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تصدر عن جامعة الملك خالد

AAFAQ - The Newspaper of King Khalid University

يع��د أكب��ر قم��ر عم��اق ظه��ر وف��ق 
المتابعي��ن للقم��ر وحاالت��ه، حي��ث قدر 
بعد م��داره عن األرض بحوالي 365800 
كيلومتر، األمر الذي يجعله األكبر حجما 

في العام 2019.
ويع��د "القمر الثلجي العم��اق" أكبر 
بالقم��ر  مقارن��ة  بالمئ��ة   14 بنس��بة 
العادي عندما يك��ون في أبعد نقطة 
له عن األرض، بينما يكون أكثر سطوعا 

بنسبة 30%. 
وحظ��ي القم��ر بأكث��ر م��ن مس��مى، 
حي��ث يطل��ق علي��ه "الثلج��ي" نظ��را 
لغ��زارة الثلوج في هذا الش��هر، كما 
يطلق عليه أيضا "قمر الجوع" بس��بب 
الصعوبة التي كانت القبائل األميركية 

تواجهها قديما.
العم��اق"،  ب�"القم��ر  القم��ر  ويس��مى 
عندما تكون المسافة بين مركزي األرض 

والقمر ضمن حدود 362146 كيلومتر.
لألقم��ار  لي��س  فإن��ه  خب��راء  وبحس��ب 
العماقة تأثيرات سلبية على اإلنسان أو 

الطبيعة الجيولوجية.
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الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
خييياليييد الييفييييي�ييسييل اأمييييير ميينييطييقيية مكة 
املكرمة، وح�سور معايل مدير جامعة 
املييلييك عييبييدالييعييزيييز الأ�يييسيييتييياذ الييدكييتييور 
مدير  ومييعييايل  اليييييوبييي،  عبدالرحمن 
اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور فييالييح بن 
رجيييياء اهلل اليي�ييسييلييمييي، عييقييدت اجلييامييعيية 
ممثلة يف كلية ال�سريعة واأ�سول الدين 
اتفاقية تعاون مع معهد الأمر خالد 
الييفييييي�ييسييل لييياعيييتيييدال بييجييامييعيية املييلييك 

عبدالعزيز.
وتييياأتيييي التييفيياقييييية ميين اأجييييل بناء 
تييعيياون ميي�ييسييرك مييثييميير، والإ�يييسيييهيييام يف 
جيييهيييود وقيييايييية املييجييتييمييع مييين الأفيييكيييار 
الو�سطية  ميينييهييج  وتيير�ييسيييييخ  امليينييحييرفيية 

والعتدال وتعميق النتماء الوطني.
وميييثيييل كييلييييية الييي�يييسيييرييييعييية يف تييوقيييييع 

برعاية أمير مكة..
شريعة الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع معهد األمير خالد الفيصل لالعتدال

التفاقية عميدها الأ�ستاذ الدكتور حممد 
بيين ظييافيير اليي�ييسييهييري، ومييين جييانييب املعهد 
اآل  يحيى  احل�سن  الييدكييتييور  املعهد  عميد 
مناخرة، فيما تناولت التفاقية عدًدا من 
جميييالت الييتييعيياون، واليييراميييج امليي�ييسييركيية، 

اإ�سافة اإلى حتديد اأطر بنودها.
اأبييرز جمييالت التعاون التي  وميين 
�ييسييمييتييهييا التيييفييياقييييييية دعيييييم احليييميييات 
التي  املختلفة  الييتييوعييوييية  الإعييامييييية 
اأو كاهما  الييطييرفيين  اأحيييد  بييهييا  يييقييوم 
يف جميييييال تيييعيييزييييز ثيييقيييافييية العييييتييييدال 
والييو�ييسييطييييية ونييبييذ الييتييطييرف، اإ�ييسييافيية 
من�سوبي  بييين  الييييزيييييارات  تيييبيييادل  اإليييييى 
اليييييدرا�يييييسيييييات  اليييييطيييييرفييييين يف جمييييييييال 
والبحوث، وكذلك الرامج والأن�سطة 
الييثييقييافييييية واليييرييييا�يييسييييييية والييتييوعييوييية 
املييتيينييوعيية، وبيييراميييج اليييتيييدرييييب وور�ييييش 
جمال  يف  املتخ�س�سة  امل�سركة  العمل 

العتدال وحماربة التطرف.

اأُنيي�ييسييئ )كر�سي الأميير  اأنيييه  يييذكيير 
خالد الفي�سل لتاأ�سيل منهج العتدال 
اليي�ييسييعييودي( مييين خيييال فييكييرة كر�سي 
عييلييمييي تييبيينيياهييا �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو امللكي 
منطقة  اأميير  الفي�سل،  خالد  الأمييير 
مكة املكرمة اآنذاك، حينما األقى �سموه 
اليييكيييرمي حميييا�يييسيييرة عييلييمييييية يف رحييياب 
جييامييعيية املييلييك الييعييزيييز بييتيياريييخ ٢٠/ ٣ 
/١٤٣٠ بعنوان »تاأ�سيل منهج العتدال 

ال�سعودي«. 
وقيييييييييد قييييييامييييييت جييييياميييييعييييية املييييلييييك 
عييبييدالييعييزيييز، عييير دورهيييييا الأكيييادمييييي 
الأ�سعدة  جميع  على  الرائد  والعلمي 
واملييي�يييسيييتيييوييييات امليييحيييلييييييية والإقيييليييييييمييييييية 
والييعيياملييييية، بيييالإ�يييسيييراف عييلييى الييكيير�ييسييي 
و�يييسييييييياغييية روؤييييييتيييييه الإ�يييسيييراتيييييييجييييييية، 
وتنظيم خطه عمله العلمية والثقافية، 
وو�سع الجييراءات التنفيذيه له، �سعياً 
يف  العييتييدال  ثقافة  ن�سر  يف  لاإ�سهام 

املجتمع ال�سعودي.
 ١٤٣٧  /١٠  /٣ تيييييارييييييخ  ويف 
ال�سمو  �ييسيياحييب  مييوافييقيية  �يييسيييدرت 
امليييليييكيييي الأمييييييير خييياليييد الييفييييي�ييسييل، 
م�ست�سار خادم احلرمن ال�سريفن 
على  املييكييرميية،  مييكيية  منطقة  اأميييير 
اإلييى  العلمي  الكر�سي  هييذا  حتييويييل 
عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف  مركز 
با�سم )مركز الأمر خالد الفي�سل 
لييياعيييتيييدال(، والييتييي كييانييت مبثابة 
حيييجييير اليييييزاويييييية لنيييطييياقييية عييمييل 

املركز.
قييرار  �ييسييدر   ١٤٤٠/١/٢٤ ويف 
ميييعيييايل وزيييييير الييتييعييليييييم بيياملييوافييقيية 
عيييليييى تييغييييير ا�يييسيييم ميييركيييز الأمييييير 
خييياليييد الييفييييي�ييسييل لييياعيييتيييدال اليييى 
مييي�يييسيييميييى ميييعيييهيييد الأمييييييييييير خييياليييد 
امللك  بجامعة  لاعتدال  الفي�سل 

عبدالعزيز.
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رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن 
ع�سر  اأمر منطقة  عبدالعزيز  بن  طال 
املنطقة  تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش 
لييتييطييوييير جمييال  الأول  الييتيينييفيييييذي  الييلييقيياء 
تنظمه  اليييذي  ع�سر،  منطقة  يف  الإعيياقيية 
اإمييارة  مييع  بالتعاون  املنطقة  تطوير  هيئة 
العمل  وزارة  مع  وال�سراكة  ع�سر  منطقة 
والييتيينييمييييية ومييركييز املييلييك �ييسييلييمييان لأبييحيياث 
الإعاقة، وجامعة الك خالد، وهيئة رعاية 
الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة وجمعية الأطفال 
املعوقن وموؤ�س�سة املهيدب خلدمة املجتمع، 

وذلك مبركز املعار�ش الدويل باأبها .
واأكد الأمر تركي بن طال يف كلمته 
التي األقاها يف م�ستهل احلفل حر�ش القيادة 
الر�سيدة على رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة 
متطلباتهم،  جميع  ومتابعة  الإعيياقيية  لييذوي 
م�سراً �سموه اإلى اأن هذا اللقاء ياأتي بتوجيه 
مبا�سر من �سمو ويل العهد للخروج بنتائج 

عملية خلدمة هذه الفئة الغالية.
 وقال �سموه »عندما وجهني �سمو 
لالتقاء  اللقاء  هييذا  بعقد  العهد  ويل 
»ما  يقول  �سموه  حال  كان  ل�سان   ، بكم 
بعده  وميييا  اأميييير،  ع�سر  اللقاء  يف  قييبييل 
�سائرون  اإل  اليييييوم  اآخيير،ومييا نحن  اأميير 
�ييسييبييحييانييه  اهلل  لأمييييير  اأوًل  ومييينيييفيييذون 
وتعالى ثم لنهج مليكنا«، م�سيفاً �سموه 
»ل اأ�ستطيع اأن اأتخيل ول اأن اأقبل اأبداً 
بعيني  الييغييالييييية  الييفييئيية  لييهييذه  ينظر  اأن 
اأن يذكرهم ل�سان بامتهان،  اأو  انتقا�ش 

لن اأقبل ولن اأ�ستطيع اأن اأتخيل«.
بقوله  الإعيياقيية  ذوي  �سموه  وخيياطييب 
�سور  داخييل  اأنف�سكم  اأن حتب�سوا  لكم  »لي�ش 
يتم  اأن  اأو  بيياليينييقيي�ييش  اليي�ييسييعييور  اأو  وهيييميييي، 
الييتييعييامييل معكم ميين خيييال ذليييك امليينييظييور، 
عزيز  كامل  اإنيي�ييسييان  هييو  النهاية  يف  فاملعاق 
�سامخ له احلق يف احلياة لأنه �سوي ويجب 
ومن�سفة،  راقية  معاملًة  نعامله  اأن  علينا 
و�سع  عينيها  ن�سب  بيييادي  و�ييسييعييت  وقيييد 
الباد  �سيد  فهذا  كاأولوية  وحقوقه  املعاق 
�سلمان بن عبدالعزيز قد داأب على الهتمام 
بواقعهم وحماية حقوقهم  طوال م�سرته 
وتوظيفهم  وتعليمهم  عيياجييهييم  وتيياأميين 
التي يقودها  الباد  روؤية  �سملته  ،وهذا ما 

اأخي �سمو ويل العهد عر برامج عدة«.
عييقييب ذلييييك �ييسيياهييد احلييي�يييسيييور كلمة 

بمشاركة أكثر من ألف شخص من ذوي االعاقة وأسرهم
األمير تركي بن طالل يرعى اللقاء التنفيذي األول لتطوير مجال اإلعاقة بمنطقة عسير

الأمييير  املييلييكييي  اليي�ييسييمييو  ليي�ييسيياحييب  م�سجلة 
رئي�ش  عبدالعزيز  بيين  �سلمان  بيين  �سلطان 
جمل�ش اإدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، 
عر  خالها عن �سعادته لعقد هذا اللقاء 
�ساحب  رعيياييية  مثمناً   ، ع�سر  منطقة  يف 
اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأميييييير تيييركيييي بييين طييال 
اأمر منطقة ع�سر له وعنايته واهتمامه 

الدائمن بذوي الإعاقة.
�سلمان  بيين  �سلطان  الأمييير  واأ�ييسيياف 
�ييسيييييدي خيييادم احلييرميين ال�سريفن  »كيييان 
بييين عييبييدالييعييزيييز -يحفظه  �ييسييلييمييان  املييلييك 
ق�سية  احت�سنوا  الذين  اأوائيييل  من   - اهلل 
الإعاقة، واأ�س�ش لذلك عدد من املوؤ�س�سات، 
�ييسييبييقييهييا ميييركيييز امليييليييك �ييسييلييمييان لأبيييحييياث 
الإعيييييياقيييييية«، مييييوؤكييييدا اأن  هييييينييييياك الييعييديييد 
ميييين امليييييوؤمتيييييرات اليييتيييي عيييقيييدت وخيييرجيييت 
ومنها   ، جميعها  نفذت  مهمة  بتو�سيات 
الأ�سخا�ش  لرعاية  م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء 
ذوي الإعييياقييية بيياأميير ميين خيييادم احلييرميين 
ال�سريفن ي حفظه اهلل ي كرامج مبفهومها 

ال�سامل،ولذلك نحن نوؤمل كثرا من هذا 
اللقاء بقيادة اأخي الأمر تركي بن طال 
وم�ساركة  ع�سر  منطقة  تطوير  وهيئة 

جميع احلا�سرين.
األييقييى مييعييايل وزيييير العمل   بعد ذلييك 
�سليمان  بن  اأحمد  والجتماعية  والتنمية 
اليييراجيييحيييي كييلييميية عييير التييي�يييسيييال املييرئييي 
اأبرز مامح الدعم  املبا�سر، تناول خالها 
الييييييذي تيييقيييدميييه حيييكيييومييية خييييييادم احليييرمييين 
عبدالعزيز  بيين  �ييسييلييمييان  املييلييك  اليي�ييسييريييفيين 
ذوي  لاأ�سخا�ش  اهلل-  -حفظه  �سعود  اآل 
الإعييياقييية، خييا�ييسيية بييعييد �ييسييدور نييظييام هيئة 
وحر�ش  العيياقيية،  ذوي  الأ�سخا�ش  رعيياييية 
الفئة  هييذه  متكن  على  الر�سيدة  الييقيييييادة 
حقوقهم  على  ح�سولهم  و�سمان  الغالية 
والييعييمييل على  املجتمع،  دورهيييم يف  وتييعييزيييز 
الييتييي تقدمها اجلييهييات  تييطييوييير اخلييدمييات 
العاقة  ذات  اجلييهييات  مييع  والتن�سيق  لهم، 

لتقدمي خدمات مميزة لذوي الإعاقة.
ا�سراتيجية  اأن  معاليه  واأو�ييسييح 

الييييييييوزارة تيييركيييز عييلييى ١١ هيييدفيييا من 
اأبرزها متكن الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة 
وحت�سن  العمل  �سوق  يف  الدخول  من 
اخلدمات املقدمة لهم، م�سيفاً اأن اأبرز 
املبادرات املوجهة خلدمة ذوي الإعاقة 
اإطاق برنامج )موائمة( لتمكن ذوي 
الإعاقة من احل�سول على فر�ش عمل 
ا�ستقاليتهم  ي�سمن  وتعليم  منا�سبة، 
فاعلة  عنا�سر  بو�سفهم  واندماجهم 
القطاع  املجتمع، وحتفيز موؤ�س�سات  يف 
اإلييى  اإ�ييسييافيية  توظيفهم،  على  اخلييا�ييش 
�سرف اإعانات مالية �سهرية لأكرث من 

ن�سف مليون �سخ�ش.
كلمته  يف  اليييراجيييحيييي  وا�ييسييتييعيير�ييش 
دور الوزارة يف اإطاق مبادرة )الأولوية 
لهم(، التي تهدف اإلى تي�سر املراجعات 
اليومية،وتخفيف  املييعييامييات  واإجيييييراء 
من  الهامة  الفئة  هييذه  لتمكن  امل�سقة، 
احل�سول على ما يريدون بكافة اجلهات 

احلكومية وقطاع اخلدمات.

ثم األقى اإمام وخطيب جامع ال�سودة 
يييحيييييى بييين عييائيي�ييش عيي�ييسييري كييلييميية اأكيييد 
بالأ�سخا�ش  العناية  اأهمية  على  خالها 
ذوي الإعيييياقيييية ورعييايييتييهييم وتييلييبييييية كييافيية 
الدين  تعاليم  من  انطاقا  احتياجاتهم 
الإ�ييييسييييامييييي احلييينيييييييف اليييتيييي حتييييث عييلييى 
الجتماعي،  والتكافل  والييرحييميية  الييرفييق 
العلماء  ميين  اليينييميياذج  ببع�ش  م�ست�سهداً 
امليي�ييسييلييميين واملييفييكييرييين اليييذيييين بيييرعيييوا يف 
جمالت عديدة على الرغم من تعر�سهم 

لبع�ش الإعاقات اجل�سدية.
و�يييسيييهيييد اليييليييقييياء اليييييييذي �ييييسييييارك فيييييه 
العيياقيية  ذوي  ميين  �سخ�ش  من  األف  اأكيييرث 
امل�سئولن  من  اإلى  عدد  اإ�سافة  واأ�سرهم، 
احليييكيييومييييييين والأكيييييادميييييييييييين واجلييييهييييات 
اليييعييياقييية،  ذات  واخلييييا�ييييسيييية  احليييكيييومييييييية 
ذوي  لاأ�سخا�ش  الييراهيين  الييو�ييسييع  درا�ييسيية 
يتنا�سب  مبييا  خدماتهم  الإعيياقيية،وجتييويييد 
امليي�ييسييتييداميية يف منطقة  الييتيينييمييييية  واأهييييييداف 
عيي�ييسيير، كييمييا نيياقيي�ييش احليي�ييسييور مييين خييال 

جل�سات اللقاء عدد من املحاور منها الدعم 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش  وحقوق  الأ�سري، 
اإ�سافة اإلى اخلدمات ال�سحية والتعليمية، 
الييعييمييل  وزارة  تييقييدمييهييا  اليييتيييي  واخلييييدمييييات 
املتعلقة  وامل�سروعات  الإجتماعية  والتنمية 
املحور املخ�س�ش  الإعاقة من خال  بذوي 
الذي  ال�سامل  الو�سول  للتوظيف، وحمور 
اإلى ا�ستعرا�ش العوائق التي تواجه  يهدف 
التنظيمات  لتطبيق  احلييكييومييييية  اجلييهييات 
ملزمة  ومعاير  �سوابط  وو�سع  القائمة، 
املييي�يييسيييارييييع، ودور  ومييينيييفيييذي  لييلييمييطييورييين 
لت�سمن  اخليييا�يييش  الييقييطيياع  يف  املييطييورييين 
متطلبات ذوي الإعاقة يف املن�سئات القائمة 
وامليي�ييسييتييقييبييلييييية، اإليييييى جيييانيييب ميينيياقيي�ييسيية دور 
اجلهات ذات العاقة يف رفع م�ستوى الوعي 

لدى فئات املجتمع بحقوق ذوي الإعاقة.
عيييددا من  �سهد  الييلييقيياء  اأن  يييذكيير 
احتياجات  ا�ستعر�ست  التي  املداخات 
اأمييورهييم و�سبل  ذوي الإعيياقيية واأولييييياء 

اإيجاد احللول لها.



الفئة الغالية من ذوي 
اإلعاقة..

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي

أخبار الوطن

�سعدت �سخ�سيا، وممثا عن جامعة امللك خالد، بح�سور اللقاء 
ع�سر،  منطقة  يف  الإعييياقييية  جميييال  لتطوير  الأول  التنفيذي 
طال  بن  تركي  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وح�سور  برعاية 
بن عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر، ومب�ساركة عدد من اجلهات 
ذات العاقة على م�ستوى اململكة وعلى م�ستوى املنطقة.  وكعادة 
احل��روف  النقاط على  و�ضع  بن ط��ال فقد  تركي  الأم��ر  �ضمو 
الفئة  ودورهييا يف خدمة هذه  مبا يحمل كل اجلهات م�سئوليتها 
الغالية، وخا�سة ان هذا اللقاء جاء بتوجيه مبا�سر من ويل العهد 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

حفظه اهلل.
و�ييسييعييدنييا بيياحليي�ييسييور الييكييبيير وخييا�ييسيية مييين ذوي الإعييياقييية 
واأهاليهم واأ�سرهم حيث كان مثل هذا امل�سهد موؤثرا يف احل�سور، 
الإعيياقيية.   ونقا�سات يف خمتلف جوانب  حيييوارات  تخلله من  ومبييا 
ونحن يف جامعة امللك خالد نعد من اأكر الداعمن وامل�ساندين 
والتدري�ش  البحوث  ناحية  من  الإعيياقيية،  ذوي  من  لاإ�سخا�ش 
واخلدمات وال�سراكات مع اجلهات ذات العاقة.  ونحر�ش دائما 
�سواء يف املدينة احلالية وكلياتها املختلفة او يف املدينة اجلامعية 
من  لاأ�سخا�ش  الييو�ييسييول  خييدميية  تييكييون  ان  بالفرعاء  اجلييديييدة 
ذوي الإعاقة مي�سرة ومريحة ومتكاملة، وهذا هو احلد الأدنى 

املفر�ش ان توفره كل اجلهات لتي�سر خدمة الو�سول لهم.
الأق�سام  تعد من  وبراجمها  الربية اخلا�سة  اق�سام  اأن  كما 
امللك خالد،  وخا�سة يف جامعة  ال�سعودية،  اجلامعات  املتميزة يف 
حيث تقدم اجلامعة كافة اأنواع الدعم لهذا التخ�س�ش من ابتعاث 
وتوظيف وتعليم وار�ساد وخدمات وا�ست�سارات ملراكز الإحتياجات 
اجلامعة،  لييدى  توجه  هكذا  نذكر  وعندما  املجتمع.  يف  اخلا�سة 
فا يعني اأننا و�سلنا لدرجة الكمال، بل بالعك�ش نحن دائما نن�سد 
ان  �ساأنها  من  التي  الرامج  ودعييم  املخرجات  وحت�سن  التطوير 

تعزز مكانة ودور هذه الفئة الغالية لدينا.

جامعة الملك خالد
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اأكيييييد �ييسيياحييب اليي�ييسييمييو املييلييكييي الأميييير 
اأميير  بيين عبدالعزيز  بيين طييال  تركي 
ميينييطييقيية عيي�ييسيير عييلييى اأن اليي�ييسييبيياب هم 
اأمييية، ولذلك  كييل  اليييرثوة احلقيقية يف 
فاإن الركيز عليهم هو الأ�سا�ش يف اأي 

حراك تنموي واأي خطط طموحة.
 واأ�سار اإلى اأن التنمية ل تقت�سر على 
اأبها احل�سرية فح�سب،  اأو  الكبرة  املدن 
اأبها، وقال  اإن كل قرية يف ع�سر هي  بل 
لإ�سراتيجية  الرئي�ش  �ييسييمييوه:»الييهييدف 
والأر�ييش  الإن�سان  بناء  تطوير ع�سر هو 
امليي�ييسييتييمييد مييين روؤيييييية اململكة  والقييتيي�ييسيياد 
قييوة  ييي�ييسييكييلييون  اليي�ييسييبيياب  اأن  ومبيييا   ،٢٠٣٠
وطاقتهم  التنمية،  عجلة  لدفع  اإيجابية 
احليييييوييية متييثييل وقييييوداً ل�ييسييتييمييرار تطور 
املجتمعات التي يعي�سون فيها، فقد جاءت 

حضرها 600 مشارك ومشاركه
األمير تركي بن طالل يرعى ورشة المركز الشبابي 

بمركز طبب

ال�سبابية يف منطقة  املراكز  اإن�ساء  اأهمية 
ع�سر والتي مت اختيارها يف ١8 حمافظة 

ومركزاً بعناية تامة«.
جاء ذلك خال رعايته لور�سة عمل 
ملييركييز طييبييب مب�ساركة  اليي�ييسييبييابييي  املييركييز 
امليييركيييز اليي�ييسييبييابييي ملييدييينيية اأبييييهييييا، والييتييي 
يف  ممثلة  ع�سر  منطقة  اأمييانيية  نظمتها 
بلدية طبب الفرعية وامل�سهد احل�سري 

بق�سر الروافد يف ربيعة ورفيدة.
وليد  الييدكييتييور  اأمييين ع�سر  وقيييال 
�سابقة  ور�يييسييية   ١6 ُعييقييد  اأنييييه  احلييميييييدي 
�سارك  ع�سر  منطقة  يف  ال�سباب  ملييراكييز 
فيها اأكرث من ٤١ األف م�سارٍك وم�ساركة 
مييين جييميييييع فيييئيييات املييجييتييمييع بييامليينييطييقيية، 
طييرح  مييابيين  م�ساركاتهم  تيينييوعييت  حيييييث 
لتلبي  واملييقييرحييات  والأفييكييار  الت�ساميم 

مع  ين�سجم  احتياجاتهم ومبا  ييياءم  ما 
خيي�ييسييو�ييسييييية امليينييطييقيية، مييين خيييال ور�يييش 
العمل التي اأقيمت وامل�ساركة بال�ستبيان 

وغرها من حلقات العمل املختلفة.
وقّدم امل�سرف على م�سروع امل�سهد 
احل�سري املهند�ش خالد العمري نبذة 
عن خطة حت�سن امل�سهد احل�سري يف 
املهند�ش  ا�ستعر�ش  ثم  منطقة ع�سر، 
فييييي�ييسييل الييي�يييسيييهيييراين حميييييياور امليييراكيييز 
اأهم حماور  اأن من  ال�سبابية، مو�سحاً 
اإن�ساء  هييي  احليي�ييسييري  امل�سهد  حت�سن 
باملنطقة،  احل�سارية  ال�سبابية  املراكز 
اآراء  لطرح  عمل  ور�ييسيية   ١6 عقد  حيث 
من  امل�ستفيدين  ومييقييرحييات  واأفيييكيييار 
هذه املبادرة، حيث مت اخلروج بالعديد 

من العنا�سر الت�سميمية.

عقب ذلك بداأت ور�سة العمل حيث 
نيياقيي�ييش امليي�ييسيياركييون خييالييهييا اخلييدمييات 
يت�سمن  والييذي  املركز  �سيقدمها  التي 
التعليمية  اخلييدمييات  ت�سمل  حميياور   6
واليييتيييدرييييبييييييية واملييهيينييييية والييرفيييييهييييية 
اإلى جانب  املراأة وعامل الطفل،  وعامل 
عليه،  والإ�ييسييراف  املركز  اإدارة  مناق�سة 
بها منطقة  التي متتاز  الن�سبية  وامليز 
عييي�يييسييير وميييييييدى ميييييراعييييياة امليي�ييسييمييميين 
يف  امليييييز  لتلك  املعمارين  واملهند�سن 

ت�سميم املنتجات التنموية.
حيي�ييسيير اليييور�يييسييية اأكيييييرث مييين 6٠٠ 
م�ضارك من الطلبة وم�ضوؤويل الن�ضاط 
مركز  ميين  والفنانن  املييدار�ييش  وطلبة 
طبب اأبها، وعدد من امل�سوؤولن ورجال 

الأعمال واملهتمن.



أخبار الجامعة

نظمت اجلامعة ممثلة يف كلية الأعمال، 
التدري�ش  هيئة  لأع�ساء  مفتوًحا  لقاًء 
رئي�ش  معايل  مع  والطالبات  والطاب 
القويز  الأ�ستاذ حممد  املال  �سوق  هيئة 
�سمن زيارته للجامعة موؤخراً، بح�سور 
وكيل اجلامعة املكلف ووكيلها لاأعمال 
والقييتيي�ييسيياد املييعييريف الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور 
اجلامعة  ووكيل  احلديثي  عبداللطيف 
لييلييتييطييوييير واجليييييييودة اليييدكيييتيييور ميييرزن 
ال�سهراين وعدد من من�سوبي اجلامعة، 
يف املييييدرجييييات امليييركيييزيييية مبييقيير املييدييينيية 

اجلامعية باأبها.
الييييلييييقيييياء رحييييييب وكيييييل  بييييداييييية  ويف 
والوفد  الهيئة  برئي�ش  املكلف  اجلامعة 
املييرافييق لييه، اآميييًا اأن تكون هييذه الييزيييارة 
بوابة تعاون وت�سارك بن اجلهتن فيما 
يييخييدم اأهييدافييهييمييا امليي�ييسييركيية، مييو�ييسييًحييا 
الييتيينييمييييية  يف  اجلييييامييييعييييات  دور  اأهييييمييييييييية 
والإبييداع والتطوير ملا حتويه من مراكز 
وخمييييتييييرات وميييعييياهيييد بييحييثييييية، واليييتيييي 
اأ�ييسييبييحييت مييراكييز لإنييتيياج املييعييرفيية لعاج 
واإيجاد  وامل�سكات  الق�سايا  من  الكثر 
احلييلييول لييهييا، كييمييا قيييدم احلييديييثييي نبذة 
والأقيي�ييسييام  الأعيييميييال  كلية  عيين  تعريفية 
والتخ�س�سات التي تتبع لها، وا�ستعر�ش 

جانًبا من منجزات جامعة امللك خالد.
وقييييييدمييييييت ميييي�ييييسييييتيييي�ييييسييييارة ميييعيييايل 
الأ�ييسييتيياذة لما  املييال  �سوق  هيئة  رئي�ش 
الهيئة  تييعييريييفييييية عييين  نييبييذة  اليييعيييدالييية 
واخت�سا�ساتها، لفتة اإلى اأهمية اإدراك 
طاب الأعمال يف اجلامعات ال�سعودية 
موؤكدة  واخت�سا�ساته،  املال  �سوق  ملهام 
على اأن هناك فرقا بن هيئة �سوق املال 
وتداول يتمثل يف كون هيئة �سوق املال 
تييداول  يعد  بينما  تنظيمية  جهة  يعد 

جهة ت�سغيلية.
ومن اأبرز الإجنازات التي حققتها 
الهيئة اأو�سحت الأ�ستاذة لما اأن هيئة 

معالي رئيس هيئة سوق المال يلتقي أساتذة وطالب الجامعة 

الجامعة تعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الخدمة 
المدنية للتعريف بآليات ترقيات »مسار«

للم�ستثمر  املييجييال  فتحت  امليييال  �ييسييوق 
اليييي�ييييسييييعييييودي،  اليييي�ييييسييييوق  الأجييييينيييييبيييييي يف 
بالإ�سافة اإلى اإدراج ال�سناديق العقارية 
اإن�ساء  وكذلك  ال�سوق،  يف  ال�ستثمارية 
�ييسييوق »منييييو«، لفييتيية اإلييييى اأن ميين اأهييم 
وطرح  اإدراج  للهيئة  العاملية  املنجزات 

اأكر �سركة يف العامل »اأرامكو«.
بعد ذلك اأدار عميد كلية الأعمال 
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مفتوحا  لقاء  ظفرة  بن  فايز  الدكتور 
مع معايل رئي�ش الهيئة الأ�ستاذ حممد 
القويز الذي اأكد يف بداية اللقاء املفتوح 
يف  يتمثل  املالية  ال�سوق  هدف  اأن  على 
من  وذلييك  واقت�سادها  الييدوليية  خدمة 
خال جتميع كل الفر�ش ال�ستثمارية 
نظامية  ومنظومة  وا�سحة  اآلية  وفييق 
ا  اأي�سً وتتيحها  الأطيييييراف،  كييل  حتمي 

لكل الراغبن يف ال�ستثمار.
كما بن معايل الرئي�ش اأن الهيئة 
ييا امليي�ييسييدرييين ميين اأ�ييسييحيياب  تييخييدم اأييي�ييسً
امليي�ييسيياريييع والييفيير�ييش وذليييك ميين خييال 
لهم من خال  املالية  القدرات  تو�سيع 
لتمويل  املييثييال،  �سبيل  على  الكتتابات 
اأن  اإلييى  لفًتا  القت�سادية،  م�ساريعهم 
الهدف الرئي�ش من زيارة كلية الأعمال 

تو�سيع  يف  يتمثل  خالد  امللك  بجامعة 
دائرة الهتمام بال�سوق املالية.

 وتيييينيييياول اليييليييقييياء اإجييييابيييية مييعييايل 
الييييرئييييييييي�ييييش عييييلييييى عيييييييدد مييييين اأ�يييسيييئيييلييية 
وا�ستف�سارات احل�سور من طاب كلية 
والييتييي  اجلييامييعيية،  ومن�سوبي  الأعيييميييال 
متييحييورت حييول دور اجليييييل اليي�ييسيياب يف 
اليي�ييسييوق املييالييييية، بييالإ�ييسييافيية اإلييييى عييدد 

يتعلق  مييا  حييول  للطلبة  الن�سائح  ميين 
بييياميييتييياك خميييييزون ميييعيييريف وميييهييياري 
لييلييحيي�ييسييول عيييليييى وظييييائييييف مييهيينييييية يف 

ال�سوق املالية.
بييتييكييرمي جامعة  الييلييقيياء  واخييتييتييم 
املييلييك خييالييد مييعييايل الييرئييييي�ييش والييوفييد 
التذكارية  ال�ضور  والتقاط  له  املرافق 

بهذه املنا�سبة.

الب�سرية،  امليييوارد  عييمييادة  يف  ممثلة  اجلامعة  عقدت 
مبنطقة  املدنية  اخلييدميية  وزارة  فييرع  مييع  بالتعاون 
باآلية  التعريفي  "اللقاء  بعنوان  ور�سة عمل  ع�سر، 
١٤٤١هي"،  لعام  العام  ال�سلم  وظائف  �ساغلي  ترقية 
للمن�سة  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإطيياق  بعد  وذلييك 
الإلكرونية )م�سار(، وتعنى من�سة )م�سار( باإجراء 
الي ١٠  املرتبة  على  للرقية  املوؤهات  بن  املفا�سلة 

فما دون.
بالعمادة  الب�سرية  املييوارد  عمليات  مدير  واأو�سح 
الأ�ييسييتيياذ حمييمييد بيين �ييسييايييع اليينييهيياري مييقييدم الييور�ييسيية 
اإقامة  على  باجلامعة  الب�سرية  املييوارد  عمادة  حر�ش 
باملن�سة  وتعريفهم  من�سوبيها  لتثقيف  الور�سة  هذه 

وما تتيح لهم من خدمات.
الرقية  باب  �سرح  الور�سة  حميياور  تناولت  فيما 
من الائحة التنفيذية للموارد الب�سرية يف اخلدمة 
العام  لهذا  املعتمدة  الرقية  معاير  و�سرح  املدنية، 
العمل على  اآلية  اإلى �سرح  اإ�سافة  ١٤٤١هي باجلامعة، 

املن�سة الإلكرونية )م�سار(.
من�سوبي  ميين  عييدد  ح�سور  الييور�ييسيية  �سهدت  كما 
وميينيي�ييسييوبييات عيييميييادة امليييييييوارد الييبيي�ييسييرييية بيياجلييامييعيية، 
وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  بييالييرد  اأعمالها  واختتمت 
احل�سور، وتكرمي �سيوف اجلامعة ممثلي فرع وزارة 

اخلدمة املدنية مبنطقة ع�سر. 

انطالق مهرجان المسرح الجامعي في نسخته الخامسة

شذى عبد الرحمن 
شهد القحطاني  

ا�ست�سافت جامعة امللك عبدالعزيز بجده مهرجان امل�سرح 
اجلامعي يف ن�سخته  اخلام�سة مب�ساركة عدد من اجلامعات 
لييدول  التعاون   جمل�ش  بييدول  الييعييايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
اخلليج الييعييربييي، وذليييك خييال الييفييرة ميين الييثيياين وحتى 

ال�سابع من ال�سهر اليميادي اجلاري.
ل�سباب  م�سرحي  ثقايف  جتمع  املهرجان  ويعد 

جامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل يف دول جمل�ش 
الإبداعات الطابية  اإلى تقدمي  التعاون، ويهدف 
كل  مييرة  ويقام  امل�سرحي،  العمل  كافة جمييالت  يف 
فئات  خلم�ش  جوائز  خم�ش  ويقدم  �سنوات،  ثاث 

خمتلفة.
مب�سرحية  العام  هذا  خالد  امللك  جامعة  و�ساركت 
اإبييراهيييييم احلارثي  الأ�ييسييتيياذ  تاأليف  ميين  »جييييياع«  بعنوان 
واإخيييييراج الأ�ييسييتيياذ حمييمييد الييكييعييبييي، وتييبييلييغ ميييدة عر�ش 

امل�سرحية خم�سة واأربعون دقيقة.
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الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع مركز مراقبة 
السموم والكيمياء الطبية الشرعية بعسير

�ييسييهييد ميييعيييايل ميييديييير اجلييياميييعييية الأ�يييسيييتييياذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي ، توقيع 
اتفاقية تعاون بن اجلامعة ومركز مراقبة 
اليي�ييسييمييوم والييكيييييمييييياء الييطييبييييية اليي�ييسييرعييييية 
من  عييدد  بح�سور  وذليييك  ع�سر،  مبنطقة 
وكاء اجلامعة ومن�سوبيها، وذلك يف مقر 

الإدارة باملدينة اجلامعية باأبها.
هذه  توقيع  يف  اجلامعة  مثل  فيما 

التفاقية وكيل الدرا�سات العليا والبحث 
الييعييلييمييي الأ�ييييسييييتيييياذ اليييدكيييتيييور �ييسييعييد بيين 
مركز  مثل  بينما  العمري،  عبدالرحمن 
مييراقييبيية اليي�ييسييمييوم �ييسييعييادة مييدييير املييركييز 

الدكتور عبداهلل بن ظافر الأ�سمري.
وتيياأتييي هييذه التييفيياقييييية بيينيياًء على 
رغبة الطرفن يف اإقامة تعاون بينهما 
التعاون  على  حر�سهما  ميين  انييطيياًقييا 

الإيجابي ومن م�سوؤولياتهما امل�سركة 
جتاه جمتمع منطقة ع�سر.

خال  ميين  التييفيياقييييية  ت�سعى  كما 
بييينيييودهيييا اإلييييييى حتييقيييييق اليييتيييكييياميييل بيين 
الرامج  م�ستوى  من  للرفع  اجلهتن 
الإن�سان  تنمية  تخدم  التي  والأن�سطة 
وطيياب  عييام  ب�سكل  ع�سر  منطقة  يف 

• متديد تعين الدكتورة فوزية بنت علي الغري�ش بالعمل عميدة لكلية القت�ساد املنزيل.اجلامعة ب�سكل خا�ش.
• تكليف الدكتور اأحمد بن علي اآل مريع بالعمل عميًدا لكلية املجتمع مبحافظة خمي�ش م�سيط.
• تكليف الدكتور اأحمد بن ح�سن اآل عامر بالعمل عميًدا لكلية املجتمع مبحافظة حمايل ع�سر.

• تكليف الدكتور م�سفر بن اأحمد اآل عاطف عميًدا لكلية العلوم والآداب مبحافظة ظهران اجلنوب.
• تكليف الدكتور ح�سن بن اأحمد اآل طالع بالعمل عميًدا ملعهد البحوث والدرا�سات ال�ست�سارية باجلامعة.

• متديد تعين الدكتور عاي�ش بن عبداهلل �ساطي بالعمل وكيًا لكلية الطب لل�سوؤون الأكادميية.
• تكليف الدكتور خالد بن معي�ش اآل كا�سي بالعمل وكيًا لكلية ال�سريعة واأ�سول الدين.

• تكليف الدكتور ماجد بن عبداهلل ال�سبيح بالعمل وكيًا لل�سوؤون التعليمية والأكادميية بكلية الهند�سة.
الإداريييية  لل�سوؤون  الدين  واأ�ييسييول  ال�سريعة  لكلية  وكيًا  بالعمل  فقيهي  مو�سى  بن  علي  الدكتور  تكليف   •

والأكادميية.
• تكليف الدكتور اأحمد بن اإ�سماعيل اآل حيدر بالعمل وكيًا لعمادة الدرا�سات العليا للرامج والتطوير اإ�سافة اإلى عمله 

وكيا للعمادة.
• تكليف الدكتور حممد بن جابر الرياعي بالعمل وكيًا للتطوير واجلودة بكلية الأعمال.

• تكليف الدكتور عبدالرحمن بن ح�سن البارقي بالعمل وكيًا لعمادة �سوؤون الطاب للخدمات الطابية اإ�سافة اإلى عمله 
وكيا للعمادة.

• تكليف الدكتور حممد بن يحيى اأبو داهمة بالعمل وكيًا لعمادة البحث العلمي للدعم اخلارجي وال�سراكات 
البحثية.

املجمع  امل�سركة يف  العام للرامج  للمن�سق  الأكادميية  لل�سوؤون  بالعمل م�ساعًدا  الدكتور علي بن غيثان اخلثعمي  تكليف  متديد   •
الأكادميي باملحالة.

متديد تعين الدكتورة غيداء بنت علي العمري بالعمل رئي�سة لق�سم القت�ساد املنزيل بكلية العلوم والآداب   •
مبحايل ع�سر.

العلوم والآداب  العربية بكلية  اللغة  الق�سري بالعمل رئي�سة لق�سم  اإميان بنت حممد  متديد تكليف الدكتورة   •
بخمي�ش م�سيط.

• تكليف الأ�ستاذ الدكتور حممد بن علي احل�سون بالعمل م�ست�ساًرا ملدير اجلامعة.
• تكليف الدكتورة �سلمى بنت عبداهلل الغرابي بالعمل م�ست�سارة بوكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات.

• تكليف الدكتورة حليمة بنت عبداهلل الرافعي بالعمل م�ست�سارة بوكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات.
• تكليف املهند�ش م�سعل بن جابر اآل �سرمي بالعمل م�ست�ساًرا بوكالة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات.

• تكليف الدكتور عمر بن اإبراهيم بو�سعدة بالعمل م�ست�ساًرا لاإدارة العامة لاإعام والعاقات.
• تكليف الدكتور يحيى بن علي اآل مريع بالعمل م�ست�ساًرا ملركز الذكاء ال�سطناعي.

• تكليف الدكتور و�ساح بن حممد الأملعي بالعمل م�سرًفا على وحدة التوجيه والإر�ساد بعمادة �سوؤون الطاب.
الهند�سة  بكلية  ال�سناعية  الهند�سة  ق�سم  على  م�سرفة  بالعمل  القرين  عبداهلل  بنت  �سند�ش  الدكتورة  تكليف   •

ب�سطر الطالبات.
• تكليف الدكتور حممد بن يحيى اأبوداهمة بالعمل م�سرًفا على وحدة دعم مبادرات البحث والتطوير والدعم 

اخلارجي.
• تكليف الدكتور اأحمد بن مو�سى احلكمي بالعمل م�سرًفا على وحدة اخلايا اجلذعية بكلية الطب.

• تكليف الدكتور �سفر بن عبادي اآل �سليم بالعمل مديًرا ملركز بحوث اأمرا�ش املناطق احلارة بكلية الطب.
ا اجلميع على م�ساعفة اجلهود.  وقد هناأ معايل مدير اجلامعة املعينن واملكلفن، داعًيا لهم بالتوفيق، وحاثًّ

أصدر معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور 
فالح بن رجاء اهلل السلمي عددا من قرارات 

التعيين والتكليف، شملت:

200 متسابقة في ماراثون مجتمع فرع الجامعة 
بتهامة

�سطر  يف  ممثلة  بتهامة  اجلامعة  بفرع  املجتمع  كلية  نظمت 
الطالبات موؤخًرا فعالية املاراثون اخلا�ش بامل�سي حتت �سعار 
)نحو حياة �سحية اأف�سل(، وذلك بالتعاون مع قطاع حمايل 
بالتزامن مع م�سروع  نيوتر�سن«،  »دكتور  ال�سحي وموؤ�س�سة 
يف  خطوة   8٠٠٠ م�سي  يف  املتمثل   »٣٠ »اميي�ييش  ال�سحة  وزارة 

اليوم.
التغذية  تناولت  توعوية  اأركيييان  عييدة  الفعالية  و�سملت 
اإليييى قيا�ش �سغط  اإ�ييسييافيية  اليييدم،  واليي�ييسييحيية، وقيييييا�ييش �سغط 
اليي�ييسييكيير، وقيييييا�ييش الييبيي�ييسيير، هيييذا وقيييد بييلييغ عيييدد امليي�ييسيياركييات يف 
ماراثون امل�سي ٢٠٠ مت�سابقة من عمادة الكلية وع�سوات هيئة 

التدري�ش واملوظفات والطالبات.
نييداء  الييدكييتييورة  املجتمع  كلية  عميد  واأكدت م�ساعدة 
القي�سي حر�ش الكلية على اإقامة هذه الفعالية لن�سر الوعي 
ا يف تعزيز ال�سلوك  ال�سحي بن اأفراد املجتمع، ولت�ساهم اأي�سً

البدين  الن�ضاط  ثقافة  تاأ�ضيل  خ��ال  م��ن  وذل��ك  ال�ضحي، 
وتعزيزها بن جميع من�سوبي اجلامعة لفتة اإلى اإ�سهام ذلك 
لي�سمل  الأو�سع  الدائرة  اإلى  الر�سالة  اإي�سال  يف  كبر  ب�سكل 

ذلك جميع اأفراد املجتمع.
حمايل  بقطاع  ال�سحية  التوعية  قدمت م�سرفة  كما 
من  اأو�ييسييحييت  تييوعييوييية  حمييا�ييسييرة  الفعالية  خييال  ال�سحي 
العامة  ال�سحة  تعزيز  اإلييى  تهدف  الفعالية  هذه  اأن  خالها 
اململكة لتحقيق  البدين على م�ضتوى  الن�ضاط  وزيادة ثقافة 
اأهداف روؤية اململكة ٢٠٣٠ من خال زيادة عدد الأفراد الذين 

ميار�سون ريا�سة امل�سي من ١٧.٤% اإلى ٣5%.
يذكر اأن هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها يف الفرع، 
وقيييد انييطييلييقييت ميين مييبيينييى اإدارة الييكييلييييية يف اجلييهيية املييحيياذييية 
ا تقدمي  اأي�سً �سملت  وقييد  الكليات،  بيين  الييداخييلييي  للمم�سى 

جوائز قيمة للطالبات الفائزات يف م�سابقة ريا�سة امل�سي.

الجامعة  تنظم المؤتمر السعودي الدولي للتعليم 
الطبي »SIMEC2020« شعبان المقبل

ال�سعودية  واجلييمييعييييية  الييطييب  كلية  يف  ممثلة  اجلييامييعيية  ا�ستقبلت 
اأعمال  يف  للم�ساركة  بحثيًّا  ا  ملخ�سً  8٠ من  اأكييرث  الطبي،  للتعليم 
الذي   ،SIMEC2020 الطبي  للتعليم  الييدويل  ال�سعودي  املوؤمتر 
تنظمه اجلامعة خال الفرة من ١٤ – ١6 من �سهر �سعبان املقبل.
ويتميز املوؤمتر بانعقاده ب�سكل دوري، حيث تنظمه يف كل دورة 
انعقاد اإحدى كليات الطب باجلامعات ال�سعودية، ملناق�سة كل ما هو 

جديد يف التعليم الطبي وتطوره، واأبرز ما تو�سل اإليه يف العامل.
�سليمان  الييدكييتييور  الأ�ييسييتيياذ  الييطييب  كلية  واأو�ييسييح عميد 
الييعييديييد من  �سيناق�ش  املييوؤمتيير  هييذا  اأن  احلييمييّيييد  بيين حممد 
امل�ستجدات  وا�ستعرا�ش  الطبي،  بالتعليم  املتعلقة  املوا�سيع 
اإلى  بالإ�سافة  والييدويل،  املحلي  امل�ستوى  املجال على  يف هذا 
املتعددة،  وفروعه  الطبي  التعليم  تخ�س�ش  يف  الوعي  زيييادة 
والتعرف على الحتياجات الوطنية يف هذا اجلانب، لفًتا اإلى 
اأنه �سيتم تنظيم احتفالية مبنا�سبة مرور ٤٠ عاًما على اإن�ساء 
كليات  عمداء  جلنة  اجتماع  �سُيعقد  كما  اأبها  يف  الطب  كلية 

الطب يف اململكة ودول اخلليج العربي بالتزامن مع املوؤمتر.
واأبييييييان رئييييي�ييش الييلييجيينيية الييعييلييمييييية لييلييمييوؤمتيير رئييييي�ييش اجلمعية 
اأن  SSME الدكتور عبدالعزيز العمري  ال�سعودية للتعليم الطبي 
اجلمعية ال�سعودية للتعليم الطبي هي اجلمعية الوطنية الر�سمية 

اإن�ساوؤها  مت  والتي  اململكة،  يف  الطبي  التعليم  تطوير  عن  امل�سوؤولة 
ال�ييسييتييعييدادات  اأن  اإليييى  ميي�ييسييًرا  عييام ٢٠٠٢م،  املييلييك خييالييد  يف جامعة 
لييهييذا امليييوؤمتييير بييييداأت ميين �ييسييهيير مييار�ييش ٢٠١9م، وذلييييك ميين خييال 
ت�سكيل اللجنة العلمية التي ت�سم فريًقا من اخلراء من خمتلف 

اجلامعات يف اململكة.
املتحدثن  ميين  دعييييوة )١٠(  اأنييييه مت  الييعييمييري  اأو�يييسيييح  كييذلييك 
الدولين املتخ�س�سن يف التعليم الطبي من دول خمتلفة، مع عدد 
الرنامج  �سيرثون  والذين  املجال  هييذا  يف  الوطنين  اخلييراء  من 
البحثية  الأوراق  ميين  عيييدد  ميين خيييال  وذليييك  لييلييمييوؤمتيير،  الييعييلييمييي 
وجل�سات النقا�ش واملحا�سرات املميزة، كما اأ�سار اإلى اأنه مت الرتيب 
التعليم  موا�سيع  من  العديد  اإلييى  �ستتطرق  عمل  ور�سة   ١5 لعقد 
الطبي، من اأبرزها اإعداد املناهج يف كليات الطب، والبحث العلمي يف 
التعليم الطبي، بالإ�سافة اإلى التقومي والختبارات، وطرق التعلم 

والتعليم والإر�ساد الأكادميي وغرها.
اأن اجلمعية ال�سعودية للتعليم الطبي تعتزم العراف  يذكر 
بامل�ساهمة املثالية يف جمال التعليم الطبي، وذلك من خال تقدمي 
العرو�ش  واأف�سل  ال�سفوية،  التقدميية  العرو�ش  لأف�سل  جوائز 
والطالبات،  الييطيياب  ملخ�سات  واأفيي�ييسييل  للمل�سقات،  التقدميية 

وجوائز لتطوير م�سادر التعلم.



أخبار الجامعة

نفذت عمادة �سوؤون الطاب باجلامعة خال الف�سل 
الييدرا�ييسييي الأول ميين الييعييام اجلييامييعييي ١٤٤١هييييي، اأكييرث 
وكالة  خييال  وذلييك من  وبرناجًما،  فعالية   ٢٧٠ من 

العمادة لاأن�سطة الثقافية والجتماعية.
و�سملت هذه الرامج عدًدا من الفعاليات الكرى 
العام  بييداييية  يف  امل�ستجدين  الييطيياب  ا�ستقبال  منها 
89، وكذلك  الي  الوطني  باليوم  اجلامعي، والحتفال 
الوكالة  اأ�سرفت  كذلك  ال�ساد�ش،  الثقايف  الأوملييبييييياد 
الطابية،  الأنييدييية  ميين  مقدًما  بييرنيياجًمييا   ٢٧٣ على 
ا، و٢٠ من اأندية الكليات. واملتمثلة يف ١5 نادًيا مركزيًّ

ميين جييهييتييه �ييسييكيير وكيييييل عييمييادة �يييسيييوؤون الييطيياب 

يحيى  الييدكييتييور  والجييتييميياعييييية  الثقافية  لاأن�سطة 
فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  قناعي معايل مدير 
للرامج  وحتييفيييييزه  وت�سجيعه  دعييمييه  عييلييى  ال�سلمي 
الأول،  الييدرا�ييسييي  الف�سل  خييال  املقامة  والأنيي�ييسييطيية 
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  ل�سعادة  ا  اأي�سً �سكره  مقدًما 
بن  �سعد  الييدكييتييور  الأ�ييسييتيياذ  والأكييادميييييية  التعليمية 
اآل  عبداهلل  الدكتور  الطاب  �سوؤون  وعميد  دعجم، 
ع�سيد على دعمهم ومتابعتهم وحر�سهم على اإقامة 
ت�سب  متنوعة  وجمتمعية  ثقافية  وفعاليات  برامج 
تطوير  اإلييى  وتييهييدف  والطالبات  الييطيياب  خدمة  يف 

قدراتهم ومهاراتهم.

من  أكثر  تنفذ  بالجامعة  الطالب  شؤون 
270 برنامجا وفعالية ثقافية ومجتمعية 

خالل الفصل األول

60 طالبا  الجامعة تكمل إجراءات قبول 
وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية

شطر الطالبات بالجامعة يحتفل بانضمام 
دفعة من الطالبات الصم

الجامعة  وآداب  علوم  طالبات  شطر 
بمحايل يحتفل باليوم العالمي للتعليم
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والت�سجيل  القبول   اأعلنت اجلامعة ممثلة يف عمادة 
عن قبول طاب وطالبات من ذوي الإعاقة ال�سمعية 

للف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي ١٤٤١.
عبد  الدكتور  والت�سجيل  القبول  عميد  واأو�سح 
اأهييمييييية بالغة  تيييويل  اأن اجلييامييعيية  اليييقيييرين  املييحيي�ييسيين 
ال�سمعية،  الإعيياقيية  يف خييدميية طيياب وطييالييبييات ذوي 
اإجييراءات عمليات القبول  ا�ستكمال  وذلك من خال 
باجلامعة وفتح �سعب خا�سة لهم وتوفر مرجمن 

ومييرجييمييات بييلييغيية الإ�يييسيييارة بييالييتييعيياون مييع �ييسيينييدوق 
الإعيياقيية  بييذوي  اخلييدمييات اخلا�سة  الطالب ووحيييدة 
على  العلمية  املييادة  لإي�سال  الطاب  �ييسييوؤون  بعمادة 

الوجه الأكمل.
لتوفر  ت�سعى  اجلامعة  اأن  اإلييى  الييقييرين  واأ�ييسييار 
جييميييييع الإميييكيييانيييات الييييازميييية لييتييوفيير اليييدعيييم لهم 
ملوا�سلتهم الدرا�سة ولتمكينهم من القيام بدور فعال 

يف املجتمع ويف بناء الوطن.

احتفلت اجلامعة ممثلة بكلية جمتمع خمي�ش م�سيط 
�سطر الييطييالييبييات، ومييركييز الأ�ييسييخييا�ييش ذوي الإعيياقيية 
ب�سطر الطالبات بان�سمام دفعة من الطالبات ال�سم 
البالغ عددهن ٣5 طالبة، وذلك مب�سرح كلية جمتمع 

خمي�ش م�سيط.
الدكتورة  املجتمع  كلية  عميد  م�ساعدة  ورحبت 
اأمييييل اآل ميي�ييسيييييط بييالييطييالييبييات، وحييثييتييهيين عييلييى اجلييد 
عن  امليي�ييسييوؤولت  باملوظفات  عرفتهن  كما  والجييتييهيياد، 
وكذلك  واملمر�سات،  الأكييادميييي  والإر�ييسيياد  الأن�سطة 

التنظيمات التي يجب اتباعها للطالبة اجلامعية.
مفتوحة  املييكيياتييب  جميع  اأن  م�سيط  اآل  واأكييييدت 
اأي  ميين  م�سكلة  واجهتهن  حييال  يف  ال�سم  للطالبات 
نوع، وك�سفت اأن الكلية وجهت باأن تكون لهن الأولوية 
املييوا�ييسييات،  املييكييتييبيية،  مييثييل  الكلية  مييرافييق  جميع  يف 

الكافتريا، ومعامل احلا�سب الآيل.
على  امل�سرف  م�ساعدة  األييقييت  الحييتييفييال  و�سمن 
الطالبات  ب�سطر  الإعييياقييية  ذوي  الأ�ييسييخييا�ييش  مييركييز 
�سرين  الييدكييتييورة  الييطيياب(  �ييسييوؤون  لعمادة  )التابع 
على  ال�سم  الييطييالييبييات  هيينيياأت  حيث  كلمتها  الييبييكييري 
على  خالد، وحثتهن  امليييليييك  جلييامييعيية  النييي�يييسيييميييام 
الييتيي�ييسييجيييييل يف امليييركيييز حييتييى يييتييمييكييَن مييين ال�ييسييتييفييادة 
ميين خييدمييات املييركييز والييتييي ت�سمل الييدعييم الإر�ييسييادي 
دمج  وت�سهيل  للطالبات،  والأكيييادمييييي  والتوجيهي 
الييطييالييبييات ذوي الإعييياقيييات مييع الييطييالييبييات الأخييريييات 
يف  اإ�ييسييراكييهيين  يف  ي�ساعد  كما  اجلييامييعييي،  املجتمع  يف 
املنا�سبات اجلامعية املختلفة، ومتابعة اأي اإ�سكالت يف 
القبول والت�سجيل واجلداول، موؤكدة ا�ستعداد املركز 

لتقدمي كامل الدعم لهذه الفئة الغالية.

يف  اجلييامييعيية  بييفييرع  والآداب  الييعييلييوم  كلية  نظمت 
العاملي  اليوم  مييوؤخييًرا، حفل  حمافظة حمايل ع�سر 
احلا�سب  علوم  ق�سمي  بن  بالتعاون  وذلييك  للتعليم، 
ونظم املعلومات ب�سطر الطالبات، مع وكالة اجلامعة 
الكلية  عميد  م�ساعدة  بح�سور  الطالبات،  ل�سوؤون 
الدكتورة رحمة اآل اأحمد، وعدد من من�سوبات الفرع، 

وطالبات التعليم العام يف تهامة.
باخلدمات  احل�سور  تعريف  احلفل  خييال  ومت 
وكذلك  لطابها،  اجلامعة  تقدمها  التي  التعليمية 
اخلدمات املجتمعية التي توليها اجلامعة اهتمامها، 

كييمييا مت تييقييدمي عيير�ييش مييرئييي تييينييياول اأبيييييرز مييامييح 
جمييالت  يف  اجلامعة  ت�سهده  الييذي  التقني  التطور 

التعلم الإلكروين.
تعريفية  بييجييوليية  احليييفيييل  فييعيياليييييات  واخييتييتييمييت 
لييلييحيي�ييسييور واليييييييييزوار مبييييرافييييق الييييفييييرع، واخلييييدمييييات 
اليييتيييي تيييوفيييرهيييا اجلييياميييعييية فيييييييه، كيييميييا مت الييتييعييريييف 
بييعييمييادة التعلم الإليييكيييروين، ونييظييام الييبيياك بيييورد، 
ومن�سة kkux والدورات التي تقدمها، كما �سملت 
اآليييييات  و�ييسييرح  الكليات  زييييارة معامل  ييا  اأييي�ييسً اجلييوليية 
العمل فيها، اإ�سافة اإلى زيارة عدد من اأق�سام الكلية.

 »Nxplorer« هندسة الجامعة تنهي تدريب 57 طالبا ببرنامج
العالمي بالتعاون مع »شل«

الجامعة تطلق فعاليات ملتقى األنشطة الطالبية 
للطالبات في نسخته الثانية 

خطة إخالء بكلية العلوم واآلداب للبنات بمحافظة أحد رفيدة

الهند�سة   بكلية  التدريب  وحييدة  يف  ممثلة  اجلامعة  اختتمت 
اأعمال برنامج Nxplorer العاملي، الذي قدمته لطلبة اأق�سام 
الكلية املختلفة، بالتعاون مع �سركة »�سل« ملدة ٣ اأيام بالقاعة 

التدريبية باملدرجات املركزية يف املدينة اجلامعية باأبها.
واأو�سح عميد كلية الهند�سة الدكتور حممد اآل �سفر 
املتدربن  اإك�ساب  هييو  التدريبي  الرنامج  ميين  الييهييدف  اأن 
ابتكار  يف  الإبييداعييي  التفكر  اآليييييات  ا�ستخدام  على  الييقييدرة 
حلول فعالة ميكن تطبيقها مل�ساكل حملية متعلقة بالبيئة 
بن  الييرابييط  حتديد  على  والركيز  الطاقة،  اأو  الييغييذاء  اأو 
تطوير  اإلييى  اإ�سافة  الوعي،  وبناء  والطاقة،  واملياه  الغذاء 
امل�سكات  حييل  ومييهييارات  التفكر  اأدوات  وتييقييدمي  املييعييرفيية، 
املييعييقييدة ليييقيييادة امليي�ييسييتييقييبييل، لفيييًتيييا اإليييييى اأن عييييدد الييطيياب 

امل�ستفيدين من الرنامج بلغ 5٧ طالًبا.

فريٍد  مزيٍج  ا�ستخدام  على  الرنامج  يعتمد  فيما 
يتناول  والييذي  املنهجي  التفكر  �سملت،  مناهج   ٣ من 
اإطار عمل لروؤية ال�سورة الأكر، بدًل من روؤية الأجزاء 
املنعزلة، اإ�سافة اإلى تخطيط ال�سيناريو املتمثل يف طرح 
اأ�سئلة )ميياذا / لو( ل�ستك�ساف وجهات نظر بديلة عن 
امل�ستقبل واإيجاد ق�س�ش معقولة حولها، وكذلك نظرية 
كيف  تتخيل  للتفكر  مبنهجية  تتميز  الييتييي  التغير 

وملاذا من املتوقع حدوث تغير معن.
بيييرنييياميييج واحيييد  اأن دمييييج هييييذه اليييطيييرق يف  ييييذكييير 
التعقيدات  يف  للنظر  اإيجاد طريقة جديدة  اإلييى  يييوؤدي 
لل�سباب  يظهر  كما  املجتمع،  يف  املييوجييودة  والتحديات 
كيفية الييتييعييامييل مييع الييتييحييديييات املييعييقييدة الييتييي تييواجييه 

املجتمع احلالية وامل�ستقبلية.

الدكتورة  الأ�ييسييتيياذة  الطالبات  ل�سوؤون  اجلامعة  وكيلة  رعييت 
خلود اأبوملحة فعاليات ملتقى الأن�سطة الطابية للطالبات 
ال�سهر  ميين  الييييي٢9  حييتييى  ي�ستمر  والييييذي  الييثييانييييية،  ن�سخته  يف 
الأكييادميييي  باملجمع  الييعييلييوم  ميي�ييسييرح كلية  اجليييياري، وذليييك يف 

للطالبات بطريق امللك عبد اهلل. 
الييطييالييبييات الفعالية،  ليي�ييسييوؤون  وافييتييتييحييت وكيييييليية اجلييامييعيية 
منوهة باأهميتها يف ت�سجيع الطالبات على تبني التفكر باأنواعه، 
ومتكن الطالبات املوهوبات يف خمتلف املجالت، وتعزيز القيم 

وحتمل امل�سوؤولية، واإك�سابهن املهارات احلياتية.
اأبو ملحة �سكرها ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ  ورفعت 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، الذي يويل هذه الفعاليات 
لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  �سكرت  كما  والهييتييمييام،  الرعاية  كل 
التعليمية والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن دعجم وعميد 
ووكيلة  ع�سيد،  اآل  اهلل  عبد  الدكتور  الطاب  �ييسييوؤون  عمادة 
فاطمة  الييدكييتييورة  الييطيياب  �ييسييوؤون  لعمادة  الطالبات  �ييسييوؤون 
الطابية  الأنيي�ييسييطيية  ملتقى  يف  امليي�ييسيياركييات  وجييميييييع  �ييسييعييبييان، 
لهتمامهم ودعمهم املتوا�سل يف ت�سجيع وحتفيز الطالبات.   
اأو�سحت وكيلة �سوؤون الطالبات لعمادة �سوؤون  من جهتها 
الطاب الدكتورة فاطمة �سعبان اأن هذا امللتقى ياأتي امتداًدا ملا 

�سوهد من جناح للملتقى يف ن�سخته الأولى العام املا�سي، م�سرة 
يف  لاأن�سطة  نوعية  نقلة  الفعاليات يعد  من  النوع  هذا  اأن  اإلييى 
�سطر الطالبات مما ي�سهم يف دعم العملية الأكادميية، وحتقيق 

خمرجات تخدم �سوق العمل وفق توجهات اجلامعة.  
واأ�سارت اإلى اأن هذا امللتقى يهدف لت�سجيع ودعم الطالبات 
املوهوبات يف خمتلف املجالت من عر�ش اإبداعاتهن، اإ�سافة اإلى 
من  احلياتية  املهارات  واإك�ساب  امل�سوؤولية،  وحتمل  القيم  تعزيز 
التفكر  اأنيييواع  عيين  تعر  التي  ال�ستة  الأليييوان  مغامرات  خييال 
العاطفي(،  الإيجابي،  املنظم،  الإبييداعييي،  الناقد،  )املو�سوعي، 
اإ�ييسييافيية  وذليييك ا�ييسييتيينيياًدا لنظرية الييقييبييعييات اليي�ييسييت يف الييتييفييكيير، 
�سعوب  بع�ش  ثقافة  متثل  التي  الفلكورية  العرو�ش  لفعاليات 
والتعاي�ش  ال�سام  مييعيياين  ميين  طياتها  يف  حتمله  ومييا  الييعييامل، 
وقبول الآخر، وكذلك عر�ش الأزياء الذي قامت عليه جمموعة 
من الطالبات املوهوبات يف ت�سميم الأزياء وتن�سيقها يف عرو�ش 
تنوعت لتنا�سب خمتلف املنا�سبات بهوية ع�سرية حتاكي الواقع، 
وحييزميية )الييلييييياقييات اليي�ييسييت( الييتييي تنفذ مييع نخبة ميين اأ�ييسيياتييذة 
املهارات  واللقاءات  لإك�ساب  الور�ش  اإلييى  وبالإ�سافة  اجلامعة، 
والييفييكييرييية،  الييروحييييية،  اجليييوانيييب  املختلفة  لت�سمل  احلييييياتييييية 

والنف�سية، والجتماعية، وال�سحية، واملالية.

اخيياء  خييطيية  املهنية  واليي�ييسييحيية  اليي�ييسيياميية  اإدارة  نييفييذت 
الآيل  احلا�سب  معامل  اأحييد  يف  حريق  لن�سوب  فر�سية 
رفيدة  اأحيييد  مبحافظة  للبنات  والآداب  الييعييلييوم  بكلية 

وذلك يوم الأحد املوافق ١5 / 6 /١٤٤١هي.
وا�ييسييتييغييرق تنفيذ خييطيية الإخييييياء قييرابيية الييثيياث 
دقائق منذ انطاق جر�ش اإنذار احلريق اإلى خروج اآخر 
طالبة من مباين الكلية، ومت اإخاء مباين الكلية من 

اأكرث من 8٠٠ من من�سوبات وطالبات الكلية.
وان�سيابية ودون  هييدوء  الإخيياء بكل  ومتييت خطة 
تييدافييع اأو اإ�ييسييابييات حيييييث مت ابيييياغ الييطييالييبييات يف يييوم 
تنفيذ اخلطة باأهداف خطة الإخاء واأهميتها وكيفية 

الت�سرف عند �سماع جر�ش انذار احلريق وذلك باإيقاف 
والنتقال الى مناطق التجمع الآمنة عر  العمل فوراً 

خمارج الطوارئ. 
على  املهنية  واليي�ييسييحيية  اليي�ييسيياميية  اإدارة  وحتيير�ييش 
تيينييفيييييذ خييطييط اإخييييياء وفيير�ييسيييييات يف جييميييييع الييكييليييييات 
ال�سامة ورفع م�ستوى  والإدارات وذلك لتعزيز ثقافة 
الييطييوارئ وذلك  التعامل مع حييالت  واإجيييراءات  الوعي 
حماية  �سبيل  يف  الآمييين  والييتيي�ييسييرف  الأمييثييل  بالتعامل 
الإيييجييابيييييات  ت�سجيل  اإليييى  اإ�ييسييافيية  واملييمييتييلييكييات  الأرواح 
والعمل على تطويرها والعمل على تايف ال�سلبيات يف 

اخلطط امل�ستقبلية.



رياضة
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تنظم عمادة �سوؤون الطاب باجلامعة 
لاأن�سطة  الييعييمييادة  وكيياليية  يف  ممييثييليية 
للف�سل  ال�ساد�ش  الأوملبياد  الريا�سية، 
اليييدرا�يييسيييي اليييثييياين لييلييعييام ١٤٤١هييييييييي، ، 
يف املييلييعييب اجلييامييعييي مبييقيير اجلييامييعيية 

الرئي�ش )قريقر(.
واأو�يييسيييح وكيييييل عيييميييادة �ييسييوؤون 
الييييطيييياب ليياأنيي�ييسييطيية الييريييا�ييسييييية 
ع�سري  اإبييراهيييييم  خليل  الييدكييتييور 
من  الييي٧  حتى  ي�ستمر  الأوملبياد  اأن 

رجب القادم، ويت�سمن خم�ش األعاب 
بطولة  هي  الدرا�سي،  الف�سل  لهذا 
كييييرة الييييقييييدم، وبيييطيييولييية اليي�ييسييبيياحيية، 
وبطولة كرة الطاولة، وبطولة كرة 
الإعاقة،  ذوي  لاأ�سخا�ش  الطاولة 

لاأ�سخا�ش  القوى  األعاب  وبطولة 
ذوي الإعاقة.

الأوملييبييييياد  هيييذا  تنظيم  اأن  واأكييييد 
الريا�سية  احلركة  تعزيز  اإلييى  يهدف 
يف اجلييامييعيية مبيييا يييتييوافييق ميييع روؤييييية 

اليي�ييسييعييودييية ٢٠٣٠،  الييعييربييييية  املييمييلييكيية 
على  وا�ييسييح  ب�سكل  �ستنعك�ش  والييتييي 
املييجييتييمييع كيييكيييل، بييييزيييييادة املييمييار�ييسيين 
لييلييريييا�ييسيية بييكييافيية اأ�ييسييكييالييهييا، كييمييا اأن 
اليينييواة  يعد  الريا�سي  الأوملييبييييياد  هييذا 

احلقيقية لتزويد منتخبات اجلامعة 
يناف�سون  مميزين  باعبن  املختلفة 
اليييرييييا�يييسيييي  بيييييطيييييولت الحتيييييييييياد  يف 
للجامعات، والذي ي�سكل بدوره رافًدا 

رئي�ًسا ملنتخبات اململكة الريا�سية.
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وتعلم  الصينية  اللغة  عن  العلوم  بكلية  دورات  ثالث 
الرياضيات بالتقنية وإدارة الذات

منال القرني
أقامت وحدة خدمة اجملتمع بكلية العلوم في شطر الطالبات 
الطالبات  استهدفت  والتي  العمل  وورش  الدورات  من  عدد 

واملوظفات واإلداريات ومحضرات اخملتبر.
اللغة  »أساسيات  بعنوان   األولى  العمل  ورشة   وجاءت 
واستفادت  الراقدي،  األستاذة فدوى  املدربة  الصينية« قدمتها 
منها 82 مستفيدة،  وتناولت خاللها عدة محاور حيث تطرقت 
إلى  إمكانية تعلم اللغة الصينية ال سيما بعد اعتمادها في 

مناهج التعليم في اململكة.
الساكنة  واحلروف  النطق  وطرق  التعلم  أساسيات   كما عرضت 
واملتحركة وطريقة رسم احلروف واألرقام نطقا وكتابة، وعرضت جملة 
من الكلمات األساسية املرتبطة بالتحية والسالم، وعدد من الكلمات 

األساسية في احلوار اليومي.
ممثلة  اجلامعة  بني  اجملتمعية  الشراكة  تفعيل  إطار  وفي 
في كلية العلوم وبني إدارة التعليم مبنطقة عسير، وإميانا بدور 
الرياضيات  قسم  مشرفة  قدمت  اجملتمع  خدمة  في  الكلية 
التقنية  "استخدام  بعنوان  دورة  الدرميي  عائشة  الدكتورة 
لتعليم وتعلم الرياضيات من خالل برنامج اجليوجبرا" استمرت 
على مدى يومني بحضور 39 مستفيدة  وذلك في مركز التطوير 
املهني بإدارة التعليم بخميس مشيط، وتأتي الدورة متاشيا مع 

رؤية اململكة 2030 في التحول الرقمي.
الذات  إلدارة  إرادية  )جلسات  بعنوان  دورة  أقيمت   كما 
التوجيه  وحدة  على  املشرف  مساعدة  قدمتها  واالنفعاالت( 
واإلرشاد باجلامعة الدكتورة خديجة آل معدي، وتناولت خاللها 
واالنفعاالت،  الذات  على  التعرف  وهي  أساسية  محاور  ثالثة 
وكيفية إدارة الذات وضبط االنفعاالت، وتطوير الذات والتعبير 
عن االنفعاالت، وجتاوز عدد احلاضرات للدورة 50 متدربة من عدد 

من الكليات.
  

حملة  للتوعية بأمراض الجهاز الهضمي
 زينة القحطاني

وكالة  مع  بالتعاون  الطب  بكلية  للطالبات  الطب  نادي   أقام 
واإلبداع  الطب  ونادي  الطالبات  لشؤون  الطالب  شؤون  عمادة 
وذلك  ومضاعفاتها  الهضمي  اجلهاز  بأمراض  للتوعية  حملة 
كلية  من  ومتطوعات  متطوعني  مبشاركة  العالية،  باملدينة 

الطب، وبحضور 500 زائر.
الطب  كلية  عميد  مساعدة  بحضور  احلملة   وافتتحت 
رائد  وبحضور  الشهري،  سارة  الدكتورة  الطالبات  لشؤون 
األنشطة الطالبية بكلية الطب باجلامعة الدكتور وضاح األملعي، 

ورئيس نادي الطب واإلبداع ورئيسة نادي الطب للطالبات.

الهضمي،  اجلهاز  بأمراض  التوعية  إلى  احلملة   وهدفت 
وأسبابها و مضاعفاتها،  وطرق الوقاية منها.

 
ندوة بعنوان »صفات حامل القرآن« بعلوم وآداب محايل

 كريمة سالم
نظمت وحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم واآلداب مبحايل بالتعاون 
القرآن(   حامل  )صفات  بعنوان  ندوة  اإلسالمية  الدراسات  مع قسم 

قدمتها عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتورة هويدة ياسني.
وتناولت الندوة صفات حامل القرآن واستعراض لنماذج من أقوال 
تطرقت  كما  اليومية،  اإلنسان  حياة  في  القرآن  أهمية  عن  السلف 
ربيع لقلبه موضحة  القرآن  إلى صفات من جعل من  الندوة  مقدمة 
أنه يتصف بعدة صفات ومنها حرصه على قيام الليل والصمت وعدم 

اللغو بالباطل وأنه ال يجادل إال باحلق.
اهلل  رضي  والسلف  الصحابة  صفات  إلى  تطرقت   كما 
عنهم،  وكيفية االقتداء بهم، واختتمت الندوة بنصح الطالبات 

باالهتمام بالقرآن، وتخصيص ورد يومي.
 

تفعيل اليوم العالمي للتعلم بعلوم وآداب محايل
مناسبة   الطالبات  شطر  مبحايل  واآلداب  العلوم  كلية  فعلت 
اليوم العاملي للتعلم بتنظيم من  قسمي علوم احلاسب ونظم 
املعلومات بالتعاون مع وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات، بحضور 
الكلية  ومنسوبات  أحمد،  آل  رحمة  الدكتورة  العميد  مساعدة 

ومشرفات وطالبات الثانوية العامة مبدرسة القريحاء ببارق.
مرئي  وعرض  باحلاضرات،  ترحيبية  كلمة  احلفل   وتناول 
التعليم  أساليب  عن  وفيلم  وأهدافه،  التعليم  منظومة  عن 
احلديثة كالتعلم اإللكتروني، وفقرة قدمت من خاللها مقارنة 

بني التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني.
املنصات  أهم  عن  فقرة  أحمد  أثير  الطالبة   وقدمت 
اإللكترونية للتعلم، كما  سلطت الضوء على جهود جامعة 
امللك خالد في هذا الشأن، وقامت رئيسة قسم علوم احلاسب 
معامل  إلى  الضيفات  باصطحاب  الراجحي  مرام  الدكتورة 
التعليم  إدارة  مسؤولتي  قدمت  كما  اإللكتروني،  التعلم 
اإللكتروني األستاذة صفاء واألستاذة حفصة شرح مفصل عن 

.kkux عمادة التعلم اإللكتروني ونظام البالك بورك ومنصة
أقسام  لزيارة  الضيفات   النشاط  رائدة   واصطحبت 
الكلية، حيث زرن قسم اللغة اإلجنليزية وكان في استقبالهن 

مشرفة القسم الدكتورة نورة بانافع.
مقررات  عن  توضيحي  شرح  مصطفى  منى  الدكتورة  وقدمت 
القسم ومعامل قسم اللغة اإلجنليزية بالكلية، كما عرضت الدكتورة 
قسم  زرن  كما  خالد،  امللك  جامعة  عن  تعريفي  فيديو  سالم  كرمية 
االقتصاد  وزرن قسم  أمل عقل،  الدكتورة  واستقبلتهن  األعمال  إدارة 
املنزلي وقامت كال من الدكتورة غيداء العمري، والدكتورة ملياء مالسي 

بالتعريف بالقسم، واستقبلت الدكتورة رحمة األحمري الضيفات في 
قسم الدراسات اإلسالمية.

 
ثالث دورات تستهدف طالبات كلية أحد رفيدة

نادية الخثعمي
أقامت وحدة البحث العلمي والتدريب بكلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة ثالث 
دورات تدريبية استهدفت الطالبات، جاءت األولى بعنوان »األمن السيبراني« 

قدمتها الطالبة صباح عبد اهلل آل غراب وذلك بورشة العمل بالكلية.
وهدفت  إلى  تثقيف املستفيدات بأهمية األمن السيبراني  
وإيضاح  األخطاء،  في  الوقوع  لتجنب  املستخدمني  وتوعية 
الدورة  وتناولت  املعلومات،   وأمن  السيبراني   األمن  بني  الفرق 
عدة محاور وهي  تعريف األمن السيبراني والهدف منه والنشأة 

القانونية له، واجلرائم السيبرانية.
تعلم  واستراتيجيات  )أساسيات  الثانية بعنوان  الدورة  وجاءت 
وهدفت  محي،  مشبب  روان  األستاذة  قدمتها  اإلجنليزية(  اللغة 
ومستوى  اإلجنليزية،  اللغة  تعلم  قبل  معرفته  يجب  ما  إيضاح  إلى 
وإيضاح  لتعلمها،  القلق  وهبوط مستوى  لتعلمها  العالي  الدافعية 
أهم التوجهات اإليجابية لتعلمها، وحتديد هدف صريح وواضح لكل 
متعلم لتعلمها، ووضع خطة لتطوير أساسيات تعلم كل مهارة في 

اللغة اإلجنليزية للمستويات اخملتلفة.
وتناولت الدورة عدة محاور، ومنها أهمية اللغة اإلجنليزية، 
في  الناجحة  والتجارب  تعلمها،  قبل  معرفته  يجب  وما 
التعلم الذاتي، والطرق غير الفعالة التي يقع فيها املتعلمني، 
واستراتيجيات وضع خطة لكل مهارة ومستوى لتعلم اللغة، 

ومواقع ومصادر التعلم الذاتي.
 فيما جاءت الدورة الثالثة بعنوان "تعزيز مهارات الدراسة"، 
عدة  الدورة  وتناولت  أحمد،  شاميم  مشك  األستاذة  قدمتها 
وأهميتها  الدراسة،  مهارات  وصف  إلى  تطرقت  حيث  محاور 

للطالب ومتطلباتها، وتقنيات الدراسة الذكية.

توعية طالبات كلية األعمال بمرض كورونا
عبير القحطاني

 أقام نادي املال واألعمال بكلية األعمال بالتعاون مع وكالة عمادة شؤون 
الطالب لشؤون الطالبات فعالية توعوية عن مرض كورونا حتت إشراف 
رائدة النادي الدكتورة فاطمة مهدي وبحضور عدد كبير من الطالبات، 

ومت تعريف احلاضرات خاللها باملرض وأعراضه وكيفية الوقاية منه.
 

دورة عن فن اإللقاء بكلية األعمال
عمادة  وكالة  مع  بالتعاون  األعمال  بكلية  واألعمال  املال  نادي  أقام 
بالتعاون مع وحدة املوهبة واإلبداع   شؤون الطالب لشؤون الطالبات 
الشخصيات  مع  والتعامل  والتأثير  األلقاء  "فن  بعنوان  تدريبية  دورة 

الصعبة" قدمتها عضو هيئة التدريس الدكتورة فاطمة مهدي.



أخبار الجامعة

محاضرة عن  القوة الناعمة في ظل اإلعالم 
الرقمي  بفرع الجامعة بتهامة

بالجامعة  المهنية  والصحة  السالمة  إدارة 
تنظم فرضية تسرب مادة كيميائية بالتعاون 

مع عدد من الجهات

�سمن  باجلامعة،  الفكرية  التوعية  وحييدة  نظمت 
ليييقييياءات بييرنييامييج �ييسيينيياعيية اليييوعيييي مبيي�ييسييرح كلية 
حتت  حما�سرة  ع�سر،  مبحايل  والآداب  العلوم 
الناعمة يف ظييل الإعيييام الرقمي«  »الييقييوة  عيينييوان 
لع�سو جمل�ش ال�سورى ال�سعودي واخلبر الأمني 
اللقاء  ،و�سهد  ال�سهري  عبداهلل  بن  فايز  الدكتور 
قايد،  اآل  ابراهيم  الدكتور  الكلية  عميد  ح�سور 
ونائب امل�سرف على وحدة التوعية الفكرية بكليات 
اأحمد  بن  الدكتور م�سفر  البنن وفروع اجلامعة 

الوادعي، وعدد من من�سوبي الكلية وطابها.
فيما عر ع�سو جمل�ش ال�سورى �سيف اللقاء 
اللقاء،  هييذا  اإقيياميية  يف  �ساهم  ميين  لكل  �سكره  عيين 
مقدًما نبذه تعريفية عن »القوة الناعمة« ومدى 

ارتييبيياطييهييا بييو�ييسييائييل التيي�ييسييال احلييديييثيية، واأهييمييييية 
ميينيياقيي�ييسيية مييا يتعلق بييهييا، بييالإ�ييسييافيية اإلييييى اأهييمييييية 
اإدراكها من قبل فئة ال�سباب وكيفية التعرف على 

اأ�ساليبها.
ولفت ال�سهري اإلى اأن »القوة الناعمة« يركز 
تاأثرها ب�سكل معنوي لدى املجتمعات من خال 
ا�ستخدام التق وذلك من خال  التوا�سل،  قنوات 
لإي�سال  نيات والأفكار وتوظيفها كاأدوات �سغط 
خطورة  مبيًنا  للمجتمعات،  معن  توجه  اأو  فكرة 

ذلك يف ظل تطور تقنيات التوا�سل الجتماعي.
اأ�سئلة وا�ستف�سارات  واختتم اللقاء بالرد على 

احل�سور من الطاب ومن�سوبي الكلية.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

القراءة
تفتح لك باب كل علم

املهنية  واليي�ييسييحيية  اليي�ييسيياميية  اإدارة  نظمت 
بالإدارة العامة لل�سامة والأمن اجلامعي 
باجلامعة  الثاثاء املا�سي، فر�سية ت�سرب 
كلية  خمييتييرات  اأحيييد  ميين  كيميائية  ميييادة 
العلوم باملجمع الأكادميي للبنن بالقريقر 
اإدارة الييدفيياع  بييالييتييعيياون مييع  بيياأبييهييا، وذليييك 
املييييدين، وعييييدد ميين اجلييهييات ذات الييعيياقيية 

مبنطقة ع�سر.
حتاكي  باآلية  الفر�سية  تنفيذ  ومت 
ييا لييلييتيياأكييد مييين جيياهييزييية  حيييادًثيييا حييقيييييقيييًّ
اليييتيييعييياميييل مييييع حييييييييوادث تييي�يييسيييرب امليييييواد 
من  احلييادث  موقع  باعتبار  الكيميائية، 
وللتاأكد  العالية،  اخلييطييورة  ذات  املييواقييع 
ييييا ميييين ميييييدى جييياهيييزيييية اجليييهيييات  اأييييي�ييييسً
امل�ساركة الأخرى، حيث �سملت الفر�سية 
اإجييييراءات الإخييياء والإنييقيياذ والإ�ييسييعيياف 

واأعمال التطهر واإعادة الأو�ساع.
بيياإبيياغ  الفر�سية  اأعييمييال  وبييييداأت 
ييا من  عييمييليييييات اليييدفييياع املييييدين فيير�ييسيييًّ

عييميييييد كييلييييية الييعييلييوم عيين تيي�ييسييرب مييادة 
الكلية  خمييتييرات  اأحيييد  ميين  كيميائية 
حييالت حتتاج  ووجيييود  نتج عنه حريق 
اإلى اإخائها ليتم مترير الباغ لكافة 
لتتحرك  واحلكومية  الأمنية  اجلهات 
اليييقيييوى الييبيي�ييسييرييية والآلييييييييية مييين فييرق 
الإطيييفييياء والإنيييقييياذ والإ�ييسييعيياف بكامل 

جتهيزاتها ملوقع احلادث.
وال�سحة  ال�سامة  اإدارة  مدير   واأكد 
الفر�سية  اأن  املهنية جميل علي القحطاين 
ا ملخترات الكلية قام به  �سهدت اإخاًء فوريًّ
م�سوؤولو ال�سامة باإدارة ال�سامة وال�سحة 
ومن�سوبي  طييياب  مييين   ٣٠٠ ليينييحييو  املييهيينييييية 
اليييكيييلييييييية، حيييييييث مت اإخييييياوؤهيييييم ميييين اليييييدور 
وت�سمنت  الييكييلييييية،  ملييبيينييى  والأول  الأر�يييسيييي 
ييا حتييريييك فييرقيية الييتييدخييل  الييفيير�ييسييييية اأييي�ييسً
اليي�ييسييريييع يف حييييوادث املييييواد اخلييطييرة وفييرق 
اإطفاء واإنقاذ واإخاء و�سامل، لفًتا اإلى اأن 
يف  تنفذ  التي  الإخييياء  وخطط  الفر�سيات 

جميع كليات البنن والبنات باجلامعة دوريا 
معاير  اأعييلييى  تطبيق  ميين  لييلييتيياأكييد  تييهييدف 

ال�سامة حلماية الأرواح واملمتلكات.
وقيييدم الييقييحييطيياين �ييسييكييره وتييقييديييره 
امليييييدين مبنطقة  الييييدفيييياع  ليييقيييوة طييييييوارئ 
امليييدين  لييلييدفيياع  الييعيياميية  والإدارة  عيي�ييسيير 
باأبها الذين �ساركوا باأكرث من ٣٠ �سابًطا 
وفييييييرداً، ميي�ييسيييييًدا بييتييعيياون جييميييييع اجلييهييات 
الأمنية واحلكومية امل�ساركة يف الفر�سية 

ونادي الطاب بكلية العلوم.
يذكر اأنه مت تنفيذ الفر�سية مب�ساركة 
وم�ساندة عدد من اجلهات احلكومية والتي 
الأحمر  والييهييال  ال�سحة  وزارة  يف  متثلت 
الييي�يييسيييعيييودي وامليييديييينييية الييطييبييييية اجلييامييعييييية 
و�سرطة منطقة ع�سر والدوريات الأمنية 
واإدارة مرور منطقة ع�سر واأمانة منطقة 

ع�سر و�سركة الكهرباء ال�سعودية. 

تفاصيل صفحة )17-14(
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طالبنا
موظفات األمن والطالبات..

صراع يومي والحل في التعامل السلس واالحترام المتبادل

بشائر الغامدي،
آمال علي

اأهييييم متطلبات  الأميييين ميين  يييعييتيير 
العي�ش لاإن�سان، فبدونه ت�سطرب 
متعتها  ميين  الكثر  وتفقد  حياته 
ورمبا الكثر من اأفرادها، وتتطلب 
جيييميييييييع جمييييييييالت احلييييييييييياة وجيييييود 
الأمييييييين، مبيييا يف ذلييييك اجلييياميييعيييات، 
كليات  ويف  خالد  امللك  جامعة  ويف 
اليييبييينيييات بييالييتييحييديييد هييينييياك وحيييدة 
لاأمن تقدم العديد من اخلدمات 
وتقوم بالأدوار املنوطة بها يف جانب 

الأمن.
ا�ستبانة  بتوزيع  قامت   »اآفاق« 
على عدد من الطالبات يف عدد من 

اآرائييهيين  ملعرفة  والأقيي�ييسييام  الكليات 
حييييول  مييتييطييلييبييات وظيييييفيية الأميييين 
من  امليييرجيييوة  والأدوار  اجلامعي،  
اهتمام وحدة  ومييدى  به،  املوظفات 
كما  الطالبات،  باحتياجات  الأميين 
على  ا�ستبيان  بتوزيع  اأي�سا  قامت 

عدد  من موظفات الأمن.

 تعامل سيء
واعيييتيييرت عييييدد مييين الييطييالييبييات 
وفيييقيييا لييا�ييسييتييبيييييان بييييياأن الأميييين 
الأدوار  اأكييييييرث  ميييين  اجلييياميييعيييي 
اأخييريييات  اأهييمييييية، بينما اعييتييرن 
باأن الأمن اجلامعي �سيء ب�سبب 
يحق  ل  التي  الييتييجيياوزات  بع�ش 
الييقيييييام فيها،  الأمييييين  ملييوظييفييات 

مع  تعاملهن  اأن  اعييتييرن  حيث 
الطالبات  �سيء.

أدوار األمن الجامعي
وعن الأدوار التي يجب اأن يوؤديها 
الأمييين اجلييامييعييي جييياءت اليييردود   
باأن يكون تعامل املوظفات �سل�ش،  
يييبييعييد عيييين الإييييييييييذاء والإ�يييييسييييياءة، 
بن  والتعاون  بييالحييرام  ويت�سم 
وم�ساعدة  والطالبات،   املوظفات 
احتاجت توجيه  الطالبة متى ما 
النفعال،   وعييدم  بهدوء،   واإر�ييسيياد 
اإطييار  يف  الطالبات  مييع  والتعامل 
الييلييوائييح والييقييوانيين  بييه  ما  تن�ش 
بيياجلييامييعيية، ومييعييامييليية الييطييالييبييات 
التعليمي  لل�سرح  احراما  برقي 

على  والعمل  للطالبة،  واحراما 
احلييد  يف  احلقيقي  الأميييين  معنى 
ال�سرقات،  وتقليل  اليينييزاعييات  ميين 
واأن يتم توفر الأميين للطالبات، 
امل�ستجدات،   وار�يييسييياد  وميي�ييسيياعييدة 

وعدم ت�سيد الأخطاء.

 تعامل موظفات األمن
ووفييييييقييييييا ليييا�يييسيييتيييبيييييييان اتيييفيييقيييت 
الطالبات حول عدم ر�ساهن عن 
وغياب  الأميييين،  مييوظييفييات  تعامل 
التعامل من  اجليييييد يف  الأ�ييسييلييوب 
قيييبيييليييهييين، وقيييلييية عيييييدد امليييوظيييفيييات 
تعامل  بيياأ�ييسييلييوب  يتمتعن  اليياتييي 
جيييييد، وطيياليين بيييييتييطييويييرهيين من 
خال تقدمي الدورات التدريبية، 

بيياأن  ل  فقط  بعملهن  يقمن  واأن 
تيييكيييون امليييوظيييفييية كييالييرقيييييب على 

اجلميع.

 معاملة الطالبات برقي
 واقيييرحيييت عيييدد مييين الييطييالييبييات 
ب��ع�����ض ال��ن��ق��اط ل��ت��ط��وي��ر الأم����ن 
البع�ش  اقيييرح  اجلييامييعييي، حيييييث 
ميينييهيين تييغييييير ميييوظيييفيييات الأميييين 
اقرحت عدد من  فيما  بالكامل، 
الأمن  موظفات  انتقاء  الطالبات 
حيي�ييسييب قيييدرتيييهييين عييلييى الييتييعييامييل 
اليي�ييسييحيييييح ميييع امليييخييياطييير، وميييدى 
امييتيياكييهيين لييياأخييياق والييتييعييامييل 
وامتاكهن  الطالبات،  مع  برقي 

لروح مرنه يف �ستى الظروف.

تصرفات فردية
وردا على �سوؤالها عما تعرفه عن 
الأمن اجلامعي واأهميته بالن�سبة 
لها ذكرت  الطالبة  بق�سم الإعام 
باأن   مييرك  اآل  روان  والتيي�ييسييال 
دور الأمن ب�سفة عامة املحافظة 
على اأمن املن�ساأة واملنظمة، ودوره 
بييياجلييياميييعييية هييييو امليييحيييافيييظييية عييلييى 
انطباعها  اأن  اإليييى  اأميينييهييا،  لفتة 
�ييسيييء عيين الأميييين اجلييامييعييي منذ 
اإلييييى اجلييامييعيية مرجعة  دخييولييهييا 
�سيا�ستهن  عييدم و�سوح  اإلييى  ذلييك 
�سلطتهن  حيييييدود  اأو  الييعييمييل  يف 
واليييييقيييييوانييييين والأنيييييظيييييمييييية اليييتيييي 
ميييع ميياحييظيية بع�ش  يييتييبييعيينييهييا، 
لئقة  الغر  الفردية  الت�سرفات 
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سهام العبدلي:
المسرح يحتاج اهتمام أكبر من الجميع

محمد الجائزي

اأكييييييدت امليييوهيييوبييية �ييسييهييام الييعييبييديل 
والرجمة  اللغات  بكلية  الطالبة 
اليي�ييسييعييودي  امليي�ييسييرح  اأن  بيياجلييامييعيية 
اأكييير من  ي�ستحق رعيياييية واهييتييمييام 
العوائق  اأكييير  اأن  وبينت  اجلييميييييع، 
التمثيل  يف  اليينيي�ييسيياء  تيييواجيييه  الييتييي 
املييي�يييسيييرحيييي تييييييدور حيييييول اجلييمييهييور 

ونظرته للممثات املنقبات. 
جيييييياء ذلييييييك خييييييال حيييييييوار الييييذي  
والييتييي  »اآفييييياق«  �سحيفة  معها  اأجييرتييه 
بينت من خاله العديد من اجلوانب 

التي تهتم بامل�سرح وفنونه. 

حدثينا عن سيرتك الذاتية؟
(�سنه،   ٢٠  ( عمري  العبديل  �سهام 

والرجمة  اللغات  كلية  يف  طالبة 
 the الإجنييليييييزي   اليينييادي  رئي�سة   ،
الييلييغييات  كييلييييية  يف   English club

والرجمة.

حدثينا عن مواهبك ؟
الر�سم  اأحييب  عازفه،  م�سرحيه،  ممثله 
كيييهيييوايييية بييطييريييقيية بيييييكييا�ييسييو )اليير�ييسييم 

التكعيبي(.

ماهي المسابقات
التي شاركت فيها؟

الإجنليزية،  باللغة  اخلطابة  م�سابقة 
ميي�ييسييابييقيية املييوهييبيية )�يييسييياركيييت مبييوهييبيية 

التمثيل(.

متقدمة  مراكز  حققت  هل 
في هذه المسابقات؟

نعم وهلل احلمد حققت املركز الول يف 
املركز  حققت  كما  اخلييطييابيية،  م�سابقة 

الثاين يف م�سابقة املواهب.

بما أنك ممثلة مسرحية،
تواجه  التي  الصعوبات  ماهي 

النساء في التمثيل؟
التي  ال�سعوبات  اأن  اأرى  احلقيقة  يف 
يف  بدخولها  واملتعلقة   الن�ساء  تييواجييه 
حول  تيييدور  امل�سرحي  التمثيل  جمييال 
اجلمهور خ�سو�ساً، ونظرته للممثات 
املنقبات مثلي، بحيث اأطمح  اأن اأري يف 
ن�سائية  م�سرحيات  القريب  امل�ستقبل 

بحته من جمهور وطاقم فني. 

أخذ  ه��ل  نظرك  وجهت  م��ن 
حقهن  المملكة  في  النساء 
المسرحي؟  التمثيل  ف��ي 

ولماذا؟
اأ�سعر ب�سكل عام اأن امل�سرح ال�سعودي ي�ستحق 
املواطنن  من  اأكيير  ولفته  واهتمام،  رعاية 

واملواطنات اأوًل ومن امل�سوؤولن ثانياً.

تمثيل  فرصة  ل��ك  أتيحت  ل��و 
م��س��رح��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى 
أم  توافقين  ه��ل  المنطقة 

ترفضين؟
ن�ش جيد  هيينيياك  كييان  اإذا  ،)نييعييم(  ول  نعم 
وميييكيييان ميينييا�ييسييب وحيي�ييسييور مييين اجلييمييهييور 
الن�سائي فقط، و�ستكون الإجابة بالنفي اذا 

مل تتوفر هذه الإمكانيات.

في  نقص  يوجد  هل  برأيك 
الممثالت السعوديات؟

ل اأ�ييسييعيير بييوجييود نييقيي�ييش؛  واأعييتييقييد اأن 
اجليييييل اليييقيييادم وجيييييليينييا  احلييييايل جيل 
واعد جداً باملواهب والطاقة للتمثيل.

من أبرز الداعمين لك؟
وهلل احلييمييد واملييينيييه جييميييييع مييين حييويل 
ب�سكل كبر يف هذا  داعييميين يل  كييانييوا 

املجال وخا�سة عائلتي و�سديقاتي.

بعد خمس سنوات،
أن   تطمحين  أو  تتمنين  م��اذا 

تكوني؟
لييييييييدي اليييييعيييييدييييييد ميييييين الآميييييييييال 
مقدمتها  يف  ولعل  والطموحات 

كما  اأثييييرييييية،  ميينييقييبيية  اأ�ييسييبييح  اأن 
اأمتنى اأن اأكون  ممثله و�ساحبة 
مييرجييميية  اأكيييييييون  واأن  مييي�يييسيييرح، 
لل�سفر،   برامج  مقدمة  مميزة،  

عازفه، ر�سامه.

رسالة شكر توجهينها لمن؟
اأوجيييهيييهيييا ليييكيييل ميييين اأدخيييييييل اليييفيييرح 
لييقييلييبييي، �ييييسييييواء بييكييلييميية طيييييبييه اأو 
اأو  فييييينييي،  ح�سنه  ب�سفة  تييذكييري 
�سكراً  حتفيز،  اأو  دعم،  اأو  ابت�سامة، 
لكل من كان حويل يف كل م�سرتي 
احلياتية، لكل من راأى فيني حلمه 
، �سكراً لأمي جميلة واأبي حم�سن، 
�ييسييكييراً لأخيييييواين واأخييييواتييييي  �ييسييكييراً 

ل�سديقاتي و�سكراً لكم اأنتم.

من قبل بع�سهن.
ماحظاتها  ميين  بيياأن  وك�سفت 
على اأداء  بع�ش موظفات الأمن هو 
�سوء ا�ستخدامهن لل�سلطة، واإدخال 
الراأي ال�سخ�سي يف بع�ش القوانن 

والأنظمة اجلامعية.

توضيح األنظمة
باعتقادها  املثالية  ال�سورة  وحول 
ليياأميين اجلييامييعييي قييالييت: "يجب 
وزارة  بيياأنييظييميية  الليييتيييزام  عليهن 
حتى  اأول  بييهييا  الييعييمييل  و  التعليم 
يييييكييييون هيييينيييياك اليييييتيييييزام ميييين قييبييل 
باأن  اأكييدت  كما  اأي�سا"،  الطالبات 
اليييعييياقييية بييين ميييوظيييفيييات الأميييين 
اأن تكون عاقة  والطالبات يجب 

احرام متبادل.
 ولييييتييييطييييوييييير خيييييدمييييية اأميييييين 
اجلامعة اقرحت اأن يتم تو�سيح 
ونيي�ييسيير الأنييظييميية والييقييوانيين بن 
تكون متنا�سبة مع  واأن  الطالبات 

والتوعية  التعليم،  وزارة  اأنظمة 
بيياأهييمييييية الأميييين داخييييل اجلييامييعيية، 
واأهيييمييييييية الييييييدور اليييييذي ييييقيييوم به 
الأميييين اجلييامييعييي، وعييمييل دورات 
وور�يييييش عييمييل خييا�ييسيية مبييوظييفييات 

الأمن.

 إيجاد العقوبات
من جانبها ك�سفت الطالبة بق�سم 
عبداهلل  نييوف  والت�سال  الإعيييام 
باأن م�ستوى ر�ساها عن موظفات 
الأميييييين قييليييييل جيييييدا، مييعييتييرة اأن 
يكون يف  املييثييايل  الأمييين اجلامعي 
التنظيم اجليد وعدم رفع ال�سوت 
واحييييرام الييطييالييبييات والييلييبيياقيية يف 

الكام والتعامل اجليد.
 وحول طبيعة العاقة التي 
بييين مييوظييفييات  تيييكيييون  اأن  يييجييب 
اأكييييدت باأنها  الأميييين والييطييالييبييات 
تيييكيييون عييياقييية قييائييميية  اأن  يييجييب 
عييلييى املييييودة واملييحييبيية والحييييرام 

املتبادل.
 وليييتيييطيييويييير خييييدميييية الأميييييين 
عقوبات  وجود  اقرحت  اجلامعي 
على من يفتعل امل�ساكل ويقلل من 

احرام الآخر.

 التقيد باألنظمة واللوائح
القانون  بق�سم  الطالبة  واعترت 
اجليييوهيييرة حمييمييد اآل مييقييبييل بييياأن 
�يييسيييرورة  يييعييد  اجلامعي   الأميييييين 
لزمييييييييية لييييكييييي تييييياأخيييييذ الييعييمييلييييية 
الييتييعييليييييمييييية ميي�ييسييارهييا اليي�ييسييحيييييح 
اأعييداد كبرة  خ�سو�سا مع وجييود 
موؤكدة  والطالبات،  الطاب  من 
العاقة  اأن  على  ذاتيييه  الييوقييت  يف 
والطالبات  الأميين  موظفات  بن  
يجب اأن تت�سم بالحرام املتبادل، 
من  والييلييوائييح  بالأنظمة  والتقيد 
قبل الطالبات، وحر�ش موظفات 
الأمييييييين عيييليييى اإيييي�يييسييياح اليييقيييواعيييد 

والقوانن للطالبات.

 وحول انطباعها عن الأمن  
ال�سعب  اأنييه من  يف كليتها قالت 
عييلييى  كييياميييل  انيييطيييبييياع  تيي�ييسييع  اأن 
الأمن وموظفات الأمن كونها ل 
اإل عند  حتتك مبوظفات الأمن 
اإبراز بطاقتها اجلامعية، م�سرة 
اجلامعة  اإليييى  اليييدخيييول  اأن  اإليييى 
اأن  يتم بطريقة م�سددة معترة 
ذليييك مييوؤ�ييسيير جيييييد يعك�ش مييدى 

احلر�ش على حتقيق الأمن.

بيئة آمنة للجميع
اجلييياميييعيييي  الأميييييييين  اأن  واأكييييييييييدت 
ومنها  اأدوار  بعدة  يقوم  اأن  يجب 
احليييفييياظ عييلييى الأميييييين واليينييظييام 
داخييييييل اجلييياميييعييية، ومييينيييع وفيي�ييش 
ال�سجارات اإن وجدت والإباغ عن 
اأي اأعطال حتدث داخل اجلامعة، 
وميييييراقيييييبييييية مييييييداخييييييل وخميييييييارج 
اجلييامييعيية، واليييتييياأكيييد مييين هييويييات 
تييفيياديييا لأي خييطيير،  الأ�ييسييخييا�ييش 

واحلفاظ على ال�سامة، وتوفر 
بيئة اآمنة للجميع.

»أنا هنا لخدمتكن«
عدد  على  ا�ستبيان  وزعت   »اآفاق« 
ومن  اأي�سا،  الأميين  من موظفات 
خييييالييييه وجييييهييييت ميييوظيييفييية اأميييين 
ر�ييسيياليية لييلييطييالييبييات حيييييث قييالييت: 
وخدمتكن،  ل�سامتكن  هنا  »اأنيييا 
ل تييرددي عن الإبيياغ باأي اأمور 
املكان  يف  راأيتها  وغريبة  خطرة 
امليييتيييواجيييديييين يف  الأ�يييسيييخيييا�يييش  اأو 

املكان ودمنت بود«.
 كيييييييميييييييا قييييييييالييييييييت ميييييوظيييييفييييية 
م�سرفات  اإل  نييحيين  اأخيييرى:»ميييا 
الأمن  حتقيق  علينا  يقع  نظام،  
وتيييييوفييييير بيييييييئييية اآمييييينيييييه لييلييتييعييلييم 
ولييي�يييسيييميييان حيييمييياييييتيييك مييييين كييل 
مكروه،  فالواجب عليك احرام 
النظام واحرام املوظفة وعملها،  
بييكييل ود لأن هييذا  واأخييييذ الأميييييور 

بالنفع ل�سامتك واأمنك،   يعود 
واحرام لوائح النظام دليل على 

وعيك وكلنا على ثقة بك«.

تناقض أوامر اإلدارة
وا�ييييسييييتييييكييييت مييييوظييييفيييية ميييييين خييييال 
ال�ستبيان من قلة تفهم مدى اأهمية 
اأ�سا�سي  واأنيييه  الأمييين  م�سرفة  عمل 
كما  للطالبات،  جيدة  بيئة  لتوفر 
اأكييدت بيياأن هناك تناق�ش وكرثة  يف 

الأوامر من الإدارة.

 احترام متبادل
العاقة بن  باأن   وذكرت موظفة 
موظفات الأمن والطالبات جيدة، 
كما اأكدت باأن الأمان موجود، واأن 
هيينيياك احيييييرام مييتييبييادل وتييعييامييل 
حيي�ييسيين بييييينييهيين يف اأغيييليييب الييوقييت، 
الطالبات  بع�ش  بيياأن  ك�سفت  كما 
ينظرن اإلى موظفة الأمن كما لو 

كانت عدوة.
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روابي محمد:
أفاق ورئيسة تحريرها ساعدوني في النهوض مجددا ونشر ما كتبته

رفعة الشهراني

تبحث الطالبة  املوهوبة بالكتابة من 
امل�ستوى الثامن بق�سم اإدارة الأعمال 
حممد  دائما  روابيييي  الأعييمييال  بكلية 
الكتب،  تقراأ  من  ده�ستها  يثر  عما 
ملييي�يييسيييطيييفيييى الييييرافييييعييييي وميي�ييسييطييفييى 
حميييميييود، وهييييي تييييوؤميييين  اأن اليييقيييراءة 
وممييار�ييسيية الييكييتييابيية وال�ييسييتييمييرار بها 
ت�سهم يف تطوير موهبتها يف الكتابة.

لنا  حاورتها  لتك�سف  »اآفييييييياق« 
خيييال احلييييوار اأنييهييا تييدييين ل»اآفييييياق« 
من  بيييياآفيييياق  حتيييريييير  رئييييي�ييسيية  ولأول 
الييييييطيييييياب والييييطييييالييييبييييات  اأ�ييييسييييايييييل 
القحطاين بالف�سل  يف دعمها  ون�سر 

اإحدى  كتاباتها عر »اآفاق«.

ك��ي��ف ك��ان��ت  ب��داي��ات��ك في 
الكتابة؟

بييييداأت الييكييتييابيية ميينييذ عييميير الييرابييعيية 
واأحفظه،  ال�سعر  اأحييب  كنت  ع�سر، 
اأكيييون �ساعرة،  اأن  اأطييمييح  رمبييا كنت 
اليي�ييسييبييل  بيييكيييل  حيييياولييييت  اأين  حيييتيييى 
اأن  اأكييييييييون �ييسيياعييرة لييكيين اكييتيي�ييسييفييت 
اأن نيي�ييسيييييبييي مييين الييكييتييابيية كييييان يف 
اكت�سفت  عندما  اجلهة  الأخرى، 
حبي للكتابة كنت حينها يف ال�سف 
اأن  ميينييا  متو�سط،  وُطلب  اليييثييياين 
فيكانت  الييوطيينييي،  اليييييوم  يف  ن�سارك 
حماولة مني لأعيير عن م�ساعري 
للملك عبداهلل رحمه اهلل ولوطني 
احلييبيييييب، كييانييت امليييرة الأولييييى التي 
اأكيييتيييب بييهييا قيي�ييسيييييدة، لييكيينييهييا كييانييت 
وكان  لق�سائدي،  بالن�سبة  الأخرة 

اأبي اأول من اأطلعته عليها وقد كان 
يييحييفييظ الييقيي�ييسييائييد بييطييريييقيية تثر 
اإعجابي، ورمبا كانت هذه طريقتي 
كلماته  اأنيي�ييسييى  اعييجييابييه، ل  لإثيييييارة 
يف  �ساعدتني  من  هي  اأنها  واأعتقد 

ا�ستمراري يف الكتابة.

في  موهبتك  ط���ورتِ  كيف 
الكتابة؟

اأبيييذل  اأين مل  اأعييييرف  الييبييداييية  يف 
ا�ستخدمها  كنت  جتاهها،  جمهود 
فييقييط عيينييدمييا اأحيييتييياج ذليييييك، مثا 
التعبر  اأو  للتفريغ  اأحييتيياج  عندما 

عن م�ساعري جتاه حدث معن.
 كييينيييت اأٌعيييييييييييرف عييييين نييفيي�ييسييي 
بييييياأين الييكيياتييبيية، لييكيين كيياتييبيية من 
فقط  اأين  ملييجييرد  ِكييتييابيية،  اأي  دون 
تداركت  كاتبة،  اأنا  القدرة  اأمتلك 
الأميييير ميييوؤخيييًرا وكيييم ُدهيي�ييسييت من 
كييرمييهييا، حييقيييييقيية كيييانيييت الييكييتييابيية 
اأبيييًدا  تعاقبني  ومل  مييعييي  كييرمييية 
و�سبب  امل�ستمر،  النييقييطيياع  عييلييى 
على  والعمل  لتطويرها  عييودتييي 
تلقيتها  �سفعة  يف  كانت  �سقلها، 
على  اأطلعتني  كاتبة،  زميلة  مييع 
كييتييابييهييا اليييييذي تييتييجييهييز ليينيي�ييسييره، 
وكيف  بدايتها  عن  تتكلم  وكانت 
ا�ستوقفتني  مييوهييبييتييهييا،  �ييسييقييلييت 
يف  عنها  كلمة  »�سقل«  وبحثت 
ابييداأ  مل  اإن  اأين  واأدركييييت  املعجم، 
كاتبة،  اأين  متييامييا  اأنيي�ييسييى  ف�سوف 
اأما عن طريقة تطويرها، فكانت 
جميييييرد امليييميييار�يييسييية وال�يييسيييتيييميييرار 
كييفيييييليية بيييياأن تيي�ييسييقييلييهييا وتييطييورهييا 
بييي�يييسيييكيييل مييييلييييحييييوظ، اإليييييييى جيييانيييب 

القراءة طبًعا.

من  الداعمين لك كموهوبة 
في الكتابة؟

بيياليينيي�ييسييبيية لييلييدعييم هيينيياك اأ�ييسييدقيياء 
اجلامعية  �سحيفة  »اآفاق«  وهناك 
كييييلييييهييييم دعييييييمييييييوا بييييطييييريييييقيييية غيير 
ميييبيييا�يييسيييرة، ليييكييين احليييييق ييييقيييال ميين 
الأ�ييسييخييا�ييش الييييذي �ييسيياعييدوا يف اأن 
اأ�سايل  جمددا  ال�سديقة  اأنه�ش 
رئي�سة حترير من  اأول  القحطاين 
�سحيفة  يف  والييطييالييبييات  اليييطييياب 
اآفييييييياق، اأر�يييسيييليييت يل عيينييدمييا تييولييت 
رئييا�ييسيية اليي�ييسييحيييييفيية بيييياأن اأ�ييسيياركييهييا 

ظلت  و  لتن�سرها،  كتاباتي  اإحيييدى 
اأفاق هي منري الأول.

ما أهم مشاركاتك في مجال 
الكتابة؟

كتبت يف  �سحيفة »اآفاق« ويف �سحف 
اأخيييرى واأمييتييلييك مييدونييتييي اخلا�سة 
من  لكن  بتوير،  ح�سابي  وكييذلييك 
اأبرز كتاباتي واأقربها اإلى قلبي هي 
بييعيينييوان »الييعييميير لي�ش جمييرد رقييم« 

ون�سرت يف �سحيفة »اآفاق«.

ما الدعم الذي تتطلعين له 
كموهوبة من الجامعة؟

اجلييييييامييييييعيييييية بيييييييوجيييييييود �يييسيييحيييييييفييية 
الكثر،  »اآفاق«  قدمت يل �سخ�سيا 
يكون  لأن  نحتاج  اأنيينييا  اأعتقد  لكن 
هناك نادي خا�ش بالُكتاب وكذلك 
مع  ودورات  عمل  وور�يييش  ن�سر،  دار 
ُكيييتييياب عييمييالييقيية حييتييى نييقييتييبيي�ييش من 

نورهم.

ما نوع الكتب التي تحرصين 
على قراءتها، والكتاب الذين 

تفضلين القراءة لهم؟
مزيج  عييبييارة  اأمتلكها  الييتييي  الكتب 
من كل �سي، اقراأ يف الأدب والتاريخ 
النف�ش،  علم  كذلك  الييقييراآن  وعلوم 
الفل�سفة، اقراأ كل �سي، اأُحب العمق 
يف كتب الراحل م�سطفى حممود، 
الرافعي  م�سطفى  مييهييارة  وكييذلييك 
رحييمييه اهلل  مييييوؤخييييًرا اقيييييراأ لأحييمييد 
اأبييحييث دائييمييا عمن يثر  الييُعييمييري، 

ده�ستي.

تاريخ الكتابة
الع�سور  يف  النا�ش  بن  الكتابة  فن  ظهور  يعتر 
القدمية فا�سًا تاريخياً مهماً يف حياتهم، و�سفحًة 
قبل  الإن�سانية  فالع�سور  قبلها،  ما  اأ�ساءت  م�سرقة 
املوؤرخون  حاول  حجرية  ع�سور  هي  الكتابة  معرفة 
فهمها اجتهاداً من خال حتليل ال�سور والر�سومات 
واأما  الع�سر احلجري،  اإن�سان  التي خلفها  والرموز 
بعد ظهور الكتابة فلم يعد هناك جمال لاجتهاد، 

و�سار كل �سيء وا�سحاً. 

متى ظهرت الكتابة
اإّن الجابة على هذا ال�سوؤال ل ي�سح اأن تكون اإجابة 
يف  نف�سل  اأن  علينا  ينبغي  بل  ثابت،  برقم  مطلقة 
على  منها  كل  ظهور  تاريخ  لنحدد  الكتابة  اأنواع 

النحو التايل:

الكتابة المسمارية
ر�سمها  يتم  معينة  نقو�ش  باأنها  امل�سمارية  الكتابة  تعرف 
على األواح �سل�سالية م�سنوعة من الطن، اأو ال�سمع، اأو 
باآلت  الكتابة عليها وهي طرية  املعدن، فيتم  اأو  احلجر، 
حادة مدببة، ثّم يتم حرقها لتت�سلب، وقد انت�سرت لدى 
اأول  تاريخ  ويعود  الآ�سيوية،  القارة  غرب  جنوب  �سعوب 

لوحة اإلى عام ٣.6٠٠ قبل امليادي.

الكتابة الهيروغليفية
الكتابة  بييعييد  ميييرة  لأول  الهروغليفية  الييكييتييابيية  ظييهييرت 
امل�سمارية بفرة ب�سيطة، وقد اأّرخ العلماء تاريخ ظهورها 
املييييياد، وقد  عييام ٣.٢٠٠ قبل  بيين عامي ٣.٣٠٠ حتى  مييا 
البيئة  اليي�ييسييائييعيية يف  واليييرميييوز  اليي�ييسييور  فيها  ا�ييسييتييخييدمييت 
الإن�سان،  ج�سم  واأجييزاء  واحليوانات  كالطيور،  امل�سرية؛ 
هذه  وظلت  والقلم،  واملطرقة،  الأزميييييل،  اإلييى  بالإ�سافة 

الييكييتييابيية مييتييداوليية بيين اليينييا�ييش حييتييى الييقييرن الييرابييع قبل 
على  ولكنها  منها  م�ستقة  كتابة  حملها  حلت  ثّم  املياد، 
اخلا�سة  الهراطيقية  الكتابة  وهييي  ب�ساطة  اأكييرث  نحو 
ت�ستخدم  وكييانييت  والقانونية،  الإدارييييية  الوثائق  بتدوين 
احلر العادي وورق الردي امل�سنوع من جلد احليوانات، 
وظييلييت �ييسييائييدة حييتييى الييقييرن اليي�ييسييابييع قييبييل املييييياد، لتحل 

حملها بعد ذلك اللغة الدميوطيقية.

األبجدية
ال�سامية  ال�سعوب  طريق  عن  الأبجدية  الكتابة  ظهرت   
ال�سمالية الغربية، وهي �سعوب بادي ال�سام و�سيناء، وهي 
والفينيقية  اأوغيياريييت،  يف  كالأوغاريتية  اأنيييواع  عييدة  على 
اخلا�سة ب�سكان �سرق حو�ش املتو�سط، والأبلوية اخلا�سة 
�ييسييوريييا، والأنيييكيييا اخلا�سة  �ييسييمييال  اأيييبييا  بيي�ييسييعييوب مملكة 

باملك�سيك.
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درة الحمادي

الإجنييليييييزي  الأدب  اأ�يييسيييتييياذة  اأكيييييدت 
والرجمة  اللغات  بكلية  امل�ساعدة 
بييييياجلييييياميييييعييييية، ميييي�ييييسييييرفيييية رابييييطيييية 
اخلييريييجيين بيياجلييامييعيية الييدكييتييورة 
اأن  نييييورة حيي�ييسيين اآل عييبييد الييرحييميين 
جتييربييتييهييا يف اليييدرا�يييسيييات الييعييليييييا يف 
كنت  بييجييامييعيية  الإجنيييليييييييزي  الأدب 
يف املييمييلييكيية املييتييحييدة كييانييت جتييربيية 
اإلى  فريدة، لفتة  واإن�سانية  علمية 
اأن الييغييربيية والبييتييعيياد عيين الييوطيين 
يف �ييسييبيييييل حتييقيييييق هيييييدف �ييسييامييي 
اإنيي�ييسييانييييية خمتلفة لن  يييعييد جتييربيية 
مامل  حتملها  �سخ�ش  اأي  ي�ستطيع 

يحدد الروؤية والهدف.
»اآفاق«:  اإلى  وقالت يف حديثها 
دويل  اأوروبيييي  مبجتمع  »الحتكاك 
مهياأ  تكون  اأن  يتطلب  ن�سبيا  قوي 
الختافات  لتقبل  ونف�سيا  ثقافيا 
و�سلوكيات  عيييادات  ورمبيييا ممييار�ييسيية 
مل نييعييتييد عييليييييهييا ليييذليييك �ييسييتييواجييه 
لتحافظ  الييتييحييديييات  مييين  الييكييثيير 
على هويتك الإ�سامية العربية يف 

حدود الأخاق والدين«.

تحديات الغربة
يف  واجهتها  التي  التحديات  وحول 
العديد  اأنها واجهت  الغربة ك�سفت 
مييين اليي�ييسييعييوبييات والييتييحييديييات كما 
هييو حيييال جييميييييع املييبييتييعييثيين قييائييليية: 
عدا  ال�سلبيات  تفوق  »الإيييجييابيييييات 
عيين كييونييهييا رحييليية علميه ميين اأجييل 
الييتييحيي�ييسيييييل الييعييلييمييي والأكييييادميييييي 
فيييليييقيييد كيييييانيييييت رحيييييلييييية لكيييتييي�يييسييياف 
الييييييذات والإميييكيييانيييييييات يف جيييو من 
ال�ييسييتييقييالييييية بييعيييييدا عييين الأهييييل 

د. نورة حسن آل عبد الرحمن:
عندما كنت في الغربة كان هدفي أن أعود لوطني بوعي مختلف

والأ�سحاب واملعارف.
وتييعييلييمييت مييين خييالييهييا اأ�يييسييييييياء ل 
على  قيييادرة  اأنيينييي  واكت�سفت  لها  ح�سر 
حتييقيييييق اأهييييييييدايف وميييعيييرفييية اأخيييطيييائيييي 
للو�سول  تدريجي  ب�سكل  وت�سحيحها 
بها يف  اأ�ييسيير  الييتييي  الأفيي�ييسييل  للمعادلة 
العلمية  وم�سرتي  ال�سخ�سية  حياتي 
الوقت  تنظيم  املييثييال  �سبيل  على  منها 
وعيييياقيييياتييييي بييييالآخييييرييييين ل�يييسيييييييميييا يف 
متعدد  املجتمع  حيث  املتحدة  اململكة 
اليييثيييقيييافيييات والأجيييينييييا�ييييش وخميييتيييليييف يف 
فالحتكاك  وبالتايل  والأديان  العقائد 
املتوازن مفيد جدا ولي�ض  والختاط 
الجنراف فيما ي�سر، واأخرا لبد من 
الت�ساوؤل والبحث عن مغزى ما نفعله 
من اأجل حتفيز الذات، بالن�سبة يل اأن 
ور�سيد  خمتلف  بييوعييي  لوطني  اأعيييود 
معريف متنوع من اأجل ال�سهام يف بناء 

النه�سة والتنمية ال�سعودية«.

جودة تعليم اإلنجليزية
وردا على �سوؤالها عن كيفية تقييم 
اجلودة يف اأق�سام اللغة الإجنليزية 
اأنه ميكن ذلك  اأكدت  باجلامعات، 
من  منظومة  خال  تاأ�سي�ش  من 
املوؤ�سرات التعليمية املتعلقة بجودة 

التعليم بطرق علمية ترتكز على 
واملحتوى  امل�ستوى  من  جمموعة 
اإ�سافة  بالواقع،  ارتباطها  ومدى 
اإلييييى مييعيياييير مييرتييبييطيية بييييييالإدارة 
التعليمية والإمكانيات املادية من 
حيث مرونة املباين وقدرتها على 
ا�ستفادة  حتقيق الأهييداف ومييدى 
والأدوات  املييكييتييبيية  مييين  اليييطييياب 
وامليي�ييسيياعييدات وحييجييم العييتييمييادات 
التعليم  جييودة  تقا�ش  واأن  املالية، 
ميين خيييال الييعيياقيية بيين الق�سم 
واملييييجييييتييييمييييع مييييين حيييييييييث الييييوفيييياء 
بييياحيييتييييييياجيييات امليييجيييتيييميييع املييحيييييط 
وامل�ساركة يف حل م�سكاته وربط 
املجتمع  بييطييبيييييعيية  الييتييخيي�ييسيي�ييسييات 
وحيياجيياتييه والييتييفيياعييل بيين الق�سم 
والفكرية وبن  الب�سرية  مبوارده 
املييجييتييمييع بييقييطيياعيياتييه الإنييتيياجييييية 

واخلدمية.

البطالة افتراس لألحالم
وحيييييول ميي�ييسييكييليية الييبييطيياليية والييتييي 
يعاين منها الكثر من اخلريجن 
الإجنليزية  اللغة  ومنهم خريجي 
تفر�ش  »البطالة  قائلة:  حتدثت 
اأحيييام �سبابنا وحتييرم بييادنييا من 
بناء  يف  وم�ساركاتهم  م�ساهماتهم 
وطيينييهييم؛  وميي�ييسييتييقييبييل  م�ستقبلهم 
لي�ش لأن القت�ساد ال�سعودي غر 
قييييادر عييلييى خييلييق الييوظييائييف ولكن 
بيييراأييييي اأن كييثيير مييين اخلييريييجييات 
بينما  حكومية  وظييائييف  ينتظرن 
اجتيييهيييت الييييدوليييية فييعييليييييا لييتييوطيين 
اليييوظيييائيييف يف اليييقيييطييياع اخليييا�يييش، 
وتييخيي�ييسيي�ييش اليييليييغييية الإجنيييليييييييزيييية 
ييييوافيييق احييتييييياجييات �يييسيييوق الييعييمييل 
ولكن يجب على كل خريج العمل 

ال�سخ�سية و  املهارات  على تطوير 
الإدارية والتقنية من اأجل مواكبة 
متطلبات �سوق العمل واملناف�سة يف 

ظل املتغرات املت�سارعة.
رابيييطييية  اأن  بييياليييذكييير  واجلييييدييييير 
قد  خالد  امللك  بجامعة  اخلريجن 
اأطلقت برنامج تطوير اخلريج الذي 
يييهييدف اإلييييى اإعيييييادة تيياأهيييييل وتييدريييب 
خال  ميين  اجلامعة  خريجي  جميع 
تدريبيةجمانية  ودورات  عمل  ور�ييش 
الييفيي�ييسييل  خييييييال  دورة   ١85 بيييليييغيييت 
الدرا�سي الأول لهذا العام بالإ�سافة 
اإليييييى عييييدد مييين اتييفيياقيييييات الييتييدريييب 

املنتهي بالتوظيف«.

بكالوريوس ودراسات عليا
الييفييرق بن  �ييسييوؤاليينييا عيين  وردا على 
طييييالييييب اليييبيييكييياليييورييييو�يييش وطييياليييب 
اليييدرا�يييسيييات الييعييليييييا اأجيييابيييت بيييياأن ما 
اليييراميييج اجلييامييعييييية ملرحلة  مييييييز 
عمومية،  اأكييرث  اأنها  البكالوريو�ش 
الييدرا�ييسييات  بييرامييج  اأن  اإليييى  م�سرة 
اليييعيييليييييييا عيييليييى درجييييييية عيييالييييييية ميين 
الييتييخيي�ييسيي�ييش واأكييييييييرث تيييقيييدميييا ميين 
اليييييراميييييج اجلييياميييعييييييية يف مييرحييليية 
اليييبيييكييياليييورييييو�يييش، نييا�ييسييحيية طييالييب 
اليييبيييكييياليييورييييو�يييش بييياليييركيييييييز عييلييى 
ما  دائما  والتي  املكت�سبة  املعلومات 
المتحانات  على  تقييمها  يقت�سر 
رئييييي�ييسييي،  مييي�يييسيييروع  اأو  الييفيي�ييسييلييييية 
بييالإملييام  العليا  الييدرا�ييسييات  وطييالييب 

باإعداد البحوث الأكرث توجها.
»ال�سخ�سية  قييائييليية:  واأردفييييييت 
الأكادميية بحاجة كبرة اإلى �سقل 
التي  الييتييدريييبيية  بييياليييدورات  مهنتها 
ت�سيف اإتقان يف جودة العمل واإدارة 

العمل ب�سكل اأكادميي متقن«.
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سؤال االسبوع

أنفسنا من فيروس  كيف نقي 
كورونا؟

عهد آل ناهض

ييينييتييمييي فييياييييرو�يييش كييييورونييييا املييرتييبييط 
التنف�سية  الأو�ييسييط  ال�سرق  مبتازمة 
بيتا، و  كييورونييا  فييرو�ييسييات  اإليييى جن�ش 
يف يوليو ٢٠١5 مت الإبيياغ عن حالت 
الإ�يييسيييابييية بييفييرو�ييش كيييورونيييا املييرتييبييط 
التنف�سية  الأو�ييسييط  ال�سرق  مبتازمة 
اأكيييييرث مييين ٢١ دولييييية، مبيييا يف ذلييك  يف 
املييمييلييكيية الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية وقييطيير 
العربية  والإمييييييارات  وميي�ييسيير  والأردن 

املتحدة والكويت.

ظهور الفايروس
اليي�ييسيين  يف   ٢٠١9 دييي�ييسييميير  ظيييهييير  يف 

ب�سوق لبيع احليوانات الرية.
فقط   امل�سادر  من  للعديد  ووفقا 
ظيييهييير  فييياييييرو�يييش كييييورونييييا  يف اأواخييييير 
دي�سمر ٢٠١9 يف مدينة ووهان ب�سوق 
لييبيييييع احليييييييوانيييات الييييرييييية، واأعييليينييت 
العاملية حالة طوارئ  ال�سحة  منظمة 
�ييسييحييييية عيياملييييية، كييمييا قييياميييت الييعييديييد 
مييين احليييكيييوميييات بييعييمييل اليييعيييدييييد من 
الإجييييييراءات الييوقييائييييية، وفيير�ييش قيود 
على ال�سفر، وتعليق الرحات اجلوية 

من واإلى ال�سن.

عدد المصابين بالفايروس 
يف ال�سن اأكرث ٤٢6٠٠ �سخ�ش  وي�ستمر 
الفايرو�ش يف ح�سد الكثر من الأرواح 
يف اليي�ييسيين وعيييييدد مييين اليييييييدول، حيث 
جتاوز عدد املتوفن منه يف ال�سن األف 
�سخ�ش،  كما  بلغ عدد امل�سابن به يف 
ال�سن وفقا لاإح�ساءات الأخرة اإلى 

اأكرث ٤٢6٠٠ �سخ�ش.

الطب النبوي
النبي  اأن  احلديث  الطب  اأثبت  وقييد 
اأول  هييييو  و�يييسيييليييم  عيييليييييييه  اهلل  �يييسيييليييى 
مييين و�يييسيييع قيييواعيييد حييفييظ اليي�ييسييحيية 
بييييييالحييييييراز مييييين عيييييييدوى الأوبيييييئييييية 
والأمييييييرا�ييييييش امليييعيييديييية، حيييييييث  قيييال 
الإناء  �سلى اهلل عليه و�سلم: »غطوا 
ليلة  ال�سنة  يف  فيياإن  ال�سقاء  واأوكييئييوا 
بيياإنيياء لي�ش  وبييياء، ل مييير  ينزل فيها 
عليه غطاء، اأو �سقاء لي�ش عليه وكاء، 

اإل نزل فيه من ذلك الوباء«.
الييكييثييرييين من  تيييخيييوف  ويف ظيييل 
الإ�يييسيييابييية بييهييذا اليييفييياييييرو�يييش، طييرحيينييا 
على  منه  الوقاية  كيفية  عيين  اليي�ييسييوؤال 

عدد من املخت�سات.

أعراض الفايروس
اأريييج حممد: »عييادة ما  تقول املمر�سة 
�سبيهة  اأعرا�ش فايرو�ش كورونا  تكون 
بييييالييييرد، وتيي�ييسييتييميير ميييين ييييومييين اإلييييى 
بالفايرو�ش،  الإ�سابة  بعد  اأيييام  اأربييعيية 
باحلمى  الإ�سابة  الأعرا�ش،  وتت�سمن 
يف حييييييالت نييييييييادرة، واليييتيييهييياب احليييليييق، 
وال�سعال  الأنييييف،  و�ييسيييييان  والييعييطيي�ييش، 

وال�سعور بالتعب«.

ال يوجد عالج
اخت�سا�سية  اأكييييدت  جانبها  ميين 
الأ�سعة �سهد عبد العزيز اأنه ل يوجد 
ت�سببها  التي  لاأمرا�ش  حمدد  عاج 
لفتة  الب�سرية،   كييورونييا  فييايييرو�ييسييات 
بييعييدوى  امليي�ييسييابييون  اأن امليير�ييسييى  اإليييييى 
فرو�ش كورونا عادة ما يت�سافون من 

تلقاء نف�سهم.
واأ�ييييييسييييييافييييييت: »لييييقييييد تييييبيييين ميين 
باأمره  تنتقل  اأنها  املعدية  الأمييرا�ييش 
�ييسييبييحييانييه وتيييعييياليييى وقييييد قييييدر ذليييك، 
وعييييييييرف عييييين بيييعييي�يييش الييييفييييرو�ييييسييييات 
اأو  بييالييطيير  بييا�ييسييم  �سميت  اأن  املييعييدييية 
الب�سر،  بنوا  لنا  نقلها  الييذي  احليوان 
احل�سر  ل  املييثييال  �سبيل  عييلييى  وميينييهييا 
اإنفلونزا اخلنازير، واإنفلونزا الطيور، 
لنا  نقلها  اليييذي  املييخييلييوق  اإليييى  ن�سبة 
املنا�سب  الطهي  عييدم  اأو  باملام�سة  
والبي�ش  الييلييحييوم  ميي�ييسييتييقييات  لبع�ش 
ومام�سة احليوانات التي حتمل هذه 

الفرو�سات مثل الإبل«.

نصائح ل�تجنب المرض
نييي�يييسيييحيييت امليييمييير�يييسييية نييييييييييوارة  عييبيييييد  
النا�ش  مييع  املبا�سر  الت�سال  بتجنب 
امليييي�ييييسييييابيييين بييييياملييييير�يييييش، والهييييتييييمييييام 
دائيييم،  ب�سكل  ال�سخ�سية  بيياليينييظييافيية 
وغيي�ييسييل اليييييييديييين بييياملييياء واليي�ييسييابييون 
والأنييف  العينن  مل�ش  وجتنب  جييِيييدا، 
مل�ش  وعييدم  اليدين،  والفم دون غ�سل 
تناول  وجتيينييب  املري�سة،  احليييييوانييات 
امليينييتييجييات احليييييوانييييية اخلييييام، اأو غر 

املطهية جيدا.
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إعالن

مارس رياضة المشي
لـ 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة

جامعة الملك خالد
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اساتذة

أكاديميا
د. محمد عيسى:

هدفي أن أخذ بيد الطالب في بداية تعليمه وأتدرج 
معه في مسيرته التعليمية

مداوي األحمري 

هي  التخ�س�ش؛  يف  وال�ييسييتييمييتيياع  الييرغييبيية 
اأولييييى الييعييوامييل يف جنييياح الييطييالييب ،  حيث 
تييرتييكييز هيييذه الييعييوامييل عييلييى اأ�ييسييا�ييش علمي،  
وكييل املييجييهييود اليييذي اأبييذلييه ، وا�ييسييعييى اليه،   
يت�سح يف تر�سيخ كل ما اأملك من معرفة،  
وخييرات علمية يف خدمة الطالب؛  الذي 
يييقييود هييييذه املييعييرفيية الييييى ال�ييسييتييمييرارييية و 
والييتييطييوييير ميين خيييال البييتييكييار ؛ )افييياق( 
الييتييقييت اليييدكيييتيييور حمييمييد عييييي�ييسييى الأ�ييسييتيياذ 
على  ال�سوء  لي�سلط  الطب  بكلية  امل�سارك 
من   ، واأهييدافييه  والعملي  العلمي  ميي�ييسييواره 

خال هذا احلوار.

حدثنا عن مسيرتك التعليمية بصورة 
موجزة؟

بيييييداأت ميي�ييسييرتييي الييتييعييليييييمييييية  مييين مييدييينيية 
جمهورية  يف  ال�سرقية  حمافظة  الزقازيق 
من  امل�سوار  بداية  وكييانييت   العربية،  م�سر 
هناك؛ متدرجاً يف  املراحل التعليمة، حتى 
�ييسييار بييي الييطييريييق الييى جامعة املييلييك خالد 

اأ�ستاذاً م�ساركاً يف كلية الطب.

ماذا تقول عن أهدافك األكاديمية؟
تخريج  زمائي يف  امل�ساهمة مع  هو  هديف 
عاملياً،   متميزة  مهنية  كييفيياءة  ذوي  اأطييبيياء؛ 
التدري�ش  قيياعييات  داخيييل  العمل  ميين خييال 
الليكروين  التعلم  با�ستخدام  وخارجها؛ 
اأي وقت يحتاج  بعد يف  التعلم عن  لتوفر 

الطالب التعلم.

ماهي رسالتك في التدريس؟ 
متميزة   طابية  �سخ�سيات  لبناء  ا�سعى   
بالتعليم الن�سط ، والبحث العلمي والعمل 
امل�ستمر،  التطوير  على  قيييادرة  اجلييميياعييي؛ 
وا�ييسييتييخييدام اأحيييييدث الييتييقيينيييييات يف الييتييعييلييم، 

وتوظيفه يف خدمة جمتمعه.

ماهي العقبات التي واجهتك 
في رسالة الدكتوراه؟

الييغييربيية والييعييمييل بييياخليييارج  هييي كييانييت اأول 
العقبات التي  واجهتها �سابقاً، حيث العمل 
وثييقييافيية جييديييدة، ولكن  مييكييان خمتلف،  يف 
�ييسييرعييان ميييا انيييدجميييت ميييع فييريييق الييعييمييل؛ 

بطاقة
• حممد عي�سى حممد

اليييدم ق�سم علم  اأميييرا�يييش  م.  اأ�ييسييتيياذ   •
المرا�ش كلية الطب.

كلية  الكلينيكية  الييبيياثييولييوجيييييا  ق�سم   •
الييييطييييب اليييبييي�يييسيييرى جييياميييعييية الييييزقييييازيييييق، 
ا�ييسييتيي�ييسييارى اأميييرا�يييش اليييييدم، بييكييالييوريييو�ييش 
الييييطييييب واجليييييراحييييية جييياميييعييية اليييزقيييازييييق 
ماج�ستر  امتياز،  بدرجة   ١99٢ دي�سمر 
 ،١998 ابييريييل  الكلينيكية  الييبيياثييولييوجيييييا 
دكيييتيييوراه اأميييرا�يييش اليييدم وامليينيياعيية ا�ييسييراف 
م�سرك معهد اأبحاث ال�سرطان م�ست�سفى 

رويال مار�سدن لندن نوفمر ٢٠٠٤.
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اليييذى �ييسيياعييدين كييثييراً يف عييمييلييي،  وكييانييت 
اهلل،   من  بتوفيق  موفقة  البحثية  النتائج 
ثقافة  وتبنى  الييفييريييق،   بيييروح  بالعمل  ثييم 
الفوز للجميع ، فعر�ست نتائج اأبحاثي؛ يف 

موؤمترين بكامريدج ونيويورك.

من وجهة نظرك ماهي الركائز 
التي تقود الطالب لنجاح؟

توجه  ذات  الطالب  �سخ�سية  تكون  اأن  هو 
الفريق، وتبنى  بييروح  العمل  ثييم   اإيييجييابييي، 
امل�سوؤولية،  وحتمل  للجميع،  الفوز  ثقافة 
وخييو�ييش الييتييجييارب ال�ييسييتييفييادة ميين الف�سل، 
واك��ت�����ض��اب اخل����رات ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى نقاط 
والتطوير  التعلم  ثقافة  وتبنى  ال�سعف، 
الطالب عامل  ذلييك رغبة   وفييوق  امل�ستمر، 
مهم يف جنيياحييه  ومتيييييزه، وهيييذا مييا ا�سعى 

دوماً اليه؛ غر�سه يف نفو�ش طابي.

كلمة أخيرة ؟
كلمتي الخرة هي تكمن  يف ر�سالة �سامية  
وفكرة عظيمة  يف بناء الن�سان الفعال يف 
جمتمعه ومن الواجب حيال هذا املو�سوع  
�سناعة فارق بالعمل مع الخرين لنعطي 

قيمة حلياتنا وحياة الخرين .
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د. فاطمة القديمي:
تقنين استخدام األطفال لألجهزة الذكية يقيهم من مشاكل 

النطق وتشتت االنتباه
درة الحمادي

النف�سية  ال�سحة  اأ�ييسييتيياذة  حيييذرت 
والإر�ييييييسيييييياد اليينييفيي�ييسييي املييي�يييسييياعيييدة، 
بكلية  النف�ش  عييلييم  ق�سم  م�سرفة 
يحيى  فاطمة  الييدكييتييورة  الييربييييية 
حيي�ييسيين اليييقيييدمييييي مييين ا�ييسييتييخييدام 
الأطيييييييفيييييييال لييييياأجيييييهيييييزة اليييذكييييييية 
ب���اإف���راط، م���وؤك���دة اأن����ه ي��ج��ب على 
الأهيييييييييييل تيييقييينييين ا�يييسيييتيييخيييداميييهيييم 
ليييهيييا؛ ليييتيييفيييادي ميي�ييسييكييات اليينييطييق 
وف���رط احل��رك��ة وت�����ض��ت��ت الن��ت��ب��اه 
الأمييييرا�ييييش  دائييييييرة  يف  الييييوقييييوع  اأو 
يجب  اأنيييه   اإليييى  م�سرة  النف�سية، 
ال�سنتن  الأطييفييال حتت عمر  منع 
اأو  الذكية  الأجييهييزة  ا�ستعمال  ميين 
الأجييهييزة الأخيييرى، واحلر�ش على 
وجها  الطفل  مع  والتفاعل  اللعب 
الأطفال  وحتفيز  وت�سجيع  لوجه، 
للعب مع اأقرانهم بدل من اللعب 

على الأجهزة الذكية.
يلعبه  مييا  مبييراقييبيية  ن�سحت  كييمييا 
الأطييييفييييال عييلييى اليييهييياتيييف بييا�ييسييتييخييدام 
الرامج والتقنيات التي ت�ساعد الأ�سرة 
على التحكم بالوقت، واختيار الرامج 
اإليها  للدخول  للطفل   املتاحة  املفيدة 
يف  الإ�سكاليات  ميين  الكثر  ميين  للحد 

امل�ستقبل لدى الطفل.

أخطار نفسية
وكيي�ييسييفييت يف حييديييثييهييا مييع »اآفيييييياق«  اأن 
هييينييياك اليييعيييدييييد ميييين امليييخييياطييير الييتييي 
حتيييييدث بيي�ييسييبييب ظيييياهييييرة ا�يييسيييتيييخيييدام  
الييذكييييية ل�ساعات  ليياأجييهييزة  الأطييفييال 
»ا�ستخدامها  قييالييت:  حيييييث  طييويييليية،  
ليي�ييسيياعييات طييويييلييه يييوميييييا يييعيير�ييسييهييم 
و�سحية  واجتماعية  نف�سية  لأخييطييار 
عييدة اأبييرزهييا تيياأخيير النطق، والإنييهيياك 
ف�سلا  الييدرا�ييسييي،  والييتيياأخيير  العقلي، 
اإلكرونية،  لتهديدات  تعر�سهم  عن 
وم�ساهدتهم حمتويات غر لئقة، يف 

ظل غياب الرقابة الأ�سرية«. 
النوم  ا�سطرابات  »حيييدوث  اأي�سا 
وعيييييدم اليييتيييحيييدث كيييثيييرا، والنييييطييييواء 
الأطفال  م�ساركة  وعييدم  الغرباء،  اأمييام 

الآخرين الأن�سطة واللعب«.

التعبير اإللكتروني
الييتييي  الأ�يييييسيييييرار  ميييين  اأن  وكيي�ييسييفييت 
التقنية  عييلييى  الإدميييييان  بييهييا  يت�سبب 
بيييدل من  الإليييكيييروين  التعبر  هييو 
كبرة  �سريحة  اأن  موؤكدة  ال�سفوي، 
ميين الأفيييييراد وبييالأخيي�ييش يف مرحلة 
املييراهييقيية يييجييد نيييوع مييين احلييييرج اأو 
مبا�سر  ب�سكل  التوا�سل  يف  اخلجل 
وجييهييا لييوجييه مييع الآخيييريييين،  فتكون 
الو�سيلة ال�سريعة واملريحة بالن�سبة 
لهم  هي التوا�سل من خلف ال�سا�سة 
للتعبر عن ما يجول يف خواطرهم 

من اأفكار وم�ساعر.
وقييييياليييييت: »هييييييييذا ميييييا يييخييالييف 
وجهة نظري لأين اأف�سل الت�سال 
خاله  من  لأن  املبا�سر؛   ال�سفهي 
واأ�ييسييرع  اأكيير  ب�سكل  التو�سيح  يتم 
ليياأفييكييار ب�سكل  تيييييدارك  ويييحيي�ييسييل 
اأفيي�ييسييل، كييمييا اأن نيييرة اليي�ييسييوت قد 

ا�ستي�ساح  يف  كييبييرا  فييارقييا  ت�سكل 
املوا�سيع واإي�سال الأفكار«.

خوف مرضي
يف  اليييهيييائيييل  اليييتيييقيييدم  اأن  واأو�ييييسييييحييييت 
بوابة  اإلييى  وحتولها   الذكية  الهواتف 
ملييجييمييوعيية �ييسييخييميية ميييين الييتييطييبيييييقييات 
الكثر  وتعلق  الإلييكييرونييييية،  واملييواقييع 
مييييين اليييييذكيييييرييييييات الييي�يييسيييخييي�يييسييييييية بيييهيييا، 
امليي�ييسييتييخييدمييون ميييييدون هويتهم  جييعييل 
اليي�ييسييخيي�ييسييييية اإلييييى هييواتييفييهييم، ميييا جعل 
كما  م�سبوق،  اأكرث وغر  بها  الهتمام 
حتييييول اخلييييوف مييين الييبييعييد عيينييهييا اإليييى 

خوف مر�سي.

أسباب إدمان التقنية
واأ�ييسييافييت:»املييقييلييق تييوقييع الييعييديييد من 
�سعوبة  �ييسيييييزداد  الأميييير  اأن  الييبيياحييثيين 
على  العييتييميياد  زيييييادة  مييع  امل�ستقبل  يف 
الييتييكيينييولييوجيييييا، ميييا ييي�ييسيير اإلييييى اأهييمييييية 
ال��وع��ي بعدم الع��ت��م��اد املفرط  وج��وب 
على الهواتف الذكية، دون اأن يحرمنا 
ذلك من ذكاء التكنولوجيا،  اأما علميا 
فوجد علماء النف�ش اأن اأدمغتنا تتفاعل 
با�ستمرار مع اإ�سعارات الهاتف املتتالية 
طيييييوال اليييييييوم، وُييينيي�ييسييط ذلييييك مييراكييز 
اإنتاج  عن  امل�سوؤولة  الييدميياغ  يف  املكافاأة 
التي  املييراكييز  نف�ش  وهيييي  الييدوبيياميين، 
تن�سط عندما الأكل وتعاطي املخدرات، 
ح�سبما يوؤكد ديفيد غرينفيلد، الأ�ستاذ 
امل�ساعد يف ق�سم الطب النف�سي بجامعة 

كونيتيكت الأمركية.
بييييينييمييا كييييييان ليييليييدكيييتيييور �ييسييمييوئيييييل 
الطب  ق�سم  امل�ساعد يف  الأ�ستاذ  في�سير، 
اليينييفيي�ييسييي بييكييلييييية الييطييب جييامييعيية مكغيل 
الوقت  اأن  يييرى  فهو  اآخيير،  راأي  الكندية، 
الذكية  الذي نق�سيه مع هواتفنا  الزائد 
الإ�يييسيييعيييارات،  عييلييى  الإدمييييييان  �سببه  لييييي�ييش 

لييدييينييا للتوا�سل  لييتييطييور احليياجيية  واإمنييييا 
ميييع الآخيييييريييييين، اإليييييى جيييانيييب الييتييوقييعييات 
الجتماعية املرتفعة وما يعطيه لنا نظام 

املكافاأة يف اأدمغتنا«.
ضعف المستوى الدراسي

اإدم��ان  ارت��ب��اط  ع��ن  �ضوؤالها  على  وردا 
الإلكرونية بالكتئاب و�سعف  اأجهزة 
اأن هناك  اأكييييدت  اليييدرا�يييسيييي،  امليي�ييسييتييوى 
ارت���ب���اط وط��ي��د ب��ي��ن��ه��م��ا م�����ض��رة اإل���ى 
اأن هيينيياك مييا يييقييارب ٣5٠ ميييييون حالة 
ن�سرته  ما  ح�سب  العامل  حييول  اكتئاب 
»اأما  وقالت:  العاملية،  ال�سحة  منظمة 
عن جانب ال�ضعف الدرا�ضي فالإفراط 
يف ا�ستخدام التقنية جعل املتعلم يظهر 
املدى  على  باملعلومات  الحتفاظ  عدم 
جزء  �سياع  اأي�سا  ذلييك  وميين   ، البعيد 
كبر من الوقت على األعاب ون�ساطات 
املحتوى  يجعل  ممييا  اأخيييرى  ترفيهية 
الييتييعييليييييمييي يييياأتيييي بيياملييرتييبيية الييثييانييييية يف 
وهيييذا   ، اليييوقيييت  اإدارة  عيينييد  الأهيييمييييييية 

موؤ�سر خطر جدا«.

فوائد االلعاب الحركية 
في بناء شخصية الطفل:

- تساعده في إتخاذ القرارات.
- تعلمه اإلنظباط الذاتي. 

- تنمي لديه اإلبداع.
- تعزز ثقته في نفسة.

- تساعده في االختالط مع اقرانة     
    وتقلل األنانية لديه.
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فضاءات
الدكتور عبدالواحد بابكر:

لم تثبت تقارير الصحة العالمية حدوث إصابات بفيروس 
كورونا في الشرق األوسط

الييدكييتييور عبدالواحد  الأ�ييسييتيياذ  اأكييد 
الفرو�سلت-  اأ�ييسييتيياذ  بابكر  �سعيد 
بيييقييي�يييسيييم الأحييييييييييييييييياء الييييدقيييييييييقيييية و 
بكلية  الإكييلييييينيييييكييييية-  الييطييفيييييليييييات 
اليييطيييب بيياجلييامييعيية اأن فيييرو�يييسيييات 
الكت�ساف،  حديثة  لي�ست  الكورونا 
فقد مت التعرف عليها لأول مره و 
القرن  من  ال�ستينات  منذ  ر�سدها 

امليادي املا�سي.
كيييميييا بيييين خيييييال احلييييييييوار الييييذي 
اأفييياق العديد ميين الأمييور  اأجييرتييه معه 

وطييرق  واأنيييواعيييه  بييالييفييرو�ييش  املتعلقة 
الوقاية منه.

فيروسات  تسمية  سبب  م��ا 
الكورونا؟

تيي�ييسييمييي اليييفيييرو�يييسيييات عييلييي اأ�ييسيي�ييش 
�سمي علي مناطق  ما  عديده منها 
جييغييرافييييية، وميينييهييا ميييا �ييسييمييي علي 
اأ�سماء علماء و منها ما ا�ستخل�ست 
اأ�ييسييمييائييهييا ميين نيييوع الأنيي�ييسييجيية التي 
اأو  الب�سري  اجل�سم  داخييل  ت�سيبها 

علي نوع التاأثر املر�سي لها داخل 
اخلايا الب�سرية.

ولييييكيييين اأغيييييليييييب اليييفيييرو�يييسيييات 
و  �ييسييكييل  اأ�ييسييا�ييش  عييلييي  ت�سميتها  مت 
روؤيييتييه حتت  الييفييرو�ييش عند  حجم 
املييجييهيير الأكيييييييروين، وكييييذا احليييال 
فكلمة  "الكورونا"  فييرو�ييسييات  مييع 
كورونا تعني باللغة الاتينية التاج 
كييراون،  الإجنليزية  الكلمة  منها  و 
وذلك لأنه بالنظر للفرو�ش حتت 
�سكله  الإليييييكيييييروين جتيييد  املييجييهيير 

ي�سبه التاج و ذلك لوجود النتوءات 
الغ�ساء  ميين  اخلييارجيية  الروتينية 

اخلارجي جل�سيم الفرو�ش.

م��ا ه��ي أن����واع ف��ي��روس��ات 
الكورونا؟

لي�ست حديثة  الكورونا  فرو�سات 
الكييييتيييي�ييييسيييياف واملييييعييييرفيييية فيييقيييد مت 
التعرف عليها لأول مره ور�سدها 
منذ ال�ستينات من القرن امليادي 

املا�سي.

وقد عرفت اأنها ت�سيب الن�سان و 
التي  الكورونا  اأما فرو�سات  احليوان، 
اأنييواع،   6 فهي  للب�سر  باإ�سابتها  عرفت 
هيينييالييك اأربيييعيييه اأنييييييواع مييين فييرو�ييسييات 
اأول يف  عييليييييهييا  الييتييعييرف  اليييكيييورونيييا مت 

مناطق متعدده من العامل و هي:
 HCoV-229E; HCoV-NL63;
HCoV-OC43 and HCoV-

HUK1
تييييلييييك الأنييييييييييييييواع الأربيييييييعييييييية ميين 
اأنها  عنها  عييرف  الكورونا  فرو�سات 

ت�سيب اجلهاز التنف�سي العلوي لدي 
النيي�ييسييان مبييخييتييلييف الأعيييميييار و اأنييهييا 
م�سئوله عن اإ�سابات خفيفة و لي�ست 
حاده و تعتمد فيها حدة الإ�سابة علي 
ال�سخ�ش  عمر  و  الييفييرو�ييش  �ييسييراوة 
امل�ساب و وجود اإ�سابات ثانويه اأخري 
و اأمييييرا�ييييش مييزميينيية مييثييل الييتييهييابييات 
اجلييهيياز اليييدوري و اأمييرا�ييش القلب و 

ارتفاع �سغط الدم.
و لكن يف ال�سنن الأخرة ظهرت 
الكورونا  اأخييري من فرو�سات  اأنييواع 
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اأ�يييسيييبيييحيييت ليييهيييا �يييسيييفيييات اكييلييييينيييييكيييييه 
الأنييييواع  تييلييك  ووبييائييييية خمتلفة عيين 

الأربعة �سابقة الذكر.
ويف عام ٢٠٠٢ ظهر لأول مره يف 
الييعييامل فييرو�ييش كييورونييا اليييذي �سمي 
التنف�سي  اجلهاز  متازمة  بفرو�ش 
ن�ساأ  قييد  و  بال�سار�ش  املييعييروف  احلييياد 
هذا الفرو�ش و ابتداأت الوبائيات به 
الييكييره الأر�ييسييييية و حتديدا  ميين �سرق 
العام ٢٠١٢  من ال�سن. كما ظهر يف 
الييي�يييسييياد�يييش لأول  اليييكيييورونيييا  فيييرو�يييش 
مييره يف الييعييامل ميين اليي�ييسييرق الأو�ييسييط 
وحتييييييديييييييدا مييييين امليييميييليييكييية اليييعيييربييييييية 
�سكل  انييتيي�ييسيير يف  وميينييهييا  اليي�ييسييعييودييية 
جائحه ايل مناطق عديده من العامل 
و �ييسييمييي ذليييك الييفييرو�ييش مبييتييازميية 

ال�سرق الأو�سط التنف�سية.
الأخيييريييين  الييفييرو�ييسيين   هذين 
للكورونا متيزا عن فرو�سات الكورونا 
اأهييمييهييا  بييعييدة �ييسييفييات  الأويل  الأربيييعييية 
التنف�سي  لييلييجييهيياز  احلييييياده  الإ�يييسيييابييية 
و الييييذي تييعييدت فيييييه الإ�ييسييابيية اجلييهيياز 
التنف�سي  العلوي ايل اجلهاز  التنف�سي 
مييره  لأول  ارتيييبيييطيييت  حيييييث  اليي�ييسييفييلييي 
الإ�سابة لفرو�سات الكورونا باللتهاب 

الرئوي احلاد املميت.
كيييميييا متيييييييزت الإ�ييييسييييابيييية بييهيياذييين 
الفرو�سن باملن�ساأ و امل�سدر احليواين 
و ذليييك لأول ميييره يييتييم العييتييقيياد بيياأن 
م�سدر الإ�ييسييابيية هييو احليييييوان و ذلك 
خلا�سية القفزات النوعية الناجتة عن 
تلك  بييه  متيزت  التي  اجليني  التغير 

الفرو�سات.

من  السابع  النوع  عن  ماذا  و 
تم  الذي  الكورونا  فيروسات 
التعرف عليه حديثا و كان سببا 
في وبائيات وجائحة الكورونا 

الماثلة هذه األيام؟
نييوع جديد  العامل  اأ�سابت  الأييييام  هييذه 
الإ�سابة  بداأت  الكورونا  من فرو�سات 
و  ال�سينية  وهييان  مدينة  يف  للب�سر  به 
دي�سمر  حييالييه يف ٣١  اأول  ر�ييسييدت  قييد 
اليييدرا�يييسييية  عييينيييد  و   .٢٠١9 الييييعييييام  ميييين 
ات�سح  للفرو�ش  الهيكلية  و  اجلينية 
اأن له ت�سابه كبر بفرو�سات الكورونا 
�ييسييابييقيية اليييذكييير و خيي�ييسييو�ييسييا فييرو�ييش 
و  تكوينيا  يختلف  اأنييه  و  مبا  ال�سار�ش 
فقد  الييفييرو�ييسييات  تلك  عيين  اأكلينيكيا 
�سمي بفرو�ش الكورونا احلديث ٢٠١9 
اأخيير يوم  و ذلييك لظهور الييفييرو�ييش يف 

من العام امليادي ٢٠١9.

ماهي الصور المرضية لإلصابة 
بذلك الفيروس؟

اأثبتت كل التقارير الواردة عن الإ�سابة 
اأن الفرو�ش م�سوؤول  بذلك الفرو�ش 
عنيفة  و  حييياده  تنف�سيه  اأ�ييسييابييات  عيين 
امل�ستمرة  الكحة  و  باحلمي  م�سحوبه 
اجليييافيييه و �ييسيييييق الييتيينييفيي�ييش املييلييحييوظ 
اأثبتت  كما  بالفرو�ش،  امل�سابن  بيين 
التقارير الواردة اأي�سا اأن الإ�سابة بهذا 
لأول  و  الكورونا  فرو�سات  من  النوع 
ميييره مييرتييبييطيية بييا�ييسييطييرابييات اجلييهيياز 
ال�سديد،  والإ�سهال  لقي،  كا  اله�سمي 
حتي  الوفيات  معدل  ارتييفيياع  ثبت  كما 
فرو�سات  بوبائيات  قييورن  ما  اذا  الأن 

الكورونا ال�سابقه.
ح�سانة  فييييرة  تييقييدييير  مت  ولييقييد 
اأيييييام اعييتييمييادا علي  امليير�ييش بيين ٢-١٠ 
عنده،  املناعة  م�ستوي  و  امل�ساب  عمر 
و  بالفرو�ش  امل�سابون  الأ�سخا�ش  كل 
الذين مت اخ�ساعهم للعناية املكثفة اأو 
اأولئك الذين توفوا باملر�ش حتي الأن 
اأو  اأو الأطييفييال  امييا من كبار ال�سن  هم 
اليييذيييين لييهييم ميي�ييسيياكييل ميير�ييسيييييه اأخيييري 

اجلهاز  اأمرا�ش  اأو  ال�سكر  مر�ش  مثل 
اأو  القلب  اأمييرا�ييش  اأو  عموما  اليييدوري 
مثل  املزمنة  التنف�سي  اجلهاز  اأمرا�ش 

الأزما. 

ماهي الصورة الوبائية لإلصابة 
بهذه الفيروس حتي األن؟

انييطييلييقييت الإ�ييسييابيية ميين مييدييينيية وهييان 
مدن  ايل  بعدها  انت�سرت  و  ال�سينية 
ال�سن الأخرى ثم ايل الدول املجاورة 
لها كاليابان، وكوريا، و الفلبن، وهونغ 
كونغ، و�سنغافورة، وماليزيا، وتاياند، 
مر�سيه  حييالت  ر�سد  مت  كما  ونيبال، 
بيييهيييذا اليييفيييرو�يييش يف مييينييياطيييق اأخيييييري 
كييل من  ت�سمل  الأن  الييعييامل حييتييي  ميين 
الأمييريييكييييية، وكيينييدا،  املتحدة  الييوليييات 

وفرن�سا، والنم�سا.
الييييواردة من  الييتييقييارييير  تثبت  ومل 
اليييييوم  حييتييي  الييعيياملييييية  ال�سحة  منظمة 
منطقة  يف  بالفرو�ش  اإ�سابات  حدوث 
ي�ستبعد  ل  لييكيين  و  الأو�يييسيييط  اليي�ييسييرق 
الأيييام و ذلك حلركة  اثباتها يف مقبل 
تييلييك  ايل  و  ميييين  الييطييبيييييعييييية  الييبيي�ييسيير 

البلدان التي مت ر�سد املر�ش بها.

كيف  و  الفيروس  ينتقل  كيف 
تتم اإلصابة به؟

طرق  عن  الأن  حتي  املتاحة  املعلومات 
انتقال الفرو�ش �سعيفة و لكن الثابت 
ال�سليم  فاأن م�سدر الإ�سابة لل�سخ�ش 
هييو الأنيي�ييسييان املييرييي�ييش اأو اليييذي يحمل 

الفرو�ش داخل ج�سمه.
وتييييقييييول امليييعيييليييوميييات اليييييييييواردة اأن 
اأقييل  مل�سافه  يحتاج  ال�سليم  ال�سخ�ش 
مييين �ييسييتييه اأقييييييدام حييتييي تييتييم الإ�ييسييابيية 
اأو  العط�ش  عند  امل�ساب  ال�سخ�ش  من 

الكحة.
كييان  اأذا  ميييا  يييثييبييت  مل  الأن  حييتييي 
مل�ش  و  الحتكاك  هييو  الإ�ييسييابيية  م�سدر 
الأجييي�يييسيييام الييتييي حتييمييل الييفييرو�ييش ثم 
اأو مل�ش الأنييف و الفم كما  م�سح الوجه 
هو احلال يف حالة الإ�سابة بفرو�سات 

الكورونا ال�سابقة اأو النفلونزا.
بالفرو�سات  الإ�ييسييابييات  معظم   مثل 
م�سدر  اأن  لوحظ  فقد  الأخييرى  التنف�سية 
اأ�ييسييخييا�ييش تييظييهيير عليهم  الإ�يييسيييابييية دائيييميييا 

اأعرا�ش املر�ش.
هيينييالييك افييرا�ييسييات بيياحليييييوانييات 
لكنها  و  بالفرو�ش  لاإ�سابة  كم�سادر 
مل تثبت حتي الأن، يف وبائيات الكورونا 
اليي�ييسييابييقييتيين )الييي�يييسيييار�يييش و مييتييازميية 
مت  فييقييد  التنف�سيه(  الأو�يييسيييط  اليي�ييسييرق 
ر�ييسييد اجليييميييال الييعييربييييية و الييقييطييط و 

اخلفافي�ش كم�سادر للعدوي.

اإلصابة  عند  عالج  هنالك  هل 
بذلك الفيروس؟

مييي�يييسيييادات  الأن-  -حييييتييييى  تييييوجييييد  ل 
امل�سابن  لييعيياج  ت�ستخدم  فييرو�ييسيييييه 
بفرو�سات الكورونا ب�سفه عامه و هذا 
العاج  التحديد.  الفرو�ش علي وجه 
حتي الأن يعتمد علي عاج الأعرا�ش 
تعر�ش  الييذي  ال�سخ�ش  مناعة  دعييم  و 

لاإ�سابة بالفرو�ش.
هيييينييييالييييك بيييعييي�يييش امليييييحييييياولت 
ل�ييسييتييخييدام عييقيياقيير ا�ييسييتييخييدمييت 
لييعيياج اإ�ييسييابييات فييرو�ييسيييييه اأخيييري 
ميييثيييل ميييي�ييييسييييادات فييييرو�ييييش نييقيي�ييش 
بع�ش  عييلييي  بيينيياء  املكت�سبة  امليينيياعيية 
الفرو�ش  تكاثر  طييرق  يف  الت�سابه 
و بع�ش الت�سابه اجليني للفرو�ش 
ت�سر  الييفييرو�ييسييات و مل  تييلييك  ميييع 
تلك  جناعة  مل�ستوي  التقارير  تلك 
اأو يف  املييير�يييش  الييعييقيياقيير يف عيييياج 
خف�ش م�ستوي الفرو�ش يف ج�سم 

الأن�سان امل�ساب.

من  الوقاية  وسائل  هي  ما 
المرض و مكافحته؟

من  منطقه  اأي  يف  امليير�ييش  ر�ييسييد  عند 
املناطق يو�سي اأن يتبع الأن�سان الطرق 
التالية حتي يحمي نف�سه من التعر�ش 

للفرو�ش:
بيييامليييواد  امليي�ييسييتييميير  )1( غيي�ييسييل الأيييييييدي 
تييطييهييرهييا  اأو  املييييييياء  و  الييي�يييسيييابيييونييييييية 
عن  يقل  ل  بركيز  املعقم  با�ستخدام 

.%6٠
الأنيييف و العن  الييفييم و  )2( عييدم مل�ش 

بالأيدي غر املغ�سولة.
اأو القرب  )3( عدم الحتكاك الل�سيق 
ميين الأ�ييسييخييا�ييش الييذييين تييبييدو عليهم 

اأعرا�ش تنف�سيه.
)4( عدم الذهاب ايل مناطق الزدحام 
اليييبييي�يييسيييري مييييا اأمييييكيييين ذليييييك و يييفيي�ييسييل 
من  امل�ستمر  اخلييروج  بعدم  للم�سابن 

املنزل.
الأنييف عند الكحة  )5( تغطية الفم و 
امليينيياديييل و رمييي تلك  بيييورق  و العط�ش 

املناديل يف نفايات خا�سة بها.
نييظييافيية الأ�ييسييطييح  يييجييب غيي�ييسييل و   )6(
مثل  كييثييرا  ت�ستخدم  الييتييي  الأواين  و 
اأرفف و منا�سد املطابخ و احلمامات و 

املكاتب.
ميين  القيييييييييييراب  عييييييدم  ييييفييي�يييسيييل   )7(
احليييييييوانيييات الأليييييييفييية و غييير الأليييييفيية 
خ�سو�سا تلك التي تبدو عليها اأعرا�ش 

تنف�سيه ال عند ال�سرورة.

المرض  مكافحة  وسائل  أما 
بناء  و  ال��وب��اء  ح���دوث  عند 
الصحة  منظمة  توصية  علي 

العالمية  فتشمل:
وطرق  ال�سامة  و�سائل  كل  اتباع   )1(
احلييد ميين النييتيي�ييسييار امليير�ييش خ�سو�سا 
داخل امل�ست�سفيات و الوحدات ال�سحية 

الأخرى.
بعد  املييييوؤكييييدة  الإ�يييسيييابيييات  حيي�ييسيير   )2(
ال�سريع  التعامل  و  املخري  الفح�ش 

معها.
)3( احلد من حركة الب�سر من و ايل 
التي مت ر�سد حييالت مر�سيه  املناطق 

بها.
 

هل يوصي باستخدام كمامات 
األنف و الفم عند أثبات الوباء 

في منطقة معينه؟
ميييييركيييييز مييييكييييافييييحيييية الييييوبييييائيييييييييات 
يو�سي  الأمريكية  املتحدة  بييالييوليييات 
بييعييدم اليي�ييسييرورة ل�ييسييتييخييدام كييمييامييات 
الأنيييييف و الييفييم بييين اأفيييييراد املييجييتييمييع و 
انتقال  عييدم  ماحظة  علي  بناء  ذلييك 
امل�سابن  الأ�ييسييخييا�ييش  بيين  الييفييرو�ييش 
ال�سخ�ش  بيين  املبا�سر  الحتكاك  عيير 
امل�ساب بالفرو�ش  ال�سخ�ش  ال�سليم و 
املتحده  الييوليييات  ذلييك يف  كما لوحظ 

الأمريكيه.

هل هنالك من لقاح مستخدم 
بهذا  اإلص��اب��ة  م��ن  للوقاية 

الفيروس؟
ي�ستخدم  لقاح  يوجد  ل  الأن  حتي 
لييييلييييوقيييياييييية مييييين الإ�يييييسيييييابييييية بيييهيييذا 
الفرو�ش و ل لفرو�سات الكورونا 
من  العديد  اأجريت  وقد  ال�سابقة. 
الأبيييحييياث و امليييحييياولت املييخييتييرييية 
لإنتاج لقاح �سد فرو�سات الكورونا 
و لييكيين هيينييالييك عييوائييق عييديييده مل 
ت�سعف الباحثن لإنتاج لقاح اأهمها 
اليي�ييسييعييف الأنييتييجييييينييي لييفييرو�ييسييات 
الكورونا و التي ب�سببه تكون املناعة 
الب�سري  اجل�سم  يف  عنه  املر�سبة 
�ييسييعيييييفيية، وقييليييييليية امليييييدي الييزميينييي 

لبقائها يف اجل�سم.
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الرأي الجامعي

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

تلفيت موؤخًرا ن�سيحة ثمينة من م�سوؤول مرموق يف جامعتنا الطموحة، 
ن�ست على اأهمية اجلمع بن اللتزام والنظام يف حياة الفرد، الأمر الذي 
خلق بداخلي عدد من املعاير اأو »الفاتر« لكثر من اأمور احلياة، التي 
اأو  اإجنيياز لأي فرد  اأو  اأي جناح  اأ�سا�سيات  جعلت مني �سخ�سية متاأملة يف 

موؤ�ض�ضة ومدى ارتباط ا�ضتمرار هذا النجاح باأوجه اللتزام والنظام.
فاللتزام اأمر عظيم يف كل ما يام�ش احتياجات الفرد واملوؤ�س�سة واملجتمع 
لو  اأنيييه  باعتبار  معينة،  �ييسييورة  يف  اللييتييزام  جت�سيد  اأو  ت�سوير  ميكن  ول  ييا،  اأييي�ييسً
فييرق كبر يف  اأن هناك  �سنجد  يتطلبه،  به يف كل ما  والعمل  اللييتييزام  مت تطبيق 

تعاماتنا وحقوقنا وكل ما ي�سهم يف تقدمنا واإجنازاتنا.
بقوانينه  الييتييزام  منا  يتطلب  وموا�سعه  اأ�سكاله  باختاف  النظام  كذلك 
بالعاقة  بيياللييتييزام  النظام  عاقة  و�سف  ميكن  ذلييك  على  وبيينيياًءا  وحمييدداتييه، 
التكاملية، حيث يعد تطبيق النظام من اأهم واأ�سمى مظاهر اللتزام، ولعل من 
اأهم ما ميكن ذكره يف هذا املو�سع تقدم جامعتنا يف الت�سنيفات العاملية، وذلك 
من خال التزامها بتطبيق معاير اجلودة العاملية باعتبارها نظام التزمت به 

اجلامعة ممثلة يف وكالة التطوير واجلودة م�سكورة.
فالنظام واللتزام به مطلب لكل عمل ناجح، وعملية تكاملية تتقدم 
بها الأمم، كل ال�سكر مل�سوؤولنا املرموق ون�سيحته الثمينة النابعة عن نظام 

والتزام تزدهر باأمثاله اجلامعة وتتقدم يف اأهم الت�سنيفات العاملية.

االلتزام والنظام ..

سارة القحطاني 
تصميم أزياء 

كم من الأوقات مت�سي بنا دون اأن من�سي نحن اأو اأن نح�ش مبرورها، ن�سعر 
باأننا معلقن بهذا الوقت الذي حدث به �سيء مل نتوقعه اإنها ي�سبقنا دون 
اأن يودعنا، هناك عبارة قد تكون معروفة باأن الوقت والأيام هي وحدها من 
ت�سفي الأمل لأنها تخرنا باأنها �ستم�سي دون توقف اأو اإلتفات ملا ن�سعر به 
وهذا المر �سحيح اإلى حد كبر، لقد و�سعت كل �سيء جانبا وبداأت التفكر 
بعمق عن الوقت الذي ع�سته و�ساأعي�سه م�ستقبا اأفكار تاأخذين لكل مكان 
فكيف �ساأجنو مره اأخرى من الوقوع يف قاع تلك الأفكار؟ اأنني اأت�ساءل دوما، 
كيف يل اأن اأ�سمم الوقت؟ واأن اأ�سعه بالألوان التي اأريدها، األ يكون ب�سكله 
اإلى اللون الأ�سفر وال�ساد�سة لاأحمر  العتيادي فت�سر ال�ساعة اخلام�سة 
وال�سابعة لاأزرق وهكذا فابد اأن يكون وقتنا لوحتنا، ولكن هل �سنتم�سك 
به؟  هل �سيكون الفن يف الوقت له قيمة فنية كما نريد، لأن النا�ش اعتادوا 
على �سكله املعروف، ولكل واحداً منا طريقة يف اإهدار وقته لكن هل يتبادر 
اإلى اذهاننا كيف لنا اأن ن�سيطر عليه، اأعتقد اأن الوقت ل يهتم بنا بل نحن 
من يهتم به ونخ�سى ان يرحل دون فعل �سيء يذكر، فاأجعل لوقتك قيمة 

عالية واأجعل له الأهمية الق�سوى لفعل ما حتب ل ما يحب الخرين.

روابي محمد 
إدارة اعمال 

اأول ما يتبادر لأذهننا روؤييية ٢٠٣٠، روؤية  عندما ن�سمع كلمة روؤييية ك�سعب �سعودي 
الُكتاب  اهييدافييهييا،  بخططها،  ويباهي  بها  يييرمن  الكل  عظيم.  قائد  روؤيييية  وطيين، 

يكتبون، املدراء ي�سيدون، املعلمون يتحدثون، ال�سباب علقوا الآمال.
روؤية ت�ستحق حًقا كل هذا الزخم من الزهو والرمن، لكن ال�سوؤال ُهنا 
عزيزي ماهي روؤيتك اخلا�سة؟ اين اهدافك وخططك؟ واأن كان هناك روؤية 
هل معاملها وا�سحة؟، تفا�سيلها مر�سومة؟، اين موقعك الآن يف خططك؟، 
هي  نف�سك؟،  ل�ستثمار  حًقا  ت�سعى  هل  منها؟،  الي�سر  ال�سي  حققت  هل 
فيه، و�سمانه  الييذي ل خ�سارة  الوحيد  ال�ستثمار  وهييذا هو  ُجل ما متلك 
انت. الروؤية ملن ميلكون روؤيتهم، ملن ر�سموا الطريق، لأولئك الذين عكفوا 
اأنف�سهم و�سعارهم »الذي افعله اليوم يف وحدتي يعلنه امل�ستقبل اأمام  على 
النا�ش«، الوطن بروؤيته ل يحتاج لهتافات ا�ستعرا�ش ول م�سرحيات، الوطن 
يحتاج ل�سعب ميلك خطط، �سعب ي�ستطيع اإدارة ذاته، �سعب يفعل ما يقول، 

الوطن بروؤيته هو �سوره مكره ل�سخ�ش ميلك روؤيته اخلا�سة.

كيف لي أن أصمم 
الوقت؟ 

رؤيتك الخاصة

مداوي االحمري 
قسم األعام واالتصال

غييره، وهنا  اأكييرث من  لنف�سه مكانة عالية،  الزمان من يجعل  هييذا  يوجد يف 
اأو  باملنا�سب  تتم�سك  »من  الأب�سع وهي  اأ�سنها  فئة  اأركييز يف حديثي هذا على 
اأو  ال�سيء  لهذا  حب  عن  ناجتاً  هييذا  ويكون  لتملك«،  يدعوا  مت�سكاً  الوظائف 
متني اخللود فيه لدوافع اأخرى، وهنا اذكر مقولة زادتني قناعة بهذا املو�سوع 
الق�سيبي رحمه اهلل. وهي  للدكتور غازي  الإدارة«  قراءتها يف كتاب »حياة يف 
اأعرف اأحد خلد يف وظيفته �سوى ال�سيطان« ومقولة اأخرى م�سهورة  »اأنى ل 
وهي »لو دامت لغرك ما و�سلت اإليك« فلذلك يجب ان يعي كل ان�سان ان هذه 
املنا�سب واملكانة التي انت فيها هي هبة من رب العاملن تتطلب التوا�سع وحب 

العمل واحرام الخرين.
هذه  حتملها  التي  العميقة  املعاين  اأهمية  كذلك  نعي  ان  علينا  يجب  لذلك 

الأمثلة، ال�سادقة ذات احلقيقية الوا�سحة، ملن ينهج هذا النهج ال�سعيف. 
وافكاره  بقناعاته  بتم�سكه  الخرين  امام  ي�سعه  اي حاجزاً  يعلم  فقد ل 
او يقف  بكل طموح  قادمة  ملوهبة  ي�سلب فر�سة  لها مثيل فقد  التي ل يرى 
يف  البقاء  انانية  ب�سبب  انتقالية  جديدة  فكرة  يحمل  اإبداعي  جمال  وجه  يف 
لكل  وتتيح  للجميع  تت�سع  الفر�ش  متنح  التي  احلياة  بييان  متنا�سيا  املن�سب، 
يهتم مبوهبته وخططه  ان يجد من  يكون �ساحب طموح من حقه  ان  فييرد 
وطموحاته لذلك يجب ان يكون كل من ف�سله اهلل بخدمة النا�ش بان يكون 

راعيا لهم ل قاتل لطموحاتهم.

التسول في االعالم 
الجديد 

�سعاف  بع�ش  يتخذها  الييتييي  القبيحة  الييعييادات  ميين  الت�سول 
دراهم معدودة  والت�سول لطلب  الآخرين  با�ستعطاف  النفو�ش 
واخييذت  الت�سول  وطيييرق  و�سائل  تييعييددت  ،وقيييد  متعددة  بييطييرق 
جديدة  طرقا  يتخذون  املت�سولون  فيها  ا�سبح  جييديييدة  طييرق 
يتميزون بها فلم يعد املت�سول رث الثياب قليل احليلة �ساحب 
اإعاقة ج�سدية يرفق معها عدد من التقارير الطبية او �سكوك 
املهنة  تطورت  يييدور ميين م�سجدا مل�سجد لكن هييذه  العيي�ييسييار  
الأطفال  ت�ستغل  كبرة  منظمات  عليها  ي�سرف  ا�سبح  بحيث 
ما  وجلب  الييدييين  با�سم  النا�ش  ل�ستهداف  والييرجييال  والن�ساء 

ي�ستطيعون من اأموال.
باأرقى  ويتطيب  الغالية  املاب�ش  يرتدي  ممتهنها  فا�سبح 
والبيوت  امل�ساجد  على  يييدور  ال�سيارات  افخم  ويييركييب  العطور 
اأخرى  تييارة  ا�سخا�ش مثلة  او م�سطحبا  تييارة  ا�سرته  م�سطحبا 
للخر  النا�ش  حب  م�ستغا  القبيلة  وبا�سم  الدين  با�سم  يطلب 
الت�سول اخذ منحى جديد مع  ورغبتهم يف جندة املحتاج ولكن 
اأكرث  املهنة  هذه  اأ�سبحت  و  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تطور 
تييطييورا حيث ظهر ليينييا  ت�سول اكيير وارقيييى ميييار�ييش ميين بع�ش 
الأ�سخا�ش بدافع ال�سهرة والرغبة يف الظهور من خال ا�ستخدام 
�سات  بال�سناب  كافة و�سائل العييام احلديثة وخا�سة ما يعرف 
وا�سبحت ال�سحاتة فن يطلق عليه الإعان بتقدمي انواع خمتلفة 
اأدوات  عر�ش  وكذلك  املاب�ش  بع�ش  ا�ستعرا�ش  او  الطعام  من 
ا�ستخدمت  اجلديدة  ال�سحاتة  هذه  اأ�سكالها  مبختلف  التجميل 
فيه ال�سهرة وكرثة عدد املتابعن ولاأ�سف ان الكثر من ا�سحاب 
التجارة تهافتوا عليهم يطلبون ودهم ويغدقون عليهم الأموال 
املال  لك�سب  فن  يعترونها   التي  لب�ساعتهم  الرويج  اجل  من 
الذي ياأتي بدون جمهود او خرة او درا�سة فقط ا�سلوب وطريقة 
مبتكرة كما يفعل اي مت�سول يطلقون على انف�سهم م�ساهر وهو 

لقب جديد يدارون به ت�سولهم.

عبدالعزيز رديف
قسم األعام واالتصال

العدد 257  |  29 جمادى اآلخرة 1441  |  23 فبراير 2020

كن معطاء



الرأي الجامعي

من طبيعة النف�ش الب�سرية التاأثر 
القلق  على  تبعث  الييتييي  بييالأو�ييسيياع 
التفاعات  ميين  ب�سل�سلة  واحلييييزن 
باطن  بع�سها  الإن�سان  داخل ج�سم 
اأكدت درا�سة  وبع�سها ظاهر، ولقد 
»الطبيعة  جملة  يف  ُن�سرت  حديثة 
 ٢٣ يف  اليي�ييسييادر  بعددها   »Nature
النا�ش  يييردد بن  ما  يناير ٢٠٢٠م 
امل���وؤدي���ة  اأن ���ض��غ��وط احل���ي���اة  م���ن 
للع�سبية والتوّتر تعّجل من عملية 
لدي  ال�سعر  �سيب  وانت�سار  ظهور 
الإن�سان، و�سرَحت الدرا�سة الأ�سا�ش 
من  اليي�ييسييعيير  حتيييييّول  وراء  الييعييلييمييي 

الأ�سود اإلى الأبي�ش.
فييفييي �ييسييليي�ييسييليية مييين الييتييجييارب 
ما يحدث يف  ملحاكاة  الفئران  على 
القلق  اأن  الدرا�سة  اأكييدت  الإن�سان 
ييي�ييسييّرع يف منيييّو اخلييايييا اجلييذعييييية 

لييلييبيييييئيية تيييياأثيييير عيييليييى �يييسيييليييوك اليييفيييرد، 
منها  واكييتيي�ييسييب  بيئته،  ابييين  والإنيي�ييسييان 
�سفات انعك�ست على �سلوكه يف التعامل 
مع من حوله، لذلك جند تباين وا�سح 
اختاف  ب�سبب  الأفيييراد؛  �سلوكيات  يف 

كل فرد وبيئته النا�سئ فيها.
اإذن للبيئة الجتماعية والثقافية 
الإنيي�ييسييان  والقييتيي�ييسييادييية دور يف دفيييع 
املمار�سات وال�سلوكيات  لنتهاج بع�ش 
اإييييجيييابييييييية، وتييقييود  اأم  كيييانيييت  �ييسييلييبييييية 
امليينييظييمييات تييبييعييا لييطييبيييييعيية املييمييار�ييسييات 
امليي�ييسييتييخييدميية فيييييهييا، فييامليينييظييميية نييظييام 
بها،  وتتاأثر  توؤثر  البيئة  على  مفتوح 
وتعمل  البيئة،  من  مدخاتها  جتلب 
ل�سلع  لييتييحييويييلييهييا  عييمييليييييات خمييتييلييفيية 

وخدمات، ثم تر�سلها اإلى البيئة. 

وعلى ذلك عندما مير املوظف 
بييييظييييروف اقيييتييي�يييسييياديييية �ييسييعييبيية قييد 
و�سلوكيات  ممييار�ييسييات  اإليييى  تييدفييعييه 
اأو  الر�ساوي  كقبول  اأخاقية  غر 
ييا  اخييتييا�ييش اأمييييوال امليينييظييميية. واأييي�ييسً
يقل  بييييارز ل  دور  امليييوظيييف  لييثييقييافيية 
تاأثرها عن اأحواله املادية، فعندما 
بال�سلوكيات  وتقاليده  قيمه  ت�سمح 
ينقلها  �سوف  حتًما  اأخاقية  الغر 

وميار�سها داخل منظمته. 
البيئة  دور  بييالييذكيير،  واجلييدييير 
الجييتييميياعييييية لييلييتيياأثيير عييلييى الييفييرد 
وحييثييه عييلييى ممييار�ييسيية الييفيي�ييسيياد، من 
خييييييال �ييييسييييرب الأمييييييثييييييال واحليييكيييم 
للتاأثر  اأحيياديييث  ذكيير  اأو  ال�سعبية، 
عييليييييه، مييثييل قييييول اأحيييييد املييتييقييدميين 
لييوظيييييفيية مييا لييقييريييبييه مييدييير املييييوارد 
الييبيي�ييسييرييية بييامليينييظييميية اليييتيييي يييرغييب 
يف اللييتييحيياق بييهييا، »الأقيييربيييون اأولييى 
باملعروف« اأو »خركم خركم لأهله« 

عند تر�سيح املتقدمن للتعين على 
وظيييييفيية �ييسيياغييرة؛ لييغيير�ييش الييتيياأثيير 
من  الوظيفة  على  وح�سوله  عليه 
لغر�ش  يييكييون  وقييد  املتقدمن.  بيين 
اأو  ترقية،  على  احل�سول  مثل  اآخيير 

تدريب، اأو مكافاأة مالية وهكذا.
امل�سببات  هيييذه  ليي�ييسييد  واأخييييييًرا 
اليي�ييسييلييبييييية وحيييميييايييية املييييوظييييف ميين 
الإداري،  الييفيي�ييسيياد  يف  اليييوقيييوع  عيييدم 
تبني  امليينييظييمييات،  يف  تفاقمه  وعيييدم 
اإجييييراءات  تت�سمن  وطيييرق  مييداخييل 
وا�ساحات ملعاجلة املمرات املغذية 
لييلييفيي�ييسيياد، و�ييسييد الييثييغييرات املييوجييودة 
ُت�ستغل  الييتييي  والييلييوائييح  بييالأنييظييميية 
و�ّسن  اأخاقية،  الغر  للممار�سات 
قييييوانيييين واأنييييظييييميييية تييكييفييل حييميياييية 
نييافييخ اليي�ييسييافييرة، وتيييكيييرمي املييييدراء 
الإدارة  باأخاقيات  التزامهم  عند 
ودفع  �سلوكياتهم  على  لت�سجيعهم 

الآخرين لل�سر على خطاهم.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعام واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

التوتر وشيب الشعر

مسببات الوقوع في الفساد اإلداري

الميديا الجديدة 
وظاهرة العولبة..!

لقد عرفت و�سائل العام احلديثة اأو ما ي�سطلح على ت�سميتها بي»امليديا 
اجلديدة« حتولت كبرة  بفعل تكنولوجيات الت�سال التي م�ست كينونتها 
يف  تغيرات  �سهد  الييذي  العامي  خطابها  وخا�سة  والبنيوية  الوظيفية 
التزييف  �سناعة   اإلييى  الإعيييام   ليتحول من غر�ش  ووظائفه  خ�سائ�سه 
اكت�ساف  بعد  خا�سة  والوظيفي  البنائي  بعده  يتجاوز  الييذي  والت�سليل 
ت�ستغل  فعالة  اأداة  لي�سبح  ال�سيمائية  �سياقاته  وحتديد  القيمية  عنا�سره 
خلييدميية اأهييييداف الييربييح وتييوجيييييه الييييراأي الييعييام لأهييييداف مييتييعييددة قييد تكون 
اأو  الأزميييات  فتيل  واإ�سعال  للتظاهر  التحري�ش  مثل  �سيا�سية  اأو  ع�سكرية 

اقت�سادية اأو اإيديولوجية اأو ثقافية وغرها...  
للحقائق،  متعمد  ت�سويه  خييال  ميين  يتم  الإعييامييي  الت�سليل  فهذا 
ما  اأ�ضّد  ويعد هذا من  الواقع،  اإل��ى �ضدق  م�ضتند  املفرط، غر  والتعميم 
الع�سر احلديث من ظلم وطغيان من طرف  الب�سر يف هذا  اإليه  يتعر�ش 
اأنه ل  امل�سوه والكاذب،  ، ومما يزيد من خطورة هذا اخلطاب  امليديا  هذه 
ال�سخ�سية،  اخلييرة  خييال  من  معلومة  اأييية  من  التحقق  لاإن�سان  ميكن 
ليكون املوجه الرئي�سي لاأفكار واملواقف، عن الدول وال�سعوب والثقافات 

والديانات والأ�سخا�ش.
قد مهد لخييراق  للنا�ش  الإدراكييييية  للطاقة  هييذا اخلطاب  فاحتال 
اأي  الييوعييي،  على  املخبوء  هيمنة  اإلييى  و�سول  للمجتمعات  العام  »املخيال« 
مملوء  معرفيا  وعيياء  لت�سبح  الاوعي  جمييال  اإلييى  املند�سة  الر�سالة  عبور 
الوعي من  تعليب  على  تعمل  التي  والإيييحيياءات  اليييدللت  من  مبجموعة 

خال ر�سائل رمزية غر مبا�سرة تفر�سها البنية التقنية.
كتابه  لوبون« يف  »غو�ستاف  الفرن�سي   املفكر  ي�سر  الإطييار  هييذا   ويف 
يفكر من خال  اأ�سبح  املعا�سر  الإن�سان  اأن  الى  »�سيكولوجية اجلماهر« 
اأنييه بعيد عن  الرغم من  الييواقييع على  الييذي ي�سكل يف ذهنه  هييذا اخلطاب 
اأن املجتمعات  الفيل�سوف »مي�سال  فوكو«  واأي�سا يقول  »الواقع احلقيقي« 
اأ�سبحت يف ظل هذه امليديا تعي�ش زمن الت�سليل الناعم من خال �سلطة 

التزييف التي حولتها  اإلى جمتمعات خا�سعة ومعولبة.
امليديا اجلديدة عن وظيفتها يف  انحرفت هذه  ال�سياق فقد  ويف هذا 
نقل الواقع ون�سر الوعي ف�سار لزاما ت�سحيحها من خال �سرورة اإيجاد 
وتنويره  املجتمع  لعقلنة  حمييورا  منها  وجتعل  الت�سليل  عنها  تبعد  اآليات 
املجتمع  داخييل  الت�سال  تفعيل  على  تعمل  وظيفية  دميقراطية  وتكر�ش 

لتحقيق ا�ستقراره وتوازنه..

وتهلك أ.د. علي سعيد القحطاني ال�سعر  �سواد  عن  امل�سئولة 
يف النهاية.

وتييو�ييسييلييت اليييدرا�يييسييية اإلييييى اأنيييه 
عيينييد ميييواجيييهييية املييييواقييييف اليي�ييسييعييبيية 
الييتييي تيي�ييسييل بييالإنيي�ييسييان اإلييييى درجييية 
اأو اخلييييوف فيييياإن اجلييهيياز  الييغيي�ييسييب 
هورمون  يفرز  اجل�سم  يف  الع�سبي 
اليييذي يهيئ كل  »اليينييوراأدرييينيياليين« 
جيييييزء يف اجلييي�يييسيييم ليييليييو�يييسيييول اإلييييى 
اأعيييليييى درجيييييات اليييييقييظيية والنييتييبيياه 
لكي  العينن  اتيي�ييسيياع يف حييدقيية  مييع 
اأو�سع من  دائييرة  ال�سخ�ش يف  يييرى 
القلب  انقبا�سات  وتت�سارع  املعتاد 
الييييذي ييي�ييسييخ الييييدم بييقييوة اإلييييى املييخ 
اليقظة  م�ستوى  لرفع  والع�سات 
اإلى درجاتها الُعلى مع �سحب الدم 
لعدم  اله�سمية  والقناة  اجللد  من 
اجلديد،  الو�سع  هذا  يف  اأهميتهما 

النوراأدرينالن  هييورمييون  وي�ستمر 
اجل�سم  لتجهيز  لييييي�ييسييل  عييمييلييه  يف 
: الييهييجييوم  اإلييييى حيياليية مييين اثييينيييتيييننْ
كيييان هناك  فيييياإذا مييا   .. الييهييروب  اأو 
مع  ا�ستباك  ملحاولة  مييبييادرة  مثا 
خ�سم فاإما اأن يتقدم الفرد لاأمام 
لا�ستباك اأو يطلق ل�ساقيه العنان 
ويهرب من املواجهة، وكا املوقفن 
بالع�سات  وقييييوة  ملييجييهييود  يييحييتيياج 
وفييييرهييييا تيييدفيييق اليييينييييوراأدرييييينيييياليييين 
يييداهييم  وحينما  اجليي�ييسييم..  لأنييحيياء 
عند  ال�سعر  ب�سيلة  النوراأدرينالن 
مييادة  فيياإنييه يعمل على حمييو  منبته 
امليانن امل�سئولة عن �سواد ال�سعر 
فيبداأ ال�سعر يف فقدان لونه الأ�سود 

ويدب اللون الأبي�ش فيه.
جيي�ييسييم  تيييفييياعيييل  اأن  وامليييييعيييييروف 
ل  والتوتر  القلق  الإن�سان يف حالت 
يقت�سر فقط على �سيب ال�سعر بل له 
تاأثرات �سلبية اأخرى غر م�ستحبة 
عيييليييى اجلييييهيييياز اليييعييي�يييسيييبيييي واليييقيييليييب 

والأوعية الدموية وغرها.
ُعيييرف  اإذا  امليييثيييل:  ييييقيييول  وكيييميييا 
اليي�ييسييبييب بييُطييل الييعييجييب، فيييياإن حتييّكييم 
اإلى  واللجوء  الأفييعييال  ردود  املييرء يف 
ممار�ستها  اأن  -رغييم  النف�ش  �سبط 
وتوا�سعا  الييعييزمييية  يف  قيييوة  تتطلب 
اأن نتيجتها مفيدة  اإل  يف النفعال- 
وثيييميييارهيييا جميييزيييية، ولييييي�ييش اأفيي�ييسييل 
تن�سحنا  احلنيف  ديننا  تعاليم  من 
والقلق  الغ�سب  لتحا�سي  وتدعونا 
واحلييييييزن واليييتيييوتييير وكييييل ميييا يييييوؤدي 
النوراأدرينالن  ملييادة  اجل�سم  لإفييراز 
وغيييرهيييا تييفييعييل يف اأجييي�يييسيييادنيييا مييال 
حتييمييد عييقييبيياه، فييعييلييى �ييسييبيييييل املييثييال 
اهلل  بذكر  األ   ..« تعالى:  اهلل  يقول 
وقد  )الرعد:٢8(،  القلوب«  تطمئن 
رّدد امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»ل تغ�سب« عدة مرات )البخاري(، 
فيييياإذا مييا اأنييعييم اهلل تييعييالييى عييلييى عبد 
بتجنب الييتييوتيير وعييافيياه ميين احلييزن 
والقلق فعليه اأن ي�سكر ربه اأن حفظه 
مييين ميي�ييسيياكييل �ييسييحييييية واجييتييميياعييييية 
ييُد  ييمنْ َ )احلنْ يييقييول:  اأن  وعليه  مييوؤكييدة 
َربََّنا  نَّ  اإِ ييَزَن  َ َهيييَب َعنَّا احلنْ اأَذنْ ييِذي  الَّ  ِ هلِلَّ

َلَغُفوٌر �َسُكوٌر( )فاطر:٣٤(.

إيمان هيف بن وارد
كلية االعمال
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منطقتنا

الجوني:فعاليات جماهيرية وحمالت إعالمية 
تثقيفية بمناطق عسير للتوعية مرض كورونا

حسام العمري

التعليم  عام  مدير  اجلوين  اأحمد  بن  �سعد  اأو�سح 
جماهرية  فعاليات  �ستنفذ  اإدارته   اأن  ع�سر  مبنطقة 
اجلهات  من  عدد  مع  بال�سراكة   ، املواقع  من  عدد  يف 

للتثقيف عن الوقاية من مر�ش كرونا.
اإعامية  حملة  �ستتخللها   الفعاليات  اأن  واأ�سار 
من  منه  الوقاية  وطرق  باملر�ش  التعريف  ت�سمل 
واإبراز  واملدار�ش،  واملكاتب  الإدارة  ح�سابات  خال 
الأدوار بن  وتكامل  املدر�سية،  ال�سحية  ال�سوؤون  دور 
املدار�ش  على  الركيز  اأهمية  مع  والأق�سام،  اجلهات 
يف املناطق النائية، فيما �سدد على اأخذ املعلومات من 
غر  من  اأخذها  وعدم  ال�سحية  الر�سمية  امل�سادر 
املن�سودة،   الأهداف  حتقيق  ي�سمن  مبا   ، الر�سمية 
اجلهات  وم�ساندة  الأمور  اأولياء  تعاون  اأهمية  و 

ال�سحية والتعليمية.
واأ�ساف »اجلوين« اأن الإدارة اأعدت خطة تنفيذية 

تعنى بتكثيف الإجراءات الوقائية، وتثقيف من�سوبي 
والطالبات  والطاب  عموما  التعليم  ومن�سوبات 
املر�ش،  يت�سمن عدم  الوقاية من  ب�سبل  خ�سو�سا  
الفئات  لدى  الهلع  اإثارة  وعدم  امل�ستجدات  جتاهل 
امل�ستهدفة، مبيناً اإلى اأنه مت حتديث خطط الطوارئ 
املدار�ش  وقائدات  قائدي  وتوجيه  امليدان،  يف 
النظافة  ببنود  اخلا�سة  امليزانية  مبالغ  لتوظيف 
الحتياجات  اأبرز  وتوفر  احلدث،  مع  التعامل  اإلى 
الازمة واملهمة، ف�سا عن اإقامة ور�ش عمل ودورات 

تثقيفية، واإقامة معار�ش واأركان توعوية.
اجتماع  �سهدت  قد  للتعليم  العامة  الإدارة  وكانت 
ال�سحية  لل�سوؤون  العامة  املديرية  من  العمل  فرق 
وجامعة امللك خالد  واإدارات ال�سحة املدر�سية والإعام 
العامة  والعاقات  وال�سامة  والأمن  والت�سال 
والقيادة املدر�سية واملباين، لو�سع خطة العمل وتوزيع 

املهام والأدوارعليهم.
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أول عملية قلب مفتوح في مركز األمير 
فيصل بن خالد

اختتام أسبوع التوعية ب�»التنمر« بتعليم عسير

مسابقة لتوثيق التخصصات التقنية والمهنية 
بمنطقة عسير

المدينة  لمشروع  أرض  تخصيص 
الصناعية الثانية في عسير

عن  ع�سر  منطقة  اأمر  عبدالعزيز  بن  طال  بن  تركي  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
تخ�سي�ش اأر�ش مب�ساحة 17 مليون مر مكعب مل�سروع املدينة ال�سناعية الثانية يف ع�سر مبركز 

احلفائر التي  تبعد 90 كيلومراً  �سمال حمافظة خمي�ش م�سيط.
واأ�ساف �سموه اأن ذلك الإجراء جاء بتوجيه من القيادة الر�سيدة اأعزها اهلل، م�سيداً بتعاون وزير 

ال�سوؤون البلدية والقروية ومدير عام الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية واملدن ومناطق التقنية.

زار �ساحب ال�سمو امللكي الأمر تركي بن طال 
بن عبدالعزيز اأمر منطقة ع�سر مركز الأمر 
في�سل بن خالد للقلب واطمئن على �سحة اأول 

مري�ش اأجرى عملية قلب مفتوح باملركز.
كما اأجرى �سموه الكرمي ات�ساًل هاتفياً مع 
وزير ال�سحة معرباً عن �سكره له ولفريق عمله 

با�سم اأهايل ع�سر كافة.
يف  ال�سحة  عام  مدير  مع  �سموه  وناق�ش 
وامل�ستقبلية  الآنية  اخلطط  وفريقه  ع�سر 
الدعم  اأوجه  كافة  بتقدمي  واعداً  للمركز 
الازمة  لارتقاء مب�ستوى ال�سحة يف ع�سر. 

ع�سر  مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  اختتمت 
فعاليات الأ�سبوع املكثف للتوعية بالتنمر واحلد من 

العنف ،وذلك حتت �سعار »معا �سد التنمر«.
�سعد  املنطقة  يف  للتعليم  العام  املدير  واأو�سح 
اجلوين، اأن مدار�ش املنطقة نفذت عدداً من الرامج 
الوقاية  و�سبل  التنمر  على  ال�سوء  بت�سليط  تعنى 
حالت،  من  يقع  قد  ما  مع  التعامل  وكيفية  منه، 
من خال ور�ش عمل وحما�سرات واإذاعات �سباحية 
ف�سًا  م�ساحبة  اإعامية  خطة  وتنفيذ  وملتقيات 
عن تفعيل ال�سراكة بن الإدارة وعدد من اجلهات يف 

هذا اخل�سو�ش.
»بنن  والإر�ساد  التوجيه  اإدارتي  اإلى  واأ�سار 

املن�سرم  الأ�سبوع  خال  املدار�ش  دعمتا  وبنات«، 
لتنفيذ اخلطة، بهدف خف�ش حالت التنمر باأ�سكاله 
ومظاهره،  وم�سادره  حمدداته  ومعرفة  املختلفة 
ال�سريعة  تعاليم  ت�سمنته  ما  على  والتاأكيد 
الإ�سامية الداعية اإلى ح�سن التعامل مع الآخرين، 
املدر�سة  يف  والعاملن  والطالبات  الطاب  وتب�سر 
واإك�سابهم  واأ�سبابه،  التنمر  مبفهوم  الأمور  واأولياء 
تزويد  اإلى  اإ�سافة  »الوقائية«،  الربوية  الأ�ساليب 
اخلدمات  ووحدات  والإر�ساد  التوجيه  يف  العاملن 
، و�ُسبل  املبكر، والعاج  التدخل  باأ�ساليب  الإر�سادية 

التعامل مع احلالت.

التقني  للتدريب  العامة  الإدارة  نفذت 
ع�سر  نادي  مع  بالتعاون  ع�سر  مبنطقة  واملهني 
الفوتوغرايف  الت�سوير  يف  الفوتوغرايف،م�سابقة 

التقني مب�ساركة عدد من امل�سورين املحرفن .
واملهني  التقني  التدريب  عام  مدير  واأو�سح 
اأن هذه امل�سابقة  باملنطقة الدكتور �سليمان احلفظي 
تهدف اإلى توثيق واإبراز التخ�س�سات التقنية واملهنية 
ال�سناعية  واملعاهد  التقنية  الكليات  يف  املتوفرة 

الحرايف،  الت�سوير  خال  من  ع�سر  مبنطقة 
وخ�سو�سا  املجتمع  اأفراد  جميع  لتعريف  وذلك 
بالتخ�س�سات  والبنات  للبنن  ال�سعودي  ال�سباب 
املهمة واحليوية املتاحة يف املن�ساآت التدريبية وكيفية 
على  قادر  جيل  وتدريب  تاأهيل  يف  منها  ال�ستفادة 
العمل  غمار  وخو�ش  احلديثة  التقنية  مع  التعامل 

املهني الذي حتتاجه بادنا.



تقنية

مميزات جديدة في هواتف جاالكسي إس 20
تعتر �سل�سلة هواتف )جالك�سي 
الييتييي   Galaxy S٢٠  )٢٠ اإ�ييييش 
�سام�سونغ  �سركة  عنها  اأعييليينييت 
خيييال هيييذا الأ�ييسييبييوع ميين اأكييرث 
اإ�سدارات الهواتف الذكية ترقباً 
وانتظاراً، وذلك بعد موجة من 

الت�سريبات التي رافقتها.

فما هي أبرز الميزات الجديدة 
التي وصلت لهذه السلسلة؟

فيييييمييا يييلييي اأبيييييرز 5 ميييييييزات جيييدييييدة يف 
:Galaxy Sهواتف ٢٠

دعم اتصال شبكات
الجيل الخامس

تييدعييم الييثيياثيية هييواتييف اجلييديييدة 
 )٢٠ اإ�ييييش  )جييالكيي�ييسييي  �سل�سلة  يف 
اخلام�ش  اجليييييل  �سبكات  اتيي�ييسييال 
ميييعييياليييج  بيييفييي�يييسيييل  وذليييييييييك   ،5G
اجلييديييد.   865  Snapdragon
ال�سبكات  هيييذه  اأن  ميين  وبييالييرغييم 
وا�سع  نطاق  على  منت�سرة  لي�ست 
حتى الآن، اإل اأنها متثل م�ستقبل 
لأن  ونييظييراً  �سك.  با  الت�سالت 
يحافظون  اأ�سبحوا  امل�ستخدمن 
عييلييى هييواتييفييهييم اليييذكييييييية لييفييرة 
اأطييييول، فييياإن هيييذا الييدعييم �سيكون 
امل�ستخدمن  ِقبل  من  به  مرحباً 

اجُلدد لهذه الهواتف.

كاميرات فائقة الدقة
رفييعييت �ييسيياميي�ييسييونييغ الييتييحييدي هييذا 
الييعييام اإلييييى ميي�ييسييتييوى اآخيييير بييعييد اأن 
اأ�ييسييبييحييت جيييييودة اليييكييياميييرا اأحيييد 
امليزات الثاثة الأولى التي يبحث 
�سراء  عند  الييعييادي  امل�سري  عنها 
ال�سا�سة،  حجم  بعد  جديد  هاتف 

وعمر البطارية.
 Galaxy S٢٠ هييياتيييف  وييي�ييسييم 
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اأمامية بدقة ٤٠  Ultra كامرا 
العد�سة  ُطييورت  كما  ميغابك�سل، 
Telephoto به لتدعم  املقربة 
 Periscope امليينييظييار(  )نيييظيييام 
تقريباً  يوفر  واليييذي   System
اإلييى  بييالإ�ييسييافيية  حقيقياً  ب�سرياً 
ميييييييزات تييكييبيير رقيييميييي حُميي�ييّسيينيية 
اإ�يييييش ٢٠،  يف هيياتييفييي غييالكيي�ييسييي 
حيث  بل�ش   ٢٠ اإ�يييش  وغييالكيي�ييسييي 
يييييدعييييمييييا الييييتييييكييييبيييير حييييتييييى ٣٠ 
 Space( تييقيينييييية  بييفيي�ييسييل  مييييرة 

.)Zoom
اإليييييييييى ذلييييييييك يييي�يييسيييتيييخيييدم هييياتيييف 
)غالك�سي اإ�ش ٢٠ األرا( معاجلة 
ال�سور املتعددة التي تعمل بنظام 
فقد  لتقليل  ال�سطناعي  الذكاء 
التكبر  م�ستويات  عند  اجليييودة 
الييعييالييييية بييحيييييث ميييكيينييك جتييربيية 
اليييتيييكيييبييير اليييفيييائيييق الييييدقيييية حييتييى 
١٠٠X مييع روؤييييية اأو�ييسييح ميين اأي 
وقييييت ميي�ييسييى. كييمييا تييعييمييل تقنية 
Ultra-toping على رفع معيار 
اليييكييياميييرا اخلييلييفييييية ميييين خيييال 
بدقة  اأ�سا�سي  م�ست�سعر  ت�سمن 

١٠8 ميغابك�سل .

عمر البطارية الطويل
ببطارية   S٢٠ هاتف  اإ�ييسييدار  ياأتي 
اأمبر/ال�ساعة،  ميّلي   ٤٠٠٠ �سعتها 
 +Galaxy S٢٠ هاتفي  ياأتي  بينما 
ببطارية   Ultra  Galaxy S٢٠ و 
اأمبر/ال�ساعة  ميّلي   ٤5٠٠ �سعتها 
على  اأمبر/ال�ساعة  ميّلي  و5٠٠٠ 
ال�سابق،  باجليل  ومقارنًة  التوايل. 
ُيح�سن  بيييييارزاً  تيييطيييوراً  يييعييتيير هيييذا 
من جتربة ا�ستخدام هذه الهواتف 
بييييييييدون الييييقييييلييييق مييييين نييييفيييياذ طييياقييية 

البطارية خال اليوم.

الشحن السريع جدًا
عييينيييدميييا حتيييتييياج اإلييييييى �ييسييحيين هيييذه 
اليييبيييطيييارييييات بييالييطييبييع ليييين تيييرك 
هيياتييفييك مييتيي�ييسييًا مبيينييفييذ الييطيياقيية 
ليي�ييسيياعييات مييتييوا�ييسييليية، لييذلييك وفييرت 
�سريعة  �ييسييحيين  اأجيييهيييزة  �ييسيياميي�ييسييونييغ 
 Galaxy لهاتفي Galaxy S٢٠ و 
يدعم  بينما  واط،   ٢5 بقدرة   +S٢٠
هاتف Ultra Galaxy S٢٠ �سحناً 

�سريعاً بقدرة ٤5 واط.
كييييمييييا تيييييدعيييييم �يييسيييلييي�يييسيييلييية هييييواتييييف  
غالك�سي اإ�ش ٢٠ ال�سحن الا�سلكي 
     ال�سريع، مما يوفر الكثر من 
          املرونة عند احلاجة لإعادة  

                      ال�سحن.

معدل تحديث الشاشة
 120 هرتز

يعتر معدل حتديث ال�سا�سة 
اليييعيييايل مييين اأهيييييم امليييييييييزات الييتييي 
امل�ستخدمون يف هواتف  انتظرها 
ترقية  ويعني  اإ�يييش(،  )غالك�سي 
 ١٢٠ اإلييى  ال�سا�سة  حتديث  معدل 
الهواتف  هييذه  �سا�سات  اأن  هييرتييز 
و�سا�سة يف  اإ�سراقاً  اأكرث  �ستكون 
عر�ش الر�سومات، وبالطبع اأكرث 

�سرعة اأي�ساً.
لتبديل  اخليار  لديك  �سيكون 
هييييذا اخليييييييار ليييليييعيييودة اإليييييى مييعييدل 
لييلييحييفيياظ على  حتييديييث 6٠ هييرتييز 
عييميير اليييبيييطييياريييية. وليييكييين بيياليينييظيير 
اإلييييى اأحيييجيييام الييبييطيياريييات الييكييبييرة 
مبعدل  العمل  فاإن  الهواتف،  لهذه 

التحديث هذا �سيكون رائعاً.

حتييدثييت املييي�يييسيييادر عييين مييوعييد اإطيييياق 
اآبيييل الرخي�ش اجلييديييد والييذي  هيياتييف 
 iPhone SE 2 الأ�ييييسييييم  �ييسيييييحييمييل 
اأن  املتوقع  من  حيث   iPhone 9 اأو 

تك�سف عنه يف ٣١ مار�ش املقبل.
مل توؤكد اآبل بعد هذا املوعد، لكنه 
اأطلقت  حيث  ال�سركة  توجه  مع  يتفق 
نف�ش  يف  الهاتف  ميين  الأوليييى  الن�سخة 
اآيفونها  اآبيييل  اأطييلييقييت  حييال  يف  ال�سهر، 
الرخي�ش بنهاية مار�ش، فاإنها �ستوفره 
لييلييبيييييع يف ٣ ابيييرييييل. كييانييت اليي�ييسييائييعييات 
الهاتف  �سعر  اأن  ذكيييرت  قييد  اليي�ييسييابييقيية 

�سيكون بحدود ٣99 دولر.
اأن يييحييمييل مييعييالييج  املييتييوقييع  وميييين 
اآيييفييون ١١ مع  A13 نف�ش املييوجييود يف 
وذاكيييرة  غيغابايت   ٣ ع�سوائية  ذاكيييرة 
بييخيييييارييين 6٤ و ١٢8  تييخييزييين داخييلييييية 

غيغابايت.
الأداء  ناحية  ميين  اآبييل  تتنازل  ليين 
�ستخف�ش  بل  هاتفها،  يف  واملوا�سفات 
�سعره عر تخفي�ش اإمكانيات ال�سا�سة 
عن  ف�سًا  اأرخ�ش،  واحييدة  وا�ستخدام 

اإعادة تدوير هيكل هاتف اآيفون 8.

 iphone أو iphone Se 2 آبل قد تطلق
9 نهاية مارس المقبل

يذكر اأن اآبل كانت حت�سر لإطاق 
بكامرات  جديد    iPad Pro  لوحي
كييورونييا  فييرو�ييش  ب�سبب  لكن  جييديييدة، 
واإييييييقييييياف ميي�ييسييانييعييهييا، فيييييياإن خييطييطييهييا 
من  الأول  اليينيي�ييسييف  خيييال  لإطييياقيييه 

العام اجلاري قد تتاأجل.



إعالن

الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار

جامعة الملك خالد
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

رابطة الخريجين وآفاق 
والدكتورة نوره..

رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  من  بتوجيه 
اهلل ال�سلمي يتم حاليا اإر�سال ن�سخة من �سحيفةاآفاق اإليكرونيا اإلى 
باجلامعة  رابطة اخلريجن  امل�سركن يف  جميع خريجي اجلامعة 
عدد  ويييزيييد  زارب،  اآل  نييورة  الزميلةالدكتورة  عليها  ت�سرف  والييتييي 
األف خريج  اإليهم اأكرث من ثاثن  اآفاق  اإر�سال �سحيفة  الذين يتم 
موجودون فيمختلف مناطق اململكة ويف خارجها. وهذا يعطي مكانة 
جديدةمن  �سرائح  اإلييى  لو�سولها  اآفيياق  ل�سحيفة  ومرموقة  مهمة 

جمهور القراء.
وهييييذا اليييو�يييسيييول الإلييييكييييروين ليي�ييسييحيييييفيية اآفييييياق يييعييكيي�ييش تييوجييه 
الىو�سولها  اي�سا  ي�ساف  خييا�ييش،  ب�سكل  الإليييكيييروين  ال�سحيفة 
اجلييامييعيية  جمييتييمييع  يف  ال�سحيفة  ودور  مييكييانيية  يييعييزز  ممييا  اليييورقيييي، 
الدعم  دون  ياأتي  وهييذامل  اململكة،  م�ستوى  وعلى  املحلي  واملجتمع 

الكبر لل�سحيفة من معايل املدير ومن قيادات اجلامعة.

نافذة

جامعة الملك خالد
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

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

رئيس التحرير
أسامة سفر آل مشعل

نائبة رئيس التحرير
بشائر سعيد الغامدي

سكرتير التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

هيئة التحرير الطالبية
رائدة مشبب المحي
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التدريب يقودنا لإلبداع 
اجلامعات ال�سييييعوديه والتعليم ب�سكل عام يف هذا الوطن الغايل 
حري�ييييش كل احلر�ييييش علييييى ابنيييياء وبنييييات هييييذا الوطيييين املعطيييياء 
حيث ي�سييييرف الكثر ميييين الموال والكوادر الب�سييييريه من اجل 
النهو�ييييش بالعملية التعليمية يف اجلامعات بكافة تخ�س�سيييياتها 
، وانييييا يف متام الثقه باأن امل�سييييوؤولن يف هذه ال�سييييروح التعليميه 
التعليييييم  تطوييييير  علييييى  احلر�ييييش  كل  حري�سييييون  والكادمييييييه 
و�سييييناعة الجيييييال بكل ما لديهم من قييييدرات وامكانيات ، ومن 
خال انت�سييييابي لق�سييييم العام والت�سييييال امل�ش الهتمام الذي 
ي�سييييعى لييييه كافيييية من�سييييوبي الق�سييييم ورغبتهييييم يف اظهييييار التميييييز 
لطيييياب وطالبات الق�سييييم وحماولة اح�سييييار ما ي�سييييمن عملية 
تعليمية ناجحة للطاب والطالبات ولعل حر�سييييهم على ن�سيييير 
اهمييييية ثقافيييية التدريييييب من خييييال التعيييياون مع تلفزيييييون ابها 
وكذلييييك عمل التطبيييييق امليداين يف عدد من ال�سييييحف اليومية 
يف املنطقيييية وكذلك امل�سيييياركة يف تنظيم كافيييية فعاليات اجلامعة 
والتدريب اليومي يف �سييييحيفة اآفاق وكذلك ال�سعي على ار�سال 
عييييدد من الطيييياب والطالبييييات للتدريب امليداين خييييارج اململكة 
وهييييو ما �سييييوف ي�سييييقل قييييدرات الطيييياب والطالبييييات ويجعلهم 

متميزين يف عملهم.
وانا ك�ساهد على هذه املرحلة ومن خال ممارا�ستي لعملي 
ال�سحفي يف �سحيفة اآفاق و درا�ستي يف ق�سم العام والت�سال 
ايقنت باأهمية التطبيق العملي ملا در�سييييته ومدى فعاليته اأثناء 
الدرا�سييييه حيث وجدت ان العمل يف �سييييحيفة اآفاق اثناء درا�ستي 
يف نف�ييييش التخ�سيييي�ش يجعل لدى الطالب قييييدرة علميه وعمليه 
او  ويتيييياح للطالييييب  بييييل  بالمكانيييييات  مميييييزه وناحجييييه مليئيييية 

الطالبه فر�سة ل�سافة املزيد يف جمال تخ�س�سهم.
وعلييييى كل ميييين يقييييراأ هييييذا الكلمييييات وكان باإمكانه ممار�سيييية 
مايدر�سه فاإنها فر�سيييية عظيمه تنمي املهارات وت�سنع القدرات 
والمكانيات بل وتزيد من حب التخ�سيييي�ش الذي تدر�سييييه ، كما 
ان تكثيييييف مييييواد التطبيييييق للطاب اثنيييياء درا�سييييتهم واحلر�ش 
عليهييييا ميييين عوامييييل النجيييياح التي ن�سييييعى اليهييييا مهنيييييا يف كافات 
التخ�س�سييييات بحيث يكون متقنا للمادة العلميه واي�سا متدربا 
متقنييييا لعملييييه ومتمر�سييييا جيييييد يف تخ�س�سييييه الييييذي ميييين خاله 

ي�ستطيع خدمة وطنه.

آفاق طالبية

البيئة

ك�سفت وزارة البيئة واملياه والزراعة، اأن تطبيق 
اململكيييية  يف  ال�سييييناعي«  »ال�سييييتمطار  برنامييييج 
الييييذي وافييييق عليييييه جمل�ش الييييوزراء، ي�سييييتهدف 
زيادة معدل الهطول املطري بن�سييييبة ت�سل اإلى 
٢٠ % عيييين املعييييدل احلايل الييييذي ل يتجاوز ١٠٠ 
ملييييم �سيييينوياً، وذلييييك يعنييييي اأن اململكيييية تعييييّد من 
اأكييييرث بلييييدان العييييامل جفافيييياً، ول حتتييييوي علييييى 

م�سطحات مائية دائمة من اأنهار وبحرات.
برناميييج  اأن  اليييوزارة  واأو�سيييحت 
»ال�سيييتمطار ال�سيييناعي« جييياء بعيييد مراجعييية 
املمار�سيييات العامليييية، وتنفيذ زييييارات ميدانية 
ملراجعييية جتيييارب دول املنطقة يف هيييذا املجال، 
وذل���ك بع���د تزاي���د ال�ض���غوط عل���ى امل�ض���ادر 
املائية خال العقود املا�سيييية، نتيجة لرتفاع 
عيييدد ال�سيييكان، بالإ�سيييافة اإليييى النميييو الكبر 
والنقيييل  والطاقييية  ال�سيييناعة  قطاعيييات  يف 
والتعدين والزراعة، حيث بلغ الطلب احلايل 
للميييياه نحيييو ٢٤ ملييييار مييير مكعيييب �سييينوياً، 
ويتيييم حتليييية نحيييو ٢.٧ ملييييار مييير مكعيييب 
مييين ميييياه البحر �سييينوياً، كما يتيييم تغطية 8٠ 
اإليييى 85 % مييين احتيييياج اململكة بال�سيييحب من 
امليييياه اجلوفيييية ومبعيييدل اأكر مييين ما ميكن 
تعوي�سيييه، ومعدل الهطول املطري يف اململكة 

اأقل من ١٠٠ مم يف العام.
واأفادت الوزارة، اأن »ال�سيييتمطار ال�سناعي« 
معنيييي مبعاجلييية م�سيييتهدفة لأنيييواع معينييية مييين 
الفيزيائيييية  خ�سائ�سيييها  وا�سيييتغال  ال�سيييحب 
لتحفيزهيييا للهطول، مييين خال بيييذر بع�ش املواد 
املحفزة وبع�سيييها طبيعيييية، يف اأماكن حمددة، من 
هيييذه ال�سيييحب، وتفرييييغ اأكييير قدر مييين حمتواها 
املائي، م�سرة اإلى اأن عمليات ال�ستمطار ل تعمل 
على تكون ال�سيييحب من البداية، ولكن تعمل على 
زييييادة الهطيييولت املطريييية مييين ال�سيييحب القابلييية 

لا�ستمطار عن طريق توفر »نويات تكثيف«.
يذكر، اأن اململكة بداأت يف درا�سة برنامج 
١9٧6م،  العيييام  يف  ال�سيييناعي«  »ال�سيييتمطار 
لاأر�سييياد  العامليييية  املنظمييية  ميييع  بالتفييياق 
اجليييوي، بهيييدف اإطييياق التجيييارب يف حقيييول 
ال�سيييتمطار يف اململكييية، كما مت توقيع اتفاقية 
مع جامعييية وايومنيييغ الأمريكية لإجيييراء اأول 
جتربييية يف منطقة ع�سييير بيييداأت عيييام ١99٠م، 
وبعدهيييا تواليييت التجيييارب يف مناطيييق و�سيييط 
اململكة )الريا�ش، الق�سيم، وحائل(، ومناطق 
ال�سيييمال الغربي واجلنوب الغربي، مب�سييياركة 
نخبييية مييين العلمييياء ال�سيييعودين املخت�سييين، 
حييييث اأثبتيييت النتائج اأن �سيييحب اململكة واعدة 

يف برنامج ال�ستمطار ال�سناعي.
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أسامة سفر آل مشعل
رئيس التحرير * 

* طالب قسم االعالم واالتصال

 برنامج »االستمطار الصناعي« يستهدف زيادة معدل هطول 
األمطار 20 % سنويًا


