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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

خريجين يسدون فجوة التمريض
د .العمر يكرم منسوبي
الطبية الطارئة

�شرف معايل مدير اجلامعة د .بدران العمر احلفل
ال���ذي �أق��ام��ت��ه كلية الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة مبنا�سبة افتتاح املبنى
امل���ؤق��ت للكلية ،ولتكرمي من�سوبي الكلية مبنا�سبة
احل�صول على االعتماد الأكادميي الكامل من املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وذلك يوم االثنني
1440/6/27هـ.
وقد قام معايل مدير اجلامعة بجولة ميدانية على
مرافق الكلية ،ا�ستمع خاللها ل�شرح موجز ملراحل
ت�أهيل مرافق الكلية وتوظيفها بعد جتهيزها لدعم
العملية التعليمية ،ثم �شرف معاليه احلفل اخلطابي
الذي �أقامته الكلية بهذه املنا�سبة� ،سلم خالله الدروع
التقديرية لفرق العمل التي �شاركت يف ح�صول الكلية
على االعتماد الأكادميي.
تفا�صيل �ص 15

افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر
بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض الثالثاء املا�ضي
 12رجب 1440هـ املوافق  19مار�س 2019م ،مبنى
كلية التمري�ض بجامعة امللك �سعود ،بح�ضور معايل
مدير اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر،
ووكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان ،وعميد كلية
التمري�ض الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد ،وعدد من
الوكالء والعمداء ومن�سوبي اجلامعة ،وت�ضمن حفل
االفتتاح عر�ضاً مرئياً ومعر�ضاً م�صاحباً وجولة عامة
على الكلية.
و�أك��د �سموه يف ت�صريح �صحفي� ،أن هذا العطاء
واجل��ه��د ال��ذي ظهر ال��ي��وم يف جامعة امللك �سعود
نتيجة تخطيط �سليم �أثمر يف �إح���داث مبنى هذه
الكلية املتعلقة �أمورها بالطب ب�صفة عامة ،عاداً كلية
التمري�ض الأر�ضية التي ي�ستطيع من خاللها الأطباء
واملتخ�ص�صون �أداء دورهم ب�شكل جيد ،متمنياً التوفيق
والنجاح للجميع يف م�سريتهم العلمية والعملية.
و�أو�ضح معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران بن
عبدالرحمن العمر� ،أن كلية التمري�ض تُعنى بتخريج
ممر�ضني �أكفاء قادرين على �أداء مهامهم يف جميع
امل��راف��ق ال�صحية باململكة ،لتكون داع��م��اً للقطاع
ال�صحي وحمققة للتطلعات ب�سد احلاجة والنق�ص
يف هذا التخ�ص�ص من خالل �أبناء هذا الوطن الغايل
وبناته.
تفا�صيل �ص 3

سلوك «التنمر» لدى طالبات جامعة الملك سعود 05
«أساسيات اللغة الصينية»
لمتدربي القطاعات الحكومية

ا�ستفاد 80متدرباً من القطاع احلكومي والع�سكري
والقطاع اخلا�ص وطالب اجلامعة ،من الدورة التدريبية
يف �أ�سا�سيات تعلم اللغة ال�صينية» التي نظمتها كلية
اللغات والرتجمة بالتعاون مع مركز التدريب وخدمة
املجتمع باجلامعة ،يوم الأحد املا�ضي.
و�أ�شار رئي�س ق�سم اللغات احلديثة والرتجمة بالكلية
الدكتور ماجد البدر �إىل �أهمية مثل هذه املبادرات التي
تتما�شى مع هذا القرار اال�سرتاتيجي ،وقال �إن هذه
الدورة الأوىل من نوعها يف اجلامعة ،وهي نواة لدورات
تفا�صيل �ص 14
�أخرى �أ�سا�سية وتخ�ص�صية.

«البحث العلمي مستقبل وطن» باآلداب ..الثالثاء
ت��ن��ظ��م وك���ال���ة ال���درا����س���ات العليا
والبحث العلمي يف كلية الآداب ملتقى
الآداب العلمي ال��ث��اين حت��ت �شعار
«البحث العلمي م�ستقبل وطن» ،وذلك
يومي الثالثاء والأربعاء القادمني حتت
رعاية عميد كلية الآداب الدكتور نايف
بن ثنيان �آل �سعود.
ي�شارك يف امللتقى طالب وطالبات
الدرا�سات العليا ب�أوراق بحثية حمكمة
د .نايف �آل �سعود
من الأق�سام العلمية ومقبولة للن�شر مما
يعزز مهارات الباحثني والباحثات ويرفع دافعيتهم

لل�سعي �إىل التميز العلمي والبحثي.
و�أ�شار عميد كلية الآداب الدكتور
ن��اي��ف ب��ن ثنيان �آل �سعود �إىل «�أن
للبحث العلمي �أه��م��ي��ة ق�صوى على
كافة امل�ستويات ،وجامعة امللك �سعود
ت��ويل ه��ذا اجلانب �أول��وي��ة و�أهمية ملا
للبحوث العلمية يف كافة املجاالت من
دور عظيم يف التطور العلمي ،ومن هذا
املنطلق د�أب��ت كلية الآداب على دعم
البحوث العلمية يف املجال الإن�ساين.
تفا�صيل �ص6

«التحليل اإلحصائي باستخدام
برنامج آموس» ..غدًا

ينظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والريا�ضيات «�أفكر» عند الثانية ع�شرة والن�صف من
ظهر يوم غد االثنني ،حلقة النقا�ش الثالثة وال�ستني بعد
املائة �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز
�أ�سبوعياً بعنوان« :التحليل الإح�صائي با�ستخدام برنامج
�آمو�س  »AMOSمن �إع��داد وتقدمي الدكتورة �سامية
عبدالعاطي� ،أ�ستاذ م�ساعد القيا�س والتقومي والإح�صاء
 ق�سم علم النف�س ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود،وذلك يف كلية الرتبية قاعة رقم «�1أ ،»33ولل�سيدات يف
املدينة اجلامعية للطالبات -كلية الرتبية مبنى رقم «»2
معمل « »72الدور الأول.

زلني بارد

األولى المشتركة تكرم الحاصلين على معدل 5

ح�صال على جائزة امللك في�صل العاملية

د .بيورن ود .بارد
يحاضران ..اليوم

حتت رعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الدكتور �أحمد العامري ،ت�ست�ضيف كلية العلوم،
بالتعاون مع جائزة امللك في�صل العاملية ،اليوم الأحد،
العاملني الربوفي�سور بيورن �أول�سن ،والربوفي�سور �ألني
ب��ارد ،وذلك لإلقاء حما�ضرة يف قاعة حمد اجلا�سر
 26ب.
���ص��رح ب��ذل��ك عميد كلية العلوم ال��دك��ت��ور نا�صر
الداغري .وقد منح الربوفي�سور بيورن رينو �أول�سن
جائزة امللك في�صل يف الطب لعام 2019م مل�ساهماته
الكبرية يف حقل بيولوجيا العظام ،حيث �أجن��ز عدة
اكت�شافات جينية �سارعت يف فهم �أ�سباب العديد من
ا�ضطرابات الهيكل العظمي الوراثية؛ مبا فيها متالزمة
�ضعف العظام.
فيما منح الربوفي�سور �أل��ن جوزيف ب��ارد جائزة
امللك في�صل يف العلوم لعام 2019م لعمله الرائد يف
تطوير طرائق التوهج الكيميائي املولد كهروكيميائياً،
وامل�ستخدمة حالياً يف التحاليل احليوية ،وتطوير امل�سح
املجهري الكهروكيميائي الذي يتيح الك�شف عن اجلزيء
املفرد يف ال�سوائل؛ ما ي�ساعد يف
ال�����ف�����ح�����و������ص�����ات
احليوية الدقيقة،
وا�������س������ت������ه������داف
اجل������زي������ئ������ات يف
ت���ط���ب���ي���ق���ات
العالج.
د .بارد
د .بيورن
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ابتهال األسمري تحصد المركز
الثاني في بطولة «السهام»
كتبت� :سارة ال�سويداء
�شاركت طالبة اجلامعة املوهوبة ابتهال الأ�سمري من كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية يف بطولة اململكة الأوىل لل�سيدات والتي �أقامها
االحتاد ال�سعودي لل�سهام خالل الفرتة من  7 – 5رجب 1440هـ ،يف
ال�صالة املغلقة مبعهد �إعداد القادة يف جممع الأمري في�صل بن فهد
الأوملبي بالريا�ض ،حيث حققت املركز الثاين وامليدالية الف�ضية يف
مناف�سات م�سافة  18مرت �سهام ،وبهذه املنا�سبة تهنئ �إدارة برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني الطالبة ابتهال على ما حققته راجني لها
مزيداً من النجاح.

مت افتتاح مقر الأن�شطة الطالبية

مجموعة فعاليات ولقاءات
أسبوعية بكلية التربية

افتتح عميد كلية الرتبية الدكتور فهد ال�شايع ووكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأكادميية الدكتور �سعيد ال�شمراين مقر الأن�شطة الطالبية بكلية
الرتبية ،وذلك بح�ضور الدكتور �أحمد طومان من كلية العمارة والتخطيط
تقديراً مل�ساهمته يف ت�صميم املقر ،وقد ُك�� ّرم الطالب من�صور الغامن
مل�ساهمته الفاعلة يف تنفيذ ت�صميم املقر ،وكذلك مت تكرمي الطالب رائد
بن عبكة الفائز من كلية العمارة والتخطيط بت�صميم مقر الأن�شطة.
كما �أقام طالب مقرر «�إدارة الوقت واجلودة النوعية» ق�سم الإدارة
الرتبوية وب�إ�شراف الدكتور خالد بن �صالح ال�سبيعي ،وكيل عمادة
الدرا�سات العليا لل�ش�ؤون الفنية ،حما�ضرة بعنوان «اجلودة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ..جتارب وطموحات» وبح�ضور �ضيوفها كل من الدكتور فهد
احلربي مدير عام اجلودة بوزارة التعليم ،والدكتور م�سفر ال�سلويل وكيل
عمادة التطوير واجلودة.
من جانب �آخر �أقامت اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية
«ج�سنت» لقاءها ال��دوري  86بعنوان« :دور مركز اليون�سكو الإقليمي
للجودة والتميز يف التعليم يف دعم العملية التعليمية» وك��ان �ضيف
اللقاء مدير املركز الإقليمي للجودة والتميز يف التعليم العام الدكتور
عبدالرحمن �إبراهيم املدير�س.
و�ضمن لقاءات املجل�س الطالبي بق�سم ال�سيا�سات الرتبوية �أقيم
لقاءان كان الأول حتت عنوان «ق�ضايا التقييم يف �أو�ضاع التعليم الر�سمي
ت�أمالت و�أولويات بحثية» من تقدمي الدكتورة نورة القحطاين ع�ضو هيئة
التدري�س بالق�سم كما كان اللقاء الثاين بعنوان «واقع التعليم الأ�سا�سي
يف دول اخلليج العربي» من تقدمي معايل الدكتور عبدال�سالم اجلويف
م�ست�شار مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي ،وذلك كجزء من ن�شاط
مقرر «التعليم الأ�سا�سي �أ�س�سه وتطبيقاته» حتت �إ�شراف الأ�ستاذة
الدكتورة فوزية البكر.
من جانبها �أقامت وكالة الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
ممثلة بوحدة الدرا�سات العليا حما�ضرة للدكتور ال�سيد �أبو الها�شم
�أ�ستاذ القيا�س النف�سي بق�سم علم النف�س حتت عنوان «خطة البحث
عنا�صرها و�ضوابط الكتابة».
وعن مهارات التدري�س الرقمي �أقام ق�سم املناهج وطرق التدري�س
حما�ضرة بعنوان «مهارات التدري�س الرقمي بني الكفاءة والفعالية» قدمها
الدكتور خالد امللحي .كما �أقيمت دورة تدريبية «البحوث واملل�صقات يف
امل�ؤمترات لطالبات الدرا�سات العليا» بالتطوير واجلودة بكلية الرتبية.
�صرح بذلك الدكتور حممد ال�شهري م�شرف وحدة العالقات العامة
والإعالم بالكلية.

عروض من  3مدارس على
خشبة المسرح
نظم نادي امل�سرح
للطالبات م���ؤخ��راً
فعالية بعنوان «على
خ�����ش��ب��ة امل�������س���رح»
وال��ت��ي تهتم بالفن
امل�سرحي حيث مت
ا�ست�ضافة  3فرق
م�سرحية وه :فرقة
م��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة
الأوىل باملزاحمية،
ومدر�سة املتو�سطة  ،١٦٩ومدر�سة الثانوية .٦١
وتنوعت موا�ضيع امل�سرحيات بني ر�سائل اجتماعية و�إن�سانية وروحية
ت�سعى لالرتقاء ب�أخالق الإن�سان وحثه على التحلي بالف�ضيلة ،وبد�أت
الأم�سية بكلمة من م�شرفة نادي امل�سرح الأ�ستاذة رمي الأحمدي حيث
رحبت باحل�ضور ،ومديرة �إدارة املجال الثقايف ب�إدارة التعليم الأ�ستاذة
جواهر الر�شود ،ومن ثم �أ�شادت باحلركة امل�سرحية وتطورها يف الآونة
الأخرية ودعم عمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة امللك �سعود.
�شملت العرو�ض املقدمة م�سرحية احلجامة والن�صائح الثالث،
م�سرحية ما وراء التحدي ،وم�سرحية بهجة اجلزيرة؛ و�سط تفاعل
و�إ���ش��ادة احل�ضور ،وانتهت الأم�سية بتكرمي كل من �ساهم يف جناح
الفعالية و�إقامتها على وجه متكامل.
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مب�شاركة وزارة ال�صحة ومركز �سالمة املر�ضى وبع�ض �رشكات الت�أمني

مدير الجامعة يرعى ملتقى «اسأل تنقذ حياة»
بمدينة الطالبات

ن��ظ��م��ت امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة
للطالبات امللتقى التثقيفي التوعوي
«ا���س���أل ..تنقذ حياة» حتت رعاية
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
بدران العمر ،وبت�شريف حرم �أمري
منطقة الريا�ض �صاحبة ال�سمو
الأمرية نورة بنت حممد �آل �سعود،
وذلك يوم الأحد  10رجب 1440هـ
امل��واف��ق  17مار�س 2019م وملدة
يومني.
وي�أتي تنظيم هذا امللتقى حتقيقاً
لتطلعات الوطن يف برنامج التحول

الوطني  ،2030والر�ؤية امل�ستقبلية
جلامعة امللك �سعود ،وا�ست�شعارها
ب�أهمية دورها املجتمعي وامل�ساند
لقطاعات الدولة املختلفة ،وحتقيقاً
لر�سالة وزارة ال�صحة وتفعي ً
ال
ملرتكزاتها.
ويعد «ا�س�أل ..تنقذ حياة» ملتقى
تعليمياً وتوعوياً وجمتمعياً وترفيهياً
وتفاعلياً ،وه��و �إح���دى م��ب��ادرات
جامعة امللك �سعود التي تهدف �إىل
امل�ساهمة بتوعية املجتمع بحقوقه
وواجباته للحد من الأخطاء الطبية

وحتويل دور املري�ض �إىل دور مبادر
يف عملية الرعاية ال�صحية.
ومت خ�لال امللتقى �إدخ���ال زوار
امل��ع��ر���ض ب��ت��ج��ارب ف��ري��دة داخ��ل
�أروق��ة م�ست�شفى افرتا�ضي ،ولكن
لي�س لتلقي العالج بل للتعرف على
ك��ام��ل حقوقهم يف ك��ل ق�سم من
�أق�سامه ،و�صاحب امللتقى جل�سات
حوارية يديرها نخبة من املخت�صني
و�أ���ص��ح��اب ال���ق���رار يف قطاعات
ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ص��ة يف جم���االت
خمتلفة ح�سب مو�ضوع اجلل�سة.

كما ���ش��ارك يف امللتقى العديد
من اجلهات منها :وزارة ال�صحة،
املركز ال�سعودي ل�سالمة املر�ضى،
وبع�ض الكليات باجلامعة و�شركات
الت�أمني.
وت�سعى اجلامعة بذلك لتحقيق
ر�ؤي��ة وتطلعات الوطن يف حت�سني
الرعاية ال�صحية بتوعية اجلمهور
بخدمات وزارة ال�صحة وغريها
م��ن القطاعات يف حت�سني ج��ودة
اخلدمات الطبية ب�شقيها الوقائي
والعالجي.

نظمها كر�سي التغري املناخي

أكثر من  35متطوعة تشارك في حملة تشجير بمنتزه الملك سلمان
مبنا�سبة �أ�سبوع البيئة الوطني
الأول نظم كر�سي �أب��ح��اث التغري
امل��ن��اخ��ي وتنمية البيئة وال��غ��ط��اء
النباتي بالتعاون مع عمادة �ش�ؤون
الطالب وجمعية «�آف���اق خ�ضراء»
حملة ت�شجري يف منتزه امللك �سلمان،
حيث مت��ت زراع���ة �أن����واع خمتلفة
م��ن الأ���ش��ج��ار امل��ح��ل��ي��ة ،كال�سدر
والطلح وغ�يره مب�شاركة �أك�ثر من
35متطوعة.
ون��وه��ت امل�شرفة على الكر�سي
الدكتورة �أ�سماء احلقيل �أن احلملة
ت��ه��دف �إىل رف���ع ال��وع��ي ب�أهمية

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��غ��ط��اء النباتي
وزيادة امل�ساحات اخل�ضراء متا�شياً
مع حتقيق ر�ؤية اململكة والتي تويل
اهتماماً ك��ب�يراً بالبيئة ،و�شكرت
ك ً
ال من رئي�س جمل�س ادارة جمعية
«�آفاق خ�ضراء» الدكتور عبدالرحمن
ال�صقري والأ�ستاذة هدى �آل عياف
على تقدمي التعاون لإجن��اح حملة
الت�شجري ،كما �شكرت الإدارة العامة
للحدائق ب���أم��ان��ة منطقة الريا�ض
لت�سهيل الإجراءات وتوفري ال�شتالت
امل�ستخدمة يف احلملة.

جانب من احلملة

بعنوان «�شا�شة التدقيق الداخلي والتقييم»

دورة تدريبية لنظام «إتقان»

يف �إط���ار ال��دع��م امل�ستمر ال��ذي
ت��ق��دم��ه وك���ال���ة ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل��ودة لكليات اجلامعة ،عقدت
الوكالة دورة تدريبية لنظام �إتقان
با�سم «�شا�شة التدقيق الداخلي
والتقييم» بكلية ط��ب الأ���س��ن��ان يف
املدينة اجلامعية للطالبات لتدريب
�أع�ضاء جمل�س املراجعني املعتمدين
بجامعة امللك �سعود.
و�أو������ض�����ح امل�������درب د .حم��م��د
عبدالواحد عثماين �أهمية العمل
على برنامج �إتقان و�ضرورة �إدخال
البيانات على الربنامج ،ومناق�شة

طالب «موارد التراث» في تدريب عملي بعرقة التاريخية

قام طالب التدريب امليداين م�سار
�إدارة موارد الرتاث بتدريب عملي
يف عرقة التاريخية ،ملدة �أ�سبوعني
خالل الفرتة من 1440/6/26هـ
�إىل 1440/7/7هـ ،مت من خالل

التدريب الرفع امل�ساحي وت�سجيل
ا�ستبيانات للموقع لي�صبح �ضمن
مواقع ال�تراث العمراين امل�سجلة
بالهيئة العامة لل�سياحة وال�تراث
ال��وط��ن��ي ،رافقهم خ�لال التدريب

الدكتور �أح��م��د العيدرو�س رئي�س
الق�سم وال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ع��راق��ي
والدكتور فهد احل�سني.

�أع�ضاء جمل�س املراجعني املعتمدين
مباهية املطلوب منهم تعبئته يف
النظام.
كما ناق�ش �آلية حفظ البيانات
يف ال��ن��ظ��ام وا���س��ت��خ��دام��ات SID
التخزين ال�سحابي يف نظام �إتقان.
بعد ذل��ك ق��ام د .عثماين بتقدمي
نبذة تعريفية عن نظام �إتقان و�شرح
�شا�شة التدقيق الداخلي والتقييم
يف النظام .كما قام احل�ضور خالل
ال�����دورة ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي على
النظام.

«قضايا في مناهج
البحث» بالدراسات
االجتماعية ..غدًا
ي��ن��ظ��م ن���ادي ال��درا���س��ات
االجتماعية حما�ضره بعنوان
«ق�ضايا يف مناهج البحث»
ي��ق��دم��ه��ا ال���دك���ت���ور ���س��ع��ود
املناهج
ال�ضحيان� أ�ستاذ
واملقايي�س والإح�صاء بق�سم
ال���درا����س���ات االج��ت��م��اع��ي��ة،
وذل���ك ي��وم غ��د االث��ن�ين 18
رج����ب 1440هـ ال�����س��اع��ة
��� ١٢-١١ص��ب��اح��اً مب���درج
كلية الآداب ،و�سيتم بثها
يف الق�سم الن�سائي يف مبنى
كلية الآداب ال���دور الثالث
قاعة اجتماعات الدرا�سات
االجتماعية.
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ت�ضمن حفل االفتتاح عر�ض ًا مرئي ًا ومعر�ض ًا م�صاحب ًا وجولة تفقدية
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أمير الرياض يفتتح مبنى كلية التمريض

د .العمر :الكلية أسهمت في تدريب العاملين بهذا القطاع وإطالق برامج ومبادرات تطويرية

�أمري الريا�ض و�ضيوف حفل افتتاح املبنى

د .العمر ي�سلم راعي احلفل الدرع التذكاري

إقرار القبول المباشر لطالب وطالبات التمريض بعدد  150طالبًا و 160طالبة
كتب :عبدالرحمن املن�صور
افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن بندر
بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض الثالثاء املا�ضي
 12رج��ب 1440هـ امل��واف��ق  19م��ار���س 2019م ،مبنى
كلية التمري�ض بجامعة امللك �سعود ،بح�ضور معايل
مدير اجلامعة الدكتور ب��دران بن عبدالرحمن العمر،
ووكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل ال�سلمان ،وعميد كلية
التمري�ض الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد ،وعدد من
ال��وك�لاء وال��ع��م��داء ومن�سوبي اجل��ام��ع��ة ،وت�ضمن حفل
ً
ً
ً
ً
م�صاحبا وجولة عامة
ومعر�ضا
مرئيا
عر�ضا
االفتتاح
على الكلية.
تخطيط �سليم
و�أك���د �سموه يف ت�صريح �صحفي� ،أن ه��ذا العطاء
واجلهد الذي ظهر اليوم يف جامعة امللك �سعود نتيجة
تخطيط �سليم �أثمر يف �إحداث مبنى هذه الكلية املتعلقة
�أم��وره��ا بالطب ب�صفة ع��ام��ة ،ع���اداً كلية التمري�ض
الأر�ضية التي ي�ستطيع من خاللها الأطباء واملتخ�ص�صون
�أداء دورهم ب�شكل جيد ،متمنياً التوفيق والنجاح للجميع
يف م�سريتهم العلمية والعملية.
حتقيق التطلعات
و�أو���ض��ح معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران بن
عبدالرحمن العمر� ،أن كلية التمري�ض تُعنى بتخريج
ممر�ضني �أك��ف��اء ق��ادري��ن على �أداء مهامهم يف جميع
املرافق ال�صحية باململكة ،لتكون داعماً للقطاع ال�صحي
وحمققة للتطلعات ب�سد احل��اج��ة والنق�ص يف هذا
التخ�ص�ص من خالل �أبناء هذا الوطن الغايل وبناته.

خمتلف التخ�ص�صات
وق��ال :حتتفل كلية التمري�ض اليوم بتد�شني مبناها
يف ظل كثري من الإجنازات التي �شهدتها خالل �سنوات
م�ضت ،حيث خرجت ممر�ضني وممر�ضات يف خمتلف
التخ�ص�صات �سواء يف التمري�ض الباطني اجلراحي،
�أو يف متري�ض �صحة الأمومة والطفولة� ،أو يف متري�ض
�صحة املجتمع وال�صحة النف�سية والعقلية� ،أو يف ق�سم
الإدارة وتعليم التمري�ض ،وهي �أق�سام تعليمية �أكادميية
متنح ط�لاب وط��ال��ب��ات مرحلة البكالوريو�س درج��ة
�أخ�صائي متري�ض عام ،ف�ضلاً عن منحها درجات علمية
متخ�ص�صة على م�ستوى الدرا�سات العليا ب�أيدي كوادر
تدري�سية ذوي خ�برات علمية يف هذا املجال ،بهدف
�إعداد كوادر وطنية متري�ضية ذوي كفاءة عالية يف رعاية
املر�ضى م�ؤهلة علمياً ملمار�سة املهنة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية واخلدمات املجتمعية املتعددة.
قبول مبا�شر
و�أو�ضح معاليه� ،أن الكلية �أ�سهمت وت�سهم يف تدريب
العاملني يف ه��ذا القطاع ،ف�ضلاً عن ع��دد كبري من
الربامج واملبادرات التي طورت اجلانب التمري�ضي،
وق���د مت �إق����رار ال��ق��ب��ول امل��ب��ا���ش��ر ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات
التمري�ض بعدد  150طال ًبا و 160طالبة ،وي�شكل هذا
العدد قفزة نوعية ت�سد الفجوة احلا�صلة يف �إع��داد
خريجي التمري�ض و�إلتحاقهم ب�سوق العمل ،مبا يحقق
ر�ؤي��ة اململكة 2030م وتطلعاتها يف توطني تخ�ص�ص
التمري�ض يف امل�ست�شفيات على م�ستوى اململكة كافة،
كما متنح الكلية �ضمن برامج الدرا�سات العليا درجة
الدكتوراه يف فل�سفة التمري�ض ،ويعد برنامج الدكتوراه

دار النشر تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب

ح�ضور الفت لركن دار اجلامعة للن�شر
�شاركت دار جامعة امللك �سعود
للن�شر مبعر�ض الريا�ض ال��دويل
للكتاب الذي نظمته وزارة الثقافة
والإع���ل���ام حت���ت رع���اي���ة خ���ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيـز �آل �سعود «يحفظه
اهلل» يف دورته لعام 2019م ،مبركز
معار�ض الريا�ض ال���دويل خالل
الفرتة من  16-6رجب 1440هــ
املوافق 2019/3/23-13م.
وبهذه املنا�سبة التقت ر�سالة

اجلامعة باملدير التنفيذي للدار
الدكتور مفلح ال�شغيرثي ،الذي
�أو���ض��ح حر�ص دار جامعة امللك
���س��ع��ود ل��ل��ن�����ش��ر ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة
ال�سنوية مبعر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب؛ باعتباره �أحد �أهم معار�ض
الكتب الدولية يف املنطقة العربية،
حيث �شاركت يف هذه الدورة �أكرث
من « »١٦٠٠دار ن�شر من خمتلف
�أنحاء العامل.
وذك���ر امل��دي��ر التنفيذي للدار

�أن الدار �شاركت يف هذه الدورة
ب�أكرث من « »350عنواناً من الكتب
ال��ت��ي ���ص��درت ع��ن ال����دار ،وه��ي
تغطي خمتلف املجاالت العلمية،
والأدب����ي����ة ،والإن�����س��ان��ي��ة ،وه��ي
الأحدث ومتثل ما يقارب  ٪٢٠من
�إ�صداراتها بالإ�ضافة �إىل عدد من
املجالت العلمية التي ت�صدر عن
اجلامعة والتي تزيد عن  ١٣جملة
علمية.
وختم املدير التنفيذي ت�صريحه
بالإ�شارة لإمكانية اط�لاع جميع
املهتمني مبجال الن�شر على دليل
�إ����ص���دارات ال����دار ع�بر موقعها
الإل��ك�تروين Ksupress.ksu.
 edu.saوت�سعد ال��دار بخدمتهم
م��ب��ا���ش��رة� ،أو ع�ب�ر ت��و���ص��ي��ل ما
يحتاجونه من �إ�صدارتها بالربيد.
جدير بالذكر �أن الدار قامت يف
هذه الدورة بتقدمي خدمات البيع
الإل��ك�تروين ملنتجاتها م��ن خالل
ال�شراكة القائمة بينها وبني �شركة
التعليم والتدريب الإلكرتوين عرب
من�صة «�سيما ن��ور» الإلكرتونية
التابعة لل�شركة.

الأول والوحيد يف اململكة.
كفاءة عالية
من جانبها نوهت عميدة كلية التمري�ض الدكتورة
مي الرا�شد �إىل �أن ت�شريف �سمو �أمري منطقة الريا�ض
يعد فخ ًرا ملن�سوبي الكلية وت�أكيدًا على اهتمام الدولة
 رعاها اهلل  -يف كل ما من �ش�أنه تطوير اخلدماتالعلمية والطبية البحثية ،م�شرية �إىل �أن الكلية تهدف
لإع��داد ك��وادر وطنية متري�ضية ذات كفاءة عالية يف
رعاية املر�ضى م�ؤهل ًة علم ًيا ملمار�سة املهنة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية واخلدمات املجتمعية املتعددة ،و�إعداد برامج
تطوير مهارات التعامل مع امل�شكالت ال�صحية والتي
متكن الطلبة من �إدراك وحتليل وتف�سري حاالت املر�ضى،
وتنمية قدرة احلكم على احلاالت ال�سريرية من خالل
اال�ستق�صاء العلمي والتفكري النقدي والتحليل املنطقي

املبني على الرباهني ،وتطوير مهارات التعلم امل�ستمر
ال�شخ�صي واملهني من خالل م�سايرة التقدم.
عهد اخلري والنماء
ويف ختام ت�صريحها �أكدت الدكتورة الرا�شد �أن ما
متر به اململكة يف عهد اخلري والنماء؛ يعك�س حر�ص
واهتمام حكومة خادم احلرمني ال�شريفني على حتقيق
نه�ضة �شاملة يف كافة القطاعات ومنها قطاعا التعليم
وال�صحة ،من خالل م�شاريع تنموية تعود بالنفع على
�أبناء وبنات وطننا الغايل ،مثمن ًة حر�ص معايل مدير
اجلامعة ومتابعته لكافة مراحل هذا امل�شروع ،معرب ًة
عن �شكرها وتقديرها ملن�سوبي الكلية على جهودهم
املخل�صة التي �أ�سهمت يف حتقيق مرحلة جديدة يف
املجال التعليمي ،والبحثي ،والتدريب ال�صحي يف هذا
التخ�ص�ص على خمتلف امل�ستويات العلمية والأكادميية.
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قرادي أستاذ مشارك
قرر املجل�س العلمي ترقية د .مفرح �ضامي
ق��رادي� ،أ�ستاذ علم املعلومات املكانية بكلية
الآداب  -ق�سم اجلغرافيا �إىل �أ�ستاذ م�شارك
بالق�سم.

«فخر التطوع» يستعرض مبادراته

كتبت� :إيالف العثمان
نظم فريق فخر التطوع عر�ضاً لبع�ض مبادرته ببهو املدينة اجلامعية
للطالبات ،حيث عر�ض فريق اللغات والرتجمة تعريفاً بتاريخ الرتجمة
والأخطاء ال�شائعة فيها بقيادة الطالبة ريناد العمريني ،و�أق��ام الفريق
عر�ضاً م�صغراً لعلماء التعريب �سابقاً� .أما فريق البيئة الذي حر�ص على
توجيه ر�سالته للأطفال من خالل توعيتهم ب�أهمية البيئة واملحافظة عليها
من خالل عدة �أوجه� ،أبرزها التدوير بقيادة الطالبة املها القحطاين.
وقدم الفريق ال�صحي بقيادة الطالبة �شذى الزهراين تعريفاً برباجمه
و�أن�شطته التوعوية وم�شاركاته يف تنظيم وامل�شاركة بامل�ؤمترات وامللتقيات
ال�صحية ،و�أكدت الزهراين �أن هدف الفريق حالياً التوعية بالأمرا�ض
ال�صامتة من خالل الك�شف عن ال�ضغط وال�سكري والوزن.

الريس :هدفنا اكتشاف المواهب
وإطالقها للجهات الخارجية

كتبت� :إيالف العثمان
نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني معر�ض «اليوم اخلليجي
للموهبة والإبداع» �أمام املكتبة املركزية يف بهو املدينة اجلامعية للطالبات،
وذك���رت الأ���س��ت��اذة مو�ضي الر ّي�س م�س�ؤولة ب��رام��ج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني� ،أن املعر�ض يهدف الكت�شاف و�ضم املواهب و�إطالقها للجهات
اخلارجية ،م�شري ًة �إىل �أن املواهب املتقدمة على الربنامج تخ�ضع للجنة
ومن ثم يتم ت�صفيتها .و�أ�شارت الطالبة عائ�شة الر ّي�س ،موهوبة يف الكتابة
الأدبية� ،أنها وجدت من خالل املعر�ض قراء �شغوفني بالكتابات الأدبية
والق�ص�صية .و�أ�ضافت الطالبة جلني البليهي ،منتجة �أفكاراً �إبداعية� ،أنها
قدمت �أفكاراً لوزارة التعليم حول تطوير املناهج التعليمية ،كفكرة الباركود
و�إلغاء كتاب التمارين ،وذكرت �أن لديها العديد من الأفكار املطروحة لدى
وزارة التعليم.
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حا�رض مبركز التميز

«البحث العلمي» تكرم البروفيسور جويل رودريجز
ا�ست�ضاف م��رك��ز التميز لأم��ن
املعلومات الربوفي�سور املتميز جويل
رودري��ج��ز يف زيارته جلامعة امللك
�سعود يف الفرتة  23 - 20جمادى
الآخرة 1440هـ املوافق 28 - 25
فرباير  2019م ،وقدم الربوفي�سور
ج���وي���ل ك��ل��م��ة ب��ع��ن��وان «حت���دي���ات
و�آف��اق انرتنت الأ�شياء» ،يف ور�شة
العمل التي نظمها املركز بعنوان
«حت���دي���ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف
الأمن ال�سيرباين يف اململكة» والتي
رع��اه��ا برنامج ال�شراكة العلمية
الدولية التابع لعمادة البحث العلمي
باجلامعة ،والتقى الربوفي�سور جويل
بطالب الدرا�سات العليا والباحثني
ملناق�شة ت�����س��ا�ؤالت��ه��م ،و�إر���ش��اده��م
لتحقيق �أه��داف��ه��م ومقا�صدهم
بطريقة ممتازة.
ك��م��ا �أل��ق��ى ال�بروف��ي�����س��ور جويل

حما�ضرة متميزة ي��وم  28فرباير
2019م ح���ول م��و���ض��وع «�إن�ترن��ت
الأ�شياء وتقنيات الهاتف املحمول
يف ال�صحة الإلكرتونية» التي ُقدمت
يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات.
ع��ر���ض��ت امل��ح��ا���ض��رت��ان �أح���دث
ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ت��ح��دي��ات البحثية
واحللول املمكنة؛ ويف نف�س اليوم،
قام كل من الربوفي�سور جويل ،ود.
ج�لال املهتدي م��دي��ر امل��رك��ز ،ود.
كا�شف �سليم ،بزيارة عميد البحث
العلمي الدكتور خالد احلميزي.
وقد عرب الربوفي�سور جويل يف
االجتماع عن �شكره وتقديره لربنامج
ال�شراكة العلمية ال��دول��ي��ة التابع
لعمادة البحث العلمي باجلامعة؛
ك��م��ا ن��وق�����ش يف االج��ت��م��اع ع��وام��ل
و�إمكانيات تعزيز التعاون امل�شرتك
وا���س��ت��م��راره وف � ًق��ا ل��ر�ؤي��ة اململكة

تكرمي د.جويل رودريجز
 ،2030ويف اخل��ت��ام م��ن��ح عميد
البحث العلمي جائزة للربوفي�سور

جويل تقدي ًرا لإ�سهاماته العلمية.

د .النذير يحاضر حول «النسق في البحث العلمي»
بمدينة الطالبات

كتبت :العنود الغريبي
نظم ق�سم املناهج وطرق التدري�س
يف كلية الرتبية يف املدينة اجلامعية
للطالبات حما�ضرة بعنوان «الن�سق
يف البحث العلمي» و�ألقى املحا�ضرة
د .حممد ال��ن��ذي��ر املتخ�ص�ص يف
مناهج وتعليم الريا�ضيات.
وبد�أ د .النذير املحا�ضرة ب�شرح
مفهوم الن�سق لغو ًيا وعلم ًيا ،ومعنى
ال��ن�����س��ق يف ال��ل��غ��ة وه���و التنا�سق
واالنتظام ،بينما من الناحية العلمية

فيعني النموذج والهيكل الذي ميكن
مراقبته ونقده.
وانتقل بعد ذلك �إىل تناول الن�سق
يف �إطار البحث و�أ�شار �إىل �ضرورة
�إحداث تنا�سق بني �أجزاء وحمتويات
البحث ،وذك��ر �ضرورة ال�سري على
من��ط واح���د ،ف��اخ��ت�لاف �شخ�صية
الباحث يف بحوثه املتعددة قد يدل
�أحيا ًنا على انتحال ال�شخ�صية.
وط��رح د .النذير �أمثلة لفقدان
الن�سق الكلي يف بع�ض الدرا�سات
املحكمة التي اطلع عليها خالل

�سنوات خربته ،وذكر �أن �سبب فقدان
الن�سق الكلي يعود �أحيا ًنا �إىل عدم
مراجعة الباحث لبع�ض البيانات
يف بحثه كبيانات عينة البحث،
وق��د ي��ك��ون ال�سبب �أي��� ً��ض��ا ع��ائ�دًا
لكرثة االقرتاحات والتعديالت على
البحث �سواء من طرف الباحث �أو
غريه ممن يوجهونه وي�شرفون على
عمله ،و�أ���ش��ار �إىل �أن ه��ذا يحدث
يف كثري من الأحيان لدى الباحثني
املبتدئني.
كما تطرق د .النذير �إىل حماور

�أخرى كالت�شابه بني كتابة الدرا�سات
العلمية وكتابة ال�سيناريو ،وذك��ر
�أهمية اتباع بع�ض نواحي ن�سق كتابة
ال�سيناريو �أثناء كتابة الدرا�سات كما
�أ���ش��ار ل�ضرورة التعبري عن املعنى
املراد ب�أقل قدر من الكلمات.اجلدير
بالذكر �أن املحا�ضرة مت طرحها
لكافة الأ�شخا�ص من داخل اجلامعة
ومن خارجها وذلك عرب �إتاحة رابط
�إلكرتوين ينقل ب ًثا ح ًيا للمحا�ضرة
ومت طرح الرابط يف ح�ساب تويرت
الدكتور حممد النذير.

بمشاركة «الداخلية» و«العمل» و«الغذاء والدواء» و«السياحة»

«معرض المملكة والتحول اإللكتروني»
بمدينة الطالبات

جناح وزارة الداخلية يف املعر�ض
كتبت :الرين املطريي
انطلق يف بهو املدينة اجلامعية
للطالبات «معر�ض اململكة والتحول
الإل��ك�تروين» حتت �إ���ش��راف نادي
ال��ق��ان��ون ،وذل���ك ي��وم الأح���د 26
جمادى الآخ��رة 1440هـ املوافق
 3م��ار���س 2019م وام��ت��د لنهاية
الأ�سبوع.
وي����أت���ي تنظيم ه���ذا امل��ع��ر���ض
ا�ستجابة ل��رغ��ب��ة ق��ي��ادة املدينة
اجلامعية يف التجاوب الفاعل مع
احلراك الكبري الذي ت�شهده البالد
يف حتقيق الر�ؤية ،و�شارك به كل
من وزارة الداخلية ممثلة بوكالة
الأح�����وال امل��دن��ي��ة ،وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ،هيئة الغذاء
وال��دواء ،وهيئة ال�سياحة والرتاث
الوطني.
وي��ه��دف ه��ذا املعر�ض لتدعيم
ق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل ب�ين الأج��ه��زة
احلكومية من جهة وبني املواطن
والقطاع اخلا�ص من جهة �أخرى،
وتي�سري �سبل التفاعل بو�سائل

ذكية ،واال�ستماع �إىل �آراء اجلميع
وت�شجيع الأج��ه��زة احلكومية على
تلبية احتياجات كل مواطن ،وتعزيز
ج����ودة اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها،
و�إم��ك��ان��ي��ة التفاعل وامل��ب��ادرة عرب
امل�شاركة بالآراء واملقرتحات ،للعمل
على حتقيق التطلعات والآمال.
وك��ال��ة الأح����وال امل��دن��ي��ة ب���وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ا�ستعر�ضت م��ن خالل
م�شاركتها يف املعر�ض نظام «�أب�شر»
واخلدمات التي يقدمها والإجابة
على �أي ا�ستف�سار عن نظام «�أب�شر»
كبطاقة الأحوال ورخ�ص العامالت.
كما ا�ستعر�ضت الهيئة العامة
ل��ل��غ��ذاء وال����دواء جميع العلميات
واخلدمات التي تقدمها للمواطنني
واجل��م��ه��ور ،و�شملت نظم «ر�صد»
وهو نظام لتتبع الأدوي��ة من حلظة
دخ��ول��ه��ا م��ن املنفذ �أو م��ن حلظة
ت�صنيعها �إىل و�صولها للم�ستهلك،
ونظام حا�ضنة «وها كثون» ال�صحة
الرقمية ويهدف ه��ذا النظام �إىل
ا�ستقطاب �أ�صحاب الأفكار املبدعة

والعقول النرية على م�ستوى اململكة
لإجناز م�شاريع يبتكرها لنظام «وها
كثون» بال�شراكة مع �شركة «�أو�شن
�إك�س» ،ونظام �سارة «�شات بوت»،
وه��و تطبيق عن طريق اجل��وال يف
ح��ال �أي ا�ستف�سار عن ال��غ��ذاء �أو
الدواء �أو �أدوات التجميل �أو الأجهزة
الطبية.
ك��م��ا ���ش��ارك��ت ه��ي��ئ��ة ال�سياحة
وال����ت����راث ال���وط���ن���ي ب��امل��ع��ر���ض
و�أو�ضحت �أن �سيا�سة الهيئة منذ
بدايتها رقمية ولي�س بجديد عليها
فوجودهم باملعر�ض ك��ان لتو�ضيح
م��دى ا�ستخدامهم وا�ستعدادهم
للتحول ال��رق��م��ي ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
الأن��ظ��م��ة ال��رق��م��ي��ة امل���وج���ودة يف
ال��ه��ي��ئ��ة وال��ت��ع��ام�لات واخل��دم��ات
التي يقدمونها والأنظمة ك�أنظمة
���س�ير ال��ع��م��ل و�أن��ظ��م��ة امل��واف��ق��ات
و�إدارة املوظفني وال��ت��ع��ام�لات مع
اجلهات اخلارجية كال�صادر والوارد
وامل���واف���ق���ات و�أخ�����ذ ال�تراخ��ي�����ص
ال�سياحية والفنادق.
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«فرصة عمل» للطالبات
نظم مركز التوجيه والإر���ش��اد ممثال بوحدة الربامج التوعوية،
ور�شة تدريبية بعنوان «فر�صة عمل» بهدف �إعداد الطالبات وتهيئتهن
لالنخراط يف �سوق العمل بعد التخرج.
وقد تطرقت املدربة غ��ادة الغامدي �إىل تعريف الطالبات ب�أهم
املهارات التي يبحث عنها �أ�صحاب العمل ،و�أو�ضحت �أبرز و�أهم 10
وظائف رائ��دة للم�ستقبل وكيفية احل�صول عليها ،وتخللت الور�شة
جمموعة من التدريبات التي من دوره��ا �إك�ساب الطالبات مهارات
ت�ساعدهن على التكيف مع بيئة العمل.

«اكتشف موهبتك» باألولى المشتركة

جانب من الفعالية
افتتح عميد ال�سنة الأوىل امل�شرتكة معر�ض ن��ادي الثقافة
والفنون بعمادة ال�سنة الأوىل واملقام يف بهو العمادة بعنوان
«اكت�شف موهبتك» وهدفت الفعالية �إىل اكت�شاف مواهب الطالب
من خ�لال جتربة �أن��واع الفنون املختلفة والتي مت تقدميها يف
املعر�ض وهي :الر�سم بالقلم الر�صا�ص ،والر�سم ب�ألوان الإكريليك،
والر�سم ب�ألوان اجلوا�ش ،والر�سم ب�ألوان الزجاج ،والر�سم الرقمي،
وفن الأعمال اليدوية ،والفن الأوريغامي ،وفن اخلط العربي،
والتمثيل امل�سرحي ،وكتابه ال�سيناريو ،والإلقاء.
وقام الطالب بالتعريف بهذه الفنون ،وتدريب الطالب عليها،
و�إت��اح��ة الفر�صة جلميع ط�لاب العمادة بتجربة ه��ذه الفنون
والتعرف عليها عن قرب ،واكت�شاف مزاياها و�أنواعها ،وقد زار
املعر�ض جمموعة من من�سوبي العمادة وطالبها.

«مفاهيم سردية» في وحدة أبحاث
السرديات

تكرمي امل�شاركني يف الندوة
نفذت وحدة �أبحاث ال�سرديات ندوتها «مفاهيم �سردية» بال�شراكة
مع الندوة العلمية بق�سم اللغة العربية و�آداب��ه��ا ،وهي من الندوات
اجلاذبة لأعداد كبرية من طالب الدرا�سات العليا.
حا�ضر يف الندوة الدكتورة ب�سمة عرو�س ،الأ�ستاذ بق�سم اللغة العربية،
والدكتور �أحمد املن�صور الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم اللغة الإجنليزية
بكلية اللغات والرتجمة ،و�أداره��ا الدكتور �صالح عيظة ،والأ�ستاذة
�أريج ال�سويلم .تناول الدكتور املن�صور يف ورقته م�صطلح الراوي يف
وف�صل
ال�سرديات اخلطابية ،فتحدث عن مفهومه ووظائفه ال�سردية،
ّ
القول يف العالقة بني الراوي وامل�ؤلف ،وطبق تنظريه على رواية «طوق
احلمام» لرجاء عامل .وتناولت الدكتورة ب�سمة عرو�س م�صطلح «التوتر
ال�سردي» فعرفت امل�صطلح وحددت �أنواعه يف نوعني ،هما :التوتر
ال�سردي القائم على ت�سل�سل زمني تقليدي ،والتوتر يف هذا النوع ي�أخذ
�شكل التكهن والتخمني ،والثاين توتر �سردي قائم على �سرد �أحداث
غام�ضة يف املا�ضي �أو احلا�ضر ،وهو يحدث داخل التفاعل الذهني.

كرسي «الكهروكيميائية» يحصد جوائز
متقدمة في مؤتمر «حائل»

�أث��م��رت جهود الباحثني والقائمني على كر�سي �أب��ح��اث العلوم
الكهروكيمائية باحل�صول على عدة مراكز يف امل�ؤمتر الدويل للطاقة
املتجددة الذي عقد مبدينة حائل يف الفرتة  7-5مار�س 2019م.
و�أو�ضح امل�شرف على الكر�سي الربوفي�سور عبداهلل املعيوف� ،أن
الأبحاث العلمية املتطورة التي ي�شرف عليها الكر�سي ح�صدت العديد
من اجلوائز منها :جائزة �أف�ضل عر�ض لطالب الدكتوراه ماجد �شداد،
مل�شاركته ببحث عن الآثار التعاونية لهياكل  AgNi-OH-Piالنانوية
على  Zr: BiVO 4 photoanodeلتح�سني اال�ستقرار و�أداء تق�سيم
املاء الكهرو�ضوئي.
وك��ذل��ك ج��ائ��زة �أف�ضل مل�صق علمي لطالب ال��دك��ت��وراه م�بروك
عامر مل�شاركته ببحث عن �أك�سيد التنج�سنت امل�سامي املحور بوا�سطة
النقاط الكمية الكربونية املطعمة بالنيرتوجني لتح�سني تق�سيم املاء
كهرو�ضوئ ًيا.
�إ�ضافة لفوز طالبة الدكتوراه �سب�أ الأدمي��ي ب�أف�ضل مل�صق علمي
مل�شاركتها ببحث يخت�ص بدرا�سة حفازات كهربية للنيكل ذات بنية
نانونية لأك�سدة اليوريا و�إنتاج الهيدروجني .اجلدير بالذكر ،هذه
امل�شاركات نتيجة ما حققه الكر�سي من �إجنازات �سابقة يف الن�شر يف
جمالت عاملية ذات ت�صنيفات عالية.

أخبار

نظمها مركز التميز برعاية برنامج ال�رشاكة العلمية الدولية
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«التحديات الكبرى للبحث والتطوير في األمن
السيبراني» في ورشة عمل
نظم مركز التميز لأمن املعلومات ور�شة عمل
بعنوان «التحديات الكربى للبحث والتطوير يف
الأم��ن ال�سيرباين يف اململكة» برعاية برنامج
ال�شراكة العلمية الدولية التابع لعمادة البحث
العلمي باجلامعة.
وهدفت الور�شة جلمع الباحثني واملمار�سني يف
املجال لعر�ض التحديات الكربى للبحث والتطوير
يف الأم��ن ال�سيرباين يف اململكة ،ومناق�شتها؛
و�إلقاء ال�ضوء على �أحدث ما ورد من بحوث يف
جم��االت �أ�سا�سية مثل احلو�سبة ال�سحابية �أو
ال�ضبابية ،و�إنرتنت الأ�شياء ،والبيانات ال�ضخمة،
والذكاء اال�صطناعي.
ال��دك��ت��ور ج�لال املهتدي م��دي��ر امل��رك��ز رحب
ً
عر�ضا
يف اجلل�سة االفتتاحية باحل�ضور ،وقدم
خمت�صراً لر�سالة املركز ،وطموحه ،وخدماته،
و�إنتاجيته وخم��رج��ات��ه ،ورح��ب راع��ي الور�شة
و�ضيف ال�شرف الدكتور �أحمد العامري؛ وكيل
اجلامعة ل��ل��درا���س��ات العليا والبحث العلمي،
باحل�ضور و�أثنى على منظمي الفعالية ،و�شدد
على قيمة مثل هذه الفعاليات العلمية ودورها يف
حتقيق الت�آزر  ،والتبادل املعريف لتح�سني �أو�ضاع
جمتمعنا.
تبع اجلل�سة االفتتاحية احتفال املركز مبرور
ع�شر �أعوام على �إن�شائه؛ منذ عام  2009حتى
ع��ام  ،2019ك��رم فيه الدكتور �أحمد العامري
كل من مديري املركز ال�سابقني ونوابهم ،و�ألقى
عدد من املتحدثني املرموقني ال�سعوديني منهم
وغري ال�سعوديني عددًا من الكلمات دارت حول
مو�ضوعات الأمن ال�سيرباين ال�شيقة.
يف اجلل�سة الأوىل التي تر�أ�سها د .ف��اروق
�أ�سلم خان «مركز التميز لأمن املعلومات؛ جامعة
امللك �سعود» ،كانت البداية بالكلمة االفتتاحية
بعنوان «حتديات و�آفاق �إنرتنت الأ�شياء»؛ و�ألقاها
الربوفي�سور جويل رودري��ج��ز؛ الأ�ستاذ باملعهد

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي يكرم �أحد امل�شاركني
الوطني لالت�صاالت بالربازيل؛ والذي يعمل �أ�ستا ًذ
زائراً بجامعة امللك �سعود.
تال ذل��ك املتحدثون الثالثة ال��ب��ارزون وهم:
د .جيم�س �شايرز «جامعة هارفارد» ،د .فاطمة
الري�س «جامعة الأم�ي�رة ن���ورة» ،د .ع��ادل علي
�أحمد «جامعة امللك عبدالعزيز» ،والذين قدموا
�سل�سلة من الكلمات عن املجاالت املتنوعة للأمن
ال�سيرباين ،وعر�ضوا نتائج وخمرجات �أبحاثهم
التي تدور حول الأبحاث والتطورات يف التحديات
الكربى للأمن ال�سيرباين.
تبع �أعمال الور�شة حلقة نقا�ش ناق�ش فيها
علماء بارزون من الأو�ساط الأكادميية ومن قطاع
ال�صناعة الأب��ح��اث وال��ت��ط��ورات يف التحديات
الكربى للأمن ال�سيرباين بق�صد �إيجاد حلول
لت�أمني الف�ضاء ال�سيرباين للمملكة.
�أدار حلقة النقا�ش د .كا�شف �سليم «مركز
التميز لأمن املعلومات؛ جامعة امللك �سعود» وتك َّون

�أع�ضاء فريق املناق�شة من الربوفي�سور جويل
رودريجز «املعهد الوطني لالت�صاالت؛ الربازيل»،
والربوفي�سور حممد خ��رام خان «مركز التميز
لأم��ن املعلومات؛ جامعة امللك �سعود» ،د .ل�ؤي
العمري «�شركة احللول املتميزة خلدمات الأمن
ال�سيرباين؛ ال�سعودية» ،د .ما كيانغ «ق�سم نظم
املعلومات الإداري��ة بكلية �إدارة الأعمال؛ جامعة
امللك �سعود»؛ والذين ا�ستنار احل�ضور ب�أفكارهم،
وخرباتهم و�آرائهم امل�ستفادة من جانبي الأو�ساط
الأكادميية وقطاع ال�صناعة.
ور�أ���س اجلل�سة الثانية د .عبدالوحيد �أحمد
ديرهاب «مركز التميز لأمن املعلومات؛ جامعة
امللك �سعود» بعد ا�سرتاحة ال�صالة؛ �ألقت فيها
كل من د .نوف اجلفان «جامعة امللك �سعود»،
د .فاطمة العقيل «جامعة امللك �سعود» كلمتني
�إ�ضافيتني ،واختتم د .كا�شف �سليم احلدث بتالوة
تو�صيات الور�شة.

�أجراها مركز التوجيه والإر�شاد و�شاركت بها  213طالبة

«المشكالت المترتبة على التنمر» في دراسة
استطالعية
�أجرت وحدة الدرا�سات اال�ستطالعية يف مركز التوجيه والإر�شاد
والإ�شراف الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات درا�سة
ا�ستطالعية بحثية عن «امل�شكالت املرتتبة عن �سلوك التنمر لدى
طالبات جامعة امللك �سعود باملدينة اجلامعية» وتعترب هذه الدرا�سة
هي الأوىل يف �سل�سلة الإ�صدارات التي تعتزم وحدة الدرا�سات
اال�ستطالعية القيام بها ،وذل��ك تبعاً لأح��د الأه��داف الرئي�سية
للوحدة ،و�شارك يف ه��ذه الدرا�سة  213طالبة ،وكانت العينة
ع�شوائية ومت تنفيذ الدرا�سة خالل العام الدرا�سي 1440هـ.
من خالل النتائج �أو�صت الدرا�سة بت�شجيع التعليم التعاوين
بني الطالبات ،وت�شجيع الطالبات املتعر�ضات للتنمر للم�شاركة
يف الأن�شطة الال�صفية ،والت�أكيد على �أهمية برامج غر�س القيم
الإيجابية بني الطالبات� ،إ�ضافة لعمل اجتماعات منتظمة ت�ضم
الأخ�صائيات يف الكليات ملناق�شة امل�شاكل املرتبطة بالتنمر ،وتدريب
وتعليم الطالبات امل��ه��ارات ال�لازم��ة للتدخل وتقدمي امل�ساعدة
للمتنمر عليها.
كما �أو�صت الدرا�سة بتفعيل دور الإ�شراف الطالبي من خالل
زي��ادة الرقابة والإ�شراف على الأماكن التي غالباً ما يكرث فيها
التنمر ،وعمل جل�سات حوارية من قبل الأخ�صائيات االجتماعيات
والنف�سيات للطالبات عن �سلوك التنمر والآثار املرتتبة عليه وكيفية
التعامل معها ،و�إع��داد دليل مرجعي متكامل للتعامل مع م�شكلة
التنمر يتم تطبيقها بعد التحقق من فعاليتها ،وكذلك توعية �أع�ضاء
هيئة التدري�س ب�أهمية ت�شجيع الطالبات بالإبالغ عن حاالت التنمر
التي يتعر�ضن لها لأخ�صائية الكلية التخاذ الالزم ،وتفعيل الأدوار
املهنية للأخ�صائيات يف التعامل مع �سلوك التنمر لدى الطالبات.
�صرحت بذلك رئي�سة وحدة الدرا�سات اال�ستطالعية مبركز
التوجيه والإر�شاد الأ�ستاذة نورة احلمد.

636

أخبار
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برعاية عميد الكلية وحتت �شعار «البحث العلمي م�ستقبل وطن»

ملتقى اآلداب العلمي الثاني ينطلق الثالثاء
تنظم وكالة الدرا�سات العليا والبحث العلمي
يف كلية الآداب ملتقى الآداب العلمي الثاين حتت
�شعار «البحث العلمي م�ستقبل وط��ن» ،وذلك
يومي الثالثاء والأربعاء  ٢٠-١٩رجب ١٤٤٠هـ
املوافق  ٢٧-٢٦مار�س ٢٠١٩م ،حتت رعاية عميد
كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود.
ي�شارك يف امللتقى طالب وطالبات الدرا�سات
العليا ب�أوراق بحثية حمكمة من الأق�سام العلمية
ومقبولة للن�شر مم��ا ي��ع��زز م��ه��ارات الباحثني
والباحثات ويرفع دافعيتهم لل�سعي �إىل التميز
العلمي والبحثي.
وي�أتي ذلك متا�ش ًيا مع �أهداف ر�ؤية  ٢٠٣٠التي
ت�شجع على العناية بالبحوث العلمية واالرتقاء بها
لتتفاعل مع املتغريات واملتطلبات وال�ضرورات
والفر�ص املتاحة لبناء م�ستقبل معريف قادر على
حتقيق �أهداف الر�ؤية.
و�أ�شار عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان
�آل �سعود �إىل «�أن للبحث العلمي �أهمية ق�صوى
على كافة امل�ستويات ،وجامعة امللك �سعود تويل
هذا اجلانب �أولوية و�أهمية ملا للبحوث العلمية
يف ك��اف��ة امل��ج��االت م��ن دور عظيم يف التطور
العلمي ،ومن هذا املنطلق د�أبت كلية الآداب على
دعم البحوث العلمية يف املجال الإن�ساين �سواء
بحوث �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو طالب الدرا�سات
العليا» .و�أ�ضاف« :للعام الثاين على التوايل تنظم
وكالة الدرا�سات العليا والبحث العلمي م�شكورة،
امللتقى العلمي الثاين لطالب وطالبات الدرا�سات العليا
يف كلية الآداب ،والذي يهدف �إىل تعزيز �أهمية البحث

العلمي لدى طالب وطالبات الدرا�سات العليا وتطوير
مفاهيم الن�شر يف املجالت العلمية».
وقدم �سموه �شكره �إىل جميع القائمني على �أعمال

هذا امللتقى ،ويف مقدمتهم وكيل الكلية للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور فار�س الذكري ،وجميع الزمالء
والزميالت .كما متنى لهم التوفيق يف كافة جهودهم

التي تظهر نتائجها يانعة ثمارها.
من جانبه �أك��د الدكتور فار�س الذكري وكيل
كلية الآداب للدرا�سات العليا والبحث العلمي� ،أن
ما حققه ملتقى الآداب الأول يف العام املا�ضي
من نتائج �إيجابية متثلت يف تقدمي بحوث ر�صينة
وق ِّيمة وم�شاركات فعالة ون�شيطة من طالب
ال��درا���س��ات العليا يف كلية الآداب من خمتلف
التخ�ص�صات ولالنطباعات والإ�شادات اجليدة
التي �أبداها الكثريون من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة عن ذلك امللتقى؛ فقد حر�صت وكالة
الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي على عقد
امللتقى يف ن�سخته الثانية حتت �شعار «البحث
العلمي م�ستقبل وطن» ،لأن هذا امللتقى هو من
امل��ب��ادرات التي ت�سعى م��ن خاللها الكلية �إىل
حتقيق �أهداف اجلامعة يف مواكبة ر�ؤية اململكة
.2030
وق���ال :ف��ور الإع�ل�ان ع��ن ه��ذا امللتقى تقدم
الكثري من الطالب للم�شاركة فيه �إم��ا ببحوث
علمية �أ�صيلة �أو مبلخ�صات للر�سائل املنجزة العام
املا�ضي ،و�أ�شرفت اللجنة العلمية يف امللتقى على
درا�سة الأوراق املقدمة وعر�ضها على املحكمني
ملخ�صا للر�سائل
ومت اختيار  19بح ًثا منها و16
ً
العلمية للم�شاركة يف امللتقى و�سيتم عر�ضها ب�إذن
اهلل يف  5جل�سات خالل يومني هي فرتة انعقاد
امللتقى .وختم د .الذكري ت�صريحه بتوجيه جزيل
ال�شكر والعرفان �إىل �سمو الأمري الدكتور نايف
بن ثنيان �آل �سعود لتكرمه برعاية هذا امللتقى وال�شكر
مو�صول اىل �أع�ضاء اللجان املنظمة للملتقى.

بـ  166عنوان ًا متثل �أحدث الإ�صدارات

«الكراسي البحثية» تشارك بمعرض الكتاب
�شاركت وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية مبعر�ض الريا�ض
الدويل للكتاب ،ملا ي�شكله املعر�ض من �أهمية ثقافية حملياً وعاملياً؛ كونه
يرتبع على �أكرب املن�صات ،وملا ت�سهم به امل�شاركة من تعزيز الدور الثقايف
جلامعة امللك �سعود على امل�ستوى العلمي والثقايف والبحثي.
وتهدف م�شاركة وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية �إىل
تعزيز �إدارة منظومة البحث العلمي ،ون�شر خمرجات البحوث الإبداعية
التي تخدم املجتمع ،من خالل عر�ض خمرجاتها يف عدد من املجاالت
الإن�سانية والعلمية والهند�سية والطبية.
وا�شتمل جناح وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية على
 166عنواناً متثل �أحدث �إ�صدارات وخمرجات الكرا�سي البحثية؛ حيث

�شارك كر�سي الدكتور عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة العربية و�آدابها
بـ  41عنواناً ،وكر�سي الأدب ال�سعودي بـ  90عنواناً ،وكر�سي الأمري
�سلطان بن عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية املعا�صرة بـ  11عنواناً،
وكر�سي الرتاث احل�ضاري يف اململكة العربية ال�سعودية بـ  3عناوين.
كما �شارك مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها بـ  21عنواناً
كما احتوى جناح الكرا�سي البحثية جمموعة من الإ�صدارات اجلديدة
واملميزة ،وقد �شهد اجلناح زي��ارة عدد من الأكادمييني ورج��ال الفكر
والأدب والثقافة والباحثني وخمتلف من �شرائح املجتمع.
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افتتاح مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة
للنساء

افتتح �صاحب ال�سمو امللكي �أم�ي�ر منطقة
الق�صيم ،الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن
عبدالعزيز ،مدر�سة قيادة املركبات للن�ساء ،كما
�أعلن تد�شني املوقع الإلكرتوين لبدء الت�سجيل
باملدر�سة.
و�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي بتميز مدر�سة
تعليم القيادة بجامعة الق�صيم للن�ساء بتوطينها
 ،100%م��ف��ت��خ��راً ���س��م��وه ب��ذل��ك ومب��ث��ل ه��ذه
املنجزات احل�ضارية التي وجه بها خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود,
و�سمو ويل عهده الأمني – حفظهما اهلل – ،التي
يتولينها بنات الوطن ويقمن على هذه املدر�سة

بكفاءة عالية.
ح�����ض��ر االف��ت��ت��اح م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ب��ن حمد ال���داود ،وم��دي��ر الإدارة
العامة للمرور اللواء حممد الب�سامي.
ونوه �سموه مبا �شاهده خالل زيارته للمدر�سة
وجتوله مبا حتتويه من �أجهزة وموفرات اخلدمة
احلديثة ،وت�سهيالت خلدمة املواطنات يف توفري
ح�ضانة ل�ل�أط��ف��ال وع��ي��ادة طبية لي�ستخرجن
رخ�صهن يف �أ���س��رع وق��ت مم��ك��ن ،الف��ت�اً �سموه
االنتباه �إىل �أنه ال يوجد مثل هذه الأجهزة وهذه
التجهيزات والتقنية التي هي على �أعلى م�ستوى
يف دول عربية �شقيقة �سبقتنا بالتجربة ،مقدماً

جزيل �شكره للقيادة الر�شيدة ،كما �شكر معايل
مدير اجلامعة وزمالءه وكالء اجلامعة ومن قاموا
على هذا الأمر ،وملدير عام الإدارة العامة للمرور
باململكة اللواء حممد الب�سامي وزمالئه يف مرور
املنطقة ،وللجميع ممن قاموا على هذا املنجز
احل�ضاري.
بعد ذلك �أزاح �سموه ال�ستار عن حجر االفتتاح
ثم جتول �سموه يف ماحتتويه املدر�سة من قاعات
تدريب و�ساحات وح�ضانة للأطفال وعيادة طبية
وق�سماً للمرور وغريه من املرافق ،كما �سلم �سموه
مفاتيح ال�سيارات لـ 20متدربة م��ن مدربات
املدر�سة ليبد�أن العمل والتدريب الر�سمي.
ثم توجه �سمو الأم�ير في�صل بن م�شعل ملقر
احلفل املعد بهذه املنا�سبة الذي بد�أ ب�آيات من
الذكر احلكيم ،ثم كلمة مديرة مدر�سة تعليم
ق��ي��ادة امل��رك��ب��ات باجلامعة رقية بنت �سليمان
ال�صقية التي �أو�ضحت فيها �سعادتها بتد�شني
ثمرة من ثمار ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠بهدف متكني
امل��ر�أة ال�سعودية و�إ�شراكها يف بناء ونه�ضة هذا
الوطن املعطاء ،م�شري ًة �إىل �أن رعاية �سمو �أمري
املنطقة للحفل ت�أتي دون �شك �إميا ًنا بتعزيز دور
امل��ر�أة يف املنطقة ،مقدمة �شكرها الوفري ل�سمو
�أمري الق�صيم على افتتاحه املدر�سة وم�شاركتهن
الفرحة ،وا�صل ًة �شكرها ملعايل مدير اجلامعة
على اهتمامه ودعمه لهن� ،سائلة اهلل �أن يدمي
اخلري على هذه البالد.
�إث���ر ذل���ك ق���دم ع��ر���ض م��رئ��ي ع��ن امل��در���س��ة
وخططها الإ�سرتاتيجية و�أهدافها وما حتتويه
املدر�سة من مرافق متنوعة ح�ضانة للأطفال،
وعيادة و 40مدربة.

 ..وجامعة الجوف تختتم ملتقى قيادة المرأة للسيارة

اختُتمت �أعمال امللتقى التوعوي الأول لقيادة
امل��ر�أة ال�سيارة ،الذي �أقيم حتت رعاية �صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر في�صل ب��ن ن����واف بن
عبدالعزيز �أمري منطقة اجلوف ،ونظمته وكالة
جامعة اجل��وف ل�ش�ؤون الطالبات حتت �شعار
«نحو قيادة �إيجابية �آمنة» ب�صالة املعار�ض يف
جممع كليات البنات ب�سكاكا ،بالتعاون مع الإدارة
العامة للمرور باجلوف.
وع��ل��ى م���دار �أ���س��ب��وع ك��ام��ل ا�ستقبل امللتقى
واملعر�ض امل�صاحب له العديد من الزائرات من
خمتلف �شرائح املجتمع امل�ستهدفة ،حيث �أقيمت

العديد م��ن الفعاليات العلمية ال��ت��ي ا�شرتك
يف تقدمي م�ضامينها نخبة م��ن املتخ�ص�صات
واملتخ�ص�صني يف عدد من اجلهات.
وا�ستَعر�ض املحور الأول �ضمن �أي��ام امللتقى
�أهمية الوعي املعريف ب�ضوابط و�أنظمة املرور
وال�سالمة ،من خ�لال ما قدمه العقيد ب ��إدارة
امل��رور نهار العنزي ،الذي تناول �أب��رز م�ضامني
نظام امل��رور يف اململكة ،ثم د .بثينة القرعاوي
م��ن جامعة حفر ال��ب��اط��ن ،ال��ت��ي حت��دث��ت حول
دور امل��ر�أة يف القيادة الآمنة ،وكذلك ما قدمته
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية لل�سالمة املرورية نورة

العفالق ،التي تناولت مفاهيم ال�سالمة املرورية
والقيادة الوقائية خالل ورقتها ،كما تناولت د.
جناح القرعاوي من جامعة الإم��ام عبدالرحمن
الفي�صل �أث��ر قيادة امل��ر�أة لل�سيارة على التنمية
امل�ستدامة وال�سالمة املرورية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وناق�ش امل��ح��ور ال��ث��اين «اال�ستعداد النف�سي
واالجتماعي لقيادة املر�أة لل�سيارة» واملحور الثالث
«خطوات تفعيل قيادة املر�أة» ،وناق�شت امل�شاركات
يف املحور الرابع والأخ�ير طبيعة ا�ستخدامات
التقنية احلديثة يف ال�سالمة املرورية.

«أم القرى» تستقبل خبراء دوليين في ريادة
األعمال واالبتكار

ا�ستقبل م��دي��ر جامعة �أم ال��ق��رى الدكتور
ع��ب��داهلل بافيل يف مكتبه ال��ي��وم بالعابدية،
م�س�ؤويل كلية الأمري حممد بن �سلمان للإدارة
وري��ادة الأعمال ،وهما وكيل التعليم التنفيذي
الدكتور حممد رومي ،ووكيل ال�ش�ؤون التعليمية
الدكتور بابلو دي هوالن� ،إ�ضافة �إىل م�ست�شارة
كر�سي املعلم حممد بن الدن ل�ل�إب��داع وري��ادة
الأع��م��ال بجامعة �أم القرى الدكتورة ليليانا
نوردفيدت برييز «من جامعة تك�سا�س� -أرلنغتون
الأمريكية» ،بح�ضور وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر احلربي.
و�أكد الدكتور بافيل خالل اللقاء �أن اجلامعة
تويل االبتكار والإبداع وريادة الأعمال اهتما ًما
خا�صا ،مبا يتوافق مع ر�ؤية اململكة  2030عرب
ً
ن�شر هذه الثقافة من خالل «كر�سي املعلم حممد
بن الدن للإبداع وريادة الأعمال ،ومعهد الإبداع
وريادة الأعمال ،ومكتب امللكية الفكرية».
و�أ�شار وكيل التعليم التنفيذي لكلية الأمري
حممد بن �سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور
حممد رومي �إىل �أهمية ريادة الأعمال والفر�ص
املتوفرة لها يف اململكة ،الفتًا �إىل �أن الكلية
متتلك برامج نوعية ت�ساعد يف تنمية وتعزيز

ثقافة الإب���داع واالبتكار ،مبينًا �أنها تت�شرف
بالتعاون امل�شرتك مع جامعة �أم القرى نظري
متيزها ببيئة خ�صبة جاذبة لرواد الأعمال.
وا�ستعر�ض وكيل ال�ش�ؤون التعليمية الدكتور
بابلو دي هوالن ع��ددًا من الربامج الأكادميية
وال����دورات املتخ�ص�صة ال��ت��ي تقدمها الكلية
يف امل���ج���ال ،م����ؤك���دًا �أن �إع���داده���ا ي��ت��م وف��ق
منهجية الفكر والعمل الريادي ،حيث دجمت
بني اجل��وان��ب الفكرية ،والرتبوية ،والأب��ح��اث
التطبيقية املبتكرة والريادية.
فيما �أو�ضحت الدكتورة ليليانا نوردفيدت

برييز �أنها تت�شرف بالتعاون مع كر�سي املعلم
حممد بن الدن ،م�شرية �إىل �أنها تعمل حال ًيا
على بحث علمي بال�شراكة مع الكر�سي حول
االبتكار يف ال�شركات الريادية يف اململكة.
ولفت �أ�ستاذ الكر�سي الدكتور حممود فالتة
�إىل �أن كر�سي املعلم حممد بن الدن للإبداع
وري��ادة الأعمال ي�سعى �إىل ن�شر هذه الثقافة،
وامل�����ش��ارك��ة يف تنميتها ع�بر ن�شر الأب��ح��اث،
واللقاءات الدورية للمهتمني يف هذا املجال،
وال�سعي لبناء جيل متخ�ص�ص يف البحث العلمي
املتعلق بريادة الأعمال.

جامعات سعودية
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آفاق أكاديمية
آفاق أكاديمية
د .عادل المكينزي

فاجعة نيوزيلندا ..ولحظة االنتباه

مل يكن العمل الإره��اب��ي ال��ذي �أودى بحياة الأب��ري��اء يف م�سجدين يف
نيوزيلندا م�ستغر ًبا ..بل كان الت�صرف الإرهابي هو «تظهري» ل�صورة منطبعة
بفعل �إعالم وثقافة عن�صرية كر�سها �سيا�سيون انتهازيون ومثقفون م�ؤدجلون.
فالقارعة التي حدثت هي حلظة يف �سياق ثقايف واجتماعي وديني �أججه
ال�سا�سة من ا�صحاب التوجهات اليمينية املتطرفة ومثقفون غربيون ما فتئوا
يغر�سون يف فكر العامة «الإ�سالموفوبيا» و«�صدام احل�ضارات» ،حتى باتت
ت�ستخدم فزاعة يوظفها ال�سيا�سيون يف �أجندتهم االنتخابية على ح�ساب
قطاع كبري م�سامل داخل املجتمع الغربي.
ففي الوقت الذي يفرت�ض �أن ت�سلط �أجندات الإعالم ال�سيا�سي الغربي
على امل�شاكل احلقيقية التي تواجهها املجتمعات الغربية يف ال�سيا�سة
واالقت�صاد وتوزيع الرثوة نتيجة للر�أ�سمالية املتوح�شة التي �أدت �إىل زيادة
البطالة والفقر ..جندها ت�ست�سهل ا�ستخدام خطابات �شعبوية لدغدغة
عواطف ال��ر�أي العام هناك عرب �ضخ �سموم التطرف والكراهية والعداء
خ�صو�صا «امل�سلم».
للآخر
ً
ولكن ال�س�ؤال الكبري ..ما املطلوب يف التعامل مع اللحظة الراهنة التي
جعلت العامل يت�ساءل :ما الذي حدث؟
�أعتقد �أن على الدول الإ�سالمية و�شعوبها وم�ؤ�س�ساتها �أن يبادروا �إىل
اهتبال انتباهة الر�أي العام العاملي بالعمل على �شتى م�ستويات التوا�صل مع
املجتمعات الغربية لت�أكيد احلقيقة التي �أطلقها خادم احلرمني ال�شريفني
يحفظه اهلل بكل و����ض���وح�«:إن امل��ج��زرة ال�شنيعة يف ا�ستهداف امل�صلني
الآمنني مب�سجدين يف نيوزيلندا ،عمل �إرهابي ،»..فال ميكن املجاملة بل
حتى اجلمجمة و اللعثمة يف �إعالن احلقيقة الكا�شفة للفاجعة ،وهو �أنه
«عمل �إرهابي» ،وهو ما ي�ستدعي مراجعة جادة من الدول الغربية خلطاب
الكراهية يف ال�ساحة الثقافية والإعالمية والفنية والدينية والذي �أو�ضحه
شريا �إىل تنامي العن�صرية يف
مندوب اململكة يف الأمم املتحدة بجنيف ،م� ً
عدد من الدول الغربية.
�إن «حلظة االنتباهة» ت�ستدعي املبادرة ب�إي�صال ر�سالة الإ�سالم ال�سمحاء
عرب توظيف ال�شبكات االجتماعية باللغة الإجنليزية واللغات العاملية ،و�أن
الإرهاب ال دين له ،وربط ذلك مبواقع موثوقة « »Landing Pagesت�شرح
املفاهيم احلقيقية وتعر�ض ما قدمته احل�ضارة الإ�سالمية للب�شرية.
وهي فر�صة لدعم النخب الغربية املن�صفة التي وقفت ب�شجاعة �ضد
العن�صرية البي�ضاء وال�شوفونية املتطرفة  ..وذلك عرب فتح منابر احلوار
الإيجابي والتوا�صل امل�ستمر معهم و�إي�صال ر�سالة مملكة الإن�سانية و�أدوارها
يف مكافحة الإرهاب والتطرف وبناء ج�سور احلوار والت�سامح بني ال�شعوب
والأعراق والأديان.
للأ�سف مراكز بحث غربية و�أكادمييون هم من �صناع خطاب الكراهية
والإ�سالموفوبيا عن قناعة �أو ركوب ملوجة اليمني املتطرف .وهذا يتطلب
ً
ن�شطا مل�ؤ�س�ساتنا العلمية والأكادمييني عرب امل�ؤمترات والندوات
ح�ضو ًرا
العلمية وحلقات نقا�ش ل�شرح احلقائق وك�شف زيف هذا الفكر العن�صري.
كما يتطلب تفعي ً
ال للتوا�صل مع املراكز وامل�ؤ�س�سات العلمية الر�صينة لتطويق
هذه الر�ؤى املنبتة عن ال�ساحة العلمية.
بالطبع� ،إن م�ستخدمي الإع�لام االجتماعي هم قوة ناعمة قادرة على
امل�ساهمة يف خماطبة الإن�سان الغربي العادي وتو�ضيح احلقائق له ،ولعلي
�أ�شري �إىل ما �شهدته مواقع تويرت من دعم ال�شاب الأ�سرتايل الذي بات
�أيقونة مكافحة العن�صرية �ضد امل�سلمني و�أطلق عليه « ،»Egg boyحيث
برز يف موقف �إن�ساين عرب فيه عن ا�ستيائه من خطاب الكراهية باعرتا�ضه
على عن�صرية ال�سيناتور الأ�سرتايل.
وال يفوتني التذكري �إىل �أن الكلمات العاطفية واالندفاعة احلما�سية غري
املن�ضبطة قد تزل ب�صاحبها ،وهذا ما يريده بال�ضبط «الإرهابي» الذي �أ�شار
يف بيانه �إىل �أن ردود الفعل املتطرفة -قوالً �أو فع ً
ال� -ست�سهم يف �سكب مزيد
من الزيت على نار ال�صدام ..فهذا الت�شوي�ش �سيجعل كل طرف يتمرت�س يف
خندقه ،وهنا ينجح يف ح�شد املجتمع الغربي �ضد امل�سلمني.
ك�شفت فاجعة نيوزيلندا �أن الهجمات التنظريية حتولت �إىل هجمات فعلية
دموية ،وال ميكن معاجلة «الظاهرة» التي باتت ظاهرة للعيان �إال عرب عمل
دويل لكبح جماح ت�صاعد التطرف ونبذ كل �أنواع العنف والتطرف ..ومن
هذا املنطلق كان �إعالن خادم احلرمني يف تغريدة على ح�سابه بـتويرت�« ،إن
هذه املجزرة ال�شنيعة ت�ؤكد م�س�ؤولية املجتمع الدويل يف مواجهة خطابات
الكراهية والإرهاب».
makinzyadel@ksu.edu.sa

جامعة المؤسس تطلق دليل دورات تعلم
اللغة الصينية

د�شن معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي دليل الدورات يف جمال تعليم اللغة ال�صينية والتي
ينفذها مركز تبادل العلوم والثقافة ال�صينية بعمادة �ش�ؤون الطالب،
الأول من نوعه على م�ستوى ال�سعودية .وت�ستهدف ال��دورات جميع
الفئات والأعمار يف املجتمع من داخل وخارج اجلامعة ،حيث يتعاون
املركز مع �أ�شهر خم�سني جامعة �صينية يف جمال تدريب املعلمني
ال�صينيني ،وتقدمي دورات تعليمية للغة ال�صينية ،وتوفري معلمي اللغة
ال�صينية للجهات الراغبة ،وتوفري الكتب وعمل خطط التدري�س
املنا�سبة وفقاً ملتطلبات اجلهة الراغبة ،وتقدمي اختبارات الكفاءة يف
اللغة ال�صينية « ،»HSKوذلك بالتعاون مع منظمة «هانبان» ال�صينية.
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أ.د .يوسف بن عبده عسيري

الإجناز والدور التوعوي
�أتاحت �صحيفة ر�سالة اجلامعة بكل االهتمام يف عددها املن�صرم
م�ساحة وافية لعر�ض تقرير �صحفي عن الإجناز الذي حققته جامعة
امللك �سعود يف عدد الربامج الأكادميية املعتمدة وطنياً من املركز
الوطني للتقومي واالعتماد الأك��ادمي��ي ،حيث جاء هذا التقرير يف
�صفحتني �إ�ضافة للإ�شارة له يف ال�صفحة الأوىل لل�صحيفة ،وت�ضمن
بيانات ور�سومات بيانية تو�ضح هذا الإجناز النوعي ،وت�ضمن هذا
التقرير عدة ر�سائل حمددة من �أهمها:
• تنوع البيئة الأكادميية باجلامعة يتطلب عم ً
ال م�ستمراً ،وحتقيق
ر�ؤية  2030يتطلب التزاماً كام ً
ال باجلودة.
• االعتماد الأكادميي للربامج لي�س هدفاً يف حد ذاته بل جودة
ال�برام��ج وج��ودة خمرجاتها وانعكا�سها على امل��ه��ارات امل�ستقبلية
للطالب.
• ت�ضاعفت عدد الربامج الأكادميية املعتمدة باجلامعة من 11
برناجماً �إىل  47برناجماً خالل ثالثة �سنوات ،كما �أن  22برناجماً
�أكادميياً جديداً قيد االعتماد لي�صبح �إجمايل عدد الربامج املعتمدة
وطنياً  69برناجماً ملرحلة البكالوريو�س �إ�ضافة لعدد  15برناجماً
للماج�ستري والدكتوراه.
• ت�ضاعف �أع��داد املراجعني املعتمدين باجلامعة حيث بلغ 68
مراجعاً معتمداً يف العام اجلامعي احلايل مقارنة بعدد  24مراجعاً
معتمداً فقط يف العام 1435هـ.
• قدمت اجلامعة الدعم لأك�ثر من 16جامعة وم�ؤ�س�سة وجهة
تعليمية ،وا�ستقبلت جهات �أكادميية لتقدمي اال�ست�شارات.
• تعمل اجلامعة على تنفيذ خطة زمنية ت�ضمن ا�ستمرار ت�صدرها
للجامعات ال�سعودية يف عدد الربامج املعتمدة وطنياً.
• يبذل الزمالء الأعزاء عمداء كليات اجلامعة ووكال�ؤهم ور�ؤ�ساء
الأق�سام و�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س واملوظفون؛ جهداً كبرياً
يف �سبيل حتقيق هذه الإجنازات.
• حر�ص معايل مدير اجلامعة على متابعة خطط العمل والتعاون
امل�ستمر واملتميز بني اجلامعة واملركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
وق��د ج��اءت ه��ذه الر�سائل وا�ضحة ،لت�سهم -مب�شيئة اهلل -يف
ن�شر الوعي باجلهود التي تبذلها اجلامعة يف �سبيل دع��م جودة
الربامج الأكادميية ،والت�أكيد على �أهمية هذه اجلودة و�آثرها على
ق��درات الطالب وم�ستقبلهم املهني .وما �أث��ار االهتمام عقب ن�شر
هذا التقرير هي روح احلما�س التي و�ضحت يف زيادة توا�صل كثرياً
من كليات اجلامعة ،و�شعور التفا�ؤل لدى الكثريون ،وهو ما ينعك�س
ايجاباً على جودة العمل.
وهذا الدور �إمنا يعرب بو�ضوح عن الدور املهم الذي تقوم به �صحيفة
ر�سالة اجلامعة لن�شر الوعي ،وط��رح الق�ضايا التي من �ش�أنها �أن
تدعم احلراك التطويري للجامعة من خالل �إلقاء ال�ضوء على كافة
امل�شروعات التطويرية التي تقوم بها اجلامعة ،ومدى �أهمية هذه
امل�شروعات ،و�أثرها يف دعم م�سرية اجلامعة لبلوغ الريادة والتميز.
�إن الت�أكيد على �أهمية دور �صحيفة ر�سالة اجلامعة يف دعم
احل��راك التطويري باجلامعة ي�أتي بقدر �أهمية م�شاركة من�سوبي
اجلامعة يف عمليات تخطيط وتنفيذ وتقييم امل�شروعات التطويرية
التي تقوم عليها اجلامعة ،ومن هنا وددت الت�أكيد على �أن حر�ص
وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على ن�شر م�شروعاتها التطويرية
التي تعمل عليها� ،إمنا ي�أتي انطال ًقا من عزمها على موا�صلة العمل
على تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية والتوا�صل الإيجابي امل�ستمر مع
اجلهات امل�ستفيدة من اخلدمات التي تقدمها الوكالة ،و�إميان الوكالة
الكامل بالدور الفعال ملن�سوبي اجلامعة يف دعم م�سرية اجلامعة.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

الفعاليات
الجامعية
ليست جامعية
فقط
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االستخبارات التنافسية مفهوم جديد لدى القطاع الخاص
اال����س���ت���خ���ب���ارات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة
competitive intelligence
م����ف����ه����وم ج����دي����د ت�����س��ت��خ��دم��ه
امل ��ؤ���س�����س��ات ل��ت��ع��زي��ز �أو���ض��اع��ه��ا
ال�سوقية مع ازدياد حدة املناف�سة،
وت��ق��وم امل�ؤ�س�سات يف �إط���ار هذا
امل��ف��ه��وم ب��ا���س��ت��خ��دام الأ���س��ال��ي��ب
اال�ستخباراتية لتحديد وجتميع
وحت���ل���ي���ل وت�����وزي�����ع امل���ع���ل���وم���ات
التناف�سية التي تخ�ص املنتجات
املناف�سة والعمالء واملناف�سني -
و�أي جانب �آخ��ر من جوانب بيئة
العمل  -بحيث توفر املعلومات
التي تدعم ال��ر�ؤ���س��اء التنفيذيني
وامل�������دراء يف ات���خ���اذ ال���ق���رارات
اال�سرتاتيجية التي تواجه بها ما
يعرت�ضها من فجوات تناف�سية.
وه��ي تت�ضمن �إج���راء البحوث
يف اجلوانب الأخالقية والقانونية
وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات م��ن امل�����ص��ادر
امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي التي تخ�ص املناف�سني
ملعرفة ما قد تك�شفه من توقيتات
�إط��ل�اق امل��ن��ت��ج��ات امل��ن��اف�����س��ة� ،أو
معرفة معلومات متعلقة مبنتج
جديد �أو خدمة مل يتم تقدميها
بعد .كما تت�ضمن �أعمال التج�س�س
مبا تنطوي عليه من �أن�شطة غري
قانونية �أو ال �أخالقية ،مثل اخرتاق
ن��ظ��ام كمبيوتر مناف�س �أو دف��ع

تك�شف ع��ن �أن���واع
ر�شاوى ملوظفني يف
الوظائف ال�شاغرة
امل�ؤ�س�سات املناف�سة
�أو ع��دده��ا� ،أو عن
ل���ل���ح�������ص���ول ع��ل��ى
اجلهود املبذولة من
معلومات �سرية.
�أج���ل ت��ط��وي��ر منتج
وغ��ال� ًب��ا م��ا تلج�أ
جديد �أو فتح جمال
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
جديد للأعمال.
�إىل جمع املعلومات
ك�������م�������ا مي����ك����ن
اال����س���ت���خ���ب���ارات���ي���ة
ج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات
ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة م��ن
ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة م��ن
خ��ل�ال ال��ب��ح��ث يف
خ���ل��ال ال���ت���ح���دث
حمتوى الإنرتنت �أو
من خ�لال التحدث أ .د .جبريل العريشي �إىل �أ����ش���خ���ا����ص
داخ�����ل امل ��ؤ���س�����س��ة
�إىل الأ�شخا�ص يف
امل�������س���ت���ه���دف���ة �أو
امل�ؤ�س�سات املناف�سة
ثم حتليل هذه املعلومات للح�صول خارجها� ،سواء بطريقة مبا�شرة
ع��ل��ى م��ك��ن��ون��ات��ه��ا ،ح��ي��ث ميكنها مثل ال�س�ؤال عن منتج معني� ،أو
م��ن م��واق��ع امل�ؤ�س�سات املناف�سة غ�ير م��ب��ا���ش��رة م��ث��ل ال�����س ��ؤال عن
ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت -ال��ت��ع��رف على ال�����ر�أي يف م��ا ي��ح��دث يف جم��ال
اجلمهور امل�ستهدف �أو التحوالت الأعمال امل�شرتكة.
والأ����ش���خ���ا����ص ال����ذي����ن مي��ك��ن
يف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة �أو �أ���س��ع��ار
املنتجات �أو فوائدها ومميزاتها مل� ٍ
ؤ�س�سة ما �أن حت�صل منهم على
�أو غري ذل��ك .كما ميكنها معرفة م��ع��ل��وم��ات تناف�سية ه��م مندوبو
بيانات عن املنتجات اجلديدة �أو امل��ب��ي��ع��ات ال��ع��ام��ل��ون ل��دي��ه��ا ،فهم
ع��ن ر�ؤ���س��اء وم��دي��ري امل�ؤ�س�سات يح�صلون على تلك املعلومات من
املناف�سة �أو �أخ��ب��ار التو�سع فيها عمالء امل�ؤ�س�سة الذين يقابلونهم،
وذل���ك مم��ا ت�����ص��دره م��ن ب��ي��ان��ات والذين يقومون – عن ق�صد �أو غري
ق�صد -مب�شاركة املعلومات التي
�صحفية .
وتعترب �إعالنات الوظائف عرب ح�صلوا عليها ح��ول املنتجات �أو
الإنرتنت ،م�صدراً �آخر من م�صادر اخلدمات التناف�سية� ،أو املوظفون
املعلومات التناف�سية ،حيث �إنها ال��ذي��ن ي��ح�����ض��رون امل����ؤمت���رات يف

جم��ال عمل امل�ؤ�س�سة وي�ستمعون
�إىل تف�صيالت مهمة ���س��واء من
املحا�ضرين �أو م��ن نظرائهم يف
امل�ؤ�س�سات املناف�سة.
�إن م���ف���ت���اح اال����س���ت���خ���ب���ارات
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ي���ك���م���ن يف ك��ل��م��ة
«اال�ستخبارات» ،فاملعلومات التي
يتم جمعها �سواء ب�صورة ر�سمية
�أو غ�ي�ر ر���س��م��ي��ة ،ل���ن ت�����س��اع��د
امل�ؤ�س�سة ما مل يتم حتليلها بدقة
وعناية ،فعندها فقط يكون لها
قيمة متكن امل�ؤ�س�سة من حتقيق
ميزات تناف�سية واتخاذ ق��رارات
ا�ستباقية.
وحت������ت������اج اال�����س����ت����خ����ب����ارات
التناف�سية �إىل وجود نوع خمتلف
من القيادات الإداري��ة التي تعترب
�أن اقتنا�ص املعلومات وحتليلها هو
�أهم املوارد التي ينبغي �أن تعتمد
عليها الإدارة احلديثة .فنتائج هذا
التحليل يتم �إتاحتها للم�ستويات
الإداري�����ة العليا ب�����ص��ورة ف��وري��ة،
فت�ستجيب ب ��إ���ص��دار ال��ق��رارات
والتوجيهات املبا�شرة للم�ستويات
الإداري��ة املختلفة ،وهذه ال�سرعة
يف �إت��اح��ة املعلومات واال�ستجابة
الفورية ملتغريات ال�سوق �أ�صبحت
هي �سمة ع�صر العوملة ،و�أ�سا�س
التناف�سية بني ال�شركات.
�أ�ستاذ علم املعلومات

جميعنا يف م�سريتنا باحلياة
نبحث عن حتقيق « ُكن» ونع�شق كل
الطرق التي ت�ؤدي �إليه ،وقد اكت�شف
املتخ�ص�صون يف التنمية الب�شرية
ت��ل��ك احل���اج���ة امل��ل��ح��ة ف�����ش��م��روا
�سواعدهم للو�صول بنا �إليه وفر�شوا
ُ
الطرق ومهدوا لها لكي ندلف معهم
ُ
نحو «كن».
م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق وم����ن ب��اب
م�شاركتهم ه��ذه الهمة يف �صناعة
« ُكن» التي تعني «بناء الإن�سان ليحقق
النجاح الواعد ويكون لبنة �صاحلة
يف جمتمعه وعن�ص ًرا فاع ً
ال فيه»،
�أكتب لكم يف هذه امل�ساحة املقت�ضبة
واحلروف تتزاحم املورد والعبارات
تتناف�س لتعرب لكم عن مكنون « ُكن»
و�إن��ن��ي واث��ق �أن��ك��م �ستُفت�شون عن
« ُكن» وت��ردون مورده العذب لي�شبع
ف�ضولكم العلمي الراقي.
وق���د ق�سمت « ُك����ن» �إىل ث�لاث
حمطات ميكن �أن ن�ستعر�ضها كما
يلي:
املحطة الأوىل� :أذك���ر فيها �أن
«الأفكار تُغري العامل» و�أ�ضح �أهمية
الفكر يف ب��ن��اء ال���ذات وحتقيقها
وت�شكيل ال�شخ�صية كخطوة �أوىل
من خطوات بناء الوعي العام لدى
ال�شخ�ص وكيف �أن بناء ال�صورة
انطباعا
الذهنية الإيجابية حتقق
ً
�إيجاب ًّيا لدى الآخرين ،وتر�سم من
خاللها �شخ�صية م��ت��وازن��ة ت�ؤمن

�أن���ت التغيري ال��ذى
ب��ال��ع��ط��اء ،يحركها
ت���ري���د �أن ت�����راه يف
ال�شغف ،ويحفزها
العامل»� .أم��ا �ستيف
الإمي����ان ب����أن ت�ترك
جوبز Steve Jobs
�أث������ ًرا يمُ ��� ّك���نُ���ك من
ال��رئ��ي�����س التنفيذي
الإ�سهام يف بناء فكر
ال�سابق ل�شركة �أبل
ت�ستطيع من خالله
ِ :Appleفري�شدك
�أن ت��ط��ور ملكاتك،
ل��ذل��ك ب��ق��ول��ه�« :إن
وت����غ��ي�ر ح���ي���ات���ك،
ج���م���ي���ع امل��ف��ك��ري��ن
وت ��ؤ���س�����س مل�ستقبل
ً
مي����ا وح���دي���ث���ا،
واع����د؛ ف��ال��ت��غ�يرات
ق����د ً
د .علي الفريدي
�أجمعوا على �أهمية
املهمة تبد�أ بفكرة.
التعليم الذاتي ،من
يقول الفيل�سوف
الفرن�سي �أوغ�ست كونت  Augusteيتوقف عن التعليم �سيقف مكانه
« Contوح���ده���ا الأف���ك���ار تُ��غ�ّي�رّ �أو يتال�شى يف عامل �شديد املناف�سة
ال��ع��امل» ،وي��رى ج��ورج ب��رن��ارد �شو و�سريع التقدم بدرجة مرعبة».
لذا احر�ص على ارت��داء جلبابك
George Bernard Shaw
�أن التقدم م�ستحيل ب��دون تغيري ،الذاتي م�ستفيدًا من خربة من مر
و�أولئك الذين ال ي�ستطيعون تغيري يف حمطات التميز ،ولتعمل على
عقولهم ال ي�ستطيعون تغيري �أي ���ص��ه��ر ت��ل��ك اخل��ب�رات يف جلباب
���ش��يء ،ول����ذا؛ ف��ف��ي ه���ذه املحطة ينا�سبك ومييزك؛ فال تكون ن�سخة
متى ما ا�ستطعت �أن تبني �صورتك مكررة ،بل �إ�ضافة ملن �سبق ،وقدوة
الذهنية امل��م��ي��زة م��ن خ�لال وعي ملن يلحق  -ب ��إذن اهلل تعاىل  -يف
مبا متلك وثقة مبا لديك �ستتغري قابل الأيام عليك �أن ت�ؤمن مبا متلك
قناعاتك عن ذاتك يتعبها تغري يف لأن التميز يُثمر من خالل اكت�شاف
ما لدى الآخرين وما يحملونه من
فكرك و�أفكارك.
ُ
املحطة الثانية« :كن يف جلبابك» متيز و�أفكار وقدرات ومهارات ولكل
يقول لك �ضيفنا يف ه��ذه الزاوية م�شرب نكهة وجمال نتاجك هو �أن
ج��ون دي��وي �« John Deweyإن ت�صهر تلك املزايا يف جلباب خا�ص
�أعمق دافع يف طبيعة الإن�سان هو بك ي�ؤكد �أنك مررت من هُنا وكان
الرغبة يف �أن يكون مه ًّما» .وي�ؤكد لك �أثر.
املحطة الثالثة« :تفقد �أدوات��ك»
مهامتا غاندي قائ ً
ال وداع� ًي��ا «كن

قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :احر�ص
على ما ينفعك ،وا�ستعن باهلل وال
ت��ع��ج��ز» .رواه م�سلم .و ُروي عن
اخلليفة عمر ال��ف��اروق ر�ضي اهلل
عنه �أن��ه ق��ال« :ال ت�صغرنّ همتك
ف�إين مل �أر �أقعد بالرجل من �سقوط
همته» ،ولذلك عندما تكت�سب همة
عظيمة ف�إن �أفكارك �ستنطلق بعقلك
ليتجاوز احل��دود ،و�سيتو�سع يف كل
اجتاه ،ومتى وثقت مبا متلك و�أيقنت
ب��ق��درات��ك و���ش��ح��ذت همتك ف�إنك
بحاجة لأدوات تحُ قق لك الو�صول
ملرف�أ « ُكن» �أال وهي ال�شغف واملهارات
واحلر�ص على التعلم لتعرف ولتكون
ولتعمل وتتعاي�ش يف ع��امل ي�ؤمن
ب�أن املعرفة قوة والإمكانات �سالح
وا ُ
حللم مطية ،وهذا العطاء املنبثق
م��ن معرفة و�إمي���ان وق���درة ث��ق �أن��ه
�سيهبك ما يبحث عنه اجلميع �أال
وهي ال�سعادة ،فما بالك �إن جمعت
بني العطاء واالحت�ساب ،فلن تتخيل
مردود ذلك عليك وعلى من حولك
والإن�سانية؛ فكن معطا ًء ملا متلك من
علم ومعرفة وق��درات؛ تكن �أ�سعد
النا�س.
ختا ًما �أ�سال اهلل لنا ولكم العلم
النافع و�أن نُحقق « ُك��ن» لننطلق يف
ط��ري��ق التميز وامل�ستقبل ال��واع��د
يف وط��ن يتبنى ر�ؤي��ة واع��دة ويتوق
لتحقيق �أحالم بحجم �شموخ طويق.

«كن» ..خطوات نحو مستقبلك

تنظم جامعة امللك �سعود يف كل �سنة عدداً
من الفعاليات وتكون على م�ستوى اجلامعة �أو
املنطقة �أو الدولة ،وتكون حتت رعاية �سمو
�أمري املنطقة �أو �سمو نائبه� ،أو معايل وزير
التعليم �أو معايل مدير اجلامعة ،وغالباً ما
تكون الفعاليات يف البهو الرئي�سي للجامعة
ال��ذي يتميز بروعته الهند�سية و�ضخامته
وارت��ف��اع �أ�سقفه و�سعة �ساحته امل��وج��ودة يف
منت�صفه فهو يليق ب����أن ت��ق��ام ب��ه مثل تلك
الفعاليات.

ال يكاد مير �شهر دون تنظيم فعالية �أو
�أك�ثر ،وتكون تلك الفعاليات متخ�ص�صة يف
جمال معني �أو تخ�ص�ص معني ،وتكون مفيدة
للطالب والزائرين للجامعة ،فهي ال تقت�صر
على الطالب وح��ده فقط بل على اجلميع،
و�أحياناً تكون الفعاليات خم�ص�صة للزوار،
فيكون املق�صود م��ن تلك الفعاليه �إب���راز
�أن�شطة اجلامعة للزائرين ،فالفعاليات الدولية
ك��امل ��ؤمت��رات ال��دول��ي��ة وم���ن �أه��م��ه��ا امل ��ؤمت��ر
ال�سعودي العاملي لطب الأ�سنان ،تكون متاحة

للجميع م��ن ط�لاب اجلامعة �أو اجلامعات
الأخرى �أو زوار املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر.
ال �شك �أن املق�صود من ذلك تعميم الفائدة
والفعاليات على م�ستوى اجلامعة ،ومن �أهمها
�أ�سبوع املهنه واخلريج ال��ذي يقام يف البهو
الرئي�سي باجلامعة والذي يربط بني ال�شركات
وامل��ؤ���س�����س��ات م��ن جهة وال��ط�لاب م��ن جهة
�أخرى ،وذلك بدواعي االلتحاق بتلك ال�شركات
�أو امل�ؤ�س�سات وعر�ض �شهادات وم�ؤهالت
وخربات اخلريجني الراغبني بالعمل لدى تلك

�أ�ستاذ م�شارك
كلية الرتبية
جامعة �شقراء

اجلهات.
�إن كل هذه الفعاليات تدل على تفاعل اجلامعة
مع جمامعها املحلي واخلارجي وحر�صها على
تعميم املنا�شط والفعاليات و�إك�ساب طالبها
وزائريها املخالطة مع �أنا�س متخ�ص�صني يف
جمالهم وعر�ض فر�ص العمل معهم �أو فر�ص
التمويل �إذا ك��ان ل��دي��ك ف��ك��رة ج��ي��دة ،وعلى
ال�شخ�ص �أن يحر�ص على التواجد يف الفعالية
التي تنا�سبه وتنا�سب تخ�ص�صه وميوله.
علي الدعيلج  -ق�سم الإعالم
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rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

ت�صدر عن ق�سم الإعالم
بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .فهد بن عبداهلل الطيا�ش

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

altayash@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

فهد العنزي  -جواهر القحطاين
هيا القريني  -وليد احلميدان
حممد العنزي  -قما�ش املني�صري

ت - 4673446/ف4678989 /
saldekeel@ksu.edu.sa

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن
ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة

التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن
امل�شاركة

مطابع جامعة امللك �سعود
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
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طريق النجاح ليس سهال وال مستقيمًا
يعتقد الكثريون �أن الطريق �إىل
النجاح رحلة �صعبة للغاية ،نعم هي
كذلك وهي لي�ست مي�سرة للجميع،
�إمن��ا خم�ص�صة للأ�شخا�ص الذين
هم على ا�ستعداد للموا�صلة حتى
نهاية الطريق وبلوغ خط النهاية.
الطريق للنجاح لي�س م�ستقيماً،
ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ح��ن��ي��ات
واملطبات والتي من �ش�أنها �أن تُعيق
�أو ت�ؤخر و�صولك ،النجاح هو الذي
ي�سعى �إليه اجلميع «بال ا�ستثناء»
لبلوغه وحتقيقه ،وغالباً ما ي�أتي
لأول��ئ��ك الذين لديهم ال��ق��درة على
ر�ؤية الطريق والو�صول لنهايته ،ولو
بعد حني.
عندما تكون هناك �إرادة حقيقية،
ميكن البحث عن الو�سيلة ال�صحيحة
لبلوغ الأه��داف ،و�أول ما يجب �أن
ت��ب��د�أ ب��ه ه��و االل��ت��زام بالرغبة يف
النجاح فع ً
ال ،ففي عامل النجاح ،ال
توجد طريقة ل�ضمان اال�ستمرارية
ول��ك��ن ه��ن��اك �أدوات ت�ساعد على
حتقيق ما تريد �إجن��ازه ،من ذلك،
حت��دي��د الأه����داف وتطوير ال��ذات
واكت�شاف القدرات وح�سن تنظيم
و�إدارة الوقت.

�أوالً وق���ب���ل ك��ل
�شيء ،ف ��إن الطريق
ن��ح��و ال��ن��ج��اح ي��ب��د�أ
بتحديد الأه���داف،
فعندما تكتب قائمة
ب�أهدافك �ستبد�أ يف
ر�ؤي��ة فر�ص جديدة
يف احل��ي��اة مل تكن
ت����راه����ا م����ن ق��ب��ل،
و����س���ت���ج���د ن��ف�����س��ك
ت��ن��ج��ذب �إىل ه��ذه
الفر�ص تلقائياً.
د .سطام المدني
م��ن امل��ه��م �أي�����ض�اً
التخطيط لبلوغ كل
هدف على ح��دة ،مع الرتكيز على ال�صحيحة.
�إن ال��ه��دف م��ن م��ع��رف��ة نقاط
حت��دي��د الأول���وي���ات ،ال تُ��رك��ز على
�أه���داف���ك يف نف�س ال��وق��ت ،اب���د�أ �ضعفك ه��و فتح ال��ب��اب �أم���ام قدر
بالأهم �أوالً ،من املهم �أي�ضاً �أن تبذل �أك��ب�ر م��ن ال��وع��ي وال��ت��ح�����س�ين ،ال
ُق�صارى ُجهدك ملتابعة �أه��داف��ك ،تخجل منها ،وبدالً من ذلك ،انظر
فكلما �شعرت �أن هدفك حقيقي �إىل الأمور مبو�ضوعية ،وتعرف على
ت��زداد احتمالية النجاح يف حتقيق نقاط ال�ضعف واعرتف بها واتخذ
قرارات واعية ب�ش�أن ما يجب فعله
هذا الهدف.
ب��الإ���ض��اف��ة ل��ذل��ك ،ا�ستك�شف حيالها ،كلما زادت الثقة بالنف�س
قدراتك و ُق��م بتطويرها ،يجب �أن لديك ،زادت احتمالية جناحك.
تقر�أ وتتعلم وتُ��ط��ور نف�سك دائماً
عالو ًة على ذلك ،يجب �أن تتعلم
وب�����ص��ف��ة م�����س��ت��م��رة ،تَ���ع� ّ
��رف على من �أخطائك ،و�أن تُ��درك �أنك تقع
م��ه��ارات��ك وق��درات��ك
واع�����������رف ن���ق���اط
ال�����ض��ع��ف اخل��ا���ص��ة
ب��ك ،ع���اد ًة ،ال �أح��د
يُ���ري���د �أن ي��ع�ترف
ب��ذل��ك ،ول��ك��ن ت��ذ َك� ّر
ب������أن�����ه ال مي��ك��ن��ك
ال��ه��روب م��ن نقاط
ال�����ض��ع��ف اخل��ا���ص��ة
بك ،فيمكن �أن ت�صبح
نقاط ال�ضعف نقاط
ق��وة �إذا مت و�ضعها
وا�����س����ت����خ����دام����ه����ا
ب������ال������ط������ري������ق������ة

فيها ،يجب �أن تكون لديك ال�شجاعة
ل�لاع�تراف بها و�أن تقبل بها و�أال
تلوم نف�سك عندما تقع يف اخلط�أ،
ا�ستمع �إىل الن�صيحة اجليدة وابد�أ
ف��وراً بعملية الت�صحيح ،ومع مرور
الوقت �ست�صبح حكيماً ال حمالة،
ُق��م ب�����إدارة وتنظيم وق��ت��ك ب�شكل
ف ّعال ،من خالل و�ضع جدول يومي،
حيث يجب عليك كتابة الأ�شياء
التي تخطط القيام بها ،ا�ستخدم
التقنيات احلديثة الغتنام الفر�ص
وحتقيق النجاح.
ختاماً� ،إن الطريق �إىل النجاح فيه
العديد من ال�صعوبات واملُعوقات،
وي��ل��زم اال���س��ت��م��رار فيما ب���د�أت به
بكل ع��زم وت�صميم وب��دون �أي نوع
من الرتاخي ،ميكنك �أن تكون فرداً
ناجحاً يف احلياة من خ�لال اتباع
�أ�سلوب حياة منتظم وب�سيط يعتمد
على حتقيق الأهداف ب�شكل ف ّعال.
«النجاح ال يُبنى على مثله� ،إمنا يُبنى
على ف�شل� ،إحباط ،و�أحياناً كارثة».
كلية العلوم
ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزيا
@SattamMadani

المعنى الحقيقي للنجاح

النجاح كلمة لطاملا رددن��اه��ا دون �أن نعي معناها العميق،
رمبا لأنها لي�ست كلمة من �ستة �أح��رف فح�سب ،بل هي كلمة
ذات معنى عظيم وتف�سريات متعددة ،ولكن هل �أدركنا املعنى
احلقيقي لها؟!
ُ
قد يعتقد البع�ض �أن النجاح مرتبط مب�ستقبل ومن��ط حياةٍ
م��ع�ين ،للنجاح معنى عميق ج��� ًدا وتف�سري يختلف باختالف
الأ�شخا�ص وظروفهم والإمكان ّيات املحيطة بهم.
اعتقادي احلقيقي حوله يكمن يف حتقيق �أهداف لطاملا �سعينا
من �أجلها ،التطوع والإح�سان بال مقابل �سوى طلب للأجر من
رب العاملني ،اال�ستفادة من العلم من ثم تعليمه للغري �إميا ًنا ب�أن
زك��اة العلم ن�شره ،ت��رك ب�صمة مميزة يف كل مكان نذهب له،
لذة الإجناز بعد جهد ع�صيب و�أن نتغلب على العوائق و�أ�سباب
طوعا لنا،
الف�شل ونتحداها فنغري الظروف املحيطة بنا لتكون
ً
النجاح رحلة طويلة ومتعة الرحلة دائ ًما ما تفوق متعة الو�صول،
فهي حتتوي الكثري من التجارب واخلربات املختلفة.
النجاح احلقيقي ال يعني �أن تكون الأف�ضل دائ ًما ولكن �أن
حتب وحت�سن ما تفعل.
�شكرية يعقوب كنكار
دكتور الب�صريات

متى يكون االتصال استراتيجيًا؟

يف املقالة ال�سابقة التي مت ن�شرها بهذه ال�صحيفة
الغراء بعنوان «االت�صال واال�سرتاتيجية ...من يحتاج
�إىل من؟» �أو�ضحت كيف �سعت علوم االت�صال والإعالم
�إىل اال�سرتاتيجية باعتبارها علوماً م�ستحدثة مقارنة
ب��ع��ل��وم اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وك��ي��ف عملت ع��ل��ى توظيف
اال�سرتاتيجية لدعم جناح اخلطط اال�سرتاتيجية للدول
وامل�ؤ�س�سات ،وهو ما �أثمر عن ظهور م�صطلح «االت�صال
اال�سرتاتيجي» الذي �شاع ا�ستخدامه.
واختتمت تلك املقالة ب��الإ���ش��ارة �إىل �أن االت�صال
اال�سرتاتيجي هو منهج تخطيطي �شامل ي�ستخدم �أنواع
التوا�صل لتحقيق �أه��داف اجتماعية �أو اقت�صادية �أو
�سيا�سية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،بهدف حتقيق
التغيري الإيجابي على م�ستوى اجلمهور امل�ستهدف،
�أو ك�سب الت�أييد لل�ضغط على �صناع القرار �أو تقدمي
خدمات ترتبط بالبيئة املحلية.
وحقيقة هناك �س�ؤال فر�ض نف�سه بقوة يف حديثنا
يف املقالة ال�سابقة عن االت�صال اال�سرتاتيجي ،خا�صة
و�أن الدول وامل�ؤ�س�سات تقوم بالفعل بعمليات االت�صال،
وحتر�ص عليها ،فهل هي بذلك تتوا�صل ا�سرتاتيجياً؟ �أو
بالأحرى متى يكون ات�صال الدول �أو امل�ؤ�س�سات ات�صاالً
ا�سرتاتيجياً يدعم حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية؟!
لقد تناول خرباء االت�صال الإجابة على هذا ال�س�ؤول،
وذكر العديد منهم �أن االت�صال الذي تقوم به الدول �أو
امل�ؤ�س�سات يكون ا�سرتاتيجياً يخدم �أهدافها على املدى
القريب والبعيد يجب �أن يت�ضمن عدد من اخل�صائ�ص؛
م��ن��ه��ا� :أن ي��ك��ون تخطيط االت�����ص��ال ط��وي��ل الأم����د،

وي������دع������م اخل���ط���ة
اال�سرتاتيجية ،ويهتم
ب�أ�صحاب امل�صلحة،
وي��ه��ت��م ب��ال��ر���س��ال��ة
و�أثرها على اجلهات
امل�ستهدفة ،ويحر�ص
على توظيف �أن��واع
االت�����ص��ال املختلفة،
وي�سعي با�ستمرار
ل��ل��ت ��أث�ير الإع�لام��ي
على املتلقي ،وتكوين
ر�أي م ��ؤي��د ،ويدعم
د .طه عمر
ال�����ص��ورة الإيجابية
وال�سمعة امل�ؤ�س�سية،
و�أن يكون مبادراً ولي�س ردود �أفعال ،و�أن ي�ضمن تدفق
املعلومات والبيانات ،ويهتم مب�صادر التمويل ال�ستمرار
تنفيذ اخلطط.
وي��ري العلماء �أن االت�صال حتى يكون ا�سرتاتيجياً
يجب �أن يتوفر فيه عدد من ال�شروط من �أهمها الآتي:
• التخطيط :مبعنى بناء خطة ات�صال ي�شارك فيها
املعنيون ،ووجود ر�ؤية طموحة ،مثل امل�ساهمة يف جناح
امل�ؤ�س�سة� ،أو تر�سيخ �سمعتها.
• الهوية :مبعنى �أن يهتم االت�صال بتقدمي امل�ؤ�س�سة
للآخرين والتعريف بهويتها «م��ن نحن؟» وجمهورها
امل�ستهدف «ماذا نقدم �أو ماذا نريد من اجلمهور؟«.
• ال�سمعة امل�ؤ�س�سية :مبعنى االهتمام بن�شر مميزات

امل�ؤ�س�سة «ما الذي مييزنا؟» و�آراء املجتمع.
• ال�شمولية :مبعنى �أن تعرب خطة االت�صال عن كافة
�أهداف امل�ؤ�س�سة ،وبالقدر الذي يتطلبه كل هدف.
• اال�ستمرارية :مبعنى دميومة التوا�صل مع كافة
اجلهات املعنية ،وعدم تباعد عمليات التوا�صل.
• االهتمام باجلمهور :مبعني فهم خ�صائ�ص اجلمهور،
واحتياجاته ،و�إمكانات امل�ؤ�س�سة لتحقيقها.
• حتديد الأولويات :مبعنى درا�سة خطة امل�ؤ�س�سة،
وت�شخي�ص بيئة التنفيذ ،و�إع��داد خطة التهيئة لدعم
الإج��راءات املتوقعة التي �سوف تقدم عليها امل�ؤ�س�سة
لتحقيق �أهدافها.
• التوظيف ال�شامل :مبعنى توظيف كافة �أنواع وقنوات
االت�صال للت�أكد من الو�صول للجمهور.
• الر�سائل الهادفة :مبعنى اعتماد ر�سائل تخدم
�أهدافاً حمددة ،ويتم بثها عرب قنوات وب�أ�شكال متعددة.
• التوقيت املنا�سب :مبعنى اختيار التوقيت املنا�سب
لتنفيذ كافة الإجراءات بخطة االت�صال.
• تعدد جهات التنفيذ :مبعنى م�شاركة جهات متعددة
يف تنفيذ خطة االت�صال ،وحتديد دور كل جهة.
• االقناع والت�أثري :مبعنى �أن االت�صال ال يهدف �إىل
جمرد نقل املعلومات والبيانات وغريها رغم �أهميتها،
بل ي�سعى لإقناع املتلقي والت�أثري عليه التخاذ موقف �أو
�سلوك حمدد.
• تغيري �سلوك :مبعنى �أن ي�سعى �إىل تغيري �سلوك
اجلمهور �أو تكوين ر�أي عام موافق للدولة �أو امل�ؤ�س�سة.
• الثقافة املجتمعية :مبعني مراعاة ثقافة املجتمع

والتعبري عن نقاط االلتقاء بني امل�ؤ�س�سة واملجتمع.
• القيا�س :مبعنى احلر�ص على قيا�س جناح الر�سائل
الإعالمية لتحقيق الت�أثري املطلوب.
وي��ح��دد خ�ب�راء االت�����ص��ال اال�سرتاتيجي ع���دداً من
الق�ضايا امل�ؤثرة يف عملية االت�صال على املدى البعيد
والتي متيز االت�صال اال�سرتاتيجي عن غريه من �أنواع
االت�صال ،وهذه الق�ضايا ت�شمل :حتليل بيئة االت�صال
الداخلية واخلارجية ،وحتديد �أ�صحاب امل�صلحة �أو
امل�ستفيدين من ن�شاط الدولة �أو امل�ؤ�س�سة ،وال�سعي
�إىل الت�أثري يف الآخرين� ،إ�ضافة �إىل التوا�صل املجتمعي
امل�ستمر ل�ضمان احل�صول على الت�أييد.
ورغم �أهمية االت�صال اال�سرتاتيجي ودوره يف دعم
اخلطط اال�سرتاتيجية للدول وامل�ؤ�س�سات� ،إال �أنه قد
يواجه �صعوبات ت�ؤثر يف فعاليته وقدراته ،ومنها على
�سبيل املثال ال احل�صر ما يلي :قلة الكوادر الب�شرية
املتخ�ص�صة ،ونق�ص الدعم املايل لتنفيذ خطة االت�صال،
وتخلي قيادة امل�ؤ�س�سة عن دعم خطتها اال�سرتاتيجية،
وقلة تعاون �أع�ضاء املكتب التنفيذي � ،PMOإ�ضافة
النخفا�ض م�ؤ�شرات ال�سمعة الداخلية �أو اخلارجية،
وتدين دور الدولة �أو امل�ؤ�س�سة يف الق�ضايا الإن�سانية �أو
ال�شراكة املجتمعية.
ولعلي مب�شيئة اهلل �أحتدث يف مقال قادم عن �س�ؤال
حم��وري يف عمل االت�صال اال�سرتاتيجي ،وه��و «من
الرابح واخلا�سر يف االت�صال اال�سرتاتيجي».
م�ست�شار �إعالمي لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
@DrTahaomar
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قلب واحد
الوقت :من ٤م �إىل �١٢٫٣٠ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :فندق الإنرتكونتيننتال

 19رجب

معرض

الأ�سبوع البيئي
الوقت١٤٤٠/٧/١٧ :هـ من ٣م �إىل١٠م
اجلهة املنظمة :وزارة البيئة واملياه والزراعة
املكان :درة الريا�ض

 20رجب

ندوة

مؤتمر

الدويل للمركز الوطني للوثائق واملحفوظات
«الأر�شيف العربي»
الوقت :من �٨٫٣٠ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :املركز الوطني للوثائق واملحفوظات
املكان :فندق �إنرتكونتننتال

معرض

 18رجب

«ق�ضايا يف مناهج البحث» للدكتور �سعود ال�ضحيان
الوقت :من �١١ص �إىل١٢م
اجلهة املنظمة :نادي الدرا�سات االجتماعية
املكان :مدرج كلية الآداب

 21رجب

 17رجب

محاضره

 18رجب

حلقة

 19رجب

مؤتمر

 20رجب

معرض

التحليل الإح�صائي با�ستخدام برنامج �آمو�س
amos
الوقت :من 12.30م
اجلهة املنظمة :مركز �أفكر
املكان :كلية الرتبية قاعة «�٣٣أ»١

 21رجب

معرض

الإقليمي الثاين لل�صحة العامة
الوقت :من � ٧ص �إىل ٣٫٣٠م
اجلهة املنظمة :تاليه العربية لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :هوليدي �إن الق�صر

 21رجب

فعالية

التذوق 2019
الوقت :من ٤م �إىل ١٢م
اجلهة املنظمة :خرباء املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :قاعه �أو�شا للمنا�سبات

الت�أمني ال�سعودي اخلام�سة
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الت�سويق ال�شامل
املكان :مركز امللك فهد الثقايف
الرداء العربي ال�شرقي
الوقت :من ٤م �إىل١١م
اجلهة املنظمة� :شركة التنظيم الأول املحدودة
املكان :فندق فريمونت

غواي�ش
الوقت :من ٤م �إىل١١م
اجلهة املنظمة :بر الريا�ض للمعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :فندق هوليدي �إن امليدان

الريا�ض لل�سفر
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة� :أ�سا�س لتنظيم املعار�ض
املكان :فندق الفي�صلية

كـافـيـني
الوقت :من ٥م �إىل ١١٫٣٠م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة عرب الثقافات لتنظيم
املعار�ض
املكان :املدينة الرقمية

لوحة الفعاليات

أرقام
تلفونات
تهمك..
الخدمات
الحكومية

�سنرتال اجلامعة 4670000
مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581
مكتب وكيل اجلامعة 4670109
مكتب وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 4670527
مكتب وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
4670110

مكتب وكيل اجلامعة للم�شاريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399
عمادة التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت 4675723
عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864
عمادة تطوير املهارات 4670693
عمادة اجلودة 4679673
عمادة ال�سنة التح�ضريية 4696238

عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني  -وحدة خدمات من�سوبي اجلامعة

عمادة القبول والت�سجيل 4678294
عمادة الدرا�سات العليا 4677609
عمادة البحث العلمي 4673355
عمادة �ش�ؤون الطالب 4677724
عمادة �ش�ؤون املكتبات 4676148
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني 4678727
معهد امللك ع��ب��داهلل للبحوث وال��درا���س��ات اال�ست�شارية
4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�شة 4354400
�أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447
الإدارة العامة للإعالم والعالقات اجلامعية 4678159
وكالة اجلامعة للتطوير 4698368 :
ر�سالة اجلامعة 4678781
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي 4670011
م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي «ال��ط��وارئ والإ���س��ع��اف»

«الأحوال املدنية»
ـ �إ�صدار �شهادة امليالد.
ـ �إ�ضافة املواليد ل�سجل الأ�سرةـ
ـ تبليغ والدة.

4670445
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100
م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي «الطوارئ والإ�سعاف»
4775607
�إ�سعاف اجلامعة 4671699
ب�لاغ��ات �أع��ط��ال احل��ا���س��ب الآيل باملنطقة الأك��ادمي��ي��ة
4675557
بالغات ال�صيانة باملنطقة الأكادميية 4678666
�صيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000
جممع اخلدمات 4673000
جممع امللك �سعود التعليمي 4682068 / 4682066
�إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي «غرفة العمليات» 950
الدفاع املدين باجلامعة 0955
الإدارة العامة لل�صيانة :من داخل اجلامعة 1515
الإدارة العامة لل�صيانة :من خارج اجلامعة 0118061515

«اجلوازات واال�ستقدام»
ـ جتديد جواز �سفر لل�سعوديني.
لعمال
ـ �إ�صدار ت�أ�شريات اال�ستقدام ّ
املنازل وال�سائقني.

ـ �إ�صدار �إقامة وجتديدها.
ـ متديد ت�أ�شرية الزيارة للقادمني لزيارة
من�سوبي اجلامعة املتعاقدين.
ـ ت�أ�شرية خروج وعودة.

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات 8051197
عميدة الكليات الإن�سانية 8053169
عميدة الكليات العلمية 8050063
وك��ي��ل��ة ال�����ش ��ؤون الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة بالكليات الإن�سانية
8052555
وكيلة اجلامعة لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة للكليات الإن�سانية
8051555
وكيلة �ش�ؤون الت�شغيل واخلدمات امل�ساندة 8053100
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات 8051447
ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي 8050913

�صيانة املدينة اجلامعية للطالبات 80 53161

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:
0118054450 - 0118054451
«املرور»
ـ جتديد رخ�ص القيادة.
ـ جتديد اال�ستمارة.
ـ ا�ستبدال لوحات ال�سيارة

أجندة
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ال�سعودي ال�ساد�س لأمرا�ض الروماتيزم
الوقت :من ٤م �إىل٩م
اجلهة املنظمة :الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية
املكان :فندق برج رافال كمبين�سكي

 22رجب

مؤتمر

دورة

مهرجان

 25رجب

ورشة

 25رجب

مؤتمر

 25رجب

مؤتمر

ملتقى

التعامل مع احلرائق للموظفني
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :عمادة تطوير املهارات مبنى ٢٦

 24رجب

 24رجب

 27رجب

 29رجب

مؤتمر

مذاق الطريق
الوقت :من ٤م �إىل ١١م
اجلهة املنظمة :م�ؤ�س�سة �أو�سمة الإعالم لتنظيم
املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان� :سڤن مونز

 29رجب

فعاليات

كيفية التعامل مع املواد اخلطرة للموظفني
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :عمادة تطوير املهارات مبنى ٢٦

� 10شعبان

معرض

الطريان املدين الدويل 2019
الوقت :من �٩ص �إىل ١م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للطريان املدين
املكان :فندق الريتز كارلتون

� 16شعبان

معرض

الإقليمي الثاين ل�سالمة الغذاء والرعاية ال�صحية
الوقت :من �٨ص �إىل ٥م
اجلهة املنظمة :فندق هوليداي �إن الق�صر– العليا
املكان :فندق هوليداي �إن الق�صر– العليا

� 19شعبان

مؤتمر
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ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي 2019
الوقت :من �١٠ص �إىل ٧م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني
املكان :مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض طريق امللك
عبداهلل
تقنية املعلومات «حلول »2019
الوقت :من �٧٫٣٠ص �إىل٩٫٣٠م
اجلهة املنظمة� :شركة التحول التقني
املكان :قاعة امللك في�صل للم�ؤمترات  -فندق
�إنرتكونتيننتال
�أ�سبوع البحث العلمي الثاين
الوقت :من �٧٫٣٠ص �إىل٩٫٣٠م
اجلهة املنظمة :وزارة ال�صحة ال�سعودية
املكان :الربج الأول وزارة ال�صحة

�صالون املجوهرات
الوقت :من ٦م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :ريد �سنيدي لتنظيم املعار�ض
املكان :فندق الفي�صلية

ري�ستاتك�س الريا�ض العقاري
الوقت :من ٤م �إىل ١م
اجلهة املنظمة :رامتان للمعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

القطاع املايل 2019
الوقت :من �٨ص �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :وزارة املالية
املكان :مركز امللك عبدالعزيز الدويل للم�ؤمترات

إصدارات دار جامعة الملك سعود
العلم والتجربة الب�شرية  ..القيم والثقافة والعمل

عنوان الكتاب :تطبيقات علم النف�س يف جمال التدري�س

يتناول هذا الكتاب الذي �صدر عام 1440هـ وقام بت�أليفه Leon
 ..N Cooperوترجمه �أن�س عبدالرزاق مكتبي عدة مو�ضوعات� ،أبرزها
الهند�سة الإقليدية ،ومنهج «ال�شبكة الع�صبية» اخلا�ص ب�أبحاث الدماغ،
وارتباطها بالتجربة الب�شرية.
وا�ستخدام الطرق العلمية ،بالإ�ضافة ملو�ضوعات عديدة يف جمال
القيم والثقافة والعمل.

يتناول هذا الكتاب كيفية �صياغة الأفكار ،واتباع نهج علم النف�س الرتبوي،
وذلك مل�ساعدة الطالب والباحثني واملتخ�ص�صني يف تطبيقات علم النف�س ،ويقع
الكتاب يف جمموعة من ال�صفحات وعدد من الف�صول و�صدر عام 1440هـ
وقام بت�أليفه  Jack Snowmanوترجمه �أحمد حممد الغرابية.

مفكرة الشهر

وكالة الجامعة للتخطيط و التطوير  -إدارة اإلحصاء والمعلومات

رجب
1440هـ
) مار�س (

2019م

قاعدة اللعبة:

سدوكو

ال�����س��ودوك��و ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة
���س��ه��ل��ة ،م���ن دون ع��م��ل��ي��ات
ح�سابية.
تت�ألف �شبكتها من  81خانة
�صغرية� ،أو من  9مربعات كبرية
يحتوي كل منها على  9خانات
�صغرية.
على الالعب اكمال ال�شبكة
بوا�سطة �أرق���ام من  1اىل ،9
�شرط ا�ستعمال كل رق��م مرة
واحدة فقط ،يف كل خط �أفقي
ويف ك��ل خ��ط ع��م��ودي ويف كل
مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام

ر�سالة اجلامعة على تويرت

ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

http://rs.ksu.edu.sa/

youtube : ResalahKSU

https://plus.google.com

@rsksu

@rsksu

https://www.facebook.com/rsksu
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
القوة الناعمة
جوزيف �س .ناي
���ص��در ك��ت��اب «ال��ق��وة
الناعمة :و�سيلة النجاح
يف ال�سيا�سة الدولية»
عام  ،2004و�صدرت
ترجمته العربية التي
�أجن������زه������ا «حم���م���د
ال���ب���ج�ي�رم���ي» ع���ام
 2004ع���ن مكتبة
العبيكان ،وامل��ؤل��ف
لي�س جم��رد مفكر
�أو حملل �سيا�سي،
ف��ه��و ع��م��ي��د كلية
ك��ي��ن��دي ل��ل��درا���س��ات
احلكومية يف جامعة ه��ارف��ارد ،وك��ان رئي�س
جمل�س املخابرات الوطني و م�ساعد وزير الدفاع يف �أمريكا.
اجلاذبية
عرف الكتاب القوة الناعمة ب�أنها «القدرة على احل�صول على
ما تريد عن طريق اجلاذبية بدالً من الإرغام �أو دفع الأموال»،
وه��ك��ذا فهي تختلف ع��ن ال��ق��وة ال�صلبة املكونة م��ن العتاد
الع�سكري والرثاء االقت�صادي وا�ستعمالهما بالتهديد بالعقوبات
�أو اال�ستمالة بامل�ساعدات� ،أن متتلك قوة ناعمة يعني �أن جتعل
الآخرين يعجبون بك ويتطلعون �إىل ما تقوم به فيتخذون موق ًفا
�إيجاب ًيا من قِ َيمك و�أفكارك وبالتايل تتفق رغبتهم مع رغبتك.
ت�أ�صيل املفهوم
بد�أ الف�صل الأول بت�أ�صيل مفهوم القوة الذي يكرث احلديث
عنه ويقل فهمه ،وهو كما يقول امل�ؤلف عبارة عن القدرة على
الت�أثري يف �سلوك الآخرين للقيام بعمل ما يتفق مع ما نريده،
بعد ذلك ينتقل احلديث �إىل القوة ال�سيا�سية الناعمة بالن�سبة
أثري يف ال�سيا�سة
للدول ،ليو�ضح �أن بلدًا ما قد يكون قو ًيا ذا ت� ٍ
مبثُله ،وحتذو حذوه،
الدولية« ،لأن هناك بلدا ًنا �أخرى-معجبة ُ
وتتطلع �إىل م�ستواه من االزدهار واالنفتاح -تريد �أن تتبعه».
م�صادر القوة الناعمة
ا�ستعر�ض الف�صل الثاين م�صادر القوة الناعمة الأمريكية،
ومنها ا�ستحواذها على  % 62من �أهم العالمات التجارية يف
العامل ،وبها  % 28من جميع الطالب الدار�سني خارج بالدهم،
وهي �أكرث دولة ت�ستقطب املهاجرين وتن�شر الكتب وامل�ؤلفات
املو�سيقية وتنتج البحوث العلمية� ،إ�ضافة �إىل كونها �أهم م�صدّ ر
للأفالم والربامج التلفزيونية ،و�أو�ضح �أن وجود تلك امل�صادر
اجلاذبة ال يعني بال�ضرورة �إنتاج قوة ناعمة متحققة ،لأنها يجب
�أن تتناغم مع جاذبية ال�سيا�سة العامة للبلد.
ثقافة نخبوية
من �أهم ما حتدث عنه امل�ؤلف دور الثقافة النخبوية يف �إنتاج
القوة الناعمة ،فعرج على �أهمية املبادالت الأكادميية والعلمية
وكيف �أن الكثري من العلماء ال�سوفييت الذين زاروا �أمريكا قد
ت�أثروا بالأفكار الأمريكية و�أ�صبحوا الح ًقا نا�شطني يف حركات
حقوق الإن�سان يف االحت��اد ال�سوفييتي .كما حتدث عن دور
الثقافة ال�شعبية املتمثلة يف الأفالم والأغاين والريا�ضة وما �إىل
ذلك مما يبثّ القيم الأمريكية حتى و�إن بدت �سطحية مبتذلة.
رو�سيا و�أوروبا
لكن �أمريكا لي�ست الرائدة يف كل م�صادر القوة الناعمة،
وهذا ما يو�ضحه الف�صل الثالث حني حتدث عن دول �أخرى مثل
ريا لن�شر ثقافته وفنونه
االحتاد ال�سوفييتي الذي كان ينفق كث ً
وي�شارك يف الق�ضايا الإن�سانية اجلذابة� ،إ�ضافة للمناف�س
احل��ايل الأق��وى لأمريكا وهي �أوروب���ا ،حيث الفنون والآداب
والأزياء والأطعمة الأوروبية تتمتع بجاذبية طاغية� ،إ�ضافة �إىل
�أن الدول الأوروبية حتتل املراكز اخلم�سة الأوىل يف عدد جوائز
نوبل يف الأدب ،ومبيعات امل�ؤلفات املو�سيقية ون�شر الكتب.
معلومات م�ضللة
الف�صل الرابع ر ّكز على �إتقان ا�ستخدام القوة الناعمة ،كما
فعلت فرن�سا حني ن�شرت لغتها و�آدابها يف اخلارج يف القرن
التا�سع ع�شر ،ومن الأمثلة الهامة واملثرية مكتب اخلدمات
الإ�سرتاتيجية يف �أمريكا الذي كان يعمل على «ن�شر املعلومات
امل�ضللة ،وت�شكيل منتجات هوليود لت�صبح �أدوات دعاية فاعلة،
واقرتاح �إ�ضافة �أ�شياء �أو حذف �أ�شياء ،وحرمان �أفالم �أخرى من
الرخ�صة» ،ثم حتدث عن تراجع االهتمام الأمريكي با�ستثمار
القوة الناعمة مع مرور ال�سنني.
انحدار القوة الناعمة
�أم��ا الف�صل الأخ�ي�ر فخ�ص�ص للحديث ع��ن العالقة بني
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية والقوة الناعمة ،وبينّ كيف �أن
ال�سيا�سة «املكروهة» �أدت �إىل انحدار القوة الناعمة وتناق�ص
�أثر الثقافة ال�شعبية الأمريكية يف العامل يف مقابل تزايد الإقبال
على الثقافات الأخرى والفاعلني الآخرين ،وحذر من جتاهل
القوة الناعمة وا�ستنكر �إنفاق �أمريكا على القوة الع�سكرية �أكرث
من الناعمة بـ� 17ضع ًفا ،وناق�ش الطريقة التي يجب التعامل
بها مع القوة الناعمة مقد ًما ن�صائح مبنية على قراءة الأو�ضاع
التي و�صلت لها ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
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السيارات ذاتية القيادة «عنصرية»!
غ���ال��� ًب���ا م���ا ي��ت��م الإع���ل���ان عن
ال�سيارات ذاتية القيادة وت�سويقها
على �أنها م�ستقبل النقل ،وتتميز
ب��ق��درات فائقة ال نظري لها ،لكن
ه��ذه الو�سائل امل��ت��ط��ورة ق��د تكون
يف الواقع عن�صرية ،وف ًقا لدرا�سة
جديدة مثرية للقلق.
فقد �أج���رى ب��اح��ث��ون م��ن معهد
جورجيا للتكنولوجيا �أبحا ًثا جدية
ح��ول م��دى ج��ودة ال�سيارات ذاتية
القيادة يف التعرف على �أ�شخا�ص
من خمتلف �أل���وان الب�شرة ،وطبق
ال��ف��ري��ق مقيا�س «Fitzpatrick
« :»scaleمقيا�س �أن���واع الب�شرة»
على جمموعة من ال�صور التي تظهر
أ�شخا�صا خمتلفني ،لت�صنيفهم على
�
ً
�أ�سا�س لون ب�شرتهم.
وقام الفريق بتغذية �أنظمة ك�شف
الأج�سام امل�ستخدمة يف ال�سيارات
ذاتية القيادة بهذه ال�صور ،ملعرفة
ع���دد امل����رات ال��ت��ي تكت�شف فيها
الأن��ظ��م��ة ال��ن��ا���س ،و�أخ����ذ الفريق

بعني االعتبار الوقت خ�لال اليوم
والإ����ض���اءة وغ�يره��ا م��ن ال��ع��وام��ل،
و�أظهرت النتائج �أن الأنظمة كانت
يف املتو�سط �أق��ل دقة بن�سبة % 5
ع��ن��د اك��ت�����ش��اف الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الب�شرة الداكنة وبن�سبة  ٪ 10عند

اكت�شاف الأ�شخا�ص ذوي الب�شرة
ال�سوداء ،وهو ما �أثار قلق الباحثني.
وك�شف الباحثون �أن هذه امل�شكلة
قد تكمن يف الطريقة التي يتم بها
ت��دري��ب النظام اخل��وارزم��ي ،حيث
تتعلم الأنظمة ا�ستنادًا �إىل الأمثلة

التي يتم تغذيتها بها ،لذا فقد يعود
ال�سبب الأ�سا�سي �إىل مرحلة التعلم
ب�سبب ع���دم ع��ر���ض ���ص��ور كافية
للم�شاة من ذوي الب�شرة الداكنة.

 3عواصف شمسية مدمرة ضربت األرض

�أثارت عا�صفة �شم�سية «�ضخمة»
�ضربت الأر���ض منذ �آالف ال�سنني،
امل��خ��اوف من احتمال وق��وع حدث
مم��اث��ل ق����اب ق��و���س�ين �أو �أدن����ى،
ح�سب باحثني مبعهد الفلك التابع
جل��ام��ع��ة ل��ون��د يف ال�����س��وي��د ،وق��د
مت��ي��زت العا�صفة ال��ق��دمي��ة التي
�ضرت كوكبنا قبل نحو  2600عام،
ب�أنها �أق��وى بن�سبة  % 1000من

�أي عا�صفة �شم�سية اكتُ�شفت يف
ال�سنوات ال�سبعني املا�ضية ،وهي
ق��وة كافية لتدمري الإل��ك�ترون��ي��ات
احلديثة بالكامل.
ومي��ك��ن �أن ت������ؤدي ال��ع��وا���ص��ف
ال�شم�سية ال�����ص��غ�يرة يف الع�صر
احل����دي����ث� ،إىل ان���ق���ط���اع ال��ت��ي��ار
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع يف
ال�سويد وك��ن��دا ،وعلى ال��رغ��م من

�أن اخل�براء ح��ذروا يف ال�سابق من
خماطر العوا�صف ال�شم�سية ،فقد
ثبت �أن��ه من ال�صعب التنب�ؤ مبكان
وزمان حدوث ال�ضربة املتوقعة.
وملعرفة م��دى ح��دوث مثل هذه
ال��ع��وا���ص��ف ب��ان��ت��ظ��ام ،ق���ام باحثو
جامعة لوند يف ال�سويد ،بفح�ص
النوى اجلليدية وحلقات الأ�شجار
الك��ت�����ش��اف �أدل�����ة ع��ل��ى ع��وا���ص��ف

تفيد نتائج درا���س��ات علمية �أن
و�ضعية نوم ال�شخ�ص ت�ؤثر جدًا يف
حالته ال�صحية عمو ًما ويف �أحالمه
ب�صورة خا�صة ،كما �أن��ه��ا تك�شف
الكثري عن �شخ�صية الفرد.
وي���ق���ول �أل��ك�����س��ن��در ك��ال��ي��ن��ك�ين،
رئ��ي�����س م��رك��ز ط���ب ال���ن���وم ال��ت��اب��ع
للوكالة الطبية احليوية البيولوجية
الفدرالية يف رو�سيا� ،إنه «يجب على
كل �شخ�ص �أن يعي �أن النوم م�س�ألة
حياتية �ضرورية ،يرتبط بها طول
العمر واحل��ال��ة ال�صحية وامل���زاج
ونوعية العمل اليومي .و�إذا حرمنا
�أي كائن حي من النوم ملدة �أ�سبوع
ف�إنه �سيموت».
ووف� ًق��ا لكالينكني ،ف ��إن و�ضعية
ال��ن��وم ع��ل��ى ال��ظ��ه��ر ه��ي الأف�����ض��ل
والنوم على البطن هو الأ�سو�أ ل�صحة
الإن�سان .كما �أن الذين ينامون على
الظهر هم �أ�شخا�ص واثقون متا ًما
من و�ضعهم احلياتي ،وال يعانون من
�أي عقد نق�ص وال يطلقون الأحكام

امل�سبقة على الآخرين.
�أم��ا الذين ينامون على بطونهم
فهم �أ�شخا�ص منغلقون وال يثقون
�إال ب�أنف�سهم وال يتقبلون االنتقادات،
وال ي�سمحون للآخرين ب�أن ي�ضعوا
ت�صرفاتهم و�أقوالهم مو�ضع �شك.
�أم���ا ال��ذي��ن ي��ن��ام��ون ع��ل��ى �أح��د

اجلانبني و�سيقانهم م�ستقيمة ،فهم
اجتماعيون را���ض��ون ع��ن حياتهم،
ول��ك��ن��ه��م ال ي��ف��ر���ض��ون م��واق��ف��ه��م
و�أفكارهم على الآخرين.
وهناك من ينام بو�ضعية ت�شبه
و���ض��ع��ي��ة اجل��ن�ين يف ب��ط��ن �أم����ه،
وه�ؤالء يحاولون االختفاء من العامل

ال�شم�س ،واكت�شفوا �أن الكوكب
تعر�ض ل��ث�لاث عوا�صف �شم�سية
���س��اب� ًق��ا ول��ت ��أث�ير ج��زي��ئ��ات عالية
الطاقة م�صاحبة لكل عا�صفة من
تلك العوا�صف ،الأوىل كانت عام
 660ق��ب��ل امل��ي�لاد ،وال��ث��ان��ي��ة ع��ام
775م والثالثة عام 994م.
وبالن�سبة لأولئك الذين كانوا على
قيد احلياة يف ذل��ك ال��وق��ت ،متثل
الت�أثري الوحيد امللحوظ للعوا�صف
ال�شم�سية ال�����ض��خ��م��ة ،يف ظهور
الأ���ض��واء ال�شمالية عند خطوط
العر�ض املنخف�ضة للغاية� .أم��ا لو
تعر�ضت الأر�ض ملثل تلك العوا�صف
يف الع�صر احلديث ،لكانت ق�ضت
على �شبكات الطاقة وتكنولوجيا
حت��دي��د امل��وق��ع « »GPSو�شبكات
الكمبيوتر.
ويف ح���دي���ث���ه م�����ع ���ص��ح��ي��ف��ة
الإن��دي��ب��ن��دن��ت ،ق��ال الربوفي�سور،
راميوند مو�س�شلر ،الذي �شارك يف
البحث« :لي�س لدينا �إح�صائيات �أو
توقعات حول مكان �أو عدد املرات
ال��ت��ي ميكن �أن حت�صل فيها هذه
الأح��داث الحقاً ،لكن ما �أود قوله،
ه��و �أن��ن��ا ن��ع��رف �أن��ه��ا حت��دث على
�أ�سا�س منتظم ،لذا يجب علينا زيادة
احلماية �ضد العوا�صف ال�شم�سية».

وضعية نومك تكشف شخصيتك

اخلارجي ،ويحاولون حل م�شكالتهم
ب�أنف�سهم ،ومنهم من يخاف حتمل
امل�س�ؤولية.
��ي���را ،ي��ف�����ض��ل الأ���ش��خ��ا���ص
و�أخ� ً
الوحيدون ،الذين فقدوا املقربني
منهم ،النوم ويف �أح�ضانهم دمى.
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التفكير النقدي

العنف األسري ..أسبابه ووسائل عالجه
يق�صد بالعنف الأ�سري اعتداء
لفظي �أو ج�سدي ،ميار�سه فرد
يف الأ���س��رة �ضد ف��رد �أو جمموعة
�أفراد فيها �أ�ضعف منه ،م�س ّبباً لهم
�أ�ضراراً نف�سية وبدنية واجتماعية،
وم���ن �أ���ش��ك��ال��ه ع��ن��ف ال����زوج �ضد
زوج��ت��ه ،وعنف �أح��د ال��وال��دي��ن �أو
كالهما �ضد الأب��ن��اء� ،أو احلرمان
من جميع احلقوق �أو بع�ضها� ،أو
الإهمال بطريقة متعمدة ،والعنف
الأ�����س����ري ���س��ل��وك م��ك��ت�����س��ب غري
�صحيح ،يرتك �آث��اراً نف�سية م�ؤملة
ع��ل��ى الأف������راد ي�����ص��ع��ب عالجها
يف وق��ت ق�صري ،مم��ا يهدد �أم��ان
املجتمع.
�أ�سباب اجتماعية
للعنف الأ�سري دواف��ع و�أ�سباب
�أب��رزه��ا �أ�سباب اجتماعية ،حيث
�إن تربية الطفل وطريقة معاملته
تنعك�س ب�شكل وا�ضح على ت�صرفاته

التي حتدث �صدمة للطفل ،وتعزّز
ل��دي��ه ال�����س��ل��وك احل���اد والعنيف؛
ال�شعور بعدم اال�ستقرار الأ�سري
وك�ثرة ال�شجارات ،وفقدان حنان
�أحد الوالدين.

عندما يكرب ،لذلك تعد الق�سوة
يف املعاملة والإه���م���ال ،والرف�ض
العاطفي ،والتفرقة ب�ين الأب��ن��اء،

وال��ق��م��ع ال��ف��ك��ري للطفل� ،أخطر
الأ�ساليب التي ميكن اتباعها يف
تربية الطفل ،ومن �أه��م امل�ؤثرات

�أ�سباب اقت�صادية
ت����دين امل�����س��ت��وى االق��ت�����ص��ادي
وع���دم ق���درة الأ����س���رة ع��ل��ى تلبية
حاجات �أفرادها املادية ،قد ت�ؤدي
�إىل �أ���ش��ك��ال م��ن ال��ع��ن��ف ،و�أثبتت
الدرا�سات �أن الأ�سرة التي تتكون
من ع��دد كبري من الأف���راد تنت�شر
فيها �سلوكيات العنف �أك�ث�ر من
غريها ،حيث �إن �أف��راده��ا مييلون
حل ّل م�شاكلهم عن طريق ا�ستخدام
�أ���س��ال��ي��ب ال��ع��ن��ف املختلفة ،وم��ن
املمكن �أي�ضاً �أن يعنف الأب �أبناءه
ب�سبب الفقر ،فيكون العنف ردة
فعل للو�ضع االق��ت�����ص��ادي ال�سيئ
الذي يعاين منه رب الأ�سرة.

فكر خارج عمياء وصماء ألفت  18كتابًا

الصندوق

ول���دت هيلني كيلر يف ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية ع��ام 1889م لوالدَين من �أ�صول
�أملانية ،وعند بلوغها �سنة و�سبعة �أ�شهر فقدت
حا�ستَي ال�سمع والب�صر ب�سبب �إ�صابتها مبر�ض
التهاب ال�سحايا ،واحلمى القرمزية ،وعندما
بلغت �سن ال�سابعة ،كانت متلك � 60إ���ش��ارة
تتوا�صل بها مع عائلتها ،ثم تعلمت كيفية كتابة
احلروف على كف اليد ،والإح�سا�س عن طريق
كف اليد ،ودر�ست اجلغرافيا ،وعلم النبات ،ويف
عمرها العا�شر تعلمت قراءة الأبجدية املخت�صة
باملكفوفني.
خط جميل ومرتب
ثم التحقت هيلني مبعهد هوار�س مان لل�صم،
وب��د�أت تتعلم الكالم بو�ضع يديها على فمها
�أثناء احلديث لتح�سن طريقة ت�أليف الكالم
بال�شفتني والل�سان ،وبعد فرتة �أتقنت الكتابة،
وكان خطها جمي ً
ال ومرتباً ،ثم التحقت مبعهد
كامربدج للفتيات ،ويف عام 1904م تخرجت
من اجلامعة حا�صلة على بكالوري�س يف العلوم
والفل�سفة ،وكان عمرها  24عاماً ،وبعد التخرج
كر�ست ج��ه��وده��ا يف خ��دم��ة امل��ك��ف��وف�ين ،كما
تعلمت ال�سباحة ،والقيادة والغو�ص ،وكانت يف
�أوقات فراغها تطرز ،وتقر�أ.
�سيا�سية واجتماعية
ك��ان لهيلني �أن�شطة �سيا�سية واجتماعية

فقد �أ�س�ست منظمة هيلني كيلر الدولية ،عام
خمت�صة يف الأبحاث
1915م وكانت املنظمة
ّ
وحا�سة الب�صر ،والتغذية،
اخلا�صة بال�صحة،
ّ
ّ
و�ساهمت يف ت�أ�سي�س االحتاد الأمريكي للحرية
املدنية عام 1920م ،وكانت من دعاة ال�سالم
يف ال��ع��امل ون���ادت بحق امل����ر�أة يف االق�ت�راع،
و�سافرت �إىل كثري من البلدان والدول الغربية
والتقت بكثري من ال��وزراء والر�ؤ�ساء ،وكونت
�صداقات مع كثري من ال�شخ�صيات امل�شهورة
يف جمال الفن واالخرتاع ،مثل ت�شاريل �شابلن،
والك�ساندر غراهام بيل.

صورة نقدية

أجمل تعليق
يقول ويليام �شك�سبري�« :ضموا �أيديكم الآن ومع
�أيديكم قلوبكم».
لينا القحطاين

م�ؤلفاتها
�ألفت هيلني كيلر ون�شرت  18كتاباً ،وترجمت
م�ؤلفاتها �إىل خم�سني لغة ،ومن م�ؤلفاتها� :أغنية
اجل���دار احل��ج��ري ،ال��ع��امل ال��ذي �أعي�ش فيه،
احل��ب وال�سالم ،اخل��روج من ال��ظ�لام ،هيلني
كيلر يف �أ�سكتلندا ،كتاب �أ�ضواء يف ظالمي.
كتاب ق�صة حياتي ،وك��ان لها عبارة م�شهورة
ج��داً ،وهي «عندما يغلق باب ال�سعادة ،يفتح
�آخ��ر ،ولكن يف كثري من الأحيان ننظر طوي ً
ال
�إىل الأبواب املغلقة بحيث ال نرى الأبواب التي
فتحت لنا».
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عندما يغلق باب لل�سعادة يفتح �آخر،
ال تنظر ل�ل�أب��واب املغلقة ،ورك��ز نظرك
�صوب الأبواب التي فتحت لك».
هيلني كيلر «1968 - 1889م»..
قاهرة الإعاقة و�سفرية ال�صم

قضية
طالبية
نظام الساعات ..إيجابيات وسلبيات!
كتب :حممد عبداجلليل
طرحنا ق�ضية نظام ال�ساعات على جمموعة من طالب اجلامعة،
وا�ستطلعنا �آراءهم حول �إيجابياته و�سلبياته.
عبداملجيد عمر با جحالن ،كلية الآداب ،ق�سم اجلغرافيا ،امل�ستوى
اخلام�س� ،أكد �أن �سلبيات نظام ال�ساعات �أكرث من �إيجابياته ،وال يرى
فيه �إيجابيات �إال من ناحية تنظيم وحتديد ال�ساعات واجل��داول،
حيث يكون فيها مراعاة لظروف الطالب� ،أم��ا ال�سلبيات فكثرية
�أبرزها الربيكات الطويلة بني املواد وكرثة �ساعات املواد وما ت�سببه
من �ضغط من ناحية االختبارات والواجبات والتكاليف ،و� ً
أي�ضا انتهاء
الدوام يف �ساعة مت�أخرة والعودة �إىل املنزل يف فرتات مت�أخرة حيث
يكون الرتكيز م�شتتاً.
�صدام الوا�صلي ،من كلية العلوم ،ق�سم اجليوفيزياء ،ماج�ستري
م�ستوى ثاين ،قال :تتمثل �إيجابيات نظام ال�ساعات من وجهة نظري
يف �إعطاء جمال للباحث ،لأنه لو زادت ال�ساعات ف�سوف ت�ؤثر على
م�ستوى طالب املاج�ستري الدرا�سي ،ومن ناحية ال�سلبيات مل �أعان
يف مرحلة املاج�ستري بالن�سبة لل�ساعات لأن �سلبياتها قليلة يف مرحلة
املاج�ستري.
مو�سى بن عبدالرحمن املو�سى ،كلية علوم احلا�سب واملعلومات،
امل�ستوى ال�ساد�س ،اعترب �أن الربيكات الطويلة بني املحا�ضرات تعد
من �إيجابيات نظام ال�ساعات ،حيث يتمكن الطالب من �إ�شغال نف�سه
وا�ستثمار وقته �سواء يف نوادي اجلامعة �أو الريا�ضات املتاحة �أو يف
املراجعة وحل الواجبات� ،أما من ناحية ال�سلبيات فتكون يف �ضياع
وقت الطالب ويكون م�شتتًا من ناحية وقت الرجوع �أو وقت انتهاء
الدوام.
بدر ال�شهري ،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،قانون ،امل�ستوى
الرابع ،دعا ملعاجلة �أو تقليل الربيكات بني املحا�ضرات ،وقال �إن
من �سلبيات هذا النظام االقت�صار يف معدل ال�ساعات الدرا�سية
كحد �أق�صى على � 19ساعة وتكون املقررات قليلة ،وبالن�سبة يل �أود
�أن �أزيدها لت�صل معدل املقررات الدرا�سية �إىل  20وبع�ض املواد
االختيارية التي تكون خارج التخ�ص�ص لي�س لها داع ،كما �أن الربيكات
الطويلة لي�س لها داع واملحا�ضرات امل�سائية يقل فيها الرتكيز ،وطالب
�صباحا.
لتوفري مقررات تبد�أ من ال�ساعة الثامنة
ً
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بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني

«سالمة أطفالنا كفايتنا» بمدينة الطالبات

كتبت :الرين املطريي
نظمت �إدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي بالتزامن مع
اليوم العاملي للدفاع املدين ،فعالية الإ�سعافات الأولية
�أم��ام املكتبة املركزية وحت��ت �شعار «�سالمة �أطفالنا
كفايتنا» ،و�شملت الفعالية عدة �أركان هي:
 رك��ن الإ�سعافات الأول��ي��ة :وال��ذي ه��دف لتوعيةالطالبات بطرق الإ�سعافات الأولية من خالل توزيع
���ص��ن��دوق �صغري ي�شمل على ك��م��ام ول�صقات ج��روح
وم�سحة طبية ومق�ص وقطعة �شا�ش وقطن ،والتي تعد
من �أهم و�أوىل الأدوات امل�سعفة والتي يجب �أن تكون يف
كل منزل.
 -رك��ن الإط��ف��اء وامل���واد الكيميائية :وال��ذي حتدث

عن كل ما يخ�ص ال�سالمة يف اجلامعة و�أو�ضح �أنواع
الطفايات يف اجلامعة كا�ستخدام �أ�سطول الرمل يف
املعامل ،و�أي�ضاً البطانيات لإخماد احلرائق يف املعامل،
والطفايات الكربونية لتطفئة املواد ال�صلبة واخل�شب،
والبودر تكون غالباً يف غرف االت�صاالت والكهرباء.
 ركن الغاز :والذي حتدث عن �أن��واع �أنابيب الغازامل�ستخدمة يف امل��ط��اب��خ املنزلية وم��ط��اب��خ املطاعم،
والتحذير من الأنابيب القدمية الغري جيدة والتي قد
ت�سبب االنفجار� ،إ�ضافة للتحذير من الغاز املتنقل
وامل�ستخدم يف �أماكن النزهة العامة.
 رك���ن خم��اط��ر امل����واد ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة :وحت����دث عنخماطر خلط مواد املنظفات املنزلية معاً ،و�أي�ضاً عند

التخل�ص من ه��ذه املنظفات يجب و�ضعها يف حاوية
خا�صة بالنفايات الكيميائية حتى ال ت�سبب تلو ًثا بيئ ًيا،
بالإ�ضافة لوجوب ارتداء القفازات عند ا�ستخدام هذه
املنظفات .كما حتدث هذا الركن عن خماطر ال�صابون
الذي يقتل اجلراثيم بن�سبة  ،99%فهذا بدون �شك ي�ضر
اجللد وي�سبب اجلفاف احلاد ويخل بالتوازن الهرموين
للب�شرة ،مما ي�ؤدي �إىل الأكزميا وحرق اجللد.
 ركن الكهرباء :وحتدث عن التو�صيالت والتمديداتو�أن��واع املقاب�س الكهربائية ال�شائعة يف اجلامعة و�أن
هناك خط ًرا عليها �إذا كانت مقلدة فيجب احلر�ص على
�شراء التو�صيلة ذات نوعية و�صناعة جيدة و�أن تتحمل
ال�ضغط العايل ،كما يجب �أن حتتوي على زر �أقفال وفتح

التيار الكهربائي التي تقي من املخاطر ،ويف كل الأحوال
مت التنبيه لأهمية عدم االعتماد على هذه التمديدات
والو�صالت الكهربائية بل يجب �شبك الأجهزة مب�صدر
كهربائي مبا�شر من غري ا�ستخدام الو�صالت ،مثل
الأف��ران الكهربائية والدفايات لأنها قد ت�سبب �ضغط
على الكهرباء والتما�ساً ب�سبب �أنها ال تتحمل هذه
القواب�س والو�صالت املتنقلة ،ويجب احلر�ص على وجود
منظم للكهرباء داخل هذه الو�صالت وعدم ا�ستخدام
املحوالت الثنائية لأنها ال حتوي على منظم كهربائي،
مما ي�ؤدي مع الوقت �إىل ارتفاع درجة احلرارة وحدوث
احل��رائ��ق ،فيجب احل��ذر منها واحل��ر���ص على اقتناء
املحوالت الثالثية الحتوائها على هذا املنظم.

استفاد منها  80متدربًا من الجامعة والقطاعات المدنية والعسكرية والخاصة

«اللغات والترجمة» تنظم الدورة األولى بـ «أساسيات اللغة الصينية»

تفاعلت كلية اللغات والرتجمة باجلامعة مع قرار
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز خالل زيارته الأخرية لل�صني ب�إدراج اللغة
ال�صينية �ضمن املناهج التعليمية باململكة ،و�أطلقت
الأحد املا�ضي «ال��دورة التدريبية يف �أ�سا�سيات تعلم
اللغة ال�صينية» بالتعاون مع مركز التدريب وخدمة
املجتمع باجلامعة.
ورحب عميد كلية اللغات والرتجمة الدكتور �إبراهيم
بن رافع القرين ،باملتدربني الذين جتاوز عددهم 80

متدرباً من القطاع احلكومي والع�سكري والقطاع
اخلا�ص وطالب اجلامعة ،م�ؤكداً على الدور الريادي
الذي ت�ضطلع به الكلية يف تعليم اللغة ال�صينية ويعد
برناجمها الفريد من نوعه يف اجلامعات على م�ستوى
اخلليج العربي.
و�أ�شار رئي�س ق�سم اللغات احلديثة والرتجمة بالكلية
الدكتور ماجد البدر �إىل �أهمية مثل هذه املبادرات
التي تتما�شى مع هذا القرار اال�سرتاتيجي ،وقال �إن
هذه الدورة الأوىل من نوعها يف اجلامعة ،وهي نواة
ل��دورات �أخرى �أ�سا�سية وتخ�ص�صية يف جمال اللغة

ال�صينية ،و�أ�شاد بالدور الذي يقوم به برنامج اللغة
ال�صينية بالق�سم يف التعريف باللغة والثقافة ال�صينية
على م�ستوى اجلامعة.
ب��د�أت بعد ذلك �أوىل حما�ضرات ال��دورة وحتدث
فيها الدكتور ح�سانني فهمي �أ�ستاذ اللغة ال�صينية
وال�ترج��م��ة امل�����ش��ارك بالكلية ،ع��ن اللغة ال�صينية
ومراحل تطورها عرب التاريخ ،وتبع ذلك ور�شة تدريبة
يف النغمات ال�صوتية وطريقة نطقها ،و�صوالً �إىل
التدريب على اخلطوط الأ�سا�سية ور�ؤو���س الرموز
ال�صينية �شائعة اال�ستخدام ،بالإ�ضافة �إىل تدريبهم
على عدد من التعبريات اليومية باللغة ال�صينية.

وت�ستمر الدورة الأوىل من نوعها �أ�سبوعني ويح�صل
فيها امل�شاركون على � 24ساعة تدريبية يح�صل فيها
امل��ت��درب��ون على �شهادة ح�ضور معتمدة م��ن مركز
التدريب وخ��دم��ة املجتمع باجلامعة ،وق��د �شهدت
الدورة يف يومها الأول تفاع ً
ال كبرياً من قبل املتدربني
الذين عربوا عن �شكرهم لكلية اللغات والرتجمة على
تنظيم هذه الدورة ،ومتنياتهم ب�أن تتوا�صل مثل هذه
ال��دورات يف جمال تعليم اللغة ال�صينية على املدى
الطويل ،وقد مت نقل وقائع الور�شة التدريبية الأوىل
يف هذه الدورة عرب ح�ساب الكلية على تويرت لت�صل
�إىل جميع املهتمني بتعلمها يف العامل العربي.

تقرير
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برعاية معالي مدير الجامعة

«الطبية الطارئة» تكرم منسوبيها بمناسبة
االعتماد األكاديمي الكامل
تقرير :حممد اجلنوبي
�شرف معايل مدير اجلامعة د .ب��دران العمر احلفل
ال� ��ذي �أق��ام �ت��ه ك�ل�ي��ة الأم �ي��ر � �س �ل �ط��ان ب ��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
للخدمات الطبية الطارئة مبنا�سبة افتتاح املبنى امل�ؤقت
للكلية ،ول�ت�ك��رمي من�سوبي الكلية مبنا�سبة احل�صول
ع�ل��ى االع�ت�م��اد الأك��ادمي��ي ال�ك��ام��ل م��ن امل��رك��ز الوطني
ل�ل�ت�ق��ومي واالع �ت �م ��اد الأك� ��ادمي� ��ي ،وذل� ��ك ي ��وم االث �ن�ين
1440/6/27هـ.
وفد مرافق
وكان يف رفقة معاليه وكيل اجلامعة للم�شاريع الدكتور
عبداهلل ال�صقري ،ووكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الأ�ستاذ يو�سف ع�سريي ،وعدد من من�سوبي اجلامعة
وك��ان يف ا�ستقبالهم عميد الكلية الدكتور ها�شم بن
�صليح ووك�لاء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وعدد من الطالب.
جولة ميدانية
وقد قام معايل مدير اجلامعة بجولة ميدانية على
م��راف��ق الكلية ،ا�ستمع خاللها ل�شرح موجز ملراحل
ت�أهيل مرافق الكلية وتوظيفها بعد جتهيزها لدعم
العملية التعليمية ،ثم �شرف معاليه احلفل اخلطابي
الذي �أقامته الكلية بهذه املنا�سبة� ،سلم خالله الدروع
التقديرية لفرق العمل التي �شاركت يف ح�صول الكلية
على االعتماد الأكادميي.

�إجنازات نوعية
ويف نهاية ال��زي��ارة �أع���رب م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
عن �سروره وارتياحه مبا مت تهيئته للكلية من مرافق
تعليمية تتواكب مع تطلعات الكلية ،كما �أعرب معاليه
عن �سعادته مبا حتققه الكلية من �إجنازات نوعيه ت�ضع
الكلية يف الريادة الإقليمية يف تخ�ص�صها ،بعد ذلك مت
التقاط ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة.
كلية الأمري �سلطان للخدمات الطبية الطارئة
تعد كلية الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيزللخدمات
الطبية الطارئة من الكليات الرائدة على م�ستوى اململكة
التي تقدم بكالوريو�س اخلدمات الطبية الطارئة حتت

مظلة جامعة امللك �سعود ،والتي ت�سعى نحو التميز
والريادة يف علوم اخلدمات الطبية الطارئة .وتتكون
الكلية من �أربعة �أق�سام :ق�سم اخلدمات الإ�سعافية،
ق�سم العلوم الأ�سا�سية ،ق�سم احلوادث والإ�صابات ،ق�سم
الإ�سعاف اجلوي والبحري.
ويقع مقر الكلية يف حي امللز مبدية الريا�ض ويتكون
مبان:
من �أربعة ٍ
 املبنى الإداري :وي�شمل مكتب عميد الكلية والوكالءو�إدارة الكلية وقاعات اجتماعات وقاعة ت�شريفات.
 املبنى الأكادميي :وي�شمل  13قاعة درا�سية و20معم ً
ال تدريب ًيا جمهزًا ب�أحدث �أجهزة املحاكاة الطبية من

االعتماد األكاديمي
ح�صلت كلية الأم��ي�ر �سلطان
للخدمات الطبية ال��ط��ارئ��ة على
االعتماد الرباجمي الكامل من قبل
املركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي ،ويعد هذا االعتماد ذا
�أهمية عالية لرفع �سقف ج��ودة

زيارة م�ستودع معامل املحاكاة والت�أكد من جاهزيته

العملية التعليمية والإداري�����ة يف
الكلية ،وي��ع��د برنامج اخل��دم��ات
ال��ط��ب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة ال��ت��اب��ع للكلية
�أول برنامج يف تخ�ص�صه يعتمد
�أكادمي ًيا على م�ستوى اململكة ،ويعد
هذا �إجنازاً فريداً تتميز به جامعة

امللك �سعود ،وقد قام معايل مدير
اجلامعة بتكرمي الطاقم التعليمي
والإداري ال����ذي ���س��ع��ى ج��اه��دا
للح�صول على هذا الإجناز.

�ضمنها  20جهاز حماكاة عايل الدقة ،ملحاكاة الطوارئ
الطبية لأم��را���ض القلب والتنف�س وال���والدة والأطفال
والر�ضع ،مرتبطة بنظام ت�صوير وت�سجيل مرئي و�صوتي،
كما ي�شمل املبنى على مكاتب �أق�سام الكلية الأكادميية
ومكاتب �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومقر النادي الريا�ضي
الطالبي ،ومقر النادي الثقايف واالجتماعي الطالبي،
ووحدة م�صادر التعلم ومعمل احلا�سب االيل.
 مبنى حماكاة مركبات الإ�سعاف والطوارئ :وي�شملحماكاة لثالث �سيارات �إ�سعاف لتدريب الطالب على
مناذج خمتلفة ل�سيارات الإ�سعاف جمهزه ب�شكل كامل
لتدريب الطالب على حماكاة الكوارث ونقل املر�ضى
وامل�صابني.
 املبنى التدريبي :وي�شمل قاعات تدريبية للمهاراتال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب���ال���دورات الق�صرية
املتخ�ص�صة يف جماالت اخلدمات الطبية الطارئة ،كما
ي�ضم املبنى مقر وحدة دعم احلياة والتي تعنى بتقدمي
دورات تدريبية متخ�ص�صة معتمدة من جمعية القلب
الأمريكية والرابطة الوطنية لفنيي اخلدمات الطبية
الطارئة الأمريكية وال�سجل الأ�سرتايل لفنيي اخلدمات
الطبية الطارئة.
ويخدم مرافق الكلية وحدة للأمن وال�سالمة ومواقف
لل�سيارات بطاقة ا�ستيعابية لـ  175موق ًفا لل�سيارات.

تكرمي د.تركي البكر
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جامعة «نورث كارولينا» تطور أليافًا
تجمع مرونة المطاط وقوة المعدن

على ذمة باحثني يف جامعة �أ�سرتاليا الوطنية

فصل الشتاء سيختفي من أستراليا بحلول
عام 2050

تعاون فريق من الباحثني وامل�صممني م�ؤخ ًرا
كي يطوروا �أدا ًة تظهر للأ�سرتاليني املناخ املتوقع
ٍ
اكت�شاف
يف مدنهم يف العام  ،2050ما �أدى �إىل
بيان
مذهل .وقال الباحث جيوف هن�شليف يف ٍ
�صحايف «�سيختفي ال�شتاء الذي نعرفه خالل
 30عا ًما» ،ويو�ضح ذلك طريق ًة �أخرى ي�ؤثر بها
تغري املناخ على احلياة على الأر�ض.
تعاون كبري
وت�ضمن الفريق م�صممني من كلية الفنون
والت�صميم ومعهد تغري املناخ يف جامعة �أ�سرتاليا
الوطنية ،واعتمد على بيانات مركز الأر�صاد
واملعلومات العلمية .وعمل الفريق بعد جتميع
البيانات على تقدميها بطريق تنا�سب العامة.
و�أ���ض��اف هن�شليف« :يعني ذل��ك ا�ستخدام
الألوان والأ�شكال يف ت�صميم دائرة تو�ضح قيم

درجات احلرارة لعام كامل يف �صورةٍ واحدة .ما
يجعل الأمر �شائ ًقا وممت ًعا ويقدم يف الوقت ذاته
ريا من التفا�صيل للنا�س عن مدنهم».
كث ً

تغري الف�صول
الحظ الفريق خالل تطوير الأداة اجلديدة
�أن التوقعات ال تتبع من��ط الف�صول الأرب��ع��ة
احلالية.
وق��ال هن�شليف�« :سجلنا متو�سط درج��ات
احل���رارة التاريخي يف ك��ل ف�صل وق��ارن��اه مع
البيانات املتوقعة .ووجدنا �أن التوقعات ت�شري
�إىل اختفاء ف�صل ال�شتاء».
ويرى الباحثون �أن الأ�سرتاليني �سي�شهدون
ف�صلي الربيع واخلريف وف�صل جديد �سموه
ف�صل ال�صيف اجلديد بدلاً من ف�صل ال�شتاء.
و�ستكون درج��ة احل���رارة خ�لال ه��ذا الف�صل

اجلديد �أعلى من  40درجة مئوية با�ستمرار.
�أدوات جديدة
لي�ست ه��ذه امل��ب��ادرة الوحيدة التي تهدف
�إىل تقدمي التوقعات املناخية للعامة ب�صورة
مب�سطة.
�إذ ك�شف فري ٌق من الباحثني يف الواليات
املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة يف �شهر فرباير�/شباط
املا�ضي عن تطبيق م�شابه على �شبكة الإنرتنت
يقارن بني مناخ املدن الأمريكية يف العام 2080
ومناخها احلايل .فمثلاً توقع التطبيق �أن مناخ
مدينة وا�شنطن يف العام � 2080سي�شبه مناخ
اجلزء ال�شمايل من والية م�سي�سبي حال ًيا.
�سينجح العلماء يف �إي�ضاح خطورة التغري
املناخي للعامة م��ن خ�لال ا�ستخدام �أدوات
جذابة ،وي�ساعدنا ذلك يف النهاية يف حل هذه
امل�شكلة قبل �أن نودع ال�شتاء �إىل الأبد.

باحث بجامعة «ديوك» :فحص للعين يكشف مرض الزهايمر

�أفادت درا�سة جديدة ،ن�شرت يف جملة «ريتينا»
لطب العيون� ،أنه ميكن حتديد فروق «ذات داللة»
يف �شبكية العني ملر�ضى الزهامير ،مما ميهد
الطريق مل�ستقبل ميكن فيه ت�شخي�ص املر�ض من
خالل فح�ص ب�سيط للعني قبل ظهور الأعرا�ض
الرئي�سية.
واعتمد بحث جامعة دي��وك الأمريكية على
تقنية ت�صوير غري جراحية ،ت�سمى الت�صوير
املقطعي الوعائي للتما�سك الب�صري «،»OCTA
التي تتيح للأطباء �سرعة فح�ص تدفق الدم يف
ال�شعريات الدموية ال�صغرية يف اجلزء اخللفي

من ال�شبكية.
وق��ال كبري م�ؤلفي الدرا�سة �شارون فكرات:
«�إننا نقي�س الأوعية الدموية التي ال ميكن ر�ؤيتها
خ�لال الفح�ص االعتيادي للعني ،ونقوم بذلك
با�ستخدام تقنية مو�سعة جديدة ن�سب ًيا تلتقط
�صو ًرا عالية الدقة لأوعية دموية �صغرية للغاية
يف �شبكية العني يف ب�ضع دقائق فقط».
و�أ�����ض����اف« :م���ن امل��ح��ت��م��ل �أن ت��ع��ك�����س ه��ذه
التغيريات يف كثافة الأوعية الدموية يف �شبكية
العني ما يحدث يف الأوعية الدموية الدقيقة يف
املخ ،رمبا قبل �أن نتمكن من اكت�شاف �أي تغيريات

يف الإدراك».
وبح�سب موقع «نيو �أتال�س»� ،أجريت الدرا�سة
ع��ل��ى �أك�ث�ر م��ن � 200شخ�ص ،مت ت�صويرهم
با�ستخدام تقنية  .OCTAووج���دت �أن 39
�شخ�صا منهم يعانون مر�ض ال��زه��امي��ر ،و37
ً
يعانون من �ضعف �إدراكي طفيف «.»MCI
وك��ان �أح��د الأه���داف الرئي�سية للدرا�سة هو
حتديد �أي تلف يف �شبكية العني ميكن �أن يرتبط
ً
ارتباطا مبا�ش ًرا مبر�ض �ألزهامير ،مبعزل عن
االنخفا�ض الإدراكي العام املرتبط بتقدم العمر.

جنح فريق علماء بجامعة «نورث كارولينا �ستيت» يف تطوير �ألياف جتمع
بني مرونة املطاط وقوة املعدن.
وبح�سب ما ن�شرته �صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،يقول الباحثون �إن
االبتكار اجلديد هو عبارة عن مادة قوية ميكن دجمها لت�صنيع جلد ناعم
للروبوتات ،ليمنحه مظه ًرا منا�س ًبا وحماية .كما �أنه ميكن ا�ستخدامها يف
�صناعة مواد التعبئة والتغليف �أو املن�سوجات من اجليل التايل.
تتكون الألياف املبتكرة من الداخل من معدن الغاليوم ويحيط به غطاء
مرن من البوليمرات �أو اللدائن ،مبا يعطي للألياف قدرة على التحمل تعادل
قوة النواة املعدنية ،واملثري للده�شة �أن املعدن ميكن �أن يتعر�ض للك�سر مع
تزايد قوة ال�ضغط ولكن ال ميكن ك�سر الألياف بف�ضل طبقة البوليمرات
التي تغطيها ،يف حماكاة لطريقة حمل الأن�سجة الب�شرية للعظام املك�سورة.
ومن هذا املنطلق ميكن ا�ستخدام املادة اجلديدة كجلد للإن�سان الآيل كي
حتمي املكونات البالغة الدقة واحل�سا�سية التي يحملها الروبوت املتطور.
يقول بروفي�سور مايكل ديكي�« :إن الطريقة املب�سطة ل�شرح تكوين الألياف
اجلديدة هي �أقرب ما يكون �إىل تكوين يحتوي على �أ�شرطة مطاطية و�أ�سالك
ريا بت�صنيع مواد
معدنية» .و�أ�ضاف بروفي�سور ديكي�« :أن هناك اهتما ًما كب ً
م�صنعة هند�سية بتقليد متانة الب�شرة ،وبالفعل مت تطوير �ألياف فاقت متانة
الب�شرة ومع ذلك تتمتع بنف�س املرونة مثل جلود الكائنات احلية».
يتواجد معدن الغاليوم يف �صورة ملح كاليوم « »IIIبكميات قليلة يف
مناجم البوك�سيت والزنك .ومنذ اكت�شافه يف عام  1875و�إىل ع�صر �أ�شباه
املو�صالت ،كان اال�ستخدام الرئي�سي ملعدن الغاليوم يف �صناعة �أجهزة قيا�س
درج��ات احل��رارة املرتفعة �أو حت�ضري �سبائك معادن ذات خ�صائ�ص غري
اعتيادية من ناحية الثباتية .ويقول بروفي�سور ديكي« :مت ا�ستخدام معدن
الغاليوم ب�سبب هذه اخل�صائ�ص ،كما ميكن التحكم يف �ضبط موا�صفات
الألياف وتغيري خ�صائ�صها امليكانيكية� ،أو قدرتها على االحتفاظ بالوظائف
يف درجات حرارة �أعلى ،با�ستخدام مواد خمتلفة يف القلب وال�صدفة .ويعد
هذا هو جمرد تو�ضيح على املفهوم ،لكن هناك الكثري من الإمكانات لالبتكار
اجلديد ،التي يتطلع الفريق العلمي لتنفيذها يف العديد من التطبيقات».

و�ضعها عامل بجامعة هوبكنز

فرضية جديدة لتفسير تغير سرعة
تمدد الكون
معلوم �أن الكون يتو�سع ،لكن تقول البيانات �إن �سرعة تو�سعه يُفرتَ�ض

ُّ
ح�ساب ًّيا �أن تكون �أقل من �سرعته الفعلية ،فخرج باحثون بفر�ضية جديدة
لتف�سري �سبب االختالف بني ال�سرعة احل�ساب ّية وال�سرعة احلقيقية ،وجاء
يف الورقة البحثية التي و�ضعها عامل بجامعة «جونز هوبكنز» �أن الفر�ضية
نُ�شرت �أولاً يف موقع �أركايف يف نوفمرب/ت�شرين الثاين املا�ضي ،وهي كما
يلي :حني كان عمر الكون ال يتعدى � 100ألف �سنة ،ت�شكل فيه حقل طاقة
غام�ض ي�سميه العلماء «الطاقة املظلمة املب ِّكرة� »،أخذ يدفع الكون وي�س ّرع
تو�سعه؛ وبعد � 100ألف �سنة �أخرى تبدد احلقل وترك الكون املُ�س َّرع يتو�سع
ُّ
على مِ نواله.
طاقة غام�ضة
ريا من عدة
جاء يف �صحيفة نيويورك تاميز �أن ذلك الطرح ميثل تف�س ً
لتو�سع الكون وال�سرعة
طروح تحُ اول حل تعا ُر�ض املعدل املُفترَ َ�ض ح�ساب ًّيا
ُّ
التي ر�أينا الكون يتو�سع بها فعل ًّيا ،ف�سرعته احلالية تفوق ال�سرعة احل�سابية
بن�سبة 9%؛ والعلماء حال ًّيا يفرت�ضون �أن يف الكون طاقة غام�ضة تُدعى
تو�سعه؛ وفكرة الظهور الدوري ملجاالت الطاقة
الطاقة املظلمة هي التي ِّ
تف�سر خمتلف الفرتات
ال�شبيهة «بالطاقة املظلمة املب ِّكرة» ميكن �أن
ِّ
التاريخية التي تَ�سارع فيها الكون؛ بل �إن الفر�ضية تف�سر تلك الفرتات بدقة
تكفي حلل م�شكلة التعا ُر�ض متا ًما.
ال َكعْ ب الأعلى
وقال �آدم رِ ي�س ،عامل جامعة جونز هوبكينز الذي ي�سعى � ً
أي�ضا �إىل حل
م�شكلة التعا ُر�ض« :ميكن �أن يكون هذا حال الكون من حني �إىل �آخر؟»
م�ضي ًفا �أنها «لي�ست املرة الأوىل التي يتو�سع فيها الكون ب�سرعة كبرية جدًّ ا».
تو�سع الكون،
و�إذا �أُريد افرتا�ض تف�سري �آخر للمعدل املتذبذب لت�سارع ُّ
لج�أ �إما �إىل افرتا�ض �أنواع مل تُكت�شف بعد من اجل�سيمات دون الذرية،
ف�سيُ َ
و�إما �إىل مراجعة احل�سابات ال�سابقة ومتحي�صها بح ًثا عن �أخطاء.
ج�سيمات جديدة
و�أ���ض��اف� :صحيح �أن االختيار ال ِآخ��ر هو االختيار العملي ،لكن َك ْعب
االختيار الأول هو الأعلى يف الواقع ،فالباحثون حال ًّيا �أَ ْم َيل �إىل الفر�ضيات
ُبحث يف الفيزياء من قبل ،كفكرة الطاقة املظلمة
التي تت�ضمن �أ�شياء مل ت َ
املب ِّكرة �أو فكرة اجل�سيمات اجلديدة.
وعن هذه الفر�ضية قال مارك كاميونكو�سكي ،عامل الكونيات يف جامعة
جونز هوبكينز و�أحد امل�شاركني يف هذا البحث�« :أنا ا�ستغربت الفكرة �أ�صلاً ،
لكنها جنحت يف التف�سري».
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دليلك للتعرف والوقاية من األمراض
الصامتة
ب��ال��رغ��م م��ن ح����دوث ث����ورة طبية
هائلة يف ت�شخي�ص وعالج الكثري من
الأمرا�ض� ،إال �أنه التزال توجد �أمرا�ض
ال ميكن التنب�ؤ بحدوثها مبكراً ،وال يوجد
لها دليل حيوي يدل على الإ�صابة بها،
هذه الأمرا�ض متثل اخلطر ال�صامت
ال��ذي يهدد حياة الكثري من الب�شر،
وقد ت�سبب املوت الفجائي .من هذه
الأمرا�ض اجللطات والأزم��ات القلبية
وانقطاع التنف�س لي ً
ال وارتفاع �ضغط
الدم والكولي�سرتول وال�سكري والتهاب
الكبد الوبائي والإيدز وه�شا�شة العظام
و متالزمة تكي�س املباي�ض وال�سرطان ومتالزمة الأي�ض.
هذه الأمرا�ض لي�س لها م�ؤ�شرات تدل على الإ�صابة بها يف املراحل
املبكرة ،بينما تظهر �أعرا�ضها عندما يتفاقم املر�ض ،ل��ذا ت�سمى
«بالأمرا�ض ال�صامتة» �أو القاتلة ال�صامتة.
�أخطر هذه الأمرا�ض ارتفاع �ضغط الدم الذى �إذا �أهمل عالجه
ي�صاب الإن�سان بال�سكتات القلبية والدماغية ،التي تعد امل�سبب الأول
للموت على امل�ستوى العاملي .يعزى ذلك �إىل االيقاع ال�سريع للحياة
وما ي�صاحبه من �ضغوط نف�س َّية وع�صبية ،بالإ�ضافة �إىل قلة ممار�سة
الن�شاط البدين والإج��ه��اد والتدخني وتناول امللح بكميات كبرية
والوجبات ال�سريعة وال�سمنة والعوامل الوراثية.كما تعد كرثة تناول
امل�سكنات وغريها من الأدوي��ة مثل م�ضادات اله�ستامني وبع�ض
الهرمونات من �أ�سباب ارتفاع �ضغط الدم ،والدليل للوقاية من هذا
املر�ض يجب الفح�ص الطبي الدوري خا�صة بعد �سن الثالثني ،كما
يٌن�صح بتناول نظام غذائي منخف�ض امللح والن�شويات والدهون وجتنب
التدخني وممار�سة الريا�ضة بانتظام.
كما يعد ال�سرطان من الأمرا�ض ال�صامتة ،وميثل ال�سبب الثاين
للوفاة على م�ستوى العامل ،ومن الأ�سباب التي ت ��ؤدي �إىل حدوث
ال�سرطان النمط الغذائي غري ال�صحى ،بالإ�ضافة �إىل التلوث البيئي
والعامل البيولوجي .كما �أن الإف��راط يف تناول الوجبات ال�سريعة
والد�سمة وامل�شوية واملحفوظة من م�سببات الت�سرطن ،وي�سهم الفح�ص
الطبي الدوري يف الوقاية ال�سرطان ،وميكن ا�ست�شعار قابلية اجل�سم
للإ�صابة بال�سرطان مبكراً ،وذلك بفح�ص بع�ض اجلينات خا�صة
اجلينات املنظمة النق�سام اخلاليا مثل «  ،»P53وال��ذي �إذا تعطل
يحدث انق�سام م�ستمر وع�شوائي في�صاب الإن�سان بال�سرطان .
ومن الأمرا�ض ال�صامتة � ً
أي�ضا مر�ض ال�سكري وعلى الرغم من
انت�شاره �إال �أن بع�ض الأ�شخا�ص ال يعلم بالإ�صابة به �إال مت�أخ ًرا،
وحتى الآن ال يُعرف ال�سبب املحدد امل�ؤدي �إىل ا�ضطراب البنكريا�س
والإ�صابة بنوبات ال�سكر املفاجئة ،والتي قد ت�ؤثر على القلب والكلى
والعني والأع�صاب والإ�صابة بال�سكتات الدماغية ،وبالرغم من ذلك
ميكن ال�سيطرة على املر�ض باحلفاظ على املعدل الطبيعي لل�سكر
بالدم ،كدليل للوقاية من م�ضاعفات املر�ض.
� ً
أي�ضا تعد �أمرا�ض الكبد الدهني والتهاب الكبد الوبائي من الأمرا�ض
ال�صامتة ،ومن م�سببات �أمرا�ض الكبد الإفراط يف تناول الن�شويات
والدهون والتعر�ض للملوثات والإفراط يف تناول امل�ضادات احليوية
والعادات ال�صحية اخلاطئة والفريو�سات الكبدية ،كل ذلك ينتج عنه
تلف مزمن يف الكبد والف�شل يف القيام بوظائفه احليوية وقدرته على
التخل�ص من املواد ال�سامة و�أمرا�ض الكلى والقلب وال�سرطان وغريها.
ً
أمرا�ضا �صامتة معدية ،مثل
كما توجد بع�ض �أنواع امليكروبات ت�سبب �
الكالميديا التي ت�صيب منطقة عنق الرحم ،وت�سبب الأمرا�ض املنقولة
جن�س ًياً � ،
أي�ضا ت�شمل هذه الأمرا�ض الفطريات والتهاب املعدة والأمعاء
الفريو�سي والتهاب الأذن الو�سطى والتهاب ملتحمة العني والتهاب
الأذن الو�سطى.
كما يعد التهاب اللثة من الأمرا�ض املعدية ال�صامتة الذي قد ي�ؤدي
فقدان الأ�سنان ،وقد ي�صل الأمر �إىل الإ�صابة ببع�ض �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية.
والدليل للوقاية من الأم��را���ض ال�صامتة القاتلة يجب الفح�ص
الطبي ال��دوري للأمرا�ض املعدية وغري املعدية ،وال ت��زال البحوث
�سارية لتحديد اجلينات امل�س�ؤولة عن الأمرا�ض للتنب�ؤ بالأمرا�ض قبل
حدوثها .كما يجب اتباع قواعد ال�صحة العامة ومنط احلياة ال�صحي
والبعد عن القلق والتوتر ،كل ذلك ي�ساعد اجل�سم يف معاجلة نف�سه
بقوة العالج الذاتي «ال�صيدلية البيولوجية»ً � ،
أي�ضا ين�شط ال�شفاء
الذاتي باال�سرتخاء والت�أمل والتفا�ؤل والأفكار الإيجابية وال�سعادة
والر�ضا وعلو الهمة.
كل ذلك ي�ساعد على �إفراز الإندورفني وا�إنرتفريون ،وغريها من
املحركات اخللوية التي ت�ساعد احل�سم على جتديد خالياه وحتقيق
ال�شفاء ب�إذن اهلل.
كما تعد الرقية ال�شرعية و�أداء ال�صلوات وال�صدقة وغريها من
العبادات بخ�شوع وطم�أنينة من حمفزات العالج الذاتي ،قال اهلل تعاىل
ا�ست َِجيبُوا للِهَّ ِ َولِل َّر ُ�سولِ �إِ َذا د ََعا ُك ْم لمَِا يُ ْحيِي ُك ْم».
«يَا �أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن �آ َمنُوا ْ
�أ .د .جمال الدين ابراهيم هري�سه
كلية ال�صيدلة
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منظمات طبية تنصح بالحد من تناول البيض
وجدت درا�سة جديدة �أن تناول ما ي�صل �إىل
ثالث بي�ضات �أ�سبوع ًيا يزيد من خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل نوبة قلبية �أو �سكتة دماغية ،بح�سب
�صحيفة تلغراف الربيطانية.
وم��ن��ذ ع���ام  2007ك��ان��ت م��ؤ���س�����س��ة القلب
الربيطانية « »BHFقد ن�صحت ب�أهمية احلد
من ا�ستهالك البي�ض واالكتفاء بثالث بي�ضات
فقط يف الأ�سبوع ،يف حني �أن هيئة اخلدمات
ال�صحية الربيطانية لي�س لها �أية توجهات بهذا
اخل�صو�ص.
ال����درا�����س����ة اجل�����دي�����دة �أج����رت����ه����ا ���ش��رك��ة
 Northwestern Medicineالأمريكية ،جاء
من خاللها �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون املزيد
من البي�ض والكولي�سرتول الغذائي ،يعر�ضون
�أنف�سهم �أك�ثر خلطر �أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة
الدموية واملوت املبكر.
منذ �سنوات ي��دور ج��دل ح��ول �أك��ل البي�ض،
وه��ل هو �سيئ لل�صحة؟! وق��د ج��اءت الدرا�سة
اجلديدة لت�ؤكد الإفادات ال�سابقة مل�ؤ�س�سة القلب
الربيطانية� ،إذ �إن ثالث �إىل �أرب��ع بي�ضات مبا
يعادل  300ملليغرام من الكول�سرتول الغذائي
يوم ًيا ،ترفع من املخاطر ال�صحية مقارنة مبن
يتناولون كميات �أقل.
وق��د ذك��ر الدكتور فيكتور ت�شونغ ،الباحث
الرئي�سي يف الدرا�سة من ق�سم الطب الوقائي يف
كلية الطب بجامعة نورث وي�سرتن يف �شيكاغو
بح�سب �سي �إن �إن� ،أن «البي�ض خا�صة �صفار

البي�ض م�صدر رئي�سي للكول�سرتول الغذائي».
ويف ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�شرت يف املجلة الطبية
� ،JAMAأ�شار ت�شونغ وزم�لا�ؤه �إىل �أن بي�ضة
واحدة كبرية حتتوي على حوايل  186ملليغراماً
من الكولي�سرتول.
فح�ص الباحثون بيانات ل�ست جمموعات
درا�سة �أمريكية ،بالإ�ضافة �إىل متابعة �أكرث من
� 29000شخ�ص مل��دة  17.5ع��ام يف املتو�سط،
وعلى م��دى ف�ترة املتابعة ،حدثت ما جمموعه
 5400حالة من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
مبا يف ذلك  1302من ال�سكتات الدماغية القاتلة
وغري املميتة ،و 1897حاد ًثا من ق�صور القلب
املميت وغري املميت ،و 113حالة وفاة ب�أمرا�ض

القلب ،فيما تويف  6132م�شار ًكا �آخرون لأ�سباب
�أخرى.
وقد �أظهر حتليل ت�شونغ ب�أن ا�ستهالك 300
ملليغرام �إ�ضافية من الكولي�سرتول الغذائي يف
اليوم يرتبط بزيادة خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب بن�سبة  3.2باملئة ،وخماطر الوفاة املبكرة
بن�سبة  4.4باملئة.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن ك��ل ن�صف بي�ضة يتم
ا�ستهالكها يوم ًيا يرتبط بزيادة خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوع��ي��ة الدموية بن�سبة 1.1
باملئة وارتفاع خطر الوفاة املبكرة بن�سبة 1.9
باملئة.

النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء

ت��ب� نََّّّي� م��ن درا���س��ة طبية حديثة �أن الن�سيان
املتكرر لي�س دلي ً
ال على الغباء �أو وجود م�شاكل
يف دماغ الإن�سان ،كما ي�سود االعتقاد لدى �أغلب
النا�س ،لكنه من املمكن �أن يكون م�ؤ�شراً على
ذكاء ال�شخ�ص وقدرة عقله الفائقة على ترتيب

الأولويات.
وبح�سب ال��درا���س��ة التي �أج��راه��ا علماء يف
جامعة «تورنتو» الكندية ون�شرت نتائجها جريدة
«�إندبندنت» الربيطانية ف�إن «الن�سيان يدل على
قدرة �أكرب لدى الدماغ وبالتايل فهو م�ؤ�شر على

ق��ال��ت منظمة ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة �إن ال��ع��امل
�سيواجه حت ًما انت�شا ًرا جديدًا للإنفلونزا ويحتاج
لال�ستعداد للدمار املحتمل الذي ميكن �أن ي�سببه
ذلك وعدم اال�ستهانة باملخاطر.
وقالت املنظمة لدى ا�ستعرا�ضها خطة عاملية
ملكافحة امل��ر���ض الفريو�سي وات��خ��اذ التدابري
الوقائية قبل انت�شار عاملي حمتمل� ،إن ظهور وباء
جديد «�أ�صبح م�س�ألة وقت» ولي�س جمرد احتمال.
و�أ����ض���اف امل��دي��ر ال��ع��ام للمنظمة يف بيان
«التهديد بوباء الإنفلونزا حا�ضر جدا ،يتعني �أن
نكون يقظني وم�ستعدين ،فتكلفة انت�شار وا�سع
للإنفلونزا �ستفوق بكثري ثمن �إجراءات الوقاية».
ونتج �أح��دث انت�شار للإنفلونزا عن فريو�س
«�إت�ش�1إن »1ال��ذي انت�شر يف �أرج��اء العامل يف
عامي  2009و.2010
و�أظهرت درا�سات عن هذا االنت�شار �أن واحدًا
من كل خم�سة من �سكان العامل �أ�صيب يف العام
الأول وبلغ معدل الوفيات  0.02باملئة.
ويحذر خرباء ال�صحة العامليون واملنظمة من
خطر حتور فريو�س �أكرث خطورة من فريو�سات
الإنفلونزا وانتقاله من احليوانات �إىل الب�شر
لي�صيب مئات الآالف.
وفريو�سات الإنفلونزا عديدة ومتغرية وت�صيب
نحو مليار �شخ�ص كل عام يف مو�سم انت�شارها.

وم��ن بني ح��االت الإ�صابة هناك ما بني ثالثة
ماليني وخم�سة ماليني حالة خطرية ت�ؤدي �إىل
وفاة ما بني � 290ألفاً و� 650ألفاً كل مو�سم.
ومتنع الأم�صال �إ�صابة البع�ض وتو�صي منظمة
ال�صحة العاملية بالتح�صني ال�سنوي خا�صة
للعاملني يف قطاع الرعاية ال�صحية والأكرث
عر�ضة للمر�ض مثل كبار ال�سن والأطفال.
وت�شمل خطة املنظمة ،والتي تو�صف ب�أنها
الأكرث �شموالً حتى الآن� ،إجراءات ملحاولة حماية

ذكاء ال�شخ�ص ولي�س كما حتاول الأفالم والربامج
التلفزيونية �أن تروج دو ًما».
ووجدت الدرا�سة �أن «الذاكرة القوية جدا �أمر
مبالغ فيه ،بينما الن�سيان يحمل منفعة جيدة
للإن�سان».
وقال الربوفي�سور بليك ريت�شالند ،وهو �أحد
القائمني على هذه الدرا�سة �إن «من املهم �أن ين�سى
الدماغ التفا�صيل غري املهمة ،و�أن يركز �أكرث على
الأمور التي ت�ساعدنا يف اتخاذ قرارتنا».
وقال« :نعلم �أن الريا�ضة تزيد من عدد اخلاليا
الع�صبية يف منطقة «قرن �أم��ون» ،حيث نحتفظ
بتلك التفا�صيل من حياتنا التي ال تفيدنا يف
الواقع ،ورمبا متنعنا من اتخاذ ق��رارات �سليمة
يف حياتنا».
ون�صح ريت�شالند ب�أن ن�ستخدم ذاكرتنا من �أجل
اتخاذ القرارات املهمة ،وترك الأمور التي ال تهم
كثريا تذهب يف �سبيلها ،لتف�سح املجال للأف�ضل
منها.
و�أك��دت الدرا�سة �أن الن�سيان عالمة �صحية
تعني �أن الدماغ يحتفظ بالأمور الأك�ثر �أهمية
وهو املطلوب.

«الصحة العالمية» تحذر من انتشار «خطير» لإلنفلونزا

ال�سكان قدر الإمكان من االنت�شارات ال�سنوية
للإنفلونزا واال�ستعداد ملواجهة الوباء.
وقالت املنظمة �إن هدفيها الرئي�سيني هما
حت�سني القدرات العاملية على املراقبة واال�ستجابة،
من خالل حث جميع احلكومات على و�ضع خطة
وطنية ملكافحة الإنفلونزا ،وتطوير �أدوات �أف�ضل
للوقاية من املر�ض ور�صده واحتوائه وعالجه مثل
�أم�صال �أكرث فاعلية و�أدوية م�ضادة للفريو�سات.
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ب�سبب م�شاكل �أمنية

قوقل تمنع مليون تطبيق من الوصول لمتجرها
ك�شفت �شركة قوقل م�ؤخراً �أنها
منعت و�صول �أكرث من مليون تطبيق
�أن��دروي��د تعاين من م�شاكل �أمنية
ف��ع��ال��ة �إىل متجرها للتطبيقات
امل�����س��م��ى غ��وغ��ل ب�ل�اي Google
.Play
وتعد حماية �أم��ن امل�ستخدمني
يف �أع��ل��ى قائمة �أول���وي���ات قوقل،
لذلك ،ف ��إن ال�شركة تعمل بن�شاط
م��ع امل��ط��وري��ن ملنع تطبيقاتهم من
الو�صول �إىل املتجر يف ظل وجود
م�شكالت �أمان.
و�أو���ض��ح��ت ال�����ش��رك��ة م��ن خ�لال
من�شور على م��دون��ة الأم���ان كيف
���س��اع��د ب���رن���ام���ج حت�����س�ين �أم����ان
التطبيقات �أكرث من � 300ألف من
م��ط��وري التطبيقات على �إ�صالح
امل�شكالت �ضمن تطبيقاتهم.
وي��ت��واج��د ه���ذا ال�برن��ام��ج منذ

خم�س �سنوات تقريباً ،ويهدف �إىل
م�����س��اع��دة م��ط��وري �أن���دروي���د على
بناء تطبيقات ب��دون نقاط �ضعف
معروفة ،وبالتايل حت�سني النظام
الإيكولوجي العام.
و�ساعد الربنامج خ�لال خم�س
�سنوات �أك�ثر من � 300أل��ف مطور
على �إ�صالح �أكرث من مليون تطبيق
على  ،Google Playكما �ساعد
الربنامج يف عام  2018وحده �أكرث
من � 30ألف مطور على �إ�صالح �أكرث
من � 75ألف تطبيق.
وي��ع��ن��ي ه����ذا �أن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
ال�ضعيفة البالغ عددها � 75ألفاً ال
يتم توزيعها على امل�ستخدمني يف
ظ��ل وج��ود نف�س امل�شاكل الأمنية
احلالية.
و�شبهت ال�شركة اخلطوات املتبعة
�ضمن ب��رن��اجم��ه��ا لتح�سني �أم���ان

ي���ع���ك���ف م����وق����ع «ي����وت����ي����وب»
ع��ل��ى �إط��ل�اق م��ي��زة ج��دي��دة تنبه
امل�ستخدمني �إىل املحتوى ال��ذي
ي�ضم �أخبا ًرا زائفة ،ح�سبما ك�شفت
مواقع مهتمة بالتكنولوجيا ،لكن
م��ن�����ص��ة ال��ف��ي��دي��و الأ���ش��ه��ر على

م�ستوى العامل ،لن حتذف املقاطع
التي تعر�ض معلومات مغلوطة.
وذكر متحدث با�سم «يوتيوب»
�أن امل�ستخدمني �سي�ستفيدون
م���ن ه���ذه امل���ي���زة ح�ي�ن ي��ب��ح��ث��ون
ع��ن م��ع��ل��وم��ات م��ع��ر���ض��ة ب�شكل

التطبيقات بال�سلوك الروتيني،
حيث يتم فح�ص التطبيقات من
خ�لال االخ��ت��ب��ارات العادية للت�أكد
من �أنها ال تت�ضمن �أي م�شاكل �أمنية
معروفة ،وت�ستمر العملية حتى يتم
ن�شر التطبيقات يف املتجر.
بينما تعمد �إىل توفري الت�شخي�ص
واخلطوات الالزمة لعودة التطبيق
�إىل �شكله ال�صحي يف حال وجود
م�شاكل �أمنية من �أي نوع.
ووف��ق �اً لل�شركة ،ف���إن الربنامج
يغطي نطاقاً وا�سعاً من امل�شكالت
املتعلقة بتطبيقات �أندرويد ،مبا يف
ذلك م�شكالت الأمان يف �إ�صدارات
معينة من املكتبات ال�شائعة والتحقق
من �صحة �شهادة  TLS/SSLغري
الآمنة وتقدمي تعليقات للمطورين
من �أجل حل امل�شكلة.
امل�صدرaitnews :

«يوتيوب» يطلق ميزة التنبيه بالمحتوى الزائف

كبري للدعاية �أو ال�شائعات ،كما
ح�����ص��ل م����ؤخ��� ًر ا يف �أزم���ة الهند
وباك�ستان.
و�إذا بحث امل�ستخدم عن معلومة
و�أراد �أن ي�شاهد مقطع فيديو
ي�ضم معلومة خاطئة� ،سريى �إىل

ج��ان��ب ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث املعرو�ضة
عبارة «تنبيه ..خدعة» �أو «مزيف»،
بح�سب موقع «بازفيد».
ويف ح��ال��ة ال��ه��ن��د وب��اك�����س��ت��ان،
مث ً
ريا
ال ،يقدم مقطع فيديو تفج ً
يف ���س��وري��ا ع��ل��ى �أن����ه ح���دث بني
ق��وات البلدين ،وهنا ي�أتي ال��دور
على املوقع للتنبيه �إىل عدم دقة
امل�ضمون.
و�أ���ض��ح��ى ب��و���س��ع ع��دد حم��دود
م��ن امل�����س��ت��خ��دم�ين يف ال��ه��ن��د �أن
ي�ستفيدوا من اخلدمة يف الوقت
احل�����ايل ،ل��ك��ن امل���وق���ع مل ي��ح��دد
ً
تاريخا لتعميم امليزة على البالد
وباقي دول العامل.
وت���ع���د ال���ه���ن���د ����س���وق���ا م��ه��م��ة
ل���ـ«ي���وت���ي���وب» ،ح��ي��ث ي�����ص��ل ع��دد
م�ستخدمي من�صة الفيديو �إىل
 250م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص ،وي��ق��ول
م��ت��اب��ع��ون �إن ال��ب��ل��د الآ���س��ي��وي
ي�شهد رواج الكثري م��ن الأخ��ب��ار
ال��ك��اذب��ة ب�سبب م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي.
امل�صدرskynewsarabia :

 500مليون يورو عائدات ضرائب اإلنترنت بفرنسا
قال وزير املالية الفرن�سي بورنو
ل��و م�ير �إن فر�ض �ضريبة مبعدل
ثالثة باملئة على �إي��رادات �شركات
الإنرتنت الكربى يف فرن�سا ميكن
�أن يدر عائدا يبلغ  500مليون يورو
�سنو ًيا.
وق�����ال ل���و م�ي�ر ل�����ص��ح��ي��ف��ة ل��و
ب��اري��زي��ان �إن ال�ضريبة ت�ستهدف
ال�شركات التي حتقق عائ ًدا عامل ًيا
من الأن�شطة الرقمية ال يقل عن
 750مليون يورو وعائ ًدا بفرن�سا ال
يقل عن  25مليون يورو.
وق��ال �إن ال�ضريبة �ست�ستهدف
نحو � 30شركة �أغلبها �شركات
�أمريكية لكنها ت�ضم كذلك �شركات
�صينية و�أملانية و�إ�سبانية وبريطانية
�إىل ج���ان���ب ����ش���رك���ات ف��رن�����س��ي��ة
و���ش��رك��ات كانت فرن�سية قبل �أن
ت�ستحوذ عليها �شركات �أجنبية.
و�أوردت ال�����ص��ح��ي��ف��ة �أ���س��م��اء
���ش��رك��ات م��ن��ه��ا ق��وق��ل و�أم������ازون
وفي�سبوك و�أب��ل ،وكذلك �شركات
مثل �أوب��ر و�أي��ر بي �إن بي وبوكينغ
وكريتيو.
وقال لو مري «النظام ال�ضريبي
يف القرن احلادي والع�شرين يجب

�أن يبنى على ما له قيمة اليوم وهو
البيانات».
و�أ�ضاف �أن الأم��ر يتعلق كذلك
بالعدالة املالية� ،إذ �إن ال�شركات
الرقمية العمالقة تدفع �ضرائب

تقل  14نقطة مئوية عن ال�شركات
الأوروب���ي���ة ال�����ص��غ�يرة واملتو�سطة
احلجم.
والعدالة ال�ضريبية من املطالب
ال��رئ��ي�����س��ي��ة حل���رك���ة ال�������س�ت�رات

ال�صفراء التي نظمت احتجاجات
يف خمتلف �أرجاء فرن�سا على املدى
الأ�شهر الثالثة املا�ضية.
امل�صدرskynewsarabia :

أفضل  5تطبيقات «ترجمة» لهواة السفر
عادة ما يجد حمبو ال�سفر �صعوبة يف التوا�صل ب�سبب اختالف اللغة،
ولكن يف الوقت احلايل لن حتتاج لإتقان عدة لغات عند �سفرك لبالد
خمتلفة ،حيث تتوافر العديد من التطبيقات التي تُ�ساعدك على التحدث
بعدة لغات خمتلفة والتوا�صل مع املتحدثني بها يف البالد التي تزورها.
ا�ستخدام تطبيقات الرتجمة املختلفة �سي�ساعدك يف التوا�صل مع
ال�سكان املحليني ،وطلب الطعام يف الفنادق �أو املطاعم ب�سهولة ،مما يوفر
لك جتربة �سفر متميزة.
فيما يلي  5تطبيقات ترجمة ملحبي ال�سفر ت�ساعدهم على التوا�صل:
 تطبيق « :»iTranslateيعترب تطبيق  iTranslateواحدًا من �أكرثتطبيقات الرتجمة �شعبية يف العامل ،حيث مت تنزيله �أكرث من  10ماليني
مرة من متجر قوقل بالي فقط ،وهو حا�صل على تقييم  4.7يف متجر
�آيتيونز.
يتيح التطبيق ترجمة الن�صو�ص �أو بدء حمادثة �صوتية ب�أكرث من 100
لغة مع �إمكانية التبديل بني اللهجات املختلفة ،كما يتيح لك و�ضع عدم
االت�صال اجلديد ا�ستخدام � iTranslateأثناء ال�سفر دون احلاجة �إىل
دفع ر�سوم التجوال باهظة الثمن.
ومعان خمتلفة ،وميكنك من
ٍ
يدعم التطبيق قوامي�س ذات مرادفات
خالله فهم العبارات ال�شائعة حيث يقدم لك �أكرث من  250عبارة حمددة
�سابقاً ،ويدعم ترجمة مواقع الويب مما ي�ساعدك يف ت�صفح املدونات
املحلية للح�صول على تو�صيات.
كذلك ميكنك ا�ستخدم الكامريا لرتجمة القوائم �أو الالفتات على
الفور ،ويتوافر منه �إ�صدار خا�ص ل�ساعة �آبل  Apple Watchحتى
ي�سهل عليك ا�ستخدامه �أثناء ال�سفر.
التطبيق متاح جماناً مل�ستخدمي �أجهزة �أندرويد على متجر قوقل بالي،
ومل�ستخدمي �أجهزة �آي �أو �إ�س على متجر �آيتيونز ،كما يوجد منه �إ�صدار
 iTranslate PROبا�شرتاك �شهري  4.99دوالر يتيح لك احل�صول
على املزيد من امليزات.
 تطبيق « :»TripLingoيعترب �أكرث من جمرد مرتجم حيث يُعدتطبيق �سفر متكامل اخلدمات ،يهدف �إىل تقليل �سوء التوا�صل �أثناء
ال�سفر �إىل اخلارج من خالل تقدمي ترجمة فورية �صوتية ون�صية �إىل 42
لغة ،بالإ�ضافة �إىل �إر�شادات حول العادات املحلية ،و�آداب ال�سلوك لكثري
من الأماكن حول العامل.
يدعم التطبيق �أكرث من  100دولة ،ويقدم لك �أكرث من  2000عبارة
�شائعة لكل لغة يف حوايل  13لغة ،كما يقدم لك « »Wi-fi Dialerيتيح
لك االت�صال ب�أي رقم هاتف دويل.
ولعل �أذكى ميزة بهذا التطبيق هي ترجمة الإي�صاالت ،حيث يتيح لك
التطبيق ا�ستخدام كامريا هاتفك لرتجمة لقطات من �إي�صاالت ال�شراء
�إىل اللغة التي تختارها ويحفظ الإ�صدارات املرتجمة كملفات PDF
التي ميكنك �إ�ضافتها ب�سهولة �إىل تقارير امل�صاريف.
وميكنك الو�صول �إىل خدمة املرتجم املبا�شر live translator
 ،serviceوالتي ت�ساعدك يف التوا�صل مع مرتجم ب�شري حقيقي مقابل
 3.50دوالر يف الدقيقة.
التطبيق متاح جماناً مل�ستخدمي �أجهزة �أندرويد على متجر قوقل
بالي ،ومل�ستخدمي �أجهزة �آي �أو �إ�س على متجر �آيتيونز ،كما ميكنك
اال�شرتاك من داخل التطبيق للح�صول املزيد من امليزات.
 تطبيق « :»Naver Papago Translateي�ساعدك يف ترجمةاللغات الآ�سيوية باحرتافية عالية ،حيث يدعم التطبيق حوايل  13لغة،
وهي الكورية واالجنليزية واليابانية وال�صينية «املب�سطة  /التقليدية»
والإ�سبانية والفرن�سية والفيتنامية والتايالندية والإندوني�سية والرو�سية
والأملانية والإيطالية.
تتوفر الرتجمات يف �شكل ن�ص و�صوت ،وميكنك �أي�ضاً �إجراء حمادثة
با�ستخدام التطبيق حيث يتيح لك التحدث بلغة الآخر يف الوقت نف�سه
�أثناء التحدث مع �أحد ال�سكان املحليني ،ويدعم ترجمة ال�صور �أي�ضاً.
كذلك يوفر لك قامو�ساً للتحقق من املعاين ويتيح لك الو�صول �إىل
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ذاكرة وطنية
بعيون طالبية
لوحة بعنوان:

تراث من
الماضي
ا�ستخدم الفنان يف لوحته
الأل�����وان احل����ارة ال��ت��ي متثل
نب�ض احل��ي��اة وك��أن��ه��ا �إ���ش��ارة
�إىل �أن ه����ذا ال��ت��راث حي
فينا ،حيث ينفذ منها ال�ضوء
م��ن خ�لال احل���روف العربية
التي ت�شغل كل خلفية اللوحة
لي�ضيف عمقاً مييز عروبتنا.
يو�سف بن حمد عتني
جامعة جازان

عمرانيات
يعي�ش �أكرث من ن�صف �سكان العامل اليوم يف
امل���دن ،وبحلول ع��ام 2050م �سيعي�ش ح��وايل
�سبعة من كل ع�شرة �أ�شخا�ص يف املدن ،ووفقاً
للإح�صائيات ت�سبب امل��دن �أك�ثر من  70%يف
املائة من انبعاثات الكربون يف العامل ،و-60
 80%من ا�ستهالك الطاقة ،ب�سبب االزدحامات
املرورية وغريها من الأ�سباب الأخ��رى ،فتلوث
الهواء واملياه ،وما يرتبط بهما من ق�ضايا �صحية
وبيئية ،دفع دول العامل للخروج من تلك ال�شرنقة
ال�ضيقة �إىل مدن �أكرث ه��دوءاً ونظاف ًة وتطوراً
لتظهر خالل ال�سنوات الأخرية «املدن الذكية».
وبب�ساطة ���ش��دي��دة يتلخ�ص مفهوم «امل��دن
ال��ذك��ي��ة» ب��أن��ه��ا ت��ل��ك امل���دن ال��ت��ى تعتمد على
التكنولوجيا احلديثة يف حت�سني حياة املواطنني
القاطنني بها وكذلك زواره���ا ،وتقدم �أف�ضل
اخلدمات لهم كخدمات النقل والطاقة واملياه
والأمن وغريها من اخلدمات اليومية با�ستخدام
�أحدث الو�سائل التقنية من خالل ربط مكونات
تلك املدينة بب�ضعها البع�ض.
وتتم �إدارة تلك امل��دن بطريقة �آل��ي��ة بعيدة
عن حتكم العامل الب�شري ،وتعتمد على �أربعة
مبادىء رئي�سية فى عملها تتمثل يف:
 ت��ك��ام��ل ج��م��ي��ع ج��ه��ود ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��امواخلا�ص لتقدمي خدمات اقت�صادية واجتماعية

جيولوجيات
قبل عدة ق��رون مرت الكرة الأر�ضية بفرتة
جليدية معتدلة� ،أط��ل��ق عليها ا���س��م «الع�صر
اجلليدي ال�صغري» ت��زام��ن ج��زء منه م��ع فرتة
من الن�شاط ال�شم�سي املنخف�ض �أطلق عليها
ا�سم «� »Maunder Minimumسميت على
ا�سم عامل الفلك �إدوارد ماندر ،فهل من املمكن
�أننا متجهون �إىل «ميندر مينيموم» �آخر «ع�صر
جليدي»!
يظهر الن�شاط ال�شم�سي حال ًيا اجتاه تربيد
طويل الأجل ،فقد �شهد عام � 2009إنتاج الطاقة
ال�شم�سية عند �أدن��ى م�ستوى له منذ �أك�ثر من
قرن ،ومع ذلك ،ف�إن التنب�ؤ بالن�شاط ال�شم�سي يف
امل�ستقبل غري دقيق وي�صعب التنب�ؤ به.
دعونا نقول �إن ال�شم�س تدخل بداية فرتة
الع�صر اجلليدي يف القرن الواحد والع�شرين ،ما
هو ت�أثري ذلك على مناخ الأر�ض؟
�إن انخفا�ض درجة احلرارة من ال�شم�س �ضئيل
مقارنة بزيادة احل��رارة من غ��ازات االحتبا�س
احلراري التي ي�صنعها الإن�سان مثل ال�سيارات
وامل�صانع ،ويقدر التربيد من الطاقة ال�شم�سية
املنخف�ضة يف حوايل  0.1درجة مئوية مع �أق�صى
قيمة ممكنة من  0.3درجة مئوية ،يف حني �أن

المدن الذكية مدن
المستقبل
و�صحية وثقافية وتعليمية ب�شكل �أكرث �سرع.
 ت�أمني اال�ستثمار يف البنية التحتية الرقمية. توفري التقنيات الذكية احلديثة التي ت�ساعدعلى �إدارة املدن ب�شكل �أكرث كفاءة.
 �إ�شراك املواطنني يف عملية �صنع القرارلت�شكيل اخل��دم��ات وت�صميمها وامل�ساهمة يف
تطويرها ب�آرائهم وجتاربهم املختلفة.
ومن الأمثلة على جتارب املدن الذكية ،مدينة
«كانزا�س �سيتي» ،بالواليات املتحدة الأمريكية
مب�صابيح ال�شوارع الذكية ،والأك�شاك التفاعلية،
كما تدار حركة املرور يف املدينة من خالل تطبيق
الت�صور املرئي الإل��ك�تروين� .أم��ا «�سنغافورة»
فت�ستخدم �أج��ه��زة ا�ست�شعار وك��ام�يرات تدعم
تقنية املعلومات ملراقبة نظافة الأماكن العامة،
وكثافة احل�شود ،وح��رك��ة امل��رك��ب��ات ،وت�ساعد
تكنولوجياتها الذكية ال�شركات واملقيمني بها
على مراقبة ا�ستخدام الطاقة ،و�إنتاج النفايات
وا�ستخدام املياه ،ف�ض ً
ال عن نظام مراقبة كبار
ال�سن ل�ضمان �صحتهم ورفاهيتهم .ويف مدينة
دبي ،يتم ا�ستخدام تقنية املدينة الذكية لتوجيه
ح��رك��ة امل���رور ،وم��واق��ف ال�����س��ي��ارات وتخطيط
البنية التحتية والنقل ،كما ت�ستخدم املدينة
الرعاية ال�صحية الذكية ،ف�ض ً
ال عن �إدارة املباين
واملرافق والتعليم وال�سياحة.

ومل تخرج اململكة العربية ال�سعودية من �سباق
املدن الذكية بل ت�ستعد جدة لتكون �أوىل مدن
اململكة التي ت�ستخدم تلك الأنظمة ،فقد و َّقعت
�شركة «زي��ن» مذكرة تفاهم مع �شركة «نوكيا»
لتحويل جدة �إىل مدينة ذكية ،ويف مكة املكرمة
 �شرفها اهلل� -ستتم جتربة �أنظمة التكنولوجياالذكية خالل مو�سم احلج لعام .2019
ويبقي �س�ؤال هنا عزيزي القارىء :ما فوائد
تلك املدن الذكية وملاذا تنفق املليارات من �أجل
ت�شييدها؟!! الإجابة بب�ساطة تتمثل يف �أن تلك
املدن �ستوفر بيئة خ�ضراء �أكرث مالءمة للعي�ش،
وذلك مبميزات بها ا�ستدامة ومرونة وتناف�سية،
كما �أنها �ست�ساعد على توفري اخلدمات لقاطنيها
يف وقت �أ�سرع وبدقة ومهارة �أكرث وبتكلفة �أقل،
كما ت�ساهم يف توفري امل���وارد الطبيعية مثل
الطاقة واملياه ،وتقلل التلوث وحتافظ على كفاءة
البنية التحتية.
م .علي حممد عجالن
كلية العمارة والتخطيط

على أعتاب عصر جليدي قادم
ارتفاع درجة حرارة غازات االحتبا�س احلراري
�سيكون حوايل  3.7درجة مئوية �إىل  4.5درجة
مئوية ،وه��ذا يتوقف على كمية ث��اين �أك�سيد
الكربون التي ن�صدرها طوال هذا الع�صر.
ريا �أكرث قوة
ومع ذلك ،فقد �شهد مناخنا تغ ً
من الع�صر اجلليدي ال�صغري� ،إذ عانى الكوكب
على م��دار � 400أل��ف �سنة م�ضت ،من ظروف
الع�صر اجلليدي ،تتخللها كل � 100ألف �سنة �أو
نحو ذلك بفرتات ح��ارة ق�صرية وجيزة .،هذه
الفرتات الدافئة تدعى اجلليديات ،تدوم حوايل
� 10آالف �سنة ،وقد بد�أ تداخلنا بني اجلليدية
احلالية منذ حوايل � 11ألف �سنة ،فهل ميكن �أن
نكون على �شفا نهاية جغرافيتنا؟
كيف تبد�أ الع�صور اجلليدية؟
تت�سبب التغريات يف مدار الأر�ض يف �سقوط
�ضوء ال�شم�س «الت�شم�س» على ن�صف الكرة
ال�شمايل خالل ف�صل ال�صيف ،فتذوب طبقات
اجلليد ال�شمالية خالل ال�صيف وتنمو تدريجياً
على مدى �آالف ال�سنني ،وهذا يزيد من بيا�ض
الأر�ض الذي ي�ضخم التربيد ،وين�شر ال�صفائح
اجلليدية �أبعد ،وت�ستمر هذه العملية حوايل 10
�آالف �إىل � 20ألف �سنة ،وبذلك ي�صبح الكوكب

يف ع�صر جليدي.
ما ت�أثري انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون
على �أي ع�صور جليدية يف امل�ستقبل؟
مت فح�ص هذا ال�س�ؤال يف �إحدى الدرا�سات
التي تبحث يف «الزناد» اجلليدي  -االنخفا�ض
املطلوب يف ف�صل ال�صيف ال�شمايل لبدء عملية
تزايد ال�صفائح اجلليدية ،فكلما ازدادت ن�سبة
ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجل��وي ،ف�إن
انخفا�ض ال�شوائب يجب �أن ينخف�ض لي�ؤدي �إىل
التجلد.
وحتى نطمئن ،ال يوجد ع�صر جليدي يحدث
ب�ين ي��وم وليلة ،لأول��ئ��ك ال��ذي��ن لديهم �شكوك
مطولة ب�أن الع�صر اجلليدي قد يكون و�شي ًكا،
�أدر عينيك نحو ال�صفائح اجلليدية ال�شمالية،
�إذا كانت تنمو� ،إذن نعم ،قد بد�أت عملية التجلد
التي بلغت � 10آالف �سنة.
ومع ذلك ،ف�إن التجمد اجلليدي يف القطب
ال�شمايل حال ًيا يعترب قلي ً
ال ،يف ح�ين ي��ذوب
جليد البحر القطبي ال�شمايل ويخ�سر الغطاء
اجلليدي يف غرينالند بوترية مت�سارعة ،وهذه
لي�ست ظروف جيدة لع�صر جليدي و�شيك.
خالد �إيهاب الأحمدي  -جيولوجيا
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غرائب حول العالم

بحيرة وردية في أستراليا

بحرية هيلري هي بحرية وردية اللون تقع يف منطقة جولدفيلدز يف
اجلزيرة الو�سطى ب�أ�سرتاليا ،وتتميز هذه اجلزيرة بت�ضاري�سها الطبيعية
املميزة والرائعة ،حيث غابات الأ�شجار الكثيفة ،والكثبان الرملية الناعمة،
وقربها من املحيط ،فقد �أعطت تلك املميزات الطبيعية للجزيرة موقعاً
مذه ً
ال ،ي�ستمتع به الزوار وال�سياح من جميع �أنحاء العامل.
وتبعد اجلزيرة حوايل ثالثة كيلومرتات عن مدينة �إ�سربان�س ،ويبدو
منظر البحرية من الأعلى كفقاعة من العلكة الوردية ال�صلبة ،ويبلغ طول
البحرية نحو  600مرت ،ويحيطها من اجلوانب الرمال والغابات الكثيفة
خا�صة �أ�شجار الكينيا ،كما يوجد �شريط �ضيق من الكثبان الرملية التي
تغطيها النباتات ،ويف�صل البحرية عن املحيط اجلنوبي الأزرق.
كما �أن لون البحرية ال يكون دائماً وردي اللون ،بل تتحول البحرية
�إىل اللون الوردي عندما ترتفع درجة احلرارة ،وعند انخفا�ض احلرارة
تعود �إىل لونها الطبيعي ،ويعتقد العلماء �أن �سبب اللون املميز للماء يف
البحرية الوردية ناجت عن ال�سالينا والطحالب اخل�ضراء ،واالرتفاع يف
ن�سبة �أمالح الروبيان يف مياه البحرية ،وعندما ي�صل �إىل م�ستوى ملوحة
�أعلى من مياه البحر.
ويف ظل درجة احلرارة العالية ،وظروف الإ�ضاءة الكافية واملنا�سبة،
تبد�أ يف التفاعل مع مواد �أخرى موجودة يف الطحالب ،فتنمو نوع من
�أنواع البكترييا الوردية يف الق�شرة امللحية ،وهو ما يعطي البحرية ذلك
اللون الفريد من نوعه مقارنة بالبحريات الأخرى املوجودة يف جميع
خمتلف املناطق يف العامل.
حممد �إبراهيم مباركي
كلية العلوم
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

األمير ودرس األمن والسالمة

الأك�شاك يف املمرات ..ت�شويه للمنظر وعدم ا�ستغالل

مشروع «ماي الب» يفوز بالمركز الثاني في هاكاثون
التعلم اإللكتروني
كتبت� :سارة ال�سويداء
فاز م�شروع لطالبات اجلامعة
املتفوقات من كلية علوم احلا�سب
وامل��ع��ل��وم��ات ب��امل��رك��ز ال���ث���اين يف
هاكاثون التعلم الإلكرتوين والذي
�أقيم يف جامعة الأم�يرة نورة بنت
عبدالرحمن ،خالل الفرتة من 14

  30جمادى الآخرة 1440هـ.حيث �شاركت الطالبات �أجماد
بنت عبدالرحمن الن�شوان ،ورويدا
بنت �إب��راه��ي��م ال�شوميان ،و�سارة
بنت �صالح احلبيب ،ورن��ي��م بنت
عبدالعزيز الناجم ،وفاطمة بنت
عبداهلل ال�شمري مب�شروع «ماي

الب» يف فئة م�شاريع اجلامعات
وح�صل على املركز الثاين من بني
ما يقارب من  400م�شاركة من
جامعات اململكة.
وامل�����ش��روع ع��ب��ارة ع��ن من�صة
تعليمية تفاعلية ت��ه��دف لدعم
تعليم ال��ري��ا���ض��ي��ات وال��ع��ل��وم عن

طريق حماكاة التجارب املعملية،
وبهذه املنا�سبة قدمت �إدارة برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني وكلية
علوم احلا�سب واملعلومات التهنئة
للطالبات ال��ف��ائ��زات ومت��ن��وا لهن
مزيداً من التقدم والنجاح.

د� .أمين مبارك هداف البطولة بر�صيد � 8أهداف

«الفيزياء والفلك» يحقق كأس عميد العلوم

العبو و�أع�ضاء الفريق احلا�صل على بطولة عميد العلوم

اختتمت ي��وم االرب��ع��اء  6رج��ب 1440هـ
م�سابقات ك�أ�س عميد كلية العلوم للأق�سام،
حيث تغلب ق�سم الفيزياء والفلك على ق�سم
الكيمياء بثالثة �أهداف مقابل هدف يف نهائي
مثري.
وق��د ح�صل الأ���س��ت��اذ ب��در �شوك م��ن ق�سم
الفيزياء والفلك على جائزة �أف�ضل العب ،بينما
ح�صل الأ�ستاذ عبدالعزيز النجار من ق�سم
الكيمياء على جائزة �أف�ضل حار�س مرمى .كما
ح�صل الدكتور �أمي��ن مبارك من ق�سم النبات
والأحياء الدقيقة على هداف البطولة بر�صيد
� 8أهداف.
وح�صل ق�سم النبات والأحياء الدقيقة على
املركز الثالث بعد تغلبه على ق�سم الإح�صاء
وبحوث العمليات بثالثة �أهداف مقابل ال �شيء.

ك��ان عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يقول« :رح��م اهلل من
�أهدى �إ ّ
يل عيوبي» ,فكان �أقرب اخللفاء �إىل ال�صواب .ولذا ف�إن
معرفة العيوب و�إ�صالحها �أ�صبح من �أهم الدرو�س لبناء ال�صورة
الذهنية وت�صحيحها .ومن هنا يحر�ص فريق العالقات العامة
يف �أي م�ؤ�س�سة �أن يبحث عن الدرو�س امل�ستفادة بعد كل منا�سبة
كربى ي�شرفون عليها وجتنب تكرار اخلط�أ.
ويعترب فريق الأمن وال�سالمة من �أبرز اجلهات التي ميكن �أن
تعزز �أو تقو�ض جهود العالقات العامة ،ومن باب �إحقاق احلق
ال بد �أن ن�شيد بجهود زمالئنا يف الأم��ن وال�سالمة على العمل
الد�ؤوب والتميز يو ًما بعد الآخر ،ولكن هذا ال يعني عدم وجود
�أخطاء �أو درو�س م�ستفادة.
فمدينتنا اجلامعية مل تعد للطالب فقط ،والذين حر�ص �أمري
الريا�ض على متكينهم من احل�ضور بي�سر و�سهولة بعد تغريدة
طالب مل يتمكن من الو�صول �إىل كليته ب�سبب ترتيبات حفل،
فمع الطالب هناك املري�ض الذي يزور املدينة الطبية وامل�شجع
الريا�ضي ،وقبل ذلك �ضيوف اجلامعة من باحثني وعلماء ،ف�أمتنى
من الزمالء يف الأم��ن وال�سالمة البحث عن تلك العيوب قبل
غريهم و�إ�صالحها.
فعلى �سبيل املثال تكرار �أخط�أ ترتيب حفل التخرج ومعاناة
�أ���س��ر اخلريجني امل��ت��ك��ررة ،وك��ذل��ك �أهمية متابعة امل���رور عند
فتح طريق امللك خالد بعد املواكب ،ومع هذا ا�ستمرار الأمن
وال�سالمة بقفل خمارج اجلامعة ،والأه��م من هذا كله مراجعة
و�ضع «ال�صبات» اخلر�سانية والتحويالت امل�ؤقتة التي �أ�صبحت
م�ستمرة ،ومن معامل املكان دون مراجعة دورية.
�شك ًرا �سمو الأمري ،فبا�سم اجلامعة ن�ؤكد حر�صنا على �أبنائنا
الطالب.
altayash@ksu.edu.sa

مسابقة «الفيلم القصير» بنادي
اإلعالميات
كتبت� :إيالف العثمان
�أعلن نادي الإعالميات يف ح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي
«تويرت» عن م�سابقة «الفيلم الق�صري» وحدد النادي �شروط امل�سابقة
وهي :الفكرة املفيدة واجلذابة� ،أن ال يزيد الفيلم عن دقيقتني ،يحتوي
على ترجمة �إذا كان بلغة �أجنبية ،و�أن يكون بت�صوير احرتايف.

تدشين عيادة اإلقالع عن
التدخين ..الثالثاء

تزامن ًا مع يوم املر�أة العاملي

فريق السعادة يحتفي بمنسوبات التخطيط

ن��ظ��م ف��ري��ق ال�����س��ع��ادة ال��ت��اب��ع لإدارة
التخطيط وال�برا م��ج وامل�شاريع يف وكالة
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات ،فطور اً �صباحياً

يف مطعم «�سكاي فيو» ملن�سوبات ا لإدارة،
وذلك يوم ال�سبت  3مار�س 2019م تزامنًا
م��ع ي��وم ا مل����ر �أة ا ل��ع��ا مل��ي ،و ت��ق��د ي�� ًر ا جلهود

ا مل��ن�����س��و ب��ات وف��خ��ر اً ب��ك��ل ���س��ي��دة �سعودية
�شاخمة بطموحها كجبال طويق.

تد�شن عمادة �ش�ؤون الطالب ممثل ًة مبركز التوجيه والإر�شاد الطالبي
باجلامعة بال�شراكة مع وزارة ال�صحة ،برنامج وعيادات الإق�لاع عن
التدخني ،على �شرف وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد النمي ،وذلك يف مقر عيادة الإقالع عن التدخني يف متام ال�ساعة
� 11صباحا من يوم الثالثاء  19/7/1440بالبهو الرئي�سي للجامعة.

