالف  عن  للدفاع  و�سيلة  واأف�سل 
ه��ي ال��ث��ق��اف��ة والط�����الع، ف��الخ��ت��الف 

ال�ا�سح خري من التكرار الأعمى«.
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أساتذة

أ. أسماء عسيري: ممارسة الترجمة
تنمي المهارات اللغوية

عبير الشهراني

اعترت رئي�سة ق�سم اللغة الإجنليزية 
بكلية العل�م والآداب بخمي�س م�سيط، 
امل��ح��ا���س��رة ب��ال��ق�����س��م واحل��ا���س��ل��ة على 
اأ�سماء  الأ�ستاذة  املتميز  املرتجم  و�سام 
الرتجمة  ممار�سة  اأن  ع�سريي،  اأحمد 
ت��ن��م��ي ج��م��ي��ع امل���ه���ارات ال��ل��غ���ي��ة ب���دءا 
مرورا  اأوامل�سم�ع  املقروء  ا�ستيعاب  من 
ب����اإث����راء ال����ذخ����رية ال��ل��غ���ي��ة وان��ت��ه��اء 
ح�ار  يف  م�ؤكدة  التحدث،  اأو  بالكتابة 
خا�س مع »اآفاق« اأن الرتجمة ت�سهم يف 
للتنقل بني  املرء وتدفعه  اآف��اق  ت��سيع 
عدة عل�م وجم��الت لريت�سف من كل 

بحر قطرة.

منصة أثرى
بينت  ال��رتج��م��ة  يف  اإ�سهاماتها  وح����ل 
م�ساهمات  ل��ه��ا  اأن  اأ���س��م��اء،  الأ����س���ت���اذة 
متفرقة مع عدد من من�سات الرتجمة 
معظمها مل ير الن�ر بعد، حتى وجدت 
���س��ال��ت��ي يف م��ن�����س��ة اأث�����رى ل��ل��رتج��م��ة 
اأدين لها ومل�ؤ�س�سها الأ�ستاذ ر�ساد  التي 
ح�سن، بعظيم ال�سكر ووافر المتنان ملا 

تعلمته منهم ومعهم.
اأث��رى  اأب��رز ما مييز من�سة  ولعل 
القارئ  ت�ستهدف  اأنها  ه�  غريها  عن 
ال��ن��خ��ب���ي امل��ث��ق��ف ف���ال ي��رتج��م فيها 
وم��ا يري  ال��رتج��م��ة،  ي�ستحق  م��ا  اإل 
الفائقة  العناية  م��ع  العربي  املحت�ى 

بج�دة الرتجمة.

هوس الترجمة
وح�ل م�سريتها الأكادميية ك�سفت اأنها 
ل زالت يف بداية م�س�ارها الأكادميي؛ 
ثالثة  ب��ني  تنقلت  الآن  ح��ت��ى  ولكنها 
اأط���������ار ح���ي���ث ق���ال���ت »ب��������داأت رح��ل��ت��ي 
اجل��ام��ع��ي��ة ب��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة 
مبهاراتها املختلفة وجمالتها املتن�عة 
والرتجمة،  وال��ل��غ���ي��ات  الأدب  ب��ني  م��ا 
معيدة  عملي  اأث��ن��اء  تعليمها  ث��م  وم��ن 
اأثناء مرحلة  الق�سم، ثم تخ�س�ست  يف 
جل  فاأن�سب  الرتجمة،  يف  املاج�ستري 
اه��ت��م��ام��ي ع��ل��ى ال��رتج��م��ة ب��درا���س��ات��ه��ا 
اأ�سبحت ه��سا،  وا�سرتاتيجياتها حتى 

ل اأرج� له �سفاء.
ث���م خ����الل ال�����س��ن��ت��ني امل��ا���س��ي��ت��ني 

ت�ليت رئا�سة الق�سم فكّر�ست جل وقتي 
ومعظم جهدي للعمل الإداري؛ ولعلي 
ب���اف��ر  ال��ف��ر���س��ة لأت��ق��دم  ه���ذه  ا�ستغل 
الثقة،  ه���ذه  منحني  م��ن  ل��ك��ل  ال�سكر 
اأب� ملحة التي  �سعادة  الدكت�رة �سراء 
اأداء  ت��زال خ��ري معني يل يف  كانت ول 
مهام الق�سم و�سعادة الدكت�رة �سلطانة 
ال�����س��ه��راين ال��ت��ي وه��ب��ت��ن��ي م��ن وقتها 

وخرتها الكثري«.

معاجم أحادية اللغة
يف  املبتدئني  الطلبة  على  اأن  واأك���دت 

درا�سة اللغة الإجنليزية الرتكيز على 
امل���ه���ارات ال���س��ت��ق��ب��ال��ي��ة، وال��ت��ي تعني 
ا�ستيعاب املقروء وامل�سم�ع ثم النتقال 
وهي  التعبريية  للمهارات  ذل��ك  بعد 
م��ع احل��ر���س على  وال��ت��ح��دث  الكتابة 

العناية بق�اعد اللغة ومفرداتها.
وقالت »اأعتقد باأن اجلميع يدرك 
جديدة  م��ف��ردات  حفظ  اأهمية  م��دى 
اأن  اإل��ى  اأ�سري  اأن  اأود  لكن  ومراجعتها 
اأن ل ت��در���س جم��ردة  امل��ف��ردات ينبغي 
م����ن ���س��ي��اق��ه��ا ف����امل����ف����ردات ل ت��ت�����س��ح 
دللتها  اإل من خالل ال�سياق واأن��ّ�ه 

على �سرورة الرج�ع للمعاجم اأحادية 
ليتعرف  امل��ف��ردات  درا���س��ة  عند  اللغة 
امل���ت���ع���ل���م ع���ل���ى امل�����ف�����ردة ب��ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا 
نطقها  وطريقة  ن�عها  اأي  واملق�س�د 
ومعانيها وا�ستخداماتها واإلى اآخره«.

مرحلة الغضارة الفكرية
اأكدت  الأكادميي  العمل  جتربة  وح���ل 
اأن ال��ب��ي��ئ��ة الأك���ادمي���ي���ة ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة 
للفرد على البحث والدرا�سة والطالع 
وال����ق����راءة، و����س���ددت ع��ل��ى ����س���رورة اأن 
ي�����س��ت��ث��م��ر ك����ل ط���ال���ب ف�����رتة درا����س���ت���ه 

يف  املرحلة  ه��ذه  اأن  معترة  اجلامعية 
الفكرية  الغ�سارة  مرحلة  ه��ي  حياته 
يف جم����ال ال��ت��خ�����ش�����ض، ح��ي��ث ي��ح��اط 
وزم���الء  متخ�س�سني  ب��اأ���س��ات��ذة  فيها 
ي�������س���ارك����ن���ه ال��ت��خ�����س�����س واله���ت���م���ام 
وم���ظ��ف��ني ي��ت���ل���ن خ��دم��ت��ه وت��ل��ب��ي��ة 
احتياجاته وم���ارد داعمة من مكتبات 

ومعامل وجمالت واأن�سطة ودورات.
وق����ال����ت: »ي���ج���ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب 
مل�اجهة  ي���ؤه��ل��ه  زادا  منها  ي��ت��زود  اأن 
ال�اقع بعد التخرج واملناف�سة يف �س�ق 

العمل«.

مناجم قوة
»اأن��ا  قالت  بالطالبات  عالقتها  وع��ن 
اجلميع  اإر�ساء  ي�ستحيل  باأنه  اأوؤم��ن 
وك�����س��ب وّده����ن ل��ك��ن ك��ل م��ا اآم��ل��ه اأن 
ت��در���س��ه الطالبة  ك��ل م��ق��رر  ي��ح��دث 
فارقا ملح�ظا يف ح�سيلتها العلمية، 
واأعلم  اليدين  منه �سفر  تخرج  واأل 
يقينا اأن لدى كل طالبة مناجم ق�ة 
مل ُينّقب عنها بعد؛ لذا دائما ما اأرفع 
�سقف ت�قعاتي وانتظر من طالباتي 

بذل املزيد.
الفر�سة لأق�ل  اأنتهز  ولعّلي هنا 
لهن: ل �سيء يبهجني كما تفعل تلك 
الر�سائل اخلج�لة التي تبعثنها خفية 
بني الفينة والأخرى فال تبخلن علي 

فيها بجميل الن�سح و�سديد الراأي«.

اللغة األم هويتك
اأك����ر ال��ن��ا���س  واع���ت���رت اأن امل���رتج���م 
عليها  غ���رية  واأ���س��ده��م  ب��ال��ل��غ��ة  �سغفا 
اأن��ه ل ب��د اأن ي���يل اللغة الأم  م���ؤك��دة 
اأ���س��ع��اف ال��ع��ن��اي��ة ال��ت��ي ي���ل��ي��ه��ا للغة 
هي  الأم  اللغة  اأن  اإل��ى  لفتة  الثانية، 
م�سخا  ي��ج��ع��ل��ن��ا  و���س��ي��اع��ه��ا  ال���ه����ي���ة 
اإل��ى  ثقافيا، »م��ذب��ذب��ني ب��ني ذل���ك، ل 

ه�ؤلء ول اإلى ه�ؤلء«.
تعد  براأيي  »الرتجمة  واأ�سافت 
تعلم  �سل�سلة  م��ن  الأخ�����رية  احل��ل��ق��ة 
ال��ل��غ��ة ف���ال مي��ك��ن مل��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة اأن 
يجيد  اأن  بعد  اإل  الرتجمة  مي��ار���س 
اأن��ّ�ه هنا  اأن  واأود  اللغة وي��رع فيها، 
على اأن جمرد اإتقان املتعلم للغتني ل 
الرتجمة  ملمار�سة  بال�سرورة  ي�ؤهله 
فالرتجمة لي�ست نقال حرفيا للن�س 

الن�س وروح���ه وه��ذا  ن��ق��اًل ملعنى  ب��ل 
الن�س  ك��ن���ع  ك��ث��رية  معايري  حتكمه 
مما  وغريها  املتلقي  وثقافة  وهدفه 

ل يت�سع املجال لذكرها«.

مقولة غازي القصيبي
اأك��دت  الإداري  العمل  جتربة  وح���ل 
مل  هائلة  ق��ف��زات  بخراتها  قفز  اأن��ه 
فرتة  خ��الل  تكت�سبها  اأن  تت�قع  تكن 
اأن���ه���ا اعتنقت  اإل����ى  وج���ي���زة، م�����س��رية 
خالل عملها مق�لة للدكت�ر الراحل 
غ����ازي ال��ق�����س��ي��ب��ي، رح��م��ه اهلل، وه��ي 
اأن ي��ر���س��ي ���س��م��ريه واأن  »ع��ل��ى امل���رء 
ي�ؤدي واجبه فاإن جاءت ال�سعبية بعد 
تناق�ست  اإذا  اأم��ا  ونعمت.  فبها  ذل��ك 
متطلبات  م���ع  ال�����س��ع��ب��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال����اج���ب ف��ي��ج��ب اأن ت��ك���ن ل��ل���اج��ب 

الأول�ية املطلقة«.

سفيرات للجامعة
وح����ل خطتها ل��الأع���ام ال��ق��ادم��ة يف 
اجلانبني الإداري والأكادميي ك�سفت 
ع��ن �سعيها م��ع ال��ك��ادر الأك��ادمي��ي يف 
ال�سرتاتيجيات  تطبيق  اإل��ى  الق�سم 
احلديثة يف التعلم اجلامعي والتي ل 
ت�سرك الطالب يف العملية التعليمية 
فح�سب، بل جتعله حم�رها، م�سددة 
الأ�ستاذ طالبه  اأن يزود  على �سرورة 
بخارطة املالحة واأن على الطالب اأن 

الطريق.
وق����ال����ت »ن����ه����دف اإل������ى ت��خ��ري��ج 
متميز  علمي  م�ست�ى  ذوات  طالبات 
بيئة  االن����خ����راط يف  ع��ل��ى  وق�������ادرات 
ملناف�سة  وم�����ؤه����الت  ب��ك��ف��اءة  ال��ع��م��ل 
اجلامعات  خريجات  م��ن  نظرياتهن 
الأخ������رى. وق��ب��ل ك���ل ذل���ك ���س��ف��ريات 
للجامعة ميثلنها يف كل حمفل خري، 
ال���ط��ن  واآم�����ال  امل�ستقبل  ع���دة  ف��ه��ن 

معق�دة عليه«.

امتنان
واخ���ت���ت���م���ت ح���دي���ث���ه���ا ق���ائ���ل���ة »ب���ال���غ 
الم����ت����ن����ان ل���زم���ي���الت���ي م����ن ال����ك����ادر 
على  الق�سم  يف  والإداري  الأك���ادمي���ي 
تعاونهن الدائم وجتاوبهن مع كل ما 
اهلل  واأ�ساأل  التعليمية،  العملية  يخدم 

لهن ت�فيقا و�سدادا يعقبه فالحا«.

أكاديميا
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أساتذة

المحاضر الشهري:
نسعي إلى االرتقاء بـالعلوم المالية 

والبنكية لمرحلة الريادة والتميز
هيثم بشير

يعد املحا�سر علي بن عبد اهلل ال�سهري 
اأول رئي�س لق�سم العل�م املالية والبنكية 
وال��ذي  بتن�مة،  والآداب  العل�م  بكلية 
ي�����س��ع��ى ب�����اأن ي�����س��ل ب��ال��ق�����س��م وط��الب��ه 
لي�سلط  به  التقت  »اآف���اق«  التميز.  اإل��ى 
ال�����س���ء اأك���ر ع��ل��ى جت��رب��ت��ه واأه��داف��ه 
خالل  م��ن  حتقيقها  اإل���ى  ي�سعى  ال��ت��ي 

م�قعه احلايل.

حدثنا عن بد�ية
�لتحاقك باجلامعة؟

يف  باجلامعة  معيدا  عينت  اهلل  بحمد 
ع�سري،  مبحايل  والآداب  العل�م  كلية 
 .14٣4 ع����ام  يف  الأع����م����ال  اإدارة  ق�����س��م 
وك���ان���ت ب���داي���ة ان��ط��الق��ت��ي يف ال��ع��م��ل 
الرغبة  ل��دي  ك��ان��ت  الأك���ادمي���ي، حيث 
اأن  �سك  ول  العايل.  تعليمي  اإكمال  يف 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ك��ال��ب��ي��ت واجل��ام��ع��ة 
كان لها دور كبري يف ت�سجيعي لإكمال 

م�س�اري التعليمي.

مت تكليفك برئا�سة ق�سم
�لعلوم �ملالية و�لبنكية  يف 

�لكلية.. حدثنا عن �لطموحات 
�لتي ت�سعون لتحقيقها؟

مت تكليفي برئا�سة الق�سم بكلية العل�م 
وج��ي��زة،  ف���رتة  ق��ب��ل  ب��ت��ن���م��ة  والآداب 
وهذا الق�سم حديث الإن�ساء، فما زالت 
الف�سل  الطلبة يف  الأول��ى من  الدفعة 
ا�ستقطاب  ه�  القريب  وهدفنا  الأول. 
جم���م����ع���ة م����ن ال����ك����ف����اءات امل��ت��م��ي��زة 
لع�س�ية هيئة التدري�س يف تخ�س�سات 

العل�م املالية والإدارية.
ال��ب��ع��ي��د فهدفنا  امل����دى  اأم����ا ع��ل��ى 
رائ��دا يف جمالت  الق�سم  يك�ن  اأن  ه� 

الإقليمي،  امل�ست�ى  على  املالية  العل�م 
واإعداد خريجني م�ؤهلني لدخ�ل �س�ق 
العمل وامل�ساهمة يف حتقيق النجاحات 
والإجن����������ازات يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات؛ 
اإ�سافة اإلى امل�ساهمة يف خدمة املجتمع 
التدريبية  ال��دورات  تقدمي  خالل  من 
وور�س العمل التي قد ت�سهم يف تط�ير 

والأع���م���ال حمليا  امل���ال  ق��ط��اع  وتنمية 
واإقليميا.

باعتبار �لق�سم جديد�
يف �لكلية ماذ� عن �جلانب 
�لتدريبي لأع�ساء �لق�سم؟

وور���س  التدريبية  ال���دورات  اأن  �سك  ل 

)ب: ِبرّ(
القاعة  زواي��ا  يف  �سداه  انعك�س  ن��داٌء   ..»Roll Number Fifteen«
لتق�م الطالبة حاملة الرقم الت�سل�سلي خم�سة ع�سر بخط�ات متاأنية 
لمتحان  اأمامي  املّعد  الكر�سي  نح�  التي�سري  بدع�ات  يلهج  ول�سان 

مادة التحدث باللغة الإجنليزية.
ال��ط��ال��ب��ات يف جم��م���ع��ات وك���ل جم��م���ع��ة مت���ار����س حم��ادث��ات 
وفرقعة  ت�تر  تنهيدات  تتخلّلها  خافتة  باأ�س�ات  وتتناق�س  تدريبية 

اأ�سابع.
جل�ست الطالبة اأمامي واختارت جمم�عة من بطاقات الأ�سئلة. 
من  اهلل  حباها  مب��ا  واث��ق��ة  وب���دت  املتميزات  طالباتي  اإح���دى  ك��ان��ت 
طالقة لغ�ية. �ُسّر خاطري كثريا ودع�ت يف داخلي لها مبزيد من 

التاألق والرقي.
الثالثة:  البطاقة  �س�ؤال  اإل��ى  و�سلنا  حتى  الأ�سئلة  ب�سرد  ب��داأُت 
ال�الدين. �سمتْت ل�هلة ثم امتالأت عيناها بدميعات �سجية:»فقدُت 
كال وال��داي يف حادث ومعهما فقدت كل �سيء جميل يف احلياة«؛ ل 
 ،I am sorry .اأعلم اأي طاقة نزلت لتمنع دم�عي وحتتجز م�ساعري
واأكملت باقي الأ�سئلة ِتباعا.. غادَرْت املقعد بخط�ات ثقيلة وم�ساعر 
اأجزم اأنها ل� فا�ست لأغرقت اأهل الأر�س جميعا. اأ�سندُت راأ�سي على 

ظهر كر�سيي وحدقُت بعيّني ط�يال ويف جعبتي األف �س�ؤال.
كم منا من لديها تلك النعمة ومل تعرف لها قدرا؟ كم من طالبة 
و�سعت بينها وبني والديها ح�اجز ب�سبب اختالفات راأي بحجة اأنها 
عليها  متر  اأو  ن�سائحهما؟  الى  بحاجة  �سغرية  تعد  ومل  »جامعية« 

ليال ل تدخل فيها غرفة والديها بحجة ان�سغالها بدرا�ستها؟
كانا  من  ال�ظيفية  اأعباءها  اأن�ستها  اأ�ستاذة  اأو  م�ظفة  من  كم 
ذهابها  يرتقبان  فباتا  مراتب  من  اإليه  و�سلت  فيما  رئي�سيا  �سببا 

واإيابها بح�سرة علها جتر خ�اطرهما بكلمة؟
وب��ني والديها  بينها  واأم���ا وح��ال��ت  اأ�سبحت زوج��ة  م��ن  ك��م منا 

فج�ات مكانية وزمانية فاأخذتها تريرا للتق�سري يف حقهما؟
اأ�سبحت ل ترى يف والديها �س�ى جتارب وخرات  كم منا من 

قدمية ل تليق مع زمن الع�ملة والتط�ر؟
عمياء  وثقة  خ�س��سية  نف�سها  يف  ت��رى  اأ�سبحت  م��ن  منا  ك��م 

بذكائها فكان �سببا يف تهمي�س م�ؤمل ل�ج�دهما؟
م�اقف  ذات  للغري  للخريم�ساعدة  حمبة  ت��ت��األ��ق  م��ن  منا  ك��م 
ومبادرات ويف بيتها قلبان تفطرا وَله�اً ملجرد »كيف احلال اأمي واأبي«؟

اإلى متى هذا التق�سري واجلفاء يف حق اآبائنا واأمهاتنا؟ اأننتظر 
اأن يُغلق بابا اجلنة هاذين حتى ن�سعر بقيمتهما؟

هال نظرنا الى من فقدت والديها اأو اأحدهما فال هي يف عداد 
اأن تخلدي غ�سة  الأحياء ول هي يف ع��داد الأم���ات؛ فقد ال�الدين 

اأبدية و�سط حلقك.
عز  بالنار يف  ُتعَمدي  اأن  �سفتيك؛  �سجرة �سبار على  تزرعي  اأن 
اآخر بني  األ���ان احلياة كلها؛ وان حتفري قرا  اأن تفقدي  الهجري؛ 

»الألف وامليم« اأو بني »الألف والباء«. 
اإل��ى  ب��ه��م��ا؛ وه��رول��ة  ب����ِراً  ف��رف��ق��ا ب���ال��دي��ن��ا؛ ل��ُط��ف��اً بقل�بهما؛ 

قدميهما الي�م، قبل ف�ات الأوان!

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية

الطالب  م�اهب  لتنمية  مهمة  العمل 
والتطبيقي،  العملي  اجلانب  وبخا�سة 
كذلك  ومهمة  مداركهم؛  ي��سع  حيث 
لأع�ساء هيئة التدري�س لتعزيز الكفاءة 
مب�ا�سيع  الإمل���ام  على  وت��ع��ني  لديهم، 

خمتلفة تري خراتهم التعليمية.

ماذ� متثل لك كلية �لعلوم 
و�لآد�ب بتنومة باعتبارك

�إحد �أع�سائها؟ 
ت�سمل  بتن�مة  والآداب  ال��ع��ل���م  كلية 
اأق�����س��ام ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، واحل��ا���س��ب 
وال���ف���ي���زي���اء،  وال���ري���ا����س���ي���ات،  الآيل، 
والتم�يل، وبها اإمكانيات متميزة مثل 
بالإ�سافة  املتكاملة،  التعليمية  املرافق 
ذوي  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  وج���د  اإل��ى 
الكلية  عميد  اإدارة  حتت  عالية  كفاءة 

الأ�ستاذ الدكت�ر عبد العزيز فقيه.
الكثري  الكلية  ه��ذه  يف  مل�ست  وق��د 
من احلر�س والتعاون من قبل اأع�ساء 
التدري�س وامل�ظفني فيما ي�سب  هيئة 
جميع  وت��ذل��ي��ل  ال��ط��ال��ب  م�سلحة  يف 

ال�سع�بات من اأجله.

ماهي �لركائز �لتي تقود �لطالب 
للنجاح من وجهة نظرك؟

الدوافع  اأه��م  من  هي  الرغبة  اأن  اأرى 
اإن مل  ال��ط��ال��ب،  والأ����س���ب���اب يف جن���اح 
ال�سبب الرئي�سي للنجاح بعد  تكن هي 
لذلك  وت��ع��ال��ى؛  �سبحانه  اهلل  ت���ف��ي��ق 
م�ساعفا  ج��ه��دا  ال��ط��ال��ب  م��ن  يتطلب 
مما  ال�ستفادة  وكذلك  درا�سته،  خالل 
ه��� م��ت��اح ل��ه م��ن م��ع��ام��ل وخم��ت��رات 
واأك���ادمي���ي���ني ع��ل��ى م�����س��ت���ى ع���ال من 
من  للمحبطني  ي�����س��ت��م��ع  واأل  ال��ع��ل��م 
زم��الئ��ه وي��ك���ن ه��� امل��ع��ي��ار احلقيقي 

لنف�سه وماذا يريد.

ماذ� تود �أن تقول
لطالب �لكلية خا�سة

وطالب �جلامعة عامة؟
الدعاء  اأخ���رية فهي  م��ن كلمة  ك��ان  اإن 
وال��ع���ن  وال�����س��داد،  بالت�فيق  للجميع 
وجه.  اأكمل  على  املهمة  هذه  اأداء  على 
ثم ال�سكر للقائمني على هذه اجلامعة 
وع��ل��ى راأ���س��ه��م م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكت�ر فالح ال�سلمي.
ك��م��ا اأ���س��ك��ر ���س��ع��ادة ع��م��ي��د كلية 

العل�م والآداب بتن�مه على ما يق�م 
به من جه�د قيمة لتحقيق الأهداف 
الطالب  وادع���  الكلية.  من  املرج�ة 
وال��ط��ال��ب��ات ل��ال���س��ت��ف��ادة مم���ا اأت��ي��ح 
خدمة  يك�ن  واأن  اإمكانيات  من  لهم 
اأ�سا�سيا  ه��دف��ا  وجمتمعهم  وطنهم 
ال�ستفادة  وكذلك  لتحقيقه  ي�سع�ن 
م���ن اأن�����س��ط��ة وب���رام���ج ال��ك��ل��ي��ة؛ لأن 
وقدراتهم  م�اهبهم  ينمي  م��ا  فيها 

العلمية واملهنية.

بطاقة
• علي بن عبد اهلل ال�سهري

• 2018-حتى الآن: رئي�س ق�سم العل�م املالية والبنكية،
جامعة امللك خالد، كلية العل�م والآداب بتن�مه.

• 2018-حتى الآن: حما�سر، جامعة امللك خالد،
كلية العل�م والآداب بتن�مه.

• 201٣-2018 معيد، جامعة امللك خالد، كلية العل�م والآداب
مبحايل ع�سري.

• 201٦-2018 ماج�ستري، جامعة مري�سر، ولية ج�رجيا،
ال�ليات املتحدة الأمريكية.

• حا�سل على مرتبة ال�سرف.
.Outstanding Academic Achievement  م�ستلم جلائزة •

• 2009-201٣ بكال�ري��س، اأبها، جامعة امللك خالد،
كلية العل�م الإدارية واملالية.

• حا�سل على مرتبة ال�سرف الثانية.
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ثمن دورها في تحرير الكويت وحرب اليمن

اللواء ركن طيار عبداهلل السعدون:
قواتنا الجوية بدأت من حيث أنتهى اآلخرون

ضيوف الجامعة

أسامة مشعل

اأك����د ع�����س��� جم��ل�����س ال�������س����رى ال��ل���اء 
رك����ن ط��ي��ار ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي  
امللكية  ال��ق���ات اجل���ي��ة  اأن  ال�����س��ع��دون، 
ال�����س��ع���دي��ة اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا ���س���اء يف 
التمارين اجل�ية اأو التمارين امل�سرتكة 
اأو م���ن خ��الل   م���ع ال������دول امل��ت��ق��دم��ة 
احل���روب  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  م�ساهمتها 
ك��ت��ح��ري��ر ال���ك����ي���ت، ح��ي��ث ك���ان���ت هي 
الأمريكية،  الق�ات  بعد  الثانية  الق�ة 
والآن يف اليمن تق�م بدور فاعل ك�نها 

العم�د الفقري لق�ات التحالف.
ك��ل ذل���ك ج���اء م��ن خ���الل ال��ل��ق��اء 
ال��ذي اأج��رت��ه معه »اآف���اق« على هام�س 
اجلامعة  تقيمه  ال��ذي  »وع��ي«  برنامج 
مم��ث��ل��ة يف وح����دة ال��ت���ع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، 
اأ�سحاب  م��ن  ع���ددا  ي�ست�سيف  وال���ذي 
ال�������س���م���� امل���ل���ك���ي واأ������س�����ح�����اب امل���ع���ايل 

وال�سعادة.

بد�ية حدثنا عن �لتكوين 
�لع�سكري ل�سعادتكم؟

اأول، اأ�سكركم على ا�ست�سافتي وا�سكر 
ا�ست�سافتي  الفتية  اجل��ام��ع��ة  ل��ه��ذه 
لأحت�����������دث م������ع ال���ط���ل���ب���ة واأل����ت����ق����ي 

بامل�س�ؤولني فيها.
الع�سكرية فقد  واأم��ا عن حياتي 
حيث  ال��ث��ان���ي��ة،  املرحلة  بعد  ب��داأت��ه��ا 
حيث   اجل���ي��ة،  الكلية  اإل��ى  ان�سممت 
انتقلت اإلى عامل خمتلف متاما ك�ن 
الع�سكرية،  ب��ني  م��ا  يجمع  ال��ط��ريان 
ال��ط��ريان(  وال��ع��ل���م احلديثة )ع��ل���م 
كانت  البداية  ولذلك  اأن���اع��ه��ا؛  بكل 
ك��ل��ي��ة امل���ل���ك ف��ي�����س��ل اجل�����ي����ة وب��ع��د 
واأ�سبحت  بالع�سكرية  ت�سبعت  ذل��ك 

ع�سكريا حتى ما بعد التقاعد.

كما تعلم �أن �لقو�ت �جلوية
تعد نقطة حتول يف �حلروب

ماذ� عن �لقو�ت �جلوية
�ل�سعودية؟

ال���ق����ات اجل���ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة، 
وهلل احل��م��د اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا ���س���اء 
التمارين  يف  اأو  اجل�ية  التمارين  يف 
اأو من  املتقدمة  ال��دول  امل�سرتكة مع 

خالل م�ساهمتها يف عدد من احلروب 
كتحرير الك�يت مثال، حيث كانت هي 
الق�ة الثانية بعد الق�ات الأمريكية، 
والآن يف اليمن تق�م الق�ات اجل�ية 
امللكية بدور فاعل، حيث متثل العم�د 

الفقري لق�ات التحالف.
وم���ا مي��ي��ز ق���ات��ن��ا اجل���ي��ة اأن��ه��ا 
بداأت من حيث اأنتهى الآخرون؛ بداأت 
الأح��دث  وطائرات هي  عالية  بتقنية 
ع���ل���ى م�������س���ت����ى ال����ع����امل وب���ت���دري���ب 
ع���ايل ج���دا وب��دع��م م����ادي ك��ب��ري من 
ق��ب��ل ح��ك���م��ت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة، ك��م��ا اأن��ه��ا 
فقط  لي�س  التقنيات  اأح���دث  متتلك 
ك��اف��ة الأ�سلحة  ب��ل يف  ال��ط��ائ��رات؛  يف 

واملعدات الإلكرتونية وغري ذلك. 

ماذ� عن �أعمال جمل�ض �ل�سورى
يف ظل هذه �لظروف ووفقا

لروؤية ٢٠٣٠؟ 
جمل�س ال�س�رى ه� ال�سلطة الثالثة 
ب�����ني ال�������س���ل���ط���ات ال������ث������الث، وه�����ي: 
جمل�س  يف  تتمثل  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
التي  الق�سائية  وال�سلطة  ال�����زراء، 

ال�سلطة  واأخ���ريا  الق�ساء،  يف  تتمثل 
الت�سريعية.

ح�سب  ال�س�رى  جمل�س  ويعمل 
ما اأعطي له من �سالحيات من قبل 
امل��ل��ك يف م��راج��ع��ه جميع الأن��ظ��م��ة، 
بعد  اإل  ن��ظ��ام  اأي  ي�����س��در  ل  ح��ي��ث 
ال�����س���رى،  ي��ع��ر���س  على جمل�س  اأن 
وي����ق�����م مب���راج���ع���ت���ه وي����ع����دل ف��ي��ه، 
له  من  وك��ل  امل�س�ؤولني  وي�ست�سيف 
ق�ساء  ك��ان  ���س���اء  النظام  يف  عالقه 
معينة،  وزارة  اأو  اإن�����س��ان  ح��ق���ق  اأو 
ثم  وم��ن  التعديالت،  عليه  ويجرى 
ي�س�ت عليه وي�سدر، بالإ�سافة اإلى 
م��راج��ع��ة ج��م��ي��ع ت��ق��اري��ر احل��ك���م��ة 
بدرا�ستها،  ي��ق���م  حيث  وال�������زارات، 
والتقارير  الت��سيات  بكتابة  ويق�م 
واأي�����������س�����ا م����راج����ع����ه الت����ف����اق����ي����ات 

ومراجعة مذكرات التفاهم.
جم��ل�����س  ي���ع���د   20٣0 روؤي�������ة  ويف 
ال�س�رى داعما كبريا  ملجل�س القت�ساد 
والتنمية وال���زارات الأخ��رى يف كافة 
ما يحتاج�نه من حتديث لالأنظمة، 

اأو الإ�سراع يف اإ�سدارها.

وب��ك��ل ت��اأك��ي��د جم��ل�����س ال�����س���رى 
املعنيني  اأك����ر  لأن  ت��ن��ف��ي��ذي��ا؛  ل��ي�����س 
كما  تنفيذية،  جهات  هي  بروؤيه20٣0 
اأن املجل�س له دور رقابي يف كل تقرير 
ياأتي من اأي جهة، حيث يتم �س�ؤالهم 
ح��ي��ن��م��ا ن�����س��ت�����س��ي��ف��ه��م ع����ن حت��ق��ي��ق 

الروؤية والأهداف.

�سمن بر�مج �لتحول �لوطني 
للمملكة �لعربية �ل�سعودية 

�أقرت �لقيادة  �إ�سر�ك �ملر�أة 
�ل�سعودية يف عملية �لبناء 

�لتنموي لهذ� �لبلد كيف 
تنظرون لذلك؟

ه���ذا مم��ا اأ���س��ع��د اجل��م��ي��ع؛ لأن امل���راأة 
ق�����ة م��ع��ط��ل��ة وك���ان���ت تقت�سر  ك��ان��ت 
فقط على التعليم، حيث ت�اجه املراأة 
�سرفا كبريا على تعليمها وعلى بناء 
من  ن�ستقدم  كنا  املقابل  يف  قدراتها، 
يق�م باأعمال املراأة، والآن وهلل احلمد 

اأ�سبحت ع�س�ا فاعال. 
ال�������س����رى  ف���م���ث���ال يف جم���ل�������س 
ت�ستقبل  واأ���س��ب��ح��ت  ال��ف��رق،  �سنعت 

ال�ف�د وجتيب على كل ماله عالقة 
ب���امل���راأة وح��ق���ق الإن�������س���ان، ك��م��ا اأن��ه��ا 
العام  القطاعني  يف  كفاءتها  اأث��ب��ت��ت 

واخلا�س.
فاملراآة كل ما عملت اأكر كل ما 
اأكر، ولذلك  واأعطت  بنف�سها  وثقت 

فاإن املراأة قادمة بق�ة.
�ستناف�س  اأن��ه��ا  ي��ق��ني  ع��ل��ى  واأن����ا 
اأحيان  يف  عليهم  تتف�ق  وقد  ال�سباب 
بالأمانة  متتاز  امل���راأة  اأن  كما  كثريه، 
لي�س يف اململكة فقط بل على م�ست�ى 

العامل.

ماذ� تقول لأبناء
هذ� �لبلد �ملبارك؟

البلد مظلة للجميع،  اأق���ل لهم هذا 
اأمنه،  وعلى  عليه  نحافظ  اأن  ويجب 
واأل  ون�س�نه  عليه  ن�سهر  اأن  يجب 
اإ�ساعات  ن�سدق كل ما يقال عنه من 
الإع��الم اجلديد،  مغر�سة خا�سة يف 
يف  اأنف�سنا  ن��ق���ي  اأن  جميعا  وعلينا 
والريا�سية  الثقافية  امل��ج��الت  �ستى 

وغريها مما يجعل جمتمعنا ق�يا.
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إدارات

عبير الشهراني

اأكدت م�ساعدة امل�سرف العام على الإدارة 
اأ���س��ت��اذة  التعليمية،  للخدمات  ال��ع��ام��ة 
الكيمياء الفيزيائية امل�ساعدة باجلامعة 
تعد  اأن��ه��ا  ال��راف��ع��ي،  ال��دك��ت���رة حليمة 
نف�سها اأم ملعلمات الكيمياء يف القطاعني 
وك�سفت  والعايل مبنطقة ع�سري،  العام 
اأن و�س�لها  »اآف���اق«  ل��  يف حديث خا�س 
اإلى من�سبها احلايل ه� من ت�فيق اهلل، 
ث��م م��ن ث��م��رات اج��ت��ه��اده��ا يف املجالني 

الأكادميي والإداري.

الكنز المكنون
القيادية  امل����راأة  ع��ن  ���س���ؤال��ه��ا  على  وردا 
ع��ن���ان  اأب����رز  اأن   بينت  ب��ه  تت�سف  وم���ا 
ل��ل��م��راأة ال��ق��ي��ادي��ة ه��� »ال��ك��ن��ز امل��ك��ن���ن«، 
وذلك ملا متتلكه من ق��درات متميزة يف 
من  كل  ولي�س  والكفاءة،  والأداء  الفعل 
ال�سخ�سية  ب��روح  يتمتع  من�سبا  ي�سغل 
ب�سفات  يت�سم  اأن  لب���د  ب��ل  ال��ق��ي��ادي��ة، 
ال���ق���ي���ادة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
القدرة على جمع املعل�مات التي تخدم 
�سري عمله، والقتبا�س من ذوي املهارات 

والتجارب واخلرات الإدارية.
ف�سال عن �سمات �سخ�سية، اأهمها 
النف�س  ال��ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى ���س��ب��ط  ال���ق���درة 
الجتماعي  والذكاء  واللباقة  والقناع، 
وال����ق����دوة احل�����س��ن��ة مل���ا ي��ت��ح��ل��ى ب���ه من 
ب�سكل  املرحة  وال��روح  العالية  الأخ��الق 
م��ع��ق���ل، وامل��ظ��ه��ر احل�����س��ن ال��ن��ظ��ي��ف، 
والأه�����م ه��� ال���ق���درة ع��ل��ى ح��ل امل�ساكل 
ال��ط��رق، وع��دم  ب��اأق��ل التكاليف واأ���س��رع 
والإ�ساعات،  ل��الأق���ال  مطلقا  الن�سات 
والعمال  املهام  بت�زيع  ميتاز  اأن  واأي�سا 
على التابعني بحكمة بالغة واأن ميتلك 

ال�����س��دق وال�����س��ج��اع��ة واحل��ك��م��ة وروح 
الإبداع والبتكار.

المرأة قائدة
�سلبية  جت��اه  ن��ظ��رة  ه��ن��اك  اأن  واأك�����دت 
امل����������راأة ال����ق����ي����ادي����ة، ل ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى 
بل  والإ���س��الم��ي��ة؛  ال��ع��رب��ي��ة  املجتمعات 
م��ن��ذ ال��ع�����س���ر ال��ق��دمي��ة، م������س��ح��ة اأن 
دي��ن �سالح لكل زم��ان ومكان  الإ���س��الم 
ومل يحارب قيادية املراأة؛ بل �سجع على 
ذلك يف حدود ما يحفظ للمراأة قيمتها 

وحجابها.
ال����ر�����س�����ل  ع����ه����د  »يف  وق������ال������ت   
التمري�س  ت��ق���د ح��م��الت  امل�����راأة  ك��ان��ت 
وقيادية  اجلرحى،  عالج  يف  والتطبيب 
ح��ت��ى يف ف��ت��اوى ���س��احل��ة لأب���د ال��ده��ر، 
�سجرة  ت�لت  املماليك  دول��ة  ف��رتة  ويف 
زوجها  ت���يف  اأن  بعد  م�سر  عر�س  ال��در 
ال�����س��ل��ط��ان ال�����س��ال��ح اأي��������ب، وح��ظ��ي��ت 
اأثناء  الدولة  واأعيان  املماليك  مببايعة 
والتي متكنت خاللها  املن�س�رة  معركة 
ق���ي���ادة اجلي�س  م��ه��م يف  دور  ل��ع��ب  م���ن 
الإ���س��الم��ي وال���ق���ف يف وج��ه احلملة 

ال�سليبية ال�سابعة على م�سر.
احلبيبة  مم��ل��ك��ت��ن��ا  يف  الآن  واإل�����ى 
امل���راأة  ح���ازت  ال��زاخ��ر  �سع�د  اآل  يف عهد 
اجلامعات  يف  القيادية  املنا�سب  اأع��ل��ى 

ال�سع�دية منذ تاأ�سي�سها وهلل احلمد«.

قدرات إدارية  
كغريه  احلديث  الإدارة  علم  اأن  واأك��دت 
م���ن ال��ع��ل���م ل ي��ع��د ق�����ادرا ب���ذات���ه على 
ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع�����س��ر ال��ق��ي��ادي��ة، 
م��ت��ج��ددة  دورات  ع��ق��د  م���ن  ب���د  ل  ب���ل 
عمل،  وور���س  متكررة  تدريبية  ودورات 
واحل�����س���ر وامل�����س��ارك��ات يف امل����ؤمت���رات 

املحلية والدولية العربية والأجنبية يف 
علم وفن الإدارة.

دورا  ل���ل���ت���ج���ارب  اأن  واع������ت������رت 
ك��ب��ريا يف �سقل ق���درات امل����راأة الإداري����ة 
���س���رة  يف  ت��ع��ال��ى  اهلل  ب��ق���ل  م�ست�سهدة 
َيْعلَُم�َن  ��ِذي��َن  اَلّ َي�����ْس��َت��ِ�ي  »َه���ْل  ال��زم��ر: 

ِذيَن َل َيْعلَُم�َن«. َواَلّ

حصر االحتياجات التعليمية
للم�سرف  كم�ساعدة  دوره���ا  اأن  واأك���دت 
للخدمات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ل��ى  ال��ع��ام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ي��ت��م��ث��ل يف ح�����س��ر وب���ت��ق��ة 
منظم  اإط��ار  يف  التعليمية  الحتياجات 
مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع م�����س��ل��ح��ة ال��ط��ال��ب��ة 
باأ�سرع  ب�سكل مدرو�س مقنن  واجلامعة 
وقت واأقل تكلفة ب�سكل يخفف ال�سغط 
الب�سرية  امل�����ارد  على  امل��ع��ت��ادة  وال��ع��بء 

واملالية يف اجلامعة.
التعليمية  اخل��دم��ات  اأن  وك�سفت 
ذل���ك  اأن  م�����ؤك����دة  ل��ل��ت��ط���ي��ر  ب���ح���اج���ة 
املثمر  والتعاون  اجله�د  بت�سافر  �سيتم 
وال�����س��ع��ي ال������دوؤوب ل��ي��ل ن��ه��ار لتقدمي 
تعالى:  اهلل  بق�ل  م�ست�سهدة  الأف�سل، 

ا مَلُ��ِسُع�ن«. ْيٍد َواإَِنّ َماء َبَنْيَناَها ِباأَ »َوال�َسّ

تعاون الجميع
وح�����ل ال���ت���غ���ريات ال��ت��ي ���س��ت��ط��راأ على 
اخل����دم����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف اجل���ام���ع���ة، 
وتذلل  اجله�د  ت�سخر  اأن  »ن��اأم��ل  قالت 
ال�سعاب ويتعاون اجلميع من العاملني 
بالتعاون  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف  وال��ع��ام��الت 
الأخرى  اإدارات وقطاعات اجلامعة  مع 
ل���ل���رق���ي ب���اجل���ام���ع���ة ل��ت�����س��اه��ي اأع���ل���ى 
واملجتمع  اململكة  يف  تقدما  اجل��ام��ع��ات 

العربي والدويل«.

العناية بعدة قطاعات
للخدمات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأن  واأك�����دت 
التعليمية تق�م بالعناية بقطاعات عدة 
امل�سرتكة،  امل��ق��ررات  ك���ح��دة خم��ت��رات 
ووح�����دة خم���ت���رات ال��ع��ل���م الأ���س��ا���س��ي��ة 
والعناية  ال�سحية  العل�م  وخم��ت��رات 
ب��ق�����س��م ال�������س����ؤون ال��ف��ن��ي��ة وال�����س��ي��ان��ة، 
والتدريبية  التعليمية  القاعات  ووح��دة 
وال�ستدي�هات ووحدة املعامل وتقنيات 
ووح��دة  التعليمية  وال������س��ائ��ل  التعليم 
ال�ستثمار والعالقات العامة باخلدمات 
التعليمية، ووحدة التخطيط والتدريب 

والتنمية امل�ستدامة.

كلمة أخيرة 
»ما اأنا فيه الآن ه� من ت�فيق ربي، ثم 
ث��م��رات اج��ت��ه��ادي يف امل��ج��ال الأك��ادمي��ي 
كما  ه���ذا،  ع��ل��ى  اهلل  واأ���س��ك��ر  والإداري. 
اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ا���س��ك��ر 
اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  مقدمتهم  ويف 
حفظه اهلل على ح�سن ثقتهم يف ت�ليتي 
اأك���ن  اهلل  �ساء  اإن  و  املهم،  املن�سب  ه��ذا 
عند ح�سن الظن وعلى قدر هذه الثقة 
ل�سحيفة  م��س�ل  وال�سكر  ال��ك��رمي��ة، 
الفر�سة يل، ووفق  اأتاحت  التي  »اآف��اق« 

اهلل اجلميع خلريي الدنيا والآخرة«.

د. حليمة الرافعي:
أنا أم لمعلمات الكيمياء

في منطقة عسير

بطاقة
الرافعي. حليمة  • د. 

• م�ساعدة امل�سرف العام على الإدارة العامة للخدمات التعليمية.
خالد. امللك  جامعة  يف  الفيزيائية  بالكيمياء  م�ساعد  • اأ�ستاذ 

خالد. امللك  جامعة  من  الكيمياء  يف   • بكال�ري��س 
الرتبية. كلية  من  الكيمياء  يف  • ماج�ستري 

امللك عبدالعزيز. العل�م بجامعة  كلية  الكيمياء من  • دكت�راه يف 

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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مبتعثون

عبد العزيز السعوي:
االبتعاث فرصة لتعزيز المجاالت األكاديمية والثقافية

شوق يحيى

يف  الدكت�راه  لدرا�سة  املبتعث  اعتر 
الرتجمة  درا���س��ات  فل�سفة  تخ�س�س 
باململكة  باأ�سكتلندا  اأب��ردي��ن  بجامعة 
امل���ت���ح���دة، امل��ح��ا���س��ر يف ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
الإجن���ل���ي���زي���ة وال���رتج���م���ة ب��ج��ام��ع��ة 
الق�سيم عبد العزيز حممد ال�سع�ي، 
اأن البتعاث لي�س فقط اإكمال مرحلة 
واحل�س�ل على �سهادة؛ بل يعتر اأحد 
ال��ف��ر���س ال��ت��ي ينبغي ع��ل��ى الإن�����س��ان 

ا�ستغاللها اأكادمييا وفكريا وثقافيا.
وق��������ال يف ح����دي����ث خ����ا�����س م��ع 
»اآفاق«، »يجب على املبتعث اأن يندمج 
تفكريا  ليمتلك  البتعاث؛  مبجتمع 
للحياة  ينظر  اأن  م��ن  ميكنه  ف��ري��دا 
خمتلفة  زواي������ا  م���ن  ول���الأ����س���خ���ا����س 
الآخرين  اآراء  تقبل  ثقافة  وليمتلك 

واحرتام وجهات النظر املختلفة«.

مسيرة حافلة
واملهنية  ال��درا���س��ي��ة  م�سريته  وح����ل 
ب���نّي اأن��ه��ا ك��ان��ت م�����س��رية ح��اف��ل��ة وهلل 
�سبحانه  اهلل  بف�سل  وه����ذا  احل��م��د، 
ال�الدين،  دع��اء  بف�سل  ث��م  وتعالى، 
حك�مة  ت�ليه  ال��ذي  الدعم  وبف�سل 

خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني، حفظه 
اهلل ورعاه، واإميان حك�متنا الر�سيدة 
ال�سعب  ل��ه��ذا  الب�سرية  ال��ع��ق���ل  ب���اأن 

العظيم هي مكامن ق�ة اململكة.

الطالب الوحيد
وك�����س��ف اأن����ه خ����الل درا����س���ت���ه مل��رح��ل��ة 
يف  الق�سيم  جامعة  يف  البكال�ري��س 
اللغة الإجنليزية يف عام 2008،  ق�سم 
كان الطالب ال�حيد يف الق�سم الذي 
وزارة  برامج  اأح��د  �سمن  اختياره  مت 
ل��ل��درا���س��ة يف  اآن����ذاك  ال��ع��ايل  التعليم 
اململكة املتحدة خالل ف�سل ال�سيف، 
بعد  ذات��ه  الق�سم  يف  معيدا  عمل  كما 
تخرجه يف احلال، ومن ثم مت ابتعاثه 
لدرا�سة  الأمريكية  املتحدة  لل�ليات 
امل��اج�����س��ت��ري يف ت��خ�����س�����س درا�����س����ات 
ال��رتج��م��ة؛ ول��ك��ن بحكم ع��دم وج���د 
ذل��ك احل��ني قرر  التخ�س�س يف  ه��ذا 
النتقال لدرا�سة املاج�ستري يف اململكة 

املتحدة والتي اأمتها يف عام 2015.
 

أعمال تطوعية
 كما ت��ط��رق ال�����س��ع���دي اإل���ى الأع��م��ال 
اأنه بداأ مرحلة  التط�عية، حيث بني 
اأب��ردي��ن يف عام  ال��دك��ت���راه يف جامعة 

��ا  اأي�����سً ح��ي��ن��ه��ا  ب����داأ يف  وال���ت���ي   ،201٦
التطوعية،  االأع��م��ال  يف  ب��االن��خ��راط 
وقال" كان اأولها تقدميه لروؤية 20٣0 
باللغة  وط���م����ح«  روؤي�����ة  »م��ن��ت��دى  يف 
ي�ستهدف  ك���ان  وال�����ذي  الإجن��ل��ي��زي��ة 
امل��ج��ت��م��ع الأك����ادمي����ي وال���ط���الب���ي يف 
يف  وذل���ك  با�سكتلندا،  اإدن���رة  مدينة 

عام 2017.
فتحت  امل�ساركة  ه��ذه  اأن  وك�سف 
له اآفاقا وا�شعة لالنخراط يف اأعمال 
تط�عية اأخرى، منها الن�سمام لأحد 
اأ�سبح  وال��ت��ي  التط�عية  املجم�عات 
لحقا رئي�سا تنفيذيا لهذه املجم�عة، 
لالن�سمام  تر�سيحه  ق��ب���ل  مت  ك��م��ا 
للجنة العل�م الجتماعية والإن�سانية 
الطلبة  لأن��دي��ة  العلمية  اجلمعية  يف 
والتي  املتحدة  اململكة  يف  ال�سع�ديني 
بعد حني اأ�سبح نائبا لرئي�س اللجنة 

ومن ثم ع�س�اً يف جمل�س الإدارة.

عام العطاء
ع��ام��ا  ك����ان   2017 ع����ام  اأن  واأ�����س����اف 
ح��اف��ال ب��امل�����س��ارك��ة يف ع���دة ف��ع��ال��ي��ات 
منها: العمل مع النادي ال�سع�دي يف 
تنظيم  ٣٦ يف  للدورة  اأب��ردي��ن  مدينة 
اأب��رزه��ا:  ك��ان  الأن�سطة،  م��ن  العديد 

ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ة ال���ي����م ال��ع��امل��ي للغة 
العربية ل�ستهداف املجتمع الطالبي 
والأكادميي؛ للتعريف باللغة العربية 
ك�نها اأحد اللغات الر�سمية واملعتمدة 
ل���دى الأم�����م امل��ت��ح��دة واإع������داد دل��ي��ل 
متكامل عن مدينة اأبردين مع فريق 

عمل.
احتفالية  اأنه كان مقدم  واأو�سح 
يف  والثمانني  ال�سابع  ال�طني  الي�م 
اأندية  احتفالية  يف  جال�سك�  مدينة 
ا���س��ك��ت��ل��ن��دا ل��ل��ي���م ال���ط��ن��ي ال�����س��اب��ع 
ي�ستهدف  ك����ان  وال�����ذي  وال��ث��م��ان��ني، 
امل���ج���ت���م���ع ال����ري����ط����اين وامل���ج���ت���م���ع 

الأجنبي.

تعليم العربية
اللغة  ت��ع��ل��ي��م  اأن  ح��دي��ث��ه  يف  وك�����س��ف 
على  يحملها  م�س�ؤولية  كان  العربية 
ع��ات��ق��ه ك���ن��ه��ا اإح����دى ال��ل��غ��ات وامل����اد 
التي تدر�س يف جامعة اأبردين، م�سريا 
برنامج تط�عي  باإن�ساء  ق��ام  اأن��ه  اإل��ى 
وملدة �ساعة اأ�سب�عيا يف املركز الدويل 
ال��ت��اب��ع ل��ل��ج��ام��ع��ة مل�����س��اع��دة ال��ط��الب 
وم�ساعدتهم  تعلمها  على  الأج��ان��ب 
يف جتاوز كل ال�سع�بات، وا�ستمر هذا 
الرنامج ملدة �سنتني، ما عدا الأوقات 

التي يك�ن فيها هذا املركز يف اإجازة.

رئيس النادي السعودي
اأن��ه يف نهاية ع��ام 2017 ت�سرف  وب��ني 
يف  ال�سع�دي  ل��ل��ن��ادي  رئي�سا  بالعمل 
م��دي��ن��ة اأب���ردي���ن ل���ل���دورة ٣7 وال���ذي 
ك��ام��ل م��ن �سهر ن�فمر  ل��ع��ام  مي��ت��د 

2017 لغاية اأكت�بر 2018.
رئ��ا���س��ة  م���ه���ام  ت�����يل  اأن   واأك������د 
اأثر وا�سح ومتميز يف  النادي كان له 
�سقل عدة مهارات يحتاجها القائد يف 
الفرتة  اأي جمال، وقال »خالل هذه 
والتي امتدت لعام تخللها العديد من 
الفعاليات والأن�سطة كان من اأبرزها 
تنظيم مبادرة بعن�ان »ر�سد تطلعات 
ال�سارع الريطاين يف مدينة اأبردين 
العهد  ويل  �سيدي  �سم�  زي���ارة  ح���ل 
للمملكة املتحدة« يف عام 2018، والتي 
ان��ط��ل��ق��ت ب��ال��ت��زام��ن م���ع زي�����ارة ويل 
العهد، وهي املبادرة التي مت تكرميها 
ل���ن���دن حتت  ال���ت���ط����ع يف  يف م��ل��ت��ق��ى 
الدكت�ر  الثقايف  امللحق  �سعادة  رعاية 

عبدالعزيز املق��سي«.

ممثل األندية الطالبية
اأن��ه ك��ان اأح��د روؤ���س��اء الأندية  وك�سف 

ال���ط���الب���ي���ة يف ا���س��ك��ت��ل��ن��دا ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ف��ع��ال��ي��ة ال���ي����م ال����ط���ن���ي 88 وال��ت��ي 
ت�������س���ت���ه���دف امل���ج���ت���م���ع ال���ري���ط���اين 
الذهنية  ال�س�رة  لتعزيز  والأجنبي؛ 
ال�سحيحة عن ال�طن، ويف عام 2018 
ممثل  م��ن�����س��ب   ل�سغل  تر�سيحه  مت 
اإدارة  جمل�س  يف  الطالبية  الأن��دي��ة 
الطلبة  لأن���دي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ويف  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ال�سع�ديني 
ق�سم  تعيينه معيدا يف  ذات��ه مت  العام 
اأبردين  جامعة  يف  الرتجمة  درا�سات 
ل��ت��دري�����س ط���الب امل��اج�����س��ت��ري يف ه��ذا 

التخ�س�س.

سفراء للوطن
م��ّن  »ل���ق���د  ق���ائ���ال:  ح��دي��ث��ه   واختتم 
ب��ن��ع��م ك��ث��رية م��ن��ه��ا نعمة  اهلل ع��ل��ي��ن��ا 
حك�متنا  تخ�س�س  ال��ت��ي  الب��ت��ع��اث 
لتعليم  املليارات،  مئات  لها  الر�سيدة 
باأن  لإميانها  البلد  ه��ذا  وبنات  اأب��ن��اء 
البناء  ق���اع��د  اأه���م  اأح���د  ه���  التعليم 
وال��ن��ه�����س��ة وال��ت��ط���ي��ر. وم���ن يعي�س 
خ����ارج اأ����س����اره���ذا ال���ط��ن ال��غ��ايل ل 
مي��ث��ل ن��ف�����س��ه ف��ق��ط؛ ب���ل مي��ث��ل ب��ل��دا 
�سفراء  خ��ري  ن��ك���ن  اأن  علينا  فيجب 

لأغلى وطن«.
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إعالن

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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إعالم

ق����ال ع�����س��� جم��ل�����س ال�������س����رى ال�����س��اب��ق 
وال��ب��اح��ث يف ال��ت��اري��خ احل��دي��ث ال��دك��ت���ر 
ت����اج���ه  امل��م��ل��ك��ة  اإن  زل����ف����ة،  اآل  حم���م���د 
ب�سبب  م��ك��ان  ك��ل  م��ن  العنيفة  الهجمات 
طرح  يف  ال�سجاعة  من  ولب��د  ا�ستقرارها 
الق�سايا مل�اجهة تلك الهجمات والبحث 
عن الذين يق�ل�ن كلمة احلق لق�ل كلمة 

احلق ولإن�سافنا.
جاء ذلك يف ندوة نادي جازان الأدبي 
والتحديات  الإع��الم  ال�طنية:  »الر�سالة 
من  ك��اًل  فيها  ا�ست�ساف  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة« 
جمل�س  ع�س�  زل��ف��ة  اآل  حممد  ال��دك��ت���ر 
رئي�س  الإع��الم  واأ�ستاذ  ال�سابق،  ال�س�رى 
امللك  بجامعة  والت�����س��ال  الع���الم  ق�سم 
خالد الدكت�ر علي �س�يل القرين واأدارها 
الدكت�ر ال�ساعر اأحمد عبداهلل التيهاين؛ 
بح�س�ر رئي�س نادي جازان الأدبي ح�سن 
واملثقفات  املثقفني  م��ن  وع��دد  ال�سلهبي 

والإعالميني والإعالميات.
اإعالما  نحتاج  »اإننا  زلفة  اآل  وق��ال 
م��ت��خ�����س�����س��ا يف ك���ل امل����ج����الت«، م��ن���ه��ا 
ب��ال��دور الإع��الم��ي لأك��ر م��ن 200 األ��ف 
ط���ال���ب وط���ال���ب���ة يف ب���ل���دان ال���ع���امل كي 
ي��ق���م���ا ب���دوره���م الإع����الم����ي وت��ك���ي��ن 
وتنظيم  اململكة  ع��ن  احل�سنة  ال�����س���رة 
ينه�س�ن  مثقفني  يك�ن�ا  كي  �سف�فهم 
الن�ادي  وعلى  اخل��ارج،  بهذا اجلانب يف 
من  ج�س�ر  تك�ين  اخل��ارج  يف  ال�سع�دية 
يذكرون  الأخ���رى  ال�سع�ب  م��ع  الثقافة 
حم���ا����س���ن���ن���ا، وف����ت����ح ت����ب����ادل ث����ق����ايف م��ع 
ال��سف  تزيل  الأخ��رى  الثقافية  املراكز 
ال�طن،  اأبناء  به  و�سف  ال��ذي  املت�ح�س 
واإبالغ العامل باأننا ل�سنا جهاًل كما ي�ساع 

يف الإعالم املغر�س.
»اإن  ب���ال���ق����ل  زل���ف���ة  اآل  واخ���ت���ت���م 
واح��د  وك��ل  جميعا  م�س�ؤوليتنا  الإع���الم 
من�ها  اإع��الم��ي��ا«،  ي��ك���ن  اأن  يجب  فينا 
بالدور الإعالمي للم�اطنني من خالل 
و���س��ائ��ل ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف ظل 

الأحداث الراهنة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال اأ���س��ت��اذ الإع����الم 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ال���دك���ت����ر علي 
ال�سع�دي  الإع���الم  اإن  ال��ق��رين،  �س�يل 
به عدد من نقاط القوة تتمثل يف قوة 
ال��دول��ة ال�����س��ع���دي��ة م��ن خ���الل عمقها 
العربي والإ�سالمي وم�قعها اجلغرايف 
ويجب  اقت�سادها،  وق�ة  ال�سرتاتيجي 
ال��ق���ة ق���ة يف الإع���الم،  اأن تقابل ه��ذه 
م�اكبة  ال�����س��ع���دي  الإع�����الم  ع��ل��ى  واأن 
ال����ق�����ة ال�������س���ع����دي���ة وت���ك����ي���ن ���س��راك��ة 
ا�سرتاتيجية بني الإعالمي وال�سيا�سي 
الإع��الم  ياأتي  ل  حتى  حتالف  وعالقة 

متاأخرا عن احلدث.
واأ���س��ار ال��ق��رين اإل���ى م��ا يتمتع به 
مادية  اإمكانات  من  ال�سع�دي  الإع��الم 
ه��ائ��ل��ة واإم���ك���ان���ات اإع���الم���ي���ة وك������ادر 
م��ت��خ�����س�����س��ة جت��ع��ل��ن��ا ع���ل���ى م�����س��ت���ى 
اأن تك�ن  الإع��الم  واأن على  التحديات، 
له ا�سرتاتيجيات كي يك�ن ه� اجلي�س 
الأول يف م�اجهة التحديات، كما اأ�سار 
اإل���ى الأح����داث الأخ����رية وع���دم ال��دف��اع 
ع��ن امل����اق���ف ال�����س��ع���دي��ة ع��ن��د و���س��ائ��ل 

الإعالم الأخرى.
ن�����س��ن��ع  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ب������اأن  واخ���ت���ت���م 
احلدث كي نغري اهتمام العامل يف هذا 
العاملي  العام  ال���راأي  وحت�يل  امل��س�ع 
وت�فري  اإي��ج��اب��ي،  راأي  اإل���ى  �سلبي  م��ن 
ال���دور  ب��ه��ذا  اإع��الم��ي��ة تنه�س  خ��الي��ا 
الأح��داث  مع  وتتعامل  ال��ق��رار  وتتخذ 
ف��ال ن��ك���ن ردة ف��ع��ل ف��ق��ط؛ ب��ل ن�سنع 

احلدث فعال.
و���س��ه��دت ال���ن���دوة م���داخ���الت ع��دة 
ن��ادي جازان  كرم  كما  احلا�سرين،  من 
الأدبي كال من الدكت�ر حممد اآل زلفة 
الندوة  ومدير  القرين  علي  والدكت�ر 
تاأتي  ال��ت��ي��ه��اين، حيث  اأح��م��د  ال��دك��ت���ر 
�سبقتها  التي  والفعاليات  ال��ن��دوة  ه��ذه 
�سمن �سعار  »حتت اأمرك يا وطن« التي 
ينفذها نادي جازان الأدبي يف برناجمه 

الثقايف ال�طني.

أ. د. القرني
يشارك بندوة 
إعالمية بنادي 

جازان األدبي

فضاءات
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إعالم

املرئي  لالإعالم  العامة  الهيئة  اأطلقت 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  وامل�سم�ع، 
الإع����الم امل��رئ��ي وامل�����س��م���ع اأم�����س، بعد 
ق�����رار وزي�����ر الإع������الم رئ��ي�����س جمل�س 
رقم  الع�اد  ع�اد  الدكت�ر  الهيئة  اإدارة 
1٦927 بتاريخ 1440/٣/4، ومت ن�سرها 
ي�م اجلمعة املا�سي بجريدة اأم القرى.
واأعرب الرئي�س التنفيذي للهيئة 
ب�����در ال�����زه�����راين، ع����ن ����س���ك���ره ل����زي���ر 
الإعالم وجمل�س اإدارة الهيئة لدعمهم 

املت�ا�سل.
وقال: »اإن الإطار التنظيمي الذي 
نقطة  �سيك�ن  ال��الئ��ح��ة  عليه  ت�ستند 
حت����ل يف م�����س��رية ال��ن��ه��ج ال���ذي تتبعه 
املرئي  الإع���الم  بقطاع  للرقي  اململكة 
وامل�سم�ع يف ظل »روؤي��ة اململكة 20٣0«، 
بيئة  م��ن��ظ���م��ة  ت��ف��ع��ي��ل  و���س��ت�����س��ه��م يف 
للمنظمات  وامل�����س��م���ع  امل��رئ��ي  الإع����الم 
واملتخ�س�سني يف القطاع ب�سكل ووا�سح، 
املناحي  جميع  العتبار  يف  تاأخذ  وه��ي 
والعتبارات التنظيمية والأن�سطة مبا 
يت�افق مع الت�جه الرقمي يف جمايل 
الإعالم والإعالن، ما يزيل العديد من 
العقبات اأمام امل�ستفيدين وامل�ستثمرين 

املحليني والعامليني يف هذا القطاع«.
اإل��غ��اء ا�سرتاطات  اأن��ه مت  واأو���س��ح 
�سابقة لعدد من الرتاخي�س كال�سهادة 
واأي�سا  والبنكي،  وال�سمان  الدرا�سية 
ال�سغرية  املن�ساآت  فئات  دخ���ل  ت�سهيل 
واملت��سطة لقطاعات عدة كت�سغيل دور 
والإذاع��ات  امل�ؤقت  ال�سينمائي  العر�س 
الأر���س��ي��ة وال��رق��م��ي��ة. واأ����س���ار اإل����ى اأن 
تفعيل  م��ب��ادرات  �سمن  تاأتي  الالئحة 
الأطر التنظيمية للرتفيه داخل املنزل 
واإط�����الق ق��ط��اع ال�����س��ي��ن��م��ا مم���ا ي�سهم 
م�ستهدفات  حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل 

برنامج ج�دة احلياة.
لنظام  التنفيذية  الالئحة  تاأتي 
الإع������الم امل���رئ���ي وامل�����س��م���ع يف اإط����ار 
تفعيل  يف  ي�سهم  م�����س��م���ن  تنظيمي 
منهجية  وي�سمن  الإع��الم��ي  القطاع 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  جل��م��ي��ع  وا���س��ح��ة 
من العاملني يف القطاع واملن�ساآت من 
خ���الل ب��ن���ده��ا وج����دول ال��رتاخ��ي�����س 

واجلزاءات امللحقني بها.
لالإعالم  العامة  الهيئة  اأن  يذكر 
التنظيم  يف  معنية  وامل�����س��م���ع  امل��رئ��ي 
واالإ����ش���راف ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط االإع��الم��ي 
امل��رئ��ي وامل�����س��م���ع يف امل��م��ل��ك��ة، يف ظل 
الإعالمي يف  ال�س�ق  تفعيل  دوره��ا يف 
ا�ستهالكي  �س�ق  م��ن  التح�ل  عملية 
ا�سرتاتيجيا  راف��داً  ليك�ن  منتج،  اإل��ى 
ت��ن��م��ي��ة  وا����س���ت���ث���م���اري���ا م�������س���اه���م���اً يف 

القت�ساد ال�طني.
ه���ذا وق���د ح���ددت هيئة الإع���الم 
املرئي وامل�سم�ع يف الالئحة التنفيذية 
ل���ن���ظ���ام الإع��������الم امل����رئ����ي وامل�����س��م���ع 
باململكة،  الإعالمي  املحت�ى  �س�ابط 
ن�سر  خمالفة  على  التاأكيد  واملت�سمن 
ذات  اأي حم��ت���ى مي��ج��د جم��م���ع��ات 
مالية  اأو  عرقية  اأو  �سيا�سية  ت�جهات 
هدامة،  اجتماعية  اأو  اأيدي�ل�جية  اأو 
اأو  م�ساحلها  خدمة  اأو  اململكة،  �سد 

عدم  ج��ان��ب  اإل���ى  اخل��ا���س��ة،  ق�ساياها 
ب��امل���روث  ع��الق��ة  ل��ه��ا  فعالية  اأي  ب��ث 
احل�س�ل  بعد  اإل  والقبائل،  ال�سعبي 

على امل�افقات الالزمة.
و�����س����ددت ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
اخ��ت��ي��ار الأ���س��خ��ا���س امل��ن��ا���س��ب��ني عند 
مداخالتهم،  ق��ب���ل  اأو  ا�ست�سافتهم 
التاأثري  �ساأنها  اأي مادة من  بث  وعدم 
اأو ما  ال��ع��م��ل��ة ال���ط��ن��ي��ة  ع��ل��ى ق��ي��م��ة 
ال��سع القت�سادي  اإلى زعزعة  ي�ؤدي 
للمملكة اأو الك�سف عن اإفال�س التجار 
اإل  امل�سارف  اأو  التجارية  ال�سركات  اأو 
املقررة،  والإج����راءات  التعليمات  وف��ق 
م�ؤكدة على �سرورة اأن يقت�سر عر�س 
املحت�ى امل�سنف ل�سن )18( �سنة على 
اأو  باإقفاله  التحكم  ال��ذي ميكن  البث 
ف��ت��ح��ه يف ج��ه��از ال���س��ت��ق��ب��ال مب�جب 

مفتاح يتم برجمته يف اجلهاز
اأن  لئحتها  يف  الهيئة  واأو�سحت 
اأن يخل� من  امل��ع��ر���س لب��د  امل��ح��ت���ى 
وامل�سم�ع  امل��رئ��ي  الإع��الم��ي  املحت�ى 
اإل��ى  ي�����ؤدي  اأو  ي���روج  اأو  ي�سجع  ال���ذي 
العنف والرتهيب وال�سحر وال�سع�ذة، 
الت�س�يق  اأو  ال���رتوي���ج  ع��ن  الم��ت��ن��اع 
اأو  الكح�ل  اأو  التبغ  ع��ن  الإع���الن  اأو 
���س���اء ب�سكل  امل���خ���درات وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا، 
اأي  بث  وع��دم  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر 
امل��راأة  بحق�ق  ال�سرر  تلحق  قد  م��ادة 
عدم  اإل��ى  اإ�سافة  باململكة،  الطفل  اأو 
وحياتهم  الأ�سخا�س  بكرامة  امل�سا�س 
اأو  ق��دره��م  م��ن  التقليل  اأو  اخل��ا���س��ة 

الإ�ساءة اإليهم.

واأك��������دت ه��ي��ئ��ة الإع��������الم امل���رئ���ي 
يت�سمن  األ  ���س��رورة  ع��ل��ى  وامل�����س��م���ع 
امل���ح���ت����ى امل���ع���ر����س اإخ������الل ب��ث���اب��ت 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع���دي��ة ك��م��ا هي 
ن����ظ����ام احل�����ك�����م، وع�����دم  حم��������ددة يف 
يف  احلكم  نظام  قلب  على  التحري�س 
لتغيري  العنف  اإلى  الدع�ة  اأو  اململكة، 
العتماد  وع��دم  الجتماعية،  امل��ب��ادئ 
ع��ل��ى ادع������اءات وب��ي��ان��ات خ��اط��ئ��ة من 
اخلطاأ،  يف  الآخ��ري��ن  ت�قع  اأن  �ساأنها 
بعالقات  ي�سر  ق��د  مل��ا  التطرق  وع��دم 
ال�����س��دي��ق��ة، وع��دم  ال����دول  اململكة م��ع 
اأو  ر�سمي  اجتماع  ي��دور يف  م��ا  اإف�����س��اء 
ما ه� حمرر يف وثائق اأو م�ستندات اأو 
اأوراق يقرر النظام اأو الل�ائح �سريتها 

وعدم ن�سرها.
واأ������س�����ارت ال��ه��ي��ئ��ة اإل�����ى ����س���رورة 
ال����ت����زام ال������س��ائ��ل الإع���الم���ي���ة ب��ع��دم 
ال�سرية  الت�سالت  الأنباء عن  اإف�ساء 
املعاهدات  اأو  التفاقيات  اأو  الر�سمية 
تعقدها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رات  اأو 
الر�سمية  اأجهزتها  من  اأي  اأو  اململكة 
اإل  الر�سمية  ال��سيلة  يف  ن�سرها  قبل 
باإذن خا�س من اجلهات املخت�سة، اإلى 
ج��ان��ب الم��ت��ن��اع ع��ن ع��ر���س املحت�ى 
الإع����الم����ي امل���رئ���ي وامل�������س���م����ع ال���ذي 
املحت�سم  غري  واللبا�س  العري  يظهر 
املبتذلة،  واللغة  والف�اح�س  والرذائل 
لالأفالم  العمري  الت�سنيف  ومراعاة 

املعتمد من قبل الهيئة.
وراعت الهيئة يف لئحتها احلديدة 
ح��م��اي��ة اجل�������دة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��م��ح��ت���ى 

أكدت أن بث فعاليات الموروث الشعبي والقبائل تتطلب موافقات مسبقة

هيئة اإلعالم: تمجيد وخدمة مجموعات ذات 
توجهات ضد المملكة مخالفة تستوجب العقوبة

الإع��الم��ي وت��ع��زي��زه��ا، واحل��ف��اظ على 
ال���ق����اع���د ال���ع���ام���ة ل���ل���ذوق وال��ل��ي��اق��ة، 
والقت�سادي  ال�طني  الأم��ن  وحماية 
وال��رم���ز  ال��ع��ام��ة  وامل�سالح  وال�سحي 
ال���ط��ن��ي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وت��ع��زي��ز ال��ه���ي��ة 
وقيمها  للمملكة  وامل��ت��م��ي��زة  ال��ف��ري��دة 
العام  النظام  الثقايف، وحماية  وتراثها 
واملحافظة  ال�طنية  اللحمة  وت��ع��زي��ز 
واحل��ف��اظ  الج��ت��م��اع��ي،  الن�سيج  ع��ل��ى 
ال�سباب  ب��ني  ال��ق��ي��م وال��ف�����س��ائ��ل  ع��ل��ى 
خالل  من  الجتماعية  القيم  وتعزيز 
حجر  ب������س��ف��ه��ا  الأ�����س����رة  دور  اإب�������راز 

الأ�سا�س لبناء املجتمع.
يت�سمن  اأن  اأهمية  الهيئة  وبينت 
امل��ح��ت���ى الإع����الم����ي ت��ث��ق��ي��ف وزي�����ادة 
امل����ع����رف����ة ل�������دى اجل����م����ه�����ر وت���ع���زي���ز 
والتقيد  والثقافية،  الفكرية  م�ساركته 
والدقة  والأم��ان��ة  امل��س�عية  مب��ب��ادئ 
و����س���ري���ة امل���ع���ل����م���ات والإن���������س����اف يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف امل��������س����ع���ات، 
ذات  املهنية  واملمار�سات  املعايري  واتباع 
ال�سلة ب��سائل الإعالم يف بث الأخبار 

واخلدمات والإعالنات.
ال���الئ���ح���ة  ال���ه���ي���ئ���ة يف  ����ت  وخ���������سّ
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذي���ع���ات ال���ع���ام���الت يف 
القن�ات املرئية وامل�سم�عة املرخ�س لها 
التي  ال�س�ابط  م��ن  بعدد  الهيئة  م��ن 
واملظهر  ال�ساتر  ب��ال��زي  التقيد  تكفل 
اللبا�س  ي��ت��م��ا���س��ى  اأن  وه���ي  امل��ح��ت�����س��م، 
ال�سرعي  الإ�سالمي  الزي  �س�ابط  مع 
مع  يتنا�سب  واأن  ال�سائدة،  والأع����راف 

بيئة العمل واحرتام امل�ساهدين.

لئحتها  اأن  ع��ن  الهيئة  واأع����رب 
مبادئ  تر�سيخ  اإل��ى  تهدف  التنفيذية 
الأ�سا�سي  والنظام  الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن 
ل��ل��ح��ك��م وال�����س��ي��ا���س��ة الإع����الم����ي����ة يف 
امل��م��ل��ك��ة، وح���م���اي���ة واإث��������راء ال��ث��ق��اف��ة 
وال����رتاث وال��ه���ي��ة ال���ط��ن��ي��ة، وتعزيز 
وحت�������س���ني ق����ط����اع الإع�����������الم امل���رئ���ي 
البيئة  وت��ه��ي��ئ��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة،  وامل�����س��م���ع 
ال�ستثمارية يف املجال، وت�سريع النم� 
الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي، وح��م��اي��ة 
م�����س��ال��ح امل��ج��ت��م��ع وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 
اجل��م��ه���ر ب�����س��م��ان ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
ذات ج����دة ع��ال��ي��ة وحم��ت���ى اإع��الم��ي 

مهني يت�سم بالتن�ع.
اأن لئ��ح��ت��ه��ا  اإل�����ى  اأ�����س����ارت  ك��م��ا 
ت�����س��ع��ى اإل������ى ب���ن���اء ق���ط���اع اإع���الم���ي 
بالتناف�سية  يت�سم  وم�����س��م���ع  م��رئ��ي 
ويت�سمن  امل��م��ل��ك��ة،  يف  وال���س��ت��دام��ة 
الإعالمي  املحت�ى  عر�س مزيد من 
امل����رئ����ي وامل�������س���م����ع امل���ح���ل���ي، وزي������ادة 
للرامج  الإع��الم��ي  والتن�ع  ال���ع��ي، 
وامل���ن�������س���ات واخل������دم������ات، وت���ط����ي���ر 
وامل����ارد  واخل����رات  املحلية  امل���اه��ب 
الب�سرية، ودعم خلق فر�س العمل يف 
قطاع الإع��الم ويف املجال الإعالمي، 
و���س��م��ان ح�����س���ل امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن على 
اخل�����دم�����ات الإع����الم����ي����ة وامل���ح���ت����ى 

الإعالمي املهني باأ�سعار معق�لة.
���س��ت�����س��اه��م  ال���الئ���ح���ة  اإن  وق���ال���ت 
يف ت����ف���ري ق���اع���دة م��ع��ل���م��ات ل��ق��ط��اع 
الإع���������الم، ون�������س���ر ال�����ع����ي ب��ال��ق���اع��د 
امل��ن��ظ��م��ة ل���الإع���الم امل���رئ���ي وامل�����س��م���ع 

يف امل���م���ل���ك���ة ب����ني م���ق���دم���ي امل���ح���ت����ى 
الإعالمي، و�سمان حماية امل�ستفيدين 
املن�سفة  غري  التجارية  املمار�سات  من 
الإعالمي،  املحت�ى  مقدمي  قبل  من 
و������س�����م�����ان ح�����م�����اي�����ة اخل�������س��������س���ي���ة 
للم�ستفيدين،  ال�سخ�سية  وال��ب��ي��ان��ات 
الإع��الم��ي  للمحت�ى  ���س���اب��ط  و���س��ع 
ون�سرها؛ لتعزيز معايري الإعالم عايل 
املحت�ى  ال�سباب من  اجل���دة، وحماية 
الإعالمي املرئي وامل�سم�ع غري املالئم 

اأو غري املقب�ل دينيا واجتماعيا.
وت������ه������دف ال�����الئ�����ح�����ة ك���ذل���ك 
اإل�����ى و����س���ع ����س����اب���ط ت��ن�����س��ج��م مع 
ال�طنية  ال�سرتاتيجية  الأه����داف 
جم��ال  يف  للمملكة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الإع������الم مب���ا ي��ت��ف��ق م���ع ال��ت��زام��ات 
اململكة الإقليمية والدولية، و�سمان 
وامل��س�عية  وال������س���ح  ال�سفافية 
والعدالة وعدم التمييز فيما يت�سل 
والرتاخي�س  ع��ام  ب�سكل  ب��الإع��الم 
ب�سكل خا�س، ودعم تط�ير املن�سات 
وامل�سم�ع،  امل��رئ��ي  ل��الإع��الم  املحلية 
وا�سع  نطاق  ت�فري  على  واحل��ر���س 
م����ن امل���ح���ت����ى الإع�����الم�����ي امل��ه��ن��ي 
ب���ج����دة ع��ال��ي��ة، وت��ل��ب��ي��ة جم��م���ع��ة 
الأذواق والهتمامات يف  وا�سعة من 
اأف�سل  ون�سر  نقل  ومتابعة  اململكة، 
البث  وتقنيات  وخ��دم��ات  ممار�سات 
م�اكبة  ب��ه��دف  وامل��ق��ب���ل��ة،  املبتكرة 
ال�����ت�����ط������رات ال���ع���امل���ي���ة اجل�����دي�����دة، 
خدمات  وفاعلية  ن�عية  وحت�سني 

البث املرئي وامل�سم�ع.
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الرأي الجامعي

التطوع..
عندما يكون ثقافة

اأعرف عن التط�ع ال�سيء الكثري، كما اأعتز بال�سباب والفتيات عندما 
اأهمية كبرية عند كل  تكت�سب  التي  الأعمال  اأ�ساهدهم يف مثل هذه 
العامل، بل يجب اأن يزرع حب العمل اخلريي الذي يك�ن مببادرة من 
الأجر  يريد  اأو معن�ي، فقط  نف�سه دون حتري مقابل مادي  الفرد 
من اهلل ثم التقدير من املجتمع لهذا العمل الذي يجب اأن يتعلمه 
ال�سخ�س  يك�سب  عمل  لأن���ه  الأول����ى،  ع��م��ره  م��راح��ل  م��ن  ال�سخ�س 
الكثري من اخل�سال احلميدة التي �ستك�ن ح�سنه احل�سني جتاه كل 
العتماد على  الفرد  يعلم  التط�ع  �س�ف ي�سادفه يف حياته؛ لأن  ما 
النف�س كما اأنه يزيد من ر�سيده املعريف والعلمي، فالتط�ع من اأنبل 
�سخ�سي منبعه حبه  بدافع  بها  يق�م  اأن  للفرد  التي ميكن  الأعمال 

ملجتمعه ورغبته الكبرية يف م�ساعدة هذا املجتمع.
اإن التط�ع الذي اأ�سبح يف وقتنا احلا�سر حاجة ما�سة، يجب اأن 
يق�م به كل فرد يف املجتمع وفق قدراته واإمكانياته فبع�س الأعمال 
التط�عية ل حتتاج لغري كلمة طيبة، والتط�ع ي�سعب على الإن�سان 
يقبل  الذي  الفرد  �سيء، فنجد  باأي  الإ�ساءة ملجتمعه  به  يق�م  الذي 
على الأعمال التط�عية اأكر حمافظة واهتماما ب�طنه؛ لأن عمله 

هذا يغر�س فيه حب املكان وحب العمل الذي يك�ن م�جها لل�طن.
ولعل اأهمية العمل التط�عي والذي يعتر من اجل�انب املهمة 
العمل  ثقافة  ون�سر  ون�سره  ال�سع�دية  العربية  اململكة  يف  للتط�ر 
اأف���راد املجتمع وال��رغ��ب��ة يف زي���ادة ع��دد املتط�عني يف  اخل���ريي ب��ني 
جمال العمل التط�عي، ورفع ن�سبة عدد املتط�عني وال��سل به اإلى 
ملي�ن متط�ع قبل نهاية عام 20٣0، هذه الروؤية ومن اأجل ال��س�ل 
املجتمع؛  اأف��راد  من  العديد  �سجع  �سعب  ثقافة  يك�ن  لأن  بالتط�ع 
لفتح روابط وجماعات لها اأعمال خمتلفة يف جمالت التط�ع واأ�سبح 

هناك تدافع من �سعب يحب اخلري للجميع.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

اإل����ى ك���ل م���ن ج��ع��ل دي��ن��ن��ا الإ���س��الم��ي 
اإل��ى كل من حمل  ال�سمح منهج حياة، 
ل�اء لغتنا الف�سحى لغة القراآن، وعمل 
العاملي  الي�م  ومبنا�سبة  رفعتها،  على 

للغة العربية اأهدي هذا املقال.
تعلم حروفها  ب��داأت  اأحببتها منذ 
حبها  وازداد  الب��ت��دائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
�سذاها،  اأتنف�س  �سرت  حتى  قلبي،  يف 
عند  واأت��رمن  اأ�س�اتها،  جر�س  واأع�سق 

�سماعها ب�سدو مبدعيها نرا ونظما.
اإنها لغتي العربية الف�سحى، لغة 
التي كانت  اللغة  الكرمي، وهي  القراآن 
وما زالت وعاء للفكر واملعرفة، ونطمح 
ا�ستخدامها  على  املعلم�ن  يحر�س  اأن 
يف ق��اع��ات ال���در����س، ل��ي�����س يف ت��دري�����س 
اللغة العربية وح�سب، واإمنا يف تدري�س 
العل�م جميعها، التي تدر�س بالعربية.

ول��ي�����س الأم������ر ب���داف���ع ال��ت��ع�����س��ب 
للغتنا، واإمنا لأنها لغة الت�سنيف لهذه 

ب�س�رتها  ا�ستخدامها  وينبغي  العل�م، 
ع��ام��ال من  اأي�����س��ا  ولأن��ه��ا  ال�سحيحة، 

ع�امل وحدة اأمتنا العربية.     
ع���ام��ل  م���ن  ع���ام���ال  ك���ان���ت  واإذا 
وح���دت���ن���ا، وو���س��ي��ل��ة ال��ت���ا���س��ل ب��ي��ن��ن��ا، 
�سبًبا  تك�ن  ل  فكيف  له�يتنا،  وعن�انا 

من اأ�سباب فخرنا واعتزازنا ؟
واأح���������زن ع���ن���دم���ا اأج������د اأب���ن���اءه���ا 
ي����ع����رون ع����ن اأف����ك����اره����م ب��ل��ه��ج��ت��ه��م 
علمية  م���ادة  ي�سرح�ن  وه��م  العامية، 
يل  وي��ب��دو  الف�سحى،  باللغة  م�سنفة 
اأّنهم مل يعتزوا بهذه اللغة اإلى الدرجة 

التي جتعلهم يعدونها مراآة لفكرهم. 
وع���ل���ى ال��ن��ق��ي�����س م���ن ذل����ك جند 
ب��ع�����س اأب���ن���ائ���ه���ا ل ي���ح���ر����س����ن ع��ل��ى 
التحدث بها يف قاعات الدر�س وح�سب، 

واإمنا يف كل مكان يت�اجدون فيه. 
ل ي��ه��م��ه��م ت���ن���در ال��ن��ا���س ع��ن��دم��ا 
ي��ت��ح��دث���ن ب��ال��ف�����س��ح��ى، يف الأم���اك���ن 

العامة، جاعلني بذلك لغتهم الف�سحى 
عن�اًنا ل�سخ�سياتهم.

اأن����ه����م ع�������س���ق����ا ل��غ��ت��ه��م  ل ����س���ك 
ال��ف�����س��ح��ى ع�����س��ق��ا، اأك�������س���ب���ه���م ج�����راأة 
ال��ن��ا���س،  �سخرية  ي��ت��ج��اوزون  جعلتهم 
وراح�ا ي�سدون بلغتهم الراقية، يف كل 

مكان.
وكان  واأ�سعدين،  فعلهم،  اأعجبني 
اأم��ل��ك  اأين ل  اع����ت����زازي، غ���ري  م��ب��ع��ث 
ج���راأت���ه���م، يف ال��ت��ع��ب��ري ع��م��ا اأري������د يف 
الأماكن العامة، بلغتي الف�سحى، خ�فا 
ي لل�سخرية، واقت�سرت على  من تعر�سّ
ا�ستخدامها يف قاعات الدر�س، واأماكن 

العلم. 
فعُلهم اأعظم من فعلي، وع�سقهم 
ليتني  م��ن ع�سقي،  اأك���ر  ال��ل��غ��ة  ل��ه��ذه 
اأملك ق�تهم وجراأتهم، ليتني ا�ستطيع 
اللغة يف كل  ب��ه��ذه  واأت��غ��ن��ى  اأ���س��دو،  اأن 

مكان، ليتني ا�ستطيع.

من بداية الطريق
صافية سعيد

كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب

الف�شل االأول يف التجربة وال�شعوبات الكبرية واملواقف ال�شعبة وال�شعور باالإحباط 
امل�ستقبلية  ال��ق��ادم��ة وو���س��ع اخل��ط��ط  ال��غ��د واخل����ف م��ن اللحظات  وال��ق��ل��ق م��ن 

والتفكري ال�سلبي وحديث النا�س.
اإذا  التحرك  ن�ستطيع  بنا وجتعلنا معاقني ذهنيا، ول  اأفكار قد متر  جميعها 
قمنا باإغالق دائرة تفكرينا يف تلك احلدود ال�سيقة، لذا علينا الع�دة من بداية 

الطريق والبدء من جديد.
ال���ق��ت وروؤي���ة  اأي�����س��ا، فتقدم العمر وان��ت��ه��اء  ت��ع���د  احل��ي��اة ل تنتهي وه��ي ل 

اأ�سخا�س قد نال�ا املجد يعلمنا كيف من�سي ونحقق الأهداف.
امل�ستقبل  احلياة فجهل  بنا عجلة  تت�قف  ل  كي  احلركة؛  م�ا�سلة  علينا  اإذا 

يزيدنا اأمال وعي�سنا للي�م ين�سينا عي�ب ي�م اأم�س.
الطرق خمتلفة وكثرية لكن هناك طريق واحد ي��سلنا اإلى القمة؛ لذا علينا 
اأن نخطط اإلى النهاية ون�ستعني بال�سر ول ن�ست�سلم اأبدا اأمام ما �سي�اجهنا غدا؛ 
والتم�سك  ب��اهلل  الثقة  علينا  كله  ه��ذا  وقبل  حتقيقه،  نريد  مبا  علم  على  ولنكن 

باأحالمنا وجتاوز الع�اقب والظروف التي قد تقف يف وجهنا.
كما علينا اأن نخطط من بداية الطريق حتى النهاية واإلى مدى بعيد، ن�سميه 
امل�ستقبل. علينا ال�ق�ف على اأقدامنا واملكافحة وعدم النتظار، بل البحث عن ما 

نريد ال��س�ل اإليه كي ن�سل ب�سكل اأ�سرع.
فكل حلظة هي يف دخ�لها جديدة وكل ي�م يك�ن ي�ما جديدا، املا�سي م�سى 
لذا علينا الرتكيز على ي�منا والنظر اإلى امل�ستقبل بعني م�سرقة، ول نن�سى اأن اأي 

بداية حتتاج اإلى خطة متكاملة والتفكري كيف �ستك�ن النهاية.

إعتذار

ل��ق��د اأ���س��ب��ح��ت خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع اأح���د 
ال��ت��ي  امل��ع��ا���س��رة  اجل��ام��ع��ات  اأدوار  اأه����م 
ت��ع��دت ح����دود اأ����س����اره���ا وخ���رج���ت اإل���ى 
امل��ج��ت��م��ع وت���ف���اع���ل���ت م���ع���ه، ف�����ف��ي ظ�����ل 
العال�م  ي�س�هده  ال�ذي  والتق�دم  التط��ر 
وت�زداد  الهتمامات  تتن��ع  حي�ث  اأجم�ع 
اأ�سهم  الذي  الأم��ر  املختلفة،  التحدي�ات 
ف��������ي ج��ع��������ل وظ��ائ��������ف اجل��ام��ع��������ة اأك��ث��������ر 

تكامال.
خدم�ة  ف�ي  مهم�ا  دورا  وللجامع�ة 
التن�س�ئة  عملي�ة  ف�ي  والإ�سهام  املجتم�ع 
ال��ث��ق��اف�����ة، وتقدي�م  ون��ق�����ل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ف�ي  لالأفراد  مبا�س�رة  ب�س��رة  خدماته�ا 
تدريبي��ة  برام��ج  خ�����الل  م�ن  املجتم�ع 
امله��ن  ع��������ر���س  عل��ى  ت��ق���������م  ب��رام��������ج  اأو 
ل��دى  يت�اف��ر  ل  املجتم��ع  ف��ي  املطل�ب��ة 
الأفراد متطلباته�ا؛ وه�ذا ي�س�هم يف ربط 

اجلامع�ات مبعارف مرتبطة بحركة 
احل��ي��اة امل��ت��ط���رة، واإب�����راز قيم�ة 

العل�م الجتماعية.
وت���������س����ت����م����ل 
خ��دم��ة اجل��ام��ع��ة 

تق�م  اأن  مي��ك��ن  م��ا  ك��ل  ع��ل��ى  للمجتمع 
يعك�ض  ن�شاط  اأو  عمل  من  اجلامعة  به 
ت����ظ���ي���ف امل���ع���رف���ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا وع��ل��ي��ه 
تتمثل  للمجتمع  اجلامعة  خ��دم��ة  ف���اإن 
يف اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اجل��ام��ع��ة 
اأو  ال��ث��ق��ايف  اجل��ان��ب  ���س���اء يف  ملجتمعها 
ال�سحي اأو الجتماعي اأو القت�سادي اأو 

الريا�سي.
بتطبيق  اخل���دم���ة  ه����ذه  وت���ق���رتن 
املعرفة وقيام اجلامعة بت�ظيف خراتها 
واإمكاناتها  وق��درات��ه��ا  والعلمية  الفنية 
حتدي�د  وعل�ى  جمتمعها،  مع  والتفاعل 
اح��ت��ي��اج�����ات الأف�������راد وامل���ؤ���س�����س�����ات ف�ي 
املجتمع، وو�سع الرامج والأن�سطة التي 
تلب�ي ه�ذه الحتياجات، م�ن خالل عقد 
املحا�س�رات،  واإلق�اء  والرام�ج  ال�دورات 
وم�����ن خ�����الل خ���ط���ة ط���م����ح���ة ل��ت��ق��دمي 
برامج للتدريب  وللتعليم امل�ستمر، 
ووج�د اإجراءات ل�سمان ج�دة 

واأن�����س��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات 
التدريب والتعليم 
امل�����س��ت��م��ر، ع���الوة 

ع��ل��ى ع��ق��د ال�������س���راك���ات م���ع ال��ق��ط��اع��ني 
ر�سا  م�ست�ى  وق��ي��ا���س  واخل��ا���س،  ال��ع��ام 
وذل��������ك  وخ��ارج��ي��ا،  داخ��ل��ي��ا  امل�ستفيدين 
�س�ل�كية وتنم�ي�ة  تغي��رات  اإح��داث  بغي��ة 
ف�ي البيئ�ة املحيط�ة باجلامع�ة ووحداتها 
الإنتاجية والجتماعية املختلفة، وتق�مي 
مقرتحات  وت��ق��دمي  املجتم�ع  م�ؤ�س�س�ات 
خالل  من  وم�سكالته  لق�ساي�اه  وحل��ل 
ال��ت��دري��ب، وال���س��ت�����س��ارات، وال�����س��راك��ات 
املجتمعية، والأعمال التط�عية، وبرامج 

التعليم امل�ستمر.
وت��ق��دم ال��ع��م��ادة وب��دع��م م��ن معايل 
اجلامعة  وكيل  و�سعادة  اجلامعة  مدير 
واجل������دة جم��م���ع��ة متن�عة  ل��ل��ت��ط���ي��ر 
وم���ت���م���ي���زة م����ن ال�����رام�����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س 
اجلامعة  كليات  خمتلف  م��ن  متميزين 
م��ث��ل ال��ت�����س���ي��ق الح��������رتايف، وت��ر���س��ي��د 
واأ�س�س  منازلنا،  يف  الكهربائية  الطاقة 
وم���ب���ادئ ال���س��ت��ث��م��ار، وم���ه���ارات العمل 
التط�عي، وتطبيق اجل�دة ال�ساملة 
واإدارة  وت��خ��ط��ي��ط  امل���ؤ���س�����س��ات،  يف 
ومهارات  وامل���ؤمت��رات،  الفعاليات 
ال����ت����ع����ام����ل الأ��������س�������ري امل�����ث�����ايل، 
وه��ن��د���س��ة ال��ع��م��ل��ي��ات الإداري�������ة، 
الأزمات، ومهارات  اإدارة  ومهارات 
ال�سلبية  ال�سل�كيات  تعديل 
وا�سرتاتيجيات  ل��الأب��ن��اء، 
وغ��ريه��ا  ال�����ق����ت،  اإدارة 
التدريبية  ال��رام��ج  من 
امل���ت���م���ي���زة ال����ت����ي ت��ل��ب��ي 

حاجات لدى املجتمع.
ع��������������������الوة ع����ل����ى 
ذل������ك ت����ق����دم ال���ع���م���ادة 
جم��م���ع��ة م��ت��م��ي��زة من 
ال���دب���ل����م���ات ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
املعتمدة مثل دبل�م الإدارة 
امل����ك����ت����ب����ي����ة، وال�����رجم�����ة 
امل���ارد  واإدارة  التطبيقية، 
ال����ب���������س����ري����ة، وال���ت�������س����ي���ق 
العامة،  والعالقات  الإلكرتوين، 
وال�سالمة  ال�سحي،  وامل��راق��ب 
وال�����س��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة 
اإل���ى امل�����س��ارك��ة يف ال��ع��دي��د من 
الرامج التثقيفية، والأعمال 
وال����ف����ع����ال����ي����ات ال���ت���ط����ع���ي���ة، 

والأيام العاملية.

خدمة المجتمع ودورها المعاصر

د. حنان أبو لبدة
قسم اللغة العربية
كلية اآلداب بأبها
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د. عمر عقيل 
عميد خدمة المجتمع
والتعليم المستمر



الرأي الجامعي

اأو  معينة  منظمة  وث��ق��اف��ة  ه���ي��ة  ب��ن��اء 
والتي  بال�سهلة،  لي�ست  مهمة  ما  جهة 
ميكن اأن تبنى مبعزل عن تكاتف جميع 
الأطراف داخل املنظمة واإميانهم بتلك 
ال���ق��ت  نف�س  وال��ر���س��ال��ة. ويف  ال��ه���ي��ة 
قيم  تعك�س  اأن  يجب  اله�ية  تلك  ف��اإن 
وت�جهات تلك املنظمة مبا ي�سمن لها 
اإليه  تنتمي  ال��ذي  ال�س�ق  يف  املناف�سة 
جيدة  �سمعة  اله�ية  تلك  لها  وتخلق 

لدى امل�ستفيدين.
وت�����س��اع��د ه����ي���ة امل��ن��ظ��م��ات على 
التي  والت�سرفات  الإج����راءات  تف�سري 
ت��ت��م داخ����ل امل��ن��ظ��م��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا تعتر 
الإج��راءات  بتلك  لاللتزام  ق�يا  داعما 

والق�انني والأنظمة.
ثقافة  ل��ه��ا  تخلق  امل��ن��ظ��م��ة  ه���ي��ة 
مميزة، فالثقافة ال�سائدة يف منظمة ما 
و�سمعة تلك املنظمة لي�ست اإل انعكا�سا 

له�يتها التي ر�سمتها لنف�سها. 
وت���ع���ت���ر الأق���������س����ام ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
اجلامعات من اأهم اجلهات التي يجب 
عن  متيزها  ق�ية  ه�ية  لها  تك�ن  اأن 
قدرتها  وتعك�س  الأق�����س��ام  م��ن  غ��ريه��ا 
الأك���ادمي���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة. 
وت��ن��ب��ع ت��ل��ك ال��ه���ي��ة م��ن ع��ن��ا���س��ر لها 
ارت���ب���اط���ات���ه���ا الأك����ادمي����ي����ة والإداري��������ة 

وال�سخ�سية والجتماعية. 
اأن يتم  الأق�������س���ام  ل��ه���ي��ة  ومي��ك��ن 
���س��ن��اع��ت��ه��ا وذل����ك ع���ن ط��ري��ق تط�يع 
ُت�َسرِي  التي  والق�انني  الأنظمة  و�سن 

بناء هوية األقسام العلمية في الجامعات
�سيا�سات  ح��ي��ث  م���ن  الأق�������س���ام،  ت���ج��ه 
ق����ب�����ل ال����ط����الب و����س���ي���ا����س���ات ت��ع��ي��ني 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال��ت��ج��دي��د 
والتعاقد، على اأن ت�سبح هذه الق�انني 
فيهم  مب��ا  للجميع  وم��ع��روف��ة  ملزمة 
كما  الأق�سام،  نطاق  خ��ارج  امل�ستفيدين 
اأن و�سع هذه الق�انني والأنظمة يجب 
األ يتاأثر باأي م�ؤثر خارجي، واأن يك�ن 
مبني على هدف الرقي ب�سمعة الق�سم 

وفق الأعراف الأكادميية. 
اإل���ى اأن تلك  ك��م��ا ي��ج��ب الن��ت��ب��اه 
ت��ك��ن يف  اإذا مل  وال���ق����ان���ني  الأن���ظ���م���ة 
و�سيغت  الأك��ادمي��ي��ة،  العملية  �سالح 
ع���ل���ى اأ����س���ا����س م�����س��ال��ح ���س��خ�����س��ي��ة اأو 
الأعراف  �سيغت بهدف اللتفاف على 
اله�ية  تلك  فاإن  ال�سائدة؛  الأكادميية 

�ستك�ن حتما �سعيفة وغريبة.
التي ل تك�ن لها  اأن الأق�سام  كما 
قد  �سعيفة  ه���ي��ت��ه��ا  ت��ك���ن  اأو  ه���ي��ة، 
م��ا ه��� غري  ل��ك��ل  يجعل منها حم��ط��ة 
اأو  اأخ��رى  اأق�سام  مرغ�ب فيه من قبل 

جهات اأخرى. 
وك���م���ا ���س��ب��ق الإ������س�����ارة، ف�����اإن من 
ال��ت��ي ت�سنع ه���ي��ات الأق�����س��ام  الأم�����ر 
اأع�ساء  مع  والتعاقد  التعيني  �سيا�سة 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، ت��ل��ك ال��ه���ي��ة ال��ت��ي 
التهاون  اأو  عنها  التنازل  ال�سعب  من 
ف��ي��ه��ا، ف��ه��ي ال��ت��ي تخلق م��ن الأق�����س��ام 
بيئة  اأو  وم���ؤث��رة  فعالة  اأكادميية  بيئة 
الت�س�هات  وم���ن  م�����س���ه��ة.  اأك��ادمي��ي��ة 

ال���ت���ي ق���د ت����اج���ه ���س��ي��ا���س��ات ال��ت��ع��ي��ني 
والتعاقد ه� قب�لها غري املتخ�س�سني 
التعيني،  �شروط  بع�ض  عن  تنازلها  اأو 
ت�ظيف  اأو  مثال،  التخ�س�س  كامتداد 
وت���ع���ي���ني غ����ري امل���م���ار����س���ني ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 

الأكادميية ل�ظائف اأكادميية.
ل���ذل���ك ف������اإن الل�����ت�����زام ب��ال��ع��رف 
مهم  التعيني  �سيا�سات  يف  الأك���ادمي���ي 
ج�����دا؛ خل��ل��ق ه����ي���ة ق����ي���ة ل��الأق�����س��ام 
العلمية يف اجلامعات ال�سع�دية. اأي�سا 
�سيا�سات تعيني املعيدين والبتعاث من 
وت�جيهها  والأق�سام  اجلامعات  داخ��ل 
خلدمة الأق�سام العلمية وتخ�س�ساتها 
يعتر اأمرا مهما يف خلق ه�ية علمية 

اأكادميية ق�ية لتلك الأق�سام.
الأق�������س���ام  ه�����ي����ات  اأن  ����س���ك  ول 
اخلا�سة ب�سيا�سة التعيني على وظائف 
اأك���ادمي���ي���ة ع�����ادة م���ا ت����ج���ه ���س��ي��ا���س��ات 
البتعاث �س�اء داخل اجلامعات نف�سها 
���س��ي��ا���س��ة الب���ت���ع���اث ع��ل��ى م�����س��ت���ى  اأو 

الدولة.
امتداد  ب��اأن  مثال  يعلم  فامل�ستفيد 
تلك  عنه  تتنازل  لن  �سيء  التخ�س�س 
اجلهة مثال، لذا فاإذا كان حري�سا على 
التعيني يف تلك اجلهة �سيك�ن حري�سا 
التي  اجلهة  تلك  به�ية  الل��ت��زام  على 
ر���س��م��ت��ه��ا ل���ه���ا الأن���ظ���م���ة وال���ق����ان���ني 
الداخلية. فه�ية ق�ية تخلق لالأق�سام 
ال��ع��ل��م��ي��ة ���س��خ�����س��ي��ة اع���ت���ب���اري���ة ق���ي��ة 

والعك�س �سحيح.

د. حسن أحمد طالع
آل طالع 
وكيل معهد البحوث والدراسات 
االستشارية بالجامعة 

بيت الرياضيات
الأ�سب�ع  بحر  يف  اأق��راأ  واأن��ا  الريا�سيات،  لعامل  هائل  اجن��ذاب  انتابني  لقد 
امل��ا���ش��ي ك��ت��اب��ا م��ت��م��ي��زا، اأث����ار نقا�شا ك��ب��ريا يف االآون����ة االأخ����رية ب��االأو���ش��اط 
وا�سعا يف مدة ق�سرية مبختلف  انت�سارا  و�سهد  بفرن�سا،  والفكرية  العلمية 
»بيت  عن�ان  يحمل  والتكن�ل�جيا،  العل�م  حقل  يف  واأمريكا  اأوروب���ا  اأرج��اء 
الذي  فيالين«  »�سيديريك  الفرن�سي  املفكر  الرئي�سي  مل�ؤلفه  الريا�سيات« 
والتي  للريا�سيات  ال�سهرية   »فيلد«  ميدالية  على   2010 ع��ام  يف  حت�سل 
تعادل جائزة ن�بل يف هذا املجال العلمي، بال�سرتاك مع زمالئه الأ�ستاذين 
ي�سرح�ن  وف��ي��ه  اأوزان«  فيليب  »ج���ان  و  م���ن��ك���رج��ي«  »فان�سن  القديرين 

ال�سبيل الق�مي لت�سبح مدينة باري�س الفرن�سية عا�سمة للريا�سيات .
اأهمية  على  الكتاب  ه��ذا  ف�س�ل  خمتلف  ع��ر  امل�ؤلفني  ه����ؤلء  ي���ؤك��د 
احلداثة  بعد  ما  عامل  يف  لالإن�سان  والعقلي  الفكري  البناء  يف  الريا�سيات 
ودورها يف تقدم العل�م وتط�ر فل�سفتها ومناهجها، واأنها الرافد الأ�سا�سي 
التقنيات  املعل�مات وجمالت  التي تعرفها ث�رة  التح�لت اجل�هرية  لكل 
الع�سر  الب�سر يف  ح��ي��اة  اإي��ق��اع��ات  ع��ل��ى  و���س��ي��ط��رت  ال��ت��ي هيمنت  ال��رق��م��ي��ة 
احلياة  ن�احي  كل  ويقتحم  يجتاح  الريا�سي«  »العقل  غدا  بحيث  احلديث 
الي�مية  للنا�س يف كل مكان دون وجل اأوا�ستئذان؛ مما يثري بع�س اخل�ف 

والهلع لدى الكثري من الأ�سخا�س يف جمتمعات هذا الع�سر الراهن. 
فهذا الكتاب ير�سخ بكل ثقة لدى ال�جدان املجتمعي �سرورة امتالك 
اأو متحف خا�س  امل��ع��م���رة، ملعر�س  ب��ق��اع  وال��ع���ا���س��م يف خمتلف  امل���دن  ك��ل 
بالريا�سيات ي�سارك فيه ال�سباب والأطفال ذك�را واإناثا ومن كل الأعمار؛ 
بها  املرتبطة  وامل��ع��ارف  العل�م  وطبيعة  الريا�سيات  اأ���س��رار  على  للتعرف 
يف  بالغ  اأث��ر  من  لها  ملا  اهتماماتهم  من  ج��زءا  يجعلها  مما  وبتطبيقاتها، 

حترير العق�ل والأفكار ودفعها اإلى النفتاح والإبداع يف �ستى امليادين.
اأكر يف  باهتمام  الريا�سيات  اأن حتظى  ال�سروري  فاإنه من  وبالتايل 
املختلفة  الإع��الم  و�سائل  يف  لها  الرتويج  تكثيف  اإل��ى  ون�سعى  جمتمعاتنا، 
من خالل ت�سطري برامج تهتم بهذا املجال العلمي املهم مبختلف ج�انبه؛ 
يف  وال��الزم��ة  املنا�سبة  مكانتها  اأخ���ذ  م��ن  ومتكينها  اإل��ي��ه��ا  ال�سباب  جل��ذب 
اأبحاثنا وخططنا  وم�ساريعنا وخمتلف  اأعمالنا  اأول�يات  و�سمن  اأو�ساطهم 
يف املعاهد واجلامعات واملدار�س ومراكز العل�م الأ�سا�سية، ويف كل اأن�سطتنا 
الثابتة  ال��ق���اع��د  اإر���س��اء  يف  جله�دنا  وال��ن��ج��اح  العقلنة  لتحقيق  احلياتية 

للتنمية امل�ستدامة يف كل امليادين والقطاعات.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

أحد طالب هذه الجامعة 
عبداهلل أحمد محمد القيسي 

العلوم اإلدارية والمالية

ك�نك ع�س� هيئة تدري�س �سمن من�ساأة تعليمية �سخمة جدا لي�ست بال�سه�لة التي نت�قعها 
اإطالقا، ولك�ين اأحد طالب جامعة امللك خالد؛ ال�سرح التعليمي الأكر والأعظم تعليميا 
ونهجا، �سيمر علي الع�سرات من اأع�ساء هيئة التدري�س لتعليمي يف املقررات املختلفة، لكن 
يف هذا الف�سل اأدر�س اإحدى امل�اد �سمن طالب �سعبة الدكت�ر اأحمد �سالح القبي�سي، الذي 
وكاأننا  بالرتحيب  ُقاِبلَنا  الأول��ى  املحا�سرة  دقائق  اأول��ى  من  اهلل،  وال�ساهد  �سراحة،  وبكل 
اأخ�ة له، واأي�سا بالن�سائح احلياتية التي ن�ستفيد منها يف وقتنا احلا�سر كطالب؛ لنم�سي 
للم�ستقبل بكل جناح. كان اأ�سل�به يف ال�سرح والتعامل حمببا للطالب وه� ما جعلنا ن�سعر 

يف حما�سراته باأنه اأخ لنا فه� م�ؤد جيد ملادته كرمي مت�ا�سع يف اأخالقه . 
اإزداد اإعجابي بهذا الرجل، فمع بداية كل حما�سرة يق�م بكتابة ن�سيحة لنا لناأخذها 
فه�  قرابة اخلم�سني طالبا  واملك�نة من  الكثرية  �سعبه  عدد  وبالرغم من  العتبار.  بعني 
اإح��دى  اأح���ال��ن��ا، فحينما تغيبت ع��ن  اأن ي�����س��األ عنا وع��ن  م��ق��رب م��ن اجل��م��ي��ع، ل ي��ت���ان��ى 

حما�سراته وبعذر طبي، قدمت عذري له فكان داعياً يل بال�سفاء.
ولي�س هذا اأ�سل�به معي فقط؛ بّل مع الكل، ورغم �سع�ري بالنجاح ك�ين اأحد طالب 
هذه اجلامعة التي ازداد فخرا بها كل ي�م، حيث منحتني فر�سة اأن اأزيد من ر�سيدي املعريف.
ول� مل اأخرج من هذه اجلامعة بغري معرفتي وت�سريف بالدرا�سة على يد  د. القبي�سي 

وبن�سائحه املثمرة لكفاين . نعم ه� الرتب�ي والأكادميي الناجح بكل املقايي�س.
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إتجاهات التقنية

خمسة مواقع عربية
هي األفضل للعمل عن بعد

رائدة آل محي

يعتر العمل عن بعد من املنزل، اأو العمل احلرو حل منا�سب لزيادة الدخل 
والتغلب على الع�ائق اخلا�سة بالعمل التقليدي مثل اللتزام ب�قت عمل 
حمدد وا�ستهالك ال�قت واحلاجة ل��سائل النقل للذهاب والإي��اب، لكن 
الن�ع  الكثريين ممن يرغب�ن يف هذا  اأم��ام  عائقا  الأجنبية تقف  اللغات 
العمل عن بعد،  الراغبني يف  اأم��ام  اللغة مل تعد عائقا  العمل، ولكن  من 
حيث ت�جد م�اقع عربية خمت�سة يف العمل عن بعد، ومنها خم�س م�اقع 

�سنفت باأنها الأف�سل، وهي كالتايل: 

1( مستقل
اأو  م�ستقلني  م��ع  الت�ا�سل  امل�سروعات  لأ�سحاب  »م�ستقل«  م�قع  يتيح 
م�ستقل  يتيح  ك��م��ا  م�����س��روع��ات��ه��م،  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  ي��ق���م���ن  متخ�س�سني 
للمتخ�س�سني عر�س مهاراتهم بحيث يح�سل�ن على عرو�س من اأ�سحاب 
امل�سروعات لتنفيذها، وميكن  للم�ستقلني العمل عن بعد من املنزل من 
عر�سهم  وت��ق��دمي  »م�ستقل«  م���ق��ع  ع��ر  امل�����س��روع��ات  ا�ستعرا�س  خ��الل 
العمل،  و���س��اح��ب  امل�ستقل  ح��ق���ق  امل���ق��ع  وي�سمن  الأع���م���ال.  لأ���س��ح��اب 
ت��رتاوح بني  ن�سبة  امل�قع مع خ�سم  اأرباحه مبا�سرة من  امل�ستقل  وي�ستلم 
خالل  من  املقدمة  املجالت  وت�سمل  امل�سروع،  لتكلفة  وفقا   %20 اإل��ى   %7
امل�قع، الت�سميم والت�س�يق وتط�ير امل�اقع والتطبيقات واإن�ساء املحت�ى 

والرتجمة اإلى جانب جمالت اأخرى.

2( خمسات 
 ي�فر م�قع »خم�سات« للم�ستقلني اإمكانية تقدمي خدمات م�سغرة مقابل 
»خم�سات«  ويح�سل  دولرات  اأربعة  على  امل�ستخدم  منها  يح�سل  دولر،   5
على دولر واحد، وميكن للم�ستخدم تقدمي خدمات ب�سعر اأعلى، وميكن 
اأو ت�سميم  اأو ترجمة مقال  كتابة  امل�قع تقدمي خدمات مثل  من خالل 
غالف ل�سفحة في�سب�ك اأو ت�سميم �سعار ب�سيط اأو ت�سجيل مقطع �س�تي، 
»خم�سات«  م�قع  م�ستخدمي  اأن   2014 عام  يف  اأعلنت  قد  خم�سات  وكانت 

قدم�ا خدمات بقيمة ملي�ن دولر خالل عام 201٣.

3( نبش 
م�ستغل،  األ��ف   75 اأك��ر من  ويعمل من خالله   2015 ع��ام  امل�قع  انطلق   
ي�فر  العربية، حيث  املنازل  بعد من  العمل عن  اأب��رز م�اقع  ويعتر من 
�س�ق عمل عر الإنرتنت يربط بني اأ�سحاب الأعمال وامل�اهب اأو اأ�سحاب 
امل�ستغل  امل���ق��ع م��ن خ��الل ت�سجيل  العمل م��ن خ��الل  امل���ه���ارات. ومي��ك��ن 
لبياناته كاملة، والتي ت�سمل مهاراته واأمثلة على اأعماله، وبعدها �سينتقل 
اإلى عملية املقابلة والتي يحاول »نب�س« من خاللها �سمان وج�د اأف�سل 

امل�اهب، وباجتياز املقابلة ي�سبح امل�ستقل ع�س�ا يف اخلدمة.
الأعمال  اأ�سحاب  يق�م  »نب�س«  خ��الل  من  عمل  على  وللح�س�ل 
خم�سة  امل���ق��ع  عمل  فريق  يقرتح  عليها  بناء  و  م�سروعاتهم  بعر�س 
اإر�سال  اأ�سخا�س  اخلم�سة  على  امل�سروع،  بتنفيذ  يق�م�ا  لكي  اأ�سخا�س 
عرو�سهم ليختار منها �ساحب العمل، واإذا مت الختيار يحدد امل�ستغل 
نب�س  مبا�سرة من خالل  اأم�اله  وي�ستلم  امل�سروع  العميل خط�ات  مع 
خالل 15 ي�ما من النتهاء من تنفيذ امل�سروع، وحت�سل نب�س على %15 

من اأرباح امل�ستقل.
وت�سمل جمالت العمل يف »نب�س« تط�ير امل�اقع وت�سميم بطاقات 
ال��ع��م��ل وامل��ط��ب���ع��ات و���س��ي��ان��ة امل���اق��ع وال��ت�����س���ي��ق الإل���ك���رتوين وكتابة 
املحت�ى والبيانات ال�سحفية والرتجمة. بالإ�سافة لعدد كبري جدا من 

اخلدمات التي ميكن تقدميها من خالل املن�سة.

4( بيكاليكا
يعتر هذا امل�قع  متجرا يتيح للم�سممني املحرتفني بيع اأعمالهم �س�اء 
يعر�س  اأيق�نات،  اأو  مطب�عات  اأو  �سعارات  اأو  ق�الب  اأو  وي��ب  ت�ساميم 
على  يح�سل  �سرائها  وعند  لل�سراء  امل���ق��ع  خ��الل  م��ن  اأع��م��ال��ه  امل�سمم 
اأرباحه من خالل »بيكاليكا« لكن امل�قع يقتطع 40 يف املئة من الأرباح مع 

ال�سماح للم�سمم ببيع اأعماله من خالل اأي م�قع اآخر.

Soundeals )5
من  يتملك �س�تا ق�يا جذابا ميكنه العمل عن بعد من املنزل من خالل 
م�قع Soundeals والذي يعتر من�سة جتمع اأ�سحاب الأ�س�ات اجلميلة 
وامل�ه�بة مع اأ�سحاب امل�ساريع الباحثني عن �س�ت م�ؤثر ي��سل الر�سالة 
امل��ط��ل���ب��ة. ومي��ك��ن لل�سخ�س م��ن خ��الل امل���ق��ع  ت��ق��دمي خ��دم��ات للتعليق 
ال�س�تي على مقاطع الفيدي� الت�س�يقية اأو ت�سجيل كتيبات اأو كتب وغريها 
من اخلدمات من خالل امل�قع باملقابل الذي يريده،  كما ميكن الطالع 
لتنفيذ  عر�سك  وتقدمي  الأع��م��ال  اأ�سحاب  طرحها  التي  امل�سروعات  على 
 Soundeals م�سروعاتهم وتتم جميع املعامالت املالية داخل امل�قع ويح�سل

على عم�لة قدرها ٣0% من عائد بيع اخلدمات وتنفيذ امل�سروعات.

اأعلنت �سركة هاريل ديفد�س�ن الأمريكية اأنها بداأت باإنتاج مناذج جديدة من الدراجات الكهربائية، وقد اأتت دراجات LiveWire اجلديدة بهيكل كبري واأنيق يعك�س طابع هاريل 
ديفد�س�ن الذي يع�سقه املاليني ح�ل العامل، وعجالت بحجم 17 اإن�سا. وجاءت هذه املركبات مبحرك كهربائي �سديق للبيئة، ول�حة حتكم اإلكرتونية على واجهة القيادة، ف�سال 

عن زوج من بطاريات الليثي�م املتط�رة التي تكفيها لقطع م�سافة 150 كلم تقريبا بال�سحنة ال�احدة.
مل ت�سرح ال�سركة عن ال�سعر النهائي لهذه الدراجات، لكنها ذكرت اأنها �ستبداأ بطرحها اأوائل العام القادم. ويرى اخلراء اأن تط�ير هاريل ديفد�س�ن لهذه الدراجات جاء مل�اكبة 

متطلبات ال�س�ق اجلديدة، وتع�ي�س النخفا�س احلاد يف املبيعات الذي �سهدته دراجاتها يف ال�سن�ات ال�ثالث الأخرية.

هارلي ديفدسون تطلق دراجتها الكهربائية

»واتساب«
يضيف 
خاصيتي 
الملصقات 
والباركود

بشائر الغامدي
لتطبيق  العاملي  ال���س��ت��خ��دام  ك��رة  ظ��ل  يف 
العديد  الرنامج  مط�رو  ط���ر  »وات�ساب« 
من اخل�سائ�س فيه، حيث اأ�ساف�ا مل�سقات 
للمحادثة ت�سفي ن�عا من املرح واحلي�ية 
خا�سية  عن  وات�ساب  اأعلن  كما  للمحادثة. 
ال� »بار ك�د« املخ�س�س بالرقم، والتي تتيح 
للم�ستخدم عدم حفظ العديد من الأرقام 
كما  م�ستقبال،  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج  ل  ق��د  ال��ت��ي 
ي�ستقبل�ن  الذين  امل�ساريع  اأ�سحاب  ت�ساعد 
العمالء عن طريق الت�ا�سل برقم الهاتف، 
وت�فر عناء كتابة الأرقام ونقلها من خالل 
امل�ستخدم  ليتمتع  ك���د  للبار  الآيل  امل�سح 

ب�سه�لة ال��س�ل.

العدد 241  |  17 ربيع األول 1440  |  25 نوفمبر 2018



آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أخبار الوطن
كم���ا تالحظ����ن اأن �سحيفة »اآفاق« متميزة عن كث���ري من ال�سحف اجلامعية 
وتعم���ل ا�سب�عي���ا عل���ى رب���ط ال�سحيف���ة ب�س����ت ال�ط���ن وباحداث���ه الكرى، 
فلدين���ا »اخبار ال�طن« التي ننتقيها بدق���ة كل اأ�سب�ع ونهدف من خاللها ان 
ندجمه���ا يف اهتمام���ات الراأي اجلامعي، فاجلامعة ه���ي امتداد لل�طن ولهذا 
فاأخب���ار ال�طن هي جزء من منظ�مة الإهتمام���ات اجلامعية، وكذلك اخبار 

املنطقة هي جزء مهم من اأخبار ال�طن.
وت�سع���ى �سحيف���ة »اآف���اق« الى تقدمي خمت���ارات من الأح���داث ال�طنية، 

وخا�سة ما يتعلق منها بالتعليم، مع اأخبار اجلامعة.
وكذل���ك ف�سفحات الراأي اجلامعي تعر�س لق�سايا وم��س�عات وطنية 
كرى، كما اأن »اآفاق« لديها ملفات متخ�س�سة عن ال�طن كالي�م ال�طني اأو 

»روؤية اململكة  20٣0« اأو ال�سياحة ال�سع�دية اأو غريها من امل��س�عات.
ونه���دف م���ن ذل���ك اإل���ى اإب���راز مث���ل ه���ذه امل��س�ع���ات وت�سلي���ط ال�س�ء 
عليه���ا، وادماجها يف �سلم الإهتمامات اجلامعية ملن�س�بي اجلامعة من طالب 

واأ�ساتذة وم�ظفني.

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. علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسعد أبو قاعود

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

غرافيكس
رغد عبد اهلل الشهري

أكنان محمد درس

رئيسة التحرير
رنا مشبب القحطاني

نائب رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية

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

رناد سرحان بهران
جوهرة عبيد الشهراني

شذا عبد الرحمن أحمد مرعي
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

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

العالم من حولنا

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

رنا مشبب القحطاني
رئيسة التحرير

أشياء صغيرة..
لكنها عظيمة!

عندم����ا ن�س����ارك يف عم����ل �سغ����ري له معن����ى، فنحن بذل����ك جنعل منه 
�س����يء عظي����م ل يق����در بثم����ن ،فلي�س حلي����اة امل����رء قيم����ة ال بالعطاء 
والفع����ل اليجاب����ي حتى ل� كان عطائه لنف�سه اأو لغريه ، لكنه عطاء 
يثب����ت من خالله ب�سمته يف احلياة وير�سم درباً لالآخرين يتخذونه 

قدوة ونرا�سا.
اإفع���ل كل م���ا يجع���ل من حياتك وحي���اة من ح�ل���ك اأف�سل مهما 
كان ه���ذا الفع���ل ب�سي���ط لأنهم يكت�سب����ن منه طاقته���م وي�سيف على 

حياتهم بعدا جماليا واإن�سانيا.
اأقب���ل عل���ى اأي عم���ل يعر عن نف�س���ك مهما �سغ���ر فقهية العمل 

با�ستمراريته، ل ترتدد و�سارك يف الأعمال التي جتعل منك �سعيدا.
 اإجع���ل من م�ساركت���ك طريقة لإظهار ابداعك ومتي���زك؛ اأفعلها 
مبحب���ة ليتقبله���ا الآخري���ن مبحب���ة؛ اإجع���ل كل اأعمال���ك ت���دل عليك 

وتعرف كل من مر باأعمالك يتذكرك بها.
تذك���ر اأن قيام���ك ب���اأي عم���ل يعر ع���ن مكن�نات نف�س���ك �سيك�ن 
�سبب���ا يف حب الآخرين لتدريب ما تق�م به وبذلك �سيك�ن لك ال�سبق 
يف ن�س���ر العم���ل الذي �سيك�ن عن�انا حلياتك، فال ترحل�ا عن الأر�س 
اإل بع���د اأن تك�ن����ا ق���د اأ�سفتم عليه���ا مزيدا من مل�س���ات اجلمال ومن 
نفح���ات املحب���ة وهم�س���ات امل����دة الت���ي �ستك����ن اأ�سا�س���ا حلي���اة عظيمة 

حتققت باأ�سياء �سغرية.

آفاق طالبية

مشمسمشمسمشمس مشمس مشمس
غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

19-2720-3121-3222-33 22-3413-2511-2112-2112-2213-2411-1912-2112-2111-21        11-21

مشمسمشمس
غائم 
جزئيا مشمس مشمس

لقطة جوية
لشبكة طرق 
سريعة في وسط 
مدينة شنغهاي 
بالصين 

أطول »قارب تنين« في العالم، يبحر بمساعدة 179 مجدفا، 
بكمبوديا.  فينغ«  »بيري  بمقاطعة  »ميكونغ«  نهر  في 
القارب المصنوع من الخشب، يبلغ طوله 87،3 مترا وقد دخل 

مؤخرا موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية.
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