
في سابقة على مستوى الجامعات السعودية..
اتفاقية تعاون بين الجامعة وشركة 

»علم« لتقديم برامج إعداد المحامين

ال��دك��ت��ور  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع 
عمر علوان عقيل. 

للتطوير  وكيل اجلامعة  واأو�سح  
واجل�����ودة ال��دك��ت��ور م����رزن ب��ن عو�سة 
ال�����س��ه��راين اأن االت��ف��اق��ي��ة ت��ه��دف اإل��ى 
عمل  وور�����ش  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  تنفيذ 
متخ�س�سة يف املجال العديل واملحاماة، 
واجلامعة،  املركز  من  خ��راء  يقدمها 
اجلامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل  �سكره  م��ق��دًم��ا 
على دعمه ومتابعته امل�ستمرة ملثل هذه 
ال�����س��راك��ات واالت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي جت�سد 
قيمة اجلامعة ودورها املهم وم�ساركتها 
للموؤ�س�سات واجلهات الوطنية االأخرى 

يف حتقيق اأهداف التنمية.

ال��رن��ام��ج بطريقة  اإع������داد   وق���د مت 
تنفيذه  على  و�سيقوم  عالية،  مهنية 
اجلامعة.  من  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء 
اإلى م�ست�سارين من »مركز  باالإ�سافة 

التدريب العديل«.
اأن  ع���ق���ي���ل  ال����دك����ت����ور  واأ�������س������اف 
اأخرى،  اإ�سافية  ميزة  ي�سمل  الرنامج 
ع��ل��ى ج��ان��ب تطبيقي  اح���ت���وائ���ه  وه����ي 
عملي يف املحاكم، باالإ�سافة اإلى امكانية  
ال��ت��دري��ب يف م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة، وب��ه��ذا 
والتطبيق  النظرية  بني  يجمع  ال�سكل 

مما يجعله برناجما متميزا.

سعيد العمري

خدمة  عميد  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
ال��دك��ت��ور  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع 
مييز  م��ا  اأه���م  اأن  عقيل،  ع��ل��وان  عمر 
تقدمي  يف  التعاون  هو  االتفاقية  هذه 
واملحاميات  املحامني  اإع���داد  برنامج 
املوؤهل للح�سول على رخ�سة املحاماة 
ال���ع���دل، وه���و ما  امل��رخ�����ش م��ن وزارة 
من  املجتمع  الأبناء  جيدة  فر�سة  يعد 
خ��ري��ج��ي ال��ت��خ�����س�����س��ات )ال�����س��ري��ع��ة، 
ال������ق������ان������ون، االأن������ظ������م������ة، احل�����ق�����وق( 
النوعي  الربنامج  هذا  يف  لالنخراط 
ال���ع���دل  وزارة  ع��ل��ي��ه  ت�������س���رف  ال������ذي 
مم��ث��ل��ة يف م��رك��ز ال���ت���دري���ب ال��ع��ديل، 
ح��ي��ث ت�����س��در رخ�����س��ة امل��ح��ام��اة منها، 

وقعت اجلامعة ممثلة يف عمادة خدمة 
اتفاقية  امل�ستمر،  والتعليم  املجتمع 
للم�ساركة  ع��ل��م«  »���س��رك��ة  م��ع  ت��ع��اون 
يف ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج اإع������داد امل��ح��ام��ني 
وامل��ح��ام��ي��ات امل���وؤه���ل ل��ل��ح�����س��ول على 
رخ�سة املحاماة التابع ملركز التدريب 

العديل. 
ت���وق���ي���ع  يف  اجل�����ام�����ع�����ة  وم�����ث�����ل 
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  االت��ف��اق��ي��ة 
واجل����ودة ال��دك��ت��ور م���رزن ب��ن عو�سة 
»���س��رك��ة علم«  م��ث��ل  ال�����س��ه��راين، فيما 
ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع 
االأع����م����ال ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر امل�����س��اري، 
خدمة  ع��م��ادة  عميد  بح�سور  وذل���ك 
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توصل��ت مجموعة من العلم��اء والباحثين إلى 
أن تن��اول األطعم��ة العضوية يقل��ل من خطر 

اإلصابة بأنواع معينة من السرطان.
فريق العلماء الفرنس��يون، أجرى دراسته  
ف��ي الفترة من 2009 وحتى 2016، وش��ملت 

حوالي 70 ألف شخص.
قس��م العلماء األش��خاص الذي��ن خضعوا 
للدراس��ة إل��ى أرب��ع مجموع��ات، معتمدي��ن 
ف��ي ذل��ك عل��ى نس��بة تناوله��م للمنتج��ات 
العضوي��ة في نظامه��م الغذائي. وبحس��ب 
صحيف��ة »اإلندبندنت« البريطاني��ة، فإن الذين 
استهلكوا موادا عضوية في غذائهم كانوا 
أق��ل تعرضا م��ن غيره��م لإلصابة بالس��رطان 
بنسبة 25 في المئة، كما لم يؤثر هذا النظام 

الغذائي على سرطان األمعاء أو البروستات.
يع��ود الفض��ل األكب��ر في ع��دم اإلصابة 
بأنواع محدة من السرطان، إلى عدم تناولهم 
ألغذية تحتوي على بقاي��ا للمبيدات واألدوية 
أن  والمع��روف  الزراع��ة.  ف��ي  المس��تخدمة 
المنتج��ات العضوية ال يدخل ف��ي زراعتها أي 
نوع من أنواع المبيدات الحش��رية واألس��مدة 

اإلصطناعية أو المواد المعدلة وراثيا.

العالم +

د. رانية آل مفرح
تمثل الجامعة بمؤتمر

دراسات المرأة السعودية
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أمير عسير يدشن مشروعات تنموية في النماص
بأكـثر من مليار وستمائة مليون ريال

العدد 238  |  26 صفر 1440  |  04 نوفمبر 2018أخبار الوطن

يحيى التيهاني

د����س���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ر 
اأمر  العزيز،  عبد  بن  خالد  بن  في�سل 
امل�����س��روع��ات  منطقة ع�����س��ر، ع���ددا م��ن 
باأكرث  النما�ش،  حمافظة  يف  التنموية 
ريال، وذلك  و�ستمائة مليون  من مليار 
االإث��ن��ني  التفقدية  ���س��م��وه  زي����ارة  اأث��ن��اء 
امل��ا���س��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة، يف اإط�����ار زي����ارات 
���س��م��وه ال��ت��ف��ق��دي��ة مل��ح��اف��ظ��ات وم��راك��ز 
التي  اخل��دم��ات  على  ل��ل��وق��وف  املنطقة 
�سموه  و���س��ول  وف���ور  للمواطنني  ت��ق��دم 
م��ق��ر ب��ي��ت ال��ط��ال��ب ب��امل��ح��اف��ظ��ة جت��ول 
يف امل���ع���ر����ش امل�����س��اح��ب ال�����ذي اح��ت��وى 
يف  التنموية  امل�ساريع  الأب���رز  �سرح  على 
املواطنني،  �سموه  التقى  كما  املحافظة، 
وا����س���ت���م���ع اإل�������ى ع������دد م����ن م��ط��ال��ب��ه��م 

واحتياجاته 
ب���ع���ده���ا ع���ق���د ����س���م���وه اج���ت���م���اع���ا 
م���ع اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ش امل��ح��ل��ي وال��ب��ل��دي 
املجل�ش  ا���س��ت��ع��ر���ش  ح��ي��ث  ب��ال��ن��م��ا���ش، 
ال��ع��دي��د م��ن امل��و���س��وع��ات امل��درج��ة على 
جدول االأعمال، والتي تاأتي يف مقدمتها 
اإن�������س���اء م�����س��ت�����س��ف��ى م��ت��ك��ام��ل ل��ل��ن�����س��اء 
واالأطفال باملحافظة، واعتماد ا�ستكمال 
مراحل م�سروع طريق بي�سة - النما�ش، 
اإل����ى ج��ان��ب رف���ع ف��ئ��ة ب��ل��دي��ة حمافظة 
النما�ش وبلدية مركز بني عمرو و�سقف 

ميزانياتها، وذلك بعد �سم بلدية مركز 
ال�سرح لبلدية بني عمرو. 

بعد ذلك بداأ احلفل اخلطابي املعد 
القراآن  من  اآي��ات  بتالوة  املنا�سبة  بهذه 
ال���ك���رمي، ث���م األ���ق���ى حم��اف��ظ ال��ن��م��ا���ش 
ع���ب���داهلل ب���ن ع��اي�����ش ال��ع��ج��ري، كلمة 
اأم��ر منطقة ع�سر،  ب�سمو  فيها  رح��ب 
وامل��راك��ز  ال��ن��م��ا���ش  حم��اف��ظ��ة  اأن  مبينا 
التابعة لها �سهدت نه�سة تنموية �ساملة 
ك�����س��ائ��ر م��ن��اط��ق وحم���اف���ظ���ات امل��م��ل��ك��ة، 
الزيارة  ه��ذه  اأن  ذات��ه  الوقت  يف  م�سراً 
امليمونه، لتد�سني وو�سع حجر االأ�سا�ش 
مليار  بقيمة  وخدمية  تنموية  مل�ساريع 
باإذن اهلل  و�ستمائة مليون ريال �ست�سهم 

يف خدمة املواطن واملقيم يف املحافظة.
 ورف���������ع حم�����اف�����ظ ال����ن����م����ا�����ش يف 
اأه��ايل  ع��ن  ون��ي��اب��ة  با�سمه  كلمته  خ��ت��ام 
والعرفان  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  املحافظة، 
ل�خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
و�سمو ويل  �سعود،  اآل  ال��ع��زي��ز   عبد  ب��ن 
ع��ه��ده االأم�����ني ���س��اح��ب ال�����س��م��و امللكي 
االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال���������وزراء وزي����ر 
اهتمامهم  على  اهلل،  الدفاع،حفظهما 
باملواطن واحلر�ش على راحته،  و�سمان 
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة ل����ه، وذل�����ك مب��ت��اب��ع��ة 
امل��ب��ارك��ة يف  التنمية  دف��ة  واه��ت��م��ام قائد 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سر،  منطقة 

االأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، 
وتوجيهات �سموه ال�سديدة بتقدمي كافة 
اخلدمات املتميزة للمواطنني واحلر�ش 
ب��اأع��ل��ى  امل�����س��اري��ع  ع��ل��ى تنفيذ وم��ت��اب��ع��ة 
املعاير، ووفق خططها الزمنية املحددة 
منطقة  اأم���ر  �سمو  د���ّس��ن  عقبها 
تنفيذها  مت  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  ع�����س��ر 
م�سروعات  �سملت:  وال��ت��ي  باملحافظة 
ري��ال،  مليون   422 بتكلفة  النقل  وزارة 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  وم�سروعات 

ب��ق��ي��م��ة 310 م��ل��ي��ون  ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي 
ري���ال، اإل���ى ج��ان��ب م�����س��روع��ات خدمات 
امل���ي���اه ب���اأك���رث م���ن 258 م��ل��ي��ون ري����ال، 
وامل�سروعات التعليمية مببلغ 90 مليون 
بي�سة  ف��رع جامعة  وم�����س��روع��ات  ري���ال، 
وم�����س��روع��ات  ري����ال،  م��ل��ي��ون   72 بقيمة 
ال�����س��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء ب��اأك��رث 
حمافظة  ومبنى  ري��ال،  مليون   24 من 
ال��ن��م��ا���ش ب��� 20 م��ل��ي��ون ري����ال، اإ���س��اف��ة 
باأكرث  النما�ش  م�ست�سفى  تطوير  اإل��ى 

من 12 مليون ريال، وم�سروعات وزارة 
باأربعة ماليني  واملياه  والزراعة  البيئة 
ري������ال، وم�������س���روع���ات ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة 

والرتاث الوطني ب� 500 األف ريال 
و����س���م���ل���ت امل���������س����روع����ات ال���ب���ل���دي���ة 
باأكرث  تكلفتها  بلغت  وال��ت��ي  باملحافظة 
م�سروع  و�سملت  ري��ال،  مليون   386 من 
اإن�����س��اء امل���رك���ز احل�����س��اري ب��امل��ح��اف��ظ��ة، 
وم���������س����روع ت���ط���وي���ر وت����اأه����ي����ل ال���ق���رى 
ال���رتاث���ي���ة، ب���االإ����س���اف���ة اإل�����ى م�����س��اري��ع 

�سفلتة واأر�سفة واإنارة الطرق وامليادين 
وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن ال�����س��خ��ور امل��ت�����س��اق��ط��ة، 
وم�ساريع اإن�ساء و�سيانة حدائق وممرات 
وتطوير البنى التحتية و�سفلتة ال�سوارع 
ال���رتاب���ي���ة، وت�����س��وي��ر امل��ق��اب��ر، وت��ط��وي��ر 
امل���ط���الت مب��ت��ن��زه الأم�����ر ���س��ل��ط��ان بن 
احلا�سب  �سبكة  اإن�ساء  وم�سروع  �سلمان، 
االآيل مبركز البلدية يهدف لربط كافة 
وبرامج  ب�سبكة  البلدية  واإدارات  اأق�سام 
ع���م���ل مت��ك��ن��ه��م م����ن اجن������از امل���ع���ام���الت 
باأ�سرع وقت ممكن وباأقل جهد، وكذلك 
م�سروع متنزه �سياحي وترفيهي يهدف 
جل������ذب امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وي���ح���ق���ق ع��ائ��د 

اقت�سادي للمحافظة 
منطقة  اأم��ر  �سمو  ا�ستمع  عقبها 
ع�����س��ر واحل�������س���ور ل��ق�����س��ي��دة ���س��ع��ري��ة، 
ق��دم جمموعة من االط��ف��ال لوحة  كما 
وطنية ا�ستملت على عدد من امل�ساركات 
ب��ال��وط��ن واالل��ت��ف��اف حول  ال��ت��ي تتغنى 
تذكارية  هدية  �سموه  ت�سلم  ثم  قيادته، 

من حمافظ النما�ش بهذه املنا�سبة 
 ويف ختام زيارة �سمو اأمر منطقة 
�سموه  ق���ام  ال��ن��م��ا���ش  ملحافظة  ع�سر 
النما�ش  مل�ست�سفى  ت��ف��ق��دي��ة  ب��ج��ول��ة 
ال���ع���ام وجت�����ول يف اأق�������س���ام���ه، واط��ل��ع 
لق�سمي  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ع��ل��ى 
املركزة  والعناية  املغناطي�سي،  الرنني 

بامل�ست�سفى 



ثقافة السالمة

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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كان، وخا�سة  اأيا  الفرد  يكت�سبها  اأن  التي يجب  واملهارات  املعارف  اأهم  من 
من بني من�سوبي املوؤ�س�سات التعليمية، مبا فيها اجلامعات، اكت�ساب ثقافة 
ال�سالمة، التي تعد مطلبا مهما؛ لرتباطها ب�سالمة الأنف�س واملمتلكات. 
و�سعدت بالطالع على درا�سة نفذها معهد الدرا�سات والبحوث ال�ست�سارية 
وموؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سالمة  واآل��ي��ات  وث��ق��اف��ة  مفهوم  ع��ن 
خالد  امللك  جامعة  ذل��ك  يف  مب��ا  اجل��ام��ع��ات  اهتمام  اأن  �سك  وال  التعليم. 
بالتوعية يف جمال ال�سالمة، يعد من الهتمامات ال�سرورية التي يجب اأن 
تدعمها اجلامعة؛ لأهميته على ال�سعيد ال�سخ�سي داخل البيئة التعليمية، 
العمل  املنزل ويف بيئة  ال�سالمة يف  وكذلك لأهميتها كثقافة تنعك�س على 

ويف خمتلف �سوؤون وجماالت احلياة.
ونحن يف جامعة امللك خالد ن�سعى اإلى تعزيز هذه املفاهيم واملعارف 
وتطوير برامج علمية داخل املنظومة الأكادميية تهتم بال�سالمة والوقاية 
و�سع  وك��ذل��ك  عليا؛  ب��رام��ج  اأو  ديبلومات  م�ستويات  على  احل��رائ��ق،  م��ن 
بهذا  املهتمة  العالقة  ذات  امل��دين وغ��ره من اجلهات  الدفاع  �سراكات مع 
املو�سوع، كما نعمل على بناء برامج توعوية وتدريبية ت�سب يف اال�ستزادة 

من ثقافة ال�سالمة مبفهومها ال�سامل.
برامج  اإن��ت��اج  على  بالعمل  التو�سية  ال��درا���س��ة،  ه��ذه  اأ�سعدين يف  وم��ا 
ال�سالمة  جم���ال  يف  وال��ت��دري��ب  ال��ت��وع��ي��ة  يف  وب�����س��ري��ة  �سمعية  تعليمية 
اجلامعية، و�سنعمل يف اجلامعة، باإذن اهلل، على تعزيز هذا الهدف وتو�سيع 
اأو  م�ساركني  اأو  كمنتجني  ال��ط��الب  م��ن  �سراكات  ع��رب  ب��ه  الهتمام  دائ���رة 
من�سوبي  كافة  على  بالفائدة  يعود  ومب��ا  ال��رام��ج،  ه��ذه  م��ن  م�ستفيدين 

اجلامعة.  
وبهذه املنا�سبة، ال ي�سعني اإال اأن ا�سكر املديرية العامة للدفاع املدين 
�سراكاتها مع  بال�سالمة، وخا�سة عرب  التوعية  امل�ستمرة يف  على جهودها 
العاملي للدفاع  اليوم  التعليم يف بالدنا. وياأتي �سعار  الكثر من موؤ�س�سات 
وثقافة  التعليمية  »املوؤ�س�سات  وه��و  مهم  مو�سوع  حتت  العام  لهذا  امل��دين 
ن��اح��ي��ة، واملوؤ�س�سات  امل���دين م��ن  ال��دف��اع  ل��ي��وؤك��د على اه��ت��م��ام  ال�����س��الم��ة«؛ 

التعليمية من ناحية اأخرى بهذا املو�سوع املهم.

ت��ع��رث م�����س��روع ط��ري��ق من�سبة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
ال������ذي ي���رب���ط حم���اف���ظ���ة ت���ن���وم���ة مب��رك��ز 
من�سبة، بطول 70 كيلو مرت، وكذلك تعرث 
التي  ال��ق��ام��ة  ع��ق��ب��ة  ازدواج  م��ن  ت��ب��ق��ى  م��ا 
وتنومة.  النما�ش  حمافظتي  ب��ني  ت��رب��ط 
ب��االإ���س��اف��ة اإل����ى ا���س��ت��ك��م��ال م�����س��روع مبنى 

الدفاع املدين باملحافظة. 
رفع  كما مت خالل الجتماع مناق�سة 
ال�سعة ال�سريرية للم�ست�سفى العام بتنومة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات  ���س��ري��ر، وت���وف���ر  اإل����ى 200 
جانب  اإلى  الطبية،  والتجهيزات  املطلوبة، 
م��ن��اق�����س��ة اي���ج���اد ن����اد ري���ا����س���ي، وم��ن�����س��اآت 
دور  تفعيل  اإل��ى  احلاجة  وكذلك  ريا�سية، 

وزارة االإ�سكان باملحافظة. 

بن خالد عددا من امل�سروعات التنموية يف 
املحافظة، بتكلفة بلغت اأكرث من 70 مليون 
بقيمة  تعليمية  م�����س��روع��ات  �سملت  ري���ال، 
وم�����س��روع��ات  ري�����ال،   )18.126.871.08(
ري�����ال،   )16.397.839( ب��ق��ي��م��ة  ���س��ح��ي��ة 
وم�������س���روع م��ب��ن��ى ه��ي��ئ��ة االأم������ر ب��امل��ع��روف 
بقيمة )3.969.833.40(  املنكر  والنهي عن 
ري�����ال، اإ����س���اف���ة اإل����ى امل�����س��روع��ات ال��ب��ل��دي��ة 
بلغت  وال��ت��ي  باملحافظة  تنفيذها  اجل���اري 
اأكرث من 27 مليون ريال، وت�سمل  تكلفتها 
واإن�����ارة وط���رق،  م�����س��اري��ع �سفلتة واأر���س��ف��ة 
وت�سريف  ال�سيول  اأخ��ط��ار  درء  وم�ساريع 
و�سيانة  اإن�����س��اء  وم�ساريع  االأم��ط��ار،  م��ي��اه 

وتطوير احلدائق واملتنزهات.

املعد  اخلطابي  احلفل  ب��داأ  ذل��ك  بعد 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ب��ت��الوة اآي����ات م��ن ال��ق��راآن 
الكرمي، ثم األقى حمافظ تنومة م�سفر بن 
ب�سمو  فيها  كلمة رحب  اآل حم�سي،  حامد 
حمافظة  اأن  مبينا  ع�سر،  منطقة  اأم���ر 
ت��ن��وم��ة ح��ظ��ي��ت ك��غ��ره��ا م���ن امل��ح��اف��ظ��ات 
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل�������س���روع���ات ال��ت��ن��م��وي��ة يف 
م�ساف  يف  اأ�سبحت  حتى  امل��ج��االت،  �ستى 
ومق�سدا  ومن��اء،  تطورا  اململكة  حمافظات 
للزوار وال�سياح من داخل اململكة وخارجها 
الطبيعة  جمال  من  اهلل  حباها  ما  بف�سل 
واأجواء معتدلة، ثم ا�ستمع �سموه واحل�سور 

اإلى ق�سيدة �سعرية بهذه املنا�سبة. 
عقب ذل��ك د�سن �سمو االأم��ر في�سل 

يحيى التيهاني
 

في�سل  االأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اأم����ر منطقة 
ع�سر االثنني املا�سي، عددا من امل�سروعات 
من  ب��اأك��رث  ت��ن��وم��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  التنموية 
70 مليون ري��ال، وذل��ك خالل زي��ارة �سموه 

التفقدية ملحافظتي النما�ش وتنومة. 
اأم�����ر منطقة  ���س��م��و  وف�����ور و����س���ول 
البلدية  ا���س��رتاح��ة  يف  احل��ف��ل  مقر  ع�سر 
باملحافظة، عقد �سموه اجتماعا مع اأع�ساء 
حيث  باملحافظة،  والبلدي  املحلي  املجل�ش 
املو�سوعات  من  العديد  املجل�ش  ا�ستعر�ش 
امل����درج����ة ع��ل��ى ج�����دول االأع�����م�����ال، ج����اء يف 

..ومشروعات تنموية بمحافظة تنومة
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ورشة عن المسؤولية اإلعالمية والقانونية
في التعاطي مع وسائل التواصل االجتماعي

عبدالعزيز رديف

ن���ظ���م���ت اجل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة يف امل���رك���ز 
الإع����الم����ي الأح������د ال�����م��ا���س��ي، ور���س��ة 
الإعالمية  »امل�سوؤولية  بعنوان  ت��دري��ب 
وال��ق��ان��ون��ي��ة يف ال��ت��ع��اط��ي م���ع و���س��ائ��ل 
ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي«، ل��ل��ج��ن�����س��ني، 
وذل���ك يف امل���درج���ات امل��رك��زي��ة ل��ل��رج��ال، 
وقاعة كلية طب االأ�سنان للن�ساء، مبقر 

اجلامعة الرئي�ش )قريقر(. 
مدير  م��ع��ايل  م�ست�سار  ق���دم  وق���د 
اجلامعة رئي�س ق�سم الإعالم والت�سال 

االأ�ستاذ  »اآف���اق«  �سحيفة  على  وامل�سرف 
الدكتورعلي بن �سويل القرين يف اجلزء 
االأول من ور�سة التدريب، نبذة عن ن�ساأة 
االإن���رتن���ت وم���راح���ل ت��ط��وره امل��ع��ا���س��رة 
واملتوقعة يف امل�ستقبل، مو�سًحا املفاهيم 
االجتماعي  التوا�سل  مب��واق��ع  املتعلقة 

واالأدوار املنوطة بها ومب�ستخدميها. 
واأ����س���ار االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
الإعالمية  القوة  مفهوم  اأن  اإل��ى  �سويل 
ك�����ان ���س��اب��ق��ا يف امل���را����س���ل الإع����الم����ي، 
وحاليا بات يف اجلمهور الإعالمي، واأن 
االإ�سكالية تكمن يف اأن حجم ال�سلبي فيما 

القليل  التوا�سل  يبث وين�سر يف �سبكات 
واأ�ساف:  االإيجابي،  الكثر  على  يطغى 
اأن  االجتماعية  التوا�سل  �سبكات  تدرك 
التي  واملو�سوعات  االأخ��ب��ار  م��ن  الكثر 
موثوقة؛  غر  م�سادر  من  فيها  تظهر 
فمثال  لها؛  ذات��ي  ت�سحيح  �سيتم  ولهذا 
معلومات  ق��اع��دة  على  تعمل  في�سبوك 
ع��ن امل�����س��ادر امل��وث��وق��ة، وب��ال��ت��ايل ت�سمح 
فقط لالأخبار من تلك امل�سادر بالظهور 
ع��ل��ى م��واق��ع��ه��ا، وي��ح��اول ت��وي��رت ح�سر 

احل�سابات امل�سبوهة وحذفها.
بكلية  الفقه  ق�سم  رئي�ش  ق��دم  كما 

واملتخ�س�ش  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة 
يف االأن��ظ��م��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن علي 
ال����ق����رين ع���ر����س���ا م��ف�����س��ال مل����ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب��االأن��ظ��م��ة وال���ل���وائ���ح ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي 
التوا�سل  مواقع  ا�ستعمال  على  تنطبق 
من  موؤكًدا  وم�ستخدميها،  االجتماعي 
خاللها اأن املحتوى الإلكرتوين متجدد 
يعد  عليه  يطراأ  تطوير  اأو  تعديل  واأي 
حم��ت��وى ج��دي��دا مب�����س��در وم�����س��وؤول��ي��ة 
ج����دي����دة ال ت��ف��ق��د امل���ح���ت���وى االأ����س���ل���ي 
وق��دم  وم�سوؤوليته،  وم�����س��دره  فاعليته 
الدكتور حممد القرين يف ختام عر�سه 

تعميق  اأه��م��ي��ة  �سملت  ت��و���س��ي��ات  ث���الث 
بالإعالم،  للم�ستغلني  القانوين  الوعي 
واإ���س��دار وثيقة ���س��رف اإع��الم��ي��ة واأدل���ة 
يتبنى  واأن  االجت�����اه،  ه���ذا  يف  اإج��رائ��ي��ة 
امل��ل��ك خالد  بجامعة  الإع��الم��ي  امل��رك��ز 
ندوة اأو كر�سيا بحثيا اأو مركزا تدريبيا 
ُيعنى باملهارات والأخالقيات الإعالمية.
�سلم  ال���ت���دري���ب  ور����س���ة  خ���ت���ام  ويف 
امل�����س��رف ال���ع���ام ع��ل��ى امل���رك���ز الإع���الم���ي 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح ب���ن زاب���ن 
ال��ق��ح��ط��اين درع���ني ت��ذك��اري��ني ملقدمي 
ور�سة التدريب، �ساكرا لهم جهودهم يف 

اإقامة هذه الور�سة، ومقدرا للحا�سرين 
دورهم يف اإثرائهم للور�سة.

ال��ت��دري��ب حظيت  اأن ور���س��ة  ي��ذك��ر 
بح�سور كبر من امل�سرفني على اإدارات 
مبنطقة  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارات  يف  الإع������الم 
ع�������س���ر وحم���اف���ظ���ات���ه���ا، وامل���ت���ح���دث���ني 
الر�سميني، واملهتمني واملهتمات باملجال 
الإع����الم����ي، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ع����دد من 
اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب وطالبات 
الطالب  من  جمموعة  منهم  اجلامعة، 

الدوليني.
)اآفاق م�سورة: �سفحة 17-16(

ورشة عن أسس التعليق الصوتي
بنادي العالقات واإلعالم

محمد الكعبي
ال�سوتي يف  التعليق  اأ�س�س  بعنوان  ور�سة عمل  »و�سال«  والإع��الم  العالقات  نادي  اقام 
عن  عبارة  وه��و  الور�سة  من  النظري  اجل��زء  تقدمي  مت  وق��د  العنادل،  هم�ش  ا�ستديو 
الوقفات  واأن���واع  ال�سوت  طبقات  يف  التحكم  وكيفية  االإل��ق��اء  اأث��ن��اء  التنف�ش  »تقنيات 
والنطق ال�سليم وخمرجات احلروف«؛ بعدها مت النتقال ايل اجلانب العملي والذي 
ا�ستهدف 15 طالبا من اأ�سحاب اخلامات ال�سوتية املميزة. وتاأتي هذه الور�سة لتطوير 

مهارات التعليق ال�سوتي للمهتمني بها من طالب اجلامعة.
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الجامعة تطلق برنامجا وطنيا
لتطوير المهارات التقنية

سعيد العمري

 اأطلقت اجلامعة ممثلة يف االإدارة العامة لتقنية املعلومات 
وذل��ك حر�سا من  االأول��ى،  ن�سخته  internship يف  برنامج 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ���س��ب��اب وف��ت��ي��ات امل��م��ل��ك��ة يف 
املجال التقني، عر منحهم جماال ملمار�سة تطبيقية يف اأحد 
واالإ���س��راف  تنفيذها  تتولى  التي  القائمة  التقنية  امل�ساريع 
للتحول  ال�سرتاتيجية  اجلامعة  خطة  مع  ومتا�سيا  عليها، 
ال���رق���م���ي، وروؤي������ة امل��م��ل��ك��ة 2030، ب���زي���ادة ال���ع���دد وت��وط��ني 
ب��ه��ا؛  امل��رت��ب��ط��ة  وامل���ج���الت  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  متخ�س�سي 
�سقل  يف  لت�سهم  املجال؛  هذا  يف  القادمة  الحتياجات  ل�سد 
يف  للتوظيف  كبرة  فر�سة  ومتنحهم  واإثرائها،  مهاراتهم 

املجاالت التقنية التطبيقية. 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����س��رف  واأو����س���ح 
الرنامج  اأن  العلياين،  �سامل  الدكتور  باجلامعة  املعلومات 
يهدف اإلى منح الطالب والطالبات، واخلريجني واخلريجات

النظري  اجلانب  بني  الربط  خ��الل  من  التطبيقية  خرباتهم  لتطوير  فر�سة  العالقة  ذات  ال��ف��روع  يف  املخت�سني 
الأكادميي الذي مت ا�ستكماله، والتطبيق يف بيئة العمل الفعلية يف جمال تقنية املعلومات، بالإ�سافة اإلى منح الطالب 
لكت�ساب  للطالب  الفر�سة  اإتاحة  وكذلك  تخ�س�سهم،  جم��ال  يف  املهنية  وقدراتهم  اهتماماتهم  لتقييم  الفر�سة 
مهارات جديدة، ومتكينهم من ممار�سة مهارات حل امل�ساكل واتخاذ القرار يف بيئة العمل احلقيقية، واإثراء معارف 

الطالب املختلفة؛ وذلك مبمار�سة اأدوار متكاملة يف امل�سروع التقني الواحد يف بيئة العمل الواقعية. 
وي�ستمل الرنامج حاليا على جمموعة من امل�سارات اأهمها: الت�سميم، التطوير والرجمة، حتليل االأنظمة، 
البنية املوؤ�س�سية والتحول الرقمي، التوثيق واجلودة، اإدارة امل�ساريع، ال�سبكات، الدعم الفني وال�سيانة، واملحتوى 

الرقمي والت�سويق االإلكرتوين. 
يذكر اأن الربنامج ي�سرتط اأن يكون املتقدم �سعوديا، وقد تخرج من جامعته اأو كليته، اأوطالبا حا�سال على منحة 
التطبيقي  الربنامج  يتم فرتة  اأن  بعمل حايل، وعليه  درا�سية من اجلامعة، ويكون متفرغا للربنامج، ول يرتبط 
ال�سخ�سية،  املقابلة  واجتياز  واخل��ربة،  املوؤهل  مع  التطبيقي  الربنامج  �سروط  تتوافق  اأن  ي�سرتط  كما  بالكامل، 

وي�ستمر الرنامج على مدار العام، ومينح املتدرب الذي ا�ستكمل تدريبه بنجاح جمموعة من املزايا.

د. رانية آل مفرح تمثل الجامعة 
بمؤتمر دراسات المرأة السعودية

شوق يحيى

م��ف��رح  اآل  ران����ي����ة  ال����دك����ت����ورة  م���ث���ل���ت 
بق�سم  امل�������س���اع���دة  ال���ل���غ���وي���ات  اأ����س���ت���اذة 
اجلنوب،  ظهران  يف  الإجنليزية  اللغة 
ل��درا���س��ات  الأول  امل��وؤمت��ر  اجل��ام��ع��ة يف 
املراأة ال�سعودية، والذي نظمته جامعة 

االمرة نورة، االأربعاء املا�سي.
وت�����س��م��ن��ت م�������س���ارك���ة ال���دك���ت���ورة 
لالإنتاج  ول��غ��وي��ا  نقديا  حتليال  ران��ي��ة 
يقوم  بحث  وه��و  لل�سعوديات،  العلمي 
الن�سو�ش  م��ن  جمموعة  حتليل  على 
اللغوية املكتوبة قبل وبعد قرار ال�سماح 
ومت��ك��ني امل�����راأة ال�����س��ع��ودي��ة م���ن ق��ي��ادة 
يف  ال��ق��رار  ه��ذا  اأث��ر  لتو�سيح  ال�سيارة، 
االأ�سلوب اللغوي للكاتبات ال�سعوديات.

ع�سرة  حتليل  البحث  ت��ن��اول  كما 

تناق�ش  ���س��ع��ودي��ات  ل��ك��ات��ب��ات  م���ق���االت 
م���و����س���وع امل��������راأة ال�������س���ع���ودي���ة وق���ي���ادة 
ال�����س��ي��ارة، ا���س��ت��خ��دم م��ن خ��الل��ه منهج 
يركز  ال��ذي  اللغوي  النقدي  التحليل 
ع���ل���ى حت��ل��ي��ل ال��ن�����س��و���س م����ن ث���الث 
ن������واح������ي: حت���ل���ي���ل ن���������س����ي، وحت���ل���ي���ل 
ا�ستطرادي، وحتليل اجتماعي وثقايف.

ك���م���ا ه������دف ال���ب���ح���ث اإل�������ى ت��ت��ب��ع 
ال��ت��غ��رات )اإن وج�����دت( م���ن ج��وان��ب 
ل�����غ�����وي�����ة م������ت������ع������ددة، م�����ث�����ل اخ����ت����ي����ار 
امل���ف���ردات، واأف��ع��ال االق��ت��ب��ا���ش، وامل��رب��ع 
الي�����دي�����ول�����وج�����ي، وع�����الق�����ة ال���ن�������س���اء 
 Gender Relationality باجلن�سني 
ق��ب��ل وب���ع���د ال�����س��م��اح ل���ل���م���راأة ب��ق��ي��ادة 
الن�سو�ش  ه��ذه  رب��ط  و�سيتم  ال�سيارة، 
ب���ال���و����س���ع ال���ث���ق���ايف واالج���ت���م���اع���ي يف 
التغرات  اأث��ر  تتبع  حيث  من  اململكة، 

القبلية  والطبيعة  والدينية  ال�سيا�سية 
ال���������س����ع����ودي، وال���و����س���ع  امل���ج���ت���م���ع  يف 
االيديولوجية  واالأح���زاب  االقت�سادي 

يف املجتمع.
للجهود  داعما قويا  املوؤمتر  ويعد 
التي تبذلها اململكة العربية ال�سعودية 
جناح  يف  �سي�سهم  مم��ا  امل����راأة،  لتمكني 

اخلطط التنموية وفًقا لروؤية 2030.
اإل����ى  ي���ه���دف  امل����وؤمت����ر  اأن  ي���ذك���ر 
تو�سيح اأدوار املراأة ال�سعودية وقدرتها 
على تقدمي ما يفيد ويخدم املجتمع يف 
الثقافة واالأدب والتاريخ، والتاأكيد على 
التنمية  يف  الفاعلة  م�ساركتها  اأهمية 
يتعلق  فيما  ال�ساملة  للتحوالت  دعًما 
مب�ساهماتها يف حتقيق اأهداف الروؤية، 
باالإ�سافة اإلى رفدها للبحوث العلمية 

املتخ�س�سة مبجال درا�سات املراأة.

اأعاله:
�سورتان اإعالنيتان
عن املوؤمتر

اإلى الي�سار:
جانب من املعر�ش
امل�ساحب للموؤمتر

نادي صفحات يقيم فعالية
»عالم المعرفة« بمعرض الكتاب

محمد الكعبي 

عامل  فعالية  للقراءة  �سفحات  ن��ادي  اأق���ام 
امل���ع���رف���ة، وذل�����ك ���س��م��ن م��ع��ر���ش ال��ك��ت��اب 

واملعلومات الذي اأقامته اجلامعة موؤخرا.
املهارات  تنمية  اإل��ى  الفعالية  وهدفت 
لدى  وال��ث��ق��ايف  الفكري  واجل��ان��ب  العلمية 
اإل��ى 8 �سنوات،  االأط��ف��ال من �سن 3 �سنوات 
اأق�سام   6 املعرفة  ع��امل  فعالية  �سملت  وق��د 

خم��ت��ل��ف��ة وه�����ي: احل���ك���وات���ي وف��ي��ه��ا ي��ق��وم 
احل���ك���وات���ي ب��ط��رح ق�����س�����ش خم��ت��ل��ف��ة على 
م�سمع االأطفال وعندما ينتهي منها يختار 
اأي�سا  وا�ستملت  له،  كهدية  ق�سة  طفل  كل 
يعر�ش  الق�سم  هذا  ويف  الرائي،  ق�سم  على 
ف��ي��ل��م ك���رت���وين م��رئ��ي ي�����س��اه��ده االأط���ف���ال 
و�سملت  ف��وائ��ده،  خ��الل��ه  م��ن  وي�ستنبطوا 
ك��ذل��ك ق�����س��م ط��ب��ي��ب امل�����س��ت��ق��ب��ل، ويف ه��ذا 
الق�سم الذي جذب عددا كبرا من االأطفال 

ي��ع��ر���ش ه��ي��ك��ل ج�����س��م االإن�������س���ان واأج������زاوؤه 
بالتف�سيل، وتو�سيح فائدة واأجهزة اجل�سم 
وم��ه��ام��ه��ا. و���س��م��ل��ت اأي�����س��ا ق�����س��م ال��ر���س��ام، 
ر�سمة  ع��ن  بالتعبر  طفل  ك��ل  ي��ق��وم  حيث 
يف خميلته باالألوان، ومن ثم يقوم بتعليق 
ت��ل��ك ال��ر���س��م��ة ع��ل��ى ج���دار ال��ر���س��وم��ات كي 
يراها اجلميع. وقد بلغ عدد احل�سور من 
 100 ال��واح��د  ال��ي��وم  يف  للفعالية  االأط��ف��ال 

طفل خالل �ست �ساعات.
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أخبار الجامعة

نادي البرامج 
المشـتركة يشارك

بفعالية الحريق
االفتراضية
محمد الكعبي 

����س���ارك ن�����ادي ال����رام����ج امل�����س��رتك��ة يف 
املقامة  االف��رتا���س��ي��ة  احل��ري��ق  فعالية 
والتي  باملحالة،  االأك��ادمي��ي  املجمع  يف 
ب��اجل��ام��ع��ة  ال�����س��الم��ة  اإدارة  ت���رع���اه���ا 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة االأج��ه��زة االأمنية 
اإل��ى  االف��رتا���س��ي��ة  وه��دف��ت  باملنطقة. 
بكيفية  وت��ث��ق��ي��ف��ه��م  ال���ط���الب  ت��وع��ي��ة 
التعامل مع احلرائق وا�ستخدام و�سائل 

ال�سالمة اأثناء حدوث ذلك.

أجرتها الجامعة والدفاع المدني..
دراسة توصي بتعزيز ثقافة 

السالمة في الجامعات
اأو�ست درا�سة �سادرة عن معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�سارية 
املدين،  الدفاع  من  خمت�سني  مع  بالتعاون  خالد  امللك  بجامعة 
التخطيط  يف  ال�سعودية  باجلامعات  الطالبية  اللجان  باإ�سراك 
للدعم  مركز  اإن�ساء  اإل��ى  بالإ�سافة  ال�سالمة،  لربامج  والتنفيذ 
ال�سالمة،  جم��ال  يف  التعليم  تقنيات  لإن��ت��اج  باجلامعات  الفني 
مبا  التعليمي،  امل��ح��ت��وى  ل��دع��م  وب�سرية  �سمعية  م���واد  واإع����داد 
ا�ست�س��ارية  وح���دات  واإن�س��اء  ال��ع��ام��ة،  ال�سالمة  اأه����داف  يحقق 
وال�س��المة،  العام��ة لالأم��ن  ال�سيا�س��ة  تعن��ى بو�س��ع  باجلامع��ات 
اأكادميية  وم�سارات  برامج  ا�ستحداث  اأهمية  الدرا�سة  اأكدت  كما 

متخ�س�سة ونوعية يف جمال ال�سالمة والوقاية من احلريق.
اإلى التعرف على مفهوم ثقافة ال�سالمة  وهدفت الدرا�سة 
عل��ى  التع��رف  اإل��ى  اأي�سا  هدفت  كما  اجلامعات،  من�سوبي  ل��دى 
هذه  لن�س��ر  املدن��ي  والدف��اع  اجلامع��ات  بي��ن  التع��اون  جم��االت 
التنفيذي��ة  واالإج��������راءات  الرام��ج  اأه��م  عن  والك�سف  الثقافة، 
اجلامع��ات  يف  ال�س��المة  ثقاف��ة  لتطبي��ق  املقرتح��ة  والعملي��ات 
حتليل  مع  املدن��ي،  الدف��اع  مع  التكاملي��ة  ال�س��راكة  خ��الل  م��ن 

لأهم املعوقات التي تواجه تطبيق ثقافة ال�سالمة يف اجلامعة.
ومن املقرر اأن ي�س��تفيد م��ن نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة جهات متعددة، منها وزارة التعلي��م، واملديرية العامة للدفاع 
املدين، واجلامع��ات، واإدارات التعلي��م باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية؛ لتطوي��ر �سراكة هذه اجلهات باملوؤ�س�س��ات الأمني��ة 

عام��ة، واملوؤ�س�س��ات املخت�س��ة بال�س��المة خا�س��ة.
اإبراهيم  عبداللطيف  الدكتور  خالد  امللك  بجامعة  اال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  البحوث  معهد  عميد  واأو���س��ح 
احلديثي، اأن هذه الدرا�سة جاءت لتعزيز مفه��وم ال�س��المة؛ كونه من اأه��م القوا�س��م امل�سرتكة بي��ن جمي��ع اجله��ات 

احلكومي��ة واالأهلي��ة والدف��اع املدن��ي.
وقال الدكتور احلديثي »اإن عق��د ال�س��راكة املب��رم بي��ن جامع��ة امل��ك خال��د والدف��اع املدن��ي ج��اء ليج�س��د ه��ذا 

املعن��ى، ويحق��ق اله��دف ال�س��امي ل��ه املتمث��ل يف حماي��ة االأرواح، واحلف��اظ عل��ى املمتل��كات واملكت�س��بات الوطني��ة«.
واأبان اأن جامع��ة املل��ك خال��د تبذل جه��ودا ج��ادة يف ترجم��ة ذل��ك اله��دف؛ م��ن خ��الل الرتق��اء بثقاف��ة ال�س��المة 
بي��ن من�س��وبيها بالتدري��ب والتوعي��ة واإقامة الأن�س��طة املختلف��ة التي ت�س��هم يف حتقي��ق ذل��ك؛ اإميان��ا منه��ا باأهمي��ة 

ثقاف��ة ال�س��المة يف اإجن��اح ر�س��التها وروؤيته��ا الطموح��ة.
واأ�ساف احلديثي »اعتماد املديري��ة العام��ة للدف��اع املدن��ي �س��عار الي��وم العامل��ي للدف��اع املدن��ي لع��ام 2018 حتت 

عنوان »املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة وثقاف��ة ال�س��المة« يوؤك��د اأهمي��ة ه��ذه ال�س��راكة وير�س��خها«.
يف  ال�س��المة  ثقاف��ة  تطبي��ق  اأهمي��ة  من  وانطالقا  مهمة،  نتائ��ج  م��ن  الدرا�س��ة  ه��ذه  اإلي��ه  تو�سل��ت  مل��ا  ووفق��ا 
اجلامعات م��ن خ��الل ال�س��راكة التكاملي��ة بي��ن اجلامع��ات والدف��اع املدن��ي واجلهات املعنية بال�سالمة؛ خرج الفري��ق 
البحث��ي بعدد من التو�سيات املهمة، ك�سرورة تدري��ب اأع�س��اء هيئ��ة التدري���ش واالإداريي��ن وم�س��ريف االأن�س��طة باجلامعات 
ال�سعودية عل��ى متطلب��ات ال�س��المة، واأهمية اأن يكون لديهم معرفة مبفاهي��م ال�س��المة، وتكثي��ف التوعي��ة الوقائي��ة 
بي��ن من�س��وبي اجلامعات، واأهمية حتفيز من�سوبي اجلامعات على اتباع اإجراءات ال�سالمة يف ن�ساطاتهم املختلفة، مع 

تطبيق اأنظمة ال�سالمة داخل اجلامعات بكل دقة، و�سرورة عقد ندوات علمية عن ال�سالمة واأهميتها.
يذكر اأن اجلامعة، اإ�سافة اإلى �سراكتها مع الدفاع املدين وجهودها امل�سار اإليها يف هذا ال�ساأن، اعتمدت برناجمني 
درا�سيني يف هذا املجال، وهما: برنامج الدبلوم العايل يف ال�سالمة والوقاية من احلرائق، وبرنامج ماج�ستر العلوم 

يف هند�سة ال�سالمة والوقاية من احلرائق، بق�سم الهند�سة ال�سناعية يف كلية الهند�سة.

طالب الجامعة يباشرون خامس مواسم التنقيب
بموقع »جرش« األثري في أحد رفيدة

ب��ا���س��ر ط����الب ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
مبوقع  التنقيب  اأعمال  يف  امل�ساركون 
»ج���ر����ش« االأث�����ري يف حم��اف��ظ��ة اأح��د 
رف���ي���دة م��ه��ام��ه��م، اأم���������ش، ل��ل��م��و���س��م 
اخل����ام���������ش، ب���ح�������س���ور ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
باجلامعة  م�سيط  بخمي�ش  املجتمع 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي اآل م��ري��ع؛ 
باملوقع  التنقيب  فريق  على  امل�سرف 
م���ن ط���الب اجل��ام��ع��ة اأ���س��ت��اذ الآث����ار 
امل�����س��اع��د ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ع��ب��داهلل 
م����رزوق؛ ووك��ي��ل ال��ت��ط��وي��ر واجل���ودة 

الدكتور حممد القحطاين.
ق�سم  رئي�ش  ا�ستقبالهم  يف  وك��ان 
ال�����رتاث احل�����س��اري ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
املهند�ش  الوطني  وال���رتاث  لل�سياحة 
فريق  ورئي�س  غ��امن؛  ب��ن  عبدالعزيز 
ال��ذي  ال��ي��ح��ي��ا؛  ع��ب��دال��ع��زي��ز  التنقيب 
ق�����ّدم ���س��رح��ا ع���ن امل���وق���ع وع������ّرف به 
للتنقيب  املتعاقبة  وبتاريخه، واملوا�سم 

حتى املو�سم )11( احلايل.
وقال امل�سرف على فريق التنقيب 
باملوقع من طالب اجلامعة اأ�ستاذ الآثار 

اجلامعة  مدير  من  »بتوجيه  امل�ساعد 
ال�سلمي؛  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
ي�����س��ارك ال��ف��ري��ق ل��ل��م��و���س��م اخل��ام�����ش 
اإل��ى  جنبا  ب��امل��وق��ع  التنقيب  اأع��م��ال  يف 
بقيادة  ال�سياحة  هيئة  فريق  مع  جنب 
الزميل عبدالعزيز اليحيى؛ بعدد من 
واملجتمع؛  وال��ت��اري��خ  الهند�سة  ط��الب 
االأم���ر ال���ذي اأك�����س��ب ال��ف��ري��ق خ��رة يف 
مع  التعامل  وكيفية  التنقيب  اأع��م��ال 
املعثورات، وطرق ت�سجيلها، اإ�سافة اإلى 
رفع املوقع م�ساحياً، مبا يوؤكد رغبتهم 

وحر�سهم على العمل امليداين«.
واأ����س���اف »ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اأع��م��ال 
املوقع  ه��ذا  على  وال��ت��ع��رف  التنقيب، 
ال��ذي يقع على طريق احلج  االأث���ري 
ال��ي��م��ن��ي، وط���ري���ق ال���ت���ج���ارة ال��ق��دمي 
ال�����ذي ك����ان ي���رب���ط ج���ن���وب اجل���زي���رة 
العربية ب�سمالها، وا�ستهر بال�سناعات 
احل���رب���ي���ة واجل����ل����دي����ة،  ول���الط���الع 
ع��ل��ى ج����زء م��ه��م م���ن ت���اري���خ امل��م��ل��ك��ة 
االأث���ري  وت��راث��ه��ا  ال�سعودية  العربية 
واحل�ساري؛ راأت عمادة كلية املجتمع 

هذا  زي���ارة  ���س��رورة  م�سيط  بخمي�ش 
امل���وق���ع االأث�������ري م���ن ِق���ب���ل ع����دد من 

اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ع������ّر ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة 
املجتمع خمي�ش م�سيط باجلامعة، عن 
يف  املتمثل  الطالبي  ب��الإجن��از  ���س��روره 

امل�ساهمة يف اأعمال التنقيب برئا�سة.
لت�سجيع  ح�������س���وره  اأن  واأو�����س����ح 
على  والتاأكيد  عليهم  والثناء  الطالب 
الوطنية  االأعمال  يف  اجلامعة  ح�سور 
امل�����س��رف��ة، اإل����ى ج��ان��ب اإط����الع اأع�����س��اء 
هيئة التدري�س والطالب على مقدرات 
تاريخه  يف  املتمّثلة  العظيم  البلد  هذا 

االأثري القدمي ون�سر الوعي.
املعثورات  على  وقوفه  اإل��ى  واأ���س��ار 
تاريخها  يعود  التي  املوقع  يف  االأث��ري��ة 
التاريخ الإ�سالمي،  اإلى ما قبل واأثناء 
واحل�������س���ن ال�����ذي ت���ك���ون وي��ج��م��ع بني 
قبل  ���س��ن��ة   600 م��ن��ه��ا  ف�����رتات  ث����الث 
الأولى  والفرتتني  الإ�سالمي،  التاريخ 
وامل��ت��اأخ��رة الإ���س��الم��ي��ة، وبع�س الآث���ار 

للم�سجد خالل الفرتة الإ�سالمية.
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عبدالعزيز رديف

نظمت الإدارة العامة لل�سالمة والأمن 
اجل���ام���ع���ي ب��اجل��ام��ع��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
وهمي  حريق  فر�سية  امل���دين،  ال��دف��اع 
املحالة،  للبنني يف  االأك��ادمي��ي  باملجمع 
ح��ي��ث ن��ف��ذت م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل���دين 
مب�ساركة  ال��ف��ر���س��ي��ة  ع�سر  مبنطقة 
ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية االأخ��رى 
����س���م���ل���ت: ����س���رط���ة م���ن���ط���ق���ة ع�����س��ر، 
اإ�سافة  وامل����رور، وال���دوري���ات االأم��ن��ي��ة، 
واأمانة  بع�سر،  ال�سحية  ال�سوؤون  اإل��ى 

املنطقة، واملدينة الطبية اجلامعية.
ويف تفا�سيل الفر�سية مت افتعال 
ح��ري��ق وه��م��ي ب��اإح��دى ق��اع��ات املجمع 
من  مكون  مبنى  يف  الواقعة  الدرا�سية 
طالب   500 م��ن  اأك���رث  وي�����س��م  اأدوار   3
وع�����س��و ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س، ومت اإخ����الء 
امل��ب��ن��ى خ���الل م���ا ي���ق���ارب ال���� 3 دق��ائ��ق 
وال�سحة  ال�سالمة  موظفي  قبل  م��ن 
املهنية وتوجيه رواد املبنى اإلى املخارج 
ونقاط التجمع، وبعد الإخالء ح�سرت 
الدفاع املدين لالإطفاء والإنقاذ  اآليات 
وامل�سابني  املحتجزين  اأخلت  وبدورها 

واملتوفني فر�سيا.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د امل�����س��رف ال��ع��ام 
على الإدارة العامة لل�سالمة والأمن 
اجل����ام����ع����ي االأ������س�����ت�����اذ ع���ل���ي حم��م��د 
تنفيذ  م��ن  ال��ه��دف  اأن  ال��ق��ح��ط��اين، 
اخل��ط��ة ال��ف��ر���س��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة هو 
للتعامل  اال���س��ت��ع��داد  م�����س��ت��وى  رف���ع 
اأثناء  اأم��ر ط��ارئ  اأو اأي  مع احل��وادث 
اإلى  اإ�سافة  املطلوب،  بال�سكل  وقوعه 
جم��االت  يف  والتثقيف  ال��وع��ي  زي���ادة 
ال�����س��الم��ة ل�����س��اغ��ل��ي امل��ب��ن��ى وال��ت��اأك��د 
اأي�سا من جاهزيته من ناحية كفاءة 
اأن��ظ��م��ة االإن�����ذار واالإط���ف���اء وو���س��ائ��ل 

ال�سالمة فيها.

أخبار الجامعة

»مدني عسير« ينفذ »فرضية« بالجامعة
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أخبار الجامعة

نادي اإلسكان يدشن لقاءه الثاني 
بفعاليات مختلفة

محمد الكعبي

اأقام نادي االإ�سكان اجلامعي  لقاءه االجتماعي الثاين، بح�سور مدير اإدارة االإ�سكان 
 50 من  اأك��رث  اللقاء  ح�سر  كما  التيهاين،  اأمي��ن  االأ�ستاذ  ال��ن��ادي  ورائ��د  اجلامعي 
الطائرة،  وكرة  القدم،  ككرة  الريا�سية  منها  متعددة  بفقرات  اللقاء  وب��داأ  طالبا.   
وبطولة ال�سطرجن، وبطولة لعبة البلوت، بعد ذلك قدم الطالب �سامل اليحياوي 

مع رائد النادي االأ�ستاذ اأمين التيهاين فقرة م�سابقة ثقافية.

بطولتا »فيفا 19« و »تيكن 7«
ضمن برنامج نادي األلعاب اإللكترونية  

االأ�سبوعني  م��دار  وعلى  باجلامعة،  وتطبيقاتها  االإلكرتونية  االأل��ع��اب  ن��ادي  اأق��ام 
املا�سيني، بطولتي »فيفا 19« و »تيكن 7«، وذلك بقاعة التدريب والع�سف الذهني 
مراحل  بطولة  ك��ل  �سملت  حيث  بالقريقر،  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��ع��ام��ة  ب�����االإدارة 
للت�سفيات حتى الو�سول ملرحلة الت�سفية النهائية وتكرمي الفائزين بها. وحظيت 
جتاوز  حيث  اجلامعة،  تخ�س�سات  خمتلف  من  امل�ساركني  من  بالعديد  البطولة 
العدد 50 م�ساركاً، باالإ�سافة اإلى ح�سور العديد من املهتمني باالألعاب االإلكرتونية.

نادي نزاهة يقيم لقاءه الثاني 
االأن�سطة والفعاليات  الذي احتوى على عدد من  الثاين  نادي نزاهة  لقاءه  عقد 
مكافحة  اأهمية  عن  ثقايف  لقاء  اإقامة  اإل��ى  باالإ�سافة  نزاهة،  ب�سفراء  كالتعريف 

الف�ساد ب�ستى اأنواعه.

نادي الهندسة ينفذ زيارة
لمحطة تحلية الشقيق 

�سمن برنامج قيم، ويف اإطار التطبيق العملي للدرا�سة النظرية قام طالب كلية 
اإ�سراف الدكتور بيومي  ال�سقيق، حتت  اإلى حمطة حتلية  الهند�سة بزيارة علمية 
�سعيد  وليد  املهند�س  الطالبي  الن�ساط  ورائ��د  �سعيد،  اأحمد  والدكتور  الع�سال، 
املهجري .  واطلع الطالب على كافة الأج��زاء التي يتم درا�ستها يف مناهج مقرر 
حمطات الطاقة والتحلية، كما �ساهد الطالب غرفة التحكم باملحطة وا�ستمعوا 

ل�سرح مف�سل عن جميع اأجزاء املحطة. 

..ويستقبل طالب
مدرسة سعيد بن جبير

من منطلق التعاون بني قطاعات التعليم املختلفة، و�سمن برنامج اإ�ساءات الذي 
جبر  بن  �سعيد  مدر�سة  ط��الب  الهند�سة  كلية  ا�ستقبلت  الهند�سة،  ن��ادي  يقدمه 
للمرحلة املتو�سطة، وقد كان يف ا�ستقبالهم املهند�ش وليد �سعيد املهجري والدكتور 
التعليم يف  واألقى املهجري كلمة حتدث فيها عما يحظى به   . حممد عبدالعزيز 
بالدنا من اهتمام ودعم من قبل قيادتنا احلكيمة، وامل�سوؤولني عن كلية الهند�سة 
اأق�سام  ا�ستمع اجلميع ل�سرح مف�سل عن  الوقت. بعد ذلك  ن�ساأتها حتى هذا  منذ 
الكلية وما حتويه من تخ�س�سات، كما  كان هناك لقاء مفتوح مت خالله الإجابة 

على ا�ستف�سارات الطالب.

جولة تثقيفية لنادي علوم
ظهـران الجنوب عن أهداف »نزاهة«

اأقام نادي الأن�سطة الطالبية بكلية العلوم والآداب بظهران اجلنوب بالتعاون مع 
الطالب  تعريف  اأج��ل  من  الكلية  اأرج���اء  يف  تعريفية  تثقيفية  جولة  نزاهة  ن��ادي 
النادي  التعريفية عن  الرو�سورات  توزيع  نزاهة، حيث مت  نادي  واأه��داف  بلوائح 

وطرق االن�سمام له.

ورشة عمل لنادي كلية العلوم واآلداب 
بظهران الجنوب

عقد نادي كلية العلوم واالآداب بظهران اجلنوب االجتماع الدوري الأع�ساء فريق 
الف�سل  خطة  اأعمال  تنفيذ  ملناق�سة  رة،  م�سغَّ عمل  ور�سة  �سكل  على  النادي  عمل 

املتبقية و�سر عمل اللجان، والعمل على توزيع املهام بني اللجان.

نادي ريادة األعمال يقيم ورشة
عن الوعي المالي وثقافة االدخار

املايل وثقافة االدخ��ار«،  »الوعي  ري��ادة االأعمال  ور�سة تدريبية بعنوان  اأق��ام نادي 
األقاها الدكتور ح�سني �سالمة ع�سو هيئة التدري�س بكلية الأعمال. وتهدف الور�سة 
اإلى تعريف رواد الأعمال من الطالب والطالبات بالدخار باعتباره من اأ�سا�سيات 
الوعي املايل، وما املق�سود بثقافة الدخار وعالقته بتغير منط احلياة، وخطوات 

حتقيق الدخار الناجح واأهمية الربامج الدخارية وغرها من اأنواع التجارة .

نادي المال واألعمال ينفذ
زيارة طالبية لمعهد اإلدارة العامة

قام نادي املال والأعمال بزيارة طالبية ملعهد الإدارة العامة مبنطقة ع�سر، حيث مت 
اختيار جمموعة من طالب الكلية املميزين واخلريجني البالغ عددهم 16 طالبا من 
العالقات  الأ�ستاذ حممد مريع مدير  الوفد  ا�ستقبال  وكان يف  التخ�س�سات.  خمتلف 
العامة باملعهد، حيث بداأت الزيارة ب�سرح عن قطاعات املعهد والرامج التدريبية، قدمه 
اإدارة البارقي مدير  املح�سن  عبد  واالأ�ستاذ  الرامج  اإدارة  هتان مدير  االأ�ستاذ حممد 

�سوؤون املتدربني. بعد ذلك ا�ستعر�ش االأ�ستاذ مازن ال�سهري رئي�ش ق�سم برامج تقنية 
املعلومات واالأ�ستاذ ح�سام بخيت مدير اإدارة التقنية واملعلومات فقرة خا�سة عن االأمن 
العامة مبنطقة ع�سر  الإدارة  للقاء مدير معهد  الطالب  بعدها  توجه  ال�سيرباين.  
و�سكرهم  الكلية  بوفد  رحب  ال��ذي  م�سيط  اآل  ح�سني  بن  املح�سن  عبد  االأ�ستاذ  �سعادة 
على هذه الزيارة التي تاأتي تتويجا للتعاون الفعال بني املعهد وكلية االأعمال. بدوره 
قدم رائد الن�ساط بالكلية الأ�ستاذ حممد رفاع درعا تذكاريا ل�سعادة مدير املعهد بهذه 
التدريبية،  القاعات  املعهد �سملت  اأرج��اء  الوفد بجولة تعريفية على  املنا�سبة. ثم قام 

معامل احلا�سب االآيل واأي�سا مكتبة الفرع.

»غذاؤك داؤك ودواؤك«
فعالية بمجتمع محايل عسير

برعاية عميد كلية املجتمع مبحايل ع�سر الدكتور اأحمد ح�سن اآل عامر اأقام النادي 
الفعالية معر�سا  �سهدت  ودواوؤك« كما  داوؤك  »غ��ذاوؤك  �سعار  فعالية حتت  الطالبي 
م�ساحبا لعدد من ال�سور، وتوزيع املطويات التي  تو�سح اأهمية الغذاء املتزن يف حياة 
و�سحة الب�سر وتقدم �سرحا مب�سطا لعواقب العادات الغذائية ال�سيئة وتبني اأ�سناف 

الأغذية وحاجات اجل�سم منها واأثار النق�س اأو الإكثار من تناولها.
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النادي الطالبي بالمجتمع يقيم دورة »الطريق إلى الوظيفة«
أقام النادي الطالبي بكلية المجتمع بمحايل عسير دورة بعنوان »الطريق إلى الوظيفة«، واشتملت الدورة التي أقيمت بمعمل التعليم اإللكتروني على جزءين، استهدف 
األول منها منهجية إعداد السيرة الذاتية بالغتين العربية واإلنجليزية، وبناء الملف الوظيفي وآليات البحث والتقديم على الوظائف، قدمها الدكتور آدم عمر. وجاء الجزء 

الثاني عن المقابلة الشخصية، من حيث األنواع والمراحل وكيفية التعامل مع أسئلة لجنة المقابلة والمحافظة على الثبات االنفعالي وعرض مهارات االتصال الهامة 
محمد الكعبي

نادي الحاسب 
اآللي يختتم دورة 

 Arduino for
Beginners

اختتم نادي احلا�سب االآيل دورة تقنية 
 Arduino for Beginners ب��ع��ن��وان 
ختام  ويف  اأي����ام.  خم�سة  مل���دة  ا���س��ت��م��رت 
اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة  ال����������دورة مت ت����ك����رمي 
التدري�ش الذين قاموا بتقدمي الدورة 
املجيد  عبد  الدكتور  وه��م:  التدريبية 
الر�سيد  اأم��ر  والدكتور  اجلنيد،  ف��ارع 
ق�������س���وم���ة، ك���م���ا مت ت�����س��ل��ي��م ����س���ه���ادات 

احل�سور جلميع الطالب احلا�سرين.
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دورة تدريبية عن
االستبيان اإللكتروني

بكلية أحد رفيدة 
فوزيه آل سالم 

واالآداب  العلوم  بكلية  العامة  املقررات  وح��دة  مكتب  نظم 
باأحد رفيدة دورة تدريبية بعنوان »اال�ستبيان االلكرتوين 
اإبراهيم،  ه��دى  الأ�ستاذتني  اإ���س��راف  حتت  غوغل«  من��اذج 

و�ساحلة احلميدي. 
اال�ستبيان  ت�سميم  كيفية  �سرح  اإل��ى  ال��دورة  وهدفت 
االل����ك����رتوين ع���ن ط���ري���ق ق���وق���ل دراي������ف، ح��ي��ث ع��ر���س��ت 
خالل الدورة �سرائح بوربوينت حتتوي على �سرح مف�سل 
عمل  ورق��ة  توزيع  ومت  االإل��ك��رتوين،  اال�ستبيان  لت�سميم 
تطبيق  احلا�سرات  من  وطلب  ا�ستبيان،  عن  عبارة  وه��ي 

عملي ل�سرائح البوربوينت.

ورشة عن »تصميم
صفحة أبدأ« على البالك 

بورد في محايل 
فاطمة األسمري 

اأق���ام���ت وح�����دة ال��ت��ع��ل��م االإل����ك����رتوين ب��ال��ت��ع��اون م���ع جلنة 
التدريب والتطوير بكلية العلوم الطبية التطبيقية باملجمع 
عمل  ور�سة  )حم��اي��ل(  تهامة  يف  اجلامعة  بفرع  االأك��ادمي��ي 
البالك  على  اب���داأ  �سفحة  وت�سميم  اإع���داد  »كيفية  بعنوان 
االأ���س��ت��اذة  االإل���ك���رتوين  التعلم  يف  املخت�سة  قدمتها  ب���ورد« 

حف�سة �سليمان وذلك بقاعة التدريب يف الكلية. 
وا�ستفاد  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء   الور�سة  وا�ستهدفت 
منها 11 ع�سو هيئة تدري�ش، حيث مت تدريبهن على خطوات 
اإعداد ال�سفحة من معلومات املقرر،  معلومات اأ�ستاذ املقرر 
بورد  البالك  املقرر على  اأدوات  التوا�سل معه، و�سرح  واآلية 

واأهم و�سائل التوا�سل والدعم للطالب.

برنامج عن كيفية
استخدام البالك بورد

في »أحد رفيدة«
فوزية آل سالم

نظم مكتب وحدة التعلم االإلكرتوين بكلية العلوم واالآداب 
باأحد رفيدة برناجما بعنوان »كيفية ا�ستخدام البالك بورد« 
حتت اإ�سراف االأ�ستاذة منى ع�سري ومب�ساركة الطالبة من 

ق�سم اللغة الإجنليزية هزار الغامدي.
وا�ست�سيفت يف الرنامج املخت�سة يف التعلم االإلكرتوين 
باجلامعة االأ�ستاذة ب�سمة القحطاين، وهدف الرنامج  اإلى 
�سرح  كيفية الدخول على البالك بورد وكيفية ا�ستخدامه. 
عن  مبقدمة  ب��داأ  حيث  فقرات،  عدة  الرنامج  وتخلل 
وكيفية  ا���س��ت��خ��دام��ه  لكيفية  مف�سل  و���س��رح  ب���ورد  ال��ب��الك 
توزيع من�سورات  والواجبات، ومت  املحا�سرات  الدخول على 

وكتيبات خا�سة بالتعلم االإلكرتوين.

كليات البنات

حملة للتوعية
بسرطان الثدي

في »سراة عبيدة«
رنا مشبب

ال��ت��اب��ع لق�سم  ن���ادي احل��ا���س��ب االآيل  ن��ظ��م 
واالآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  احل���ا����س���ب  ع���ل���وم 
ب�����س��راة ع��ب��ي��دة ح��م��ل��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة مب��ر���ش 
�سرطان الثدي، بالتعاون مع جمعية زهرة 
وم�ست�سفى �سراة عبيدة العام، حتت اإ�سراف 
االأ�ستاذة جواهر القحطاين وم�ساركة عدد 
م��ن ال��ط��ال��ب��ات. وت��خ��ل��ل احل��م��ل��ة معر�ش 
ت����وع����وي ت�����س��م��ن ع�����دة اأرك��������ان ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
مل�ست�سفى  ورك��ن  زه��رة  رك��ن جلمعية  منها 
����س���راة ع��ب��ي��دة ال����ع����ام، ك��م��ا ���س��اح��ب ه��ذه 
نهال  الدكتورة  األقتها  اإقامة ندوة  احلملة 
والدكتورة تي�سر للتوعية مبر�ش �سرطان 

الثدي واأهمية الفح�ش املبكر.

»أحد رفيدة«
توعي األطفال بطرق الحماية

من التحرش الجنسي  
فوزية آل سالم 

نظم مكتب خدمة املجتمع بكلية العلوم واالآداب باأحد رفيدة برناجما 
تلم�سني«  »ال  بعنوان  اجلن�سي  التحر�ش  من  االأطفال  وحماية  لتوعية 
وذلك يف رو�سة انبثاق العلم االأهلية باأحد رفيدة  حتت اإ�سراف االأ�ستاذة  

ابت�سام عبداهلل.
التي  باحلدود  واإعالمهم  الأط��ف��ال  توعية  اإل��ى  الربنامج  وه��دف 
مقدمة  الرنامج  وتخلل  وللغرباء،  الأ�سدقائهم  ي�سعوها  اأن  يجب 
تعريفيه عن التحر�ش، وتو�سيح اأ�ساليب التحر�ش باالأطفال، احلديثة 
منها والقدمية، وعر�ش فيديوهات توعوية �سد التحر�ش منا�سبة ل�سن 
الأطفال، وعمل م�سابقة ترفيهية لالأطفال تت�سمن اأ�سئلة حول 
عند  الطفل  ت�سرف  وح��ول  التي مت عر�سها،  الفيديوهات 

مواجهة التحر�ش. 
وق���دم���ت ك���ل م���ن ال��ط��ال��ب��ت��ني ب��ال��ك��ل��ي��ة، منى 
م��ن�����س��ور وري����ن����اد ع���اي�������ش، ع���ر����ش ب��روج��ك��رت 
ي��ج��ب احل��دي��ث  ال��ت��ي ال  امل��وا���س��ي��ع  لتحديد 
جن�سي،  حمتوى  على  ت�ستمل  وال��ت��ي  بها، 
وحت���دي���د اأج������زاء اجل�����س��م ال��ت��ي ال يجب 
مل�سها من قبل االآخرين،  كما مت توزيع 
اإل��ى جمموعات وت��وزي��ع �سور  االأط��ف��ال 
عليهم، وطلب منهم  و�سع عالمة حظر 
اأج�سامهم.  مل�سها يف  املمنوع  املناطق  على 
ويف ختام  الرنامج  مت توزيع الهدايا على 

جميع اأطفال الرو�سة.
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كليات البنات

13 فيلما لطالبات »اإلعالم«
ضمن فعاليات »السينما الجامعية«

بشائر الغامدي

اأقام نادي كلية العلوم الإن�سانية، ممثال 
الأرب���ع���اء  والت�������س���ال،  الإع�����الم  بق�سم 
اجلامعية«  »ال�سينما  فعالية  املا�سي، 
والتي نظمها النادي الإعالمي بالق�سم 
ممثلة  الطالب،  �سوؤون  عمادة  برعاية 

بوكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات.
وت�����س��ت��م��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى م��دى 
النادي، حيث د�سنت  اأيام مبقر  خم�سة 
والت�سال  الإع��الم  ق�سم  على  امل�سرفة 
قالت  بكلمة  الفعالية  ع��ام��ر،  ن���ورة  اأ. 
فيها »اإن خطوة �سيدي خادم احلرمني 
يف  ال�سينما  ب��دور  بال�سماح  ال�سريفني 

ه��ام��ة ج��دا ثقافيا  ه��ي خ��ط��وة  اململكة 
���س��ن��اع��ة  اإن  و���س��ي��ا���س��ي��ا؛  واق��ت�����س��ادي��ا 
ال�سينما واجهة حل�سارات وثقافات يف 
كل اأقطار االأر�ش، وقد كانت ال�سعودية 
نقف  وكنا  ال�سينما  يف  �سيئ  بكل  ُتذكر 
وما  ب��ه  ون��وؤم��ن  ن���راه  فما  متفرجني؛ 
للعامل؛  يظهر  ي��ك��ن  مل  ح��ق��ا،  ميثلنا 
لذا البد من اأن نت�سل ونو�سح ونعك�ش 
���س��ورت��ن��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة، وال�����س��ي��ن��م��ا اأح��د 
اأهم الطرق لذلك. اإن �سناعة فيلم ال 
حتتاج منكن، طالباتي، اإال ملكون واحد 
واأ���س��ن��ع��ن  فت�سجعن  ال�����س��ج��اع��ة،  وه���و 

الواقع بطريقتكن«.
واأ����������س���������ادت ال������دك������ت������ورة ���س��ه��ر 

القحطاين م�ساعدة عميد كلية العلوم 
اأن��ه��ا  مو�سحة  بالفعالية،  االإن�����س��ان��ي��ة 
َح�����َوت ط��م��وح��ا واإب����داع����ا وف���ك���را عر 
طالباتنا  ن��ظ��رة  عك�ست  فلمية،  م���واد 
املتنوعة واملتطلعة دوما نحو لأف�سل؛ 
الطالبات  بقدرات  �سعادتها  نوهت  كما 
والإخ���راج، رمتنت  الت�سوير  املميزة يف 
ه���ذه  ي���ط���وع���ن  اأن  ال���ط���ال���ب���ات  ع���ل���ى 
امل��ه��ارة وه��ذا االإب���داع يف خدمة دينهن 
على  دوم����ا  ي��ح��ر���س��ن  واأن  ووط��ن��ه��ن، 

و�سع ب�سمات متيزهن. 

»زخم الحواس«
مت ع����ر�����ش ف���ي���ل���م »زخ�������م احل����وا�����ش« 

ورئي�سة  ومقررة  امل�سرحية  للمخرجة 
الثقافة  بجمعية  ال��ن�����س��ائ��ي��ة،  ال��ل��ج��ن��ة 
ُحمدي،  اأحمد  اأري��ج  اأ.  باأبها،  والفنون 
من  فتيات  ث��الث  ق�سة  يحكي  وال���ذي 

ذوي القدرات اخلا�سة.
اأن���ه »لطاملا   واأو���س��ح��ت امل��خ��رج��ة 
ك���ان���ت ال�����س��ي��ن��م��ا واح������دة م���ن ال��ف��ن��ون 
املهمة يف ت�سليط االأ�سواء على جوانب 
م���ن ح��ي��ات��ن��ا وم��ع��ان��ات��ن��ا وق�����س�����س��ن��ا، 
�سا�سة،  فن�ساهد جزًء مّنا ينعك�ش على 
وعاداتنا  واأفكارنا  معتقداتنا  حُماطبا 
ال�سينما  ف��م��ن  الإن�����س��ان��ي��ة؛  واأمن��اط��ن��ا 
تعّرفنا على ح�سارات ال�سعوب وامتدت 
دون  املعرفة  من  ج�سورا  وبينهم  بيننا 

تتعدى  و�سوت  �سورة  بهم،  نلتقي  اأن 
ت����ت����ع����دىاأن ت���ك���ون ت���رف���ي���ه���ا جم�����ردا،  
تاأثرها اأعمق من جمرد دقائق ي�سيع 

فيها بع�ش من وقتنا«. 
ت�ستطيع  ال�سينما  اأن  واأ���س��اف��ت 
التفكر  تغير  دورا مهما يف  تلعب  اأن 
وال�سلوك وتثر رغبة الكت�ساف، واأنه 
مقنعا  ال�سينمائي  امل�����س��ه��د  ك���ان  كلما 
اأم��ك��ن��ه ام���ت���الك م�����س��اع��رن��ا واإي�����س��ال 
دق��ائ��ق  يف  ال��ع��ن��ا���س��ر  متكاملة  ر���س��ال��ة 
قائلة  امل��ب��ا���س��رة؛  الن�سائح  م��ن  اأق���وى 
»بادرة ال�سينما اجلامعية يف نظري هي 
البذرة التي البد اأن نتعاهدها بال�سقيا 
فتياتنا  وروؤي�����ة  اأف���ك���ار  وُت���زه���ر  لتنبت 

بال�سكر  ت��وج��ه��ت  ك��م��ا  اجل���ام���ع���ي���ات«. 
اجل���زي���ل ل��ق�����س��م الأع�������الم والت�������س���ال 
جمال  فتح  على  خالد  امللك  وجلامعة 
ال��ت��ع��ب��ر ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي مل���ا ي��ح��م��ل من 

اأهمية بالغة.

أفالم الطالبات
����س���ه���دت ال���ف���ع���ال���ي���ة ح���������س����ورا ك��ب��را 
الأق�سام،  من  وغ��ره  الق�سم  لطالبات 
وحتدثت بع�ش الطالبات عن جتاربهن 
يف �سناعة الأفالم والتقارير؛ حيث مت 
ع��ر���س ع���دد م��ن الأف�����الم م��ن اإخ����راج 
مثل  الإع���الم  ق�سم  طالبات  وت�سوير 
ف��ي��ل��م »اأك�����وادري�����ون« ل��ن��وف ال�����س��ه��ري 
وره��ف مبارك ون��ورة االح��م��ري، الذي 
1996 حتى  عام  منذ  اأبها  �سور مدينة 

عام 2018 وما �سهدته من تطور.
لغيداء  »البرتة«  فيلم  عر�ش  كما 
احل���ازم���ي، وب��ع�����ش م�����س��اري��ع ال��ت��خ��رج 
ل��ط��ال��ب��ات االإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون منها 
ال�سهري  لنجود  الهمم«  »ذوي  تقرير 
للطالبة  ال���درع���ي���ة«  يف  »ال��ب��ج��ري  و 
مالك ال�سهري، و »الطران ال�سراعي 
ب���ال�������س���ودة« ل��ل��ط��ال��ب��ة ه��ن��د ح��ري�����س��ي، 
م�����س��ب��ب  جن�����ود  ل��ل��ط��ال��ب��ة   »1974« و 
�سندكم«  »فريق  تقرير  اإل��ى  باالإ�سافة 

للطالبة مالك كريري.

اليوم الثاني
الثاين  لليوم  الأف���الم  ع��ر���س  ا�ستمر 
على التوايل، حيث عر�ش فلم «مر�ش 
اآل  للطالبة جنوى  املعلمون«  يكت�سفه 
�ساهر، وفيلم »التنمر« للطالبة مالك 
اكتئاب،  »ان��ع��زال،  وفيلم  م�سواح،  اآل 
ان����ت����ح����ار.. ف�������وات« ل��ل��ط��ال��ب��ة ه��ي��ف��اء 
خم��اف��ة، وف��ي��ل��م »وت��ب��ق��ى ال��ذك��ري��ات« 
ل���ل���ط���ال���ب���ة رن������ا م�������س���ب���ب، واخ��ت��ت��م��ت 
العرو�ش بفلم »�سحايا فكر« للطالبة 
الأف��الم  اآل حماد؛ وقد بلغ عدد  رزان 

التي عر�ش 13 فلما.

 ورش العمل
�سمت الفعالية اأربع ور�ش عمل منوعة، 
بداأت بور�سة »كتابة ال�سيناريو لالأفالم 
اهلل،  عبد  هاجر  للدكتورة  الق�سرة« 
امل�ساعد،  وال��ت��ل��ف��زي��ون  االإذاع����ة  اأ���س��ت��اذ 
وور�سة »الت�سوير االحرتايف باالأجهزة 
ال�سهراين،  روي���ده  للمدربة  ال��ذك��ي��ة« 
طالبة اإعالم وات�سال بامل�ستوى الثالث 
ال�سينمائي  للماكياج  عمل  وور�ستي   ،
ق��دم��ت��ه��ا امل���درب���ة ج���واه���ر ال م��ع��اف��ا، 
ط��ال��ب��ة م��ن كلية ال��رتب��ي��ة،  وال��ور���س��ة 
اأحمد  زه���راء  امل��درب��ة  قدمتها  الثالثة 

طالبة نظم معلومات .
هذا و�سيتم اإعالن الأفالم الفائزة 
يف الفعالية وتكرمي منظمات الفعالية 

نهاية االأ�سبوع اجلاري.

ت�صوير �أكنان حممد
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قضايا طالبية

طالبنا

60% منه يخضع إلرادة  العائلة..
اختيار التخصص الجامعي

مأزق يرهق الطالب
ويربك مستقبله
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قضايا طالبية

التوا�سل  م��ه��ارة  اإت��ق��ان  اإل���ى  حت��ت��اج 
ال�سحافة  تخ�س�ش  مثل  والنقا�ش 
والإع��الم مثال. وبناء على ذلك فاإن 
ال��رغ��ب��ة وح���ده���ا ل ت��ك��ف��ي ل��درا���س��ة 

تخ�س�ش معني.

صعوبات اختيار التخصص
م��ن  ال����ع����دي����د  ه����ن����اك  اأن  �����س����ك  ال 
ت��واج��ه الطلبة يف  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
خا�سة  املنا�سب،  التخ�س�ش  اختيار 
م���ع ت��ع��دد ال��ت��خ�����س�����س��ات اجل��ام��ع��ي��ة 
�سبق لهم  وال���ذم لها مم��ن  اأوامل���دي���ح 
درا�ستها، فيقع الطلبة يف دوامة من 

احلرة والقلق ب�سبب ذلك.
»اآف����اق«  ذل���ك ك�سفت   ���س��وء  ويف 
ع������ن االإج��������اب��������ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ه���ذه 
اأن 70٪ من  والتي تظهر  ال�سعوبات 
وحتديات  �سعوبات  واج��ه��وا  الطلبة 
يف اخ���ت���ي���ار ت��خ�����س�����س��ه��م، م����ن ت��ل��ك 
ال�����س��ع��وب��ات: ال�����رتدد، ع���دم امل��ع��رف��ة 
الكافية بالتخ�س�ش، الن�سبة املوؤهلة، 
ح��ي��ث اإن��ه��ا ت��ك��ون اأق����ل م��ن امل��ط��ل��وب 
ل��ل��ت��خ�����س�����ش، اإ����س���اف���ة اإل����ى ال��ت��دخ��ل 
ال���ك���ب���ر م����ن اجل���ام���ع���ة يف حت��دي��د 
الطلبة  قبول  يتم  حيث  التخ�س�ش، 

يف تخ�س�سات ل يرغبون بها.

التخصص وسوق العمل
يكرث احلديث عن وجود فجوة بني 
وحاجات  العايل  التعليم  خمرجات 
����س���وق ال��ع��م��ل، االأم������ر ال�����ذي ي��دع��و 
املطالبة  اإل��ى  املخت�سني  من  الكثر 
ب�����اأن ت���ك���ون اجل���ام���ع���ات ق�����ادرة على 
تلبية احتياجات ال�سوق، لذلك البد 
التعليم  خمرجات  بني  املواءمة  من 

و�سوق العمل.

حنان البشري، منال العلي

يقع الطلبة بعد التخرج من الثانوية 
التخ�س�ش  اختيار  م���اأزق  يف  العامة 
من  فيه  وامل��رغ��وب  املالئم  اجلامعي 
قبل اخلريج، حيث اإن االختيار ميثل 
غالبا  لأن��ه  الأهمية؛  بالغ  اأم��را  لهم 
امل�ستقبل؛  يف  م�سرهم  �سيحدد  م��ا 
ل��ذل��ك ي��واج��ه ال��ب��ع�����ش اإ���س��ك��ال��ي��ه يف 
حت���دي���د ت��خ�����س�����س��ات��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة؛ 
وذلك الإح�سا�سهم باحلرة يف اختيار 
ال��ت��خ�����س�����ش، ك��م��ا اأن���ه���م ال ي��ج��دون 
وير�سدهم  العون  يد  لهم  يقدم  من 

لختيار التخ�س�س املالئم:

الصفات الشخصية 
التخ�س�ش  اختيار  ق��رار  ات��خ��اذ  قبل 
اجل��ام��ع��ي ي��ج��ب م���راع���اة ال�����س��ف��ات 
ال�سخ�سية  ال�سفات  ال�سخ�سية؛ لأن 
اأدائ���ه  يف  ك��ب��را  دورا  تلعب  للطالب 
املهني يف امل�ستقبل، فاإذا كان الطالب 
ين�سح  الع�سبيني  االأ���س��خ��ا���ش  م��ن 
اجلراحة؛  تخ�س�س  اختيار  بتجنب 
تتطلب  التي  التخ�س�سات  من  الأن��ه 
ال�����س��ر وال����ه����دوء يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

املر�سى.
ق���د ي�����س��ط��ر ال��ب��ع�����ش الخ��ت��ي��ار 
العائلة  التخ�س�س على ح�سب رغبة 
اق��رتاح  اأو حتى  االأق���ارب  ن�سيحة  اأو 
الأ�سدقاء، دون مراعاة لالختالفات 
الن�سبة  اأو  املتقنة  وامل��ه��ارات  الفردية 

املوؤهلة وغرها من الفروقات.
"اآفاق"   ع��ل��ى ���س��وء ذل���ك ق��ام��ت 
الطلبة  ب��اآراء  ا�ستطالع خا�س  بعمل 
حول هذا املو�سوع املوؤرق للبع�ش عر 
ا�ستبيان ن�سرته، واأظهرت النتائج اأن  

60٪ اختاروا  تخ�س�سهم على ح�سب 
مع  باللتحاق  وال��رغ��ب��ة  الأه���ل  راأي 

االأ�سدقاء يف تخ�س�سهم.

الرغبة في التخصص
يف  الطلبة  يرغب  اأن  ج��دا  املهم  م��ن 
ملا  اخ��ت��ي��اره،  ي��ت��م  ال����ذي  التخ�س�ش 
تنمية  الكبر يف  االأث���ر  م��ن  ذل��ك  يف 
اإل��ى  امل��ه��ارات واإن��ت��اج االف��ك��ار املميزة 
طيلة  التخ�س�ش  يف  االإب����داع  ج��ان��ب 

امل�سرة الدرا�سية.
اأن  امل������وؤ�������س������ف  م�������ن  اأن  اإال 
ب��ع�����ش ال��ط��ل��ب��ة ال ي��ت��م ق��ب��ول��ه��م يف 
التخ�س�سات التي يرغبون بها والتي 
ال تتنا�سب مع مهاراتهم اأو م�ستواهم 
عليهم،  �سلباً  يوؤثر  وذل��ك  الدرا�سي، 
ح���ي���ث ي��ع��ت��ر خ��ي��ب��ة اأم������ل ل��ل��ب��ع�����ش 
اال�ستمتاع  عن�سر  ف��ق��د  ج��ان��ب  اإل���ى 

والرغبة بالدرا�سة.
اال�ستبيان  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
ال����ذي اأج���رت���ه »اآف������اق« مل��ع��رف��ة م��دى 
ال���ر����س���اء وال���رغ���ب���ة يف ال��ت��خ�����س�����س 
ع��ن  ب���ال���ر����س���اء  ع������روا   ٪65.6 اأن 
اأج��اب��وا     ٪21.9 بينما  تخ�س�سهم، 
ب��اأن��ه��م غ��ر را����س���ني، يف ح��ني كانت 
ن�سبة الذين عروا ب� »رمبا« ٪12.5 .

مهارات وقدرات
اإل��ى  حت��ت��اج  التخ�س�سات  بع�ش  اإن 
درجات عالية لدرا�ستها مثل الهند�سة 
امل��واد حتتاج  اأن بع�ش  وال��ط��ب،  كما 
اإل��ى اإت��ق��ان بع�ش امل��ه��ارات وال��ق��درات 
مثل: اإتقان مهارات احلفظ يف املواد 
وال��ت��اري��خ،  العربية،  كالّلغة  االأدب��ي��ة 

والعلوم الدينية، واجلغرافيا.
ال��ت��خ�����س�����س��ات  ب��ع�����ش  اأن  ك���م���ا 

أثير الحارثي، وشذى عبد الرحمن

خلداع  والبنوك  احلكومية  اجلهات  بع�ش  اأ�سماء  وت�ستخدم  هواتفنا  اإل��ى  تر�سل  امل�سدر  جمهولة  ر�سائل 
املتلقي وايهامه باأنه فاز بجائزة مالية، ما يت�سبب يف وقوع الكثر من االأ�سخا�ش يف ذلك الفخ ويعر�سهم 
لالبتزاز وال�ستغالل. »اآفاق« طرحت ال�سوؤال على عدد من الطالبات واملخت�سات، عن كيفية التعامل مع 

تلك الر�سائل واأ�سرارها؛ ملعرفة اآرائهن ومدى وعيهن حول هذا املو�سوع.

»بيتكوين« خطر كبير 
اأن  املوؤ�سف  ومن  علمهم  دون  النا�ش  يواجه  كبر  خطر  »هناك  حممد  دالل  االآيل  احلا�سب  اأ�ستاذة  تقول 
الكثر ال يعلم عن »بيتكوين« وهو عملة رقمية ال ت�ستن�سخ ولي�ش لها تواجد مادي ملمو�ش ويتم تداولها 
عرب �سبكة مغلقة مبحافظ مرقمة بال اأ�سماء، وهو ما مينح تعامالتها �سرية بال رقابة مما جعلها مف�سلة 
اأنها و�سيلة ذكية ورمبا خبيثة، وخماطرها عالية جدا ت�ستخدم هو�س البع�س  لتعامالت املجرمني. كما 
باملعلومات  اأخ��رى خفية فيجب احل��ذر والتزود  اأه��داف  ال�سريع بال جهد ورمب��ا لتحقيق  الربح  لتحقيق 

الكافية حلماية اأنف�سنا من خماطر التقنيات االإلكرتونية.

سرية البيانات
البيانات  �سرية  على  احلر�ش  ال�سروري  »م��ن  الب�سري  هند  املعلومات  تقنية  طالبة  قالت  جانبها   من 
اأرقام  اأو  ال�سخ�سية يف ا�ستخدام املواقع وو�سائل التوا�سل مثل رقم الهاتف اأو عنوان الريد االإلكرتوين 
اأال  اإلى االخ��رتاق والتج�س�ش على �ساحبها، ومن املهم  ي��وؤدي  بطاقة ال�سراف ملا لها من تاأثر كبر قد 

ي�سارك ال�سخ�ش معلوماته مع الغر ل�سمان �سريتها«.
كما توؤكد الطالبة بامل�ستوى الثاين بق�سم الإعالم والت�سال، جواهر ع�سري، على  �سرورة احلفاظ 
على �سرية البيانات، حيث تقول »نالحظ كثرا وجود م�ساكل ق�سائية ب�سبب عدم �سرية البيانات مما يوؤدي 

اإلى �سرقة املعلومات واالأموال كذلك«.

جوائز مالية في الهواء!
وترى الطالبة بامل�ستوى اخلام�ش بق�سم الكيمياء، اأروى القرين اأن التقنية ال تقت�سر جوانبها اأبدا على 
الفائدة واالإيجابية، م�سرة اإلى اأن هناك اأي�سا جانبا �سلبيا لها تعمه املخاطر واالأ�سرار، يتمثل يف ر�سائل 

اجلوائز واملبالغ املالية التي تتبع امل�ستخدمني وتوهمهم مب�سداقية ما تر�سله وتقوله.
اأرق��ام وح�سابات  واأردف��ت قائلة »تلقيت الكثر من تلك الر�سائل التي تطلبني بياناتي اخلا�سة من 

بنكية لفوزي مببالغ مالية، مل اأكن اأعرف يف بداية االأمر ماذا اأفعل لكني جتاهلتها فيما بعد«.

نشر الوعي
واعتربت خريجة ق�سم اللغة العربية، اأماين احلارثي اأن الوعي هو الطريقة الأجنح والأ�سلم يف احلماية 
يف  فر�ستنا  زادت  واالأ���س��رار،  واملخاطر  بالتقنية  وعينا  زاد  كلما  اأن��ه  موؤكدة  الر�سائل،  تلك  من  والوقاية 
االأرق��ام  باملو�سوع، جتاهل  النا�ش  وعي  لزيادة  املقرتحة  احللول  اأن من  وك�سفت  منها.  واحلماية  جتنبها 

الغريبة من داخل اأو خارج اململكة؛ لتجنب الوقوع يف فخ الهكر، اأو اخرتاق احل�سابات اخلا�سة.
اأن  ال�سهراين، حيث ترى  الثالث بق�سم الإعالم والت�سال، رزان  بامل�ستوى  الراأي الطالبة  وتوافقها 
حذف الر�سائل وعدم التجاوب معها وتوعية النا�ش عر الهاتف من قبل جهات حكومية وحتذيرهم من 
هذا النوع من الر�سائل الوهمية يعد من الطرق التي ت�سهم يف زيادة الوعي لدى النا�ش حول هذا املو�سوع.

إبتزاز
اأنه ت�سلهم  اأحمد ع�سري  االأ�ستاذ حممد  املنكر،  باملعروف والنهي عن  االأم��ر  نائب هيئة  اأكد  من جانبه 
الكثر من امل�ساكل يف الهيئة ب�سبب االبتزاز باالأرقام ال�سرية والو�سول اإلى املعلومات اخلا�سة، ما يت�سبب 
يف حدوث الكثر من حاالت االبتزاز املختلفة.  واأ�سار اإلى اأن اأحد احللول امل�ستخدمة لديهم لتجنب تلك 
تقدمي  فيتم  تعذر  واإذا  باجلرمية،  يقوم  ال��ذي  املتخفي  ال�سخ�ش  ذل��ك  تعقب  واالب��ت��زازات، هي  الر�سائل 

�سكوى ر�سمية اإلى اأجهزة ال�سرطة يف الدولة، وختم قائال »علينا اأن نحذر من تلك الر�سائل مهما كانت«.

كيف تتعامل 
مع الرسائل
مجهولة 
المصدر؟

سؤال األسبوع

في حال كان التخصص 
المرغبوب من قبل الطالب 

لكن الطلب عليه ضعيف في 
سوق العمل..

ما الحل برأيك؟

)32 ردا(

اختيار التخصص المطلوب 
وزيادة التثقيف باحتياجات 

سوق العمل

تغيير التخصص إلى تخصص 
عليه إقبال في سوق العمل

%21.9

%78.1

هل أنت راض عن تخصصك؟

)32 ردود(

نعم

ال

ربما

%65.6 %12.5

%21.9
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طالب طب يحذرون
من داء السمنة 

ومخاطره المحدقة 
بالمجتمع

متابعة: محمد إبراهيم

بق�سم   11 امل�ستوى  ع��دد من ط��الب  طالب 
ط���ب االأ�����س����رة وامل��ج��ت��م��ع يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
ب���اجل���ام���ع���ة، وم����ن خ����الل ح��ر���س��ه��م على 
احليطة  باأخذ  املجتمع  وحماية  �سالمة 
ي�سكل  اأ���س��ب��ح  ال����ذي  ال�����س��م��ن��ة  داء  م��ن 

خطرا كبرا يواجه املجتمع.
و����س���ع���وا اإل������ى ب���ي���ان اخل��ط��ر 
ال����ذي ي�����س��ك��ل��ه ه����ذا ال�����داء على 
وعلى  عامة  ب�سفة  جمتمعنا 
ب�سفة  ال���ق���ادم���ة  االأج����ي����ال 
خ��ا���س��ة، واأو����س���ح���وا ب���اأن 
الدرا�سات اأثبتت اأن  ربع 
تقريبا  ال��ع��امل  ���س��ك��ان 
يعانون من زي��ادة يف 
ال����وزن وه���ي زي���ادة 
م�����س��ت��م��رة؛ وذل���ك 
العادات  النت�سار 
ال�سحية،  غ���ر 
الوجبات  مثل: 
ال�����������س�����ري�����ع�����ة، 
وامل���������س����روب����ات 
ال���������غ���������ازي���������ة، 
احلركة  وق��ل��ة 

والريا�سة.
ل�سمنة  ا و
ل���ي�������س���ت جم����رد 
ال�������وزن،  يف  زي���������ادة 
اإمن����ا ه��ي زي����ادة ت��راك��م 
ال���ده���ون يف اجل�����س��م مما 
ي����وؤدي ايل زي����ادة يف ال���وزن، 
ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال  اجل�������س���م  الأن 
مثل  الغذائية  امل��واد  تخزين 
ال���ن�������س���وي���ات وال���روت���ي���ن���ات 
ف���ت���ت���ح���ول اإل������ى ده������ون ي��ت��م 

تخزينها.

سبب السمنة
يعد ال�سبب الرئي�سي لل�سمنة هو 
عدم املوازنة بني ما يح�سل عليه 
اجل�����س��م وم���ا ي��ف��ق��ده م���ن ط��اق��ة  
زي���ادة يف  اأن��ه يكون هناك  مبعنى 
تناول املواد الغذائية ذات ال�سعرات 
الن�سويات  مثل:  العالية،  احلرارية 
تفوق  بن�سبة  وال��ده��ون  وال�سكريات 
ما ي�ستهلك منها يف الن�ساط احلركي، 
الريا�سة؛ مما  امل�سي وممار�سة  مثل: 
ال��زائ��د يف اجل�سم  اإل���ى تخزين  ي���وؤدي 
ال�سمنة،  ه��ي  وه���ذه  ده���ون  �سكل  ع��ل��ى 
لل�سمنة يف  اأن هناك قابلية وراثية  كما 
ال�سبب  لي�ست  ولكنها  احل���االت  بع�ش 

الوحيد غالبا.

الغدد  وهناك بع�ش ح��االت اخللل يف 
كنق�ش  ال�سمنة  ت�ساحبها  ال��ت��ي  ال�سماء 
اإف���راز الغدة  ال��غ��دة الدرقية وزي���ادة  اإف���راز 
الأخ��رى  امل��ت��الزم��ات  وبع�س  الكلوية  ف��وق 
ال���ن���ادرة. ول��ك��ن لي�ست ه���ذه ه��ي االأ���س��ب��اب 

الرئي�سية لل�سمنة.

أنوع السمنة
وهو  خ��ط��ورة  االأك���رث  وه��و  �لأول:  �لنوع 
ال�����س��م��ن��ة ال���ت���ي ت���رتك���ز ف��ي��ه��ا ال����ده����ون يف 
اجل����زء ال��ع��ل��وي م���ن اجل�����س��م وه����ذا ال��ن��وع 
حميط  قيا�ش  ط��ري��ق  ع��ن  ت�سخي�سه  يتم 
ن�سبة  يف  ب��زي��ادة  م�ساحباً  ويكون  اخل�سر، 
باأن�سجة  حتيط  ال��ت��ي  احل�سائية  ال��ده��ون 
ال��ب��ط��ن وبخا�سه  اجل�����س��م داخ����ل جت��وي��ف 
ي�سمى  مبا  اأحيانا  وي�ساحب  البنكريا�ش. 
ي�ساحبها  التي  وه��ي  الأي�سية  باملتالزمة 
م���ر����ش ال�������س���ك���ري وارت�����ف�����اع ���س��غ��ط ال����دم 
وا����س���ط���راب يف ن�����س��ب��ة ال����ده����ون يف ال����دم، 
م���ث���ل: زي������ادة ال���ده���ون ال��ث��الث��ي��ة ون��ق�����س 
ال��ذي  وه��و  الكثافة  ال��ع��ايل  الكولي�سرتول 

يعرفه العامة بالكولي�سرتول احلميد.
التي  ال�سمنة  وه���و  �لثاين:  �لنوع 
االأ�سفل من  اجل��زء  الدهون يف  فيه  ترتكز 
اجل�سم ويتم ت�سخي�سه عن طريق حميط 
اخل�����س��ر اأي�������س���ا وه����و ال ي���ك���ون م�����س��اح��ب��ا 
ب��امل��ت��الزم��ة الأي�����س��ي��ة غ��ال��ب��ا وي���ك���ون اأق���ل 
عر�سه من النوع الأول لالإ�سابة بال�سكري 
ال����دم وا����س���ط���راب ن�سبة  وارت����ف����اع ���س��غ��ط 

الدهون يف الدم.

أخطار ومضاعفات السمنة
• زيادة ن�سبة حدوث مر�ش ال�سكري 
وارت�����ف�����اع ال�������س���غ���ط  وا����س���ط���راب���ات 
الدهون يف الدم مما يزيد من فر�سة 
ح����دوث ت�����س��ل��ب ال�����س��راي��ني وق�����س��ور 

ال�سرايني التاجية للقلب.
الكبد،  يف  ال��ده��ون  تر�سيب  زي���ادة   •

مما يت�سبب يف زيادة اأنزميات الكبد.
• زي����ادة ح����دوث خ�����س��ون��ة واح��ت��ك��اك 
امل���ف���ا����س���ل ن���ت���ي���ج���ة ال���������وزن ال����زائ����د 
الفقري،  وال��ع��م��ود  الركبة  وبخا�سه 
وقد ثبت اأنه مبجرد نزول الوزن ولو 
حتى كيلوجرام واح��د ي��وؤدي اإل��ى قلة 
عدة  ي��ع��ادل  مب��ا  املفا�سل  على  الثقل 

اأ�سعاف.
امل���رارة  ح�سوات  تر�سيب  يف  زي���ادة   •

والتهابات املرارة.
اال���س��ت��ع��داد حل��دوث  ن�سبة  زي����ادة   •
والرحم  ال��ث��دي  اأورام  مثل:  االأورام، 
وال�����رو������س�����ت�����ات�����ا ع������ن ن�������س���ب���ت���ه���ا يف 
االأ�سخا�ش العاديني الذين ال يعانون 

من ال�سمنة.
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• زيادة ن�سبة حدوث تكي�ش املباي�ش 
عند ال�سيدات.

• ن��ق�����ش ك���ف���اءة اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي 
وزي���������ادة ن�����س��ب��ة ال���ت���وق���ف ال��ل��ح��ظ��ي 

للتنف�ش اأثناء النوم.
• زي��������ادة ن�����س��ب��ة ح�������دوث ال�������دوايل 

والتهابات االأوردة والنقر�ش.

كيف يتم تشخيص السمنة
ومنهما  وال���ط���ول  ال�����وزن  ق��ي��ا���ش   )1
 BMI يتم ح�ساب معدل كتله اجل�سم 

كاالآتي:
م���ع���دل ك��ت��ل��ه اجل�����س��م = ال����وزن 
م��ق�����س��وم��ا على  ب��ال��ك��ي��ل��وج��رام 

مربع الطول باملرت.
الطبيعي  اجل�سم  كتله  وم��ع��دل 

من 18  اإلى 24،9.
وزيادة الوزن من 25   اإلى 29،9.

وال�سمنة ابتداًء من 30.
وال�سمنة املفرطة  ابتداء من40

2( قيا�ش حميط اخل�سر: ويعتر اأن 
ما زاد عن 94 �سنتيمرت اأو ي�ساويه  يف 
يف  ي�ساويه  اأو  �سنتيمرت  و80  الرجال 
ال�سيدات ممن يعانون من ال�سمنة يف 
اجلزء العلوي ومن عوامل اخلطورة 

لالإ�سابة باملتالزمة الأي�سية.
3( يجب الك�سف الطبي على ال�سخ�ش 
الطبيب  ق��ب��ل  م��ن  بال�سمنة  امل�����س��اب 
اأ�سباب  اأي  ال�ستبعاد  وذل��ك  الباطني 
اأخ��رى لزيادة ال��وزن،  مثل:  تخزين 
امل����اء يف اجل�����س��م يف اأم����را�����ش ال��ق��ل��ب 
والكلى والكبد، واأي�ساً ا�ستبعاد وجود 
ت�سخي�سها  ي��ت��م  ل��ك��ي  ال��غ��دد  خ��ل��ل يف 
وعالجها، واأي�ساً اكت�ساف امل�ساعفات 
متابعتها  يتم  لكي  وعوامل اخلطورة 
وع��الج��ه��ا ول ي��ج��ب الك��ت��ف��اء فقط 

بقيا�ش الوزن.
ويجب التاأكد من عدم اإ�سابته 
ال��ق��ل��ب قبل  ���س��راي��ني  ب��ق�����س��ور يف 
ويجب  عنيفة.  ري��ا���س��ه  مم��ار���س��ت��ه 
اأن  ال�سمنة يجب  اأن عالج  الإ���س��ارة 
ي��ق��وم ب��ه االأط��ب��اء ولي�ش امل��درب��ون 
ال�سمنة حالة  اإن  الريا�سيون حيث 

مر�سية.

بعد ت�سخي�ش احلالة وحتديد معدل 
كتلة اجل�سم وحميط اخل�سر والفحو�سات 
من  للتاأكد  واملعملية  الإكلينيكية  الالزمة 
عدم وجود م�ساعفات اأو اأمرا�ش م�ساحبه 
ا���س��ت��ع��داد  م��ن  ال��ت��اأك��د  اأواًل  ي��ت��م  لل�سمنة، 
املتابعة  ل��ب��دء  وامل����ادي  النف�سي  ال�سخ�ش 
والعالج؛ حيث اإن العالج الناجح هو خطة  

مدى احلياة.
وي��ت��م حت��دي��د ع��وام��ل اخل���ط���ورة عن 
وقيا�ش حميط  اجل�سم  كتله  طريق معدل 
اخل�سر وامل�ساعفات اأو االأمرا�ش امل�ساحبة 
اخلطوات  حتديد  يتم  لكي  وذل��ك  للحالة 

التي يتم البدء بها.
ت���ع���ت���ر ال�������س���م���ن���ة ح����ال����ة م��ر���س��ي��ة 
وبخا�سه النوع الذي يتم تر�سيب الدهون 
ب��اجل��زء ال��ع��ل��وي. واأث��ب��ت��ت ال��درا���س��ات اأن 
ن�سبة  يف  حت�سن  ي�ساحبه  ال�سمنة   ع��الج 
وخ�سونة  ال���دم  و�سغط  وال��ده��ون  ال�سكر 
امل��ف��ا���س��ل وت��ق��ل��ي��ل ت��ر���س��ي��ب ده����ون الكبد 

وحت�سن كفاءه التنف�ش.
هناك توجيهات عاملية من اجلمعيات 
على  املبنية  املختلفة  وال��درا���س��ات  العاملية 
االأدل�����ة ع��ل��ى حت��دي��د االإط�����ار ال��ع��ام خلطة 

العالج وتفا�سيلها.

خطوات العالج
ي�سمل  احل���ي���اة:  اأ����س���ل���وب  ت��ع��دي��ل   ) 1
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي وت��ع��دي��ل ال�����س��ل��وك 
التو�سية  ويجب  احلركي.  والن�ساط 
بهم لكل من يزيد معدل كتله اجل�سم 
لديه عن 25 كج/مرت مربع )اأي لكل 

م�ساب بزياده يف الوزن اأو �سمنة(.
2 ( ال��ع��الج ال���دوائ���ي: ي��و���س��ى ب��ه ملن 
عن  لديهم  اجل�سم  كتلة  معدل  يزيد 
مر�سيه  ح����االت  وج����ود  يف   27 اأو   30
م�ساحبة؛ وذلك بعد حماولة  تعديل 
اأ���س��ل��وب احل���ي���اة مل���دة 6 اأ���س��ه��ر ب���دون 
اإلى النتيجة املرجوة لنزول  الو�سول 

الوزن.
به  التدخل اجل��راح��ي:  ويو�سى   )3
)معدل  املفرطة  ال�سمنة  ح��االت  يف 
كتلة اجل�سم اأكرث من 40( وذلك بعد 
يف  اجلراحية   غر  الأ�ساليب  ف�سل 

نزول الوزن. 

األنظمة الغذائية
ه���ن���اك ع����دة اأن���ظ���م���ة غ���ذائ���ي���ة، م��ن��ه��ا: 
تقليل ال�سعرات، تقليل الدهون، تقليل 
النظام  وهناك  وال�سكريات  الن�سويات 
اأي  ب��داي��ة  وعند  ج��دا؛  ال�سعرات  قليل 
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ي��ك��ون الغر�س ه��و ن��زول 
ال��وزن مبا ي��وازي 10 باملائة من الوزن 

احلايل يف خالل �ستة اأ�سهر.
ال����غ����ذائ����ي  ال����ن����ظ����ام  ح�����ال�����ة  ويف 
ال�سعرات  ح�ساب  يتم  ال�����س��ع��رات  قليل 
الذي  ال��غ��ذاء  يحتويها  التي  احل��راري��ة 
اإل��ى  ي���وازي 500  امل��ري�����ش مب��ا  يتناوله 
1000 ���س��ع��ر ح����راري اأق����ل م��ن اح��ت��ي��اج 
املري�ش يوميا )وذلك ح�سب حالته من 
ناحية الن�ساط احلركي اليومي( وذلك 
ي����وؤدي اإل���ى ف��ق��د م��ا ي��ع��ادل ن�سف اإل��ى 
اأ�سبوعياً،  ال���وزن  م��ن  كيلوجرام  واح��د 
وال ي�ستحب اأن يزيد ما يفقده املري�ش 
اأ���س��ب��وع��ي��اً ع���ن ه����ذا امل���ع���دل، ح��ي��ث اإن 
ا�ستعاده  يعقبه  للوزن  ال�سريع  النزول 
اتباع  ع��ن  ال��ت��وق��ف  بعد  �سريعا  ل��ل��وزن 
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي، ك��م��ا اأن���ه ي����وؤدي اإل��ى 
االره����اق وت��ره��ل اجل��ل��د ب��ع��د ال��ف��ق��دان 
ال�����س��ري��ع ل��ل��ده��ون ال���ت���ي حت���ت اجل��ل��د 
باالإ�سافة اإلى اأمرا�ش نق�ش التغذية. 

الغذائي  اللجوء للنظام  ويف حالة 
�سعر   1000 اقل من  اأي  ال�سعرات  قليل 
ح��راري يوميا؛ ف��اإن ذلك يجب اأن يتم 
حت���ت اإ�����س����راف ط��ب��ي ومل�����دة حم�����دودة. 
اأنه مبقارنة النظام الغذائي  وقد وجد 
قليل ال�سعرات وقليل ال�سعرات، فاإنه ال 
يوجد هناك فرق يف ن�سبة نزول الوزن 

على املدى الطويل.
املتوازن  الغذائي  النظام  فاإن  ولذا 
ال��������ذي ي����ح����ت����وي ع����ل����ى اخل���������س����روات 
الكاملة  واحل��ب��وب  الطازجة  والفواكه 
ال��ده��ون  االأل���ب���ان قليله  م��ن��ت��ج��ات  م��ع 
وال���روت���ي���ن���ات احل���ي���وان���ي���ة وال��ن��ب��ات��ي 
باعتدال مع ح�ساب ال�سعرات هو النظام 

االمثل.
ج��م��ي��ع  ت�����س��ج��ي��ع  ي���ت���م  اأن  ي���ج���ب 
اأو  ال��وزن  بزيادة  امل�سابني  االأ�سخا�ش 
احلركي  الن�ساط  مبمار�سة  ال�سمنة 
وع���ل���ى االأق������ل امل�����س��ي مل����ده 30 دق��ي��ق��ه 

خ��م�����ش م����رات اأ���س��ب��وع��ي��ا ع��ل��ى االأق����ل، 
ال��وزن ويزيد  ن��زول  حيث ي�ساعد على 
ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ل��ل��ق��ل��ب وال��رئ��ت��ني 
ويقلل من حدوث الرتهالت وي�ساعد 
اأن يكون ن��زول ال��وزن عن طريق  على 
الع�سالت.  ولي�ست  ال��ده��ون  ف��ق��دان 
ومن املمكن اأن ت�سل اإلى 45 دقيقه اإلى 
�ساعة يوميا، وذلك لكي تتم املحافظة 
ع��ل��ى م���ا ف��ق��د م���ن وزن وع�����دم زي����ادة 

الوزن مره اأخري.
ل  ال��ذي��ن  ل��الأ���س��خ��ا���س  وبالن�سبة 
ميار�سون اأي ن�ساط ين�سح ببدء احلركة 
ملده  امل�سي  املمكن  من  اأن��ه  اأي  تدريجيا 
10 دقائق يوميا يف االأ�سبوع االأول ويتم 

زيادة املدة اإلى ربع �ساعة وهكذا.

ال��ن�����س��اط  ي���ق���رتن  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
احل��رك��ي ب��ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي اإذا ك��ان 
ال����وزن ولي�ست  ن����زول  ه��ن��اك رغ��ب��ة يف 

املحافظة على الوزن احلايل.
وه�����ن�����اك ط�������رق ع�������دة مل���م���ار����س���ة 
واجلري  امل�سي  منها  احلركي  الن�ساط 
وال�����س��ب��اح��ة ورك������وب ال�����دراج�����ات. ويف 
التقليل من  فاإنه يجب  االآخ��ر  اجلانب 
ف���رته اجل��ل��و���ش ب����دون ح��رك��ه م��ث��ل ما 
يحدث اأمام التليفزيون اأو الكومبيوتر، 
اأن تقليل  الدرا�سات  اإح��دى  اأثبتت  وقد 
فرتة م�ساهدة التليفزيون قد اأدت ايل 
ن��زول ال��وزن يف جمموعه من االأطفال 
�ساهدت  اأخ��ري  مبجموعه  مبقارنتهم 

التليفزيون لفرته اأطول.

وب��ال��ط��ب��ع ي��ج��ب االإ�����س����ارة ب���اأن���ه ال 
لدى  العنيفة  الريا�سة  مبمار�سة  ين�سح 
بعد  اإال  ب��ال��ب��دان��ة  امل�سابني  االأ���س��خ��ا���ش 

فح�سهم طبيا.
الناجح  العالج  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 
تعديل  ع��ل��ى  ي�ستمل  اأن  ي��ج��ب  لل�سمنة 
اأ���س��ل��وب احل��ي��اة ال���ذي يتكون م��ن ثالثة 
حماور وهو نظام غذائي ون�ساط حركي 

وتعديل ال�سلوك.
ي���ج���ب درا������س�����ة ال�������س���ل���وك احل����ايل 
لل�سخ�ش البدين فيما يخ�ش اأ�سلوبه يف 
بغر�ش  احلركي  ون�ساطه  الطعام  تناول 
تعديلها  يجب  ال��ت��ي  االأخ��ط��اء  اكت�ساف 
ل�سمان جناح العالج على املدى الطويل.
ال�سلوك  ت��ع��دي��ل  خ��ط��وات  وت�����س��م��ل 
ي�سجل  يومية  مفكرة  عمل  اإل��ى  اللجوء 
ف��ي��ه��ا ال�����س��خ�����ش ال���غ���ذاء ال����ذي ي��ت��ن��اول��ه 
ي���وم���ي���اً ����س���واء يف ال���وج���ب���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
وب����ني ال���وج���ب���ات اإل�����ى ج���ان���ب ال��ن�����س��اط 
احلركي اليومي من عدمه وبالتايل من 
واخلطاأ  ال�سعف  نقاط  اكت�ساف  املمكن 

وت�سحيحه.
الوجبات  م��واع��ي��د  بتنظيم  ين�سح 
وعدم جتاهل بع�ش الوجبات مما يوؤدي 
اإلى ال�سعور باجلوع وزيادة تناول الطعام 
يف الوجبة التالية. وين�سح اأي�سا بتناول 
اأواين �سغرة احلجم   الطعام ببطء ويف 
ويو�سع بها كميات حم��ددة، ويجب عدم 
االحتفاظ باملواد الغذائية ذات ال�سعرات 
ال��ع��ال��ي��ة ق��ري��ب��اً م���ن ال�����س��خ�����ش ال��ب��دي��ن 
ويجب اأن ميتنع عن تناول هذه الأغذية 

بني الوجبات.
يجب اكت�ساف امل�سكالت التي حتول 
وخ�سو�ساً  وحلها  ال��ع��الج  متابعة  دون 
بع�س  اإن  ح��ي��ث  ال��ع�����س��ب��ي��ة،  ال�����س��غ��وط 
ال��ط��ع��ام عندما  ي��ت��ن��اول��ون  االأ���س��خ��ا���ش 
ي�����س��ع��رون ب��ال��ق��ل��ق والإح�����ب�����اط، وي��ج��ب 
تدريبهم على بع�ش طرق التخل�ش من 
م��ث��ل مت��ري��ن��ات  الع�سبي  وال�����س��د  ال��ق��ل��ق 

التنف�ش والتاأمل.
ببطء  التنف�ش  ذل��ك  اأم��ث��ل��ة  وم��ن 
م��ن الأن����ف وح��ب�����س ال��ن��ف�����س ق��ل��ي��ال ثم 
اإخ����راج����ه  ب��ب��طء ع���دة م����رات �سباحا 
وم�����س��اء. وه��ن��اك ط��ري��ق��ة اأخ����رى وه��ي 
عد النف�ش باأن يتنف�ش ب�سورة طبيعية 
ويقوم بعد النف�ش خن�ش مرات ثم يبداأ 

مرة اأخرى وهكذا.
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متميزون

تنقل بريشته بين الثلث والنسخ والرقعة..

أبو صالم: موهبة الخط تنمي مهارات عدة
مثل الصبر وضبط النفس

عبد الرحمن بهران 

مل ت��ك��ن ح���داث���ة ���س��ن��ه وق���ل���ة اخل���رة 
التعليمية يف جمال الر�سم حاجزا اأمام 
ع���ب���داهلل حم��م��د اأب����و ���س��الم ، ب���ل ك��ان 
لتكون  ���س��خ��ره��ا؛  ال��ت��ي  الإرادة  ع��ن��وان 
ميزًة له. اأم�سك ري�سته وبداأ يتنقل بني 

الثلث والن�سخ والرقعة.
ح��امل��ا وم���ط���ورا وم��ت��ف��ان��ي��ا ملوهبة 
ق�����س��م  يف  االأول  امل�������س���ت���وى  يف  اخل�����ط 
ال�������س���ري���ع���ة. وب������ني اأروق����������ة ج��ام��ع��ت��ه 
وجم��ت��م��ع��ة ب����داأ ي���اأخ���ذ امل���ه���ارة وال��ف��ن 
لهذه  مرجعا  م��ا  يوما  لي�سبح  والعلم 

املوهبة.

ملاذ� كانت موهبة �خلط �لعربي 
هي �لأف�صل بني مو�هبك 

و�أن�صطتك؟ 
ك��ان��ت والزال����ت ه��ي االأج��م��ل يف نظري 
زي��ادة  النف�ش وم��ن  مل��ا فيها م��ن �سبط 
ال��رتك��ي��ز يف  التمكن يف  ال�����س��ر، وم���ن 

التفا�سيل الدقيقة.
ف���اخل���ط ال ي��ن��م��ي م���ه���ارة اخل��ط 

فح�سب بل ينمي مهارات عدة.
ال�سابقة  الأم���م  ي��الح��ظ يف  وم��ن 
اأم���ه  ل��ك��ل  اأن  ال�����س��اب��ق��ة  واحل�������س���ارات 
وح�����س��ارة �سيئا مي��ي��زه��ا ع��ن غ��ره��ا؛ 
امل��ث��ال مت��ي��زوا  ع��ل��ى �سبيل  ف��ال��روم��ان 
يف ال��ن��ح��ت وامل��ج�����س��م��ات وال��ف��راع��ن��ة يف 
االأ�سكال املثلية واالأهرام. اأما احل�سارة 
الإ�����س����الم����ي����ة ف���ت���م���ي���زت ب���ف���ن اخل���ط 
الفن  ه��ذا  واأب��ق��ت  املعمارية  والهند�سة 
متميزا بني كل الفنون، فلذلك اأنا اهتم 

بهذا املجال اأكرث من غره .

ما هو تاريخ �كت�صاف موهبتك؟ 
تعود  اجلميلة  امل��وه��ب��ة  ه���ذه  اك��ت�����س��اف 
حيث  االبتدائية،  املرحلة  اإل��ى  تقريباً 
بجمال  ي�سيدون  امل��در���س��ة  معلمو  ك��ان 
خ��ط��ي وع��ل��ى راأ���س��ه��م وال����دي ال��ع��زي��ز، 
وم���ن ت��ل��ك ال���ف���رتة وح��ت��ى ال���ي���وم واأن���ا 
اأعلى من  اإلى م�ستوى  اأ�سل  اأن  اأح��اول 

ذي قبل.

ماهي �لنجاحات �لتي حققتها
يف هذ� �ملجال؟

من النجاحات التي افتخر بها هي اأين 
مبهرجان  ع�سر  منطقة  تعليم  مّثلت 
مبنطقة  والثالثون  الثاين  اجلنادرية 
الريا�ش، حيث زار ق�سمنا جمموعة من 
امل�سوؤولني على راأ�سهم وزير التعليم د. 
اإعجابه هو  اأب��دى  العي�سى؛ وقد  اأحمد 

ومن معه مبا نقدمه للزوار.

ماهي �ل�صعوبات �لتي و�جهتك 
وكيف تغلبت عليها؟ 

مل تقف اأمامي اأية عقبة وهلل احلمد؛ 
فو�سائل التعليم يف اأي جمال اأ�سبحت 
متوفرة وب�سكل كبر اأمام اجلميع وهلل 

احلمد. 
 

من قدم لك �لدعم يف طريق 
جناحك بهذه �ملوهبة؟ 

راأ�سهم  على  الدعم  يل  قدموا  الكثر 
وال����دّي ال��ع��زي��زي��ن، وك��ذل��ك اخلطاط 
عبدالعزيز  بن  �سعود  االأ�ستاذ  اخللوق 
ال���ع���دواين، ال���ذي ك���ان يل َي���د ع���ون يف 
االآن. فلم يبخل علي يوما  اأن��ا فيه  ما 
واح����دا م��ن امل�����س��اع��دات واال���س��ت�����س��ارات 

واالأدوات، فاأنا اأكن له ال�سكر والتقدير 
على ما قدمه يل.

من هم �أ�صاتذتك يف هذ� �ملجال؟ 
االأ����س���ت���اذ ال��ع��زي��ز خ���ال���د ال��ق��ح��ط��اين، 
واالأ�������س������ت������اذ اخل������ل������وق، ع���ب���دال���ع���زي���ز 

العدواين.
وق����د ح��ظ��ي��ت  ب��ل��ق��اء خ���ا����ش مع 
نا�سر  االأ�ستاذ  اململكة  خطاطي  عميد 
كثرة  اأم��ور  اإل��ى  فيه  األهمنا  امليمون؛ 

تفيدنا يف هذا املجال.
 

ماهي �أبرز �أنو�ع �خلط �لعربي 
�لأكرث قربا �لى قلبك؟ 

اأق��رب خط اإل��ى قلبي ال��ذي اأح���اول اأن 
اأ�سل اإلى م�ستوى مرتفع فيه هو خط 

الن�سخ اجلميل.

هل ترى باأن �خلط �لعربي
ومن يوهب به نادر �لوجود وملاذ�؟  
ن���ع���م، وه������ذا اأم������ر م����وؤك����د وق�����د ت��ك��ون 
اأ���س��ب��اب ق��ل��ة وج��ود  اأه���م  اأح���د  التقنية 
فنانني يف هذا املجال، ولكن اأنا موؤمن 

اأن  ي�ستطيع  اجلميع  ب��اأن  تاما  اإمي��ان��ا 
ي��ح�����س��ن خ��ط��ه م���ن خ����الل ال��ت��دري��ب 

واملمار�سة امل�ستمرة.

هل �صبق لك �مل�صاركة يف منا�صط 
للجامعة تخت�ص مبوهبتك؟ 

ا���س��رتك��ت ك��خ��ط��اط يف م���رك���ز اخل��ط 
العام  لهذا  الكتاب  معر�ش  يف  العربي 

واأطمح ملا هو اأعلى. 

ما هي خططك �مل�صتقبلية
لتنمية موهبتك؟ 

املمار�سة امل�ستمرة واملتابعة للقواعد يف 
كل نوع من اخلطوط هي اأعظم خطة 

لأي خطاط .

هل تدلنا �إلى بع�ص �ملر�جع 
و�ملناهل لتنمية هذه �ملوهبة؟ 

ي�ستطيع  اأن اجلميع  �سابقا  ذك��رت  كما 
اأن  ي��ج��ب  ول��ك��ن  ال��ف��ن،  ه���ذا  يتعلم  اأن 

يتحلى بال�سر واملمار�سة.
ال��ع��رب��ي باجلامعة  ون���ادي اخل��ط 
وم�����رك�����ز اب������ن ه���م���ا اأك�������ر م��ن�����س��ت��ني 

يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ن��م��ي��ة اخل����ط ال��ع��رب��ي 
وحت�����س��ي��ن��ه واأب��واب��ه��م��ا م��ف��ت��وح��ة اأم���ام 

اجلميع دائما.

كيف ترى م�صتقبل �خلط �لعربي 
مع تقدم �لتقنيات �حلديثة 

وخا�صة �أن �ملجال للخط �لعربي 
يكون �صيقا �أو �صئيال؟ 

اخلط  يبقى  التقنيات  تقدمت  مهما 
ال��ع��رب��ي فنا ي��دوي��ا. اأم���ا جم��ال اخلط 
فهو  وكبر  وا���س��ع  جم��ال  فهو  العربي 
اأ���س��ب��ه مب��ح��ي��ط ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ج��واه��ر 

ثمينة يجب الغو�ش للبحث عنها.

هل لك من كلمة توجهها
لقارئ �ل�صحيفة؟ 

ي��ق��راأ ه���ذه ال�سحيفة  مل��ن  ال�����س��ك��ر  ك��ل 
اإعالمية  من�سة  تعترب  ال��ت��ي  النافعة 
م���ه���م���ة جل���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د، وك���ل 
العزيز  ل��الإع��الم��ي  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر 
عبدالرحمن على اتاحه هذه الفر�سة؛ 
اأ�سكرك جزيل ال�سكر وامتنى لك دوام 

التقدم والرقي.
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متميزون

التشـكيلية منى العمري:
التحفيز مكنني  من تخطي المصاعب والمعوقات

منى علي

املوهبة  اأن  ع��ل��ى  اخ��ت��الف  ه��ن��اك  لي�س 
اأ�سا�ش التقدم واالزدهار،  واالبتكار هما 
ت�سنع  ع��ام��ال مم��ي��زا  ت�سكل  اأن��ه��ا  حيث 
ف��امل��وه��وب��ون املميزون  امل��ب��دع،  االإن�����س��ان 
ه����م ال����ذي����ن ف����اق����وا غ���ره���م ب��ال��ت��ف��رد 
اهلل  منحها  التي  ال��ف��ذة  واخل�سو�سية 

لهم وخ�سهم بها.
وب��اأن  باملوهبة  ت��وؤم��ن  »اآف����اق«  والأن 
املوهوبني هم �سناع امل�ستقبل واحل�سارة؛ 
اأج����رت ح����وارا م��ع خ��ري��ج��ة ق�����س��م اللغة 
املج�سمات  �سناعة  يف   الفنانة   العربية، 
واللوحات ثالثية الأبعاد، وع�سو جمعية 
الثقافة والفنون باأبها، الفنانة الت�سكيلية 

منى ح�سني العمري: 
�ساألناها عن البدايات، حيث اأكدت 
با�ستخدام  ب�سيطة  ك��ان��ت  ب��داي��ت��ه��ا  اأن 
ل��وح��ات اخل�����س��ب،  ع��ل��ى  ال����ورق  عجينة 
القبول  اأن تالقي  تتوقع  تكن  حيث مل 
من اجلميع، كما قامت بزيارة معر�ش 
»ع�سر ماركت« و�سادفت هناك الكثر 
قمن  الالتي  والفنانات  احلرفيات  من 

ببث روح ال�سغب وامل�ساركة للح�سور.
وق�����ال�����ت »ه���������ذا ال����ل����ق����اء دف���ع���ن���ي 
ل��ل��ت��وا���س��ل م��ع ب��ع�����ش امل�����س��وؤول��ني مثل 
مفرح،  يحيى  واالأ���س��ت��اذ  ال��وادع��ي  منى 
والذين قاموا بتقدمي امل�ساعدة والدعم 
الكبر والتحفيز يل، والذي �سنع مني  
املج�سمات  فتاة تتحلى مبوهبة �سناعة 

با�ستخدام  الأب��ع��اد  ثالثية  وال��ل��وح��ات 
عدة خامات«.

تطوير األعمال
مل ي���ت���وق���ف ط���م���وح م���ن���ى وا���س��ت��م��رت 
بتطوير اأعمالها، حيث توجهت ملعر�ش 
اأبها عدة مرات ومعر�ش خمي�ش م�سيط 
من  اختيارها  مت  ثم  اأعمالها،  لعر�ش 
جناح  يف  للم�ساركة  ع�سر  اإم���ارة  قبل 
ع�سر،  مبنطقة  اخل��ا���ش  اجل��ن��ادري��ة 
اأعمال  بعدة  م�ساركتها  اإل��ى  باالإ�سافة 
املفتاحة،  بقرية  املقام  اإيفا  معر�ش  يف 
وهي )لوحة جت�سد فيها ال��رتاث وزي 
ال��ع�����س��ري��ة وجم�����س��م حل�سان  ال��ف��ت��اة 
تركي  االأم���ر  �سكرت  كما  ال�سطرجن( 
ب����ن ط�����الل ع���ل���ى ج����ه����وده ال��وا���س��ح��ة 
ودع��م��ه ل��الأع��م��ال يف ق��ري��ة امل��ف��ت��اح��ة، 
الفر�سة  اجلنوبية  ال��ف��ت��اة  منح  حيث 

لتثبت نف�سها وترز مواهبها.

رسم على الخشب
متيزت منى مبهارة الر�سم البارز على 
اخل�����س��ب ب���اخل���ام���ات، وق�������ش  اخل�سب 
مب��ن�����س��ار االآرك�����ت ال���ي���دوي، ب��االإ���س��اف��ة 
اإل����ى ع��م��ل جم�����س��م��ات، وح�����س��ل��ت على 
دع���م م��ع��ن��وي مم��ي��ز م��ن اأ���س��رت��ه��ا بعد 
بدعم  حظيت  كما  الأول����ى،  جناحاتها 
اأب��رزه��ا �سركة  من ع��دة جهات �سخمة 
اأ�سبحت  اأن  اإل���ى  ال�����س��ع��ودي��ة   اأرام���ك���و 

مدربة معتمدة.

صعوبات
العمري  منى  م�سرة  ب��داي��ة  تكن  مل 
�سهلة، حيث واجهت بع�ش ال�سعوبات، 
ولكن النجاحات التي حققتها يف فرتة 
ق�سرة، وما حققته اأعمالها من لفت 
ل��الن��ت��ب��اه لق���ت اإع��ج��اب ال��ك��ث��ر، ك��ان 
ال��ذي  االأ���س��ا���س��ي  التحفيزي  العن�سر 
التي  املعوقات  جميع  تتخطى  جعلها 

واجهتها يف بداياتها.

مشاركات
اأبرز م�ساركات منى كانت يف اجلنادرية 
هذا العام، ومن خاللها قدمت لوحة 
هدية ل�سمو االأمر في�سل بن خالد، 
اأبها  امل�ساركة مبعر�ش  اإلى  باالإ�سافة 
�سكر  �سهادة  على  وح�سولها  ال��دويل 
وتكرمي من االأم��ر في�سل بن خالد 

والأمر تركي بن طالل .

تحفيز المبتدئين
ت����ق����وم  م���ن���ى ب��ت��ح��ف��ي��ز امل���وه���وب���ني 
امل��ب��ت��دئ��ني ب��ال��ت��ط��وي��ر وال���ت���ج���ارب 
ال��ب��ح��ث يف  اأو  ب�����ال�����دورات  واالإمل��������ام 
اأن��ه ل  املواقع وغرها، ولكنها ترى 
بد من وجود نف�ش تواقة اإلى التميز 
ب�سمة  وو����س���ع  ب��ال�����س��غ��ف،  وم��ل��ي��ئ��ة 
خم��ت��ل��ف��ة وال�����س��ع��ي اإل�����ى ال��ت��ط��وي��ر 

باالأعمال واالأفكار.
وتقول »املوهوب الطموح ال يقف 

عند حد وال يغرت مبا يقدم«.
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وكيلة عمادة شؤون الطالب
لشؤون الطالبات د. فاطمة شعبان:

التعليم العالي يمثل نقطة
تحول مهمة في حياة كل فتاة

أكاديميا

حوارات أكاديمية

بدور حنش

اأك����دت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��الب 
ل�������س���وؤون ال��ط��ال��ب��ات، اأ����س���ت���اذة امل��ن��اه��ج 
وطرق تدري�ش اللغة العربية امل�ساعدة 
الدكتورة  باأبها،  للبنات  الرتبية  بكلية 
موؤ�س�سات  اأن  ع�سري،  �سعبان  فاطمه 
يف  التحول  نقطة  ه��ي  ال��ع��ايل  التعليم 
ح��ي��اة ك��ل ف��ت��اة، م��ع��ت��رة اأن��ه��ا  املنحى 
الذي ي�سكل نقطة النطالق يف حتديد 
اأن م��وؤ���س�����س��ات  اإل�����ى  م�����س��اره��ا، الف���ت���ة 
ال��ع��ق��ول  يف  ت�ستثمر  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ف�سال عن القيم والتوجهات واملهارات 

ال�سخ�سية واحلياتية التي تقدمها.
وق��ال��ت م��ن خ���الل احل����وار ال��ذي 
اأج����رت����ه م��ع��ه��ا »اآف�����������اق«: »ك������ون ث��ل��ث 
يعد  فهذا  ن�ساء  اجلامعة  يف  القيادات 
م��وؤ���س��را ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى بها 

القيادات الن�سائية«.

�ملر�أة مكون رئي�ص للمجتمع
ولها دور عظيم يف �لنهو�ص 

به، كيف ترين �إ�صهامات �ملر�أة 
�ل�صعودية يف كافة �لأ�صعدة؟

اأن امل����راأة ق��دم��ت ال��ك��ث��ر على  ال ���س��ك 
ك���اف���ة االأ�����س����ع����دة ودوره��������ا م����وؤث����ر يف 
وبدايتها  للمجتمع،  التنموية  النه�سة 
قدمية فهي لي�ست وليدة اللحظة وال 
واإ�سهاماتها  تاأثرها  نح�سر  اأن  ميكن 
يف ال��وق��ت ال��راه��ن؛ فمنذ ال��ق��دم وهي 
���س��ري��ك��ة ال��ن��ه�����س��ة يف ال��ب��ي��ت واحل��ق��ل 
والقبيلة  واحل���ي  وامل�����س��ج��د  وامل��در���س��ة 
اليوم  تقدمه  وم��ا  وال��وط��ن،  واملجتمع 
ه����و ام����ت����داد مل����ا ق���دم���ت���ه ���س��اب��ق��ا وم���ا 

�ستناف�س به م�ستقبال.

ما �أهمية موؤ�ص�صات
�لتعليم �لعايل للمر�أة؟

وجهة  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 
ن���ظ���ري ه���ي ن��ق��ط��ة ال��ت��ح��ول يف ح��ي��اة 

ك���ل ف���ت���اة، ب��اع��ت��ب��اره��ا امل��ن��ح��ى ال���ذي 
ي�����س��ك��ل ن��ق��ط��ة الن����ط����الق يف حت��دي��د 
يف  ت�ستثمر  موؤ�س�سات  وه��ي  م�����س��اره��ا، 
والتوجهات  القيم  عن  ف�سال  العقول 
وتنوع  واحلياتية  ال�سخ�سية  واملهارات 

التخ�س�سات والرامج.
وا����س���ت���ح���داث ب����رام����ج ن���وع���ي���ة يف 
اجل���ام���ع���ة ل���ل���ب���ن���ات دل���ي���ل ك�����اف ع��ل��ى 
م�ستوى الدعم، وكون ثلث القيادات يف 

اجلامعة ن�ساء؛ فهذا بحد ذاته موؤ�سر 
القيادات  بها  حتظى  التي  املكانة  على 

الن�سائية.

�ل�صعودية مقبلة على حتولت 
مهمة وفقا لروؤية ٢٠٣٠

كيف ميكن �أن ت�صهم موؤ�ص�صات 
�لتعليم �لعايل يف دعم �لروؤية؟

لتنمية  ط���ري���ق  خ���ارط���ة   2030 روؤي�����ة 
�ساملة م�ستدامة جزء منها اال�ستثمار 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ودور  التعليم،  يف 
ال���ع���ايل يف حت��ق��ي��ق��ه��ا ي��ق��وم ع��ل��ى ب��ن��اء 
ال�سبابية  الطاقات  وا�ستيعاب  االإن�سان 
باإعدادهم وت�سليحهم باملهارات واأدوات 
العلم وتوجيههم نحو اخليارات املهنية 
وال���وظ���ي���ف���ي���ة ال���ت���ي ت��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات 
التنمية واحتياجات �سوق العمل بكفاءة 

عالية من خالل �سخ�سية متكاملة.
 فالتعليم اجلامعي يجب اأن يكون 
والتنمية،  التعليم  اأج����ل  م��ن  تعليما 
بد  ف��ال  ذل���ك  ن�سهم يف حتقيق  وح��ت��ى 
تدري�ش  هيئة  واأع�����س��اء  ك��ق��ي��ادات  ل��ن��ا 
يف  اال���س��ت��ث��م��ار  مب���ب���داأ  اأوال  ن���وؤم���ن  اأن 
االإن�������س���ان، ون�����س��ع��ى ل��ت��ط��وي��ر اأ���س��ال��ي��ب 
اال�ستثمار  هذا  واأدوات  وا�سرتاتيجيات 

االإدارية واالأكادميية والفنية.

ما خططك �مل�صتقبلية للتطوير 
من خالل من�صبك كوكيلة؟

م���ا ي��ه��م��ن��ا االآن ه���و حت��دي��د ال��وج��ه��ة 
لتكون  الطالبية  امل�ستقبلية لالأن�سطة 
تخرج  بحيث  ومثمرة؛  جاذبة  اأن�سطة 
م����ن من��ط��ي��ت��ه��ا وق���ال���ب���ه���ا ال��ت��ق��ل��ي��دي 
باعتبارها رافدا مهما يف بناء �سخ�سية 

الطالبة.
ون��ع��م��ل ج��اه��دي��ن ع��ل��ى م��واءم��ة 
اجلامعة  ر�سالة  يحقق  مب��ا  االأن�سطة 
وي��ب��ن��ي ���س��خ�����س��ي��ة ال��ط��ال��ب��ة وي�����س��ب��ع 
حاجاتها وينمي مواهبها ويحقق روؤية 

الوطن الطموحة.

بطاقة
حم��م��د  ����س���ع���ب���ان  ف���اط���م���ة  د.   •

ع�سري.
• اأ����س���ت���اذة م�����س��اع��دة يف امل��ن��اه��ج 
وط�����رق  ت��دري�����ش ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

بكلية الرتبية للبنات باأبها.
الطالب  ���س��وؤون  ع��م��ادة  وكيلة   •

ل�سوؤون الطالبات.
• دك����ت����وراه يف ف��ل�����س��ف��ة ال��رتب��ي��ة 
تخ�س�ش »املناهج و طرق تدري�ش 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة« م���ن ج��ام��ع��ة اأم 

القرى.
• ماج�ستر يف الرتبية تخ�س�ش 
»امل���ن���اه���ج وط�����رق ت��دري�����ش ال��ل��غ��ة 

العربية« من جامعة امللك خالد.
• بكالوريو�ش يف االآداب والرتبية 
كلية  ال��ع��رب��ي��ةم��ن  ل��غ��ة  تخ�س�ش 

الرتبية للبنات.
• ح���ا����س���ل���ة ع���ل���ى ال���ك���ث���ر م��ن 

الدورات والرامج التدريبية.
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حوارات أكاديمية

وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
للتعليم والتدريب د. ياسر آل مدعث:

الجودة فلسفة شخصية
تتطلب من صاحبها اإليمان بفكرتها

بدور حنش، مرام كداش

اأكد وكيل عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
االأدب  اأ�ستاذ  والتدريب،  للتعليم  امل�ستمر 
االإن�سانية  العلوم  بكلية  امل�ساعد  والنقد 
بن  ت��رك��ي  ب��ن  يا�سر  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 
اأن  يجب  اجل���ودة  اأن  م��دع��ث،  اآل  �سعوان 
�ساحبها  يقتنع  �سخ�سية  فل�سفة  تكون 
مو�سحا  باأ�سا�ساتها،  ويعمل  بفكرتها، 
داخل  يف  خ�سو�سا  تكاملية؛  عملية  اأنها 

احلرم اجلامعي.
واأ���س��ار خ��الل احل���وار ال��ذي اأجرته 
معه »اآفاق« اإلى اأهمية الدورات التدريبية  
ل��ل��ط��الب؛ م��ع��ت��ربا اأن��ه��ا م��ن اأه���م رك��ائ��ز 
�سوق  اإن  حيث  الطالب،  مهارات  تطوير 
ال��ع��م��ل يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
تكون  اأ�سا�سية  وق���درات  م��ه��ارات  يتطلب 

م�ساندة للتح�سيل االأكادميي:

ح�صلت على �ملاج�صتري 
و�لدكتور�ه من جمهورية م�صر 

�لعربية، ما �ل�صعوبات �لتي 
و�جهتك خالل �لدر��صة؟

اإن خ��ي��ار اإك��م��ال ال��درا���س��ة ه��و اأم���ر �سهل 
و�سعب يف الوقت ذاته، فهو �سهل بت�ساوي 
م�ستواهم  ب��ت��ط��وي��ر  رغ��ب��ت��ه��م  يف  ال��ن��ا���س 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي، و����س���ع���ب يف ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 
الظروف  وط��اأة  حتت  خ�سو�ساً  الرغبة، 

االجتماعية واالقت�سادية املحيطة.
التي  بامل�ساعب  الدرا�سة  متر فرتة 
طريقه،  بداية  يف  علم  طالب  اأي  تواجه 
اإم��ا بعدم اإملامه ب��االإج��راءات االإداري���ة، اأو 
بالتاأقلم مع الو�سع املعي�سي اجلديد، اإال 
اأن ظروف جمهورية م�سر العربية كانت 
البلدان،  من  غرها  عن  كثرا  خمتلفة 
نظرا للظروف ال�سيا�سية التي مرت بها.

فلوال لطف اهلل ثم الدور التاريخي 
واملحوري الذي قامت به اململكة العربية 
ولكن  خمتلف،  ال��و���س��ع  لكن  ال�سعودية 
ب�سالم  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  م���رت  ن��ح��م��د اهلل، 
وبال�سرب، وال��دع��م  غ��ر امل��ح��دود ال��ذي 
وجدناه من امللحقية الثقافية ال�سعودية، 
اململكة  خ����ارج  االأول  بيتنا  ت��ع��ت��ر  ال��ت��ي 

العربية ال�سعودية.
ف��األ��ف��ت ن��ظ��ر زم��الئ��ي ال���ك���رام ب��اأن 
ه���ن���اك ���س��ع��وب��ات، ت��ت��ن��وع ب��ت��ن��وع ب��ل��دان 
عليها  التغلب  م��ق��دورن��ا  ويف  االب��ت��ع��اث، 
ظل  يف  خ�سو�سا  وامل���ث���اب���رة،  ب���االإ����س���رار 
التي  ال�سريفني،  حكومة خادم احلرمني 
تويل الأبنائها يف خارج اململكة كل الدعم، 
بالنظر  م��غ��رتب  اأٍخ  ك���ل  اأو����س���ي  ل��ذل��ك 
النهاية  واإل���ى  النفق،  اآخ��ر  ال��ن��ور يف  اإل��ى 
ال���ذي ينتظره؛  ال�����س��ع��ي��دة، واإل����ى وط��ن��ه 
لي�سارك يف بنائه مبا اكت�سبه من معرفة.

فرتة توليك لوكالة
عمادة �صوؤون �لطالب للتطوير 

و�جلودة كانت فرتة �إجناز�ت 
عظيمة، ما ركائز هذ� �لنجاح؟

ُك��ل��ف��ت وك��ي��ال ل��ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��الب 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ل��ع��ام ت��ق��ري��ب��ا، من 

وات�سمت   ،1439/2/30 وحتى   38/1/28
تلك ال��ف��رتة ب��الإجن��ازات ال��رائ��ع��ة، التي 
للخرة  مهما  تاأ�سي�سا  يل  ت�سكل  ك��ان��ت 
الإداري�����ة، وق��د اأجن���زت ال��وك��ال��ة خاللها 

العديد من الإجنازات وهي كالتايل:
حيث   ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال������دورات  اأوال: 
اأهم  التدريبية من  ال��دورات  تعتر 
رك���ائ���ز ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ط��الب، 
امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��م��ل يف  ����س���وق  اإن  ح��ي��ث 
مهارات  يتطلب  ال�سعودية  العربية 
وق������درات اأ���س��ا���س��ي��ة ت��ك��ون م�����س��ان��دة 
خالل:  من  الأك��ادمي��ي،  للتح�سيل 
امل��ه��ارات  اجلامعي  الطالب  اإك�ساب 

متكنه  التي  املتخ�س�سة،  التدريبية 
من املناف�سة يف �سوق العمل.

وت���ن���م���ي���ة ق����������درات ال���ط���ال���ب 
اجل����ام����ع����ي ال���ذه���ن���ي���ة وال���ع���ل���م���ي���ة 
وامل���ه���اري���ة، مم���ا ي�����س��اع��ده يف ب��ن��اء 
���س��خ�����س��ي��ت��ه واإك�������س���اب���ه م���ه���ارة فن 

الكفاءة واالت�سال.
ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى ت��وف��ر رواف���د 
للمنهج  م�ساندة  تدريبية  وق��ن��وات 
االأك��������ادمي��������ي، م�����ع ت����وف����ر ب��ي��ئ��ي��ة 
الطالب  متكن  وتوجيهية  تدريبية 

من تطوير مهاراته.
وق�����د ع��م��ل��ت ال����وك����ال����ة ب��ه��ذه 

 1438/2/1 ال��ف��رتة  خ���الل  امل��ب��ادئ 
ف����وف����رت   ،1439/2/29 ح����ت����ى 
ل����ط����الب اجل����ام����ع����ة وط���ال���ب���ات���ه���ا 
ال��ت��ي تنا�سب  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 

احتياجاتهم.
ثانيا: ا�ستحداث ثالثة اأنظمة 
ال�سجل  ن��ظ��ام  وه����ي:  اإل��ك��رتون��ي��ة، 
املهاري: وهو وثيقة ر�سمية معتمدة 
م����ن اجل���ام���ع���ة، ت�������س���دره���ا ع���م���ادة 
كافة  على  ت�ستمل  الطالب،  �سوؤون 
ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ح�سل 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب/ال��ط��ال��ب��ة خ��الل 
وكذلك  اجلامعية،  ال��درا���س��ة  ف��رتة 

امل�����ه�����ارات ال���ق���ي���ادي���ة وال��ت��ط��وع��ي��ة 
واجلوائز احلا�سل عليها.

ون��ظ��ام م��ه��ارات��ي: وه���و نظام 
ال���دورات  ب�ساأن  يعتني  اإل��ك��رتوين، 
ال���ت���دري���ب���ي���ة، ب������دءا م����ن الإع������الن 
بها  الكامل  بالتحكم  م��رورا  عنها، 
ح�سب  الكليات  اختيار  خ��الل  م��ن 
ط��ب��ي��ع��ة ال�����������دورة، ب���ح���ي���ث ت�����س��ل 
ل���ك���ل ط���ال���ب ر����س���ال���ة ن�����س��ي��ة ع��ر 
الطالب  با�ستالم  وانتهاء  النظام، 

والطالبات �سهاداتهم.
ون��ظ��ام ت��و���س��ي��ات: وه��و نظام 
اجلامعة  يتيح لطالب  اإل��ك��رتوين، 

هم  م��ن  اأو  اخلريجني  وطالباتها 
على و�سك التخرج، احل�سول على 
اأع�ساء  من  االأكادميية  التو�سيات 

هيئة التدري�ش ب�سكل اإلكرتوين.
ثالثا: اإقامة يوم املهنة االأول: 
���س��وؤون  ع��م��ادة  وك��ال��ة  حيث نظمت 
)ي��وم  للتطوير واجل���ودة  ال��ط��الب 
�ساحب  د�سنه  ال��ذي  االأول(،  املهنة 
بن  االأم����ر في�سل  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 
منطقة  اأم�����ر  ����س���ع���ود،  اآل  خ���ال���د 
ع�سر يف حفل تخرج الدفعة )19( 
م��ن ط���الب اجل��ام��ع��ة وط��ال��ب��ات��ه��ا، 
والباحثات  للباحثني  وذلك خدمة 
هام�ش  على  اأقيم  كما  العمل،  عن 
ه�����ذا ال����ي����وم ع�����دد م����ن ال��������دورات 
التدريبية، وقد ا�ستمر ملدة يومني، 
وك�����ان ع����دد ال�������س���رك���ات واجل���ه���ات 
جهة،   )35( امل�����س��ارك��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

خدمت )4527( م�ستفيدا.

باإيجاز ما �لأ�ص�ص �لتي تطبق بها 
�جلودة على �ملوؤ�ص�صات؟

فل�سفة  تكون  اأن  يجب  اجل���ودة  اأن  اأرى 
بفكرتها،  ���س��اح��ب��ه��ا  ي��ق��ت��ن��ع  ���س��خ�����س��ي��ة، 
اأرى  يل  وبالن�سبة  باأ�سا�ساتها،  ويعمل 
داخ��ل  خ�سو�ساً  تكاملية،  عملية  اأن��ه��ا 
احل�����رم اجل���ام���ع���ي، ف��ه��ي ع����دة م��ب��ادئ 
ك��ي��ان��اً  ب��و���س��ف��ه��ا  ال��رتك��ي��ز عليها  ي��ج��ب 
امل�ستفيد  على  ال��رتك��ي��ز  وه���ي:  واح����دا، 
)الطالب(، ثم القيادة املت�سمة بااللتزام 
وال���ن���م���وذج���ي���ة، وم�������س���ارك���ة ال��ع��ام��ل��ني، 
والتح�سني  العملية،  املنهجية  وو���س��ع 
امل�������س���ت���م���ر م����ن خ������الل ال���ب���ي���ان���ات ب��ع��د 
حتويلها اإلى معلومات، ثم القرار املبني 

ب�سكل �سحيح على هذه املعلومات.

لكل كلية خطة تطوير
ما خططكم من �أجل �لتطوير؟

اال�سرتاتيجي  التخطيط  عن  احلديث 
ح���دي���ث م��ت��ف��رع ال ي�����س��ع م��ق��ام��ن��ا ه��ذا 
�سيكون  باخت�سار  ولكن  عنه،  للتف�سيل 
من  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  م�ستويات  على 

الكلية، وهي:
اأول: على م�ستوى �سوؤون الطالب.
ث����ان����ي����ا: ع���ل���ى م�������س���ت���وى �����س����وؤون 

الدرا�سات العليا.
اأع�ساء  �سوؤون  ثالثا: على م�ستوى 

هيئة التدري�ش.
راب������ع������ا: ع����ل����ى م�������س���ت���وى خ���دم���ة 

املجتمع.
خ��ام�����س��ا: ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال�����س��وؤون 

االإدارية.

تو�صياتك لكل طالب يبحث عن 
�لنجاح؟

اأوًل  الأع�����������زاء  ط����الب����ي  اأو������س�����ي 
اأمور دنياهم، واأال  بتقوى اهلل يف جميع 
فكل  �سيئاً،  ال���رزق  اأم���ور  يف  ي�ستعجلوا 
واأن ال  م��ن رزق،  ل��ه  خلق مب��ا كتبه اهلل 
يرتك طريقاً يلتم�ش فيه علما وتطويراً 

لذاته اإال وي�سلكه.

اآل مدعث يف حوار مع معايل مدير اجلامعة حول برامج وخدمات العمادة، لقطة اأر�سيفية
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المعـيدة بالعلوم اإلشعاعية أ. شريفة عسيري:
األشعة عين الطبيب ومشرطه دون تدخل جراحي

رائدة آل محي

االإ�سعاعية  العلوم  بق�سم  املعيدة  اأك��دت 
بال�سامر،  للطالبات  اجلامعي  باملركز 
االأ�سعة  اأن  ع�سري،  �سريفة  االأ���س��ت��اذة 
من  لكثر  وال��ع��الج  الت�سخي�س  ت��ق��دم 
االأم���را����ش دون احل��اج��ة اإل����ى ال��ت��دخ��ل 
اجلراحي، م�سرة اإلى اأنها عني الطبيب 

التي ترى العالج دون تدخل امل�سرط.
اأجرته  ال��ذي  وبينت خالل احل��وار 
املجتمع  توعية  يجب  اأن��ه  »اآف���اق«  معها 
اتخاذ  واآل��ي��ة  االأ�سعة  مباهية  واملري�ش 
لأنها  الأ���س��ع��ة؛  لفح�س  اخل�سوع  ق��رار 
ت���ن���درج حت���ت ق���ان���ون م��ق��ارن��ة ال��ف��ائ��دة 

مقابل ال�سرر:

لك جتربة يف �لبتعاث �خلارجي، 
حدثينا عنها؟

االب���ت���ع���اث ل��ي�����ش ف��ق��ط رح���ل���ة درا���س��ي��ة 
�سغف  كلها  حياتية  جت��رب��ة  ب��ل  علمية؛ 
م�ستوى  على  راب��ح  وا�ستثمار  حت��دي،  و 
امل�ستوى  وعلى  واملهني  العلمي  التطور 
ال�����س��خ�����س��ي م���ن ن�����س��ج واع��ت��م��اد ورق���ي 

بالفكر، لذلك يجب اأن ي�ستغل جيدا.
فنحن حمظوظني بهذه الفر�سة، 
ويف االب���ت���ع���اث ا���س��ت�����س��ع��ار ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
ب�����س��ك��ل ك����ب����ر، مل����ا ي����رتت����ب ع���ل���ي���ه ب��ع��د 
العمل  علينا  فيتوجب  للوطن،  عودتنا 
اأك��رث  ن��ع��ود مب��ا يرتقي  ج��اه��دي��ن؛ لكي 
مبجتمعنا؛ لنواكب التقدم الذي ت�سعى 

له روؤية اململكة العربية ال�سعودية.

يتد�ول غالبا �أن تخ�ص�ص �لأ�صعة 
له �أثر على �لأطباء على �ملدى 

�لبعيد، ما مدى �صحه ذلك؟
بالن�سبة ملدى خطورة االأ�سعة، كل �سيء 
ي�����س��ت��خ��دم ب��ط��ري��ق��ة خ��اط��ئ��ة ل��ه ���س��رر؛ 
ح��ت��ى ال���ط���ع���ام، ل��ذل��ك االأ����س���ع���ة لي�ست 
اإذا ما مت ا�ستخدامها  م�سدر قلق كبر 
على  فيتوجب  ال�سحيحة،  بالطريقة 

ال��ع��ام��ل مب���ج���ال االأ����س���ع���ة اإت���ب���اع ط��رق 
الوقاية مثل لب�ش جهاز حل�ساب الكمية 
وكذلك  االإ���س��ع��اع،  من  لها  تعر�ش  التي 
عمل  بيئة  توفر  اأن   يجب  العمل  جهة 
ت�سميم  من  وللمر�سى  للعاملني  اآمنه 
ه��ن��د���س��ي م��ت��ق��ن ل��ق�����س��م االأ����س���ع���ة يتبع 
م��ع��اي��ر االأم����ان وال��وق��اي��ة م��ن االأ���س��ع��ة 
وج�������دران م�����س��ن��وع��ة م���ن ال��ر���س��ا���س؛ 

لتوفر اأق�سى درجة من احلماية.

عملت متطوعة يف م�صت�صفى ع�صري 
�ملركزي، ماذ� �أ�صافت لك هذه 

�لتجربة؟
اأن ال��ع��م��ل يف ب��ي��ئ��ات عمل  اأوؤم����ن  دائ��م��ا 
خمتلفة ت�سفي الكثر لتنوع واختالف 
التي  الم��ت��ي��از  �سنة  خ��الل  العمل،  نهج 
ق�����س��ي��ت��ه��ا مب��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
تلقيت  ال���وط���ن���ي(  )احل����ر�����ش  ال��ط��ب��ي��ة 
فيها خرة كبرة ال تقارن وكانت بيئة 
�سارمة، انتقلت بعدها لعملي كمتطوعة 
واأ�سكرهم  امل��رك��زي.  ع�سر  مب�ست�سفى 
التي  الفر�سة،  ال�سكر الإتاحة هذه  بالغ 
وزي��ادة  وتطبيق  ممار�سة  مرحلة  كانت 

خرة.

خالل م�صريتك �لدر��صية
تنقلت بني عدة جامعات

هل و�جهت �صعوبة
يف �ختالف �لأنظمة؟

انتقال واحد  مل تكن عدة جامعات، هو 
م���ا ب���ني ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د وج��ام��ع��ة 
ليدز بريطانيا، مل اأواجه �سعوبة وهلل 
ق��راأ  "كلما  اللحظة،  ه��ذه  حتى  احل��م��د 
ال�سخ�ش وا�ستوعب اأنظمة وقوانني اأي 
كثرا  ذلك  �سي�ساعده  لها؛  ينتقل  جهة 

ملواجهة اأي �سعوبة باإذن اهلل".

ما �حلالة �لتي علقت بذ�كرتك 
من مرحلة عملك يف مركز �لأمرية 

نورة �لفي�صل لالأور�م؟

أساتذة

كل حالة مبركز االأورام ال تن�ش. ن�ساأل 
مري�ش.  لكل  وال��ع��اف��ي��ة  ال�سحة  اهلل 
من �سمن احلاالت التي ال تن�ش �سيدة 
الكيماوي  العالج  تتلقى  كانت  م�سنة 
اأ�سعة  فح�ش  لعمل  للق�سم  وح�سرت 
م��ق��ط��ع��ي��ة، وق�����د ط���ل���ب ال��ط��ب��ي��ب اأن 
ي��ت��م ال��ف��ح�����ش ب��ح��ق��ن ال�����س��ب��غ��ة، كما 
ن��ع��ل��م ال��ع��الج ب��ال��ك��ي��م��اوي ي��وؤث��ر على 
من  عليها  احل�سول  وُي�سّعب  الأوردة 
حلظه  فكانت  التمري�ش،  فريق  قبل 
اأجه�ست  عندما  ولنا،  للمري�سة  موؤملة 
بالبكاء؛ لقلة حيلتها و�سعورها بالأمل، 

حتى متنت املوت.

ماذ� مييز �لعلوم �لإ�صعاعية
عن غريها من �لعلوم �لطبية؟

ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ���س��ل�����س��ل��ة م��ت��وا���س��ل��ة 
ما  اأق���ول  ول��ن  البع�ش،  بع�سها  تكمل 
االأ�سعة  تقدمه  م��ا  لكن  االأ�سعة  مييز 
والعالج  الت�سخي�س  على  قدرتها  هو 
ل��ك��ث��ر م���ن االأم����را�����ش دون ال��ت��دخ��ل 
الطبيب  عني  هي  بب�ساطة  اجلراحي، 

التي ترى دون تدخل امل�سرط.

تو�صية تودين �إي�صالها
ملن يعمل بالأ�صعة ب�صكل خا�ص 

وبالطب ب�صكل عام؟
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ب��ق�����س��م االأ���س��ع��ة 
����س���واء ك���ان���وا ف��ن��ي��ني اأخ�����س��ائ��ي��ني اأو 
اأط���ب���اء، اأو���س��ي��ه��م ب���الط���الع ال��دائ��م 
الت�سوير  تقنية  م�ستجدات  ك��ل  على 
احلماية،  و  اجل��ودة  ومعاير  الطبي، 
اأمانا  اأك��رث  فحو�سات  على  للح�سول 
�سحية  رع��اي��ة  اأف�سل  لتوفر  وج���ودة 

للمر�سى.
ك���م���ا اأن�������س���ح مب���ح���اول���ة ت��وع��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع وامل���ري�������ش مب��اه��ي��ة االأ���س��ع��ة 
واآل��ي��ة ات��خ��اذ ق���رار اخل�����س��وع لفح�ش 
الأ����س���ع���ة؛ لأن���ه���ا ت���ن���درج حت���ت ق��ان��ون 

مقارنة الفائدة مقابل ال�سرر.

بطاقة
ع�سري. �سعد  �سعيد  • �سريفة 

االأ�����س����ع����ة  يف  ب����ك����ال����وري����و�����ش   •
امللك  ج��ام��ع��ة  م��ن  الت�سخي�سية 

خالد يونيو 2015. 
يف  امل�����اج�����������س�����ت�����ر  ت��������در���������ش   •

.University of Leeds
• معيدة بق�سم العلوم االإ�سعاعية 
ب���امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي ل��ل��ط��ال��ب��ات 

بال�سامر.
• اأكملت فرتة تدريب يف ال�سئون 
ال�������س���ح���ي���ة ب����احل����ر�����ش ال���وط���ن���ي 
مبدينة امللك عبد العزيز الطبية، 

مايو 2016. 
وح����دة  يف  م��ت��ط��وع��ة  ع��م��ل��ت   •
الت�سوير بالرنني املغناطي�سي يف  
بوحدة  املركزي  ع�سر  م�ست�سفى 
الت�سويراملقطعي مبركز االأمرة 
مبدينة  ل�����الأورام  الفي�سل  ن���ورة 

امللك عبد العزيز الطبية.
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أساتذة

سـعود محمد

اأك���د ال��دك��ت��ور ع���الوة اأح��م��د، م��ن ق�سم 
اأن  االإن�سانية،  العلوم  بكلية  اجلغرافيا 
هدفه الذي ي�سعى له من خالل تدري�س 
اجلغرافيا هو تعريف الطالب باملفاهيم 
املعلومة  واإي�سال  احلديثة،  اجلغرافية 

مبنهجية �سهلة الفهم واال�ستيعاب.
مل�ساعدة  ج��اه��دا  ي�سعى  اأن���ه  وب���نّي 
تخ�س�س  اأهمية  معرفة  على  ال��ط��الب 
اأم���ور  اجل��غ��راف��ي��ا، ال��ت��ي تتعلق ب��ك��اف��ة  
احلياة. »اآفاق« التقت الدكتور عالوة يف 

هذا احلوار. 

حدثنا عن بد�ية
حياتك �لعلمية؟ 

ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ع��ام 
اإلى ما ي�سمى عندنا  1976، ثم توجهت 
يف اجلزائر »معهد علوم االأر�ش« يف ق�سم 

اجلغرافيا.
مل  اجلغرافيا  ق�سم  دخلت  عندما 
تكن لدي فكرة عن اجلغرافيا احلالية، 
فقط،  اجلغرافيا  ع��ن  فكرة  ل��دي  كانت 
ال�سكان..  الدول واملناخ وعدد  من حيث 

اإلخ وهي درا�سة تقليدية.
وق�����د در�����س����ت 4 ����س���ن���وات ع���ل���ى ي��د 
فكانت  ف��رن�����س��ي��ني؛  معظمهم  اأ���س��ات��ذة 
ن��ق��ل��ه ن��وع��ي��ة ع���ن ن��ظ��رت��ي ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا 
يف م��رح��ل��ت��ي ال��ث��ان��وي��ة ال���ت���ي اأ���س��م��ي��ه��ا 
»اجلغرافيا التقليدية«، حت�سلت  خالل 
ال��������س��ن��وات االأرب������ع ع��ل��ى ���س��ه��ادة ت��ع��ادل 
العربية  اململكة  البكالوريو�ش يف  �سهادة 

ال�سعودية، وكنت االأول على دفعتي.
قانون  ك��ان هناك  الوقت  ذل��ك  ويف 
ج��زائ��ري ي��ج��ر احل��ا���س��ل ع��ل��ى املرتبة 
من  وبف�سل  معيدا،  يوظف  اأن  االأول���ى 
اهلل فتحت الدرا�سات العليا تلك ال�سنة، 
العليا، وكان عددنا  الدرا�سات  وبداأت يف 

6 طالب فقط.
املاج�ستر  ���س��ه��اده  ع��ل��ى  وح�����س��ل��ت 
ذل���ك  يف  يل  وب��ال��ن�����س��ب��ة   ،1987 ���س��ن��ه 
ال��وق��ت مل ي��ك��ن ه��ن��ال��ك ن��ظ��ام يجرك 

اأو  ���س��ن��ت��ني  اأو  ���س��ن��ة  يف  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  ع��ل��ى 
ث����الث، لأن���ن���ا ك��ن��ا ن��ع��ط��ي حم��ا���س��رات، 
وك���ان���ت ت��ل��ك ال���ف���رتة ت�����س��م��ى »ج�����زارة 
ويعني  اجل���زائ���ري«  التدري�سي  االإط����ار 
وحل  ان��ت��ه��وا  الفرن�سيني  االأ���س��ات��ذة  اأن 

مكانهم اجلزائريون. 
وه������ذه م�������س���وؤول���ي���ة ���س��ع��ب��ة ج����دا، 
امل�سوؤولية،  بهذه  ت�سرفت  اهلل  وبف�سل 
وبعد ذلك اأكملت درا�ستي يف الدكتوراه، 

وح�سلت عليها �سنة 1999.
الح��ظ اأن��ن��ي ت��اأخ��رت يف ال��درا���س��ات 
اإ�سافة  الكثرة،  الأعباء  ب�سبب  العليا؛ 
عمال  لي�ست  اجلغرافيا  ف���اإن  ذل��ك  اإل���ى 
م��ك��ت��ب��ي��ا؛ ب���ل ع��م��ل م���ي���داين، وامل���ي���دان 
�سعب جدا، حيث تدر�ش طوال االأ�سبوع 
يتطلب  ال���ذي  امل��ي��داين  للعمل  وت��ت��ف��رغ 
اأيام فهذا �سعب،  اأو ثالثة  منك يومان 
ونعمل  العادية  االأوق���ات  يف  ندر�ش  وكنا 
ي��اأخ��ذ منا  االإج�����ازات، وه���ذا  ميدانيا يف 

وقتا.
وباالإ�سافة اإلى ذلك فاإن التحاليل 
املخرية واالإح�ساءات والبيانات متعبه 
و���س��اق��ة، ل��ك��ن ح��ال��ي��ا ت��وج��د امل��ع��ل��وم��ات 
ر���س��ال��ت��ي  وغ����ره����ا. ويف  الإن����رتن����ت  يف 
ل��ل��م��اج�����س��ت��ر ق�����س��ي��ت 15 ي���وم���ا اأن��ق��ل 
املعلومات من ال�سجالت يدويا، فالعمل 
التقليدي ياأخذ وقتا كثرا، متعب لكنه 

ممتع.

حدثنا عن تخ�ص�ص �جلغر�فيا؟ 
كان يف ذهني اأن اجلغرافيا هي جغرافيا 
لهذه  وا���س��ع��ه  اأن��ه��ا  اأت��وق��ع  مل  تقليدية، 

الدرجة.
 يف اجل���ام���ع���ة ه���ن���ال���ك ج��غ��راف��ي��ا 
متغايرة متاما عن ما يدر�س يف الثانوي، 
اأك��رث اأعطي ه��ذا املثال: نحن  والأو���س��ح 
االآن يف جامعة امللك خالد لدينا م�سكلة 
يف م���واق���ف ال�����س��ي��ارات، م���ن امل��م��ك��ن اأن 

يدر�سها اجلغرايف ويجد لها حال.
ومم���ا ���س��دين ل��درا���س��ة اجل��غ��راف��ي��ا 
االإي����ح����اءات ال��ع��ق��دي��ة ك��م��ا ق���ال تعالى 
ُخِلَقْت«  َكْيَف  اْلإِِب��ِل  َل��ى  اإِ َينُظُروَن  »اأََف��اَل 

َماء َكْيَف ُرِفَعْت« 18»َواإَِل��ى  َواإَِل��ى ال�سَّ  «17
��َب��ْت«19»َواإَِل��ى ااْلأَْر����شِ  ��َب��اِل َكْيَف ُن�����سِ اجْلِ
ف��اإن اجلغرافيا مليئة  ���ُس��ِط��َح��ْت«،  َك��ْي��َف 

باالإيحاءات االإميانية.
فاإذا اأردت تف�سر ظاهرة جغرافية، 
تف�سرا علميا تاأ�سيليا، جتد اأثرا لها يف 
ومن  النبوية.  وال�سنه  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
تقدمها  التي  اليومية  العملية  احللول 
اجلغرافيا لالإن�سان اإذا مور�ست بال�سكل 
اإمي��ان  يف  ت��زي��د  اأن��ه��ا  �ستجد  ال�سحيح، 

ال�سخ�ش.

ما �لذي دفعك
لدر��صة �جلغر�فيا؟ 

ع��ن��دم��ا ت��خ��رج��ت م��ن ال��ث��ان��وي��ة العامة 
�سيئا، وال  ع��ن اجلامعات  اأع��ل��م  اأك��ن  مل 
يف  لدينا  يكن  ومل  التخ�س�سات،  حتى 
اجلزائر ما ي�سمى نظام التخ�س�ش، ومل 
من  فكنت  كثرة،  جامعات  هنالك  تكن 

الأوائل؛ فاجتهت اإلى اإحدى اجلامعات، 
فدر�سته  اجلغرافيا؛  تخ�س�س  فوجدت 
����س���ام���ل���ة ع��ن  ف����ك����رة  ل�������دي  ت����ك����ن  ومل 

اجلغرافيا.
وال���������س����يء ال�������ذي ج��ع��ل��ن��ي اخ���ت���ار 
يف  متوفر  االنت�ساب  اأن  ه��و  اجلغرافيا 
اأدر�ش  اأن  اأنه ميكن  هذا التخ�س�ش. اأي 
اأي��ام  ب��اق��ي  ي��وم��ني يف االأ���س��ب��وع وا�ستغل 
االأ�سبوع يف العمل، وذلك ب�سبب احلالة 
متو�سطة  اأ�سرة  من  كنا  لأننا  املعي�سية؛ 

احلال، وكنا نحتاج للمال.

ماهي �لأهد�ف �لتي ت�صعى لها
من خالل �لتدري�ص؟

ب��ل يف  ال��ث��اين،  ب��ل��دي  اأن���ا ل�ست يف  اأوال، 
اأنا  املليان:  بالفم  واأقولها  االأول،  بلدي 
اإال كل  اإخ��واين ال�سعوديني  مل اأجد من 

معاين االأخوة.
اأن هذا  نن�ش  اأم��ان��ة وال  ه��ذه  ثانيا 

ي��داف��ع  اأن  ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل م�سلم  ال��ب��ل��د 
عنه، حيث فيه مقد�ساتنا. فهذه و�سيلتي 

املتوا�سعة الأقدم خدمتي لهذا البلد.
واأ�����س����ع����ى الأع����ي����د ل���ل���ط���ال���ب ن��وع��ا 
م��ن اجل��دي��ة يف ال��درا���س��ة، ط��ارح��ا هذه 
امل���ف���اه���ي���م اجل���غ���راف���ي���ة احل���دي���ث���ة، وال 
يهمني  ب��ل  املعلوماتي  اجل��ان��ب  يهمني 
ي�سل  كيف  منهجية  ال��ط��ال��ب  اأع��ل��م  اأن 
بالطالب  ن�سل  وك��ي��ف  امل��ع��ل��وم��ات،  اإل���ى 
ال���ذي ي��در���ش اجل��غ��راف��ي��ا اإل���ى منهجية 
معينة باأ�سلوب علمي حلل امل�ساكل التي 

تعرت�سه. 

ماهي �ل�صعوبات �لتي تو�جهك
يف �لتدري�ص؟

اجلغرافيا  من  االنتقال  ف��اإن  قلت،  كما 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ن��ظ��ري��ة اإل����ى اجل��غ��راف��ي��ا 
العملية، كاأننا نبداأ مبو�سوع جديد مع 

الطالب.

وه�����ذه اإ���س��ك��ال��ي��ه يف ك���ل ال��ب��ل��دان 
ال��ع��رب��ي��ة يف ت��دري�����س اجل��غ��راف��ي��ا؛ وه��ي 
وجود فا�سل بني ما يدر�ش يف املرحلتني 
امل��ت��و���س��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة، وم���ا ي���در����ش يف 
�سعوبة  اأم���ام  نحن  وبالتايل  اجلامعة، 

وهي اأننا نبداأ مع الطالب من جديد.
الطالب  اأخ��ذه��ا  ال��ت��ي  فاملعلومات 
امل��ت��و���س��ط وال��ث��ان��وي ه��ي يف خميلته  يف 
معلومات تراكميه تنفعه، ولكن يا ليت 
الطالب ميار�ش يف املتو�سطة والثانوية، 
كاإقامة رحالت  اأوروب��ا،  الطالب يف  كما 
ميدانية يغلب عليها اجلانب الرتفيهي. 
وه���ي رح����الت م��ي��دان��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
بهدف  وتف�سرها  الطبيعية  الظواهر 
اأخذ احليطة. هذا هو هدف اجلغرافيا.

كثرا  ف����اإن  ول��الأ���س��ف  الآن  ول��ك��ن 
اجلغرافيا  ق�سم  يف  امل�سجلني  الطلبة 
لي�سوا راغبني يف الق�سم؛ ب�سبب ال�سورة 
املتعارف عليها اأن اجلغرايف ال يعمل اإال 

يف التدري�ش.
وه����ذا خ��ط��اأ، ف��اجل��غ��رايف ب��اإم��ك��ان��ه 
وال����وزارات  الهيئات  م��ن  ع��دد  يف  العمل 
وال���زراع���ة،  االأر�����س����اد،  كهيئة  املختلفة 
هناك  الأن  وال�سحة،  والكهرباء،  واملياه، 
م��ع��اي��ر ع��امل��ي��ة ت��ق��ول »الب���د م��ن وج��ود 
كذا طبيب لكذا �ساكن اأو كذا معلم لكذا 
الظاهرة ميكن  در���ش هذه  ف��اإذا  متعلم« 
اأن يوجد من�ساأة جديدة �سواء يف ال�سحة 

اأو يف التعليم اأو غرها.
اأن  للطالب  ميكن  ال  لنا  فالن�سبة 
تقليدي  ال��ت��اأ���س��ي�����ش  الأن  ب���ذل���ك،  ي��ق��وم 
)نظري( واجلانب الذي ن�سعى اإليه هو 
االنتقال  وال�سعوبة هي  تاأ�سي�ش عملي، 
الثانية  وال�سعوبة  ال�سقني،  هذين  بني 
تكمن يف اأن الطالب ل يرغب يف درا�سة 

اجلغرافيا؛ ب�سبب النظرة التقليدية.

كلمة �خرية؟
واأن��ا  الفر�سة.  ه��ذه  منحي  على  �سكرا 
دائما يف اخلدمة. اهلل يدمي عليكم نعمة 
الأمن والأمان؛ لأنني كجزائري اأعرف 

معنى كلمة اأمن واأمان.

الجغرافيا كما يجب أن تكون..
د. عالوة أحمد:
تطوير المنهج 

يسـتوجب االنتقال
من التأسيس النظري 
إلى التطبيق العملي
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عميد الحاسب بجامعة الملك فهد د. عادل فضل أحمد:
الجامعات تنتج مهندسين وعلماء

وليست مراكز للتدريب
بشائر الغامدي

اأكد عميد كلية احلا�سب بجامعة امللك 
عادل  الدكتور  واملعادن،  للبرتول  فهد 
لي�ست  اجل���ام���ع���ات  اأن  اأح���م���د،  ف�����س��ل 
تعليمية  �سروح  واإمن��ا  للتدري،  مراكز 
اإل��ى  م�سرا  وع��ل��م��اء،  مهند�سني  تنتج 
اأك��ادمي��ي��ة هدفها  اجل��ام��ع��ة ج��ه��ة  اأن  
التعليمية  العملية  اأن  مبينا  التعليم، 
ت�����س��م��ل ال����ت����دري����ب؛ ول����ك����ن ل ي��ج��ب 
العملية  ج���ل  ب����اأن  ه���ذا  م���ن  ي��ف��ه��م  اأن 

التعليمية هو التدريب.
وب��ني خ��الل احل��وار ال��ذي اأجرته 
اجلامعات  على  اأن��ه يجب  »اآف���اق«  معه 
غر�س بذور التعلم الذاتي يف الطالب، 
والذي ميّكن الطالب من اال�ستمرار يف 
العملية  رحلته  خالل  والعطاء  التعلم 

بعد التخرج.

طالب جامعة �مللك فهد متميزون، 
فما هو دور �جلامعة يف حتقيق 

هذ� �لتميز؟
امل��ق��وم��ات  ت���وف���ر  ه���و  دور اجل���ام���ع���ة 
االأ�سا�سية للتميز، ويتم ذلك بالتن�سيق 
بني اأمور عدة ت�سمل مراجعة الرامج 
ب����اأول؛ ل��ت��ت��واك��ب مع  اأول  الأك��ادمي��ي��ة 
امل�����س��ت��ج��دات يف ال���ع���ل���وم وال��ه��ن��د���س��ة، 
وا����س���ت���ق���ط���اب اأ�����س����ات����ذة م��ت��م��ي��زي��ن يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وت��ف��ع��ي��ل 
منهجيات خمتلفة يف التدري�ش، اإ�سافة 
التعليم،  يف  التقليدية  املنهجية  اإل���ى 
التعليمية  العملية  ب��ج��ودة  وااله��ت��م��ام 
العتمادات  على  احل�سول  خ��الل  من 

العاملية.
ك��م��ا اأن���ه���ا ت��وف��ر ال��ب��ي��ئ��ة امل��الئ��م��ة 
للطالب من معامل واأجهزة وخدمات 
املناهج  تتما�سى مع متطلبات  م�ساندة 
الدرا�سية، وتوجيه الطالب عرب مركز 
وال��ذي  اجل��ام��ع��ة  ال��ط��الب��ي يف  التميز 
الطالبي  كالإر�ساد  يقدم خدمات عدة 
الطالب  مل�ساعدة  التعلم  دع��م  وبرامج 
على حتقيق التميز االأكادميي وتطوير 

فضاءات

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وال���ك���ف���اءات. وق��ب��ل 
ذل��ك وب��ع��ده، فقد م�ست اجل��ام��ع��ة يف 
الدرا�سة  يف  اخلا�ش  منوذجها  تقدمي 
اجلامعية، وهو منوذج يحر�ش على اأن 
جامعية«  »خرة  على  الطالب  يح�سل 
ولكنها  امل��ق��ررات  على  فقط  تعتمد  ال 
وال�سلوك،   والقيم  امل��ه��ارات  اإل��ى  متتد 
وتعتمد، من بني ما تعتمد عليه، على 
ال�سخ�سية  ل��ل��م��ه��ارات  ف��ري��د  ب��رن��ام��ج 
ون�����س��اط��ات  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  ووح����دة 
ل��ل��ت��ب��ادل الطالبي  ط��الب��ي��ة وب��رن��ام��ج 

ورحالت طالبية دولية.

ماذ� تقدم �جلامعة ممثلة
بكلية علوم وهند�صة �حلا�صب 

�لآيل من خدمات تدريبية 
للطلبة و�خلريجني؟

ولي�ست مركز  اأكادميية  اجلامعة جهة 
ت��دري��ب، ه��دف اجل��ام��ع��ة ه��و التعليم، 
التدريب،  ت�سمل  التعليمية  والعملية 
ولكن ال يجب اأن يفهم من هذا باأن جل 

العملية التعليمية هوالتدريب.
وح��ر���س��ت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��وف��ر 
ع��ن�����س��ر ال��ت��دري��ب يف م��ك��ان ال��ع��م��ل يف 
ج���م���ي���ع ب����راجم����ه����ا. ف����ل����دى ال���ط���ال���ب 
اخليار بني التدريب ال�سيفي ملدة )8( 
اأ�سابيع اأو التدريب التعاوين ملدة )27( 
اأ���س��ب��وع��ا، وال�����ذي م���ن خ��الل��ه يحتك 
ويتم  الفعلية،  العمل  ببيئة  ال��ط��ال��ب 
تدريبه على راأ�ش العمل على التقنيات 

امل�ستخدمة لدى اجلهة املوظفة.
ال��ط��الب  ل��ت��دري��ب  بالن�سبة  اأم���ا   
للح�سول على �سهادات مهنية يف تقنية 
اإع��ط��اء  اإل���ى  الكلية  ت�سعى  امل��ع��ل��وم��ات، 
ال��ط��ال��ب احل��ري��ة ال��ك��ام��ل��ة يف اخ��ت��ي��ار 
التقنية التي يريد اأن يتدرب عليها يف 

وقته اخلا�ش.
ال����رام����ج  حم����ت����وى  اأن  ون���ع���ل���م 
االأكادميية كفيل باأن ي�سغل كامل وقت 
ال��ط��ال��ب خ��الل رحلته الأك��ادمي��ي��ة يف 
ال��ط��الب  الكلية  ت�سجع  ول���ذا  ال��ك��ل��ي��ة، 
ب��ا���س��ت��ث��م��ار اأوق�������ات ف���راغ���ه���م يف ب��ن��اء 

مع اأحد الطالب بجامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن
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الطالب  ولت�سجيع  خمتلفة.  م��ه��ارات 
امل��ه��ارات املهنية وّف��رت  ال��ت��زود م��ن  يف 
يف  ا�سرتاكات جمانية  الكلية لطالبها 
والتي  االإن��رتن��ت  ع��ر  التعليم  م��واق��ع 
الو�سول  للطالب  ميكن  خاللها  م��ن 
يف  دورة  األ�����ف   )150( م���ن  اأك�����رث  اإل�����ى 
ال���رجم���ي���ات وامل�����ه�����ارات االإب���داع���ي���ة 

ومهارات االأعمال.

هل توفر �جلامعة �لبيئة 
�ملنا�صبة لدعم بر�ء�ت �لخرت�ع، 

وما �لإجر�ء�ت �لتي تتخذ
حيال ذلك؟

اجل��ام��ع��ة ل��دي��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة اب��ت��ك��اري��ة 
ت���اأك���ي���د ج����دي����د ع��ل��ى  م���ت���م���ي���زة، ويف 
�سعدت  البتكارية،  منظومتها  متيز 
اجل��ام��ع��ة اإل���ى امل��رك��ز ال�����س��اد���ش عامليا 
يف ب������راءات االخ������رتاع امل��م��ن��وح��ة من 
م��ك��ت��ب ب�����راءات االخ�����رتاع االأم��ري��ك��ي 
متفوقة على جامعات عاملية مرموقة. 
وم�������س���ت���ث���م���رة ال������زي������ارة ال����ك����ب����رة يف 
ب�����راءات الخ�����رتاع، جن��ح��ت اجلامعة 
لنقل  م�ستدامة  الآل��ي��ات  التاأ�سي�ش  يف 
وتتجرها.  لها  والرتخي�ش  التقنية 
امل��ح��ف��زات  تك�سر  تقنية  ذل���ك،  وم���ن 
امل��ي��اه  وتنقية  الثقيل  ال��ن��ف��ط  الإن��ت��اج 

�سديدة التلوث مع جهات عاملية.

�إلى �أي مدى يجب �أل تقت�صر 
�لعالقة بني �جلامعة وطالبها 

على �لتدريب؟
لي�ست  اجلامعات  م�سبقا،  ذك��رت  كما 
م����راك����ز ل���ل���ت���دري���ب واإمن��������ا ����س���روح 
وع��ل��م��اء.  مهند�سني  تنتج  تعليمية 
لي�ش  �سهادة  يحمل  اجلامعة  خريج 
ل��ه��ا ت��اري��خ ان��ت��ه��اء وذل����ك الأن امل���ادة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ل��ق��اه��ا ال��ط��ال��ب يف 
مرتبطة  لي�ست  االأكادميية  الرامج 
اأو  حم����ددة  زم��ن��ي��ة  ف���رتة  اأو  بتقنية 
اإ����س���دار ب��رن��ام��ج ح��ا���س��وب��ي م��ع��ني اأو 

موديل معني من احلا�سبات.
ع���ل���ى اجل����ام����ع����ات غ����ر�����س ب����ذور 
ال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي يف ال���ط���الب وال����ذي 
مي���ّك���ن ال���ط���ال���ب م���ن اال����س���ت���م���رار يف 
التعلم والعطاء خالل رحلته العملية 

بعد التخرج.

كيف ميكن �إعطاء فر�ص
�أو �صهاد�ت تدريب للطالب
متاحة وغري حمددة بزمن
د�خل �جلامعة �أو خارجها

يف من�صاآت تدريبية �أخرى؟
اأمام الطالب  علينا فتح باب الفر�ش 
بدال من الت�سييق عليه، وال يح�سل 
ك���ام���ل احل��ري��ة  ب���اإع���ط���ائ���ه  اإال  ذل����ك 
املهنية  ل��ل�����س��ه��ادة  ال��ت��دري��ب  ب��اخ��ت��ي��ار 

التي يريدها.
يف  اأك��ادمي��ي��ة  كجهة  جنحنا  واإذا 
لدى  ال�سحيح  العلمي  االأ���س��ا���ش  ب��ن��اء 
عالية  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  ع��ر  الطالب 
اجل������ودة؛ ف�����س��ي��ك��ون م���ن ال�����س��ه��ل على 
الطالب اال�ستفادة من برامج التدريب 
وقت  يف  جديدة  مهارات  وتعلم  املهنية 

قيا�سي ومن ثم االإبداع يف عمله.

ب�صبب �لتطور �ل�صريع يف جمال 
�حلا�صب و�أنظمة �لت�صغيل كيف 

ميكن �إعطاء �لطالب و�خلريجني 
فر�ص تدريبية م�صتمرة 

با�صتمر�ر جتدد �لأنظمة؟
االأه���داف لدينا  اأح��د  كما ذك��رت �سابقا، 
ه��و ت��زوي��د اخل��ري��ج��ني مب��ه��ارة التعلم 
الذاتي، باالإ�سافة اإلى بناء اأ�سا�ش حمكم 
لديهم يف العلوم االأ�سا�سية والهند�سية، 
وبتوفر هذه العنا�سر لن يكون التطور 

امل�ستمر يف التقنية مع�سلة.

د. عادل ف�سل اأحمد، عام 2008
عند نيله درجة الدكتوراه من جامعة 

�سيدين، اأ�سرتاليا )اإلى اليمني(.

ويف رحلة ريا�سية مع ابنته »اأريج«.

.. ومع طالبه يف اإحدى املنا�سبات اجلامعية
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اعتبر »طاش ماطاش« معهدا للتدريب..

فيصل الشعيب:
مسرح المفتاحة

يحتضن طارق العلي 
ويرفض أبناء أبها!

جوهرة الشهراني

اع���ت���ر رئ��ي�����ش ن�����ادي ع�����س��ر ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
اأن م�سل�سل »طا�ش  الفنان في�سل ال�سعيب، 
الفنانني،  لتدريب  معهدا  ك��ان  ط��ا���ش«  م��ا 
موؤكدا اأن الكثر من االأ�سماء الفنية كانت 
اأن��ه  مبينا  امل�سل�سل،  ه��ذا  م��ن  انطالقتهم 
اخل����رة يف  م��ن  ال��ك��ث��ر  اك��ت�����س��ب  �سخ�سيا 
والإنتاج من خالل طا�س  الت�سوير  جمال 

ماطا�ش.
واأك��د من خالل احل��وار ال��ذي اأجرته 
معه »اآف��اق« اأن م�سل�سل »العا�سوف« يعتر 
امل��ح��ل��ي��ة، مبينا  ال���درام���ا  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة 
اأن ال���ه���ج���وم ال�����ذي ت��ع��ر���ش ل���ه امل�����س��ل�����س��ل 
دليال  ويعد  وجميال  �سحيا  يعتربهجوما 

على جناحه.

ما �لفكرة �لتي يقوم عليها نادي 
ع�صري �ل�صينمائي؟

قبل اأن اأحتدث عن نادي ع�سر ال�سينمائي 
النادي  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمي  اأ�سكر  اأن  اأود 
واملنت�سبني له �سمو االأمر في�سل بن خالد، 
االأم��ر  نائبه  و�سمو  ع�سر،  منطقة  اأم��ر 
تركي بن طالل على دعمهم غر املحدود 
للنادي، وتكرمهم اأي�سا مبنح النادي موقعا 
من  مكونا  ليكون  ال��ث��ق��ايف؛  فهد  م��رك��ز  يف 
ن��ادي ع�سر  واأت��ى  املفتاحة.  مكونات قرية 

ال�سينمائي متوافقا مع »روؤية 2030«.
وم����ن اأه�����م اأه���داف���ن���ا ن�����س��ر ال��ت��ب��ادل 
ال����ث����ق����ايف، وامل�����ع�����ريف، وت���ط���وي���ر امل��ح��ت��وى 
االإبداعي ل�سباب ع�سر، واكت�ساف املواهب 
يف جم����ال ال�����س��ي��ن��م��ا؛ ن�����س��ع��ى اأي�������س���ا اإل���ى 
اأهمها  وم��ن  ال��رام��ج،  م��ن  العديد  تقدمي 
االإخ��راج  يف  تخ�س�سية  دورات  عمل،  ور���ش 
باالإ�سافة  والتمثيل.  وامل��ك��ي��اج  والت�سوير 
اإل����ى اإق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ات ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، واأي�����س��ا 

لقاءات جمدولة مع خراء يف هذا املجال.

ن�صرت تغريدة عرب ح�صاب �لنادي 
تفيد برغبتكم تنفيذ عدد من 
�لأعمال �ل�صينمائية و�لرب�مج 

�لتدريبية، حدثنا عن ذلك؟
املوقع، بعد  اإل��ى االآن يف ط��ور جتهيز  نحن 
ا���س��ت��الم امل��وق��ع ���س��ن��ب��داأ ف��ع��اًل يف الأع��م��ال 
�سهري  لقاء  لدينا  و�سيكون  ال�سينمائية، 
جمل�ش  اأع�����س��اء  م��ع  اتفقت  كما  جم���دول، 
اللقاء  خ��الل  فيلم  عر�س  و�سيتم  الإدارة، 
مبوا�سفات خا�سة، عادة يفرت�ش يف الفيلم 
اأن ي��ك��ون ح��ائ��زا على ج��ائ��زة االأو���س��ك��ار، اأو 
املناق�سة  وتتم  االأو���س��ك��ار.  جلائزة  مر�سحا 
والت�سوير  االإخراجية،  الناحية  من  حوله 

واالإ�ساءة وال�سيناريو.
هذه من اأبرز االأمور التي �سنبداأ بها، 
االأعمال،  ت�سوير عدد من  اإل��ى   باالإ�سافة 
لأن  لل�سباب؛  قريبة  اأداء  جت��ارب  و�سنقيم 
امل��ح��ت��وى االإب���داع���ي ل�سباب  ال��ه��دف دع���م 
لهم  نقدم  اأن  الدعم  اأولويات  ومن  ع�سر، 
ف��ر���س��ة ل�����س��ن��اع��ة اأف���الم���ه���م حت���ت مظلة 
النادي، وتقدمي برامج تدريبية يف االإخراج 
ال�سينمائي  ملدة 10 اإلى 15  يوما  تقريبا. 
خالل  ال�سينمائي  املكياج  يف  دورة  ولدينا 

الفرتة القادمة.
وه�����ذه دع�����وة ل��ك��اف��ة امل��ه��ت��م��ني ب��ه��ذا 
امل����ج����ال ل��الن�����س��م��ام ل���ل���ن���ادي، واك��ت�����س��اب 

ع�سويته. والدورات �ستكون مهياأة لهم.

قبل عدة �أ�صهر �نتهى �لنادي
من ت�صوير �أول فيلم �صينمائي خا�ص 

به وهو فيلم »رمبا« عماذ� يتحدث 
�لفيلم، ومتى �صيعر�ص؟

من  الفهادي  حممد  للكاتب  »رمب���ا«  فيلم 
اإخ���راج���ي، ومت��ث��ي��ل جم��م��وع��ة م��ن اأع�����س��اء 
النادي، باالإ�سافة اإلى اأن جمال هذا الفيلم 
االأ�ستاذ  مثل  خ��رة  اأ�سماء  وج��ود  يكمن يف 
ال�سباب  م��ن  جمموعة  م��ع  احلنيف  خ��ال��د 
مثل اأكرم ع�سري، وراكان ال�سريف واملمثلة 
نوران عبداهلل، والتي �سيكون  لها م�ستقبل 
كبر. باالإ�سافة اإلى عدد من االأ�سماء مثل 

عبد العزيز القا�سم، اإبراهيم القحطاين.
اإن�سانية  ق�سية  عن  الفيلم  ويتحدث 
ب���داأت تطغى على  امل��ادي��ات  اأن  فكرة  حتمل 
يف  �سببا  واأ���س��ب��ح��ت  ك��ب��ر،  ب�سكل  ح��ي��ات��ن��ا 
الفرقة بني االأخوة، وبني االأ�سرة الواحدة، 
و�سيكون عر�سه باإذن اهلل تزامنا مع تد�سني 

موقع النادي يف قرية املفتاحة.

�صاركت يف جزئني من م�صل�صل
»طا�ص ما طا�ص« حدثنا

عن هذه �لتجربة؟
معهدا  احلقيقة  يف  ك��ان  »ط��ا���ش«  م�سل�سل 
لتدريب املمثلني قبل اأن يتم اعتماد املعاهد 
الفنية التي �سوف تن�ساأ، حيث خرج الكثر 
من االأ�سماء املعروفة االآن يف الو�سط الفني، 
وكانت بداية انطالقتهم من هذا امل�سل�سل، 
وهذا جانب ال نغفل عنه بغ�ش النظر عن 

االنتقادات التي كان يواجهها امل�سل�سل من  
ن��اح��ي��ة ال��ط��رح، ل��ك��ن م��ن ال��ن��اح��ي��ة الفنية 
ال��ب��ح��ت��ة ه��و ف��ع��ال م��ع��ه��د ل��ل��ت��دري��ب،  واأن���ا 
الكثر  اكت�سبت  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على 
وال���ك���ث���ر، وي��ك��ف��ي��ن��ي م��ع��رف��ة االأ���س��ت��اذي��ن 

عبداهلل ال�سدحان، ونا�سر الق�سبي.
ومن خالل هذا امل�سل�سل عملت مديرا 
اجل��زءال���16،  يف  ع�سر  منطقة  يف  لالإنتاج 
واك����ت���������س����ب����ت خ�������رة يف جم�������ال االإن������ت������اج 
وال��ت�����س��وي��ر، ك��م��ا ت��ع��رف��ت ع��ل��ى خم��رج��ني 
وه�سام  ال��غ��امن  اخل��ال��ق  عبد  مثل  عمالقة 
منهم  اكت�سبت  ال���ذي  وال��ك��ث��ر  �سربتجي، 

ال�سيء الكثر.
واأتفق مع راأي االأ�ستاذ نا�سر الق�سبي 
يف اإي����ق����اف ال���ع���م���ل؛ لأن������ه مل ي���ع���د ي��ق��دم 
طا�ش  م�سل�سل  اأن  اأرى  كنت  واإن  اجل��دي��د، 
ل يزال عالمة بارزة رغم توقفه، واأرى اأن 
يدوران  مازاال  وعبداهلل،  نا�سر  االأ�ستاذين 
اأعمالهم التي  يف ف�ساء »طا�س« من خالل 

ت�سب يف نف�ش القالب.

�صرحت لإحدى �ل�صحف
�أنه و�صلتك دعوة للم�صاركة

يف م�صل�صل »�لعا�صوف« و�عتذرت 
لظروفك �ل�صحية فمار�أيك

يف �لهجوم �لذي تعر�ص له �مل�صل�صل 
ب�صكل عام، و�لفنان نا�صر �لق�صبي 

ب�صكل خا�ص؟
يعد م�سل�سل العا�سوف مبثابة النقلة، الأنه 
اأحدث نقلة نوعية يف الدراما املحلية، وكنت 
عبدالرحمن  االأ���س��ت��اذ  ب��دع��وة  ج��دا  �سعيدا 
الزايد؛ لأكون معهم يف اجلزء الأول، حتى 
ك��ان يكفيني فخرا،  ك��ان م�سهدا واح��دا  لو 
اأن يكون ا�سمي متواجدا بني هذه الكوكبة 
الت�سوير  انطالقة  لالأ�سف  لكن  اجلميلة، 
الإج���راء  للم�ست�سفى  دخ���ويل  م��ع  ت��زام��ن��ت 

عملية بالقلب واعتذرت حينها.
وبعد انتهاء امل�سل�سل ات�سلت باالأ�ستاذ 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال����زاي����د، واالأ����س���ت���اذ ن��ا���س��ر 
ال��ق�����س��ب��ي الأه��ن��ئ��ه��م ب��ن��ج��اح ال��ع��م��ل، وق���ال 
يل االأ���س��ت��اذ ع��ب��د ال��رح��م��ن، اأن��ن��ي ���س��اأك��ون 
واأنا  القادمة،  االأج��زاء  يف  بالعمل  متواجد 

رهن اإ�سارتهم يف اأي وقت. 
وم����ن ن��اح��ي��ة ال���ه���ج���وم ال�����ذي ح��دث 
لالأ�ستاذ نا�سر الق�سبي، يظل قامة وقيمة 
ف��ن��ي��ة ك��ب��رة ن��ف��ت��خ��ر ب��ه��ا، وه����ذا ال��ه��ج��وم 
ال ي��ق��دم و ال ي��وؤخ��ر يف ه��ذا اجل��ب��ل نا�سر 
الق�سبي، الذي اأتاح فر�سا لكثر من اأبناء 
التمثيل،  ط��اق��م  ي��ع��م��ل��ون يف  ك��ي  ال���وط���ن، 
كمنفذين  العمل  واأي�سا  الفني،  والطاقم 

لالإنتاج، ولن ي�سره هذا الهجوم.
اقول لنا�سر: اهلل يعينك، وهذه  واأنا 
اأن تكون النجم االأول يف  قد تكون �سريبة 
اململكة، والهجوم الذي تعر�ش له امل�سل�سل 
دليل  وه���ذا  وجميال،  �سحيا  هجوما  اأراه 
يجذب  ال��ذي  العمل  حيث  امل�سل�سل،  جن��اح 
وجهات  نظر خمتلفة، ويثر راأي املجتمع. 
التي  الق�سايا  وبع�س  جن��اح��ه،  دل��ي��ل  ه��ذا 
وجهات  تبقى  اجل��م��ه��ور  قبل  م��ن  ط��رح��ت 
نظر قابله لالأخذ والرد والختالف الفني.
توثيقا  ك��ان  امل�سل�سل  اأن  ق��ال  البع�ش 
مل��رح��ل��ة ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات، وه����ذا غ���ر �سحيح 
وال��ع��م��ل مل ي��ك��ن ت��وث��ي��ق��ي��ا، امن���ا ه��و عمل 
الناحية  م��ن  م�سهد  اأج��م��ل  وك���ان  درام����ي، 
الفنية واالإخراجية  يف امل�سل�سل هو م�سهد 
اإذاع���ة خ��ر وف���اة امل��ل��ك في�سل رح��م��ه اهلل، 

كان من اأهم امل�ساهد بالعمل.
عالية  مبهنية  معها  تعامل  وامل��خ��رج 
جدا، واأداء املمثلني كان بعيدا عن التكلف، 
وكان فيه تلقائية �سديدة من ناحية تلقي 
مع  متزامنة  ال��ك��ام��را  وح��رك��ة  ال�سدمة، 
كان  ال�سوتي  وامل��وؤث��ر  نا�سر،  االأ�ستاذ  اأداء 

متنا�سقا مع امل�سهد.

خرجت يف �أحد �لرب�مج �لتلفزيونية 
وقلت مل يعد هناك در�ما حقيقية 
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سالم بن سعد القرني:
تستمد الصحافة أهميتها 

من دورها الرائد في صناعة 
الوعي ومعالجة القضايا

عبير حمود

تعزيز  مبجل�س  الإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  اأك���د 
ع�سر،  ن��ادي  ع�سو  بلقرن،  حمافظة  يف  ال�سحة 
الإع���الم���ي الأ���س��ت��اذ ���س��امل ب��ن ���س��ع��د اآل غ���دران 
كالرقيب  يعتر  احلقيقي  ال�سحفي  اأن  القرين، 
ير�سدها  و  واحل��ق��ائ��ق  االأح�����داث  يك�سف  ال����ذي 
وينقلها للنا�ش، الفتا اإلى اأهمية مهنة ال�سحافة، 
حيث ت�ساهم يف اتخاذ قرارات م�سرية قد تغر 

جمرى التاريخ.
وك�سف يف حواره مع »اآفاق« اأن واقع ال�سحافة 
يختلف عن التوقعات عنها، موؤكدا اأنه مهما كان 
فاإنه  ال�سحافة،  عن  توقعات  من  ال�سخ�ش  لدى 
االأم��ر خمتلف عندما يدخل مليدان  اأن  �سيكت�سف 

ال�سحافة و ميار�ش العمل ال�سحفي. 

هال عرفتنا �أكرثعليك؟
مقيم يف حمافظة بلقرن، اأعمل بالقطاع ال�سحي 
ال�سحفي،  امل��ج��ال  يف  بالعمل  ومهتم  احل��ك��وم��ي، 
مدير مكتب �سحيفة عني الوطن مبنطقة ع�سر 
حاليا، متعاون ب�سحيفة اجلزيرة الورقية �سابقاً، 
رئي�ش حترير �سحيفة بلقرن االإلكرتونية �سابقا، 
اأ�سداء وطني باملنطقة  مدير التحرير ب�سحيفة 
منطقة  �سباب  جمل�ش  ع�سو  �سابقا،  اجلنوبية 
الإعالمي،  ن��ادي ع�سر  ع�سر عام 1434،  ع�سو 
ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ع�����س��و اجل��م��ع��ي��ة 
ال��ت��ط��وع��ي��ة، ع�����س��و جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة 
مبجل�س  الإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئي�س  باملحافظة، 
اإدارة  جمل�ش  ع�سو  باملحافظة،  ال�سحة  تعزيز 

جلنة التنمية االجتماعية ببلقرن.

من خالل عملك يف جمالني خمتلفني..
�لإد�رة و�ل�صحافة.. هل ميكنك

�ملقارنة بينهما؟
احلقيقة اأن املقارنة �سعبة، لكن اأرى اأنه يجمعهما 
ال�سرعة  ع��ل��ى  تعتمد  ف��ال�����س��ح��اف��ة  امل���ه���ارة،  وج����ود 
والإجناز واجلودة، وكذلك الإدارة م�سوؤولية يف عمل 

اال�سرتاتيجيات والتخطيط وقيادة فرق العمل.

هل تطابقت توقعاتك عن �ل�صحافة
مع و�قع ممار�صتها؟

تقدم لدينا، بر�أيك ما �لأ�صباب
�لتي �أفقدتنا �لدر�ما �حلقيقية؟

ه���ذا ال��ك��الم حقيقي مل ي��ع��د ه��ن��اك درام���ا 
اأ�سباب  وه��ن��اك  املتابعة،  ت�ستحق  حقيقية 
املتخ�س�س  ال��ك��ات��ب  غ��ي��اب  اأه��م��ه��ا  ك��ث��رة 
ال���ق���ادر ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة الأف����ك����ار، وال���ن���زول 
الق�سايا  والتقاط  املحلي  ال�سارع  مل�ستوى 
املهمة التي تهم النا�س، واإعادة  �سياغتها يف 
االأعمال  اأ�سبحت  حيث  جميل،  فني  قالب 
ت�سبه بع�سها ومكررة، وافتقدنا الكثر من 
وجهاز  اأي�سا،  اجلمهور  من  والكثر  املتعة 
التحكم بيد امل�ساهد، اإذا مل ير �سيئا يجذب 
الب�ساط  وي�سحب  �سيذهب  انتباهه  وي�سد 
منك، والأمل اإن �ساء اهلل يف نقالت درامية، 
مثل ال��ع��ا���س��وف واأع��م��ال اأخ���رى ي��ع��ود بها 

تلفزيوننا احلبيب.

عندما يذكر �مل�صرح جند �لكثري
من �لفنانني يتحدثون عنه بحب 

و�صغف كبريين، ولكن باملقابل جند 
�لأعمال �مل�صرحية  قليلة مقارنة 
بالأعمال �لتلفزيونية، من وجهة 

نظرك ما �صبب ذلك؟
من  بالرغم  فنان  لكل  ع�سقا  يبقى  امل�سرح 
اأن التلفزيون اأ�سبح اأ�سهل، وهذا �سبب من 
واأغلب  الجتماعي،  امل�سرح  اختفاء  اأ�سباب 
املمثلني يتجهون اإلى التلفزيون؛ لأنه اأكرث 
اأقل،  فيه  واجلهد  اأك��رث  ماال  ويوفر  �سهرة 
بينما امل�سرح يحتاج وقتا طويال وبروفات، 
وال���ع���رو����ش ق��ل��ي��ل��ة ف��ي��ه ج����دا، ل��ك��ن مهما 

امل�����س��رح �سيعود ل��ه يوما،  ال��ف��ن��ان ع��ن  غ��اب 
ل��ك��ن امل�����س��رح مل ي��غ��ب، وال ي����زال م��وج��ودا 
ولكن  التلفزيونية،  باالأعمال  مقارنة  حتى 
التلفزيونية  االأعمال  على  ال�سوء  ت�سليط 
وال�سينمائية، �سرق قليال من وهج  امل�سرح، 
الثقافة  وجمعيات  م��وج��ودا.  زال  م��ا  لكنه 
كانت  واإن  باأعمال  ت�سارك  زلت  والفنون ال 

نخبوية، لكنها تبقى م�سرحية.
وق�����د اأق�����ام�����ت ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 
مهرجانا عظيما،  وكنت اأحد �سيوفه، وكان 
يكت�سبوا خ��ربات  ل��ك��ي  ل��ل�����س��ب��اب؛   ف��ر���س��ة 
وي�سمعون توجيهات من اأ�سخا�ش �سبقوهم 

يف املجال.
وال�����������ذي غ��������اب ف����ع����ال ه������و امل�������س���رح 
االج���ت���م���اع���ي، ول���ك���ن امل�������س���رح ال��ت��ج��ري��ب��ي 
م���وج���ودا  زال  ال  وال���ن���خ���ب���وي  وال�����رم�����زي 
ب��اأع��م��ال��ه، وي�����س��ارك يف م��ه��رج��ان��ات دول��ي��ة، 

وحت�سل على جوائز دولية اأي�سا.
واأنا اأمتنى من خالل �سحيفة »اآفاق«، 
ودعوة الأمانات املناطق اأن حتذو حذو اأمانة 
املجال للم�سرحيني  الريا�ش بفتح  منطقة 
ومهرجانات  واالأعياد  املنا�سبات  يف  بالعمل 
النا�ش مت�سوقة للم�سرح  اإن  ال�سيف، حيث 
بالفر�سة،  اأح���ق  البلد  واب���ن  االج��ت��م��اع��ي، 
تقريبا  يفتح  ال���ذي  املفتاحة  م�سرح  مثل 
اأمام  مغلق  هو  بينما  العلي،  لطارق  �سنويا 

اأبناء مدينة اأبها، وهذه اإ�سكالية. 

قمت بتج�صيد عدة �صخ�صيات 
يف �أعمال خمتلفة تلفزيونية 

و�صينمائية وم�صرحية، ما �أف�صل دور 
قمت به وكان قريبا جد� لقلبك؟

ك��ث��رة ج���دا، لكن  ب��ه��ا  ق��م��ت  ال��ت��ي  االأدوار 
اأ�ستاذتي  م��ع  عمال  ك��ان  قلبي  اإل��ى  اأقربها 
االأ�ستاذة  اهلل،  بعد  علي  الف�سل  و�ساحبة 
م����رمي ال���غ���ام���دي ا���س��م��ه »وي���ن���ك ي���ا درب 
الغنيمة«، كان اأول بطولة مطلقه يل، وكان 
معي االأ�ستاذ خالد احلربي، واالأ�ستاذ �سعد 
خ�سر، مع قامات مهمة مثل عبر عي�سى 
واأن���ا  م��رك��ب��ا،  دورا  ك���ان  ح��ي��ث  االأردن،  م��ن 

اأع�سق االأدوار املركبة.

هل �صتكون لك م�صاركات
يف �أعمال تلفزيونية خالل

�صهر رم�صان هذ� �لعام
وما جديدك يف �ملجال �ل�صينمائي؟ 

الدرامية  االأعمال  نح�سر  اأننا  ا�ستغرب  اأن��ا 
ل�سهر رم�سان، مع اأن ن�سبة امل�ساهدة تزيد، 
الأع��م��ال  فقط  اأن جنعل  ولكن من اخلطاأ 
املجال،  مفتوح  ال�سنة  وب��اق��ي  ال�سهر،  لهذا 
اأمتنى اأن تكون الأعمال على مدار العام، ولو 
عر�ش علي عمل ي�ستحق لي�ش لدي م�سكلة، 
ولكن لومل اأَِجد عمال ي�ستحق اأف�سل البقاء 
بدور �سعيف، وغر م�سرف،  اأظهر  اأن  على 
ب��داخ��ل��ي،  ال�����س��غ��ف  اأر����س���ي  اأ���س��ب��ح��ت  واالآن 
لإخ������راج الأف������الم م���ن خ����الل ن����ادي ع�سر 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي، وم����ن خ����الل اأف�����الم ق�����س��رة 
احلاجة  هناك  يعد  مل  وبالتايل  اأخرجتها، 
التي  واالأع��م��ال  ل��ت��اأت��ي،  الفر�سة  انتظر  اأن 

تعر�ش علي خرة كلها و�سعيفة جداً. 

عن  يختلف  �سك  ل  فالواقع  متاما،  العك�س  اأرى 
التوقعات، فمهما كان لدى ال�سخ�ش من ت�سورات 
ل��ل��م��ي��دان ومم��ار���س��ة  ال���دخ���ول  اأن  اإل  وت��وق��ع��ات؛ 

العمل ال�سحفي خمتلف. 
 

حدثنا عن جتربتك كرئي�ص حترير
�صابق يف �أكرث من �صحيفة؟ 

جتربة جميلة وممتعة وثرية؛ خ�سو�سا اأن مهام 
رئي�س التحرير حيوية و مهمة يف عمل ال�سحيفة؛ 
كونه امل�سوؤول االأول عن التحرير ومراجعة املواد 
واملرا�سلني  وامل�سورين  املحررين  عمل  ومتابعة 
وتوزيع املهام، وكذلك التوا�سل مع الكّتاب ون�سر 
امل���ق���االت، واخ��ت��ي��ار امل����واد ع��م��وم��ا وال��رتك��ي��ز على 

مطابقتها ل�سيا�سة الن�سر.

ينظر �لبع�ص لل�صحافة على �أنها مهنة
ل �أهمية لها، ما وجهة نظرك

حول هذ� �ملو�صوع؟
اأن الواقع ِخالف هذه النظرة  من وجهة نظري، 
التي اعترها قا�سرة وظاملة يف نف�ش الوقت لهذه 
دخالء  وج��ود  عن  دائماً  احلديث  والدليل  املهنة، 
ال�سهرة  عن  بحثاً  ال�سحفي  املجال  يف  ومنتفعني 

اأوغرها من الدوافع التي ل تخفى.
دورها احلقيقي  تنبع من  ال�سحافة  واأهمية 
واحليوي يف خدمة اأفراد املجتمع، ونقل االأحداث 
وامل�ساهمة يف �سنع القرارات. وال�سحفي احلقيقي 
يعتر كالرقيب الذي يك�سف االأحداث واحلقائق 
ور�سدها، وينقلها للنا�ش ب�سدق، وبالتايل يتاأكد 

لدينا اأن ال�سحافة مهنة مهمة للغاية.

ما �لتحديات �لتي و�جهتك
يف بد�ية دخولك جمال �ل�صحافة؟

اأي عمل، ومنها  ال بد من وجود عقبات يف بداية 
احلياد واملو�سوعية وامل�سداقية، ولكن وهلل احلمد 
مع التجربة واخلرة ي�سبح من ال�سهل جتاوزها 

بتوفيق من اهلل.

ما �أول خرب �صحفي عملت عليه؟
عملت على مادة ت�سمنت حاجة املنطقة اجلنوبية 
�سركتها  وق��ام��ت  ال��ث��ال��ث،  اجليل  خدمة  لت�سغيل 
بدورها  والتي  املو�سوع  مع  بالتفاعل  »موبايلي« 

قامت بتفعيلها بعد ذلك.

كيف �أثر عملك و�ن�صغالك يف �ل�صحافة
على عالقاتك �لجتماعية و�لأ�صرية؟

وقتي،  وتنظيم  ال��ت��وازن  حتقيق  اإل��ى  دائما  اأ�سعى 
وهناك  اآخ���ر،  جانب  على  جانب  يطغى  ال  بحيث 
تفهم ل��دى االأ���س��رة وهلل احل��م��د، واأح��ر���ش على 
اأ�سرتي عن االأوق��ات التي اأكون  اأن اأقوم بتعوي�ش 
من�سغاًل فيها، واأ�سعى كذلك لعدم الغياب الدائم 

عن املنا�سبات االجتماعية.

كلمة �أخرية؟ 
اأ�سكر �سحيفة اآفاق على اإتاحة الفر�سة.

»أهمية الصحافة تنبع من
دورها في خدمة أفراد المجتمع 

ونقل األحداث والمساهمة
في صنع القرارات«
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الرأي الجامعي

خطوة »آفاق« الجريئة
طالب  م��ن  ل��ع��دد  التحرير  مقاليد  �سلمت  وال��ت��ي  »اآف����اق«  جت��رب��ة  لعل 
وطالبات ق�سم الإعالم تعد خطوة �سجاعة من القائمني على ال�سحيفة، 

الذين تفوقوا يف ال�سجاعة ليكلفوهم اأي�سا برئا�سة التحرير.
القحطاين«  »اأ�سائل  الطالبة  تولتها  والتي  اخلطوة  هذه  وكانت 
كبر  ت�سور  اإي��ج��اد  »اآف���اق«  لتحرير  رئا�ستها  ف��رتة  خ��الل  وا�ستطاعت 

باإمكانيات الطالب فاإنهم قادرين على النجاح.
فقد ع�سنا خالل الأعداد املا�سية تطورا جيدا يف ال�سحيفة، واكب 
النجاح  ا�ستطاعوا  الطالب حتديا  اأم��ام  واأ�سبح  به  ب��داأت  ال��ذي  خطها 
يتولى  اأن  يجب  جامعية  فال�سحيفة  ي��ك��ون،  اأن  يجب  م��ا  وه���ذا  ف��ي��ه؛ 
ه��ذه اخلطوة  ب��داي��ة  وم��ع  الإع���الم،  ق�سم  بها ط��الب  والعمل  ت�سغيلها 
ال�سجاعة والتي بداأت بطاقم حتريري من الطالب والطالبات الذين 
ال��ذي  ال��ي��وم  �سياأتي  ال�سحفي،  العمل  يف  احلقيقية  امل��وه��ب��ة  ميلكون 
�سيكون جميع طاقم »اآفاق« من الطالب والطالبات ويف خمتلف خطوات 
ومراحل ال�سحيفة والذي �سياأتي مع الوقت وتزودهم باخلرة الكافية 

التي متكنهم من طرح �سحفي مميز.
على  ك��ث��را  �ساعدتهم  الفر�سة  ال��ط��الب  منح  يف  »اآف����اق«  خ��ط��وة 
التدريب العملي الذي كان ينق�سهم والذي عن طريقه ميكن الو�سول 
اجلميع  اأ�سبح  وال��ذي  ال�سحفي،  التحرير  جمال  يف  متقدمة  ملنا�سب 
ي��رتح��م ع��ل��ي��ه وي������رددون م��ق��ول��ة ان��ت��ه��اء ال��ع�����س��ر ال���ورق���ي لل�سحافة 

املوؤ�س�ساتية اأو احلكومية.
يب�سر  الواقع  ف��اإن  ال�سحيفة معهم  اليومي يف  ومن خالل عملي 
ال�سحافة  مل��ح��ب��ي  ا���س��ت��م��رارا  ي��ك��ون  ق��د  ب����والدة ج��ي��ل �سحفي ج��دي��د، 
الورقية، فما نلم�سه منهم من حما�س ون�ساط يدل على حبهم للعمل 
ال�سحفي، مما �سيحقق لل�سحافة ال�سعودية م�ستقبال واعدا باأذن اهلل، 
الإع��الم الإلكرتوين هو  املهنة فقد يكون  حتى لو تختلف و�سيلة هذه 
الورقية،  ال�سحيفة  نعي�سه كما ع�سنا واحببنا  اأن  الذي يجب  امل�ستقبل 
فالعمل ال�سحفي متعة حقيقية لكل ممار�ش، واأرى اأنها تختلف عن اأي 

عمل اإعالمي اآخر.

محمد ابراهيم العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

أبهريهم بطريقك 
المميز للنجاح 

أماني صالح دليم
قسم علم النفس 

عندما ت�سبحني فتاة ناجحة، ومبجرد اأن ت�سعري بنجاحك، اغلقي اأذنيك، 
اأغم�سي عينيك خذي نف�سا عميقا، انظري لهدفك التايل، جتاهلي ِزحام 
االأ�سوات، دعي يقينك هو من ينظر، وثقتك هي من تقرر ال تكرتثني لتلك 
حتطيما  ك��ان  وم��ا  �سيعينك  فحتما  بناء  نقد  من  فيها  ك��ان  فما  العبارات، 
وا���س��ت��ه��زاء ب��ك وب��ق��درات��ك ف��ال ي��وؤث��ر ف��ي��ك، م��ن ي��ف��رح لفرحك ه��و نف�سه 
�سيم�سك  من �سيخربك بفجواتك، من يقف خلفك ليدفعك لالأمام، من 
العظيمة، فلي�ش  النجاح  بيديك عندما يفلتها اجلميع ليدلك على دروب 
بال�سرورة اأن ت�سلكي ذات الطريق الذي م�سى فيه غرك وحظي بالنجاح 

العظيم فعال.
قمة  هو  فهذا  به  عر  اأن  الأح��د  ي�سبق  مل  طريقا  لنف�سه  يخلق  فمن 
النجاح املتفرد. اذهلي الكل بنجاحك واتركيهم يت�ساءلون عن كيف حتقق 
هذا النجاح،  اجعليهم يتحدثون عن متيزك وتفردك؛ فلن يكون للنجاح 
ل�سخ�سيتك  اتركي  اآخرين،  لنجاح  ن�سخه  النجاح جمرد  هذا  كان  اإذا  لذه 

وروحك وقدراتك التفرد والتميز بنجاحها.
كوين كما تريدين اأن تكونني ال كما يريد اجلميع ان تكونني عليه.

قّدم مواطن اأ�سرتايل ما يعتر اآخر ما 
ي�ستطيع من دمه يف جل�سة ترع بالدم 
اأن ت���رع 1173  ه��ي االأخ�����رة ل��ه ب��ع��د 
اأك��رث  اإن��ق��اذ  على  و�ساعد  �سابقة،  م��رة 
من مليوين جنني، وهذا مل يحدث يف 

تاريخ الطب من قبل.
امل����واط����ن  ت�����رع  وراء  وال�������س���ب���ب 
االأ�������س������رتايل »ج���ي���م�������ش ه���اري�������س���ون« 
والبالغ من العمر 81 عاما بهذا العدد 
اأن دم��ه يتميز  الهائل م��ن دم��ائ��ه، ه��و 
باأج�سام م�سادة ا�ستثنائية، ا�ستخدمها 
مر�ش  ي��ح��ارب  دواء  لت�سنيع  االأط��ب��اء 
الري�سو�ش، وهذا املر�ش يحدث حينما 
 Rh ���س��ال��ب��ة   االأم  دم  ف�����س��ي��ل��ة  ت���ك���ون 
يف  اجلنني  ف�سيلة  وتكون   Negative
رحمها  Rh Positive مع وجود اأج�سام 
م�سادة يف دمها، ن�ساأت من حمل �سابق 
امل�سادة  االأج�سام  ه��ذه  فتقوم  م�سابه، 
ب��ال��ع��ب��ور م���ن خ���الل امل�����س��ي��م��ة اإل����ى دم 
احلمراء  ال��دم  خاليا  وتهاجم  اجلنني 
اخلاليا  تك�سر  ذل��ك  عن  وينتج  لديه 
النتيجة على  احلمراء عنده، وتتوقف 
�سدة التفاعل مرتاوحة بني فقر الدم 
واإذا  واالأذن،  العني  اأو  للدماغ  واأ�سرار 

كان التفاعل �سديدا توؤدي اإلى اإجها�ش 
اجل���ن���ني، وال���وق���اي���ة م���ن ه���ذا ال��و���س��ع 
بوا�سطة  االأم احلامل  رعاية  اأثناء  يتم 

اأطباء التوليد.
واأ���س��ب��ح ه��اري�����س��ون ي��ع��رف با�سم 
ال��ذه��ب��ي��ة« ب�سبب  ال����ذراع  »ال��رج��ل ذي 
الترع الذي مل ي�سبق له مثيل، والذي 
اأدخ���ل���ه م��و���س��وع��ة ج��ي��ن��ي�����ش امل��ع��روف��ة 
ح�سوله  واأي�����س��ا  القيا�سية،  ل���الأرق���ام 
ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ة ���س��رف��ي��ة م��ن احلكومة 

االأ�سرتالية.
وب���ح�������س���ب م�����ا ن���ق���ل���ت ���س��ح��ي��ف��ة 
قال  فقد  الريطانية،  »االإن��دب��ن��دن��ت« 
ه��اري�����س��ون اإن����ه ف��خ��ور ب��ال��ع��دد ال���ذي 
اأن����ق����ذه م���ن االأط����ف����ال ب��ع��د م���ا و���س��ل 
الترع  ال��ذي ال ميكنه من  ال�سن  اإل��ى 
جم����ددا وت���اب���ع م���ازح���ا »ل��ق��د زاد ع��دد 
على  ب�سببي  م��الي��ني  ب�سعة  ال�����س��ك��ان 
الترع  �سيوا�سل  اإنه  وقال  اعتقد«،  ما 
بدمه اذا �سمح له االأطباء بذلك، لكن 
بعد  ب��ال��دم  بالترع  ت�سمح  ال  ال��ل��وائ��ح 

�سن الثمانني.
وت����ع����ود ق�����س��ة دم������اء ه��اري�����س��ون 
املا�سي  القرن  اإلى خم�سينيات  املتميزة 

ع��ن��دم��ا ك���ان ع��م��ره اأرب��ع��ة ع�سر ع��ام��ا، 
حيث اأجريت له عملية نقل رئة واحتاج 
اكت�ساف  ووق��ت��ه��ا مت  دم  ن��ق��ل  اإل����ى  ه��و 
لتبداأ  ال�ستثنائية؛  امل�سادة  الأج�سام 
املتميز  ب��ال��دم  ب��ال��ت��رع  ق�سته  ب��ع��ده��ا 
واأ�سبح من بعدها يترع بالدم مرتني 

كل �سهر.
لقد اأدى هاري�سون خدمة اإن�سانية 
عظيمة ال �سبيه لها وقدمها عن طيب 
نف�ش وبدون مقابل، ولقد طبق قاعدة 
ه��ام��ة ح���ث ع��ل��ي��ه��ا دي���ن رب ال��ع��امل��ني: 
»..وم����ن اأح��ي��اه��ا ف��ك��اأمن��ا اأح��ي��ا النا�ش 

جميعا«، )املائدة:32(.
اأن����ه ك���ان �سببا يف  وم���ع���روف ع��ن��ه 
حياة االآالف من االأطفال، ولعله يختم 
ب��ال�����س��ه��ادت��ني ح��ت��ى ال  بالنطق  ح��ي��ات��ه 
ي�سيع اأجر هذا اخلر الفيا�ش �سدى، 
وحتى ينطبق عليه قول امل�سطفي عليه 
بال  اإمي��ان  يقبل  »ل  وال�سالم  ال�سالة 
عمل ول عمل بال اإميان« )ال�سيوطي: 
ح�سن( فيكون يف هذا العمر املتقدم قد 
ج��م��ع ب��ني ال��ق��ول وال��ع��م��ل. وال منلك 
نحن ل��ه ���س��وى ال��دع��اء ب��ال��ه��داي��ة وما 

ذلك على اهلل بعزيز.

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

الذراع 
الذهبية
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الرأي الجامعي

حرب المصادر 
المجهولة

دكتور ساعد ساعد 
أستاذ الصحافة والنشر اإللكتروني 

ف��اإن امل�سدر هو  املعلومة،  ك��ان مكان احل��دث ج��زءا ال يتجزاأ من �سحة  اإذا 
اجلزء الأ�سل يف بناء املعلومة و�سدقها  اأدبيا واأخالقيا وقانونيا واحرتافيا.

الف�سائيات  وبع�ش  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  يف  انت�سرت  موؤخرا 
ظاهرة طغيان امل�سادر املجهولة، فهذا ي�سمى امل�سدر العليم واالآخر املوثوق 
والأكيد واملقرب وغرها من الت�سميات املختلفة، وهي ت�سميات اأكل الدهر 

عليها و�سرب.
امل�سخ�ش  امل�سدر  تقدمي  ع��دم  اأ�سحى  وال�سورة  املعلومة  ع�سر  ففي 
نوعا من الكذب والتلفيق والتالعب، فالكل يدعي احلقيقة واأنه على �سواب 
تقنية متنوعة و�سور مركبه  اأ�ساليب  با�ستخدام  الكلمات  ببع�ش  ويوهمك 
اأنه من قلب احلدث يحمل لك االأخبار اليقينية، قد نعذر البع�ش عدم ذكر 
امل�سدر حماية ل�ساحبه، ولكن ن�سف املعلومة وربعها يوؤدي اإليها كاملة من 

خالل البحث والتحليل والتحري والتق�سي.
والغريب الذي يدعو للت�ساوؤل هو النقل احلريف مل�سادر غربية وكاأنها 
يتجاهل  اأو  ين�سى  املعلومة  ون��اق��ل  ف��ي��ه،  الت�سكيك  ميكن  ال  م��ن��زل  ق���راآن 
اأو يقرتب من  بع�سها �سحيحا  كانت  واإن  امل�سادر، حتى  تلك  اأن  يتعمد  اأو 
اأجندة معينة، فتقدمي  ت�ستغل وفق  اأو اجلهات  امل�سادر  واأن تلك  احلقيقة، 
املعلومة عن الأخرى والهتمام بها دون غرها يخ�سع لعتبارات اقت�سادية 
كاإن�سان وغرها من  الإن�سان  قبل احلديث عن  الأول��ى  بالدرجة  وجتارية 

امل�سطلحات الف�سفا�سة  التي تالحقنا يوميا يف ف�ساءات متعددة .
القت�ساد  اأزم��ة  ومع  الإعالمية؛  واملوؤ�س�سات  الدولية  ال�سحف  فبع�س 
ملن  للبيع  الأول��ى  �سفحاتها  اأ�سحت  الإلكرتونية؛  املعلومة  وطغيان  العاملي، 
يدفع اأكرث ين�سر عن عدوه اأكرث فاأكرث، وحتى من�سات الإعالم اجلديد على 
اختالفها دخلت ال�سوق، واأ�سحى ن�سر التغريدات والأخبار يخ�سع للمقابل، 

وال�سحية هو اجلمهور املتلقي، حيث غابت املعلومة ال�سحيحة والدقيقة. 
اأن  بل  اجلهات،  تلك  املعلومة عن  نقل  لي�ش يف  املوؤ�سف حقا،  وال�سيء 
البع�س ينقلها ويتبناها وي�سطف معها وبها وفيها ولأجلها، دون متحي�س 
لأهداف تلك اجلهات وتوجهاتها واأغرا�سها من الن�سر والتوجيه والرتكيز 
بغتة من  ال�سهام  تاأتي  اأق��ول حني  دائما  اآخ��ر، لذلك كنت  دون  على ح��دث 
عن  اإبحث  كثرا،  تفكر  ال  بالكبرة  و�سفت  ولو  ومن�سات  وقنوات  �سحف 

م�سادر متويلها الأخرة تعرف عدوك بال�سبط.

باألفعال
ال باألقوال

  
د. مسفر أحمد الوادعي

عميد كلية العلوم واآلداب ظهران الجنوب 

والبومة  الغراب  اإل��ى  فاأوعز  الغابة  ملك  ا�ستفزاز  اأراد  ثعلبا  اأن  يحكى 
والفاأر والكلب العقور اأن ي�سيعوا الفو�سى والأكاذيب بني �سكان الغابة؛ 
رغبة يف ا�ستنقا�س �سلطات الغ�سنفر وتولية اأبي احل�سني زمام الأمور. 
ومرت الأيام وال�سهور واخليوط تن�سج، واخلفافي�س تعقد اجتماعاتها يف 

ظالم الليل الدام�س لإنفاذ املخطط وفق اجلدول املزمع تنفيذه.
ويف �سباح يوم باكر اكت�سف الهزبر اخلديعة وهرب املخادع اإلى جبل 
عايل وظل ينادي �سحبه ورفاقه هلموا فلكم املنعة واملكانة ولكن هيهات 
واله�ساب  الآك���ام  ارجت��ت  احلليم  وغ�سب  ال��ق��وة  ح�سرت  ف���اإذا  هيهات 
لغ�سبه، واأوعز الأ�سد لل�سقر باإح�سار ذي الدنايا مكبال وللراأ�س حا�سرا 
وللعينني مطرقا وانك�سف املعاونون عن اخلوان االأثيم، وعادت االأمور 

اإلى جماريها لتوؤكد الرد باالأفعال ال باالأقوال.
يزداد عجب االإن�سان عندما ي�ساهد بغيا حتث الن�ساء على العفاف، 
و�سارقا يندب النا�ش اإلى االأمانة، ولكن العجب يزول عندما يرى قناة 
راأي  عن  تعرب  جزيرة  فهي  قطر؛  تدعى  دويلة  م��ن«  »اجل��زي��رة  تدعى 

جزيرة يطوفها العاجز بقدميه.
ويتحدثون  القوم،  و�سفلة  واملت�سكعة  الرويب�سة  فيها  اجتمع  قناة 
االآالف،  قتلوا  وق��د  ج��م��ال  على  يتباكون  ب���راء،  منهم  وه��ي  القيم  ع��ن 
يف  والت�سريد  والقتل  الفتنة  زرع  من  وهم  العادلة  باملحاكمة  يطالبون 
والزور  الكذب  ي�ستن�سقون  والقائمة تطول.  وليبيا وم�سر  اليمن  بالد 

والبهتان، ولكن االأيام حبلى باحلقائق والفجر قريب.

ي���ا ت����رى ه���ل ���س��رق��ت��ن��ي احل���ي���اة واأن�����ا ال 
اأدري؟ اأين ذهب عمري؟ هل جعلت مني 
احلياة ري�سة يف مهب الريح؟ قال تعالى 
اأيديهما«،  فاقطعوا  وال�سارقة  »وال�سارق 
العمر  �سرقة  على  يعاقب  م��ن  ت��رى  ي��ا 

وال�سعادة اإذا؟
اإن العمر ال يح�سب بال�سنني، واإمنا 
بالإح�سا�س وحلظات ال�سعادة؛ فقد تكون 
الع�سرين،  يف  اأن���ك  وت�����س��ع��ر  ال�����س��ت��ني  يف 
نف�سية  م�ساألة  وه��ي  �سحيح،  والعك�ش 
اأن�����ت م���ن ي��ح�����س��ه��ا، ف���اح���ذر م���ن ���س��رق��ة 

عمرك، حيث ال رقيب �سوى ال�سمر.
وك��م��ا ي��ق��ول ت���وم ���س��ت��وب��ارد »العمر 
ثمن باهظ جدا لتدفعه ثمنا للن�سوج«، 
ويقول اأحدهم »يف كل مطلع فجر تتغر 
ال���دن���ي���ا، ف���ح���اول اأن ت���ك���ون ك��م��ا ت��ري��د، 

العمر ال يحسب بالسنين
االآن على  اإل��ى  تكون  اأن  املحزن  ملن  فاإنه 
تقاتل من  قيد احلياة ول متتلك حلما 

اأجله«.
فمن ال�سهل جدا اأن تكون ما تريد 
يوم  كل  يف  لذلك  حلمك،  تع�سق  عندما 
ومع بزوغ فجر جديد، اأنت اأمام فر�سة 
ت�سنع  اأن  ف���ح���اول  ج���دي���دت���ني،  وح���ي���اة 
م��ن نف�سك م��ا ت��ري��د، وحت��ق��ق م��ا تريد 
رغ��م��ا ع��ن اأن���ف احل��ي��اة، واج��ع��ل ال��ع��امل 
ق��ادر على  اأف�سل ما لديك، واأن��ك  ي��رى 
ال���وق���وف ع��ل��ى ن��ا���س��ي��ة حلمك وال��ق��ت��ال 
تنثني  التي ال  االإرادة  اإن  واآم��ن:  الأجله، 
تعلو على كل �سيء حتى الدهر، فم�سوار 

االألف ميل يبداأ بخطوة،.
بالبيت  اأوؤم������ن  وال  اأث����ق  ال  ل��ذل��ك 

القائل:

ما كل ما يتمنى املرء يدركه
جتري الرياح مبا ال ت�ستهي ال�سفن

واإمنا اأثق متام الثقة ب�:

جتري الرياح كما جتري �سفينتنا
نحن الرياح ونحن البحر وال�سفن

اإن الذي يرجتي �سيئا بهمته
يلقاه لو حاربته االإن�ش واجلن

فاق�سد اإلى قمم االأ�سياء تدركها
جتري الرياح كما رادت لها ال�سفن

اج���ع���ل���وا الأن��ف�����س��ك��م ق���ن���ادي���ل من 
اأح�������الم ل ي��ق��ت��ل��ه��ا الآخ���������رون م��ه��م��ا 
احللم  نا�سية  على  ق��ف  ب��ل:  ح��اول��وا، 

وقاتل فهي حياتك.

د.إيناس أبو سالم
قسم اللغة العربية، طالبات

ي��ق��ول ع��ب��ا���ش حم��م��ود ال��ع��ق��اد »اأه����وى 
القراءة الأن عندي حياة واح��دة يف هذه 

الدنيا، وحياة واحدة ال تكفيني« 
اأع��ل��م ب��ع��ج��زي يف و���س��ف ���س��ع��وري، 
فكلما زاد االبتعاد املخيف والذي اأ�سميته 
ال����ع����زوف ال��ك��ب��ر ع���ن ال����ق����راءة اأ����س���اب 
اأرى  التي  امل��رات  بعدد  واأُقتل  بالإحباط 
من  ال���رف���وف  ع��ل��ى  ملقية  ال��ك��ت��ب  فيها 

حياة واحدة ال تكفي!
ف��ب��ال��ق��راءة  ق����ارئ.  اأي  مي�سها  اأن  غ��ر 
االأفكار  وتتطور  واملعارف  املدارك  تو�سع 
هذه  م��ن  التنويرية  اجل��وان��ب  فت�ساهد 
احل����ي����اة، وع���ن���دم���ا ي���ح���دد ال���ه���دف من 
ال���ق���راءة وي��خ��ت��ار ال��ق��ارئ ال��ك��ت��اب ال��ذي 
والط���الع  فيه  الإب��ح��ار  يف  نف�سه  متيل 
عليه يجد اأن القراءة تتحول اإلى و�سيلة 

من و�سائل املتعة والرتفيه.

ف���ل���و اه���ت���م���ت ���س��ع��وب��ن��ا يف ب����الدي 
اأنف�سنا  �سنكّون  فاإننا  بالقراءة  العربية، 
اأف��ك��ارن��ا  و���س��ن��ح��دد  �سخ�سيتنا  ون��ب��ن��ي 
وث����روات����ن����ا واجت���اه���ات���ن���ا وت���وج���ه���ات���ن���ا، 
و���س��ت��ن��ه�����ش اأم��ت��ن��ا و���س��ن�����س��ر ك��اجل�����س��د 
يف  ع��ائ��ق  يعيقنا  ل  متالحمني  ال��واح��د 
�سبيل حتقيق اأحالمنا التي ن�سعى اليها.  
الكتب  اأح����د  م���ع  ي���وم  ذات  ح��دي��ث��ي  ويف 
قال يل باأن اأجمل ما و�سف به هو قول 

ال�ساعر:

لنا ندماء ما منل حديثهم 
اأمينون ماأمونون غيبا وم�سهدا

يفيدوننا من علمهم علم ما م�سى
وراأيا وتاأديبا واأمرا م�سددا

بال علة تخ�سى ول خوف ريبة 
وال نتقي منهم بنانا وال يدا

فاإن قلت هم اأحياء ل�ست بكاذب 
واإن قلت هم موتى فل�ست مفندا

فقلت له: 
اأنا و�سعوب بالدي العربية نعلم باأن 
مكوثا قليال دائما معكم خر من مكوث 
كثر منقطع، كما اأننا نحب من يهدينا 

كتبا مل نقراأها.

علي المنتشري 
كلية الطب  
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بيل غايت�ص.. موؤ�ص�ص »مايكرو�صوفت« �صركة �لتقنية �لعمالقة ل يتوقف عن �صر�ء وقر�ءة �لكتب )�ملطبوعة( يوميا
ولديه مكتبة ت�صم �آلف �لكتب.. فلي�ص بالتقنيات �حلديثة وحدها يحيا �لإن�صان!!



إتجاهات التقنية

STC Pay ذراع استثماري للمدفوعات الرقمية
رائدة آل محي

د�سنت �سركة االت�ساالت ال�سعودية STC �سركة  STC Pay  والتي عرفها املوقع الر�سمي 
خدمات  وت��ق��دمي  الرقمية،  امل��دف��وع��ات  يف  متخ�س�ش  ا�ستثماري  ذراع  باأنها  لل�سركة 
التكنولوجيا املالية لالأفراد وال�سركات، مبا يتوافق مع توجهات موؤ�س�سة النقد العربي 
الرقمي،  وال��ت��ح��ول  للنمو   STC جمموعة  ا�سرتاتيجية  م��ع  وباالن�سجام  ال�����س��ع��ودي، 

بالتوازي مع دورها املحوري يف روؤية اململكة 2030 كممكن للتحول الرقمي.
املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزي��ر  معايل  بح�سور  الريا�ش  يف  ال�سركة  ود�سنت 
االت�����س��االت  جمموعة  اإدارة  جمل�ش  ورئ��ي�����ش  ال�����س��واح��ة،  ع��ام��ر  ب��ن  اهلل  عبد  املهند�ش 
�سعود،  اآل  الفي�سل  العبد اهلل  االأمر حممد بن خالد  امللكي  ال�سمو  ال�سعودية �ساحب 
وم��ع��ايل حم��اف��ظ موؤ�س�سة ال��ن��ق��د ال��دك��ت��ور اأح��م��د اخل��ل��ي��ف��ي، وم��ع��ايل حم��اف��ظ هيئة 
االت�ساالت وتقنية املعلومات الدكتور عبدالعزيز الروي�ش وم�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون 
االت�����س��االت  ملجموعة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ش  ب��ي��اري،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  التنفيذية 

ال�سعودية املهند�ش نا�سر النا�سر.
م�سارات  اإح��دى  الرقمية هي  املالية  اأن اخلدمات  النا�سر  نا�سر  املهند�ش  واأو�سح 
والتحول  للنمو  ا�سرتاتيجيتها  بح�سب  ال�سعودية  االت�ساالت  ملجموعة  اجلديدة  النمو 
الرقمي، خ�سو�سا يف هذا التوقيت الذي ي�سهد حتوالت مت�سارعة يف �سناعة االت�ساالت 
وثورة املعلومات الرقمية، م�سراً اإلى اأن ال�سركة اجلديدة �ستقدم اإ�سافة نوعية لتطوير 
املوؤ�س�سات  بالتعاون مع كرى   ،  Digital Payments الرقمية  املدفوعات  خدمة نظام 

املالية والبنوك حمليا وعامليا.
 STC ال�سعودية  الرقمية  املدفوعات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  اأو�سح  من جانبه 
Pay �سالح امل�سيبيح اأن ال�سركة �ستقدم خدماتها كمحفظة اإلكرتونية يتم �سحنها لتمكن 
العميل من �سراء احتياجاته من املحالت التجارية واملطاعم واملتاجر الإلكرتونية يف اأي 
وقت واأي مكان، كما ت�سهل اخلدمة اإر�سال وا�ستالم الأموال من واإلى العائلة والأ�سدقاء 
وذلك من خالل قائمة جهات الت�سال اخلا�سة بالعميل وكذلك حتويل الأم��وال لأي 

من خالل التطبيق.  STC ح�ساب بنكي داخل اململكة، اإلى جانب اإمكانية دفع فواتر
كما بني �سالح امل�سيبيح  خطة عمل ال�سركة  مع البنوك، حيث اأنها تن�ساأ عدد من 
ال�سراكات مع بع�س البنوك املحلية،  وقال  »تهدف لبناء املزيد من العالقات البنكية 
املالية  خدماتها  لتقدمي  البنوك  خدمات  على  كبر  ب�سكل  لعتمادها  وذلك  م�ستقبال 
للعمالء« . وعما �ستقدمه STC Pay  للعمالء يف ال�سوق ال�سعودي اأو�سح اأنها �ستقدم 
خدمات دفع نقدي للمن�ساآت وال�سركات وتعمل حاليا على تو�سيع �سبكتها من ال�سركات 
التي تقبل STC Pay  كطريقة للدفع، كما �ستقدم اإمكانية التحويل النقدي الهاتفي 
اإلى غرها من اخلدمات التي ل  والتحويل النقدي ال�سريع حمليا و دوليا بالإ�سافة 

تزال حتت التطوير.
 2017 ع��ام  تاأ�س�ست   STC Pay ال�سعودية  الرقمية  امل��دف��وع��ات  �سركة  اأن  ي��ذك��ر 
بهدف مواكبة التحول الرقمي يف اململكة والتحول نحو جمتمع غر نقدي وفق روؤية 
2030، ووفق تنظيمات »موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي« SAMA وهي �سركة خدمات 
مالية �سعودية مملوكة بالكامل ملجموعة االت�ساالت ال�سعودية STC، تقدم »اخلدمات 

امل�سرفية الرقمية« FINTECH لقطاعي ال�سركات وامل�ستهلكني.
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آفاق

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

رنا القحطاني
من هذا العدد من �سحيفة »اآفاق« تت�سلم رئا�سة التحرير يف ال�سحيفة ، 
طالب���ة ال�سحافة والتحرير االإلكرتوين، رنا القحطاين بعد �ستة اأعداد 

كانت فيها زميلة اأخرى لها اأول رئي�سة حترير ل�سحيفة جامعية. 
وتاأت���ي رنا الت���ي لها ممار�س���ات �سحافية ون�ساط���ات مهنية عديدة، 
حي���ث تدرب���ت يف �سحيفة »الوطن« هي وع���دد من زميالتها مبا يهيئهن 

الإدارة م�سوؤولية �سحيفة »اآفاق«.
ورمب���ا كم���ا تالحظ���ون اأنن���ا تعمدن���ا اأن يك���ون هن���اك نائ���ب رئي����س 
حترير لل�سحيفة من الطالب اأو الطالبات، لتهيئته اأو تهيئتها ل�ستالم 

زمام رئا�سة التحرير الحقا.  
ونح���ن يف �سحيف���ة »اآفاق« �سعداء متاما به���ذه التجربة املهمة التي 
انعك�س���ت اإيجاب���ا عل���ى قدرات الط���الب وحتملهم امل�سئولي���ة، ورفعت من 
درجة حما�سهم وقربتهم اإلى جمهور القراء من من�سوبي اجلامعة ومن 

القراء من خارج اجلامعة.

نافذة

أسبوعية جامعة الملك خالد

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kku

Twitter:
@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933

المستشار المشرف العام
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

aalkarni@kku.edu.sa |  2419573 هاتف

نائب المشرف العام
محمد ابراهيـم العسيـري

lmioo@kku.edu.sa  |  2419575 هاتف

نائب المشرف العام التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

yaltihani@kku.edu.sa  |  2419922 :هاتف

نائب المشرف العام - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعدة المشرف العام - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

مساعد المشرف العام - المتابعة االدارية
عبد اهلل علي زارب

الهيئة األكاديمية
د. ساعد ساعد

د. مريم العجمي
أ. نورة عبد القادر عامر

أ. حنان الرويثي

التحرير التنفيذي
سلطان عوض العسيري
علي أحمد آل سعيد

عادل عبد الرحيم العقيد

التصوير الفوتوغرافي
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي

رئيسة التحرير
رنا مشبب القحطاني

نائب رئيس التحرير
عبد الرحمن عبد اهلل آل بهران

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

مرام علي كداش
رناد سرحان بهران

جوهرة عبيد الشهراني
رغد عبد اهلل الشهري

موسى محمد آل شاهر القحطاني
عماد عامر عسيري

أسامة سفر آل مشعل
سعود محمد علي عسيري

عبد اهلل آل ظاهر

Aafaq5@kku.edu.sa - 2419933 قسم اإلعالن والتوزيع: هاتف 2419441 - فاكس   |   Aafaq1@kku.edu.sa :قسم األخبار
كافة المراسالت باسم المشرف العام  |   صحيفة »آفاق«، المدينة الجامعية، أبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(   |   هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933

facebook.com/aafaqkku :فيسبوك  |  twitter.com/aafaqkku :تويتر  |  aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام
كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«
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العالم من حولنا
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رنا مشبب القحطاني
رئيسة التحرير

وصاًل للنجاح
وهاه���ي الي���ام تنط���وي حامل���ة يف طياته���ا ق�س���ة جن���اح لتجرب���ة مثل���ت حتد 
وحت���ول كب���ر، ثب���ت من خاللها ق���وة الإرادة وعظم���ة الثقة بال���ذات، اإذ كانت 
خطوة متثل قفزة نوعية مميزة يف اأن تكون »اآفاق« اإنتاج طالبي بحت، الأمر 
ال���ذي فت���ح اأمامنا دروبا للعمل اجلاد والطم���وح الكبر، لنرتجم من خاللها 
ق���وة م���ا اكت�سبن���اه من مع���ارف ومهارات يف درا�ستن���ا لالإعالم، كم���ا اأنها كانت 

فر�سة نختر فيها قدراتنا ونتحدى فيها كل دواعي الف�سل.
بداأت جتربتي عند ان�سمامي لهيئة حترير �سحيفة »اآفاق« وكانت حتت 
رئا�س���ة زميلتي اأ�سايل القحطاين، التي قام���ت بدورها وتخطت كافة �سعاب 

البداية فتحققت املقا�سد.
وم���ن ح�س���ن الأق���دار اإين اأعم���ل م���ع فريق يت�س���م باجلدي���ة والرغبة يف 
العم���ل وق���وة الإرادة يف حتقي���ق التمي���ز؛ وم���ا يزي���د �سعادتي اأن���ه ذات الفريق 
ال���ذي كن���ت اأح���د اأع�سائه، وه���و االآن ي�سان���دين يف مهمتي اجلدي���دة كرئي�سة 
حتري���ر اإميان���ا من اأع�سائه باأن طريق النج���اح ال رجعة فيه واأن رحلة التميز 

�ستوا�سل حلقاتها ب�سكل م�ستمر.
اأرج���و واأدع���و اأن اأك���ون و�س���اًل لرحل���ة النج���اح الت���ي بداأت حت���ى تتحول 
»اآف���اق« اإل���ى موؤ�س�س���ة �سحفية طالبية كامل���ة الد�سم، حتى نك���ون قد و�سعنا 
ب�سم���ة نا�سع���ة تتداولها الأجي���ال القادمة بعدنا ومتث���ل لوحة �سرف يحفظ 
التاري���خ فيه���ا تل���ك ال�سن���ة احل�سن���ة الت���ي �سنته���ا جامع���ة امللك خال���د ممثلة 

بقائدها معايل املدير االأ�ستاذ الدكتور فالح ال�سلمي.

آفاق طالبية

كنز دفين في األرض
قد يتسبب بانهيار
االقتصاد العالمي!

الح���ظ علماء كان���وا يدر�س���ون الطبق���ات العميقة 
با�ستخدام املوجات ال�سوتية اأن ال�سوت مير اأ�سرع 
بعدة مرات من خالل بع�س ال�سخور، ومبزيد من 
االختب���ارات، ا�ستنتج���وا اأنهم ع���رثوا على تر�سبات 
م���ن االأملا�ش على نط���اق وا�سع. ووفق���ا للتقديرات 
التقريبي���ة، فاإن هذه االأحج���ار بكمية كوادريليون 
ط���ن، اأي بح�سب �سع���ر ال�سرف احل���ايل، هناك ما 
يقرب من 20 �سبتليون دوالر من املا�ش )وهو رقم 
يحت���وي على 25 �سفرا(. ولك���ن الو�سول اإلى هذا 
الكن���ز �سب���ه م�ستحيل، اإذ تقع الرت�سب���ات االأملا�سية 
عل���ى عم���ق 200 كيلوم���رت ويزي���د، وال يوج���د اإلى 
االآن تقني���ة ق���ادرة عل���ى حفر بئ���ر به���ذه االأعماق. 
حت���ى االآن، اأعم���ق موق���ع حفر يف التاري���خ هو »بئر 
ك���وال« يف رو�سي���ا، وا�ستغرق الو�س���ول اإلى عمق 12 

كيلومرتا ومئتي مرت 20 عاما.
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أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة

عواصف 
مشمسرعدية

غائم 
جزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

غائم 
مشمسجزئيا

غائم 
جزئيا مشمس

غائم 
جزئيا

21-2921-3120-3221-32 21-3219-2719-3018-3018-3118-2912-1911-1911-1912-20        12-21

غائم 
ماطر

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
ماطر

غائم 
ماطر

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

العدد 237  |  19 صفر 1440  |  28 أكتوبر 2018


