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أخبار الوطن

19 ورقة عمل في الـ4 جلسات األولى لمؤتمر البيئات الجبلية وشبه الجافة
 أمير عسير : يجب أن تكون مشروعات وزارة النقل صديقة للبيئة

يحيى التيهاني

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
تييركييي بييين طيييال بييين عييبييد الييعييزيييز 
اأمييييييير ميينييطييقيية عييي�يييسييير انيييطييياقييية 
اأولييييييييى جيييلييي�يييسيييات امليييييوؤمتييييير اليييييدويل 
و�ييسييبييه  اجلييبييلييييية  لييلييبيييييئييات  الأول 
والييذي  اأبييهييا،  ق�سر  بفندق  اجلييافيية 
نيياقيي�ييش خييييال جييليي�ييسيياتييه عيييييددا من 
املخت�سني  ميين  لييعييدد  العمل  اأوراق 
واليييبييياحيييثيييني وامليييهيييتيييميييني يف جميييال 

البيئة واجليولوجيا.
مدير  الأولييييى  اجلل�سة  وتييراأ�ييش 
جامعة جازان معايل الدكتور مرعي 
القحطاين  حتدث فيها كل من وكيل 
للبيئة  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة 
الييدكييتييور اأ�ييسيياميية بيين اإبييراهيييييم فقيها 
»ال�سرتاتيجية  بييعيينييوان  ورقييتييه  عيين 
عن  خالها  اأو�سح  للبيئة«  الوطنية 
الوطنية  ال�ييسييرتاتيييييجييييية  الييعيينييا�ييسيير 
النفايات  اإعييادة تدوير  للبيئة ون�سبة 
بييييالإ�ييييسييييافيييية اإليييييييى اأهيييييييييداف الطييييييار 
املييوؤ�ييسيي�ييسييي اجليييدييييد لييقييطيياع الييبيييييئيية 

والبعد القت�سادي له.
فيييييمييا حتيييييدث مميييثيييل بييرنييامييج 
لاأمم  والييزراعيية  الأغييذييية  منظمة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  املتحدة 
الييييدكييييتييييور اأبييييوبييييكيييير عيييبيييداليييعيييزييييز 
»الإدارة  بعنوان  ورقته  عن  حممد، 
امليي�ييسييتييداميية لييلييمييوارد الييطييبيييييعييييية يف 
الريفية«،  الزراعية  التنمية  �سياق 
تيينيياول فيها الييتييعيياون امليي�ييسييرتك بني 
بييالإ�ييسييافيية  واملييمييلييكيية  الييفيياو  منظمة 
والتحديات  الريفية  التنمية  اإليييى 
الييتييي تيييواجيييه امليييييوارد الييطييبيييييعييييية يف 
منتدى  رئي�ش  وا�ستعر�ش  اململكة، 
الأمييييييييم املييييتييييحييييدة ليييليييغيييابيييات خييالييد 
الراهنة  »احليياليية  ورقته  يف  �سركي 
الراهن  الو�سع  العامل«  يف  للغابات 
والنظام  والتدهور  العاملية  للغابات 
الييبيييييئييي واخليييطيييط ال�ييسييرتاتيييييجييييية 
عييام  ميين  الييغييابييات  عييلييى  للمحافظة 

2017 وحتى 2030.
وقيييييدم مييين مييكييتييب »انييدكيي�ييسييا« 
املهند�ش  الهند�سية  لا�ست�سارات 
ورقيية  الثنيان  عبدالرحمن  يييزيييد 
العامة  الفراغات  »تطوير  بعنوان 
الييعييمييرانييييية يف  التنمية  يييخييدم  مبييا 
ميينييطييقيية عيي�ييسيير مبيييا ييييعيييزز جيييودة 
احلييييييييياة وامليييييييييز اليينيي�ييسييبييييية لييبيييييئيية 
عيي�ييسيير«، تييينييياول فيييييهييا منييييياذج من 
الييييفييييراغييييات اليييعيييامييية والييي�يييسييياحيييات 
واملييييييياديييين كييونييهييا الييبيييييئيية املييحييفييزة 

للتوا�سل الجتماعي.
واخييييتييييتييييمييييت جيييلييي�يييسييية اليييعيييميييل 
الأوليييييييييى اأوراقييييييهييييييا بييييورقيييية عييمييل 
بييييعيييينييييوان »ميييينييييظييييور الييتييخييطيييييط 
احل�سرية  ال�ييسييتييداميية  يف  البيئي 
لييلييميينيياطييق اجلييبييلييييية يف اليييولييييات 
اأ�ستاذ  قدمها  الأمريكية«  املتحدة 
�سين�سناتي  بييجييامييعيية  الييتييخييطيييييط 
بييياليييولييييات امليييتيييحيييدة الأمييريييكييييية 
اأورد  اأوفييري،  كري�ستوفر  الدكتور 
فيييييهييا نيييتيييائيييج تيييياأثيييير الييتييقييييييييمييات 
البيئية يف املناطق اجلبلية واأهمية 
تييقييييييييم الإجييييييييراءات واخليييطيييط يف 

النباتات اجلبلية والريفية.
من جانب اآخر تناولت اجلل�سة 
الثانية التي حتمل عنوان »التنمية 
اليييعيييميييرانييييييية مبيينييطييقيية عيي�ييسيير ميين 

ميينييظييور بيييييئييي« الييتييي راأ�ييسييهييا وكيل 
جييياميييعييية امليييليييك خييياليييد ليييليييدرا�يييسيييات 
الييعييليييييا والييبييحييث الييعييلييمييي الييدكييتييور 
قدمها  عييمييل  ورقييية  الييعييمييري  �سعد 
�ييسييكييرتيير الييتييخييطيييييط والييتييطييوييير 
العمراين يف ولية بارنا بالربازيل 
بعنوان  بارو�ش«  »�سيلفيو  املهند�ش 
املييدييينيية«،  داخيييل  الت�سجر  »لييوائييح 
احل�سرية  الغابات  اأن  فيها  اأو�سح 
اليييوقيييت  اأ�يييسيييبيييح يف  وتييخييطيييييطييهييا 
احليييييييايل ييي�ييسييكييل �يييييسيييييرورة مييلييحيية 
لييلييغيياييية يف ظيييل الييتييطييور اليي�ييسييكيياين 
الذي بداأ ينت�سر ب�سكل  والعمراين 
العربية  اململكة  اأن  مييوؤكييدا   ، كبر 
حثيثة  خييطييوات  تخطو  ال�سعودية 
الغابات  هييذه  مثل  لإيييجيياد  وجيييادة 
من  عييدد  م�ستعر�سا  امليييدن،  داخيييل 

التجارب الدولية.
عييييقييييب ذليييييييك قيييييييدم ميييي�ييييسييييوؤول 
الإقليمي  املنظمة  مبكتب  الغابات 
اآدم  عبداحلميد  د.  الأدنييى  لل�سرق 
ورقة عن اأهمية الغابات احل�سرية 
وازديييييياد الييرقييعيية اليي�ييسييكييانييييية، وقييال 
تيييوؤكيييد  درا�يييييسيييييات  هييينييياك  اأن  فيييييهييا 
النييييتييييقييييال اليييكيييبييير ميييين الأريييييييياف 
درا�سات  اإلييى وجييود  للمدن، م�سرا 
عييياملييييييية تييييوؤكييييد بيييييياأن اأثيييييير اليييغيييابيييات 
اإيجابي  ب�سكل  ينعك�ش  احل�سرية 
لييلييحييكييومييات والأفييييييراد وخييا�ييسيية يف 

القييتيي�ييسيياد واليي�ييسييحيية والييتييغيييييرات 
باأهمية  ورقييتييه  خمتتما  امليينيياخييييية، 
و  اخلا�ش  القطاعني  بني  التعاون 
احلييكييومييي،ونيي�ييسيير الييوعييي عيين هذه 
الغابات وتوفر درا�سات منوعة ملثل 
احل�سول  و�سهولة  امل�ساريع،  هييذه 

على هذه امل�سادر البيئية.
وا�ستعر�ش اأ�ستاذ اجليولوجيا 
بييجييامييعيية امليييليييك �يييسيييعيييود اليييدكيييتيييور 
عبدالعزيز بن لعبون، اجليولوجيا 
عيي�ييسيير  مييينيييطيييقييية  اليييطيييبيييييييعييييييية يف 
مييين حيييييث اليي�ييسييخييور الييربكييانييييية 
واليي�ييسييدوع واليي�ييسييخييور الييقييدمييية ، 
وكذلك من حيث املناجم القدمية 
الر�سومات  م�ستعر�سا  املنطقة،  يف 
التاريخية التي كانت حتكي حقبة 
ما�سية من الزمان وتروي ق�س�ساً 

من الثقافات القدمية.
تيييليييى ذليييييك اجليييلييي�يييسييية الييثييالييثيية 
بييعيينييوان »املييحييافييظيية عييلييى الييغييابييات 
بوزارة  امل�ست�سار  برئا�سة  وتنميتها« 
الييبيييييئيية واملييييييياه واليييزراعييية الييدكييتييور 
خالد العبدالقادر ، قدم فيها رئي�ش 
البيئية  وال�سياحة  الت�سدير  ق�سم 
باك�ستان  اأوز  بجمهورية  لييلييغييابييات 
عبدالواحد زكادوليف ورقة علمية 
بييعيينييوان »اإعيييييييادة تيي�ييسييجيير الييغييابييات 
الييييتييييال اليي�ييسييفييحييييية واملييينييياطيييق  يف 
املنخف�سة يف اأوز باك�ستان والفر�ش 

وامليي�ييسيياكييل واحلييلييول والإمييكييانيييييات«، 
اأرينا  الييعييام ملنظمة  ثييم قييدم الأميييني 
ليياأبييحيياث الييزراعييييية الييدكييتييور ر�سا 
�ييسييبييلييي خيييييال ورقييييتييييه الييعييلييمييييية » 
املييحييافييظيية عييلييى نييبيياتييات الييغييابييات يف 
املناطق اجلبلية �سبه القاحلة : نهج 
الغابات  تدهور  اإلى  لفتا  متكامل«، 
واملراعي وعدم اإدارة املراعي بال�سكل 
اليي�ييسييحيييييح واليييييطيييييرق اليي�ييسييحيييييحيية 
حفظ  طيييرق  جييانييب  اإليييى  ملعاجلتها، 

الأ�سول الوراثية والنباتية.
اإدارة  ذلييييك حتييييدث مييدييير  بييعييد 
الييييغييييابييييات بييييييييييوزارة اليييبيييييييئييية واملييييييييياه 
والييييزراعيييية قييتيييييبيية اليي�ييسييعييدون خييال 
»ا�ييسييتييداميية  بييعيينييوان  العلمية  ورقييتييه 
اليييغيييابيييات يف امليييميييليييكييية.. الييتييحييديييات 
اإلييى  وتييطييرق  امل�ستقبلية«  واخلييطييط 
عدد من م�ساريع الغابات التي حتت 
الإجراء، اإ�سافة اإلى تاريخ الغابات يف 

منطقة ع�سر.
الفني  امل�ست�سار  ميين  كييل  وقيييدم 
بوزارة النقل الدكتور علي بن عثمان 
الييتيي�ييسييميييييم  اإدارة  وميييديييير  امليينييبييهييي 
بن  �سلطان  املهند�ش  النقل  بيييوزارة 
حيييييزام ورقييييية عييلييمييييية بييعيينييوان »دور 
وزارة النقل يف احلفاظ على البيئة 
اجلبلية«، ثم اختتمت اجلل�سة بورقة 
على  املرتكز  »النظام  بعنوان  علمية 
للر�سد  اجلغرافية  املعلومات  نظم 

والإباغ عن موارد الغابات واملراعي 
املعلومات  نظم  يف  اخلبر  »قدمها 
اجلييييغييييرافييييييييية وتيييقيييييييييييم الأرا�يييييسيييييي 
مبنظمة الأغييذييية والييزراعيية لاأمم 

املتحدة الدكتور جنرو جرمايا«.
مييداخييليية لأمييير منطقة  ويف 
ع�سر الأميييير تييركييي بيين طييال 
،اأكد خالها على  بن عبدالعزيز 
اأهييمييييية املييحييافييظيية عييلييى الييغييابييات 
واليييعييينيييايييية بيييامليييدرجيييات والييبيييييئيية 
الييزراعييييية ،ميي�ييسييرا يف ذليييك الييى 
النقل  وزارة  ميي�ييسييروعييات  تنفيذ 
ليييتيييكيييون ميييي�ييييسييييروعييييات �ييسييديييقيية 

للبيئة.
التي  الرابعة  اجلل�سة  وانطلقت 
حتييمييل عييينيييوان »الييتيينييمييييية الييريييفييييية 
وا�ستدامتها«، برئا�سة م�ست�سار وزارة 
الييبيييييئيية واملييييييياه والييييزراعيييية املييهيينييد�ييش 
حممد احليدري، قّدم خالها مدير 
اإدارة الت�سالت والت�سويق وال�سوؤون 
الييعيياميية بيياملييركييز الييوطيينييي لأبيييحييياث 
را�سي  امل�ستدامة  الييزراعيية  وتطوير 
بييين عيييبيييداهلل احليييربيييي ورقيييية علمية 
امل�ستدامة  الريفية  )التنمية  بعنوان 
..جتارب عاملية واإقليمية( ا�ستعر�ش 
يف  الدولية  التجارب  ميين  عييدد  فيها 
ال�ستثمار الفاحي والزراعي، وقدم 
اأ�ستاذ تنمية املجتمع الريفي بجامعة 
الدكتور  بييالأردن  التطبيقية  البلقاء 

اأحيييميييد بييين نييييوري اليي�ييسييدايييدة خييال 
)الأعييمييال  العلمية  ورقييتييه  اجلل�سة 
التجارية الزراعية والإدارة التجارية 
الريفية(،  احل�سرية  �سبة  للمناطق 
اأورد فيها اآخر ما تو�سلت اإليه الدول 
الأعييمييال  علم  يف  العاملية  واملنظمات 
اليييزراعييييييية اإليييييى جيييانيييب املييمييار�ييسييات 
اليييزراعييييييية اجليييييييدة، والييتييكيينييولييوجيييييا 
بعد  ملا  التطبيق اجليد  فوائد  واأهييم 

احل�ساد.
ثييييم قيييييدم اأ�ييييسييييتيييياذ كييلييييية الييعييلييوم 
اليييطيييبيييييييعييييييية واليييييزراعييييييييييية بييجييامييعيية 
بييريييتييوريييا بييجيينييوب اأفييريييقيييييا الييدكييتييور 
بيييياكيييي�ييييسييييي �ييييييسييييييروا ورقيييييييييية بييييعيييينييييوان 
)ميي�ييسيياكييل الييرتبيية والأرا�يييسيييي واليييري 
الريفية  املناطق  يف  الغذائي  والأمييين 
م�ستعر�سا  اليييزراعييييييية(،  واملييييدرجييييات 
عدد من املعوقات التي تواجه الرتبة 

الزراعية والغطاء النباتي.
ويف ختام اجلل�سة ناق�ش من كلية 
الييدكييتييور  الق�سيم  بجامعة  اليييزراعييية 
املنظمات  )دور  ال�سقر  عبدالرحمن 
واجلييييمييييعيييييييييات الييييغيييير حيييكيييومييييييية يف 
اخل�سراء(  الرقعة  زيييادة  و  الت�سجر 
ميي�ييسييتييعيير�ييسييا الحيي�ييسييائيييييات عييين هييذه 
املنظمات التي تعنى بالبيئة واحلفاظ 
العوائق  من  عييدد  اإلييى  اإ�سافة  عليها، 

والتحديات لهذه املنظمات.
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بناء الحضارة وصناعة 
التاريخ

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

حتل الذكرى الي 89 لليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية 
لتوؤكد اأن عزائم الرجال املخل�سني قادرة على بناء احل�سارات 
العربية  اململكة  ت�سهده  مييا  �ساخًما  ويقف  الييتيياريييخ،  و�سناعة 

ال�سعودية من تقدم يف �ستى املجالت.
ليييييوؤكييد لييلييعييامل اأجييمييع الهييتييمييام والييدعييم الييكييبييرييين من 
قيادتنا الر�سيدة التي جعلت على راأ�ش اأولوياتها توفر الأمن 

واحلياة الكرمية وحتقيق التنمية مبختلف اأ�سكالها.
ونحتفي بيومنا الوطني املجيد واململكة وهلل احلمد ت�سهد 
ال�سريفني  احلرمني  خييادم  بقيادة  املجالت  خمتلف  يف  تنمية 
الأمييني  عهده  وويل  اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بيين  �سلمان  امللك 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ت�ست�سرف  طموحة  وطنية  روؤيييية  يييقييودان  اللذين  اهلل  حفظه 
م�ستقبا م�سرقا وتوؤذن بنه�سة تنموية �ساملة �ستجني الباد 

ثمارها.
اإنها منا�سبة عظيمة ن�ستذكر فيها وت�ستذكر فيها الأجيال 
قيام هذه الدولة املباركة على يد املوؤ�س�ش امللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن اآل �سعود رحمه اهلل الذي �سجل له التاريخ اأعظم 
الباد  دعائم هذه  اأر�سى  والييذي  والبطولة  الت�سحية  ق�س�ش 
الدين  تعاليم  من  تنطلق  ثابتة  ومييبييادئ  وا�سحة  اأ�س�ش  على 

الإ�سامي احلنيف.
بييعييده �سل�سلة مييين الأعيييميييال  اليييييربرة مييين  اأبيييينيييياوؤه  ليييييبييداأ 
وامل�ساريع والإجنييازات العظيمة التي عم نفعها وجنى ثمارها 
العامل الإ�سامي ف�سا عن الدور الريادي العاملي الذي تقوم 

به اململكة.
نتائج  وبيييروز  للمملكة  القت�سادي  الت�سنيف  ارتييفيياع  اإن 
احلوكمة والهيكلة والتخطيط التي �سهدتها موؤ�س�سات الباد 
 2030 ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤييية  ثمار  مباركة من  ثمرة 
املزدهر  والقت�ساد  احليوي  املجتمع  حتقيق  اإلييى  ت�سعى  التي 

والوطن الطموح.  
ونحن اإذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا فاإننا 
اأعظم ما  اأن  جندد البيعة والييولء لقيادتنا احلكيمة مدركني 
اأن  له  الوطن والوفاء  به تعبرا عن حب هذا  اأن نقوم  ميكن 
نعمل العمل الدوؤوب ونحر�ش على الإجناز امل�ستمر واأن نعمل 
على جت�سيد هذا الأمر على اأر�ش الواقع ونزرع ثقافة العمل 
اجلاد والعطاء امل�ستمر يف نفو�ش اأبنائنا وجمتمعنا وهذا اأعظم 

ما ميكن اأن نقدمه لهذا الوطن الذي ي�ستحق منا الكثر.
م�ستلهمني يف كل املنا�سبات تلك الت�سحيات العظيمة التي 
الذين  امل�سلحة  قواتنا  اأبطال  من  املخل�سون  الرجال  يقدمها 

يذودون عن حيا�ش الوطن ويقدمون اأرواحهم فداء له.
اأن يوفق خييادم احلييرمييني ال�سريفني  اأ�ييسيياأل اهلل عييز وجييل 
و�سمو ويل عهده الأمني والقيادة الر�سيدة واأن يهيئ للمملكة 
الأمييان، ومن  التطور والتقدم ويييدمي عليها نعمة  مزيدا من 

اإجناز اإلى اإجناز وطننا الغايل

األمير تركي بن طالل: حرصنا على أن يكون %70 من حاضري 
المؤتمر من المستفيدين من البيئة والزراعة في عسير

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعييى 
تركي بن طال بن عبدالعزيز اأمر 
ميينييطييقيية عيي�ييسيير الأ�يييسيييبيييوع املييا�ييسييي، 
انيييطييياق فييعيياليييييات امليييوؤمتييير اليييدويل 
�سبه اجلافة،  للبيئات اجلبلية  الأول 
واملييييياه  الييبيييييئيية  وزارة  تنظمه  الييييذي 
والزراعة بالتعاون مع اإمارة منطقة 
الفرتة  اأبها خال  ع�سر، يف مدينة 
حتت  �سبتمرب2019م،  الييى20   18 من 
يف  امل�ستدامة  والتنمية  »البيئة  �سعار 

منطقة ع�سر«.
 وقيييييييال اأمييييييير ميينييطييقيية عيي�ييسيير 
لهذه  املييعييد  احلييفييل  خيييال  كلمته  يف 
واأبلغ  اأقييوى  عبارة  اأجييد  »مل  املنا�سبة 
عيين اأهييمييييية الييبيييييئيية مييثييل مييا اأوردتييييه 
الوطنية  روؤيييتيينييا  يف  املحكمة  الييعييبييارة 
على  حفاظنا  يعد    2030 الطموحة 
بيييييئييتيينييا وميييقيييدراتييينيييا الييطييبيييييعييييية من 
واإن�سانية  واأخيياقييييية  دييينييييية  واجييبيينييا 
وميييين ميي�ييسييئييولييييياتيينييا جتيييياه الأجيييييييال 
الأ�سا�سية  املييقييومييات  وميين  الييقييادميية، 
بالتاأمل  جديرة  فهي  حياتنا  جلييودة 
واليييتيييدبييير ملييعييرفيية اأبيييعيييادهيييا وتيي�ييسييور 

عمقها واآفاقها«.
اأم البيئات  مردفا »باأن ع�سر هي 
بييييني مييينييياطيييق امليييميييليييكييية جلييمييعييهييا بييني 
ال�سحراء وال�سهل واجلبل وبني البحر 
مل  والقيعان،  الغابات  وبني  والياب�سة، 
العامرة  البيئة  جعل  ميين  بييد  لنا  يكن 
ركيينييا ميين اأركييييان ا�ييسييرتاتيييييجييييية ع�سر 
التي �سرتى النور قريبا، بعد اعتمادها 

من املقام ال�سامي الكرمي«.
 واأ�يييسييياف »اأنييييه حيير�ييسييا ميينييا على 
تييدريييب اأنييفيي�ييسيينييا واإعيييييداد فيييرق عملنا 
لتطبيق تلك الإ�سرتاتيجية على اأكمل 
بعدد  ا�ستبقناها  اعتمادها،  بعد  وجييه 
جوانبها  يف  التمهيدية  املييبييادرات  ميين 
املييوؤمتيير »املييوؤمتيير  املختلفة فييكييان هييذا 
�سبه  اجلبلية  للبيئات  الأول  اليييدويل 
اجلافه بالرتكيز على البيئة والتنمية 

امل�ستدامة يف منطقة ع�سر.
فيييييهيييييو ميييييييوؤمتييييييير لأنييييييينيييييييا نيييييوؤمييييين 
اأعييرق  اإلييى  م�ساألة  كييل  اإ�ييسيينيياد  بقطعية 
املتخ�س�سني فيها، وهو »دويل« لأننا يف 
اململكة العربية ال�سعودية، وهو »الأول« 
لأن الروؤية املباركة اأعادت ترتيب فكرنا 
�سبه  اجلبلية  »للبيئات  وهو  واأعمالنا، 
اجلافه« لأن هذه هي البيئة الغالبة يف 

ع�سر واملناطق املجاورة لها«.
»حياكم اهلل يف هذا  �سموه  وقييال 
املييييوؤمتيييير الييعييلييمييي الييتييطييبيييييقييي اليييذي 
نيينييتييظيير نييتييائييج درا�يييسييياتيييه وتييو�ييسييييياتييه 
لتقدم لنا احللول العملية التطبيقية 
امليي�ييسييمييونيية مليييا ييييواجيييه بيييييئييات ع�سر 
اإ�سكالت،  من  لها  امل�سابهة  والبيئات 
اأن يكون  وقد حر�سنا يف هذا املوؤمتر 
امل�ستفيدين  ميين  حا�سريه  ميين   %70
ميييين اليييبيييييييئييية والييييييزراعيييييية يف عيي�ييسيير، 
لييييي�ييسييتييثييمييرو وجييييييود نييخييبيية اخليييييرباء 
والييعييلييميياء الييدوليييييني الييذييين ح�سروا 
من 17 دولة اإ�سافة للمملكة وينهلوا 
ميييين جتييياربيييهيييم وخيييرباتيييهيييم اليي�ييسيييء 
البيئة  عييلييى  �سينعك�ش  مميييا  الييكييثيير 

والزراعة يف ع�سر«.
 وكييييان الأمييييير تييركييي بييين طييال 
اإلى املواطن حممد بن عبود  اأوكل  قد 
اإميانا من �سموه  اإلقاء كلمته  ع�سري 
الييدور املهم الذي ي�سطلع به هذا  باأن 
املوؤمتر هو ا�ست�سافة املهتمني بالبيئة 
والزراعة باملنطقة وم�ساركتهم الفاعلة 

الفر�سة  واإتيياحيية  معهم  احليييوار  وفتح 
العلمية  اخلييربات  من  لا�ستفادة  لهم 
من  املييوؤمتيير  ا�ست�سافها  الييتييي  املييميييييزة 
واملواطن حممد  اململكة،  وخييارج  داخل 
بن عبود ع�سري هو اأحد اأبناء ع�سر 
اإلى مزارع  اآثر العودة  الأفييذاذ، والييذي 
اأبائه واأجييداده بعد تقاعده من العمل 
احليييكيييوميييي ميي�ييسييتييفيييييدا ميييين درا�يييسيييتيييه 
وخربته و�سغفه بالزراعة، حيث تو�سع 
العمل  اأن  واأثبت  الع�سوية  الزراعة  يف 
بيده ويف اأر�سه ويف �سغفه م�سدر دخٍل 
على  فح�سل  بييذلييك  يكتفي  ومل  وفييير، 
اأول رخ�سة ملزرعة �سياحية، وطور من 

اأنظمة الري ملزروعاته من الفواكه.
وقيييد ا�ييسييتيي�ييسيياف ابييين عييبييود عقب 
ثاثة  املنطقة  اأميير  �سمو  كلمة  اإلقاء 
مييين املييهييتييمييني بييياليييزراعييية الييطييبيييييعييييية 
الييذييين عر�سوا  امليينييطييقيية  والييبيييييئييييية يف 
اأميييييام احليي�ييسييور جتيياربييهييم املييميييييزة يف 
الزراعة الع�سوية والتعامل مع البيئة 
يف املنطقة، ثم األقى وكيل وزارة البيئة 
اللجنة  رئي�ش  نائب  والييزراعيية  واملييييياه 
العليا للموؤمتر الدكتور اأ�سامة اإبراهيم 
فقيها، كلمة اللجنة املنظمة ا�ستعر�ش 
مبا  للجل�سات  العلمي  الربنامج  فيها 
واأهيييييداف  حميييياور  مييين  ذليييك  يت�سمنه 

وق�سايا فرعية مطروحة للنقا�ش.
واأو�ييسييح اأن حميياور املييوؤمتيير متتد 

لت�سمل �ست ق�سايا رئي�سية وهي: �سبل 
الييغييابييات اجلبلية يف  عييلييى  املييحييافييظييات 
املناطق �سبه اجلافة، التنمية العمرانية 
الريفية  التنمية  عيي�ييسيير،  منطقة  يف 
ودورهيييييييا القيييتييي�يييسيييادي والجييتييميياعييي، 
اجلبلية،  املناطق  يف  الفطرية  احلييييياة 
�سبل  تنميتها،  و�سبل  البيئية  ال�سياحة 

الإدارة امل�ستدامة مل�سادر املياه.
فيما اأ�سار اإلى اأن املوؤمتر يت�سمن 
14 جل�سة علمية تعقد على مدار ثاثة 
اأيييييييام، يييتييحييدث خييالييهييا 58 مييتييحييدًثييا 
ميييثييلييون 16 دولييية ميين خمتلف قيييارات 
علميا  بحثا   16 اإلييى  بالإ�سافة  العامل، 
�سيتم عر�سهم يف ق�سم املعلقات اإ�سافة 

اإلى املعر�ش امل�ساحب.
وقيييييدم ميييعيييايل نيييائيييب وزيييييير املييييياه 
املييهيينييد�ييش ميينيي�ييسييور امليي�ييسيييييطييي، �ييسييكييره 
ع�سر  منطقة  اأمييير  ل�سمو  وتييقييديييره 
عيييليييى الييييرعيييياييييية والهييييتييييمييييام لإقيييامييية 
املهمات  املوؤمتر وت�سهيل كافة  وتنظيم 

لتحقيق اأهدافه.
ببذل  اجلييميييييع  كلمته  يف  ونييا�ييسييد 
مييزيييد ميين اجلييهييد ميين اأجيييل املحافظة 
كييون  الييفييطييرييية،  البيئة واحلييييياة  عييلييى 
ذلك هو الركيزة الأ�سا�سية على طريق 
للمملكة  التنموية  الأهيييييداف  حتقيق 
دون الإخال بحق الأجيال القادمة يف 
املوؤمتر  انعقاد  اأن  موؤكداً  نظيفة،  بيئة 

لها  اأهميته  بيياب  ميين  يييجيييء  يف ع�سر 
م�ساحة  من   %60 متثل  اأرا�سيها  كييون 

الغابات يف اململكة.
اإلييى  كلمته  يف  امل�سيطي  وتييطييرق   
وزاره  بها  تييقييوم  الييتييي  املكثفة  اجلييهييود 
املييييياه ميين اأجييييل حتييقيييييق روؤييييية اململكة 
ت�ستهدف  التي  للبيئة،  بالن�سبة   2030
اإلييييى بيييييئيية وميييييوارد طبيعية  الييو�ييسييول 
وت�سهم  املائي  الأميين  حتقق  م�ستدامة 
يف الأمييييييييين الييييغييييذائييييي وحتييي�يييسييين ميين 
املبذولة  للجهود  ونيييوه  احلييييياة،  جيييودة 
لييلييمييحييافييظيية عييلييى الييبيييييئيية مييين خييال 
الرعي  ميين  واحلييد  الت�سحر  مكافحة 
اجلييييائيييير فيي�ييسييا عيييين تيينييمييييية الييغييطيياء 
الييوزارة  نفذته  ما  م�ستعر�ساً  النباتي، 
ميييين خيييطيييط تييي�يييسيييتيييهيييدف رفييييييع كيييفييياءة 
املييتيينييزهييات والأميييياكيييين الييطييبيييييعييييية مبا 
يف  اأمييثييل  ا�ستغاًل  ل�ستغالها  ميهد 

جمال ال�سياحة البيئية.
 ميين جييهيية اأخييييرى افييتييتييح الأمييير 
املييعيير�ييش امل�ساحب  بيين طيييال  تييركييي 
ركييينيييا   28 يييي�يييسيييم  الييييييييذي  لييييلييييمييييوؤمتيييير 
وجييامييعييات  متخ�س�سة  هيييييئييات  متييثييل 
وجمعيات بيئية، و�سركات ذات عاقة 
اجلهات  كييرم  فيما  املييوؤمتيير،  مبو�سوع 

الراعية للموؤمتر.



مدير الجامعة يرعى حفل استقبال الطالب المستجدين 
ويكرم المتفوقين

عبد العزيز رديف

اأكد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
متيز  اأن  اليي�ييسييلييمييي  اهلل  رجييييياء  بييين  فييياليييح 
النجاحات  من  عييدًدا  وحتقيقها  اجلامعة 
اإلييى  يعود  واليييدويل  املحلي  امل�ستوى  على 
تيي�ييسييافيير جيييهيييود ميينيي�ييسييوبيييييهييا وحيير�ييسييهييم 
املييجييالت  �ستى  يف  ومتيزها  تقدمها  على 

أخبار الجامعة

م�سيًفا  والإدارييييية،  والبحثية  الأكادميية 
اأن الطاب والطالبات هم اأحد اأهم اأركان 
دور  ولهم  اجلامعة  يف  التعليمية  العملية 

كبر يف دعمها وحتقيق النجاح لها.
جييياء ذليييك يف كييلييميية األييقيياهييا خييال 
حفل ا�ستقبال الطاب امل�ستجدين الذي 
�سوؤون  نظمته اجلامعة ممثلة يف عمادة 
بالطاب  ال�سلمي  رحييب  كما  الييطيياب، 

الييتييوفيييييق  لييهييم دوام  اآميييييًا  امليي�ييسييتييجييدييين 
ي�ستفيدوا  اأن  اإلييييى  ودعييياهيييم  واليينييجيياح، 
الييتييي تتيحها لهم  الإمييكييانيييييات  كييل  ميين 
ا اأن  جامعتهم، كما اأكد خال كلمته اأي�سً
مكتبه ومكاتب الوكاء وعمداء الكليات 
وروؤ�ييييسيييياء الأقييي�يييسيييام مييفييتييوحيية لييلييطيياب 
اأي  تييقييدمي  اأو  ا�ستف�سار  اأي  ل�ستقبال 

اقرتاح اأو ماحظة طيلة اأيام الأ�سبوع.

ومت خيييال احلييفييل تييقييدمي عيير�ييش 
مييرئييي يييتيينيياول مييعييلييومييات عيين اجلامعة 
ا�ست�سافة ممثلي  اإلى  اإ�سافة  ومرافقها، 
عييييدد مييين اجليييهيييات الييتييي متيي�ييش احييتييييياج 
الطاب للحديث عن جهاتهم واخلدمات 
امليييقيييدمييية ليييهيييم، �ييسييمييلييت عييييمييييادة �يييسيييوؤون 
والت�سجيل،  الييقييبييول  وعييمييادة  الييطيياب، 
وعمادة  املكتبات،  �ييسييوؤون  عييمييادة  وكييذلييك 

الإدارة  اإلييى  اإ�سافة  الإلييكييرتوين،  التعلم 
العامة لتقنية املعلومات.

ودورة  م�سرحي  عيير�ييش  اأقيييييم  كييذلييك 
مو�سوع  حييول  متحورتا  ق�سرة  تدريبية 
مع  التوا�سل  واأهمية  الأكييادميييي  الإر�ييسيياد 
املييير�يييسيييد الأكييييادميييييي يف ميي�ييسييرة الييطييالييب 
اجلامعي، عقب ذلك مت تكرمي طاب العام 
اجلييامييعييي املييا�ييسييي املييتييفييوقييني احلييا�ييسييلييني 

اجلييوائييز  على  وال�سحب   ،5/5 مييعييدل  على 
بييهييم، وقييد ح�سلت على اجلييائييزة  اخلييا�ييسيية 
الييكييربى وهيييي عييبييارة عيين �ييسيييييارة الطالبة 

املتفوقة نوف بنت اأحمد اآل خادم.
ويف ختام احلفل مت عقد لقاء مفتوح 
مع معايل مدير اجلامعة مت من خاله 
اأ�سئلتهم  عييلييى  والييييرد  الييطيياب  مناق�سة 

وا�ستف�ساراتهم.
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خالل افتتاحه مؤتمر البيئات الجبلية شبة الجافة
أمير عسير يزور جناح الجامعة ويطلع على عدد من الدراسات والبحوث

اأميير  عبدالعزيز  بيين  طييال  بيين  تييركييي  الأمييير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زار 
الأول  املوؤمتر الدويل  منطقة ع�سر خال رعايته حفل انطاق فعاليات 
�سبتمرب  – 19 من   17 الفرتة  املقام خال  �سبه اجلافة،  للبيئات اجلبلية 
حتت �سعار »البيئة والتنمية امل�ستدامة يف ع�سر«، جناح اجلامعة امل�سارك 

باملعر�ش امل�ساحب.
اجلامعة  مييدييير  مييعييايل  بح�سور  للجناح  زيييارتييه  خييال  �سموه  واطييلييع 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي على اأعمال مركز الأمر �سلطان 
للجامعة،  التابع  وال�سياحية  البيئية  والييدرا�ييسييات  للبحوث  عبدالعزيز  بن 
م�سيدا بالدور الذي تقدمة اجلامعة ب�سكل عام يف خمتلف املجالت ودورها 

الفعال يف املنطقة.
وييي�ييسييم جيينيياح اجلييامييعيية عييييددا ميين اليييدرا�يييسيييات والييبييحييوث اخلييا�ييسيية 
التي  الييدرا�ييسييات  املنطقة والييتييي متثلت يف عييدد ميين  البيئة يف  مبييجييالت 
اأجراها املركز ومن اأبرزها »ر�سد الو�سع البيئي ملنتزه ال�سودة«، و»ر�سد 
بيئية  درا�سة  بوادي عيا منطقة ع�سر«، وكذلك  البيئي  الو�سع  وتقييم 
عن »احل�سرة امل�ستوطنة بجزيرة اأم الراك الأ�سباب والعاج« وغرها من 
فيما  املركز  وجهود  اأن�سطة  تناول  مرئي  عر�ش  اإلييى  اإ�سافة  الدرا�سات، 

يخ�ش البيئة.
ويف بداية انطاق جل�سات املوؤمتر تراأ�ش وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن عبدالرحمن العمري �سباح اليوم 
»التنمية  عنوان  حتت  املقامة  املوؤمتر  جل�سات  من  الثانية  اجلل�سة  الثاثاء 

العمرانية مبنطقة ع�سر من منظور بيئي«.
مييين جييهييتييه اأو�يييسيييح مييدييير مييركييز الأمييييير �ييسييلييطييان بييين عييبييدالييعييزيييز 
للبحوث والدرا�سات البيئية وال�سياحية باجلامعة الدكتور »�سعد جربان 
يف  وامل�ساركة  احل�سور  على  احلر�ش  كل  حري�ش  املركز  اأن  القحطاين« 
اأهم اجلهات  اأن اجلامعة من  اإلى  الييدويل املهم بالنظر  مثل هذا املوؤمتر 
نخبة  م�ساركة  اإلييى  لفتا  والييبييحييوث،  بييالييدرا�ييسييات  تعنى  التي  املنطقة  يف 
البيئة من اجلامعة يف جناحها  الأكادمييني واملخت�سني يف جمالت  من 
امل�سارك وذلك للرد على الأ�سئلة وال�ستف�سارات وتقدمي كل ما ي�سهم يف 

اإجناح خمرجات هذا املوؤمتر.
ي�سم  اجلييافيية  �سبه  اجلبلية  للبيئات  الأول  اليييدويل  املييوؤمتيير  اأن  يييذكيير 
م�ساركة عدد من اخلرباء واملخت�سني من 16 دولة، وذلك ملناق�سة حتديات 
احلاجة  بييني  املييوازنيية  وكيفية  اجلبلية  الييغييابييات  بيئة  على  املحافظة  و�سبل 

للتنمية مع املحافظة على البيئة.

في سياق الخدمات 
اإللكترونية النوعية

مدير الجامعة يدشن نظام 
»مباشر« لالستفسارات 

والمالحظات
د�سن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
يف مييكييتييب مييعيياليييييه  ميييوؤخيييرا »نييظييام 
مييبييا�ييسيير«، وهييييو عيييبيييارة عييين خييدميية 
الإدارة  مييين  مييقييدميية  اإليييكيييرتونييييييية 
باجلامعة  املعلومات  لتقنية  العامة 
هيئة  واأع�ساء  واملوظفني  للطاب 

التدري�ش والزوار.
اجلييامييعيية  اأن  اليي�ييسييلييمييي  واأكييييييد 
حري�سة كل احلر�ش على التوا�سل 
والإجييابيية  امل�ستفيدين  مع  امل�ستمر 
على ت�ساوؤلتهم وتلبية احتياجاتهم 
�ساأنه  ميين  بكل  الهييتييمييام  �سبيل  يف 
تطوير اخلدمات والرقي بالعملية 
اإلييييى اأن هييذه  الأكيييادميييييييية ميي�ييسييًرا 
اخليييدمييية تييياأتيييي �ييسييميين حييزميية من 
اخليييدميييات الإلييكييرتونييييية اليينييوعييييية 

التي تقدمها اجلامعة.
واأو�ييييسييييح املييي�يييسيييرف اليييعيييام على 
املعلومات  لتقنية  الييعيياميية  الإدارة 
الييدكييتييور حمييمييد اليي�ييسييقيير اأن هييذه 

عاقة  تعميق  اإلييى  تهدف  اخلدمة 
امل�ستفيدين  جييميييييع  ميييع  اجلييامييعيية 
وتيييليييبييييييية الحييييتييييييييياجييييات وتيييذليييييييل 
اليييعيييقيييبيييات وتيييوجيييييييه الإر�ييييييسييييييادات 
تلقي  م�ستوى  ورفع  للم�ستفيدين، 
القيييرتاحيييات وامليياحييظييات واإجنييياز 
وقت  يف  والييبيياغييات  ال�سكاوى  حييل 
وحت�سني  احييرتايف،  وب�سكل  قيا�سي 
اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين من 
واإي�سالها  اأ�ييسييواتييهييم  �سماع  خييال 
مل�سوؤويل اجلامعة مما ي�سهم يف رفع 

ر�سا امل�ستفيد.
وتيييقيييوم خيييدمييية مييبييا�ييسيير على 
نييظييام ييي�ييسيياعييد امليي�ييسييتييفيييييدييين على 
اإيييي�يييسيييال اأ�يييسيييواتيييهيييم و�يييسيييكييياواهيييم 
واإمكانية  اجلامعة  جهات  جلميع 
يف  الأول  امليييي�ييييسييييوؤول  اإلييييييى  الييييرفييييع 
من  ي�ستطيع  واليييييذي  اجلييامييعيية، 
خيييال هيييذه اخلييدميية مييتييابييعيية كل 
ميييا يييطييرح عييلييى جييميييييع الأنييظييميية 

ومعرفة ما يتم حيالها.
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لتسريع عجلة التحول التقني ..
الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع شركة التقنية المباركة

بح�سور مييعييايل مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ 
اليييدكيييتيييور فييالييح بييين رجيييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي، 
وقييييعييييت اجلييياميييعييية اتيييفييياقييييييية تييييعيييياون مييع 
لتحقيق  وذلييك  املباركة«،  التقنية  »�سركة 
اجلامعة  ت�سعى  التي  املجتمعية  ال�سراكة 
اإلييييييييى تييير�يييسيييييييخيييهيييا مييييين خيييييييال خييطييتييهييا 
املجتمع  قيييدرات  تنمية  يف  ال�سرتاتيجية 
وموؤ�س�ساته بحلول مبتكرة، وبرامج نوعية 
اإيجابي ملمو�ش لدى كافة فئات  اأثر  ذات 
املجتمعية  اخلييدمييات  املييجييتييمييع، وحتيي�ييسييني 
من  املجتمعي  القطاع  ومتكني  وتنويعها، 

ا�ستخدام التقنية بكفاءة عالية.
التفاقية  توقيع  ومثل اجلامعة يف 
وكيييييل اجلييامييعيية لييياأعيييميييال والقييتيي�ييسيياد 
والدرا�سات  البحوث  املعريف عميد معهد 
بن  عبداللطيف  الييدكييتييور  ال�ست�سارية 
اإبيييراهيييييييم احلييديييثييي، فيييييمييا مييثييل �سركة 
الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  املييبيياركيية  التقنية 

املهند�ش ماجد بن �سعد الع�سيمي.
واأو�ييييسييييح وكيييييييل اجلييياميييعييية ليياأعييمييال 
عبداللطيف  الييدكييتييور  املييعييريف  والقييتيي�ييسيياد 
احلييديييثييي اأن هيييذه التييفيياقييييية تييهييدف اإليييى 
تيي�ييسييريييع عييجييليية الييتييحييول الييتييقيينييي ومييواكييبيية 
املييجييتييمييع واليييقيييطييياع اليييربيييحيييي لييلييتييطييورات 

املجتمعية،  امليي�ييسييوؤولييييية  وتييعييزيييز  الييتييقيينييييية، 
وتيينييمييييية اليييقيييدرات الييتييقيينييييية، وامليي�ييسيياهييميية يف 
وال�ستفادة  الرقمي،  العربي  املحتوى  اإثراء 
املجتمع  خلدمة  والإمكانيات  الأ�ييسييول  من 
والقطاع غر الربحي، وتفعيل دور الكوادر 
واخليييييييييربات الييتييقيينييييية ليييييدى اليييطيييرفيييني يف 
اخلدمة املجتمعية، وامل�ساهمة يف زيادة ن�سبة 
جناح امل�ساريع واملبادرات التقنية املجتمعية.

و�ييسيييييتييعيياون الييطييرفييان مييين خييال 
هيييذه التييفيياقييييية عييلييى اإجنييييياح الييربامييج 
والفعاليات وامل�ساريع واملبادرات التقنية 
واإخراج  تقنية  علمية  اإ�سدارات  واإن�ساء 
حمتوى تقني هادف، واإقامة الفعاليات 
التقنية  التدريبية  والييدورات  والربامج 
)مييبييا�ييسييرة اأو عيين بييعييد(؛ ليياإ�ييسييهييام يف 
خيييدمييية املييجييتييمييع يف املييييجييييال الييتييقيينييي، 
الكفاءات واخلربات يف تقدمي  واإ�سراك 
ال�ست�سارات التقنية التي تخدم اأهداف 
بناء  يف  التعاون  اإلييى  اإ�سافة  التفاقية، 
وتطوير الربجميات واملبادرات التقنية 
النوعية، وتفعيل دور الطالب والكوادر 
الييتييقيينييييية يف تيييعيييزييييز ثيييقيييافييية اليييتيييطيييوع، 
وتقدمي فر�ش ميكن ال�ستفادة منها يف 

التدريب الطابي وم�ساريع التخرج.

علوم  كلية  يف  ممثلة  اجلييامييعيية  اأنييهييت 
ال�سيفي  اليييتيييدرييييب  الآيل  احلييا�ييسييب 
الدويل لطاب وطالبات الكلية املقام 
الييربيييطييانييييية،   Warwick بييجييامييعيية 
واليييييذي د�ييسيين اليينيي�ييسييخيية الييثييانييييية منه 
الدكتور  الأ�ستاذ  التعليم  وزير  معايل 
حمد بن حممد اآل ال�سيخ، ومت تنفيذه 
اجلامعة  مييدييير  مييعييايل  ميين  مبتابعة 
الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بيين رجييياء اهلل 
م�ستوى  رفييع  بييهييدف  وذليييك  ال�سلمي، 
وطالبات  لطاب  والتاأهيل  التدريب 
الييكييلييييية، وتييطييوييير مييهييارات الطلبة يف 
جميييييالت الييلييغيية الإجنيييليييييييزيييية وعييلييوم 

البيانات والذكاء ال�سطناعي.
وقييييد ا�ييسييتييفيياد مييين اليييربنييياميييج 19 
اأ�سابيع   6 ملدة  وا�ستمر  وطالبة،  طالبا 
مت تق�سيمها اإلى مرحلتني بواقع ثاثة 
املرحلة  �سملت  مييرحييليية،  لييكييل  اأ�ييسييابيييييع 
الأولى برنامج اللغة الإجنليزية املكثف 
لتطوير  اأ�ييسييبييوعيييييا  �ييسيياعيية   150 بييواقييع 
والكتابة  والتحدث  ال�ستماع  مييهييارات 
الأكادميية والعرو�ش التقدميية، فيما 
اأتيح للمتدربني خال  املرحلة الثانية 

طالب وطالبات كلية علوم الحاسب ينهون برنامج 
Warwick التدريب في جامعة

نيي�ييسييق امليييركيييز الإعييييامييييي بيياجلييامييعيية خييييال الييعييام 
اجلامعي املا�سي 1439 / 1440، لي 25 لقاء اإذاعيا مع 
اإذاعة »هنا العزم« التي اأطلقتها وزارة الإعام وتبث 

براجمها من احلد اجلنوبي.
حيييييث مت ا�ييسييتيي�ييسييافيية عييييدد مييين اليييقيييييييادات 
الأكيييادميييييييية يف اجلييامييعيية، وذلييييك عيييرب بييرنييامييج 
تقدمها  التي  الربامج  من  وعييدد  العز«  »�سهوة 

الإذاعة.
وقيييييييدم �يييسيييييييوف احليييليييقيييات حتييييايييييا الييفييخيير 
وعبارات العتزاز لأبطال احلد اجلنوبي مثمنني 
الييتيي�ييسييحيييييات الييعييظيييييميية اليييتيييي يييقييدمييونييهييا، كما 
اأبييرز واأهم  ا�ستعر�سوا من خال برامج الإذاعيية 
الييربامييج والييفييعيياليييييات والأنيي�ييسييطيية الييتييي قدمتها 

اجلامعة خال العام املا�سي.
واأكييييد مييدييير عيييام اإذاعيييية »هيينييا الييعييزم« الأ�ييسييتيياذ 
»اأمين الردادي« اأن الإذاعة حر�ست على مد ج�سور 
الع�سكرية  اليييدولييية  قييطيياعييات  كييافيية  مييع  الييتييوا�ييسييل 
املييدين  املجتمع  مييوؤ�ييسيي�ييسييات  وكييذلييك  واملييدنييييية  منها 
م�ساعر  بنقل  ال�سامية  اأهييدافييهييا  لتحقيق  الأهييلييييية 
الود والتقدير والمتنان اإلى اأبناء الوطن وجنودنا 

البوا�سل يف حدنا اجلنوبي.
ولييتيينييقييل لييهييم ر�ييسييائييل احليييب اليي�ييسييادق وت�سع 
اإلى اأقرب م�سافة  امل�ستمع يف قلب احلقيقة وتاأخذه 

من احلدث.
واأ�ساد الييردادي يف هذا ال�سدد بالدور الذي 
قيييام بييه املييركييز العييياميييي بييجييامييعيية املييلييك خالد 
عرب  جييازان  مبنطقة  العزم  هنا  اأ�ستديو  ودعمه 
التي  واللقاءات  بال�سيوف  الذاعيية  برامج  اإثييراء 
اأهدافها  الذاعيية جلملة من  �ساهمت يف حتقيق 

ال�سامية.

ينسق  بالجامعة  اإلعالمي  المركز 
لـ 25  لقاء إذاعيا عبر »هنا العزم« 

لدعم أبطال الحد الجنوبي

فيما ثمن امل�سرف العام على املركز الإعامي 
باجلامعة الدكتور مفلح القحطاين التعاون بني 
مبهنيتها  م�سيدا  الييعييزم«  »هنا  واإذاعييية  اجلامعة 
ودورهييييا يف اإلييقيياء اليي�ييسييوء عييلييى عيييدد ميين بييرامييج 

وفعاليات اجلامعة املهمة.
معايل  ميين  بتوجيه  اجلييامييعيية  اأن  ومييوؤكييدا   
مييديييرهييا الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بيين رجييياء اهلل 
اليي�ييسييلييمييي اأ�ييسييهييمييت اأييي�ييسييا يف عيييدد ميين الأعييمييال 
بالق�سايا  تييهييتييم  الييتييي  الإعيييامييييييية  واملييييبييييادرات 

الوطنية وت�ستلهم ت�سحيات اأبطالنا البوا�سل.

درا�يييسييية اأحيييييد ميي�ييسييارييين، ميي�ييسييار عييلييوم 
ال�سطناعي  الذكاء  م�سار  اأو  البيانات 
الييييلييييذييييين مت تيييدريييي�يييسيييهيييميييا مييييين قييبييل 
علوم  كلية  ميين  خمت�سني  اأكييادمييييييني 
حيث   Warwick بجامعة   احلا�سب 
�ساعات  يوميا  ي�سمل كل م�سار خم�ش 
مييوزعيية بييواقييع اأربييييع �ييسيياعييات درا�ييسييييية 
برنامج  تخلل  كما  تطبيقية،  و�ساعة 
التدريب عدة رحات ثقافية وجولت 
تعريفية لبع�ش املدن الربيطانية، ومت 
واملييتييدربييات  للمتدربني  ا�ستبيان  عمل 

لتح�سني وتطوير الربنامج.
احلا�سب  عييلييوم  كلية  عميد  واأو�يييسيييح 
اأن هذا  اآل قروي  الدكتور علي  الآيل 
الييتييدريييب يييهييدف اإليييى �سقل مييهييارات 
تخ�س�ساتهم  يف  والطالبات  الطاب 
علوم  بكلية  خمت�سني  اإ�ييسييراف  حتييت 
ولفت   Warwick بجامعة  احلا�سب 
اإليييى اأنيييه مت تيير�ييسيييييح املييتييدربييني وفييًقييا 
ملعاير املفا�سلة التي ت�سمنت املعدل 
اليييدرا�يييسيييي وعييييدد اليي�ييسيياعييات املييجييتييازة 
واخيييتيييبيييار الييلييغيية الإجنيييليييييييزيييية حيث 
طييالييبييات،  و8  طييالييبييا   11 تيير�ييسيييييح  مت 

اهييتييم  الييييربنييييامييييج  اأن  اإليييييييى  مييي�يييسيييرا 
يييا يف مييركييز  بييتيياأهيييييل اليييطييياب ليييغيييويًّ
جلامعة  التابع  التطبيقية  اللغويات 
كييوفيينييرتي،  مييدييينيية  يف   Warwick
حيث مت ت�سميم برنامج لغوي خا�ش 
بيياحييتييييياجييات اليييطييياب ثيييم مت اإحلييياق 
جامعة  مبدر�سة  والطالبات  الطاب 
Warwick ال�سيفية يف مدينة لندن 
على  فييقييط  مقت�سرة  تييكيين  مل  والييتييي 
طاب اجلامعة بل �سمت 300 طالب 
وطالبة من خمتلف بلدان العامل مما 
اأتيييياح لييلييطيياب فيير�ييسيية الييتييعييرف على 
اأخرى، وكان للطاب اخليار  ثقافات 
الييربنيياجمييني  اأي ميين  الييدخييول يف  يف 
املييتييخيي�ييسيي�ييسييني يف عييلييم  الييينيييوعيييييييني 
البيانات والذكاء ال�سطناعي، اإ�سافة 
من  ب�سل�سلة  متيز  الربنامج  اأن  اإلييى 
الربوفي�سور  اإحييداهييا  قييدم  اليينييدوات، 
على  احليييا�يييسيييل   »George Akerlof«
جيييائيييزة نيييوبيييل، كييمييا �ييسييهييد الييربنييامييج 
اليييكيييثييير ميييين الييينييي�يييسييياطيييات الأخييييييرى 
كزيارة اأوك�سفورد، كامربدج، برايتون، 

ودخول اأ�ستوديو هاري بوتر.
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أخبار الجامعة

انطالق أعمال اعتماد المواصفات الدولية 
»ISO« لعدد من الجهات بالجامعة

اعتماد  على  يحصل  بالجامعة  والجراحة  الطب  برنامج 
»NCAAA« الكامل

ت�ستقبل اجلامعة ممثلة يف وحدة �سمان جودة النظم الإدارييية يف الفرتة احلالية وفدا 
من اجلهة املانحة ل�سهادة الآيزو العاملية، وذلك للتحقق من ا�ستيفاء متطلبات العتماد 
الإداري �سمن خطة اجلامعة حل�سول العمادات امل�ساندة والإدارات واملراكز على اعتماد 

املوا�سفات الدولية.
�سعيد  بن  الدكتور عبدالعزيز  الإدارييية  النظم  جييودة  وحييدة �سمان  امل�سرف على  واأو�سح 
التميز  واملالية لتحقيق  الإدارييية  الأنظمة  �سعي اجلامعة لتجويد  اإطييار  اأنه يف  الهاجري 
املوؤ�س�سي، مت تاأهيل وتدريب 6 جهات يف اجلامعة، متثلت يف عمادة البحث العلمي، وعمادة 
والت�سجيل، وعمادة  القبول  اإلى عمادة  اإ�سافة  الطاب،  �سوؤون  العليا، وعمادة  الدرا�سات 

خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، وكذلك الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية واملالية.
يذكر اأن اجلامعة تعمل من خال وكالة التطوير واجلودة ب�سكل م�ستمر على تطوير براجمها 

العلمية والإدارية وفق الت�سنيفات العاملية للرقي باجلامعة وخمرجاتها حمليا ودوليا.

ح�سلت اجلييامييعيية ميييوؤخيييرا عييلييى العييتييميياد اليييرباجميييي الييكييامييل من 
للتقومي  الوطني  املركز  يف  ممثلة  والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة 
والعتماد الأكادميي NCAAA، وذلك يف برنامج الطب واجلراحة 

بكلية الطب.
ويييياأتيييي اعييتييميياد بييرنييامييج الييطييب واجليييراحييية يف كلية الييطييب ميين قبل 
NCAAA اإ�سافة اإلى اعتماد الهيئة ذاتها ومنظمة ABET لربامج كليتي 

الهند�سة وعلوم احلا�سب الآيل.
الييدكييتييور مييرزن  اأكيييد وكيييييل اجلييامييعيية للتطوير واجلييييودة  فيما 
اليي�ييسييهييراين اهييتييمييام اجلييامييعيية بيياعييتييميياد بييراجمييهييا بييدعييم ومييتييابييعيية 
اهلل  رجيياء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  م�ستمرين من معايل مديرها 
اململكة  روؤيييية  مييع  ومتا�سيا  الييربامييج،  هييذه  جليييودة  �سمانا  ال�سلمي، 
2030، وحتييولييهييا اإلييييى القييتيي�ييسيياد امليييعيييريف، وتييعييميييييقييا حليي�ييسييور هييذه 
من�سوبي  �ساكرا  فيياعييل،  ب�سكل  العمل  �سوق  يف  وخريجيها  الييربامييج 
عمادة التطوير الأكادميي واجلودة على جهودهم يف تطوير برامج 
اجلامعة  كليات  مييع  بالتعاون  م�ستمر،  ب�سكل  واعتمادها  اجلامعة 
املختلفة، ومقدًما �سكره ملن�سوبي كلية الطب على دورهم الكبر يف 

هذا الإجناز.
يذكر اأن اعتماد الربامج لدى املركز الوطني للتقومي والعتماد 
واإدارة  والأهييداف،  الر�سالة  اأبرزها  معاير  لعدة  يخ�سع  الأكادميي 
الربنامج و�سمان جودته، وكذلك التعليم والتعلم، والطاب، اإ�سافة 

اإلى هيئة التدري�ش، وم�سادر التعلم واملرافق والتجهيزات.

اميرة سحيم

اأنييهييت اجلييامييعيية ممييثييليية يف عييمييادة الييقييبييول 
واخلييدمييات  الإجيييييراءات  جميع  والت�سجيل 
املتعلقة  والييطييالييبييات  للطاب  الأكييادميييييية 
بالتعديل واحلذف والإ�سافة للف�سل الأول 
من العام اجلامعي 1441، وذلك بالتن�سيق 

مع كليات اجلامعة.
والت�سجيل  الييقييبييول  عييميييييد  واأو�يييسيييح 
اأن  الييقييرين  عيد  بيين  عبداملح�سن  الييدكييتييور 
اجلامعة حر�ست على اإتاحة فر�سة تعديل 
اجلييييداول »احلييييذف والإ�ييسييافيية والييتييعييديييل« 
لييلييطيياب والييطييالييبييات عيين طييريييق الييبييوابيية 

الإلكرتونية )اأكادمييا(.
حيييييث مت اإجييييراء اأكييير ميين 200 األييف 
م�سرا  واإ�يييسيييافييية،  وتييعييديييل  حيييذف  عملية 
اإلى اأن العمادة فّعلت نظام »توا�سل« الآيل 
امل�ساعدة يف  الطلبة من طلب  الييذي ميكن 
كل ما يتعلق بعملية ت�سجيل املقررات، ومت 
ميين خييالييه مييعيياجليية الييطييلييبييات اأوًل بييياأول 
الت�سجيل  ومكاتب  العمادة  فريق  قبل  من 

بأكثر من 200 ألف عملية..
عمادة القبول والتسجيل بالجامعة 

تنهي إجراءات معالجة الجداول

طييالييب   3100 ميييين  اأكييييييير  انيييتيييظيييم 
بييييرامييييج  بيييياجلييييامييييعيييية يف  وطييييالييييبيييية 
الييييدرا�ييييسييييات الييعييليييييا مييين خييييال 65 
1441هيييي؛  اجلامعي  للعام  بييرنيياجًمييا 
حيييييث اأكييمييلييت الييعييمييادة ميينييذ بييداييية 
املتعلقة  الإجييييراءات  جميع  الف�سل 
بييالييطيياب والييطييالييبييات واجليييييداول 

واحلركات الأكادميية.
واأو�ييييييسييييييح عيييميييييييد الييييدرا�ييييسييييات 
الييعييليييييا بيياجلييامييعيية الييدكييتييور اأحييمييد 
اليييعيييميييادة  اأن  فيييائيييع  اآل  يييحيييييى  بيييين 
يف  اجلييهييات  جميع  بفاعلية  ت�سارك 
اأهييداف خطتها  اجلامعة يف حتقيق 
الهدف  وبالأخ�ش  ال�سرتاتيجية، 
تطوير  على  ين�ش  الييذي  اخلام�ش، 

خال  من  وذلييك  العليا،  الدرا�سات 
عييييدد مييين املييييبييييادرات والإجيييييييييراءات، 
منها التو�سع يف القبول، وا�ستحداث 
بيييراميييج درا�ييييسييييات عييليييييا ميينييافيي�ييسيية يف 
خمتلف التخ�س�سات، بالإ�سافة اإلى 
عدد  لتهيئة  الكليات  مييع  التن�سيق 
لاعتماد  الأكادميية  الييربامييج  من 
الييعييمييادة خطت  اأن  الييرباجمييي، كما 
مييييتييييقييييدميييية يف حتيييوييييل  خييييييطييييييوات 

تعاماتها الورقية اإلى اإلكرتونية.
واأ�ييييييسيييييياف اأنيييييييه فيييييييميييا يييخيي�ييش 
العليا  الييدرا�ييسييات  برامج  يف  القبول 
املقبولني  عييدد  بلغ  فقد  العام  لهذا 
اأكيييير مييين 800 طييالييب وطييالييبيية يف 
اأُعييليين  حيث  التخ�س�سات،  خمتلف 

يف هييذه ال�سنة عيين 65 بييرنيياجًمييا يف 
مييرحييلييتييي امليياجيي�ييسييتيير واليييدكيييتيييوراه، 
منها عدد من التخ�س�سات العلمية 
اجلديدة التي مت ا�ستحداثها يف هذا 
العام، يف عدد من الكليات منها كلية 
بيياأبييهييا،  التطبيقية  الطبية  الييعييلييوم 

والهند�سة، وعلوم احلا�سب الآيل.
الييعييمييادة حر�ست  اأن  اأكيييد  كييمييا 
التو�سع  على  الكليات  مع  بالتعاون 
يف قبول هذا العام من خال اإتاحة 
اأمام الراغبات يف موا�سلة  الفر�سة 
درا�ييييسيييياتييييهيييين اليييعيييليييييييا يف عييييييدد ميين 
كتخ�س�ش  النوعية؛  التخ�س�سات 
الأنظمة يف كلية ال�سريعة، والإعام 
والت�سال يف كلية العلوم الإن�سانية، 

رغييييبيييية مييينيييهيييا يف تيييعيييزييييز حيي�ييسييور 
برامج  يف  الن�سائي  العن�سر  ووجييود 
الدرا�سات العليا، وحتقيقاً لعدد من 

املبادرات التي تبنتها العمادة.
العمل  اأن  فائع  اآل  اأبييان  ا  اأي�سً
يف  �سي�ستمر  الييقييادميية  املييرحييليية  يف 
والرتقاء  العليا  الدرا�سات  تطوير 
بها، من خال عدد من الإجراءات 
الييتييي بييداأتييهييا الييعييمييادة ميينييذ وقييت 
مبكر وتعمل على تنفيذها والعمل 
الربامج  افتتاح  اأن  مييوؤكييًدا  عليها، 
اجلييييديييييدة يييخيي�ييسييع ليييدرا�يييسييية تتم 
الييتييواوؤم  ت�ستهدف  م�سوحات  وفييق 
وتييلييبييييية   2030 املييمييلييكيية  روؤييييييية  ميييع 

احتياجات املجتمع التنموية.

بكليتي  بيييراميييج  ثييياث  اعييتييميياد  مت 
الييييهيييينييييد�ييييسيييية وعييييييلييييييوم احلييييا�ييييسييييب 
ميينييظييميية  مييييين  بييياجلييياميييعييية  الآيل 
�ييسييعييي  �يييسييييييياق  يف  وذليييييييك   ABET
العتماد  على  للح�سول  اجلامعة 
اعيييتيييمييياد  اليييييييرباجميييييييي، حيييييييييث مت 
الكهربائية  الييهيينييد�ييسيية  بييرنيياجمييي 
واليييهييينيييد�يييسييية الييي�يييسييينييياعييييييية بييكييلييييية 
املعلومات  نظم  وبرنامج  الهند�سة 

بكلية علوم احلا�سب الآيل.
لييتييكييون جييامييعيية املييلييك خييالييد 
ال�سعودية  اجلييامييعييات  اأولييييى  ميين 
كلية  يف  بييراجمييهييا  ح�سلت  الييتييي 
عييلييوم احلا�سب  الييهيينييد�ييسيية وكييلييييية 
املييحييلييي  العييييتييييميييياد  عيييليييى  الآيل 

.ABET والدويل NCAAA
واأو�ييييييييسييييييييح ميييييعيييييايل ميييديييير 
فالح  الدكتور  الأ�ييسييتيياذ  اجلامعة 
هييذا  اأن  اليي�ييسييلييمييي  بييين رجيييياء اهلل 
الإجناز واحد من الإجنازات التي 
اأهدافها،  اأحييد  اجلامعة  جعلتها 
ال�سرتاتيجية  لروؤيتها  و�ييسييوًل 
اململكة  روؤييية  لتحقيق  وخططها 
التهنئة  اليي�ييسييلييمييي  وقييييدم   ،2030
مليينيي�ييسييوبييي اجلييياميييعييية عيييليييى هيييذا 
الإجنييييييييياز، مييي�يييسيييييييًدا مبييييا يييحييظييى 
بيييه الييتييعييليييييم يف بيييادنيييا مييين دعييم 

واهتمام كبرين.
مييييين جييييانييييبييييه اأبييييييييييان وكيييييييل 
اجلييياميييعييية لييلييتييطييوييير واجلييييييودة 

اأن  ال�سهراين«  »ميييرزن  الييدكييتييور 
اجلييامييعيية تيييويل اهييتييمييامييا كبرا 
لعييتييميياد بييراجمييهييا الأكييادميييييية 
واملراجعة والتحديث امل�ستمرين 
ملمو�سة  ب�سورة  ي�سهم  مبا  لها، 
 ،2030 اململكة  روؤييييية  حتقيق  يف 
وحتيييييوليييييهيييييا نييييحييييو القييييتيييي�ييييسيييياد 
هيييذا  اأن  اإلييييييى  مييي�يييسيييرا  املييييعييييريف، 
باأن  �سمان  �سهادة  يعد  العتماد 
معاير  تلبي  املعتمدة  الييربامييج 
تاأهيل  يتم  التي  املهنية  اجلييودة 

اخلريجني لها.
واأن اخلريجني من الربامج 
املعتمدة يتميزون باأ�سا�ش علمي، 
ولييديييهييم اليييقيييدرة عييلييى اليييرييييادة 

يف البييتييكييار والإبيييييييداع، وتييوفيير 
احييتييييياجييات الييتيينييمييييية، مبييا يزيد 
وجهات  العمل  اأ�سحاب  ثقة  من 
اجلامعة،  خريجي  يف  التوظيف 
ويزيد من فر�سهم يف اللتحاق 

بالوظائف املنا�سبة.
الإجنييييياز  هييييذا  اأن  واأ�ييييسيييياف 
ياأتي ثمرة لدعم واهتمام معايل 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 
ال�سلمي«،  اهلل  رجييياء  بيين  »فييالييح 
وكذلك ما قدمه من�سوبو عمادة 
الييتييطييوييير الأكييييادميييييي واجلييييودة 
ومييينييي�يييسيييوبيييو كييليييييتييي الييهيينييد�ييسيية 
وعلوم احلا�سب الآيل من جهود 

متوا�سلة وعمل م�ستمر.

العليا بالجامعة تبدأ العام الجامعي بأكثر من  الدراسات  عمادة 
3100 طالب وطالبة في 65 برنامجا

منظمة ABET تعتمد 3 برامج بكليتي الهندسة وعلوم الحاسب 
اآللي بالجامعة 

يقارب  مييا  ا�ستقبال  مت  حيث  الييكييليييييات؛  يف 
15000 طييلييب ميين خيييال اخليييدمييية؛ واأكيييد 
مبكر  وقت  منذ  عملت  العمادة  اأن  القرين 
اجلديد؛  الدرا�سي  الف�سل  لهذا  ليياإعييداد 
الييبييطيياقييات اجلامعية  حيييييث متييت طييبيياعيية 
للم�ستجدين واإر�سالها للكليات، ومت العمل 
على اإعداد اجلداول الدرا�سية لهذا الف�سل 
ومييييراعيييياة اأوقيييييييات امليييحيييا�يييسيييرات فيييييهييا مبا 
يتنا�سب واإمكانات اجلامعة وذلك بالتعاون 
مع كليات اجلامعة، موؤكًدا حر�ش اجلميع 
على رفع م�ستوى اجلودة وخدمة الطالب 
وت�سهيل جميع الإجراءات واخلدمات التي 

ت�ساعده على الدرا�سة.
وهناأ القرين جميع الطاب والطالبات 
املقبولني باجلامعة للعام اجلامعي 1441هي، 
الييعييام  بييداييية  املييقيييييدييين، مبنا�سبة  والييطييلييبيية 
اأن تييوجيييييهييات  اجلييامييعييي اجليييدييييد، مييييوؤكييييًدا 
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور فالح 
بن رجاء اهلل ال�سلمي ووكاء اجلامعة توؤكد 
املنا�سبة  الأكييادميييييية  البيئة  تييوفيير  اأهييمييييية 

واملحفزة للطاب على التح�سيل والتفوق.

اليوم  بييذكييرى  الحتفال  مييع  تزامنا 
اليييوطييينيييي اليييييييي89 لييلييمييلييكيية الييعييربييييية 
اإدارة  اأ�يييسيييتييياذ  اأ�ييييسييييدر  الييي�يييسيييعيييوديييية،  
الأعيييميييال امليي�ييسييارك بييكييلييييية الأعيييميييال 
بيين علي  �سعيد  الييدكييتييور  بيياجلييامييعيية 
»اإدارة  بيييعييينيييوان  كيييتييياب  الييعيي�ييسييا�ييسييي 
الأعمال يف �سوء روؤية الأمر حممد 

بن �سلمان«.
نوعه  من  الأول  الكتاب  هييذا  يعد 
الذي ربط النظريات العلمية والنماذج 

الإدارية مبحاور الروؤية الوطنية.
وييييتيييكيييون اليييكيييتييياب ميييين ثيياثيية 
الباب  يخت�ش  اأ�سا�سية، حيث  اأبييواب 
الفكر  الإدارة وتطور  الأول مبفهوم 
ميي�ييسييتييقييلييني،  فيي�ييسييلييني  يف  الإداري 
وتطرق الباب الثاين لوظائف املدير 

يف 5 ف�سول م�ستقلة.
حيييييييييييث خيييي�ييييسيييي�ييييش فيييي�ييييسييييل ليييكيييل 
الوطنية  الروؤية  قامت  وكيف  وظيفة، 
عند  الإدارة  وظييائييف  ميين  بييال�ييسييتييفييادة 

�سياغة حماورها.      
من  الثالث  الييبيياب  خ�س�ش  فيما 
الييكييتيياب لييوظييائييف امليينييظييميية، وقييييد مت 
الرتكيز فيه على الوظائف الرئي�سية 
لييلييميينييظييمييات كييييل وظيييييييفييية يف فيي�ييسييل 
ثم  »الت�سويق«،  بوظيفة  بييداأ  م�ستقل 
العمليات«  »اإدارة  ثم  املالية«،  »الإدارة 

اصدار اول كتاب اكاديمي في ضوء 
رؤية األمير محمد بن سلمان 2030

تييخييلييلييه �يييسيييرح كيييييييف راعييييييت الييييروؤييييية 
املن�ساآت  ووظييائييف  مفاهيم  الوطنية 

عند اإعدادها.
عييدد من  الكتاب بني  هييذا  اأن  يذكر 
الغمو�ش  من  كثرا  اأزال  كما  احلقائق، 
اليييييذي اأكيييتييينيييف امليي�ييسييطييلييحييات الإداريييييييية، 
وو�يييسيييح كيييييف قييامييت الييييروؤييييية الييوطيينييييية 
بال�ستفادة من كل هذه املفاهيم العلمية، 
ومن املتوقع اأن ي�ستفيد منه طاب اإدارة 
الأعمال يف اجلامعات  كليات  الأعمال يف 
الييي�يييسيييعيييوديييية،بيييالإ�يييسيييافييية اإلييييييى املييعيينيييييون 

مبتابعة تنفيذ روؤية اململكة 2030 .
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كليات البنات

علوم وآداب محايل تحتفل باليوم 
العالمي لألعمال الخيرية

كريمة سالم
وذلك  اخلرية  لاأعمال  العاملي  باليوم  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  احتفلت 
بييالييتييعيياون مييع وكيياليية الييعييمييادة ليي�ييسييوؤون الييطييالييبييات، وق�سمي الييلييغيية الإجنييليييييزييية، 

والقت�ساد املنزيل.
العمل اخلري ودوره  »ثقافة  وتخلل احلفل حما�سرة توعوية بعنوان 
الإجنليزية  اللغة  بق�سم  التدري�ش  هيئة  ع�سو  قدمتها  املجتمع«،  تنمية  يف 
جمتمعهن،  خدمة  على  خالها  الطالبات  �سجعت  بانافع،  نييورة  الدكتورة 
وامليياأكييولت،  الألب�سة،  فيه  قدمن  للطالبات  معر�ش  الفعالية  �ساحب  كما 
قائد  اآل  عييواطييف  املوظفة  قامت  كما  اخلييرييية،  املييبييادرة  لدعم  وامل�سروبات 
بعمل خري يف بوابة الأمن على مدار اأ�سبوع كامل يذهب ريعه اإلى م�ساعدة 

الأيتام واملحتاجني.

كلية العلوم واآلداب بمحايل تحتفل 
بطالباتها المستجدات

الأ�سمري،  رحمة  الدكتورة  مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  بح�سور 
اأكر من 300  امل�ستجدات بح�سور  الطالبات  الكلية حفل ل�ستقبال  نظمت 

طالبة.
حقوقهن  لهن  وبينت  بالطالبات  فيها  رحبت  للعميدة  كلمة   احلفل  وتخلل 
اأو�سحن  كلمات  الأق�سام  رئي�سات  قدمت  كما  واجييبييات،  من  عليهن  ومييا  كطالبات 
التي  الوظيفية  والفر�ش  املطروحة  واملييقييررات  ق�سم   كييل  ور�سالة  روؤيييية  خالها 
الكلية  بلجان  الطالبات  تعريف  مت  كما  التخرج،  بعد  عليها  احل�سول  ميكنهن 

وكيفية ال�ستفادة منها.
بدورها قدمت الدكتورة �سيماء  �سطارة كلمة عن دور الإر�ساد الأكادميي يف حياة 
الطالبات، كما تطرقت الدكتورة اأمرة نور الدين اإلى اأهمية اجلودة يف التعليم بدءا 
من امل�ستوى الأول وحتى التخرج، كما حتدثت الدكتورة وفاء �سماحة على اجلانب 
الأكادميي التقني و�سرورة اإملام الطالبات مبحتوى �سفحة الباك بورد والطاع 
على  كل ما يخ�ش مقرراتها الدرا�سية، كما حتدثت الدكتورة الزهراء عن الأن�سطة 

الطابية و�سرورة م�ساركة الطالبات بها.
املميزات،  واخلريجات  الطالبات  من  منيياذج  على  ال�سوء  بت�سليط  احلفل  واختتم 

اإ�سافة اإلى عر�ش لأعمال الطالبات املهارية والفنية من ق�سم القت�ساد املنزيل.

اإلعالم  بقسم  األول  المبدعات  ملتقى 
واالتصال
رائدة آل محي

املبدعات الأول بح�سور 20 طالبة و ثمانية من  اأقييام ق�سم الإعييام و الت�سال ملتقى 
اأع�ساء هيئة التدري�ش بالق�سم، وتخلل امللتقى جل�سات من الع�سف الذهني والنقا�سات 

للو�سول اإلى اعتماد قائمة املقرتحات  لأن�سطة الق�سم هذا العام.

االقتصاد  بقسم  األمية   محو  عن  برنامج 
بكلية محايل

اأقامت جلنة الن�صاط الطالبي بق�صم القت�صاد املنزيل  بكلية العلوم والآداب مبحايل 
ع�سر برنامج اليوم العاملي ملحو الأمية حتت اإ�سراف رئي�سة الق�سم باملجمع الأكادميي 
ومن�سوبات  الكلية  اإدارة  مديرة  وبح�سور  العمري  غيداء  الدكتورة  بتهامة  للطالبات 

حمو  واأهمية  الأمية  ملحو  العاملي  اليوم  عن  تقدميي  عر�ش  الربنامج  وتخلل  الكلية، 
الربنامج   واختتم  الأمييييية،  ن�سبة  تقليل  يف  اململكة  ودور  باملجتمعات  لارتقاء  الأمييييية 

بتكرمي العامات امل�سنات يف الكلية.

وكالة شؤون الطالبات تنظم حفال 
للمستجدات

 
أمينة المدني

بح�سور وكيلة اجلامعة  ل�سوؤون الطالبات  الأ�ستاذة الدكتورة خلود اأبو ملحة اأقامت 
وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات حفل للطالبات امل�ستجدات وذلك على 
م�سرح اخلدمات باملجمع الأكادميي للطالبات بطريق امللك عبد اهلل  حتت اإ�سراف 
درا�سة  العامة على مركز  امل�سرفة  �سعبان،وح�سور  الدكتورة فاطمة  العمادة  وكيلة 
الطالبات الدكتورة �سامية حكمي ووكيلة عمادة القبول والت�سجيل الدكتورة  حنان 
وممثلة  العواجي،  مرمي  الدكتورة  الإلييكييرتوين  التعليم  عمادة  ووكيلة  ال�سعيدي، 
والبداع  املوهبة  عمادة  ووكيلة  ال�سهري،  اأ�سماء  الأ�ستاذة  والإر�ساد  التوجيه  وكالة 

الدكتورة فاطمة الزهراين.

كلية األعمال تستقبل طالباتها 
المستجدات

عبير القحطاني
نظم نادي الريادة بكلية الأعمال للطالبات بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب 
الدكتورة  الن�صاط  رائ��دة  اإ�صراف  حتت  للم�صتجدات  ا�صتقبال  حفل  الطالبات  ل�صوؤون 
الكلية  عميد  م�ساعدة  بح�سور  الكلية  بهو  يف  وذلييك   النادي  واأع�ساء  مهدي  فاطمة 
وم�سرفة ق�سم املحا�سبة الأ�ستاذة فاطمة ال�سهري، وم�سرفة ق�سم اإدارة الأعمال الأ�ستاذة 

داليا احلربي وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ش بالكلية.

كلية الشريعة تستقبل طالباتها 
المستجدات

شريفة مسلط
على  امل�ستجدات  الطالبات  ل�ستقبال  لقاء  الدين  واأ�ييسييول  ال�سريعة  كلية  نظمت 
مدى �ساعتني بح�سور م�ساعدة عميد كلية ال�سريعة واأ�سول الدين الدكتورة دولة 
باأبها  الدعوة  مكتب  مديرة  وبح�سور  بالكلية،  التدري�ش  هيئة  واأع�ساء  مانع  اآل 

الأ�ستاذة فاطمة ال�سهري.
وقدمت رئي�سة وحدة التدريب واجلودة الأ�ستاذة منى الأحمري خال اللقاء كلمة 
بعنوان »هديف اأ�سعى لتحقيقه« حتدثت فيها عن اأهمية التخطيط ور�سم الأهداف يف 

احلياة الدرا�سية، وحثت خالها الطالبات على التفوق والجتهاد.
الدكتورة  وعلومه   احلديث  بق�سم  التدري�ش  هيئة  ع�سوا  قدمتا  ثم 
يف  للطالبات  وتوجيهات  ن�سائح  الييتييوم   �سعدى  والأ�ييسييتيياذة  �سحيم،  هيلة 
اأهمية العلم ال�سرعي وتعلمه، واختتم اللقاء بحديث ملديرة مكتب الدعوة 
ال�سهري قدمت خاله ن�سائح للطالبات، متمنية  الأ�ستاذة فاطمة  باأبها 

لهم التوفيق.

علوم وآداب محايل تحتفل بذكرى توحيد 
الوطن 89

كريمة سالم
للمملكة   89 الي  الوطني  اليوم  بذكرى  للبنات مبحايل  والآداب  العلوم  كلية  احتفلت 

من  العديد  احلفل  وتخلل  الكلية،  من�سوبات  جميع  مب�ساركة  ال�سعودية  العربية 
الفقرات حيث بداأ احلفل بال�سام امللكي، ثم اآيات من الذكر احلكيم.

املولى  اأحمد �سكرت فيها  اآل  الدكتورة رحمة  العميد  مل�ساعدة  تا ذلك كلمة 
عز وجل على النعم التي اأنعم بها على اململكة كما حتدثت عن الرخاء الذي تعي�سه 
اململكة واختممت كلمتها بحث الطالبات على بذل العطاء والإجناز للو�سول اإلى 

طموح ويل العهد الأمر حممد بن �سلمان باأن تكون همتنا حتى القمة.
طالبات  اإلقاء  من  الوطن  عن  وق�سائد  ثقافية،  م�سابقات  احلفل  تخلل  كما 
الكلية، كما قدمت جائزة لطالبة فازت باأجمل تغريدة عن الوطن، واختتم احلفل 
�ساركت  والتي  للحفل  امل�ساحبة  املعار�ش  على  الكلية  ومن�سوبات  للعميدة  بجولة 

فيها جميع الأق�سام.

كلية العلوم الطبية بمحايل تحتفل 
باليوم الوطني

فاطمة األسمري
بتهامة  اجلامعة  بفرع  مبحايل  للبنات  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  احتفلت 
والإر�ساد  التوجيه  �سفاء ووحييدة  نييادي  بتنظيم من    89 الي  الوطني  اليوم  بذكرى 
واملوهبة والإبداع  بالتعاون مع عمادة �سوؤون الطاب )�سطر الطالبات(.  عميدة  

الكلية الأ�ستاذة �ساحلة الأحمري.
وتخلل احلفل عر�ش فيلم وثائقي عن اململكة العربية ال�سعودية وتوحيدها 
وم�سابقة  اجليينييوبييي،   بيياحلييد  املييرابييطييني  للجنود  �سكر  وكلمة  املييوؤ�ييسيي�ييش،  يييد  على 
لاأطفال من تنظيم وحدة املوهبة والإبداع حتت عنوان  "اأطلقي موهبة طفلك" .
الوطني،   اليييييوم  عيين  لييوحيية  املييوهييوبييات بر�سم  الطالبات  ميين  عييدد  قييامييت  كما 
وقدمت فقرة اأ�سئلة عامة عن اململكة وتاريخها، كما �ساركت موظفات الكلية بركن 

خا�ش عن اليوم الوطني و قدمت اإحداهن ق�سيدة بعنوان "�سلمان راأ�ش الهمم".

كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة تحتفل 
باليوم الوطني

نادية الخثعمي

الييي89  الوطني  اليييييوم  مبنا�سبة  احتفال  رفيييييدة  بيياأحييد  والآداب  العلوم  كلية  اأاميييت 
الكلية مب�ساركة رئي�سات الأق�سام  ، وذلك على م�سرح  ال�سعودية  للمملكة العربية 

ووحدات الكلية.

بدورها �ساركت البتدائية الأولى باأحد رفيدة يف الحتفال من خال تقدمي 
"وطن"، ويف خييتييام الحييتييفييال جتييولييت احلييا�ييسييرات على الأركييييان املقامة  اأوبييريييت 

بامل�سرح.

بذكرى  يحتفل  الطالبات  دراسة  مركز 
توحيد الوطن الـ 89

أمينة المدني
نظم مركز درا�سة الطالبات بطريقة امللك عبد اهلل احتفال مبنا�سبة ذكرى توحيد 
الوطن الي 89 بح�سور جميع وحدات املركز والطالبات ومب�ساركة عدد من طالبات 
العاقات  ووحيييدة  والتيي�ييسييال  الإعيييام  بق�سم  ال�سرتاتيجي  التيي�ييسييال  م�سار  ميين 

العامة والإعام  ووحدة الت�سغيل وال�سيانة ووحدة املراقبة الداخلية.
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نظمته عمادة شؤون الطالب
مدير الجامعة يرعى احتفالها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89

عبدالعزيز رديف

الأ�ستاذ  اجلامعة  مييدييير  مييعييايل  رعييى 
ال�سلمي  اهلل  رجيياء  بيين  فالح  الدكتور 
اجلامعة  احتفال  املا�سي  الثنني  يوم 
مبيينييا�ييسييبيية اليييييييييوم اليييوطييينيييي اليييييي 89، 
الطاب،  �ييسييوؤون  عمادة  نظمته  الييذي 
بييحيي�ييسييور وكيييياء اجلييامييعيية والييعييمييداء 
وذلييك يف مقر  والييطيياب،  واملن�سوبني 

اجلامعة الرئي�ش باأبها »قريقر«.
مت  وطنية  نييدوة  الحتفال  و�سم 
عقدها قبل انطاق احلفل اخلطابي 
ونييظييمييتييهييا عييييمييييادة �ييييسييييوؤون اليييطييياب 
بييياليييتيييعييياون مييييع املييييركييييز الإعييييياميييييي، 
العليا  اليييدرا�يييسيييات  عييميييييد  مبيي�ييسيياركيية 
الدكتور اأحمد اآل فايع، وامل�سرف العام 
الييدكييتييور  الييذاتييييية  امليييييوارد  اإدارة  عييلييى 

على  العام  وامل�سرف  عبيد،  اآل  ح�سني 
املييييركييييز الإعييييياميييييي اليييدكيييتيييور مييفييلييح 
القحطاين، واأدارها وكيل كلية العلوم 
الإن�سانية للتطوير واجلودة الدكتور 
خييياليييد اأبيييوحيييكيييمييية، وحيييميييليييت عييينيييوان 

»م�سرة التنمية واآفاق امل�ستقبل«.
اخليييطيييابيييي  احلييييفييييل  بييييداييييية  ويف 
بالتطور  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�ساد 
واليينييهيي�ييسيية اليييتيييي تيي�ييسييهييدهييا املييمييلييكيية 
نفخر  اأننا  موؤكًدا  ال�سعودية  العربية 
الوطني  يومها  يف  ون�ست�سعره  بذلك 
الي 89 ويف كل حني، لفتا اإلى اأن هذا 
عييلييى جهد  دليييييا  اإل  لييييي�ييش  الييتييقييدم 
القيادة الر�سيدة يف خمتلف املجالت، 
رافًعا اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
مليييقيييام خيييييادم اليييرحيييميييني اليي�ييسييريييفييني، 
و�سمو ويل عهده الآمني، و�سمو اأمر 

منطقة ع�سر - حفظهم اهلل - بهذه 
هذا  احتفال  اأن  اإلييى  م�سرا  املنا�سبة، 
العلم  مييعيياقييل  اأحيييد  يف  ينطلق  اليييييوم 
واهتمام  بدعم  التي حتظى  واملعرفة، 

القيادة الر�سيدة.
اأكييييد اليي�ييسييلييمييي اأن احييتييفييال  كييمييا 
اجلييامييعيية يف هيييذا اليييييييوم يييياأتيييي بعد 
تييينيييظيييييييم اإمييييييييييييارة مييينيييطيييقييية عيي�ييسيير 
لحييتييفييالت كييبييرة مبيي�ييسيياركيية اأبيينيياء 
وبييينيييات اليييوطييين كييانييت حميييل اإ�يييسيييادة 
ييي�ييسييهييد بيييهيييا اجليييميييييييع عيييليييى تيياحييم 
املييجييتييمييع وحييبييهييم لييوطيينييهييم، لفييًتييا 
بامل�ساركة  ت�سعد  اجلييامييعيية  اأن  اإلييييى 
املييجييتييمييعييييية، �ييسيياكييرا عيييميييادة �يييسيييوؤون 
اليييطييياب وميينيي�ييسييوبيييييهييا عييلييى اإقيياميية 
�سكره  وتنظيم هذا احلفل، ومقدًما 
مييين خمتلف  لييلييحيي�ييسييور  وتيييقيييدييييره 

يحتفي  اأن  اآمييييا  اجلييامييعيية،  جييهييات 
بذكرى  الييغييايل  وبيينييات وطننا  اأبيينيياء 
وطنهم لأعييوام مديدة وهو يف تقدم 

وتطور م�ستمرين.
فيييييييميييا �يييسيييهيييد مييييدييييير اجلييياميييعييية 
واحل�سور اأوبريًتا وطنيا يتناول اأبرز 
والتقدم  والنه�سة  الوطن  منجزات 
التي يتمتع بها، كما مت خال احلفل 
»مكاملة«  بعنوان  مرئي  فيلم  عر�ش 
ميين اإنيييتييياج واإخيييييراج عيييدد ميين طيياب 
اجلامعة يحكي ق�سة حماة الوطن يف 
ت�سحيتهم باأرواحهم من اأجل حماية 
�سعبه،  واأميين  و�سامة  الغايل  وطننا 
�سعرية  ق�سيدة  احلييفييل  �ييسييم  ييا  اأييي�ييسً
وطيينييييية قييدمييهييا الأ�يييسيييتييياذ الييدكييتييور 

عو�ش بن عبداهلل القرين.
مييين جييهييتييه رحيييب وكيييييل عييمييادة 

�ييييسييييوؤون الييييطيييياب اليييدكيييتيييور يييحيييييى 
قييينييياعيييي يف كييلييمييتييه مبيييعيييايل امليييديييير 
واليييوكييياء واحلييي�يييسيييور، �ييسيياكييرا لهم 
احتفال  يف  وم�ساركتهم  ح�سورهم 
اأن  اإلييى  الييغييايل، م�سرا  يييوم وطنهم 
اإلييى تفعيل دور  ت�سعى دومييا  العمادة 
طييياب وطييالييبييات اجلييامييعيية يف مثل 
�سوتهم  واإيييي�يييسيييال  امليينييا�ييسييبييات  هييييذه 
وتيييعيييبيييرهيييم عيييين حييبييهييم لييوطيينييهييم، 
اأي�سا مبد ج�سور  ت�سعد  اأنها  موؤكدا 
التوا�سل مع جميع اجلهات يف كل ما 
والحتفاء  وخدمته  بالوطن  يتعلق 
مبيينييا�ييسييبيياتييه، �ييسيياكييرا مييعييايل مييدييير 
لكل  ومتابعته  دعمه  على  اجلامعة 
اأن�سطة وفعاليات العمادة، وح�سوره 
ورعايته لهذه املنا�سبة، مقدما �سكره 
لييكييل مييين حيي�ييسيير و�ييسيياهييم يف اإقيياميية 

وتنظيم هذه الفعالية.
وقد �سم احتفال اجلامعة باليوم 
الييوطيينييي الييييي 89 عيييييددا مييين اليييرباميييج 
والفعاليات من اأبرزها ها�ستاق بعنوان 
موقع  القمة KKU عرب  حييتييى  هييميية 
من�سوبو  فيه  عرب  »تييويييرت«  التوا�سل 
اجلييامييعيية واليييطييياب والييطييالييبييات عن 
ميي�ييسيياعييرهييم و�ييسييطييروا كييلييمييات الييوفيياء 
واحليييييب ليييهيييذا اليييوطييين، اإ�يييسيييافييية اإليييى 
الت�سكيلي، كذلك  الر�سم  م�سابقات يف 
تييقييدمي كييلييمييات تييوجيييييهييييية وتييوعييوييية 
لييلييوطيين، وحييمييليية لييلييتييربع بييالييدم حتت 

�سعار »دمي لوطني«.
ويف خيييتيييام احليييفيييل كييييرم مييعييايل 
ميييييديييييير اجلييييياميييييعييييية امليييي�ييييسيييياركييييني يف 
ال�����ص��ور  ال���ت���ق���اط  الح����ت����ف����ال، ومت 

التذكارية بهذه املنا�سبة.
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تدريبتدريب

طالبنا

شمل BBC و ITV و MBC و »العربية« و »سكاي نيوز«..
الجامعة تدرب طالب وطالبات قسم اإلعالم واالتصال في بريطانيا واإلمارات

الطالب: كانت االستفادة كبيرة من جميع الجوانب وتجربة حضارية ناجحة اضافت لنا الكثير
عبد الرحمن بهران
تصوير:مازن حنيف

مبادرة جديدة خال  قدمت اجلامعة 
اليييعيييام اجلييامييعييي املييا�ييسييي حيييييث حظي 
تدريبي  بربنامج  وطالباتها  طابها 
�سيفي دويل د�سن الن�سخة الثانية منه 
الدكتور  الأ�ستاذ  التعليم  وزييير  معايل 
حييمييد بييين حمييمييد اآل اليي�ييسيييييخ، ويييتييابييع 
الأ�ستاذ  تنفيذه معايل مدير اجلامعة 
ال�سلمي،  اهلل  رجيياء  بيين  فالح  الدكتور 
ويييي�يييسيييميييل الييييربنييييامييييج تييييدريييييب طييياب 

بلدان  يف  الكليات  ميين  عييدد  وطييالييبييات 
وجهات اأكادميية متعددة.

حيث مت تدريب طاب وطالبات ق�سم 
العلوم الإن�سانية  الإعام والت�سال بكلية 
يف اململكة املتحدة للطاب، ودولة الإمارات 

العربية املتحدة للطالبات.
ونييفييذ الييربنييامييج الييتييدريييبييي للطاب 
»�سالفورد«  جلامعة  الإعامية  املدينة  يف 
مبان�س�سرت وذلك يف اأف�سل املعاهد املعتمدة 
بيياملييمييلييكيية امليييتيييحيييدة «بيييرليييييييتيييز« لييلييتييعييليييييم، 
بالتعاون مع �سبكات BBC و ITV، وا�ستمر 
ملدة 6 اأ�سابيع باإ�سراف رئي�ش ق�سم الإعام 

والت�سال الأ�ستاذ الدكتور علي بن �سويل 
الييييقييييرين، �ييسييامييا ميييقيييرر لييغيية اأكيييادميييييييية 

ومنهجا اإعاميا مكثفني.
الإعيييام  ق�سم  طييالييبييات  اأنييهييت  فيما 
احت�سنته  الييييذي  تييدريييبييهيين  والتييي�يييسيييال 
اأكييادميييييية »فييوكيي�ييش« بيييالإميييارات مليييدة 45 
ل�سطر  الق�سم  م�سرفة  بيياإ�ييسييراف  يييومييا 
الييطييالييبييات الأ�يييسيييتييياذة نييييورة عييبييدالييقييادر 
تدريبية  زيييارات  الربنامج  و�سمل  عامر، 
ل�سركة من اأهم �سركات العاقات العامة 
اليييقيييائيييمييية بييياأعيييميييال عيييياقييييات حييكييومييتييي 
الأق�سام  كييل  على  ميييرورا  ودبييي  ال�سارقة 

اخلييا�ييسيية بييالييعيياقييات الييعيياميية والييتييعييرف 
على ما مت تدريبهن عليه وكذلك قنوات 
الإخبارية،  واحلدث  الإخبارية،  العربية 
نيييييييوز،  و�يييسيييكييياي   ،MBC وجميييميييوعييية 
وجمييمييوعيية اإذاعيييييييات اأبيييوظيييبيييي، واإذاعييييية 
الأوليييييى اليييرتاثييييييية، و�ييسييحيييييفيية الحتيييياد، 
مب�ساركة  لات�سال،  الوطنية  وال�سبكة 

نخبة من خرباء الإعام والت�سال.
الييتييدريييب للطاب  وقييد �سمل ور�يييش 
واليييطييياليييبيييات ور�ييييسييييا خيييا�يييسييية يف الييفيينييون 
الإعيييامييييييية، تيينيياولييت ميييهيييارات التيي�ييسييال، 
والتوا�سل اللفظي وغر اللفظي، وال�سوؤال 

واجليييييييييواب، واليييظيييهيييور الإعييييياميييييي اأميييييام 
اجلمهور، والوقوف على امل�سرح، والتعامل 
مييع الييكييامييرا وامليييييكييرفييون والييتييلييفييزيييون، 
والييييلييييقيييياءات الييتييقييدميييييية والييتييلييفييزيييونييييية 
ال�سوؤال  يف  املحتوى  واإدارة  والجتماعية، 
واجلودة  العامة،  والأخاقيات  والإجابة، 
يف تييقييدمي اليييييذات، ولييغيية اجليي�ييسييد الييعيياميية 

واخلا�سة بالكامرا.
كما �سمل التدريب كافة فنون الكتابة، 
واملتخ�س�ش  اليييذاتيييي  الييذهيينييي  والييعيي�ييسييف 
واأي�سا  وال�سحافة،  والإذاعييية  بالتلفزيون 
والفيديوغرايف،  الفوتوغرايف،  الت�سوير 

وكيييييل اأنييييييييواع اليييليييقيييطيييات، وعييييلييييوم تييكييوييين 
الكامرات  وعلوم  عليها،  والتدرب  ال�سور 
والألييوان  والعد�سات  وا�ستعمالها  واأنواعها 
وفروقاتها، اإ�سافة اإلى تخ�سي�ش تدريبات 
الييعيياميية، واملييعييامييات  الييعيياقييات  خا�سة يف 
العاقات  علوم  ا�ستعمال  وتعميق  العامة، 
اليييعيييامييية، واتييي�يييسيييال الزمييييييييات وعييييين هيييذا 
الربنامج اأبدى عدد من الطاب �سعادتهم 

بهذه التجربة والفر�سة الذهبية.

تجربة حضارية بالفعل
بني الطالب املتدرب عبدالرحمن بهران اأنه 
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تدريب

منذ اليوم الأول والكم الهائل من املعلومات 
والييتييجييارب احليي�ييسييارييية تيينييهييال عييلييى جميع 
الدويل  للتدريب  ر�سحت  وقييال»  املتدربني، 
من   2019 العيييام  لق�سم  الأول  ال�سيفي 
خال اللجنة التدريبة بالق�سم وعلى راأ�سها 

�سعادة الدكتور علي زهر القحطاين«.
وتييابييع »احلييمييد هلل تييدربييت يف املدينة 
الإعامية باململكة املتحدة مان�س�سرت، وبا 
الإعامية  املدينة  هذه  يف  تتدرب  اأن  �سك 
ال�سهرة اأمر يحملك امل�سوؤولية، ويجعلك 
ت�ساعف اجلييهييد ميين اأجيييل ال�ييسييتييفييادة من 

جميع النواحي املتاحة«.
اأن  ا�ستطعنا  »هيينييا  بييهييران  واأ�يييسييياف 
وح�سلنا  اإعامية،  اأكادميية  لغة  نتعلم 
على دورات تدريبية متخ�س�سة ت�سب يف 
تخ�س�سنا ومنحتنا  ال�ستفادة من املوارد 
باأ�سهل وا�سرع الطرق، بالإ�سافة  املتاحة 
ل�سبكات  املتتالية  امليدانية  الزيارات  اإلى 
اأ�سابيع   6 كانت  بالفعل   ،  ITVو   BBC
تدريبية ثرية ومليئة بالفائدة، و�ساأ�سعى 
ملجتمعي  تعلمته  ما  اأقييدم  لأن  اهلل  بيياإذن 
وزمييييائييييي الييييطيييياب، �يييسيييكيييراً جلييامييعييتييي 
�سكراً لوطني احلبيب الذي منحني هذه 

التجربة الفريدة«.

طورت من مهاراتي
اأو�ييييسييييح اليييطييياليييب عيييييادل ح�سني  بييييييدوره 
الييتييدريييبييي  اليييربنييياميييج  اأن  اليييقيييحيييطييياين 
اليييييييذي حييي�يييسيييل عيييليييييييه ميييين اجلييياميييعييية يف 
»�ييسييالييفييورد«  الإعييامييييية جلامعة  املييدييينيية 
مبان�س�سرت والذي يعد من اأف�سل املعاهد 
املييعييتييمييدة بيياملييمييلييكيية املييتييحييدة »بييرليييييتييز« 
و   BBC �سبكات  مييع  بييالييتييعيياون  للتعليم، 
العلمية  اأمييراً هاماً يف حياتة  ، كان   ITV
والييعييمييلييييية، وقييييال »ا�ييسييتييميير الييربنييامييج  6 
اأ�ييسييابيييييع بيياإ�ييسييراف رئييييي�ييش ق�سم الإعيييام 
والت�سال الأ�ستاذ الدكتور علي بن �سويل 
القرين، واأ�ستمل على مقرر لغة اأكادميية 
جميعا  لنا  اأتييياح  مكثف  اإعييامييي  ومنهج 

التعرف على العام ب�ستى �سورة«.
واأ�يييييسييييياف »كييييانييييت جتيييربييية حيي�ييسييارييية 
اللغة  جييانييب  خالها  ميين  طيييورت  بالفعل، 
الإجنيييليييييييزيييية، والييتييوا�ييسييل ميييع الآخيييريييين، 
بالإ�سافة اإلى التعرف على ثقافات اآخرى«.

 كيييميييا ميييكييينيييي هييييييذا الييييربنييييامييييج ميين 
ا�ييييسييييتييييخييييدام اأحييييييييييدث و�ييييسييييائييييل العيييييييام 
وكييان  الإعييياميييي،  املييجييال  يف  امل�ستخدمة 
الأثيير  التدريبية  العلمية  الييرحييليية  لييهييذه 
الييكييبيير يف نييفييو�ييش كيييافييية اليييطييياب حيث 
اأكت�سفنا الكثر من مزايا العمل اجلماعي، 

وتنمية العتماد على النف�ش.
تييخيي�ييسيي�ييسييي  جمييييييال  يف  واأردف 
التيي�ييسييال ال�ييسييرتاتيييييجييي )الييعيياقييات 
احلمد،  وهلل  كييثييرا  ا�ستفدت  الييعيياميية( 
العملية  مهاراتي  من  اأطييور  وجعلتني 
حيييييييث خييطييطيينييا، ونيييظيييمييينيييا، ونيي�ييسييقيينييا، 

وتابعنا العمل �سويا حتى التقييم«.

كانت تجربة رائعة
مييين جييانييبيية اأو�يييسيييح الييطييالييب املييتييدرب 
اأمين حممد املعلمي اأن هذا الربنامج 
اليييتيييدرييييبيييي كيييييان لييييه اأثيييييير كيييبييير عييلييى 
تطوير  خاله   من  مت  حيث  الطاب 
اجلانب العلمي لدى الطاب، وكذلك 
املييهيينييي حيييييث حيي�ييسييل   اليييطييياب على 
فر�سة تعلم اللغة الإجنليزية يف معهد 

Berletz حيث كان تعليم مكثف.
وقييييييييييال »ا�يييييسيييييتيييييفييييياد اجلييييميييييييييع ميين 
املييحييا�ييسييرات الييتييي متييت بييالإ�ييسييافيية اإلييى 
متطورة  اإذاعية  اإ�ستديوهات  يف  عملهم  

.ITV و BBC جدا يف قناة
وكييييان اليييتيييدرييييب مييهييتييمييا بيياجلييانييب 
الإعييييامييييي وميينييهييا اليييعييياقيييات الييعيياميية 
وكذلك ال�سحافة والإذاعة والتلفزيون، 
وتيييعيييرف اجلييميييييع عييلييى اأهيييييم اليي�ييسييحييف 
الربيطانية، واأهم القنوات التلفزيونية، 

 BBC SPORT قيينيياة  زييييييارة  كييمييا متيييت 
فييرز  كيفية  اليييزييييارة  هيييذه  ميين  ا�ستفدنا 
عمل  طريقة  وكذلك  وتنقيتها،  الأخبار 
وكيفية  املونتاج  اإلى  بالإ�سافة  اللقاءات 

توا�سل الإعداد مع املذيع«.
اليييتيييي حتققت  وعيييين ال�يييسيييتيييفيييادة 
ليييكيييافييية املييييتييييدربييييني بييييني امليييعيييليييميييي اأن 
املوؤ�س�سات  تعامل  كيفية  تعلم  اجلميع 
وكيفية حلها،  الأزمييات  مع  العامية 
واأي�سا كيفية طييرح اخلييرب يف الإعييام 
املوؤ�س�سات  اأن  للعامة حيث  الربيطاين 

الإعامية ل متتلكها الدولة.
كييمييا كيييانيييت هييينييياك اأييي�ييسييا زييييييارات 
ليييليييميييتييياحيييف واملييييييعييييييامل اليييربييييطيييانييييييية 
التاريخية، وقال »�سهلت اجلامعة على 
يف  الييدويل  للتدريب  املبتعثني  طابها 
و�سائل  الربيطانية  مان�س�سرت  مدينة 
النقل كما مت زيارة الى ملعب مان�س�سرت 

يونايتد وامللقب بي اأولرتافورد«.
واأ�يييسييياف »احلييمييد هلل عييلييى منه 
نييواجييه خييال م�سرتنا  وكييرمييه مل 
اأو  ميي�ييسيياكييل  اأي  اليييربنييياميييج  هييييذا  يف 
�سعوبات، وحققنا ال�ستفادة املرجوة 
منه،  ن�سكر جامعتنا اأن منحتنا هذه 

الفر�سة الثمينة«.

بيئة تدريبية ايجابية
وبييييني اليييطييياليييب املييييتييييدرب عيييبيييداهلل حييامييد 
دولة مهتمة جداً  بريطانيا  اأن  القحطاين 
يف الإعام، وقال »وجدنا بيئة عمل وتدريب 
على  حتتوي  حيث  ومفيدة  للغاية  جميلة 
احيييدث الجييهييزة وال�ييسييتييديييوهييات والييور�ييش 
التدريبية ونخبة من املعلمني، كما تعلمنا 
وادارتها  واملنا�سبات  املوؤمترات  عقد  كيفية 
الييتييعييامييل معها حييتييى يف الأوقييييات  وكيييييفييييية 
احلييرجيية واييي�ييسييا مت الييرتكيييييز عييلييى كيفية 
التوا�سل بني املوؤ�س�سات والطرق املتبعة يف 

ذلك وهنا تعمقنا اكر واكر«.
واأ�ساف »لقد لفت انتباهي اهتمامهم 
اليي�ييسييديييد بييو�ييسييائييل الييتييوا�ييسييل الجييتييميياعييي 
وكيييييفييييية تييرتيييييب املييعييلييومييات عييلييى احليي�ييسيياب 
بييوك،  في�ش  او  تييويييرت،  �ييسييواء يف  ال�سخ�سي 
او غرها من برامج التوا�سل الجتماعي،  
امليك�سر  ا�ييسييتييخييدام  كيفية  اإليييى  بييالإ�ييسييافيية 
وت�سجيل ال�سوت يف الذاعة فقد اأتاحت لنا 
الفر�سة ت�سجيل مقاطع �سوتية لنا وكيفية 
التعديل عليها، واكت�سبنا خربة يف الت�سوير 
بوا�سطة اجلهاز اجلييوال يف الوقييات املهمة 

الت�سوير  تييتيييييح  مييعييييينيية  بيييراميييج  بييوا�ييسييطيية 
باأعلى دقة ممكنة ويف منتهى احلرفية«.

اأو�ييسييح  الإجنييليييييزييية  اللغة  تعلم  وعيين 
هييذا  اأهييييم مكت�سبات  ميين  اأنييييه  الييقييحييطيياين 
اليييربنييياميييج هيييو تييعييلييم بييعيي�ييش امليي�ييسييطييلييحييات 
الإعيييامييييييية بييالييلييغيية الإجنيييليييييييزيييية، وقييييال» 
افادين فيها معهد Berlitz حيث �ساهم يف 

فهمي ب�سكل كبر«.
واأ�يييسييياف »مييين ال�ييسييييياء الييرائييعيية 
واملهمة التي قمت بها حينما زرنا مقر 
�سويل  علي  الييدكييتييور  برفقة   BBC الييي 
الييقييرين الييييذي كيييان ميي�ييسييرفييا عييلييى ادق 
�ساهدنا  حيييييث  الييرحييليية  يف  التفا�سيل 
ال�يييسيييتيييدييييوهيييات اليي�ييسييخييميية والييرائييعيية 
وعقدنا  للت�سوير  الكامرات  واحييدث 
اجيييتيييمييياًعيييا ميييع احييييد ممييثييلييي اليي�ييسييركيية 
تثر  التي  ال�سئلة  بع�ش  و�ساألناه عن 

ف�سولنا ودار نقا�ش ممتع«.
اخييييذت  نييفيي�ييسييي  »اعييييتييييرب  واأردف 
خيييييربة جييميييييليية وميييفيييييييدة وميييهيييمييية يف 
والعاقات  الإعيييام  جمييال  يف  حياتي 
اليييعيييامييية �يييسييياكيييًرا جلييامييعييتيينييا احلييبيييييبيية 
و�سكر للدكتور علي القرين على هذه 

الفر�سة الثمينة«.

جهود جبارة 
بييييييدوره بيييني اليييطييياليييب املييييتييييدرب ميييازن 
اليييربنييياميييج  هييييييذا  اأن  حييينيييييييف  حميييميييد 
الييتييدريييبييي ليييه فيييوائيييد عيييدييييدة، وقيييال 
»منحنا الربنامج الطاع على ثقافات 
الدول، ومنحنا جتربة مابعد البتعاث 
اإيجاد طرق  املبتعث مثل  اأمييور تهم  يف 
اإلييييى كيفية  بييالإ�ييسييافيية  لييلييمييوا�ييسييات، 
خال  من  ال�سعب  ثقافة  مع  التعامل 

التحدث معهم وحمورتهم«.
واأو�سح حنيف اأنه مت خال الربنامج 
تيييعيييليييم اليييليييغييية الإجنييييليييييييييزييييية يف »جييياميييعييية 
مهنية من  اأميييور  تعلم  كما مت  �ييسييالييفييورد«، 

.ITV  خال التطبيق من خال قناة
وقيييال »اأطييلييعيينييا عييلييى كييافيية اأقيي�ييسييام 
الييقيينيياة ميين ا�ييسييتييديييوهييات وغييرهييا من 
فيها عدد من  الهامة، وطبقنا  املرافق 
الأعييمييال الأميير الييذي زاد من ر�سيدنا 
هام  ميداين  تدريب  يعد  فهو  العلمي 

جدا لأي طالب متخرج«.
كييمييا قييميينييا اأنيييييا وزميييائيييي بيياإنييتيياج 
بييرومييو حيياز على اعييجيياب اجلميع من 
والتمثيل،  والأداء  الييتيي�ييسييوييير،  خيييال 
اإخيييتيييييييار  ويف  واملييييونييييتيييياج  والإخييييييييييييراج، 

املو�سيقى الت�سويرية املنا�سبة.
كانت رحلة تدريبية جميلة تعلمنا 
�ييسييكييرا جلامعتنا  الييكييثيير  ميين خييالييهييا 

احلبيبة على هذا الربنامج الري.

تجربة رأينا فيها
عالم أكثر تقدما

نواف  املييتييدرب  الطالب  بني  من جهته 
اأن لييهييذا الييربنييامييج  اأحيييميييد اليي�ييسييهييري 
اأثر كبر يف تطوير اجلانب  التدريبي 

املهني، والعملي للطاب.
وقال »قمنا بزيارة وللمرة الأولى 
ميين  وعييييييدد   ،ITV و   BBC لييقيينيياتييي 
اليينييادرة،  والأثييرييية  التاريخية  املتاحف 
الرئي�سية  باجلوانب  الهتمام  مت  كما 
يف املجال الإعامي، ومنها: العاقات 
واييي�ييسييا   الزمييييييييييات،  واإدارة  الييييعيييياميييية، 
الذاعية  الأ�ستديوهات  على  التدريب 
امليييتيييطيييورة وكيييييفييييية اخيييييييراج اليييرباميييج 

والتعامل مع اجهزة الأ�ستديو.
الدويل  التدريب  برنامج  ويعترب 
جتيييربييية فييييريييييدة ميييين نيييوعيييهيييا لييطيياب 
قييي�يييسيييم الإعييييييييييام والإتييييي�يييييسيييييال، حيييييث 
ومييبييادئ  ثييقييافييات  على  تييعييرف اجلميع 
متعارف  هييو  عما  تختلف  واخيياقيييييات 
به يف العامل ال�سرقي، واكت�سبنا الكثر 
املوؤ�س�سات  ان  من اخلييربات كما عرفنا 
العيييامييييييية ل متييلييكييهييا الييييدوليييية، ول 

تتحكم بها فهي م�ستقلة«.
كييمييا تييعييرفيينييا عييلييى اأنييييييواع اليي�ييسييحييف 
اليييربييييطيييانييييييية وكيييييفييييية طيييييرح اخليييييرب يف 
كيف  واي�سا  للعامة  الربيطاين  الإعييام 
تييتيينيياول و�ييسييائييل العييييام الأخيييبيييار وكيف 
وبعد  قبل  الزمييية  مييع  املوؤ�س�سات  تتعامل 

حدوثها وكيف ميكن التعامل معها«.
بال�سكر  ال�سهري حديثة  واأختتم   
منتحتهم  اليييتيييي  لييلييجييامييعيية  اجليييزييييل 
»�سهلت  وقييال  الثمينة،  الفر�سة  هييذه 
ليينييا اجلييياميييعييية كيييافييية اليي�ييسييبييل لإجنيييياح 
موا�سات  و�سائل  ميين  الربنامج  هييذا 
متطورة مثل البا�سات والقطارات، الى 

زيارة اأعرق املوؤ�س�سات ال�سحفية.
كييمييا اأُتيييييييح ليينييا الييتييعييرف عييلييى اأدييييييان 
واأعراق جديدة مل ي�سبق لنا التعرف عليها 
من قبل، بالفعل كانت جتربة قيمة عرفنا 
فيها الكثر وراأينا فيها عامل اأكر تقدما«.

تجربة حضارية 
اأو�سح الطالب املتدرب عبدالرحمن  بدوره 
الربنامج  خييال  مت   اأنييه  ال�سمري  خويتم 
اكت�ساب املهارات اللغوية يف اللغة الجنليزية 
املرتبطة بال�سحافة والعاقات العامة، مع 
تطبيق ذلك يف امليدان من خال الأ�سواق، 

واحلافات، والتحدث مع املجتمع .
 BBC  وقييييال »كييييان ليييزييييارة قييينييياة
والتعلم  ال�ييسييتييفييادة  يف  الييكييبيير  الثيييير 
فجمعت احل�سور العامي وممار�سة 
الييلييغيية الجنييليييييزييية وميي�ييسيياهييدة العمل 
العييياميييي بييني الإنيييتييياج، والييتيي�ييسييوييير، 
وحتييرييير  الييعييليييييا،  والدارة  والإخييييييراج، 
بني  الييعييمييل  تق�سيم  وكيفية  الخيييبيييار، 
و�سريع  �سل�ش  ب�سكل  و�سره  الأع�ساء 

يف م�سهد احرتايف جميل«.
الدرا�سية  القاعات  واأ�ساف »كانت 
اييي�ييسييا يف جييامييعيية �يييسييياليييفيييورد جمييهييزة 
وجييود  اليييى  ا�ييسييافيية  التقنيات  بيياأحييدث 
مييكييتييبييات وجييليي�ييسييات لييلييراحيية واليييهيييدوء 
مت  وتلفزيونية  اذاعييييية  وا�ييسييتييديييوهييات 
من خالها ت�سجيل برنامج م�سغر مع 

الزماء ليبقى ذكرى جميلة.
لقد كييانييت ال�ييسييتييفييادة كييبييرة من 
جييميييييع اجليييوانيييب وجتيييربييية حيي�ييسييارييية 
خال  من  الكثر  لنا  ا�سافت  ناجحة 
التعرف على ثقافات جديدة وجمتمع 
ج���دي���د والن�����خ�����راط ف��ي��ه م���ن خ��الل 

التعرف على تاريخه«.
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تدريب

طالبات اإلعالم واالتصال بالجامعة ينهين
تدريبهن الدولي المكثف في المعارف اإلعالمية

شذا عبدالرحمن

انهت اجلامعة ممثلة يف ق�سم الإعام 
والتييي�يييسيييال تيييدرييييب 9 طييياليييبيييات عرب 
الييدويل  ال�سيفي  التدريبي  الربنامج 
معايل  ميين  مبتابعة  تنفيذه  مت  اليييذي 
فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير 

بن رجاء اهلل ال�سلمي.
باأكادميية  الييتييدريييب  مت  حيث 
فييييوكيييي�ييييش لييييلييييتييييدريييييب واليييتيييطيييويييير 
وال�ييسييتيي�ييسييارات الإعييامييييية بييدوليية 
الإميييييييارات املييتييحييدة يف جتييربيية هي 
نييوعييهييا عييلييى م�ستوى  الأوليييييى ميين 
جييياميييعيييات املييمييلييكيية بيييهيييدف اإثييييييراء 
خال  ميين  الإعييامييييية،  معرفتهن 
املييجييال  يف  متنوعة  دورات  حيي�ييسييور 

الإعامي.
واأكيييييدت امليي�ييسييرفيية عييلييى الييطييالييبييات 
وميي�ييسييرفيية قيي�ييسييم الإعييييييام والتيي�ييسييال 
للق�سم جتربة  ان  عامر  نورة  الأ�ستاذة 
نيياجييحيية يف الييتييعيياون مييع اأكييير ميين 20 
اإلى  بالإ�سافة  حملية،  تدريبية  جهة 
و�سحيفة  ابييهييا  تلفزيون  مييع  تعاونها 
الييييوطيييين، واليييييييييوم نييقييل الييينيييجييياح على 

امل�ستوى الدويل.
طييياليييبيييات   9 تيييييدرييييييب  مت  حيييييييث   
مبييخييتييلييف الييتييخيي�ييسيي�ييسييات بيياأكييادميييييية 
فييوكيي�ييش لييلييتييدريييب الإعييياميييي مبدينة 
دبييييي يف الإمييييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة، 
ونييطييمييح دائيييميييا ل�ييسييتييمييرار الييتييجييارب 
الييتييدريييب يف  اآلييييية  وتييطييوييير  الناجحة، 
الق�سم مبا يوؤهل طالبات ب�سكل ممتاز 

ل�سوق العمل.
اأو�ييسييح  كبر مدربي   ميين جهته 
اأكادميية فوك�ش للتدريب عمار �سهاب 
لإعييداد  جيياء  التدريبي  الربنامج  هييذا 
اليييقيييييييادات الإعييامييييية  اأول جيييييل مييين 
عن  مييعييربا  اليي�ييسييعييودييية،  يف  امل�ستقبلية 
فييخييره مبيييا حييقييقيين الييطييالييبييات، حيث 
اأبيييهييير بييياليييقيييدرات الييكيياميينيية لييييدى كل 
طييياليييبييية، وقيييييال »ليييياإعييييام اليي�ييسييعييودي 
م�ستقبل واعد مع قياداتها الإعامية 

اجلديدة«.
واخييتييتييمييت الكييادميييييية الييتييدريييب 
بييحييفييل تييخييرج وزعييييت فيييييه اليي�ييسييهييادات 
امليي�ييسييدقيية مييين هيييييئيية امليييعيييرفييية بييدبييي، 
واملوقعة من كبار املدربني يف اأكادميية 

»فوك�ش«.
التدريبي  الربنامج  �سمل  وقد 
عييييدد مييين الييييييييدورات وامليييحيييا�يييسيييرات 
ميينييهييا دورة  الإعييييامييييييييية  الييعييلييمييييية 
»ميييييييهيييييييارات اليييييتيييييوا�يييييسيييييل« قيييدميييهيييا 
الأ�ييييسييييتيييياذ عيييميييار �يييسيييهييياب، واأخييييييرى 
العربية  قيينيياة  يف  املييرا�ييسييلييني  لكبر 
بييكيير عطياين،  الأ�ييسييتيياذ  الإخييبييارييية 
تناول خاللها اأهم النقاط واملراحل 
لإعيييييييداد اليييتيييقييياريييير الييتييلييفييزيييونييييية، 
اإ�سافة لدورة اأخرى يف كيفية اإجراء 
ال�سحافية  واحلييييييوارات  املييقييابييات 
احرتافية  بطريقة  التلفزيونية  اأو 

قدمها املدرب ح�سن معو�ش.
كيييميييا ا�يييسيييتيييميييل الييييربنييييامييييج عييلييى 
ال�سحافة  فنون  يف  عييدة  حما�سرات 
ويف كيفية كتابة الأخبار وحتريرها، 
ُقييييدمييييت ميييين قيييبيييل امليييييدربييييية نيييييڤييني 
اأنييواع الأخبار  اأڤيوين، حيث عر�ست 

وميييهيييارات تلخي�ش  الييطييالييبييات  عييلييى 
اخل������ر وال����رك����ي����ز ع���ل���ى ال���ن���ق���اط 
اإعييداد الن�سرات  املهمة فيه و طريقة 

الإخبارية املتلفزة. 
واييييييي�ييييييسييييييا تييييعييييريييييفييييهيييين عيييليييى 
امليي�ييسييطييلييحييات اليييتيييي تيي�ييسييتييخييدم يف 
ملحا�سرة  بالإ�سافة  الأخبار،  غرفة 
الأخييبييار«،  »يف غرفة  بعنوان  اأخييرى 
املدرب وائل نبواين، وتناول  قدمها 
خييييالييييهييييا كيييييييفييييييية اإعييييييييييييداد اخلييييرب 
اليييتيييليييفيييزييييوين وجتيييهيييييييزه بييتييقيينيييييات 
اجلرافيك احلديثة، والتي تعد اأحد 
اأه���م ال��ن��ق��اط يف امل��ج��ال الإع��الم��ي 
احلييديييث، وتييدريييب الييطييالييبييات على 

مرحلة اإعداد التقارير النهائية.
بعنوان  دورة  الربنامج  وت�سمن 
وعملية  الإعييامييييية  الأجيييهيييزة  »اإدارة 
�سمر  املييييدرب  قييدمييهييا  اليييقيييرار«  �سنع 
خيي�ييسيير، وتيييينيييياول خييالييهييا الييتييعييريييف 
بيياملييوؤ�ييسيي�ييسيية الإعيييامييييييية، واأقيي�ييسييامييهييا، 
واليييييعييييياميييييليييييني فيييييييييهييييا، والييي�يييسيييييييا�يييسييية 
الييتييحييريييرييية ومييين ييي�ييسييعييهييا، وميييا هي 

الإدارة التحريرية.
فنون  على  الطالبات  تدربت  كما 
يف  الكامرات  مع  والتعامل  الت�سوير 
املييدرب  قدمها  مو�سعة  تدريبية  دورة 
ميييييروان فييييرج، اإ�ييسييافيية لييلييتييدريييب على 

»املونتاج« مع املدرب عامر �سهاب.

واخيييتيييتيييم اليييربنييياميييج الييتييدريييبييي 
العامة«  »العاقات  بييدورة يف  دوراتييه 
قدمها الأ�ستاذ عامر القا�سم وناق�ش 
خييياليييهيييا اأهييييييم الأ�يييسييي�يييش لييلييحييمييات 

الإعامية والإعانية.
وتيي�ييسييميين الييربنييامييج الييتييدريييبييي 
عدة زيارات ملوؤ�س�سات اإعامية هامة 
يف دبييي واأبيييو ظبي واليي�ييسييارقيية، وكييان 
مييين اأهييييم الييييزيييييارات رحييليية ميييييدانييييية 
للطالبات اإلى قناة العربية؛ للتعرف 
على كوالي�ش القناة وغرفة الأخبار، 
وغيييييرهيييييا، بييييالإ�ييييسييييافيييية اإليييييييى رحييليية 
ميدانية لتلفزيون اأبو ظبي للتعرف 
عيييليييى جييميييييع الأقيييي�ييييسييييام والإذاعيييييييييات 

ل�سحيفة  واأخييرى  فيه،  العمل  واآلية 
»اخليييليييييييج نيييييييييوز« وهيييييي ميييين اأوائييييييل 
ال�سحف الناطقة باللغة الإجنليزية 

يف العامل العربي.
وقيييييد اأعييييربييييت اليييطييياليييبيييات عيين 
خالد  املييلييك  جلامعة  ال�سكر  جييزيييل 
على هذه الفر�سة التي مكنتهم من 
باأيدي  الإعامية  مهاراتهم  �سقل 
املجال  يف  وخم�سرمني  حمييرتفييني 

الإعامي.

معلومات مهنية
مييين جييهييتييهييا قييياليييت الييطييالييبيية ميينييال 
نهاية  يف  جتربتها  عيين  الييقييحييطيياين 

وبيانات  معلومات  »تلقيت  التدريب 
مييهيينييييية طيييورتييينيييي مبيييجيييال العييييام 
تيييدربيييت عييلييى الأجييييهييييزة الإعييامييييية 
اأ�ييسييبييحييت حييقييا قييييييادرة عييلييى الييعييمييل 
يف هيييييذا املييييجييييال بيييكيييل حيييرفيييّيييية كييمييا 
اكت�سبت مهارات كثرا على امل�ستوى 

ال�سخ�سي«.

البرنامج أختصر لنا الكثير
وقييياليييت الييطييالييبيية �يييسيييذا عيي�ييسييري عن 
التجربة »اخت�سر لنا التدريب الدويل 
�سمن برنامج اجلامعة علوم 4 �سنوات 
لن�سبح  يوؤهلنا  مييا  وتعلمنا  جامعية، 
الهادف  الإعامي  املحتوى  �سناع  من 
بتجارب  ومييررنييا  القريب  امل�ستقبل  يف 
عييييديييييده ميينييهييا الييتيي�ييسييوييير وامليييونيييتييياج 
والتقدمي والإعداد للن�سرات والتقارير 
الييتييلييفييزيييونييييية تييدربيينييا عييلييى ييييد اأكيييرب 
العربي  العامل  م�ستوى  على  املييدربييني 
يف املييجييال الإعييياميييي وكييييان ليياأ�ييسييتيياذ 
عمار والأ�ستاذ وائل الأثر الكبر على 

جتربتنا«.

نجاحات ال تتوقف
 وو�يييسيييفيييت الييطييالييبيية رنييييا اليي�ييسييهييراين 
تيييتيييوقيييف،  ل  بيييينييييجيييياحييييات  جتيييربيييتيييهيييا 
�سخ�سيتي  ابيينييي  »عييرفييت كيف  وقييالييت 
الإعيييامييييييية واكيي�ييسييبييهييا كيييم هيييائيييل من 
املهارات والقدرات يف الإعام ال�سامل، 
وكييييان اليييدعيييم مييتييوا�ييسييل مييين امليي�ييسييرفيية 
اأ.نيييييورة عيياميير ومييين ا�ييسييرة الكييادميييييية 
ل  املتعة  وكييانييت  املتعاونات  وزمياتي 

تفارق عملي«.

تجربة ناجحة
القحطاين  اجيييواد  الطالبة  وحتييدثييت 
عييين جتييربييتييهييا قييائييليية »كيييانيييت جتييربيية 
التجارب  اأجنييح  ميين  اليييدويل  التدريب 
اليييتيييي خيي�ييسييتييهييا تييلييقيييييت فيييييهييا الييكييثيير 
مهمة  �سخ�سيات  ميين  املييعييلييومييات  ميين 
ومييييييوؤثييييييرة يف الإعيييييييييام ولييييهييييم خيييربة 
اأربييعييني �سنة ولقد  ممييتييدة لأكييير ميين 
جتاربهم  وميين  خربتهم  ميين  ا�ستفدت 
اليي�ييسييخيي�ييسييييية وخييي�يييسيييت اليييعيييدييييد ميين 
واملمتعة،  املختلفة  التجارب  و  الأعمال 
ولقد اأثر هذا التدريب على �سخ�سيتي 
ياأهلني  مبييا  �سقلت  فلقد  الإعييامييييية 

ل�سوق العمل«.

كم هائل من االستفادة 
 واأعيييربيييت الييطييالييبيية رنييياد �سرحان 
التي  ال�ستفادة  من  الهائل  الكم  على 
املحا�سرات،  خييال  من  عليها  ح�سلت 
واأنييييهييييا وليييييدت فيييييهييا �ييسييغييف جيييدييييد يف 
التلفزيوين«،  »التقدمي  وهييو  الإعيييام 
احليييوار  اإدارة  دورة  خيييال  ميين  وذلييييك 
واملقابات، كما اأن التجربة جعلت مني 
عييززت  فقد  متيياميياً،  خمتلفة  �سخ�سية 
من ثقتي بنف�سي اأمام الكامرا و اأمام 
اجلييمييهييور و الييتييحييكييم يف لييغيية اجليي�ييسييد 

ب�سكل اكرب.

معلومات جديدة
وتقول الطالبة اروى القحطاين عن 
جتربتها »بكل �ساعة متر كانت هناك 
كييم هييائييل ميين املييعييلييومييات اجلييديييدة 
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تدريب

ابتعاث

أنوار عسيري: الشعور بالغربة
أكبر صعوبات االبتعاث

رائدة آل محي 

اأنوار حممد ع�سري الكثر من التجارب قبل  خا�ست 
يف  البكالوريو�ش  مرحلة  اأنييهييت  حيث  البييتييعيياث،  رحلة 
تدربت  ثييم   ،2017 عييام  الت�سخي�سية  الأ�سعة  تخ�س�ش 
لعام كامل يف م�ست�سفى ع�سر املركزي، لتح�سل بذلك 
يف  ذلييك  بعد  عملت  ثم  ال�سرف؛  مبرتبة  المتياز  على 
م�ست�سفى احلياة الوطني ملدة �سهرين ليتم تعيينها بعد 
ذلك معيدة يف جامعة امللك خالد حيث عملت ملدة عام 
اإلييى مدينة  بداية عام 2019  ابتعاثها يف   ليتم  ون�سف، 
امليياجيي�ييسييتيير يف  درجيييية  بييريييطييانيييييا لإمتييييام  مان�س�سرت يف 

تخ�س�ش الطب النووي.

تجربة جديدة
تييقييول عيي�ييسييري يف حييديييثييهييا لييييياآفيياق »اأعيييتييياين اخلييوف 
خل�سوعي لتجربة جديدة وزيارة دولة جديدة بح�سارة 
خمتلفة، وكان لدي �سعور بالغربة واحلنني اإلى الوطن 
اإلى الأهل والوطن، لكن هذه امل�ساعر تا�ست  وال�سوق 

مبرور الوقت، وبداأت بالتاأقلم والتعاي�ش«.

صعوبات
ك�سفت  البييتييعيياث  يف  واجهتها  الييتييي  ال�سعوبات  وحيييول 
اأن جتاوز  نف�سها، موؤكدة  الغربة  ال�سعوبة تكمن يف  اأن 
قد  التي  ال�سعوبات  لأكييرب  جتيياوز  يعترب  الغربة  �سعور 

تواجه املبتعث اجلديد؛ كما اعتربت اأن العودة للدرا�سة 
والييبييحييث والطيييياع والجييتييهيياد بعد فييرتة ميين الييراحيية 

ي�سكل �سعوبة.

دروس من الغربة
اأكر  النف�ش  على  العتماد  علمتها  الغربة  اأن  وك�سفت 
واأكيييير، والييبييحييث عيين املييعييلييوميية وعيييدم انييتييظييار التلقني 

املبا�سر، والرتكيز على الأوليات وجتاهل ما دون ذلك.

نصائح للمبتعثين
ووجيييهيييت عييييدد مييين اليينيي�ييسييائييح اإليييييى املييبييتييعييثييني، حيث 
كل  يف  الإجنييليييييزييية  اللغة  حت�سني  مبحاولة  ن�سحتهم 
اأق�سامها، وممار�ستها بكرة، وخمالطة العامة، وو�سع 
والعتياد  حفظها  لي�سهل  جملة  يف  جييديييدة  كلمة  كييل 
امل�ستوى  لقيا�ش  اختبارات  وح�سور  ا�ستخدامها،  على 
من فرتة اإلى اأخرى لتحفيز املبتعث على التطوير من 

م�ستواه.
كييمييا نيي�ييسييحييت املييبييتييعييثييني بييتييجيينييب حتييطيييييم اليييييذات، 
وعدم  �سماع املحبطني والفا�سلني، وال�ستمتاع بالوقت، 
وممييار�ييسيية احلييييياة كييمييا ييييرييييدون، وتييكييوييين اليي�ييسييداقييات، 
وممار�سة الريا�سة، والتعرف على اأماكن جديدة وعادات 
غريبة، واأن يعطون لأنف�سهم م�ساحة من الرتفيه، واأن 

يتحلوا بالتفاوؤل لإنتاجية اأف�سل وطاقة متجددة.

من  نتلقاها،الكثر  التي  واملتنوعة 
اليييتيييحيييدييييات والييييتييييجييييارب اجليييدييييدة 
لييهييا دورا كبر  الييتييي واجييهييتيينييا كيييان 
حيث  الإعامية  �سخ�سيتنا  بناء  يف 
اتاحت لنا هذه التجربة روؤية كم اأن 
و�سخ�سيات  وخ�سال  مواهب  هناك 
خال  ميين  اأنف�سنا  يف  ظهرت  رائييعيية 
اأنف�سنا واكت�سافها، وكل ما  مواجهة 
امللك  جلامعة  �سكرا  هييو  قولة  اأرييييد 
خالد على هذا اجلهد اجلبار الذي 
والرقي  التعليم  �سبيل  يف  به  بييادرت 
جتربة  كييانييت  وطييابييهييا  بطالباتها 

رائعة جدا«.

االعالم عشق
وقالت الطالبة روان ال�سهراين » 

مل يكن دخويل ملجال الإعام جمرد 
كان  فقد  ع�سق،  ميين  نبع  بييل  �سدفة 
حظيت  اأن  بعد  واقييعييا  واأ�ييسييبييح  حلماً 
باأنها �ستكون  اأت�سور  اأكن  بفر�سة مل 
وما  ما حققته  نحو  الولييى  اخلطوة 
تدريبي  خييال  تعلمت  اأحييقييقييه،  زلييت 
الكتابة، التحرير، الت�سوير، املونتاج، 
اإعداد التقارير بكل اأنواعها ، التقدمي 

التلفزيوين ولغة اجل�سد.
تعلمته  مييا  خييال  ميين  قمت  فقد 
بيياإنييتيياج ن�سرة اإخييبييارييية ومييوجييز اأخييبييار 
واإعداد تقارير داخلية وخارجية ،  لذا 
فيياأنييا اأكييتييب عيين اأهييييم واأفيي�ييسييل جتربة 
يل يف عييييامل الإعييييييام فييهييي تيي�ييسييب يف 
تفكري  وتييو�ييسييع  املهنية  حياتي  عمق 

ومداركي وحتول حياتي املهنية«.

برنامج التدريب
أضاف لنا الكثير

اأميييييا الييطييالييبيية �ييسييلييوى الييقييحييطيياين 
جدا  خمتلف  مبييكييان  نف�سها  وجيييدت 
وهيييو مييهيينيية »املييرا�ييسييليية«، وذلييييك بعد 
بكر عطياين،  املييدرب  �سمعت من  اأن 
عييين جتييربييتييه يف هييييذا املييييجييييال، كما 
لييلييجييهييات  امليييييييدانييييييية  اليييييزييييييارات  اأن 
العامية يف دبي اأ�سافت يل الكثر 
من املعلومات واخلربات التي حددت 
وجهتي وم�ساري يف املجال العامي 
واأجيييواءهيييا،  العمل  بيئة  راأييييت  لأين 
لييقييد حيييييددت طييريييقييي واجتييياهييياتيييي، 
جتربة مرية ورائعة ومميزة امتنى 

اأن تعتمد.
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اليوم الوطني

فايز بن ظفرةعبداللطيف احلديثيسعد العمري�سعد بن دعجممحمد احلسون

منسوبو الجامعة يهنؤون القيادة والشعب باليوم 
الوطني الـ89

التهنئة  وعييمييداء وموظفني خال�ش  وكيياء  ميين  اجلامعة  من�سوبو  ميين  عييدد  رفييع 
اليوم  حلول  مبنا�سبة  الكرمي  ال�سعودي  وال�سعب  الر�سيدة  للقيادة  والتربيكات 
الوطني الي 89 للملكة العربية ال�سعودية، مبدين �سعادتهم مبا حتقق من اإجنازات 

تنموية وعلمية حققت اأرقاما قيا�سية عاملية.

نماء وازدهار
واأجييزل  التهاين،  احل�سون  حممد  الدكتور  الأ�ييسييتيياذ  اجلامعة  وكيل  وجييدد 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خييادم  ملقام  التربيكات 
الأميير  امللكي  ال�سمو  الأمييني �ساحب  وولييويل عهده   - اهلل  - حفظه  �سعود 
اليوم  ذكيييرى  مبنا�سبة   - اهلل  حفظه   - عبدالعزيز  بيين  �سلمان  بيين  حممد 
الوطني الي89 للمملكة، وقال »ن�ستذكر خال امل�سرة العظيمة التي �سهدها 
و�سول  اهلل  امللك عبدالعزيز رحمه  املوؤ�س�ش  ال�سامخ منذ عهد  الوطن  هذا 
لعهد قائدنا امللك �سلمان حفظه اهلل ما حدث خال هذه ال�سنوات من مناء 

وازدهار على كافة الأ�سعدة وامل�ستويات«. 
»واأختتم ن�ساأل اهلل اأن يحفظ هذا الوطن ويدمي اأمنه واأمانة يف ظل قيادتنا 

الر�سيدة التي جعلت هذا الوطن واملواطن همها الأول«.

تنمية شاملة
الدكتور  الأ�ستاذ  التعليمية والأكادميية  لل�سوؤون  بدوره رفع وكيل اجلامعة 
ال�سعودي  ولل�سعب  الر�سيدة  للقيادة  التهاين  دعجم  بيين  حممد  بيين  �سعد 
والأمتني العربية والإ�سامية مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني الي89 ، م�سيدا 
مبا حظيت به اململكة العربية ال�سعودية منذ عهد املوؤ�س�ش امللك عبدالعزيز 
املجالت  وازدهيييار يف  وتييقييدم  �ساملة  تنمية  ميين  الآن  وحتى  ثييراه  اهلل  طيب 
اأن  اإلييى  الجتماعية  وحتى  والأميينييييية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  التنموية 
وي�ساد  بالبنان  لها  ي�سار  التي  املتقدمة،  الييدول  م�ساف  يف  اململكة  اأ�سبحت 

بتطورها ومنائها على كافة امل�ستويات.
ودعا اهلل اأن يحفظ هذا الوطن ال�سامخ واأن يدمي عزته ورفعته يف ظل هذه 

القيادة الكرمية.

دامت راية بالد الحرمين خفاقة
�سعد  الدكتور  العلمي  العليا والبحث  من جهته بني وكيل اجلامعة للدرا�سات 
اأن هناك م�سرة قرن من العطاء والإجنيياز والت�سميم والإبييداع رغم  العمري 
التحديات، وملحمة وطنية بداأت مع املوؤ�س�ش امللك عبد العزيز - رحمه اهلل -، 
ال�سريفني امللك �سلمان بن  اإلى خادم احلرمني  الييربرة، و�سول  باأبنائه  مييرورا 
عبدالعزيز - رعيياه اهلل -، وويل عهده الأمييني �سمو الأميير حممد بن �سلمان 
- يحفظه اهلل -، وقال »ونحن اإذ ن�ست�سعر هذا نتذكر نعمة اهلل يف توحيد هذه 
الباد املباركة، وما تنعم به من الأمن والرخاء والتطور يف خمتلف املجالت، 
بيياد احلييرمييني عييزيييزة خفاقة على مر  اأول واآخييييرا، وداميييت راييية  فاحلمد هلل 

الع�سور وتعاقب الأزمان«.

المناسبة تجسيد للحمة الوطنية
مييين جييانييبييه اأو�يييسيييح وكيييييل اجلييامييعيية ليياأعييمييال والقييتيي�ييسيياد امليييعيييريف الييدكييتييور 
عبداللطيف بن اإبراهيم احلديثي، اأنه يحل علينا اليوم الوطني الي89  واململكة 
وهلل احلمد واملنه تفخر مبكانة من العز والرفعة التي نالتها بني اأمم الأر�ش 
بف�سل من اهلل، ثم بقيادة حكيمة من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز و�سمو ولى عهده الأمني - حفظهم اهلل -. 
الوطنية،  املنا�سبة يف كل عام هو جت�سيد للحمة  ا�ستح�سار هذه  »اإن  وقال 
وا�ستذكار للت�سحيات التي بذلت يف �سبيل توحيد هذا الباد، وتاأكيد ملا ت�سهده 

والتنموية،  والقت�سادية،  التعليمية  الأ�سعدة  جميع  على  مهمة  اجنييازات  من 
والبيئية، والثقافية، والإعامية ويت�سح ذلك جليا من خال النه�سة التنموية 

التي اأ�سبحت مثارا لهتمام اخلرباء واملخت�سني يف العامل«.
�سعد  الأ�ستاذ دكتور خلود بنت  الطالبات  ل�سوؤون  فيما ذكرت وكيلة اجلامعة 
اأبو ملحة اإن ذكرى اليوم الوطني هي روؤية وطن تتجدد كل عام لتنمية م�ستمرة، 

وم�ستدامة لتكون مملكتنا دائما يف م�ساف الدول القوية.
والدنا  اأجلها  من  عمل  التي  الوطنية  مكا�سبنا  اأهييم  هي  وحدتنا  »اإن  وقالت 

وقائد وحدتنا امللك عبد العزيز بن عبدالرحمن  اآل �سعود )طيب اهلل ثراه(«.
واأ�سافت »هويتنا تتمثل يف وحدتنا وتاحمنا يف هذا الكيان العظيم الذي 
يلعب دورا كبرا يف القت�ساد العاملي،  ن�ساأل اهلل اأن يدمي على وطننا اأمنه واأمانه، 
واأن يحفظ ولة اأمرنا واأن ين�سر جنودنا املرابطني على احلدود، وكل عام واأنت 

يا وطني يف عز ومناء ورخاء«.
من جانبه اأو�سح عميد كلية الأعمال الدكتور فايز بن ظفرة اأن الحتفال 
هذا العام باليوم الوطني الي89 خمتلف وغر م�سبوق لأ�سباب عدة، لعل اأبرزها 
وتبا�سر  العظيم،  التاريخي  اليوم   باأهمية هذا  العميق لدى اجلميع   ال�سعور 
عهد م�سرق جديد من النفتاح امل�سوؤول الكفيل بولوج الأمة اإلى اآفاق امل�ستقبل 
بكل ثقة واقتدار واإعتماد على النف�ش دون عوائق اأو حتفظات اأو عراقيل،وقال 
»اإن الأمة تعي�ش الآن عهد �سلمان العزم ملك احلزم - حفظه اهلل ورعاه - ، عهد 
فتحت فيه  الآفاق وانتقلت الأمة فيه اإلى م�سارف امل�ستقبل يف منظومة الأمم 

الأكر تقدما واإقداما«.
اآل ع�سيد  بدوره بني عميد �سوؤون الطاب الدكتور عبداهلل بن من�سور 
اأن اجلميع يحتفل بالذكرى الي89 لليوم الوطني، وهم يرون النه�سة احلديثة 
لبادنا املباركة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 
 2030 روؤيييية  ومنها  وفيييرة،  بييخييرات  تنعم  واململكة   - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل 
امل�ستنرة التي تبعث يف هذا ال�سعب روح العمل واجلّد و�سناعة امل�ستقبل بعد 
اأن تبناها �سمو ويل العهد - حفظه اهلل - لإكمال م�سرة امللك عبدالعزيز اآل 

�سعود - رحمه هلل -.
وقال »حتل الذكرى لتوؤكد اأن القيادة الر�سيدة مل تدخر و�سعا يف ن�سر التطور 
يف كل الأركان ويف �ستى القطاعات التي تبني وب�سكل كبر اهتمام خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - بهذا الوطن الغايل 

وحر�سه على حتقيق الرفاهية واخلر لهذا ال�سعب الويف«.
�سليمان حممد احلميد    الدكتور  الأ�ستاذ  الطب  كلية  ومل يخفي عميد 
الأيييام  هييذه  جميعا  »نعي�ش  وقييال  العظيمة،  املنا�سبة  بهذه  الغامرة  �سعادته 
وقييراءة  للتذكر   فر�سة  وهييي  الييي89  املجيد  الوطني  بيومنا  الحتفال  فرحة 
لتاريخ تاأ�سي�ش وحدة وبناء وطن اأر�سى دعائمه بكفاح وجهاد و�سابة امللك 
وحمل   ،- ثييراه  اهلل  طيب   - �سعود  ال  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املوؤ�س�ش 
الأمانة من بعده و بكل اقتدار اأبناءه امللوك الأماجد رحمهم اهلل، وحتى هذا 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خييادم  عهد  امليمون  العهد 
و�سمو ويل عهده حفظهما اهلل، اللذان يقودان هذا البلد يف م�سرة تنموية 

�ساملة وفق روؤية ثاقبة«.
الى  الإجنييازات، والو�سول  املزيد من  بيياإذن اهلل  البلد  »�ستحقق لهذا  واأ�ساف 

اقت�ساد قوي حتقق به الرفاهية والنماء لهذا البلد العظيم واأبناءه.
وبهذه املنا�سبة نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى القيادة الر�سيدة 
ولأبناء هذا الوطن املعطاء بهذا اليوم اخلالد وندعو اهلل اأن يحفظ لهذه الباد 
املباركة اأمنها ورخاءها وعزها واأن يحميها  من  احل�ساد واملرتب�سني واأن ين�سر 
اإنه  جرحاهم  ويعايف  �سهداءهم  ويرحم  ترابها  عن  املدافعني  البوا�سل  جنودها 

ويل ذلك والقادر عليه«. 
�سليمان  بيين  ابييراهيييييم  الييدكييتييور  ال�ييسيينييان  طييب  كلية  بييني عميد  ميين جهته   

ال�سهراين اإن اليوم الوطني منا�سبة عزيزة نحتفل بها  كل عام، ونتابع من خالها 
م�سرة النه�سة العماقة التي تظهر جلية يف كافة املجالت. 

وقال »يف هذا اليوم يرفع كل مواطن راأ�سه �سموخا وفخرا مبا حتقق على 
اأر�ش وطنه املعطاء، فاحلمد هلل - �سبحانه وتعالى - اإذ متر هذه املنا�سبة ونحن 
نتمتع بالأمن والأمييان ووطننا يف مزيد من التطور والإجنييازات ، وندعو اهلل 
واأن  والعافية  بال�سحة  ميتعهم  واأن  اأمييرنييا  ولة  لنا  يحفظ  اأن  القدير  العلي 
علي  الدكتور  الأ�ستاذ  العلوم  كلية  عميد  اأو�سح  اجلييزاء«.بييدوره  يجزيهم خر 
ال�ساطي اأن اليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية هو يوم الفخر والنت�سار، 
هو اليوم الذي وحد فيه امللك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود - 
طيب اهلل ثراه - الأرا�سي ال�سعودية، ونحمد اهلل اإذ متر هذه املنا�سبة الغالية 
على قلوبنا جميعا ونحن نتمّتع بالأمن والأمان ووطننا يف مزيد من التطور 
والإجنازات يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
عبدالعزيز  بيين  �سلمان  بيين  حممد  الأمييير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده  وويل 
حفظهما اهلل، ون�ساأل اهلل اأن يحفظ لنا قادتنا واأن ين�سر جنودنا البوا�سل وكل 

عام وبادنا  ب�سموخ وعزة ورقي وازدهار. 
وعيييرب عييميييييد الييتييطييوييير الأكييييادميييييي واجليييييودة الييدكييتييور عييبييد الييعييزيييز 
الهاجري عن �سعادته بحلول هذه الذكرى الغالية على جميع اأفراد ال�سعب 
والبناء  والييتييطييور  النمو  مليي�ييسييرة   تتويجا  اليييييوم  »يعترب  وقيييال  اليي�ييسييعييودي، 
لبادنا الغالية، حيث ت�سهد نه�سة وازدهارا يف كافة املجالت حتى اأ�سبحت 

يف م�ساف الدول املتقدمة«.
واأ�ساف »اإننا اليوم نرى اململكة العربية ال�سعودية يف اأبهى �سورة، واأزهى 
ُحلة يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - 
اأطال اهلل يف عمره - الذي يبذل جهدا كبرا يف �سبيل راحة املواطن وتوفر 
الأميير حممد  العهد  �سمو ويل  ذلييك  ي�ساعده يف  لييه،  الكرمي  العي�ش  �سبل 
والتطور  باحلياة  الناب�ش  وقلبها  اململكة  اأمييل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 

والطموحات«.
من جهته رفع امل�سرف العام على فرع جامعة بتهامة الدكتور اأحمد  ال�سهري 
اأ�سمى اآيات التهاين للقيادة احلكيمة و�سعب اململكة بهذه الذكرى العزيزة على 
بذلوا  الذين  الأجييداد  بطولت  الذكرى  »ن�ستلهم يف هذه  وقييال  قلوبنا جميعا، 
الغايل والنفي�ش يف �سبيل مّل �ستات هذا الوطن على يد املوؤ�س�ش امللك عبدالعزيز 
الييربرة حتى  اأبيينيياوؤه امللوك  ثييراه -، واأكمل م�سرة البناء من بعده  - طيب اهلل 
و�سل الوطن اإلى ما نراه اليوم من عزة و�سموخ بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز، و�سمو ويل عهده الأمني الأمر حممد بن �سلمان 

حفظهم اهلل ورعاهم«.
الييدكييتييور من�سور  الييرتبييوييية الأ�ييسييتيياذ  اأ�ييسييتيياذ الدارة  اأو�يييسيييح  ميين جييانييبييه 
�سعار »همة حتى  الييي89  حتت  الوطني  اليوم  اإن الحتفال بذكرى  القحطاين  
القمة« هو احتفال بذكرى غالية ر�سخت يف اأذهان اأبناء هذا الوطن العزيز مبا 

حتمله من عبارات �سادقة.
مبا�سينا  �سبابنا  من  للنا�سئة  وتعريف  والييعييرب،  للتاأمل  يييوم  »اإنييه  وقييال   
اإنها ذكرى خالدة مل�سرة  املجيد وحا�سرنا امل�سرق وم�ستقبلنا الزاهر الواعد، 
املجد والبناء.. ذلك هو اليوم الوطني الذي يج�سد ح�ش النتماء لهذا الوطن 
جتاه  املهمة  الوقفات  ميين  العديد  طياته  يف  يحمل  حيث  وقيييييادتييه،  وتاريخه 
اإنها ذكييرى الأميين وال�ستقرار، ذكييرى الإعييجيياز والإجنييياز،  الوطن واملييواطيين، 
ذكرى احلزم والعزم.. كيف ل ونحن نعي�ش يف حقبة زاهرة، ومنجزات عظيمة، 
بيياإذن اهلل  له  املغفور  اإمنائية متعددة، خال م�سرة ناجحة قادها  م�سروعات 
تعالى امللك عبدالعزيز كان من نتاجها تاأ�سي�ش هذا الكيان العظيم الذي رعاه 
من بعده اأبناوؤه الربرة حتى عهد �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز حفظه اهلل«.
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واأ�ساف» اإن اململكة وهي حتتفل بهذه الذكرى التا�سعة والثمانون تعي�ش اأزهى 
ووعدت  ف�سدقت،  عاهدت  ر�سيدة حكيمة،  موؤمنة  قيادة  واأجمل ع�سورها يف ظل 
فاأجنزت، فهنيئا للوطن مبا �سنعت، ن�ساأل اهلل اأن يحفظ لبادنا اأمنها وقادتها، 
واأن ميدهم بعونه وتوفيقه لتحقيق كل ما فيه خر و�ساح لهذا البلد ومواطنيه 

والأمة العربية والإ�سامية، وكل عام ووطننا بخر«.
 من جهتها تقدمت عميدة كلية العلوم والآداب بخمي�ش م�سيط الدكتورة  
�سراء اأبو ملحة با�سمها ونيابة عن جميع من�سوبات كلية العلوم والآداب بخمي�ش 
خييادم احلرمني  ملقام  والفخر  الييولء  م�ساعر  واأ�ييسييدق  التهاين  باأجمل  م�سيط 
ال�سريفني امللك �سلمان بن  عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل -، ول�سمو ويل 
عهده الأمني الأمر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل 
- واإلى كافة اأفراد الأ�سرة املالكة، وال�سعب ال�سعودي الكرمي، �سائلني املولى اأن 

يحفظ بادنا اأبية قوية اآمنة مطمئنة.
اأن  الغري�ش  فوزيه  الدكتورة  املنزيل  القت�ساد  كلية  عميدة  بينت  بدورها 
ومنا�سبة  عظيما  تاريخيا  يوما  يعد  الييذي  الغايل  اليوم  بهذا  �سعيد  اجلميع 
والعييتييزاز،  بالفخر  وحلظاتها  املنا�سبة  هييذه  »نعي�ش  وقييالييت  خييالييدة،  وطنية 
املنا�سبة  وبهذه   ، والتاحم  والوحدة  والأمييان  الأميين  نعمة  خالها  ون�ستذكر 
نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني - حفظهما اهلل -، واإلى جميع ال�سعب 
ال�سعودي الكرمي، كما ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ ولة اأمرنا واأن يحفظ 

جنودنا البوا�سل، وكل عام ووطننا بخر ودمت �ساخما اأبيا«.
عبد  امللك  بطريق  الطالبات  درا�سة  مركز  م�سرفة  اأو�سحت  جهتها  من 
الغايل  الييوطيين  اأبيينيياء  اليييييوم يقف  اأن يف هييذا  الييدكييتييورة �ساميه احلكمي،  اهلل 
�سموخا وعزا وفخرا مبا مت حتقيقه على اأر�ش وطنهم املعطاء، اليوم الذي 
يتحقق فيه التكامل والوحدة، وتتا�سى فيه الفرقة بني اأبنائه وي�سود احلب 
الوطن من م�ساعر احلب،  هييذا  اجتيياه  به  ي�سعرون  التعبر عما  والييوئييام يف 
فحب الوطن هو اأول حب يغر�ش يف قلوبنا منذ يوم الولدة وحتى يوم الوفاة، 
حيث اأن الوطن قد ع�سنا بكنفه، ويف ربوعه ومهما ابتعدنا عنه ل ن�ستطيع اأن 

نن�سى ع�سق الوطن.
 وقالت »هذا الوطن البناء الذي يفخر مبن اأ�سحى فوقه وم�سى على ترابه 
؛ فعلى ربوعه ولة حكموا مبا اأنزل اهلل وكانوا للحرمني خداما، ولة حملوا هم 

املواطن و�سعوا لإحقاق العدالة والن�ساف«.
روؤيتنا  و حتقيق  لوحدتنا،  العزيزة  الييذكييرى  تييربز  اليييييوم  هييذا  »يف  واأ�ييسييافييت 
الواعدة باخلر والرخاء والتقدم والرقي واحلياة الطيبة لوطننا الغايل يف كافة 
توؤكد  التي  الطموحة  الييروؤييية   2030 الوطنية  الييروؤييية  مييع  يتنا�سب  مبييا  املييجييالت 

اهتمام ولة اأمورنا مبا ُيحقق ملواطنيها من الرخاء  والرفاهية«.
بدورها بينت عميدة كلية العلوم والآداب باملجاردة الدكتورة مها ال�سهري اأن 

الكلمات تعجز عن و�سف احلب الذي بداخلنا لهذا الوطن الغايل. 
نوفيه  لن  كتبنا  فمهما  مواطن،  لكل  واعييتييزاز  فخر  الوطن  حب  »اإن  وقالت 
حقه، ومن حقه علينا اأن نعمل من اأجله بكل �سدق واأمانة، كل عام وبادنا تزداد 

عطاء وازدهارا«.
من جهتها تقدمت وكيلة عمادة املكتبات الدكتورة لطيفه الأحمد باأ�سمى 
وويل  عبدالعزيز،  بيين  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلييرمييني  خييادم  ملقام  التهاين 
عهده الأمني الأمر حممد بن �سلمان - حفظهما اهلل - مبنا�سبة هذه الذكرى 
الغالية على قلوب ال�سعب ال�سعودي الكرمي، وقالت »وطني الغايل: اأنت الفخر 
الييوطيين احلبيب والبلد الغايل  الييعييز، حتيى احلييييياة بييك وطيينييي، ولأنيييك  واأنيييت 

اأهديك اأجمل عبارات حب الوطن واأ�سدق الأحا�سي�ش«.
واأ�سافت »نق�ست حروف ا�سمك على �سفحات التاريخ ليبقى حكاية جميلة 
ور�سالة  والييوئييام،  ال�سام  ورمييز  الأميييان  عيينييوان  وطني  جيل،  بعد  جيل  يرويها 
ال�سام، وطني قبلة جميلة على جبني الأر�ييش، مكانك يف قلبي كبر، وع�سقي 
لك عظيم، فاأنت يا وطني �سندي وملهمي وم�سدر قوتي وعنوان �سعادتي، اأنت 

حب ل ميوت وعطاء ل ين�سب«.
واختتمت »اللهم اأحفظ مملكتنا الغالية واأحفظ خادم احلرمني ال�سريفني 
واأرفييع  لييه يف عمره  وبيييارك  و�ييسييدد خطاه  العزيز ووفييقييه  بيين عبد  �سلمان  امللك 
درجته وي�سر اأمره، واأحفظ اأمرنا وويل عهدنا الأمر حممد بن �سلمان، اللهم 
وفقه ملا فيه اخلر واأبعد عنه كيد احلا�سدين و�سر الأ�سرار اللهم واأجعله ذخرا 

ململكتنا احلبيبة يارب يا كرمي يا عظيم«.
اآل  اأمييل  بتنومة   والآداب  العلوم  كلية  عميد  م�ساعدة  تقدمت  جهتها  من 

م�سحم بالتهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، وويل 
اليوم  هييذا  بحلول   - اهلل  - حفظهما  �سلمان  بن  الأميير حممد  الأمييني  عهده 
العظيم، �سائلة اهلل اأن يدمي على هذه الباد اأمنها، واأمانها، وعزها وا�ستقرارها، 

واأن يحفظها من كل مكروه.
امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمييد  م�سياعدة  عييربت  جهتها  ميين 
الدكتورة عبر اآل مداوي عن �سعادتها الغامرة بحلول هذه املنا�سبة املهمة 
الأميين والأمييان بف�سل اهلل  والغالية، وقالت »مملكتنا احلبيبة تعي�ش نعمة 
عز وجل ثم بف�سل ما تقدمه القيادة الر�سيدة من خدمات تنموية ونه�سة 
روؤييية  �سوء  يف  امل�ستقبل  واآميييال  تطلعات  لتحقق  املييجييالت  جميع  يف  وا�سعة 

اململكة 2030«.
احلرمني  خييادم  ملقام  والتربيكات  التهاين  باأ�سدق  نتقدم  املنا�سبة  »وبييهييذه 
ال�سريفني وويل عهده  الأمني - حفظهما اهلل - ولل�سعب ال�سعودي مبنا�سبة ذكرى 

اليوم الوطني ال�سعودي 89 للمملكة«.
كما تقدمت الأ�ستاذ امل�سارك بكلية العلوم وم�ساعدة عميد كلية الهند�سة 
ال�سريفني،  بالتهنئة اخلال�سة ملقام خادم احلرمني  الدكتورة »عا احلاقان« 
وويل عهدة الأمني - حفظهما اهلل - ولكافة اأفراد ال�سعب ال�سعودي الكرمي، 
هي  الييقييراآن،  ود�ستورها  الإ�سام  دينها  العزة،  مملكة  احلرمني  باد  وقالت» 
كالنخلة  و�سعبها  الأمييية  فخر  حكامها  ال�ساخمة،  ب�سرتها  اجلييزيييرة  واحييية 
املباركة، جنودها ُحماة رحماء يف الرخاء وكال�سيوف يف ال�سدة، �سعارها »همة 

حتى القمة«.
بدورها اأو�سحت م�ساعدة عميد كلية املجتمع بخمي�ش م�سيط الدكتورة  اأمل 
اآل م�سيط اأن حب الوطن ل يقدر بثمن، فهو يوم مغرو�ش يف قلوبنا منذ ولدتنا، 
ولهذا فاليوم الوطني خر فر�سة لنتفاخر ونتباهى بتاريخنا املجيد عرب الأجيال 
واليييولء خلييادم  الر�سيدة، جنييدد احلييب  اأمييرنييا وحكومتنا  والأزمييييان، يف ظييل ولة 
بن  الأميير حممد  �سلمان بن عبدالعزيز، وويل عهده  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

�سلمان  - حفظهما اهلل -.
�سهر   الييدكييتييورة  الإن�سانية  العلوم  كلية  عميد  م�ساعدة  اأكيييدت  جهتها  ميين 
الكبر،  ال�سامخ  الوطن  لهذا  بحبنا  لنتغنى  فر�سة  املنا�سبة  هذه  اأن  القحطاين 
وقالت »وطني احلبيب اأنت هوية اأحملها بني جوانحي،  ح�سن دافئ ي�سمنا بني 
ن�سيمك  اأمننا عزك فخرنا،  اأمنك  الأربييع حني نطلب اجتاها،  ذراعيه، اجتاهاتنا 
عنرب، واأر�سك �سكر،  ودوما نغني اأننا نحبك اأكر، كيف ل واأنت بادي: باد النور 
الولء والدعاء.. دمت  الغراء، لك منا وطني  الكعبة  .. وهكذا  والقراآن يح�سنها 

�ساخما عزيزا بعزة الإ�سام«.
امل�سرف على وحدة  ال�سريعة، نائبة  بدورها  بينت م�ساعدة عميد كلية 
التوعية الفكرية الدكتورة دوله مانع اأن هذه املنا�سبة فر�سة �سانحه لتجديد 
الولء لقادتنا العظام، واأ�سافت »من التوحيد اخرتنا رايتنا وتوارثنا قيمنا، 
وين�سد  للمجد،  لوحة  وير�سم  ال�سحب،  هييام  يعانق  وطنا  بنينا  املجد  وميين 
للتاريخ ق�سيدة عطاء وتنمية خالدة لاأمة، ليكون الوطن حا�سرنا املجيد 
راية  حتمل  التنمية  نحو  قدما  مت�سي  التي  ال�ساعدة  اأجيالنا  وم�ستقبل 
ترفرف بكلمات الفخر والعتزاز يف يومنا الوطني 89 الذي نحميه بوحدتنا 

وولئنا«.
واأردفت »وكل عام واأنت بخر يا وطني، وكل عام واأجيالك ترتوي من معينك 

�سموا وفخرا لت�سنع امل�ستقبل وت�سيء ا�سمك بني احل�سارات«. 
»ح�سة  الدكتور  البنات  لكليات  واجلييودة  التطوير  وكيلة عمادة  وبينت 
املغفور  املوؤ�س�ش  اإحياء لذكرى توحيد  املنا�سبة  اإن الحتفاء بهذه  اآل ملوذ« 
له امللك عبدالعزيز - رحمة اهلل - لأركان هذا الوطن الغايل، والذي لزلنا 
الوطن  هذا  ونه�سة  رخيياء  يف  نعي�ش  والتاأ�سي�ش  التوحيد  ذلك  ثمار  جنني 
املعطاء، يف خ�سم ازدهييار يف جميع املجالت واملنا�سط، من اقت�ساد وتعليم 
و�سحة ، مما يجعل هذه املنا�سبة هي املنا�سبة الأولى والتي حتيي يف نفو�ش 
اأبناءنا هذه الذكرى وعظمة هذه الدولة التي ننتمي لها ، وقالت »من هنا 
الأمني ولكافة  ال�سريفني و�سمو ويل عهده  ل�سيدي خادم احلرمني  اأتقدم 
ال�سعب ال�سعودي بالتهنئة بهذه املنا�سبة الوطنية والتي اأطلت علينا بهمة 

حتى القمة«.
واأكدت وكيلة كلية الأعمال »فاطمة ال�سهري« اأن وطننا وطن الر�سالة يزداد �سبابا رغم 
العمر الطويل، ميجد خالق ال�سماء، ويذكرنا بنعمة الأمان التي جندها حتت نخلة تبدو 
الر�سالة  اأكييرب، يا وطن  اأكييرب.. اهلل  يييردد اهلل  امل�سطر،  النور  اأخ�سر يحمل  اأوراقها كخفاق 
وحا�سن الكعبة وفخر امل�سلمني، ع�ست يا وطني عام خر وزهو وعا�ش امللك للعلم والوطن.

طالب وطالبات الجامعة يحتفلون بهذا اليوم المجيد
يوم لتخليد ذكرى توحيد المملكة 

بني طالب العام والت�سال اأحمد عامر ع�سري اأن اململكة حتتفل يف الي23 من 
�سبتمرب من كل عام  بيومها الوطني تخليدا لذكرى توحيد اململكة وتاأ�سي�سها على 

يدي امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود - رحمه اهلل -.
اململكة على يد قائد عظيم ورجييل مع  اليوم ملولد  التاريخ هذا  وقييال »�سجل 
جمموعة رجال حيث وّحد اأرجاء بادنا الغالية حتت راية التوحيد »ل اإله اإل اهلل 

حممد ر�سول اهلل« و على اأ�س�ش دينية واإن�سانية«.
اإنتمائه  ال�سعب ودرجييية  اليييييوم تعك�ش حيياليية هييذا  »ذكيييرى هييذا  واأ�ييسيياف 
تتكرر كل عام  اأنها منا�سبة عزيزه  الوطن، كما  الأر�ييش ولهذا  وولئييه لهذه 
لتجديد الولء والبيعة لقيادة هذا الوطن الغايل والدفاع عن قيمه ومبادئه 

والفتخار بها«.
اأدام اهلل على هذه الباد نعمه اجلليله، ورد كيد الأعداء يف نحورهم. وكل عام 
يا وطني الطاهر واأنييت بخر واأميين ورخيياء واإ�ستقرار وقيادتك احلكيمة و�سعبك 

الكرمي بخر.

همة حتى القمة
اأن همم  امييال علي،  والتيي�ييسييال  الإعيييام  بق�سم  الييرابييع  امل�ستوى  بينت طالبة   
�سيبهر  والييذي   89 الوطني  يومها  يف  فت�سيء  الأفييق  لتعانق  تتج�سد  ال�سعب 
العامل اأجمع بوحدة ال�سعب ال�سعودي العظيم وحبه لقيادته ووطنه و تكاتفهم 

لو�سول القمة.
وقالت »يربهن ذلك ما حققته اململكة يف فرتة وجيزة بقفزتها املتطورة بكافة 
املجالت منذ تاأ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل- وبخطى مت�سارعة، 

وف�سل من اهلل، ها نحن نعتلي �سمن املجموعة الي 20 يف القت�ساد العاملي«.

يوم عزيز على قلوبنا
عهد  والتيي�ييسييال  الإعييييام  بق�سم  الييرابييع  بامل�ستوى  طييالييبيية  بينت  جهتها  ميين 
قام  ميين  اأبنائها  ميين  الييدوليية  لهذه  قي�ش  وتعالى  �سبحانة  اهلل  اأن  ناه�ش  ال 
بتوحيدها قبل ثمانية عقود وهو املغفور له باإذن اهلل جالة امللك عبدالعزيز 
اآل �سعود - طيب اهلل ثراه - حتت م�سمى اململكة العربية ال�سعودية، وحكم فينا 
بكتاب اهلل و�سنة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، وعلى مدار 80 عاما ون�سف ونحن 

ننعم بالأمن والأمان والتطور يف جميع جمالت احلياة.
املوؤ�س�ش رحمهم اهلل جميعا، ويف  اأبناوؤه على نهج  واأ�سافت »�سار من بعده 
،اليوم  قلوبنا  على  عزيز  يييوم  علينا  يحل  23/9/2019م  املييوافييق  الإثيينييني  يييوم 
الوطني للمملكة العربية ال�سعودية يف هذا اليوم نتذكر ت�سحيات الأجداد لهذا 

الوطن الغايل«.
واأردفت »بهذه املنا�سبة ال�سعيدة نرفع التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني 
الييكييرمي  اليي�ييسييعييودي  اليي�ييسييعييب  - ولأفيييييراد  الأمييييني - حفظهما اهلل  عييهييده  وويل 

ولأبطالنا يف احلد اجلنوبي«.
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اليوم الوطني

بحضور أكثر من 60 ألفا همة أهالي عسير..
تعلو قمم الجبال في احتفاالت المنطقة باليوم الوطني الـ89

ّ

وكرنفال  فييريييدة،  وطنية  تظاهرة  يف 
وطيينييي غييير ميي�ييسييبييوق عييلييى امليينييطييقيية، 
�ييسييهييد اأكيييير ميين 60 األييفييا ميين اأهيييايل 
عيي�ييسيير احيييتيييفيييالت الأهيييييييايل بيياليييييوم 
الوطني الي 89، حيث احت�سدوا جموعا 
يف طريق احلزام الدائري باأبها، مقر 
لاحتفاء  اأقيييييمييت  الييتييي  الييفييعيياليييييات 
اجلنوبي،  احلييد  اأبييطييال  اأهيييايل  باأ�سر 
وتييكييرمي الييييرواد اأ�ييسييحيياب الإجنييييازات 

من اأبناء املنطقة.
وتييو�ييسييحييت مييدييينيية اأبيييهيييا بييالييلييون 
الأخ�سر، حيث ارتفعت رايات التوحيد 
يف الييييطييييرقييييات وامليييييييييادييييين، مميييزوجييية 
بيييالأليييوان والإ�ييييسيييياءات، وميييع انييطيياق 
بييداأت  املدفعية  دوي  ب�سماع  الفعاليات 
بالوطن  مامح يوم ع�سر لاحتفال 
تييتيي�ييسييكييل يف مييعيير�ييش الييييوفيييياء واليييعيييزة 

والنتماء للوطن.
وعيييكييي�يييسيييت الييييفييييعيييياليييييييييات قيييييم 
العيييييييتيييييييزاز والييييفييييخيييير بييييالييييوطيييين، 
وبيييالأبيييطيييال املييرابييطييني عييلييى احلييد 
اجلييينيييوبيييي، تييثييمييييينييا لييتيي�ييسييحييييياتييهييم 
ا�ستعرا�سي  اإطار  الغالية، وذلك يف 
الرا�سخة  الوطنية  امل�ساعر  ترجم 
املجتمع،  اأطييييييياف  جميع  قييلييوب  يف 
وجتيييي�ييييسيييييييييدا مليييييعييييياين اليييتييي�يييسيييحييييييية 
وال�سمود، واأعلى درجات اجلاهزية 
وال�يييسيييتيييعيييداد مميييزوجييية مبييوا�ييسييليية 

م�سرة التنمية والتطور.
بيييييداأ احليييفيييل بيييتييياوة اآييييييات من 
الييذكيير احلييكيييييم بيي�ييسييوت اإبييين ع�سر 
رايييييزة،  اآل  عييبييد اهلل  اليييقيييارئ حيييامت 
يف  الأول  املييييركييييز  عيييليييى  احليييا�يييسيييل 
امليي�ييسييابييقيية الييدولييييية حلييفييظ الييقييراآن 
تفا�سيل  اأولييى  بعدها  لتبداأ  كامًا، 
يوم �سيظل طويًا عالقا يف وجدان 
اأهيييييايل عيي�ييسيير، لييييينييطييلييق بييعييد ذلييك 
الييقييوات اجلوية  �سرب ميين طييائييرات 
ليييييييقيييدم تيي�ييسييكيييييات ا�ييسييتييعييرا�ييسييييية 
مبيي�ييسيياركيية 12 طيييائيييرة حييلييق بييهييا يف 
�ييسييميياء اأبييهييا 27 طييييياراً �ييسييعييودييياً من 

اأف�سل طياري العامل.
ومييييييين خيييييييال �ييييسييييا�ييييسييييات عييير�يييش 
عييميياقيية، �ييسيياهييد جييمييوع احلييا�ييسييرييين 
البحرية،  ميي�ييسيياة  قيييوات  لفيلم  ييا  عيير�ييسً
الييذييين حتييركييوا ميين جييزيييرة »كييدنييبييل« 
عييلييى اليي�ييسيياحييل، ميييييرورا بييييدرب ع�سر 

التاريخي.
وميييييع انيييتيييهييياء ميي�ييسيياهييد الييفيييييلييم 
واأبطال  املارينز  قوات  طائع  و�سلت 
الييييقييييوات امليي�ييسييلييحيية مليييكيييان الحيييتيييفيييال 
مبدينة اأبها، يف حلظات موؤثرة تفاعل 
مييعييهييا احليي�ييسييور بييالييهييتيياف والييتييلييويييح 

باأعام اململكة.
وجييييييياءت مييي�يييسييياركييية قييييييوات ميي�ييسيياة 
البحرية مبثابة اإ�سارة النطاق لبدء 
العر�ش الع�سكري، الذي �سهد م�ساركة 
اأبيييطيييال  اأكييييير مييين 2000 مييقيياتييل مييين 
القوات امل�سلحة من قوات جوية وقوات 

خا�سة وفرق امل�ساة.
ومع انتهاء امل�سرة الع�سكرية، 
جاءت م�سرة �سعبية �سخمة لتوؤكد 
على ر�سوخ قيم الرتابط والتاحم 
بيييني الأهييييييايل وقيييواتيييهيييم امليي�ييسييلييحيية، 
حيييييييث تييييقييييدم امليييي�ييييسييييرة اليي�ييسييعييبييييية 
املناطق  وحمييافييظييو  القبائل  رميييوز 
اإلى  بالإ�سافة  والأعيييييان،  وال�سيوخ 
الييييييرواد مييين اأبييينييياء ميينييطييقيية ع�سر 

يف �ييسييتييى امليييييجيييييالت اليييتيييي �ييسييمييلييت 
امليييحييياربيييني الييييقييييدامييييى، والأنييييدييييية 
الريا�سية، كما �سهد احلفل م�سرة 
ا�ييسييتييعييرا�ييسييييية ليييليييدراجيييات اليينييارييية 

واأخرى لل�سيارات الكا�سيكية. 
كرنفالت  الحتفالت  و�سملت 
متيزت  خمتلفة  وثييقييافييييية  �سعبية 
بييياليييتييينيييوع اليييفييينيييي واليييفيييليييكيييليييوري، 
تيييوزعيييت عييلييى 6 ميينيي�ييسييات مبيي�ييسييارح 
املييوروث  فناءها ل�ستعرا�ش  فييردت 
الييفيينييي واليييثيييقيييايف مليينييطييقيية عيي�ييسيير، 
اأطفال  من  جمموعة  �سارك  حيث 
املييييدار�ييييش يف فيييقيييرة ا�ييسييتييعييرا�ييسييييية 
راقيي�ييسيية عييلييى اأنييغييام اأغيينييييية وطنية 
الفنان  ب�سوت  تييقييدر«  »اإّل  بعنوان 

»را�سد املاجد«.
 كيييميييا مت عييير�يييش فيييييلييم وثييائييقييي 
ييي�ييسييتييعيير�ييش حييييياة اجلييينيييود عييلييى احلييد 
اجليينييوبييي بييعيينييوان »يييييوم عييلييى احليييد«، 
حيييييث تييابييع احليي�ييسييور ميي�ييسيياهييد حتاكي 
واقيييع احلييييياة اليييييومييييية لأبييطيياليينييا على 

احلد اجلنوبي.
كييييمييييا تييييفيييياعييييل اجليييييميييييهيييييور مييع 
ال�سعبية  الييرقيي�ييسييات  مييين  جمييمييوعيية 
الفلكلورية  الييفييرق  اأبييييرز  اأنييغييام  عييلييى 
مبنطقة ع�سر، متازجت مع الأجواء 
الييفيينييييية امليييوزعييية عييلييى كييافيية ميينيياطييق 
الحيييتيييفيييال، ليييييخييتييتييم اليييييييوم فييقييراتييه 
النارية  ليياألييعيياب  ا�ستثنائي  بعر�ش 
العزة  هامات  اأبها  �سماء  فيه  عانقت 
اأبنائهم  مييع  ع�سر  لأهيييايل  والييفييخيير 

من اأبطال احلد اجلنوبي.

تصوير: محمد النهاري
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مواهب طالبية

سعد الشمراني:
والدي هو مدرستي األولى في فن االلقاء

محمد إبراهيم

اللقاء لغة ور�سالة تقراأ لاإقناع، 
واخليييطيييييييب هيييو اليي�ييسييخيي�ييش اليييذي 
النا�ش  يقنع  حيث  اخلطبة  يلقي 
معنّي  راأي  اأو  مييو�ييسييوع،  اأو  بفكرة 
والييتيياأثيير  ا�ستمالتهم  خيييال  ميين 
تعترب  اخلييطييابيية  اأن  كييمييا  عييليييييهييم، 
تكون  للجمهور، وقد  فن م�سافهة 
كاما بليغا، وقد ي�سطر اخلطيب 
يف  الباغّية  اأ�ساليبه  عن  للتخلي 

بع�ش الأحيان.
هذه املوهبة كانت �سبيل لعدد 

ميين الييطيياب يف اجلييامييعيية الييذييين 
اأحييييبييييوا هييييذه امليييوهيييبييية و�ييسييقييلييوهييا 
خالها  من  وحيييازوا  بها  و�ساركوا 
هذه  يف  اجلوائز  من  العديد  على 

الفن.
ويييعييد طييالييب الييطييب عييلييي بن 
�سعد ال�سمراين الذي �سار على نهج 
والده يف هذا املجال اأحد من برزوا 

يف هذه املوهبة.
حيييييييث حيييقيييق امليييييركيييييز الييييرابييييع 
فن  يف  العام  التعليم  م�ستوى  على 
الأول  املييركييز  حقق  كما  اخلييطييابيية، 
م�سابقات  يف  مييتييتييالييني  عييامييني  يف 

اخلطابة باجلامعة.
»اأفيييييياق« الييتييقييت بييالييطييالييب علي 
اأ�ييسييرار  ليينييا عيين  اليي�ييسييمييراين ليك�سف 
هييذه املييوهييبيية، وميييدى تيياأثييرهييا على 

املتلقي.

حدثنا عن االلقاء
وماذا تعلمت منه؟

ويعزز  بالنف�ش،  الثقة  يعزز  اللييقيياء 
املبادرة والقيادة، كما اأنه هواية رائعة 
من  ميلك  ان  يجب  للنف�ش  حمببة 
خالها امللقي الأدوات الازمة بحيث 
يكون حديثة ممتع حمبب للم�ستمع 
بييالإ�ييسييافيية ليييليييدور الإييييجيييابيييي اليييذي 

لغة  لتح�سني  املييوهييبيية  هيييذه  تييقييدمييه 
ال�سخ�ش وتاأثره على الخرين.

ي�ساعد  للكلمات  امليينييا�ييسييب  فييالخييتيييييار 
امللقي يف خلق توا�سل جيد مع امل�ستمع.

حدثنا عن بداية اكتشاف 
موهبة االلقاء لديك؟

اعتقد ان اجلو املحيط باي �سخ�ش 
تنعك�ش  فيها  عييا�ييش  الييتييي  والييبيييييئيية 
املييوهييبيية التي  على حييييياتييه، يف هييذه 
اأمتيييتيييع بييهييا كييييان الييفيي�ييسييل لييوالييدي 
ملا  مدر�سة  يل  بالن�سبة  كييان  اليييذي 

ميتاز به من روعة يف اللقاء.
وميينييذ اليي�ييسييغيير اأحييبييبييت حميياكيياة 
واليييدي حتى منييت لييدي هييذه املوهبة، 
وعند التحاقي بالتعليم اأ�سبحت اأكر 
�سغفا بها حيث �ساعدتني على امل�ساركة 
الدائمة يف الحتفالت وامل�سابقات من 

ايام املرحلة البتدائية.
املعلمني  اأنيي�ييسييى عييدد ميين   كما ل 
الذين ا�ستفدت منهم الكثر، بعد ذلك 
بعد  يوم  املوهبة  هذه  تنمية  ا�ستطعت 

اأخر حتى و�سلت ملا اأنا عليه الأن.

وااللقاء  التطوع  بين  تجمع 
كيف ترى انعكاسهما على 

شخصيتك؟
ال من  ييييدركيييه  �ييسييعييور ل  لييلييتييطييوع 
اح�سا�سا  النف�ش  مينح  فهو  مار�سه، 
قييويييا ويجعله ييييدرك مييا يييحييدث يف 
املجتمع، كما اأنه ي�ساعد على تطوير 
الذات من خال امل�ساركات املختلفة، 

كما اأنه يعد من �سمات روؤية 2030.
»اللييييقيييياء  امليييجييياليييني  كييييا   ويف 
والتطوع« يواجه ال�سخ�ش اجلمهور 
ويتحمل م�سوؤوليات معينة، وي�سهم 
يف تقدمي الفائدة املرجوة  للمتلقي، 
هذا الأميير با �سك يك�سبه اخلربة 
والييييتييييجييييربيييية، ومييييينييييحييييه  عييياقيييات 
الأمرين  هذين  اأن  وارى  متنوعه، 
تييوافييق وتييرابييط حيث  يييوجييد بهما 

يدعم اأحدهما الأخر.

ما هو التوجه 
المناسب لمن وجد لديه 

موهبة االلقاء؟
ميين  الليييييقييييياء  ميييوهيييبييية  ان  اعيييتيييقيييد 
من  لبييد  لييذلييك  املكت�سبة،  املييواهييب 
مميييار�يييسيييتيييهيييا بيي�ييسييكييل ميي�ييسييتييميير، مييع 
املجال،  هييذا  يف  للبارعني  ال�ستماع 
فهناك م�سابقات، واأندية، وملتقيات 
واذا  اللييقيياء،  ال�سخ�ش يف  تفيد  قييد 
بكل  فيياأنييه  عمله  يف  الن�سان  اخل�ش 
تاأكيد �سيفيد الأخر، من خال فتح 
اأفاق جديدة له، اأو حتفيز لطموحه، 

هذه هي روح اللقاء.
الييييقييييراءة، والطييييياع  كييمييا ان 
الخرين  جتييارب  ميين  وال�ستفادة 
يف خمييتييلييف امليييجيييالت تييعييزز لييدى 
اليي�ييسييخيي�ييش ثييقييتييه يف نييفيي�ييسييه وعييلييى 
موهبة  بييامييتيياكييه  ي�سعر  ميين  كييل 
بيياإبييرازهييا  امليييبيييادرة  فعليه  الليييقييياء 
ان  الخيييريييين  مييين  ييينييتييظيير  واأن ل 

يكت�سفوها له.

ـــدرس الــطــب وتــهــوى  ت
المشترك  هو  ما  االلقاء 

بينهما؟
كيياهييمييا يييتييميييييزان بييالييعييطيياء لن 
الطبيب يعمل على البدان، وامللقي 
يحتاج  وكاهما  العقول،  يخاطب 
امل�سوؤولية،  لتحمل  ال�سخ�ش  فيها 
والييي�يييسيييرب، وامليييميييار�يييسييية، وكيياهييمييا 

يوؤثران يف  الخرين.
ميي�ييسييرتك  رابيييييط  وجيييييود  اأرى  كييمييا 
بييييينييهييمييا فييييالألييييقيييياء و�ييسيييييليية قييوييية 
واملييرييي�ييش  الطبيب  بييني  للتوا�سل 
من خال ا�ستخدام الطبيب اجليد 
ملييخييارج احليييروف لإييي�ييسييال ر�سالته 

ال�سامية ملر�ساه.

كيف افادك االلقاء
في دراسة الطب؟

اللييييقيييياء يييحيي�ييسيين مييييهييييارات اليييقيييراءة 
كييمييا يك�سبك  الييتييحييدث وال�ييسييتييميياع، 
نظرة خمتلفة لاأمور، وي�ساعد كثر 
يف الييتييوا�ييسييل �ييسييواء مييع امليير�ييسييى، اأو 
وال�ست�ساريني  والأ�ساتذة،  الزماء، 
مييثييل حييييالت اخيييذ الييتيياريييخ امليير�ييسييي 
والتوا�سل  العاجية  اخلطة  و�سرح 

مع الفريق الطبي.
كما ان اللقاء �سوف ي�ساعدين 
درا�ستي  يف  اجليد  التح�سر  على 
وليييقيييائيييي بييياملييير�يييسيييى، والييييتيييياأين يف 
حركات  ا�ستخدام  وكيفية  الكام 
اليييوجيييه واليييييييديييين اثييينيييا احلييديييث 

معهم.
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مبتعثون

فضاءات
طالب الدكتوراه عبد اهلل الغفيص:

تعلم أساسيات اللغة قبل االبتعاث يساعد المبتعث في أيامه األولى
حنان يحيى

البييتييعيياث ميين اأجييمييل درو�ييييش احلييييياة، 
وفر�سة ل تعو�ش واأيام ل تن�سى بكل 
بالدرو�ش  مليئة  واأحداثها  تفا�سيلها 
واكت�ساب  الإجنييييييازات  ميين  الييرا�ييسييخيية 
مييهييارات التعليم الييذاتييي الييذي يغذي 

الروح والعقل.
وييييعيييد طييياليييب الييييدكييييتييييوراه يف 
تخ�س�ش الهند�سة الطبية احليوية 
وامليي�ييسيياعييد الييبيياحييث يف جييامييعيية يل 
الغفي�ش  اهلل  عييبييد  هاي  املبتعث 
اأحيييد الييذييين عييا�ييسييوا هييذه التجربة 

بكل تفا�سيلها. 

االبتعاث خطوة جميلة
اإلييى  حييديييثييه  يف  الغفي�ش  يييقييول 
»اآفيييييياق«: »يف مييرحييلييه الييبييكييالييوريييو�ييش 
امليكانيكية(كنت  )الييهيينييد�ييسيية  بق�سم 
الكثر  تنق�سني  لكن  درا�ييسيييييا  مميزا 
البتعاث  اأن  البحث، ال  مييهييارات  من 

غر الكثر لدي«.
اإلييى بلد  ياأتي  »املبتعث  واأ�ييسيياف   
الأكييادميييي  القبول  ميتلك  البتعاث 
البكالوريو�ش  لييدرا�ييسيية  �سواء  كانت 
الدكتوراه،  فاأثناء  اأو  املاج�ستر  اأو 
مييرحييليية تييعييلييم الييلييغيية ييييركيييز املييبييتييعييث 
عيييليييى الييكيي�ييسييب اليييييييازم عيييليييى كيييييفييييية 
الو�سائل  ب�ستى  اللغة  على  احل�سول 
اأعلى  على  يح�سل  وعندما  والطرق، 
الدرجات يكمن حبه للمكتبة وفهمها 
وحبه  املكت�سبة  امليييهيييارات  واكييتيي�ييسيياف 
للجامعة، فمن هنا يبداأ حب املن�سئات 
املي�سر  والتطور  والتنمية  الأكادميية 

منها جلميع اأق�سامها«.

تعلم اللغة المسبق
اليييذي  الييلييغيية  تييعييلييم  »بيييعيييد  واأردف 
اأقيييييييل وقييييييت بيييحيييكيييم اأن  ا�يييسيييتيييغيييرق 
باللغة  كانت  البكالوريو�ش  درا�ستي 
الإجنييليييييزييية فييكييان ميين اليي�ييسييهييل اأن 
اأجيييتييياز هييييذه املييرحييليية يف  6 اأ�ييسييهيير 
املطلوبة  الييدرجيية  على  واحليي�ييسييول 
درا�ييسيية  وعيينييد  املاج�ستر،  لييدرا�ييسيية 
امليياجيي�ييسييتيير يييكييون اأقييييل �ييسييغييط من 
البتعاث  بييداييية  لأن  اللغة  درا�ييسيية 
ملا  اأكييير  لييغيية ت�ستغرق وقييتييا  بيييدون 
فيها من تنقل واكت�ساب كل ما هو 
جييديييد فييفييي هيييذه املييرحييليية هنالك 
برنامج حتت م�سمى»التبادل املعريف 

والييييييييدويل« لييلييطيياب والييطييالييبييات 
يييكييون اليييهيييدف ميينييه تييطييوييير اللغة 
ليييكيييرة احلييييييييييوارات واليييتييي�يييسييياوؤلت 
واليييتيييعييياون يف نييقييل امليييعيييرفييية وحييب 

العمل التطوعي«.

زيارة المؤتمر التعليمي
اإلى  ان�سمامه  عن  الغفي�ش  وك�سف 
وطيياب  الدوليني  الييطيياب  جمل�ش 
الدرا�سات العليا الذي يقام اأ�سبوعيا، 
واأكد اأنه اأ�سبح اأول رئي�ش للدرا�سات 
طييالييب  اآلف   4 مييين  لأكييييير  الييعييليييييا 
وطييالييبيية مييين اأميييرييييكيييا وكيييذليييك من 
خال  �ساهم  كما  اأخييرى،  25جن�سيه 
�سنة كاملة  يف بع�ش القرارات كزيادة 
امل�ساهمني  الييدوليييييني  الييطيياب  عييدد 
ال�سعودي  كان  اأنه  مع اجلامعة، كما 
التعليمي  املييوؤمتيير  زييييارة  يف  الوحيد 
للدرا�سات  كممثل  وال�سني  اأملانيا  يف 
الييعييليييييا، حيييييث كيييانيييت تييلييك اليييزييييارة 
اجلامعيني  للطاب  جييذب  اأ�ييسييلييوب 
الراغبني بالن�سمام جلامعة دايتون 

يف ولية اأوهايو.

مشاركات تطوعية
وحول م�ساركاته يف العمل التطوعي 
يف  م�ساركته  بعد  اأنييه  الغفي�ش  بني 
النخراط  يف  بداأ  التعليمي  املوؤمتر 
يف كييثيير مييين الأعيييميييال كييالييعييمييل يف 
وجلييان  الأكييادميييي  للقبول  اللجان 
الييدوليييييني وجلييييان تطوير  الييطييلييبيية 
اجلييامييعييييية وخييريييجييني اجلييامييعيية يف 

ال�سرق الأو�سط.
حييتييى   2013 �يييسييينييية  وقييييييييييييال»يف 
نييهييايييتييهييا كيينييت اأحيي�ييسيير يف الأ�ييسييبييوع 
مبيييعيييدل 7 اجيييتيييمييياعيييات كيييانيييت كييلييهييا 
تطوعية وممتعة ومفيدة، كنا نلتقي 
لغة  ميتلكون  وم�سوؤولني  باأ�سخا�ش 
وطييريييقيية تييقييدمي جيييدا رائييعيية تطور 

فيك الكثر«.
ميي�ييسيياعييد  اأيييي�يييسيييا  »عييمييلييت   واأردف 
الجييتييميياعييييية  الإ�ييسيياحييييية  يف  تعليمي 
بتدري�ش  قمت  حيث  ديييتييون  مدينة  يف 
مييادتييي الييريييا�ييسيييييات والإجنييليييييزي، كما 
الأمييم  مظلة  حتييت  منظمات  يف  عملت 
املتحدة، كال�سليب الأحمر واليوني�سيف 
وميييينييييظييييمييييات ميييي�ييييسيييياعييييدة امليييهييياجيييريييين 
لتدري�ش  كييانييت  واأغييلييبيينييا  واليياجييئييني، 
تدري�ش  يف  وامل�ساهمة  العربية،  اللغة 

الريا�سيات واللغة الإجنليزية«.

تأسيس النادي السعودي
وك�سف اأنه بعد النتقال اإلى جامعة 
ليهاي ويف ولية بن�سلفانيا لدرا�سة 

اليييدكيييتيييوراه يف الييهيينييد�ييسيية الييطييبييييية 
احليييييييويييية قيييييام بييتيياأ�ييسييييي�ييش الييينيييادي 
اأن  النادي ح�سل  ال�سعودي، موؤكدا 
 320 بني  الثالث  املركز  على  لحقا 

نادي.
اأنه  بادر خال تلك الفرتة  وذكر 
بييالييبييحييث عييين الأنييييدييييية الييقييريييبيية من 
ن�ساأت  حتى  معها،  والييتييعيياون  املنطقة 
فكرة تاأ�سي�ش احتاد الأندية ببن�سلفانيا 
والييذي �سم اأكر من 20 نادي طابي 

واأكر من 12 ممثل وممثلة للنوادي.

أعمال فردية
وعييين اأهيييم الأعيييميييال الييفييردييية التي 
اأنيييه يف عييام 2018 مت  قييام بها ك�سف 
برنامج  حتكيم  يف  كع�سو  اختياره 
يعنى  الييذي  �سعوديون«  »متحدثون 
بيياخلييطييابيية والييتيياأثيير اجلييميياهييري، 
علمية  اأبحاث  بن�سر ثاثة  قام  كما 
يف جميييييات حمييكييميية ميييعيييتيييربا اأنييييه 

يييعييتييرب ذلييييك مييين اأعيييظيييم اإجنيييازاتيييه 
كيييانيييت مييرحييليية مليئة  اأنيييهيييا  حيييييث 

بال�سعوبة وامل�سقة.

صعوبات في االبتعاث
وك�سف اأن ال�سعوبات يف البتعاث مل تكن 
كثرة ب�سبب حت�سره اجليد لابتعاث، 
اأن  واجهها  الييتييي  ال�سعوبات  ميين  ولييكيين 
املدينة كانت �سغرة، وممار�سة اللغة بها 
كانت �سعيفة لن اأغلب الطاب باملعهد 
�سعوبة  هيينيياك  كما  كان  عييييرب،  كيييانيييوا 
الليييتيييزام  لييعييدم  املوا�سات  العامة  يف 
بييالأوقييات املييحييددة، ولأنييه مل يكن ميلك 
�سيارة خا�سة يف الثاثة الأ�سهر الأولى، 

اإ�سافة اإلى �سعف امليزانية املالية.

نصائح
ووجييييه الييغييفييييي�ييش بييعيي�ييش اليينيي�ييسييائييح 
لييلييطيياب املييقييبييلييني عييلييى البييتييعيياث، 
اللغة  اأ�سا�سيات  بع�ش  »تعلم  وقييال 

قبل قدومك ي�ساعدك يف اأول الأيام 
كيييثيييرا، حيييافيييظ عيييليييى �يييسييياتيييك يف 
اأوقاتها، اأ�سنع كل �سنة عادة ح�سنة 
ابتعاثك قد  لت�سبح يف نهاية فرتة 
طور  عييديييدة،  ح�سنة  عيييادات  ك�سبت 
مكتبتك،  وا�ييسيينييع  اليييقيييراءة  مييهييارة 
ولي�ش  موؤقت  هو  ت�سكنه  �سكن  اأول 
اليي�ييسييكيين اليييدائيييم فيييا تييهييتييم كييثييرا 
اأعييييييزب،  كييينيييت  اإذا  خيييا�يييسييية  لأجييييلييييه 
احر�ش على متابعة �سحيفة وقناة 
من  الكثر  ففيها  ملدينتك  الراديو 
لك،  املهمة  والإعييانييات  التفا�سيل 
وبينه  بينك  �سخ�ش  اأي  من  اأطلب 
بالكامل وهذا  ي�سرحه لك  اأن  عقد 
اأبييدى لك  حق م�سروع لك حتى لو 
من  الكثر  لديك  �سيكون  التذمر، 
مبا  جيدا  فاأ�ستثمره  الفراغ  اأوقييات 
حتب وترغب، واأخييرا حييدد اأوقييات 
للتوا�سل مع الأهل ول تهمل ذلك 

ففرحهم بذلك اأ�سعاف فرحك«.

بطاقة
• املبتعث عبد اهلل الغفي�ش

الييدكييتييوراه يف تخ�س�ش  طالب   •
اليييهييينيييد�يييسييية اليييطيييبييييييية احليييييييويييية 
الييبيياحييث يف جامعة يل  وامليي�ييسيياعييد 

هاي
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سؤال االسبوع

ماذا تحقق لك من 
أهداف خالل إجازتك 

الصيفية؟
بشائر الغامدي

 
اإجيييييييييييازة طييييويييييليييية قييي�يييسييياهيييا الييييطيييياب 
والييطييالييبييات امييتييدت اإليييى اأربييعيية اأ�سهر 
حييقييق  فيييييهييا اليييكيييثيييرون اليييعيييدييييد  من 
الإجنيييييييييازات والأهيييييييييداف والأمييينيييييييات،  
»اآفييييييييياق«  �يييسييياأليييت  عييييدد مييين الييطيياب  
ما  عن  اجلامعة  وخريجي  والطالبات 

حققوه يف هذه الإجازة.

قرآن وسباحة وقيادة
طيف  القت�ساد  بق�سم  الطالبة  تقول 
�سعد »ختمت القراآن يف رم�سان وتعلمت 

الييعييديييد ميين امليييهيييارات وطييييورت موهبة 
اليير�ييسييم ليييييدي، كييمييا تييعييلييمييت اليي�ييسييبيياحيية 
وقيييييييادة اليي�ييسيييييارة. مييين جييانييبييهييا ذكيييرت  
الطالبة �سامية حممد »اأنها  ا�ستطاعت 
حفظ اأجزاء من القراآن خال الإجازة، 

كما حافظت على ال�سنن الرواتب«.

دورات تخصصية
والتحقت الطالبة بي »تخ�س�ش الدكتور 
ال�سهراين  يحيى  ب�سرى  اليي�ييسيييييديل«، 
كما  بتخ�س�سها،  تتعلق  بيييدورات  بعدة 
ح�سرت موؤمترات تهتم بنف�ش املجال، 

وتطوعت يف فريق تطوعي. 

كيييميييا حيي�ييسييلييت اليييطييياليييبييية بييقيي�ييسييم 
اآل حمي   رائيييييدة  الإعييييييام والتييي�يييسيييال 
على وظيفة حمررة يف اإحدى املن�سات 
الإعامية، كما التحقت بعدة دورات يف 

جمال الكتابة وال�سحافة.
بييييدورهييييا الييتييحييقييت طييالييبيية الييعيياج 
الطبيعي وعد الغامدي يف بع�ش اليدورات 
مبييجييال تييخيي�ييسيي�ييسييهييا اأيييي�يييسيييا،  والييتييحييقييت 

الطالبة وعد حممد اأي�سا بعدة دورات.

تطوير اللغة اإلنجليزية
�سحر  الأحييييياء  طالبة  من  كا  وقامت 
الفيفي، وطالبة العاج الطبيعي �سهد 

الإجنليزية،  لغتهن  بتطوير  احلارثي 
الإجنليزية  اللغة  طالبة  �سافرت  كما 
ومار�ست  بريطانيا  اإلييى  عبداهلل  �سهد 
ح�سرت  كما  هناك،  الإجنليزية  اللغة 

بع�ش الدورات يف تطوير الذات.

قراءة الكتب
�سعد  عييبيير  المييتييييياز  طبيبة  وك�سفت 
اأنها دخلت  يف فرتة الإجييازة ال�سيفية 
كطبيبة  امليي�ييسييتيي�ييسييفييى  اإليييييى  مييييرة  لأول 
املر�سى،  معاجلة  من  ومتكنت  اإمتياز، 

كما ا�ستغلت الإجازة يف القراءة اأي�سا.
ووجدت طالبة الإعام والت�سال 

نيييوف فيير�ييسيية لييلييقييراءة خيييال الإجييييازة 
الكتب  العديد من  حيث قامت بقراءة 

يف عدة مو�سوعات. 

االلتحاق بفصل صيفي
الييطييالييبيية بتخ�س�ش  كييا ميين  وكيي�ييسييف 
الأحييييييياء غييالييييية اليي�ييسييهييراين، وطييالييبيية 
الييفيييييزييياء ميينييى اليي�ييسييهييراين، وطييالييبيية 
التيييي�ييييسييييال ال�يييسيييرتاتيييييييجيييي �ييسييامييييية 
احليييييييييييايف، وطييييياليييييبييييية الييييريييييا�ييييسيييييييييات 
�ييسييحيير اليي�ييسييحيياري، وطييياليييب التيي�ييسييال 
اأنهم  ال�سلطان  �سلطان  ال�سرتاتيجي 
اللتحاق  ميين  الإجييييازة  خييال  متكنوا 

بف�سل �سيفي وحتقيق معدل عايل.
وذكييييرت كييا ميين رنيييا القحطاين  
على  ح�سلتا  اأنهما  احليييايف   و�سامية 

وظيفة خال الإجازة.

حياة صحية
مييين جييانييبييهييا متييكيينييت طييالييبيية الييعيياج 
اليييطيييبيييييييعيييي ربييييييى عيييليييي ميييين اإنيييقيييا�يييش 
وزنيييهيييا خيييال الإجيييييييازة، كييمييا التحقت 

بالتخ�س�ش الدرا�سي الذي حتبه.
واأو�سحت طالبة الكيمياء فاطمة 
حمييمييد اأنييهييا حيير�ييسييت خيييال الإجييييازة 
اإتييبيياع نظام غييذائييي �سحي وذلييك  على 

بتناول الأطعمة ال�سحية.
الطبيعي  الييعيياج  وقييالييت طييالييبيية 
جنود: و�سلت  وهلل احلمد اإلى ال�سام 

الداخلي بعد عام متعب. 

تدريب دولي
وعن ما حققته خال الإجييازة ك�سفت 
طييالييبيية التيي�ييسييال ال�ييسييرتاتيييييجييي رنييا 
التدريب  انتهت بنجاح من  اأنها  جمال 

الدويل واأ�سبحت مدربة معتمدة.
الإعام  من جانبها ذكرت طالبة 
يف  دورة  اأقييامييت  اأنها  ب�ساير  والت�سال 
التخ�س�ش  يف  قييبييلييت  كييمييا  الييتيي�ييسييوييير، 

الذي حتبه.

التدريب على القدرات
وكيي�ييسييف اخلييبيير يف تييدريييب الييقييدرات 
اليييكيييمييييييية واليييليييفيييظييييييية الأ�ييييسييييتيييياذ عييبييد 
الييرحييميين اأحييمييد مييرعييي اأن الإجييييازات 
اليي�ييسيييييفييييية يف بيييادنيييا طييويييليية جيييدا، 
يجمع  اأن  الييطييالييب  فيييييهييا  وي�ستطيع 
بييني الييراحيية واملييتييعيية والييفييائييدة، لفتا 
اأنييه ل بد على الطالب والطالبة  اإلييى 
يف  جيدا  التفكر  اجلامعية  باملرحلة 
بعد  عليهم  �ستمر  الييتييي  الخييتييبييارات 

اجلامعة اأو قبل الوظيفة.
وقييييال: اأنيييا اأعييتييرب الييتييدريييب على 
الييقييدرات بيياأنييواعييهييا ميين الأميييور املهمة 
�سمن  تو�سع  اأن  يجب  والييتييي  وامللحة 
الأهيييييييداف امليير�ييسييوميية خييييال الإجيييييازة 
ال�سيفية، وكذلك من الأهداف الهامة 
التي لبد اأن ي�سعا الطالب اأو الطالبة 
�سمن خطته يف الإجازة  هو قراءة عدٍد 
ميين الييكييتييب، والييتييي �ييسييتييزيييدهييم ثقافة 
العظيم  الييعييلييي  ونيي�ييسيياأل اهلل  ومييعييرفيية، 

التوفيق لطابنا وطالباتنا.
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أساتذة

أكاديميا
األستاذة هيفاء المبروك: تجربة الدراسة في سيدني عرفتني بكل جديد في مجال الطفولة

رائدة آل محي

ك�سفت رئي�سة ق�سم ريا�ش الأطفال 
باأبها املحا�سرة بذات  بكلية الرتبية 
اأن  املييربوك  هيفاء  الأ�ييسييتيياذة  الق�سم 
اأ�سرتاليا  دوليية  يف  الييدرا�ييسيية  جتربة 
اأ�سافت  �سيدين حتديدا  ويف مدينة 
ليييهيييا اليييكيييثييير، حيييييييث �يييسييياعيييدتيييهيييا يف 
اكت�ساف ذاتها وقدراتها، كما عرفتها 
على كييل  جديد يف جمييال الطفولة 
مييين خييييال الطيييييياع عييلييى خيييربات 
اأ�ييسييرتاليييييا يف جمييال الطفولة  دولييية 
وميييعيييرفييية فييليي�ييسييفييتييهييم يف الييتييعييليييييم 

وكيفية تعليم الأطفال.
وقييالييت ميين خييال احليييوار الييذي 
القادم  »اآفيييياق«: »اجليييييل  اأجييرتييه معها 
مييييين خييييريييييجييييات جميييييييال اليييطيييفيييولييية 
مييتييحييميي�ييسييات طيييميييوحيييات مييتييفييائييات 
لييديييهيين افيييكيييار مميييييييزة و نييييرة وهيييذا 
يف  الييطييفييوليية  جميييال  م�ستقبل  يجعل 

وطننا احلبيب واعد«.

رياض  في  متخصصة  كونك 
األطفال هال حدثتنا عن هذا 

التخصص؟ 
يف  ال�ست�سافة  على  لكم  �سكرا  اأول 
يكون  اأن  واأمتيينييى  املميزة  �سحيفتكم 

يييقييراأه، من  مليين  و مفيد  اللقاء ممتع 
الأطفال فهو  ريا�ش  ناحية تخ�س�ش 
ييياميي�ييش و يبني  الييييذي  الييتييخيي�ييسيي�ييش 
وهم  املجتمع  يف  فئة  اأهيييم  يوؤ�س�ش  و 
الأطييييفييييال اليييذيييين �ييسييييي�ييسييبييحييون رواد 

وقادة  امل�ستقبل.
لييذلييك هييو مهم جييدا و حمبب 
اإلى قلبي جدا واأنا افتخر باأين اأحد 
لأين  الطفولة  جمال  يف  املخت�سات 
الطموح  الوطن  اأغر�ش ثمرات هذا 
واأ�ييسييقيييييهييا بييكييل ميييا ييي�ييسيياعييدهييا على 
النمو ب�سكل جيد واأوفيير لها البيئة 
قييدراتييهييا  الييتييي حتت�سن  اليي�ييسيياحليية 
عليها  ت�سهل  و  مييواهييبييهييا  وتيي�ييسييقييل 
يف  لتنطلق  حولها  من  احلياة  فهم 
هيييذا الييعييامل الييوا�ييسييع وهيييي م�سلحة 
بيي�ييسيياح الييعييلييم و املييعييرفيية ومييوؤميينيية 

بقدراتها واإمكاناتها.

تجربة  ــك  ل ــت  ــاف أض مـــاذا 
الدراسة في مدينة سيدني 
وما التحديات التي واجهتك 

خالل تلك المرحلة؟
وخا�سة  اأ�سرتاليا  دوليية  جتربتي يف 
مدينة �سيدين جدا ممتعة واأ�سافت 
اكت�سفت  خييالييهييا  ميين  الييكييثيير،  يل 
نف�سي  وقدراتي و من خالها اأي�سا 
كل  على  للتعرف  مييداركييي  تفتحت 

ميييا هيييو جيييدييييد ومييفيييييد مييين جمييال 
ميين خييال الطييياع على  الطفولة 
خييييربات دوليييية اأ�ييسييرتاليييييا يف جمييال 
يف  فل�سفتهم  وميييعيييرفيييه   الييطييفييوليية 
الييتييعييليييييم وكيييييييفييييييية تييعييلييم وتييعييليييييم 
ب�سكل  الأطفال  والتي كانت تعتمد 
كبر على تعزيز ثقة الطفل بنف�سه 

وتنمية وتطوير مهاراته و قدراته.

أن  لــك  حديث  فــي  ذكــرت 
ــال  ــف تــخــصــص ريــــاض األط
كيف   ،2030 رؤية  يواكب 

ذلك؟
بيين  �يييسيييليييميييان  املييييلييييك  الأب  مييلييكيينييا 
الطموح  عييهييده  وويل  عييبييدالييعييزيييز 
الأمييييير حمييمييد بييين �ييسييلييمييان اأولييييوا 
اأهيييمييييييية كيييبيييرة ملييرحييليية الييطييفييوليية 
جمموعة  و�سع  خييال  من  املبكرة 
مييييين اخلييييطييييط اليييطيييميييوحييية اليييتيييي 
املرحلة،   بهذه  الرتقاء  اإلى  تهدف 
فيييا بيييد عييلييييينييا كييمييتييخيي�ييسيي�ييسييني يف 
ماهي  ونفهم  نعي  اأن  املييجييال  هييذا 
اأهداف الروؤية ون�سعى لتنفيذ هذه 
اإعييداد كوادر  اخلطط و نعمل على 
مييتييخيي�ييسيي�ييسيية يف جمييييال الييطييفييوليية 
من خال ت�سميم مقررات تواكب 
التي تدر�ش يف اجلامعات  املقررات 
تطويريه  بييرامييج  واإعييييداد  العاملية 

ذات  لهن لكي يتم تخريج طالبات 
كفاءة  عالية متوافقة  مع تطلعات 

الروؤية.
 

من خالل عملك كرئيسة 
لقسم رياض األطفال 

ما متطلبات القسم 
واحتياجاته؟

مييين خيييال عييمييلييي كييرئييييي�ييسييه ق�سم 
ريا�ش الأطفال من اأهم املتطلبات 
هيئه  لأعيي�ييسيياء  الق�سم  احتياج  هييو 
تييييدرييييي�ييييش �ييييسييييعييييوديييييات حييييامييييات 
ريا�ش  فاأق�سام  الدكتوراه،  ل�سهاده 
الكثر من اجلامعات  الأطييفييال يف 
اليي�ييسييعييودييية  تييفييتييقيير ليييوجيييود عييدد 
املتخ�س�سات  الييدكييتييورات  من  كييايف 
يف هييييذا امليييجيييال، وميييين احييتييييياجييات 
الييقيي�ييسييم اأييي�ييسييا رو�يييسييية مييلييحييقيية به 
الطالبات  تعريف  يتم من خالها 
بييياليييرو�يييسييية وحميييتيييويييياتيييهيييا و�ييسييكييل 
الأطيييفيييال وكيفية  ريييا�ييش  فيي�ييسييول 
املعلمة  ودور  الأطفال  مع  التعامل 
الطالبة  متار�ش  كما  الرو�سة،  يف 
امليداين من  التدريب  من خالها 

امل�ستويات الأولية.

إحداها   دورات  عدة  قدمت 
ــاب  ــع ــــار األل ــوان »آث ــن ــع ب

األطفال«  على  اإللكترونية 
إلى أي مدى أصبحت األلعاب 

اإللكترونية تضر باألطفال؟
الأليييييعييييياب الإليييكيييرتونييييييية �يييسييياح ذو 
حيييديييين ميينييهييا ميييا قيييد ييي�ييسييتييخييدم يف 
تنمية املهارات العقلية للطفل والتي 
التعليم،  و منها  ت�ستخدم يف عمليه 
لييلييمييهييارات العقلية و  مييا هييو مييدميير 
النف�سية والجتماعية للطفل و ذلك 
ح�سب درا�سة قمت بها مع جمموعه 
الطفولة  جميييال  يف  املخت�سني  ميين 
والييييرتبييييييييية والييييتييييي كييييانييييت بيييعييينيييوان 
و  النف�سية  و  الجييتييميياعييييية  »الآثييييييار 
الرتبوية لاألعاب الإلكرتونية على 

الأطفال«.
اأييييي�ييييسييييا اأثييييبييييتييييت الييييعييييديييييد ميين 
الييدرا�ييسييات بييياأن كييثيير ميين الأطييفييال 
ذهييييب �ييسييحيييييه هييييذا الألييييعيييياب الييتييي 
جعلت  اأو  بع�سهم  بحياة  اأودت  اإميييا 
الأمرا�ش  ببع�ش  م�سابني  بع�سهم 
اليييتيييي ظيييهيييرت عييليييييهييم فيييييجييييياأة  ميين 
ال�سرع والت�سنجات الع�سبية وزيادة 
اأو  املييييخ،   يف  الييكييهييربييائييييية   ال�سحنات 
ت�سببت يف تعر�سهم لبع�ش اجلرائم 
الإلكرتونية مثل التنمر اأو التحر�ش 
اأحيييد  اأو كييييان �ييسييحييييية  الإلييييكييييرتوين 
اجلييميياعييات اليي�ييسيياليية. لييذلييك اأنيي�ييسييح 

واعييني مبخاطر  يكونوا  بيياأن  املربني 
اأطفالهم  ي�ساعدوا  و  الألييعيياب  هييذه 
اللعب فيها  يقللوا من مده  اأن  على 
تنا�سب ميول  لها  بدائل  واأن يجدوا 
اأطييفييالييهييم لأن كيييل طييفييل ليييه ميييييول  
لييكيين هيييذه امليييييييول حتييتيياج اأ�ييسييخييا�ييش 
يكت�سفونها و يقومون بتوجيهها واأن  
وواعية  داعمة  بيئة  بتهيئة  يقوموا 
جيد  ب�سكل  وت�سقل  تظهر  لكي  لها 
اأهييم حقوق الطفل وهي  و هييذا ميين 
يييوؤثيير  يييوؤذيييه و  حمايته ميين كييل مييا 

عليه ب�سكل �سلبي.

مستقبل  ترين  كيف  ختاما 
تعليم رياض األطفال؟

اأن هناك م�ستقبل مزهر ملجال  اأرى 
لأن  احلبيبة   مملكتنا  يف  الطفولة 
لييدييينييا روؤيييييية وا�ييسييحيية ونييحيين نييرى 
الكثر من خطط هذه الروؤية نفذت 

ولم�سنا وجودها. 
الييقييادم  اجليييييل  اأن  اأرى  اأييي�ييسييا 
ميييين خييييريييييجييييات جمييييييال الييطييفييوليية 
مييتييحييميي�ييسييات طييمييوحييات مييتييفييائييات 
لييديييهيين اأفييكييار مميييييزة و نيييرة وهييذا 
يف  الطفولة  جمييال  م�ستقبل  يجعل 
وطننا احلبيب واعد، ويف اآخر اللقاء 
اأ�سكرك على هذه ال�ست�سافة واأ�سكر 

�سحيفتكم الكرمية.
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اعالن

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

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الرأي الجامعي

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

يرتكز  اليييذي  التكنولوجي  التقدم  اإن 
والتجديد  الإبييييداع  على  الييقييدرة  على 
كيينييتيييييجيية لييلييتيينيي�ييسيييييق بيييييني ميييييبيييييادرات 
الييدوليية  وميييييوارد  البحثية  الييقييطيياعييات 
والقطاع اخلا�ش من جهة اأخييرى، هو 

املعادلة املتكاملة للتنمية امل�ستدامة.
لييييييذلييييييك تييييعييييتييييرب احليييييا�يييييسييييينيييييات 
ال�سحرية  الييعيي�ييسييا  هييي  الييتييكيينييولييوجييييية 
ن�ستطيع  خالها  فمن  املعادلة،  لهذه 
دعم جمهودات املجتمع يف اإقامة تنمية 
البحث  وتن�سيط  حقيقية،  تكنولوجية 
بني  التعاون  رعاية  خال  من  العلمي 
والباحثني  الإبداعية  الأفكار  اأ�سحاب 
والأكيييادمييييييييني، وجمييتييمييع ال�ييسييتييثييمييار 

واجلهات التمويلية.
احلييا�ييسيينييات الييتييكيينييولييوجييييية، هي 

موؤ�س�سات تنموية تركز على امل�سروعات 
واملرتبطة  التكنولوجيا،  على  القائمة 
بيياجلييامييعيية وميييراكيييز الييبييحييث الييعييلييمييي، 
حيييييث تييعييتييرب هييييذه احلييا�ييسيينييات حجر 
امل�ستقبلة  البحوث  جمييال  يف  الييزاوييية 
الدعم  وتييقييدم  التكنولوجيا  وت�سويق 
املراحل  خييال  اجلييديييدة  للم�سروعات 
الأولييييييية لييلييبييدء؛ بييهييدف امليي�ييسيياهييميية يف 
للم�سروع،  التنمية  بعملية  الإ�يييسيييراع 
وب�سفة عامة حت�سني فر�ش امل�سروعات 

يف النجاح يف بيئة من التناف�ش.
احليييييا�يييييسييييينيييييات  لإنيييييييي�ييييييييسيييييييياء  اإن 
تكاليفها  تييفييوق  منافع  التكنولوجية 
التي  املنافع  هييذه  هييي  فما  وت�سغيلها، 

تعود من اإن�سائها؟
وعلمية  ابييتييكييارييية  حييلييول  تييقييدمي   •

قيييابيييلييية لييلييتييطييبيييييق لييلييميي�ييسييكييات الييتييي 
تييواجييه قييطيياعييات اليييدولييية )الأعيييميييال- 
تطور  يخدم  ومبا  البيئي(  احلكومي- 
اليييدولييية �يييسيييواء مييين حيييييث اقييتيي�ييسييادهييا، 
جمتمعاتها  مييواطيينيييييهييا،  موؤ�س�ساتها، 
الييوقييت حتفيز  نف�ش  وفيييى  بيييييئيياتييهييا،  و 

الطاب علميا.
هيئة  اأعييي�يييسييياء  ر�يييسيييا  درجييييية  رفييييع   •
اليييتيييدريييي�يييش وميييعييياونيييييييهيييم والييعييامييلييني 
بيياجلييامييعيية، تييدعيييييم �يييسيييورة اجلييامييعيية 

و�سمعتها الأكادميية والتكنولوجية. 
البتكارية  البحوث  اإعييداد  زيييادة   •

والتطبيقية. 
املتعلقة  اجلييامييعيية  مييهييميية  حتييقييق   •
باخلريجني والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع.

الحاضنات التكنولوجية العصا السحرية للتنمية

در�ييييسييييت اأربيييييييع �يييسييينيييوات يف اجلييياميييعييية، 
تييخييرجييت وميي�ييسييت اليي�ييسيينييون وتيييواليييت 
الييييدفييييعييييات وهييييييي مل تييييييزل و�ييسييتييظييل 
»ذكيييييرى« خييالييدة يف قييلييوب اأ�ييسييتيياذاتييهييا 
و�سويحباتها ومثال للطالبة الراقية 
علما وخلقا ون�ساطا واآثارها ل متحى 

يف كل ركن باجلامعة.
�سنوات  ل�ست  لييلييدرا�ييسيية  ابتعثت 
بيييياخلييييارج، انيييهيييت درا�يييسيييتيييهيييا ورجييعييت 
ليييوطييينيييهيييا وهييييييي مل تييييييزل و�ييسييتييظييل 
اأ�ساتذتها  قييلييوب  يف  خييالييدة  »ذكييييرى« 
الغربة،  و�سويحباتها ومن قابلها يف 
ييية  ومييييثييييال لييلييفييتيياة اليييقيييويييية، واليييعييياملمِ
والوطن  الدين  و�سفرة  الطموحة، 
اليييغيييييييورة، واآثييييارهييييا ل متييحييى يف كل 

مكان زارته. 
�سنة،  وعيي�ييسييرييين  خم�سا  در�ييسييت   
ودّر�ييش  العلم  �سرح  وودعييت  تقاعدت 
ميينييهييجييهييا اأخييييييريييييييات وهييييييي مل تيييزل 
و�ييسييتييظييل »ذكيييييييرى« بيياقييييية يف قييلييوب 
زمياتها وطالباتها ومثال لاأ�ستاذة 

واملييربييييية  املخل�سة  واملييعييلييميية  املييعييطيياء 
الييفييا�ييسييليية واآثييييارهييييا ل متييحييى يف كل 

طالبة در�ستها.
�يييسييينيييوات يف مقر  بيي�ييسييع  عييمييلييت 
عيييميييليييهيييا، نيييقيييليييت اإلييييييييى مييييقيييير اآخييييير 
وهي  غييرهييا  اإليييى  مهامها  وانتقلت 
مل تييزل و�ستظل »ذكييييرى« دائييميية يف 
ومثال  وزمييييياتييهييا  رئي�ستها  قييلييوب 
لييلييمييوظييفيية املييجييتييهييدة والييطييمييوحيية 
كل  يف  متحى  ل  واآثييارهييا  واملخل�سة 

من تعامل معها.
�يييسيييغيييليييت امليييينيييي�ييييسييييب لييي�يييسييينيييوات 
مييييعييييدودة، انييتييهييى تييكييليييييفييهييا وتييولييى 
املييينييي�يييسيييب غييييرهييييا وهيييييييي مل تييييزل 
و�ستظل »ذكييرى« �سرمدية يف قلوب 
ومثال  عملها  وفييريييق  مييروؤو�ييسيياتييهييا 
والعدل  واخلييلييق  والييرقييي  للتوا�سع 
واآثيييييارهيييييا ل متييحييى يف كيييل مييوقييف 

وحمطة وقلب.
ما اأجمل اأن يكون لاإن�سان ذكرى 
عبق  ميين  وبقايا  طيب،  واأثييير   ، جميلة 

عطر املحبة، و�ييسييدق امليي�ييسيياعيير،   وقييوة 
الإميييان، و�سفاء الييروح، ورقييي  اخللق 
والأمل  والتفاوؤل  الإيجابية  ،والطاقة 

يف كل مكان. 
وتييرة  على  ت�سري  ل  فاحلياة 
واحدة ول هي خالدة لأحد: الأيام 
والوجوه  تنق�سي  ال�سنون  مت�سي 
والأقييدام   ، تتعّدد  واملحطات  تتغر 
يبقى  ول  راحيييل  والييكييل  حت�سى  ل 
اإل الأثييييير والييييذكييييرى خييييرا كييانييت 
ننق�سها  كييمييا  بيياليي�ييسييبييط   ، �ييسييرا  اأو 
بكلماتنا واأخاقنا واأعمالنا واأدائنا 

وحركاتنا و�سكناتنا.
فيييييييا �ييييسييييعييييادة مييييين كييييانييييت ذكييييييراه 
جميلة: اإدخال �سرور اأو منفعة، حمبة 
اأو كلمة طيبة، خلق اأو اإيجابية، ذكر اأو 

علم ينتفع به!
األيمة:  كييان ذكييراه  و يا �سقاء من 
اأو ظييلييم ، حييقييد ونيييفييياق، �ييسييرار  جييييرح 
يوم  اإليييى  اأوزار  اأو  اإ�ييسييال  �سلبية،   اأو 

القيامة!

»ذ«.. ذكرى

أمة الحفيظ علوي
أستاذة محاضرة بقسم

اللغة اإلنجليزية

تخ�س�ش املحا�سبة من التخ�س�سات املهمة 
وركيييين ا�ييسييا�ييسييي لييكييل ميينيي�ييسيياأة فيييا بيييد من    
مييايل متمكنني  مييدييير  او  وجيييود حما�سب 
ومييتييميير�ييسييني وليييدييييهيييم المييييييام بيياملييعيياييير 

املحا�سبية ي�ساهم يف تقدم املن�ساأة. 
فكما نعرف باأن املحا�سبة عملية يتم 
وتو�سيل  وت�سجيل  حتديد  خالها  من 
لتخاذ  للم�ستخدمني  املالية  املعلومات 
القرارات املنا�سبة، وت�سجيلها يف الدفاتر 
ليتم  املحا�سبية  والفرو�ش  املييبييادئ  وفييق 
مفيدة  مالية  معلومات  على  احل�سول 
يف  الييقييرارات  متخذي  الييى  اي�سالها  يتم 

ال�سركة او املن�ساة.
وميكننا  كييثييرة  املحا�سبة  وفيييروع 
الييرتكيييييز عييلييى عييلييم املييحييا�ييسييبيية ب�سكل 
الييفييروع وبا  كييافيية  عييام فهي تخت�سر 
 ،2030 لروؤية  معا�سرة  املحا�سبة  �سك 
عمل  نتيجة  وتو�سح  بيياملييوازنيية  وتييقييوم 
او خ�سارة خال فرتة  املن�ساأة من ربح 
املالية  املعلومات  وتوفر  معينة  زمنية 
املختلفة  ليياإدارات  الازمة  والتقارير 
واتييخيياذ  والييرقييابيية  التخطيط  بييهييدف 

مستقبل المحاسبة

فواز وصديقه 
الكفيف

فواز طالب البتدائية والييذي ظهر يف مقطع ق�سر يف وقته ولكنه كبر 
يف معناه وما يحمله من قيم اإن�سانية نبيلة خا�سة انه جاء من هذا الطفل 
ال�سغر يف ال�سن والكبر بعقله وحبه اخلر هذا املقطع الذي مت تداوله 
مع  القدم  كييرة  يلعب  وهييو  لفواز  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خييال  من 
اأ�سدقائه يف الف�سل ويحمل فوق ظهره رفيقة يف الف�سل الذي يعاين من 
فقدان الب�سر ويرك�ش به يف كافة ارجاء امللعب و�سحكات الفرح ت�سابقهم 

للفوز بر�سى زميلهم الكفيف.
هناك  لن  النف�سي  بييالأمييان  ت�سعر  الييربي  الفعل  هييذا  ت�ساهد  عندما 
ويييوزعييه على  �سنه  ميين �سغر  بييالييرغييم  نف�سه  واليييرب يف  ميين يحمل اخليير 
اأبنائنا  النبيل ميثل الكثر من  من حوله برباة بي�ساء، فواز بهذا العمل 
الذين يحملون يف قلوبه اخلر جلميع خلق اهلل، بالرغم منة ظهور بع�ش 
الظواهر ال�سلبية التي ل متثل غر ال�سخ�ش نف�سه ولكنها لاأ�سف تاقي 
رواجا كبرا لرف�ش املجتمع لها، ولكن فعل فواز هذا يحمل رويا ومبادي 
يتذمر  نف�سه فهو مل  امليييزروع يف  اخليير  حييب  غيير  لها  يدفعه  عظيمة مل 
من ثقل وزن �سديقه بل حمله بكل اقتدار ليزرع الب�سمة على �سفاه هذا 

الكفيف الذي ا�ستطاع ان ي�سارك زمائه يف الف�سل اللعب بكل فرح.
احلب  من  نلم�سه  ملا  م�ستغرب  لي�ش  العظيم  العمل  هييذا  ان  بالرغم 
ال�سادق والرغبة يف العطاء لدى اأبنائنا وبناتنا الذين لهم ب�سمات وا�سحة 
يف كافة املجالت فرغبتهم يف عمل اخلر والتعاون والبذل والعطاء لي�ش 
لها حدود ، وميكن ان تلم�سها عندما حتتاج لهم او يتعر�سون ملوقف معني 
فهم ل ينتظرون توجيه احد او طلبه ليقومون مبا متليه عليهم ان�سانيتهم 

وحبهم العظيم الذي تلقوه داخل هذا املجتمع املحب وامل�سامل.

ارحمهما يا رب 
ريم أحمد األحمري، 

تخصص كيمياء 

ارحمهما كما ربياين �سغرا وارحمهما كما ربياين كبرا من هم ومليياذا و�سانا اهلل 
�سبحانه   اهلل  قييول  ا�ست�سعرنا  فلو  بييه  الييوفيياء  ميكن  ل  وف�سلهم   فييالييوالييدييين،  بهم، 
وتعالى »واأخف�ش لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياين �سغرا« 
فهم نعمة ورحمة من اهلل لنا، ولكن هناك من فرط بتلك النعم و غفل عنها بجمع 
�سبب  كان  ن�سي من  ما،  يوما  �ستعود يف  الكره  بان  ون�سي  ولنف�سة  المييوال لأطفاله 
ي�ستطيع فيها تقدمي  الأر�ييش فاملحروم يتمنى حلظة  يف وجييوده بعد اهلل على هذه 
العمر كله مقابل تقبيل يد اأحد والديه والبع�ش مل ي�ست�سعر تلك النعم حتى الن، و 
البع�ش و�سعهم يف اخر قائمة يومه بل اأن البع�ش تطاول عليهم بال�سرب والهانة، 

فاقدا الن�سانية فا�سخ ثوب الدين متجرد من الرحمة.
هم ل يطلبون الكثر فالكلمة الطيبة �ست�سنع يف داخلهم عمر جديد هذا ما 
الدنيا لهم فقد علمونا  التعب وزينة احلياة  لنا كثمرة  ينظرونه منا فهم ينظرون 
اعوجاج  عند  عكاز  لهم  نكون  بان  منا  ولكن هناك من يخلف ظنهم  واملبادئ  القيم 
�سعفهم  عند  العون  يد  لهم  مند  واأن  احتياجهم،  عند  بجانبهم  نكون  وان  قوامهم 
�ساأذكر بع�ش ما قدموه لنا وعندها او�سف ما كنت ت�سعر به عند قراءتك لهذا كان 
اأول ما ن�سحو عليه �سوت الم وهي حت�سر لنا وجبة الفطار وعند خروجنا هناك 
الب ينتظر يف ال�سيارة حتى ياأخذنا ايل املدر�سة كم مرة �سحوت من النوم وتفقدت 

اأمك او اأباك!
هل تاأخرت يوما عن تو�سيلهم ملكان يرغبون به! اأ�سبح العقوق �سيء معتاد عند 
البع�ش و�سلوك �سيئ ميار�سه الكثر من ال�سباب وال�سابات بل ان اجلهات املخت�سة 
برعاية كبار ال�سن اأ�سبحت كثرة ومملوؤة علما بان من املفرت�ش ان تكون لكبار ال�سن 
اأبي  انييت! رحم اهلل  باأطفال حتى يرعونهم، ولكن ما عييذرك  الذين مل يرزقهم اهلل 
واأ�سكنه ف�سيح جناته فلم يتبقى يل غر اأمي جعلني اهلل واياكم ممن برا يف والديه 

فنال ر�ساء اهلل عليه.

د. فاطمة
محمد مهدي
أستاذ مساعد بقسم
إدارة األعمال، كلية األعمال

ريم محمد أحمد
كلية االعمال تخصص محاسبة

القرارات املنا�سبة.
وانيييييا اوؤميييييين بييييياأن املييحييا�ييسييبيية من 
الييتييخيي�ييسيي�ييسييات ميييعيييا�يييسيييرة لييلييحييا�ييسيير 
وامليي�ييسييتييقييبييل وييييجيييب عييلييى اجلييامييعييات 
الوعي  زييييادة  العييمييال  كليات  وخا�سًة 
املييحييا�ييسييبييي واملييييييايل لييتييخييريييج دفييعييات 
وكييييفيييياءات عييالييييية فييكييمييا تييبييلييغ اهييمييييية 
التخ�س�سات الطبية تبلغ اهمية وجود 
والقطاعات  املن�ساآت  كافة  يف  املحا�سبة 
،وييييقيييع على  اخليييا�يييسييية  او  احلييكييومييييية 
عاتقنا كمحا�سبني بذل جهد يف اعطاء 
م�سارها  يف  وو�سعها  حقها  املحا�سبة 
يف  م�سمياتها  و�سع  وايييقيياف  ال�سحيح 
بيياأي  للمحا�سبة  التي ل متييد  الميياكيين 
على  يطلق  ان  املعقول  غر  من  �سله، 
علم املحا�سبة مبا ي�سمى )كا�سر( وهي 
اآلة او خزنة ت�سجيل النقد والتي تعمل 
املييكييتييبييات، فا  اليي�ييسييوبيير مييياركيييت او  يف 
تقارن بالقوائم املالية التي هي ا�سا�ش 

املحا�سبة فيجب الف�سل بينهم.
فييبيياإمييكييان املييحييا�ييسييبييني الييعييمييل يف 
القطاع ال�سناعي والوكالت احلكومية 

املالية  واخلييدمييات  البنكية  وامليي�ييسييارف 
جميع  اإن  حيييييث  احلييييييرة،  والأعيييييميييييال 
الييي�يييسيييركيييات عيييليييى اخييييتيييياف اأنيييواعيييهيييا 
واأهييييدافييييهييييا واأحيييجييياميييهيييا حتيييتييياج اإلييييى 
املحا�سبي  الييو�ييسييع  ل�سبط  حما�سبني 

واملايل لل�سركة.
املحا�سبية  الفروع  اأبييزر  من  ولعل 
التي يجب على كل حما�سب معرفتها 
)حما�سبة التكاليف، املحا�سبة الدارية 
احلكومية،  املحا�سبة  املالية،  ،املحا�سبة 
املييحييا�ييسييبيية الييقيي�ييسييائييييية، املييحييا�ييسييبيية عن 
الييي�يييسيييركيييات اليييغييير ربيييحييييييية، حمييا�ييسييبيية 
حما�سبة  واملن�ساآت  والبنوك  ال�سركات 
ال�سريبة والزكاة، حما�سبة متخ�س�سة 
وحما�سبة امل�ساريع واملحا�سبة القومية 
اليييعييياملييييييية   امليييحيييا�يييسيييبييية  الييييوطيييينييييييييية،  او 
واملراجعة( فكل من هذه التخ�س�سات 
لييهييا تييعييريييف واهيييييداف واهييمييييية وق�سم 
م�ستقل وعمل ودرا�سة لذلك يجب ان 
مكانه  واهميته  املحا�سبة  مفهوم  يبلغ 
يف  املحا�سبي  الفكر  ويتطور  ال�سحيح 

القطاعات احلكومية واخلا�سة .
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الرأي الجامعي

اأثيييينيييياء انييهييميياكييي يف كييتييابيية ر�ييسيياليية 
الييدكييتييوراه وقييد تخففت ميين كثر 
ميين اللييتييزامييات طييرق الييبيياب ع�سية 
فيياإذا بثاثة من اجلييران يف �سيارة 
اأحدهم وبعد التحية وال�سام نادى 
اأميير   فهنا  ثيابك  ارتيييد  اأن  كبرهم 
عاجل لبد فيه من ح�سورك واأبى 
عجل  وعييلييى  حقيقته  يل  يييذكيير  اأن 
ا�ستو�سح  واأنيييييا  قييلييقييا  مييعييهييم  ركييبييت 
ميينييهييم حييقيييييقيية الأميييييير مييلييحييا وهييم 
منت�سف  يف  كنا  اإذا  حتى  يتمنعون، 
قرية  ميين  فانا  اأن  اأبييانييوا  الطريق 
بييعيييييدة قييد ميييات وهيييم ذاهيييبيييون اإلييى 
عييزائييه فييدعييوت لييه ثييم حييلييفييت لهم 
اأين ل اأعييرفييه ول اأعيييرف اأحيييدا من 
اأ�ييسييولييه ول ميين فييروعييه واأظييهييرت 
ولكن  نعم  قييالييوا  التذمر  ميين  �سيئا 

مييين يييتييكييلييم عيينييا يف اليييعيييزاء، مظهر 
الييعييزاء �سددنا  اأخييييرى يف  ومييظيياهيير 
على  فيه  وكلفنا  اأنف�سنا  على  فيها 

اأنف�سنا وعلى النا�ش. 
للحي  موا�ساة  اإنييه  العزاء؟  وما 
حتتاج  ول  ال�سبل  بيياأدنييى  تتح�سل 
اإلى مظاهر خطابية ول حتتاج اإلى 
غر  بتجمع  عامتها  تعرف  وفييود 
وامييتيياء  امل�ساجد  اأحيييد  عند  معتاد 
كثرا  اأن  واأجييزم  بركابها  ال�سيارات 
ممن يف الوفود كحايل مع جراين 

الثاثة.
منه  للميت  ييي�ييسييل  ل  واليييعيييزاء 
كييان خال�سا  الييدعيياء متى  اإل  فائدة 
حمفوظة  احتفالية  بعبارات  ولي�ش 
وم�سجوعه وامليت ملا كان حّيا اأحوج 
اأثييينييياء مر�سه  اإلييييى عيييييييادة املييعييزييين 

يف  املح�ش  والييدعيياء  عنه  واليي�ييسييوؤال 
موته  بعد  حقه  اأداء  ثييم  اليي�ييسييلييوات 

بال�ساة عليه و�سهود جنازته.
الذين  امل�سددين  مع  ل�ست  نعم 
اليييعيييزاء ومييظيياهييره ولكني  ييينييبييذون 
لييي�يييسيييت مييييع امليييظييياهييير الحييتييفييالييييية 
مبيييبيييارييييات اخلييطييابيية والييتييكيياثيير يف 
عرف  فيه  امل�ساركة  وفر�ش  الوفود 
عدم  اأو  يعرفهم  مل  اأم  واأهييلييه  امليت 
الكييتييفيياء اإن لييزم الأمييير بييواحييد من 
الأ�يييسيييرة وامييتيياء املييكييان مبيين لي�ش 
ال�سهر  اأوا  القرابة  من  درجيية  على 
ميييع امليييييت وانيييقييياب جميياليي�ييسييه اإليييى 
�ييسييحييك وميييييييزاح ليييييعييطييي ميييوؤ�يييسيييرا 
امليياأمييور  الييتييوا�ييسييل  ل�سعف  خييطييرا 
بييه �ييسييرعييا ليينييجييد يف اليييعيييزاء فر�سة 

لتحقيقه مع اأنه لي�ش مكانه.

ردهيييييييات  اجييييييييوب  وانييييييييا  ميييي�ييييسيييياء  ذات 
امليي�ييسييتيي�ييسييفييى الييتييخيي�ييسيي�ييسييي بييالييريييا�ييش 
اثناء  اهلل  �سافاها  لييوالييدتييي  مييرافييقييا 
عييمييليييييه جييراحيييييه دقيييييقييه وكيييذليييك يف 
اخييرى كنت حا�سرا يف  �سابقه  مييرات 
باأحد  مهتما  امل�سايف  وزواييييا  طييرقييات 
عار�ش  بييه  يلم  حينما  عائلتي  افيييراد 

�سحي.
وها انا ذا يف تلك اللحظات ازيح 
اخر من  ال�ستار عن عيني عن جانب 
الطب مل تره من قبل ومل اتعلمه يف 
مدار�ش الطب ولن يرى هذا اجلانب 

اإل باأعني املر�ش.
 و�ييييسيييياأ�ييييسييييرد بيييعييي�يييش اليييومييي�يييسيييات 
واليييفيييا�يييسيييات الييي�يييسيييرييييعييية عيييليييى ذليييك 
اجليييانيييب فييميينييهييا النيييتيييظيييار يف غييرف 
اإدراك عيين ذلييك فتلك  الييطييوارئ ومييا 
حييييييياه اأخييييييرى بيييني ا�يييسييياء امليي�ييسييابييني 
و�سراخ اجلرحى وحييوارات حيياده بني 
على  املغلوب  الوحيد  املعالج  الطبيب 
اأميييييره،  ومييين انييتييظييار ميييرور املمر�سة 
التي عقدت اأمرها على اخذ عينة من 
يف  الطويلة  اإبرتها  اأ�سهرت  وقد  الييدم 
ان  وامل�سيبة  تييكييرارا  و  ميييرارا  الييوريييد 
وال  متعجرفا  بييييارزا  وريييييدا  جتييد  مل 

لكي تكون طبيبا ناجحا يجب ان تكون مريضا!
معركه  الييى  املييحيياوليية  تلك  ف�ستنقلب 

اإثبات وجود.
نيييياهيييييييييك عييييين اإييييييقييييياظيييييك بييعييد 
التمري�ش  بييورديييه  الييليييييل  منت�سف 
زلييت  ل  اأنيييك  لاطمئنان  اجلييديييدة 
حيييييا واأخيييييذ عيياميياتييك احليييييوييية... 
وامتدادا بتعارفك املرغم على جارك 
املري�ش على ال�سرير البي�ش الخر 
الييييييذي فييير�يييش عييليييييك جيييرتيييه دون 
ونياحا  �سياحا  يييكييون  وقيييد  اخييتيييييار 
اإما لطبع تاأ�سل فيه او جراء مراره 

الأمل با م�سكن.
 ثيييم يييياأتيييي وقيييت الييطييعييام واليييذي 
حييير�يييش الأطيييييبييييياء ان ييييكيييون جيييودتيييه 
ل  اأنيييك  بحيث  جيييدا  عييالييييية  ال�سحية 
رائحته  ت�ستم  ول  اإليه  النظر  تطيق 
لأنه مت نزع كل امل�سهيات فغدى �سامج 
بييا ملح وفيياتييرا بييا دهييون وكييل ذلك 
اأمر  موؤقتا  تولى  الذي  الطبيب  باأمر 
اأي�سا  اأمر مماتك  حياتك وقد يتولى 
على  بيي�ييسييمييتييه  وييي�ييسييع  حلييظييه  اأي  يف 

تقرير وفاتك.
وميييين ذلييييك انيييتيييظيييار عييلييى اليي�ييسييرييير 
دورك  تنتظر  الأ�ييسييعيية  ق�سم  يف  ال�سلب 
ونظرك الى �سقف امل�ست�سفى وكذلك عدم 

اإح�سا�ش الفريق املعالج بحالتك النف�سية 
عامل  فيها  ينجح  قييد  والييتييي  املييتييدهييورة 
النظافة بنظرة تعاطف او باإمياءة وجرب 
مع�سر  لنا  ميكن  ل  اجلانب  هييذا  خاطر، 
كنا  اذا  ال  به  والح�سا�ش  روؤيته  الطباء 
ميير�ييسييى او ميييرافيييقيييني مليير�ييسييى وحييييينييهييا 

�سنقوم بتغير تعاملنا مع مر�سانا.
 وبيييييذليييييك ييي�ييسييتيي�ييسييعيير فيييعيييا ل 
خيييييال مييا يييعييانيييييه املييرييي�ييش وكييذلييك 
اخلا�سة  الفندقية  اخلييدميية  يييتييذوق 
�سيكون  ذلييك  ان  ظني  ويف  باملر�سى 
الطبيب  رافييدا �سيرتك ب�سمة لدى 
اليييييافييع لييكييي ييييكيييون طييبيييييبييا نيياجييحييا 
ومييدركييا لييكييل تييلييك اجلييوانييب املهمة 
من الطب وموؤثرا عليه يف تعاماته 

مع مر�ساه.
القييرتاح  بهذا  مبييذكييره  و�ساأبعث 
الى جلنه عمداء الطب يف اململكة لعل 
وعيي�ييسييى ان تيييرى اليينييور قييريييبييا. مييدركييا 
جعل  مما  وقانونيته  التطبيق  �سعوبة 
عميد  كنت  حينما  لتطبيقه  حماولتي 
الييركييود والييبيييييات  الييطييب ميياآلييهييا  لكليه 
توؤطر  حني  ولكن  الطويل...  ال�ستوي 
م�ستنر  جماعي  فييريييق  بفكر  الييفييكييرة 

ف�سرتى النور.

أ. د. عبد اهلل
سعيد العسيري 
أستاذ أمراض القلب
كلية الطب

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

تجربتي الصحفية 
الصادمة 
بشائر سعيد الغامدي 

إعالم- صحافة وتحرير إلكتروني

العلمية  الدرا�سات  عليها  تقوم  جدا  مهمة  بيانات  جلمع  اأداة  ال�ستبيانات  تعترب 
اأفراد  بع�ش  الوعي لدى  لعدم  ونتيجة  ا�ستثناء،  با  تهم اجلميع  التي  والبحثية 
�سخ�سية  جتربة  خال  ومن  �سليمة،  غر  بطريقة  معها  التعامل  يكون  املجتمع 
كعمل  تقدميها  اأنتوي  كنت  ملييادة  �سرورية  معلومات  جلمع  ا�ستبيان  باإعداد  قمت 
�سحفي لل�سحيفة. وكانت اأ�سئلته غر حمددة الإجابة بحيث تكون مرتوكة ب�سكل 
مفتوح لإبداء الراأي، العجيب يف الأمر اأن غالبية الردود التي و�سلتني تعاملت مع 
التي ح�سلت  الإجابات  اأتوقف عن جمع  ا�ستهزائي، مما جعلني  ب�سكل  ال�ستبيان 

عليها.
فالأمر يتطلب معرفة كيف التعامل مع ال�ستبيان وتثقيف املجتمع جتاهه؛ 
معلومات  جلمع  احليياجيية  اأ�ييسييد  يف  ال�ستبيان  واإعييييداد  بعمل  يقوم  ميين  اأن  لي�سعر 
واإجابات منظمه لعمل مادة ل تخرج من كونها اأكادميية وجمتمعية، يجب اأن يتم 
التعامل معها بدقة ومبو�سوعية حتى تخرج الدرا�سة ب�سكل �سليم ويتم ال�ستفادة 
من نتائجها، وما جعلني اتطرق لهذا املو�سوع املوقف الذي مررت به، فقد كانت 
التي  وتركت مادتي  وبلغ مبلغه  ال�ستياء  ولكنه ماأين  مادتي هنا مادة �سحفية 
كنت متلهفة جلمع ما ميليه املجتمع، اإل اأن الإجابات جعلتني اأتراجع واأغلق ملف 
ذلك املو�سوع، قد اأعود جلمع الإجابات ولكن لي�ش عن طريق روابط ال�ستبيان؛ 

لأنها تخذل بع�ش ال�سيء.

عزاء

االتصال واألزمات
لييقييد اأ�ييسييبييح عييامليينييا املييعييا�ييسيير يعي�ش اأزمييييات عييديييدة اأثييييرت عييلييى م�سار 
تداعياتها  جييراء  ميين  واملجتمعات  الأميييم  وا�ستقرار  الإن�سانية  الييعيياقييات 
ال�سلبية على جمريات الأمور والأحداث مما ي�ستدعي توفر اإرادة حقيقية 

وجهودا منظمة ملواجهتها وعاجها بالطرق ال�سليمة والناجحة. 
  ومن املعلوم اأن الأزمات مبختلف اأنواعها واأ�سكالها حتدث يف جمتمعات 
وموؤ�س�سات نتيجة لتغيرات مفاجئة تطراأ يف بيئاتها الداخلية اأو اخلارجية 
توؤدي الى تزعزع يف الثقة املوجودة بينها وبني فئات جماهرها، مما جعل 
املجتمع  داخييل  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  واأن�سطتها  العامة  العاقات  لأجهزة 
دور  حموري لدى متخذي القرار ملواجهتها بكل الو�سائل املتوفرة واملتاحة، 
وذلك من خال العتماد على تلبية احتياجات ورغبات اجلماهر وتغير 
ا�سرتاتيجية التعامل مع العمال واملوظفني وعدم ا�ستغالهم واتباع مناهج 

فعالة لإدارة هذه الأزمات .
انت�سارا  عرفت  التي  الأزميييات  هييذه  عن  املرتتبة  املخاطر  مواجهة  اإن 
ب�سكل  الهييتييمييام  ت�ستوجب   ، جمتمعاتنا  يف  الأخييييرة  اليي�ييسيينييوات  يف  وا�ييسييعييا 
ال�سحيحة  املعلومة  بتوفر  وخا�سة  واأ�ساليبه  بالت�سال  ييز  ومييركَّ علمي 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عرب  وخا�سة  الإعييام  و�سائل  تتناقلها  التي 
اأثناء حدوث الأزمات  التي  تزايدت تعقيداتها مع التطورات الهائلة التي 
عرفتها التكنولوجيات احلديثة لو�سائل الت�سال حمطمة الفا�سل الزمنى 
توفرها  التق�سر يف  يييوؤدي  اجلماهر مما  لييدى  الفعل  وردة  الفعل  بني 
متخذي  جتعل  �سلبية  تداعيات  الييى  املييائييم  الييوقييت  ويف  املنا�سب  بال�سكل 
القرار يف املوؤ�س�سات وخا�سة يف اأجهزة العاقات العامة دائما يف حرة من 

اأمرهم وخا�سة اأمام املواجهة الفورية للمواقف الطارئة .
الأبعاد  والأزميييات:  بييي»الإعييام  املو�سوم  الثالث  الييدويل  املوؤمتر  وياأتي 
الن�سانية  العلوم  كلية  يف  والتيي�ييسييال  العيييام  لق�سم  وال�ييسييرتاتيييييجيييييات« 
بييتيياأثييرات  املرتبطة  والآليييييييات  الييو�ييسييائييل  يف  ليبحث  خييالييد  املييلييك  بجامعة 
الت�سال يف مواجهة خمتلف الأزمات لتفعيل دور اأجهزة العاقات العامة 
مبختلف املوؤ�س�سات النتاجية واخلدماتية باملجتمع يف الت�سدي والوقاية 

الة.   منها باتباع طرق واأ�ساليب علمية �سحيحة وفعَّ

أ. د. أحمد بن محمد
بن حميد

كلية الشريعة وأصول الدين 
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منطقتنا

رنا الشهراني

فعاليات  اأبييهييا  يف  الييفيين  �ييسييارع  احت�سن 
مييو�ييسييم اليييييييوم الييوطيينييي اليييي 89 والييتييي 
 4 ميييدى  عييلييى  الييرتفيييييه  هيئة  نظمتها 
اأييييام خييال الييفييرتة ميين 20 وحييتييى 24 
مييين �ييسييهيير حمييييرم، حتيييت �ييسييعييار »هييميية 
فوق القمة«  امل�ستوحى من مقولة ويل 
املييلييكييي الأمييير  ال�سمو  الييعييهييد �ييسيياحييب 
ال�سعوديني  »هييميية  �سلمان  بيين  حممد 
اإذا  اإل  تنك�سر  وليين  طييويييق  جبل  مثل 

اأنهد هذا اجلبل وت�ساوى بالأر�ش«.
بلغ  �سخم  ح�سور  املو�سم  و�سهد 
وتيينييوعييت  �ييسيياعييتييني،  كيييل  زائيييير  اآلف   9
الييفييعيياليييييات املييقيياميية بييه،حيييييث اأقيييييمييت 
ت�سمنت  »وحييدة وطن«  بعنوان  فعالية 
عيير�ييش تييعييريييفييي مليينيياطييق املييمييلييكيية على 
هيييييئيية اأعيييميييدة ييي�ييسييم كيييل عييياميييود ا�ييسييم 
امليينييطييقيية،وجميي�ييسييم لييلييمييبيينييى اليييرتاثيييي 
بيييه، كييمييا يييقييف عيينييد كل  الييييذي ت�ستهر 
عامود �سخ�ش يقدم معلومات متنوعة 
ت�ستهر  التي  كال�سناعات  املنطقة  عن 

بها وت�ساري�سها.
كييييرنييييفييييايل  عييييير�يييييش  تيييييقيييييدمي  ومت 
لأ�ييسييخييا�ييش ييييرتيييدون اأزيييييياء تييراثييييية من 
اأمييييياكييييين خميييتيييليييفييية، كييينيييجيييد، وجنيييييييران، 
واحليييجييياز،وعييي�يييسييير، وييييظيييهيييرون طيييوال 

القامة ويرتددون على امتداد ال�سارع.
كيييميييا قييييدمييييت عيييييرو�يييييش لييفييرقيية 
�يييسيييعيييبييييييية تييي�يييسيييتيييعييير�يييش بييياليييرقييي�يييسيييات 
والليوة  كالدحة  ال�سعودية  ال�سعبية 
وال�سامري، وتخلل الحتفال من�سات 
املو�سيقية  الآلت  اأ�سهر  لعازفني على 
ا�ستوقفوا  والربابة،  والقانون  كالعود 
احلييييي�يييييسيييييور لييييعييييزفييييهييييم ميييقيييطيييوعيييات 

مو�سيقية لأغاين متنوعة.

شارع الفن يحتضن فعاليات هيئة الترفيه في يوم الوطن
�سا�سة  وجيييود  الفعاليات  و�سملت 
يتم  بكامرات جانبية  عماقة مزودة 
من خالها عر�ش فلم ترويجي ر�سمي 
حي  89  وبث  الييي  الوطني  اليييييوم  ملو�سم 
امليي�ييسييارات،  مبختلف  والييييزوار  للفعالية 
وبيييث حييي ليياحييتييفييالت الييتييي تييقييام يف 

مكان اآخر من موقع الفعاليات.
�سا�سة  الفعاليات  مييوقييع  وتخلل 
عيييمييياقييية اأمييييامييييهييييا كييييامييييرا تيي�ييسييور 
الأ�سخا�ش الذين يقفون اأمام ال�سا�سة 
ثيييم يييتييم جييمييع اليي�ييسييور ويييتييم ت�سكيل 
العلم ال�سعودي منها، كما تتم طباعة 
ال�سور مبا�سرة للح�سور الراغبني يف 

احل�سول عليها.
وعييلييى اإحييييدى جيينييبييات اليي�ييسييارع 
اأحييجييار جبال  ميين  مت عر�ش حجر 
عبارات  الييزوار  عليه  ليحفر  طويق 
مييين ثيييياث كييلييمييات تييعييرب عييين حب 
الوطن، ومت اأي�ساً عر�ش جم�سمات 
فيينييييية بييتيي�ييسيياميييييم خمييتييلييفيية ليييييقييوم 
ال��������زوار ب���ال���ت���ق���اط ال�������ص���ور م��ع��ه��ا 

وت�سويرها للذكرى.
وتييخييلييل الييفييعيياليييييات تييقييدمي ور�ييش 
مييواقييع  وتخ�سي�ش  ليياأطييفييال،  عييمييل 
لبيع املاأكولت وامل�سروبات، وتخ�سي�ش 
مواقع للموهوبات لعر�ش مواهبهن يف 
على  والطباعة  والتطريز  الكرو�سيه 
الأكييييواب وغييرهييا، اإ�ييسييافيية اإليييى متجر 
العديد  ي�سم  الوطنية  للهدايا  خا�ش 
�سعار  عليها  طييبييع  الييتييي  الييهييدايييا  ميين 

»همة حتى القمة«.
وعلى مدى اأيام الفعاليات ا�ستمتع 
اختتمت  التي  النارية  بالألعاب  الييزوار 
والييذي  الأخيير  الفعالية يف يومها  بها 
األف  زائرا   30 الييي  جتيياوز  ح�سور  �سهد 

من خمتلف ال�سرائح العمرية.
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علوم وتقنية

شركة آبل تطلق هاتف آيفون بثالث نسخ

برمجيات خبيثة تحمل اسم »جوكر« تهدد 
مستخدمين أندرويد داخل 24 تطبيق

اأعييليينييت �ييسييركيية »اأبيييييل« يف مييوؤمتييرهييا 
اأحدث منتجاتها وهي  ال�سنوي عن 
اآيفون  و�سملت  اآيفون  اأجهزة هاتف 
 11 واآيييييفييييون  بييييرو   11 واآيييييفييييون   11
يتوفر  اأن  املييقييرر  وميين  بييرو ماك�ش، 
�سبتمرب  الأ�ييسييواق يف 20  الهاتف يف 
ميين 802  �سعره  ويييبييداأ  األيييوان  ب�ستة 

دولر اأمريكي.
وجاءت اأبرز التغيرات يف هواتف 
الكامرا، حيث  اآيفون 11 اجلديدة يف 
�سهدت  فيما  خلفية،  كامرات   3 �سمل 
الهواتف حت�سينات كبرة عن  بطارية 

اجليل ال�سابق.
حيييييث يييعييمييل الييهيياتييف مييين خييال 
ت�ساعده  الييتييي   A13Bionic �سريحة 
عييلييى اإجنيييييياز اأ�يييسيييعيييب امليييهيييام ميييع عمر 
بييطييارييية ييييدوم لييوقييت طييويييل، كييمييا اأنييه 
مع  الطبيعة  عييوامييل  لتحمل  م�سمم 

مقاومة اأف�سل للماء.
كييييمييييا يييييياأتيييييي الييييهيييياتييييف بيي�ييسييا�ييسيية 
اإنيي�ييش   6،1 مبييقييا�ييش   LiquidRetina
والتي تتميز بدعم ملجموعة وا�سعة من 
 TrueTone وتكنولوجيا  الألييوان 
ميييين اأجيييييييل جتييييربيييية مييي�يييسييياهيييدة اأقيييييرب 
كييياميييرا  اليييييواقيييييع ومت حتييييديييييث  اإليييييييى 
جديدة  كامرا  لت�سمل   TrueDepth
بييو�ييسييوح 12M مييع نييطيياق روؤيييية اأو�ييسييع 
�صور  م��ن  م��ن  امل��زي��د  بالتقاط  ي�صمح 

ال�سلفي.
كييمييا تييوفيير ميييييزة HDR الييذكييييية 
�يييسيييورا تيييبيييدو طييبيييييعييييية اأكييييير وتييظييهيير 
جديد  مبظهر  ال�سيلفي  فيييييديييوهييات 

التي   TrueDepth كامرا  مع  متاما 
بو�سوح  فيييييديييوهييات  بت�سجيل  ت�سمح 
4K باحلركة البطيئة مبعدل لغاية 60 
اإطارا يف الثانية و120 اإطارا يف الثانية.

عماد عامر

مييينييح نييظييام الأنييييدرويييييد مييين �سركة 
للم�سممني  وا�ييسييعيية  قييوقييل جميييالت 
ومييييبييييتييييكييييري الييييييربامييييييج ميييييين حيييييث 
اإمكانيات اللغة امل�ستخدمة يف نظامه 
اآبييل،  التي جتعل  »لغة جافا« ل�سركة 
امليييربجميييني وكييييل مييين ييينييجييذب اإليييى 
الييتييقيينييييية يييفيي�ييسييل هيييذا اليينييظييام  على 

.IOS نظام ل�سركة اآبل
تلك امليزة  هي ما جعلت متجر 
واألييعيياب قييوقييل بيياي مييليييء بالكثر 
التي جتيياوزت  املتنوعة  الييربامييج  من 
اأن هييذا  تييطييبيييييق، ورغييييم  مييليييييون   2،8
العدد  ذلييك  اأن  اإل  الييرقييم كبر جييدا 
والألييعيياب  الييربجميييييات  ميين  ال�سخم 
يف اأحيييييييييان كيييثيييرة ييييعيييد حييييظ �ييسيييء 
اإذ يييكيير بييييينييهييا الييربامييج  لييليي�ييسييركيية؛ 

اخلبيثة والفرو�سات.
بييحيي�ييسييب  اليييكييي�يييسيييف   حيييييييث مت 
خييييييرباء الأميييييييين الييي�يييسيييييييرباين عيين 
اأطييلييقييوا عليها  بييرجميييييات خييبيييييثيية 
اأجييل  ا�ييسييم  »جييوكيير« م�سممة ميين 
ت�سجيل دخول من  بعمليات  القيام 
خدمات  اإلى  امل�ستخدمني  ح�سابات 
تتطلب ا�ييسييرتاك، وهيييذا الأمييير قد 
كييانييوا  اإذا  اإل  حييتييى  ييياحييظييونييه  ل 
ك�سوف  من  التحقق  يف  جمتهدين 

بطاقات الئتمان ال�سهرية.
وميييييينييييييذ الييييكيييي�ييييسييييف عييييييين هيييييذا 
الييييفييييرو�ييييش، قييياميييت �يييسيييركييية قييوقييل 

بيييياإزاليييية الييتييطييبيييييقييات الييتييي حتييتييوي 
عيييليييى هيييييذه اليييربجميييييييات اخلييبيييييثيية 
هيييذه  اأن  اإل  تيييطيييبيييييييق،   24 وهييييييي 
التطبيقات متكنت من جتميع اأكر 
قبل  تيينييزيييل  عييمييلييييية   472،000 مييين 
وقد  وتييزيييلييهييا،  ال�سركة  توقفها  اأن 
ال�سركة لنا قائمة الربامج  عر�ست 

التي حتمل برجميات خبيثة وهي:
Wallpaper  •

Age Face  •
Altar Message  •

 Antivirus Security –   •
Security Scan

Beach Camera  •
Board picture editing  •

Certain Wallpaper  •
Climate SMS  •

Collate Face Scanner  •
Cute Camera  •

Dazzle Wallpaper  •
Declare Message  •
Display Camera  •

Great VPN  •
Humour Camera  •

Ignite Clean  •
Leaf Face Scanner  •

Mini Camera  •
Print Plant scan  •

 Rapid Face Scanner ·  •
Reward Clean
Ruddy SMS  •

Soby Camera  •
Spark Wallpaper  •

ويقوم عمل فرو�ش »جوكر« يف تلك 
اجلهاز  عن  املعلومات  بجمع  التطبيقات 
التيي�ييسييالت  قييائييميية  وي�ستن�سخ  ال�سحية 
ونيي�ييسييو�ييش امليييرا�يييسيييات، وميييين ثيييم يعيد 

اإر�سالها م�سفرة خلوادم املجرمني.
وكييييييييييان اليييييبييييياحيييييث الأمييييييينيييييييي يف 
الأمنية  اإ�ييش«  اآي  اإ�ييش  »�سي  جمموعة 
ر�سد  ميين  اأول  كييوبييرييين«  »األيييييكيي�ييسييي 
الييتييطييبيييييق اخليييبيييييييث اليييييييذي ييينييتييمييي 
اأو »حيي�ييسييان  لييينيييوعييييييية  »تييييييروجييييييان«  

طروادة«.
كيييميييا ييييقيييوم اليييفيييرو�يييش بييوظيييييفيية 
الناقر، حيث يحاكي عمل امل�ستخدم يف 
مواقع الإعانات، ثم ي�سيف امل�ستخدم 
�سيفرة  عيين طريق  مييواقييع خبيثة  اإلييى 

الر�سائل الق�سرة.
بلدان  الفرو�ش  هذا  وي�ستهدف   
مبقارنة  تلقائًيّا  يقوم  لذلك،  حمييددة 
مع  لل�سحية  املييحييمييول  الييهيياتييف  رميييز 
املتحدة  الييوليييات  مثل  خا�سة   قائمة 
الأميييرييييكييييييية واأ�يييسيييرتاليييييييا وبييريييطييانيييييا 

وفرن�سا واأملانيا والهند.
يتفقد  اأن  ال�سخ�ش  وي�ستطيع 
جهازه واإذا وجد اأحد هذه التطبيقات 
اأن  اخلبيثة  الييربجميييييات  حتمل  التي 
البنكية  بياناته  وتفقد  بحذفها  يقوم 
امليييرتيييبيييطييية بييحيي�ييسييابييه بيييقيييوقيييل بييياي 
�سامتها  من  للتاأكد  ات�ساله  وجهات 

من التهكر.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

شذا عبدالرحمن
نرحيييب بكوكبييية جديدة من طييياب وطالبات اآفاق، مبييين فيهم بع�ش 
قداميييى اآفييياق، وتت�سليييم رئا�سييية حتريييير هيييذا العيييدد وميييا يلييييه طالبة 
الإعيييام �سذا عبدالرحمن، وهي احدى طالبات ق�سم الإعام الاأئي 

�ساركن يف التدريب الدويل يف الأمارات العربية املتحدة.
 وي�سعدنيييا يف اآفييياق ان نتوا�سيييل ميييع اجلهود الطابيييية امل�ستمرة 
يف اإدارة وحتريييير �سحيفييية اآفييياق، كما نرحيييب بالزمييييل الدكتور مكي 
اأحميييد مكي اليييذي يعد اإ�سافييية لق�سم الإعيييام والإت�سيييال ول�سحيفة 
اآفييياق كم�سرفيييا اأكادمييا على الطاب بعيييد ان غادرنا الزميل الدكتور 
�ساعيييد �ساعد، مع ا�ستمرار الزميلييية الدكتورة مرمي العجمي م�سرفة 

على طالبات الق�سم.
كذليييك نرحيييب بالزميلييية الأ�ستييياذة �سيييارة ال�سلميييي امل�سرفييية على 
ق�سيييم الإعام والإت�سال �سطر الطالبيييات وحتل مكان زميلتنا املميزة 
الأ�ستييياذة نوره عامر التي �ستغادرنا قريبا الى اململكة املتحدة ملوا�سلة 

درا�سة الدكتوراة.
واأخيييرا ولي�ش اآخيييرا نرحب بالزميل فهد القحطييياين الذي بداأ 

من هذا العدد يف اخراج ال�سحيفة.

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@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

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

مدير التحرير
سلطان عوض عسيري

المخرج الفني
فهد البشري

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«

رئيسة التحرير
شذا عبدالرحمن مرعي

نائب رئيس التحرير
أسامة سفر آل مشعل

سكرتير التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية
رائدة مشبب المحي
بشائر سعيد الغامدي

رنا الشهراني
درة الحمادي
حنان البشري

عماد عامر عسيري

الهيئة األكاديمية
د.مكي احمد مكي

د. مريم العجمي
أ.سارة السلمي

أ.أمل ابو مديني
أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
علي أحمد آل سعيد

عبد العزيز رديف
سارة القحطاني

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي

غرافيكس
أكنان محمد درس
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أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة
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موسوعة جينس لإلرقام القياسية

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

شذا عبد الرحمن مرعي 
رئيسة التحرير

وطن ال نشارك في بنائه 
ال نستحق العيش فيه

حييييب الأوطان يولد مييييع الإن�سان، ويزداد منوا وازدهارا يف كل 
مرحليييية من مراحل عمييييره، ليجد نف�سه عا�سقييييا لكل ذرة من 
ترابييييه، وهائمييييا بن�سمييييات هوائه، وممتنييييا لإنتمائييييه اإليه، حب 
الوطيييين لي�ييييش يف كلمييييات تكتييييب، اأو عبييييارات تقييييال، اأو رق�سات 
تن�سييييد ، واإمنييييا يف عطيييياء ل حمييييدود وخدمة بالييييروح واجل�سد 
ليبقييييى يف اأميييين واأمان ونييييرى معنى ذلك ظاهييييرا عندما نرى 

حماة الثغور وابطال امليادين جنودنا البوا�سل. 
دائمييييا مييييا جتذبنييييي كلميييياٌت لاأ�ستيييياذ علييييي الهويريني يف 
الوطن  تقول »ق�سما برب البيت عي�ش اآمن، خر من اجلنات 
والأنهار. انظروا يف وطنكم و�ساركوا يف بنائه وطن ل ن�سارك 

يف بنائه ل ن�ستحق العي�ش يف فناءه«. 
ُدمييييت ياوطني باأمن واأمان وعز وجمد و�سام ُدمت عونا 

لاإ�سام وامل�سلمني ُدمت فخرا ل�سعبك وع�سقا ل ميوت. 
وامنييييح هييييذا املوقييييف الفر�سة لأقييييدم ر�سالة الييييى جنودنا 
البوا�سييييل �سييييروا علييييى بركيييية اهلل واإلييييى متكييييني اهلل ون�سييييره 
فخلفكييييم اأبنيييياء وبنييييات وطنكييييم املخل�سييييني يحملييييون لكييييم كل 
احلييييب والتقدييييير وبييييني ثنايييييا احاديثهييييم دعاء �سييييادق وق�سة 

فخرا وبطولة.

آفاق طالبية

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

غائم 
جزئيا
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غائم
غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا غائم غائم

لوحة إبداعية لولي العهد األمير محمد بن 
سلمان بأسماء مدن المملكة

لفتت الأنظيييار لوحة الفنان �سالح 
العقييياري التي ر�سمهيييا لويل العهد 
بييين  �سلميييان  بييين  حمميييد  الأمييير 
عليييى  اأقيميييت  والتيييي  عبدالعزييييز، 
مبدينييية  الرو�سيييان  منتيييزه  اأر�يييش 
احتفيييالت  ميييع  تزامنيييا  الريا�يييش، 
اململكة العربيييية ال�سعودية بذكرى 

اليوم الوطني الي89.
الت�سكيليييي  الفنيييان  ووظيييف 
مييين  خمتلفييية  اأمناطيييا  ال�سعيييودي 
اأكيييرب  لتنفييييذ  العربيييي  اخليييط 
بورترييييه مر�سيييوم باخليييط العربي 
الأمييير  ال�سعيييودي  العهيييد  ليييويل 
مب�ساحييية  �سلميييان،  بييين  حمميييد 
30*20، كميييا حتميييل هيييذه اللوحييية 
والقيييرى  امليييدن  اأ�سمييياء  كافييية 

ال�سعودية.

بدايتي مع الرسم
مييين  لعيييدد  العقييياري  وبيييني 
و�سائيييل العام اأن بدايته يف هواية 
الر�سيييم كانيييت عيييام 1997 من خال 
ر�سيييم الكاريكاتييير يف العدييييد مييين 
ال�سحف ال�سعوديييية، وقال »كنت يف 
الوقت نف�سه اأع�سق ر�سم البورتريه 
الذي ينتمي اإلى املدر�سة الواقعية، 
وفييين  العربيييي  اخليييط  اأجييييد  كميييا 

التكوين«.
واأ�ساف »اأر�سم البورتريه منذ 
طفولتي، واأول لوحة ر�سمتها كانت 
ملعلميييي يف املدر�سييية، وحيييني كيييربت 
املوهبة التحقت بعدد من الدورات 
التدريبية املتعددة يف جمال الر�سم 

والكاريكاتر واخلط العربي«.
يذكييير اأنه مييين املقيييرر اأن تدخيييل 
اللوحييية الإبداعية مو�سوعييية جيني�ش 
اأق�سيييام  لاأرقيييام القيا�سيييية يف ثاثييية 
متنوعييية بعد جهيييد عاميييني، اأثمر عن 
ماميييح مبدعة ل�سميييو ويل العهد مع 
تنا�سق اأ�سماء مدن وحمافظات اململكة 
مبحاولييية دجمها لتكون هيييذه اللوحة 
الدقيقيييه التيييي تعرب عن ميييدى احلب 
والولء الذي يحمله ابناء هذا الوطن 

لوطنهم يف تناغم غر م�سبوق.
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