
أمير عسير يرعى انطالق ورشة
»دور المياه المجددة في التنمية االقتصادية« 

رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي 
اأمييري منطقة  بن عبدالعزيز  بن طييال 
اأعمال  انطاق  املا�سي  الأثيينيين  ع�سري، 
التنمية  يف  امليييجيييددة  املييييياه  »دور  ور�ييسيية 
وزارة  من  بتنظيم  املقامة  القت�سادية«، 
وبا�ست�سافة  واليييزراعييية  واملييييييياه  الييبيييييئيية 
اجلييييامييييعيييية، وذليييييييك يف ميييقييير اجلييياميييعييية 

الرئي�س باأبها. 
�ييسييمييوه، معايل  ا�ييسييتييقييبييال  وكييييان يف 
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح بن 
وزارة  وكيل  و�سعادة  ال�سلمي،  اهلل  رجيياء 
املييييياه  ليي�ييسييوؤون  البيئة واملييييياه واليييزراعييية 

الأ�ستاذ الدكتور في�سل ال�سبيعي.
الور�سة  اأعييمييال  انطاق  بداية  ويف 
اطلع �سمو الأمري على املعر�س امل�ساحب 
اأهمية  عيين  تعريفية  لييوحييات  �سم  الييذي 
واأرقاما  اإح�سائيات  ت�سمل  املجددة  املياه 
لتحقيق  منها  ال�ييسييتييفييادة  كيفية  حيييول 
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تنمية اقت�سادية واعدة، واأكد �سمو اأمري 
منطقة ع�سري من خال كلمة األقاها يف 
بداية حفل الفتتاح على اأن هذه الور�سة 
املقامة  الور�سة  من  الثانية  الييدورة  تعد 
اأن  اإلييى  بي�سة، م�سريا  موؤخرا يف جامعة 
هيياتيين الييور�ييسييتيين تييعييدان بييداييية مل�سرية 
ميين الييعييمييل امليي�ييسييرك بيين اجلييهييات ذات 
على  ال�سوء  ت�سليط  اأجييل  ميين  العاقة 

البيئة والزراعة واملياه.
و�ييسييكيير �ييسييمييوه جييامييعيية املييلييك خالد 
ل�ست�سافتها لهذه الور�سة، مبينا اأهمية 
اليييور�يييسييية كجهة  اأعييييمييييال  ميي�ييسيياركييتييهييا يف 
بييدورهييا  وميي�ييسيييييدا  اأكيييادميييييييية،  تعليمية 
يف تييوعييييية وتييثييقيييييف املييجييتييمييع ميين خييال 

ا�ست�سافة هذه الور�سة. 
ميييين جيييهيييتيييه رحييييييب مييييعييييايل مييدييير 
الور�سة  وح�سور  الأمري  ب�سمو  اجلامعة 
وامل�ساركن فيها، موؤكدا على اأهمية املياه 

تييقييدمييه اململكة  يف حييييياة الإنييي�يييسيييان، وميييا 
�سبيل  يف  جهود  ميين  ال�سعودية  العربية 

املحافظة على هذه النعمة الغالية.
وا�ست�سهد معاليه مبا تقوم به وزارة 
الييبيييييئيية واملييييييياه واليييزراعييية ميين جييهييود يف 
املحافظة عليها وال�ستفادة من التقنيات 
احلييديييثيية، ومييين اأبيييرزهيييا ال�ييسييتييفييادة من 
املنتزهات،  الزراعة وري  املياه املجددة يف 
كما لفت ال�سلمي اإلى اأن اجلامعة ت�سعى 
تييوعييييية وتييثييقيييييف املجتمع  اإلييييى  بيييدورهيييا 
العلمية  واأبحاثها  درا�ساتها  خييال  ميين 
امليي�ييسييتييخييدميية يف حتيي�ييسيين تييقيينيييييات املييييياه 
منطقة  يف  ميينييهييا  لييا�ييسييتييفييادة  امليييجيييددة 

ع�سري. 
 بعد ذلييك قييدم وكيييييل �ييسييوؤون املياه 
بييييييالييييييوزارة الأ�ييييسييييتيييياذ الييييدكييييتييييور فييييي�ييسييل 
ال�سبيعي عر�سا مرئيا حتدث من خاله 
لها  تو�سلت  التي  الإح�سائيات  اأهييم  عن 

الوزارة لتحقيق ال�سراتيجية الوطنية 
للمياه وفق روؤية اململكة 2030، وم�سادر 

املياه يف املنطقة. 
الييييور�ييييسيييية يف جييليي�ييسييتيين  ونييياقييي�يييسيييت 
علميتن موا�سيع  املياه املجددة، ومدى 
العاملية  والييتييجييارب  و�سامتها،  جودتها 
املجددة،  املياه  ا�ستخدامات  يف  والوطنية 
اإ�سافة اإلى ا�سراطات و�سوابط الائحة 
اليي�ييسييعييودييية ل�ييسييتييخييدام املييييييياه امليييجيييددة، 
والفر�س ال�ستثمارية ل�ستخداماتها يف 
وال�سناعات،  واملنتزهات،  الزراعي،  الري 
اليينيياقييل للمياه  ييا ميينييظييوميية اخليييط  اأييي�ييسً
املييييجييييددة، وذليييييك مبيي�ييسيياركيية نييخييبيية من 

املتخ�س�سن والأكادميين واملزارعن. 
 وا�ستعر�ست ور�سة العمل، م�سروع 
درا�ييييسيييية وتيي�ييسييميييييم وجتييهيييييز الييوثييائييق 
وامل�ستندات لكيفية ال�ستفادة من املياه 
املجددة من حمطات حمافظات بلقرن 

الذي  امل�سروع  وهييو  وتنومة  والنما�س 
ي�ستهدف اأي�سا املراكز والقرى واملزارع 
وامليييتييينيييزهيييات الييييرييييية يف املييحييافييظييات 

الثاث. 
 وتييينييياوليييت اأييي�ييسييا درا�يييسييية ميي�ييسييروع 
اخليييييط الييينييياقيييل ليييليييمييييييياه امليييييجيييييددة ميين 
حميييطيييات خييمييييي�ييس ميي�ييسيييييط واأبييييهييييا اإليييى 
يقطع  اليييييذي  امليينييطييقيية،  يف  امليييتييينيييزهيييات 
تييراوح  بيياأقييطييار  كيلومر   100 م�سافة 
بن 1000 اإلى 1500 ميلليمر، وحمطة 
رفييييع بييطيياقيية اإنييتيياجييييية تييبييلييغ 150 األيييف 
 500 ب�سعة  وخييييزان  يييوميييييا،  مكعب  ميير 
األف  الواحد  �سعة  واآخرين  مكعب،  مر 
والقرى  املراكز  م�ستهدفة  مكعب،  مر 
الييرييية على م�سار  واملييييزارع واملييتيينييزهييات 
اإلييى  بيين ه�سبل  وادي  ميين  الناقل  اخلييط 
املييتيينييزهييات الأخيييييرى، واملييتييوقييع اأن يييبييداأ 

العمل فيها بداية العام اجلاري 2019. 

ب�سكل  تهدف  امل�سروعات  اأن  يذكر   
ال�ييسييتييفييادة من  �سبل  تعظيم  اإليييى  رئييييي�ييس 
املياه املجددة يف جميع الأن�سطة الزراعية 
ا�ستخدام  اإعييادة  والقت�سادية، عن طريق 
150 األييييف مييير مييكييعييب يييوميييييا مييين املييييياه 
ونحو  واأبييهييا،  م�سيط  خمي�س  يف  املييجييددة 
يوميا يف حمافظات  األييف مر مكعب   31
لإحياء  وذلييك  وتنومة،  والنما�س  بلقرن 
واإن�ساء  املييدن،  خييارج  الطبيعية  املتنزهات 
طبيعي،  كمتنف�س  خيي�ييسييراء  ميي�ييسييطييحييات 
و�سبكات توزيع وري �سطحية للم�سطحات 
وامل�ساركة  املييروييية،  والأرا�ييسييي  اخل�سراء 
يف تييطييوييير احلييييدائييييق وحميييييياور الييطييرق 
داخل املدن من خال التو�سع يف عمليات 
الت�سجري، اإ�سافة اإلى زيادة وعي املجتمع 

باأهمية ا�ستخدام املياه املجددة. 

عبدالعزيز رديف

وج��د العلماء ألول م��رة، أن البكتيريا المس��ببة 
لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى الدماغ، 
وبالتالي تزي��د من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر؛ 
وق��د عثر العلم��اء على عالمات ه��ذه البكتيريا 
في أدمغة 51 مش��اركا من أصل 53 يعانون من 
مرض الزهايمر، وهو خامس األمراض المس��ببة 

للوفاة على مستوى العالم من حيث النسبة.
ووج��دت الدراس��ة الت��ي قادته��ا ش��ركة 
Coretxyme الصيدلي��ة األميركية بالتعاون مع 
عدد م��ن مراكز البحوث الجامعية في الواليات 
بكتيري��ا   أن  المتح��دة  والمملك��ة  المتح��دة 
Porphyromonas Gingivalis، وه��ي الس��بب 
الرئيس ألم��راض اللثة، قادرة على الوصول إلى 
أدمغة الفئران بعد 6 أس��ابيع من اإلصابة بها؛ 
ويمك��ن للض��رر الموجود ف��ي مراك��ز ذاكرة 
الدماغ أن يش��رح أدلة سابقة على أن المصابين 
بم��رض اللثة طوي��ل األمد، أكثر عرضة بنس��بة 
70% لإلصابة بالخرف؛ فبمجرد إصابة تلك الفئران 
بمرض اللثة، ظهر تلف خاليا الدماغ في منطقة 
»ق��رن آمون«، وهي منطقة الدماغ الحاس��مة 
ف��ي الذاكرة، كما ظهر تراكم »أميلويد بيتا«، 

أحد البروتينات المدمرة في الدماغ.

بكتيريا الفم قد تصيبك بالزهايمر! العالم
 +

مقطع عرضي
لدماغ مصاب
بمرض الزهايمر
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سمو ولي العهد يدشن برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالرياض

د�ييسيين �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأميييري 
حمييمييد بييين �ييسييلييمييان بييين عييبييدالييعييزيييز 
رئييييييي�يييس جمييليي�ييس  نييييائييييب  اليييعيييهيييد  ويل 
اليييييوزراء وزيييير الييدفيياع رئييييي�ييس جمل�س 
الييي�يييسيييوؤون القييتيي�ييسييادييية والييتيينييمييييية، يف 
الييريييا�ييس الأ�ييسييبييوع املييا�ييسييي، »بييرنييامييج 
واخلدمات  الوطنية  ال�سناعة  تطوير 
اإلى حتويل  اللوج�ستية«؛ الذي يهدف 
اململكة اإلى قوة �سناعية رائدة ومن�سة 

عاملية للخدمات اللوج�ستية.
ال�سناعة  تطوير  »برنامج  وُيييعييد 
اأحد  اللوج�ستية«  واخلدمات  الوطنية 
الييرامييج الثاثة ع�سر يف  اأهييم واأكييير 
»روؤية اململكة 2030«،  من حيث التاأثري 
لييه عييلييى القت�ساد  املييتييوّقييع  الإيييجييابييي 
تاريخ  يف  الأوليييى،  للمرة  اإذ  ال�سعودي، 
واحد  تنموي  برنامج  ُي�سمم  اململكة، 
يهدف لإحداث التكامل بن القطاعات 
امل�ستهدفة وهي: ال�سناعة، والتعدين، 
مبا  اللوج�ستية،  واخلدمات  والطاقة، 
نييوعييييية غري  �ييسيينيياعييات  ميييّهييد لتطوير 
غري  ال�سادرات  زيييادة  ويعزز  م�سبوقة، 
ويرفع  الييييواردات،  ويخف�س  النفطية، 

اإ�سهامات قطاعاته امل�ستهدفة يف الناجت 
املحلي الإجمايل للمملكة، ويعمل على 

جذب ال�ستثمارات الأجنبية.
الأنييييبيييياء  ليييوكيييالييية  تيي�ييسييريييح  ويف 
الطاقة  وزييير  معايل  قال  ال�سعودية، 
املهند�س  املعدنية  وال�سناعة والرثوة 
خالد بن عبدالعزير الفالح: »تنفيذا 
للتوجيهات ال�سامية من لدن �سيدي 
خيييييادم احليييرمييين اليي�ييسييريييفيين املييلييك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ، و�سمو 
ويل عهده الأميين الأمييري حممد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما اهلل، 
بتطوير قطاعات ال�سناعة والتعدين 
واخليييدميييات الييلييوجيي�ييسييتييييية والييطيياقيية، 
عيييميييلييينيييا طيييييييلييية اليييييفيييييرة امليييا�يييسييييييية، 
و�ييسييع اخليييطيييط، واإعييييييداد امليييبيييادرات، 
وترجمة  امليي�ييسييتييثييمييرييين،  وا�ييسييتييقييطيياب 
امليييبيييادرات والأفيييكيييار اإلييييى ميي�ييسييروعييات 
اإعييداد  عن  ف�سا  م�ستدامة،  تنموية 
واإطيييياق املييحييفييزات واملييمييكيينييات لدعم 
ال�سريك  اخلا�س؛  القطاع  وت�سجيع 
هذا  ويف  التنمية،  يف  ال�ييسييراتيييييجييي 

الرنامج«.



المياه المجددة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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ت�سرفت جامعة امللك خالد يف الأ�سبوع املا�سي برعاية �ساحب ال�سمو 
اأمري منطقة ع�سري،  امللكي الأمييري تركي بن طال بن عبدالعزيز، 
لور�سة »دور املياه املجددة يف التنمية القت�سادية« وهي بالتعاون مع 

وزارة البيئة واملياه والزراعة.
اأمييري  اهييتييمييام وحيير�ييس �سمو  الييكييرمييية تعك�س  الييرعيياييية  وهيييذه 
اإ�سافة  الأمييام،  اإلى  للمنطقة  القت�سادية  العجلة  دفع  املنطقة على 
اإلى حر�س �سموه ب�سكل خا�س على املياه بو�سفها عن�سرا حيويا يف 

حياة الإن�سان.
ول �سك اأن اجلامعة حتر�س كذلك على دعم املجتمع الوطني 
الأهمية  ذات  والق�سايا  املو�سوعات  يف  وم�ساركته  املحلي  واملجتمع 
ال�سراتيجية يف بادنا؛ وقد �ساركت اجلامعة بتنظيم العديد من 
بالقت�ساد  وترتقي  تدعم  التي  واملييوؤمتييرات  وامللتقيات  العمل  ور�ييس 

الوطني والتنمية ال�ساملة يف بادنا.
واملياه ب�سكل خا�س ت�سكل اأهم عنا�سر احلياة يف جمتمعنا، ولذا 
فاإن كل قطرة ماء يجب اأن يتم توظيف ت�سيريها اإلى املكان املنا�سب 
املياه  تدوير  على  تعمل  الأبحاث  تقنيات  اأن  كما  املنا�سب،  الوقت  يف 

لا�ستفادة منها يف خمتلف املجالت الزراعية.
تعك�س حر�س  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  ال�سراكة مع  وهذه 
الييطييرفيين على اأهييمييييية الييتييعيياون العلمي؛ ميين اأجيييل خييدميية اأهييدافيينييا 
نحقق  حتى  امللتقيات؛  هييذه  مثل  و�ستتوا�سل  امل�سركة،  الوطنية 
هدفنا يف توظيف البحث العلمي خلدمة هذه القطاعات القت�سادية 

احليوية الكرى.
هذه  تو�سيات  مع  خالد  امللك  جامعة  �ستتفاعل  اهلل،  ومب�سيئة 
الييور�ييسيية، مبييا يحقق مييزيييدا ميين اإ�ييسييهييام اجلييامييعيية يف خييدميية املييييياه 

والزراعة يف املنطقة.

واأ�ييييييسيييييياف ميييعييياليييييييه »يييي�يييسيييتيييهيييدف 
زييييادة  عيييام 2030،  بييحييلييول  اليييرنييياميييج، 
ال�سناعة  الأربيييعييية؛  قييطيياعيياتييه  اإ�ييسييهييام 
واليييتيييعيييديييين واخلييييدمييييات الييلييوجيي�ييسييتييييية 
واليييطييياقييية، يف الييينييياجت املييحييلييي اإلييييى 1.2 
تييريييليييييون رييييييال، وحتييفيييييز ا�ييسييتييثييمييارات 
ورفع  ريييال،  تريليون   1.7 تفوق  بقيمة 
حجم ال�سادرات غري النفطية اإلى اأكرث 
تنمية  عيين  ف�سا  رييييال،  تريليون  ميين 
 1.6 ا�ستحداث  خييال  من  العمل  �سوق 

مليون وظيفة جديدة«.
ويف ميييعييير�يييس حيييدييييثيييه عيييين حييفييل 
اليييتيييد�يييسييين، واملُيييليييتيييقيييى اليييييذي �ييسيياحييبييه 
وا�ييسييتييميير طيييييوال اليييييييييوم، قييييال اليييوزيييير 
الفالح »لقد حر�سنا على اأن ي�سمل هذا 
الرنامج،  امللتقى عرو�سا مف�سلة عن 
وقيييطييياعييياتيييه اليييرئييييييي�يييسييية، ومييييبييييادراتييييه، 
كل  يف  املييتيياحيية  ال�ستثمارية  والييفيير�ييس 

قطاع؛ فقد عر�سنا على �سركائنا، من 
ا�ستثمارية  القطاع اخلا�س، 65 فر�سة 
تقارب  جمييزييية،  عييوائييد  وذات  متميزة، 
ت�سمل  وهيييي  ريييييال،  مييليييييار   80 قيمتها 
قييطيياعييات الييرنييامييج الأربييعيية، واأعييددنييا 
20 غرفة، اأ�سميناها »غرف ال�سفقات«، 
املعنين  بيين  املبا�سرة  الييلييقيياءات  لعقد 
ال�ستثمارية، وبن موؤ�س�سات  بالفر�س 
القطاع اخلا�س، الراغبة يف ال�ستثمار، 
للتعارف ومواءمة الفر�س ال�ستثمارية 

مع املوؤ�س�سات الراغبة فيها.
وعييير�يييسييينيييا عيييليييى امليي�ييسييتييثييمييرييين 
اجلهود التي نبذلها ل�ستكمال البنية 
الييتييحييتييييية؛ الييتيينييظيييييمييييية والإنيي�ييسييائييييية 
والإ�ييييسيييينييييادييييية ليييليييرنييياميييج، وجييميييييع 
يقدمها  الييتييي  وامليييحيييفيييزات  يينييات  املُييمييكِّ
الق�سايا  الرنامج، وحللنا كثريا من 
الييييتييييي تييي�يييسيييغيييل بييياليييهيييم فيييييييميييا يييتييعييلييق 

والت�سهيات،  والإجييييراءات  بالأنظمة 
بيياأن ما بقي منها هو يف طريقه  علما 

اإلى احلل، باإذن اهلل«.
وقييييييد مت خييييييال حيييفيييل تييد�ييسيين 
الرنامج، توقيع 37 اتفاقية ومذكرة 
تييفيياهييم، والإعيييييييان عييين 29 اتييفيياقييييية 
ومذكرة تفاهم اأخرى، �ستوقع لحقا، 
بيييين اجلييييهييييات احليييكيييومييييييية املييخييتييلييفيية 
ومييوؤ�ييسيي�ييسييات الييقييطيياع اخلييا�ييس، وتبلغ 
التفاقيات  لهذه  الإجمالية  القيمة 
 205 نحو  جميعها  التفاهم  ومذكرات 

مليارات ريال.
وكان قد �سبق الإعييان عن اأكرث 
ميين 25 اتييفيياقييييية وميييذكيييرة تييفيياهييم مت 
»مبادرة  منتدى  هام�س  على  توقيعها 
بقيمة   ،»2018 ال�ييسييتييثييمييار  م�ستقبل 
اإجييمييالييييية تييبييلييغ نييحييو 210 مييليييييارات، 
بييرنييامييج  اإطيييييار  ميينييهييا 165 مييليييييارا يف 

الوطنية واخلدمات  ال�سناعة  تطوير 
اللوج�ستية.

ال�سور  التقطت  احلفل  ختام  ويف 
اليييعيييهيييد مييع  ليي�ييسييمييو ويل  اليييتيييذكييياريييية 

م�سوؤويل الرنامج وال�سركاء فيه.
ال�سمو  �ييسيياحييب  احلييفييل  حيي�ييسيير 
بيينييدر بن  بيين  املييلييكييي الأمييييري في�سل 
الريا�س  منطقة  اأميييري  عبدالعزيز 
و�ييسيياحييب اليي�ييسييمييو الأميييييري الييدكييتييور 
امل�ست�سار  حممد  بن  �سعود  بن  تركي 
ال�سمو  و�ييسيياحييب  املييلييكييي  بييياليييدييييوان 
الأمييييري �ييسييعييود بيين تييركييي بيين جلوي 
فهد  الأميييري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�سعل  بن 
و�يييسييياحيييب الييي�يييسيييميييو امليييليييكيييي الأميييييري 
عيييبيييداهلل بييين بييينيييدر بييين عييبييدالييعييزيييز 
وزيييييير احلييير�يييس اليييوطييينيييي و�ييسيياحييب 
بن  في�سل  بيين  تركي  الأميييري  ال�سمو 

ثيينيييييان، واأ�يييسيييحييياب اليي�ييسييمييو الأميييييراء 
وامليييعيييايل وكيييبيييار امليي�ييسييوؤوليين ورجيييال 
من  عيييدد  يف  الأعمال وامل�ستثمرين 

الدول.
اأن اأكرث من 30  اجلدير بالذكر 
تكاملي،  ب�سكل  تعمل  حكومية  جهة 
اأكرث  اإطار هذا الرنامج، لتنفيذ  يف 
ميين 300 مييبييادرة، منها 130 مييبييادرة، 
ريال،  تبلغ 60 مليار  اإجمالية  بقيمة 
حتقيق  اإليييى  تييهييدف  اأولييييى،  كمرحلة 

اإجنازات �سريعة خال عام 2019.
وتييتييمييحييور هيييذه امليييبيييادرات حييول 
وحتفيز  والييلييوائييح،  الأنييظييميية  تعديل 
التقليدية،  اليي�ييسيينيياعييييية  الييقييطيياعييات 
فيي�ييسييا عييين حتييقيييييق نييتييائييج �ييسييريييعيية 

وملمو�سة خال 90 يوما.
وييييركيييز اليييرنييياميييج عييلييى تييعييزيييز 
قطاعاته من خال تطوير ال�سيا�سات 

واليييليييوائيييح، وتيييوفيييري اليييدعيييم املييييايل، 
وتوفري  التحتية،  البنية  وا�ستكمال 
وتييخيي�ييسييييي�ييس الأرا�ييييسييييي اليي�ييسيينيياعييييية، 
واإطييييييييييياق امليييينيييياطييييق القيييتييي�يييسييياديييية 
القدرات  وبناء  والرقمنة،  اخلا�سة، 
الييبيي�ييسييرييية، ودعيييييم وتييبيينييي الييبييحييوث 
اجليل  على  الركيز  مييع  والبييتييكييار، 
يت�سمن  الذي  ال�سناعة،  من  الرابع 
جمييمييوعيية وا�ييسييعيية مييين الييتييطييبيييييقييات 
التي  املييتييقييدميية،  الييروبييوتييييية  التقنية 
تّوفر ميزة تناف�سية من خال زيادة 
الإنيييتييياجييييييية، وتييخييفييييي�ييس الييتييكيياليييييف، 
وزيييادة م�ستوى ال�سامة، ومن �ساأن 
هذه التوجهات ت�سريع النمو وجذب 
كبرية  ودولييييية  اإقليمية  ا�ييسييتييثييمييارات 

اإلى الرنامج.
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األمير تركي بن طالل يرعى احتفاالت وفعاليات
مهرجان »صدر الكرامة« بمحايل عسير

رعيييى �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأميييري 
اأمري  عبدالعزيز  بن  طييال  بن  تركي 
ميينييطييقيية عيي�ييسييري اخلييمييييي�ييس امليييا�يييسيييي، 
احلييفييل اخلييتييامييي لييفييعيياليييييات وبييرامييج 
مهرجان حمايل ع�سري ال�ستوي »�سدر 
ال�سمو  �ييسيياحييب  بييحيي�ييسييور  اليييكيييرامييية«، 
بن  بدر بن عبداملح�سن  الأمييري  امللكي 
عييبييدالييعييزيييز، و�ييسييفييري دولييية الإميييييارات 
ال�سيخ  اململكة  لييدى  املتحدة  العربية 

�شخبوط بن نهيان �آل نهيان.
وبدئ احلفل اخلطابي الذي اأقيم 
القراآن  باآيات من  املركز احل�ساري  يف 
الييكييرمي، ثييم األييقييى �سمو اأمييري منطقة 
ع�سري كلمة نقل خالها حتيات خادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
ال�سمو  �سعود، و�ساحب  اآل  عبدالعزيز 
بيين �سلمان بن  املييلييكييي الأمييييري حمييمييد 
نييائييب رئي�س  الييعييهييد  عييبييدالييعييزيييز ويل 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع، حفظهما 

اهلل، لأ�سر ال�سهداء يف املنطقة.
وقييييييييال »بييييينييييياء عيييليييى تيييوجيييييييهيييات 
خييييادم احليييرمييين اليي�ييسييريييفيين، واأخييييي 
نقف  اهلل،  اأيييدهييمييا  الييعييهييد،  ويل  �سمو 
بييكييم ونييرحييب  اأمييامييكييم ونلتقي  اليييييوم 
بييالييذييين قيييدميييوا مييين اأ�يييسييير اليي�ييسييهييداء 
مييييين خميييتيييليييف حمييييافييييظييييات امليينييطييقيية 
يف  اأدخييييل  ميين  ف�سهدائنا  ومييراكييزهييا، 
واململكة  بت�سحياتهم،  الأمييان  قلوبنا 
هذه  تن�سى  ولن  مل  و�سعبها  بقيادتها 
الييتيي�ييسييحيييييات وميييا �ييسييدر الييكييراميية اإل 

واحدة من هذه املحطات«.
واأ�ساف �سموه »اأنتم اليوم �سيوف 
اهلل، منذ  اأعزها  اململكة،  واأن  ال�سرف، 
عبدالعزيز،  امللك  يدي  على  تاأ�سي�سها 
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رحمه اهلل، حتر�س اأ�سد احلر�س على 
ن�سري  الأوفياء، ونحن  تكرمي رجالها 

اليوم على هذا النهج«.
من  جلييان  بت�سكيل  �سموه  ووّجيييه 
جميع قطاعات املنطقة بالتن�سيق مع 
الجتماعية  والتنمية  الييعييمييل  وزارة 
مل�ساندة جهود القوات امل�سلحة ودعمها 
بهم  والعناية  ال�سهداء  اأ�سر  رعاية  يف 

وتلبية جميع ما يحتاجونه.
عقب ذلك األقى حمافظ حمايل 
ع�سري حممد بن نا�سر بن لبدة، كلمة 
رحيييب خييالييهييا بيي�ييسييمييو اأمييييري منطقة 
عيي�ييسييري واحليييي�ييييسييييور، وثيييمييين حيير�ييس 
اأيييدهييا اهلل، لدعم  الييقيييييادة اليير�ييسيييييدة، 
التنمية يف املحافظة ومييوؤازرة  م�سرية 
ومييوؤازرتييه  اأمييري منطقة ع�سري،  �سمو 
امليي�ييسييتييمييرة جلييميييييع فييعيياليييييات وبييرامييج 
دخلت  املنطقة  اأن  مييوؤكييدا  املحافظة، 
مرحلة جديدة يف م�سرية التنمية، ويف 
ركاب الوطن املنطلق يف دروب الروؤية 
املييبيياركيية، وميي�ييسييالييك اخلييطييى الييواثييقيية 
م�ستنريين  اليي�ييسييامييليية،  التنمية  نييحييو 
يف الييعييمييل امليييييييداين اليييييييدوؤوب بييروؤييية 

وتوجيهات القيادة الر�سيدة.
واأو�سح اأن املهرجان �سرد ق�س�س 
الكرامة  املرابطن على �سدر  اجلنود 
م�ساعر  داخلهم  يف  حملوا  الذين  من 
الوطن كافة، ويحملون اإباًء ل ينتهي 
حتت راية التوحيد، �سائا اهلل تعالى 
نعمة  و�سعبها  اململكة  على  يييدمي  اأن 
الأمييين والأميييان ورغييد العي�س يف ظل 
اجلميع  ا�ستمع  ثم  احلكيمة،  قيادته 

اإلى ق�سيدة �سعرية بهذه املنا�سبة.
بيييعيييد ذلييييييك حييي�يييسييير �يييسيييميييو اأمييييري 
ميينييطييقيية عيي�ييسييري واحلييي�يييسيييور احلييفييل 
ال�ييسييتييعييرا�ييسييي الييييذي نييفييذتييه الييقييوات 
بتوجيه من  ال�سعودية  امللكية  اجلوية 
حممد  الأميييري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
نييائييب رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء وزيييير 
الدفاع، حفظه اهلل، تكرميا لل�سهداء، 
وذلك يف ملعب نادي ال�سهيد، و�ساهد 
اجلميع عددا من الأوباريتات الوطنية 
مب�ساركة الفرق ال�سعبية، التي حتاكي 
املوروث ال�سعبي للمنطقة، كما ا�ستمع 
احلييي�يييسيييور اإليييييى عييييدد مييين الييقيي�ييسييائييد 

ال�سعرية بهذه املنا�سبة.
و�يييسيييرح الييعييقيييييد الييطيييييار الييركيين 
�سعود بن مطر اجلعيد، بالتزامن مع 
الييعييرو�ييس اجلييوييية يف �سماء  انييطيياق 
اجلوية  العرو�س  اأ�ساليب  املحافظة، 
اأن  اإلييى  م�سريا  ومدلولتها،  املقدمة 
اجلييارحيية  ال�سقور  طييائييرات  م�ساركة 
يف فعاليات املهرجان ترمز لل�سمولية 
وجاهزيتها يف احلرب وال�سلم والدفاع 
عن الوطن ومقدراته، مبينا اأن �سقور 
اجلييييو يييجييوبييون �ييسييميياء املييمييلييكيية ليا 
ال�ساعة حلماية  ميييدار  وعييلييى  ونييهييارا، 
الييقييوات ال�سطحية  اأجييواءهييا، واإ�ييسيينيياد 
وتدمري الأهداف داخل اأرا�سي العدو، 

اإذا دعت احلاجة.
تيييوج �ساحب  نييهيياييية احلييفييل،  ويف 
ال�سمو امللكي الأمييري تركي بن طال 
بيين عييبييدالييعييزيييز نييييادي جيير�ييس الييفييائييز 
»دوري  ميي�ييسييابييقيية  يف  الأول  بيييامليييركيييز 
�يييسيييهيييداء الييييوطيييين« عييلييى كييياأ�يييس اأميييري 
القطاعات  كيييرم  كييمييا  عيي�ييسييري،  منطقة 
اليييعييي�يييسيييكيييريييية واجليييييهيييييات احلييكييومييييية 
اأ�سهموا  الييذييين  الأهييلييييية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 
اجلميع  تناول  ثم  املهرجان،  جناح  يف 

طعام الع�ساء مع �سموه.
اأ�سحاب  ميين  عييدد  احلفل  ح�سر 
اليي�ييسييمييو امليييليييكيييي الأميييييييييراء واأ�يييسيييحييياب 
الإدارات  ومييديييري  والف�سيلة  املعايل 
القبائل  احلكومية باملنطقة، وم�سايخ 

وجموع غفرية من املواطنن.

جادة »صدر الكرامة«
وأمسية البدر

مييييين جيييهييية اأخييييييييييرى، رعييييييى �ييسيياحييب 
الييي�يييسيييميييو امليييليييكيييي الأمييييييييري تيييركيييي بيين 
منطقة  اأمييري  عبدالعزيز  بيين  طييال 
عيي�ييسييري، يف نييفيي�ييس اليييييييييوم، الأميي�ييسييييية 
نظمتها  الييتييي  اخلييتييامييييية  اليي�ييسييعييرييية 
ال�سياحية  للتنمية  الفرعية  اللجنة 

مبحافظة حمايل.
وفور و�سول �سموه مقر احلفل، 
د�يييسييين جيييييادة »�يييسيييدر الييييكييييراميييية«، ثم 
الإدارات  واأركيييان  اأجنحة  على  جتييول 
احليييكيييومييييييية وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات الأهيييلييييييية 
والأ�ييسيير  الفن  ومعار�س  والتعليمية 
اإلى  �سموه  م�ستمعا  امل�ساركة،  املنتجة 
�سرح عن اأبرز اخلدمات التي تقدمها 

اجلهات للزوار يف اجلادة.
عيييييقيييييب ذليييييييييييك، �ييييسييييهييييد �يييسيييميييوه 
واحل�سور اأوبريتا فنيا بعنوان »�سدر 
الييييكييييراميييية«، األيييفيييه اليييدكيييتيييور حممد 
ع�سريي  عييبييدالييرزاق  واأداه  الييعييمييري 

ونفذه اأمين عبداهلل.
األييقييى �سمو الأمييييري بيييدر بن  ثييم 
من  كييل  فيها  هيينيياأ  كلمة  عبداملح�سن 
قييّدم دمييا وجيياد بروحه يف �سبيل عزة 
ال�سريفن،  احلرمن  اأر�ييس  وكييراميية 

واأ�سل العرب والعروبة وفخرها.
وقال �سموه »اإخواين واأخواتي.. 
اإن مييين قييييدم دمييييا لييييي�ييس كييميين قييدم 
اأن  علينا  ميين حقه  ولييكيين  قيي�ييسييائييدا، 
ما  على  اهلل  بعد  ال�سكر  لييك  نييقييول: 
قييدمييت، كييذلييك ميين حقنا نييحيين، اأن 
اجلبهة  على  البوا�سل  جنودنا  يعلم 
قيييدر الييفييخيير والعيييتيييزاز اليييذي نكنه 
لييهييم، وليين اأنيي�ييسييى اأن اأ�ييسييكيير اإخييوانيينييا 
يف اليييدم وامليي�ييسييري، جيينييودنييا الأبييطييال 
واأ�يييسيييقيييائييينيييا يف الإمييييييييييارات الييعييربييييية 
املتحدة«؛ �سائا اهلل تعالى اأن يرحم 
املرابطن  اجلنود  وين�سر  ال�سهداء 
ال�سريفن  احلييرميين  بيياد  ويحفظ 
ميين كييل ميييكيييروه؛ ثييم ا�ييسييتييهييل �سموه 
اأم�سيته بق�سيدة عن ف�سل ال�سهادة 

يف �سبيل اهلل، وقال منها:

ال�سهادة حياة للوطن وال�سهيد
عند ربه عزيز وعند ربعه كرمي

ل تنوح البواكي من حيا من جديد
يف القلوب وبنا له م�سكن يف ال�سدمي

عر�سه  ودون  اأر�ييسييه  دون  ق�سى  ميين 
�سعيد

ي�ستحق الفرح لو كان فقده عظيم.

واأ�يييسييياد �ييسييمييوه بييالييبييطييولت التي 
املرابطن  البوا�سل  اجلنود  ي�سطرها 
يف مييييييياديييين اليييعيييز والييي�يييسيييرف دفيياعييا 
عيين الييدييين والييوطيين ، وقييدم ق�سيدة 
�سعرية اأهداها ل�سهداء �سدر الكرامة 

قال فيها:

يا حمايل ع�سري ويا �سراة الق�سيد
فيك يزهى جديدي وا�ستعيد القدمي
جيت اأهنئ الن�ساما من قريب وبعيد
ما اأعز اليتاما.. طفل غريي اليتيم
اأحمد اللي جعلنا.. اأحرار منا عبيد

ما عرفنا الهوان وما قهرنا اخل�سيم
يا بادي فدتك الروح ماين الوحيد
اللي يع�سق قمرك وزهرتك والن�سيم

وعيييييا�يييييس �يييسيييليييميييان �ييييسييييرك والييييييويل 
العظيم.

كييمييا األيييقيييى �ييسييمييوه الييعييديييد من 
فيها  تغنى  التي  الوطنية  الق�سائد 
الق�سائد  وبع�س  م�ستلهما  بالوطن، 

ال�سهرية من األبوماته.
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أخبار الوطن

صدر الكرامة 
وشاعر الوطن

بقلم: تركي بن طالل بن عبد العزيز 
أمير منطقة عسير   

الييعييربييي الأول قييد جييعييل )الييقيير( و)اليي�ييسييدر( �سيئن  اليي�ييسيياعيير  اإذا كيييان 
خمتلفن، حن قال:

َط بيننا ونحن اأنا�ٌس ل تو�ُسّ
دُر( لنا )القُر( دون العاملن اأو )ال�َسّ

الأبييطييال، يف ميادين  اإقيييدام  حيين يحفره  ال�سدر،  هييو  يكون  القر  فييياإَنّ 
لواء  احلييق، وحامل  اإمييام  قيادة  الييهييدى، حتت  وطيين  دفاعا عن  ال�سرف، 

التوحيد: �سلمان بن عبد العزيز.
على  اأو  الوطن  داخييل  البي�ساء،  باأرواحهم  �سحوا  الذين  ال�سهداء 
)ال�سدر(  كان  ومن  اخلالدة،  مقاعدهم  هي  الطاهرة  قبورهم  حييدوده: 
الذي  )ال�سدر(  و�سيكون  َيغيب،  ول  ُيحجب  ول  ُين�سى  ل  فاإنه  جمل�سه، 
واأحبابه  لذويه  وتقدير  واحتفاء  اإكييرام  واإقدامه جمل�س  ببطولته  اأه  تبَوّ

واأهل م�سقط راأ�سه؛ لأن الوطن هو اململكة العربية ال�سعودية.
ومبا اأن التاريخ قد نق�س ا�سم حمافظة حمايل يف �سفحة الأجماد، 
ف�سيحا  �ييسييدرا  تكون  اأن  ا�ستحقت  فقد  لييذا  �سهدائنا،  باأ�سماء  ور�سعها 
املحافظة  اأهل  الأوفياء، من  ليكرم رجاله  الوطن،  بها  للكرامة، يحتفي 
واأبناءهم  وزوجاتهم  واأمهاتهم،  اآبيياءهييم  بييالإعييزاز  ويك�سو  غريها،  وميين 
وبناتهم، واإخوانهم واأخواتهم، ويظلهم بالإجال حتت قبته، ويحوطهم 

بالتقدمي والتكرمي على �سدره.
هذه  ونهج  الطاهرة،  الباد  هييذه  يف  الكرى  املحطات  كانت  وليما 
اأي فر�سة  عييدم تفويت  هييو احليير�ييس على  رعيياهييا اهلل،  الأمييييينيية،  القيادة 
بد  لنا  يكن  مل  فييارقيية،  وعيياميية  خييالييدة  ب�سمة  منها  لتجعل  م�ستحقة، 
ال�سامل  باقة من الحتفاء  الكرامة  ليكون �سدر  الهمم؛  ا�ستنها�س  من 
بال�سهداء وذويهم، فات�سع فريق العمل لينب�سط اأمام كل �سادق وخمل�س، 
وارتفعت عزمية التحدي لتوؤلف فريق عمل يعمل بتجان�س، ليتاألق جهدا 
حتى  بديع،  مزيج  يف  التفاعل  م�سهد  وارت�سم  وريا�سيا،  ثقافيا  وحتديا 

ا�ستوى ب�ستان »�سدر الكرامة« اأربعة ع�سر يوما من الإجناز اجلماعي.
ووفق  قيا�سية،  مييدة  يف  ال�سهيد،  نييادي  ملعب  وحتديث  برميم  فبداأ 
الأبييرار،  ال�سهداء  اأرواح  ظل  يف  و�سينطلق  الدولية،  الريا�سية  املوا�سفات 
التناف�سي  الريا�سي  واليييدوري  امليياراثييون،  اأهييل حمييايييل:  ميين  كبري  بتفاعل 
بن كل �سباب منطقة ع�سري، التي �ستختم يف اأثناء الحتفال الكبري الذي 
املنطقة؛  يف  املحافظات  جميع  من  ال�سهداء  ذوي  با�ستقبال  فيه  �سن�سرف 
ليجري حتت رعايتهم الكرمية اختيار منتخب ريا�سي للمنطقة من جميع 
الفرق ال�سبابية امل�ساركة، ولتعر�س اأمام اأنظارهم باقات فنية من�سودة من 
لل�سقور  جوي  عر�س  اإلييى  بالإ�سافة  ال�سقيقية،  واملحافظات  حمايل  عبق 
الأ�ساو�س، ولتنتهي بغر�س علم الباد اخلفاق، الذي جاد ال�سهداء باأرواحهم 
�سامقا  كعادته،  لريتفع  حمايل،  يف  قمة  اأعلى  فييوق  ال�سامية،  رايته  حتت 

بكلمة التوحيد، حمفوفا بنب�س الفداء الوطني ال�سامد.
ولأن الحتفاء كان بالعظماء الأوفياء، فقد �ساركتنا من اأجلهم هيئة 
كبار العلماء يف اململكة، بكلمات �سرحت بجاء عن مدى ما ل�سهدائنا من 

اإجال، وما لذويهم من �سدارة وتقدير.
�سدر  تر�سيع  على  حر�سنا  و�ييسييامييا،  عظيم  �ييسييدر  لكل  اأن  ومبييا 
الكرامة بو�سام عريق؛ فاجتهت اأنظارنا نحو �ساعر الوطن، اأخي الأمري 
ع�سري،  يف  الأثيييري  لوطنه  الكبري،  بحبه  ليبوح  املح�سن،  عبد  بيين  بييدر 
مع م�سرق �سم�س الوفاء يف �سدر الكرامة، لي�سهد معنا مياد ذكرى 

ال�سهداء التي لن تغيب.
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حاز على اعجاب النقاد والحضور
مشرف قسم التصوير بآفاق محمد فائع

مخرجا فنيا ومسرحيا في أمسيات »صدر الكرامة«
�ساحب  ع�سري  منطقة  اأمييري  برعاية 
تركي بن طال  المييري  امللكي  ال�سمو 
وبح�سور  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  بن 
حمييافييظ حمييايييل الأ�ييسييتيياذ حمييمييد بن 
نا�سر بن لبده، اأقيمت موؤخرا  اأم�سية 
اأهايل مركز تيه، وذلك �سمن اأم�سيات 
»�سدر الكرامة« التي اأقيمت فعالياتها 

بجادة حمايل.
وحيييي�ييييسيييير احليييييفيييييل الييييييييييذي قييييام 
بييياإخيييراجيييه ميي�ييسييرف قيي�ييسييم الييتيي�ييسييوييير 
فائع   بيين  حممد  اأ.  »اأفيييياق«  ب�سحيفة 
الييزوار والأهييايل،  باإهتمام العديد من 
اليخم�سة  عييدد احل�سور  حيث  جتيياوز 

الف متفرج.
وقدم فائع خال احلفل تظاهرة 
تخللها  وفنية،  وثقافية  وطنية  فنية 
التنموية  النه�سة  عيين  مرئيا  عيير�ييس 
�سباب  وقييدرات  اململكة،  ت�سهدها  التي 
و�سابات الوطن بقيادة ويل عهد �ساب 
وطييمييوح؛ ومت كييذلييك اإلييقيياء عيييدد من 
الق�سائد النبطية والف�سحى، وقراءة 
وارتباطه  تيه  وادي  لأن�سان  تاريخية 

باأر�سه و ووطنه.
اليييعييير�يييس  دور  جيييييياء  ذلييييييك  بيييعيييد 
الييرئييييي�ييسييي ليياأميي�ييسييييية وهيييو عييبييارة عن  
ال�سماء«،  »نييبييات  بعنوان  ق�سري  فيلم 
اليييييذي يييحييكييي حييكيياييية نيييبيييات الييدخيين 
واملقولة ال�سهرية »واأنا من دخن تيه«، 

ج�ّسد املخرج  حممد فائع من خاله 
من  م�ساهد  عييدة  يف  الق�سة  تفا�سيل 
وحييي الإنيي�ييسييان واملييكييان، واأظييهيير مدى 
تييعييلييق الييتييهيياميييييون بييوطيينييهييم وار�ييسييهييم 
وزراعتها،  الأر�س  وارتباطهم بفاحة 
وع�سقهم الدائم لها رغم ق�سوة احلياة 

قدميا وندرة م�سادر املياه.
كما عمد فائع من خال ت�سوير 
اليييفيييييييليييم واملييييونييييتيييياج عيييليييى الييطييريييقيية 
ال�سينمائية اإلى تخليد تلك الق�س�س، 
حيث اأ�ساد احل�سور بالعمل الذي يعد 
من اأقوى الأعمال الفنية التي قدمت 

خال اأم�سيات �سدر الكرامة.
واأو�ييييسييييح حمييمييد فيييائيييع اأنيييييه كييان 
العمل  يييكييون  اأن  عييلييى  متييامييا  حري�سا 
تلك  ومييييورث  طبيعة  ميين  وبييرنيياجمييه 
املنطقة، لإحييييياء مييا انييدثيير ميين تييراث 
الأبييياء والجييييداد، واظييهيياره ميين جديد 

وتعزيز قيمته لاأجيال النا�سئة.
وقال »ان النجاح الذي حتقق جاء 
بف�سل اهلل اأول ثم بجهود وتفاين فريق 
لتح�سريات  ونييتيييييجيية  املييميييييز،  الييعييمييل 
وجتهيزات كبرية و�ساقة انطلقت قبل 

�سهرين من انعقاد الأم�سية«.
واأ�ساف »حر�سنا من خال هذه 
الأم�سية على تقدمي ما يليق ب�سهداء 
وفييياء وحمبة  لفتة  وتييوجيييييه  الييوطيين، 

ملحايل احلبيبة، حمافظة ال�سهداء.
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أخبار الجامعة

مدير الجامعة يفتتح فعاليات
حملة مركز التوجيه واإلرشاد »مطمئنون«

عبدالعزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
ال�سلمي  اهلل  رجيياء  بن  فالح  الدكتور 
»مطمئنون«  فعالية  املا�سي،  الثاثاء 
التوجيه والإر�ساد  التي نظمها مركز 
الطاب بهدف تقدمي  �سوؤون  بعمادة 
حملة توعوية نف�سية تربوية ملن�سوبي 
وذلك  وطابها،  اجلامعة  ومن�سوبات 

يف ميييقييير امليييديييينييية اجلييياميييعييييييية بيياأبييهييا 
)قريقر(. 

حيييييث اطييلييع مييعييايل امليييديييير فييور 
للفعالية  املعدة  اخليمة  اإلييى  و�سوله 
النف�سية  واملييقييايييييي�ييس  الييعيييييادات  عييلييى 
املتوافرة �سمن احلملة، وثمن جهود 
القائمن على احلملة، موؤكدا على اأن 
اأهم  النف�سية والربوية من  الأزمات 
امل�سببات لتعرث الطاب والطالبات يف 

والأكييادميييي، ومن  العلمي  حت�سيلهم 
م�ساعدتهم  احلملة  هييذه  اأدوار  اأهيييم 
امل�سارين  يف  متيزهم  يعيق  ما  حل  يف 

العلمي والأكادميي.
املركز  اأن  على  معاليه  اأكيييد  كما 
خدماته  �سيقدم  احلملة  خييال  ميين 
ب�سرية تامة، لفتا اإلى اأنه يجب على 
ت�سل  اأن  احلملة  هييذه  على  القائمن 

خدماتهم اإلى كافة فروع اجلامعة. 

كيييييييذليييييييك اأو�ييييييييييسييييييييييح ميييي�ييييسيييياعييييد 
ميي�ييسييرف ميييركيييز الييتييوجيييييه والإر�ييييسيييياد 
حملة  اأن  درمي  اآل  عييبييداهلل  الأ�ييسييتيياذ 
»مطمئنون« تهدف اإلى توعية نف�سية 
تييربييوييية مليينيي�ييسييوبييي اجلييياميييعييية، وتيينييوع 
اليييطيييرح فيييييهييا مييين خيييييال  مييعييار�ييس 
وعيييييييييييييادات تيييهيييتيييم بييييالييييعيييياج امليييعيييريف 
وال�سلوكي، اإ�سافة اإلى الطب النف�سي 
اأن احلملة  اإلييى  اأ�سار  والييربييوي، كما 

باجلوانب  الهتمام  اإلى  اأي�سا  تهدف 
بييال�ييسييطييرابييات  كييالييتييوعييييية  النف�سية 
�لنف�شية  و�ل�شغوط  )�لقلق  �لنف�شية 
احلملة  اأن  على  موكدا  ومقايي�سها(، 
قيا�س  على  تييركييز  فعاليتها  خييتييام  يف 
الأثر من خال ا�ستبانات تطرح على 

اجلمهور.    
كما اأقيمت �سمن فعاليات احلملة 
حمييا�ييسييرة بييعيينييوان »دليينييي عييلييى ذاتيييي« 

لييلييدكييتييور حمييمييد �ييسييفييران، و�ييسييتييقييام يف 
ثيييياين اأييييييام احلييمييليية اأييي�ييسييا حمييا�ييسييرة 
»اأنييا  بييعيينييوان  اآل حييميياد  للدكتور ظييافيير 

مبدع«. 
اأن احلملة تقام ملدة يومن  يذكر 
الييييطيييياب واليييطييياليييبيييات،  �يييسيييطيييري  يف 
باجلانب  التوعية   يف  فكرتها  وتتمثل 
وال�سحة  النف�سي  وال�ستقرار  النف�سي 

النف�سية يف البيئة اجلامعية.

Elab ويدشن نظام »حاضر« ومبادرة التعلم اإللكتروني..
عبدالعزيز رديف

د�يييسييين ميييعيييايل ميييديييير اجلييياميييعييية الأ�يييسيييتييياذ 
اليييدكيييتيييور فييياليييح بييين رجييييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي 
موؤخرا، خدمتن اإلكرونيتن خمتلفتن 
وتطوره،  اجلامعة  اأداء  تقدم  يف  ت�سهمان 
متثلت يف نظام »حا�سر« املقدم من الإدارة 
عمادة  ومبادرة  املعلومات،  لتقنية  العامة 
الييتييعييلييم الإلييييكييييروين اخلييا�ييسيية بيياملييعييامييل 

 .Elab الإلكرونية
وييياأتييي »حييا�ييسيير« بييالييتييعيياون مييا بن 
بهدف  املييعييلييومييات  وتقنية  املتابعة  اإدارة 
حتيي�ييسيين ميينييظييوميية مييتييابييعيية احليي�ييسييور 
والنيي�ييسييراف بيياجلييامييعيية وحتييويييلييهييا اإلييى 
نييظييام مييتيياح عيير الإنيييرنيييت ي�سهل على 
النظام  اإلييى  الو�سول  امل�ستفيدين  جميع 

وال�ستفادة من مميزاته. 
ومييين اأبييييرز مميييييزات اليينييظييام توافقه 
ميييع بيييييئيية الإنييييرنييييت مميييا يييعيينييي و�ييسييول 

اأ�سهل للم�ستفيدين عر ال�سبكة، ومتكن 
من�سوبي اجلامعة من تقدمي عدة طلبات 
مييثييل : ال�ييسييتييئييذان، الييتييكييليييييف، الييتييرييير، 
اليينييظييام، كما  الطلبات عيير  وغييريهييا ميين 
ميّكن متخذي القرار من مقارنة احل�سور 
يف  ي�ساعد  مما  الإدارات  بن  والن�سراف 
اأنه  اإلييى  اإ�سافة  الازمة،  الييقييرارات  اتخاذ 
يتيح للموظف متابعة جميع حركاته دون 

احلاجة للرجوع اإلى اإدارة املتابعة. 
التعلم  عمادة  مببادرة  يتعلق  ما  اأمييا 
الإلييييييكييييييروين فيييقيييد اأكيييييييد مييييعييييايل مييدييير 
اجلامعة خال التد�سن على اأنها مبادرة 
نوعية، وقال »من خال هذه املن�سة نحن 
وبناتنا  اأبنائنا  خييرات  تطوير  اإلييى  ن�سعى 
تييقييدمي حمييتييوى متطور  يتم  اأن  واأمتيينييى 
عر هذه املن�سة كالعلوم املتعلقة باملحاكاة 

والعامل الفرا�سي«. 
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  اأو�ييسييح  كما 
الأ�ستاذ  باجلامعة  والأكادميية  التعليمية 

اليييدكيييتيييور �ييسييعييد بييين دعيييجيييم، اأن املييعييامييل 
الإلييكييرونييييية تييهييدف اإلييييى اإنيييتييياج وعيير�ييس 
مقررات ذات حمتوى عملي ممتع ومفيد 
ي�سل اإلى جميع طاب وطالبات اجلامعة 
بيييكيييافييية فيييروعيييهيييا لييتييحييقيييييق فييير�يييس تييعييلييم 

مت�ساوية للجميع. 
الإلكروين  التعلم  اأ�سار عميد  فيما 
املن�سة   اأن  اإليييى  الأحيييميييري  فييهييد  الييدكييتييور 
ُتعنى باإتاحة فر�س العلم والتعلم للجميع 
واإكييي�يييسييياب طيييياب وطييياليييبيييات اجلييامييعيية يف 
كافة فروعها فر�س تعّلم مت�ساوية جتمع 
حميييتيييوى املييييقييييررات الييعييمييلييييية وفييييق اأعييلييى 
معايري الت�سميم التعليمي العملي، لفتا 
اإلييييى اأن هيييذه امليييبيييادرة تييعييتيير الأوليييييى من 
من  اململكة  جامعات  م�ستوى  على  نوعها 
العملية،  الييتييجييارب  عييلييى  تييركيييييزهييا  حيييييث 
انطاقا من روؤية اململكة العربية ال�سعوية 
اأحييد حماورها على  2030 والتي  تركز يف 

»نتعلم لنعمل«.
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أخبار الجامعة

ساره القحطاني 

كرم معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
فييياليييح بيييين رجيييييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي اليييطييياب 
املتميزة  بيياملييبييادرات  الييفييائييزييين  والييطييالييبييات 
والتناف�سية  البحثية  امل�سابقات  امل�ساركة يف 
امليي�ييسيياحييبيية ملييلييتييقييى الأمييييين الييفييكييري الأول 
اجلامعة  نظمته  الذي  الرقمية«  »املواطنة 
التي  الييفييكييرييية،  الييتييوعييييية  ممثلة يف وحيييدة 
تيييخيييدم اأهيييييييداف املييلييتييقييى املييتييمييثييليية يف رفييع 
ميي�ييسييتييوى اليييوعيييي الييفييكييري لييييدى اليي�ييسييبيياب 
تيييزوييييدهيييم ب�سبل  والييي�يييسيييابيييات مييين خييييال 
ا�ييسييتييخييدام و�ييسييائييل الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي 
امليييتيييعيييددة، واليييتيييعيييرييييف بييياآليييييييات ا�ييسييتييغييال 
التوا�سل  لييو�ييسييائييل  املييتييطييرفيية  التنظيمات 
وتعزيز  املنحرفة،  الأفكار  لبث  الجتماعي 
النييييتييييميييياء اليييوطييينيييي ميييين خيييييال و�يييسيييائيييل 

التوا�سل الجتماعي. 
امل�سابقات البحثية يف حمور   وفاز يف 
واقع و�سائل التوا�سل الجتماعي يف اململكة 
اجلريد  رغييد  ميين  كييل  ال�سعودية،  العربية 

العيد  و�سلمان  نيييورة  الأميييرية  جامعة  ميين 
من جامعة امللك في�سل، و�سايل نقا�س من 
جامعة  من  �سايع  ونييواف  الطائف  جامعة 
القر�سي من جامعة  وب�سمة  �سطام  الأمري 
التوا�سل  الطائف.  ويف حمور دور و�سائل 
الجتماعي يف تعزيز الأمن الفكري فاز كل 
من �سلمان عطية من جامعة الأمري �سطام 
وم�ساري ال�سامل من جامعة حائل، وعادل 
وعبدالرحمن  تييبييوك  جامعة  ميين  الييبييلييوي 
الرا�سدي من جامعة الأمري �سطام ورفعة 

ال�سهراين من جامعة امللك خالد. 
التوا�سل  و�ييسييائييل  دور  حميييور  يف  اأميييا 
الجيييتيييمييياعيييي يف تييهييديييد الأميييييين الييفييكييري 
فييفيياز كييل ميين خييلييود اآل عيياميير ميين جامعة 
عبا�س  بيين  بوفجلة  والطالب  خييالييد،  امللك 
ميين اجلييامييعيية الإ�ييسييامييييية وعييبييدالييرحييميين 
حيييييدادي مييين جييامييعيية تييبييوك وعييبييدالييعييزيييز 
وعاطف  �سطام  الأميييري  جامعة  ميين  العيد 
�سبل  الر�سيدي من جامعة حائل، وفيياز يف 
و�سائل  خال  من  الوطني  النتماء  تعزيز 
التوا�سل الجتماعي كل من اأ�سماء الهزري 

اليير�ييسيييييدي من  ميين جييامييعيية بي�سة و�يييسيييارة 
جامعة الأمرية نورة وعبداهلل احلكمي من 

جامعة الأمري �سطام.
م�سابقة  يف  فيياز  املناف�سات  م�سار  ويف 
تر�سيد  يف  تييوعييوي  يوتيوب  مقطع  اأف�سل 
ا�ييسييتييخييدام و�ييسييائييل الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي 
ثييياثييية طييييياب هييييم عيييليييي الييييدو�ييييسييييري ميين 
احلميدي  نا�سر  و  �سطام  الأميييري  جامعة 
من جامعة امللك في�سل واأ�سماء مطر من 

جامعة الطائف. 
ويف ميي�ييسييابييقيية اأفيي�ييسييل مييقييطييع �ييسيينيياب 
تييييوعييييوي يف تييير�يييسيييييييد ا�يييسيييتيييخيييدام و�ييسييائييل 
م�ساعد  من  كل  فيياز  الجتماعي  التوا�سل 
امللك في�سل وم�سعل  الريكان من جامعة 
و�سحر  �سطام،  الأمييري  جامعة  من  املبارك 

حمدي من جامعة الأمرية نورة.
وفيييييياز يف ميي�ييسييابييقيية اأفييي�يييسيييل مييو�ييسيين 
جييرافيييييك تيييوعيييوي يف تيير�ييسيييييد ا�ييسييتييخييدام 
�سارة  من  كل  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
و�سادن  نييورة،  الأمييرية  الب�سري من جامعة 
اليي�ييسيييييخ و�ييسييهييد خييالييد ورهييييف فييهييد و�ييسييارة 

جامعة  ميين  اليييزهيييراين  وعييبييداهلل  الب�سري 
الأمري �سطام وعبداهلل ال�سيف من جامعة 
امليييليييك فييييي�ييسييل و�يييسييياعيييد اجلييعيييييد وحمييمييد 

القحطاين من جامعة الطائف.  
اأميييييا يف ميي�ييسييابييقيية اأفييي�يييسيييل �ييسييييينيياريييو 
متييثيييييلييي يف تيير�ييسيييييد ا�يييسيييتيييخيييدام و�ييسييائييل 
الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي فييقييد فيييياز كيييل من 
�سطام  الأمري  اإبراهيم طعمان من جامعة 
ومييياك الييهييزاع ميين جييامييعيية املييلييك في�سل 
من  القحطاين  واأمييل  ال�سهراين  وجييواهيير 
من  ال�سليماين  وحييامت  خالد  امللك  جامعة 
الييقييحييطيياين من  واأروى  الييطييائييف  جييامييعيية 

جامعة بي�سة. 
وقيييييد هييينييياأ ميييعيييايل ميييديييير اجلييامييعيية 
والتقطت  الفائزين،  والطالبات  الطاب 
جامعة  كل  لطاب  التذكارية  ال�سور  معه 
كييمييا �ييسييجييل مييعيياليييييه كييلييميية يف اليي�ييسييجييات 
الذهبية للجامعات م�سيدا بامل�ستوى الذي 
ظهرت به امل�سابقات وامل�ساركات، وموؤكدا اأن 
م�ستقبل  واأن  امل�ستقبل  ر�سيد  هم  ال�سباب 

الوطن ينتظر عطاءهم واإبداعاتهم.

تكريم الطالب الفائزين في مسابقات 
»ملتقى المواطنة الرقمية«

الجامعة تستضيف ورشة عمل
لمجتمع مطوري غوغل السحابي

 
ا�ست�سافيييت اجلامعييية ممثلييية بكليييية عليييوم احلا�سيييب الآيل، وبتنظييييم 
مييين نيييادي احلا�سيييب الآيل بالكليييية، ور�سة عميييل تدريبيييية يف  »تقنيات 
وزارة  اأطلقتهيييا  التيييي  الرقميييي  العطييياء  مبيييادرة  �سمييين  امل�ستقبيييل«، 
الت�سيييالت، بتنفيذ من جمتمع غوغيييل ال�سحابي ال�سعودي، بح�سور 
اأكيييرث مييين 200 متيييدرب ومتدربة مييين طاب اجلامعة ومييين خارجها، 
وذليييك بهيييدف  تاأهيل مدربييين متخ�س�سن يف تقنييييات غوغل، ون�سر 

�ملعرفة �لرقمية بني �أو�شاط �ملجتمع �لتقني. 
 Google وا�ستمليييت ور�يييس العميييل عليييى ق�سمييين رئي�سييين هميييا
Cloud Platform  و  Flutter، حيث قام فريق عمل قوقل ال�سحابي 
بالتعرييييف بيييكا الق�سمييين يف جميييال احلو�سبييية ال�سحابيييية وبرجمييية 

 .Flutter التطبيقات بلغة
واأكد عميد كلية علوم احلا�سب الآيل باجلامعة الدكتور علي اآل 
قروي، اهتمام كلية علوم احلا�سب الآيل مبثل هذه الور�س والدورات 
التخ�س�سيييية التيييي مييين �ساأنهيييا اإفيييادة املجتميييع؛ وذليييك لأن التحيييول 
الرقميييي والتقني اأ�سبح مما ل �سك فييييه اأحد اأكر الركائز الأ�سا�سية 

التي تقوم عليها اململكة العربية ال�سعودية وتتوافق مع روؤية 2030. 
ونيييوه اآل قيييروي بيييدور تليييك املبيييادرات التيييي ترعاهيييا اجلامعييية 
وكليييية عليييوم احلا�سب الآيل، مفيدا اأن الكليييية �ست�سعى ل�ستمرار تلك 
اليييدورات والور�يييس التدريبية مبا ييييرثي الطييياب والطالبات ويرفع 

م�ستوى الوعي يف هذا املجال. 
ورفع اآل قروي �سكره للقائمن على مبادرة العطاء الرقمي التي 
اأطلقتها موؤخيييرا وزارة الت�سالت وملجتمع قوقل ال�سحابي ال�سعودي 
على ور�س العمل التخ�س�سية التي يقدمها يف كافة مناطق اململكة يف 
الفرة احلالية. ويف ختام الور�سة كرمت اجلامعة املدربن امل�ساركن 

يف هذه الدورة واملنظمن.
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الإدارة  يف  ممييثييليية  اجلييامييعيية  نييفييذت 
اليييعيييامييية لييتييقيينييييية امليييعيييليييوميييات خييال 
لييلييعييام  الأول  الييييدرا�ييييسييييي  اليييفييي�يييسيييل 
احلييييييييييييايل، عييييييييييددا ميييييين امليييييييبيييييييادرات 
الييتييقيينييييية املييجييتييمييعييييية، وذلييييك �سمن 
دورهييييا يف الييعييطيياء املييجييتييمييعييي الييذي 
ييييعيييزز الييتييوا�ييسييل وخيييدمييية املييجييتييمييع 
�ييسييامييليية ميييبيييادرة »ع�سري  اخليييارجيييي، 
تييرمييج« وميييبيييادرة »�ييسيياعيية بييرجميية« 
التطويري  الرنامج  اإلى  بالإ�سافة 

 .Internship
وميييبيييادرة »عيي�ييسييري تيييرميييج« هي 
ترمج«  »ال�سعودية  مبادرات  اإحييدى 
املقامة بال�سراكة مع »موؤ�س�سة م�سك 
ال�سباب  فئة  م�ستهدفة  اخلييريييية«، 
الرجمة  علوم  اأ�سا�سيات  لتعليمهم 
والتفكري املنطقي من خال ح�سور 
اللقاءات الفعلية والفرا�سية التي 
مت تيينييظيييييمييهييا لييلييتييعييريييف بيييامليييبيييادرة، 
وتييعييلييم اأ�ييسييا�ييسيييييات اليييرجمييية الييتييي 
توؤهل املتدرب امل�سجل للح�سول على 
ي�ستطيع  والييتييي  الإكيييميييال،  �ييسييهييادات 
تقدميها للح�سول اأي�سا على �سهادة 
ُيتم  اأن  »�سفري ع�سري ترمج"« على 

م�سارين على الأقل. 
املييبييادرة ميين خال  اأقيمت  وقييد 
14 ليييقييياء خمييتييلييفييا ميييا بييين ليييقييياءات 
ح�سورية متت داخل الكليات واأخرى 
وا�ستفاد  تزامنيا،  فيها  التفاعل  كان 
مييتييدربيية،   250 و  مييتييدربييا   67 ميينييهييا 
 51 و  مييييدربييييا   13 تيي�ييسييجيييييل  ميييقيييابيييل 
الرقمي  فيما مثل احل�سور  مدربة، 

75٪ بالن�سبة للح�سور الفعلي. 
وعيييليييى جيييانيييب امليييييبيييييادرة اأييي�ييسييا 
اأتيحت فر�سة احل�سول على �سهادة 
تييرمييج« ميين خال  »ميييدرب لع�سري 
مبقالة  التجربة  وميي�ييسيياركيية  توثيق 
و�سور ب�سيطة بالإ�سافة اإلى تدريب 
اثيينيين فييياأكيييرث عييلييى مييوقييع امليييبيييادرة، 
واليييتيييي بييلييغ عيييدد امليي�ييسييجييليين بييهييا 23 

م�سجًا وم�سجلة. 
اأييي�ييسييا مت خييال املييبييادرة اإكييمييال 
عدة م�سارات من م�سارات ال�سعودية 
 Java مييي�يييسيييار  يف  متيييثيييليييت  تييييرمييييج، 
 Make Code بن�سبة 27٪، و Script
 ،٪25 بن�سبة   Python  ،٪21 بن�سبة 
وميي�ييسييار �ييسييفييراء اليي�ييسييعييودييية تييرمييج 

بن�سبة ٪27. 
املعلومات  تقنية  اإدارة  اأقامت  كما 
من  عييدد  برجمة" يف  "�ساعة  مييبييادرة 
ميييدار�يييس امليينييطييقيية كييجييزء مييين امليييبيييادرة 
الييعيياملييييية غيييري الييربييحييييية املييقييدميية من 
اإلى  بدورها  ت�سعى  والتي   ،code.org
بيياأ�ييسييلييوب  الييرجميية  اأ�ييسييا�ييسيييييات  تعليم 
ملختلف  تعلمها  �سهولة  واإثييبييات  ممتع 
اليييفيييئيييات اليييعيييميييريييية، لييتييعييزيييز امليينييطييق 
املييهييارات من خال  الإبييداعييي، وتنمية 
يييا يف  حيييل امليي�ييسييكييات، والإ�يييسيييهيييام اأيييي�يييسً
مييعييرفيية اأ�يييسييي�يييس الييينيييجييياح يف املييي�يييسيييارات 

الوظيفية للقرن الواحد والع�سرين. 
وقيييييام فيييرييييق تييقيينييييية املييعييلييومييات 
املييييدر�ييييسيييية  بييييييزيييييييارة  اأيييييييييييام  خيييييييال 4 
البييييتييييدائييييييييية اليييتيييا�يييسيييعييية واملييييدر�ييييسيييية 
البيييتيييدائييييييية اليي�ييسيياد�ييسيية والييعيي�ييسييرييين 

276 طالبة  بييتييدريييب  قييامييوا  و  بيياأبييهييا 
با�ستخدام  الييرجميية  اأ�سا�سيات  على 
مرحلة   MainCraft كرافت«  »ماين 
اأيييي�يييسيييا  اليييفيييرييييق  زار  كيييميييا  املييييغيييياميييير، 
واملتو�سطة  الأوليييى  الأبيينيياء  متو�سطة 
اخليياميي�ييسيية واليييعييي�يييسيييريييين، والييثييانييوييية 
مت  م�سيط،  بخمي�س  ع�سرة  التا�سعة 
على  طالبة   252 تدريب  خالها  من 
اأ�سا�سيات الرجمة با�ستخدام برنامج   
يتعلق  وفيما   Swift Playgrounds
اأقامته  الييذي   Internship برنامج 
تقنية املعلومات باجلامعة فهو يهدف 
بيي�ييسييكييل رئييييي�ييس اإلييييى تييطييوييير امليييهيييارات 
اململكة  وفتيات  �سباب  لييدى  التقنية 
ب�سكل عام، وذلك من خال اإ�سراكهم 
التطبيقية  واملمار�سة  العمل  بيئة  يف 
يف اأحد امل�ساريع التقنية القائمة حتت 

اإ�سرافها وتنفيذها. 

تقنية المعلومات تنفد
مبادرات إلكترونية مجتمعية  

ت�سعة م�سارات  ويقدم الرنامج  
�ييسييمييلييت الييتيي�ييسييميييييم وامليييييييدييييا، اإ�ييسييافيية 
الييتييطييوييير واليييرجمييية، وحتليل  اإلييييى 
والتحول  املوؤ�س�سية  والبنية  النظم، 
الييرقييمييي، كييذلييك الييتييوثيييييق واجلييييودة، 
والدعم  وال�سبكات،  امل�ساريع،  واإدارة 
الرقمي  واملحتوى  وال�سيانة،  الفني 
والت�سويق. حيث قامت الإدارة العامة 
مقابات  بيياإجييراء  املييعييلييومييات  لتقنية 
�سخ�سية مع املتقدمن للرنامج ملدة 
 17 امل�سجلن  عييدد  بلغ  حيث  اأ�ييسييبييوع، 
للمقابات   14 منهم  ح�سر  م�سجًا 
وبلغ  منهم،   3 قييبييول  مت  ال�سخ�سية، 
ح�سر  م�سجلة   73 امليي�ييسييجييات  عيييدد 
ومت  ال�سخ�سية  للمقابلة   56 منهم 

قبول 14 منهم.
وقد تباينت موؤهات املتقدمن 
لييلييرنييامييج، ميييا بييين بييكييالييوريييو�ييس 

نظم  وبكالوريو�س  احلا�سب،  علوم 
بكالوريو�س  اإلى  اإ�سافة  املعلومات، 
وبكالوريو�س  والتيي�ييسييال،  الإعيييام 
الإدارة  وميياجيي�ييسييتييري  الييريييا�ييسيييييات، 
العامة.  واأو�سح امل�سرف العام على 
املعلومات  لتقنية  الييعيياميية  الإدارة 
الدكتور �سامل بن فايز العلياين اأن 
الإدارة تعمل وفق توجيهات معايل 
مييدييير اجلييامييعيية عييلييى الييعييديييد من 
املبادرات التي لها خمرج جمتمعي 
جيد وت�سهم يف رفع م�ستوى الوعي 

التقني.
اأن الييرنييامييج  بييالييذكيير  اجلييدييير 
ييي�ييسييعييى ليييطيييرح جميييييالت ومييي�يييسيييارات 
جييديييدة على مييدار الييعييام ميين خال 
مييييوقييييع الييييرنييييامييييج الإلييييييكييييييروين، 
ميين اأبيييرزهيييا ميي�ييسييار اأميييين املييعييلييومييات 

وال�سبكات وغريها وفق الحتياج.

التطوير والجودة..
زيارات ميدانية لمتابعة البرامج
األكاديمية المقدمة لالعتماد

ساره القحطاني
نفيييذت عميييادة التطويييير الأكادمييييي واجليييودة باجلامعييية العدييييد مييين 
الزييييارات امليدانيييية ملتابعييية الراميييج الأكادمييييية التيييي تتيييم تهيئتهيييا 
لاعتمييياد، وت�سميييل براميييج )طيييب وجراحة الفيييم والأ�سنيييان، وال�سحة 
العامييية، وعليييم التمري�يييس، والأ�سعييية الت�سخي�سية، والعييياج الطبيعي، 
واأ�سيييول الديييين، وال�سريعة، واللغييية الإجنليزية، وبرناميييج املحا�سبة(؛ 
للمركيييز  الراجميييي  العتمييياد  وثائيييق  لتاأهيلهيييا لاعتمييياد، وجتهييييز 
الوطنيييي للتقومي والعتماد، وذلك ا�ستعيييدادا لتقدمي برنامج تدريبي 
مكثيييف يف الفرة مييين 14 اإلى 1440/5/16، لتليييك الرامج الأكادميية، 
ي�ستميييل على �ست دورات تدريبيييية، ثاث دورات باللغة العربية لرامج 
)ال�سريعييية، اأ�سول الدين، املحا�سبة( وثييياث دورات باللغة الإجنليزية 
لراميييج )اللغييية الإجنليزيييية، طيييب وجراحة الفيييم والأ�سنيييان، ال�سحة 
العامة، علم التمري�س، الأ�سعة الت�سخي�سية، العاج الطبيعي(، وذلك 
مبقييير اجلامعة الرئي�س والفيييروع، وتت�سمن اليييدورات قيا�س موؤ�سرات 
الأداء وقيا�يييس اأهيييداف الرناميييج وخمرجيييات التعليييم واإعيييداد مقايي�س 

التقومي الذاتي والدرا�سة الذاتية لتلك الرامج. 
وياأتيييي ذليييك امتدادا ملا حتققيييه عمادة التطويييير الأكادميي واجلودة 
مييين دعيييم متوا�سيييل ومتابعييية م�ستميييرة للراميييج الأكادمييييية باجلامعة، 
حفاظا على مكانتها العلمية وح�سول براجمها على العتماد الراجمي.

حفل افتتاح واستقبال 
للطالبات المستجدات بكلية 

العلوم واآلداب بتنومة 
اأقاميييت كليييية العليييوم والآداب بتنومييية حفل افتتييياح وا�ستقبيييال للطالبات 
امل�ستجيييدات بالكلية للف�سل الدرا�سي الثييياين 1440/1439هيييي على م�سرح 
الكليييية.  وبيييداأ احلفيييل بكلمييية ترحيبيييية األقتهيييا م�ساعيييدة مديييير الإدارة 
الأ�ستييياذة هيلييية ال�سهري تاهيييا اآيات من القراآن الكيييرمي، ثم قدم �سعادة 
عمييييد الكليييية الأ�ستييياذ الدكتيييور عبدالعزييييز بييين اإبراهييييم الفقييييه كلمة 
توجيهيييية رحيييب فيهيييا بالطالبيييات ونقيييل تهنئييية مديييير اجلامعييية معايل 
الأ�ستييياذ الدكتيييور فالح بن رجييياء اهلل ال�سلمي؛ لفتتييياح الكلية، ثم و�سح 
مفهيييوم الدرا�سييية اجلامعية واأ�سيييار الى ما تقدمه اجلامعييية من خدمات 
للطالبيييات كميييا �سجيييع الطالبيييات عليييى امل�ساركييية يف الأن�سطييية الداخليييية 

واخلارجية باجلامعة . 
بعد ذلك األقت م�ساعدة العميد الأ�ستاذة اأمل اآل م�سحم كلمة هناأت 
فيهيييا الطالبيييات امل�ستجدات واأ�سيييارت لبع�س اللوائيييح والأنظمة بالكلية. 
ومييين ثيييم مت عر�يييس �سور ومقاطيييع فيدييييو لا�ستعيييدادات التيييي بذلتها 

الكلية يف �سبيل الو�سول لبيئة تعليمية جادة ومي�سرة للطالبات.

نادي عناية بتمريض
خميس مشيط يستقبل

الطالب المستجدين 
محمد الكعبي 

د�سييين نيييادي عناية بكليييية التمري�س بخمي�يييس م�سيط  اأوليييى فعاليات 
الأن�سطييية الطابيييية للف�سيييل الدرا�سيييي الثييياين مييين العيييام اجلامعيييي 
1439-1440هيييي؛ وت�سمنيييت الفعاليييية ا�ستقبيييال الطييياب امل�ستجديييين 
بالكليييية للعيييام اجلامعيييي اجلدييييد. بالإ�سافييية اإليييى تد�سييين فعالييييات 
الف�سيييل الدرا�سيييي الثييياين، مب�سيييرح الكليييية بلع�سيييان بح�سيييور عمييييد 
كليييية التمري�يييس بخمي�س م�سييييط الدكتور عبد اهلل بييين عبد املح�سن 

ال�سبعاين وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.  
وافتتيييح احلفيييل بتييياوة عذبييية مييين القيييراآن الكيييرمي تييياه كلمييية 
ترحيبيييية باحل�سيييور. تبعهيييا اللقييياء املفتيييوح مع �سعيييادة عمييييد الكلية 
الذي رحب يف بدايته بالطاب امل�ستجدين وقدم لهم بع�س الن�سائح 

الأكادميية وبعد ذلك قام بالإجابة على اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم.  
عب���د�هلل  ر�ئ���د  �أ.  بالكلي���ة  �لطالب���ي  �لن�ش���اط  ر�ئ���د  �ألق���ى  ث���م 
القحطييياين كلمة عن اأهمية الأن�سطة الا�سفية واأهميتها يف تطوير 
مواهيييب الطييياب وتنميييية قدراتهيييم، مميييا ينعك�يييس ايجابيييا عليييى اأداء 
الطاليييب الأكادمييييي. عقيييب ذليييك مت ا�ستعرا�يييس فيديو عييين اإجنازات 
النيييادي للف�سيييل الدرا�سيييي الأول وتد�سييين فعاليات الف�سيييل الدرا�سي 

�لثاين. و�نتهى �حلفل بالتقاط �ل�شور �جلماعية. 
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»األمن السيبراني« بالجامعة يختتم دورته األولى
لموظفي الجهات الحكومية بعسير

عبدالعزيز رديف 

اختتمت الإدارة العامة لاأمن ال�سيراين 
الأفييراد  حماية  »اأ�ساليب  دورة  باجلامعة 
ال�سيرانية«،  الهجمات  �سد  واملوؤ�س�سات 
امليينييعييقييدة يف امليييديييينييية اجلييامييعييييية بيياأبييهييا 
الييدوائيير  خمتلف  م�ستهدفة  اأييييام   3 ملييدة 

احلكومية يف منطقة ع�سري.   
وتيييياأتييييي اإقيييياميييية هيييييذه الييييييييدورة ميين 

ليياأميين  الييعيياميية  الإدارة  ا�ييسييتيي�ييسييعييار  بييياب 
الييي�يييسيييييييراين املييي�يييسيييتيييحيييدثييية ميييييوؤخيييييرا يف 
اجلامعة؛ لأهمية ن�سر الثقافة والتوعية 
املجتمع  �ييسييرائييح  لييييدى جييميييييع  الأمييينييييييية 

وبالأخ�س اجلهات احلكومية. 
باجلامعة  املييحييا�ييسيير  اأو�ييسييح  بييييدوره 
والتوعية  الأمنية  اإدارة احلوكمة  ومدير 
الأ�يييسيييتييياذ فيييرا�يييس اإبيييراهيييييييم �ييسييحييبييي، اأنيييه 
عيينييدمييا يييتييعييلييق الأمييييير بييياأمييين املييعييلييومييات 

هو  يكون  ما  دائما  الب�سري  العامل  فيياإن 
احلييلييقيية الأ�ييسييعييف، واأن امليي�ييسييافيية مييا بن 
املنظمات  يف  املعلوماتية  الأنظمة  حماية 
التاأثري هي �سغطة  وا�سع  اخييراق  وبيين 
زر وجهل م�ستخدم، لفتا اإلى اأن من اأهم 
اأ�سا�سي  ب�سكل  اليييدورة  هييذه  م�ستهدفات 
رفييع حالة الييوعييي الأميينييي لييدى موظفي 
اجلهات احلكومية باعتبارهم خط الدفاع 

الأول �سد التهديدات ال�سيرانية. 

اأو�ييييسييييح  اليييييييييييدورة  تيييفيييا�يييسيييييييل  ويف 
الأوليييى  اأق�سامها  يف  ت�سعى  اأنييهييا  �سحبي 
اإلييييى تييو�ييسيييييح �يييسيييرورة واأهيييمييييييية الأميييين 
اأبيييرز  عييلييى  اليي�ييسييوء  اليي�ييسيييييراين وت�سلط 
م�ستعر�سة  وميي�ييسييطييلييحيياتييه،  مييفيياهيييييمييه 
العاملية؛  والتوجهات  الإح�سائيات  اأهييم 
اليييييدوافيييييع وراء  اأبيييييييرز  تييي�يييسيييرح  وكييييذلييييك 
تنفيذها  واآليييييات  ال�سيرانية  الهجمات 
واأكييييرث اأنييواعييهييا �ييسيييييوًعييا وتيييدميييرًيا، بعد 

اليييييدورة اخلييطييوات،  هيييذه  �ستغطي  ذليييك 
باأ�ساليب  املتعلقة  الأميينييييية  والإر�يييسيييادات 
اإلييى  نهايتها  يف  لت�سل  الأفيييييراد  حييميياييية 
�يييسيييرح ال�ييسييراتيييييجيييييات الأمييينييييييية ودور 
املخاطر  واإدارة  والإجييييراءات  ال�سيا�سات 
يف  الطبقية  احلييميياييية  مييفييهييوم  وتطبيق 
حييميياييية امليينييظييمييات وكيييييفييييية ال�ييسييتييفييادة 
الييكييفيياءات  ميين احلييلييول التقنية وتيياأهيييييل 
الب�سرية لتطوير برنامج تكاملي و�سامل 

اجلييهييات  لييييدى  املييعييلييومييات  اأمييييين  لإدارة 
الييعيياميية  الإدارة  اأن  يييذكيير  احلييكييومييييية.  
املجتمع  توعية  تويل  ال�سيراين  لاأمن 
باأهمية الأمن ال�سيراين اهتماًما كبريا، 
وذلك من خال اإقامة الدورات والور�س 
وموظفي  احلكومية  ليييياإدارات  العلمية 
وتعد  املجتمع،  �ييسييرائييح  وكييافيية  اجلييامييعيية 
بييداييية ل�سل�سلة من  الييييدورة  اإقيياميية هييذه 

الدورات التي �ستقيمها م�ستقبا.

»التربية« تشارك في اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالمملكة
سارة القحطاني

باجلامعة  الربية  كلية  عميد  �سارك 
العلمية  ال�سعودية  اجلمعية  ورئي�س 
اآل  عييبييداهلل  الييدكييتييور  للمعلم »جيي�ييسييم« 
كليات  التا�سع لعمداء  اللقاء  كا�سي يف 
الذي  ال�سعودية،  باجلامعات  الربية 
ا�ييسييتيي�ييسييافييتييه جييامييعيية تييبييوك الأ�ييسييبييوع 
املا�سي، بح�سور معايل مدير جامعة 
تييبييوك الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور عييبييداهلل بن 
التعليم  وزارة  ووكيل  الذيابي،  مفرح 
نياف  الدكتور  والتخطيط  للتطوير 
اجلابري، ومدير تعليم تبوك بالإنابة 
الييدكييتييور �ييسييلييطييان الييعيينييزي، وعييمييداء 
كليات الربية يف اجلامعات ال�سعودية، 
هيئة  واأع�ساء  تبوك،  جامعة  ووكيياء 
معايل  م�سرح  على  وذليييك  الييتييدرييي�ييس، 
باملدينة  العنزي  عبدالعزيز  الدكتور 

اجلامعية بتبوك. 

وت�سمن اللقاء العديد من اجلل�سات 
الييعييلييمييييية، حيييييث كييانييت اجلييليي�ييسيية الأولييييى 
الكفايات«  على  املبني  »التعليم  بييعيينييوان 
والثانية   ،Dr. Griffin، Patrick قدمها 
بعنوان »جتربة جامعة ملبورن باأ�سراليا 
يف بييرامييج اإعييييداد املييعييلييميين«، حتييدث فيها 
Dr. Sandra Milligan؛ وكانت اجلل�سة 
والتخطيط  التعليم  وزارة  لوكيل  الثالثة 
»ال�سيا�سات  عيين  فيها  حتييدث  والتطوير، 
برامج  لتجديد  عليها  العمل  يتم  الييتييي 

اإعداد املعلمن«. 
اللقاء  ميين  الييثيياين  اليييييوم  و�سهد 
الأولييى  اجلل�سة  ففي  جل�سات،  ثاثة 
حتدث الدكتور عبد الرحمن بن عبد 
�سامية  لي  كانت  والثانية  كمال،  امللك 
بنت نا�سر املهو�س حول »اإ�ساءات من 
الكفايات  على  املبني  التعليم  برنامج 
بجل�سة  الييلييقيياء  واخييتييتييم  بيياملييمييلييكيية«، 
امللك  بجامعة  الييربييييية  كلية  ليعميد 

خييالييد ورئييييي�ييس اجلييمييعييييية اليي�ييسييعييودييية 
اآل  عييبييداهلل  الدكتور  »ج�سم«  للمعلم 
ون�ساأتها  باجلمعية،  للتعريف  كا�سي 

واأهدافها. 
اآل  مييينيييح  اجليييلييي�يييسييية  نيييهيييايييية  ويف 
للجمعية  ال�سرفية  الع�سوية  كا�سي 
لييعييدد مييين اليي�ييسييخيي�ييسيييييات العييتييبييارييية 
وفيييييق لئيييحييية اجليييميييعيييييييات الييعييلييمييييية، 
باململكة  الربية  كليات  عمداء  منهم 

العربية ال�سعودية. 
كييليييييات  عييييمييييداء  ليييقييياء  اأن  ييييذكييير 
ياأتي  ال�سعودية  الربية يف اجلامعات 
ورفع  التطوير  �سبل  وبحث  للت�ساور 
درا�يييسييية  خييييال  مييين  الأداء  ميي�ييسييتييوى 
الأفييييكييييار واليييتيييجيييارب امليي�ييسييركيية بييهييذا 
الييي�يييسييياأن، ولييتييعييزيييز مييفييهييوم امليينييظييوميية 
وال�ييسييتييفييادة  اجلييامييعييات  بيين  املتعلمة 
وتبادل  نقل  يحقق  مبا  التجارب  من 

اخلرات وتعميم الفائدة.
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»الصيدلة« تقيم ملتقى
طالب وطالبات االمتياز بمشاركة 

القطاعين العام والخاص
عبدالعزيز رديف

اأقامت كلية ال�سيدلة باجلامعة موؤخرا 
مييلييتييقييى طيييييياب وطييييالييييبييييات الميييتييييييياز 
واملتوقع تخرجهم من امل�ستوى العا�سر، 
الدكتور  الكلية  عميد  بح�سور  وذليييك 
عدد  وم�ساركة  ال�سيعري،  عبدالرحمن 
من اجلهات املخت�سة يف جمال ال�سيدلة 
لييلييحييديييث عييين اأهييمييييية فييييرة المييتييييياز 
ال�سيدلة  وطييالييبييات  طييياب  ميي�ييسييرية  يف 
واملجالت املكملة واملتعلقة بتخ�س�سهم. 
ال�سيدلة  كييلييييية  عييميييييد  اأكييييد  حيييييث 
عييلييى اأهيييمييييييية فييييرة الميييتييييييياز وتيينييمييييية 
قدرات الطاب والطالبات على اكت�ساب 
الطالب  توؤهل  التي  املعلومات واملهارات 

ل�سوق العمل.
كما قدم �سيف اللقاء عميد عمادة 

الييتييعييليييييم الإليييييكيييييروين �ييسيييييف الييلييقيياء 
مرئيا  عر�سا  الأحييمييري  فهد  الييدكييتييور 
الت�سميمي  الييتييفييكييري  ميييهيييارات  يييتيينيياول 
كيفية  اإلييى  م�سريا  امل�ستقبل،  ل�سيادلة 
امليييهيييارة  لتطوير مهنة  هيييذه  ا�ييسييتييخييدام 

ال�سيدلة. 
كيييميييا مت خييييييال امليييليييتيييقيييى تيييقيييدمي 
اأبييو  لييلييدكييتييور ميياجييد  حمييا�ييسييرة علمية 
زيد من م�ست�سفى خمي�س م�سيط العام، 
تناول فيها مدى اأهمية تطبيق اجلودة 
و �سامة املر�سى يف امل�ست�سفيات، اإ�سافة 
�سمري  م�سطفى  الييدكييتييور  تييقييدمي  اإليييى 
ملييحيية عييين انييييييواع الييييفييييرات الييتييدريييبييييية 
اأمرا�س  ووحييدة  املركزة  العناية  بوحدة 
الييقييلييب ووحييييييدة الأميييييرا�يييييس اليينييفيي�ييسييييية 
والأميييرا�يييس املييعييدييية لييطيياب وطييالييبييات 
حتدثت  اليي�ييسييييياق  نف�س  ويف  اليي�ييسيييييدليية، 

اخلريجة اأ�سماء اآل �سادق عن جتربتها 
يف فييييرة اليييتيييدرييييب واملييكييتيي�ييسييبييات الييتييي 

اكت�سبتها خال تلك الفرة. 
ميين جييهيية اأخييييرى �ييسيياركييت »�ييسييركيية 
الييينيييهيييدي الييطييبييييية« املييلييتييقييى لييلييحييديييث 
عيين اأهييمييييية الييقييطيياع اخلييا�ييس يف تقدمي 
اإلى  اإ�سافة  للمجتمع،  الطبية  الرعاية 
بجامعة  ال�سيدلة  كلية  وكيييييل  تييقييدمي 
املييلييك خييالييد الييدكييتييور حممد الييغييزواين 
نبذة عن اأهم �سيا�سات التدريب وبع�س 
الإر�سادات التي تهم املتدرب خال فرة 

التدريب. 
عييميييييد  كييييييرم  الييييلييييقيييياء  نيييهيييايييية  ويف 
اإ�سافة  وامليي�ييسيياركيين،  املتحدثن  الكلية 
التدريب  يف  البدء  بطاقات  ت�سليم  اإلييى 
ليييليييطييياب واليييطييياليييبيييات مييتييميينيييييًنييا لييهييم 

التوفيق وال�سداد. 

بعمادة خدمة  بداأت اجلامعة ممثلة 
مييوؤخييرا،  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع 
تدريب الدفعة الأولى من امللتحقن 
بييرنييامييج اإعييييييداد املييحيياميين املييوؤهييل 
لييرخيي�ييسيية املييحيياميياة، وذلييييك يف �سوء 
اتييفيياقييييية اليي�ييسييراكيية واليييتيييعييياون بن 
الييعييدل  خييالييد ووزارة  املييلييك  جييامييعيية 
ممييثييليية يف مييركييز الييتييدريييب الييعييديل 

بالتعاون مع �سركة علم. 
واأو�ييييسييييح �ييسييعييادة عييميييييد عييمييادة 
امل�ستمر  والييتييعييليييييم  املييجييتييمييع  خييدميية 
الدكتور عمر علوان عقيل، اأن الهدف 
الييدورات  وم�سار  الدبلوم  م�سار  من 
الييتييدريييبييييية، ردم فييجييوة اخليييرة من 
خيييييال اإدميييييييياج املييييتييييدرب يف خييييرات 
افرا�سية  بيئة  خييال  من  حقيقية 
العمل  �سوق  لدخول  تهيئه  وواقعية 
ول�سد الحتياج من الكوادر الوطنية 

املوؤهلة للعمل يف مهنة املحاماة. 
وحيييول مميييييزات الييرنييامييج اأكييد 
بيياأنييه  يييتييميييييز  اليييرنييياميييج  اأن  عييقيييييل 
ميينييتييهييي بييياحلييي�يييسيييول عيييليييى رخيي�ييسيية 
امليييحيييامييياة، وييييعيييد بيييرنييياجميييا نييظييريييا 
وعمليا وفق منهجية علمية وتدريب 
احرايف، ي�سعى اإلى حتقيق جودة يف 

املخرجات، بالإ�سافة اإلى توفري بيئة 
مميزة للمتدربن، وتنوع يف م�سارات 
الييتيياأهيييييل لييتييلييبييييية كييافيية احييتييييياجييات 

وظروف املتقدمن.
كيييميييا ييي�ييسييمييل الييييرنييييامييييج عييييددا 
املختلفة  املهني  التطوير  اأدوات  من 
كيييحيييليييقيييات اليييينييييقييييا�ييييس والييييتييييدريييييب 
وامليييييحييييياكييييياة والييييبييييحييييث الإجييييييرائييييييي 
والييييقييييراءات امليييوجيييهييية، ميييوؤكيييدا على 
اأع�ساء  من  نخبة  ا�ستقطاب  مت  اأنييه 
بجامعة  املييميييييزييين  الييتييدرييي�ييس  هيئة 
الأعمال وكلية  امللك خالد من كلية 
بالإ�سافة  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 
اإلى خراء العدل والق�ساء يف وزارة 

العدل و مركز التدريب العديل. 
اإليييييى ذليييييك، يييحييظييى الييرنييامييج 
بيييييالإ�يييييسيييييراف امليييبيييا�يييسييير ميييين مييركييز 
اليييتيييدرييييب اليييعيييديل بيييييييوزارة الييعييدل 
املجتمع  خدمة  عمادة  مع  بالتعاون 
الرنامج  امل�ستمر، وميتاز  والتعليم 
بتنوع م�سارات التاأهيل لتلبية كافة 
احيييتييييييياجيييات وظييييييروف املييتييقييدميين، 
التطبيق يف  بيئات  تنوع  اإلى  اإ�سافة 
كييل ميين املييحيياكييم ومييكيياتييب املييحيياميياة 

وال�سركات. 

وتيييتيييعيييدد مييي�يييسيييارات الييرنييامييج 
ثاث  ومدته  املهني  امل�سار  لت�سمل 
�ييييسيييينييييوات  ملييييوؤهييييل اليييبيييكييياليييورييييو�يييس 
درا�سة  الأولييى  ال�سنة  يتم يف  بحيث 
تييركييز على  درا�ييسييييين،  مليييدة ف�سلن 
�ساعة  املعريف مبعدل )16(  اجلانب 
مقررات   )9( ي�سمل  و  ف�سل  كل  يف 
دورات  الثانية  ال�سنة  ويف  درا�ييسييييية، 
تدريبية ق�سرية تركز على اجلانب 
الثالثة  اليي�ييسيينيية  وت�ستمل  امليييهيييارى، 
على تطبيق عملي ينفذ يف املحاكم 
الييقييانييونييييية،  الإدارات  اليي�ييسييرعييييية، 

مكاتب املحاماة.
يح�سل  اليييرنييياميييج  نييهيياييية  ويف 
املتدرب على �سهادة اجتياز الرنامج 
بالإ�سافة  حماماة  دبلوم  �سهادة  مع 
ل�سهادة لكل دورة تدريبية يح�سرها، 
الإدارة  املتدرب مع  يتوا�سل  اأن  على 
الييعيياميية لييلييمييحيياميياة ل�ييسييتيييييفيياء بقية 
�ل�������ش���روط ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى رخ�����ش��ة 

املحاماة. 
الت�سجيل  اإغييياق  اأنيييه مت  يييذكيير 
ليييهيييذا الييفيي�ييسييل اليييدرا�يييسيييي، و�ييسيييييتيياح 
من  بيييدًءا  الييقييادم  للف�سل  الت�سجيل 

الي18 ذو القعدة القادم. 

»خدمة المجتمع« تدشن
برنامج تأهيل وإعداد المحامين

 ساره القحطاني

 تعمل اإدارة التخطيط ال�سراتيجي 
من  الثاين  الف�سل  خييال  باجلامعة 
تنفيذ  على  احليييايل،  اجلامعي  الييعييام 
اأكرث من 20 ور�سة عمل  تدريبية يف 
التخطيط ال�سراتيجي والتنفيذي، 
وذليييييك ا�ييسييتييكييمييال مليييا نييفييذتييه  خييال 
ور�ييس  ميين  ال�سابق  الييدرا�ييسييي  الف�سل 
الييتييخييطيييييط  تيييدرييييبييييييية يف ميييييهيييييارات 
تييطييبيييييقييات »بييطيياقيية  الييتيي�ييسييغيييييلييي ويف 
يف   كييذلييك    BSCs املييييتييييوازن«  الأداء 
ال�سراتيجي  التخطيط  اأ�سا�سيات 
ال�سراتيجية  بيياخلييطيية  والييتييعييريييف 

املطورة للجامعة. 
وتيييي�ييييسييييتييييهييييدف اخليييييطييييية وكيييييياء 
وحييدات  وممثلي  واجلييييودة  التطوير 
التخطيط بجهات اجلامعة، واأع�ساء 
الرجال  �سطري  )يف  التدري�س  هيئة 
واليييينيييي�ييييسيييياء(، ليييليييتيييعيييرييييف مبيينييهييجييييية 
املييتييوازن، والييقييدرة على  الأداء  بطاقة 
حتييديييد اأولييييويييييات الييتييخييطيييييط، بيينيياء 
الأداء  لبطاقة  الأربعة  العنا�سر  على 
امليييتيييوازن، والييتييعييريييف مبييبييادئ جنيياح 
باخلارطة  والتعريف  ال�سراتيجية، 
ال�سراتيجية يف �سوء بطاقة الأداء 
تطبيقات  عييلييى  والييتييعييرف  امليييتيييوازن، 
وذلييك  املييتييوازن،  الأداء  بطاقة  منيياذج 
ليييرفيييع وعيييييي املييي�يييسييياركييين بيياملييفيياهيييييم 
وامليييييييبيييييييادئ احلييييديييييثيييية لييلييتييخييطيييييط 
ال�سراتيجي، ورفع م�ستوى معرفة 
امل�ساركن مبنهجيات التحليل البيئي 
والييتييحييليييييل الييربيياعييي ال�ييسييراتيييييجييي 
اجلامعة،  خطة  بيينيياء  يف  امل�ستخدمة 

ا�ستخدام  مييهييارة  امل�ساركن  واإكيي�ييسيياب 
ال�يييسيييراتيييييييجيييي،  الييتييحييليييييل  اأدوات 
وتيييعيييرييييف املييي�يييسييياركييين بييينيييمييياذج ميين 
املبادرات التنفيذية وموؤ�سرات الأداء، 
واآليات املواءمة مع املعايري واخلطط 
الييوطيينييييية لييلييمييمييلييكيية والييتيي�ييسيينيييييفييات 
الدولية ذات ال�سلة، وحتقيق التغذية 
اآليات  حييول  امل�ساركن  ميين  الييراجييعيية 
خطة  وفيييق  بالكليات  التغيري  اإدارة 

اجلامعة. 
امليي�ييسييرف على  اأو�ييسييح  ميين جهته 
ال�يييسيييراتيييييييجيييي  الييتييخييطيييييط  اإدارة 
الدكتور فقيه الربعي اأن هذه الور�س 
دعيييم  اإلييييييى  الأول  املييييقييييام  يف  تيييهيييدف 
اخلطة  تنفيذ  يف  التنفيذية  اجلهات 
والتي  للجامعة 2020  ال�سراتيجية 
مت النتهاء من تطويرها بداية العام 
الآن  حييتييى  مت  وقييييد   ،2018 املييا�ييسييي 
تنفيذ عدد من الور�س حول مهارات 
وتطبيقات  الييتيي�ييسييغيييييلييي،  الييتييخييطيييييط 
واإدارة   ،BSCs املتوازن  الأداء  بطاقة 
التغيري يف موؤ�س�سات التعليم العايل، 
وا�يييسيييتيييهيييدفيييت هيييييذه الييييور�ييييس وكيييياء 
وحييدات  وممثلي  واجلييييودة  التطوير 
وروؤ�يييسييياء  ال�ييسييراتيييييجييي  التخطيط 
التنفيذية  امليييبيييادرات  فيييرق  واأعيي�ييسيياء 
وذلك بال�سطرين الرجايل والن�سائي 

باجلامعة.  
تنفيذ  مت  »كما  الربعي  واأ�ييسيياف 
عدد من الور�س داخل كليات اجلامعة 
التخطيط  ومييفيياهيييييم  مييبييادئ  حيييول 
باخلطة  والييتييعييريييف  ال�ييسييراتيييييجييي 
للجامعة،  امليييطيييورة  ال�ييسييراتيييييجييييية 
الكليات  من�سوبي  وعييي  رفييع  بييهييدف 

والإدارات  الأكييييادميييييييييية  والأقيييي�ييييسييييام 
اليييتيييابيييعييية ليييهيييا بيييامليييفييياهيييييييم واملييييبييييادئ 
ال�سراتيجي،  للتخطيط  احلديثة 
اأدوات  ا�ستخدام  مييهييارات  واإك�سابهم 
وامليييبيييادرات  ال�ييسييراتيييييجييي  التحليل 
الأداء  ومييييييوؤ�ييييييسييييييرات  اليييتييينيييفيييييييذيييية 
بييالإ�ييسييافيية اليييى تييعييريييفييهييم بيييالإطيييار 
خالد  املييلييك  جلامعة  ال�ييسييراتيييييجييي 
واآليييييييات مييواءميية ميييبيييادرات اجلامعة 
وبييراجمييهييا الييتيينييفيييييذييية مييع املييعييايييري 
كروؤية  للمملكة  الوطنية  واخلطط 
التعليم  وزارة  وخييطيية   2030 اململكة 
الدولية  الت�سنيفات  وكذلك  »اآفيياق« 

ذات العاقة«.  
الإدارة  اأن  اإلييييى  الييربييعييي  واأ�يييسيييار 
تعتزم خال الف�سل الدرا�سي الثاين 
تيينييفيييييذ اأكييييييرث ميييين 20 ور�ييييسيييية عييمييل 
عاقة  ذات  موا�سيع  تييتيينيياول  اأخيييرى 
بالتخطيط ال�سراتيجي والتنفيذي 
ميينييهييا عييلييى �ييسييبيييييل امليييثيييال تييطييبيييييقييات 
النموذج الأوروبي للتميز EFQM يف 
ومهارات  ال�سراتيجي،  الأداء  اإدارة 
واإدارة  وبناء  ال�سراتيجية،  القيادة 
فيييرق الييعييمييل الييتيينييفيييييذييية، ومييوؤ�ييسييرات 
ودور  الحييييرافييييييييية،  الأداء  قيييييييا�يييس 
الرتقاء  يف  ال�سراتيجي  التخطيط 
بالت�سنيف العاملي للجامعات، وحتليل 
بيانات الأداء ال�سراتيجي، ومهارات 
ال�سراتيجي،  الأداء  تييقييارييير  كتابة 
واإدارة ال�سمعة املوؤ�س�سية يف موؤ�س�سات 
امل�ساريع  واإدارة  اجلييامييعييي،  التعليم 
من  وغييريهييا  التنفيذية،  وامليييبيييادرات 
من�سوبي  تيي�ييسييتييهييدف  الييتييي  اليييراميييج 

اجلامعة.

»التخطيط االستراتيجي«
تنظم أكثر من 20 دورة تدريبية
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أخبار الجامعة

نادي البرامج 
المشتركة 
ينظم حفال 
الستقبال 
الطالب 
المستجدين

محمد الكعبي

امل�سركة يف مطلع  الييرامييج  نييادي  نظم 
هييييذا الييفيي�ييسييل اليييدرا�يييسيييي اليييثييياين حفل 

ا�ستقبال الطاب امل�ستجدين من ال�سنة 
التح�سريية يف امل�سرح اجلامعي باملحالة، 
بييحيي�ييسييور امليي�ييسييرف اليييعيييام عييلييى الييرامييج 
اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور  امل�سركة 

مب�سر.  وحتدث اآل مب�سر يف كلمته التي 
األقاها عن النظام الأكادميي يف اجلامعة 
وحقوق الطاب، ووجه من خال كلمته 

باجلد واملثابرة يف الدرا�سة اجلامعية. 

عييقييب ذلييييك د�ييسيين امليي�ييسييرف الييعييام 
عيييليييى الييينيييظيييام الييتيي�ييسييغيييييلييي لييلييجييامييعيية 
�لدكتور موفق مومني، ور�ئد �لن�شاط 
الييطييابييي املييهيينييد�ييس حمييمييد اليييقيييرين، 

خدمة اأر�سدين الطابية والتي تهدف 
اإليييى خييدميية الييطيياب يف الإجيييابييية على 
ل�سيما  وا�ييسييتييفيي�ييسيياراتييهييم،  تيي�ييسيياوؤلتييهييم 
اأنهم يف هذه املرحلة يرغبون بالطاع 

على كل ما يهتم بتخ�س�سهم وطريقة 
درا�ستهم ب�سكل اأ�سرع من خال من�سة 
تييخيي�ييسيي�ييس عييير تطبيق  لييكييل  خييا�ييسيية 

»وات�س اأب«. 

676 متدربة في األسبوع األول
لبرنـامج الجامعة الصحي والتثقيفي ببارق

والتوعوية  والتدريبية  التثقيفية  فعالياتها  تقدمي  اجلامعة  وا�سلت 
وال�سحية يف حمافظة بارق من خال الن�سخة ال�سابعة من برناجمها 
تنظمه عمادة  الذي   ) الطالبات  )�سطر  والتوعوي  والتثقيفي  ال�سحي 
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، حيث نفذت خال الأ�سبوع الأول من 
اأكييرث 676  ا�ستفاد منها  تدريبية متنوعة،  دورات   9 اأكييرث من  الرنامج 

متدربة.  
للمدربة  ال�سيراين  الأميين  يف  توعوية  دورات  الرنامج   وت�سمن 
وفوائده  الرقمي  بالتحول  التعريف  ت�سمنت  طيفور،  ال�سر  د.اأميييرية 
التي  التهديدات  واأهييم  وعنا�سره،  املعلومات  اأميين  واأهمية  ومعوقاته، 
اأمن  والفرق بنب  التقنية،  وو�سائل احلماية  املعلومات،  اأمن  تطراأ على 
املعلومات والأمن ال�سيراين، والتعريف باجلرائم ال�سيرانية والدوافع 
لرتكابها، وا�ستهدفت الطالبات واملعلمات، بالإ�سافة اإلى دورة يف »وقفات 
اآيييات يف  الييقييراآن الكرمي« ت�سمنت وقفات لغوية مع  اآيييات يف  لغوية مع 
كلية  يف  وال�سرف  النحو  يف  امل�ساعد  الأ�ييسييتيياذ  قدمتها  الييكييرمي  الييقييراآن 

العلوم والآداب مبحايل د. �سمية عكا�سة. 
اأ.نالة  اآلية القبول للمدربتن قدمتها  كما ت�سمنت الدورات دورة 
اجلامعي  للعام  القبول  اآلية  ب�سرح  اهتمت  ح�سن،  واأ.اأحيييام  الأ�سمري 
للبوابة  واليييدخيييول  والت�سجيل  الييقييبييول  اآلييييية  وتييو�ييسيييييح   ،1441 الييقييادم 
الثانوية،  املرحلة  وا�ستهدفت  الر�سيح،  مراحل  واإي�ساح  الإلكرونية، 
امل�ساعد  الوحدات احلكومية لاأ�ستاذ  الداخلية يف  املراجعة  واأخييرى يف 

بكلية املجتمع مبحايل ع�سري د. اآدم حممد اأحمد عمر، ت�سمنت التعريف 
يف  الداخلية  املراجعة  لوحدات  املوحدة  والائحة  الداخلية،  باملراجعة 

الأجهزة احلكومية واملوؤ�س�سات العامة يف اململكة.
الداخلية  باملراجعة  املييتييدربيين  تعريف  اإليييى  اليييدورة  هييذه  وهييدفييت 
ومبادئها  معايريها،  اأهييدافييهييا،  مهامها،  اإليييييهييا،  واحليياجيية  )مفهومها 
املييوحييدة  بالائحة  املييتييدربيين  وتعريف  التنظيمي(،  ال�سلوك  وقييواعييد 
العامة  واملوؤ�س�سات  احلكومية  الأجهزة  يف  الداخلية  املراجعة  لوحدات 
يف اململكة العربية ال�سعودية، وا�ستهدفت املوظفات بالوحدات والأجهزة 

احلكومية واملوؤ�س�سات العامة
كما اأقيمت دورة »خمرجات التعلم«للمدربة د. جناة اأني�س، ا�ستملت 
على تعريف خمرجات التعليم وكيفية تعزيز جودة املخرجات التعليمية 
للرامج اجلامعية، وحتقيقها معايري العتماد الأكادميي، والتاأكد من 
ماءمتها ل�سوق العمل و�سرورة و�سع املوؤ�سرات الازمة، وقيا�س نواجت 

التعلم، وا�ستهدفت املعلمات. 
العاقات  يف  متخ�س�سة  اأخيييرى  دورات  بتقدمي  الرنامج  واهييتييم 
املييطيياوع،  وفييياء  د.  للمدربة  الثقة  بيينيياء  دورة  اأهمها  وميين  الجتماعية، 
الثقة،  عن  اخلاطئة  والت�سورات  النف�س،  يف  بالثقة  التعريف  ت�سمنت 
ال�سلوك  بن  والفرق  النف�س،  يف  الثقة  انعدام  واأ�سباب  الزائفة،  والثقة 
النف�س،  يف  الثقة  بناء  على  للم�ساعدة  وخطوات  الييواثييق،  وغييري  الواثق 
اأهم طرق غر�س  النف�س، ومعرفة  الثقة يف  اأهمية  اإلى تو�سيح  وهدفت 

الثقة، ومعرفة كيفية التغلب على املواقف التي تهز الثقة.
الييقييراآن وال�سنة«  الييزوجيين يف �ييسييوء  اأقيييييمييت »دورة حييقييوق  كييذلييك 
الواجبات واحلقوق  اأو�سحت خالها  الب�ساري، والتي  للمدربة د. وفاء 
الواجبة على الزوجن لبع�سهما والواردة يف القراآن وال�سنة، ودورة فن 
التعامل مع الآخرين يف �سوء القراآن وال�سنة للمدربة د. كوثر عبداهلل، 

والتي ا�ستهدفت �سيدات وطالبات املجتمع.
واأ�سكال  التنمر  عن  دورة  اأحمد  حممد  خالدة  د.  املدربة  وقدمت   
اأو للجماعة، واأق�سامه واأ�سبابه وكيفية  الإ�ساءة والإيذاء املوجهة للفرد 
الت�سدي له واآثاره ال�سلبية وعاجه الذي ينطلق من الربية اأول ثم 

املوؤ�س�سات التعليمية، وا�ستهدف املر�سدات واملعلمات.

محاضرات متنوعة في برنامج الجامعة الصحي والتوعوي ببارق
ساره القحطاني

نييييفييييذت اجلييييامييييعيييية مميييثيييلييية بيييعيييميييادة 
امل�ستمر  والييتييعييليييييم  املييجييتييمييع  خييدميية 
عيييييددا مييين امليييحيييا�يييسيييرات واليييييييدورات 
التدريبية املتنوعة يف الأ�سبوع الثاين 
ميييين فيييعييياليييييييات اليييرنييياميييج اليي�ييسييحييي 
ببارق،  ال�سابع  والتوعوي  والتثقيفي 
متدربا   195 ميين  اأكيييرث  منها  ا�ستفاد 

ومتدربة. 
الييرامييج  دورات  وت�سمنت هييذه 
الييي�يييسيييييييراين  الأميييييييييين  تييييوعييييوييييية يف 
لييلييمييدربيية اليييدكيييتيييورة اأمييييييرية اليي�ييسيير 
بالتحول  التعريف  ت�سمنت  طيفور، 
واأهمية  ومعوقاته،  وفوائده  الرقمي 
اأمييييين املييعييلييومييات وعييينيييا�يييسيييره، واأهييييم 
الييتييهييديييدات الييتييي تيييطيييراأ عييلييى اأمييين 
التقنية،  وو�سائل احلماية  املعلومات، 
اأميين املعلومات والأميين  والييفييرق بيينب 
اليي�ييسيييييراين، والييتييعييريييف بيياجلييرائييم 
اليي�ييسيييييرانييييية والييييدوافييييع لرتييكييابييهييا، 
وا�ييسييتييهييدفييت الييطييالييبييات واملييعييلييمييات، 
اأخييرى  تدريبية  دورة  اإلييى  بالإ�سافة 
لاإنرنت«  الآميين  »ال�ستخدام  حول 
لييلييدكييتييور حمييمييد اأبيييكييير، ا�ييسييتييهييدفييت 
موظفي الدوائر احلكومية، وتناولت 
الييتييعييريييف بييياجليييرائيييم املييعييلييوميياتييييية، 
واليييفيييريو�يييسيييات والييييرامييييج اخلييبيييييثيية، 

وبرامج احلماية.
وطرح املدرب خال الدورة عددا 
ميين اليينيي�ييسييائييح الييعيياميية لييلييوقيياييية من 
الإنييرنييت،  على  والحييتيييييال  الن�سب 
امل�ستفيد  اإليييى جعل  الييييدورة  وهييدفييت 
على دراية جيدة مبخاطر الإنرنت، 
وتعريفه  نف�سه  حماية  من  ومتكينه 

باأحدث برامج احلماية. 
كيييميييا ا�يييسيييتيييميييل الييييرنييييامييييج عييلييى 
بعنوان  وتوعوية،  تثقيفية  حما�سرة 
امليينييزلييييية لكبار  اليي�ييسييحييييية  »اليييرعيييايييية 
اليي�ييسيين« لييلييدكييتييور ميينييتييهييي اإبييراهيييييم، 
اجلهاز  مب�ساكل  التعريف  ت�سمنت 

التنف�سي واله�سمي، وم�ساكل اجلهاز 
اجلهاز  وم�ساكل  والع�سلي،  العظمي 
احليي�ييسييي،  اجلييهيياز  اليييبيييويل،  وم�ساكل 

وم�ساكل اجللد.
وهيييدفيييت هييييذه امليييحيييا�يييسيييرة اإليييى 
تييعييريييف الييدار�ييسيين بييالييتييغييريات التي 
اأعييي�يييسييياء ج�سمه  يف  لييلييميي�ييسيين  حتييييدث 
ومعرفة  الييعييميير،  زييييادة  مييع  املختلفة 
امليييي�ييييسيييياكييييل اليييعييي�يييسيييويييية والييي�يييسيييحييييييية 
والنف�سية املرتبة على هذه التغريات 
وفييييقييييا لأجيييييهيييييزة اجلييي�يييسيييم املييخييتييلييفيية 
واحليوية لدى امل�سن، بالإ�سافة لإملام 
املنا�سبة  والعناية  باملعاجلات  الدار�س 

حلل  تلك امل�سكات. 
بعنوان  دورة  الرنامج  قدم  كما 
»تيير�ييسيييييد ال�ييسييتييهيياك مييطييلييب ديني 
ووطييينيييي« لييلييمييدربيية �ييسييميير ميينيي�ييسييور، 
ا�يييسيييتيييهيييدفيييت املييييعييييلييييمييييات، وتيييطيييرقيييت 
لر�سيد  الإ�يييسيييام  بيينييظييرة  للتعريف 
ال�ييييسييييتييييهيييياك، وجميييييييييالت تيير�ييسيييييد 
ال�ييييسييييتييييهيييياك، وفييييييوائييييييده وطييييرقييييه، 
وكيييييفييييية نيي�ييسيير ثييقييافيية اليير�ييسيييييد يف 
املجتمع ودور كل من و�سائل الإعام 
واملييوؤ�ييسيي�ييسييات الييربييوييية والأ�ييييسييييرة يف 

تعزيز ثقافة تر�سيد ال�ستهاك.
وهييدفييت اليييييدورة اإلييييى الييتييعييرف 
عييلييى مييفييهييوم تيير�ييسيييييد ال�ييسييتييهيياك، 
وبيييييان اأهييمييييية تيير�ييسيييييد ال�ييسييتييهيياك 
وحتيييييييييدييييييييييد جمييييييييييييييالت تيييير�ييييسيييييييييد 
ال�ييسييتييهيياك، بييالإ�ييسييافيية اإلييييى دورة 
تييدريييبييييية يف  »مييييهييييارات الييطييبيياعيية 
الدكتورة  قدمتها  املن�سوجات«  على 
�سيدات  وا�ستهدفت  �سماحة،  وفييياء 
باأنواع  التعريف  وت�سمنت  املجتمع، 
واأ�سكالها  املن�سوجات  على  الطباعة 

وكيفية اإتقانها.
هيييييييذا و�ييييسيييييييييوا�ييييسييييل الييييرنييييامييييج 
املتنوعة  وفعالياته  خدماته  تقدمي 
ملييحييافييظيية بييييييارق والييييقييييرى واملييييراكييييز 
التابعة واملجاورة لها حتى الثاين من 

جمادى الآخرة للعام احلايل.
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كليات البنات

عميدة »أحد رفيدة« تجتمع بالطالبات
نورة القحطاني

اهلل  عبد  �سلمى  الييدكييتييورة  رفيييييدة  بيياأحييد  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  اجتمعت 
الطالبات  لجتماع  الييثيياين  اللقاء  خييال  ميين  وذلييك  الكلية،  بطالبات  الغرابي 
واخلريجات  الطالبات  عن  مو�سوعات  عييدة  طييرح  خاله  مت  والييذي  بالعميدة، 

وال�ستماع اإلى ا�ستف�ساراتهن ومناق�ستهن.
الييثيياين، ومتابعة  الييدرا�ييسييي  وتيينيياول الجييتييميياع و�ييسييع اخلييريييجييات للف�سل 
امل�ستوى الدرا�سي، ومقرح النظام املوحد لاختبارات الف�سلية للف�سل الدرا�سي 
الثاين، واملقررات الدرا�سية املقرحة  للف�سل ال�سيفي )املتعرثات، اخلريجات(.

ذلك،  عن  ر�ساهن  وقيا�س  الطالبات،  مع  املو�سوعات  كافة  مناق�سة  ومتت 
للطالبات  منفعتها  وحتقيق  جناحها  تواجه  التي  التحديات  معاجله  وكيفيه 

جميعا واخلريجات خا�سة.
باأهمية رفع  وحثت العميدة الطالبات على الجتهاد كما قامت بتوعيتهن 
امل�ستوى التعليمي والو�سول لأعلى مراتب العلم امل�سرفة، ودعت الطالبات اإلى 
اللقاء  واختتم  بالكلية.  املخت�سة  الإدارات  مع  م�ساكل  وجود  حال  يف  مراجعتها 

ب�سكر العميدة للطالبات على ح�سورهن وحر�سهن على النقا�س.

فعالية رياضية ترفيهية بمجتمع أبها
أمينة المدني

اأقام نادي التعاون  بكلية املجتمع للبنات باأبها بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون 
والرفيه«،  الريا�سة  »عامل  بعنوان  فعالية  موؤخرا،  الطالبات  ل�سوؤون  الطاب 
يف ال�ساحة الداخلية للكلية. وت�سمنت الفعالية �سل�سلة من الألعاب الرفيهية 
الهوائية  والييكييرة  الييطييائييرة  والييكييرة  الييقييدم  وكييرة  ال�سهام  رمييي  مثل  والريا�سية 
وم�سابقة الدراجات. وحظيت الفعالية على ا�ستح�سان الطالبات وتفاعلهن، ويف 

اخلتام مت تقدمي اجلوائز للفائزات بامل�سابقة.

علوم وآداب محايل تشارك
في البرنامج الصحي ببارق

كريمة سالم

�ييييسيييياركييييت كيييلييييييية اليييعيييليييوم 
اجلييامييعيية  بييفييرع  والآداب 
)حمييييييايييييييل(  تيييييهيييييامييييية  يف 
اليي�ييسييحييي  الييييرنييييامييييج  يف 
اليييييتيييييوعيييييوي اليييتيييثيييقيييييييفيييي 
حميييافيييظييية  يف  اليييي�ييييسييييابييييع 
دورة  اأقيييييمييت  بيييارق، حيث 
تدريبة بعنوان »خمرجات 
الأ�ستاذة  قدمتها  التعلم« 
املييي�يييسييياعيييدة بييقيي�ييسييم الييلييغيية 
الدكتورة  بالكلية  العربية 
جناة اأني�س عبد الرحمن، 
وا�ستفادت منها 17 معلمة 

من مدار�س بارق. 
جودة  وتعزيز  التعلم  خمرجات  اأهمية  على  التعرف  اإلييى  اليييدورة  وهدفت 
املخرجات التعليمية للمقررات والرامج اجلامعية، والتعرف على �سبل حتقيقها 
ملعايري العتماد الأكادميي، كما متحورت الأهداف الفرعية للدورة حول مناق�سة 
املفاهيم املرتبطة مبخرجات التعلم، وبيان جمالت التعلم وفقا لاإطار الوطني 

للموؤهات، وحتديد موؤ�سرات الأداء ملخرجات التعلم. كما اأقيمت دورة  بعنوان 
امل�ساركة  واملاب�س  الن�سيج  اأ�ستاذة  قدمتها  املن�سوجات«  على  الطباعة  »مهارات 
ببارق،  التحفيظ  نييادي احلي مبجمع  وذلييك يف  �سماحة،  وفيياء حممد  الدكتورة 

وا�ستهدفت ن�ساء املجتمع.
اأ�ساليب  ا�ستعر�ست  كما  الطباعة،  فن  عن  تاريخية  ملحة  املدربة  وقدمت 
الطباعة املتنوعة وطرق الطباعة بال�ستن�سل والأ�ساليب التكرارية يف الت�سميم 
امل�ستخدمة  والأدوات  واملتممة،  واملحايدة  والثانوية  الأ�سا�سية  والألييوان  الفني، 
توزيع  يف  والتنا�سب  والن�سبة  التييزان  حيث  من  الطباعة،  وفنيات  الطباعة،  يف 

الوحدة الزخرفية.
وتنفيذ قطع  املن�سوجات  اأنيييواع  طباعة  على  التعرف  اإلييى  الييدورة  وهدفت 
الفنية  الأ�س�س  مراعاة  باأهمية  والتعريف  ال�ستن�سل  طباعة  باأ�سلوب  ماب�س 

واجلمالية يف تن�سيق الألوان وتوزيع الوحدات الزخرفية. 

»المجتمع« تستضيف مقيمات
دار الرعاية االجتماعية

أمينة المدني
الطاب  �ييسييوؤون  عييمييادة  وكيياليية  مييع  بالتعاون  باأبها  للبنات  املجتمع  كلية  اأقييامييت 
مقيمات  خالها  ا�ست�سافت  اأحبابنا«  »كبارنا  بعنوان  فعالية  الطالبات  ل�سوؤون 
دار الرعاية الجتماعية للم�سنن، وتخلل الرنامج عدة فقرات من بينها فقرة 
الييزواج  عييادات  امل�سنات عن  الطالبات مع  فيها  »جل�سة حكاوي« حتيياورت  بعنوان 
والطعام والأعياد يف املا�سي، كما تخلل الفعالية فقرة للم�سابقات كما مت توزيع 

اجلوائز على احلا�سرات.
كما قامت عميدة الكلية الدكتورة منرية اأبو حمامة بتوجيه دعوة ملن�سوبات 
دار الرعاية الجتماعية حل�سور فعالية حفل اجلنادرية واملعر�س امل�ساحب لها 
هيئة  اأع�ساء  من  وعييدد  ووكيلتها  العميدة  اإ�ييسييراف  حتت  الكلية  تنظمها  والتي 

التدري�س واملوظفات والطالبات.

..وتنظم فعالية عن الجنادرية
أمينة المدني

بالتعاون  باأبها  للبنات  املجتمع  بكلية  املجتمع  التعاون وجلنة خدمة  نادي  نظم 
عن  تراثية  فعالية  موؤخرا،  الطالبات  ل�سوؤون  الطاب  �سوؤون  عمادة  وكالة  مع 

اجلنادرية، يف �ساحة الكلية بح�سور عميدة الكلية ووكيلتيها ومن�سوبات الكلية.
من  ال�سرحاين  دمي  الطفلة  قدمتها  الوطن،  عن  ق�سة  الفعالية   وتخلل 
البتدائية الأولى لتحفيظ القراآن، كما تخلل الفعالية عر�س فيديو عن الراث، 
الأدوات  من  العديد  و�سم  بافتتاحه،  الكلية  عميدة  قامت  م�ساحبا،  ومعر�سا 
ال�سعبية ور�سومات للطالبات و�سور من  الراثية والألعاب القدمية والأكييات 

ت�سويرهن لبع�س القرى يف منطقة ع�سري.

»أحد رفيدة« تنظم ملتقى
عن الذكرى الرابعة لبيعة
خادم الحرمين الشريفين

نورة القحطاني
املجتمع  خييدميية  وحيييدة  يف  ممثلة  رفيييييدة  بيياأحييد  والآداب  العلوم  كلية  اأقييامييت 
»الذكرى  بعنوان  ملتقى  مييوؤخييرا،  رفيدة  اأحييد  حمافظة  اإميييارة  مع  بالتعاون 
بناء« وذلك  ال�سرفن.. جتديد ولء وم�سرية  لبيعة خادم احلرمن  الرابعة 

مب�سرح الكلية.

الييرابييعيية خليييادم احلييرميين  اإلييييى  جتييديييد ذكيييرى البيعة  وهيييدف امللتقى 
الولء  تعزيز قيم  اإلى  ال�سعودية، كما هدف  العربية  للملكة  ال�سرفن قائدا 

والنتماء بن القيادة احلكيمة وال�سعب الواعي.
وابيييتيييداأ بييرنييامييج امللتقى بيياليي�ييسييام املييلييكييي ثييم اآيييييات ميين الييذكيير احلكيم،                                                                                                  
الغرابي، ونيابة عن  �سلمى عبد اهلل  الدكتورة  الكلية  األقت عميدة  بعد ذلك 
اجلهات  العميدة  كرمت  ثم  باحل�سور،  ترحيبية  كلمة  رفيدة،  اأحد  حمافظ 
التاريخية  امل�سرية  عن  فيلم  عر�س  مت  ذلك  بعد  امللتقى،  تفعيل  يف  امل�ساركة 

للقيادات الوطنية باململكة العربية ال�سعودية.
عمل  ورقة  باأبها  العلوم  كلية  من  ال�سعيدي  حليمة  الدكتورة  األقت  كما 
بعنون »البيعة يف الإ�سام بن النظرية والتطبيق«، بعد ذلك قدمت الأ�ستاذة 
بعنوان  عمل  ورقة  رفيدة  باأحد  الرابعة  املتو�سطة  قائدة  القحطاين  فاطمة 
»مكانة اململكة خال الأربع �سنوات املا�سية«،  ثم األقت الدكتورة فاطمة علي 
اآل احلارث من مكتب تعليم خمي�س م�سيط ورقة عمل بعنوان »روؤية 2030.. 
طموح واإجنازات تنموية«، كما �ساركت البتدائية الثانية باأحد رفيدة بق�سيدة 

�سعرية واأوبريت بعنوان »ع�سقي ال�سعودية«.
عمل  ورقيية  الغرابي،   �سلمى   الدكتورة  الكلية  عميدة  األقت  ذلييك  عقب 
بعنوان »نحو تنمية م�ستدامة للمملكة العربية ال�سعودية التحديات الراهنة«، 
ثييم قييدمييت كييل ميين الأ�ييسييتيياذة فييوزييية الييغييامييدي، والأ�ييسييتيياذة مييرمي �سعيد من 
الثانوية الأولى بخمي�س م�سيط ورقة عمل بعنوان »اإجنازات اململكة العربية 

ال�سعودية لتحقيق روؤية 2030«.

العلوم الطبية بمحايل تحتضن فعالية 
»مستقبلي مشرق بمهنتي«

فاطمة األسمري
اإدارة التعليم يف حمايل وكلية العلوم الطبية  �سمن ال�سراكة املجتمعية بن 
التطبيقية بفرع اجلامعة يف تهامة، نظمت متو�سطة وثانوية خمي�س مطري 
من  طالبة   25 بح�سور  مبهنتي«  م�سرق  »م�ستقبلي  بعنوان  فعالية  للبنات 
اإ�سراف  حتت  بالكلية  التدريب  بقاعة  وذلييك  والثانوية  املتو�سطة  مرحلتي 
ياأتي ذلك  �سمن الأ�سبوع املكثف  الكلية الأ�ستاذة �ساحلة الأحمري،  عميدة 

لرنامج الإر�ساد التعليمي واملهني. 
وطالبات،  مر�سدات  من  املدر�سة  مبن�سوبات  بالرحيب  الرنامج  وبييداأ 
والعمل  واأق�سامها  الكلية  عن  تعريفية  كلمة  بالكلية  الق�سم  رئي�سة  وقدمت 
الأكادميي، و�سرحا مف�سا عن كيفية الدخول على موقع العمادة للت�سجيل، 
وو�سفنها  التمري�س  مبهنة  تعريفا  بالكلية  التمري�س  معيدات  قدمت  كما 
من  الطالبة  تواجه  التي  وال�سعوبات  العقبات  وعن  اإن�سانية.  وظيفة  باأنها 
للو�سل  عليها  التغلب  وكيفية  المتياز  فييرة  نهاية  وحتى  الييدرا�ييسيية  بييداييية 

لهدفها.
والييثييانييوييية  املتو�سطة  املييرحييلييتيين  ميين  الييطييالييبييات  ا�ستعر�ست  ذليييك  بييعييد 
حتدثن  كما  والتطريز،  الر�سم  ومنها  بها  يتميزن  التي  واملييواهييب  املييهييارات 
ال�سعودية 2030«، حيث  »روؤييية  �ستتواكب مع  والتي  العلمية  عن طموحاتهن 
املييحيياميياة والييقييانييون والييطييب. ويف ختام الييرنييامييج جتولت  يطمحن لييدرا�ييسيية 

الطالبات على املعامل والقاعات الدرا�سية بالكلية. 

دورة عن تطوير المهارات الشخصية 
بكليـة األعمال

عبير القحطاني
اأقام نادي الريادة بكلية الأعمال بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون 
الطالبات دورة بعنوان »قيا�س املهارات ال�سخ�سية وتطويرها« قدمتها الدكتورة 

لبنى اأحمد مو�سى احل�سني، وا�ستفاد منها 85 طالبة و 6 من من�سوبات الكلية. 
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تقرير

اإلدارة العامة لطالب المنح.. 
1130 طالبا دوليا يمثلون 45 جنسية

وبرامج أكاديمية متنوعة
عبدالعزيز رديف

لل�سوؤون  خالد  امللك  جامعة  وكيل  اأكييد 
الدكتور  الأ�ستاذ  والأكادميية  التعليمية 
الوكالة،  اأن  دعجم،  بن  حممد  بن  �سعد 
املنح،  لطاب  العامة  الإدارة  يف  ممثلة 
العام  الف�سل احلييايل من  ت�ستعد خال 
اأكرث  ل�ستقبال   ،1440/1439 اجلامعي 
ميين 200 طييالييب ميين 14 دولييية خمتلفة؛ 
ليييييزيييد بيييذليييك جميييميييوع عييييدد الييطيياب 
طالبا   1130 على  اجلامعة  يف  الدولين 

دوليا ميثلون 45 جن�سية عاملية.
وكيييالييية  اأن  دعيييجيييم  ابييييين  واأو�يييييسيييييح 
اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 
ت�سعى من خال الإدارة العامة لطاب 
امليينييح لييتييوفييري فيير�ييس وا�ييسييعيية ميين املنح 
الدرا�سية للطاب والطالبات املتميزين 
واملييتييميييييزات ميين خمييتييلييف دول الييعييامل؛ 
وذلك من اأجل حتقيق ر�سالتها املتمثلة 
يف ا�ييسييتييقييطيياب املييتييميييييزييين والأكيييييفييييياء، 
والثقافية  العلمية  الييرعيياييية  وتييقييدمي 
تقدمي  اإلييى  اإ�سافة  لهم،  والجتماعية 
اأفيي�ييسييل اليييراميييج اليينييوعييييية الأ�ييسييا�ييسييييية 
وامليي�ييسييانييدة لييهييم، وذليييك ميين اأجيييل تعزيز 
النحو  على  مهاراتهم،  وبناء  قدراتهم، 
ال�سخ�سية،  الييفييائييدة  لهم  يحقق  اليييذي 
ومييييّكييين بييلييدانييهييم مييين ال�يييسيييتيييفيييادة من 
ليييييكييونييوا مييوؤهييليين تاأهيا  اإمييكييانيياتييهييم؛ 
يف   2030 اململكة  لييروؤييية  حتقيًقا  كاما، 
وا�ستقطابهم،  الدولين  الييطيياب  دعييم 
وجتييي�يييسيييييييدا ليييعيييميييق امليييميييليييكييية الييعييربييييية 

ال�سعودية العربي والإ�سامي.
اإلييى اأن اجلامعة  واأ�ييسييار ابيين دعجم 
ميييين 931 طييالييبييا  اأكيييييييرث  تييي�يييسيييم حييياليييييييا 
وطييياليييبييية، مييين 31 جيينيي�ييسييييية عييياملييييييية، يف 
ت�سمل  التي  العلمية  الييدرجييات  خمتلف 
واملاج�ستري،  والبكالوريو�س،  الييدبييلييوم، 

والدكتوراه.
الإدارة  اأن  اإلييييى  دعييجييم  بييين  ولييفييت 
الييعيياميية لييطيياب امليينييح بيياجلييامييعيية تتيح 
منحها الدرا�سية للطاب الدولين من 
بلغ عدد  وخييارجييهييا، حيث  اململكة  داخييل 
طاب املنح الداخلين حاليا 830 طالبا 
اإلى  م�سريا   ،101 واخلارجين  وطالبة، 
يف  املنح  برامج  من  امل�ستفيدات  عييدد  اأن 
ال�سطر الن�سائي بلغ 582، و349 يف �سطر 

الطاب.
الييعييام على  امل�سرف  اأكييد  ميين جهته 
الييدكييتييور  امليينييح  لييطيياب  الييعيياميية  الإدارة 
�سعيد ال�سهراين اأن اجلامعة من خال 
تعليمية  بيئة  توفري  على  تعمل  روؤيتها 
بحثية متميزة اإقليميا وعامليا، وحتقيقا 
نقل  اإليييى  ال�سعي  يف  املتمثلة  لر�سالتها 
املعرفة وتطوير التعلم والبحث العلمي 
وفيييييق امليييعييياييييري الييييدولييييييييية، مبييييا ييي�ييسييميين 
باململكة  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز جهود 

العربية ال�سعودية.
واأ�ييييسييييار اليي�ييسييهييراين اإليييييى اأنيييييه من 
بيييياب حييير�يييس ميييعيييايل ميييديييير اجلييامييعيية 
الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بيين رجيييياء اهلل 
يف  اجلييامييعيية  دور  تفعيل  عييلييى  ال�سلمي 

للتوجيهات  تنفيذا  املنح  طيياب  خدمة 
باملنح  لاهتمام  الرامية  والتنظيمات 
الييدرا�ييسييييية لييغييري اليي�ييسييعييودييين ورعيياييية 
طابها والتوا�سل معهم بعد تخرجهم 
وعييودتييهييم لييبييلييدانييهييم، فييقييد مت اإنيي�ييسيياء 
جامعة  يف  املنح  لطاب  العامة  الإدارة 
امليييليييك خييياليييد، لييتيي�ييسييهييم يف خيييدمييية هييذه 

ال�سريحة الكرمية �سفراء لبلدانهم اإلى 
و�سيعودون،  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
يف  للمملكة  �سفراء  ليكونوا  اهلل،  بييياإذن 

بلدانهم املختلفة.
ولفت اإلى اأن كافة من�سوبي الإدارة 
العامة لطاب املنح حري�سون بتوجيه 
ودعيييم مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية و�ييسييعييادة 

التعليمية  لييليي�ييسييوؤون  اجلييامييعيية  وكيييييييل 
والأكادميية على ت�سهيل كافة اإجراءات 
طيييياب املييينيييح، وتييذليييييل اليي�ييسييعيياب لهم 
لييييينييهييلييوا مييين مييعيين اليييعيييليييم، ويييرتييقييوا 

املعايل يف املعرفة والإبداع.
يتعلق باخلدمات والرامج  وفيما 
املييي�يييسيييانيييدة الييييتييييي ييييحيييظيييى بيييهيييا طييياب 

وطييياليييبيييات املييينيييح يف اجلييياميييعييية، اأو�يييسيييح 
لطاب  الييعيياميية  الإدارة  اأن  اليي�ييسييهييراين 
امليينييح تييقييدم الييعييديييد ميين الييرامييج غري 
الأكييييادميييييييييية، وميييين اأبييييرزهييييا الييييييدورات 
اليييتيييدرييييبييييييية الييتييخيي�ييسيي�ييسييييية واليييعيييامييية 
لطاب  الييعيياميية  الإدارة  تقدمها  الييتييي 
اأكييفيياء،  امليينييح لهم عيير اختيار مييدربيين 

الييطيياب  عييلييى  اليييييدورات  تييلييك  وتق�سيم 
لييتييعييم اليييفيييائيييدة اجلييميييييع، اإ�يييسيييافييية اإليييى 
فعالية ا�ستقبال طاب املنح امل�ستجدين 
ليييليييرحيييييييب بيييهيييم يف بيييليييدهيييم الييييثيييياين، 
ال�سعودية  العربية  باململكة  وتعريفهم 
الرامج  من  العديد  كذلك  واجلامعة، 
اللقاءات  مثل  والجتماعية  الثقافية 
لييعييدد ميين الأعيييييان  واليييزييييارات العلمية 

داخل اجلامعة وخارجها.
 ومييييييييين ذليييييييييك اأيييييي�يييييسيييييا بييييرنييييامييييج 
»غييييرا�ييييس« الييييذي يييعيينييى بييتييكييرمي طيياب 
الكليات  املييتييفييوقيين، ميين خمييتييلييف  امليينييح 
على  لتحفيزهم  �سنويا،  والتخ�س�سات 

بذل املزيد من اجلد واملثابرة.
 كما تعمل اإدارة املنح على التعاون 
مييع عييمييادة �ييسييوؤون الييطيياب والقائمن 
عييلييى نيييادي امليينييح، والييييذي بييييدوره يقدم 
عييييييييددا مييييين الييييييرامييييييج واليييفيييعييياليييييييات 
والريا�سية،  والجتماعية،  الثقافية، 
والييرفيييييهييييية، وييييراأ�يييس الييينيييادي اأحيييد 
ذلييك على حتقيق  ليعمل  املنح؛  طيياب 
بالنادي  امللتحقن  ورغبات  احتياجات 
مبييي�يييسييياعيييدة ومييي�يييسييياركييية بييقييييية نيييييوادي 

اجلامعة مبختلف جمالتها. 
املنح  اإدارة  اأن  اليي�ييسييهييراين  واأ�ييسيياف 
الهامة  الرامج  من  عدد  تقدمي  تعتزم 
اأنف�سهم  امليينييح  عييلييى طييياب  تييعييود  الييتييي 
الييذي  النخبة  بييرنييامييج  مييثييل  بييالييفييائييدة، 
يييقييدم لييعييدد ميين طيياب امليينييح اخلارجية 
يف مييرحييليية اليييدرا�يييسيييات الييعييليييييا، والييييذي 
واملعارف  املهارات  من  عدد  على  يحتوي 
الييييتييييي تييي�يييسيييهيييم يف تيييطيييويييير �ييسييخيي�ييسييييية 
العام  طيلة  الرنامج  وي�ستمر  الطالب، 
اجلييياميييعيييي، وذليييييك بييالييتييعيياون ميييع اأحيييد 
اإلى  اإ�سافة  باململكة،  التدريبية  املييراكييز 
الدرا�سات  اإيفاد عدد من طاب مرحلة 
العليا للم�ساركة يف املوؤمترات، والندوات 
العلمية، داخل اململكة وخارجها، وكذلك 
اإقيياميية حييفييل تيييراث اليي�ييسييعييوب اليييذي يعد 
خمتلف  ميين  لييلييطيياب،  �سعبيا  كييرنييفييال 
اإبييراز ثقافة  اجلن�سيات، وذلييك من اأجييل 
ال�سعوب، وتراثها املختلف، من اأجل دعم 
طلبة املنح معنويا، وال�ستفادة من تبادل 

تلك الثقافات.
يذكر اأن الإدارة العامة لطاب املنح 
اأبييرزهييا  اأهيييداف  اإلييى حتقيق عييدة  ت�سعى 
اإليييى الييعييامل من  تبليغ ر�ييسيياليية الإ�ييسييام 
الو�سطية والعتدال،  ن�سر ثقافة  خال 
ت�سعى  وكييذلييك  الييعييربييييية،  اللغة  وتعليم 
فاعلن  متخ�س�سن  علماء  اإعيييداد  اإلييى 
التخ�س�سات،  جميع  يف  جمتمعاتهم  يف 
علميا،  املتميزين  الطلبة  وا�ييسييتييقييطيياب 
العلمي،  البحث  واإثييراء  التنوع،  لتحقيق 
العلمية  اليييروابيييط  اإقيييامييية  اإلييييى  اإ�ييسييافيية 
التعليمية،  املييوؤ�ييسيي�ييسييات  مييع  والييثييقييافييييية 
واليييهيييييييئيييات وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات الإ�يييسيييامييييييية 
خلدمة  وتوثيقها  الييعييامل،  يف  والعلمية 
الإن�سانية، وتعزيز الت�سامن بن اململكة 
ودول العامل، وتعريف الطاب يف اململكة 
مبا ت�سهده من نه�سة علمية واقت�سادية 

و�سيا�سية واجتماعية و�سحية.

�سورتان اأر�سيفيتان من احتفالت الإدارة العامة لطاب املنح
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طالبنا

مركز دراسة الطالبات
صرح إداري تجهل وجوده 95% من الطالبات

ريم  الفيفي

يييعييد مييركيييييز درا�يييسييية الييطييالييبييات الييواقييع 
بطريق  للطالبات  الأكييادميييي  باملجمع 
نييواة جييديييدة يف جامعة  امللك عبد اهلل، 
املييلييك خييالييد، فتحت لييه اأبييييواب اليينييور يف 
املييا�ييسييي، وبيييييداأ ن�ساطه  الييفيي�ييسييل  نييهيياييية 
اليييفيييعيييليييي يف هييييييذا اليييفييي�يييسيييل مبيي�ييسييانييدة 
جميييميييوعييية ميييتيييميييييييزة ميييين الأ�ييييسييييتيييياذات 
اإدارة  امليييجيييال حتيييت  هيييذا  اليينيي�ييسييطييات يف 
امل�سرفة عليه الدكتورة �سامية احلكمي.

»اآفاق« اأجرت ا�ستبيانا حول معرفة 
لتك�سف  بيياملييركييز،  واملييوظييفييات  الطالبات 
النتائج اأن 95٪ مل ي�سمعن به اأو بدوره؛ 
ولأهييمييييية هييذا املييركييز ومييا يييقييوم بييه من 

جهود ن�سلط  ال�سوء عليه.

نشأة المركز
اأن�سئ املركز رغبة من اجلامعة يف توفري 
ب�سطر  متميزة   وخدمية  تعليمية  بيئة 
اأهييداف  لتحقيق  منها؛  �سعيا  الطالبات 
ملعايري  وفييقييا  ال�سراتيجية  اجلييامييعيية 
العتماد  وهيئات  التعليم  تقومي  هيئة 
العاملية، ويف ظل تعاليم وقيم  واملعايري 
واأنظمة  ولييوائييح  الإ�ييسييامييييية  ال�سريعة 

وزارة التعليم.

أهدافه
البيئة  وحت�سن  اإدارة  اإلى  املركز  ي�سعى 
الييتييعييليييييمييييية والإدارييييييييية وتييطييوييير ورفيييع 
م�ستوى اأداء الكوادر الب�سرية على جميع 
امل�ستويات بالتدريب واملمار�سة الفعلية،  
واأييي�ييسييا تييطييوييير اآلييييية الييعييمييل مبنهجية 
الإدارات  يف  املييتييميييييز  الأداء  وجيييييييودة 
خدمية  اإنييي�يييسييياءات  واإييييجييياد  الت�سغيلية 
مييتيينييوعيية تييلييبييي احييتييييياجييات الييطييالييبييات 

وتتوافق مع روؤية اململكة2030.
كيييميييا ييي�ييسييعييى اإلييييييى تيييعيييزييييز �يييسيييورة 
الداخلي  للمجتمع  الإيجابية  اجلامعة 
واخليييارجيييي وتييقييدمي خييدميية جمتمعية 
متميزة لتنمية املراأة واملجتمع يف املركز 

اجلامعي لدرا�سات الطالبات.

نقلة نوعية
ك�سفت امليي�ييسييرفيية عييلييى املييركييز الييدكييتييورة 
�سامية  احلكمي، اأن اإن�ساء مركز درا�سة 
للجامعة  نييوعييييية  نقلة  يييعييد  الييطييالييبييات 
وواجهة حديثه  الأخييرية  الفرة  خال 
اجلامعات  �سمن  التنظيمية  لييياإدارات 
امليييتيييطيييورة اليييتيييي تييياأميييل بييخييلييق مييعييارف 

جديدة تلبي متطلبات الع�سر.

دور المركز
في المجمع األكاديمي

يييقييوم املييركييز بيييدور املييتييابييعيية والإ�يييسيييراف 
الييكييامييل عييلييى امليييهيييام الإداريييييييية واملييالييييية 
يتعلق  ما  وكل  الت�سغيلية  اأو  واخلدمية 
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املجمع  التعليمية واخلدمية يف  بالبيئة 
مراكز  )ال�ستثمار،  ومنها:  الأكييادميييي 
واملكتبات  الييعيياميية  واملييكييتييبييات  الت�سوير 
اخلدمية،  العيادات الطبية، احل�سانات، 
اليييرو�يييسيييات(، كييمييا اأن هيينيياك اخلييدمييات 
ال�سبكة  التعليمية )التعلم الإلكروين، 
التلفزيونية، املعامل، املخترات، �سيانة 

املرافق التعليمية(.
�ييسييوؤون الطالبات  اإليييى  بييالإ�ييسييافيية   
)ميييي�ييييسيييياكييييل الييييطييييالييييبييييات واليييييييزائيييييييرات 
خييييييارج اليييقييياعييية اليييدرا�يييسييييييية وامليييعييياميييل 
بدور  اأي�ساً  املركز  ويقوم  واملخترات(، 
امليدانية،  واجليييولت  وال�سامة  الأمييين 
دور  يتولى  كما  وال�سيانة.  والت�سغيل 
اليييدرا�يييسيييات والإحييي�يييسيييائيييييييات اليييتيييي لها 
عاقة مبهام املركز، والتدريب وخدمة 
املجتمع، بالإ�سافة اإلى تقنية املعلومات، 
العامة  واليينييقييل واحليييركييية، والييعيياقييات 

والإعام.

العالقات العامة
وحيييول اليييرابيييط بيين الييعيياقييات العامة 
وامليييركيييز كيي�ييسييفييت احلييكييمييي اأنيييهيييا تييدخييل 
�ييسييميين امليييجيييالت الييتييي يييتييابييع وييي�ييسييرف 
وي�سعى  الطالبات،  درا�ييسيية  مركز  عليها 
ميييين خييياليييهيييا اإلييييييى تيييقيييدمي اخليييدميييات 
جلميع كليات املجمع الأكادميي، موؤكدة 
نقل  دور  متييثييل  الييعيياميية  اليييعييياقيييات  اأن 
امل�ستفيدين  ورغييبييات  واأفييكييار  متطلبات 
لييييياإدارة ميين اأجييييل درا�ييسييتييهييا والييوقييوف 
عليها وتلبيتها، كما تهدف اإلى التعريف 
بخدمات اجلامعة وخططها وبراجمها 
واأنيي�ييسييطييتييهييا واإجنييييازاتييييهييييا واأنييظييمييتييهييا 
ولييوائييحييهييا واأهيييدافيييهيييا، والييتييعييرف على 
العام وردود فعله جتاه  الييراأي  اجتاهات 
وتقدمي  وم�سوؤولياتها  اجلامعة  جهود 
الييتييو�ييسيييييات امليينييا�ييسييبيية لييهييا، لفييتيية اإليييى 
جيدة  عاقات  لبناء  ت�سعى  بذلك  اأنها 
واإيييجييابييييية مييع و�ييسييائييل الإعييييام لإبيييراز 

واقعي  ب�سكل  ور�سالتها  اجلامعة  �سورة 
واإيجابي واإي�سال ر�سالتها اإلى املجتمع.

العوائق
وحيييييول اليييعيييوائيييق اليييتيييي تيييواجيييه امليييركيييز، 
الزدواجييييية  الييعييوائييق  بع�س  اأن  ك�سفت 
الإداريييييية،  وامليييهيييام  املييرجييعيييييات  تكمن يف 
ممييا يييرتييب عليه ازدواجييييييية يف اتييخيياذ 
اليييقيييرارات وتييياأثيييريه عييلييى �ييسييري الييعييمييل، 
وعيييدم تييوفيير دعييم مييايل حلييل م�سكات 
الييبيييييئيية اخليييدمييييييية امليييقيييدمييية مليينيي�ييسييوبييات 
تيييوجيييد  اجلييييياميييييعييييية؛ وذليييييييييك لأنيييييييييه ل 
اإ�ييسييافيية  لييلييمييركييز،  تنفيذية  �ييسيياحيييييات 
اإليييييى عييييدم كييفيياييية املييينييي�يييسييياآت الييطييابييييية 
امل�ستمرة  وحاجتها  للطالبات  بالن�سبة 
لييليي�ييسيييييانيية الييييدورييييية، و�ييسييعييف الييكييفيياءة 
التدريبية للكادر الب�سري من الإدارين 
والإدارييييييييييييييات، وعييييييدم وجييييييود �يييسيييراكيييات 
املقدمة  اخلييدمييات  جمييال  يف  جمتمعية 

للم�ستفيدين يف �سطر الطالبات.

رؤية المركز
اأكييدت  للمركز  امل�ستقبلية  الييروؤييية  وعيين 
احلييكييمييي اأن ميييا يييتييطييلييع ليييه امليييركيييز هو 
اإحييداث نقلة نوعية كبرية يف اخلدمات 
الييطييالييبييات  ل�سطر  املييقييدميية  التعليمية 
املوجودة  احل�سانات  وجتويد  كتطوير 
م�ستوى  عييلييى  ح�سانة  واإنيي�ييسيياء  حيياليييييا، 
امليييجيييميييع الأكييييييادميييييييي كييخييطيية لحيييقييية، 
اإ�ييسييافيية اإلييييى اإنيي�ييسيياء مييوقييع اإليييكيييروين 
ب�سطر  اجلامعي  النقل  م�سروع  لإدارة 
واإدارات  جهات  مع  بالتعاون  الطالبات 
اأخرى، وجتهيز املباين التعليمية  بكافة 
اخلدمات الهامة امل�ساندة لتكون مركزا 
تعليميا وتربويا وبحثيا متميزا؛ يخدم 
وتطوير  املرغوبة،  بال�سورة  الطالبات 
البيئة التنظيمية والإدارية بحيث تكون 
حميييفيييزة وجييياذبييية ليييارتيييقييياء مبيي�ييسييتييوى 

التح�سيل الأكادميي.

سؤال األسبوع

ال

نعم

هل سمعتي
من قبل عن مركز 

دراسات الطالبات
أو عن نشاطاته؟
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د. سامية الحكمي:
المركز واجهة 
حديثة إلدارات 

الجامعات المتطورة

سارة الربيعي

يعتر العقل الباطن حمرك العمل الذي يتحكم باأفعالنا واأقوالنا بن�سبة عالية 
التي حترك  القوة  »اإن  النف�س الأمريكي ويليام جيم�س  جدا، حيث يقول عامل 
العامل كامنة يف عقلك الباطن«،  لذلك هو يت�سم بذكاء مطلق وحكمة ل حدود 
لها، واأي �سيء تطبعه يف عقلك الباطن فاإنه �سيبذل جهودا جبارة لتحقيق هذا 
النطباع يف الواقع العملي �سواء كان هذا النطباع الذي تبنيته اإيجابيا اأو �سلبيا.
با�ستمرار  نعتهم  وهو  اأطفالهم،  بحق  فادحا  خطاأ  املربن  بع�س  ويرتكب 
وقت الغ�سب ومن دون مبالة منهم ببع�س من هذه الكلمات ال�سلبية املوؤثرة، 
اأنييت فا�سل؛ وميين ثم تلت�سق يف عقل  اأنييت �سعيف،  اأنييت ك�سول،  اأنييت غبي،  مثل 
التي  ال�سلبية  الكلمات  الباطني، ويبداأ الطفل يتقم�س دور جميع تلك  الطفل 

ُتقال له ويرى اأنه بالفعل هكذا.
اأيا من  اأو  ويييزداد الأمر �سوءا، وهو يف احلقيقة لي�س بالغبي ول بالفا�سل 
اإمنا هو تاأثريها واأثرها القوي على عقله الباطني، مما جعلته  تلك الكلمات؛ 
له  وداعمة  اإيجابية حمفزة  بكلمات  ا�ستبدلناها  لو  اأنييه  نف�سه هكذا، غري  يرى 
مثل: اأنت ذكي، اأنت ن�سيط، اأنت قوي، اأنت ناجح؛ حينها �ستاأتي بالتاأثري الرائع 

يف نف�س الطفل وكذلك يف طريقة روؤيته لنف�سه.
 وذلك اأي�سا ل يقت�سر على اأطفالنا فقط اإمنا اأي�سا ينطبق على حديثنا 
عن اأنف�سنا، فحن نقول لأنف�سنا باأننا اأذكياء ناجحن قادرين اأو اأي من الكلمات 
الإيجابية، فاأنها �ستقع يف عقلنا الباطني ونبداأ ننفذ ذلك بالفعل. يجب علينا 
اأن نحر�س على انتقاء الكلمات املحفزة الإيجابية الرائعة، ونبتعد قدر الأمكان 

عن الكلمات ال�سلبية املحبطة لنا.
�سوؤال  الباطن؟..  العقل  على  ال�سلبية  الكلمات  تاأثري  خطورة  مييدى  فما 

طرحته »اآفاق« على عدد من الطاب والطالبات.

أفكار إيجابية
بينت الطالبة بق�سم اللغات والرجمة عبري ال�سهراين، اأن العقل الباطن اأقوى 
جذري  لتغيري  حمتاجا  كنت  لو  اأ�سح  مبعنى   ٪80 بن�سبة  اخلارجي  العقل  من 
بحياتك لاأف�سل والأح�سن، ابداأ من الآن، بناء الأفكار الإيجابية وتنميتها ل 

اإراديا يجعلك مت�سي يف طريقها.
مثال: اأحمد طالب جامعي وهمه الوحيد التخرج، حيث زرع بنف�سه فكرة 
اأنه �سيتخرج، ول اإراديييا اأ�سبح يجتهد ويذاكر ويتعب على نف�سه حتى حقق ما 
يدور يف باله، ومثال اآخر، اأحمد، طالب جامعي اآخر، وهمه الوحيد هو التخرج، 
ي�ساعدونه ول  الذين حوله ل  اأن كل  الوقت يرى  �سلبيته تدمره وطييوال  لكن 
ي�سجعونه، ومبنظوره فالنجاح �سعب جدا، ول ي�ستطيع الو�سول له، وقد تفاجاأ 
يف نهاية ال�سنة الدرا�سية، باأنه مل ينجح ومل يحقق ما �سعى له ب�سبب تفكريه 

ال�سلبي واأرادته ال�سعيفة.
اإن كان يف بالك هدف فاإن اأول خطوة لتحقيقه يكون عر الأفكار الإيجابية 

وتنمية عقلك الباطن بالإيجابيات.

تأثير الكلمة السيئة
اأن للعقل  اأكدت الطالبة بق�سم ريا�س الأطفال مرام ال�سهراين،  من جانبها 
الفرد وقدرته  دورا قويا وفعال، وبدرجة كبرية جدا على �سخ�سية  الباطن 

على التعامل مع نف�سه وحياته وم�ستقبله وقراراته وعاقته بالنا�س، م�سرية 
يف ذات الوقت اإلى اأن له دورا يف اتزان ال�سخ�سية نف�سيا وع�سبيا وفكريا.

بنف�سه  الثقة  كامل  ويف  نف�سيا  متزنا  ال�سخ�س  يكون  »عندما  وقييالييت 
اأكر من تاأثري الكلمة احل�سنة بكثري،  اأي كلمة �سيئة، قد توؤثر فيه  وي�سمع 
وت�سكل  اأكيير  تاأثريها  يكون  قد  داخليا  متزن  غري  ال�سخ�س  كييان  لو  فكيف 

خطرا عليه«.

الشعور بالعجز
الكلمات  تكرار  اأن  اأمرية اخلثعمي،  الفيزياء  بق�سم  الطالبة  بدورها اعترت 
اإلييى ردة فعل غري مر�سية  ويييوؤدي ذلك  الباطني،  العقل  يوؤثر على  ال�سلبية 
ال�سلبية  الكلمات  يييييرددون  الييذييين  الأ�ييسييخييا�ييس  اأن  اإليييى  لفييتيية  اأنف�سنا،  جتيياه 
وقوتهم  جراأتهم  يف  اأقييل  وي�سبحون  منهم  وعييي  بييدون  بكلماتهم  يقتنعون 
اإليه  الو�سول  يتمنون  ومييا  يريدونه  ما  اجتيياه  بالعجز  وي�سعرون  الداخلية 
وتفكريهم دائما باأن م�سريهم عدم النجاح وبذلك فاأن العقل يتقبل كلماتهم 

واأفكارهم ال�سلبية واأنهم ل ميكنهم النجاح ول فعل �سيء.

مشاعر هدامة
اأما الطالبة بق�سم اجلغرافيا تهاين القحطاين، فاعترت اأن التفكري بطريقة 
اخلييارج وتظهر  اإلييى  بعد ذلك طريقا  لها  يولد م�ساعر هدامة جتد  �سلبية؛ 

م�ساكل قلبية وتوترا وقلقا.
وقالت »نحن ن�سبب �سررا لأنف�سنا بتلك الأفكار ال�سلبية التي ن�سمرها، 
وغريتك  وخييوفييك  غ�سبك  ب�سبب  فيها  نف�سك  اآذييييت  الييتييي  امليييرات  عييدد  كييم 
ورغبتك يف النتقام، تلك هي ال�سموم التي تدخل عقلك الباطن؛ ثم اأنك مل 
تولد بهذه التوجهات ال�سلبية، ولذلك عليك اأن تغذي عقلك الباطن باأفكار 
بناءة ت�شاعدك على �لتخل�ص من �أمناط �لتفكري �ل�شلبي �لكامن د�خلك، فاإن 

املا�سي كله �سوف يزول ومل يعد هناك ما تتذكره«.

دور األسرة
الأ�سخا�س  اأن  حامد،  اآل  حممد  والت�سال  الإعييام  بق�سم  الطالب  واعتر 
الذين يرددون العبارات ال�سلبية لأنف�سهم من قبيل اأنهم ل ي�ستطيعون فعل 
اأي �سيء كونهم يفتقرون للقوة الداخلية واإن م�سريهم �سيكون الف�سل، يتقبل 
العقل الباطن داخلهم فكرة ما يقولون وينعك�س ذلك على حياتهم الدرا�سية 

والجتماعية وال�سخ�سية.
واأ�ساف »يكمن هنا دور الأ�سرة يف ت�سجيع اأبنائهم وعدم التلفظ عليهم 
ال�سلبية  العبارات  وتبديل  و�سخ�سيتهم  حياتهم  على  توؤثر  �سلبية  باألفاظ 
التي توؤثر على العقل الباطن بالعبارات الإيجابية التي ت�سنع لنا الأ�سخا�س 

الناجحن وال�سخ�سيات املوؤثرة يف املجتمع«.

اإليحاء بالعجز
ال�سلبية  الكلمات  اأن  ال�سهراين،  الإعييام والت�سال زايد   واعتر خريج ق�سم 
جتعل العقل الباطن ي�سور للفرد اأنه عاجز اإذا تاأثر بها وا�ستمع لها، مبينا اأنه 
ل يجب التاأثر بالكام ال�سلبي، واأن يفعل ال�سخ�س الأ�سباب ويكون متيقنا اأن 

التوفيق والرزق والنجاح �سيكون حليفه.

ما مدى خطورة
تأثير الكلمات 

السلبية على
العقل الباطن؟
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أشرف الشهراني: LyxAR يقدم للمجتمع العربي
إمكانية الكشف المبكر عن »عسر القراءة«

محمد إبراهيم 

الإكلينيكية  ال�سيدلة  خريج  ا�ستطاع 
من اجلامعة، اأ�سرف حممد ال�سهراين 
الأدوييييية  تو�سيف  جميييال  يف  بييخييرتييه 
التي  الأمرا�س  وت�سنيف  والأعييرا�ييس 
�ييسييارك بييهييا  �ييسييميين فييريييق مييكييون من 
يف  الأول  بيياملييركييز  اليييفيييوز  اأعييي�يييسييياء،   8
هيياكيياثييون البييتييكييار اليي�ييسييحييي   2018، 
مر�س  يف  امل�ساعدة  التقنيات  »م�سار 
ال�سيخوخة«، والذي اأطلقوا عليه  ا�سم 

.LyxAR » لك�سار«
اأ�سرف  بالطالب  التقت  »اآفيييياق«   
اليي�ييسييهييراين اليييذي حتيييدث عيين اأهمية 
التي  الفعاليات  هذه  مثل  امل�ساركة يف 
ت�سهم يف التطور والرقي الذي نعي�سه 

يف وطننا الغايل.
 

ح�صلت م�ؤخرا على جائزة
يف جمال التقنيات امل�صاعدة 

يف مر�ض ال�صيخ�خة. حدثنا 
باخت�صار عن هذا املجال؟

التقنية  تييطييوييير  يييهييتييم يف  هييو جميييال 
التي تقدم امل�ساعدة لذوي الحتياجات 
اخلا�سة وكبار ال�سن بحيث يح�سلون 
عيييليييى اأفييي�يييسيييل املييي�يييسيييتيييوييييات ميييين حيييييث 
مهامهم  ق�ساء  يف  وال�سهولة  اجلييودة 

اليومية. 
املجال  هذا  حتت  املندرج  امل�سروع 
اأطييلييقيينييا عليه  عيين تطبيق  عييبييارة  هييو 
ا�سم »ليك�سار« LyxAR وهو عبارة عن 
تطبيق �سامل الأول من نوعه لفح�س 
الذين  الأ�سخا�س  وتطوير  وتييدريييب 
القراءة«  ع�سر  »متازمة  من  يعانون 
عليها  والتغلب  لكت�سافها   Dyslexia
اإلييى  الطفولة  �سن  ميين  ابييتييداًء  مبكًرا 

خمتلف مراحل العمر.
والتطبيق ياأتي على �سيغة لعبة 
خالها  وميين  والكبار  ال�سغار  جتييذب 
اأُ�س�س  على  بناء  ال�سخ�س  فح�س  يتم 
وجييود  احتمالية  ن�سبة  ُتييظييهيير  طبية 
متازمة ع�سر القراءة  لدى امل�ستخدم 
من عدمه، ويف حال وجود ن�سبة عالية 
من خطر متازمة ع�سر القراءة؛ فاإن 
التطبيق يوفر للم�ستخدم عدة مراكز 
ليييعييياج مييتييازميية ع�سر  مييتييخيي�ييسيي�ييسيية 
القراءة واإمكانية التوا�سل املبا�سر مع 
هييذه  عييياج  يف  املتخ�س�سن  الطييبيياء 
العديد  التطبيق  يوفر  كما  امل�سكلة، 
التغلب  على  ت�ساعد  التي  الأفكار  من 

وحل متازمة ع�سر القراءة.
 

ما ه� الأمر الذي دعاك
لتنفيذ هذا امل�صروع؟ 

يييوجييد ن�سبة عييالييييية ميين الأ�ييسييخييا�ييس 
الييييذييييين ييييعيييانيييون ميييين ميي�ييسييكييليية عيي�ييسيير 
القراءة التي بدورها تكون عائقا اأمام 
والتعليمية،  العملية  حياته  يف  الفرد 

ابتداء من املراحل التعليمية املبكرة.
اأن كل  اليييدرا�يييسيييات  اأثييبييتييت  فييقييد 
ن�سبة  هنالك  تييكييون  اأ�سخا�س  ع�سرة 
�سخ�س  وجيييود  احتمالية  ميين  عييالييييية 
مييينيييهيييم يييييعيييياين مييييين هييييييذه امليي�ييسييكييليية. 
الكثري  اأن  هييو  اأهمية  الأكيييرث  والأمييير 
م�سكلة  يجهل  الييعييربييي  جمتمعنا  يف 

مواهب طالبية

ع�سر القراءة التي قد ت�سيب الأجيال 
القادمة وتوؤثر على تعليمهم وحياتهم 

ب�سكل عام.

ما ال�صع�بات التي واجهتك
اأثناء تنفيذ امل�صروع؟ 

كييييان هيينييالييك ثييياثييية اأيييييييام اأقيييييييم فيها 
هييياكييياثيييون البيييتيييكيييار اليي�ييسييحييي، والأمييييير 
خال  املبدئية  الييفييكييرة  تنفيذ  يتطلب 
تييلييك الييثيياثيية اأيييييييام، حيييييث ا�ييسييطييررنييا 
كييفييريييق عييمييل يف ليييييكيي�ييسييار اإليييييى الييقيييييام 
مبيييجيييهيييود جيييبيييار خيييييال تيييليييك اليييفيييرة 

لإي�سال الفكرة بال�سكل املطلوب. 

ماهي الفائدة العملية
املرج�ة من هذا امل�صروع

للمجتمع والأفراد؟
يييييقييييدم ليييييييكييي�يييسيييار لييلييمييجييتييمييع اليييعيييربيييي 
املييبييكيير لآفيية  الك�سف  اإمييكييانييييية  واأفييييييراده 
طرق  ايجاد  على  ويعمل  الييقييراءة  ع�سر 
لييعيياجييهييا وتيييطيييويييير الأفييييييييييراد، بييحيييييث 

ميكنهم موا�سلة تعليمهم ب�سكل طبيعي 
ويجعلهم اأكرث اإنتاجية مل�ستقبل واعد.  

ف�زكم جاء مب�صاركة
األف م�صارك كيف حققتم ذلك؟

اأول جاء الفوز بف�سل من اهلل بالرغم 
ميييين اأنيييييييه كيييييان هييينييياليييك اليييعيييدييييد ميين 
امل�ساريع امل�ساركة والواعدة والتي تدل 
ميتلكها  متميزة   عقليات  وجييود  على 
بها،  نفخر  والتي  احلبيب  بلدنا  اأبناء 
الأول  املييركييز  حتقيق  ا�ستطعنا  ولكننا 
اأع�ساء  جميع  بتكاتف  املييجييال  هييذا  يف 
ليك�سار  م�سروع  فكرة  ومتثيل  الفريق 
الهاكاثون  يف  املطلوبة  املييعييايييري  حتييت 

ب�سكل فعال. 

كيف تقيم امل�صاركة
يف مثل هذه الفعاليات؟

كييانييت جتييربيية فييريييدة ورائييعيية ومفيدة، 
حيييييث كييانييت الييتييجييربيية الأولييييى يل على 
امل�ستوى ال�سخ�سي. مثل هذه امل�ساركات 

تيي�ييسيياعييد عيييليييى اكيييتييي�يييسييياب اليييعيييدييييد ميين 
والتفكري  العمل  اأهمها،  ولعل  املهارات 

كفريق واحد. 

حدثنا عن دور اجلامعة
ممثال بكلية ال�صيدلة يف ذلك؟ 

اجلامعة  ملن�سوبي  والعرفان  ال�سكر  كل 
ممييثييليية يف ميييدييييرهيييا ميييعيييايل اليييدكيييتيييور 
اليي�ييسييلييمييي، وعميد  بييين رجيييياء اهلل  فييالييح 
عبدالرحمن  الييدكييتييور  ال�سيدلة  كلية 
اليي�ييسيييييعييري، اليييذيييين اأبييييييدوا اهييتييمييامييهييم 
يف امليي�ييسيياركيية، وتييوفييري مييا يييلييزم لإجنييياح 

م�ساركتنا  بال�سكل الفعال.  

يف نهاية احل�ار ماذا تق�ل؟ 
هييذه  مييثييل  للم�ساركة يف  اجلييميييييع  اأدعييييو 
والأفكار  املواهب  تييرز  التي  الفعاليات 
التي ميتلكها الفرد ومتكنه من تطوير 
العديد من املهارات، كل ال�سكر ل�سحيفة 
اآفاق لهتمامكم بهذا احلدث ولأتاحتها 

هذه الفر�سة.
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حنان البشري

»البيييتيييعييياث رحيييلييية فيييييهييا حليييظيييات قييا�ييسييييية 
ومييييواقييييف تيي�ييسييتييدعييي حيييريتيييك ودميييوعيييك 
اأن  فاإياك  الثمن،  اأنه جزء من  اإل  اأحيانا، 
لي�س  فالنجاح  برحلتك.  وا�ستمتع  تقف، 
الييو�ييسييول، واإمنييييا رحييليية كييامييليية واإجنييييازات 

وعطاءات يف كل تلك الأيام«.
يف  املتخ�س�س  املييبييتييعييث  يييقييول  هييكييذا 
علوم احلا�سب الدكتور علي يا�سر القرين،  
بعزم  البتعاث  طريق  �سلكوا  الذين  اأحييد 
وقييييوة وحييمييا�ييس طييمييعييا يف احليي�ييسييول على 
الييعييلييم والييثييقييافيية واخليييييييرة، ليييييعييود اإليييى 
للبدء  واحلما�س  بالنجاح  حمما  الوطن 
بييخييدميية اليييوطييين. »اآفيييييياق« تييوا�ييسييلييت معه 

للحديث  اأكرث عن جتربته يف البتعاث.

رحلة االبتعاث
يقول القرين »ابتداأت من مدينة الرياح 
بتك�سا�س  مييرورا  اللغة  لدرا�سة  �سيكاغو 
لدرا�سة املاج�ستري، ثم انتهى بنا املطاف 
لدرا�سة  بريطانيا  العجوز يف  القارة  اإلى 
الييييدكييييتييييوراه«. وييي�ييسيييييف »حيير�ييسييت على 
الييتيينييويييع يف املييييدن والييييييدول بيييل وتييغيييييري 
القارة ككل؛ لك�سب جتربتن خمتلفتن 
وال�سعوب واخلرات،  الثقافات  متاما يف 
وحيييتيييى يف منييييط الييييدرا�ييييسيييية والييتييعييليييييم، 
ي�سقل  املتقدمة  باملجتمعات  فالحتكاك 
ميييهيييارات اليي�ييسييخيي�ييس ويييياأخيييذه اإلييييى حيث 

اأنتهى الآخرون«.
 

بين أمريكا وبريطانيا
وحييييول جتييربيية الييتيينييوع يف املييييدن والييييدول 
خيييال البييتييعيياث قيييال »اعييتييرهييا فر�سة 
هييي  يل  جتييييربيييية  اأول  كييييانييييت  اإذ  ذهيييبييييييية 
فذلك  �لأمريكي؛  �ملجتمع  يف  �لن��خ��ر�ط 
بيييا �ييسييك يييعييطيييييك جتيييربييية ثيييريييية لييدوليية 
العامل يف كثري من جمييالت احلياة  تقود 
الييتييميييييز يف  اأدوات  كييل  ي�سع  بييلييد  والييعييلييم، 

ييييدييييك وييي�ييسييعييك وجيييهيييا ليييوجيييه اأميييييام كل 
كنت  مييا  متى  والييتييعييلييم،  للتطور  الييفيير�ييس 
كل  يييحييوي  بلد  لييذلييك،  تييام  ا�ستعداد  على 
حتى  العامل  ومت�سادات  وثقافات  �سعوب 
ال�سرعة  يع�سق  و�سعب  مييدنييه،  اأ�ييسييغيير  يف 
ب�سرعة  وتتكيف  مرنا  يجعلك  والتجدد، 

مع املتغريات«.
اإلى  انتقلت  ذلك  »بعد  قائا  واأردف 
اجلدية  يع�سق  اليييذي  ال�سعب  بريطانيا، 
لدرجة اأنه ل يكاد يبت�سم والذي يحت�سن 
اأول جامعة على وجه الأر�ييس، نظام يبني 
اعتمادك على ذاتك �سئت اأم اأبيت وحتقيق 
ال�سغوطات  �سدة  من  م�ستحيا  تييراه  ما 
ومعها الإجناز،  وحتما �ستتعلم اأهم مهارة 

للنجاح وهي اإدارة الوقت بفعالية عالية«.

عطاء وتطوع
قييال:  البييتييعيياث  ن�ساطاته يف  اأهيييم  وحيييول 
�سفية  الييا  الأن�سطة  اأع�سق  اهلل  »بف�سل 
واملييي�يييسييياركيييات الييتييطييوعييييية مييينيييذ املييرحييليية 
الييثييانييوييية وكيينييت رئييييي�ييسييا ليينييادي احلييا�ييسييب 
ولكن  البكالوريو�س،  منذ  بالكلية  الآيل 
البتعاث  كانت يف رحلة  الأكيير  امل�ساركات 
»دي  ال�سعودي بجامعة  النادي  ابتداء من 
اليي�ييسييعييودي يف  والييينيييادي  �سيكاغو  بيييول« يف 
جلمعية  موؤ�س�سا  ع�سوا  وكيينييت  تك�سا�س، 
انتقلت  ثييم  اأمييريييكييا،  الطابية يف  »اأبييعيياد« 
للنادي ال�سعودي يف مان�س�سر واجلمعيات 
اليييطيييابييييييية، وكييييانييييت خييييري ميييعييين يل يف 
الغربة  �سعور  وطم�س  العلمي  التح�سيل 
ال�سخ�سية  التوازن يف حياتي  بل وحتقيق 

وبناء الذات«.
واأ�ساف »بف�سل اهلل تخرجت بامتياز 
وح�سلت  اأمريكا،  من  ال�سرف  مرتبة  مع 
على مكافاأة التميز العلمي ولوحة ال�سرف 
يف الدكتوراه بريطانيا، لذلك فن�سيحتي 
للتطوع،  وقييتييا  يخ�س�س  اأن  مبتعث  لكل 
فلذة العطاء تفوق الأخذ. والعطاء واحة 

لإزالة كل ال�سغوطات«.

عام استثنائي
مميييييزا  عييياميييا  كييييان   2018 عييييام  اأن  وكيي�ييسييف 
اإذ حييقييق خييياليييه عيييييددا من  وا�ييسييتييثيينييائيييييا، 
ن�سرت  اليييعيييام  هيييذا  وقييييال »يف  اليينييجيياحييات، 
لعلوم  اأكيير منظمة عاملية  ورقيية علمية يف 
احليييا�يييسيييب والييهيينييد�ييسيية وراجييييعييييت ورقييتيين 
عييلييميييييتيين بيينييفيي�ييس امليينييظييميية، كييمييا  �ييسيياركييت 
كمتحدث ر�سمي يف املوؤمتر العاملي ال�سنوي 
لييعييلييوم احلييو�ييسييبيية، وحيي�ييسييلييت عييلييى مييكييافيياأة 
ال�سرف  ولوحة  العلمي  للتح�سيل  التميز 
الدكتوراه،  ملرحلة  الثقافية  امللحقية  من 
كما تطوعت يف  �سبع جهات )تنظيم اأ�سبوع 
العلمية  اجلييمييعييييية  بييليييييفييربييول،  الييبيياحييثيين 
بامللحقية ال�سعودية الثقافية بلندن، ع�سو 
ع�سو  �ستيج،  �ييسييعييودي  مييبييادرة  يف  موؤ�س�س 
اليينييادي  التغيري،  البييتييعيياث رحييليية  ميي�ييسييروع 
مبتعثون  جمموعة  مبان�س�سر،  ال�سعودي 
يف بريطانيا الإعامية، واجلمعية العلمية 

بجامعة مان�س�سر(.
كيييميييا حيي�ييسييلييت عيييليييى رخييي�يييسييية مييييدرب 
معتمد، وعلى كور�س يف اأمن املعلومات من 
الييوحييدات  قيييييادة  ودورة  اأكيي�ييسييفييورد،  جامعة 

الأكادميية من جامعة برمنجهام.
 

رد الجميل للوطن
واعتر اأن البتعاث فر�سة �سانحة للتغيري 
الإيجابي، موؤكدا اأن اأكر اإجناز قد يحققه 
اأن يقدم نف�سه كم�سروع ويبني  املبتعث هو 
يف  ت�سهم  فيياعييليية  نيياجييحيية  ك�سخ�سية  ذاتيييه 
للوطن  اجلييميييييل  وييييرد  والييعييطيياء  التنمية 
املعطاء وحلكومتنا الداعمة التي ل تتوانى 

يف بذل ما يحقق طموحاتنا وجناحاتنا.
وقال »النجاح احلقيقي ل يكمن فقط 
يف ال�سهادة الدرا�سية بل يف اإ�سافة �سهادات 
اأخيييرى ومييهييارات متنوعة وخيييرات حتدث 

التغيري الإيجابي وتقود عجلة العطاء«.
واأ�ساف »تذكر دائما اأن املبتعث �سفري 
لوطن  ح�سنة  �ييسييورة  فلتكن  اخييتيييييار  دون 

اأ�سداك كل �سيء«.

د. علي ياسر القرني:
االحتكاك بالمجتمعات المتقدمة

يصقل مهارات المبتعث

هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
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إدارات

أساتذة

مسجل كلية العلوم اإلنسانية د. إبراهيم خالد:

بعض اإلعالم رسم صورة مشوهة
عن مختصي اللغة العربية

موسى محمد آل شاهر

كلية  م�سجل  اإبراهيم خالد  الدكتور  واجه 
الييعييديييد من  باجلامعة  الإنيي�ييسييانييييية  الييعييلييوم 
العلمية،  حياته  يف  والييعييقييبييات  ال�سعوبات 
بييالييعييزم واملييثييابييرة، �ساعيا  اأنيييه جتيياوزهييا  اإل 
اإلى حتقيق اأمنيته باأن يرى غر�سه قد اآتى 
اأكله، واأن يرى طابه وقد اأ�سبحوا زماء 
ال�سوء  لي�سلط  بييه  الييتييقييت  »اآفييييياق«  مييهيينيية. 
وال�سعوبات  العلمية  م�سريته  على  اأكيييرث 

التي واجهها. 

حدثنا عن بدايتك العلمية؟ 
تبداأ  العلمية  للحياة  البداية احلقيقية  اإن 
من حيث انتهى الباحث، وقد مثلت املرحلة 
اجلييامييعييييية يل مييرحييليية انييطيياق اإليييى اآفييياق 
املييعييرفيية والييبييحييث الييعييلييمييي، �ييسيياعييدين على 
والطيييياع، وح�سويل  الييقييراءة  ذلييك حبي 
الأولييييى  الييفييرقيية  الأول يف  الييرتيييييب  عييلييى 
املييراحييل  يف  فالطالب  ثييم  وميين  اجلامعية، 
يكون  املييرحييليية  لتلك  اليي�ييسييابييقيية  التعليمية 

العلمية  الدرا�سات  فييروع  لكل  مييدرك  غري 
اجلامعية، لذا قد ي�سل طريقه حن يلبي 
رغبة اأ�سرية اأو جمتمعيًة، وهذا ما اأو�سكت 
اأن اأقع فيه لول لطف اهلل، الذي اختار يل، 

فكان يف درا�ستي اللغة العربية اخلري كله.

ماهي �صهاداتك العلمية
التي ح�صلت عليها؟

ح�سلت  حتى  التعليم  مييراحييل  يف  تييدرجييت 
اللغة  يف  )البكالوريو�س(  اللي�سان�س  على 
واآدابها  ال�سرقية  واللغات  واآدابييهييا  العربية 
الإ�ييسييكيينييدرييية،  جييامييعيية  الآداب  كييلييييية  مييين 
العربية  الييلييغيية   ق�سم  يف  معيدا  عينت  ثييم 
واآدابها واللغات ال�سرقية واآدابها، ثم اأكملت 
م�سريتي العلمية حتى ح�سلت على درجتي 
العربية  اللغة  يف  والييدكييتييوراه  املاج�ستري 
والييييدرا�ييييسييييات اليي�ييسييرقييييية مييين قيي�ييسييم الييلييغيية 
واآدابها  ال�سرقية  واللغات  واآدابييهييا  العربية 

قبل اإن�ساء ق�سم اللغات ال�سرقية واآدابها.

واأهم اإجنازاتك؟
اآتييى  قييد  روؤيييتييي غر�سي  الإجنيييياز احلقيقي 
اأكله، ف�سعادتي احلقيقية تكتمل، واإجنازي 
اأرى طييابييي قد  يييتييحييقييق حييييينييمييا  الييكييبييري 
والدر�س،  البحث  دربييي يف  زميياء  اأ�سبحوا 
تلك  وو�سالهم،  مبحبتهم  عيناي  فتكتحل 
هيييي الييثييمييرة الييتييي اأرجيييوهيييا ميييع كيييل قيياعيية 
در�س اأطرقها، وكل جيل اأهبه حمبتي قبل 

خا�سة فكري.

�صع�بات واجهتك
يف م�صريتك العلمية؟

يف  واجهتني  التي  ال�سعوبات  اأجييل  من  اإن 
م�سريتي العلمية كانت بعد التحاقي معيدا 
ال�سرقية  واللغات  العربية،  اللغة  ق�سم  يف 
اأحيط علما  اأن  اإذ كان لزاما علي  واآدابييهييا؛ 
خطت  التي  الآداب  واأتييرجييم  اللغات،  بتلك 
بييهييا، واأقيييارنيييهيييا بييالييعييربييييية: تيياقيييييا واأخييييذا 

وتاأثريا وتاأثرا.
ثم اإن العقبة الكوؤود، التي جتاوزتها، 
العربية  املجتمعات  يف  البع�س  نظرة  كانت 
اإذ ر�سم بع�س الإعام  نحو معلم العربية، 
يتخ�س�س  عمن  �سلبية  �سورة  اأذهانهم  يف 
�سخ�س  فهو  وتدري�سها،  العربية  درا�سة  يف 
الطباع،  متكلف  كامه،  يف  متقعر  معقد، 
املييرا�ييس، ول يخفى على كل ذي لب  �سعب 
الت�سويهات  تييلييك  ميي�ييسييدر  لعربيته  حمييب 

التي لوثت اأذهان عامة النا�س.

وماذا عن اأهدافك الأكادميية؟ 
الأدب  تدري�سي  ميين  الأ�ييسييمييى  الييهييدف  لعل 
املييييقييييارن، احليييفييياظ عييلييى الييهييوييية الييعييربييييية 
وغيير�ييس النييتييميياء وتييعييزيييزه ليييدي طييابييي، 
وبيان ما ميتاز به الل�سان العربي عن تلك 
وتدري�سها  بدرا�ستها  اأكييلييف  الييتييي  الأليي�ييسيين 
تييخيي�ييسيي�ييسييي يف الأدب  لييطييابييي مييين واقييييع 

املقارن.

كلمة اأخرية ؟
ختاما، ل اأجد ما اأمتثل به يف حث طابي 
على العلم والتعلم اإل قول النبي، �سلى اهلل 
وغييريه  الييرمييذي  رواه  فيما  و�ييسييلييم،  عليه 
ملعونة،  الدنيا  اإن  »األ  الألييبيياين  وح�سنه 
ملعون ما فيها اإل ذكر اهلل تعالى وما واله، 

وعاملا ومتعلما«.

مديرة اإلدارة بكلية العلوم
عبير العثرباني: على الطالبات

أن يدركن بيئة الجامعة 
وقوانينها النظامية

درة الحمادي

اأن جناح  العرثباين،  الأ�ستاذة عبري  العلوم  كلية  اإدارة  اأكييدت مديرة 
اإل بالإخا�س والعمل بروح الفريق الواحد  اأي �سيء عادة ل يكون 
واحت�ساب الأجر، ولفتت من خال احلوار الذي اأجرته معها "»اآفاق« 
باأن  لييدى الطالبات وعييي ومعرفة تامة  اأن يكون  اأنييه ل بد من  اإلييى 

اجلامعة مكان ر�سمي ولي�ست مكانا �سخ�سيا.

لك عدة �صالحيات تتيح لك الإدارة الكاملة
لل�ص�ؤون الإدارية واملالية بكلية العل�م..

ما اأبرز الإ�صكاليات التي قد ت�اجهك؟
اإن وجدت بع�س الإ�سكاليات فهي ل تذكر يف ظل تطوير اجلامعة   
لاأنظمة الإدارية مع العلم اأن وكالة �سوؤون املوظفات ت�سعى لتذليل 

العقبات اأثناء حتديث اأي نظام اإداري يخدم املوظف.

من خالل ارتباطك التام بعميدة الكلية هل هناك
خطط اإدارية م�صتقبلية �صتك�ن فعالة ب�صكل اأف�صل

يف م�اجهة الإ�صكاليات يف اجل�انب الإدارية؟
اأن يكون لها خطط م�ستقبلية يف  املوؤكد  العلوم من  جهة مثل كلية 
خدمة  والتعلم،  )التعليم  لتطويرها  اجلامعة  تهدف  التي  املجالت 

املجتمع، البحث العلمي( ولعلكم ترونها قريبا.

ما احلل بنظرك اإزاء خمالفة الطالبات لبع�ض الأنظمة 
الإدارية كت�ص�ير املرافق العامة والزي املخالف؟

اجلامعة  بيياأن  التامة  واملعرفة  الوعي  الطالبات  لدى  يكون  اأن  لبد 
�سليما  توجيها  وتوجيههن  �سخ�سيا،  مكانا  ولي�ست  ر�سمي  مييكييان 
با�ستخدام اجلوال بالطريقة ال�سحيحة، واأن ال�سخ�س رقيب نف�سه 

واأمن الكلية ي�سعى جاهدا للتواجد بجميع املرافق.

هل ت�اجه الإدارة عجزا يف بع�ض الك�ادر
خا�صة يف بع�ض اأيام الإجازة؟

مبا  واملييوظييفييات  الإدارة  بيين  التنظيم  يييتييم  بيييالإجيييازات  يتعلق  فيما 
يتنا�سب مع طلب املوظفة وحاجة العمل.

كيف ميكن معاجلة الأخطاء التي تقع فيها الطالبات
داخل اجلامعة ومنها التاأثر بالفكر الغربي؟

التي و�سعتها  بالقراآن« والأنظمة  بال�سلطان مال يزع  »اإن اهلل ليزع 
تكثيف  ثم  امل�سكلة،  من  جلييزء  حا  لكانت  طبقت  اإن  اجلامعة  اإدارة 
�سوؤون الطاب والكليات  الفكرية وعمادة  التوعية  اجلهود من قبل 

نف�سها وحماولة اإدخال الطالبة يف الأن�سطة والأعمال التطوعية.

اأخريا قدمي لنا بع�ض الت�جيهات الإدارية
التي جتعل من البيئة الأكادميية بيئة مثالية؟

جناح اجلامعة ل يكون اإل بفرق عمل متعاونة وقبل هذا الإخا�س 
واحت�ساب الأجر وهو �سعار املوظف.

الهدف األسمى من تدريس
األدب المقارن هو الحفاظ
على الهوية العربية
وغرس االنتماء وتعزيزه
لدي الطالب
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عبير الشهراني

مييي�يييسيييى عيييليييى دخيييييوليييييه جمييييييال الإعييييييييام 
انييتييقييل مييين �سلك  واليي�ييسييحييافيية 34 عييياميييا، 
�سغفه  ليتبع  الإعيييام  �سلك  اإليييى  التعليم 
ورغبته بال�سحافة، قدم عدة برامج اإذاعية 
منها املجلة الريا�سية واأبواب اخلري ومع 
اليي�ييسييفييراء وميي�ييسييوار احلييييياة واإطيييالييية. هو 
خمل�س  حممد  فريد  القدير  الإعييامييي 
اأحيييد رميييوز الإعيييييام الييريييا�ييسييي ميينييذ عييام 
كمحرر  الإعييياميييي  ميي�ييسييواره  بييييداأ   ،1975
يف جميييال الييريييا�ييسيية يف جييريييدة»اليينييدوة«، 
و�يييسييياهيييم يف كييتييابيية الييكييثييري مييين امليييقيييالت 

الريا�سية على م�ستوى اخلليج.
حيي�ييسييل عييلييى عييييدة جيييوائيييز واأقيييييمييت 
لييه عيييدة حمييافييل تييكييرميييييية يف عيييام 1426 
جيني�س  مييو�ييسييوعيية  دخييولييه  خلفية  عييلييى 
اأهم  ومن  الريا�سية«،  »املجلة  برناجمه 
اآنييذاك  والإعييييام  الثقافة  وزييير  مكرميه 
اإيييييياد اأميييين مييييدين، وجيييرييييدة »عيييكييياظ« و 

»اإذاعة جدة«.
»اآفاق« اأجرت معه هذا احلوار والذي 

اأباح فيه بالكثري عن جتربته يف الإعام.

حدثنا عن بداياتك
يف ال�صحافة وكيف كانت؟

بييداييياتييي، نقلت خييدميياتييي ميين ميياك  يف 
وزارة  مييياك  اإليييى  اآنيييييذاك  امليييعيييارف  وزارة 
الإعييام حلبي لاإعام وبالذات �ساحبة 
اجلالة، ال�سحافة، فلقد كنت معلما ملادة 
اإلى  اإ�سافة  الطائف  اجلغرافيا يف مدينة 
جلريدة  ريا�سيا  مندوبا  اأعمل  كنت  ذلك 
الندوة، ويف ذلك الوقت طلبت من معايل 
وزير الإعام حينها، حممد عبده مياين،  
املاج�ستري  ر�سالتي  لتح�سري  يبعثني  اأن 

والدكتوراه يف ال�سحافة.

من خالل فرتة عملك يف الإذاعة
منذ 30 عاما تقريبا، هل لحظت 

فرقا بني الإذاعة قدميا والي�م؟
الإذاعييي قدميا كان جميا وروح  العمل 
الفريق الواحد يف الإذاعة كانت موجودة 
العون  لتقدمي  ويجتهد  يييتييعيياون  والييكييل 
يعمل  �سخ�س  كل  اأ�سبح  واليييييوم  لغريه، 

لوحده افتقدنا لروح الفريق.
كيييميييا كييينيييا نيييقيييوم بييتيي�ييسييجيييييل مييعييظييم 
اليييييييراميييييييج وييييييتيييييم تييي�يييسيييليييييييميييهيييا ملييكييتييبيية 
الت�سجيات بالإذاعة قبل مرور 24 �ساعة 
 ٪95 واليوم  الإخييبييارييية،  الرامج  ماعدا 

من الرامج تبث على الهواء مبا�سرة.
الرامج، فقدميا  لإعداد  وبالن�سبة 
كييينيييا نييييواجييييه �ييسييعييوبيية يف اليييعيييثيييور عييلييى 
املييعييلييومييات ومل يييكيين يييتييوفيير الإنيييرنيييت، 
ميييع الييعييلييم اأن اليينييقييل احلييييريف ميينييه يعد 
خييطيياأ ولبيييد ميين اليينييقييل بتمعن، واليييييوم 
الو�سع خمتلف جدا، وما اأود قوله هو اأن 
بات  املعلومات  على حزمة من  احل�سول 

�سها عك�س ماكنا عليه قدميا.
اأن  تييي�يييسيييوري،  واليينييقييطيية الأهيييييم يف 
الرامج الإذاعية حتى وقت قريب، كانت 
تخاطب جميع �سرائح املجتمع،  فال�سباب 
ليييهيييم بيييراجميييهيييم وكييييبييييار الييي�يييسييين اأييي�ييسييا 
والأغيييياين  الييييراث  بييرامييج  ي�ستمتعون 

الطربية القدمية.
ميين   ٪90 بييييييات  وليييياأ�ييييسييييف  اليييييييييوم 

فقط  ال�سباب  �سريحة  تخاطب  الرامج 
وكيييييياأن املييجييتييمييع ميييثييل مييرحييليية عييمييرييية 
واحيييييييدة،  وافييتييقييدنييا الييييى تييلييك الأغيييياين 
الييطييربييييية واأ�ييسييبييحيينييا نيي�ييسييتييمييع لييكييلييمييات 
اأ�سبحت ت�ساهم  هائفة، والإذاعات اليوم 
يف تيييييدين ذائييييقيييية امليييتيييليييقييين ميييين خيييال 

تكري�س هذه الأغاين الهابطة.

مير كل مذيع بتجربة �ص�تية 
ويتجاوزها عندما يدخل جمال 

التقدمي، حدثنا عن جتربتك 
ال�ص�تية وعن رهبة امليكروف�ن؟

�ساأ�سرح ولأول مرة وعر هذا اللقاء اأين 
بتاتا، فقد  بعمل جتربة �سوتية  اأقييم  مل 
وح�شل  �ل�����ش��رط  ه��ذ�  م��ن  ��شتثنائي  مت 
ا�ييسييتييدعيييييت  عيينييدمييا   ،1984 عييييام  يف  هييييذا 
الثاين  الييرنييامييج  اإدارة  مييدييير  قبل  ميين 
عبدالرحمن  حممد  القدير  الإذاعييية  يف 
ميينييي  وطييييلييييب  اهلل،  رحييييمييييه  الييي�يييسيييعيييان، 
التفكري يف عمل برنامج ريا�سي اأ�سبوعي 
مميز قائا »لبد ال�ستفادة من خرتك 
جدة  اإذاعييية  لفتقار  الريا�سي  املجال  يف 

للرامج الريا�سية«.
وكنا حينها متواجدين يف �سنغافورة 
القدم  لييكييرة  اآ�ييسيييييا  كيياأ�ييس  نهائي  حل�سور 
له حلقة منوذجية  اأعييددت  وبعد عودتنا 
الييريييا�ييسييييية« وح�سلت  لييرنييامييج »املييجييليية 
عييلييى مييوافييقييتييه بييعييد اطييياعيييه عييليييييهييا؛ 
وطيييرحيييت عييليييييه �ييييسييييوؤال عييميين �ييسييري�ييسييح 
ليييييقييوم بييتييقييدمي اليييرنييياميييج، فيينييظيير يل 

»اأنييت من جييدك تتكلم«  قييال  م�ستغربا و 
وقلت له »نعم«، فرد قائا »�سيقدمه اأنت 
اعتذاري  وقدمت  منده�سا  كنت  طبعا«. 
وقلت  ال�سبب  عن  و�ساألني  التقدمي  عن 
اأن �سوتي غري منا�سب ومل اأجري جتربة 
�سوتية ولكنه رد باأنك ناجح ولن جتري 
اأنييا  اأقيييوم  اأن  واأ�ييسيير  ال�سوتية،  التجربة 

بتقدميه.
واأ�ساف، رحمه اهلل، »لو اأحد �ساألك 
التجربة  كيف تقدم برناجما ومل تعمل 
اليي�ييسييوتييييية قييل لييهييم راجيييعيييوا اليي�ييسييعييان«، 
حممد  ليياأ�ييسييتيياذ  احييتييفييظ  اأزال  ل  واأنيييييا 
عبدالرحمن ال�سعان، رحمه اهلل، بهذه 
الييثييقيية وهيييذا اجلييميييييل، واأمييييا بخ�سو�س 
بها وذلييك  اأ�سعر  »مييايييك«، فلم  الييي  رهييبيية 

ل�سهولة تقدمي الرامج.

�صف لنا جتربتك يف اأول
عمل اإذاعي لك بعد عملك لفرتة

خلف الك�الي�ض يف اإذاعة جدة
حمررا؟

بييييداأت اأعييمييل كييمييحييرر بييييياإدارة الأخيييبيييار يف 
اأثناء فرة العمل  اإذاعيية جدة حيث كنت 
اجلامعات  اإحيييدى  ميين  الييقييبييول  بانتظار 
وُكلفت  املاج�ستري،  لإكييمييال  الأمييريييكييييية 
بيياإعييداد وتييقييدمي بييرنييامييج يييومييي لعنوان 
على  وعند ح�سويل  الييريييا�ييسيية«،  »اأخييبييار 
املوافقة من اجلامعة مررت بظرف وفاة 
اأتراجع  جعلني  مما  اهلل،  رحمة  والييدي، 

عن فكرة ال�سفر واإكمال املاج�ستري.

إعالم

اإلعالمي فريد مخلص.. 34 عاما
من ممارسة الشغف اإلذاعي والصحفي

اأتيحت لك فر�ض كثرية ملقابلة 
�صخ�صيات ذات اأوزان ثقيلة عاملية 

خالل عملك يف براجمك..
ما اأبرز ال�صخ�صيات التي كنت

تعتز بلقائها؟
يف برناجمي »املجلة الريا�سية« اأتيحت 
يل فر�س لإجراء الكثري من املقابات 
وميين  املييا�ييسييييية،  �سنة  الع�سرين  خيييال 
الأمييري  ا�ست�سفتها  التي  ال�سخ�سيات 
الييييراحييييل فييييي�ييسييل بييين فيييهيييد، والأميييييري 
�ييسييلييطييان بييين فيييهيييد، ورئييييييي�يييس الحتيييياد 
ال�سابق د. جييواو  الييقييدم  لييكييرة  اليييدويل 
الريا�سين  اليينييجييوم  ومييين  هييافيياجن، 
الييعيياملييييين حمييمييد عييلييي كييياي وبيليه 
روؤ�ساء احتادات  اإلى  اإ�سافة  ومارادونا. 

قارية وجنوم كرة عرب.
عاما   20 »املجلة«  اأكملت  وعندما 
ودخييييلييييت ميييو�يييسيييوعييية غييييينييييي�ييس كييياأطيييول 
بيييرنييياميييج رييييا�يييسيييي اإذاعييييييييي يف اليييعيييامل، 
الأ�ستاذ  �سابقاً  جدة  عام  مدير  خريين 
اأو  املجلة  ا�ييسييتييمييرار  بيين  باخ�سري  بكر 
توقفها؛ فقررت ايقافها والعمل مبجال 
الريا�سي مثل  اآخر خمتلف عن املجال 
خاله  ميين  ا�ستقطب  جييديييد  بييرنييامييج 
ليي�ييسييرائييح املجتمع  �ييسييريييحيية  اأكييييرث مييين 
وكان هذا الرنامج هو برنامج »اأبواب« 
الكثري من  وخييال هذه الفرة تلقيت 
الييعييرو�ييس مييين قييبييل قييينيييوات فيي�ييسييائييييية، 
ولكن ب�سراحة يعز علي البعد عن بيتي 

الأول،  الإذاعة.

لقاء اأو برنامج ت�صعر اأنه كان
ال�صبب يف �صناعة ا�صمك كمذيع؟

مينحني  مل  الريا�سية«  »املجلة  برنامج 
من  الييعييديييد  منحني  بييل  فييقييط،  ال�سهرة 
التكرميات على امل�ستوى املحلي  والعربي 
و�سنع  تكرميا.   12 الييي  جتييياوزت  والعاملي 
ا�سمي كمذيع والذي ا�ستمر ملدة 20 عاما 
ملييو�ييسييوعيية غيني�س  ودخيييليييت مييين خييالييه 
لييتييحييطيييييم الأرقييييييييام الييقيييييا�ييسييييية كييياأطيييول 
برنامج اإذاعي ريا�سي يف العامل، كما فتح 
يل اأبواب التكرمي على م�سراعيها بداية 
ميين تييكييرمي الييلييجيينيية الأوملييبييييية الييدولييييية 
بيير�ييسيييييحييي حلييمييل اليي�ييسييعييليية الأومليييبييييييية، 
وانييتييهيياء بييتييكييرمي جييامييعيية اأم الييقييرى يل 

ب�سفتي اأحد خريجي هذه اجلامعة.

اأتيحت لك فر�صة رمبا مل تتح
لغريك وهي اإجراء ح�ار مط�ل

مع ال�صاعر اإبراهيم خفاجي
الذي كتب الن�صيد ال�طني 

ال�صع�دي، حدثنا عن تفا�صيل
هذا اللقاء؟

نعم اأتيحت يل فر�سه اإجراء اأطول لقاء 
الن�سيد الوطني  اإذاعي يف م�سوار �ساعر 
وهو  اهلل،  رحمه  اإبراهيم خفاجي،  العم 
برنامج  ميين  حلقة   30 وتييقييدمي  اإعييييداد 
»دقيييائيييق ميييع فييريييد خمييليي�ييس واإبييراهيييييم 
خييفيياجييي« اأذيييييع يف اإذاعيييية جيييدة يف �سهر 
هي  اإبراهيم  بالعم  وعاقتي  رم�سان. 

امتداد ل�سداقته بوالدي، رحمه اهلل.

ما اأبرز اللقاءات الإذاعية
التي تعتز بها خالل م�ص�ارك 

الإعالمي؟
اأجييييريييييت 70 ليييقييياء ميييع �يييسيييفيييراء خيييادم 
احلرمن ال�سريفن يف خمتلف اأنحاء 
اأي�سا  ال�سفراء؛  مع  برنامج  العامل يف 
واحللقة  خفاجي  اإبييراهيييييم  مييع  لقائي 
اخلييا�ييسيية عيين �ييسييوت الأر�يييييس للفنان 
الراحل طال مداح، وهي اأطول حلقة 
وال�سهرة  جيييدة،  اإذاعييية  تيياريييخ  فنية يف 
اليييرمييي�يييسيييانييييييية ميييييع عيييييييراب الإعيييييييام 
ال�سعودي الأ�ستاذ عبا�س فائق غزاوي؛ 
وكيييان هييذا الييلييقيياء الييوحيييييد ميين جميع 
يت�سمن م�سوار حياته  الذي  اللقاءات 
بييالييكييامييل؛ والأخيييييييري لييقييائييي بيياملييذيييع 

املتاألق خالد زارع.

تنقلت يف تقدمي برامج اإذاعية 
كثرية ما اجلديد الذي تعد به 

جمه�رك؟
 اأنا حاليا يف اإجازة مفتوحة. رمباهناك 
برناجما  يكون  ورمبييا  جديد،  برنامج 
يييوميييييا خيييال �ييسييهيير رميي�ييسييان الييقييادم، 

بعون اهلل.

كلمة اأخرية؟
للتحدث  يل  الفر�سة  لإتيياحيية  اأ�سكركم 
عيييير نيييافيييذتيييكيييم الإعييييامييييييييية �ييسييحيييييفيية 
يكون  اأن  واآمييييل  للغاية  مميين  »اآفيييييياق«، 

كامي مه�سوما للقراء.

�سورة تذكارية جتمع عددا من الإعامين ال�سعودين يف ت�سفيات قارة اآ�سيا لكاأ�س العامل 1990 يف �سنغافورا، ويظهر فريد خمل�سفي ال�سف الأول، الثالث من اليمن.
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عبد الرحمن الراشد يعود إلى العربية 
ونبيل الخطيب مديرا عاما للقناة

إعالم

مييالييك  اأن  »الييييعييييربييييييييية«  قيييينيييياة  ذكيييييييرت 
جمموعة »اإم بي �سي« وليد بن اإبراهيم 
الراهيم اأعلن تاأ�سي�س جمل�س حترير 
برئا�سة  »احلييدث«  و  »العربية«  لقناتي 
عبدالرحمن الرا�سد، وع�سوية كل من 
مازن تركي ال�سديري، وعلي احلديثي، 
عبا�س.  وفي�سل  الييدو�ييسييري،  و�سلمان 

اخلطيب  نبيل  تعين  عيين  اأعييليين  كييمييا 
مديرا عاما لي »العربية« و »احلدث«.

التحرير  اأبييرز مهام جمل�س  ومن 
اإدارة  ومييييوؤازرة  دعييم  الييرا�ييسييد،  برئا�سة 
اإ�سافة  املتعددة،  ومن�ساتهما  القناتن 
اإليييييى تييطييوييير الييييقييييدرات الييتييحييريييرييية 

والفنية فيهما.

تاأ�سي�س  »يييهييدف  الييراهيييييم  وقيييال 
القناتن  رفيييد  اإليييى  الييتييحييرييير  جمل�س 
يتمتع  اأنه  باأف�سل اخلرات، خ�سو�سا 
بييال�ييسييتييقييالييييية الييي�يييسيييروريييية ليي�ييسييمييان 

مهنية العمل وم�سداقيته«.
الييعييربييييية  قييينييياة  الييييرا�ييييسييييد  واأدار 
ميينييذ عيييام 2004 حييتييى ا�ييسييتييقييالييتييه عييام 
حترير  رئا�سة  �سغل  ذلك  وقبل   ،2010
اإ�ييسييافيية  »اليييرجيييل«  و  »املييجييليية«  جملتي 
يذكر  الأو�سط«.  »ال�سرق  اإلى �سحيفة 
اأن املدير العام اجلديد نبيل اخلطيب 
ف�سا  وا�ييسييعيية،  مهنية  بييخييرة  يتمتع 
عن باع طويل يف قطاع حترير الأخبار 
التلفزيونية و�سوؤون ال�ساعة والرامج 
احلقل  يف  طويلة  وم�سرية  الإخبارية، 

الأكادميي والتعليمي والتدريبي.

�ص�رة نادرة جتمع الفنان الراحل طالل مداح، رحمه اهلل، بفريد خمل�ض
بح�ص�ر رئي�ض نادي الحتاد اأحمد م�صع�د، رحمه اهلل، مبنا�صبة تقدمي ك�ؤو�ض الف�ز يف اإحدى املباريات

نبيل اخلطيب مدير عام قناتي »العربية« و »احلدث«
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الرأي الجامعي

ثابت وجوال
الهواتف يف  باأرقام  الثابت، كنا نحتفظ  قبل ع�سر اجلوال والهاتف 
مذكرة مكتبية ونحفظ منها الكثري من الأرقام يف ذاكرتنا، ومذكرة 
وكانت  ال�سخ�سية،  املحفظة  يف  وثالثة  امليينييزل  يف  واأخيييرى  املكتب  يف 
الهواتف تتكون من �سبعة اأرقام مت�سل�سلة ح�سب املق�سم واحلي؛ فكنا 
املنطقة  ال�سخ�س من رقم هاتفه، وكذلك نعرف  نعرف مكان �سكن 

التي ي�سكن بها، ولكل منطقة مفتاح مكون من رقمن.
تبدلت  الهاتف اجلوال حلياتنا،  وباقتحام  ليلة و�سحاها  وبن 
اأحوالنا و�سعفت ذاكرتنا وتركنا مذكرات الأرقييام واأ�سبح اجلول يف 
ال�سرورية  الحتياجات  لكل  �سامل  دليل  مبثابة  �سخ�س  كل  جيب 
لاإن�سان، واأ�سبحنا ل نذكر حتى اأرقييام زوجاتنا واأولدنييا ول بد اأن 

نعود لذكرة الهاتف عند الرغبة يف اجراء اأي ات�سال.
اأقيياربييه  اأرقيييام  بييانييه كييان يحفظ جميع  اأحيييد الخيييوان  يحدثني 
واأ�سحابه وجهة عمله، ولكنه الآن ل يعرف رقم جوال والدته، وهذا 
طبيعي فجهازك يغنيك عن كل �سيء حتى عن مذكرة ارقام الهواتف.
»غوغل ماب«  عليه  ما يطلق  ن�ستخدم  بدانا  احلييايل  وقتنا  ويف 
وهو برنامج تكتب فيه ا�سم املكان الذي تود الذهاب اليه فيدلك على 
اأق�سر الطرق التي تو�سلك لهذا املكان، وفقدنا �سوؤال اأي �سخ�س عن 

وجهتنا فقط اكتب يف جهازك وهو يدلك.
واملخيف يف المر اأننا قد ن�سل ملرحلة ل نعرف اإلى اأين نذهب 
كما  منازلنا  اجتيياهييات  فن�سيع  الإلييكييرونييييية،  اخلييدميية  هييذه  بيييدون 

�سيعنا ارقام هواتف اأقاربنا.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

كافكا«  »فران�س  الأمليياين  الكاتب  يعتر 
الذي  الع�سرين  القرن  كّتاب  اأكييرث  من 
يحمل يف طيات م�سريته الأدبية جدلية 
الأ�سلوب التي تتاأرجح ما بن الغمو�س 

والو�سوح.
على  تعتمد  الق�س�سية  فكتاباته 
والييتيي�ييسيياوؤم  والييتيي�ييسييتييت  التعتيم  فل�سفة 
بيييياأدب  تيي�ييسييميييييتييهييا  اإيل حيييد  والييغييمييو�ييس 

الت�ساوؤم اأو الكتابات الكابو�سية.
اأوجيييييد لنف�سه  اأدبيييييه  فييميين خييييال 
بذلك  وكييان  بالكافكاوية،  يعرف  تيييييارا 
بال�سوداوية  املمثلة  احلداثة  اإلييى  رمييزا 
الغام�س  النهج  هييذا  ولييكيين  والعبثية، 
دحييييي�يييييس مييييييع كييييتييييابيييياتييييه الييير�يييسيييائيييلييييييية 
خا�سة  ومتثلت   Epistolary Writing
اإلييى  كتبها  الييتييي  ر�سائله  جمموعة  يف  
حتت  وفيياتييه  بعد  ن�سرت  والييتييي  »ملينا« 
م�سمى »ر�سائل اإلى ملينا« ات�سمت هذه 
الييكييتييابييات عييلييى غيييري عيييادتيييه بييالييو�ييسييوح 

املبالغ فيه فكانت عبارة عن نافذة تطل 
على ما يختلج يف نف�سه من �سعور جتاه 
اتخذت  التي  الت�سيكية  الكاتبة  »ملينا« 
دور امليييرجيييم لييكييتييابيياتييه وكيييانيييت املييلييجيياأ 
الييقييارىء  في�ست�سف  مليي�ييسيياعييره،  وامليييياذ 
املييفييقييود،  حييبييه  هييي  ملينا  اأن  ليير�ييسييائييلييه 
حييا�ييسييرة بييقييوه يف خيياطييرتييه وكييتييابيياتييه 

وغائبة يف احلياة الواقعية.
ومل تييكيين ر�ييسييائييلييه جمييييرد تييبييادل 
كانت  بل  فح�سب،  حبيبن  بن  م�ساعر 
اأيقونة للتيار الذي انتمى اإليه يف ذلك 
فكانت  الييوجييودي،  التيار  وهييو  الييوقييت، 
ر�ييسييائييلييه اإلييييى »مييلييييينييا« مييين اأكييييرث كتب 
ع�سر احلداثة �سدقا ووجودية، حتدى 
العرفية  القيود  كل  كافكا  خالها  من 
مل  للر�سائل  فتبادلهما  والجتماعية؛ 
كييان  بييل  وجييودهييمييا فح�سب  �سبب  يييكيين 
و�سيلة للتعاي�س، لأنه جعل من ر�سائله 
واأيقونة لكل ع�سق  اإليها منوذجا عامليا 

با لقاء جعل من ر�سائله قناة توا�سل 
لييكييل مييين تيييتيييوق نييفيي�ييسييه اإليييييى خميياطييبيية 
الغائب احلا�سر ب�سكل م�سر�سل �سادق 

ل ي�سوبه زيف الإخفاء والتعتيم.
مبنهج  اللييتييزام  كافكا  ي�ستطع  مل 
ر�سائله،  يف  اأ�ييسييلييوبييه  وخييانييه  الييغييمييو�ييس، 
وكاأنه بذلك يدعو لإطاق العنان ملكنون 
الإن�سان وتدوين كل ما يجول يف نف�سه 
ر�سائل  كتابه  فكان  وم�ساعر،  اأفكار  من 
اإلى ملينا ال�سجل الأوفى لكافكا الإن�سان 
والذي منحنا من خالها روؤية متجددة 
حول معنى اأن تكون الكتابة هي خا�سنا 
مييين زيييييف الييواقييعييييية وكيييييف جنييعييل من 
الكتابة وطنا و�سكنا وو�سيلة عي�س متاما 

مثل الهواء الذي نتنف�سه. 
ر�سائل  لنا  ولكنه ترك  كافكا  رحل 
بديعة ن�ستمع بقراءتها اإلى يومنا هذا؛ 
ولييذلييك اعييتييره اليينييقيياد �ييسيياحييب الظل 

الأطول بن كتاب القرن الع�سرين .

كتابات كافكا مابين غموض القصص ووضوح الرسائل

يف املحا�سرة: اأ�ستاذتها اأمامها ت�سرح، 
عليها  ،تييغييدق  تطّبق  تعر�س،  تكتب، 
مييين فييييي�ييس الييعييلييم وتيي�ييسييعييى جيياهييدة 
املييعييرفيية وهييي يف  ثييمييرة  لتغر�س فيها 
زاوييييية نييائييييية يف الييقيياعيية عيياكييفيية على 
»جيييواليييهيييا« تييتييابييع تييفيياهيية ميي�ييسيياهييري 

ال�سناب. 
هييم  يف  زميييييييليييتيييهيييا  الييييعييييمييييل:  يف 
وحييييييرية وقيييليييق تييي�يييسييياركيييهيييا هييمييومييهييا 
اأهييييم  وخميييياوفييييهييييا وتيي�ييسييتيي�ييسييريهييا يف 
راأ�سها  قرارات حياتها وهي مطاأطئة 
عييلييى »جييوالييهييا«تيي�ييسييحييك تيييارة وتعلق 
تييييارة عييلييى فيييييديييوهييات كييوميييييدييية يف 

اليوتيوب.
يف الجتماع: مناق�سات، قرارات، 
اآراء، حماور، م�سوؤوليات، اآذان �ساغية 
عامل  يف  وهييي  م�سركة  واهييتييمييامييات 
»جييوالييهييا« اتيي�ييسييالت ور�ييسييائييل ورنيين 

وطنن ل يتوقف.
اليييي�ييييسيييييييييارة: مييي�يييسيييوار طييويييل  يف 
بعيدة ووقت كاف ل�ستغفار  وم�سافة 

وحت�سري  در�ييس  مراجعة  اأو  وت�سبيح 
مادة وهي لهية بي »جوالها«، �سماعات 

يف الأذن ومو�سيقى.
بييجييانييبييهييا  والييييييداهييييييا  امليييييينييييييزل:  يف 
يييحييادثييانييهييا وييي�ييسيياألنييهييا عييين درا�ييسييتييهييا 
ويييفيي�ييسييفيي�ييسييان عيييميييا يف قييلييوبييهييمييا لييهييا 
علها  وحيينيين  حييب  بكل  اإليها  وييينييظييران 
»جوالها«  يف  منهمكة  وهييي  حتتويهما، 

ترا�سل �سويحباتها على »الوات�س«
اليييييييزييييييييارات: قييييلييييوب مييتييحييابيية،  يف 
متوا�سلة،  اأرحيييييام  خمييليي�ييسيية،  �ييسييداقييات 
ميي�ييسيياعيير �يييسيييادقييية، حليييظيييات ل تييعييو�ييس 
ومنا�سبات ل تتكرر وهي وحيدة وبعيدة 
مع »جوالها« حترف �سورة لرفعها يف 

ح�سابها على »الن�ستغرام«.
امليي�ييسييتيي�ييسييفييى.. يف  امليييييطيييييار.. يف  يف 
املييطييعييم.. يف املييقييهييى.. يف اجلييامييعيية.. يف 
العمل.. يف امل�سجد ويف كل مكان، اأ�سبح 
و�سيلة  لييلييجييوال  اخلييياطيييئ  ال�ييسييتييخييدام 
اإيذاء واإحراج، واأداة تدمري الأخاقيات 
وقناة لهدم العاقات وتفكيك الأوا�سر، 

وتيي�ييسييييييييع اليييوقيييت واإ�يييسيييغيييال اليينييفيي�ييس يف 
واأ�ييسييبييح يف  فييائييدة فيه.  امللهيات ومييا ل 
مييتيينيياول اجلييميييييع �ييسييغييارا وكييبييارا ذكيييورا 
واجتماعية  نف�سية  حواجز  بانيا  واإناثا 
واخيياقييييية دقيييت اأجيييرا�يييس اخلييطيير على 

الدين والعلم واملجتمع.
تقنية  وكييييل  والإنييييرنييييت  اجلييييييوال 
واخييييييراع نييعييميية وميينييحيية اإلييهييييية قيييادت 
اأممييا واأقييوام اإلييى اآفيياق التطور واملعرفة 
والييدعييوة  للعلم  �سا�سعة  دروبيييا  وفتحت 
اأن نكون نحن  املوؤ�سف  والتوا�سل. فمن 
و�ييسييميية عييييار عييلييى جييبيين الييتييقيينييييية وان 
م�سوؤوليتها  بانعدام  جمتمعاتنا  تو�سم 
الت�سال  اأجهزة  التعامل مع  وذوقها يف 

وو�سائل التوا�سل.
»جييوالتيينييا«  تييكييون  اأن  مهما  لي�س 
اأنيييييقيية املييظييهيير وحديثة  بيياهييظيية الييثييميين 
اأخيياقيينييا  تييعييكيي�ييس  اأن  الييتييقيينييييية. الأهييييييم 
ذوقيينييا وميي�ييسييوؤوليييييتيينييا، ثقافتنا  وقيييييميينييا، 
لت�ساألن  »ثييم  اأبييدا  ُتن�سينا  واأل  وُرقييّييينييا. 

يومئذ عن الّنعيم«

ج: جوال

التراث العمراني
أصالة وإرث عظيم 

عبد اهلل بندر آل مفرح 
قسم اإلعالم واالتصال  

 
الراث العمراين هو جزء ل يتجزاأ من اأ�سالة املكان، وهو موروث لأمم �سبقتنا، وهو 
العي�س  كيفية  على  الأكييير  الدليل  العمراين  اليييراث  ويعد  املقبلة.  لاأجيال  تيياريييخ 
القدمية التي جعلت الآباء والأجداد يتكيفون على العي�س، ول�سك باأن الدولة قد اأولت 

الراث العمراين اأهمية تليق به باإن�سائها الهيئة العامة لل�سياحة والراث الوطني. 
ما دفعني لكتابة هذا املقال، اأين زرت امل�سجد القدمي بحي الن�سب والذي حظي 
الأمييري حممد بن �سلمان بن  امللكي  ال�سمو  العهد �ساحب  بلفته كرمية من قبل ويل 
�سموه برميمه وعدة م�ساجد يف منطقة ع�سري  اأمر  والييذي  عبدالعزيز، حفظه اهلل، 
اململكة �سمن »م�سروع الأمييري حممد بن �سلمان لتطوير  اأخييرى يف مناطق  وم�ساجد 

امل�ساجد التاريخية«.
اأنظر  الُن�سب القدمي كنت  اأزقيية حي  اأ�سري بن  اأنا  الزيارة وبينما  امللفت يف هذه 
املثل  بها  وي�سرب  �ساهقة  زمنها  تعد يف  كانت  التي  والبيوت  الق�سور  اإلييى جمال هذه 
من ناحية دقة البنيان، وبع�س الأفكار التي ُيدر�س بع�سها الآن يف اأعلى التخ�س�سات 

اجلامعية. 
وكنت اأفكر يف املعدات امل�ستخدمة لبناء هذه الق�سور والبيوت، ول�سك اأنها كانت 

معدات ب�سيطة جدا مقارنة مبا نراه من معدات حديثه يف هذا الزمن.
و�ساألت اأحد كبار ال�سن، فقلت له يا والد ماهي املعدات التي كنتم ت�ستخدمونها 
�سابقا؟  فاأجابني وب�سكل ب�سيط وبلهجة عامية قائا »اأم كزمه واأم اإزميل واأم �ساكو�س 
انتهى كامة  يا ولييدي يد واحييدة ما ت�سفق« وحينما  واأم م�ساحي، ولكن  واأم كريكات 

تبادر اإلى ذهني على الفور بيت �سعر لأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي يقول فيه:
اإن التعاون قوة علوية

تبني الرجال وتبدع الأ�سياء.

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية
وأديبة وشاعرة باللغات

العربية واالنجليزية واألوردية

أ . كريمة سالم 
محاضر بقسم اللغة االنجليزية
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الرأي الجامعي

روابي محمد 
إدارة أعمال

اأحمل يف داخلي هاج�س دائم فيما يتعلق بالعمر؛ اأخ�سى اأن يزداد عمري دون ازدياد 
ر�سيد اإجنازاتي، غرَي اأين ل اأوؤمن مبقولة »الُعمر جمرد رقم«؛ فلي�س كذلك وربي 
اإليه؛  فالعمر هو جهد ال�سنن، اأحام الغد، اإجنييازات اليوم وطموح لطاملا �سعينا 

العمر فاتورة باهظة الثمن ندفعها من اأوقاتنا واأج�سادنا ورمبا من ممتلكاتنا. 
ذات مره جل�ست اإلى امراأة قاربت ال�سبعن من عمرها، فارقها اأبنائها كٌل اإلى 
ع�سه ال�سغري؛ �سكت يل مبرارة عن عمرها ال�سائع دون تعلمها الكتابة والقراءة؛ 
العجوز  اأو قراءة كتاب، فهل عمر  القراآن  انها تعلمت لقتلت وحدتها بحفظ  ولو 

جمرد رقم؟
اأكاد اأجزم اأن من اأخرج تلك املقولة كان يحمل نف�س هاج�سي املذكور اآنًفا واأراد 

بها تخفيف ذلك احلمل ف�سيع املقولًة و�سدقها و�سدقناها معه. 
فاتكم فا حرج  ما  اأو  الزمن  به  �سبقكم  ما  لفعل  تدفعكم  املقولة  كانت  واأن 
اأن  بحجة  وزمانه  وقته  هو  ملا  امل�ستمر  للتاأجيل  تدفعكم  كانت  اإن  واأمييا  واح�سنتم 
هناك مت�سع من الوقت والعمر جمرد رقم فلي�س من الذكاء اأن ن�ستبدل الذي هو 

اأدنى بالذي هو خري.

العمر
ليس مجرد رقم!

ينابيع اإلبداع
اأن الإبييداع مرتبط  فقط باأنا�س  يعتقد الكثري من النا�س يف جمتمعاتنا 
اآبائهم واأجدادهم، ويعي�سون يف  تتوفر  لديهم ملكات خا�سة ورثوها عن 
بيئة  اقت�سادية واجتماعية مريحة تدفعهم اإلى التميز والإبداع، يف حن 
اأرى اأن الواقع والتاريخ يوؤكدان اأن معظم املبدعن يف تاريخ  الب�سرية كانوا  
بينهم   من  وقا�سية،  �سعبة  ظروف  يف  وترعرعوا  ن�ساأوا  عادين  اأ�سخا�سا 
الفيل�سوف الأملاين »فريدري�س هيجل« الذي عا�س حياة  مليئة بالأحزان 
وغريت كتاباته الفل�سفية املثرية حركة التفكري يف اأملانيا، ويف كامل  اأرجاء 
اأوروبا. من خال مفهوم اجلدلية الذي طرحه  كعن�سر اأ�سا�سي وجوهري 
للعقالنية �لتاأملية، �لتي ��شتطاعت �أن تزرع  يف  �أو�شاط  �ملجتمع �لأملاين 
اإدراكية خمتلفة لكل  منطا جديدا من الت�سور نحو  قيمة العمل وروؤية 
الأ�سياء والق�سايا يف البيئة املحيطة، مما اأدى اإلى بناء النه�سة الأملانية 

احلديثة التي انبهرت بها كل �سعوب اأوروبا  والعامل.
»باولو  امل�سهور  الرازيلي  الكاتب  اأي�سا  جند  ال�سياق  نف�س  ويف 
كييويييلييو«  اليييذي عييرفييت اإ�ييسييداراتييه الييروائييييية الييعييديييدة رواجيييا وا�ييسييعييا يف 
خمتلف بقاع العامل، قد  عا�س حياة  الفقر واحلرمان وعدم ال�ستقرار 
برز  اإبداعي متميز  لأدب  اإنتاجه  ذلك  بداية حياته، فتمخ�س عن   يف 
اأن ميزج بن  ا�ستطاع  من خالها  التي   الرائعة،  رواياته  يف خمتلف 
الواقع واخليال بطريقة فنية مبهرة، اأثارت اإعجاب القراء يف العديد 

من جمتمعات املعمورة.
فمثا روايته  التي حتمل عنوان »اخليميائي« قد ن�سرها يف عام 
1988 باللغة الرتغالية ثم متت ترجمتها يف وقت ق�سري اإلى 80 لغة 
اأخرى، حتى و�سفها النقاد باإحدى روائع الأدب العاملي املعا�سر، بحيث 
الكتب  اأكييرث  بلدا مما جعلها من  ن�سخة يف 170  بيع منها 201 مليون 

مبيعا على مر التاريخ.
جتعلها  التي  احلوا�س  �سقل  عر  دائما  ينبع  الإبيييداع  فيياإن  وبالتايل 
تتك�سف للعيان وتعانق التجارب والأحداث تناغمها يف عمق الذات؛ لتواكب 
الييدرا�ييسييات، جييزء طبيعي من  تبينه  والييزمييان، فهو مثلما  الييواقييع  تقلبات 
ذواتنا جميعا ول�سوف جنده يظهر يف اأعمالنا ومييز اإنتاجاتنا متى اأمعّنا 

البحث عنه يف اأعماقنا وتركنا له باب احلرية مفتوحا للروز والعطاء.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما
كيييم ميينييا خييطيير عييلييى بييياليييه وهييييو ي�سع 
بييطيياقييتييه الييبيينييكييييية يف �ييسييق اليي�ييسييراف 
من  يعرف  عما  نف�سه  ي�ساأل  اأن  الآيل، 
يف  املنت�سرة  الآلييية  هييذه  عيين  معلومات 
التعامل  لتي�سري  الأميياكيين  من  الكثري 
واخلييدمييات املييالييييية املييفيييييدة على مدى 

الأربع والع�سرين �ساعة؟
�سوؤايل هذا مبنا�سبة مرور  اأطرح 
خم�سن عاما على تد�سن اأول �سراف 
»باركليز«  بنك  بوا�سطة  العامل  يف  اآيل 
الييييريييييطيييياين يف اأحييييييد فييييروعييييه بييحييي 
»اإنفيلد« �سمال مدينة لندن، وذلك يف 
ال�سابع والع�سرين من يونيو/حزيران 
�ستا منها  امل�سرف  افتتح  1967؛ وقتها 
فيوجد  الآن  اأميييا  خمتلفة،  اأميياكيين  يف 
مييا يييقييدر بثاثة ميياييين �ييسييراف اآيل 
م�سرفية  بييخييدمييات  تييقييوم  اليييعيييامل  يف 
وحتويل  واإيييييداع  �سحب  مثل  مييتييعييددة 
النقود، وال�ستعام عن الر�سيد املايل، 

وت�سديد الفواتري املختلفة.
الآيل  الييييي�يييييسيييييراف  عييييلييييى  ويييييطييييلييييق 

الصراف اآللي
)اخت�سارا   ATM الإجنليزي  امل�سطلح 
 Automated Teller Machine للكلمات

.Cash Point ويف بريطانيا ي�سمى
الآيل يف  الييي�يييسيييراف  �ييسيياهييم  لييقييد 
وجعله  النقد  مع  النا�س  تعامل  تغيري 
مييييي�ييسييرا ويف مييتيينيياول عييميياء الييبيينييوك 

وقتما ي�ساءون.
احلايل  التطور  من  الرغم  وعلى 
يف ا�ييسييتييخييدام الييو�ييسييائييل احلييديييثيية يف 
عيين طريق احلا�سوب  الأمييييوال  تيييداول 
اأنييييه يظل  اإل  امليي�ييسييرفييييية  والييبييطيياقييات 
اقييتيينيياء اليينييقييد والييتييعييامييل بيييه يف حييييياة 

الإن�سان اليومية منت�سرا وذا اأهمية.
وكانت فكرة اإن�ساء ال�سراف الآيل 
الأ�سكتلندي  املييخييرع  اأفييكييار  بنات  ميين 
املمثل  ويعتر  بيييارون«،  �سيفرد  »جييون 
الكوميدي »ريج فارين« املعروف وقتها 
�سخ�س  اأول  هييو  الييريييطيياين  بالتلفاز 
اليي�ييسييراف الآيل  ييي�ييسييتييخييدم  اليييعيييامل  يف 

وي�سحب نقودا منه.
ماين  الييعييامل  يف  يييوجييد  والآن 

اليي�ييسييرافييات وُييي�ييسييرف ميينييهييا مييليييييارات 
واأقييي�يييسيييى  اليييييييييييدولرات،  اأو  اليييييرييييييالت 
�سراف اآيل يف �سمال الأر�س موجود يف 
اأق�سى  بينما  بالرنويج،  »لوجنياربن« 
�يييسيييراف اآيل جيينييوب اليييكيييرة الأر�ييسييييية 
بالقطب  »ميياكييمييردو«  يييقييع يف حمييطيية 
اجلييينيييوبيييي املييتييجييمييد ويييقيييييم بييالييقييرييية 
حييولييهييا ميييا ييييقيييارب مييين الألييييفيييين من 

العاملن يف مراكز البحث والتجارب.
وميين خييال عييدة احتياطات، فاإن 
ال�سراف الآيل يتميز ب�سعوبة ال�سطو 
وذلك  اأميييوال،  فيه من  ما  ونهب  عليه 
اأجيييييزاءه، ووجيييوده  ميين خييال ت�سميم 
يف ميينيياطييق مييطييروقيية وبييهييا حييرا�ييسييات، 
وو�ييييسييييع اأجييييهييييزة الييير�يييسيييد الييتييلييفييازي 
والإنييذار الفوري حولها، اإل اأن معظم 
ال�سرقات تتم من عدم حر�س  حوادث 
ال�سرية  الأرقييييام  اإخييفيياء  على  العماء 
اأموالهم  مبالغ  �سحب  عمليات  اأثيينيياء 
امل�سارف  تعليمات  اتباع  يف  والييراخييي 

عند التعامل مع هذه الآلت.

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ جراحة األنف واألذن 
والحنجرة، كلية الطب 

ت�سعى »روؤية اململكة العربية ال�سعودية 
اأربييع  ح�سول  على  التعليم  يف   »2030
اأن تكون من  جامعات على الأقييل على 
ومما  عامليا؛  املتميزة  اجلامعات  �سمن 
احلاملة  للجامعات  الييروؤييية  تلك  يدعم 
الييتييو�ييسييع يف فييتييح بيييراميييج اليييدرا�يييسيييات 
تلك  مكانة  تعزز  �سك  با  فهي  العليا 
خف�س  يف  ت�ساهم  اأنها  كما  اجلامعات، 
الذين  الييطيياب  على  املييالييييية  النفقات 
يوا�سلون درا�ساتهم يف اخلارج، ومتكن 
الطاب املتميزين من حملة ال�سهادات 
اجلييامييعييييية مييين مييوا�ييسييليية درا�ييسيياتييهييم 
داخييليييييا، وتيي�ييسيياعييد يف اإعييييييداد وتيياأهيييييل 
اليييطييياب تييياأهيييييييا جيييييييدا يف جميييالت 

املعرفة املختلفة.
مردودات  لها  العليا  الدرا�سات  اإن 
مرحلة  وهييي  الإنيي�ييسييان  حياة  يف  كبرية 
فيييا�يييسيييلييية ونيييقيييلييية ميييتيييقيييدمييية تيي�ييسيييييف 
ليياإنيي�ييسييان ميييهيييارات عييلييمييييية وعييمييلييييية، 
متعمقاَ  جتعله  العلمية  الناحية  فمن 
جديد  هييو  ملييا  ومكت�سفا  التخ�س�س  يف 
يف هيييذا الييتييخيي�ييسيي�ييس ودحييي�يييس الأفيييكيييار 

الدراسات العليا تحدي وأمنية
والأقييييوال  الآراء  وحتكيم  واليي�ييسييائييعييات 
تثبتها  التي  العلمية  النتائج  على  بناًء 

الدرا�سات والأبحاث. 
اأمييييا مييين اليينيياحييييية الييعييمييلييييية فهي 
ومييهييارة  الييوقييت  تنظيم  مييهييارة  تك�سبه 
والتحليل  واليينييقييد  والإدارة  الييقيييييادة 
م��ن  �مل��������ردود  �أن  ك���م���ا  و�ل����ش���ت���ن���ب���اط، 
بيييراميييج اليييدرا�يييسيييات الييعييليييييا ل يييتييوقييف 
جتعل  اأنها  بل  فح�سب؛  الإن�سان  على 
الوعي  من  عالية  درجيية  على  املجتمع 
العلمي  الييعييقييلييي واحليييييراك  والنييفييتيياح 
املييميييييز فيييييكييرث امليييبيييدعيييون وامليييوؤليييفيييون 

العلميون يف التخ�س�سات املختلفة.
ومييين املييقييومييات الييتييي تييييي�ييسيير لك 

النجاح يف بداياتك كباحث:

1( ال�صتعداد والتهي�ؤ النف�صي
مليييواجيييهييية  ذاتيييييييه  الييييبيييياحييييث  ييييجيييهيييز  اأن 
ي��ك��ون  و�أن  و�ل�������ش���ع���وب���ات  �ل�����ش��غ��وط 
املرحلة؛  هييذه  ملطالب  ومهياأ  متقبا 
فييهييي حتييتيياج لييليي�ييسييخيي�ييس الييييذي يتميز 
بال�سابة النف�سية القوية ول ي�ست�سلم 

نورة الكدادات  |  دراسات عليا  

ألف حب
د. إيناس أبو سالم

قسم اللغة العربية

�سم فييييوؤادك واطييمييئيين وكيين قييويييا لأجييل 
يييرونييك وطيينييا ي�سكنون  الييذييين  اأوليييئيييك 
اإليييييييه، فييمييا عييياد يف و�ييسييع هيييذا الييقييلييب اأن 

ي�سرخ اأكرث.
ترف�س  جتعلك  قوية  اإرادة  اأمتلك 
مييقييارنيية نييفيي�ييسييك بييياأحيييد مييهييمييا عييانييدتييك 
�سيء  على  احل�سول  اأردت  فيياإذا  احلييييياة؛ 
تفعله  مييا مل  تفعل  اأن  بييه عليك  تييرغييب 
ميين قييبييل، مهما ييياأخييذ ميينييك ميين وقييت، 
فرمبا ي�ستهلك الأمر �سنوات من �سياع 
ما  قيمة  لييتييدرك  الفكر  وت�ستت  النف�س 
اأي  تكون  اأن  ت�ستطيع  اأنييك  وهييو:  تريد 

�سيء حتلم به.
فييياحيييليييم حيييتيييى تيي�ييسييبييح اأحييييامييييك 
ت�سيع  ول  �سغفك  على  واعمل  حقيقة، 
من  بالرغم  �سعوباتك  واجييه  فر�ستك، 

خوفك.
وابيييييييداأ مييين الييلييحييظيية، كييين مييوؤميينييا 
بيينييفيي�ييسييك، بيييقيييدراتيييك، بيييياأن هييييذا اليي�ييسيييء 
�سحيح ما دمت تريده وترغب به، هكذا 

حتقق حلمك وذاتك.
فع�سها  نتوقع،  ممييا  اأق�سر  احلييييياة 
كييمييا تييريييد اأنيييت ل كييمييا يييريييد الآخييييرون، 
واأخر من حتبهم باأن دنياك بهم اأجمل، 
اقيييرب ميينييهييم، اأخيييرهيييم بييحييبييك، اأ�سبع 
�سحكاتهم،  اأ�سواتهم،  ماحمهم،  ميين 

رائحتهم.

يا معرب ال�سعر يف ن�سب ويف رفع
ال�سعر معظمه يبنى على الدمع

الفرح اأكتبه يف ربع مفردة
ولي�س تكفي حلزن �سيغة اجلمع

ملن مل تق�سدهم عبارتي ومل تتعمد 
اخلطاأ يف حقهم عذرا ثم عذرا، �سباحكم 
نب�س قلب وعطر حرف وكما حتبون له 
�سماه  باطن  يف  يحمل  �سباحا  يكون  اأن 

األف اأمنية واأمنية.
على  وقبلة  لعائلتي  اخليير  �سباح 
عن  ل�سخ�س  اخلييري  و�سباح  جبينهم، 
األييف  األييف �سخ�س عيين األييف معنى عيين 

حب.

من اأول ف�سل ول يحبط من اأول خطاأ.

2( ال�صتعداد املادي
اقت�ساديا؛  نف�سه  الييبيياحييث  يجهز  اأن 
فيييييوؤميين تييكيياليييييفييه الييتييي �ييسييييينييفييقييهييا يف 

درا�سته.

3(  ال�صتعداد املعريف
اأن يجهز الباحث نف�سه معرفيا؛ فيكون 
واأحيييدث  التخ�س�س  باأ�سا�سيات  ملما 
الدرا�سات التي تو�سل اإليها العلم، واأن 
يكون مطلعا وقارئا م�ستمرا، ل يكتفي 

من طلب املعرفة والتزود باحلقائق.

4( ال�صتعداد لتغري
منطية احلياة

حياة  عيين  خمتلفة  الييبيياحييث  حييييياة  اإن 
اليي�ييسييخيي�ييس الييييعييييادي، ول نييعيينييي بييهييذا 
نعني  بل  الغريب؛  ال�سذوذ  الختاف 
اأنييهييا حييييياة منظمة ومييرتييبيية الأهيييداف 
وخمييطييطيية امليييهيييام فييهييي لييييي�ييسييت حييييياة 

ع�سوائية اأو ت�سويفية.
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اتجاهات التقنية

درة الحمادي

»هييولييوجييرام«  الييي  تقنية  مييوؤخييرا  �ساهدنا 
عندما اأقيم حفل غنائي للفنانة الراحلة 
اأن  اإل  التقنية،  با�ستخدام هذه  اأم كلثوم 
ليييهيييذه الييتييقيينييييية تيياريييخييا طيييوييييا، حيث 
اأكت�سفها العامل ديني�س غابور عام 1947 
امليكرو�سكوب  تكبري  قييوة  حت�سن  اأثيينيياء 
بال�سكل  تييكيين  ولييكيينييهييا مل  الإليييكيييروين، 
املطلوب، وذلك لعدم ظهور اأ�سعة الليزر 
الليزر عام  الييوقييت، ومييع ظهور  ذلييك  يف 
1960 ظهر الت�سوير اجل�سيمي كبداياته 
الي »هولوجرام«  اأول عر�س بتقنية  وكان 
»جيودي�س  الييعييامليين،  يييد  على   1967 عييام 

اأوباتنك�س« و »اإمييت ليث«.

تعريف الـ »هولوجرام«
الأبعاد،  الثاثي  الت�سوير  تقنية  وتعرف 
جهاز  اأو  تقنية  بيياأنييهييا  »هيييوليييوجيييرام«،  اليييي 
يييعييتييمييد عيييليييى جميييميييوعييية ميييين املييييوجييييات 
الت�سوير  ميي�ييسييوؤولييييية  تييتييولييى  اليي�ييسييوئييييية 
عالية،  بكفاءة  لاأج�سام  الأبعاد  الثاثي 
بن  ت�سادم  حييدوث  عند  الت�سوير  ويبداأ 
املنوي  والييهييدف  ال�سوئية  املييوجييات  هييذه 
تيي�ييسييويييره، ويييقييوم جييهيياز الييي »هييولييوجييرام« 
بدوره بتخطيط اجل�سم املراد ت�سويره ثم 
نقل املعلومات الازمة حول هذا اجل�سم، 
التقنية على  نييظييرا لعييتييميياد هييذه  وذليييك 
اجلهاز  هييذا  ويتيح  اجل�سم،  موجة  ر�سد 
اإن�ساء �سدر املوجة جمددا  اإمكانية تكرار 

يف حال اإ�ساءة جهاز الي »هولوجرام«.

مميزات الـ »هولوجرام«
لييلييتييقيينييييية الييعييديييد مييين امليييميييييييزات، حيث 
ميكن م�ساهدة الت�سوير الثاثي الأبعاد 
اأنييه  بييدون نييظييارات ثاثية الأبييعيياد، كما 
ميكن م�ساهدة اجل�سم امل�سور من جميع 
تكون  ال�سور  جييودة  اأن  كما  الجتيياهييات، 
مميييتيييازة وذات �ييسييطييوع عييييال  كييمييا ميكن 
حتديد حجم اجل�سم امل�سور باأي مقا�س، 
بييالييظييروف  تييتيياأثيير  الييتييقيينييييية ل  اأن  كييمييا 

اجلوية.

نقاط االختالف
�لت�شوير  ب���ني  �لخ���ت���الف  ن��ق��اط  �أب�����رز 
املج�سم  والت�سوير  العادي  الفوتوغرايف 

تكمن يف �لنقاط �لتالية:

الـ »هولوغرام« تقنية أعادت السعوديين
إلى زمن أم كلثوم

ت�سجيل  »هييييولييييوجييييرام«  الييييي  اإن   )1
الذي  بال�سوء  املتعلقة  للمعلومات 
جييييياء ميييين امليي�ييسييهييد الأ�ييييسييييلييييي، كييمييا 
الجتيياهييات  جييميييييع  يف  منت�سر  اأنييييه 
بيييدل ميين اجتيييياه واحييييد فييقييط، كما 
بعر�س  ي�سمح  وهيييذا  اليي�ييسييورة.  يف 
الييزوايييا  ميين  جمموعة  ميين  امل�سهد 
لييو كييان مييوجييودا يف  املختلفة،  كما 

احلقيقة.
العادية  ال�سورة  ت�سجيل  ميكن   )2
العادية  ال�سوء  م�سادر  با�ستخدام 
الإ�يييييسييييياءة  اأو  الييي�يييسيييمييي�يييس  )�يييييسيييييوء 
الييليييييزر  اأن  حييين  يف  الييكييهييربييائييييية( 
ثاثية  �ييسييورة  لت�سجيل  مييطييلييوب 

الأبعاد.

اليييييي  الييييتيييي�ييييسييييجيييييييييل  يييييتييييطييييلييييب   )3
حزمة  توجيه  يتم  اأن  »هولوجرام« 
املرجعية(  )احلزمة  ثانية  �سوئية 

اإلى و�سط الت�سجيل.
العادية  ال�سورة  4( ميكن م�ساهدة 
يف جمييمييوعيية وا�ييسييعيية مييين ظيييروف 
الإ�ييييييسيييييياءة، يف حيييين مييييكييين فييقييط 
ميي�ييسيياهييدة اليي�ييسييور ثيياثييييية الأبييعيياد 

باأ�سكال حمددة جدا من الإ�ساءة.
5( عندما يتم قطع ال�سورة العادية 
ن�سف  قطعة  كييل  تعر�س  ن�سفن، 
امليي�ييسييهييد، ولييكيين عيينييدمييا يييتييم قطع 
�سورة ثاثية الأبعاد ن�سفن ميكن 

روؤية امل�سهد باأكمله يف كل قطعة.

استخدامات الـ »هولوجرام«
لييتييقيينييييية الييييي »هيييوليييوجيييرام« ا�ييسييتييخييدامييات 
عييييديييييدة، حيييييث تيي�ييسييتييخييدم يف الييعييرو�ييس 
التجارية واأفام اخليال العلمي، كما تعد 
التزوير  على  الق�ساء  يف  مفيدة  تقنية 
ا�ستخدمت  وقييد  الن�سخ.  م�ستحيل  كونه 
هذه التقنية يف ال�سعودية موؤخرا، عندما 
اأقيم حفل غنائي ولأول مرة با�ستخدامها 
طنطورة  �ستاء  مهرجان  فعاليات  �سمن 
مبييدييينيية اليييعيييا، حيييييث اأحيييييييت الييفيينييانيية 
الييراحييليية »اأم كييلييثييوم« احلييفييل وكيييياأن هييذه 
اإلييى زمن  الزمن  بنا عر  ت�سافر  التقنية 
الفن اجلميل، وقد لقى احلفل الذي مت 
اإعجاب  قنوات ف�سائية  عر�سه على عدة 

املجتمع ال�سعودي والعربي.

الفريق الفني الذي اأ�صرف على حفل اأم كلث�م مع �ص�رتها الـ »ه�ل�جرام«.. وتقنيات »ه�ل�جرام«  حديثة
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آفاق اإللكترونية 
الجديدة

مييين واقيييع حر�يييس معيييايل مديييير اجلامعييية، الأ�ستييياذ الدكتيييور فاليييح 
بييين رجييياء اهلل ال�سلميييي على تطويييير �سحيفة »اآفييياق« وتو�سييييع دوائر 
الهتميييام بهيييا، وال�سروع يف جمالت متنوعة لهيييا، فمن املتوقع اأن يتم 
قريبيييا تد�سييين الن�سخييية اجلديدة من »اآفييياق الإلكرونيييية«، و�ستكون 
خمتلفييية �سيييكا وم�سمونيييا، حييييث �ستتييييح فر�سييية التقاريييير امل�سورة 
والتيييي يعدهيييا وينتجهيييا طييياب وطالبيييات ق�سيييم الإعيييام والت�سيييال 
بكليييية العليييوم الإن�سانية. كما �ستكون تفاعليييية على مدار اليوم حافلة 

مبختلف ن�ساطات اجلامعة واملنطقة. 
واأود اأن ا�سكييير الإدارة العامييية لتقنية املعلوميييات التي تقوم بجزء 
مهيييم يف عمليييية التطويييير، وهيييو الت�سمييييم والتطوير الفنيييي للموقع 

احلايل. 
كميييا ا�سكييير الزميلييين الدكتور في�سيييل فرحي، والدكتيييورة هاجر 
عبيييداهلل ع�سيييوي هيئييية التدري�يييس بق�سيييم الإعام عليييى جهودهما مع 
الطييياب والطالبيييات يف تاأ�سي�يييس وحيييدة التقارير امل�سيييورة )الفيديو( 
ل�سحيفييية »اآفاق«، والتي �ستعميييل على اإدخال تقارير م�سورة يف موقع 

»اآفاق« الإلكروين.

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
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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العالم من حولنا

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

عبدالرحمن عبد اهلل آل بهران
رئيس التحرير

رجل القش
»تهيابه«، »خميل«، »فزاعة«، »دمية ق�س«،  كلها اأ�سماء بلهجتنا اجلنوبية حتكي 
ق�سييية تليييك الدمية املح�سيييوة بالق�س والع�سيان اخل�سبية وميييا رث من الثياب؛ 
ليكيييون �سكليييه خميفا مريبيييا �سلبيا وطييياردا. وكان امليييزارع ي�ستخدمه لتخويف 
الطري، وكل ما يريد اأن يقرب من حم�سوله الزراعي، هذه الفزاعة اأ�سبحت 
يف زمننيييا احلا�سييير عبارة عن دمى ب�سرية حم�سوة باأفكار بالية وعبارات واهية 
�سلبيييية.  لت�ستخيييدم هيييذه »الفزاعييية« حليييرب وطنهيييا، فكانت معول هيييدم وبناء 

وتغييب للحقيقة الوا�سحة بغر�س التخويف والإرجاف يف الأر�س.
وتكيييون هيييذه الأفيييكار �سبييييا لأعيييداء الوطييين، ويقوميييون بتوجييييه هيييذه 
الدميييى ملحاولييية زعزعييية وطنهيييا زاعمييين انهيييم �سيوؤثيييرون باأفكارهيييم املح�سوة 
عليييى جمتمعنا الذي ا�ستطاع جتاوز اأكر الأزمات والد�سائ�س التي حيكت من 
اأطيييراف متعيييددة ا�ستخدميييت كل الو�سائل والطرق، معتقديييين اأنهم �سيكونون 
اأداة يف اأيديهيييم، ي�ستطيعيييون توجيههيييم ح�سبميييا يرييييدون؛ ولكنهيييم واجهيييوا 
�سعبيييا عظيميييا، ا�ستطاع الدفاع عييين وطنه وك�سف هذه الفئييية الباغية وعراهم 
اأميييام اأنف�سهم واأميييام العامل اأجمع، فاتخذوا من الختبييياء والإ�ساعات والتاآمر 
طريقييية؛ ليمار�سيييوا بها جنونهم وحقدهيييم الذي مل ينب عليييى اأ�سا�س �سحيح، 

فكان اخلذلن م�سريهم.

آفاق طالبية

غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسمشمسجزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

20-3320-3221-3322-34 22-3508-2008-1907-2007-1910-2210-2109-2010-2110-21           11-21

مشمس
غائم 
مشمسجزئيا مشمس مشمس

أجرى علماء تعديال وراثيا للدجاج 
ليض��ع بيض��ا يحتوي عل��ى أدوية 
الج��ودة ف��ي مكافح��ة  عالي��ة 
السرطان والتهاب المفاصل، في 

أحدث اختراق طبي.
ويعتقد العلم��اء من معهد 
روزلين بجامعة إدنبرة، أن التقنية 
الجديدة يمك��ن أن تقدم طريقة 
فعالة م��ن حيث التكلف��ة إلنتاج 

األدوية في المستقبل القريب.
وراثي��ا  الدج��اج  وبتعدي��ل 
إلنت��اج األدوية ف��ي البيض، وجد 
العلم��اء أن األدوي��ة تعم��ل مثل 
تل��ك المنتجة باس��تخدام الطرق 

التقليدية.
»دايل��ي  لصحيف��ة  ووفق��ا 
ميرور« البريطاني��ة، تبين أن ثالث 
بيضات فقط كان��ت كافية إلنتاج 

الجرع��ات المح��ددة م��ن الدواء، 
المعدل��ة  الدجاج��ات  وتمكن��ت 
وراثيا م��ن وض��ع 300 بيضة في 

السنة.
هيلين  البروفيس��ورة  وقالت 
س��انغ، إن فريق العلماء لم ينتج 
أدوي��ة لمعالج��ة المرض��ى ف��ي 
ه��ذه المرحل��ة، ولكن الدراس��ة 
تق��دم إثباتا مبدئي��ا على أن هذا 
النظ��ام قاب��ل للتطبي��ق ويمكن 
بس��هولة تهيئته إلنتاج بروتينات 

عالجية متعددة االستخدامات.
وتش��ير نتائ��ج الدراس��ة إلى 
أن »الدج��اج قاب��ل إلنتاج عقاقير 
عالية الج��ودة بكمي��ات تجارية، 
الدراس��ات  ف��ي  الس��تخدامها 
األخرى في  البحثية والتطبيق��ات 

التكنولوجيا الحيوية«.

ويستخدم البيض بالفعل في 
زراعة الفيروس��ات التي تستخدم 
كلقاح��ات، كم��ا هو الح��ال في 

لقاح اإلنفلونزا.
ولكن في الدراسة الجديدة، 
يبدو األم��ر مختلفا ألن البروتينات 
العالجي��ة مش��فرة ف��ي الحمض 
النووي للدج��اج وتنتج كجزء من 

بياض البيض.
وركز فري��ق العلماء في بادئ 
األم��ر عل��ى بروتين ض��روري لجهاز 
المناع��ة، له إمكانات عالجية، وهو 
IFNalpha2a وله  بروتي��ن يدع��ى 
تأثي��رات قوية مضادة للفيروس��ات 
وللس��رطان ت��م اس��تخدامه مخبريا 
على الحيوانات، ونس��خته البش��رية 
Macrophage-CSF، كعالج يحفز 

األنسجة التالفة إلصالح نفسها.

بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان!
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