
تدشين محطة توليد بالطاقة الشمسية
لخدمة معامل وورش الهندسة

د���س��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
م�������س���روع���ا م���ق���دم���ا م����ن ط�����اب ك��ل��ي��ة 
وت�سغيل  ب��اإن�����س��اء  ي��خ��ت�����ص  ال��ه��ن��د���س��ة، 
حمطة توليد بالطاقة ال�سم�سية، وذلك 

بالكلية يف املدينة اجلامعية باأبها.
وت�����اأت�����ي ف����ك����رة ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع 
الهند�سة،  كلية  ط��اب  من  وت�سميمه 
حت��ت اإ����س���راف ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
بن �سالح  الدكتور عبدالعزيز  بالكلية 
ال�سعيدي، وبدعم من الكلية، واللجنة 
امل���ت���ج���ددة، ومكتب  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دائ��م��ة 
ال���س��ت�����س��ارات ال��ه��ن��د���س��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 

و�سركة تقنية للطاقة.
اط���ل���ع  ال����ت����د�����س����ن  ب�����داي�����ة  ويف 
تو�سيحي  ر�سم  على  اجلامعة  مدير 
مف�سل  �سرح  اإل��ى  م�ستمعا  للم�سروع، 
امل�����س��روع، وم���دى ا�ستفادة  اآل��ي��ات  ع��ن 
اجل��ام��ع��ة م��ن ت��ن��ف��ي��ذه، ب��ال��ت��واف��ق مع 
حتقيق روؤية اململكة 2030، وذلك من 
خ���ال ال���س��ت��ف��ادة م��ن م��وق��ع اململكة 
كهربائية  ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  ج��غ��راف��ي��ا؛ 
���س��م�����س��ي��ة، وم�����دى ت���اأث���ر ذل����ك على 
امل���ن���ظ���وم���ة م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
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وال���ب���ح���ث���ي���ة والق���ت�������س���ادي���ة اأي�������س���ا. 
الهند�سة  ق�سم  ط��اب  بجهود  واأ���س��اد 
ال��ه��ن��د���س��ة ب�سكل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وك��ل��ي��ة 
عام يف العمل على اخلروج مبثل هذه 
اجلامعة  على  �ستعود  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع 
القائمن  م��وج��ه��ا  ب��ال��ن��ف��ع،  وامل��ن��ط��ق��ة 
على اللجنة الدائمة للطاقة املتجددة 

ب��اجل��ام��ع��ة ب�����س��رورة درا����س���ة م�����س��روع 
الطاقة ال�سم�سية ب�سكل مو�سع للعمل 
اجلامعية  املدينة  مباين  دع��م  يف  بها 

اجلديدة بالفرعاء.
ب�������دوره ���س��ك��ر ط���ال���ب ال��ه��ن��د���س��ة 
الكهربائية اأحد اأع�ساء امل�سروع، را�سد 
اأمين معايل مدير اجلامعة على دعمه 

مو�سا  تخرجهم،  مل�سروع  وت�سجعيه 
اإبراهيم  الدكتور  الكلية  لعميد  �سكره 
اإدري�����ص فلقي، وك��ل من �ساهم يف دعم 
م�����س��روع��ه��م م���ن خ���ال ت��وف��ر األ����واح 
ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة، وجت��ه��ي��ز امل��ك��ان، 

وت�سهيل اإجراءات تنفيذه اأي�سا.
اأن امل��ح��ط��ة احل��ال��ي��ة  اإل����ى  ول��ف��ت 
م��ن خالها  وي��ت��م  اأول����ى،  تعد مرحلة 
����س���ن���وي���ا، ف��ي��م��ا  ان����ت����اج 11 م���ي���غ���اواط 
اإلى  امل�سروع  اأع�ساء  وبقية  هو  يتطلع 
كامل  ب�سكل  كهربائيا  اجلامعة  تغذية 
ع���ن ط��ري��ق حم��ط��ات ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة 
ال�سم�سية؛ ملا لها من اأهمية يف حتقيق 
وبيئيا،  اقت�ساديا   2030 اململكة  روؤي���ة 
وك���ذل���ك ل��ل��ح��ف��اظ وت��ف��ع��ي��ل م�����س��ادر 

الطاقة املتجددة.
توليد  حمطة  م�����س��روع  اأن  ي��ذك��ر 
 4800 ح��ال��ي��ا  ينتج  ال��ط��اب��ي  ال��ط��اق��ة 
بت�سغيل  امل��ح��ط��ة  ه����ذه  وت���ق���وم  واط، 
ج���زئ���ي مل��ب��ن��ى م���ع���ام���ل وور��������ص ك��ل��ي��ة 
يف  ا�ستخدامها  اإل��ى  اإ�سافة  الهند�سة، 

التجارب البحثية والطابية.

عبدالعزيز رديف

السعودية تكسب 
تحدي 2018

»دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية. وأنجح الرؤى
هي تلك التي تبنى على مكامن القوة.. بالدنا 

تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى
إلى أن تكون محركا القتصادنا وموردا إضافيا 

لبالدنا.. لسنا قلقين على مستقبل السعودية
بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا، قادرون على

أن نصنعه، بعون اهلل, بثرواتها البشرية والطبيعية 
والمكتسبة التي أنعم اهلل بها عليها«.

سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود

تقرير: صفحة 10



مدير الجامعة يدشن
الخدمة اإللكترونية إلدارة االجتماعات
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سعيد العمري

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  د�سن 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
لإدارة  الإل������ك������رون������ي������ة  اخل������دم������ة 
الجتماعات »اجتماعي«، التي اأطلقتها 
امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
اجتماعات  اإدارة  اإل��ى  وتهدف  م��وؤخ��را، 
اجلامعة، واأر�سفة ملفاتها وحما�سرها 
وبنودها، وجميع القرارات التي تتم يف 

الج��ت��م��اع��ات. واأو���س��ح امل�����س��رف العام 
املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  على 
اأن  ف��اي��ز العلياين  ب��ن  ���س��امل  ال��دك��ت��ور 
م���ن اخل�سائ�ص  ال��ع��دي��د  ل���ه  ال��ن��ظ��ام 
وامل��م��ي��زات، مثل حت��دي��د م��ك��ان ووق��ت 
دع��وات  توجيه  ميكن  كما  الج��ت��م��اع، 
احل�سور اإلى الأع�ساء، وميكن للع�سو 
عنه  ي��ن��وب  م��ن  تفوي�ص  اأو  الع���ت���ذار 
ب��احل�����س��ور، ومي��ك��ن جلميع الأع�����س��اء 
الرجوع اإلى حم�سر الجتماع وملفاته 

الع�����س��اء  ي�ستطيع  ك��م��ا  وق���ت،  اأي  يف 
ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى الأ���س��ئ��ل��ة امل��ق��رح��ة، 
لاأع�ساء  املهام  توجيه  ميكن  ا  واأي�سً
ال��ق��رارات  تنفيذ  بخ�سو�ص  ل��اإف��ادة 
وال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي يتم ات��خ��اذه��ا على 

بنود الجتماع.
وي��ت��ي��ح ال��ن��ظ��ام  مل��دي��ر الج��ت��م��اع  
ال�������س���اح���ي���ة امل���ط���ل���ق���ة م����ن اإ����س���اف���ة 
الت�سويت،  اأ���س��ئ��ل��ة  واإ���س��اف��ة  ال��ب��ن��ود، 
ال��دع��وات،  وتوجيه  الجتماع،  ومكان 

وال����ب����دء ب���الج���ت���م���اع واإغ�����اق�����ه، كما 
جميع  الجتماع  ملن�سق  اخلدمة  تتيح 
خ�����س��ائ�����ص م��دي��ر الج���ت���م���اع، م��اع��دا 
البدء بالجتماع واإغاقه، بينما يحق 
امل��و���س��وع��ات  ع��ل��ى  الت�سويت  للع�سو 
امل����ط����روح����ة ل���ل���ت�������س���وي���ت، واإ�����س����اف����ة 
املاحظات اخلا�سة به، والتي ل ميكن 
لأحد غره الطاع عليها، كما ميكن 
اإ�سافة حالة املهمة من حيث اإجنازها 

يف حال وجهت اإليه مهمة.

الجامعة تدفع بـ 3128
خريجا وخريجة إلى سوق العمل

ساره القحطاني

وطالبات  طاب  تخريج  باجلامعة  والت�سجيل  القبول  عمادة  اأنهت 
الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي  1440/1439، والذين بلغ 

عددهم 3128 طالبا وطالبة يف درجتي البكالوريو�ص والدبلوم.
 واأو�سح عميد القبول والت�سجيل باجلامعة الدكتور عبداملح�سن 
للخريجن  التخرج  وثائق  جميع  طباعة  اأنهت  العمادة  اأن  القرين 
واخلريجات وفق النماذج اجلديدة املعتمدة، والتي مت خالها تطبيق 
الأهمية  ذات  ب����الأوراق  اخل��ا���ص  التزوير  ومكافحة  حماية  معاير 

العالية على اأوراق الوثائق اخلا�سة باجلامعة.
لهذا  واخل��ري��ج��ات  اخلريجن  جلميع  ال��ق��رين  الدكتور  وب���ارك 
الف�سل الدرا�سي مبنا�سبة تخرجهم، داعيا لهم بالتوفيق واأن يكونوا 
ال�ساملة،  التنموية  روؤيته  ويحققوا  الوطن  هذا  بناء  �سواعد  �سمن 
م�سرا اإلى اأن العمادة اأتاحت خدمة التحقق من �سحة الوثائق عرب 
النظام الأكادميي، حيث اإن اأي جهة ميكنها التاأكد من �سحة معلومات 

الوثيقة دون التوا�سل مع اجلامعة، من خال رابط اإلكروين.

أكثر من 120 ألف مستفيد
ومستفيدة من عيادات كلية 

طب األسنان بالجامعة  
سعيد العمري

اأكرث  باجلامعة  الأ�سنان  كلية طب  عيادات  امل�ستفيدين من  عدد  بلغ 
ق�سمي  يف  متخ�س�سة  عيادة   375 خ��ال  من  م�ستفيد  األ��ف   120 من 

الطاب والطالبات جمهزة باأحدث الأجهزة واملعدات.
واأكد عميد الكلية الدكتور اإبراهيم ال�سهراين، اأن الكلية  حتر�ص 
الأك��ادمي��ي��ة  خدماتها  جميع  يف  اجل���ودة  معاير  اأع��ل��ى  تطبيق  على 
والطبية؛ حيث ح�سلت على �سهادتي اجلودة الأمريكية والربيطانية 
حثيثة  بخطوات  الكلية  وت�سر   '2008-9001 الآي���زو  معاير  ح�سب 
للح�سول على العتماد الأكادميي الوطني من »هيئة تقومي التعليم 

.NCAAA »والتدريب
واأ�ساف اأن الكلية اأ�سهمت يف تعزيز الوعي ب�سحة الفم والأ�سنان، 
ر�سالتها  واأداء  للمجتمع،  والتثقيفية  العاجية  اخلدمات  وتقدمي 
جت���اه امل��ج��ت��م��ع؛ ب��امل��ب��ادرة بت�سخر اإم��ك��ان��ات��ه��ا ل��ت��ك��ون ���س��ن��دا وع��ون��ا 

للمجتمع يف كثر من املحافل واملنا�سبات والفعاليات.
ال��ك��وادر  لتطوير  حقيقية  فر�سا  قدمت  الكلية  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
عمل  ف��ر���ص  وتخلق  واإداري�����ا،  اأك��ادمي��ي��ا  املنطقة  اأب��ن��اء  م��ن  الب�سرية 

لل�سباب من اجلن�سن يف مرافق الكلية بق�سميها للبنن والبنات.
كما بن ال�سهراين اأن الكلية خرجت 672 طبيبا و 148 طبيبة؛ 
عجلة  دفع  يف  وامل�ساهمة  بع�سر،  ال�سحية  املرافق  احتياجات  لتلبية 

التنمية ال�سحية يف وطننا الغايل. 
الفم  ج��راح��ة  ق�سم  ه���ي:  اأق�����س��ام  �سبعة  ت�سم  الكلية  اأن  ي��ذك��ر 
والوجه والفكن، وق�سم ال�ستعا�سة ال�سنية، وق�سم علوم الت�سخي�ص 
وبيولوجيا الفم، وق�سم طب اأ�سنان الأطفال، وق�سم اإ�ساح الأ�سنان، 
وق�سم طب الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان و�سحة اأ�سنان املجتمع، وق�سم 

التعليم الطبي لاأ�سنان.
ك��م��ا ي��وج��د ب��ال��ك��ل��ي��ة خم�سة م��ع��ام��ل م����زودة ب���اأح���دث الأج��ه��زة 
الأ�سعة،  والأن�سجة، ومعامل  الأمرا�ص  علم  والتقنيات، وهي معامل 

ومعامل الركيبات ال�سنية، ومعامل الإنتاج، ومعامل املحاكاة.



اللغة العربية

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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بالتعامل  ون�سعد  معها  ونرتقي  بها  نحتفي  ان  يجب  العربية  لغتنا 
َل��ُه  �����ا  نَّ ْك���َر َواإِ ْل��َن��ا ال���ذِّ َن��زَّ َن��ْح��ُن  ����ا  معها، فهي لغة ال��ق��راآن ال��ك��رمي »اإِنَّ
القيامة،  الى يوم  ان يبقى  الدين  اأراد اهلل لهذا  ��اِف��ُظ��وَن«.  فكما  حَلَ
فقد اأراد اهلل ان تبقى لغة هذا الدين ولغة كتابه املقد�ص حمفوظة 

ايل يوم الدين.
وهذا ما يحعلنا نفتخر نحن اأهل هذه اللغة بلغتنا العربية.  وقد 
والإ�سامية  العربية  املوؤ�س�سات  العربية  باللغة  الهتمام  هذا  تعدى 
ملنظمات عاملية اهتمت باللغة العربية كاليون�سكو، والتي اختارت لها 

يوما عامليا يف 18 دي�سمرب من كل عام.
امللك  مركز  بتاأ�سي�ص  ال�سعودية   العربية  اململكة  اهتمت  كما 
للمحافظة  العربية  اللغة  خلدمة  ال���دويل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
على  امل��رك��ز  ويعمل  علمائها،  وت��ك��رمي  ون�سرها  العربية  اللغة  على 
برامج تهدف الى التخطيط اللغوي والتدريب اللغوي ون�سر اللغة، 
كما هناك جمل�ص عاملي للغة العربية ممثل من موؤ�س�سات ومنظمات 
اأممية واإقليمية ينظم موؤمترات دولية تعقد �سنويا تهدف الى درا�سة 
تعريب  ذلك  يف  مبا  التعليم،  موؤ�س�سات  يف  وانت�سارها  العربية  اللغة 

العلوم املتخ�س�سة يف اجلامعات.
وجامعة امللك خالد مهتمة منذ ن�ساأتها باللغة العربية، فاأ�س�ست 
الأق�سام يف اجلامعة  اأك��رب  واآداب��ه��ا، وه��و من  العربية  للغة  به ق�سما 
ويوجد به اأكرث من مائة ع�سو هيئة تدري�ص من اجلن�سن، كما اأن 
اهتمام اجلامعة مثلها مثل باقي جامعات اململكة باللغة العربية جعل 
العربية لركيز  اللغة  اإع��داد اجلامعة مقررات يف  من بن مقررات 
ا�ستحداث  وكذلك  اللغة؛  بهذه  مهاراته  وتطوير  الطالب  اهتمام 
اهتمامات  من  هو  بها  الناطقن  لغر  العربية  اللغة  لتعليم  مركز 
املنح  لطاب  وخا�سة  وتدري�سها  العربية  باللغة  خالد  امللك  جامعة 

يف اجلامعة.
العربية، يجب  للغة  العاملي  اليوم  ذك��رى  وينبغي عندما مترنا 
ان نعدد اجنازاتنا التي نعمل عليها خال عام كامل لاإرتقاء باللغة 

العربية لغة وادبا، فكرا وثقافة.

الجامعة توقع مذكرة تعاون
مع مركز الملك سلمان لإلغاثة

سعيد العمري

وقعت اجلامعة مذكرة تعاون م�سرك 
م�����ع  م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل���اإغ���اث���ة 
التعاون  لتعزيز  الإن�سانية،  والأع��م��ال 

بينهما يف عدة جمالت.
ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة م���ع���ايل م��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن 
وق��ع��ه��ا عن  ال�����س��ل��م��ي، فيما  رج���اء اهلل 
م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة معايل 
امل�����س��ت�����س��ار ب���ال���دي���وان امل��ل��ك��ي امل�����س��رف 

بن  عبداهلل  الدكتور  املركز  على  العام 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��رب��ي��ع��ة، وذل����ك يف مقر 

املركز بالريا�ص.
التن�سيق  اإل�����ى  امل���ذك���رة  وت���ه���دف 
والتعاون بن اجلانبن للقيام بالأدوار 
امل��ن��وط��ة ب��ك��ل ج��ان��ب ب��ط��ري��ق��ة علمية 
وم��ن��ت��ظ��م،  دوري  وب�����س��ك��ل  مم��ن��ه��ج��ة، 
مبا  بينهما  فيما  والتكامل  وال��ت��ع��اون 
يخدم امل�سلحة العامة و�سمن جمالت 
�سيعمل  حيث  ط��رف،  كل  وتخ�س�سات 
امل��رك��ز واجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ع��ق��د ال��ن��دوات 

وامل��ح��ا���س��رات وال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات 
امل�سركة يف العمل الإن�ساين والإغاثي 
ال��ق��درات  وب��ن��اء  امل�ساحبة،  وامل��ج��الت 
امل�سركة، وتبادل  التدريبية  والربامج 
ال�ست�سارية،  واخلدمات  العلمية  املواد 
وت���ب���ن���ي ن�����س��ر الأخ�����ب�����ار وامل���ع���ل���وم���ات 
وال����ربام����ج ل��ك��ا اجل���ان���ب���ن، وت���ب���ادل 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ق��اري��ر والإح�������س���اءات 
اجلهتن  بن  واملن�سورات  واملطبوعات 

ب�سكل دوري.
وت�����اأت�����ي ه�����ذه امل�����ذك�����رة يف اإط�����ار 

ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة بن 
وجامعة  لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
امل��ل��ك خ��ال��د وجت�����س��ي��دا ل��روؤي��ة اململكة 
2030 ال��ت��ي اأك����دت ع��ل��ى دع���م ال��ق��ط��اع 
غ��ر ال��رب��ح��ي وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق عمله، 
ال��دور  تاأكيد  امل��رك��ز يف  ل��دور  وتفعيا 
الداخل  يف  الإن�سانية  ململكة  ال�سامي 
واخل���������ارج، واإك�����م�����ال ل��ل��ر���س��ال��ة ال��ت��ي 
يف  منهما  واإ�سهاما  اجلانبان،  يحملها 
التكامل  وتعزيز  امل��ع��ريف  املجتمع  بناء 

وامل�ساركة بينهما.

سعيد العمري

واف��ق جمل�ص ال��وزراء، يف جل�سته التي 
راأ����س���ه���ا خ�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن 
حفظه اهلل يف ق�سر اليمامة بالريا�ص، 
اإدارة  جمل�ص  يف  اأع�����س��اء  تعين  ع��ل��ى 
الإل��ك��روين،  للتعليم  الوطني  امل��رك��ز 
ملدة ثاث �سنوات، منهم �سعادة الدكتور 
عبداهلل بن يحيى اآل حميا ع�سو هيئة 
التدري�ص بجامعة امللك خالد، ب�سفته 
اأحد املخت�سن وذوي اخلربة يف جمال 

التعليم الإلكروين.
وب�����ارك م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ب��ن رج��اء اهلل  الدكتور فالح  الأ���س��ت��اذ 
اآل حم��ي��ا داع��ي��ا  ل��ل��دك��ت��ور  ال�����س��ل��م��ي 
يعينه  اأن  اهلل  و�سائا  بالتوفيق،  ل��ه 

الثقة  ه��ذه  تقت�سيه  مب��ا  القيام  على 
الكرمية على اأكمل وجه.

من جانبه عرب الدكتور اآل حميا 
ع���ن اع���ت���زازه ب��ه��ذه ال��ث��ق��ة مب��واف��ق��ة 
جمل�ص الوزراء على تعيينه ع�سوا يف 
للتعليم  الوطني  املركز  اإدارة  جمل�ص 
اإل���ى مقام  الإل���ك���روين، ورف���ع �سكره 
خ������ادم احل����رم����ن ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك 
عهده  وويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان 
الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأم��ن 
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
والتعليم  التعليم  به  يحظى  ما  على 
رعاية  من  خا�ص  ب�سكل  الإل��ك��روين 
�سكر معايل  ك��م��ا  ك��ب��ري��ن،  واه��ت��م��ام 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى م���ا ي��ح��ظ��ى به 
تاأهيل  م��ن  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اأع�����س��اء 

خربات  امتاك  من  مّكنهم  وتطوير 
وم���ه���ارات عليا ه��ي��اأت��ه��م ل��اإ���س��ه��ام يف 
مراكز  خ��ال  م��ن  الوطنية  التنمية 

وظيفية وعلمية متعددة.      
هذا، ويعد اآل حميا اأحد الكفاءات 
الأكادميية والإدارية، وقد �سغل عددا 
خالد،  امللك  جامعة  يف  املنا�سب  م��ن 
منها وكالة عمادة التعلم الإلكروين، 
العامة  الإدارة  على  العام  والإ���س��راف 
ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، اإ�����س����اف����ة اإل����ى 
ال�سراتيجية  اخلطة  على  اإ�سرافه 
الإلكرونية يف اجلامعة،  للتعامات 
تقنيات  لق�سم  رئي�سا  حاليا  ويعمل 
العديد  ول��ه  الربية،  بكلية  التعليم 
وامل�ساركات  والبحوث  الع�سويات  من 

العلمية. 

د. آل محيا 
عضوا في 
مجلس إدارة 
المركز 
الوطني 
للتعليم 
اإللكتروني



أخبار الجامعة

وفد من جامعة سوانزي البريطانية يزور الجامعة 
سعيد العمري

ا���س��ت��ق��ب��ل م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ 
جامعة  م��ن  وف���دا  مبكتبه،  ال�سلمي، 
�سبل  لبحث  ال��ربي��ط��ان��ي��ة؛  ���س��وان��زي 
اجلامعتن،  ب��ن  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون 

بح�سور وك���اء اجل��ام��ع��ة وع���دد من 
عمدائها.

ال�سلمي  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
ب��ال��وف��د ال����زائ����ر، م��ع��رب��ا ع���ن ح��ر���ص 
اجلامعة على ال�ستفادة من اخلربات 
ومن  وال��دول��ي��ة؛  والإقليمية  املحلية 
لتطوير  ����س���وان���زي،  ج��ام��ع��ة  ���س��م��ن��ه��ا 

اجل��ام��ع��ة، ول��ك��ي ت��وا���س��ل ال��ت��ق��دم يف 
ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي؛ وحت��ق��ق روؤي��ت��ه��ا 
جامعة   200 اأف�سل  �سمن  تكون  ب��اأن 
2030، مقدًما  ع��ام  بحلول  ال��ع��امل،  يف 
�سكره وامتنانه جلامعة �سوانزي على 

هذه الزيارة.
�سبل  بحث  اللقاء  خ��ال  وج��رى 

والبحثي،  التعليمي  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
واإق�����ام�����ة ب����رام����ج ب��ح��ث��ي��ة م�����س��رك��ة، 
وت�����ب�����ادل اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص 
وال��ط��ل��ب��ة، وال��ت��ع��اون يف جم��ال تعليم 
لتطوير  وذل����ك  الإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ل��غ��ة 
وتطبيق  التعليمية؛  املخرجات  ج��ودة 
اأف�������س���ل مم���ار����س���ات اجل�������ودة حم��ل��ي��ا 

عر�ص  على  الوفد  اطلع  كما  ا،  وعامليًّ
م�����رئ�����ي ع�����ن ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك خ���ال���د 
واإجن�����ازات�����ه�����ا، يف جم�����ال ال��ت�����س��ن��ي��ف 
الأك����ادمي����ي، حم��ل��ي��ا وع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا، 
الأكادميية،  ال��ربام��ج  ا�ستعرا�ص  ومت 
والإجنازات البحثية، والن�سر العلمي، 

واملراكز البحثية يف اجلامعة.

ع���ق���ب ذل�����ك ع���ق���د ال����وف����د ع����ددا 
م��ن ال��ل��ق��اءات م��ع ع��دد م��ن من�سوبي 
وكليات  والهند�سية  ال�سحية  الكليات 
واللغات  الآيل  احلا�سب  وعلوم  العلوم 
وال��رج��م��ة والأع���م���ال، وذل���ك لتبادل 
وجهات النظر، والتعرف على جمالت 

التعاون امل�سرك.

عبدالعزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة   مدير  معايل  ت��راأ���ص 
ال�سلمي  ب��ن رج���اء اهلل  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
موؤخرا اجتماع اللجنة العليا للتعامات 
الإل��ك��رون��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، مع 
الإلكرونية  التعامات  فريق  برنامج 
���ر«، وذل����ك يف جمل�ص  »َي�������سّ احل��ك��وم��ي��ة 

اجلامعة يف مقرها الرئي�ص باأبها.

التعريف  الجتماع  خال  وجرى 
ودوره���ا  ال��وط��ن��ي��ة،  املوؤ�س�سية  بالبنية 
يف حت�����س��ن ورف������ع ك����ف����اءة اخل���دم���ات 
الإل����ك����رون����ي����ة ب���اجل���ام���ع���ة، وت���ق���دمي 
خ�����دم�����ات ت���ت���م���ا����س���ى م�����ع م��ت��ط��ل��ب��ات 
واح���ت���ي���اج���ات امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن، وك��ذل��ك 
بالبنية  اخلا�سة  ال�سيا�سات  مناق�سة 
امل���وؤ����س�������س���ي���ة، واع����ت����م����اد ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

اجلامعة من برنامج »َي�ّسر«.

واأو�����س����ح ����س���ع���ادة امل�������س���رف ال��ع��ام 
املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة  على 
ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن ف��ائ��ز ال��ع��ل��ي��اين اأن 
ال��ب��ن��ي��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة  تتولى 
ومتطلبات  م��ه��ام  وم��ت��اب��ع��ة  الإ����س���راف 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي، مب���ا ي���ت���واف���ق مع 
ال���ت���وج���ه���ات وال�����س��ي��ا���س��ات وامل�����س��اري��ع 
ال���وط���ن���ي���ة يف ذل������ك، وع���م���ل اخل��ط��ط 
�ساأنها  من  التي  والدرا�سات  والربامج 

مواعيد القبول في 49 
برنامجا للدراسات العليا

سعيد العمري

اأنه �سيبداأ القبول يف 49 برناجما  العليا باجلامعة  اأعلنت عمادة الدرا�سات   
للدرا�سات العليا )ماج�ستر، ودكتوراه(، للعام اجلامعي القادم 1441، وذلك 
اعتبارا من يوم الأحد 14 جمادى الأولى، وحتى م�ساء ال�سبت 27 من ال�سهر 

نف�سه.
اأن  فايع  اآل  يحيى  بن  اأحمد  الدكتور  العليا  الدرا�سات  عميد  واأو���س��ح 
)الأنظمة،  تخ�س�سات  ت�سمل  للدكتوراه،  برناجًما   13 يف  �سيكون  القبول 
املعا�سرة،  وامل��ذاه��ب  والعقيدة  الفقه،  واأ���س��ول  والفقه،  وعلومها،  وال�سنة 
التدري�ص  وط��رق  واملناهج  الربوي،  والإ���س��راف  والإدارة  وعلومه،  وال��ق��راآن 
العامة، واملناهج وطرق تدري�ص العلوم، واأ�سول الربية الإ�سامية، والتوجيه 
ت�سمل  للماج�ستر  برناجًما  و36  واللغويات(،  والأدب،  النف�سي،  والإر���س��اد 
والعقيدة  الفقه،  واأ�سول  والفقه،  وعلومها،  وال�سنة  )الأنظمة،  تخ�س�سات 
واملذاهب املعا�سرة، والقراآن وعلومه، والدرا�سات القراآنية املعا�سرة، والإدارة 
والإ����س���راف ال��رب��وي، وامل��ن��اه��ج وط���رق ال��ت��دري�����ص ال��ع��ام��ة، وامل��ن��اه��ج وط��رق 
النف�سي،  والإر���س��اد  والتوجيه  الإ�سامية،  الربية  واأ�سول  العلوم،  تدري�ص 
التعلم(،  �سعوبات  الب�سرية،  الإعاقة  العقلية،  )الإعاقة  اخلا�سة  والربية 
والإع���ام  واجل��غ��راف��ي��ا،  وال��ت��اري��خ،  وال��ل��غ��وي��ات،  والأدب،  التعليم،  وتقنيات 
ال�سياحي(،  الإع���ام  الأزم���ات،  ات�سال  التلفزيونية،  )ال�سحافة  والت�سال 
وال��ك��ي��م��ي��اء، وال��ف��ي��زي��اء، وال��ري��ا���س��ي��ات، والأح���ي���اء، وال��رج��م��ة، وال��ل��غ��وي��ات 
التطبيقية، واملحا�سبة، والهند�سة الكيميائية، والهند�سة الكهربائية، وعلوم 
املختربات الإكلينيكية، وعلوم احلا�سب، ونظم املعلومات، وهند�سة احلا�سب(.
موقَعي  زي���ارة  اإل��ى  ال��ربام��ج  لهذه  التقدم  يف  الراغبن  فايع  اآل  ودع��ا 
الإل��ك��رون��ي��ن، والط����اع على جميع  العليا  ال��درا���س��ات  اجل��ام��ع��ة وع��م��ادة 
والدليل  ال��ت��ق��دمي،  واآل��ي��ات  ب��رن��ام��ج،  بكل  اخل��ا���س��ة  وال�����س��روط  التفا�سيل 

الإر�سادي.
يف  القبول  اإج���راءات  من  النتهاء  بعد  �ستعلن،  العمادة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
املاج�ستر مدفوعة  برامج  القبول يف جمموعة من  الربامج، مواعيد  هذه 

الر�سوم، والتي �سيتم القبول فيها للعام اجلامعي القادم.  

دع���م وت�����س��ه��ي��ل ال��ع��م��ل، واإع������داد ورف��ع 
ال��ت��ق��اري��ر ال���دوري���ة وال�����س��ن��وي��ة للجنة 
وتقنية  الإلكرونية  للتعامات  العليا 
الربامج  وتقومي  ومراجعة  املعلومات، 
والإلكرونية  املعلوماتية  واخل��دم��ات 
احل����ك����وم����ي����ة، واق����������راح م�������س���روع���ات 
الرقمي  ب��ال��ت��ح��ول  املتعلقة  الأن��ظ��م��ة 

ورفعها ح�سب الإجراءات املتبعة.
من جهته قدم فريق »َي�ّسر« نبذة 
يف  املوؤ�س�سية  البنية  دور  عن  تعريفية 
ت�����س��ري��ع ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات ال��رق��م��ي��ة، 
واإع������������داد م����ق����رح����ات ل��ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف 
وق����ت ق�����س��ر، وال���ع���م���ل ع��ل��ى حتقيق 
املنظومة  اأ�سول  من  املثلى  ال�ستفادة 
عن  امل�ساريع  تكرار  وت��ف��ادي  الرقمية، 
الأم��ث��ل للمن�سات  ال���س��ت��خ��دام  ط��ري��ق 
واخلدمات امل�سركة، مما يقلل العبء 
املايل على ميزانية اجلامعة، بالإ�سافة 
اإلى عر�ص املرحلة الأولى من م�سروع 
م��ك��ت��ب ال��ب��ن��ي��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

باجلامعة.
ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع وج���ه مدير 
اجلامعة �سكره لأع�ساء فريق برنامج 
����ر« وال���ق���ائ���م���ن ع���ل���ي���ه، م�����س��ي��ًدا  »َي���������سّ
التعامات  ال��ربن��ام��ج يف حت��ول  ب���دور 
الإل�����ك�����رون�����ي�����ة احل����ك����وم����ي����ة، وذل�����ك 
مل����ا ي���ق���دم���ه م����ن م��ف��اه��ي��م ح�����ول ت��ل��ك 
الفريق  دور  على  وم��وؤك��دا  التعامات، 
ال����س���ت�������س���اري وج����ه����وده يف ال���ت���ع���اون 
ال��رق��م��ي والبنية  ال��ت��ح��ول  م��ع وح����دة 

املوؤ�س�سية باجلامعة.

مدير الجامعة يترأس اجتماع مناقشة سياسات
َِّالبنية المؤسسية مع وفد برنامج »يسر«
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أخبار الجامعة

الحسون يسّلم كأس 
الجامعة لمالك الجواد 

الفائز في سباق الفروسية
سعيد العمري

نيابة عن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، �سّلم �سعادة 
وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور حممد بن علي احل�سون، كاأ�ص اجلامعة يف �سباق اخليل 
الفائز  »النفور«  ال�سيف، مالك ومدرب اجلواد  الأربعن للمو�سم 1440/1439 لعبداهلل 
ب�سوط اجلامعة، والعائدة ملكيته لإ�سطبل نواف بن عبداهلل ال�سيف، وذلك يف ال�سوط 
الثامن املخ�س�ص للمناف�سة على كاأ�ص اجلامعة، مبيدان الفرو�سية باجلنادرية يف مدينة 

الريا�ص، يف حفل ال�سباق املقام ع�سر ال�سبت 22 ربيع الآخر 1440.
وفاز بكاأ�ص اجلامعة اجلواد »النفور« )اخليال األن جار�سيا(، وحقق اجلواد الفوز يف 
دقيقة و�ست وثاثن ثانية يف �سباق ال� 1600 مر للجياد املحلية مفتوح الدرجات، ومت 
ت�سليم الكاأ�ص بح�سور مدير عام نادي الفرو�سية الأ�ستاذ عادل بن عبداهلل املزروع، وعدد 

من عمداء كليات وعمادات اجلامعة.

في مجال التقنيات المساعدة بمرض الشيخوخة
طالب بالجامعة يفوز بالمركز األول

في هاكاثون االبتكار الصحي
سعيد العمري

ال�سيدلة  كلية  م��ن  ال�����س��ه��راين  �سعيد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  اأ���س��رف  ال��ط��ال��ب  ح�سل 
امل�ساعدة يف مر�ص ال�سيخوخة  باجلامعة، على املركز الأول يف جمال التقنيات 
نحو  وال��ذي حظي مب�ساركة  ال�سحي،  البتكار  هاكاثون  امل�ساعدة يف  والأجهزة 
ال�سمو  �ساحب  بح�سور  الريا�ص،  مدينة  يف  فعالياته  واأقيمت  مت�سابق،   1000
عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�ص  حممد،  ب��ن  �سعود  ب��ن  تركي  ال��دك��ت��ور  الأم���ر 
للعلوم والتقنية، ومعايل وزير ال�سحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك 

يف مركز املوؤمترات بجامعة الأمرة نورة.
وهو   LyxAR با�سم  تطبيق  ت�سميم  من  عمله  وفريق  ال�سهراين  ومتكن 
وت��دري��ب وتطوير  ن��وع��ه لفح�ص  م��ن  الأول  وي��ع��د  ���س��ام��ل،  ع��ن تطبيق  ع��ب��ارة 
لكت�سافها   Dyslexia القراءة«  ع�سر  »متازمة  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص 
والتغلب عليها مبكرا،  ابتداء من �سن الطفولة، ومرورا مبختلف مراحل العمر. 
خالها  وم��ن  والكبار،  ال�سغار  جت��ذب  لعبة  �سيغة  على  ياأتي  والتطبيق 
وج��ود  اح��ت��م��ال��ي��ة  ن�سبة  تظهر  طبية  اأ���س�����ص  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال�سخ�ص  فح�ص  ي��ت��م 
متازمة ع�سر القراءة  لدى امل�ستخدم من عدمه، ويف حال وجود ن�سبة عالية 

للم�ستخدم عدة مراكز  يوفر  التطبيق  فاإن  القراءة؛  من خطر متازمة ع�سر 
متخ�س�سة لعاج متازمة ع�سر القراءة، واإمكانية التوا�سل املبا�سر مع الأطباء 
التي  الأف��ك��ار  العديد من  التطبيق  ويوفر  امل�سكلة،  ه��ذه  ع��اج  املتخ�س�سن يف 

ت�ساعد على التغلب وحل متازمة ع�سر القراءة. 
وبارك عميد كلية ال�سيدلة الدكتور عبدالرحمن ال�سيعري للطالب 
التقنيات  جم��ال  يف  الأول   امل��رك��ز  على  ح�سوله  اأن  اإل��ى  لفتا  ال�سهراين، 
البتكار  هاكاثون  يف  امل�ساعدة  والأج��ه��زة  ال�سيخوخة  مر�ص  يف  امل�ساعدة 
به ط��اب جامعة  يتمتع  ما  يوؤكد  املت�سابقن  ع��دد كبر من  ال�سحي بن 
امللك خالد من متيز ومهارات، وم�سيًدا بدعم معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي وحر�سه على توفر البيئة الأكادميية 

الداعمة للتفوق والتميز والإبداع.
هذا، وتعد فعاليات »هاكاثون البتكار ال�سحي« )الربجمان(، الأكرب عامليا 
يف جمال البتكار ال�سحي، وقد نظمت الفعاليات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية ممثلة من برنامج »بادر« حلا�سنات وم�سرعات التقنية، وبالتعاون مع 
معهد ما�سا�سو�ست�ص للتقنية، وذلك بهدف ن�سر ثقافة البتكار والإبداع يف جمال 

ال�سحة الرقمية، وحت�سن اخلدمات الطبية

تعيين الدفعة الرابعة
من معيدي ومعيدات الجامعة 

على درجة »محاضر«
سعيد العمري

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اعتمد 
ف���ال���ح ب����ن رج������اء اهلل ال�����س��ل��م��ي ق������رار جم��ل�����ص 
اجلامعة املت�سمن تعين عدد اآخر من املعيدين 
عليهم  انطبقت  مم��ن  اجل��ام��ع��ة،  يف  وامل��ع��ي��دات 
�سروط التعيني على رتبة  »حما�سر«، واملتمثلة 
البدء يف  املاج�ستر مع  يف احل�سول على درجة 

مرحلة الدكتوراه.
للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  �سعادة  واأو���س��ح 
اجلامعة  جمل�ص  اأم��ن  العلمي  والبحث  العليا 
الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن عبدالرحمن العمري 
للعام  الرابعة  الدفعة  متثل  املجموعة  ه��ذه  اأن 
اجلامعي احلايل، وهّناأ الدكتور العمري جميع 
من مت تعيينهم �سمن الدفعة الرابعة، داعيا بقية املعيدين واملعيدات يف اجلامعة احلا�سلن 
ا�ستكمال  �سرعة  اإل��ى  »حما�سر«  رتبة  على  تعيينهم  يف  وال��راغ��ب��ن  املاج�ستر  درج��ة  على 
متطلبات التعيني وفق ال�سروط املقرة من جمل�س اجلامعة والتي مت تعميمها على جميع 

كليات اجلامعة.
واأ�ساف العمري اأن اجلامعة بتوجيه من معايل املدير الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل ال�سلمي حتر�ص على حتفيز ودعم من�سوبيها اأكادمييا ووظيفيا مبا ي�ساعد على تهيئة 

البيئة املحفزة على العمل والعطاء والإبداع.

حملة بالجامعة
لدعم األسر المحتاجة

ساره القحطاني

املاب�ص  جمع  يف  متثلت  تطوعية  حملة  باجلامعة  والت�سال  الإع��ام  ق�سم  نظم 
باأبها، وذلك �سمن دور  ال�ستوية لدعم الأ�سر املحتاجة بالتعاون مع جمعية الرب 
وجهود اأق�سام اجلامعة يف ال�سراكة املجتمعية مع موؤ�س�سات املجتمع املختلفة، ون�سر 
الوعى بثقافة امل�ساركة الجتماعية، وغر�ص مبادئ املواطنة وامل�سوؤولية املجتمعية 

لدى طاب وطالبات اجلامعة.
واأو���س��ح��ت امل�����س��رف��ة ع��ل��ى احل��م��ل��ة وامل�����س��رف��ة ع��ل��ى ق�سم الإع����ام والت�����س��ال 
اإلى جمع تربعات متنوعة وفق  اأن احلملة تهدف  نورة عامر  الأ�ستاذة  باجلامعة 
ماب�ص  اأو  لا�ستعمال  و�ساحلة  م�ستعملة  �ستوية  ماب�ص  ت�سمل  منظمة  اآلية 
اأن احلملة حظيت بتفاعل كبر، وتعاون من  اإلى  جديدة لاأ�سر املحتاجة، لفتة 
بلغ عدد  التربعات على مدى يومن، فيما  ا�ستقبال  املختلفة، ومت  فئات املجتمع 

القطع التي مت التربع بها ما يقارب 1500 قطعة.
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أخبار الجامعة

توقيع مذكرة تفاهم
مع هيئة تقويم التعليم والتدريب

سعيد العمري

وقعت اجلامعة، مذكرة تفاهم مع هيئة 
تقومي التعليم والتدريب، وذلك يف مقر 
م��ذك��رة  وتت�سمن  ال��ري��ا���ص،  يف  الهيئة 
التفاهم التعاون بن اجلهتن ملدة ثاث 

�سنوات يف عدد من املجالت.
وق���د وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ���س��م��و رئي�ص 
الدكتور  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة 
في�سل اآل �سعود، ومعايل مدير اجلامعة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ف��ال��ح ب���ن رج����اء اهلل 
وكيل  التفاقية  توقيع  وح�سر  ال�سلمي، 
اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 
الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن دعجم، ووكيل 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�����ودة ال��دك��ت��ور 

مرزن ال�سهراين.
الدعم  تقدمي  التفاقية  وتت�سمن   
يتعلق  فيما  وال��ت��دري��ب  وامل�����س��ورة  الفني 
ال�سعودي  الإط���ار  يف  الت�سجيل  بعمليات 
ل��ل��م��وؤه��ات »���س��ق��ف«، وت��ق��دمي ال����دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة مل��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة، وق��ي��ام 
بتقومي  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة 
للح�سول  وب���راجم���ه���ا؛  اجل��ام��ع��ة  اأداء 
ع��ل��ى الع��ت��م��اد امل��وؤ���س�����س��ي وال���رباجم���ي، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى امل��راج��ع��ة ال��دوري��ة لأداء 
اجلامعة وبراجمها املعتمدة خال فرة 
اعتمادها، وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية 

للجامعة لتطوير براجمها الأكادميية.

وقبل مرا�سم التوقيع ا�ستقبل �سمو 
والتدريب  التعليم  ت��ق��ومي  هيئة  رئي�ص 
مدير  معايل  �سعود  اآل  في�سل  الدكتور 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء 
اهلل ال�����س��ل��م��ي، وج����رى خ���ال الج��ت��م��اع 
ب��ح��ث ت��ع��زي��ز اأط�����ر ال���ت���ع���اون ب���ن هيئة 
واجل��ام��ع��ة،  وال��ت��دري��ب  التعليم  ت��ق��ومي 
ث����م ا����س���ت���م���ع وف������د اجل����ام����ع����ة يف ق��اع��ة 
الجتماعات الرئي�سة بالهيئة اإلى عر�ص 
عن الإطار ال�سعودي للموؤهات »�سقف«، 
قدمه املدير التنفيذي لاإطار ال�سعودي 

للموؤهات الدكتورة خلود الأ�سقر.
واأك������د م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة اأن 
ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة ت����اأت����ي يف ����س���ي���اق دع���م 
التكاملي  ل��ل��دور  وا���س��ت�����س��ع��اره��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
وتطلعات  روؤى  حتقيق  يف  اجلهتن  بن 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية والنمو بالوطن واملواطن. 
 واأو���س��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير 
واجل����ودة ال��دك��ت��ور م���رزن ال�����س��ه��راين اأن 
تفعيل هذا النوع من ال�سراكات والإفادة 
يف  ك��ب��رة  ب��درج��ة  �سي�سهم  نتائجها  م��ن 
حتقيق روؤية اجلامعة ور�سالتها واأهدافها 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ة، م�������س���را اإل������ى وج����ود 
وال��ت��وا���س��ل  التن�سيق  م��ن  ع���ال  م�ستوى 
وال��ت��ك��ام��ل ب��ن اجل��ام��ع��ة وال��ه��ي��ئ��ة على 
الوطنية  الأه����داف  يحقق  ال���ذي  النحو 
ال���ع���ل���ي���ا، ك���م���ا رف�����ع ال�������س���ه���راين ���س��ك��ره 

ما  على  اجلامعة  مدير  ملعايل  وتقديره 
ح��ظ��ي��ت ب��ه اأع���م���ال وت��ط��ب��ي��ق��ات وب��رام��ج 
ورعاية  متابعة  من  اجلامعة  يف  اجل��ودة 

واهتمام.
وي����اأت����ي ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ال��ت��ف��اه��م 
التعليم  تقومي  هيئة  ك��ون  من  انطاقا 
وال��ت��دري��ب امل��رج��ع ال��وط��ن��ي يف التقومي 
التعليم  جم��الت  يف  والعتماد  والقيا�ص 
وال����ت����دري����ب، وب����ن����اء م���ع���اي���ر امل���ن���اه���ج، 
واإجراء الختبارات، والتقومي والعتماد 
املوؤ�س�سي والرباجمي، وت�سجيل املوؤهات 
ال�سهادات  واإ�سدار  لها،  املانحة  واجلهات 
وال����رخ���������ص امل���ه���ن���ي���ة، وع����ل����ى اجل���ان���ب 
الآخ����ر؛ ل��ك��ون جامعة امل��ل��ك خ��ال��د جهة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت�����س��ع��ى اإل�����ى ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ر 
الإطار  والت�سجيل يف  والعتماد،  اجلودة 
ال�����س��ع��ودي ل���ل���م���وؤه���ات، مب���ا ي�����س��ه��م يف 
�سبل  تفعيل  يف  اجل��ه��ت��ن  ب��ن  ال��ت��ع��اون 
حتقيق تطلعات القيادة الر�سيدة، وتنمية 
امل��واط��ن وامل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي، وحتقيق 
روؤي������ة ال���وط���ن ل��ل��و���س��ول اإل�����ى جمتمع 

معريف وعلمي منتج.
ال���������س����ع����ودي  الإط�������������ار  اأن  ي�����ذك�����ر 
ل��ل��م��وؤه��ات »���س��ق��ف« ي��ت�����س��ق م���ع الأط���ر 
ال���دول���ي���ة ل��ل��م��وؤه��ات، ومت ب���ن���اوؤه وف��ق 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات وال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة، 
التعليم  ت��ق��ومي  هيئة  م��ن  حر�سا  وج���اء 
ُي���ع���ّرف بجميع  ن��ظ��ام��ا  ي�����س��ب��ح  اأن  ع��ل��ى 

موؤهات التعليم والتدريب على امل�ستوى 
ال���وط���ن���ي، وي����ع����زز ال���ت���ق���دم والن���ت���ق���ال 
التعليم  وم���راح���ل  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  ب���ن 
وال��ت��دري��ب، وم��ن خ��ال ه��ذا الإط����ار مت 
حتديد معاير موحدة للت�سجيل �سمن 
منظومة الإطار مبا ي�سهم يف رفع جودة 
امل��م��ل��ك��ة، وحتقيق  امل��ق��دم��ة يف  امل���وؤه���ات 
 ،2030 اململكة  ل��روؤي��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  الآث����ار 
وم���ن���ه���ا: حت�����س��ن خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م، 
وامل�����واءم�����ة ب��ي��ن��ه��ا وب����ن ����س���وق ال��ع��م��ل، 
�سوق  لدخول  ال�سباب  جاهزية  وحت�سن 
متكاملة،  تعليمية  رح��ل��ة  وب��ن��اء  ال��ع��م��ل، 

وتعزيز ثقافة البتكار وريادة الأعمال.
واإجمال، ميكن حتديد اأبرز اأهداف 
الإط�����ار ال�����س��ع��ودي ل��ل��م��وؤه��ات »���س��ق��ف« 
امل��وؤه��ات  ت�سميم  عمليات  ت��وح��ي��د  يف: 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���دري���ب���ي���ة وت��ط��وي��ره��ا، 
ملخرجات  واأو���س��اف  م�ستويات  وحت��دي��د 
ال��ت��ع��ل��م م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 
وال���ك���ف���اءات، وحت���دي���د م��ع��اي��ر م��وح��دة 
امل���ان���ح���ة  اجل�����ه�����ات  واإدراج  ل��ت�����س��ج��ي��ل 
وت�سكن  ت�سجيل  ومعاير  ل��ل��م��وؤه��ات، 
باملوؤهات وطنيا  امل��وؤه��ات، والع��راف 
بن  والنتقال  التقدم  وجت�سر  ودول��ي��ا، 
والتوظيف،  والتدريب  التعليم  م�سارات 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى رب����ط وم����واءم����ة اأن�����واع 
املوؤهات التعليمية والتدريبية يف اململكة 

ل�سمان تنا�سقها.

الملتقى الرابع للغة اإلنجليزية
بالبرامج المشتركة وكلية 

اللغات والترجمة
اأقامت الربام���ج امل�سركة وكلية اللغات والرجمة بالتعاون مع �سركة 
اخللي���ج للتدري���ب والتعليم امللتق���ى الرابع للغ���ة الإجنليزي���ة، موؤخرا، 
عل���ى م�سرح امل�ست�سفى ال�سع���ودي الأملاين، بت�سريف من �سعادة م�ست�سار 
مع���ايل مدي���ر اجلامعة الدكتور �سلطان العري�س���ي، و�سعادة عميد كلية 

اللغات والرجمة. 
 Oxford University وت�سم���ن امللتقى ور�سة عم���ل تدريبيه قدمته���ا
Press، و�ست���ة اوراق عم���ل قدمها جمموعة م���ن من�سوبي الربامج امل�سركة 
ومن�سوب���ي كلي���ة اللغ���ات والرجمة، تركزت حماورها عل���ى الطرق احلديثة 
يف تدري����ص اللغ���ة الجنليزية، وكيفية رفع م�ست���وى الطلبة يف مهارات اللغة 

الإجنليزية وحت�سن املخرجات التعليمية لهم.
وق���دم �سع���ادة م�ست�س���ار مع���ايل مدي���ر اجلامع���ه �سك���ره للقائم���ن على 
امللتقى وتف�سل �سعادة عميد اللغات والرجمة بتقدمي ال�سهادات التقديرية 
للم�سارك���ن يف امللتق���ى واأثنى عل���ى اأهمية اإنعقاد مثل ه���ذه الفعاليات والتي 

ت�سهم يف تبادل اخلربات بن املدر�سن وتنمي املخرجات التعليمية. 
و�سك���ر الدكتور موف���ق املومني، مدير م�سروع �سرك���ة اخلليج للتدريب 
والتعلي���م امل�سغل���ة ملق���ررات الربام���ج امل�سركة بجامعة املل���ك خالد احل�سور 

وامل�ساركن على هذا امللتقى املتميز.

أستاذ بالجامعة يحصد
جائزة يوم البحث العلمي

البحريني في المجال الطبي
ساره القحطاني

ح�سل الأ�ستاذ امل�سارك يف تخ�س�ص طب املخ والأع�ساب وال�سكتة الدماغية 
ع��ادل  ال��دك��ت��ور  الدماغية،  لل�سكتة  ال�سعودية  اجلمعية  رئي�ص  باجلامعة 
البحريني  العلمي  البحث  ي��وم  جوائز  من  متقدمة  جائزة  على  ال��ه��زاين، 
امللكي  الديوان  وزير  برعاية  البحرين،  التي نظمتها موؤخرا مملكة   ،2018
ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة، وبح�سور رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة 
امل�سوؤولن  كبار  من  وع��دد  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  ال�سيخ 
الإيرلندية  واجلامعة  اجلامعي  حمد  امللك  وم�ست�سفى  ال�سحة  وزارة  يف 
البحث  جائزة  عليها  ن��ال  التي  الدرا�سة  اأن  ال��ه��زاين  واأو���س��ح  للجراحن. 
MDR وتاأثرها  العلمي تتناول تاأثري الأمناط اجلينية املختلفة جلني 
مر�سى  عند  ل��ه  وال�ستجابة  الفينيتيوين،  عقار  وح��رك��ة  خ�سائ�ص  على 

ال�سرع باململكة العربية ال�سعودية.
متت الدرا�سة على عينة �سملت نحو 90 مري�سا من خمتلف الأعمار، 
واأجريت على جمموعتن: م�ستجيبة وغر م�ستجيبة، على مدى عام، ومت 
MDR1 يف  الأ�سكال اجلينية جلن  تعدد  تقييم  ثم  DNA، ومن  ال���  عزل 

.PCT RFL با�ستخدام C3435T موقع
c3435T جلن  م��وق��ع  ال��وراث��ي��ة يف  الأ���س��ك��ال  وتباينت  ت��ع��ددت  وق��د 
خ�سائ�ص  يف  خمتلفة  ت��غ��رات  ُوج����دت  ك��م��ا  امل��ج��م��وع��ت��ن،  ب��ن    MRD1

وحركية العاج؛ مما يوؤثر على ال�ستجابة للعاج.
وذكر الهزاين اأن النتائج اأ�سارت اإلى اأنه بالفعل تتعدد الأ�سكال الوراثية 
وال�ستجابة  الدوائية  التغرات  يحدد  وه��ذا  للجن،   C343ST موقع  يف 
لعقار الفينيتيوين، مبيًنا اأنه �سي�ستمر يف درا�سته يف الأيام املقبلة للو�سول 
اإلى مزيد من النتائج العلمية. واأو�ست الدرا�سة باحلاجة اإلى اإجراء درا�سة 
الوراثية،  الأ�سكال  تعدد  انت�سار  ملعرفة  اأكرب، ومن مناطق خمتلفة؛  لعّينة 

واأي�سا ملزيد من تو�سيح تاأثر ذلك على حركية العاج.
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أخبار الجامعة

الجامعة تشارك في مؤتمر تقويم التعليم 
KKUx بتجربة منصة

سعيد العمري

�ساركت اجلامعة ممثلة بعمادة التعلم 
الإلكروين يف املوؤمتر الدويل لتقومي 
ال��ري��ا���ص  يف  املنعقد   ،2018 التعليم 
تنميتها  امل�ستقبل..  »م��ه��ارات  بعنوان 
وت��ق��ومي��ه��ا«، وامل���ق���ام ب��رع��اي��ة كرمية 
ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  مقام  من 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
حفظه اهلل، وبتنظيم من هيئة تقومي 
خال  من  وذل��ك  والتدريب،  التعليم 
اجل��ام��ع��ة يف من�سة  ت��ق��دمي جت��رب��ة 
على  قائمة  املن�سة  اإن  حيث   KKUx

مهارات وظائف امل�ستقبل.
مدير  معايل  املوؤمتر  ح�سر  وق��د 
اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح بن 
اجلامعة  ووك��ي��ل  ال�سلمي،  اهلل  رج���اء 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال���دك���ت���ور م���رزن 
ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ي��د  واأدار  ال�������س���ه���راين، 
الأك��������ادمي��������ي واجل������������ودة ب���اجل���ام���ع���ة 
ور�سة  الهاجري  عبدالعزيز  الدكتور 
املوؤ�س�سات  يف  الفعالة  »ال��ق��ي��ادة  عمل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة«، ك��م��ا ق���دم ع��م��ي��د ع��م��ادة 

ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين وامل�������س���رف على 
ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة  الت�سميم  م��رك��ز 
ف��ه��د ب���ن ع���ب���داهلل الأح����م����ري ع��ر���س��ا 
ا�ستعر�ص   KKUx من�سة  ع��ن  كاما 
ف��ي��ه م�����س��اه��م��ة اجل��ام��ع��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
خ��ال  م��ن  امل�ستقبل  م���ه���ارات  تنمية 
املن�سة، وذلك بتقدمي مقررات مهارية 
ج��ودة  ذي  نوعي  اإل��ك��روين  مبحتوى 
الأح��م��ري يف  الدكتور  واأو���س��ح  عالية، 
من  ع��م��ل��ه��ا  ك��ي��ف��ي��ة  للمن�سة  ع��ر���س��ه 
خال هدفها الرئي�سي يف �سد الفجوة 
ب����ن خم����رج����ات ال��ت��ع��ل��ي��م وم����ه����ارات 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، واخ��ت��ت��م ال��ع��ر���ص ب��ت��اأك��ي��د 
اأن ال��ره��ان على امل��ه��ارات، وه��ي �ساح 
امل�ستقبل، وقد حظي العر�ص بح�سور 

ومتابعة جيدين. 
تعد   KKUx من�سة  اأن  ي��ذك��ر 
امل����ب����ادرة الأول�������ى م���ن ن��وع��ه��ا على 
حيث  من  اململكة  جامعات  م�ستوى 
امل�ستقبل«،  »م��ه��ارات  على   تركيزها 
KKUx ا�ستفاد منها  اأن من�سة  كما 
خ���ال ال��ف��رة امل��ا���س��ي��ة ح����وايل 20 

األف متعلم.

»المواطنة الرقمية« ملتقى لألمن الفكري بالجامعة
سعيد العمري

التوعية  وح���دة  يف  ممثلة  اجلامعة  تنظم 
لاأمن  الأول  امللتقى  باجلامعة،  الفكرية 
الفكري »املواطنة الرقمية«، خال الفرة 

15- 16 جمادى الأولى.
واأو�������س������ح م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
اجلامعة  اهتمام  �سياق  يف  ياأتي  امللتقى  اأن 
مبختلف الق�سايا واجلوانب العلمية، ويف 
الأهمية،  ذات  الوطنية  الق�سايا  مقدمتها 

كمو�سوعات التنمية، والأمن الفكري.
اإل���ى اأن امل��ل��ت��ق��ى ي�����س��ارك فيه  واأ����س���ار 
بالأمن  واملهتمن  املتخ�س�سن  من  نخبة 
ال��ف��ك��ري وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 
بالإ�سافة اإلى عدد من الطاب والطالبات 
من خمتلف اجلامعات، واأعرب عن اأمله يف 
اأن يحقق امللتقى الأهداف املرجوة والنتائج 

املاأمولة التي ت�سب يف م�سلحة الوطن.

واأك�������د 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، رئ��ي�����ص اللجنة 
التنظيمية للملتقى الأ�ستاذ الدكتور �سعد 
ياأتي  امللتقى  اأن  العمري  عبدالرحمن  بن 
اإدراكا من اجلامعة لأهمية الأمن الفكري، 
لف��ت��ا اإل����ى اأن����ه ي��ه��دف اإل����ى رف���ع م�ستوى 
ال��وع��ي ال��ف��ك��ري ل���دى ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات 
التوا�سل  و�سائل  على  الركيز  خال  من 
اأه��م مامح  اأ�سحت من  التي  الجتماعي 
العاملة  ال��ل��ج��ان  اأن  اإل���ى  م�����س��ًرا  الع�سر، 

اأكملت ا�ستعدادها لنعقاد امللتقى.
وح��دة  على  امل�سرف  اأب���ان  جانبه  م��ن 
التوعية الفكرية باجلامعة ورئي�ص اللجنة 
يحيى  الدكتور  الأ�ستاذ  للملتقى  العلمية 
يت�سمن  امللتقى  اأن  ال��ب��ك��ري  ع��ب��داهلل  ب��ن 
عدة حماور ت�سمل: واقع و�سائل التوا�سل 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  الجتماعي 
ودور و�سائل التوا�سل الجتماعي يف تعزيز 
الأم����ن ال��ف��ك��ري، ودور و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

الج��ت��م��اع��ي يف ت��ه��دي��د الأم�����ن ال��ف��ك��ري، 
خال  من  الوطني  النتماء  تعزيز  و�ُسُبل 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.
امل���ل���ت���ق���ى  اأن  ال����ب����ك����ري  واأ��������س�������اف 
وي�سهد  امل��ه��ت��م��ن  م��ن  نخبة  ي�ست�سيف 
ج���ل�������س���ات ل���ي���وم���ن ل���ل���ط���اب ب��امل��دي��ن��ة 
للطالبات   واحد  ليوم  وكذلك  اجلامعية، 
مب�سرح كلية العلوم مبجمع كليات البنات 
بطريق امل��ل��ك ع��ب��داهلل، م�����س��ًرا اإل���ى اأن��ه 
�سيقام م�سابقة لاأوراق العلمية املتميزة، 
وم�سابقة لأف�سل مقطع يوتيوب توعوي 
يف ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
الجتماعي، واأف�سل مقطع �سناب توعوي 
يف ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
واأف�����س��ل م��و���س��ن جرافيك  الج��ت��م��اع��ي، 
ت���وع���وي يف ت��ر���س��ي��د ا����س���ت���خ���دام و���س��ائ��ل 
�سيناريو  واأف�سل  الجتماعي،  التوا�سل 
مت��ث��ي��ل��ي يف ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل 

التوا�سل الجتماعي .
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مبتعث من الجامعة يحقق إنجازا علميا
سعيد العمري

 كرمت اجلامعة امللكية يف ملبورن املبتعث من اجلامعة )ق�سم هند�سة 
�سري  عبدالرحمن  علي  الآيل(،  احلا�سب  علوم  بكلية  الآيل  احلا�سب 
باجلامعة؛  والباحثن  الأكادميين  كبار  من  نخبة  بح�سور  ال�سهري، 
وذلك حل�سوله على ع�سوية املفتاح الذهبي لل�سرف العاملي؛ نظر تفوقه 
ومتيزه الأكادميي يف درا�سته مبرحلة املاج�ستر، وح�سوله على معدل 
تراكمي مرتفع، ولبحثه العلمي املتميز يف �سناعة اأجهزة مرنة بتقنية 
اإلى  الإلكرونية  القطع  يحول  اأن  خالها  من  ا�ستطاع  والتي  النانو، 

.Flexible Platforms  »ثنائية الأبعاد و�سناعة »اأجهزة مرنة وفعالة
اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  وه��ّن��اأ 
ال�سلمي املبتعث ال�سهري، موؤكًدا اأن اجلامعة تفخر بتميزه ومتيز جميع 
مبتعثي اجلامعة ومبتعثي الوطن الذين يحققون متيزا يليق باحل�سور 
اأ�ساد  كما  العاملية،  العلمية  املحافل  يف  اململكة  ت�ستحقه  ال��ذي  العلمي 
الدكتور �سعد  الأ�ستاذ  العلمي  العليا والبحث  وكيل اجلامعة للدرا�سات 

العمري مبا حققه املبتعث علي ال�سهري، م�سرا اإلى اأن التميز والتفوق 
واأ�ساف  الوطن،  اأبناء  املبتعثني من  رائ��ع ملنجزات  اأمن��وذج  ال��ذي حققه 
ابتعاث  على  مديرها  معايل  ومتابعة  بتوجيهات  حر�ست  اجلامعة  اأن 

من�سوبيها اإلى اأعلى اجلامعات العاملية م�ستوى وت�سنيًفا.
ق��روي  اآل  علي  ال��دك��ت��ور  الآيل  احلا�سب  علوم  كلية  عميد  ون��وه 
العمري  اأحمد  الدكتور  البتعاث باجلامعة  اإدارة  العام على  وامل�سرف 
بتميز وتفوق املبتعث علي ال�سهري، موؤكدين اأن ما حققه من اإجناز 
التميز  درج��ات  اأعلى  حتقيق  اإل��ى  ال�سعودي  املبتعث  �سعي  على  دليل 
ب�سكل خا�ص،  الوطن واجلامعة  اإيجابي على  انعكا�ص  لذلك من  مبا 
معربين عن اعتزازهما وتهنئتهما للمبتعث ال�سهري على هذا الإجناز 

العلمي الفريد.
اأن جمعية املفتاح الذهبي لل�سرف العاملي تاأ�س�ست عام 1977  يذكر 
الأكادميية  الإجن����ازات  اأه��م  م��ن  ع�سويتها  وتعد  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 
لنخبة  املتميز  الأكادميي  التح�سيل  ورعاية  وت�سجيع  لتكرمي  العاملية؛ 

من طاب اجلامعات املتميزين على م�ستوى العامل.

محافظ الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة يكرم الجامعة 
 

سعيد العمري

املهند�ص  »م��ن�����س��اآت«  واملتو�سطة  ال�سغرة  للمن�ساآت  العامة  الهيئة  حم��اف��ظ  ك���ّرم 
�سالح بن اإبراهيم الر�سيد، يف الريا�ص مبقر »من�ساآت«، جامعة امللك خالد، ممثلة 
يف عمادة التعلم الإلكروين؛ نظر جناحها وتعاونها يف تنفيذ الربامج التدريبية 
الإلكرونية، على من�سة KKUx ، والتي تخدم وتدعم املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة، 
ورواد الأعمال يف اململكة، وقد ت�سلم التكرمي نيابة عن معايل مدير اجلامعة، عميد 

التعلم الإلكروين الدكتور فهد بن عبداهلل الأحمري.
امل�ستمر  وت��ع��اون��ه��ا  امل��ل��ك خ��ال��د؛ جل��ه��وده��ا  »م��ن�����س��اآت« جامعة  و�سكر حم��اف��ظ 
التفاهم  اإط��ار مذكرة  يف  واجلامعة  الهيئة  بن  التعاون  هذا  كان  الهيئة، حيث  مع 
واإن��ت��اج  واإع���داد  اإل��ى تطوير  وال��ت��ي تهدف  املا�سي،  ال��ع��ام  ب��ن اجلهتن  التي وقعت 
ال�سغرة  املن�ساآت  الأع��م��ال، ودع��م  ري��ادة  الإلكرونية، يف جم��الت  التدريبية  امل��واد 
املتخ�س�سة  التدريبية  امل��واد  ن�سر  KKUx يف  وال�ستفادة من من�سة  واملتو�سطة، 

يف ريادة الأعمال. 
ولحقا ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة يف مكتبه، فريق عمادة التعلم الإلكروين، 

و�سكر معاليه فريق العمل، واأكد اأهمية ال�ستمرار يف بذل املزيد من اجلهود.

عمادة البحث العلمي 
بالجامعة تدرب أكثر من 

1300 باحث وباحثة 
ساره القحطاني

باجلامعة  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��م��ادة  ن��ف��ذت   
ثمانية   الأول،  ال��درا���س��ي  ال��ف�����س��ل  خ���ال 
ب���رام���ج ت��خ�����س�����س��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة يف جم��ال 
ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي وت�����ط�����وي�����ره، ���س��م��ل��ت 
ودورات  تعريفية، وور�ص عمل،  حما�سرات 
ت��دري��ب��ي��ة، ا���س��ت��ف��اد م��ن��ه��ا  اأك���رث م��ن 1200 
ب��اح��ث وب��اح��ث��ة م��ن داخ����ل اجل��ام��ع��ة، وم��ا 
والباحثات  الباحثن  م��ن   100 على  ي��زي��د 

من خارج اجلامعة.
العلمي  البحث  عمادة  عميد  واأو���س��ح 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ح���ام���د ب���ن جم���دوع 
ال��ق��رين اأن ه���ذه ال���ربام���ج ت��اأت��ي يف اإط���ار 
لتنمية  ال���ع���م���ادة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ود 
التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء  م��ه��ارات  وتطوير 
البحث  جمال  يف  العليا  الدرا�سات  وطاب 
ال��ع��ل��م��ي ال���ر����س���ن، وحت��ق��ي��ق��ا ل��ر���س��ال��ت��ه��ا، 
ومبتابعة وتوجيهات معايل مدير اجلامعة 
العليا  ل��ل��درا���س��ات  اجلامعة  وك��ي��ل  و���س��ع��ادة 

والبحث العلمي.
وت�����س��م��ن��ت ال�����ربام�����ج حم��ا���س��رت��ن 
ت��ع��ري��ف��ي��ت��ن مب�����ب�����ادرات م���ك���ت���ب ال��ب��ح��ث 
الأول��ى  ال��ع��ايل،  التعليم  ب���وزارة  والتطوير 
ل��ل��م��ب��ادرات يف جم����ال ال��ع��ل��وم الأ���س��ا���س��ي��ة 
للمبادرات  والثانية  وال�سحية،  والهند�سية 
بالإ�سافة  الجتماعية،  البحوث  جمال  يف 
اإل���ى ن���دوة ع��رف��ت ب��ال��ربام��ج ال��ت��ي تقدمها 

وت�سجيع  لتحفيز  العلمي،  البحث  ع��م��ادة 
الباحثن، وتت�سمن دعم امل�ساريع البحثية 
ال�����س��ن��وي��ة، ودع�����م امل���ج���م���وع���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
بنوعيها الكبرة وال�سغرة، ودعم الأبحاث 
غر املمولة، وكذلك دعم طاب الدرا�سات 
التاأليف  دع��م  وبرنامج  واملبتعثن،  العليا 

والرجمة.
وق�����دم اأي�������س���ا خ����ال ه����ذه ال���ربام���ج 
خ��ط��ة ل��ت��دري��ب ال��ب��اح��ث��ن ع��ل��ى دورات يف 
الإلكرونية  الباحث  ه��وي��ة  اإن�����س��اء  كيفية 
  Scopus  - ع��ل��ى م��واق��ع م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا: 
 Google Scholar - Research gate –
 Academia  ORCID - Researcher
ت��دري��ب��ي��ة على  دورة  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة   -  ID
مهارات ا�ستخدام املكتبة ال�سعودية الرقمية 

والدخول اإلى قواعد البيانات املختلفة.
كما خ�س�ست العمادة �سمن الربامج 
املل�سقات  اإع�����داد  اأ���س�����ص  يف  دورة  امل��ق��دم��ة 
بكليات  التدري�ص  هيئة  لأع�����س��اء  العلمية 
تدريبيتن  دورت��ن  تقدمي  كما مت  البنات، 
البحثية،  ال���س��ت��ب��ان��ات  اإع�����داد  م���ه���ارات  يف 
وم����ه����ارات ال��ت��ح��ل��ي��ل الإح�������س���ائ���ي ل��ن��ت��ائ��ج 
كيفية  يف  دورة  اإل��ى  بالإ�سافة  ال�ستبانات، 
لرتيب   EndNot ب��رن��ام��ج   ا���س��ت��خ��دام 
للتعرف  ودورة  العلمية،  امل��راج��ع  وتنظيم 
 ISI  ع���ل���ى اآل����ي����ة ال���ك�������س���ف ع����ن جم�������ات
وك��ي��ف��ي��ة  امل�����س��ن��ف��ة   SCOPUS وجم�����ات 

التعرف على املجات الوهمية.
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كليات البنات

برنامج عن الرياضيات للطالبات 
والمعلمات بمحايل

كريمة سالم
نظمت كلية العلوم والآداب مبحايل برناجما بعنوان »ارتقاء«  حتت �سعار »معا للقمة«  
التي تقوم بها  ال�سراكة املجتمعية  امل��دار���ص يف حمايل وذل��ك حتت مظلة  يف ع��دد من 

جامعة امللك خالد مع املدار�ص احلكومية يف املنطقة. 
و قدمت الدكتورة وفاء اجلياين خال الربنامج حما�سرة بعنوان »كيف نحب 
الأ�ساليب  اأح��دث  اإل��ى  فيها  تطرقت  ناجح«،  ريا�سيات  معلم  اأك��ون  وكيف  الريا�سيات 

املتبعة عامليا يف عامل الريا�سيات والتي جتعل من الطاب بارعن يف هذا املجال.
جعل  يف  ت�ساعدهن  ال��ري��ا���س��ي��ات،  ملعلمات  اإر���س��ادي��ة  ن�سائح  اأي�����س��ا  ق��دم��ت  ك��م��ا 
الطالبات يقبلن على املادة، بالإ�سافة اإلى ن�سائح حول كيفية تنمية مهارات الطالبات 

يف مادة الريا�سيات.

دورة عن فرص العمل
لخريجات الرياضيات بمحايل

كريمة سالم
جمالت  عن  تدريبية  دورة  مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية  الريا�سيات  ق�سم  نظم 
ال��ت��وظ��ي��ف خل��ري��ج��ات ق�سم ال��ري��ا���س��ي��ات حت��ت ع��ن��وان »ف��ر���ص ال��ع��م��ل خلريجات 
م��ط��اوع.  وف���اء  ال��دك��ت��ورة  بالق�سم  ال��ت��دري�����ص  هيئة  ع�سو  قدمتها  ال��ري��ا���س��ي��ات«، 
وتناولت الدورة جمالت التوظيف لطالبات الريا�سيات، وك�سفت خالها املدربة اأن 
التوظيف خلريجات الريا�سيات ل يقت�سر فقط على قطاع التعليم؛ بل ميتد اأي�سا 
اإلى القطاع امل�سريف واملهن الإكتوارية ومهن الإح�ساء والقطاع الهند�سي وجمال 

الأر�سدة اجلوية.

»تنمية واستثمار« بكلية المجتمع
ليلى الشمراني

»تنمية  بعنوان  حما�سرة  باأبها  للبنات  املجتمع  بكلية  املجتمع  خدمة  جلنة  نظمت 
الإداري��ة الدكتورة م�ساعر  العلوم  امل�ساعدة بق�سم  الأ�ستاذة  وا�ستثمار« قدمتها كل من 

خليفة، واملحا�سرة بالق�سم الأ�ستاذة اإميان الأحمري.
وتناولت املحا�سرة عدة حماور، حيث تطرقت اإلى روؤية اململكة 2030، و املامح 
وذل��ك  التوطني،  و  ال��رن��ام��ج،  يف  التقدمي  و���س��روط  ح��ل  وبرنامج  للروؤية  الأ�سا�سية 
والتنمية  العمل  وزارة  وم�ساركة  الجتماعية  التنمية  بنك  لأ�سلوب  �سرد  خ��ال  من 
من  العديد  توطن  فكرة  لتعزيز  البنك؛  من  املقدمة  املختلفة  للربامج  الجتماعية 

الأن�سطة القت�سادية، واأمثلة للم�سروعات والأن�سطة التي مولها البنك. 

»المجتمع« تنظم برنامجا إلطعام 
وكسوة عمال النظافة والسائقين

ليلى الشمراني
نظمت كلية املجتمع للبنات باأبها ممثلة يف نادي التعاون وجلنة خدمة املجتمع برناجما 
وال�سائقن  النظافة  لعمال  ال�ستاء  ك�سوة  ووف��اء« لإطعام وتقدمي  »عطاء  حتت عنوان 
اإع��داد ثاث  الربنامج  امللك عبد اهلل. ومت خال  للبنات بطريق  الأك��ادمي��ي  باملجمع 
وال��غ��داء  الإف��ط��ار  وجبتا  اأقيمت  حيث  للعمال،  وع�ساء  غ��داء  اف��ط��ار،  غذائية  وج��ب��ات 
ك�سوة  توزيع  مت  كما  الكلية،  مب�سلى  اأقيمت  فقد  الع�ساء  وجبة  اأم��ا  املجمع.  بحديقة 

ال�ستاء مع كل وجبة، وا�ستفاد من الربنامج 59عاما.

كلية المجتمع تحتفل
باليوم العالمي للطفل

ليلى الشمراني
باليوم  لاحتفال  برناجما  باأبها  للبنات  املجتمع  بكلية  املجتمع  خدمة  جلنة  نظمت 
األعاب بدنية وم�سابقات ذهنية لاأطفال امل�ساركن، وحما�سرة  العاملي للطفل، تخلله 
لفظ  مفهوم  فيها  وا�ستعر�ست  مو�سى  ن��وال  ال��دك��ت��ورة  قدمتها  الطفل،  حقوق  ع��ن 
الطفل، حيث ك�سفت اأن مفهوم الطفل له معان واإ�سارات خمتلفة و ُمتعّددة ت�سف على 

الأغلب مرحلَة زمنّية من عمر الإن�سان.  
كما حتدثت عن حقوق الطفل، واأكدت اأن الأطفال هم ما دون �سن الثامنة ع�سر، 
اإلى رعاية خا�سة؛ وا�ستعر�ست دور اليوني�سيف يف منا�سرة حقوق  والذين يحتاجون 
الطفل وحمايتها والعمل على م�ساعدتهم لتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية، وذلك بتوفر 
اأن  واأك��دت  وطاقاتهم،  قدراتهم  من  الأق�سى  احلد  لبلوغ  لهم  املتاحة  الفر�ص  جميع 
اتفاقية الطفل املوقعة تو�سح حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي يجب على جميع الأطفال 

حول العامل دون متييز التمتع فيها.
و ك�سفت اأن حقوق الطفل تتمثل يف حقهم يف البقاء وحقهم يف النمو، و التطور، 
والعمل  عليهم،  بال�سرر  تعود  والتي  ال�سلبية،  التاأثرات  الأطفال من  وحماية جميع 

�سمان  و  اأو طريقة،  �سكل  باأي  ا�ستغالهم  املعاملة وحماولة  �سوء  على حمايتهم من 
م�ساركته الكاملة يف الأ�سرة واحلياة الجتماعية والثقافية.

»الطفولة   قائلة  حديثها  وختمت  ال��ط��ف��ل،  ح��ق��وق  م�سامن  اإل���ى  تطرقت  كما 
زينة  هم  الأط��ف��ال  ب��راءة.  وروح  نقّي،  وقلب  با�سم  ثغر  �سفاء،  وحياة  بي�ساء،  �سفحة 
وروعة هذه احلياة، ويف ذلك قال تعالى »املال والبنون زينة احلياة الدنيا«، فا قيمة 
للحياة من دونهم؛ لأنهم رمز الرباءة والعطاء واحلياة، فيجب على الأ�سرة واملجتمع 
اأن تهتم بتلك ال�سريحة الواعدة واأن تقدم لهم ما يحتاجونه من رعاية وحب وحنان، 

واأن توفر لهم جميع حقوقهم. ومعا لبناء م�ستقبل واعدا وم�سرق لهم«. 

محاضرة عن إدارة السلوك
غير اإليجابي للمرؤوسات

ليلى الشمراني
للمروؤو�سات«  الإيجابي  غر  ال�سلوك  »اإدارة  بعنوان  حما�سرة  املجتمع  كلية  اأق��ام��ت 
وذلك �سمن  اأحمد،  اأجنم  الدكتورة  الإداري��ة  العلوم  بق�سم  امل�ساعدة  الأ�ستاذة  قدمتها 

فعاليات جلنة خدمة املجتمع بالتعاون مع ق�سم العلوم الإدارية.
اأواإداري��ة بجامعة امللك خالد،  وا�ستهدفت املحا�سرة  القائمات بوظائف اإ�سرافيه 
وهدفت املحا�سرة اإلى حماولة اإك�ساب امل�ساركات معارف متعلقة باإدارة امل�ساكل ال�سلوكية 

للعاملني حتت اإدارتهم، ومهارات ت�ساعدهم يف التعامل مع الأمناط املختلفة منهم.
الإدارة  مبفاهيم  التعريف  اإل��ى  تطرقت  حيث  حم��اور  ع��دة  املحا�سرة  وتناولت 
وال�سلوك التنظيمي وموا�سفات املدير الناجح، و مظاهر ال�سلوك غر الإيجابي وطرق 
ال�سلوك، ومفهوم  اأمن��اط  واأنظمة اجل��زاء ودوره��ا يف تعديل  والتحف�يز  التعامل معه، 

ال�سكاوى وجمالتها. 
وع��ر���س��ت خ��ال امل��ح��ا���س��رة بع�ص ال��ع��ب��ارات والأق�����وال ال��ت��ي ي��ردده��ا ال��روؤ���س��اء، 
نقل   ، الت�ساور  ال��ق��ائ��د،  روح  مثل  الناجح  امل��دي��ر  و�سفات  الإدارة  مفهوم  عر�ص  كما 
اخلربات للموظفن، اأن يكون قدوة، القدرة على التوا�سل، التعلم من املا�سي، تنظيم 

الجتماعات املنتجة.
املنظمات  يف  الإي��ج��اب��ي  غ��ر  ال�سلوك  مظاهر  امل��ح��ا���س��رة  مقدمة  وا�ستعر�ست 
ومنها انخفا�ص م�ستوى الأداء، وملاذا ل يقوم املوظف دائما بامل�ستوى اجليد من الأداء 
اأي حافز  اأهمها عدم معرفة ما هو املطلوب ،عدم توقع  اأن من  والإتقان، حيث ذكرت 
لرفع م�ستوى اأدائه يف العمل، ظروف العمل ل ت�سمح باحل�سول على املعلومات واملوارد 
الكافية؛ لإجناز العمل ب�سكل مر�ص، و  نق�ص اخلربة واحلاجة للتدريب، وعدم الرغبة 

يف هذا النوع من الأعمال مع القدرة عليه وتعمد الأخطاء.
وك�����س��ف��ت ع��ن بع�ص الأ���س��ال��ي��ب ل��ل��ت��ع��اون م��ع م��ث��ري امل�����س��اك��ل وم��ن��ه��ا، ال��رق��اب��ة 
ولي�ص على  امل�سكلة،  والركيز على  والتوثيق،  لل�سلوك،  الوا�سح  والتقييم  وال�ستماع، 

ال�سخ�ص، والثبات على املبداأ، وحتديد العقوبات يف حالة عدم التجاوب وغرها.
كما ذكرت بع�ص اأنظمة احلوافز والإجراءات و�سوابط تطبيقها، حيث  عرفت احلافز 
اأداء واجباتهم  �ساأنها حث املوظفن والعمال على  التي يكون من  الو�سائل والعوامل  باأنه 
بجد واإخا�ص، وبذل جهد اأكرب. واأكدت اأن احلوافز من حيث اأثرها تنق�سم اإلى نوعن: 
حوافز اإيجابية وحوافز �سلبية. واحلوافز الإيجابية متنح للموظف اإذا قام ب�سلوك مرغوب 

فيه، فيما ت�ستخدم احلوافز ال�سلبية اإذا قام املوظف ب�سلوك غر مقبول.

برنامج »مبدعات ديكور« بكلية المجتمع
ليلى الشمراني

ل�سوؤون  الطاب  �سوؤون  عمادة  وكالة  مع  بالتعاون  باأبها  للبنات  املجتمع  كلية  نظمت 
الذي  العام  ال��ذوق  برنامج  وذل��ك �سمن  ديكور«  »مبدعات  بعنوان  برناجما  الطالبات 
وه��دف  امل��وه��وب��ات.  دع��م  و  ال��ط��ال��ب��ات  م��واه��ب  اكت�ساف  اإل���ى  وي��ه��دف  الكلية،  تنظمه 
الديكور  الطالبات يف فن  واإب��راز مواهب  الكلية  اإل��ى تزين مداخل مباين  الربنامج  
الربنامج،  يف  الطالبات  من  عدد  فيه  و�ساركت  اأ�سابيع،  ثاثة  ملدة  الربنامج  وا�ستمر 

حيث قمن بالر�سم على اأحد جدران الكلية، كما قمن بتزين مداخل مباين الكلية. 

 ورشة عن الذكاء واإلبداع

في كلية العلوم الطبية بمحايل
فاطمة األسمري 

عمل  ور�سة  حمايل،  تهامة  يف  اجلامعة  بفرع  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  اأقامت 
بعنوان »الذكاء والإبداع« قدمتها ع�سو هيئة التدري�ص بالكلية الدكتورة خالدة اأحمد 
الذكاء  تعريف  تناولت  الور�سة عدة حم��اور، حيث  وا�ستفادت منها 35 طالبة. وتخلل 
والذي يعرف باأنه قدرات الفرد يف عدة جمالت كالقدرات العالية يف املفردات والأرقام، 
وذل��ك عن  الذكاء،  وكيفية احلفاظ على  والب��داع  الذكاء  الور�سة عاقة  تناولت  كما 
طريق تنمية املوهبة، كما تناولت الور�سة ت�سنيف الإبداع، ومكونات التفكر الإبداعي 

ومنها الطاقة واملرونة والأ�سالة.
و ك�سفت املدربة خال الور�سة اأن العقل هو مركز الإبداع، وهو الذي ميثل مركز 
التفكر لدى الإن�سان، وقالت »اإذا كان العقل هو امل�سنع الذي يلتقط املواد اخلام من 
خال قنوات ات�ساله بالعامل اخلارجي من ب�سر و �سمع و مل�ص و�سم وتذوق، فيختربها 
ويحللها ثم يفرزها ويوزعها على خايا املخ التخزينية، فهو اإذا منبع البتكار والأفكار 

وهو عن�سر هام من عنا�سر العملية الإبداعية يف الإجناز«.

دورة عن إجراء المقابلة الشخصية
وإعداد السيرة الذاتية 

ليلى الشمراني 
اإج��راء  »فن  بعنوان  دورة  باأبها  للبنات  املجتمع  بكلية  املجتمع  خدمة  جلنة  نظمت 
التدري�ص بق�سم  الذاتية«،  قدمتها ع�سو هيئة  ال�سرة  واإع��داد  ال�سخ�سية  املقابلة 
»اأف��ي��اء«،  جمعية  يف  وذل��ك  الع�سيمي،  غيداء  الأ�ستاذة  وتقنياتها،  الإداري���ة  العلوم 

بح�سور 59 م�ستفيدة من من�سوبات اجلمعية.
ال��دورة بتعريف ت�سويق الذات )ال�سرة الذاتية( حيث عرفته املدربة   وب��داأت 
باأنه فن تقدمي النف�ص لاآخرين بطريقة ب�سيطة ومبا�سرة ولبقة، وذلك لإظهار 
تقدمها  التي  واملنتجات  واخل��دم��ات  ومواهبك،  واإب��داع��ات��ك  ومهاراتك،  ق��درات��ك، 
وبناء  ال���ذات  ت�سويق  اأهمية  امل��درب��ة  وتناولت  اأه��داف��ك؛  لتحقيق  تو�سلك  بحيث 
التجارية  العامة  بناء  خطوات  عن  حتدثت  كما  ال�سخ�سية  التجارية  العامة 

ال�سخ�سية.
وقالت »اأنت م�سوؤول عن ذاتك، ال�سعور بامل�سوؤولية هو الوقود الذي يحركك 
نح��و هدف��ك، فيجب اأن تعريف من اأنت اأول من خالل حتديد نقاط القوة وال�سعف 
وا�ستقاء  حم���ددة  متيز  نقطة  ع��ن  والبحث  واخل����ربات،  ال��ت��ج��ارب  على  والن��ف��ت��اح 
املعلومات من ال�سوق، وبذل املزيد من اجلهد للعمل على  بناء نقطة متيزك، كما 
اأن الف�سول يف احل�سول على املعلومة لي�ص �سيئا،  ولبد من الركيز على امل�سروع 

بدل من الركيز على الوظيفة«. 
كما قدمت عدة ن�سائح يجب الأخذ بها قبل املقابلة ال�سخ�سية، وهي  جمع 
املنا�سبة  امل��وؤه��ات  ام��ت��اك  م��ن  وال��ت��اأك��د  بالنف�ص  والثقة  املن�ساأة،  ع��ن  املعلومات 
للوظيفة، وارتداء املالب�س املنا�سبة، ومعرفة ما اإذا كان مطلوب مناذج اأثناء املقابلة 
ورقية  ن�سخة  ال�سهادات  تكون  واأن  امل�ستندات،  وجمع  جتهيزها،  يف  وال��ب��دء  ل،  اأم 
الكايف  الوقت  النف�ص  ومنح  ال�سخ�سية،  املقابلة  على  والتمرن  اإلكرونية،  ون�سخة 
واأن  املقابلة،  موعد  من  والتاأكد  املنا�سب  الوقت  يف  املقابلة  وترتيب  لا�ستعداد، 
يتوجه ال�سخ�ص اإلى املقابلة مبفرده؛ كما عر�ست عدة ن�سائح يجب الأخذ بها اأثناء 
املقابلة ال�سخ�سية كالو�سول مبكرا، والتعريف بالنف�ص، والثقة والهدوء والبت�سام 

والتودد وح�سن ال�ستماع. 
املتقدم  يجل�ص  ك��اأن  ال�سخ�سية،  املقابات  اأث��ن��اء  حم��ظ��ورات  لعدة  وتطرقت 
غر  ماب�ص  وارت���داء  للجلو�ص،  دع��وت��ه  تتم  اأن  قبل  ال�سخ�سية  املقابلة  لإج���راء 
على  ال��رد  اأو  مفتوحا  املحمول  الهاتف  وت��رك  اللبان،  اأو  احللوى  وم�سغ  ر�سمية، 

الت�سالت اأثناء املقابلة، والنظر اإلى الأوراق املفتوحة، والتململ على الكر�سي. 
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السعودية تكسب تحدي 2018

تتنحى،  اأن  الجتهادات  على  املنجز  لغة  يف 
على  وللحقائق  تتقدم،  اأن  الأرق����ام  وللغة 

الأر�ص اأن تتكلم.
ح�سنا.. ما ال�سوؤال الذي قد ل يجيب 
عنه عامة ال�سعودين بدقة؟ رمبا هو: هل 
تعرف كم م�سروعا رياديا اأطلقت ال�سعودية 

اأو د�سنت يف 2018؟
ه�����ذا ل��ي�����ص ع�����دم اإمل��������ام، ول���ك���ن رمب���ا 
للت�سارع الكبر دوره يف ذلك. اإنه مزيج من 

الفخر يف حقيقته.
 2030 ال�سعودية  الروؤية  اأطلقت  منذ 
وال��ت�����س��ك��ي��ك م��ن ال��ب��ع�����ص يف و���س��ع��ه��ا على 
الأر�ص م�ستمر؛ البع�ص ي�سكك.. واآخرون 
يت�ساءلون؛ ومن ذلك ما قاله مدير ق�سم 
الأبحاث القت�سادية مبركز اأبحاث اخلليج 
عام  �سيكون   2017« �سفاكياناك�سي:  ج��ون 
التحدي احلقيقي. لقد انتهت الت�سريحات 
كيفية  ن���رى  اأن  ن��ري��د  والآن  ال�����س��ح��ف��ي��ة، 
جميع  �سيعمل  اخلطة.  تنفيذ  على  العمل 
م�ستثمري العامل على مراقبة هذه املرحلة 

عن كثب«.
اأ���س��ب��ح��ت  اإن ك���ل الأع�������وام  احل��ق��ي��ق��ة 
بالن�سبة لل�سعودية عام حتد! فهي منطلقة 

با توقف، باإذن اهلل.
وم�����ا ال������ذي ح��������دث؟.. ل���ق���د مت��ك��ن��ت 
التوقعات  تخطي  من  اجلديدة  ال�سعودية 
اإل���ى الأع���ل���ى؛ ل��ت��ب��داأ حقيقة ال��ت��ح��ول اإل��ى 
منوذج عاملي رائد يف خمتلف جوانب احلياة 
اإ���س��اح��ات غ��ر م�سبوقة،  يف ظ��ل م��وج��ة 
الهيكلة، وتر�سيخ  اإع��ادة  الكثر من  �سملت 
ق���ي���م ال��ف��اع��ل��ي��ة وال�������س���ف���اف���ي���ة، وحم���ارب���ة 
اأثمر �سباقا حمموما بن  الف�ساد؛ وهو ما 
كل اجلهات لتحقيق مبادراتها حتت الروؤية 

ال�سعودية 2030.
اأب����رز  ن�����س��ت��ع��ر���ص   ،2018 ح�����س��اد  يف 
ال�����س��واه��د م���ن م�����س��اري��ع ع��امل��ي��ة ون��وع��ي��ة، 
على  ُد�سنت  التي  تلك  اأو  لبناتها،  ُو�سعت 

اأعلى م�ستوى.

»البحر األحمر«..
وجهة سياحية عالمية

ال��ع��ه��د  ويل  اأع���ل���ن   2017 اأغ�����س��ط�����ص   1 يف 
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د بن  ���س��اح��ب ال�سمو 
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اإط����اق م�����س��روع 
ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ال�����س��ي��اح��ي ال��ع��امل��ي ال���ذي 
�سياحية  م��ن��ت��ج��ع��ات  ت��ط��وي��ر  اإل����ى  ي��ه��دف 
ا�ستثنائية على اأكرث من 50 جزيرة طبيعية 

بن مدينَتْي اأملج والوجه.
حجم امل�سروع 34 األف كم مربع، ومن 
املقرر و�سع حجر الأ�سا�ص له خال الربع 
مرحلته  ت��ن��ت��ه��ي   .2019 ع���ام  م���ن  ال��ث��ال��ث 

الأولى يف الربع الأخر من 2022.
امل�������س���روع  ُي����ح����دث  اأن  ُي���ت���وق���ع  ك���م���ا 
ال�سياحة  ق��ط��اع  يف  �سخمة  نوعية  نقلة 
الأحمر  البحر  بوابة  فتح  ال�سعودي عرب 
دخ��ول، كما  تاأ�سرات  ب��دون  العامل  اأم��ام 

»دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية. وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة.. بالدنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى 
إلى أن تكون محركا القتصادنا وموردا إضافيا لبالدنا.. لسنا قلقين على مستقبل السعودية، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا، قادرون على 

أن نصنعه، بعون اهلل، بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم اهلل بها عليها«.
سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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ف��ري��د لل�سحة،  ���س��ي��ك��ون مب��ن��زل��ة م��رك��ز 

وال�سرخاء، والرفيه.

نيوم..
المشروع األضخم

الأمر  العهد  اأطلق ويل  �سبتمرب 2017  يف 
بو�سفه  ن��ي��وم  م�����س��روع  �سلمان  ب��ن  حم��م��د 
اأ���س��خ��م م�����س��روع ���س��ع��ودي ميتد ب��ن ثاث 
دول، هي: ال�سعودية، وم�سر، والأردن، ويتم 
قبل  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   500 بنحو  مت��وي��ل��ه 
بال�سعودية،  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 

وم�ستثمرين حملين وعاملين.
ال�سعودية  غ��رب  �سمال  امل�����س��روع  يقع 
من  وي���ط���ل  ك�����م2،   26.500 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
ال�سمال والغرب على البحر الأحمر وخليج 

العقبة بطول 468 كم.
اأن تبلغ م�ساهمة »نيوم«  ومن املتوقع 
ال�����س��ع��ودي يف 2030 بنحو  امل��ح��ل��ي  ب��ال��ن��اجت 
يتم  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  دولر.  م��ل��ي��ار   100
املنطقة  الأول��ى من  باملرحلة  العمل  انتهاء 

القت�سادية يف 2025.

جدة داون تاون
����س���ن���دوق  اأع����ل����ن   2017 ���س��ب��ت��م��رب   28 يف 
تطوير  اإع��ادة  م�سروع  العامة  ال�ستثمارات 
الواجهة البحرية يف و�سط كورني�ص مدينة 
حيوية،  منطقة  اإل��ى  حتويلها  بهدف  ج��دة 
فريدة؛  وجتارية  و�سكنية  �سياحية  ووجهة 

لت�سبح جدة داون تاون اجلديدة.
ويهدف امل�سروع اإلى تهيئة بيئة جاذبة 
ج��دة،  مدينة  تطوير  يف  ت�سهم  وم��ت��م��ي��زة، 
اأف�سل  �سمن  لت�سبح  طموحاتها؛  ودع���م 

100 مدينة على م�ستوى العامل.
م�سطحات البناء باأكرث من 5 ماين 
مر مربع، تت�سع لأكرث من 58 األف ن�سمة.

ومن املزمع افتتاح املرحلة الأول��ى يف 
الربع الأخر من 2022.

ق��ي��م��ة  اإج�����م�����ايل  ي���ب���ل���غ  اأن  وي���ت���وق���ع 
ال�ستثمار بامل�سروع نحو 18 مليار ريال على 
مدى 10 �سنوات، واأن ي�سهم يف اإيجاد اأكرث 

من 36 األف فر�سة عمل.

رؤى الحرم المكي..
ورؤى الحرم المدني

����س���ن���دوق  اأع������ل������ن   2017 اأك�����ت�����وب�����ر  يف2 
تاأ�سي�ص  ب�سدد  اأن���ه  ال��ع��ام��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
املكي«  "»روؤى احل��رم  الأول��ى هي  �سركتن، 
الهادفة اإلى تطوير م�ساريع ت�سهم يف رفع 
الأع���داد  ل�ست�سافة  ال�ستيعابية  الطاقة 
ال��ق��ادم��ن للمملكة  ال�����زوار  امل��ت��زاي��دة م��ن 

لأداء منا�سك احلج والعمرة.
ي��وف��ر فر�ص  اأن  ل��ل��م�����س��روع  وي���وؤم���ل 
بحلول  وظيفة  األ��ف   160 على  تزيد  عمل 

عام 2030.
املدينة«،  »روؤى  هي  الثانية  وال�سركة 
اإل��ى  ت��ه��دف  ع��م��راين،  �سركة تطوير  وه��ي 
النبوي  امل�����س��ج��د  منطقة  ج��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز 
ل���س��ت�����س��اف��ة ع�����دد اأك������رب م����ن ال���زائ���ري���ن 

للمدينة املنورة.
فر�ص  ت��وف��ر  يف  امل�����س��روع  و�سي�سهم 
عمل، ت�سل اإلى 200 األف وظيفة، واإ�سافة 
م��ا ي��ق��در ب��� 7 م��ل��ي��ارات ري���ال اإل���ى ال��ن��اجت 

ا. املحلي �سنويًّ

مشروع العال السياحي
ال����وزراء  اأق����ر جم��ل�����ص  ي��ول��ي��و 2017   20 يف 
ت�سكيل هيئة ملكية ملنطقة العا الأثرية؛ 
القيمة  لتعك�ص  ت��ط��وي��ره��ا؛  ب��ه��دف  وذل���ك 

التاريخية واحل�سارية.
اجلانب  م��ع  التطوير  م�����س��روع  واأق���ر 
م�ساحة  وتعادل  �سنوات.   10 ملدة  الفرن�سي 
وتغطي  بلجيكا،  »ال��ع��ا«م�����س��اح��ة  منطقة 
وت���ق���ع يف  م���رب���ع،  ك��ي��ل��وم��ر  ن��ح��و 22500 
البحر  �ساحل  على  امل��ن��ورة  املدينة  منطقة 

الأحمر.
وت�����س��ت��ه��ر ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة مب��واق��ع��ه��ا 

يبلغ  والتي  �سالح،  مدائن  مثل  الأث��ري��ة، 
عمرها 2000 �سنة.

مشروع بوابة الدرعية
يف 10 يوليو 2017 جاء الأمر امللكي باإن�ساء 
هيئة تطوير بوابة الدرعية حتت قيادة ويل 
الدرعية  جعل  يف  الهيئة  و�ست�سهم  العهد. 
وفقا  بارزا  تراثيا  ومعلما  واجهة ح�سارية 

لأحدث املوا�سفات.
�سي�سم  ال�سخم  ال�سياحي  امل�����س��روع 
ال�سرق  اإ�سامي يف  اأك��رب متحف  ي�سكل  ما 
على  ت�ستمل  ط��ي��ن��ي��ة،  وم��دي��ن��ة  الأو����س���ط، 
وجممعات  واأ����س���واق  �سلمان،  امل��ل��ك  مكتبة 
جت���اري���ة، وم��ط��اع��م وم���واق���ع اح��ت��ف��الت. 
وتفوق م�ساحة م�سروع هيئة تطوير بوابة 

الدرعية 1.5 مليون مر مربع.

مشروع الطائف الجديدة
جمل�ص  اأق���ر   ،2017 اأك��ت��وب��ر  م��ن  الأول  يف 
ال����وزراء م�����س��روع ال��ط��ائ��ف اجل��دي��دة، وهو 
عبارة عن م�سروعات جديدة عدة، تقام يف 
احلالية.  الطائف  ملدينة  ال�سرقي  ال�سمال 
وتبلغ م�ساحة امل�سروع نحو 1250 كيلومرا 

مربعا، بتكلفة 11 مليار ريال �سعودي.
وي�������س���م امل���������س����روع م����ط����ارا وم��دي��ن��ة 
����س���ن���اع���ي���ة، وواح��������ة ال���ت���ق���ن���ي���ة، وامل���دي���ن���ة 
اجلامعية، ومدينة �سوق عكاظ، وال�ساحية 

ال�سكنية.
اأن ت��وف��ر م��دي��ن��ة �سوق  وم���ن امل��ت��وق��ع 
عكاظ وحدها اأكرث من 4400 وظيفة. كما 
�سيتم اإن�ساء م�سنع لاأعاف فائقة النمو. 
 3919 ال�سكنية  ال�����س��اح��ي��ة  و���س��ت��وف��ر 
ال�سناعية  للمدينة  اإ�سافة  �سكنية،  وح��دة 
واملدينة  م��رب��ع،  م��ر  مليون   11 مب�ساحة 

اجلامعية املتكاملة.

القدية..
أكبر مدينة ترفيهية

في العالم
اإب��ري��ل 2018 د���س��ن خ���ادم احل��رم��ن  يف 28 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن 
م�������س���روع »ال���ق���دي���ة« ال�����ذي ي��ع��د امل�����س��روع 
نوعه  م��ن  الأ�سخم  احل�ساري  الرفيهي 
يف ال���ع���امل. ومي��ت��د م�����س��روع ال��ق��دي��ة على 
م�ساحة 334 كيلومرا مربعا، وهي م�ساحة 
اأك���رب م��ن دي���زين لن���د الأم��ري��ك��ي��ة بثاث 
م��رات، وت�سم جبال واأودي��ة واإطالة على 

ال�سحراء قريبة من الطريق ال�سريع. 
قيمة  امل�������س���روع  ي�����س��ي��ف  اأن  وي��ت��وق��ع 
اقت�سادية تقدر بنحو 17 مليار ريال �سنويا 

لاقت�ساد ال�سعودي.
 30 ن��ح��و  ت��وف��ر  امل�����س��روع  وي�ستهدف 
عام  ك��ل  ال�سعوديون  ينفقها  دولر،  مليار 

على ال�سياحة والرفيه خارج الباد.
و���س��ت��ت�����س��م��ن ن�����س��اط��ات ال��ق��دي��ة كا 
م����ن اأك����ادمي����ي����ات ال����ت����دري����ب، وامل�����س��ام��ر 
لع�ساق  املخ�س�سة  والأ�سفلتية  ال�سحراوية 
الرفيهية  والأن�سطة  ال�سيارات،  ريا�سات 
امل���ائ���ي���ة وال��ث��ل��ج��ي��ة، واأن�������س���ط���ة امل���غ���ام���رات 
يف ال����ه����واء ال���ط���ل���ق، وجت�������ارب ال�����س��ف��اري 
وال�ستمتاع بالطبيعة. ومن املتوقع افتتاح 

املرحلة الأولى للمدينة يف عام 2022.

»آماال«..
ريفييرا الشرق األوسط

»الوجهة  اإع���ان  مت   2018 �سبتمرب   26 يف 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ف��ائ��ق��ة ال��ف��خ��ام��ة ع��ل��ى �ساحل 
اأو ما يطلق عليه م�سروع  البحر الأحمر«، 
»اآم������ال«، م��ن ق��ب��ل ���س��ن��دوق ال���س��ت��ث��م��ارات 
جديد  مفهوم  اإر�ساء  اإل��ى  الرامية  العامة، 
ك��ل��ي��ا ل��ل�����س��ي��اح��ة ال���ف���اخ���رة امل���رت���ك���زة ح��ول 

النقاهة وال�سحة والعاج.
وي���ع���رف »اآم������ال« ب��ري��ف��را ال�����س��رق 
ا�ستثنائية  الأو�سط؛ كونه �سي�سكل وجهة 
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النقاهة  ح��ول  م��رت��ك��زة  ف��اخ��رة  ل�سياحة 
اأن ي��وف��ر  وال�����س��ح��ة وال����ع����اج. وي��ت��وق��ع 
امل�سروع نحو 22 األف فر�سة عمل، ويتيح 
مذهلة،  تاريخية  مواقع  زي��ارة  لل�سيوف 

مثل مدائن �سالح، والعا.
و����س���ع حجر  ي��ت��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ال��رب��ع الأول م��ن ع��ام 2019  الأ���س��ا���ص يف 
م��ن��ه يف  الأول�����ى  امل��رح��ل��ة  اأن تفتتح  ع��ل��ى 
لينتهي  2020؛  ع���ام  م��ن  الأخ����ر  ال��رب��ع 

امل�سروع بالكامل يف 2028.

أكبر مشروع
للطاقة الشمسية في العالم

ال��ع��ه��د  ويل  �����ع  وقَّ 2018م  ي��ون��ي��و   13 يف 
�سندوق  م��ع  �سلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ر 
»روؤية �سوفت بنك« مذكرة تفاهم لتنفيذ 
تعد  التي   2030 ال�سم�سية  الطاقة  خطة 
الطاقة  اإنتاج  العامل يف جمال  الأك��رب يف 
تاأ�سي�ص  مب��وج��ب��ه��ا  و���س��ي��ت��م  ال�����س��م�����س��ي��ة؛ 
ال�سم�سية،  �سركة جديدة لتوليد الطاقة 

حمطتن  على  العمل  اإط���اق  م��ن  ب���دءا 
 4.2 و  ج��ي��ج��ا/واط   3 ب��ق��درة  �سم�سيتن 
وتبلغ   .2019 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ج��ي��ج��ا/واط 

قيمة امل�سروع 200 مليار دولر.
خال  ال�سعودية  اأع��ل��ن��ت  اأن  و�سبق 
نظمها  التي  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة 
�سندوق ال�ستثمارات العامة يف الريا�ص 
اأول  اإن�����س��اء  اعتزامها  امل��ا���س��ي  اأك��ت��وب��ر  يف 
حم���ط���ة م����ن ن���وع���ه���ا ل���ت���ول���ي���د ال��ط��اق��ة 
وياأتي  جيجا/واط.   3 بقدرة  الكهربائية 
كل ذلك يف اإطار �سعي ال�سعودية للو�سول 
اإلى 9.5 جيجا/واط من الطاقة املتجددة 

بحلول عام2023.

مشروع مدينة
الملك سلمان للطاقة »سبارك«

العهد  ويل  د���س��ن   2018 دي�����س��م��رب   10 يف 
الأمر حممد بن �سلمان م�سروع مدينة 
امللك �سلمان للطاقة �سبارك يف الظهران. 
و���س��ت��ك��ون امل��دي��ن��ة م��رك��زا ع��امل��ي��ا للطاقة 

اأر�ص م�ساحتها  وال�سناعة والتقنية على 
50 كيلومرا مربعا.

اأعمال  الأول��ى من  املرحلة  و�ستكتمل 
عام  للطاقة يف  �سلمان  امللك  اإن�ساء مدينة 
الدمام  املدينة بن حا�سرتي  2021. وتقع 
وتغطي  ال�سرقية،  املنطقة  يف  والأح�����س��اء 
م�ساحة املرحلة الأولى منها 12 كيلومرا 
بالكامل  تطويرها  اأعمال  وتنتهي  مربعا، 
تبلغ نحو 6 مليارات  با�ستثمارات  يف 2021 
ري�����ال. وي��ن��ت��ظ��ر اأن ت�����س��ب��ح م��دي��ن��ة امل��ل��ك 
للت�سنيع  ع��امل��ي��ا  م��رك��زا  ل��ل��ط��اق��ة  ���س��ل��م��ان 
ت�سهم  واأن  بالطاقة،  املرتبطة  واخلدمات 
باأكرث من 22 مليار ريال يف الناجت املحلي 
الإجمايل للمملكة، واأن توفر ما ي�سل اإلى 

100 األف وظيفة مبا�سرة وغر مبا�سرة.

قطار الحرمين.. 120 دقيقة
بين مكة والمدينة

يف 25 �سبتمرب 2018 د�سن خ��ادم احلرمن 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن 

بن  يربط  ال��ذي  ال�سريع  القطار  م�سروع 
امللك  ومدينة  بجدة  م��رورا  واملدينة،  مكة 
ك��م،  ب���ط���ول 450  الق��ت�����س��ادي��ة،  اهلل  ع��ب��د 
ويقطع م�سافته ب�سرعة 300 كم يف ال�ساعة.
اأ���س��خ��م م�ساريع  ال��ق��ط��ار م��ن  وُي��ع��د 
تبلغ  اإذ  الأو���س��ط؛  ال�����س��رق  ال��ع��ام يف  النقل 
تكلفته اأكرث من 1.5 مليار ريال، وت�ستغرق 
رحلته املبا�سرة من مكة اإلى املدينة املنورة 
120 دقيقة فقط، وتبلغ طاقته ال�ستيعابية 
���س��ن��وي��ا، وي��ع��ت��م��د على  60 م��ل��ي��ون راك�����ب 
ت�سغيل 35 قطارا ب�سعة 417 مقعدا للقطار 
الواحد. ويت�سمن امل�سروع خم�ص حمطات 
للركاب يف كل من: املدينة املنورة، ومدينة 
ج���دة، وم��ط��ار امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال���دويل 
بجدة، ومدينة امللك عبد اهلل القت�سادية، 

ومكة املكرمة.

مطار الملك عبد العزيز
الدولي الجديد

للطران  العامة  الهيئة  اأعلنت  م��وؤخ��را 

امل������دين ���س��ي��ن��اري��و اخل���ط���ة ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة مل���ط���ار امل���ل���ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
الدويل اجلديد، وذلك عرب اأربع مراحل 
ب�������داأت ال���ث���اث���اء 29 م���اي���و،  جت���ري���ب���ي���ة، 
ال��ع��ام  م��ن  م��ار���ص  �سهر  بنهاية  وتنتهي 

احلايل 2019.
ت�سل  اأن  ينتظر  ال��ع��م��اق  وامل��ط��ار 
مليون   30 اإل���ى  ل��ه  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة 
مليون   80 اأ����س���ل  م���ن   2019 يف  م�����س��اف��ر 

م�سافر م�ستهدفة.
وي�����س��ت��م��ل امل�������س���روع ال�����س��خ��م على 
جم���م���ع ل�������س���الت ����س���ف���ر، ت��ت��ي��ح جل��م��ي��ع 
ال���ن���اق���ات اجل���وي���ة ال��ع��م��ل حت���ت �سقف 

واحد.
لل�سالة  الإجمالية  امل�ساحة  وتقدر 
اآلف م��ر م��رب��ع، وحت��ت��وي على  ب��� 810 
و80  ال�سفر  اإج���راءات  لإنهاء  من�سة   220
من�سة للخدمة الذاتية للركاب، وجممع 
�سالت لا�ستثمار التجاري، وفندق، و46 
بوابة للرحات الدولية والداخلية، وبرج 

مراقبة بارتفاع 136 مرا، يعد من اأعلى 
اأبراج املراقبة يف العامل، وقد ُجهز باأحدث 

تقنيات املاحة اجلوية.

»مترو الرياض«
األسرع في العالم

م�ساريع  اأ�سخم  م��ن  ال��ري��ا���ص«  »م���رو 
البنية التحتية، و�سيكون من بن اأ�سرع 
قطارات العامل مع مزايا اأخرى، اأبرزها 
اأنه بدون �سائق، كما اأن ت�سميم العربات 
جاء منا�سبا للمناخ احلار يف ال�سعودية، 
وب��ن��ي��ت ال���ع���رب���ات مب��وا���س��ف��ات خ��ا���س��ة 
لتحمل درج����ات ح����رارة ت��ت��ف��اوت ب��ن 5 
درج��ات حتت ال�سفر و50 درجة مئوية، 
مع حماية من الرمال، وب�سرعة ق�سوى 
ت�����س��ل اإل����ى 80 ك��ل��م ب��ال�����س��اع��ة، و���س��وف 
ا�ستغال  �سيتم  كما  األ��وان.  ب�ستة  تكون 
طاقة  اإل���ى  لتحويلها  املكابح  ا�ستخدام 

كهربائية.
اأن 40% من خط �سر مرو  يذكر 

تقرير

هذه المشاريع الضخمة هي تطبيق حقيقي لواقع الرؤية السعودية
وهي مصممة بدرجة تضع السعودية في خارطة االستثمار العالمي الجاذب
وفي قلب صناعة السياحة العالمية، وهي أيضا تركز على توفير فرص وظيفية كبيرة
ستنعكس على دعم مصادر الدخل، وتقوية الركائز االقتصادية، ودعم اإلصالحات الكبيرة

العدد 242  |  07 جمادى األول 1440  |  13 يناير 2019



ال���ري���ا����ص ���س��ي��ك��ون م���ن حت���ت الأر�������ص، 
و�ستبلغ  امل��وا���س��ات.  ح��رك��ة  يعيق  ول��ن 
للعربات  اليومية  ال�ستيعابية  الطاقة 
م��ن ال��رك��اب عند اف��ت��ت��اح امل�����س��روع 1.16 
اإل��ى  ل��ل��زي��ادة  قابلة  يوميا  راك���ب  مليون 

3.6 مليون يف امل�ستقبل.

مشروع الفيصلية
ي���ق���ع م�������س���روع ال��ف��ي�����س��ل��ي��ة يف اجل��ه��ة 
ويربط  امل��ك��رم��ة،  مكة  ملدينة  الغربية 
وي�ستقطب  وج���دة.  مكة  مدينتي  ب��ن 
امل���������س����روع ال����ع����دي����د م����ن امل���ج���م���وع���ات 

القت�سادية.
مناطق  على  امل�سروع  يحتوي  كما 
ال�ستثمارات العامة واخلا�سة لتحفيز 
فقهي،  اإ�سالمي  )جممع  امل�سروع  منو 
�����س����ارع حم��������وري، امل����ق����ار احل���ك���وم���ي���ة، 
احل�ساري،  املركز  الدبلوما�سي،  احلي 
الأع���م���ال وال���ت���ج���ارة، ال��ت�����س��وق وال��ب��ي��ع 
م�ساكن  ل��ل��ق��وارب،  ر�سيف  بالتجزئة، 

مطلة على البحر(.
ال�سكن  ف��ر���س��ة  امل�������س���روع  وي���وف���ر 
الق��ت�����س��ادي مل��ا ل ي��ق��ل ع��ن 700 األ��ف 
متعدد  النقل  ن��ظ��ام  ي��وف��ر  كما  اأ���س��رة. 
الو�سائط ربطا فعال من خال تنفيذ 
م���ط���ار اإق��ل��ي��م��ي )م���ط���ار ل��ل�����س��ح��ن مع 
مرافق لوج�ستية(، وميناء فرعي مزود 
امل��ج��اورة  للموانئ  م�ساندة  بتجهيزات 
)����س���ف���ن ����س���ي���اح���ي���ة، ي���خ���وت ���س��خ��م��ة، 
وي����خ����وت وق��������وارب ����س���غ���رة، ت��اك�����س��ي 
اأك��رث من  ا�ستحداث  توقع  م��ائ��ي(، مع 

مليون وظيفة يف جمالت متنوعة.

»األفنيوز - الرياض«
أكبر مجمع تجاري حول العالم

اأكرب  »الأفنيوز-الريا�ص«  م�سروع  يعد 
جم���م���ع جت������اري يف ال����ع����امل مب�����س��اح��ة 
ت���اأج���ري���ة ت��ب��ل��غ ن��ح��و 400 األ����ف م��ر، 
اإ����س���اف���ة اإل������ى خ��م�����س��ة اأب��������راج جت���اري���ة 

و�سكنية وفندقية.
و���س��ي�����س��ه��م امل�������س���روع يف ال��ن��ه��و���ص 
ال�سعودية،  يف  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  بالعديد 
واخلدمات،  بالتجزئة،  البيع  قطاع  مثل 
وال���������س����ي����اح����ة، وال���������س����ي����اف����ة، وال���ن���ق���ل، 
وم����واد ال��ب��ن��اء، وال��ت�����س��ن��ي��ع، واخل��دم��ات 
الآلف  توفر  على  ع��اوة  اللوج�ستية، 
امل�����س��روع  ويت�سمن  ال��ع��م��ل.  ف��ر���ص  م��ن 
اأك����رث م��ن 1300 حم��ل جت����اري، اإ���س��اف��ة 
تت�سمن  ال�ستخدام،  متعددة  اأب��راج  اإل��ى 
فنادق تتنوع بن ثاث اإلى خم�ص جنوم، 
للمعار�ص  وق��اع��ات  غ��رف��ة،   2200 ت�سمل 
�سكنية  و�سققا  وامل���وؤمت���رات،  واحل��ف��ات 

ومكاتب جتارية.

مكتسبات عمالقة
ه���ذه امل�����س��اري��ع ال�����س��خ��م��ة ه���ي تطبيق 
وهي  ال�سعودية،  الروؤية  لواقع  حقيقي 
ال�����س��ع��ودي��ة يف  ت�����س��ع  ب��درج��ة  م�سممة 
ويف  اجل��اذب،  العاملي  ال�ستثمار  خارطة 
وه��ي  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سياحة  �سناعة  ق��ل��ب 
اأي�سا تركز على توفر فر�ص وظيفية 
م�سادر  دع���م  ع��ل��ى  و�ستنعك�ص  ك��ب��رة، 
القت�سادية،  الركائز  وتقوية  ال��دخ��ل، 

ودعم الإ�ساحات الكبرة.
ب�سهادات  ال�����س��ع��ودي��ة  متكنت  ل��ق��د 
ع���امل���ي���ة م����ن و����س���ع ����س���ي���ا����س���ات ن��اج��ع��ة 
وحازمة وقوية وذكية يف جميع امل�سارات 
اآتت  وغرها،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
ثمارها يانعة؛ فاأ�سبحت رقما �سعبا يف 
احل�سور الدويل، ولها كلمتها يف املحافل 
والقرارات ال�سيا�سية والقت�سادية على 
اأع���ل���ى م�����س��ت��وى، ك��م��ا اأ���س��ب��ح��ت وج��ه��ة 
ع��امل��ي��ة وواج���ه���ة ل��ل��م�����س��اب��ق��ات ال��ك��ربى 
ال�����س��ع��ودي��ة اجل��دي��دة وف��ق  كا�سفة ع��ن 

روؤية متاألقة وطموحة.
امل�سدر: �سبق، حممد عطيف
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منطقتنا

للمنطقة، حر�ص  اإم��ارت��ه  ف��رة  خ��ال 
في�سل  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب 
التعامل  على  عبدالعزيز،  بن  خالد  بن 
ب�سفافية وو�س�وح مع كل تفا�سيل احلياة 
م�سرة  يف  واإ�سراكه  للمواطن  اليومي�ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة، ف��دع��م الأع����م����ال ال��ت��ن��م�����وي��ة 
مهامه  ووا����س���ل  مت��ي��ي��ز،  اأو  حت��ي��ز  دون 
يف الإ����س���اح وال��ت��اأ���س��ي��������ص وال��ت��د���س��ن 
وحتقق  الإن�����س��ان  ت�ستهدف  مل�����س��روع��ات 
وو�سع  الحتياجات،  وتلبي  الطموحات 
اإلى  لت�س�ل  الأه��ايل  اهتماماته خلدمة 
ومنزله  مكتب�ه  يف  اليومي  ا�ستقبالهم 
وال������رد ع��ل��ى ات�����س��الت��ه��م وب��رق��ي��ات��ه��م 

والإجابة على كاف�ة ت�ساوؤلتهم.
ال�سابق  ع�سر  اأم���ر  اأوج���ز  وق��د 
ر�سالته للم�سوؤولن باملنطق���ة بالقول 
احلكومية  الإدارات  مب��دي��ري  »اأه��ي��ب 
مراعاة اهلل يف ال�سر والعلن وا�ست�سعار 
العقبات  وت��ذل��ي��ل  امل�����س��وؤول��ي��ة،  ح��ج��م 
الدائم  والتن�سيق  اخلدمة  تعيق  التي 

فيما بيننا«.
املنطقة  داخل  منا�سبات عدة  وعرب 
وخارجها، وجه الأمر في�سل بن خالد 
وال�سرك��ات  الأع��م�����������ال  ل��رج��ال  ال��دع��وة 
الكب��رى لا�ستثمار يف املنطقة، يف اإ�سارة 
منه اإلى اأن بيئ���ة املنطقة مازالت خ�سبة 
وقابلة للمزيد من امل�سروعات يف خمتلف 
باملزيد  الوعد  مع  وتوجهاتها،  اأ�سكالها 

من الت�سهيات والدعم لهم؛ ويف املجال 
اأن  اإل���ى  في�سل  الأم���ر  اأ���س��ار  ال�سياحي 
الروؤية اأن تكون �سياحة ع�سر م�ستدامة 
الوقت خلطط  العام، وقال »حان  طوال 
ودرا����س���ات ل��ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث ال��ربام��ج 
ال�سياحية، وروؤيتنا اأن تكون ال�سياحة يف 

ع�سر �سيفا و�ستاء«.
وي��ح�����س��ب ل����اأم����ر ف��ي�����س�����ل ب��ن 
خ���ال���د اأن�����ه ق�������اد اإل�����ى ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��دي��د 
م���ن اخل��ط�����وات الإ���س��اح��ي��ة، ب��داأه��ا 
لل�سوؤون  العامة  للمديرية  بتوجيهه 
ال�����س��ح��ي�����ة ب����اإل����غ����اء ج����ن����اح ال���ت���ن���ومي 
امل���خ�������س�������ص ل����ك����ب����ار ال�������س���خ�������س���ي���ات 
ومتكن  امل���رك���زي،  ع�سر  مب�ست�سفى 
امل��ر���س��ى م��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن خدماته 
جمي�ع  اأن  على  م�سددا  ا�ستثناء،  دون 
املواطنن �سوا�سية فيما تقدمه الدولة 
من رعاي�ة �سحية لهم، واأن من حقهم 

جميع�ا الت�ساوي يف فر�ص العاج.
واأكد �سموه على اأن الع�دالة �سوف 
تاحق اأي موظف اأو م�سوؤول يف املنطقة 
ووظيفته  عمله  ا�ستغ�ال  على  يعمل 
احل��ك��وم��ي��ة، داع���ي���ا ك��اف��ة امل��وظ��ف��ن يف 
خمتل�ف القطاعات احلكومية باملنطق�ة 
اإلى اللتزام بالنظام والتعليمات املبلغة 
من اجلهات املخت�سة بدقة، وعدم اإ�ساءة 
واإف�ساء  الوظيفية،  ال�سلطة  ا�ستعمال 

اأ�سرار العمل.

وام���ت���دت خ���ط���وات الإ����س���اح اإل���ى 
الإم���ارة  عموم  م��دي��ري  لكافة  توجيهه 
واملراكز  واملحافظات  الأق�سام  وروؤ���س��اء 
باملنطقة ب�سرورة  والأجهزة احلكومية 
�سرعة اإجناز معامات املواطنن والبت 
اإجن��ازه��ا  على  وال��ع��م��ل  ب���اأول  اأول  فيها 
�ستتم  اأن��ه  على  و���س��دد  تعطيلها،  وع��دم 
حم��ا���س��ب��ة وم���ت���اب���ع���ة ك����ل م����ن ي��خ��ال��ف 
التعليمات وكل من يق�سر يف اأداء عمله 
اأو يت�سبب يف تعطيل معامات وم�سالح 
القيادة  لتوجيهات  ا�ستجابة  املواطنن، 

يف هذا ال�ساأن.
لإيجاد  ال�ساعن  اأوائ���ل  م��ن  وك��ان 
واإن�����س��اء  ال�سب�اب  ف���راغ  متت�ص  و���س��ائ��ل 
اأن  م���وؤك���دا  ع�������ال،  م�����س��ت��وى  ذات  ن�����واد 
وقت  منذ  عملت  ع�س�ر  منطقة  اإم���ارة 
الربامج  من  العديد  تنظ�يم  مبكرعلى 
وال���������������دورات وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��ت�����دري��ب��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة 

الت�ي تهم �سريحة ال�سباب.
اأه������ايل م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ي��دي��ن��ون 
لاأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز 
من  العديد  ح�سم  يف  الكبر  بالف�سل 
م�سرة  تعر�ص  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الق�سايا 
واإ�سرافه  وتدخله  املنطقة،  يف  التنمية 
والنماء  ق��ط��ارال��ب��ن��اء  لت�سريع  املبا�سر 
املن�سود  ال��ه��دف  ي��ح��ق��ق  وال��ت��ط��ور مب��ا 

لتنمية الإن�سان واملكان.

كلمة وفاء وعرفان لفيصل

مستشار خادم الحرمين الشريفين
يودع أهالي المنطقة

ب��ع��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال�سريفن،  احل��رم��ن  خ���ادم  م�ست�سار 
كلمة توديع لأهايل منطقة ع�سر، بعد 
م�ست�سارا  بتعيينه  امللكي  الأم��ر  �سدور 
خل�����ادم احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن؛ وق���ال 

�سموه يف ن�ص ر�سالته:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم..

اإخواين اأهايل منطقة ع�سر

ال�������س���ام ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل 
وبركاته،،

اأما بعد،

اأ�����س����ك����رك����م ع���ل���ى م�����س��اع��رك��م 
الفيا�سة والأحا�سي�ص العميقة 
والعواطف النبيلة التي عربمت 
توليت  اأن  م��ن��ذ  ع��ن��ه��ا جت��اه��ي 
����س���رف خ��دم��ت��ك��م ع���ل���ى م���دى 

�سنوات م�ست.
واأح��م��ُد اهلل ال��ذي وفقني 
منطقة  اإم�������ارة  يف  وزم����ائ����ي 
ع�����س��ر ويف خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات 
لتحقيق  واخلا�سة  احلكومية 
الكبرة  طموحاتكم  من  �سيء 

والكثرة.
بذلت  اأن��ن��ي  اهلل  واأُ����س���ِه���د 
ك������ل م������ا يف و�����س����ع����ي خل���دم���ة 
امل����ك����ان والإن�����������س�����ان، وحت��ق��ي��ق 
ال���ع���دال���ة وت��ك��ري�����ص ال��ن��زاه��ة، 
و���س��م��ول��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة، وت��ق��دي��ر 
الكبار، والعطف على ال�سغار؛ 
عز  امل��ول��ى  خم��اف��ة  م�ست�سعراً 

وجل اأوًل، ثم امل�سوؤولية اجل�سيمة التي 
كانت على عاتقي، ووا�سعاً ن�سب عينّي 
اأديته يف م�ستهل  الذي  العظيم  الق�َسم 
م�����س��واري ب����اأن اأك����ون خم��ل�����س��اً لديني 
اأب�����وح ب�����س��ّر  ث���م مل��ل��ي��ك��ي وب������ادي، واأل 
م��ن اأ���س��رار ال��دول��ة، واأن اأح��اف��ظ على 
م�ساحلها واأنظمتها، واأن اأوؤدي اأعمايل 

بال�سدق والأمانة والإخا�ص.
ول����ن ي��ن�����س��ى ال���ت���اري���خ م��واق��ف��ك��م 
تاحمنا  تعزيز  يف  وامل�سرفة  العظيمة 
ال����وط����ن����ي، وح���ر����س���ك���م ع���ل���ى الأم������ن 
والدفاع  والنماء،  والبناء  وال�ستقرار 

عن حدود بادنا من املعتدين، وتقدمي 
الكثر من اأبنائكم �سهداء -باإذن اهلل- 

فداء للدين والدولة.
كما اأبارك لكم تعين اأخي العزيز 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  والغايل 
تركي بن طال بن عبدالعزيز، والذي 
وال��ع��م��ل  والإرادة  ب������الإدارة  ل��ه  اأ���س��ه��د 

املنجز الطموح لتحقيق الهدف.
التي  الق�سرة  الفرة  اأن  واأج��زم 
منطقة  اإم�����ارة  اأروق�����ة  داخ����ل  جمعتنا 
ع�����س��ر؛ ك���ان���ت ك��ف��ي��ل��ة و����س���اه���دة على 
خلدمتكم  وتفانيه  وحر�سه  اهتمامه 
اأج��ل��ك��م؛ امتثال  وال��ع��م��ل م��ن 
ل���ت���وج���ي���ه���ات ����س���ي���دي خ�����ادم 
عهده  ويل  و���س��م��و  احل��رم��ن 

الأمن، حفظهما اهلل.
دع�����������وات�����������ي ل���ل���ج���م���ي���ع 
ب��ال�����س��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وامل��زي��د 
التوفيق والنجاح خلدمة  من 
م�ساحة  حت��ت��ل  ال��ت��ي  املنطقة 
وع���ق���ل���ي،  ق���ل���ب���ي  ك��������ربى يف 
وت�����س��ت��ح��ق ال���ك���ث���ر وال��ك��ث��ر 
بها  تليق  ال��ت��ي  املكانة  لتتبواأ 

على خارطة الوطن الكبر.
م�سرتنا  ق��ائ��د  اهلل  اأدام 
والعزم،  واحل�سم  احل��زم  ملك 
ال����ن����ادر  ع����ه����ده  ويل  و����س���م���و 

املبادر.

وال�سام عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.

اأخوكم: في�سل بن خالد
بن عبدالعزيز
م�ست�سار خادم احلرمن 
ال�سريفن
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يحيى التيهاني

الأمر تركي  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 
اأم��ر منطقة  بن عبدالعزيز  بن طال 
اهلل  ب����اإذن  �ست�سهد  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  ع�����س��ر 
امل��ج��الت  �ستى  يف  م�سبوق  غ��ر  حت���ول 
الفريق  ب���روح  العمل  وذل���ك م��ن خ��ال 
ال�������س���ادق وال�����ذي ي��ح��ث��ن��ا ع��ل��ي��ه ال��دي��ن 

الإ�سامي احلنيف.  
ع�سر  منطقة  اأم���ر  �سمو  واأ���س��ار 
املنطقة �سركاء يف  اأه��ايل  اأن جميع  اإل��ى 
ال�سالح  ي��ح��ق��ق  مل��ا  وخ��دم��ت��ه��ا  التنمية 
ال��ع��ام، خم��اط��ب��اً اي��اه��م ق��ائ��ا »ل نريد 
منكم �سوى ال�سرب ونحن علينا الوفاء«.

م�ساء  �سموه  لقاء  ذلك خال  جاء 
عددا  باخلالدية  امللكية  بال�سالة  اليوم 
م���ن امل�������س���وؤول���ن م���ن اأ����س���ح���اب امل��ع��ايل 
والف�سيلة والقيادات الع�سكرية وم�سايخ 
احلكومية  الإدارات  وم��دي��ري  القبائل 
واأهايل املنطقة الذين ت�سرفوا بال�سام 
بتعيينه  امللكية  بالثقة  وتهنئته  عليه 

اأمرا ملنطقة ع�سر.  
واأو���س��ح الأم���ر تركي ب��ن طال 
م��ف��ت��وح لكل  ق��ل��ب��ه  اأن  ال��ل��ق��اء  خ����ال 
لهم  لا�ستماع  ع�سر   منطقة  اأب��ن��اء 
اأن  ذات��ه  الوقت  يف  م��وؤك��داً  وملطالبهم، 
اإمارة املنطقة مفتوحة للجميع  اأبواب 
اأب��ن��اء  جلميع  الأ���س��ا���س��ي  البيت  كونها 

املنطقة.
ع�سر  منطقة  اأم����ر  ���س��م��و  ورف����ع 
����س���ك���ره وت����ق����دي����ره خل�������ادم احل���رم���ن 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
الع�سيد  ع��ه��ده  ويل  و���س��م��و  ���س��ع��ود،  اآل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر حممد 

ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظهما 
اهلل، على ما اأولوه اإياه من ثقة عظيمة 
خلدمة منطقة ع�سر التي �سيعمل فيها 
وطماأنينة  وراح��ة  خلدمة  عاما  موظفا 
لأخيه  ال�سكر  �سموه  ق��دم  كما  اأبنائها، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر في�سل 
خادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  خالد  بن 
احل����رم����ن ال�����س��ري��ف��ن ال������ذي ت�����س��رف 

بالعمل معه خال الأ�سهر املا�سية.   
واخ���ت���ت���م اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر 
كلمته بال�سكر هلل �سبحانه وتعالى على 
اأنعمه اهلل على هذه الباد املباركة  ما 
ت���اأت���ي يف مقدمتها  ع��ظ��ي��م��ة  ن��ع��م  م���ن 
التي  نعمة الأمن والأم��ان وال�ستقرار 

نح�سد عليها. 
ه��ذا وق��د تخلل ال��ل��ق��اء ع��دد من 
ال���ك���ل���م���ات ال���رح���ي���ب���ي���ة، ك���م���ا األ��ق��ي��ت 
ق�����س��ي��دة ���س��ع��ري��ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ثم 
ت���ن���اول اجل��م��ي��ع ط���ع���ام ال��ع�����س��اء على 

مائدة �سموه الكرمي.  
ع�سر  منطقة  اأم����ر  ���س��م��و  وك����ان 
الأم��ر تركي بن طال بن عبدالعزيز 
يف وق���ت ���س��اب��ق اإل����ى م��ط��ار اأب���ه���ا، حيث 
ك�������ان يف م����ق����دم����ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ه ع����دد 
م���ن امل�����س��وؤول��ن م���ن اأ����س���ح���اب امل��ع��ايل 
الع�سكرية  ال��ق��ي��ادات  وق���ادة  والف�سيلة 
باملنطقة؛ وكان يف معية �سموه اأ�سحاب 
ال�����س��م��و الأم�����راء خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د بن 
طال بن عبدالعزيز، وعبد العزيز بن 
طال بن عبدالعزيز، وعبدالرحمن بن 
بن  وعبدالعزيز  عبدالعزيز،  بن  طال 
تركي بن طال، وتركي بن في�سل بن 
، ومتعب بن فهد الفرحان،  عبداملجيد 

و�سعد بن عبداهلل الفرحان.

قدم شكره ألخيه األمير فيصل بن خالد.. 

أمير منطقة عسير: قلوبنا ومكاتبنا مفتوحة
لجميع أهالي المنطقة

تركي بن طالل: 
منطقة عسير 

ستشهد تحوال 
غير مسبوق بدعم 

القيادة الرشيدة
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منطقتنا

أمير عسير: بصراحة!
افتتح اأمر منطقة ع�سر الأمر تركي بن 
ور���س��ة عمل  يناير،   8 الثاثاء  ي��وم  ط��ال، 
مبادرات ومهام بلديات منطقة ع�سر على 
م�سرح الأمانة، بح�سور اأمن منطقة ع�سر 
الدكتور وليد احلميدي وعدد من مديري 
وروؤ���س��اء  املنطقة  يف  احلكومية  القطاعات 

فروع البلديات وامل�ساركن املهتمن.
لأم���ر منطقة  بكلمة  ال��ور���س��ة  ب���داأت 
ع�����س��ر ق���ال ف��ي��ه��ا »ه��ن��اك ت��وج��ي��ه ل�سيدي 
قائد الأمة امللك �سلمان بن عبدالعزيز قال 
منوذجا  بالدنا  تكون  اأن  الأول  »ه��ديف  فيه 
على  ب��ه  يحتذى  ال��ع��امل  يف  ورائ����دا  ناجحا 
كافة الأ�سعدة، و�ساأعمل معكم على حتقيق 
الأم���ر حممد  العهد  وت��وج��ي��ه ويل  ذل���ك« 
ب��ن �سلمان، ح��ن ق��ال »دائ��م��ا ت��ب��داأ ق�س�ص 
النجاح بروؤية واأجنح الروؤى هي التي تبنى 
اأن����ه على  ال���ق���وة، ف��ا ين�سى  ع��ل��ى م��ك��ام��ن 
�سواعد �سباب هذه الأمة قامت هذه الدولة 
ويف ظروف بالغة ال�سعوبة وب�سواعد �سبابنا 

�سيفاجئ هذا الوطن العامل من جديد«.
ه������ذان ت���وج���ي���ه���ان م����ن ق���ائ���د الأم�����ة 
وم���ن ع�����س��ده و���س��ع��ا ل��ن��ا روؤي����ة ل��ك��ي ن�سل 
لهذه  وو�سعا  ين�سدان،  ما  اإل��ى  من خالها 
اأركانا ثاثة، وهي: جمتمع حيوي  الروؤية 

واقت�ساد مزدهر ووطن طموح.
عدة  فيه  احليوي  للمجتمع  بالن�سبة 
م���ب���ادرات خ��ا���س��ة، وه����ي: اأن ت��ك��ون ه��ن��اك 
متن؛  وبنيان  ع��ام��رة،  وبيئة  را�سخة،  قيم 
وا�ستثمار  مثمرة  فر�ص  املزدهر  القت�ساد 
م�ستغل؛  وم��وق��ع  ج��اذب��ة  وتناف�سية  ف��اع��ل 
ومواطن  فاعلة  حكومة  الطموح  وال��وط��ن 

م�سوؤول.
ه���ذه الأرك�����ان ال��ث��اث��ة خ��رج��ت منها 
ب���رام���ج ك��م��ا ت��ع��ل��م��ون، ك��ربن��ام��ج ال��ت��ح��ول 
التي  الوطني وغ��ره، ولكن ه��ذه الأ���س��ول 

لها عاقة باجتماعنا اليوم«.
واأ���س��اف »اإن قائد الأم��ة ق��ال »من��وذج 
»تبنى  ق��ال  ع��ه��ده  ب��ه« وويل  رائ���د يحتذى 

على مكامن القوة«.
من  العامل  �سيفاجئ  »�سبابنا  واأ�ساف 
ن��ك��ون منوذجا  اأن  اأم��رن��ا  امل��ل��ك  اإذا  ج��دي��د؛ 
»ابنوا  ق��ال  ب��ه، وويل عهده،  رائ��دا يحتذى 
ه���ذا ال��ن��م��وذج ع��ل��ى م��ك��ام��ن ال���ق���وة،«، ول��ذا 
ن���ح���ول رغ���ب���ة ق��ائ��د  اأن  واج��ب��ن��ا يف ع�����س��ر 
الأمة اإلى خطة قابلة للتنفيذ، واأنتم اأهلها 
ورجالها، يف كل القطاعات، �سنعمل على هذا 
اجلانب ل�سيما القطاع البلدي الذي نحن 

اليوم جمتمعون من اأجله.
وقبل اأن اأتكلم عن الجتماع ل بد اأن 
اأن��ه يف ه��ذه القاعة ق��راب��ة 100  اأو���س��ح لكم 
�سخ�ص 50 من الأمانة والآخرون من جهات 
اأخرى، وهم مهند�سون مهتمون ومتابعون 
تطوير  يف  اهتمام  ولهم  الع�سري،  لل�ساأن 
املنطقة، ولذا اأحببنا اأن يكون هذا اخلليط 
�سيحدث يف  ال��ي��وم وه��ذا اخلليط  م��وج��ودا 
وكل  واخل��دم��ات  وال��ط��رق  ال�سحي  القطاع 
اخلرباء  املنهج،  ب��ذات  و�سنعمل  القطاعات، 
من القطاعات احلكومية واآخرون، من اأجل 
النطاق يف التوجه املطلوب، ولدينا ثاث 
اإ�سراتيجية  لتطوير  �سن�ستخدمها  و�سائل 
وهذه  الزماء،  عنها  �سيتكلم  التي  ع�سر، 
واأف�سل  اأرقى  مع  بال�سراكة  الإ�سراتيجية 

املكاتب املتخ�س�سة يف العامل«.
اأن  العهد  ويل  توجيه  »ح�سب  وت��اب��ع 
ت��ك��ون اأف�����س��ل اجل��ه��ات يف ال��ع��امل ه��ي التي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع�����س��ر ت��ع��م��ل الآن، 
و���س��ت��ن��ت��ه��ي ب��ع��د اأ���س��ه��ر ق��ل��ي��ل��ة وه�����ذه اأول 

اآل��ي��ة، الآل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي م��ب��ادرت��ن��ا ال��ي��وم 
امل�سهد  لتح�سن  والبلديات  الأمانة  مبادرة 
احل�����س��ري ل��ع�����س��ر، والآل����ي����ة ال��ث��ال��ث��ة اأي 
م��ق��رح��ات اأخ����رى ل��دي��ك��م، مم��ك��ن روؤ���س��اء 
الإ�سراتيجية  غر  �سيء  لديهم  البلديات 
وغر مبادرة اليوم، وهذه العقول الوطنية 
ل��دي��ه��ا اأف��ك��ار ج��دي��دة، اأم���ا ط��ري��ق��ة العمل 
ف�����س��وف اأحت������دث ع��ن��ه��ا ب�����س��ك��ل م��ف�����س��ل ل 
ق��ي��ادة،  ب��وح��دة  اإل  ���س��يء  حتقيق  ن�ستطيع 
التحقيق  القيادة قدوة ويكون  تكون  بحيث 

مركزي والتنفيذ ل مركزي«.
الثانية  اأمر ع�سر »اخلطوة  ووا�سل 
ن�سبة  اأح���دا  يهم  ل  ك��ان  اإذا  الإجن����از  متعة 
حيث  امل���ع���ج���زات،  ف�ستتحقق  مل���ن  ال��ف�����س��ل 
ي��ن�����س��ب ال��ف�����س��ل ل��ل��ف��ري��ق، وجن����اح ال��ف��ري��ق 
ال��ف��ري��ق م��ن ح�سن  جن��اح للجميع، وجن���اح 
باجتاه  الفردية  امل��ه��ارات  وتوجيه  الختيار 
الهدف، اإح�سان املهارات الفردية لكل ع�سو 
هو  وه��ذا  العام،  الهدف  الفريق خلدمة  يف 
اإلى  الأ�سخا�ص  الذي �سيحول عمل  الوقود 
جميعنا  الإت��ق��ان  ثالثا  ع��ادي��ة،  غ��ر  نتائج 
نتبع الدين املحمدي ونبينا و�سيدنا حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: اإن اهلل يحب اإذا 

عمل اأحدكم عما اأن يتقنه.

طوابق عسير الخمسة
»اإن ع�سر  واأ�ساف الأمر تركي بن طال 
اأيها احل�سور تتكون من خم�سة طوابق كل 
على  موزعة  الآن  لدينا  املوجودة  البلديات 
الأماكن  اأو  الطوابق  هذه  طوابق،  اخلم�ص 
اخل��م�����ص ت��خ��ت��ل��ف يف ع��م��ران��ه��ا واأك���ات���ه���ا 
ول��ه��ج��ات��ه��ا يف ب��ع�����ص الأح�����ي�����ان واآم���ال���ه���ا 
نراعي  ���س��وف  ول���ذا  التناف�سية،  وم��ي��زات��ه��ا 
عوامل الختاف، ولذا من ال�سعب توحيد 
ال���ع���م���راين ع��ل��ى اخل��م�����ص، �سيتم  ال��ط��اب��ع 

مراعاة التنوع الثقايف والعمراين والبيئي.
نهايته  ه��ذا الجتماع يف  م��ن  امل��اأم��ول 
اإنه بعد فرة زمنية  اخل��روج بخطة بحيث 
ل��ي�����س��ت ب��ال��ب��ع��ي��دة اأب������دا؛ ك���ل واح�����د فيكم 
كل  ت�سبح  ب��ح��ي��ث  م��ن��ه،  امل��ط��ل��وب  �سيعمل 
حديقة  خمتلفة  معينة  ف���رة  ب��ع��د  ع�سر 
اإل  يتم  لن  ذلك  �سد خمتلف وكل  خمتلفة 

بروح الفريق.

إشعاع حضاري
اأغ��ل��ب احل��دائ��ق  اإل���ى اأن  اأم���ر ع�سر  اأ���س��ار 
ب��ال��ط��ري��ق��ة  ت��ن��ف��ذ  م���واق���ع مم���ي���زة ومل  يف 
ال�سحيحة، وهذا �سيء يحتاج اإلى التعديل، 
لاإ�سعاع  اأماكن  اإل��ى  نحولها  �سوف  وتابع: 
تخدم  التي  اخل��دم��ات  مبختلف  احل�ساري 
ا�سراحات  تكون  اأن  بالازم  لي�ص  الإن�سان، 
البلدية عبارة عن مبنى مغلق خا�ص فقط 
باأغرا�ص البلدية، البلدية والإمارة والأمانة 
�سركاء يف  ليكونوا  ال��ن��ا���ص،  وج���دت خل��دم��ة 
هذه املنافع، لزم نفعل ذلك خلدمة ال�سباب 

ومنا�سباتهم وهذا اأمر بالغ الأهمية.
التخطيط  يف  الأف��ك��ار  تكون  اأن  يجب 
م��ن��ط��ل��ق��ة م���ن ت���اري���خ امل���ك���ان ن��ف�����س��ه حتى 
وامل��م��رات  ال��ط��رق  حت�سن  معنى،  ذا  ي��ك��ون 

واحلدائق مبا يتوافق مع العمران املكاين.
واأف��ك��اره  م��ق��رح��ات  ق��دم  �سخ�ص  اأي 
ن���رح���ب ب���ه���ا، اجل���م���ي���ع ����س���رك���اء وم���رح���ب 
باأفكارهم، واأي �سخ�ص لديه فكرة اأو اقراح 
ي�سعدنا ذلك، ل ميكن اأن نتقدم على اأفكار 

�سبابنا.
اأرج���وك���م روؤ����س���اء ال��ب��ل��دي��ات اح��ذف��وا 
نريد  ع�سوائي،  ب�سكل  مكتوبة  ع��ب��ارات  اأي 
والكتابات  العبارات  اأعمال مرتبة بدل من 

الع�سوائية على اجلدران«.
اجل������داري������ات  ك����اف����ة  »اإن  واأ��������س�������اف 
لوحة  اإل��ى  �ستتحول  املنطقة  يف  واجل�����س��ور 
املكاين  العمران  فنية متجان�سة مع طبيعة 

ملنطقة ع�سر«.

تسهيالت االستثمار
قال الأم��ر تركي بن طال »�سمعة ع�سر 
ل���دى الآخ���ري���ن ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال���س��ت��ث��م��ار 
اأق���ول ذل��ك علنا،  ال��ع��ام،  متدنية الن��ط��ب��اع 
الكام  بهذا  اأبلغت  واأن��ا  ال�سراحة مطلوبة 
م��ن ق��ي��ادات يف الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي اجلهة 
امل��و���س��ع جميعنا، ولب���د من  ب��ه��ذا  امل��ع��ن��ي��ة 
يف  وب��داأن��ا  ونح�سنه،  الن��ط��ب��اع  ه��ذا  تغير 

ذلك بعدة اإجراءات.
داخليا  ق����رارا  ات��خ��ذن��ا  الأول،  الإج�����راء 
مطلوب  الأم���ان���ة  ال��ث��اين  وال���ق���رار  بالتغير، 
باإ�سدار  اخلا�سة  اإجراءاتها  بكل  يتعلق  فيما 
و�سوف  تغرت،  جميعها  وال�ستثمار  الرخ�ص 

ي�ساهد امل�ستثمرون ذلك، ثالثا هيئة ال�ستثمار 
وت��ك��وي��ن  م��ت��ت��ال��ي��ة،  اج��ت��م��اع��ات  عملنا م��ع��ه��م 
ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ن��ري��د ت��غ��ي��ر ال�����س��ورة 
ولها  جاذبة،  اإل��ى  وحتويلها  الطاردة  الذهنية 
انطباع  وتغير  تغيرها،  على  نعمل  ع��وام��ل 

امل�ستثمرين عن منطقة ع�سر«.
واأ�����س����اف »مت ع��م��ل ع����دة اج��ت��م��اع��ات 
وبع�سهم  ع�����س��ر  يف  اأع���م���ال  رج����ل   11 م���ع 
اأن  اأو���س��ح لهم  اأن  اأج���ل  الأع��م��ال م��ن  رواد 
ال��و���س��ع ال���س��ت��ث��م��اري ت���غ���ر. ول�����ذا اأق����ول 
خلدمة  موجودون  نحن  البلديات  لروؤ�ساء 
الإج��راءات  ت�سهيل  من  بد  ول  امل�ستثمرين 

اأمامهم باأ�سهل الطرق«.

تسويق منتجات عسير
اأكد الأمر تركي بن طال اأن البنى التحتية 
ل��ت�����س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات ع�����س��ر غ���ر م��ت��ك��ام��ل��ة، 
وق����ال »ه��ن��ا اأ����س���رب م��ث��ال زي���ت الرق�����ان يف 
اأف�سل  من  وال�سويره  مراك�ص،  بن  املغرب 
ت�سجيع  ومت  لل�سحة،  امل�ستخدمة  ال��زي��وت 
عر�سه  ومت  حمرفة،  بطريقة  امل�ستثمرين 
ع��ل��ى ال��ط��رق��ات ال���دول���ي���ة، واأ���س��ب��ح منتجا 
مبنتجاتنا  ال��و���س��ول  ن��ري��د  ع��امل��ي��ا،  مناف�سا 

كذلك، وننظم طريقة اإنتاجه وت�سويقه«.
واأ���س��اف: ن��ري��د ال���س��ت��ف��ادة م��ن جناح 
ال��ت��ج��ارب يف ب��ل��دن��ا م��ث��ال ذل���ك ال��ت��م��ور يف 
ال��ق�����س��ي��م، وك��ل��ن��ا ب��ل��د واح����د ول مي��ن��ع اأن 

ن�ستفيد من التجارب الناجحة يف وطننا.
لدينا يف منطقة ع�سر 15 �سوقا نريد 
ملاذا؟ لنفعلها يف كل موقع ح�سب كل بلدية 
ومبا يليق، ملاذا ل يكون اجتماعنا اليوم يف 
مل��اذا ل  بلدية حمايل ع�سر، مكان م�سابه، 
ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ك��ام��ل وال��ب��ح��ث ع��ن مكامن 
ول��ذا  العهد،  ويل  عنها  حت��دث  التي  ال��ق��وة 

�سنحول هذه الأ�سواق اإلى اأ�سواق فاعلة.

الخدمات المستديمة
واأكد اأمر املنطقة اأن م�سطلح اخلدمات يف 
فرات معينة خلدمة امل�سطافن م�سطلح 
منطقة  يف  اخل���دم���ات  واأن  ت��غ��ي��ره،  ي��ج��ب 
العام مبا  �ستكون مقدمة على مدار  ع�سر 
وي��غ��ري  الأول،  امل��ق��ام  امل��واط��ن��ن يف  ي��خ��دم 
ال�����س��ي��اح ل��زي��ارة املنطقة ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام، 
على  الأن��ظ��ار  للفت  حم��ا  ع�سر  و�ستكون 

مدار العام مبختلف حمافظاتها املتنوعة.

الشراكة المجتمعية
»امل��واط��ن �سريك مهم يف  اأم��ر ع�سر  ق��ال 
ال�ستعانة  م��ن  ب��د  ول  وتغير،  تطوير  اأي 
خمرجات  وطاملا  احل�سانة،  وه��م  باملجتمع 
على  اأول���ى  ب��اب  م��ن  اجلميع  تنفع  التنمية 
اجلميع امل�ساركة، وهناك لقاءات بكل �سرائح 

املجتمع الع�سري«.
القطاع  يعمل  اأن  ميكن  »ل  واأ���س��اف 
البلدي ب�سكل منف�سل عن باقي القطاعات، 
القطاعات  كافة  ح�سور  على  حر�سنا  ل��ذا 

الأخرى التي ل تقل اأهمية«.
للم�ساريع،  جن��اح  مثلث  »هناك  وتابع 
�سيطبق يف ع�سر، وهو الت�سميم والإ�سراف 
والتنفيذ، اأي خلل باأحدها �سيوؤثر على جودة 
امل�سروع، ولن نقبل اأي م�سروع يحمل خلا 
التنفيذ،  اأو  الإ�سراف  اأو  الدرا�سات  �سواء يف 
اأول؛  بالأمانة  خلل  هو  منهم  خلل  اأي  لأن 
ي��ج��ب اأن ي��ح��ر���ص م��ال��ك امل�����س��روع ع��ل��ى اأن  

يكون ثالوث النجاح ن�سب عينيه«.

امل�سدر: »الوطن«، بت�سرف

منهج العمل في قطاعات عسير
وحدة القيادة

ت��ك��ون ال��ق��ي��ادة ب��ال��ق��دوة وي��ك��ون التخطيط م��رك��زي��ا، وال��ت��ن��ف��ي��ذ ل 
مركزي، لتتحقق اجلودة املطلوبة

تنمية روح الفريق
ب��اجت��اه هدف  العمل معا  ث��م  ف��ري��ق مميز  ق��درت��ك على تكوين  ه��ي 
حمدد ووا�سح، وقدرتك على تفعيل ا�ستخدام املهارات الفردية لكل 
ال��ذي يحول  الوقود  ذل��ك هو  العام،  الهدف  ع�سو يف اجت��اه حتقيق 

عمل الأفراد العادين اإلى نتائج غر عادية

متعة اإلنجاز
اإذا كان ل يهمك ن�سبة الف�سل ملن، �ستحقق املعجزات، فنجاح اجلزء 

هو جناح الكل

اإلتقان وليس اإلتمام
تفعيل مق�سد احلديث ال�سريف: اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عما 

اأن يتقنه.

ركائز إستراتيجية تنمية عسير
تطوير النسق العمراني

1( ت�سميم وتطوير حي منوذجي
2( ت�سميم طريق رئي�سي منوذج

3( مراكز اخلدمة على مداخل املنطقة
4( املحافظة على املواقع الطبيعية

5( عنا�سر الفر�ص
6( حت�سن الطراز املعماري للواجهات

7( التعامل مع امل�سطحات املائية

تحسين الخدمات البلدية
1( تطوير منظومة ال�ستثمار

2( تطبيق ت�سنيف املطاعم
3( اآلية متابعة امل�ساريع

4(  الراخي�ص ومتابعة اأعمال البناء
5( و�سع اآلية للحد من التعديات

6( متابعة النظافة وخملفات البناء
7( امليزة التناف�سية لاأن�سطة القت�سادية
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أمير عسير يوجه بفتح قنوات االتصال
مع المواطنين على مدار الساعة

قنواته  كل  تبقى  بأن  توجيها  عبدالعزيز،  بن  طالل  بن  تركي  عسير  منطقة  أمير  أصدر 
لالتصال مع المواطنين مفتوحة، من أجل االستماع لمطالبهم وشكاواهم ومالحظاتهم.

وتعد بادرة األمير تركي بن طالل بفتح هواتفه في مكتبه وقصره وجميع قنوات 
االتصال به، األولى من نوعها، والقت استحسانا كبيرا من قبل أهالي المنطقة.

من  الرسمي  الدوام  فترة  خالل  مفتوحة  وهواتفه  األمير  مكتب  يكون  أن  وتقرر 
الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء على الرقم 172311000؛ فيما سيكون 
172282403، وكذلك  الرقم  عبر  يوميا  24 ساعة  متاحا على مدار  التواصل مع قصره 
سيكون مكتبه بالرياض مفتوحا الستقبال االتصال على مدى 24 ساعة على رقم الهاتف 

.114422222

ذكريات مدرسية
ف��ي تغري��دة له عل��ى تطبي��ق »تويت��ر«، كت��ب الش��اعر والباحث 
اإلسالمي، عبدالمجيد العمري يقول: ستة وثالثون عاما مضت على 
ه��ذه الصورة التي تجمعني بصاحب الس��مو الملكي األمير تركي 
ب��ن طالل ب��ن عبدالعزيز أمير منطقة عس��ير، حفظه اهلل، في قصر 
صاحب الس��موالملكي األمير طالل ب��ن عبدالعزيز، رحمه اهلل، عام 
١٤٠٤ بمناس��بة حصول األمير تركي على الترتي��ب األول بالثانوية 

العامة على عموم المملكة.

صاحب السمو الملكي األمير تركي
بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود..

سيرة ذاتية
م�سروع بوابة الريا�ص وترميم 
ق�������س���ر ال���ع���ن���اق���ر ال���ت���اري���خ���ي 

برثمداء وغرها.
عاجلة  اإغ��اث��ي��ة  عملية  ق���اد   •
�ساركت  الفل�سطينين  لاأخوة 
ف��ي��ه��ا ع�����دة م���ن���ظ���م���ات دول���ي���ة 
ن��ت��ج عنها  وع��رب��ي��ة وحم��ل��ي��ة، 
زي�����ارت�����ه ل����اأرا�����س����ي امل��ح��ت��ل��ة 

و�ساته يف امل�سجد الأق�سى.
• ق�����اد ع��م��ل��ي��ات اإغ���اث���ي���ة م��ن 
للجمعيات  برية  اإغاثة  اأب��رزه��ا 
الأه��������ل��������ي��������ة اإب����������������ان احل��������رب 
2006م  يوليو  يف  الإ�سرائيلية 
ع��ل��ى ل���ب���ن���ان، واإب�������ان ال��ه��ج��وم 
يناير  يف  غزة  على  الإ�سرائيلي 
الإغ���اث���ة  م�����واد  ون���ق���ل  2009م 
الطبية ونقل اجلرحى واإدخال 
الإع���ا����س���ة ل��ل��م��ت�����س��رري��ن وق��ت 

احلرب .
كمبادرة  اإغاثية  اإن�سانية  مبادرات  تاأ�سي�ص   •
نلبي ال���ن���داء لإغ���اث���ة ال��اج��ئ��ن ال�����س��وري��ن، 
ح�����س��ل مب��وج��ب��ه��ا ع��ل��ى ج���ائ���زة ال�����س��خ�����س��ي��ة 

العربية املتميزة يف العمل الإغاثي.
اأم�����ر منطقة  ح�����س��ل ع��ل��ى ت���ك���رمي ���س��م��و   •
الريا�ص للم�ساركن مب�ساريع »مبادرة ثمن« 

لتدعيم الراث العمراين باملنطقة.
مل��ب��اين اجلامعة  ال���س��راف��ي��ة  الهيئة  ي��راأ���ص   •
ال���ع���رب���ي���ة امل���ف���ت���وح���ة، وال����ت����ي ن���ف���ذت خ��م�����س��ة 
اململكة  وه��ي  عربية  دول  خم�ص  يف  ج��ام��ع��ات 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال���ك���وي���ت وال��ب��ح��ري��ن 
والأردن وم�سر، ويجري الإ�سراف على تنفيذ 

ثاثة مباين اأخرى.

مؤتمرات دولية شارك بها
اأم��ن  ن���دوة  وت��ق��دمي ورق���ة عمل يف  امل�ساركة   •
ال��ري��ح��اين، ب��ع��ن��وان »م���د اجل�����س��ور ب��ن ال�سرق 
والغ�رب، وا�سنطن، الوليات املتحدة الأمركية، 

.2002
املائية  الطاقة  موؤمتر  كلمة يف  والقاء  رعاية   •

والبيئة، بروت، لبنان، 2002.
• م�ساركة والقاء كلمة يف موؤمتر اخلليج ال�سابع 

للمياه، الكوي��ت، 2005.
• افتتاح وتربع يف موؤت�مر �سحة الطفل العرب�ي، 

الري��ا�ص، 2007.
• القاء كلمة يف اجلل�سة اخلا�سة باملياه باملنتدى 
الق���ت�������س���ادي ال��ع��امل��ي ح����ول ال�����س��رق الأو����س���ط، 

دافو�ص، 2008.
• القاء كلمة يف افتتاح موؤمتر العمل الإن�ساين، 

عمان، الأردن، 2014.
البو�سفور  ق��م��ة  مل��وؤمت��ر  الف��ت��ت��اح��ي��ة  الكلمة   •

ال�سابع، ا�سطنبول، تركيا،  2016.

مقاالت
كتب المر تركي عددا من املقالت من اأهمها:

جريدة  ���س��رورة؟«  األي�ست  الأزم����ات..  »اإدارة   •
القت�سادية، العدد 2563.

• »اإليكم اأقول.. غر معقول«، �سحيفة عكاظ، 
العدد 12410.

اأكرب  اأ�سياء  اأثينا..  اأوملبياد  عيون  يف  »وطني   •
من الريا�سة«، جريدة القت�سادية العدد 4064.

• »رحلة اأثرية لغار الإمام تركي بن عبد اهلل«، 
جريدة ال�سرق الأو�سط، العدد 8262.

»اأخ يف الأمي���ان.. ونظر يف اخل��ل��ق«، جريدة   •
النهار البنانية، العدد 23240.

• ولد يف عام 1968.
• متزوج وله من الأبناء الأمر عبد العزيز،الأمرة 
ال��ع��ن��ود، الأم����رة ع��ل��ي��اء، الأم����رة ع��ب��ر، والأم����رة 

اجلوهرة.
• اأمر منطقة ع�سر بداية من 27 دي�سمرب 2018

التعليم
مرتبة  مع  ال�سيا�سية  العلوم  يف  بكالوريو�ص   •

ال�سرف.
اململكة  ���س��ان��ده��ر���س��ت احل��رب��ي��ة،  اأك��ادمي��ي��ة   •

املتحدة
• ك��ل��ي��ة ط�����ران اجل��ي�����ص، ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

الأمريكية
• دورات مدنية وع�سكرية يف جمالت القيادة.

• ال����دك����ت����وراة ال��ف��خ��ري��ة م���ن ج��ام��ع��ة ع��م��ان 
العربية، اململكة الأردنية الها�سمية.

السيرة العملية
• عميد طيار بالقوات امل�سلحة ال�سعودية

• رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة مينتور العربية 
للوقاية من املخدرات.

اجلامعة  مل��ب��اين  ال�ست�سارية  الهيئة  رئي�ص   •
العربية املفتوحة.

• امل�����س��رف ال���ع���ام ع��ل��ى م���ب���ادرة ن��ل��ب��ي ال���ن���داء 
الإن�سانية .

• نائبا لأمر منطقة ع�سر.

مهام شغلها
عبد  ب��ن  ط���ال  ل��اأم��ر  ال�سخ�سي  امل��م��ث��ل   •

العزيز اآل �سعود، رحمه اهلل.
• عميد طيار بالقوات امل�سلحة ال�سعودية.

• رئي�ص جمل�ص اأمناء موؤ�س�سة مينتور العربية 
للوقاية من املخدرات.

اجلامعة  مل��ب��اين  ال�ست�سارية  الهيئة  رئي�ص   •
العربية املفتوحة.

• امل�����س��رف ال���ع���ام ع��ل��ى م���ب���ادرة ن��ل��ب��ي ال���ن���داء 
الإغاثية .

أعمال بارزة 
واأب��رزه��ا  املتنوعة  الفكرية  ال��ل��ق��اءات  اإق��ام��ة   •

الندوات الرم�سانية.
اأب��رزه��ا  ع��رف عنه م��ب��ادرات��ه الوطنية وم��ن   •
ق�سايا  يف  القبائل  ب��ن  ال�سلح  م�ساعي  اإمت���ام 
مل���ب���ادرات وط��ن��ي��ة متنوعة  اإ���س��اف��ة  ال��ق�����س��ا���ص 
ك��ت��ج�����س��ي��د م��ل��ح��م��ة ف��ت��ح ال���ري���ا����ص م���ن خ��ال 
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ملف خاص بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

أكاديميا

18 ديسمبر: اليوم العالمي للغة العربية
إعداد: أسعد أبو قاعود

لتنمية  ال�ست�سارية  الهيئة  رئي�ص  اأعلن 
الثقافة العربية »اأرابيا«، ال�سفر املندوب 
لدى  ال�سعودية  العربية  للمملكة  الدائم 
ال��ي��ون�����س��ك��و ال��دك��ت��ور زي����اد ال��دري�����ص، اأن 
اع��ت��م��اد حم���ور »العربية  ق���ررت  ال��ه��ي��ئ��ة، 
للغة  العاملي  لليوم  ل��دورة 2018  والعلوم« 

العربية.
اختيار  ق��رار  ب��اأن  الدري�ص  واأ���س��اف 
اإع��ادة لفت النتباه  هذا املحور من �ساأنه 
الى اأهمية اللغة العربية والقيمة العالية 
ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ع��ل��ى م����دى ال��ت��اري��خ 
ن���ظ���را مل��ك��ان��ت��ه��ا يف احل�������س���ارة ال��ب�����س��ري��ة 
ولإ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي على 

مدى القرون.
واأ��������س�������اف ب���������اأن ال�������ن�������دوات ال���ت���ي 
���س��ت��خ�����س�����ص مل���و����س���وع ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
وال���ع���ل���وم ���س��ت��ت��ن��اول احل�������س���ور ال��ع��ل��م��ي 

يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���ن الأم�������ص وال��ي��وم 
من  وا�سعة  مب�ساركة  و�ستحظى  وال��غ��د، 
الكتاب  م��ن  م��ع جمع  اللغوين  اخل���رباء 
والديبلوما�سين  والعلمين  والباحثن 
اليون�سكو،  يف  وال��ع��ام��ل��ن  والإع��ام��ي��ن 
واأو�سح الدري�ص باأنه �سي�ساحب فعاليات 
الح���ت���ف���ال م��ع��ر���ص ي����ربز م��ك��ان��ة ال��ل��غ��ة 
الن�سانية  ت��اري��خ  ع��رب  وال��ع��ل��وم  العربية 
وذل���ك مب�����س��ارك��ة ف��ن��ان��ن ور���س��ام��ن من 
من  عاملية  ن��اف��ذة  ليكون  متنوعة  ب��ل��دان 
يف  العربية  اللغة  ب��دور  تعرف  اليون�سكو 

خدمة العلوم.
وت�����ه�����دف خ���ط���ة ت���ن���م���ي���ة ال���ث���ق���اف���ة 
اليون�سكو  اأن�ساأتها  التي  »اأرابيا«  العربية 
عام 1999 اإلى »توفر اإطار ميكن البلدان 
الثقايف،  تراثها  تنمية  م��ن  فيه  العربية 
بوجه  الركيز  مع  املا�سي  ي�سان  بحيث 
خ��ا���ص ع��ل��ى امل�����س��ت��ق��ب��ل، وي��ن��ف��ت��ح ال��ع��امل 
والتكنولوجيا  ال��ت��اأث��رات  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي 

اجل�����دي�����دة م����ع احل����ف����اظ ع���ل���ى ���س��ام��ة 
الراث العربي«.

الدور التاريخي للعربية
في البحث العلمي

ونشر المعرفة
امل��دي��رة  ازوالي،  اأودري  ال�����س��ي��دة  اأب�����رزت 
مبنا�سبة  ر�سالتها  يف  لليون�سكو،  العامة 
ي����وم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال�����دور ال��ت��اري��خ��ي 
للغة العربية يف البحث العلمي ويف ن�سر 
امل��ع��رف��ة، واإب�����راز اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��دد اللغوي 
ل���الأو����س���اط امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 

الوقت احلا�سر.
للغة  العاملي  باليوم  »نحتفل  وقالت 
ال��ع��رب��ي��ة حت���ت راي�����ة ال��ع��ل��م وال��ت��وا���س��ل 
ال��ع��ل��م��ي. وُي���ع���ّد ال��ع��ل��م رك��ن��ا م���ن اأرك����ان 

الثقافة العربية مند البداية.
و�سلطت ال�سوء على العامل الكبر، 
اإبن الهيثم، كاأبرز اأعام التاأليف العلمي 

باللغة العربية، قائلة: »قام هذا العّامة، 
القرن  بالعراق يف  الب�سرة  ول��د يف  ال��ذي 
ال��ع��ا���س��ر امل����ي����ادي، ب��و���س��ع اأ����س�������ص علم 
ال��ب�����س��ري��ات، ف��ك��ان ح��ق��ا ع��ل��ي��ن��ا تكرميه 
ال�سنة  ال��ع��ام  اأُع��ل��ن ه��ذا  اإذ  يف ع��ام 2015، 

الدولية لل�سوء وتكنولوجيات ال�سوء«.
واأ�سافت »وُيعّد الأ�ستاذ اأحمد زويل 
للكيمياء  ن���وب���ل  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل 
»جائزة  حتكيم  لهيئة  ال�سابق  والرئي�ص 
ل��وري�����ال-ال��ي��ون�����س��ك��و ل��ل��ن�����س��اء يف جم��ال 
العلوم«، وكذلك �سفرة اليون�سكو للنوايا 
احل�سنة الأ�ستاذة حياة �سندي، من اأعام 
المتياز العلمي الناطقن باللغة العربية 

يف الوقت احلا�سر«.
التزام  على  بوكوفا  ال�سيدة  واأك���دت 
ال��ي��ون�����س��ك��و، ب��ن��اء ع��ل��ى ذل����ك، مب��وا���س��ل��ة 
العلوم  تعليم  ف��ر���ص  اإت��اح��ة  اإل���ى  �سعيها 
ل��ل��ج��م��ي��ع، وم��ن��ه��ا ف��ر���ص ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ل��وم 

باللغة العربية، ول �سيما لل�سباب.

اإلى  اليون�سكو  �سركاء  جميع  ودع��ت 
ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود وامل�����س��اع��ي ال��رام��ي��ة اإل��ى 
الربوية  وامل���واد  املدر�سية  الكتب  اإع���داد 
وب��رام��ج حم��و الأم��ي��ة ال��ازم��ة ل�سمان 
ن�����س��اأة ون���ب���وغ ج��ي��ل ج��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء 
من  العربية  باللغة  الناطقن  والعاملات 

اأجل ال�سالح العام للب�سرية.

أهمية اللغة العربية
العربية هي اأكرث لغات املجموعة ال�سامية 
اللغات  اأكرث  اأنها واحدة من  انت�سارا، كما 
اأك��رث  ال��ع��امل ح��ي��ث يتحدثها  ان��ت�����س��ارا يف 
من 422 مليون ن�سمة ويتوزع متحدثوها 
يف املنطقة املعروفة با�سم الوطن العربي، 
بالإ�سافة اإلى العديد من املناطق الأخرى 
وم��ايل  وت�ساد  وتركيا  ك��الأح��واز  امل��ج��اورة 

ال�سنغال واإرتريا.
ل���دى  ق�������س���وى  اأه����م����ي����ة  ذات  وه������ي 
امل�سلمن، فهي لغة القراآن الكرمي، ول تتم 

ال�ساة، وغرها من العبادات يف الإ�سام، 
ب��غ��ره��ا' وق���د اأّث�����ر ان��ت�����س��ار الإ�����س����ام، يف 
ارتفاع مكانة اللغة العربية، واأ�سبحت لغة 
ال�سيا�سة والعلم والأدب لقرون طويلة يف 

املناطق التي حكمها امل�سلمون.
واأث������رت ال��ع��رب��ي��ة، ت���اأث���را م��ب��ا���س��را 
ال��ل��غ��ات  م����ن  ك���ث���ر  م���ب���ا����س���ر يف  غ����ر  اأو 
الإ���س��ام��ي، كالركية  العامل  الأخ���رى يف 
واملاليزية  والأوردي��ة  والكردية  والفار�سية 
والإن����دون����ي���������س����ي����ة والأل����ب����ان����ي����ة وب��ع�����ص 
الهاو�سا  مثل  الأخ���رى  الإفريقية  اللغات 
الأوروب��ي��ة،  اللغات  وبع�ص  وال�سواحيلية، 
وخ��ا���س��ة امل��ت��و���س��ط��ي��ة م��ن��ه��ا ك��الإ���س��ب��ان��ي��ة 
والربتغالية واملالطية وال�سقلية. وُتّدر�ص 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ت��دري�����س��ا ر���س��م��ي��ا اأو غر 
ر���س��م��ي يف ك��ث��ر م���ن ال�����دول الإ���س��ام��ي��ة 
وال�������دول الإف���ري���ق���ي���ة امل���ح���اذي���ة ل��ل��وط��ن 
الر�سمية  اللغة  اأنها  العربي؛ فف�سا عن 
يف كل دول الوطن العربي، فهي كذلك لغة 
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ر�سمية يف ت�ساد واإريتريا، كما اأنها اإحدى 
الأم��م  منظمة  يف  ال�ست  الر�سمية  اللغات 

املتحدة.

العربية واألمم المتحدة
الر�سمية  ال��ل��غ��ات  ب���ن  ال���ت���وازن  ك���ان  ق���د 
اأي النكليزية والعربية وال�سينية  ال�ست، 
�سغا  والفرن�سية  والرو�سية،  والأ�سبانية 
ال��ع��ام��ن؛  واُتخذت  الأم��ن��اء  لكل  �ساغا 
ع��دة اإج���راءات، منذ ع��ام 1946 اإل��ى يومنا 
الر�سمية  اللغات  ا�ستعمال  لتعزيز  ه���ذا، 
واأه���داف���ه���ا  الأم������م  املتحدة  ت���ك���ون  ح��ت��ى 
على  اجل��م��ه��ور  ل���دى  واأع��م��ال��ه��ا مفهومة 

اأو�سع نطاق ممكن. 
اللغات  تعدد  وتعزيز  دع��م  اإط���ار  ويف 
وتعدد الثقافات يف الأمم املتحدة، اعتمدت 

اإدارة الأمم املتحدة ل�سوؤون الإعام قرارا 
الأم  للغة  ال��دويل  باليوم  الحتفال  ع�سية 
الذي ُيحتفل به يف 21 فرباير من كل عام، 
بناء على مبادرة من اليون�سكو، لاحتفال 
بكل لغة من اللغات الر�سمية ال�ست لاأمم 

املتحدة.
يف  العربية  باللغة  الحتفال  و تقرر 
18 دي�سمرب من كل عام، كونه اليوم الذي 
���س��در ف��ي��ه ق���رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 3190 
)د-28( بتاريخ 18 دي�سمرب 1973، وقررت 
اللغة  اإدخ����ال  مب��وج��ب��ه  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
ولغات  الر�سمية  ال��ل��غ��ات  �سمن  العربية 
الغر�ص  ويتمثل  املتحدة.  الأمم  العمل يف 
من هذا اليوم بزيادة الوعي بن موظفي 
الأم�����م امل��ت��ح��دة ب��ت��اري��خ ك���ل م���ن ال��ل��غ��ات 

الر�سمية ال�ست وثقافتها وتطورها.

تعريف اليونسكو
 United Nations اليون�سكو هي منظمة الأمم املتحدة للربية، والعلم، والثقافة
 UNESCO »يون�سكو« Educational، Scientific and Cultural Organization
اخت�سارا، وهي وكالة متخ�س�سة تابعة لاأمم املتحدة مقرها مدينة باري�ص تاأ�س�ست 
�سيا�سات  ويتم حتديد  املتحدة يف عام 1946،  تابعة لاأمم  واأ�سبحت  يف عام 1945، 

املنظمة يف موؤمتر يعقد كل عامن.
يف  ف��وزه��ا  بعد  اأزولي،  اأودري  مغربي،  اأ���س��ل  م��ن  الفرن�سية،  حاليا  تراأ�سها 
انتخابات عام 2017؛ وتن�سوي يف ع�سوية اليون�سكو 195 دولة، ويقع مقرها الرئي�سي 

يف باري�ص؛ ولليون�سكو اأكرث من 50 مكتبا وعدة معاهد تدري�سية حول العامل.
كانت املنظمة مثارا للجدل على مر الزمن؛ فخال ال�سبعينيات والثمانينيات 
اعتقدت الدول الغربية وبخا�سة الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا اأن املنظمة 
الأمر  الغرب،  ملهاجمة  الثالث  العامل  ودول  ال�سراكي  املع�سكر  قبل  من  م�ستغلة 
الذي حدى باملنظمة لتطوير خطة �سميت بالنظام العاملي اجلديد لإيقاف الأكاذيب 

املزعومة واملعلومات امل�سللة التي انت�سرت عن م�ساألة تطوير دول العامل.
رف�����ص ال��غ��رب ه���ذه اخل��ط��ة ب��ح��ج��ة اأن��ه��ا حم��اول��ة ل��ت��دم��ر ح��ري��ة الإع����ام 

فان�سحبت الوليات املتحدة من املنظمة عام 1984 وتلتها بريطانيا عام 1985.
عادت لع�سوية املنظمة كل من بريطانيا عام 1997 والوليات املتحدة عام 2003 
التي عادت وان�سحبت منها جمددا يف اأكتوبر 2017 متهمة املنظمة بالعداوة والتحيز 

�سد اإ�سرائيل، فيما اأعلنت هذه الأخرة ان�سحابها ر�سميا يف 1 يناير 2019.

أهداف اليونسكو
والثقافات،  للحوار بن احل�سارات،  املائمة  الظروف  تهيئة  على  اليون�سكو  تعمل 
للتنمية  العاملية  ال��روؤى  لتحقيق  امل�سركة،  القيم  اح��رام  اأ�سا�ص  على  وال�سعوب، 
امل�ستدامة، والتي ت�سمل احرام حقوق الإن�سان، والحرام املتبادل، والتخفيف من 

حدة الفقر، ومن اأهدافها ال�ساملة:
التعليم  على  احل�سول  اإمكانية  وتوفر  للجميع،  اجليد  التعليم  حتقيق   •

مدى احلياة.
امل�ستدامة. التنمية  اأجل  من  العلوم  ومعارف  �سيا�سة  • اإدارة 

النا�سئة. والأخاقية  الجتماعية  التحديات  • معاجلة 
ال�سام. وثقافة  الثقافات،  بن  واحلوار  الثقايف،  التنوع  • تعزيز 

برامج اليونسكو
تنق�سم برامج اليون�سكو اإلى خم�سة قطاعات رئي�سّية هي:

التعليم
ت�سّجع اليون�سكو التعليم كو�سيلة للتنمية القت�سادية والجتماعية يف جميع 
الذي  اأكرب هذه الربامج،  »التعليم للجميع"«  العامل، ويعترب برنامج  اأنحاء 
يهدف اإلى تو�سيع نطاق الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وتوفر 
التعليم املجاين جلميع الأطفال، وزيادة حمو الأمية للكبار، وو�سع معاير 
تعليمية عاملية يف القراءة والريا�سيات. وتهدف »مبادرة الأمم املّتحدة لتعليم 
البنات« The United Nations Girls’ Education Initiative واخت�سارها 
يف  للنجاح  مت�ساوية  فر�ص  على  والفتيان  الفتيات  ح�سول  اإل��ى   ،UNGEI
املدر�سة، وتركز هذه املنظمة على الفر�ص التعليمية للفتيات، والعقبات التي 

يواجهنها يف املنزل ويف جمتمعاتهن املحلية.

العلوم الطبيعية
دول��ي��ة يف  وب��ح��وث��ا  ب��رام��ج  لليون�سكو  ال��ت��اب��ع  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  ق��ط��اع  ينظم 
اإل��ى  ب��راجم��ه  تهدف  حيث  امل��ت��ج��ددة،  والطاقة  والهند�سة،  العلوم،  جم��الت 
والفقر،  املناخ  تغر  مثل:  الدولية،  للق�سايا  العلمية  للجوانب  ال�ستجابة 
املتطورة؛  غر  البلدان  وعلى  الطبيعية،  ال��ك��وارث  على  القطاع  ه��ذا  ويركز 

خا�سة يف قارة اإفريقيا.

العلوم االجتماعية واالإن�سانية
حت�سن  يف  اليون�سكو  يف  والإن�سانية  الجتماعية  العلوم  قطاع  مهمة  تتمثل 
التعاون  ت�سجيع  طريق  عن  وذل��ك  الأع�ساء،  للبلدان  الجتماعية  الأو���س��اع 
الفكري على قيم العدالة واحلرية، وتقوم اليون�سكو من خال هذا الربنامج 
حقوق  ل�سمان  التمييز؛  اأ���س��ك��ال  جميع  ومكافحة  الإن�����س��ان،  ح��ق��وق  ب��دع��م 
الإن�سان يف جميع اأنحاء العامل، بحيث ين�ص الإعان العاملي حلقوق الإن�سان 

على اأن »جميع الب�سر يولدون اأحرارا، ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق«.

الثقافة
يقوم برنامج الثقافة يف اليون�سكو على حماية واإدارة الراث العاملي بجميع 
اإن�ساوؤها يف عام 1972  التي مت  العاملي  ال��راث  اأ�سكاله، وتعترب قائمة مواقع 
�سّت فئات هي:  ال��راث يف  اليون�سكو  الثقافة، وُتعّرف  اأهم برامج قطاع  من 

الثقافية، والّطبيعية، وامللمو�سة، وغر امللمو�سة، واملنقولة، وغر املنقولة.

االت�ساالت واملعلومات
يهدف قطاع الت�سالت واملعلومات يف اليون�سكو اإلى حتقيق هدفن رئي�سين 
التعبر  اأ�سكال  وت�سجيع  املعلومات،  على  النا�ص  جميع  ح�سول  تعزيز  هما: 
واملعلومات  وُي�ساعد قطاع الت�سالت  الإع��ام،  املتنوعة واملختلفة يف و�سائل 

على حت�سن اأداء الإعامين من خال تدريبهم.

اجتماع �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، مع املديرة العامة ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�سكو( 
العربية  اململكة  روؤية  اليون�سكو وفر�س تطويره مبا يتوافق مع  املتوا�سل مع  الثقايف، والتعاون  ال�سعودية يف اجلانب  املبادرات  ا�ستعرا�س  اإبريل 2018( حيث  اأودري ازوالي )باري�س 10  ال�سيدة 
ال�سعودية 2030.. ويف ال�سورة اأدناه، اجتماع �سموه مع املديرة ال�سابقة لليون�سكو ال�سيدة اإيرينا بوكوفا بح�سور ال�سفري املندوب الدائم للمملكة العربية ال�سعودية لدى اليون�سكو الدكتور زياد 

الدري�س، خالل زيارة �سابقة ل�سمو ويل العهد  ملقر اليون�سكو بباري�س بتاريخ 1 يوليو 2016.

على  احل��ري��ة  اللغات  م��ن  لغة  ولكل 
يف  منا�سبا  جت��ده  ال��ذي  الأ�سلوب  اختيار 
اإعداد برنامج اأن�سطة لليوم اخلا�ص بها، 
مب��ا يف ذل��ك دع���وة ���س��ع��راء وك��ت��اب واأدب���اء 
م���ع���روف���ن، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ن�����س��ر م���واد 

اإعامية متعلقة باحلدث.
ف��رق  ال��ث��ق��اف��ي��ة:  الأن�����س��ط��ة  وت�سمل 
الأدب��ي��ة،  وال���ق���راءات  املو�سيقية،  ال��ع��زف 
املعار�ص  واإق��ام��ة  التناف�سية  وامل�سابقات 
واملحا�سرات والعرو�ص الفنية وامل�سرحية 

وال�سعبية.
ك��م��ا ت�����س��م��ل اأي�����س��ا جت��ه��ي��ز وج��ب��ات 
ال��ث��ق��ايف للدول  ال��ت��ن��وع  ط��ع��ام تعبر ع��ن 
ال���ن���اط���ق���ة ب���ال���ل���غ���ة، واإق������ام������ة ع���رو����ص 
���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وح���ل���ق���ات دور���������ص م���وج���زة 

للراغبن يف ا�ستك�ساف املزيد عن اللغة.

األمم المتحدة
وتعدد اللغات

عن�سرا  ب��و���س��ف��ه  ال��ل��غ��ات،  ت��ع��دد  يكت�سي 
اأ�سا�سيا يف الت�سال املتنا�سق بن ال�سعوب 
اأهمية خا�سة جدا بالن�سبة  ملنظمة الأمم 

املتحدة.
فاإنه  الت�سامح،  على  ي�سجع  اإذ  وه��و 
ي��ك��ف��ل اأي�����س��ا م�����س��ارك��ة ف��ع��ال��ة وم��ت��زاي��دة 
وكذلك  املنظمة،  عمل  يف  �سر  للجميع 
ف��ع��ال��ي��ة اأك����رب ون��ت��ائ��ج اأف�����س��ل وم�����س��ارك��ة 
اللغات  اأك��رب. وينبغي احلفاظ على تعدد 
داخ���ل  خم��ت��ل��ف��ة  ب�����اإج�����راءات   وت�سجيعه 
الإ���س��راك  ب��روح  املتحدة،  الأم��م  منظومة 

والت�سال. 
وق������د ك������ان ال������ت������وازن ب�����ن ال���ل���غ���ات 
والعربية  النكليزية  اأي  ال�ست،  الر�سمية 
وال�����س��ي��ن��ي��ة والأ����س���ب���ان���ي���ة وال��ف��رن�����س��ي��ة 

 والرو�سية.
ع��ام  م��ن��ذ  اإج�������راءات،  ع���دة   واتُّخذت 
ا�ستعمال  لتعزيز  ه��ذا،  يومنا  اإل��ى   1946
ال���ل���غ���ات ال��ر���س��م��ي��ة ح���ت���ى ت���ك���ون الأم�����م 
 املتحدة واأهدافها واأعمالها مفهومة لدى 

اجلمهور على اأو�سع نطاق ممكن. 
لغتا  ه��م��ا  والفرن�سية  و النكليزية 
املتحدة،  لاأمم  العامة  الأمانة  يف  العمل 
وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 1 فرباير   1946. 

تعدد  اإ�سكالية  اإل���ى  النظر  وينبغي 
وب�سكل خا�ص  زواي��ا خمتلفة،  اللغات من 
ال���داخ���ل���ي  والت�سال  الت�������س���ال  زاوي���ت���ي 

اخلارجي.
ف���الت�������س���ال ال����داخ����ل����ي ي���ت���م داخ����ل 
امل��ن��ظ��م��ة، ����س���واء ت��ع��ل��ق الأم�����ر ب��الت�����س��ال 
الر�سمي بن الدول  الأع�ساء وكل اجلهات 
الفاعلة امل�ساركة يف عمل الأمم املتحدة اأو 
الت�����س��ال ب��ن ال���دول الأع�����س��اء والأم���ن 
 العام لاأمم املتحدة. وهو ي�ستلزم التمييز 

بن لغات العمل واللغات الر�سمية.
وميكن اأن ي�سمل الت�سال  اخلارجي، 
امل��وج��ه اإل���ى اجل��م��ه��ور على ن��ط��اق اأو���س��ع، 
الر�سمية،  ال��ل��غ��ات  الأخ����رى غ��ر  ال��ل��غ��ات 
وكذلك م�ساألة  و�سائل الإعام امل�ستخدمة 

لن�سر ر�سائل الأمم املتحدة.       
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أهمية اللغة العربية
لقد حمل العرب الإ�سام اإلى العامل، 
وح��م��ل��وا م��ع��ه ل��غ��ة ال���ق���راآن ال��ع��رب��ي��ة 
و�سمال  اآ�سيا  غرب  �سعوب  وا�ستعربت 
لغاتها  ف��رك��ت  ب���الإ����س���ام  اإف��ري��ق��ي��ا 
اأن  اأي  الأول�����ى واآث�����رت ل��غ��ة ال���ق���راآن، 
ح��ب��ه��م ل��اإ���س��ام ه���و ال����ذي ع��رب��ه��م، 
فهجروا دينا اإلى دين، وتركوا لغة اإلى 

اأخرى .
ول���ق���د ����س���ارك الأع����اج����م ال��ذي��ن 
دخ��ل��وا الإ���س��ام يف ع��بء �سرح قواعد 
ال��ع��رب��ي��ة واآداب����ه����ا ل��اآخ��ري��ن ف��ك��ان��وا 
ع��ل��م��اء ال��ن��ح��و وال�������س���رف وال��ب��اغ��ة 
 ، والبيان   ، املعاين  الثاثة:  بفنونها 

والبديع.
وقد غرب دهر طويل كانت اللغة 
الأول��ى  احل�سارية  اللغة  هي  العربية 

يف العامل .
واللغة العربية اأقدم اللغات التي 
ما زالت تتمتع بخ�سائ�سها من األفاظ 
وتراكيب و�سرف ونحو واأدب وخيال، 
مع ال�ستطاعة يف التعبر عن مدارك 

العلم املختلفة.
العربي  القامو�ص  لتمام  ون��ظ��را 
اأم  تعد  فاإنها  والنحو  ال�سرف  وكمال 
باللغات  تعرف  اللغات  م��ن  جمموعة 
�سبه  يف  ن�����س��اأت  ال��ت��ي  اأي  الأع���راب���ي���ة 
م��ن  ال���ع���رب���ي���ات  اأو  ال����ع����رب،  ج����زي����رة 
ح��م��ري��ة وب��اب��ل��ي��ة واآرام����ي����ة وع��ربي��ة 
ال�سطاح  يف  ال�ساميات  اأو  وحب�سية، 
يعود  عن�سري  م�سطلح  وه��و  الغربي 
اإل���ى اأب��ن��اء ن���وح ال��ث��اث��ة : ���س��ام وح��ام 
اأخ���وة يف  ث��اث��ة  ين�ساأ  وي��اف��ث. فكيف 

بيت واحد ويتكلمون ثاث لغات؟
التعارف  اأداة  العربية  اللغة  اإن 
ب���ن م���اي���ن ال��ب�����س��ر امل��ن��ت�����س��ري��ن يف 
اأ�سولها  الأر����ص، وه��ي ثابتة يف  اآف��اق 
ميزاتها  بف�سل  متجددة  وج��ذوره��ا، 

وخ�سائ�سها .
ب��ي��ان،  اأم�����ة  ال��ع��رب��ي��ة  اإن الأم������ة 
وال����ع����م����ل ف���ي���ه���ا م����ق����رن ب��ال��ت��ع��ب��ر 
كبر  ���س��اأن  فللغة يف حياتها  وال��ق��ول، 
اأي  قيمتها يف حياة  اأعظم من  وقيمة 
اأم��ة من الأم��م. اإن اللغة العربية هي 
الأداة التي نقلت الثقافة العربية عرب 

وبو�ساطتها  طريقها  وع���ن  ال���ق���رون، 
بعد  جيا  العربية  الأج��ي��ال  ات�سلت 
ج��ي��ل يف ع�����س��ور ط��وي��ل��ة، وه���ي ال��ت��ي 
حملت الإ����س���ام وم���ا ان��ب��ث��ق ع��ن��ه من 
ح�سارات وثقافات، وبها توحد العرب 
قدميا وبها يتوحدون اليوم ويوؤلفون 
يف ه�����ذا ال����ع����امل رق���ع���ة م����ن الأر�������ص 
اأفكارها  وت�سوغ  واحد  بل�سان  تتحدث 
واح��دة  لغة  يف  وعواطفها  وقوانينها 
الأقطار  واختاف  الديار  تنائي  على 

وتعدد الدول.
اأداة الت�سال  واللغة العربية هي 
و�سعوب  ال��ع��رب  ب��ن  اللتقاء  ونقطة 
ك���ث���رة يف ه����ذه الأر��������ص اأخ������ذت عن 
ال���ع���رب ج�����زءا ك���ب���را م���ن ث��ق��اف��ت��ه��م 
وا�����س����رك����ت م���ع���ه���م، يف ال���ك���ث���ر م��ن 
مفاهيمهم واأفكارهم ومثلهم، وجعلت 
الكتاب العربي املبن ركنا اأ�سا�سيا من 
ثقافتها، وعن�سرا جوهريا يف تربيتها 

الفكرية واخللقية.
اإن اجلانب اللغوي جانب اأ�سا�سي 
واللغة مقوم من  من جوانب حياتنا، 
اأه���م م��ق��وم��ات حياتنا وك��ي��ان��ن��ا، وه��ي 
والرابط  ور�سالتنا  لثقافتنا  احلاملة 
تفكرنا،  لبنية  وامل��ك��ون  بيننا  امل��وح��د 
كذلك  وال�سلة  اأجيالنا،  بن  وال�سلة 

بيننا وبن كثر من الأمم .
اإن اللغة من اأف�سل ال�سبل ملعرفة 
وه��ي  وخ�����س��ائ�����س��ه��ا،  اأم��ت��ن��ا  �سخ�سية 
العهود  اأبعد  منذ  �سجلت  التي  الأداة 

اأفكارنا واأحا�سي�سنا.
التي نعي�ص  الفكرية  البيئة  وهي 
ف��ي��ه��ا، وح��ل��ق��ة ال��و���س��ل ال���ت���ي ت��رب��ط 
امل��ا���س��ي ب��احل��ا���س��ر ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل. اإن��ه��ا 
مت��ث��ل خ�����س��ائ�����ص الأم������ة، وق����د ك��ان��ت 
عرب التاريخ م�سايرة ل�سخ�سية الأمة 
العربية، تقوى اإذا قويت، وت�سعف اإذا 

�سعفت.
ل��ق��د غ����دت ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة حتمل 
واأفكارها،  مبفاهيمها  اإن�سانية  ر�سالة 
ت���ك���ون ل��غ��ة ح�����س��ارة  اأن  وا���س��ت��ط��اع��ت 
اإن�����س��ان��ي��ة وا���س��ع��ة ا���س��رك��ت فيها اأم��م 
���س��ت��ى ك���ان ال���ع���رب ن��وات��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة 
واملوجهن ل�سفينتها، اعتربوها جميعا 

فا�ستطاعت  وثقافتهم  ح�سارتهم  لغة 
اأن تكون لغة العلم وال�سيا�سة والتجارة 
واملنطق  والفل�سفة  والت�سريع  والعمل 

والت�سوف والأدب والفن.
واللغة من الأمة اأ�سا�ص وحدتها، 
الذي  قراآنها  ولغة  ح�سارتها،  وم��راآة 
تبواأ الذروة فكان مظهر اإعجاز لغتها 

القومية.
ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال����ك����رمي  ال�����ق�����راآن  اإن 
فيه  لب�ست  ك��ت��اب  ال��ع��رب جميعا  اإل���ى 
ل��غ��ت��ه��م ث����وب الإع�����ج�����از، وه����و ك��ت��اب 
امل��اي��ن من  م��ئ��ات  لغتهم  اإل���ى  ي�سد 
العرب،  لغة  يقد�سون  واأق��وام  اأجنا�ص 
وي����ف����خ����رون ب�������اأن ي����ك����ون ل���ه���م م��ن��ه��ا 
ن�����س��ي��ب؛ وق���د اأ����س���اد ع���دد م��ن علماء 

اللغة الأوروبيون باللغة العربية.
رينان  اإرن�����س��ت  الفرن�سي،  ي��ق��ول 
»ال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة ب������داأت ف���ج���اأة على 
اأغ��رب ما وقع يف  غاية الكمال، وه��ذا 
ول  طفولة  لها  فلي�ص  الب�سر،  تاريخ 

�سيخوخة«.
وي���ق���ول الأمل������اين ف��ري��ت��اغ »ال��ل��غ��ة 

العربية اأغنى لغات العامل«.
للعربية  »اإن  ورك  ول��ي��م  وي��ق��ول 
ليناً ومرونة ميكناها من التكيف وفقا 

ملقت�سيات الع�سر«.
وي���ق���ول ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��وه��اب 
ع����زام »ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة ك��ام��ل��ة حمببة 
م�ساهد  األفاظها  ت�سور  تكاد  عجيبة، 
ال��ط��ب��ي��ع��ة، ومت��ث��ل ك��ل��م��ات��ه��ا خ��ط��رات 
يف  معانيها  تتجلى  وت��ك��اد  ال��ن��ف��و���ص، 
كلماتها  ك���اأمن���ا  الأل����ف����اظ،  اأج����را�����س 
القلوب  ون��ب�����س��ات  ال�سمر  خ��ط��وات 

ونربات احلياة«.
الرافعي  �سادق  م�سطفى  ويقول 
جتمع  ل��غ��وي��ة  جن�سية  ال���ق���راآن  »اإمن����ا 
اأطراف الن�سبة اإلى العربية، فا يزال 
بهذه  متميزين  ب��ه،  م�ستعربن  اأه��ل��ه 

اجلن�سية حقيقة اأو حكما«.
»اإن  ح�سن  ط��ه  الدكتور  وي��ق��ول 
يتقنوا  مل  ال���ذي���ن  ال���ع���رب  امل��ث��ق��ف��ن 
لغتهم لي�سوا ناق�سي الثقافة فح�سب، 
ومهن  كبر  نق�ص  رجولتهم  يف  ب��ل 

اأي�سا«.

إن الذي مأل اللغات محاسنا
جعل الجمال وسره في الضاد

أحمد شوقي

اللغة الرابعة 
عالميا

أ. د. يحيى الشريف
عميد كلية العلوم اإلنسانية 

اللغة العربية ُتعد اللغة الرابعة عامليا من حيث النت�سار، واأ�سبحت معتمدة ر�سميا 
يف الأمم املتحدة منذ عام 1974 �سمن �ست لغات.

والعربية، واإن كانت اأ�سل اللغات واأعرقها، جتري عليها القوانن التي ت�سري 
اإلى ال�سعف،  القوة  اإلى النح�سار، ومن  اللغات الأخ��رى، من النت�سار  على باقي 
والعلوم.  والآداب  الفنون  التعبرية عن  القدرة  الإهمال، وكذا  اإلى  التداول  ومن 
وقد عانت اللغة العربية من اأمرين مهمن، اأولهما اإ�سرار بع�ص علمائها قدميا 
األفاظا  معجمها  ك��اد،  اأو  فتوّقف،  الثبات  بداعي  املا�سي  اإل��ى  جذبها  على  وحديثا 

ودللة عند حدود القرون الأولى، والأمر الثاين هو تعليمها والتعليم بها.
باألفاظ  برفده  العربي  املعجم  ت�سحيح م�سار  تتطلب  الأول  الأم��ر  ومعاجلة 
ودللت جديدة، واإحياء عملية التعريب، مبا يتنا�سب مع قوانن العربية ونظامها 
اللغوي، وهذه املهمة يجب اأن تنه�ص بها اجلامعات وجمامع اللغة العربية واملراكز 
املتخ�س�سة، ل�سيما واأن م�سادر اللغة اليوم متعددة وكثرة، ومنها الأدب باأنواعه، 
�سرعة  تتطلب  وكلها  احل��دي��ث��ة،  وامل��خ��رع��ات  املختلفة،  بو�سائله  الإع����ام  وك���ذا 

التعامل معها بعد اأن اأ�سبحت واقعا معا�سا ي�سعب جتاهله.
اأما الأمر الثاين فعاجه يكون بال�سعي الدائم نحو تطوير حمتوى مقررات 
لغوية  �سيا�سة  �سمن  اللغات؛  تعليم  اإل��ي��ه  و�سل  م��ا  اأح���دث  ووف��ق  العربية  اللغة 

وا�سحة ير�سم حدودها املتخ�س�سون.
احل�ساري،  الُبعد  اإل��ى  للم�سكلة  اللغوي  الُبعد  يتجاوز  فاإنه  بها  التعليم  اأم��ا 

املعريف  الر�سيد  ك��ان  اإذا  وت�سيطر  فتهيمن  اأهلها،  مل�ستوى  انعكا�ص  فاللغة 
واملخزون الثقايف بها كبرا وفاعا، وهذا ما كانت عليه العربية قرونا طويلة.
اجلامعات  يف  العربية  واللغة  الإ�سامية  الدرا�سات  اأق�سام  �سهدت  لقد   
اإقبال غر م�سبوق، وزادت الرغبة يف تعلُّم اللغة العربية يف ال�سرق  الغربية 
واقت�سادية  ودينية  واإع��ام��ي��ة  و�سيا�سية  ثقافية  ك��ث��رة  لأ���س��ب��اب  وال��غ��رب؛ 

واجتماعية.
ي�سارك  كبرة  جهود  ب��ذل  حتتم  تاريخية  م�سوؤولية  اأم��ام  يجعلنا  وه��ذا 
فيها متخ�س�سون يف اللغويات والربية والريا�سيات واحلا�سب والربجميات 
وترجمة؛  وت�سحيحا  و�سبطا  كتابة  العربية  يخدم  وبلورة هذه اجلهود مبا 
قابلة  جتعلها  ال��ت��ي  اخل�سائ�ص  م��ن  بكثر  مت��ت��از  العربية  اللغة  ب���اأن  علما 

لتطويعها ومعاجلتها اآليا كلغة طبيعية.
اأمن���اط احل��ي��اة كلها  اأن تفاجئنا ط��ف��رات علمية تغريرّ  ذل��ك قبل  اأق���ول   
»معهد   ب���  ال��و���س��ائ��ط  خمترب  رئي�ص  عنها  حت���ّدث  كالتي  التعليم،  فيها  مب��ا 
له  نيغروبونتي، يف حما�سرة  نيكول�ص   ،MIT للتكنولوجيا«  ما�سات�سو�ست�ص 
بعنوان »التكنولوجيا احليوية عنوان الع�سر الرقمي املقبل« من وجود جتارب 
خال الع�سر �سنوات القادمة لتطوير اخراع حبوب جتعل من يتناولها قادرا 

على تعلم لغة جديدة بالكامل.
وتعتمد هذه الفكرة على اإمكانية التخاطب مع الدماغ وقراءة اأفكاره من 
اأن نتحدث  الفكرة خيالية جدا الآن، ولكن بو�سعنا  الداخل واخل��ارج، وتبدو 
وحتما  حولها،  الأ�سئلة  م��ن  كثر  فلدينا  جنحت،  ل��و  يحدث  اأن  ميكن  عما 

�ست�سل بنا اإلى نتائج مذهلة وغر متوّقعة �ستغّر كل �سيء.
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غ��ره��ا من  على  اأم���ة منفتحة  وم��ازل��ن��ا  ال��ع��رب  نحن  كنا 
وت��راث��ه��ا،  فل�سفتها  م��ع  وي��ت��ف��ق  يفيدها  م��ا  ت��اأخ��ذ  الأم����م، 

وترف�ص ما ل يتفق معها.
والتي  ال��ع��رب،  عا�سها  ال��ت��ي  الذهبية  الع�سور  ففي 
اإل��ى قمة احل�سارة وري��ادة العلوم، مل ي��رددوا  و�سلوا بها 
يف اأخذ العلوم واملعارف عن غرهم من الأمم، �سعيا وراء 
برجمة  وغرهم،  واليونان  كالرومان  والنماء،  التطور 
م��ن معرفة يف خمتلف  ق��ّدم��وه  والإف����ادة مم��ا  م�سنفاتهم 
من  غرهم  م��ع  التوا�سل  ب�سرورة  منهم  اإمي��ان��ا  العلوم، 
الأمم؛ لتبادل املعارف والطاع على كل ما يقدمه الب�سر.

التقنية  و�سائل  فيه  تطورت  ع�سر  يف  ونحن  وال��ي��وم 
احلديثة التي ابتكر معظمها من قبل ال�سعوب الأعجمية 
ك��ال��غ��رب وال���ي���اب���ان وال�����س��ن وغ���ره���م، جت��دن��ا ن��اأخ��ذه��ا 
ون�����س��ت��ورده��ا ان��ط��اق��ا م��ن اأخ����ذ م��ا ي��ف��ي��دن��ا م��ن خمتلف 
الأمم؛ لأنها ت�سهل لنا �سبل احلياة، وتعيننا على الو�سول 
العامل  امل�سافات، وجتعل من  وتخت�سر  بي�سر،  املعرفة  اإلى 

البعيد قرية �سغرة. 
ك�التلفزيون،  الت�سال  و�سائل  الو�سائل،  تلك  وم��ن 
واملوبايل،  والتلفون،  والإن��رن��ت،  وال�ستاليت،  وال��رادي��و، 

وغرها.
كما  الأعجمية،  م�سمياتها  ن�ستخدم  اأنف�سنا  وجن��د   
على  وانت�سرت  �ساعت  لأنها  اللغوية؛  املجامع  وتقرها  هي 
القاهرة،  العربية يف  اللغة  اأق��ر جممع  كما  العامة،  األ�سنة 
»تلفون«،  و  »تلفزيون«  ك���  ال��ك��ام،  ف�سيح  يف  ا�ستخدامها 

وعّدها من الألفاظ الدخيلة التي ا�ستخدمها العرب.
للم�سميات  العرب  التوجه ل�ستخدام  ويف خ�سم هذا 
الأعجمية لهذه الو�سائل التي و�سلتنا من الأمم الأخرى، 
على  ت�سيع  الأج��ه��زة،  لهذه  العربية  امل�سميات  بع�ص  جند 
ال«  »ج��وَّ ذل��ك  وم��ن  العربية،  املجتمعات  يف  العامة  األ�سنة 

ال�سم الذي اأطلقه املواطنون يف اململكة العربية ال�سعودية 
على الهاتف ال�سخ�سي، الذي يحمله �ساحبه حيث �ساء.

امل�سميات  ا���س��ت��خ��دام  ت��ق��ّر  اللغوية  امل��ج��ام��ع  اأن  ومب��ا 
الأعجمية ك�التلفزيون والتلفون، وغرها، فمن الأولى اأن 
ال؛ فهي �سيغة �سرفية على  تقر امل�سميات العربية ك� »جوَّ
جاءت  باأنها  العربية؛  ال�سرفية  وال�سيغ  تتفق  ال،  فعَّ وزن 
يف  �ساعت  التي  ال�سناعية  الآل��ة  اأ�سماء  اأوزان  �سيغة  على 
الع�سر احلديث مثل: طيَّارة، �سيَّارة، دبَّابة، وغرها، وهي 

�سحيحة، م�ستخدمة يف ف�سيح الكام.
ال« يدل يف معناه  عاوة على ذلك فهذا امل�سّمى »ج��وَّ
على كرثة التجوال، والتنقل؛ لأنه يجول مع �ساحبه اأينما 

نع من اأجلها. ارحتل، وهو معنى يتفق والغاية التي �سُ
الو�سيط يف معنى  املعجم  م��ا وج��دت��ه يف  ذل��ك  ي��وؤي��د 
كلمة »جّوالة« وهي فرقة ريا�سية جتوب الباد �سرا، ول 
على  الدللة  يف  املت�سمن  واحلركة  التجوال  معنى  يخفى 

معناها.
احلديثة؛  املعاجم  يف  ال«  »ج���وَّ لفظة  ي�سّوغ  ذل��ك  ك��ل 
الهاتف  على  دال��ة  لفظة  وت�سبح  اجل��ه��از،  ه��ذا  على  لتدل 
ال�سخ�سي، ابتكرها ال�سعوديون؛ لت�سبح �سائعة يف خمتلف 
ويف  الكام،  ف�سيح  يف  م�ستخدمة  العربي،  الوطن  اأقطار 

ة.  حديث العامَّ
ب��اأي لهجة عربية، ول اأحيد  اأتاأثر  اأنني ل   واأع��رف 
عن لهجتي مهما �سادفت من لهجات، اإل يف حالت نادرة، 
وامل�سميات  امل���ف���ردات  بع�ص  ا���س��ت��خ��دام  اإل���ى  دوم���ا  واأ���س��ع��ى 
غر  النا�ص،  عامة  م��ع  وح��وارات��ي  اأح��ادي��ث��ي  يف  الف�سيحة 
اجلهاز  ه��ذا  على  لتدل  ال«  »ج���وَّ كلمة  �سمعت  عندما  اأين 
لي�ص  ارحت���ل���ت،  اأي��ن��م��ا  ب��ا���س��ت��خ��دام��ه��ا،  ال�����س��غ��ر، مت�سكت 
تها  اأمل�س خفَّ التي ذكرتها وح�سب، واإمنا لأنني  للم�سوغات 

و�سهولتها، متوَّجة بجمال عروبتها.

الغة العربية..
تحديات داخلية وخارجية

بقلم: سعود عبدالعزيز الجنيدل

ال� 18 من �سهر دي�سمرب القادم اليوم العاملي لاحتفاء باللغة العربية،  ي�سادف 
وتقرر الحتفال يف هذا التاريخ لكونه اليوم الذي اأ�سدرت فيه اجلمعية العامة 
لاأمم املتحدة قرارها رقم 3190 يف دي�سمرب عام 1973 بجعل اللغة العربية لغة 

ر�سمية لها ولهيئاتها.
ومما ل �سك فيه اأن اللغة العربية يف وقتنا احلا�سر تواجه حتديات كثرة 
تكاتف  دون  من  التحديات  هذه  جت��اوز  مبكان  ال�سعوبة  من  وخارجية،  داخلية، 

جهات متعددة، على م�ستوى دول العامل العربي.
�سنلقي ال�سوء على اأبرز هذه التحديات مبا ي�سمح به حجم املقال.

اللغة  هجر  فريق  يرى  اإذ  اأنف�سهم،  بالعرب  واملتمثلة  الداخلية،  التحديات 
العربية وا�ستبدالها باللهجات العامية، اأو العتماد على اللغات الأجنبية، وهذه 
العربية،  الأم���ة  تعي�سها  التي  احل�سارية  الأزم���ات  ب�سبب  واق��ع��ي  اأم��ر  النتيجة 
وال�����س��ع��ف، وال��ت��اأخ��ر ع��ن رك���ب ال����دول امل��ت��ق��دم��ة، وك��ون��ن��ا ع��ال��ة ع��ل��ى ال��غ��رب يف 

ال�سناعات، والخراعات، والعلم ب�سكل عام.
واأ�سحاب هذه التوجه خمطئون حلد كبر، لأن تطور الأمة العربية ل يعني بحال من الأحوال الن�ساخ من اللغة العربية، 

وكاأنها لغة عاجزة عن مواكبة الع�سر، ونذكر يف هذا ال�سياق اأبيات حافظ اإبراهيم، رحمه اهلل:

َرَجْعُت لنف�سي فاتََّهْمُت َح�َساتي
وناديُت َقْومي فاْحَت�َسْبُت َحَياتي
َباِب وليتني َرَمْوين بُعْقٍم يف ال�سَّ

َعُقْمُت فلم اأَْجَزْع لَقْوِل ُعَداتي
َوَلْدُت وملّا مل اأَِجْد لَعَرائ�سي

ِرَجاًل َواأَْكَفاًء َواأَْدُت َبَناتي
َو�ِسْعُت ِكَتاَب اهلل َلْفَظاً وَغاَيًة
ْقُت َعْن اآٍي بِه َوِعِظاِت َوَما �سِ

ِف يُق اليوَم َعْن َو�سْ فكيَف اأَ�سِ
َعاِت �ْسَماٍء ملُْخَرَ اآَلٍة وتن�سيِق اأَ

اأنا البحُر يف اأح�ساِئِه الدرُّ َكاِمٌن
َدَفاتي ا�َص َعْن �سَ ُلوا الَغوَّ َفَهْل �َساأَ

ا�ِسني فيا َوْيَحُكْم اأَْبلَى َوَتْبلَى حَمَ
َواُء اأُ�َساتي َوِمْنُكم َواإِْن َعزَّ الدَّ

َماِن فاإنَّني فا َتِكُلوين للزَّ
َن َوَفاتي اأََخاُف َعلَْيُكْم اأْن حَتِ

فاللغة و�سيلة للبيان، ول ميكن اأن نحملها فوق طاقتها، وكاأنها �سماعة حلالة ال�سعف والراجع احل�ساري، والتخلف 
ورو�سيا،  واليابان،  ال�سن،  القومية، مثل  لغاتها  اأمم كثرة تطورت مع حفاظها على  العربية، فهناك  الأمة  تعي�سه  الذي 

و�سائر الدول الأوروبية.
ومن التحديات الداخلية للغة حاجة �سوق العمل لها، فهل يا ترى الفر�ص عديدة خلريجي اللغة العربية، وهل اإتقان 

ال�سخ�ص ومعرفته للغة العربية �سمانة كافية للح�سول على عمل بحوافز جيدة؟
بطبيعة احلال الواقع يخربنا اأن الفر�ص اأمام خريجي اللغة العربية قليلة، فكثر من ال�سركات والقطاعات اخلا�سة، 
وحتى احلكومية، تطلب مهارات وتخ�س�سات اأخرى، كعلوم احلا�سب، وتقنية املعلومات، واتقان اللغة الإجنليزية، الخ، وهذا 
اللغة  لأبناء  يت�سنى  واجلامعات، حتى  للوزارات  و�سول  احلكومات،  ب��دءا من  مواجهته،  العربية  ال��دول  على  يحتم  الواقع 
العربية تعلم هذه اللغة مع اطمئنانهم على م�ستقبلهم، فا يت�سور اأن يقدم �سخ�ص على كلية، وهو يعرف يقينا اأن �سوق 

العمل ل يحتاج لتخ�س�سها.

التحديات الخارجية
وتكمن هذه التحديات يف مزاحمة اللغات الأخرى لها، والغزو الفكري الذي يريد الق�ساء على ثقافات الأمم، اإذ اأ�سبح هناك 
�سراع كبر بن اللغات، كل لغة حتاول فر�ص �سيطرتها على �سائر الدول، وكما هو وا�سح اأن ال�سراع بن اللغات يدخل معه 
اأمور اأخرى غر اللغة، فمثا تفر�ص لغة ما �سطوتها بالقوة، والعلم، والتكنولوجيا،  اإلخ، ولي�ست منوطة باللغة ذاتها، بل 
مبوؤازرة عوامل اأخرى خارجة عن نطاق اللغة. وميكن القول اإن التحديات اخلارجية ميكن جتاوزها، فا توجد موانع من 
حفاظنا على هويتنا، و�سخ�سيتنا القومية، والنف�سية، والجتماعية، وتعلمنا للغات اأجنبية حية، فهذه اللغات تطلعنا على 

ثقافات الآخرين، وعلومهم والنهل منها ما يفيدنا.
ل�ست ب�سدد تهمي�ص اللغات الأخرى، بل بالعك�ص متاما، فكثرا ما طالبت من خال هذه الزاوية تعلم اللغات الأجنبية، 
وخ�سو�سا الإجنليزية، لكونها اللغة العاملية الأولى بناء على تقرير هيئة الأمم املتحدة، ولكوننا نحتاجها يف حياتنا اليومية، 
وهذا ل منا�ص منه، ولكن املنزلق اخلطر هو طم�سنا لهويتنا العربية، والن�ساخ عنها، والنظر لها على اأنها لغة قا�سرة ل 

تواكب الع�سر احلديث، فهذا واهلل ما ل نقبله.
اأهمية هذه اللغة، وعلى وزارة التعليم  اأبنائنا  فحري بنا العتزاز بلغتنا العربية، والحتفاء بها يف يومها العايل، وتعليم 
توجيه املدار�ص واجلامعات للم�ساركة بالأن�سطة املختلفة املتعلقة باللغة العربية، كاأن تقام م�سابقات �سعرية، وخطابية، وق�س�سية، 

وكتابة اأنواع من املقالت، وغر تلكم الأن�سطة اللغوية، التي تغر�ص يف الن�صء حب هذه اللغة اخلالدة لغة القراآن الكرمي.

المصدر: مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
والذي تم إطالقه بالشراكة مع الهيئة االستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة
العربية التابعة لمنظمة اليونسكو، استشعارا بأهمية المناسبة
وتحفيزا لألفراد والمؤسسات لنشر إنجازاتهم وتفاعلهم.

جوال
د. حنان أبو لبدة

قسم اللغة العربية
كلية العلوم اإلنسانية بأبها

احتفاء باللغة العربية، وتقديرا للشعب السعودي
الذي ابتكر لفظة »جوال«.. ُأهدي هذا المقال

ََّ

ومضات في جماليات الشعر 
في اللغة العربية

د. حنان أبو لبدة

ل��غ��ت��ن��ا ال���ع���رب���ي���ة ال��ف�����س��ح��ى غ���اي���ة يف 
اجل��م��ال، ف��اإّم��ا ج��م��ال يف امل��ع��ن��ى، واإّم���ا 
والتناغم  الأل��ف��اظ،  توظيف  يف  جمال 
بينها للتعبر الدقيق عن الفكرة، واإّما 
وغر  والت�سخي�ص،  الت�سوير  ج��م��ال 

ذلك من مناحي اجلمال.
ال�سامية  امل��ع��اين  يف  ج��م��ال  ف����اأي 
ال��ت��ي ذك���ره���ا ع��ن��رة وج��ع��ل��ت ال��ن��ب��ي، 
�سلى اهلل عليه و�سلم، يقول: ما اأحببت 
مثلما  الأع����راب  م��ن  ب��واح��د  األتقي  اأن 

اأحببت اأن األتقي عنرة؛ لأنه قال: 
واأغ�ص طريف ما بدت يل جارتي 

حتى يواري جارتي ماأواها
اإين امروؤ �سمح اخلليقة ماجد 

ل اأتبع النف�ص اللجوج هواها 

ا���س��ت��ط��اع  امل���ع���اين  يف  ج��م��ال  واأي 
ع��م��ر  اإل�������ى  ي���و����س���ل���ه���ا  اأن  احل���ط���ي���ئ���ة 
ي�ستعطفه  وراح  �سجنه  حن  ال��ف��اروق، 

بهذه الأبيات:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ
زغب احلوا�سل ل ماء ول �سجر

األقيت كا�سبهم يف قعر مظلمة
 فاغفر عليك �سام اهلل يا عمر 

وكان من تاأثر قوله اأن عفا عنه 
عمر ر�سي اهلل عنه.

اأف���ع���ال  ت��وظ��ي��ف  يف  ج���م���ال  واأي 
الأم��ر يف  مدح املتنبىء ل�سيف الدولة 

والدعاء له قائا:
ع�ِص ابَق ا�ْسُم �ُسْد ُقْد ُجْد ُمِر اْنَه 

ِر ِف ا�ْسر َِنْل 
ِب اْحِم اْغُز ا�ْسِب ُرْع  غِظ اْرِم �سِ

َزْع ِد ِل اْثِن َنْل
وهذا دعاء لو �سكتُّ ُكفيته

لأين �ساألت اهلل فيك وقد فعل

ورد  ال��ذي  الت�سخي�ص  اأجمل  وم��ا 
لل�ساعر  املتجمد(  )النهر  ق�سيدة  يف 
ا فيه عن حاله  ميخائيل نعيمة، ُمعرّبً

وحزنه، ومنه قوله:
يا نهر هل ن�سبت مياهك 

فانقطعت عن اخلرير 
اأم قد هرمت وخار عزمك 

فانثنيت عن امل�سر؟
بالأم�س كنت مرمًنا بني احلدائق 

والزهور 
تتلو على الدنيا وما فيها اأحاديث 

الده�ور 
بالأم�ص كنت اإذا اأتيتك باكًيا 

�سليتني 
 واليوم �سرت اإذا اأتيتك �ساح�ًكا 

اأبكيتني 

ويختم الق�سيدة قائا:
يا نهُر ذا قلبي اأراه كما اأراك 

ُمكّبًا 
والفرق اأنك �سوف تن�سط من 

عقالك وهو ل

اأ�����س����اب  ف�����س��ي��ح  ك������ام  ك����ل   ويف 
ث��ّرة  جتربة  ثناياه  ب��ن  ونقل  الفكرة، 
املتلقي،  م��ع  تفاعا  واأح����دث  وخ���ربة، 

جمال متّوجا برجاحة عقل وِعرْبة.

ملف خاص بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية العدد 242  |  07 جمادى األول 1440  |  13 يناير 2019



األمم المتحدة 
تحتفل باليوم 

الدولي للغة األم 
بالتركيز على روابط 

الوحدة بين اللغة 
والكتاب

امل��ت��ح��دة للربية  الأم�����م  حت��ي��ي م��ن��ظ��م��ة 
والعلم والثقافة، اليون�سكو، »اليوم الدويل 
 International Mother الأم«  ل��ل��غ��ة 
به  الحتفال  يتم  ال��ذي   Language Day
يف احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن م��ن ف��رباي��ر من 
ك���ل ع����ام، وذل����ك ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ل��غ��ات 
الرقمية  الكتب  ذل��ك  يف  مبا  والكتب  الأم 

واملدر�سية.
ويرمز هذا اليوم اإلى اأهمية اللغة يف 
حياة الب�سر، كما ي�سر اإلى التنوع الثقايف 
ال����ذي تلخ�سه  ال�����س��ع��وب،  ب���ن  وال��ع��رق��ي 
على  الهائلة  وقدراتها  تنوعها  يف  اللغات 

ترميز احلياة والوجود.
وقالت املديرة العامة لليون�سكو بهذه 
الأم ميثل  للغة  ال��دويل  اليوم  اإن  املنا�سبة 
فر�سة مميزة لإبراز اأهمية اللغات بالن�سبة 
الأ�س�ص  اإل���ى  والأف�����راد  اجل��م��اع��ات  لهوية 
ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه��ا ك���ل ح��ي��اة اج��ت��م��اع��ي��ة 
واقت�سادية وثقافية؛ ودعت جميع �سركاء 
جميع  يف  واملعلمن  وامل��وؤل��ف��ن  اليون�سكو 
اأن���ح���اء ال��ع��امل اإل���ى ال��ع��م��ل م��ع��ا م��ن اأج��ل 
العراف باأهمية التنوع اللغوي والثقايف 

واأهمية تعليم اللغة الأم.
ا�ستك�ساف  ع��ل��ى  ال��ي��ون�����س��ك��و  وت���رك���ز 
الروابط بن اللغة والكتاب؛ فالكتب قوة 
كما  والتنمية  ال�سام  حتقيق  نحو  دافعة 
اإث��راء  يف  ت�سهم  للتعبر،  اأ�سا�سية  اأداة  اأن��ه 

اللغة.
ي�سار اإلى اأن اليون�سكو اأعلنت »اليوم 
الدويل للغة الأم« عام 1999، بهدف تعزيز 
اللغات  امل��ت��ع��دد  والتعليم  ال��ل��غ��وي  ال��ت��ن��وع 
وت�سليط ال�سوء على �سرورة زيادة الوعي 

باأهمية التعليم القائم على اللغة الأم.
وحتيي اليون�سكو بهذه املنا�سبة عدة 
يقوم  حيث  بباري�ص،  مقرها  يف  فعاليات 
على  ال�����س��وء  بت�سليط  ال��ل��غ��ات  يف  خ���رباء 
اللغوي  التنوع  تعزيز  يف  الأم  اللغات  دور 
والثقايف ويف تطوير الربية امل�سركة بن 
الرقمية  املحفوظات  خال  من  الثقافات 

للغات العامل.

قصة اليوم العالمي
اأم������ا ق�����س��ة ال����ي����وم ن��ف�����س��ه، ف���ت���ع���ود اإل����ى 

باك�ستان  رئ��ي�����ص  ق���ام  ع��ن��دم��ا   1948 ع���ام 
بفر�ص   ج��ن��اح،  علي  حممد  وموؤ�س�سها، 
ال��ل��غ��ة الأوردي������ة ك��ل��غ��ة وط��ن��ي��ة، وه���و ما 
اع���ر����س���ت ع��ل��ي��ه ب��اك�����س��ت��ان ال�����س��رق��ي��ة 
)ب��ن��غ��ادي�����ص ح���ال���ي���ا( يف ���س��ك��ل ح��رك��ة 
�سعبية ك��ب��رة، ويف ذل��ك ال��وق��ت مل تكن 
بنغادي�ص قد انف�سلت عن باك�ستان؛ ويف 
لليوني�سكو  بنغادي�ص  تقدمت  بعد  م��ا 
ب��اق��راح الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم موافقا 
لتاريخ الحتجاجات التي مت �سابقا واأدت 

ل�ستقالها عن باك�ستان.
الأم  للغة  العاملي  اليوم  اإق���رار  ومت 
مبدئيا مبوافقة 28 دولة ومت الحتفال 

به لأول مرة يف فرباير 2000.

لغات قيد االندثار!
ال��ي��وم يف الوقت  وي��اأت��ي الح��ت��ف��ال بهذا 
ال�����ذي ح�����ذرت ف��ي��ه ال��ي��ون�����س��ك��و م���ن اأن 
الكثر من اللغات قليلة النت�سار بداأت 

يف الندثار.
الكثر  يعني  حمكية  لغة  وان��دث��ار 
م��ن غ��ي��اب ت���راث ث��ق��ايف ك��ام��ل والعديد 
املتعلقة،  واملعرفية  الفكرية  الآث���ار  من 
مبا وراء هذه اللغة يف ارتباطها بالنا�ص 

والأمكنة والتاريخ.
اليون�سكو على  وق��د ج��اء يف موقع 
اأن���ه ع��رب الح��ت��ف��ال باليوم  الإن���رن���ت، 
الدويل للغة الأم، تدعم اليون�سكو تعليم 
واأن  اللغات،  متعدد  والتعليم  الأم  اللغة 
ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي م��ن وراء ه��ذا اليوم 
هو امل�ساهمة يف تعزيز التعليم من اأجل 

املواطنة العاملية.
ل  ما  اأن  اإل��ى  الإح�سائيات  وت�سر 
املحكية  اللغات  املئة من  يقل من 43 يف 
 7000 ح��وايل  عددها  والبالغ  العامل  يف 

لغة معر�سة لاندثار.
العاملي  ب��ال��ي��وم  وي��دع��م الح��ت��ف��ال 
اأه������داف  م����ن   4.6 ال����ه����دف  الأم  ل��ل��غ��ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ال����ذي ي��ن�����ص على 
ب���ال���ق���راءة وال��ك��ت��اب��ة  ت���ل���ّم  اأن  »����س���م���ان 
ال�سباب من  كبرة من  ن�سبة  واحل�ساب 
ال��ك��ب��ار، رج���ال ون�����س��اء ع��ل��ى ح��د ���س��واء، 

بحلول عام 2030«.

اليونسكو تصدر الطبعة الجديدة
من أطلس لغات العالم المهددة باالندثار

الن�سخة  باري�ص  يف  اليون�سكو  عر�ست 
من  اجل���دي���دة  للطبعة  الإل��ك��رون��ي��ة 

اأطل�ص لغات العامل املهددة بالندثار.
وي���ق���دم ه����ذا ال���ربن���ام���ج ال��رق��م��ي 
التفاعلي بيانات مت حتديثها عن نحو 
ح��ول  ب���الن���دث���ار  م���ه���ددة  ل��غ��ة   2.500
العامل وميكن يف ما بعد ا�ستكمالها اأو 
م�ستمر  ب�سكل  حتديثها  اأو  ت�سحيحها 

بف�سل م�ساعي امل�ستخدمن.
وي�سمح الأطل�ص بالبحث ح�سب 
وبت�سنيف  ومتفرقة  عديدة  معاير 
ح��ي��وي��ة ال��ل��غ��ات امل���ه���ددة ب��الن��دث��ار 
ع���ل���ى خ��م�����س��ة م�����س��ت��وي��ات خم��ت��ل��ف��ة 

املعر�سة  اللغات  اله�سة،  اللغات  هي: 
ل��ل��خ��ط��ر، ال���ل���غ���ات امل��ع��ر���س��ة خلطر 
كبر، اللغات املحت�سرة، اللغات امليتة 

منذ العام 1950.
القلق  البيانات  هذه  بع�ص  وتثر 
لغة   6.000 اأ���س��ل  فمن  خ��ا���ص،  ب�سكل 
م��ت��داول��ة يف ال���ع���امل، ان��ق��ر���س��ت نحو 
الثاثة  الأج��ي��ال  م��دى  على  لغة   200
الأخرة يف حن تعترب 573 لغة اأخرى 
من  لغة   502 و  املحت�سرة،  اللغات  من 
اللغات املعر�سة للخطر ال�سديد، و632 
لغة من اللغات املعر�سة للخطر، و 607 

لغات من اللغات اله�سة.

وعلى �سبيل املثال، يذكر الأطل�ص، 
ب��ال��ي��وم  ي��اأت��ي ع�سية الح��ت��ف��ال  ال����ذي 
الدويل للغة الأم، يوم 21 فرباير، 199 
لغة ينطق بها اأقل من ع�سرة اأ�سخا�ص 
يف العامل، و 178 لغة اأخرى ينطق بها 

ما بن 10 و50 �سخ�سا.
ي��ذك��ر الأط��ل�����ص م��ن ب��ن ال��ل��غ��ات 
ال���ت���ي ان���ق���ر����س���ت م���ن���ذ ف�����رة وج���ي���زة 
اندثرت  التي  تنزانيا  يف  اآ�ساك�ص  لغة 
التي  تركيا  اأوب��ي��خ يف  ولغة   ،1976 ع��ام 
عام  اإ�سين�ص  توفيق  انطفاأت مع رحيل 
1992، ولغة اإياك يف األ�سكا التي ماتت 
عام 2008 مع موت ماري �سميث جونز.

لغة  اختفاء  اإن  اليون�سكو  وتعترب 
م��ن ال��ل��غ��ات ي����وؤدي اأي�����س��ا اإل���ى اختفاء 
العديد من اأ�سكال الراث الثقايف غر 
الثمن  ال����راث  ذل���ك  ل�سيما  امل����ادي، 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��ق��ال��ي��د وع��ل��ى اأ���س��ك��ال 
التعبر ال�سفهي من ق�سائد واأ�ساطر 

واأمثال ونكات.
الهند  اأن  اإل����ى  الأط��ل�����ص  وي��ن��ب��ه 
وال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة وال������ربازي������ل 
بلدان  وه��ي  واملك�سيك،  واندوني�سيا 
ت��ع��رف ب��ت��ع��دده��ا ال��ل��غ��وي، ه��ي اأك��رث 
معر�سة  ل��غ��ات  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 

للخطر.
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أيام اللغات العالمية
للفرانكفونية(. الدويل  )اليوم  الفرن�سية  اللغة  يوم   : مار�ص   20 •

ال�سينية(. الأبجدية  موؤ�س�ص  جيه  �سانغ  لذكرى  )تخليدا  ال�سينية  اللغة  يوم  اإبريل:   20 •
�سيك�سبر(. ويليام  النكليزي  الكاتب  لوفاة  ال�سنوية  )الذكرى  النكليزية  اللغة  يوم  اإبريل:   23 •

بو�سكن(. األك�ساندر  الرو�سي  ال�ساعر  ملياد  ال�سنوية  )الذكرى  الرو�سية  اللغة  يوم  يونيو:   6 •
الإ�سبانية(. الثقافة  )يوم  الإ�سبانية  اللغة  يوم  اأكتوبر:   12 •

املتحدة(. لاأمم  الر�سمية  اللغات  �سمن  العربية  اللغة  اإدخال  )يوم  العربية  اللغة  يوم  دي�سمرب:   18 •

أشهر تطبيقات تعليم اللغات

التعليم يغير مجرى الحياة
ي��ق��ع م��ف��ه��وم »ال��ت��ع��ل��ي��م ي��غ��ّر م�سار 
حياة« يف �سلب ر�سالة اليون�سكو لبناء 
وامل��ب��ادرة  الفقر  وا�ستئ�سال  ال�سام 

اإلى تاأمن التنمية امل�ستدامة.
ب��اأن  ت��وؤم��ن  اليون�سكو  فمنظمة 
التعليم ح��ق م��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان ل 
ل��ه على م��دى حياته  تاأمينه  ب��د م��ن 

ومبعاير جيدة.
ول بد من الإ���س��ارة اإل��ى اأن هذه 
امل��ن��ظ��م��ة ه���ي وك���ال���ة الأم�����م امل��ت��ح��دة 
خمتلف  مبتابعة  املفو�سة  ال��وح��ي��دة 

�سوؤون التعليم وجوانبه.
وقد اأ�سِند اإليها الدور الرائد يف 
ال��ع��امل��ي حتى  التعليم  اأع��م��ال  ج���دول 
ال��ع��ام 2030 ع��رب ال��ه��دف ال��راب��ع من 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، وذلك عرب 
الهدف  ه��ذا  لتحقيق  طريق  خارطة 
من خال اإطار عمل خا�ص بالتعليم 

حتى العام 2030.
ول���ك���ي ت�������وؤدي ال��ي��ون�����س��ك��و ه���ذا 

اإلى توفر قيادة  الدور، فاإنها ت�سعى 
التعليم،  جم��ال  يف  واإقليمية  عاملية 
واإلى تعزيز النظم التعليمية يف �ستى 
الت�سدي  ع��ن  ال��ع��امل، ف�سا  اأن��ح��اء 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ا���س��رة من 

خال التعليم.
الوكالة  ه��ي  اليون�سكو  اأن  ومب��ا 
املتحدة  الأم��م  منظومة  يف  الوحيدة 
اإل��ي��ه��ا م��ه��م��ة ت�سمل  اأ����س���ن���دت  ال���ت���ي 
تعمل  فاإنها  التعليم،  ج��وان��ب  جميع 
بدءا  التعليم  اأ�سكال  كل  تطوير  على 
وان��ت��ه��اء  امل��در���س��ي  ق��ب��ل  م��ا  بالتعليم 
بالتعليم العايل، مبا يف ذلك التعليم 
واملهني،  التقني  املجال  يف  والتدريب 
وال��ت��ع��ل��ي��م غ����ر ال���ن���ظ���ام���ي، وحم���و 

الأمية.
وت����رك����ز امل���ن���ظ���م���ة ع���ل���ى ت��ع��زي��ز 
���س��م��ان الن��ت��ف��اع امل��ن�����س��ف وال�����س��ام��ل 
ينمي  ال��ذي  امل��ائ��م  اجليد  بالتعليم 
امل���ع���ارف وامل����ه����ارات يف جم����الت من 

ق��ب��ي��ل امل��واط��ن��ة ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستدامة، وحقوق الإن�سان، وامل�ساواة 
ب��ن اجل��ن�����س��ن، وال�����س��ح��ة وف��رو���ص 
ع��ن تطوير  الإي����دز، ف�سا  وم��ر���ص 

املهارات التقنية واملهنية.
وتتعاون اليون�سكو مع احلكومات 
ال�سركاء  م��ن  وا�سعة  جمموعة  وم��ع 
عن  التعليمية  النظم  فعالية  لتعزيز 

طريق تغير ال�سيا�سات.
وت�������س���ر����س���د ال���ي���ون�������س���ك���و، م��ع 
���س��رك��ائ��ه��ا، ب����اإط����ار ال��ع��م��ل اخل��ا���ص 
وذل���ك   ،2030 ع����ام  ح��ت��ى  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 

لتنفيذ هدف التنمية امل�ستدامة.
ب����اأن  ت�����س��ل��م  امل���ن���ظ���م���ة  اأن  ك���م���ا 
احل����ك����وم����ات ت���ت���ح���م���ل امل�������س���وؤول���ي���ة 
واملتابعة  الناجح،  للتنفيذ  الأ�سا�سية 
تنفذه  ال��ذي  العمل  وب��اأن  واملراجعة، 
البلدان ميكن اأن يدفع خطى التغير 
بدعم من ال�سراكات املتعددة اجلهات، 

ف�سا عن توفر التمويل.

لغات العالم باألرقام

من اللغات مهددة باالنقراضلغة يتحدث بها 50٪ من سكان العالم

لغة محكية في العالم
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قيادات أكاديمية

ريم الفيفي

الطبية  العلوم  كلية  عميد  م�ساعدة  اأك��دت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب���اأب���ه���ا - ���س��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات، 
املحا�سرة بق�سم العلوم الإ�سعاعية الأ�ستاذة 
عزة عو�ص الأ�سمري، اأن هناك  العديد من 
الكلية،  خلريجات  املتنوعة  العمل  فر�ص 
حتت  امل�ست�سفيات  يف  العمل  ميكنهن  حيث 
يف  العمل  اأومي��ك��ن��ه��ن  »اأخ�����س��ائ��ي��ة«  م�سمى 
املوؤ�س�سات التعليمية حتت م�سمى »معيدة«، 
كما ميكنهن العمل لدى ال�سركات الطبية.
اأجرته  ال��ذي  وتوجهت خال احل��وار 
م��ع��ه��ا »اآف�������اق« ب��ن�����س��ي��ح��ة ل��ك��اف��ة ال��ط��اب 
ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن اخل�������ربات الأك���ادمي���ي���ة 
وامل��ه��ن��ي��ة لأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ص وع��دم 

الردد يف طلب الن�سح وامل�سورة.

ما دور بيئتك االأ�سرية
يف اختيار تخ�س�س
العلوم االإ�سعاعية؟

منذ �سغري واأنا اأرغب يف تخ�س�ص �سحي، 
وق���د من���ى وال�����داي يف ن��ف�����س��ي ح���ب امل��ج��ال 
ال�����س��ح��ي م��ن��ذ ف����رة م��ب��ك��رة، ف��ق��د ك��ان��ت 
العامة  العاقات  جم��ال  يف  تعمل  وال��دت��ي 
يف امل�ست�سفى اجلامعي بالريا�ص وغالبا ما 
كنت اأذهب معها بعد انتهاء الدوام الدرا�سي 

واأنبهر بجو العمل وبيئة امل�ست�سفى.
يف  كنت  الثانوية  م��ن  تخرجي  وب��ع��د 
الطبية  امل��خ��ت��ربات  تخ�س�ص  ب���ن  ح���رة 
وتخ�س�ص العلوم ال�سعاعية وبعد اأن ن�سق 
يل والدي لقاء مع دكاترة من جامعة امللك 
على  اخ��ت��ي��اري  وق��ع  الق�سمن،  م��ن  �سعود 
اأدرك��ت  فقد  الإ�سعاعية؛  العلوم  تخ�س�ص 
اللحظة  م��ن  التخ�س�ص  ه���ذا  اأع�����س��ق  اأين 

التي بداأ بها الدكتور �سرح هذا املجال.
واأدركت اأن هذا هو املجال الذي اأمتنى 
ع��وامل��ه.  اأغ��و���ص يف  تعليمي  ف��ي��ه  اأك��م��ل  اأن 
ال�سعاعية  العلوم  تخ�س�ص  در�ست  وعليه 
درا���س��ت��ي يف  واأك��م��ل��ت  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة 
هذا املجال يف تخ�س�ص »الت�سوير الطبي« 
ل��ي��دز  ج��ام��ع��ة  م���ن   Medical Imaging

بربيطانيا.

هال عرفتينا بتخ�س�س
العلوم االإ�سعاعية؟

ت��خ�����س�����ص ال��ع��ل��وم الإ���س��ع��اع��ي��ة ه���و جم��ال 
الت�سوير  ط��رق  بتدري�ص  يعنى  ت�سخي�سي 
الإ����س���ع���اع���ي لأع�������س���اء اجل�������س���م امل��خ��ت��ل��ف��ة 
 X RAY ال�سينية«  »الأ���س��ع��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال���ن���ووي«  »ال���ط���ب  و   CT »امل��ق��ط��ع��ي��ة«  و 
ف��وق  »امل���وج���ات  و   Nuclear Medicine
»الت�سوير  و   Ultra Sound ال�����س��وت��ي��ة« 
مل�����س��اع��دة   MRI امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي«  ب���ال���رن���ن 
الأم�������را��������ص،  ت�������س���خ���ي�������ص  الأط�������ب�������اء يف 
الإ�سعاعي«   »العاج  درا�سة  اإل��ى  بالإ�سافة 
الإج���������راءات  وب���ع�������ص   Radoitherapy
اخل����ا�����س����ة م����ث����ل »ال����ك���������س����ف ال����ف����ل����وري« 
الأوع����ي����ة  »ت�������س���وي���ر  و   Flouroscopy

.Angiography »الدموية
ي��ت��ع��ل��م  الأ����س�������ص  ال���ط���ال���ب  اأن  ك���م���ا 
ال�����س��روري��ة يف جم��ال ال��وق��اي��ة م��ن اأ���س��رار 
الأ����س���ع���ة وو����س���ائ���ل ال�����س��ام��ة ب�����س��ك��ل ع��ام 
اله��ت��م��ام  م��ع  املختلفة  الأ���س��ع��ة  اأق�����س��ام  يف 
املر�سى  حلماية  الدولية  املعاير  بتطبيق 

والعاملن.
وي����ه����دف ال��ت��خ�����س�����ص اإل�������ى اإع�������داد 

الطاب بالأ�س�ص العلمية العامة واملهارات 
تقنية  بنجاح يف جمال  للممار�سة  الازمة 
الت�سوير  يف  وتدريبهم  الإ�سعاعية  العلوم 

الإ�سعاعي الت�سخي�سي.

ما طموحاتك امل�ستقبلية
التي ت�سعني لتحقيقها من خالل 

من�سبك كم�ساعدة عميد كلية
العلوم الطبية التطبيقية؟

اأ�����س����ع����ى اإل��������ى ت����وف����ر ال���ب���ي���ئ���ة امل��ن��ا���س��ب��ة 
والإم���ك���ان���ي���ات ال���ازم���ة ل��ت��م��ك��ن اأع�����س��اء 
ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������ص م�����ن زي���������ادة ق���درت���ه���م 
ل�سمان  ال��ت��دري�����س��ي��ة  م��ه��ارت��ه��م  وت��ط��وي��ر 
على  وت�سجيعهم  التعليم  خمرجات  ج��ودة 
العلمية  ال��ب��ح��وث  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����س��اه��م��ة 

والدرا�سات الأكادميية.
وك���ذل���ك اأه�����دف اإل����ى ت��ع��م��ي��ق ال��ف��ه��م 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ق��ي��م وال��ت��ع��ال��ي��م الإ���س��ام��ي��ة 
بن  الفعال  اجلماعي  العمل  روح  وغ��ر���ص 
الطالبات وتطوير �سلوكهم؛ حتى يتمكنوا 
التعامل  �سلوك مهني ح�سن يف  اإظهار  من 
الفريق  اأع�ساء  ومع  واأ�سرهم،  املر�سى  مع 

الطبي كذلك.

أ . عزة األسمري: أمام خريجات
كلية العلوم الطبية التطبيقية فرص وظيفية كثيرة

ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ت���زوي���د ال��ط��ال��ب��ات 
والإب��داع��ي  التحليلي  التفكر  مب��ه��ارات 
اأف�سل  بتقدمي  املتعلقة  امل�سكات  حل  يف 
رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة ل��ل��م��ر���س��ى، وت��زوي��ده��ن 
ب���امل���ه���ارات ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة امل��رت��ب��ط��ة 

باحتياجات املجتمع للرعاية ال�سحية.
وم����ن اأه�����م الأه�������داف ال���ت���ي اأ���س��ع��ى 
والكليات  ال�سحة  وزارة  مع  التعاون  لها، 
الأخ���������رى ب���امل���م���ل���ك���ة؛ ل���ت���ط���وي���ر ن��وع��ي��ة 
تخ�س�سات  جميع  يف  العملي  ال��ت��دري��ب 
ال���ك���ل���ي���ة وت���ن���م���ي���ة م�����ه�����ارات اخل��ري��ج��ن 
امل�ساركة  ط��ري��ق  ع��ن  والعملية،  العلمية 
يف ال���ن���دوات، وامل����وؤمت����رات، وامل��ح��ا���س��رات 
العلمية داخل اململكة وخارجها؛ لاطاع 

على اآخر امل�ستجدات يف مهنتهم.

من وجهة نظرك ما هو حجم 
الفر�س الوظيفية لطالبات كلية 

العلوم الطبية التطبيقية؟
احلمد،  وهلل  ك��ب��رة  الوظيفية  امل��ج��الت 
ف��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
مت��ن��ح اخل��ري��ج��ة ���س��ه��ادة ب��ك��ال��وري��و���ص يف 
تخ�س�سها )العلوم الإ�سعاعية، املختربات 

الطبية، العاج الطبيعي( والتي متكنها 
امل�سمى  حت��ت  امل�ست�سفيات  يف  العمل  م��ن 
الوظيفي )اأخ�سائية( وكما يعلم اجلميع 
م�ستو�سف �سحي  اأو  م�ست�سفى  يوجد  ل 

يخلو من ق�سم اأ�سعة اأو خمترب طبي.
ك���م���ا مي���ك���ن ل��ل��خ��ري��ج��ة ال���ع���م���ل يف 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اجل��ام��ع��ي��ة حتت 
م�����س��م��ى )م����ع����ي����دة( يف ب����داي����ة ح��ي��ات��ه��ا 
الوظيفية وتتلخ�ص مهمتها يف الإ�سراف 
ع��ل��ى امل���ح���ا����س���رات ال��ع��م��ل��ي��ة يف ال��ق�����س��م 
اإلى  بالإ�سافة  امل�ست�سفيات،  والتدريب يف 
الق�سم  التي تخ�ص  الإداري��ة  املهام  بع�ص 
درجتي  على  للح�سول  متهيدالبتعاثها 

املاج�ستر والدكتوراه.
العمل  اخلريجة  با�ستطاعة  واأي�سا 
ل���دى ���س��رك��ات ط��ب��ي��ة يف ال��وظ��ائ��ف ذات 

العاقة مبجال التخ�س�ص.

ماهي خمرجات الكلية
التي �سوف ترثي �سوق العمل؟

يتوقع  م��ا  تعني  امل��خ��رج��ات  تعلمون  كما 
م��ن ال��ط��ال��ب حتقيقه ب��ع��د ال��ت��خ��رج من 
ال��ربن��ام��ج ف��ال��ك��ل��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ث��اث 

برامج اأو ثاث اأق�سام )العلوم الإ�سعاعية، 
املختربات الطبية، العاج الطبيعي(.

ففي ق�سم العلوم الإ�سعاعية، ن�سعى 
اإل����ى ت��خ��ري��ج ط���اب ق���ادري���ن وم��وؤه��ل��ن 
ل��ل��ع��م��ل ك��اأخ�����س��ائ��ي��ن يف جم����ال ال��ع��ل��وم 
الت�سخي�ص  بتقنية  اخلا�سة  الإ�سعاعية 
وال���ع���اج الإ���س��ع��اع��ي يف اأق�����س��ام الأ���س��ع��ة 

والت�سوير الطبي يف امل�ست�سفيات.
وي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للق�سم من خال مقررات ت�سمل الت�سريح 
والأن�سجة، والفيزيولوجي، والباثولوجي، 
واأ�����س���������ص ال���ط���ب وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال��ط��ب��ي��ة 
للحا�سب الآيل، وفيزياء الإ�سعاع والفيزياء 
التطبيقية يف التكنولوجيا الطبية، وعلوم 

الأ�سعة والت�سوير الطبي. 
الكلية  خمرجات  ملواءمة  وبالن�سبة 
)جلنة  بالكلية  فلدينا  العمل  ���س��وق  م��ع 
تتلخ�ص  والتي  والتوظيف(  اخلريجن 
اإج���راء درا���س��ات دوري���ة واأخ��ذ  مهمتها يف 
المتياز( حتى  اآراء اخلريجات )طالبات 
التعليم  وت��ع��دي��ل خم��رج��ات  اإث�����راء  ي��ت��م 
بناء على متطلبات �سوق العمل، فالكلية 
ك���وادر وطنية موؤهلة  اإع���داد  اإل���ى  ت��ه��دف 

علميا وعمليا يف جمالت تخ�س�سهم.

كيف وجدت اإقبال الطالبات
على هذا التخ�س�س؟

تخ�س�سات  ك���ل  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  اإق���ب���ال 
ك��ب��رة ج���دا، ويف كل  ع���ام  ب�سكل  ال��ك��ل��ي��ة 
ف�����س��ل درا����س���ي ت���زي���د اأع������داد ال��ط��ال��ب��ات 
ب�����س��ك��ل م��ل��ح��وظ ون�����س��ب��ة ال��ت��ح��وي��ل من 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
وه��ذا  ج���دا،  ك��ب��رة  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 
الطالبات  حب  على  وي��دل  ممتاز  موؤ�سر 
مب��ج��الت  ووع��ي��ه��م  الكلية  لتخ�س�سات 

التخ�س�ص.

ما اخلطط التوعوية
التي ت�سعون للعمل عليها
من اأجل توعية املجتمع

حول االأمرا�س؟
ب�سكل جدي لتفعيل جانب  الكلية  ت�سعى 
تعريفية  اأن�سطة  وع��ق��د  املجتمع  خ��دم��ة 
ب�سكل م�ستمر يف الأماكن العامة لتعريف 
املجتمع باأق�سام وتخ�س�سات ق�سم الأ�سعة 
ودورها املهم يف الت�سخي�ص املبكر للعديد 

من الأمرا�ص.
 وك��م��ث��ال ل��ذل��ك مت ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ات 
يف م���رك���ز ال���را����س���د م����ول وع�����س��ر م��ول 
وكليات  الأمل����اين  ال�����س��ع��ودي  وامل�ست�سفى 
ال��رب��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
وك����ذل����ك ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق�����س��م امل���خ���ت���ربات 
الطبية، الذي ي�ساهم ب�سكل فعال لتوعية 
امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ربع ب��ال��دم وط��رق 
ال��وراث��ي��ة  ل��اأم��را���ص  املبكر  الت�سخي�ص 

لتافيها م�ستقيا.
الطبيعي  ال��ع��اج  ق�����س��م  نن�سى  ول 
العاملي  »اليوم  لفعالية  ال�سنوي  وعقدهم 
اإلى زيادة الفهم  لاإعاقة« والذي يهدف 
ب���اإجن���ازات  واله��ت��م��ام  الإع���اق���ة  لق�سايا 
واإ�سهاماتهم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
وال�سعي لدمج ذوي الحتياجات اخلا�سة 

يف كل جانب من جوانب احلياة.

كونك امل�سرفة امليدانية
على الطالبات يف تدريبهن

ما ال�سعوبات التي واجهتهن خالل 
التدريب، وما  املجاالت املتاحة

يف تدريب طلبة التخ�س�س؟
امل�����س��ك��ل��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا كانت 
الطالبات  ت�ستقبل  التي  امل�ست�سفيات  قلة 
ب��اإذن  و�سيتم  باملنطقة  العملي  للتدريب 
ع��ن طريق  ق��ري��ب��اً  امل�سكلة  ه���ذه  ح��ل  اهلل 
امل�ست�سفيات  م��ع  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ات  ت��وق��ي��ع 
قدر  اأك��رب  للطالبات  تتيح  حتى  اخلا�سة 

ممكن من ال�ستفادة العملية.
وب���ال���ن�������س���ب���ة ل����ط����ال����ب����ات الأ�����س����ع����ة 
الطب  ه��ي  لتدريبهم  امل��ت��اح��ة  ف��امل��ج��الت 
وال�رنن  ال�سوتية  النووي واملوجات فوق 
املغناطي�سي والت�سوير الإ�سعاعي الطبقي 
 CT Scan الآيل  احل��ا���س��ب  ب��ا���س��ت��خ��دام 
وت�سوير  )امل��ام��وج��رام(  ال��ث��دي  وت�سوير 
هذه  جميع  اأن  حيث  ال��دم��وي��ة،  الأوع��ي��ة 
ع�سر  م�ست�سفى  يف  متاحة  التخ�س�سات 

وم�ست�سفى اأبها للولدة والأطفال.

هل تتوافق مقررات التخ�س�س
مع التطورات العاملية فيه

وماهي خطط تطويره؟
اع���ت���م���اد خ���ط���ة ج���دي���دة  ب��ف�����س��ل اهلل  مت 
لق�سم العلوم الإ�سعاعية من معايل مدير 
اجلامعة ومت تطبيقها هذه ال�سنة مع اأول 
اهلل  بف�سل  وه��ذا  لدينا،  تتخ�س�ص  دفعة 
ثم جهود وكيل الكلية لل�سوؤون التعليمية 

والأكادميية، د. ح�سن اآل حمي.
وق����د ���س��ع��ي��ن��ا وب���ذل���ن���ا ج���ه���دا ك��ب��را 
لو�سع مناهج تتوافق مع اأحدث ما تطور 
به العلم يف جمال تخ�س�ص الأ�سعة، حيث 
دكاترة من خارج اجلامعة  ا�ست�سارة  متت 
ومن اخلارج لإبداء اآرائهم وماحظاتهم 
على اخلطة، ومت اأخذها بالعتبار لذلك 
اأن ت��خ�����س�����ص ال��ع��ل��وم  اأق������ول ب��ك��ل ف��خ��ر 
اأكرث  من  خالد  امللك  بجامعة  الإ�سعاعية 
العلم  له  تو�سل  ملا  مواكبة  التخ�س�سات 

احلديث يف هذا املجال.

ما الن�سائح التي توجهينها
من خالل خربتك لطالبات كلية 

العلوم الطبية التطبيقية؟
اأن�����س��ح��ه��م ب���ال����س���ت���ف���ادة م����ن اخل�����ربات 
الأك����ادمي����ي����ة وامل���ه���ن���ي���ة لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
الن�سح  طلب  يف  ال���ردد  وع��دم  التدري�ص 
وامل���������س����ورة، ف��ن��ح��ن ج��م��ي��ع��ا م���وج���ودي���ن 
عقبات  لأي  مواجهتهم  وعند  خلدمتهم 
لدينا  مادية  اأو  اأ�سرية  اأو  اأكادميية  �سواء 
والتي  بالكلية  والإر���س��اد  التوجيه  وح��دة 
اأن�����س��ئ��ت م��ن اأج��ل��ه��م ول��ه��م وال��ت��ي �سوف 
تتعامل مع كل ق�ساياهم وم�ساكلهم بكل 
يف  امل�ساركة  منهم  اأمتنى  اأين  كما  �سرية. 
اأن�سطة الكلية، حيث اأنها �ستنمي قدراتهم 
يف جم����ال ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واإع����داده����م 
اأكرث يف تخ�س�ساتهم  للبحث  وحتفيزهم 
ال�سحية  ال��ث��ق��اف��ة  ل��رف��ع  ت��ه��دف  وال���ت���ي 

لأفراد املجتمع.
باللتزام  ن�سحهم  نن�ص �سرورة  ول 
ب���امل���ه���ارات ال��ع��م��ل��ي��ة وال�����س��ل��وك��ي��ة ال��ع��ام��ة 
املهنية بجدارة  ملمار�سة مهامهم  الازمة 
يف امل�ست�سفيات، حتى يركوا وراءهم اأثرا 
و�سمعة م�سرفة لهم يف اأي ق�سم يتدربون 
ف��ي��ه. ف��ه��م خ��ر م��ن مي��ث��ل ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
التطبيقية ب�سكل خا�ص وجامعة  الطبية 

امللك خالد عموما.
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قضية

بشائر الغامدي
ورناد سرحان

ع��ن��ا���س��ر  اأه��������م  م�����ن  والأدب  ال���ث���ق���اف���ة 
واأ�سبحت  ورق��ي��ه��ا.  والأف����راد  املجتمعات 
من  بع�سها  عن  مُتيز  والأم���م  املجتمعات 
اأهم  ومن  املعريف،  ور�سيدها  اأدبها  خال 
العنا�سر والأ�ساليب التي تك�سب املجتمع 

الثقافة والأدب، الأندية الأدبية.
وح�����ول ع���اق���ة ط���ال���ب���ات اجل��ام��ع��ة 
لفعاليات  وح�سورهن  الأدب��ي  اأبها  بنادي 
ال�����ن�����ادي، اأك������د ع�����دد م����ن ال���ط���ال���ب���ات اأن 
)اأون  امل�سائية  وامل��ح��ا���س��رات  الخ��ت��ب��ارات 
بفعاليات  امل�سبقة  املعرفة  وع���دم  لي���ن(، 
ال�����ن�����ادي ت���ق���ف خ���ل���ف ع�����دم ح�����س��وره��ن 

لفعاليات النادي.

تنمية الثقافة
اأن  الكيمياء جناء،  بق�سم  الطالبة  وراأت 
و�سائل  عرب  الفعاليات  عن  الإع���ان  يتم 
التوا�سل الجتماعي، واأكدت اأن ما يعيقها 
ع���ن ح�����س��ور م��ث��ل ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات هي 
املحا�سرات امل�سائية، واإقامة الفعاليات يف 
اأوق���ات الخ��ت��ب��ارات. واع��ت��ربت اأن ح�سور 
الأن�سطة الثقافية ي�سهم يف تنمية الثقافة 

الذاتية وي�ساعد يف الإبداع والإجناز.

تكثيف اإلعالن
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك��������دت ال���ط���ال���ب���ة ب��ق�����س��م 
القت�ساد املنزيل ب�ساير، اأن ح�سور هذه 
الفعاليات تزيد من وعي الطالبة، وتنمي 
قدراتها وت�سهم يف ات�ساع اآفاقها يف جمال 
الإبداع، لفتة اإلى اأهمية تكثيف الإعان 
ع��ن ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ا���س��ت��خ��دام م��واق��ع 

التوا�سل الجتماعي.

رفع الحصيلة المعلوماتية
والت�سال  الإع���ام  بق�سم  الطالبة  وراأت 
الفعاليات  ع��ن  الإع����ان  يتم  اأن  ج��م��ان��ة، 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  يف  خا�سة  ح�سابات  يف 
الجتماعي ومن�سورات ورقية و »غروبات 
اأن  وك�سفت  ب����الأدب.  للمهتمن  ت��ل��غ��رام« 
م���ن اأه�����م م���ع���وق���ات ح�����س��ور ال��ط��ال��ب��ات، 
�سيق الوقت، موؤكدة اأن  ح�سور فعاليات 
النادي ي�سهم يف اكت�ساب خربة يف احلوار 

واملناق�سة ورفع احل�سيلة املعلوماتية.

تبادل الخبرات
من جانبها قالت طالبة اللغات والرجمة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات عن  ن�����س��ر  ي��ت��م  اأن  »اأرى  رغ���د 
اجلامعة«،  �سا�سات  يف  اأو  وات�����س��اب  ط��ري��ق 
واأكدت اأن املحا�سرات امل�سائية والختبارات 
الفعاليات.  تلك  ح�سور  دون  عائقا  تقف 

ي�سهم  الفعاليات  ه��ذه  »ح�����س��ور  واأردف����ت 
التوا�سل الجتماعي لدى  يف تنمية ح�ص 

الطالبة، وتبادل اخلربات«.

زيادة المعرفة
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اع���ت���ربت ط��ال��ب��ة الإع�����ام 
اأن ح�سور  اآل حم��ي،  رائ���دة  والت�����س��ال 
ف��ع��ال��ي��ات ال����ن����ادي ي������وؤدي اإل�����ى ت��ط��وي��ر 
الثقايف  والتنوع  املعرفة  وزي��ادة  املهارات 
واملعريف و�سغل وقت الفراغ، م�سرة اإلى 
الفعاليات  ه��ذه  ع��ن  الإع����ان  ت��اأخ��ر  اأن 
اأن  م��وؤك��دة  ح�سورها،  دون  عائقا  يقف 
خال  م��ن  يتم  اأن  يجب  عنها  الإع���ان 
وباإر�سال  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
ر���س��ائ��ل ن�����س��ي��ة م��ث��ل ر���س��ائ��ل اجل��ام��ع��ة 
امل���وح���دة، والإع������ان ع��ن��ه��ا يف الأم���اك���ن 

العامة مثل املجمعات التجارية.

أنشطة ال حصر لها
»اآف�����اق« ت��وا���س��ل��ت م��ع م�����س��در م��وث��وق يف 
ال���ن���ادي الأدب������ي ب��اأب��ه��ا وط���رح���ت بع�ص 
اأن  امل�سدر  الت�ساوؤلت عليه، حيث  ك�سف 
اأن�����س��ط��ة ال��ن��ادي ل ح�سر ل��ه��ا م��ن حيث 

العدد اأو التنوع.
عن  احلديث  خ�س�سنا  »اإذا  واأ���س��اف 
منذ  ح�سرت  فهي  ال��ن��ادي،  يف  امل���راأة  دور 
تاأ�سي�سه م�ساركة يف الأم�سيات واملوؤمترات 
والفعاليات، وبداأت ع�سوا عاما وفاعا 
عينت  حيث  املا�سية،  ال�سبع  ال�سنوات  يف 
اجلمعية  ويف  الإدارة،  جمل�ص  يف  ع�سوا 
العمومية، ثم رئي�سة وم�سوؤولة يف املنتدى 
ب��ن�����س��ب��ة 99% من  وم�����س��ارك��ة  ال��ن�����س��ائ��ي، 
امل�ساركة  �سواء من خال  النادي،  اأن�سطة 
املنربية  وامل�ساركات  للربامج  التن�سيق  يف 

واإدارة الفعاليات واحل�سور«.

اإلعالن عن الفعاليات
واأو�سح امل�سدر اأن الإعان عن الفعاليات 
املقامة بالنادي يتم عن طريق  ال�سحف 
املقروءة، ويتم ذلك قبل الفعالية بيوم اأو 
اأن النادي ميتلك ح�سابات  اأكد  اأكرث، كما 
يف م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي توير 
وفي�ص بوك واإن�ستغرام . كما ميتلك قناة 

على يوتيوب.
واأ�سار اإلى اأن تلك احل�سابات  حتظى 
مب��ت��اب��ع��ة ج��ي��دة م���ن الأدب������اء وامل��ه��ت��م��ن، 
ي�ستخدم  خم�س�ص  رق��م  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
كبر  ع��دد  اإليه  م�سافا  وات�ساب  برنامج  
من الأدب��اء واملهتمن، ت�سلهم الإعانات 

وم�ستجدات النادي ب�سكل م�ستمر.

أيام العمل الرسمية
الغالب  النادي يف  اأن�سطة  اأن  امل�سدر  واأك��د 

يف  اأي  الأ�سبوع  من  احلية  الأي���ام  يف  تكون 
اأيام العمل الر�سمية، م�سرا اإلى اأن الفئة 
النادي  فعاليات  بح�سور  املهتمة  الن�سائية 
ه��ن م��ن الأك��ادمي��ي��ات وال��ب��اح��ث��ات وقطاع 
وال��ط��ال��ب��ات،  امل��ع��ل��م��ات  م��ن  ال��ع��ام  التعليم 
لذلك يتعذر اأحيانا ح�سورهن ب�سكل كبر 

نظرا لرتباطهن بالعمل الوظيفي.
وق�������ال »وم�������ع ه������ذا ف���ه���ن���اك ن�����س��ب��ة 
ج���ي���دة م��ن��ه��ن حت���ر����ص ع���ل���ى احل�����س��ور 
ب���ا����س���ت���م���رار. ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ���س��ي��دات 
ويزداد  والباحثات،  والإعاميات  املجتمع 
ح�سورهن يف الربامج ال�سيفية وبرنامج 
معر�ص الكتاب بالتعاون مع عمادة �سوؤون 
وك�سف  خ��ال��د«.  امللك  جامعة  يف  املكتبات 
تتفاوت  احلا�سرات  اأعمار  اأن  اإلى  امل�سدر 

ما بن ال�ساد�سة ع�سر  واخلم�سن.
وح�������ول ن�����وع ال���ف���ع���ال���ي���ة امل��ف�����س��ل��ة 
ل��ل��ح��ا���س��رات، وال���ت���ي جت����ذب اأك����رب ق��در 
اأراه��ن يعمدن  منهن، اأو�سح  امل�سدر »ل 
ما  فدائما  الأن�سطة،  بن  املفا�سلة  اإل��ى 
والإ���س��اف��ة  القيمة  ب���ذات  جميعها  ت��ك��ون 
وذل������ك ب��ت�����س��ري��ح م���ن���ه���ن. اأم������ا ازدي������اد 
احل�سور من فئة ال�سباب من اجلن�سن؛ 
ال��ت��ي تقام  ال����دورات وال��ور���ص  فيكون يف 

خ�سي�سا لهم«.

التعاون مع الجامعة
وت��وا���س��ل��ت »اآف�����اق« م��ع رئ��ي�����ص ن���ادي اأب��ه��ا 
اآل م��ري��ع رئي�ص  اأح��م��د  الأدب����ي ال��دك��ت��ور 
بال�سوؤال  وب��ادرت��ه  الأدب���ي  ال��ن��ادي  جمل�ص 
ب��ن اجلامعة  ت��ع��اون  ه��ن��اك  ك��ان  اإذا  عما 
والنادي يف �سبيل اكت�ساف ودعم واحتواء 

مواهب الطاب والطالبات.
واأكد اآل مريع اأنه يوجد تعاون قائم 
ويتمثل يف عدد  ال��ن��ادي واجل��ام��ع��ة،  ب��ن 
اإدارة  اأن  ت��ع��ريف  اأن  وي��ك��ف��ى  ال�����س��ور،  م��ن 
النادي الآن كل اأع�سائها من اأع�ساء هيئة 

التدري�ص باجلامعة.
وم���ن ���س��ور ال��ت��ع��اون، ال����س���راك يف 
ت��ن��ظ��ي��م ب��ع�����ص ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ث��ل معر�ص 
ال��ك��ت��اب، ح��ي��ث ي��ق��وم ال���ن���ادي ب��امل�����س��ارك��ة 
بجناح ملطبوعاته التي جتاوزت 340 كتابا، 
وب�����س��ال��ون ث��ق��ايف ل��ت��وق��ي��ع ال��ك��ت��ب ول��ق��اء 
الأدب������اء وامل��ث��ق��ف��ن وب��ت��ن��ظ��ي��م ال��ربن��ام��ج 
اجلامعة  مع  النادي  يتعاون  كما  الثقايف، 

با�ست�سافة بع�ص الأن�سطة املنربية. 
ال��ن��ادي هم من  واأغ��ل��ب الفاعلن يف 
تبنى  كما  وطابها.  اأ�ساتذتها  اجلامعة، 
النادي طباعة عدد كبر من نتاج طاب 
الدرا�سات العليا واأ�ساتذة العلوم الإن�سانية 
وامل���ث���ق���ف���ن والأدب�����������اء م����ن م��ن�����س��وب��ي��ه��ا، 
�سراكة  توجد  ل  ولكن  وطيدة  فالعاقة 

مكتوبة وحمددة.

التغيب عن فعاليات
النادي األدبي!

طالبات: المحاضرات واالختبارات المسائية
وضعف اإلعالن حالت دون حضورنا

رئيس النادي: أغلب الفاعلين في النادي
من أساتذة وطالب الجامعة

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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الرأي الجامعي

جامعات عالمية
في شقة

ولأ�سرتك  لنف�سك  فخر  م�سدر  ذل��ك  �سيكون  جامعيا  اأ�ستاذا  تكون  عندما 
الأ���س��ت��اذ  عليها  يح�سل  ال��ت��ي  ال��رف��ي��ع��ة  العلمية  امل��رت��ب��ة  ه���ذه  وجم��ت��م��ع��ك، 
اجلامعي ب�سنوات من العطاء والدرا�سة والبحث، ورمبا الغربة يف كثر من 
لوطنه  نافعا  ع�سوا  ليكون  ليعود  الأي��ام  ويعد  الليايل  ي�سهر  التخ�س�سات 
الذين �سي�سرون على  الكثر من الطاب والطالبات،  لي�ستفيد من علمه 

دربه ورمبا جتعلهم يوما من الأيام اأ�ساتذة يف اجلامعة.
من  لها  ملا  عليها  للح�سول  الكثر  ي�سعى  التي  العلمية  الدرجة  ه��ذه 
اأهمية ق�سوى يف حياة من يح�سل عليها، وبا �سك اأنها اخلطوة الأولى يف 
البحث  جمالت  يف  وال�ستمرار  التقدم  ميكنه  عليها  ح�سوله  فعند  حياته، 

والدرا�سات العلمية التي �ستنعك�ص اإيجابيا على املجتمع.
ويف املقابل هناك من ي�سعى للح�سول على هذه ال�سهادة العلمية بطرق 
ميكنها  التي  اجلامعية  ال�سقق  من  ع��دد  مع  التوا�سل  خ��ال  من  اإجرامية 
احرافية  وبطريقة  تريد  ال��ذي  التخ�س�ص  ويف  العلمية،  ال�سهادة  منحك 
ي�سعب اكت�سافها، ولكن كما يقال »حبل الكذب ق�سر« ول بد اأن ينف�سح اأمر 
كل من ي�سعى للح�سول على هذه املرتبة العلمية بدون وجه؛ وكل موؤهاته 
اأن لديه مبلغا من املال ي�ستطيع به �سراء هذا احلرف الذي ي�سعه قبل ا�سمه 

يف كل مكان.
ويدير  منا�سب  في�سغل  احل���رف  ب��ه��ذا  يتمادى  البع�ص  اأن  وامل��وؤ���س��ف 
ه��وؤلء  م��ن  وك��ث��را  التخ�س�سات،  خمتلف  ويف  كبرة  وقطاعات  موؤ�س�سات 
تتعلق  �سحية  جم��الت  يف  علمية  �سهادة  على  وح�سل  بالغ  م��ن  الوهمين 
يف  عليها  ح�سل  منهم  والبع�ص  خ��وف،  اأو  ديني  وازع  وب��دون  النا�ص  بحياة 
جمالت الدعوة الإ�سامية والربية والأدب، وكل �سيكون لهم تاأثر لعدد 

كبر من املخدوعن ب�سهاداتهم ووهمهم.
اأن من يقدم على هذا الت�سرف هو �سخ�ص ي�سعر بالنق�ص  وبا �سك 
يف �سخ�سيته، ويعتقد اأن هذه ال�سهادة هي من �ستجعل له قيمة بن الب�سر 

و�سرعان ما ينف�سح اأمره.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

م���ع ال����ث����ورة ال��ت��ق��ن��ي��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة 
وال���ت���ط���ور احل�������س���اري؛ ت�����زداد ت��ع��ق��ي��دات 
احل��ي��اة، وك���رثة ال��ن��زاع��ات والخ��ت��اف��ات، 
اأع��داد  ب��ازدي��اد  الق�ساء؛  كاهل  يثقل  مما 

الق�سايا وكرثة النزاعات.
يقابلها قلة  التي  ال��ك��رثة  ه��ذه  وم��ع 
اأعداد الق�ساة، مما ي�سهم يف تاأخر الف�سل 
يف الدعاوى ونظرها، ولهذا ظهرت بادرة 
التقنية  ا�ستخدام  وهي  العامل  يف  جديدة 
اللكرونية يف جمال التقا�سي، فقد بداأ 
ذل��ك منذ ع��ام 1995 يف ال��ولي��ات املتحدة 
الأم���ري���ك���ي���ة ب��اإن�����س��اء م�������س���روع ال��ق��ا���س��ي 
املحكمن  جمعية  ق��ب��ل  م��ن  الف��را���س��ي 

الأمريكية.
م��ن  الن����ت����ه����اء  مت   1999 ع�����ام  ويف 
من  الف��را���س��ي��ة  املحكمة  ن��ظ��ام  م�سروع 
ق��ب��ل ج��ام��ع��ة م���ون���ري���ال ب��ك��ن��دا، ودخ���ل 
بعد  ت��وال��ت  ث��م   ،2005 ع��ام  التنفيذ  حيز 
ذل���ك م�����س��روع��ات ت�����س��وي��ة امل��ن��ازع��ات عرب 

الإنرنت.
وللتقا�سي الإلكروين مزايا لي�ست 
امل��زاي��ا:  تلك  وم��ن  التقليدي،  ال��ن��ظ��ام  يف 

رفع احل��رج عن كثر من ال�سعفاء ممن 
امل�����س��اع��ب يف احل�������س���ور ملقر  ي���واج���ه���ون 
الق�سايا  يف  ال��ب��ت  �سرعة  وف��ي��ه  املحكمة، 
واإجناز املعامات، وتوفر الوقت واجلهد 

واملال، وغرها الكثر والكثر. 
الإماراتية  العدل  وزارة  وقد قطعت 
ال���ت���ح���ول  �����س����وط����ا ك����ب����را يف م���������س����روع 
ال��ق�����س��اي��ا،  اإدارة  ن���ظ���ام  يف  الإل����ك����روين 
املحاكم  جميع  يف  الق�سايا،  قيد  واأ�سبح 
ي���ت���م اإل���ك���رون���ي���ا ح���ال���ي���ا، وي���ت���م ع��ر���ص 
اجل���ل�������س���ات ع���ل���ى الإن�������رن�������ت، وك���ذل���ك 

مواعيدها ونتائجها.
ك���م���ا ي���ت���م ن���ق���ل م���ل���ف���ات ال��ق�����س��اي��ا 
ب���ن ج��م��ي��ع امل���ح���اك���م اإل���ك���رون���ي���ا، وم��ن 
بن  حممد  مركز  قدمها  التي  البتكارات 
را���س��د ل��اب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي ب���اإم���ارة دب��ي؛ 
يعترب  وه���و  ال��ذك��ي«  التقا�سي  »ب��رن��ام��ج 
الإل��ك��رون��ي��ة؛  للمحكمة  واق��ع��ي��ا  م��ث��ال 
اإلكرونية  حماكمة  باإجراء  ي�سمح  حيث 
تطبيق  عن  عبارة  وه��و  و�سوتية،  مرئية 
باإجراء حماكمة  ي�سمح  الذكية،  للهواتف 
اأك���رث  اأو  ت��ك��ون يف اجت���اه���ن  اإل��ك��رون��ي��ة 

ب���ن اأط�������راف ال��ت��ق��ا���س��ي ك��ل��ه��ا، وي��ج��م��ع 
القا�سي  م��ن:  كل  من�سته  على  التطبيق 
امل��دع��ى  اأو  وامل���دع���ي  امل��ح��ك��م��ة،  ق���اع���ة  يف 
واملرجمون،  واخل��رباء،  وال�سهود،  عليه، 
وغ���ره���م مم���ن ل���ه ع��اق��ة ب��ال��دع��وى اأو 
اأطرافها، يف وقت واح��د واأماكن  ب��اأي من 

خمتلفة.
بنوعيه  الق�ساء  خطى  اململكة  ويف 
خ�����ط�����وات م����وف����ق����ة م����ب����ارك����ة يف جم����ال 
الإج�����راءات  لت�سهيل  التقنية  ا���س��ت��غ��ال 

وتوفر املعلومات، وحفظ الوقت واملال.
وبن فرة واأخرى ن�سمع عن اإطاق 
الق�ساء  م��ب��ادرات  من  اإلكرونية  م��ب��ادرة 
اأو الق�ساء الإداري، وكان من  العام  �سواء 
من  املن�سرم  ال�سهر  يف  ح�سل  م��ا  اآخ��ره��ا 
اإطاق خدمة ت�سجيل الوكالت اإلكرونيا 
بدل من تكبد امل�سقة للح�سور اإلى كتابات 

العدل اأو املوثقن.
ولعلنا يف قادم الأيام ن�سمع ما ي�سرنا 
م��ن امل���ب���ادرات الإل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي ت�سعى 
اإلى  واي�سال احلقوق  والتي�سر  للت�سهيل 

اأهلها باأي�سر الطر ق وال�سبل.

التقاضي اإللكتروني

وجنتيها  واح����م����ّرت  راأ����س���ه���ا  ط����اأط����اأت 
خ��ج��ًا م��ن وق���ويف ل��ه��ا وت��رح��ي��ب��ي بها 
لزمياتي  وتقدميها  وحميمية،  ب���وّد 
يف املكتب ب��� »الإع��ام��ي��ة اأح���ام« وهي 
ل تزال طالبة يف ال�سنة الأول��ى بق�سم 

الإعام والت�سال.
���س��ل��م��ت��ن��ي م���ل���ف واج����ب����ات����ه����ا يف 
الذي  املكثف  الإجنليزية  اللغة  كور�ص 
اأدر�سها فيه. �ساألتها عن �سر درا�ستها 
وتخ�س�سها، وتعمدت اأن اأ�ساألها باللغة 
الإجن��ل��ي��زي��ة لأت��ف��اج��اأ ب��اإج��اب��ت��ه��ا بلغة 

اجنليزية متطورة ب�سكل كبر. 
ابت�سامة  وجهها  وعلى  اأخربتني 
املتفوقات  م��ن  اأن��ه��ا  والن��ت�����س��ار  الثقة 
ع��ل��ى ال��دف��ع��ة، واأن��ه��ا اأ���س��ب��ح��ت ع�سوة 

حترير يف احدى ال�سحف.
�سعدت كثرا وتذكرت اأول حديث 
معها وزمياتها يف بداية العام عندما 
وطموحاتهن  اأه��داف��ه��ن  ع��ن  �ساألتهن 
واأق����ارب����ه����ا  اأه����ل����ه����ا  اأن  واأخ�����ربت�����ن�����ي 
اختيارها  ع��ل��ى  اع��ر���س��ن  وزم��ي��ات��ه��ا 

امل�ستقبل،  وغ��ام�����ص  �سعبا  تخ�س�سا 
وكذلك تخوفها من اللغة الإجنليزية؛ 
لن���ع���دام خ��ل��ف��ي��ت��ه��ا ال��ل��غ��وي��ة واف��ت��ق��اد 
النف�سية  واحل���واج���ز  وال��ث��ق��ة  اجل�����راأة 

والجتماعية.
لوحة  على  لهن  ر�سمت  وع��ن��دم��ا 
ال�سبورة �سلم تاءات الإجن��از: )تركيز، 
ت��خ��ط��ي��ط. ت��ن��ظ��ي��م، حت�����دي، ت��ن��ف��ي��ذ، 
كلمات  واأعطيتهن  وت��ط��وي��ر(  تقييم، 
حتفيزية عن الثقة بالقرارات والإرادة 
وال��ت��ح��دي، طلبت م��ن ك��ل واح����دة اأن 
تكتب ر�سالة »حتدي« لنف�سها وت�سعها 
بفتور  �سعرت  ما  كل  لتقراأها  مكان  يف 

همة اأو نفاذ �سرب يف حتقيق احللم.
اأت��ك��ل��م  اأح����ام »اأن   ك��ان��ت ر���س��ال��ة 
اللغة الإجنليزية مبهارة، بطاقة، واأن 
لوطني  نافعة  ناجحة  اإعامية  اأ�سبح 
واأّم����ت����ي« وه���ا ه���ي ال���ي���وم ت��ع��ل��ن ب��داي��ة 
والعزمية  التحدي  رحلة  يف  انت�سارها 

لتحقيق احللم. 
اأح�������ام واأخ�����ري�����ات م��ث��ل��ه��ا مم��ن 

اللغات والطب  در�ستهن يف تخ�س�سات 
واحل���ا����س���ب، اأدرك������ن اأه��م��ي��ة الإ����س���رار 
للو�سول  النف�ص  حتفيز  يف  والتحدي 
اإلى الهدف، متاما كوقود املحرك الذي 
اإلى  العقبات  كل  لتجاوز  املركبة  يدفع 
حم��ط��ة ال���و����س���ول، ف��خ��ط��ط��ن وق���ررن 
وب���داأن، تعرثن اأك��رث من م��رة لكن مل 
با�ستغال  قمن  تعلمن،  بل  ي�ست�سلمن 
على  اأنف�سهن  وت��روي�����ص  ال��ف��ر���ص  ك��ل 
ال��ب��ذل والج��ت��ه��اد وال���س��ت��م��رار حتى 

و�سلن اإلى احللم. 
اأ����س���ت���اذة، موظفة  اأو  اأن����ت  ط��ال��ب��ة 
ل��ه مقام  ك��ل منا  ق��ائ��دة يف من�سب،  اأو 

وهدف يف احلياة.
اآمالنا  ط��ري��ق  يف  »لء«  ك��ل  حت��دي 
النجاح:  �سر  هو  والأخ��روي��ة،  الدنيوية 
اأه��داف��ن��ا،  لتنت�سر  ال���ظ���روف  ن��ت��ح��دى 
نتحدى الفنت لينت�سر اإمياننا، نتحدى 
نتحدى  اأح���ام���ن���ا،  لتنت�سر  ال��ع��وائ��ق 
الأعداء لتنت�سر اأوطاننا. نعم! نتحدى؛ 

لنبقى ون�سل، باإذن اهلل.

تحدي

د. عبد اإلله سعيد 
الشهراني
أستاذ األنظمة )القانون( 
المساعد، كلية الشريعة

هكذا يصنع
الناجحون

عبير حمود الشهراني 
صحافة وتحرير إلكتروني

خطوة �سغرة جتر وراءها خطوة اأخرى، ثم قفزة وتليها قفزة اأخرى؛ لت�سل بك 
اإلى ما تهدف اإليه، ومن املوؤكد باأن هناك اختافا يف طريقة اجلميع للو�سول اإلى 

الهدف الذي ي�سعون لتحقيقه. 
تنوي  ما  وت�سوف  توؤجل  ل  ب��اأن  ذل��ك،  لك  �ستحقق  التي  العوامل  من  ولعل 
اأ�سعى  ي�سغلك با فائدة ترجى منه،  به. فقط نظم وقتك وجتنب ما قد  القيام 
التهيوؤ  وعليك  متوقع،  غر  ب�سكل  اإليك  تاأتي  قد  التي  الفر�ص  ل�ستغال  دائما 

للبدء وال�سروع يف كل اأمر جديد.
وما  ذات��ك  معرفة  على  وتعينك  لديك  ما  وت�سقل  ترثيك  فالتجربة  ج��رب، 
ي�ستهويها، ل تردد يف اأن جترب الأعمال التي تزيد من ر�سيدك املعريف والعملي، 
لأنها  ممار�ستها  يف  تتوانى  ول  عليها  حتر�ص  اأن  يجب  التي  الأع��م��ال  من  ولعل 
�ستنعك�ص عليك كفرد كما تنعك�ص فائدتها على  املجتمع، الأعمال التطوعية والتي 
�ستو�سع من خاله مداركك و�ستحقق قائمة من  �ستجد فيها فر�سا كبره جدا 

العاقات الجتماعية التي �سيكون لها اأثر كبرعلى نف�سك.
ل تتوانى عن العطاء با انتظار مقابل لهذا العطاء، و�سارع لتقدمي امل�ساعدة 
اأح��د مل�ساعدتك، ثق بانك مبا تقدم من  فيما تعرفه؛ لأن��ك �ستكون يوما بحاجة 

عمل �ست�سل اإلى ما تريد، فخر النا�ص اأنفعهم للنا�ص.

ُ

وطننا كأنه الجوهر
عائشة محمد الشهراني 

نظم معلومات

حكاية عن األف حكاية وجمد م�سطر يف التاريخ والأدب والفنون.. فن بديع، وح�سن منيع 
عن كيد الو�ساة، تتذبذب الكلمات �سوقاّ؛ لتنهمر حبا واإخا�سا واإجال له، اتفقت الأقام 
اأم  على و�سفه حبا، وعجزت ال�سحف عن ر�سد املدائح والثناء له، يحتار الذكر هل يذكر 

لعديد الإجنازات اأن ي�سكر.
ب��الأرواح  افتدوه  وال�سكينة،  بالطماأنينة  لنحظى  والأب��ط��ال،  البوا�سل  لأجله  �سحى 
واملال والأبناء؛ لأنه املاذ لأرواحنا وامل�ستحق لأتعابنا، وكان لزاماّ علينا اأن جندد له الولء 
والرباء واأن نرا�سل لل�سماء بالدعاء، باأن يحفظ اأر�سه و�سعبه وحكامه، وطننا قد اأتاه النا�ص 
من كل مكان؛ لي�سعدوا بعبق اأر�سه، ويعانقوا اأمنه ويحققون فيه اآمالهم التي قدموا من 
اأجلها،  يتمتعون فيه بخراته، وطننا كاأنه اجلوهر النفي�ص بعمقه العز والدلل ومن حق 
اأن يحفظ وي�سان فا مي�سه كيد كائد ول حقد حا�سد، فلنم�سي يف خدمه هذا  اجلوهر 

الوطن باأ�سمى واأرقى الأفعال والأقوال.
ولرندد بكل فخر وود »اأرفعي اخلفاق الأخ�سر، يحمل النوار امل�سطر«.

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية
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الرأي الجامعي

موؤ�سر  وا�ستكان  وجهك  وليت  حيثما 
بو�سلتك، فا ترى اإل ما ي�سمى حمقا 
العربي  واخل��ري��ف  العربية  بالثورات 
ال��ذاب��ل م��ن دم���ار وت��خ��ل��ف، وتخندق 
للب�سر يف خنادق حزبية �سالة م�سلة، 
نتج ع��ن ذل��ك دم��ار مل��ق��درات ال�سعوب 
وم��ك��ت�����س��ب��ات��ه��ا احل�����س��اري��ة ال��ع��ري��ق��ة 
اأزم��ن��ة  اأع��اده��م  وت��اري��خ ع��رب��ي اأ�سيل 

اإلى الوراء.
 ويف ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ك��ان��ت 
تلك ال���دول تئن م��ن ج��راح��ه��ا وت��رزح 
حت��ت ط��ائ��ل��ة م��ا خلفته ت��ل��ك ال��ث��ورات 
من دمار وتخلف، جتد اململكة العربية 
ال�������س���ع���ودي���ة ���س��اخ�����س��ة ت��ع��ي�����ص ث����ورة 
ا�ستثمرت  اآخ��ر، ثورة  نوع  حقيقية من 
به  واآم��ن��ت  ال�����س��ع��ودي  الب�سري  العقل 
وراه���ن���ت ع��ل��ى ولئ����ه ل��وط��ن��ه وق��ادت��ه 

واإبداعه، فما خابت الآمال.
ت��ف��ج��رت ت��ل��ك ال����ث����ورة يف ب��ن��اء 
والتي  املتميزة  ال�سعودية  ال�سخ�سية 
اأب���دع���ت يف ك��ل جم����ال، ف��اأب��ح��روا يف 
ب���ح���ار ال���ط���ب وال���ع���ل���وم وال���ط���ران 
وكانوا عنوانا  قادة  فكانوا  والإب��داع، 
عرفهم  م��ن  لكل  وال��ده�����س��ة  للتميز 
ذلك  لهم  يتاأت  ومل  معهم،  وتعامل 
وبيئة  ح��ا���س��ن��ة  يف  ع��ا���س��وا  ح��ن  اإل 
الإب����داع،  ذل��ك  ك��ل  اأنف�سهم  ت��ع��زز يف 

وتلك القيم. 
فكانت احلا�سنة ت�ستمد قوتها من 
املواطن  ر�سيدة و�سعت م�سلحة  قيادة 

الثورة السعودية
ف����وق ك���ل اع��ت��ب��ار وارت���ق���ت ب���ه ���س��امل 
و�سنة  اهلل  كتاب  فكان  والعلياء،  املجد 
د�ستورها مما جعلها فريدة يف  ر�سوله 
هذا الكون،  وهياأ  لها من اأبنائها ولة 
اأمر خطوا اأحامهم كي تعانق ال�سماء 
فتولد عن ذلك روؤية حتقق اأحامهم 
ال��ع��امل  ���س��ف��وف  م��ق��دم��ة  وجتعلهم يف 
املتقدم وت�ستغل كل خراتهم و كنوزهم 
�سواء ما كان يف باطن الأر�ص اأم بباطن 
التي  ال�سبل  فتفتقت  الإن�����س��ان،  ع��ق��ل 
اإل��ى تطور ومنو وتقدم حقيقي  ت��وؤدي 
�سواء كان ذلك يف جمال التعليم، اأو ما 
ينتظره من خطوات لتحقيق الروؤية. 

م�ستقا  البلد  ه��ذا  جتعل  ول��ك��ي 
نحو  ج��دي��د  بفكر  و�سناعته  ب��ق��رارت��ه 
الإب�������داع مب�����س��اري��ع ت���رق���ى ف��ق��ط اإل���ى 
ال��ك��ب��ار وي�����س��ع��ب ع��ل��ى م���ن دون ذل��ك 

فهمها اأو جماراتها.
وتوجهت  ال��روؤي��ة  ب��ان��ت  وحينما 
بو�سلة التطوير والإبداع اإلى الجتاه 
ال��واع��د، واأدرك احل��اق��دون والأع���داء 
م��اذا  يقينا  وا�ستوعبوا  التوجه  ذل��ك 
ال�ستهداف  فكان  الروؤية،  تلك  تعني 
الوا�سح والهجمة امل�سعورة جتاه هذا 
ناحظ  حيث  وق��ادت��ه،  الآم���ن  البلد 
يف ه����ذا ال���وق���ت ال��ه��ج��م��ة ال�����س��ر���س��ة 
ال��زائ��ف املحموم وال��ك��اذب،  والإع����ام 
والذي نعلم يقينا من يقف خلفه من 
واأع��داء  واحلاقدين  النفو�ص  �سعاف 

هذا البلد وقادته.

اله�ستريا  تلك  ك��ل  ك��ان��ت  ول��ك��ن 
الإع���ام���ي���ة وق������ودا مل ت����زد امل���واط���ن 
بقادته  واع���ت���زازا  ف��خ��را  اإل  ال�����س��ع��ودي 
وزادت���ه���م مت�����س��ك��ا ب��ال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة 
والثوابت الدينية التي اأعجزت اأعداءنا 
يف �سابق الزمان ويف زماننا، فت�ساقطت 
تلك الأبواق واحدا تلو الآخر ومل يبق 
طويق  ج��ب��ل  ك�سموخ  ���س��ام��خ  وط���ن  اإل 
ع��ادل  مبليك  ث��م  برعايته  اهلل  ي��رع��اه 
وحازم وعازم غر اجتاه �سفينة التاريخ 
اإلى مرفاأ اأمل م�سرق، وحتت ظله يقود 
اأ�سيل  عربي  �سقر  الطموحة  ال��روؤي��ة 
با�سطا جناحيه ما ا�ستوعبه الأفق، ول 
يعباأ بنعيق الغربان ول هدير خفافي�ص 
للنابحن  حتته  ينظر  اأن  واأب���ى  الليل 
ال�سماء بكل ثقة  اأع��ايل  وهو حملق يف 

وتوازن.  
هذه يا �سادة هي الثورة ال�سعودية 
ال��ك��ت��اب يف و�سفها  ي��ج��ف ح���رب  ال��ت��ي 
امل���ن���ظ���رون  م��ن��ه��ا  ي��ت��ع��ل��م  اأن  وي���ج���ب 
را�سخة  ثوابت  ذات  بها، ثوره  ويلحقوا 
ورعاية اإلهيه وقيادة ملتحمة ب�سعبها، 
قادته  ح��ب  �سرايينه  يف  ���س��رى  و�سعب 

واعتزازه بهم.
 فاأم�سي يا ب��ادي واأع��ربي اآفاق 
ملك  بقياده  وال��واع��د  املزهر  امل�ستقبل 
العزيز  بن عبد  �سلمان  وال��ع��زم  احل��زم 
وبهمة ويل عهده القوي الأمن حممد 
من  بعون  العزيز.  عبد  بن  �سلمان  بن 

اهلل وتوفيقه.

د. عبد اهلل
بن سعيد عسيري 
أستاذ أمراض القلب، كلية الطب

حكاية في قطار
لقد اأعجبتني رواية جميلة معربة اطلعت عليها واأنا اأقراأ يف بحر الأ�سبوع 
الأوروب���ي  ال��روائ��ي  الأدب���ي  امل�سهد  يف  كبرة  مكانة  اأخ��ذ  كتابا  املا�سي 
لاأمل«  اأغنية  »مثل  عنوان  يحمل   ،2014 ع��ام  يف  الأول  اإ���س��داره  منذ 
للروائي الفرن�سي املعا�سر وع�سو الأكادميية  الفرن�سية ال�سهر  «جان 
دورمي�سيون«  الذي متتاز اأعماله بالعمق الثقايف والفل�سفي، وخا�سة يف 
تناوله للم�سائل التي تثر على الدوام اهتمام الب�سر يف كل زمان ومكان 
مثل املوت والأمل وال�سر، وقد خل�ص فيها ب�سكل مميز عرب اأفكاره واآراءه 
الإبداعية م�سرة حياته التي قال عنها  يف مقدمة اأحد كتبه »اأنا ل�ست 
اآ�سفا �سوى ل�سيء واحد وهو اأنني مل اأفعل اأف�سل مما فعلت يف ال�سبيل 

الذي كنت قد اخرته لنف�سي«.
كانت  كثرا  بقراءتها  ا�ستمتعت  التي  ال��روائ��ي��ة  الق�سة  ه��ذه 
تهدف ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اإنارة فكر الإن�سان وفعله احل�ساري وجعل 
يتلخ�ص  بحيث  عليها  واحل��ك��م  الأم����ور  تف�سر  يف  متاأنيا  �سلوكه 
مفادها يف اأن رجا عجوزا كان جال�سا يف قطار متوجها من مدينة 
مر�سيليا اإلى العا�سمة باري�ص مع ابن له يف مقتبل العمر يبلغ من 
الفرحة  ال�ساب عامات  ه��ذا  ب��دت على وج��ه  وق��د  �سنة،   25 العمر 
والف�سول، فكان يخرج  مرارا وتكرارا يديه من نافذة القطار الذي 
اأبتاه،  اأبتاه، يا  باأعلى �سوته »يا  ي�سر ب�سرعة فائقة، ويقول لأبيه 
اأت���رى ك��ل ه��ذه الأ���س��ج��ار ت�سر وراءن����ا!«؛ فيتب�سم وال���ده العجوز 

متما�سيا مع فرحة ابنه.
ام��راأة جميلة  كانت جتل�ص بجانبهما  املثر  امل�سهد  وو�سط هذا 
واأنيقة انزعجت كثرا وهي ت�ستمع اإلى ما يدور من حديث بن الأب 

وابنه وت�ستنكر الت�سرف ال�سبياين لهذا ال�ساب!
ي�سرخ  بيدها،  كانت  جملة  ت�سفح  يف  انهماكها  واأث��ن��اء  وف��ج��اأة 
ال�ساب مرة اأخرى �سراخا مدويا خمرجا راأ�سه من النافذة املبلولة 
اأنظر  اأب��ت��اه،  »ي��ا  ب�سكل خفيف  يتهاطل  ب��داأ  ال��ذي  املطر  بزخات من 
اإلى ماء املطر مياأ الربك والأحوا�ص، اأنظر اإلى هذه الأ�سجار متر 
اأ�ساع  مر ال�سحاب« وا�ستمر تعجب املراأة من �سراخ هذا البن الذي 
ال�سخب يف ف�ساء املكان وك�سر هدوء ذلك امل�ساء البارد من اأيام �ستاء 

فرن�سا الطويلة.
فتئت  م��ا  ال��ذي  الأب  ه��ذا  م��ن  حرتها  لتبديد  منها  و�سعيا 
عيناه تتاألأ بالبهجة وال�سعادة وهو يتحاور مع ولده ال�ساب بكل 
رافعة  غا�سبة  �ساألته  حوله  مبن  يبايل  اأن  وب��دون  واهتمام  حب 
اب��ن��ك على طبيب  تعر�ص  مل���اذا ل  ال��ع��ج��وز  ال��رج��ل  »اأي��ه��ا  �سوتها 
اإن ابني بعد عاج طويل ومب�سيئة  ليعاجله؟« فاأجابها بكل ثقة: 
اهلل فقد اأ�سبح ب�سرا لأول مرة يف حياته وهو �سعيد ملا يحدث له 
يف هذا اليوم، فاأح�ست بخطئها وقدمت اعتذارها له وهي حمرجة 
فقد  من  كثرا  عانى  ال��ذي  ال�ساب  ه��ذا  على  احلكم  يف  بت�سرعها 

ب�سره باجلنون واملر�ص. 
فالكثر من الأم���ور والأح���داث تقع يف حياتنا وق��د حتمل يف 
فاحلكمة  �سلبيا،  اأو  اإيجابيا  اأك���ان  ���س��واء  معينا  تف�سرا  ظاهرها 
تقت�سي باأل نتبناه واإمنا نبحث دائما واأبدا عن الراهني واملعلومات 
واحلرة  الغمو�ص  تزيح  التي  احلقيقة  اإل��ى  حتيلنا  التي  الدقيقة 
وجتنبنا  لها  ال�سحيح  والإدراك  اليقن  نفو�سنا  يف  وتبعث  عنها 

عواقب �سوء الفهم والتقدير.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
هي  بل  املعرفة،  تلقي  اأداة  هي  اللغة  اإن 
الأمة قيمها  التي تختزن فيها  الذاكرة 
الفكر  وع��اء  اإن��ه��ا  وت��راث��ه��ا.  ومفاهيمها 
ومراآة الثقافة وو�سيلة الت�سال الوثيق 
بن الّنا�ص، بل هي اأبرز املامح الثابتة 

التي تكون هوية الأمة.
غرها  عن  تتميز  العربية  واللغة 
ل�ستيعاب  التعبر  مت�سقة  ل��غ��ة  ب��اأن��ه��ا 
ك���ل م���ا ي�����س��ت��ج��د يف احل���ي���اة م���ن ف��ن��ون 
اأثبتت  ال��ق��ول وال��ذه��ن والب��ت��ك��ار. فقد 
متجددة  لغة  اأنها  املديد  تاريخها  عرب 
م�����ت�����ط�����ورة؛ وت���ف���اع���ل���ه���ا ب����ع����د ال���ف���ت���ح 
الإ�سامي مع ثقافات ال�سعوب الآ�سيوية 
وال��روم��ان��ي��ة والإغ��ري��ق��ي��ة ب��ره��ان دام��غ 
العلمي  ال��ت��ق��دم  مل��واك��ب��ة  مقدرتها  على 

وم�سايرته يف �ستى املجالت.
ال��رك��ي��زة  ال��ع��رب��ي��ة ه���ي  ال��ل��غ��ة  اإن 
ال�����س��ل��ب��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه��ا ح�����س��ارة 
الإ�����س����ام ل��ت��ع��م ق�����ارات ال���ع���امل؛ ول��ق��د 

ذكرى عالمية لغة الضاد
اأب��دع رواده��ا اأمي��ا اإب��داع يف علوم الفلك 
واجل���غ���راف���ي���ا وامل���ع���اج���م وال��ل�����س��ان��ي��ات 
وال�����س��رع��ي��ات وال��ب�����س��ري��ات وال��ت�����س��ري��ح 
الريا�سيات  وكذلك  وال�سيدلة  والطب 
والتي من اأعامها النابغن اخلوارزمي 
م��وؤ���س�����ص ع��ل��م اجل����رب، وم���ن اإ���س��ه��ام��ات��ه 
م���ع���ادلت ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة واجل���ي���وب 

والظال.
واحل����ق ي��ق��ال اإن ع��ل��وم احل�����س��ارة 
التي  القاعدة  ه��ي  الإ�سامية  العربية 
اأوروب���ا  يف  النه�سة  ع�سر  منها  انطلق 
العلمي  اأثمر عنه هذا النفجار  وال��ذي 

واملعريف الهائل يف ع�سرنا احلايل.
النفو�ص  اإل���ى  البهجة  ���س��رت  وق���د 
للفلكين  العاملي  الحت��اد  اأطلق  حينما 
بع�ص  على  م�سلمن  فلك  علماء  اأ�سماء 
ت�����س��ك��ي��ات ال��ق��م��ر ع��رف��ان��ا جل��ه��وده��م، 
وم��ن ه��وؤلء ثابت بن ق��رة واب��ن الهيثم 

والطو�سي.

اللغة العربية لغة �سهلة مرنة.  اإن 
اإن���ه���ا ل��غ��ة ال��ت��خ��اط��ب ب���ل ل��غ��ة ال��ع��ل��وم 

الطبيعية.
احل���ي���اة  ل���غ���ة  ه�����ي  ال���ع���رب���ي���ة  اإن 
تعابرها.  ج���دا يف  ورق��ي��ق��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
فكلمة »ورطة« يف الإجنليزية مثا تعرب 
عن اأمر رمبا ميكن اخلا�ص منه، بيد 
اأن هذه الكلمة لها معنى اأعمق من ذلك 

بدرجة كبرة يف اللغة العربية.
الوحل  حفرة  هي  اأ�سا  فالورطة 
والتي  اجل��ب��ل  �سفح  على  ال�سخور  ب��ن 
تنزلق فيها ال�ساة اأوالناقة فا ت�ستطيع 
اخلروج منها اأبدا. واأي�سا الورطة تعني 
اإلى  ي��وؤدي  فيها  التي ل طريق  الأر����ص 

منفذ.
الإدارة  ل���غ���ة  ه�����ي  ال���ع���رب���ي���ة  اإن 
والإعام والقانون واإبرام العقود بقيود 
ول  فيه  لب�ص  وا���س��ح ل  وب��ي��ان  حمكمة 

جمال للنكو�ص والراجع عنه.
فقد ا�سرى اخلليفة عمر ح�سانا، 
ال�سوق  باحة  من  م�سافة  ابتعد  اأن  وم��ا 
ح��ت��ى ظ���ه���رت ب���ه ع���ل���ة، ف�������اأراد اإع���ادت���ه 

ل�ساحبه ولكنه رف�ص.
واح���ت���ك���م ال����رج����ان اإل������ى ���س��ري��ح 
الأم���ر مليا  �سريح يف  ون��ظ��ر  ال��ق��ا���س��ي. 
ث���م ن��ط��ق ب��ن�����ص ق���ان���وين م��وج��ز ق��ائ��ا 
اأو رد  بجراأة للفاروق »خذ كما �سريت.. 
اإن��ه ق��ول ف�سل وحكم عدل  كما اأخ��ذت« 
الفاروق  مع  كحاله  احل�سان  با�ستبقاء 
اأو رده �سليماً كما �سراه ل�ساحبه البائع.

بالثبات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ت��ف��رد  اإن 
وال�����س����ت����م����رار ع���ل���ى م������دى ال���ع�������س���ور 
م���دع���وم���ة ب��ال��ن�����ص ال����ق����راآين امل��ق��د���ص 
وبجهود قاعدة متكلميها العري�سة من 
العرب وامل�سلمن ذوي القوة القت�سادية 
وال�سيا�سية. كل ذلك مهد لها ور�سحها 

بجدارة لرتقي �سلم العاملية.

د. حمدون كباشي حمدان
كلية المجتمع للبنات بأبها
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إتجاهات التقنية

..وتزف نبأ سارا
لكل مستخدمي 

هواتف »أندرويد«
زف���ت �سرك���ة »غوغ���ل« الأمريكية، نباأ �س���ارا لكل م�ستخدمي نظ���ام ت�سغيل 

الهواتف الذكية الأ�سهر »اأندرويد«.
وقال���ت »غوغ���ل«، وفقا مل���ا نقله موق���ع »اأندرويد كوميونت���ي« التقني 
املتخ�س����ص اإنها اأزالت عددا كب���را من التطبيقات املوجودة على متجرها 
م���ن  ع���ددا  اأنه���ا حت���وي  اكت�سف���ت  والت���ي  ب���اي»،  »غوغ���ل  الإلك���روين 

الربجميات ال�سارة.
واأو�سح���ت ال�سرك���ة اأن جمي���ع التطبيق���ات املوج���ودة عل���ى متجره���ا 

»غوغل باي« حاليا تعترب م�سروعة و�سليمة بن�سبة %100.
وا�ستهدف���ت »غوغل« يف حمل���ة التطهر الأخرة جمي���ع التطبيقات 
الت���ي حت���وي برجمي���ات خبيث���ة، حت���ى تل���ك التي حت���وي نظ���م الإعانات 

الحتيالية.
واأ�سارت ال�سركة الأمريكية اإلى اأن معظم التطبيقات التي مت اإزالتها 
م���ن متج���ر »غوغل باي« ي�س���ل عدد مرات حتميلها لأك���رث من 2 مليون 
اأو اأكرث مرة حتميل، واأبرزها تطبيقات األعاب وتطبيقات اأدوات م�ساعدة.

وكان���ت تلك التطبيقات ت�سمح بالولوج اإلى خوادم »اأندرويد« ب�سورة 
�سري���ة، كما تفت���ح مت�سفحات خفية ت�ستهلك بيان���ات امل�ستخدمن ب�سورة 

�سرية من دون اأن يدروا.
وكان عدد من  اخلرباء قد ك�سفوا عن اأن هناك تطبيقات حتتاج اإلى 
اإزالته���ا ب�س���كل عاجل من الأجهزة التي تعمل عل���ى نظام »اأندرويد»، حيث 

.Google Play هي موجودة اإلى الآن يف متجر
واأج���رت الدرا�س���ة �سرك���ة ESET، ولح���ظ القائم���ون عليه���ا اأن هذه 
التطبيق���ات تن���درج حتت فئة الربجميات اخلبيث���ة امل�سرفية عرب الهاتف 

املحمول ذات الوظائف املعقدة.
والعديد من ه���ذه التطبيقات تتنكر كمعجات ومنظفات، ومديري 
بطاريات، حيث تعر�ص على امل�ستخدم اإعادة توجيه من اأجل تثبيت برامج 

�سارة اأخرى من متجر Play Store مبجرد ت�سغيلها.
وت�سم القائمة العديد من التطبيقات منها املنظفات باأغلب اأنواعها 
مث���ل Master Cleaner و Phone Power Booster  وامل�سرع���ات الت���ي 

من املفر�ص اأن توفر طاقة البطارية.
و�سمل���ت القائم���ة اأي�س���ا تطبي���ق Calling Free وبع����ص تطبيق���ات 
   Wifi-Hotspot و  AppLock Privacy Protector لفقدان الوزن مثل

.Virus Cleaner وبع�ص تطبيقات احلماية من الفرو�سات

2019.. أعمار أكبر شركات التقنية العالمية هذا العام
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غوغل تفتح الباب أمام »سولي«
ثورة الهواتف الذكية

ح�سل���ت �سرك���ة »غوغ���ل« التابع���ة ل�سركة 
»األفابت« على موافقة الهيئات التنظيمية 
تقني���ة  ا�ستخ���دام  يف  للب���دء  الأمريكي���ة 
والت���ي   Soli »�س���ويل«  تدع���ى  جدي���دة 
�ستح���دث ثورة يف ع���امل الهواتف الذكية؛ 
التقني���ة  تل���ك  اأن  »غوغ���ل«  واأو�سح���ت 
ا�ست�سع���ار  جه���از  بط���رح  له���ا  �ست�ستم���ح 

حلركة اليدين با�ستخدام الرادار
وقالت هيئة الت�س���الت الفيدرالية 
�ست�سم���ح  اإنه���ا  بي���ان  يف  الأمريكي���ة 
ل�غوغ���ل بت�سغي���ل اأجه���زة ا�ست�سع���ار �سويل 

مب�ستوي���ات طاق���ة اأعل���ى من امل�سم���وح بها 
ال�ست�سع���ار  اأجه���زة  اأن  واأ�ساف���ت  حالي���ا. 
ميكن ت�سغيلها اأي�سا على منت الطائرات.
واأ�سافت الهيئ���ة اأن القرار »�سيخدم 
ال�سالح العام من خال توفر موا�سفات 
مبتك���رة للتحك���م يف الأجه���زة با�ستخ���دام 

تقنية تتبع حركة اليد دون مل�ص«.
وقالت هيئ���ة الت�س���الت الفيدرالية 
اإن اأجه���زة ا�ست�سعار �س���ويل تلتقط احلركة 
يف جم���ال ثاث���ي الأبعاد با�ستخ���دام �سعاع 
التحك���م  م���ن  امل�ستخ���دم  لتمك���ن  راداري 

دون مل����ص يف اأداء مه���ام ميك���ن اأن تفيد من 
يعانون من �سعف يف احلركة اأو الكام.

وتق���ول غوغل اإن اأجه���زة ال�ست�سعار 
ميك���ن اأن تتي���ح للم�ستخدم���ن ال�سغ���ط 
عل���ى زر غر مرئي ب���ن الإبهام وال�سبابة 
اأو اإدارة قر�ص افرا�سي يعمل من خال 

مام�سة الإبهام لل�سبابة.
وتق���ول ال�سركة »اإنه على الرغم من 
اأن اأجه���زة التحك���م ه���ذه افرا�سي���ة ف���اإن 
ال�سع���ور بالتفاع���ات يك���ون ملمو�س���ا من 
خ���ال رد الفع���ل ال���ذي يتول���د بوا�سط���ة 

وتق���ول  الأ�ساب���ع.  بتام����ص  الإح�سا����ص 
غوغ���ل اإن الأدوات الفرا�سي���ة ميكن اأن 
تق���رب من دق���ة احلرك���ة الطبيعية لليد 
اأجه���زة  تركي���ب  املمك���ن  وم���ن  الب�سري���ة 
ال�ست�سع���ار يف الأجه���زة القابلة لارتداء 

والهواتف واأجهزة الكمبيوتر واملركبات.
�س���ويل  اأجه���زة  ا�ستخ���دام  وميك���ن 
على منت الطائ���رات ولكن يجب اللتزام 
الفيدرالي���ة  الط���ران  اإدارة  بلوائ���ح 
الأجه���زة  حتك���م  الت���ي  الأمريكي���ة 

الإلكرونية املحمولة.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

ملتقيات عن
اإلعالم الجامعي

لحظ���ت خ���ال ه���ذا الف�س���ل اجلدي���د وجود اأك���رث م���ن منا�سب���ة يف جامعات 
�سعودي���ة مب���ا فيه���ا جامع���ة املل���ك خال���د ع���ن الإع���ام اجلامع���ي وال�سحافة 
اجلامعي���ة، وه���ذا يعن���ي اهتم���ام اجلامع���ات وموؤ�س�س���ات التعلي���م ب�س���كل ع���ام 
بالإعام كتدري�ص او ممار�سة، وقد مت اقراح ان تكون �سحيفة »اآفاق« �سمن 
الربام���ج الإعامي���ة الناجح���ة يف اجلامعات ال�سعودية، وه���ذا ما نتوقعه من 

م�ساركتها يف اأحد هذه املنا�سبات اجلامعية.
كم���ا اأن ه���ذه املنا�سبات تدرك اأهمي���ة الإعام يف ن�سر الوعي العلمي بن 
�سب���اب الوط���ن، ون�س���ر اخل���ر العلم���ي يف الإو�س���اط الإعالمية، وه���ذا يعك�س 

الأهمية املتنامية لاإعام يف التعليم.
وت�سارك كليات واأق�سام اإعام و�سحف جامعية ومراكز اإعامية يف هذه 
املنا�سبات العلمية والتي ت�ستقطب كذلك مهنين مهتمن بالعمل التعليمي، 
وم���ن املتوقع ان ت�س���در تو�سيات علمية توجه اجلامع���ات وموؤ�س�سات التعليم 
العايل الى �سرورة الهتمام بال�سحيفة اجلامعية، وكذلك الهتمام بو�سائل 

الإعام كمنافذ للن�سر عن اجلامعات.
تبق���ى قاعدة مهم���ة يعرفها الإعاميون، الأكادميي���ون واملهنيون، وهي 
اأن الإجناز الذي حتققه اأي جامعة اذا مل يكن من�سورا يف و�سائل الإعام فهو 

مل ولن ي�سبح اإجنازا ي�سجل لتلك اجلامعة.

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

رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

نائبة رئيس التحرير
عبير حمود الشهراني

هيئة التحرير الطالبية
رنا مشبب القحطاني
شوق يحيى الشهري
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«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة
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العالم من حولنا

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

عبدالرحمن عبد اهلل آل بهران
رئيس التحرير

طموح بال حدود
ها هي تلك اخلطى املت�سارعة نحو �ساعة النجاح؛ ليكن لكل منا روؤية 
طموح���ة، حيث مي���ر عليه يف حياته الكثر م���ن النا�ص الإيجابين يف 
حمي���ط ممتع ورائع يدفعون���ه دفعة اإلى خطوات النجاح الأولى، فقد 
اأب���دع، عزي���زي الق���اري، زمائ���ي وزميات���ي يف �سحيفة »اآف���اق« حتى 
تك���ون ب���ن حنايا ي���دك تل���ك ال�س���ورة ال�ست�سرافي���ة للم�ستقبل، وما 

يحققه اأبناء هذا الوطن لي�ستحقوا العي�ص فيه.
ولن تت�سح تلك الروؤية حتى نكون يف اأقوى �سور التاحم حول 
قيادتن���ا الر�سي���دة والتم�س���ك بدينن���ا ال�سامي، فما ته���اوت ال�سعوب 
م���ن حولن���ا اإل بعد اأن غفلوا عن دينه���م، ومن ثم قيادتهم؛ لذلك لن 
يكون لديهم ما يفكرون ويعتزون به، كما يل ولك اأيها القارئ الكرمي 

�ستجد يف ثنايا ال�سحيفة اليوم اأرقاما تتحدث.
وهيئ���ة الإح�س���اء من هن���اك تب�سر وتوؤك���د اأن املواطن هو عن�سر 
التنمية الأول، فقد كنا نحلم بيومنا هذا ولن جنعلها اأحاما فقط؛ 
ب���ل طموح���ات تتج���دد يف �سبي���ل الوط���ن املعطاء، فل���ن اأك���ون اأبلغ من 
�سي���دي ويل العه���د »اململك���ة تتق���دم يف خط���ى ثابت���ة يف برنامج �سخم 

يهدف اإلى التطور والتغير وطموحنا ل حدود له«.

آفاق طالبية

هذا  للصوت  الخارقة  االبن«  »كونكورد  طائرة  إقالع  المقرر  من 
العام بعد الحصول على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دوالر.

ووعدت Boom Technology بإطالق أول نموذج من طائرتها 
التي تبلغ سرعتها 1668 ميال في الساعة، في غضون أشهر، بعد 

االستثمار الذي قدمته أرملة ستيف جوبز، لورين باويل جوبز.
وتخطط الشركة إلطالق النموذج األولي، XB-1، في وقت 
الحق من هذا العام، وتدعي أنها »أول طائرة نفاثة أسرع من 
بناؤها  تم  مدنية  طائرة  وأسرع  التاريخ،  في  مستقلة  الصوت 

على اإلطالق«.
وبمجرد أن تصبح طائرة Overture متاحة في الخدمة التجارية، 
فإن الرحالت بين نيويورك ولندن، ومن باريس إلى مونتريال، ومن 

مدريد إلى بوسطن، ستستغرق أقل من 4 ساعات.
وتقول الشركة إن Overture ذات المحركات الثالثة، ستكون 
قادرة على الطيران مسافة أبعد من ذلك، بمعدل اقتصادي أكبر، 

وضوضاء أقل، بمعدل 30 مرة على األقل من »كونكورد« األم.
لدى  عمل  كونكورد  طائرات  أسطول  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الفرنسية والبريطانية، حتى اإلعالن عن تقاعده  الجوية  الخطوط 
في أكتوبر 2003، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. ومنذ ذلك الحين، 

ظل السفر الجوي التجاري دون سرعة الصوت.
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»كونكورد اإلبن« في األجواء قريبا
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