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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

مليارًا للتعليم

د.آل الشيخ :التعليم يحظى بدعم القيادة إيمانًا
بأهمية بناء اإلنسان وتنمية قدراته

د .العمر :تخصيص  %19يؤكد إدراك القيادة
ألهمية التعليم في التطور وبناء األجيال

2/3/4
«مشاريع الرياض»
في بهو الجامعة

كتب :علي عجالن
ا�ست�ضافت اجلامعة ممثلة بكلية العمارة
والتخطيط م�ؤخراً عر�ضاً مل�شاريع الريا�ض
الكربى ،يف قاعة حمد اجلا�سر ،حيث قدم

د.العمر يوجه بمراجعة
إجراءات نقل الطالبات
وجه معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
مبراجعة �إج��راءات نقل الطالبات من و�إىل اجلامعة
وفق �أعلى ا�شرتاطات ال�سالمة والأم��ان ،حيث جرى
مناق�شة م�سارات حركة دخول وخروج احلافالت يف
املدينة اجلامعية للطالبات بالدرعية ومواعيد حتركها
ومدى التزام �سائقي احلافالت ب�إر�شادات ال�سالمة
املرورية.
جاء ذلك خالل عقد اللجنة الدائمة للنقل واحلركة
امل��روري��ة وامل��واق��ف اجتماعاً برئا�سة وكيل اجلامعة
للم�شاريع وبح�ضور �أع�����ض��اء اللجنة وم��دي��ر �إدارة
النقل ،مت خالله ا�ستعرا�ض جدول الأعمال املعد لهذا
االجتماع.
تفا�صيل �ص20

العر�ض مدراء امل�شاريع وعدد من مهند�سي
الهيئة امللكية ملدينة الريا�ض مب�شاركة بع�ض
�أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س بالكلية وط�لاب
م�شاريع التخرج.

وت�شمل امل�شاريع الكربى الأربعة «م�شروع
حديقة امللك �سلمان» و«م�����ش��روع الريا�ض
اخل�����ض��راء» و«م�����ش��روع امل�����س��ار الريا�ضي»
و«م�����ش��روع الريا�ض �آرت» ،وت��أت��ي يف �إط��ار

«الوافدون» بال أصدقاء سعوديين

19

حتقيق �أهداف «ر�ؤية اململكة  ،»2030وتبلغ
تكلفتها الإجمالية  86مليار ريال.
تفا�صيل �ص15/14

 31دولة في مؤتمر جراحة
التجميل والتمريض
د�شن معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر
امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سعودي العاملي جلراحة التجميل
بن�سخته الثانية ،وبد�أ امل�ؤمتر بكلمة ترحيبية من املمثل
الوطني للجمعية العاملية نائب رئي�س جمعية رعاية
اجلراحة التجميلية ال�سعودية الدكتور ف ��ؤاد ها�شم
با�سم ،ثم ق��دم املتحدثان الدوليان رئي�س اجلمعية
الدولية للجراحة التجميلية الدكتور دي��رك ريخرت،
و�أ�ستاذة اجلراحة التجميلية مدير �ش�ؤون املقيمني
والزمالء بجامعة كاليفورنيا �سان فران�سي�سكو الدكتورة
م��اري ماكغراث نبذة عن �أوراق م�شاركتهما .ومتيز
امل�ؤمتر بوجود عدد كبري من احل�ضور من  31دولة
بالعامل.
تفا�صيل �ص07
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أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين

تريليون و 20مليار ريال ميزانية عام 2020م

قدرت اإليرادات بمبلغ  833مليار والمصروفات بمبلغ تريليون و 20مليار والعجز بمبلغ  187مليار
تم تخصيص  167مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية االجتماعية و 193مليارًا لقطاع التعليم
�أقر جمل�س ال��وزراء يف جل�سته التي عقدها برئا�سة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود  -حفظه اهلل  -يف ق�صر اليمامة ،االثنني املا�ضي
 12ربيع الآخ��ر 1441هـ املوافق  9دي�سمرب 2019م،
امليزانية العامة للدولة للعام املايل اجلديد 2020م.
وقد بد�أت اجلل�سة بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي،
ث��م وج��ه خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -رع��اه اهلل  -كلمة للمواطنني
واملواطنات� ،أعلن فيها امليزانية.
وفيما يلي ن�ص كلمة خادم احلرمني ال�شريفني:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بعون اهلل وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام القادم
 1442 / 1441هجري املوافق  2020ميالدي ،التي
تعزز م�سرية التنمية يف اململكة ،وتهدف �إىل دعم النمو
واال�ستقرار االقت�صادي واملايل.
�إننا عازمون  -بعون اهلل  -على اال�ستمرار يف تنفيذ
الإ�صالحات االقت�صادية ،وتنويع م�صادر الدخل مبا يف
ذلك ا�ستثمار متح�صالت طرح �شركة �أرامكو ال�سعودية
من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة ،واال�ستخدام
الأمثل للموارد املتاحة ،ومتكني القطاع اخلا�ص ،ورفع
م�ستوى �شفافية وك��ف��اءة الإن��ف��اق احلكومي لتعزيز
معدالت النمو والتنمية.
ويبلغ الإنفاق يف هذه امليزانية ترليون وع�شرين مليار
ريال �إن هذا امل�ستوى من الإنفاق ي�ؤكد حر�صنا على
ا�ستكمال حتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030وتعد هذه
امليزانية ا�ستمراراً ل�سيا�سة احلكومة يف تطوير املرافق

واخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني ،وتعزيز برامج احلماية
االجتماعية ،واالرت��ق��اء باخلدمات احلكومية ،ورف��ع
م�ستوى جودة احلياة ،ودعم خطط الإ�سكان.
وق��د وجهنا اجلهات املخت�صة بتمديد �صرف بدل
غالء املعي�شة �سنة �إ�ضافية حتى نهاية عام 2020م.
كما وجهنا الوزراء وامل�س�ؤولني ك ً
ال فيما يخ�صه بااللتزام
الفاعل يف تنفيذ ما ت�ضمنته امليزانية من برامج وم�شاريع
تنموية واجتماعية.
نحمد اهلل على نعمة الأم���ن والأم���ان واال�ستقرار
التي حبانا اهلل  ،و�سنوا�صل العمل بكل ما منلك من
موارد وطاقات ويف مقدمتها املواطن ال�سعودي لتحقيق
�أهدافنا ،م�ستعينني باهلل عز وجل ومتوكلني عليه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بعد ذلك تال �صاحب ال�سمو الأمري عبدالرحمن بن
حممد بن عياف الأمني العام ملجل�س ال��وزراء املر�سوم
امللكي اخلا�ص بامليزانية.
ثم تف�ضل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -بالتوقيع على
املر�سوم امللكي اخلا�ص بامليزانية.
املر�سوم امللكي
وكان خادم احلرمني ال�شريفني قد �أ�صدر يوم االثنني
املا�ضي مر�سوماً ملكياً ب�ش�أن امليزانية العامة للدولة
لل�سنة املالية  1441ـ 1442هـ فيما يلي ن�صه:
الرقم :م 46 /
التاريخ1441 / 4 / 12 :هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية

بعد االطالع على املواد  72و 73و 76و 78من النظام
الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم �أ 90 /
بتاريخ 1412 / 8 / 27هـ.
وبعد االط�لاع على امل��واد  25و 26و 27من نظام
جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم �أ  13 /بتاريخ
1414 / 3 / 3هـ.
وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم م  6 /بتاريخ
1407 / 4 / 12هـ الذي ين�ص على بدء ال�سنة املالية
للدولة يف اليوم العا�شر من برج اجلدي من كل عام.
وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم 157
بتاريخ 1420 / 9 / 12هـ ورقم  153بتاريخ 4 / 17
1435 /هـ.
وبعد االطالع على الأمرين ال�ساميني رقم 17798
بتاريخ 1441 / 3 / 16هـ ورق��م  8845بتاريخ 10
1441 / 2 /هـ ،وتو�صية جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية
والتنمية رق��م  2ـ  / 41 / 4ت بتاريخ / 3 / 22
1441هـ.
وب��ع��د االط�ل�اع على البيانات اخلا�صة ب ��إي��رادات
وم�صروفات ال��دول��ة لل�سنة املالية 1442 / 1441
املرفوعة بكتاب معايل وزير املالية رقم  3736بتاريخ
1441 / 4 / 9هـ.
وبعد االط�لاع على ق��رار جمل�س ال��وزراء رقم 267
بتاريخ 1441 / 4 / 12هـ.
ر�سمنا مبا هو �آت:
� ً
أوال :تقدر �إيرادات وتعتمد م�صروفات الدولة لل�سنة
املالية  ، 1442 / 1441وفقاً ملا يلي:
 - 1تقدر الإي���رادات مببلغ 000ر000ر000ر833
ثمامنائة وثالثة وثالثني مليار ريال.
 - 2تعتمد امل�صروفات مببلغ 000ر000ر000ر020ر1

تريليون وع�شرين مليار ريال.
 - 3يقدر العجز مببلغ 000ر000ر000ر 187مائة
و�سبعة وثمانني مليار ريال.
ً
ثانيا :ت�ستوفى الإيرادات امل�شار �إليها يف الفقرة  1من
البند �أوالً من هذا املر�سوم طبقاً للأنظمة املالية ،وتودع
جميعها بح�ساب جاري وزارة املالية يف م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي.
ً
ثالثا :ت�صرف النفقات وفق امليزانية العامة للدولة
والتعليمات اخلا�صة بها وال يجوز ا�ستعمال االعتماد يف
غري ما خ�ص�ص له �أو �إ�صدار �أمر بااللتزام �أو بال�صرف
مبا يتجاوز االعتماد �أو االلتزام ب�أي م�صروف لي�س له
اعتماد يف امليزانية.
راب�ع� ً�ا  :تفوي�ض وزير املالية  -يف �ش�أن تغطية عجز
امليزانية العامة للدولة  -مبا يلي:
 - 1ال�سحب من ح�ساب االحتياطي العام للدولة.
 - 2االق�ترا���ض �أو التمويل مب��ا يف ذل��ك �إب���رام �أي
اتفاقية �أو �أي معاملة م�شابهة يف طبيعتها لالقرتا�ض
وتقت�ضي جتارياً االقرتا�ض �أو التمويل وما يف حكمه،
مبا يف ذلك حتديد �آليات املقابل املتح�صل عليه لقاء
اخلدمات مبا ي�شمل حتديد ن�سب من مبالغ الدين التي
يتم احل�صول عليها كمقابل للخدمات املقدمة ،و�إبرام
اتفاقيات اخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة املتخ�ص�صة لدعم
عمليات البحث والتقييم املايل لأدوات الدين ومنهجيات
�سدادها ،و�إ���ص��دار �أدوات الدين و�إ���ص��دار ال�صكوك
ب�أنواعها  -داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها -
وما يتطلب ذلك من:
�أ  -ت�أ�سي�س �شركات داخل اململكة وخارجها وحتديد
�شكلها مبا يخدم الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها.
ب � -إبرام العقود واالتفاقيات الالزمة يف هذا ال�ش�أن
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محمد بن سلمان :نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة
تساهم في تنويع االقتصاد الوطني ونموه وازدهاره
مبا يف ذلك ت�ضمينها الأحكام التي ت�ستلزمها طبيعة تلك
العقود �أو االتفاقيات ،والأحكام الواردة يف قرار جمل�س
ال��وزراء رقم  313بتاريخ 1437 / 7 / 25هـ والأمر
ال�سامي رقم  36612بتاريخ 1437 / 7 / 27هـ ،وقبول
التحكيم �سوا ًء داخل اململكة �أو خارجها وتطبيق �أنظمة
غري الأنظمة ال�سعودية لف�ض املنازعات التي تن�ش�أ من
تلك العقود �أو االتفاقيات.
ج � -إ�صدار ال�ضمانات احلكومية للأجهزة احلكومية
امللحقة ميزانياتها بامليزانية العامة للدولة لدعم
االقرتا�ض اخلا�ص بهذه الأجهزة وما ت�صدره من �أدوات
دين و�صكوك.
على �أن يراعى  -من �أج��ل رفع كفاءة �إدارة الدين
العام  -ما يلي:
 - 1ال يجوز للأجهزة احلكومية امللحقة ميزانياتها
بامليزانية العامة للدولة ،االقرتا�ض �أو �إ�صدار �أي نوع من
�أدوات الدين �أو �إ�صدار ال�صكوك ب�أنواعها �أو �إ�صدار �أي
�ضمان حكومي� ،إال بعد موافقة خطية من وزير املالية.
 - 2ال ي��ت��م دع���م اجل��ه��ات الأخ�����رى غ�ير امللحقة
ميزانياتها بامليزانية العامة للدولة وال �إ�صدار �أي �ضمان
حكومي ب�ش�أن ما تقرت�ضه من مبالغ� ،سواء من خالل
احل�صول على قرو�ض �أو �إ�صدار �أدوات دين و�صكوك �أو
�أي و�سيلة �أخرى من و�سائل الإقرا�ض� ،إال بعد موافقة
خطية من وزير املالية.
ً
خام�سا:
 - 1يحول م��ا ق��د يتحقق م��ن فائ�ض يف �إي���رادات
امليزانية العامة للدولة �إىل ح�ساب االحتياطي العام
للدولة.
 - 2تفوي�ض وزير املالية خالل ال�سنة املالية  -ا�ستثنا ًء
من الفقرة  2من البند �أوالً من هذا املر�سوم والفقرة 1
من هذا البند  -بتخ�صي�ص جزء من الإيرادات املح�صلة
بالزيادة عن املقدر لها واملودعة بح�ساب جاري وزارة
املالية  -تنفيذاً للأمر امللكي رقم  55685بتاريخ 30
1438 / 11 /هـ  -للأجهزة احلكومية القائمة والتي

�ستن�ش�أ خالل ال�سنة املالية احلالية التي تن�ص �أنظمتها
�أو تنظيماتها على متويل نفقاتها من �إي��رادات��ه��ا ،مبا
يحقق اال�ستدامة والكفاءة يف الإنفاق.
� �س ��اد� �س � ً�ا :ل��وزي��ر امل��ال��ي��ة ال�سحب م��ن االحتياطي
واالقرتا�ض لتمويل �سداد �أ�صل الدين �أو �سداد ال�ضمانات
احلكومية امللزمة وال�صريحة �أو �سداد االلتزامات املالية
التي ال ت�صنف كم�صروفات من امليزانية مبا يف ذلك
ر�ؤو���س �أم��وال ال�صناديق التنموية التي ي�صدر ب�ش�أنها
�أوامر ملكية �أو �أوامر �سامية.
ً
�سابعا :ال يجوز ال�سحب من االحتياطي العام للدولة
�إال وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة ،وذلك دون �إخالل
مبا تق�ضي به الفقرة  1من البند رابعاً والبند �ساد�ساً
من هذا املر�سوم.
ً
ثامنا :تفوي�ض وزي��ر املالية ب�إ�ضافة ما ي�صدر من
�أوامر ملكية و�سامية وقرارات جمل�س الوزراء التي تتعلق
بالنفقات التي ت�صرف من ف�صل م�صروفات الطوارئ
رقم � 49إىل خم�ص�ص دعم امليزانية.
ً
تا�سعا :لوزير املالية  -بالتن�سيق مع كل جهة معنية
للقطاع الكهرباء ،واملياه وال�صرف ال�صحي ،واخلطوط
احلديدية ،وغريها من القطاعات ذات ال�صلة  -تعوي�ض
ال�شركات التي تدير املرافق العامة لتغطية الفرق يف
التعريفة املعتمدة يف تلك القطاعات من خالل املبالغ
املخ�ص�صة لذلك يف امليزانية ،و�إ�صدار القرارات الالزمة
لتحديد هذه ال�شركات وو�ضع الرتتيبات والتنظيمات
املالية املتعلقة يف ه��ذا ال�ش�أن وم��ا يتوجب على تلك
ال�شركات من التزامات مقابل ذلك.
عا�شر ًا:
 - 1تتم املناقالت بني ف�صول وفروع و�أق�سام امليزانية
بقرار من وزير املالية ،وللوزير املخت�ص �أو رئي�س اجلهة
ذات امليزانية امل�ستقلة �إجراء املناقالت بني بنود النفقات
العامة ،وبني اعتمادات الربامج ،وتكاليف واعتمادات
امل�شاريع وفقاً لل�ضوابط ال���واردة يف تعليمات تنفيذ
امليزانية.

 - 2يفو�ض وزير املالية بالنقل من الوفورات الفعلية
املتحققة يف اعتمادات بنود امليزانية العامة للدولة
لتدبري احتياجات م�ستحقة على بنود �أخرى.
حادي ع�شر:
� - 1إذا ظهر خالل ال�سنة املالية � 1442 / 1441أن
هناك مبالغ مت االلتزام بها خالل ال�سنوات املا�ضية مبا
يتجاوز االعتماد املقرر ،جاز لوزير املالية � -أو من ينيبه
 الإذن ب�صرف تلك املبالغ من اعتمادات ال�سنة املالية ،1442 / 1441و�إذا كان التجاوز يف هذا االلتزام ناجتاً
عن ت�صرف غري مربر فيتم الرفع عن ذلك �إىل رئي�س
جمل�س الوزراء التخاذ ما يلزم نظاماً يف هذا ال�ش�أن.
 - 2يف حال وجود م�ستحقات مرتتبة على �سنوات
مالية منتهية ،تلتزم اجلهات ب�صرفها من اعتمادات
ميزانية ال�سنة املالية احلالية  ،1442 / 1441وال يحق
للجهة طلب التعزيز وفقاً للأمر ال�سامي التعميمي رقم
 17237بتاريخ 1441 / 3 / 14هـ �إال بعد التن�سيق
مع وزارة املالية و�إثبات عدم وج��ود اعتمادات للبنود
املخت�صة.
ثاين ع�شر:
 - 1تعتمد الت�شكيالت الإداري��ة الوظيفية لكل جهة
بح�سب ما �صدرت به امليزانية العامة للدولة ،وال يجوز
تعديلها �إال وفقاً للإجراءات النظامية.
 - 2ال يجوز خ�لال ال�سنة املالية �إح���داث �أو رفع
وظائف �أو مراتب �أو رتب خالف ما �صدرت بها امليزانية
العامة للدولة ،وي�ستثنى من ذلك تعيني الوزراء ومن يف
مرتبة وزي��ر واملرتبة املمتازة وما يعادلها ،والوظائف
التي حتدث وفقاً لل�شروط التي ت�ضمنها نظام الوظائف
امل�ؤقتة.
 - 3يجوز بقرار من وزير اخلدمة املدنية تخفي�ض
املراتب� ،أو حتوير م�سميات الوظائف وفقاً ملقت�ضيات
قواعد ت�صنيف الوظائف ،وذلك بنا ًء على تو�صية من
جلنة مكونة من مندوبني من وزارة املالية ووزارة اخلدمة
املدنية واجلهة ذات العالقة ،على �أن��ه لوزير اخلدمة

املدنية منح �صالحيات التخفي�ض والتحوير للوزير
املخت�ص وفقاً ل�ضوابط تو�ضع لهذا الغر�ض باالتفاق مع
وزير املالية.
 - 4يجوز بقرار من وزير املالية نقل الوظائف املعتمدة
بني ف�صول وفروع امليزانية وكذلك نقل الوظائف داخل
الت�شكيل الإداري الواحد للمرتبة احلادية ع�شرة فما فوق،
وذلك بنا ًء على تو�صية من جلنة مكونة من مندوبني من
وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات العالقة،
وللوزير املخت�ص �أو رئي�س اجلهة امل�ستقلة نقل الوظائف
من املراتب العا�شرة فما دون داخل الت�شكيل الإداري
الواحد ،وفقاً لل�ضوابط واملعايري املحددة مبوجب الأمر
ال�سامي رقم  63336وتاريخ 1439 / 12 / 8هـ.
ثالث ع�شر :على الأجهزة الرقابية املخت�صة اال�ستمرار
يف متابعة تطبيق ما تق�ضي به الأوامر واملرا�سيم امللكية
والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات
ذات ال�صلة بتنفيذ امليزانية العامة للدولة.
رابع ع�شر :ي�صدر وزير املالية ما ي�أتي:
 - 1ال���ق���رارات والتعليمات ال�لازم��ة لتنفيذ هذه
امليزانية يف ح��دود القواعد املن�صو�ص عليها يف هذا
املر�سوم والأوامر واملرا�سيم امللكية والأنظمة والتنظيمات
واللوائح والقرارات والتعليمات ذات ال�صلة بذلك.
 - 2ما يت�صل بتحديد اجلهات التي ال ت�سري عليها
الأحكام التنظيمية الواردة يف هذا املر�سوم �أو بع�ضها.
خام�س ع�شر :يطبق ما يلزم نظاماً يف حق من يخل
بالأحكام والإجراءات والرتتيبات الواردة يف هذا املر�سوم
والأوام����ر واملرا�سيم امللكية والأن��ظ��م��ة والتنظيمات
واللوائح والقرارات ،والتعليمات املبنية على ذلك.
�ساد�س ع�شر :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وال���وزراء ور�ؤ���س��اء الأج��ه��زة ذات امليزانيات امل�ستقلة
وامللحقة بامليزانية العامة للدولة  -كل فيما يخ�صه -
تنفيذ مر�سومنا هذا.
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

ولي العهد :مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح

نوه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع
رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
بامل�ضامني ال�سامية لكلمة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود مبنا�سبة ���ص��دور امليزانية العامة
للدولة للعام املايل 2020م وحر�صه – �أيده
اهلل – على تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية.
و�أكد �سموه �أن مرحلة التحول االقت�صادي
التي تتبناها حكومة اململكة تتقدم بوترية
ثابتة وفقاً لر�ؤية اململكة  ،2030ولقد جاءت
امليزانية لتعزز االلتزام بتنفيذ الإ�صالحات
واخل��ط��ط وال�برام��ج ال��رام��ي��ة لتحقيق ما
ت�ضمنته اال�سرتاتيجية وو���ض��ع �أه���داف
حم��ددة وحم��اور متعددة لتحقيق جمتمع

حيوي واقت�صاد مزدهر ووطن طموح.
و�أو�ضح �سموه �أن احلكومة تعمل على رفع
م�ستويات جودة احلياة للمواطن ،من خالل
اجلهود يف تنمية وتنويع االقت�صاد وحت�سني
ف��ر���ص العمل وت��ع��زي��ز فاعلية اخل��دم��ات
احلكومية ،و�أن يكون ذلك يف ظل ا�ستقرار
م��ايل واق��ت�����ص��ادي وال���ذي يعترب الركيزة
الأ�سا�سية للنمو االقت�صادي امل�ستدام.
ك��م��ا �أو����ض���ح ���س��م��وه �أن الإ���ص�لاح��ات
االقت�صادية والهيكلية التي مت تطبيقها
خالل الثالث �سنوات املا�ضية بد�أت ت�ؤتي
�آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي املايل
واالقت�صادي ،فقد حققت اململكة بحمد
اهلل م�ؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً يف معدالت
من��و ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل احلقيقي
للقطاع غ�ير النفطي ،وعملت احلكومة

لتمكني القطاع اخلا�ص من القيام بدوره
الرئي�س يف االقت�صاد مع م�ؤ�شرات �إيجابية
وت�سجيل عدد من قطاعات الأعمال منواً
�إيجابياً متميزاً.
كما قامت احلكومة بتنفيذ م�شاريع
كربى يف قطاعات حيوية و�أن�شطة خمتلفة
�ست�سهم بعون اهلل يف حتقيق �أهداف النمو
للن�شاط االقت�صادي وتنمية فر�ص العمل
للمواطنني.
و�أكد �سموه على �أهمية القطاع اخلا�ص
ك�شريك رئي�سي وحيوي يف التنمية باململكة،
م�شرياً �إىل الإ�صالحات امل�ستمرة التي
تقوم بها احلكومة يف جمال تطوير مناخ
الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للم�ستثمرين
للم�ساهمة يف تعزيز النمو االقت�صادي وقد
�أثمر ذلك عن حت�سن كبري لرتتيب اململكة
يف امل�ؤ�شرات الدولية املعنية بالتناف�سية
و�سهولة ممار�سة الأعمال.
و�أ�����ض����اف ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ق��ائ� ً
لا:
ن�ستهدف �إي��ج��اد بيئة ا�ستثمارية جاذبة
ت�ساهم يف توجيه االقت�صاد الوطني نحو
�آفاق وا�سعة من التنويع والنمو واالزدهار،
و�ست�ستمر احلكومة يف امل�ضي قدماً يف
تنفيذ مراحل التحول االقت�صادي والتقدم
يف تنويع القاعدة الإنتاجية يف االقت�صاد
مع احلفاظ على اال�ستدامة املالية ومبا
يتيح فر�صاً �أو�سع مل�ستقبل �أف�ضل للأجيال
احلالية والقادمة.
وذك��ر �سموه يف ت�صريح �صحفي عقب
الإع�لان عن امليزانية� ،أن احلكومة لديها
ر�ؤية وا�ضحة و�أهداف ثابتة وخطط حمددة
نعمل على التقدم يف تنفيذها مع احلفاظ
على اال�ستقرار املايل واالقت�صادي كركيزة

�أ�سا�سية للنمو االقت�صادي امل�ستدام ،و�إن
النتائج وامل��ؤ���ش��رات املالية واالقت�صادية
ت ��ؤك��د �أن��ن��ا نتقدم ب�شكل �إي��ج��اب��ي ونحن
نراجع ونحدث ب�شكل م�ستمر �سيا�سات
والإج���راءات وال�برام��ج املنفذة للت�أكد من
فاعليتها ولت�صحيح م�سارها كلما دعت
احل��اج��ة �إىل ذل���ك ومب���ا يحقق �أه���داف
الر�ؤية �أخ��ذا يف االعتبار الظروف املالية
واالقت�صادية العاملية وم��ا فيه امل�صلحة
للوطن واملواطن.
ولفت �سموه �إىل �أن ميزانية العام 2020م
ت�أتي يف ظل مناخ اقت�صادي عاملي ت�سوده
التحديات واملخاطر وال�سيا�سات احلمائية،
وه��و ما ي�ستوجب توفر امل��رون��ة يف �إدارة
املالية العامة وتعزيز ق��درة االقت�صاد يف
مواجهة هذه التحديات واملخاطر ون�ستهدف
من خالل هذه امليزانية اال�ستفادة مما مت
حتقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن
ا�ستمرار التوازن بني وترية معدالت النمو
االقت�صادي واحلفاظ على اال�ستقرار املايل
امل�ستدام الذي ي�ضمن دعم هذا النمو.
كما �أك��د �سموه �أن �سيا�سات ال�ضبط
املايل وتطوير �إدارة املالية العامة وكفاءتها
�ساهمت يف ا�ستمرار خف�ض العجز يف
امليزانية ،حيث يتوقع �أن يبلغ العجز يف عام
2019م نحو « »4.7%من الناجت املحلي
الإجمايل ،مقابل « »5.9%يف عام 2018م،
و« »9.3%يف عام 2017م ،وهو ما ي�ؤكد
ا�ستمرار اجلهود مبا يكفل اال�ستدامة املالية
مع التقدم يف تنفيذ امل�شروعات وتنمية
القطاع اخلا�ص.
و�أك��د �سموه �أن ميزانية العام 2020م
�ست�ستمر يف دع��م ب��رام��ج حتقيق ال��ر�ؤي��ة

من خالل امل�ساهمة يف متويل امل�شروعات
الكربى وتنمية �أعمال املن�ش�آت املتو�سطة
وال�صغرية ومتناهية ال�صغر ودع��م رواد
الأعمال التي تعد من �أهم حمركات النمو
االقت�صادي والتي من �ش�أنها كذلك تنويع
االقت�صاد وفتح جماالت جديدة لال�ستثمار
والتوظيف ،مع مراجعة بع�ض هذه الربامج
واجل���داول الزمنية لتنفيذها للت�أكد من
حتقيقها ل��ل��ع��ائ��د امل�����س��ت��ه��دف م��ن��ه��ا ،مع
ا�ستمرار العمل على تطوير وحتديث البنى
التحتية واخلدمات احلكومية ،م�شدداً على
تركيز احلكومة على رف��ع كفاءة الإنفاق
وحت�سني جودته مبا يحقق �أف�ضل ا�ستخدام
ملوارد الدولة املتاحة و�أعلى عائد اجتماعي
واقت�صادي ممكن.
كما لفت �سموه �إىل الطرح العام ل�شركة
«�أرامكو» باعتبارها خطوة كبرية وداعمة
يف تعزيز دور وم�شاركة القطاع اخلا�ص يف
االقت�صاد ،و�أن �آفاق الفر�ص املتاحة للقطاع
اخلا�ص �سوف تزداد خالل الفرتة القادمة
مب��ا يعزز دوره يف من��و وتنويع االقت�صاد
وزي����ادة م��ع��دالت التوظيف على املديني
املتو�سط والطويل.
وتناول �سموه دور �صندوق اال�ستثمارات
العامة و�صندوق التنمية الوطني يف حتقيق
ر�ؤية اململكة  2030من خالل كونهما الذراع
اال�ستثماري املحلي واخل��ارج��ي وال���ذراع
التنموي لالقت�صاد املحلي امل�ساهم يف تنويع
االقت�صاد وم�صادر الدخل ،وهذه من �أهم
الأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى الر�ؤية
�إىل حتقيقها ،م��ع الت�أكيد على دورهما
املكمل واملمكن للقطاع اخلا�ص.
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تشير التقديرات لتحقيق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  % 2.3عام 2020م

وزير المالية :الميزانية تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ
الخطط والمشاريع الكبرى وبرامج الرؤية
بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي الخاص  % 3.4خالل الربع الثاني من عام 2019م

معايل وزير الإعالم

معايل وزير املالية

معايل وزير التعليم

معايل نائب وزير التعليم

معايل مدير اجلامعة

د .العمر :تخصيص  % 19من الميزانية للتعليم يؤكد إدراك القيادة ألهميته في النهوض والتطور وبناء األجيال

�أو�ضح معايل وزير الإعالم الأ�ستاذ تركي بن عبداهلل
ال�شبانة يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية عقب اجلل�سة �أن
معايل وزير املالية الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اجلدعان،
وبتوجيه كرمي ،قدم عر�ضاً موجزاً عن امليزانية العامة
للدولة ،حت��دث خالله عن النتائج املالية للعام املايل
احلايل 2019م ،وا�ستعر�ض املالمح الرئي�سة للميزانية
العامة للعام املايل اجلديد 2020م.
وقال معايل وزير املالية� :إن �إجمايل الإنفاق املعتمد
ق��دره « »1,020مليار ري��ال ،و�إي���رادات مقدرة بـ 833
مليار ريال ،وبعجز مقدر بـنحو  187مليار ريال «6.4
 %من الناجت املحلي الإج��م��ايل» وم��ن املتوقع �أن يبلغ
الإنفاق الفعلي لعام 2019م  1,048مليار ريال ،و�إجمايل
�إيرادات فعلية بنحو  917مليار ريال ،وعجز عند 131
مليار ريال « »% 4.7من الناجت املحلي الإجمايل.
و�أفاد معاليه �أن امليزانية ت�ؤكد حر�ص احلكومة على
موا�صلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئي�سة ،وتنفيذ امل�شاريع
الكربى ،وبرامج حتقيق الر�ؤية ،وتطوير البنية التحتية،
وبرامج �شبكة احلماية االجتماعية ،وتطوير اخلدمات
املقدمة للمواطنني وفق ر�ؤي��ة اململكة  ،2030وتوا�صل
ميزانية 2020م الرتكيز على قطاعي ال�صحة والتعليم� ،إذ
بلغ ما مت تخ�صي�صه لقطاع ال�صحة والتنمية االجتماعية
ح��وايل  167مليار ري��ال ،ولقطاع التعليم ح��وايل 193
مليار ريال ،مبا ميثل ن�سبة  % 35من �إجمايل الإنفاق
املعتمد.
وق��ال �إن��ه من املُ��ق�دّر �أن ت�صل ن�سبة �إجمايل الدين
العام يف نهاية العام 2020م �إىل  26%من الناجت املحلي
الإجمايل ،وذلك يف �ضوء �سيا�سة االقرتا�ض احلكومي التي
توازن بني ال�سحب من االحتياطي العام للدولة وم�صادر
التمويل الأخرى من داخل وخارج اململكة للمحافظة على
م�ستويات مالئمة لل�سيولة املحلية ،وكذلك اال�ستفادة
من تدفقات النقد الأجنبي ،وت�شري مراجعة تقديرات
امل��دى املتو�سط ملعدالت منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي� ،إىل منو بحوايل  % 2.3يف العام 2020م،
ويتوقع ا�ستمرار وترية النمو على املدى املتو�سط .ون ّوه
معايل وزي��ر املالية مبا ج��اء يف بيان امليزانية العامة
للدولة للعام 2020م من النمو امللحوظ يف قطاعات
االقت�صاد املختلفة خالل العام 2019م ،حيث بلغ منو
الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي اخلا�ص % 3.4
خالل الربع الثاين من العام ،م�ؤكداً ا�ستمرار احلكومة يف
تنفيذ �أهدافها اال�سرتاتيجية لتنويع القاعدة االقت�صادية
من خالل �إيجاد بيئة منا�سبة لال�ستثمار يف القطاعات
الواعدة ،واال�ستمرار يف توفري �إطار اقت�صادي م�ستقر،
ومناخ ا�ستثماري مالئم ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز البنية
التحتية الت�شريعية ،مع تعزيز �شبكة احلماية االجتماعية،
ومتكني القطاع اخلا�ص ،ومن املتوقع �أن ترتفع م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف النمو والتوظيف على املدى املتو�سط.
و�أ�شار �إىل منو عدد من القطاعات الواعدة خالل الربع
الثاين من العام 2019م ،حيث منا قطاع جتارة اجلملة
والتجزئة واملطاعم والفنادق بن�سبة  ،% 5.8كما �سجل
قطاع النقل والتخزين واالت�صاالت الذي ي�شمل اخلدمات
اللوج�ستية والتقنية منواً بلغت ن�سبته  ،% 6.4ويف قطاع
خدمات املال والت�أمني والعقارات بلغت ن�سبة النمو 5.4
 ،%فيما �سجل قطاع اخلدمات اجلماعية واالجتماعية
ال��ذي ي�شمل الريا�ضة والرتفيه من��واً ق��دره ،% 7.4

�إ�ضاف ًة �إىل منو قطاع الت�شييد والبناء بن�سبة .% 4.9
و�أكد معاليه �أن بيان امليزانية يعك�س توجه احلكومة يف
تر�سيخ مبد�أ ال�شفافية حول �أداء املالية العامة يف اململكة
وتوجهاتها ،بالإ�ضافة �إىل التقارير ربع ال�سنوية ،وتقرير
البيان التمهيدي.

آل الشيخ :التعليم يحظى بدعم القيادة
إيمانًا بأهمية بناء اإلنسان وتنمية قدراته

ن��وه معايل وزي��ر التعليم الدكتور حمد ب��ن حممد
�آل ال�شيخ بالدعم واالهتمام ال��ذي يحظى به قطاع
التعليم يف اململكة من قبل خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده
الأم�ي�ن -حفظهما اهلل� -إمي��ان �اً منهما ب�أهمية بناء
الإن�سان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته؛ للإ�سهام يف
نه�ضة وطنه ومنائه .وقال معاليه يف ت�صريح مبنا�سبة
���ص��دور امليزانية العامة للدولة 2020م« :ل��ق��د ّمن
اهلل على ه��ذا الوطن املعطاء بقيادة تعمل ليل نهار
لت�سخري الإمكانات كافة واجلهود لراحة �أبناء وبنات
ريا �إىل �أن التعليم
اململكة ،وتلبية احتياجاتهم» ،م�ش ً
العام واجلامعي يف اململكة ي�أتي �ضمن �أوليات القيادة
الر�شيدة�-أيدها اهلل ،-مبا تخ�ص�صه لهما من ميزانيات
تواكب تطلعاتهما امل�ستقبلية يف متكني هذا القطاع من
دوره التنموي واالقت�صادي ،مبا ين�سجم مع ر�ؤية اململكة
 ،2030م�ضي ًفا �أن الإنفاق احلكومي املتوقع على قطاع
التعليم يف العام 2020م ي�صل �إىل  193مليار ريال،
وهو ما يمُ ثل  % 19من �إجمايل امل�صروفات احلكومية،
مو�ضحاً �أن �إجمايل الإنفاق املتوقع على قطاع التعليم
بنهاية العام 2019م ي�صل �إىل  202مليار ريال ،وهو ما
يمُ ثل  % 19من �إجمايل امل�صروفات احلكومية.
و�أ�شار الدكتور حمد �آل ال�شيخ �إىل �أن وزارة التعليم
حققت خالل العام املايل 2019م العديد من املنجزات،
وتنفيذ العديد من املبادرات املتعلقة بر�ؤية اململكة ،2030
التي ت�صل �إىل « »54مبادرة ،مبيناً �أن من �أهم تلك املنجزات
�إقرار الهيكل التنظيمي اجلديد لوزارة التعليم ،و�صدور
قرار الئحة الوظائف التعليمية و�سلم الوظائف التعليمية
اجلديد ،و�إط�لاق مرحلة الطفولة املبكرة ،والتو�سع يف
ن�سب الإحلاق يف ريا�ض الأطفال ،و�إن�شاء املعهد الوطني
للتطوير املهني والتعليمي الذي يهدف �إىل تنمية القدرات

الب�شرية للمعلمني ،وتطوير مناهج
التعليم العام ،وا�ستالم و�إعادة ت�أهيل
« »583مبنى مدر�سيا ،و�إ�سناد تنفيذ
« »171م�شروعاً تعليمياً جديداً يف
عدد من املناطق واملحافظات ،و�إدراج
اللغة ال�صينية ،ودعم منظومة البحث
واالب��ت��ك��ار يف اجل��ام��ع��ات ،و�إط�ل�اق
برنامج «�سفري  »2للمبتعثني ،ودعم
م�شروعات النقل املدر�سي ،والتحول
الرقمي .و�أو�ضح معايل وزير التعليم
�أن ال��وزارة جعلت من كفاءة الإنفاق
ه��دف�اً �إ�سرتاتيجياً يف عملها ،من
خ�ل�ال ح��وك��م��ة الإج��������راءات ال��ت��ي
�أ�سهمت ب�شكل كبري يف تعزيز كفاءة
الإنفاق ،حيث انخف�ضت على �سبيل
املثال م�صروفات االبتعاث اخلارجي
من  20مليار ريال عام 2015م �إىل
 12.8مليار ريال يف عام 2019م ،كذلك �إطالق مدار�س
الطفولة املبكرة يف مطلع العام الدرا�سي احلايل حيث
ا�ستثمرت ال�شواغر والفراغات يف املباين القائمة ما �أ�سهم
يف توفري حوايل ملياري ريال ،و 1.8مليار ريال وفورات
يف تكلفة املوارد الب�شرية من خالل ا�ستغالل الفائ�ض من
املعلمات� ،إ�ضافة �إىل حتقيق وفر بقيمة  3.8مليار ريال يف
عقد النقل املدر�سي املمتد �إىل خم�س �سنوات ،م�شرياً �إىل
العمل على رفع معدل معلم �إىل طالب من خالل التوزيع
الأمثل للموارد الب�شرية ،الذي بدوره �سينعك�س على رفع
كفاءة الإنفاق.

د .المرزوقي :ميزانية  2020معززة
للنهضة وملبية للتطلعات

رف��ع معايل نائب وزي��ر التعليم للجامعات والبحث
واالبتكار الدكتور حامت بن ح�سن املرزوقي التهنئة خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
و�سمو ويل عهده الأم�ين  -حفظهما اهلل  -مبنا�سبة
�صدور امليزانية العامة للدولة للعام امل��ايل – 1441
1442هـ2020/م ،م�شرياً �إىل �أن التعليم ي�أتي دائماً يف
طليعة املجاالت التي حتظى بن�صيب وافر؛ �إمياناً من
الدولة ب�أهمية العناية بال�شباب الذين هم ثروة الوطن
الأوىل وعماده.
و�أ�ضاف الدكتور املرزوقي� :إن ما يحظى به التعليم من
رعاية وعناية و�ضخ ميزانيات كربى م ّكنته من حتقيق
قفزات رائدة كماً ونوعاً ،ومن �شواهد ذلك «على م�ستوى
التعليم اجلامعي» دعم برامج االبتعاث النوعية ،وتد�شني
املبادرات التي ت�سهم يف متكني التعليم اجلامعي ،وت ّوج
ذلك االهتمام ب�إن�شاء قطاع اجلامعات والبحث واالبتكار
خلدمة اجلامعات ودعم براجمها وتطوير �آليات عملها،
ومن ثم �صدور نظام اجلامعات.
وق��ال� :إن امليزانية ج��اءت معززة للنه�ضة التنموية
وملبية للتطلعات و�أك���دت متانة االقت�صاد ال�سعودي
و���س�لام��ة الإج�����راءات الإ���ص�لاح��ي��ة والتطويرية التي
ت�صب يف دعم جم��االت التنمية ،حيث تقوم امليزانية
اجلديدة على مرتكزات رئي�سة �أبرزها زيادة فر�ص النمو
االقت�صادي ،وتعزيز كفاءة الإنفاق ،واال�ستدامة املالية،
وذلك مبا ينمي فر�ص جناح برامج ر�ؤية اململكة .2030
و�أ�شار معاليه �إىل �أن امليزانية حملت يف طياتها برامج

عديدة تعرب عن اهتمام القيادة بالتنمية وعزمها على
موا�صلة م�سرية التطوير االقت�صادي ،منوهاً باهتمام خادم
احلرمني ال�شريفني � -أيده اهلل  -بعملية التنمية املتوازنة
بني جميع املناطق .واختتم ت�صريحه بالإ�شارة �إىل �أن
ميزانية � 2020سيكون لها  -ب�إذن اهلل  -الأثر الإيجابي
املح ّفز يف �شتى املجاالت التي مت�س حياة املواطنني يف
جمال اخلدمات املبا�شرة وم�شروعات البنية الأ�سا�سية.

مدير الجامعة :الميزانية تؤكد حرص
القيادة على تلبية تطلعات الشعب السعودي
من جهته رفع معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران
بن عبدالرحمن العمر التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده
الأم�ين  -حفظهما اهلل -ولل�شعب ال�سعودي الكرمي
مبنا�سبة �إعالن ميزانية اململكة .2020
و�أكد معاليه يف ت�صريح لوكالة الأنباء ال�سعودية بهذه
املنا�سبة �أن ميزانية � 2020أتت لت�ؤكد حر�ص القيادة
على تلبية تطلعات ال�شعب ال�سعودي يف كل املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية والتعليمية ،مبا يحقق
احل��راك التنموي ال�شامل الذي ت�شهده اململكة �ضمن
ر�ؤيتها الطموحة  ،2030وهو النهج القومي الذي مت�ضي
فيه اململكة العربية ال�سعودية يف ظل توجيهات خادم
احل��رم�ين ال�شريفني اللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني – �أيدهما اهلل – املتمثل
يف حتقيق ال��ت��وازن ب�ين امل���وارد االقت�صادية املتنوعة
والإن��ف��اق على امل�شاريع اخلدمية التي تعود بالفائدة
على املواطنني يف املجاالت كافة .و�أ�ضاف معاليه �أن
تخ�صي�ص م��ا ي��ق��ارب م��ن  % 19م��ن ميزانية العام
2020م لدعم التعليم بكل متطلباته ،ي�ؤكد مدى �إدراك
قيادتنا الر�شيدة لأهمية التعليم يف النهو�ض والتطور
والنمو وبناء الأجيال؛ واللحاق بركب الأمم املتقدمة،
ب�أدوات العلم واملعرفة والبحث العلمي؛ �إذ بلغت امليزانية
املخ�ص�صة لهذا القطاع  193ملياراً؛ كونه القطاع الأهم
يف ظل التحوالت املعرفية والتقنية التي تعد بدورها
امليدان احلقيقي للمناف�سة و�صنع التحوالت ،وحت�سني
خمرجات التعليم ،وتنمية الطاقات املعرفية ،وحتقيق
الأهداف املرجوة.
و�أردف معاليه قائ ً
ال� :إن جامعة امللك �سعود �ست�سهم
بهذه امليزانية التنموية يف تعزيز خططها الإ�سرتاتيجية
الطموحة املر�سومة لها لتحقيق التحول والبناء وفق
نظام اجلامعات اجلديد الذي جاء مل ّب ًيا لر�ؤية اململكة
 ،2030يف ال�سعي �إىل حتول اجلامعات �إىل م�ؤ�س�سات
تعليمية غري ربحية ،مع الرتكيز على الإنتاج العلمي،
ون�شر ثقافة االبتكار وريادة الأعمال ،وتوظيف التقنية
وتطبيقاتها املختلفة؛ م��ن �أج��ل الإ���س��ه��ام يف �صناعة
م�ستقبل �آمن بالعلم ،وزاخر بالتطور والنماء.
واختتم معاليه بتقدمي ال�شكر اجلزيل واالمتنان الكبري
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني؛ جلهودهما املباركة
والداعمة مل�سرية تق ّدم ه��ذا الوطن ورفاهية �شعبه،
والعمل على حتقيق �أمنه وا�ستقراره ،ونه�ضته وتطوره،
�سائ ً
ال اهلل العلي القدير �أن يحفظهما بحفظه ،ويكلأهما
برعايته ،و�أن يحفظ بالدنا و�شعبنا وجنودنا املرابطني
من كل �شر.
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مدير الجامعة يشيد بإنجازات مركز الجراحات
التجريبية بكلية الطب

كتب :عبدالرحمن املن�صور
�أ����ش���اد م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
ال���دك���ت���ور ب������دران ال��ع��م��ر مب��رك��ز
اجلراحات التجريبية يف كلية الطب
واملدينة الطبية باجلامعة وما حققه
من �إجنازات كبرية يف �إعداد الربامج
وال���دورات التدريبية النوعية التي
ت�صل �إىل  20دورة تدريبية �سنوياً
يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية؛
ي�ستفيد منها يف كل دورة نحو 40
متدر ًبا با�ستخدام �أف�ضل �أ�ساليب
امل��ح��اك��اة على ج��راح��ات املناظري
با�ستخدام حيوانات التجارب ح�سب
الأعراف الدولية.
جاء ذلك يف كلمة ملعاليه خالل
زي��ارت��ه ل��ل��دورة التدريبية احلادية
ع�شرة لت�شريح اجل��ي��وب الأنفية
باملناظري ،التي نظمها ق�سم الأنف
والأذن واحلنجرة ومركز اجلراحات

التجريبية يف كلية الطب واملدينة
الطبية بجامعة امللك �سعود ،ومت
خ��ل�ال ال������دورة ت���دري���ب الأط���ب���اء
امل�شاركني من اململكة ودول جمل�س
ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة،
اط��ل��ع��وا خ�لال��ه��ا ع��ل��ى �أح����دث ما
تو�صل �إليه الطب يف جمال مناظري
اجليوب الأنفية.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة التنظيمية
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ول��ة �أن ه��ذه
ال���دورة ال��ت��ي تعد احل��ادي��ة ع�شرة
منذ انطالقها عام  ،2002تعد من
الدورات املهمة عامل ًيا يف هذا املجال،
م�ؤكداً �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكلية ي�شاركون ب�شكل دوري كجزء
من �شراكات عاملية يف عدة دورات
م�شابهة يف دول الإم���ارات العربية
املتحدة ،ومملكة البحرين ،وم�صر،
و�إ�سبانيا ،وكندا.

من جهته �أ�شار رئي�س ق�سم الأنف
والأذن واحل��ن��ج��رة يف كلية الطب
باجلامعة ال��دك��ت��ور �سعد ال�صالح
�إىل �أن الق�سم ينظم دورات جراحية
ب�شكل ���س��ن��وي يف ع���دة موا�ضيع
خم��ت��ل��ف��ة ك�����دورة ت�����ش��ري��ح عظمة
ال�����ص��دغ ،دورة م��ن��اظ�ير الق�صبة
الهوائية والبلعوم وجراحات الليزر،
دورة ت�شريح الر�أ�س والعنق ،ودورة
ج��راح��ات جتميل ال��وج��ه ،يف حني
�أف��اد الدكتور فهد اليامي امل�شرف
ع��ل��ى م��رك��ز اجل��راح��ة التجريبية
وحيوانات التجارب �أن املركز يقدم
دورة �إىل دورتني �أ�سبوع ًيا للتدريب
يف خمتلف التخ�ص�صات اجلراحية،
وتقام وفق �أف�ضل املعايري العاملية،
حيث مت جتهيز امل��رك��ز بالو�سائل
لتقدمي الدورات على �أعلى م�ستوى
ل��ل��م��ت��درب�ين يف ب��رام��ج ال��زم��االت

«مهارات االتصال الفعال» في كلية المجتمع

يف �إط��ار التعاون بني عمادة التطوير
واجل����ودة وع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات قدم
الدكتور طه عمر بعمادة التطوير واجلودة
دورة تدريبية بعنوان «م��ه��ارات االت�صال
الفعال» ملوظفي كلية املجتمع ،حيث عقد
التدريب مبقر الكلية بامللز ،بت�شريف وكيل
الكلية للتطوير واجل��ودة الدكتور �أ�سامة
ال��ف��راج .تناولت ال���دورة التدريبية ع��دداً
من املحاور منها :ماهية االت�صال الفعال،
االت�صال مع الذات ،االت�صال مع الآخرين،
االت�صال يف بيئة العمل.

عميد «إدارة األعمال» يلتقي الطالب والطالبات

نظمت وكالة الكلية للتطوير واجلودة بكلية �إدارة الأعمال ،م�ؤخراً ،اللقاء املفتوح للف�صل الدرا�سي الأول من
العام اجلامعي 1441هـ للطالب والطالبات مع عميد الكلية ووكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام ووكيالت الأق�سام.
ا�ستمع خالله عميد الكلية والوكالء ور�ؤ�ساء الأق�سام ووكيالت الأق�سام ال�ستف�سارات ومقرتحات الطالب
والطالبات و�أجاب عن الأ�سئلة املطروحة املتعلقة بالأق�سام الأكادميية واملواد الدرا�سية والدرا�سات العليا والتدريب
التعاوين واخلريجني.

«المجتمع» تدشن صالة األنشطة
والمرسم في مجمع «إرادة»

زار وفد من كلية املجتمع برئا�سة
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل
ال��زه��راين ،جممع «�إرادة» لل�صحة
النف�سية يف ال��ري��ا���ض ،لتد�شني

معمل املر�سم بق�سم الت�أهيل الطبي
والأن�����ش��ط��ة وال�����ذي ق��ام��ت كلية
املجتمع بتجهيزه وكذلك االط�لاع
على اخلدمات التي يقدمها املجمع.

وك���ان يف ا�ستقبال وف��د الكلية
امل��دي��ر التنفيذي ملجمع «�إرادة»
لل�صحة النف�سية بالريا�ض الدكتور
حممد القحطاين ،ون��ائ��ب املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل�����س��اع��د للخدمات
املجتمعية والتوعوية الدكتور عب�شان
العب�شان ،ورئي�س ق�سم الت�أهيل
ال��ط��ب��ي والأن�����ش��ط��ة الأخ�����ص��ائ��ي
الدكتور ب��در امل��ط�يري ،وجمموعة
من من�سوبي املجمع.
تكلل اللقاء جولة على مرافق
املجمع وب��ح��ث �أوج���ه ال��ت��ع��اون يف
���س��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين
امل�ستقبلي بني الكلية واملجمع.

واال�ست�شاريني ،وي��ق��وم بالتدريب
�أع�ضاء هيئة التدري�س من الأق�سام
املعنية.
وح����ول دور وح����دة ال��ف��ع��ال��ي��ات
وامل�ؤمترات يف كلية الطب واملدينة
الطبية ،قال الدكتور فهد ال�سبيهني
امل�شرف على ال��وح��دة �إن الوحدة
تقوم بالدعم لإظهار هذه الدورات
وامل����ؤمت���رات ب�أف�ضل ���ص��ورة تليق
بجامعة امللك �سعود وكلية الطب،
من ناحية التن�سيق للح�صول على
ال�����س��اع��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت�سجيل
احل�ضور للم�ؤمترات وتقدمي الدعم
اللوج�ستي لت�سهيل عمل الأق�سام
وامل��راك��ز بالكلية لكي تقوم الكلية
واملدينة الطبية بالدور امل�ؤول منها
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ال��ط��ب��ي كما
ه��و م ��ؤم��ل م��ن �أك�ب�ر جتمع �صحي
�أكادميي باململكة.

أخبار
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تكريم مشاريع التخرج المميزة

رعى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية د .حممد النمي حفل
م�شاريع التخرج املميزة لطالب وطالبات مرحلة البكالوريو�س من جميع
�أق�سام كلية العلوم والبالغ عددهم قرابة  ٤٠طالباً وطالبة ،بح�ضور عميد
كلية العلوم د .نا�صر الداغري ،ومدير مركز التميز يف التعلم والتعليم د.
نا�صر الكثريي ،ووكالء ور�ؤ�ساء الأق�سام يف الكلية .وقدم الطلبة الفائزون
ب�أف�ضل امل�شاريع عر�ضاً موجزاً لكل بحث ،وي�أتي هذا التكرمي يف نهاية كل
ف�صل درا�سي بهدف ت�شجيع طلبة كلية العلوم وحتفيزهم ملزيد من التميز
العلمي.

طالب علم النفس في زيارة
لمعمل «الطبية التطبيقية»

قام طالب علم النف�س بزيارة ملعمل املعدات احليوية الطبية بكلية العلوم
الطبية التطبيقية ,يف بداية اللقاء قدم املهند�س فهد العتيبي من ق�سم التكنولوجيا
احليوية ،فكرة موجزة عن التجهيزات املوجودة يف املعمل ،ثم حتدث بالتف�صيل عن
جهاز التخطيط الدماغي الكهربائي ،مو�ضحاً �أن هذه التقنية ت�ستخدم يف ت�سجيل
املوجات الكهربائية التي ت�صدر عن الدماغ .يف املقابل �أ�شار الباحث يف علم النف�س
جمال الدين زغلولة �أن هناك العديد من العوامل التي ت�ؤثر على املخطط الدماغي
الطبيعي للمفحو�ص ،حيث �إن املخطط الدماغي الكهربائي عند الأطفال يختلف
عما هو عليه عند الكبار ،كذلك قبل �سن البلوغ يختلف عما هو عليه بعد البلوغ،
فاملوجات الدماغية للطفل تكون قليلة وبطيئة وغري منتظمة ،كما �أن املخطط
الدماغي يختلف ح�سب حالة ال�شخ�ص نائماً �أم م�ستيقظاً ،منتبهاً �أو �شارداً ،م�ؤكداً
وجود عالقة وطيدة بني املخطـط الدماغي الكهربائي واحلالة النف�سية للفرد،
فالقلق مث ً
ال ،ي�ؤدي لعدم تزامن يف املوجات الدماغية ،كما �أن الغ�ضب قد ي�ؤدي �إىل
ظهور مفاجئ ملوجات دلتا  Deltaالتي تكون غائبة عادة عن املخطط الطبيعي.
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«الطبية» تحتفل باليوم العالمي للتطوع

ك�ت��ب :عبدالعزيز اخلليفة  -ت�صوير :توفيق
الغامدي
نظم برنامج التطوع يف املدينة الطبية اجلامعية
معر�ض اليوم العاملي للتطوع  2019يف بهو البالزا
مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي ،بح�ضور املدير
الطبي للم�ست�شفى د .عبدالرحمن اجلربين،
ووكيل عمادة �ش�ؤون الطالب لل�شراكة الطالبية
يف اجل��ام��ع��ة د .حم��م��د ال�����ص��ال��ح ،و���ش��ارك يف
املعر�ض �أ�صغر قائد وم�شرف للأعمال اخلريية
والإن�سانية يف فريق ميام اخلري التطوعي �سعود
ال�شهري.
كما ���ش��ارك��ت امل��دي��ن��ة الطبية اجلامعية يف
املعر�ض امل�صاحب مللتقى «ال��ت��ط��وع واحل���وار»
الذي نظمه مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

أوال»
«سالمتك ً
بكلية العلوم الطبية
ا لتطبيقية

مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوع  ،2019كما �شاركت
يف معر�ض «تطوع مل�ستقبل �شامل» الذي نظمته
جمعية الك�شافة العربية ال�سعودية يف جممع
العثيم مول ،حيث قدم الربنامج تعريفاً �شام ً
ال

نفذت وح��دة التطوير واجل��ودة
بكلية العلوم الطبية التطبيقية
بالتعاون م��ع �إدارة ال�سالمة يف
املدينة اجلامعية للطالبات ،فعالية
«�سالمتك �أوالً» والتي ت�ستهدف
توعية الطالبات واملن�سوبات عن

حول برنامج التطوع يف املدينة الطبية اجلامعية
و�أهمية امل�شاركة املجتمعية يف اجلانبني ال�صحي
واملجتمعي و�أهدافه وطرق التقدمي و�شروطه.

امل��خ��اط��ر ،حيث مت �شرح و�سائل
ال�سالمة املتبعة عند التعامل مع
املخاطر املختلفة ،كاحلريق وت�سرب
الغاز والكهرباء واملواد الكيميائية،
ومت تزويد احل�ضور ب�شرح مف�صل
عن الإ�سعافات الأولية.

وقامت وكيلة الكلية الدكتورة
ف��ه��دة �آل ال�شيخ م��ع م�ساعدات
الوكيالت ووكيالت الأق�سام
باالطالع على الأرك��ان املختلفة
ومت �شكر القائمني على الفعالية
من من�سوبات �إدارة ال�سالمة.

دورة تدريبية بكرسي المؤشرات الحيوية لألمراض المزمنة

نظم كر�سي امل�ؤ�شرات احليوية للأمرا�ض
املزمنة بق�سم الكيمياء احليوية بالتعاون مع
وح��دة التدريب وال��ع�لاق��ات املجتمعية بكلية
العلوم دورة تدريبية عن التحليل الإح�صائي
احليوي با�ستخدام برنامج « ،»SPSSوا�ستهدف
الربنامج ال��ذي ا�ستمر ملدة ثالثة �أي��ام طالب
وطالبات ال��درا���س��ات العليا ال��ذي��ن ا�ستمعوا
ل�شرح مف�صل عن الربنامج و�أب��رز تطبيقاته،
وذلك يف حما�ضرة �ألقاها الدكتور �شون �سابيكو
والإح�صائي �سيد دين�ش والإح�صائي مالك نواز.

تطرقت الدورة التدريبية للعديد من املوا�ضيع
التي تهم طالب وطالبات الدرا�سات العليا يف
جماالتهم البحثية ،وبد�أت مبقدمة عن برنامج
 SPSSوا�ستخداماته يف الإح�صاء احليوي ،ثم
عرج املحا�ضرون على موا�ضيع النزعة املركزية
وقيا�س الت�شتت وح�ساب الإح�صاء الو�صفي
وا�ستخدام  SPSSلعر�ض الر�سوم البيانية
ودرا�سة الفر�ضية ،االحتمال ومنحنيات التوزيع
الطبيعي.
كما ا�ستمع احل�����ض��ور ل�شرح مف�صل عن

حتليل املتغريات امل�ستمرة يف « »SPSSوحتليل
املتغريات النوعية واالرتباط واالنحدار وحتليل
املتغريات الفئوية واالنحدار اللوج�ستي الثنائي.
وت�أتي هذه ال��دورة �ضمن �سل�سلة ال��دورات
املتخ�ص�صة التي ينظمها كر�سي امل�ؤ�شرات
احليوية ،وذلك لالرتقاء بعملية البحث العلمي
وتنمية وتطوير اخلربات واملجموعات البحثية،
وه��ي الأول��وي��ات التي توليها اجلامعة �أهمية
كربى لتكون �ضمن م�صاف اجلامعات العاملية
املتخ�ص�صة.

وكالة التطوير والجودة
تحتفي بذكرى البيعة

مب��ن��ا���س��ب��ة ذك��رى
ال��ب��ي��ع��ة اخل��ام�����س��ة
خل�������ادم احل���رم�ي�ن
ال�����ش��ري��ف�ين عقدت
ك���ل���ي���ة ال�����س��ي��اح��ة
والآث�����ار وب��ال��ت��ع��اون
مع عمادة التطوير
واجلودة لقاء علم ًيا
بعنوان «الهوية الر�سمية جلامعة امللك �سعود يف عهد خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود يحفظه اهلل».
قدم اللقاء عدد من من�سوبات وحدة �إدارة الهوية باجلامعة� :أ.
نهى احلمدان� ،أ .نوف ال�شارخ� ،أ .مها ال�شدي ،وتخلل اللقاء كلمة من
وكيل الكلية للتطوير واجلودة د .حممد بن �شبيب ال�سبيعي ،وكلمة
من امل�ست�شار الإعالمي لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير د .طه
عمر ،وبح�ضور من�سوبي الكلية من الوكالء ور�ؤ�ساء الأق�سام والطالب
واملوظفني.

«الكبيسي» تحصد ميدالية برونزية
بمعرض «سيئول» لالبتكار
نالت الأ�ستاذة نورة الكبي�سي من ق�سم النبات والأحياء الدقيقة
بكلية العلوم ،ميدالية برونزية يف معر�ض �سيئول ال��دويل لالبتكار
بجمهورية كوريا اجلنوبية ،وقد مت تر�شيح املخرتعة نورة للجائزة من
مكتب ب��راءات االخ�تراع اخلليجي ،وذلك عن اخرتاعها «ا�ستخدام
اجلزيئات النانوية الذهبية لتثبيط الفايرو�سات النباتية» ،ويهدف هذا
االخرتاع �إىل ا�ستخدام هذه التقنية عو�ضاً عن املبيدات احل�شرية
والتي ت�ؤدي �إىل التلوث البيئي للمحا�صيل.
وجاء هذا الفوز بامليدالية ا�ستناداً �إىل ما انتهى �إليه فريق املحكمني
بعد درا�سة االخرتاعات التي مت التقدم بها والتي و�صل عددها �إىل
 720اخرتاعاً عاملياً .كما انفردت املخرتعة ن��ورة بجائزة KIPA
لأف�ضل مبتكر للعام  2019على م�ستوى املعر�ض ب�أكمله.
من جهته هن�أ الدكتور نا�صر الداغري الأ�ستاذة ن��ورة على هذا
الإجناز ،متمنياً لها املزيد من التفوق والنجاح.

يف ندوته الأ�سبوعية املتجددة

الملتقى اإلعالمي يناقش «أيديولوجيا اإلعالن»
د .المكينزي يدعو في رؤية جديدة إلى
«االنغماش»

كتبت :ال�ع�ن��ود ال�ف��اي��ز – غيو�ض
ال���س�ب�ي�ع��ي – اث�ي�ر ال���س�ع�ي��د – دان��ة
نامو�سي
ن���ظ���م ق�����س��م الإع����ل���ام ن���دوت���ه
الأ���س��ب��وع��ي��ة للملتقى الإع�لام��ي
بال�شراكة م��ع اجلمعية ال�سعودية
ل�ل�إع�لام واالت�����ص��ال حت��ت ع��ن��وان
«�أيدلوجيا الإعالن» ،قدّ مها الدكتور
عادل عبدالقادر املكينزي الأ�ستاذ
امل�شارك بالق�سم ،بح�ضور نخبة من
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س
والطالب والطالبات.
حماور الندوة
تركزت حماور الندوة حول الدور
ال����ذي تلعبه ال�����ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة
اجلن�سيات يف الن�شاط الإع�لاين،
مع ا�ستعرا�ض جتارب الدول النامية
يف التعاطي مع الر�سائل الإعالنية
امل�ؤدجلة.
ب��د�أ د .املكينزي الندوة بحديثه
عن �أيدلوجيا الإع�لان ،م�ست�شهداً
مبقولة وال�ت�ر ل��ي�برم��ان يف م�ؤلفه
ال�شهري «ال����ر�أي ال��ع��ام» �أن العامل
م�صنوع من كلمات ،ومقولة �إدوارد
برينز �أح��د �آب���اء العالقات العامة
والإع�لان «�إذا فهمنا عقلية وواقع
اجلماهري ميكن �أن ن�سيطر عليهم»!
ا���س��ت��ع��ر���ض ب��ع��د ذل����ك ت��ع��ري��ف
«ليلكر» مل�صطلح الأيديولوجيا على
�أنه جمموعة من الأفكار واملعتقدات
التي تعمل بو�صفها مر�شدة لل�سلوك
�أو �ضابطاً ل��ه ،كما ت��ن��اول تعريف
الإع�ل�ان على �أن��ه ر�سائل �إعالنية
ي��وج��ه��ه��ا م��ع��ل��ن لإح�������داث ت ��أث�ير

على م��ع��ارف واجت��اه��ات و�سلوك
امل�ستهلكني وف ًقا ملعايري خا�صة به
و�ضابطة لإنتاجه.
وت��ط��رق �إىل ال���دور ال��ذي لعبته
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة يف ت�����ش��ك��ي��ل ثقافة
«ا�ستهالكية» ،م�شرياً �إىل حتقيق
الإع���ل���ان وظ��ي��ف��ة �أي��دي��ول��وج��ي��ة
تتلخ�ص يف �أن اال�ستهالك ي�ساوى
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،و�أن «الأح���ل��ام»
الدميقراطية تتحقق باال�ستهالك،
وتتعامل مع اجلمهور لي�س باعتباره
م�ستهل ًكا ،بل �سلعة تباع عند املعلنني.
�أيديولوجيات احلاكمة
ق��دم بعد ذل��ك ر�ؤي��ة مقارنة بني
م�لام��ح الأي��دي��ول��وج��ي��ات احلاكمة
للم�شهد الإعالمي ،الإع�لاين لدى
النظامني ال��ل��ي�برايل ،ال�شيوعي،
م�ستعر�ضاً �أبرز مالحمها ووظائفها
االت�����ص��ال��ي��ة ،و���ص��والً �إىل النظام
االت�������ص���ايل ال��ع��امل��ي اجل���دي���د يف
ال�����ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة اجلن�سيات
 ،.M.N.Cال�����دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة،
املنظمات االقت�صادية.
�أيديولوجيا ال�شركات متعددة
اجلن�سيات
�أ���ش��ار بعد ذل��ك �إىل من���اذج من
�أي��دي��ول��وج��ي��ا ال�����ش��رك��ات م��ت��ع��ددة
اجلن�سيات يف بريطانيا و�أمريكا،
ومن��اذج من ال�شركات التابعة لها،
م����ؤك���داً ع��ل��ى دوره����ا يف �صناعة
ال�������ص���ورة ،وم���ن���وه���اً ب�����أن ج��وج��ل
وف��ي�����س��ب��وك و�أم��������ازون م���ن �أك�ث�ر
ال�شركات ا�ستفادة من الإعالنات
الرقمية والأكرث ربحية يف الإعالن.

د .الشهيل :نسعى للجمع بين سعودة الرسالة
اإلعالنية محلیًا والحصول على الجوائز عالمیًا

�أدجلة �إعالنية
تو�صل من خالل عر�ضه �إىل �أن
�إ�شكالية الأيديولوجيا الليربالية
ال�����س��ائ��دة يف ال��وق��ت ال��راه��ن هي
ر�ؤي��ت��ه��ا للجمهور على �أن���ه �سوق،
ولي�س جماعة اجتماعية ،انتقل
من خاللها �إىل طرح �أه��م مظاهر
الأدجل���ة الإع�لان��ي��ة ومنها ال��رب��ح،
تكري�س الفردانية ،وتف�شي نزعة
اال�ستهالك ،وكثافة الإنتاج.
ر�ؤية ات�صالية
كما ا�ستعر�ض الر�ؤية االت�صالية
يف درا�سة الإعالن الدويل من خالل
الدرا�سات التي ركزت على الإعالن
بني التوحد والتكيف والتي خرجت
بعدة نتائج منها �أن هناك احتياجات
وق��ي � ًم��ا ا���س��ت��ه�لاك��ي��ة ع��امل��ي��ة ،و�أن
الرغبات الب�شرية مت�شابهة ،منطلقاً
من فكرة �أن العامل قرية �صغرية،
وم�ؤكداً على انعكا�س الأيديولوجيا

على توجه بع�ض الباحثني ،ووقوع
ال��درا���س��ات الأمريكية حت��ت ت�أثري
االرتباط باملعلن واملمول للإعالنات.
ر�ؤية م�ستقبلية
يف جانب �آخ��ر قدم د .املكينزي
يف عر�ضه ر�ؤية م�ستقبلية عن الآثار
املحتملة لأي��دي��ول��وج��ي��ة الإع�ل�ان
الغربي على ال�صعيد االقت�صادي
وال�سيا�سي والنف�سي واملمار�سة
االت�صالية ،م�ستعر�ضاً ا�سرتاتيجيات
وا���س��ت��م��االت الإق��ن��اع يف الإع�ل�ان،
خمتتماً بكلمته «الإع�ل�ان ال��دويل
لي�س ع���د ًوا ولكنه لي�س �صديق».
واخ���ت���ت���م ع��ر���ض��ه ق����ائ��ل� ً
ا :ل��دي��ن��ا
الإمكانيات ل�صناعة �إعالنات بنكهة
خا�صة بنا يف ه��ذا ال��ع��امل ،مدل ً
ال
على ذلك وم�شيداً ب�إعالن قمة «جي
.»20

أ .بدرية :األيديولوجيا االستهالكية
ربما تكون هي الخالص والتجربة
السعودية خير مثال

�سمننا يف دقيقنا
مت فتح ب��اب امل��داخ�لات وب��د�أت
مبداخلة د� .إبراهيم احلديثي مدير
عام الإدارة القانونية باجلامعة التي
�أ���ش��ار فيها �إىل �أن �سوق الإع�لان
باملنطقة العربية واخلليج يتعر�ض
ملا ي�شبه االحتكار ل�شركة عربية ال
تخطئها عني املتابع� ،إذ الحظنا �أنها
امل�سيطرة على �سوق الإعالن ،وماذا
عن ت�أثريها على ال�تراث ،والثقافة
ال�سعودية ،كما ال يخفى �أن االعالن
يتحكم بالإعالم ،و�أن احلاجة ما�سة
لتطوير �إمكانات وق��درات القطاع
الإعالين يف اخلليج وال�سعودية عرب
تعزيز املهنية و�إت��اح��ة فر�صة �أكرب
للعن�صر الوطني باعتباره امل�صدر
الرئي�سي ل�ل�إع�لان��ات يف ال�شرق
الأو�سط ،ويكون «�سمننا يف دقيقنا».
بني املحلية والعاملية
م��داخ��ل��ة م���ن ال���دك���ت���ورة ع��ه��ود
ال�شهيل ح���ول كيفية اجل��م��ع بنی
�سعودة الر�سالة الإعالنية حملیاً
واحل�����ص��ول اجل��وائ��ز ع��امل��ی��ا ً،لكون
�أغلب الإع�لان��ات تفكر يف القالب
ال��ع��امل��ي؟ وق��د �أي���د ال��دك��ت��ور ع��ادل
وجهة نظر الدكتورة عهود ،متفائ ً
ال
بنقل اخل�ب�رات وتوطينها كخطوة
�أ�سا�سية يف اكت�ساب النكهة اخلا�صة
باملجتمع ال�سعودي.
مداخلة ثانية عن ت�أثري الإعالن
اللبناين على البيئة اخلليجية ككل،
و�أج��اب عليها د .املكينزي م�شرياً
�إىل ال�سبق اللبناين يف هذا املجال،
وم��ع��ل�ل ً
ا ذل��ك بعالقاتهم الوطيدة

بال�شركات الإع�لان��ي��ة الفرن�سية،
متوقعاً �أن يلعب رواد الإع�لان يف
املرحلة القادمة دوراً ملحوظاً يف
ال�سوق الإعالين ال�سعودي.

انغما�ش
مداخلة للطالب حامد العي�سى
من كلية احلقوق حول دور الدول يف
التحكم يف زمام العملية الإعالنية،
ورد ع��ل��ي��ه د .امل��ك��ي��ن��زي م�����ش�يراً
�إىل الثالوث ال��ذي يحكم العملية
االت�صالية ،وهو ال�شركات الكربى،
املنظمات الدولية ،يف حني �أ�شار
�إىل �أهمية الدور الذي تلعبه الدول
ك��ط��رف ث��ال��ث يف التحكم يف فتح
الأ�سواق وخالفه.
اختتمت الندوة مبداخلة الأ�ستاذة
ب��دري��ة ال��ع��ب��ي��د ال��ت��ي �أع���رب���ت عن
تخوفها م��ن ال��ع��ومل��ة اال�ستهالكية
التي حتولت تدريجياً �إىل حتمية
تاريخية ،وم�ست�شهدة يف ذلك بر�ؤى
عديدة تتكهن بتحولها �إىل اخلال�ص،
والفر�صة القادمة ملجتمعات الدول
ال��ن��ام��ي��ة ،وم�����س��ت�����ش��ه��دة يف ذل��ك
بالتجربة ال�سعودية التي حتولت من
دول��ة نامية �إىل دول��ة من دول قمة
الع�شرين.
وق��د اتفق د .املكينزي مع طرح
الأ�ستاذة بدرية م�ست�شهداً بقوله �إن
الإع�لام الغربي لي�س ع��دواً ولي�س
�صديقاً ،مقدماً ر�ؤي��ة جديدة بني
االنكما�ش واالنغما�س� ،أطلق عليها
«االنغما�ش».
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تدشين المؤتمر السعودي لجراحة التجميل ومؤتمر
التمريض العالمي األول

ضم  5مؤتمرات ..تجميل وتمريض
ووجه وفكين وترميمات الثدي ويوم
بحث علمي
د���ش��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر امل���ؤمت��ر
ال�سنوي ال�سعودي العاملي جلراحة
التجميل بن�سخته ال��ث��ان��ي��ة ،وب��د�أ
امل��ؤمت��ر بكلمة ترحيبية من املمثل
الوطني للجمعية العاملية نائب رئي�س
جمعية رعاية اجلراحة التجميلية
ال�����س��ع��ودي��ة ال��دك��ت��ور ف�����ؤاد ها�شم
با�سم ،ثم قدم املتحدثان الدوليان
رئي�س اجلمعية الدولية للجراحة
التجميلية الدكتور دي��رك ريخرت،
و�أ�ستاذة اجلراحة التجميلية مدير
���ش��ؤون املقيمني وال��زم�لاء بجامعة
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ���س��ان فران�سي�سكو
الدكتورة م��اري ماكغراث نبذة عن
�أوراق م�شاركتهما.
م�ؤمتر التمري�ض الأول
نيابة عن معايل مدير اجلامعة
اف��ت��ت��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتخطيط
والتطوير الدكتور يو�سف بن عبده
ع�سريي م�ؤمتر التمري�ض العاملي
الأول تزامناً م��ع امل��ؤمت��ر ال�سنوي
ال�سعودي العاملي جلراحة التجميل.
و�ألقى الدكتور ف�ؤاد ها�شم املمثل
الوطني للجمعية العاملية ISAPS
ونائب رئي�س جمعية رعاية اجلراحة
التجميلية ال�سعودية ،كلمة ترحيبية
با�سم ال��ل��ج��ان املنظمة للم�ؤمتر.
تال ذلك العر�ضة ال�سعودية �إيذاناً
باالفتتاح.
جمعية «رتاق»
�أعقب ذلك كلمة الدكتورة �سمر
احلايك ،ا�ست�شاري تقومي الأ�سنان
يف م�ست�شفى احلر�س الوطني ورئي�س
اجلمعية ال�سعودية لت�شوهات الوجه
و�شق ال�شفة ،وبينت �أن م�شاركتها
يف امل�ؤمتر من خالل جميعه «رتاق»
التي �أن�شئت حتت مظلة جامعة امللك
�سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية
بوزارة احلر�س الوطني ،حيث قدمت
اجلمعية  37متحدثاً دول��ي�اً لهذا
امل�ؤمتر ،جاء بدعم من رئي�س جمعية
الرعاية اجلراحية د .جمال جمعة،
كما �أن اجلمعية تقدم دع ًما تثقيفياً
ونفي�سياً للمر�ضى والتوعية بالطرق
ال�سليمة لتلقي العالج املنا�سب.
جراحة الثدي
ث��م ق��دم ك��ل م��ن الدكتور حممد

�أم�ير م��راد ،رئي�س م�ؤمتر الريا�ض
ل��ل��ث��دي والأم��ي��ن ال���ع���ام للجمعية
ال�����س��ع��ودي��ة جل���راح���ة ال��ت��ج��م��ي��ل
وال���دك���ت���ورة وف����اء اخل���ي���ال ،ج��راح
الثدي والغدد ال�صماء من م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي والرئي�س
امل�شارك الجتماع الثدي بالريا�ض،
كلمة �أو���ض��ح��ا فيها �أه��م��ي��ة ه��ذا
التخ�ص�ص يف م���ؤمت��رات جراحة
التجميل.
 6حماور
وق��دم��ت عميد كلية التمري�ض
يف جامعة امل��ل��ك �سعود ال��دك��ت��ورة
م���ي ب��ن��ت حم��م��د ال���را����ش���د ،كلمة
�أو�ضحت �أن انعقاد امل��ؤمت��ر ي�أتي
�إمياناً من كلية التمري�ض بجامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود وج��م��ع��ي��ة ال��رع��اي��ة
اجلراحية التجميلية ب�أهمية الرعاية
التمري�ضية يف ج��راح��ة التجميل
وتطوير الكفاءات التمري�ضية ملواكبة
كل ما ي�ستجد يف جمال التمري�ض.
و�أو���ض��ح��ت �أن امل����ؤمت���ر يهدف
�إىل �إلقاء ال�ضوء على امل�ستجدات
يف الرعاية التمري�ضية ومناق�شة
ال��ت��ح��دي��ات وال�����ص��ع��وب��ات وك��ذل��ك
االط��ل�اع ع��ل��ى الأب���ح���اث العاملية
واملحلية يف ه��ذا ال�����ش��أن ودرا���س��ة
�إمكانية تطبيقها واال�ستفادة منها
على امل�ستوى املحلي ،وذلك �ضمن
�ستة حم��اور رئي�سية هي :التمكني
يف م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري�����ض ،وامل��م��ار���س��ة
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأدل������ة يف ع�لاج
اجلروح ،واالبتكار والتكنولوجيا يف
التمري�ض ،واجل���ودة والتعاون بني
خمتلف التخ�ص�صات يف التمري�ض،
وتعزيز ال�صحة واحلماية.
م�سرية عمل م�شرتك
وقالت يف ختام كلمتها ال ي�سعني
�إال �أن �أتوجه بوافر ال�شكر والتقدير
ل�صاحب امل��ع��ايل ال��دك��ت��ور ب��دران
العمر م��دي��ر جامعة امل��ل��ك �سعود
على دعمه الفاعل مل�سرية العمل
امل�شرتك ،وال�شكر مو�صول للدكتور
ج��م��ال ج��م��ع��ة  -رئ��ي�����س جمعية
الرعاية اجلراحية التجميلية لدعمه
و�إ���ش��راف��ه الكامل على الرتتيبات
اخلا�صة بالإعداد والتح�ضري وتوفري
كل الإمكانيات املتاحة لإجناح هذا
امل�ؤمتر،

شارك في المؤتمر ضيوف من  31دولة
وتم خالله بث  3عمليات متخصصة
لجراحين عالميين
ك��م��ا �أت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر اجل��زي��ل
للدكتور مناف عزاوي – نائب رئي�س
جمعية الرعاية اجلراحية التجميلية
– نائب رئي�س اللجنة العلمية مل�ؤمتر
التمري�ض  -ولكافة �أع�ضاء اللجنة
على جمهوداتهم املتميزة يف �إعداد
ال�برن��ام��ج العلمي والتوا�صل مع
كافة اخل�براء واملتحدثني لإث��راء
ه���ذا ال��ن��دوة بكفاءتهم العلمية
وخ�برات��ه��م العملية ،و�أ���ش��ي��د يف
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ب��ج��م��ي��ع اخل�ب�راء
واملتحدثني وال�شركات الداعمة
لتلبيتهم دعوتنا بامل�شاركة.
وجهة عالجية
بعد ذلك �ألقى رئي�س امل�ؤمتر،
ال��دك��ت��ور ج��م��ال ج��م��ع��ة ،رئي�س
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة جل��راح��ة
التجميل كلمة رحب بها بال�ضيوف
وامل��ن��ظ��م�ين ل��ل��م ��ؤمت��ر يف مدينة
ال��ري��ا���ض ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت وجهة
عالجية ت��ع��زز للمملكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة م��وق��ع �اً مم��ي��زاً على
خارطة جراحة التجميل يف العامل.
و�أو����ض���ح �أن م��ا مي��ي��ز امل ��ؤمت��ر
ه���ذا ال��ع��ام ب��ك��ون��ه ي�ضم خم�سة
م����ؤمت���رات ب��ن��ف�����س ال���وق���ت ه��ي:
امل�ؤمتر ال�سعودي جلراحة التجميل
وال�ت�رم���ي���م ،وم����ؤمت���ر التمري�ض
العاملي بالتعاون مع كلية التمري�ض
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ،وم ��ؤمت��ر
جراحة الوجه والفكني و�شق ال�شفة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية ت�شوهات
الوجه و�شق ال�شفة بجامعة امللك
�سعود واحلر�س الوطني ،وم�ؤمتر
ال��ري��ا���ض جل��راح��ات وترميمات
ال��ث��دي ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي ،وي��وم
البحث العلمي للأطباء املقيمني،
م���ع وج����ود ب���ث ل��ث�لاث عمليات
متخ�ص�صة جلراحني عامليني يف
ه��ذا التخ�ص�ص ،ومت��ي��ز امل��ؤمت��ر
بوجود عدد كبري من احل�ضور من
 ٣١دولة بالعامل.
جوائز حممد قطان
ث���م ق���دم وك��ي��ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود للتخطيط والتطوير الدكتور
يو�سف ب��ن ع��ب��ده ع�سريي كلم ًه
نيابة ع��ن معايل مدير اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر� ،أب��دى فيها

�شكره وامتنانه للتنظيم وللم�شاركة
ال�ثري��ة والفعالة م��ن كافة اللجان
وتفاعل احل�ضور لهذا امل�ؤمتر.
ثم قدم الدكتور �أمين حلمي كلمة
عن حياة العامل امللهم الربوفي�سور
حممد قطان من خالل الإجن��ازات

في ختام المؤتمر تم توزيع جوائز
البروفيسور «قطان» ألحسن بحث وجولة
على المعرض المصاحب
ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا خ��ل��ال م�����س�يرت��ه
العلمية والعملية ،ثم قدمت جوائز
الربوفي�سور حممد قطان لأح�سن
ب��ح��ث ،وال��ت��ي ف��از فيها د� .صالح
ال��دخ��ي��ل م��ن م�ست�شفى احل��ر���س
الوطني ،والدكتورة تغريد احلم�صي

من جامعة امللك �سعود ،والدكتور
جمال جمعة من القطاع اخلا�ص،
تبع ذلك �أخذ �صور تذكارية وافتتاح
املعر�ض وقام ال�ضيوف بجولة على
املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر.
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الرأي
جامعتي في 2030
جامعتي في 2030
أ.د .يوسف بن عبده عسيري

الطالب يف االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي «»2
يعمل االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي على توفري بيئة منا�سبة لتحقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة خا�صة فيما يتعلق بطالبها ،وقد تناولنا يف املقالة
ال�سابقة اجلزء الأول من البعد الرابع «الطالب» وفق الن�سخة املطورة
ملعايري االعتماد امل�ؤ�س�سي التي �أ�صدرتها هيئة تقومي التعليم والتدريب
2018م ،ون�ستكمل رحلتنا اليوم يف �شرح حم��اور هذا البُعد .حيث
نتناول يف هذه املقالة «حمور احلقوق والواجبات ،وحمور التوجيه
والإر�شاد ،وحمور الطالب الدوليني».
فتذكر الن�سخة املطورة فيما يتعلق بحقوق الطالب وواجباتهم �أن
امل�ؤ�س�سة حتدد حقوق الطالب وواجباتهم ،ويتم تعريفهم بها ،وت�ستطلع
�آراء الطالب حول مدى تطبيقها وفاعليتها ،كما ت�ضع امل�ؤ�س�سة اللوائح
التنظيمية والعقوبات الت�أديبية املتعلقة مبخالفات الطالب ،والإجراءات
ال منا�سباً
اخلا�صة بتظلماتهم ،وتتابع تطبيقها ،وتعتمد امل�ؤ�س�سة متثي ً
للطالب يف املجال�س واللجان ذات ال�صلة ،ويوجد لدى امل�ؤ�س�سة �آليات
فاعلة ملراعاة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�أما فيما يتعلق بالتوجيه والإر�شاد تذكر الن�سخة املطورة �أن امل�ؤ�س�سة
تعتمد نظاماً فعاالً لتقدمي خدمات التوجيه والإر���ش��اد وفق خطط
وبرامج حم��ددة ،ومن خالل ك��وادر م�ؤهلة وكافية ومنا�سبة ،وحتدد
الآليات املنا�سبة ملتابعة تنفيذها ،كما تقدم امل�ؤ�س�سة برناجماً لتهيئة
الطالب اجلدد وتوجههم مبا ي�ضمن فهمهم الكامل لأنواع اخلدمات
والإمكانيات املتاحة لهم ،وحقوقهم وواجباتهم ،وتقدم امل�ؤ�س�سة خدمات
ف ّعالة للإر�شاد الأكادميي والتوجيه املهني للطلبة مبا يتنا�سب مع
احتياجاتهم ،وتعتمد امل�ؤ�س�سة نظاماً للتعرف على الطالب املوهوبني
واملبدعني واملتفوقني واملتعرثين ،وت�ضع برامج لرعاية كل فئة منهم،
مبا ي�شمل التحفيز والدعم ،وتقدم امل�ؤ�س�سة خدمات الإر�شاد النف�سي
وال�سلوكي واالجتماعي للطلبة وفق �إجراءات تت�سم بال�سهولة واملرونة
وال�سرية ،من خالل وحدات متخ�ص�صة ،كما تعتمد امل�ؤ�س�سة و�سائل
دورية لقيا�س مدى ر�ضا الطالب عن خدمات التوجيه والإر�شاد وت�سهم
يف عمليات التح�سني امل�ستمر لها.
�أم��ا فيما يتعلق بالطالب ال��دول��ي��ون تذكر الن�سخة امل��ط��ورة �أن
امل�ؤ�س�سة تطبق �آليات فاعلة جلذب املتميزين من الطالب الدوليني،
وتعتمد �ضوابط حمددة الختيارهم وقبولهم ،وتوفر امل�ؤ�س�سة الربامج
الداعمة لتكيف الطالب الدوليني مع جمتمع امل�ؤ�س�سة ،وتوفر لهم
الرعاية االجتماعية وال�صحية املنا�سبة ،والبيئة التعليمية املنا�سبة،
وتتابع معدالت تقدمهم الأكادميي ،وت ّق ّيم امل�ؤ�س�سة الأنظمة والربامج
واخلدمات املتعلقة بالطالب الدوليني «برامج املنح وغريها» ب�شكل
دوري ،مبا ي�ضمن التح�سني امل�ستمر لها.
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

تحول زمالء العمل إلى أصدقاء
تتلخ�ص �أبرز �أحداث ال�شهر املا�ضي بالن�سبة
يل ،يف �أم��ر واح��د ،هو �أن��ه قلّ�ص امل�سافات
بيني وبني الآخرين ،فقد جاد ب�صداقات غالية
وخلق بيئة اَّ
ولدة يف مكان واح��د مبيعاد �أو
بدونه ،حيث نلتقي دوماً لنعمل يف مكتبة امللك
�سلمان املركزية.
فكانت �صداقات العمر «ملهمة» كال�شيخ
ح�سن القحطاين ،و«ودودة» كفهد ال���داود،
و«م�������ؤازرة» ك��ع��ب��داهلل احل��ارث��ي ،و«منع�شة»
كفي�صل احلنتو�شي ،و«مرحة» كالأ�ستاذ �سعدي
العمري ،و«باذلة» كماجد ال�شهري ،و«حكيمة»
عبداهلل الشمراني
كنا�صر الرا�شد ،و«معطاءة» كعبداهلل احلماد،
و«م�ضيافة» كعبداهلل اخلثعمي ،و«ثاقبة»
كح�سن جباري ،و«طموحة» كمحمد املزيد،
و«�سمحة» كالأ�ستاذ عمر الدخيل ،و«متعاونة» �إىل �أبعد حد ر�أته عيني كالأ�ستاذ
َ
�سعد ال�سلطان.
كما جاد هذا ال�شهر بالأ�ستاذ الدكتور من�صور الزامل ع ّرا ًباُ ،منجدًاُ ،م�ساندًا
يل يف مر�ض ابني حممد «�شفاه اهلل» ،وجاد بفايز ال�شهري املُح�سن ،وجاد مبطلق
طلق املحيا.
تخ ّيلوا مكا ًنا تكون فيه �صلة كل ٍ
فرد من ه�ؤالء وغريهم من الراقني والذين
�أعتذر لهم لعدم طرح �أ�سمائهم مبقايل هذا ،ب�صفة يومية وتلقائية وعفوية.
يحدث �أن ميتد املكوث يف املكتبة املركزية �إىل ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء ونحن نعمل
يف خدمة امل�ستفيدين كل منا يف جماله ،ونتحدث عن م�شكالتنا ال�شخ�صية� ،أحيا ًنا
ال ولأن احلديث اّ
ي�ستمر احلديث طوي ً
ولد ،وم�ستفزّ ،وممتع للغاية كنت �أمتنى �أن
�أ�شكر كل فرد من الزمالء باملكتبة على حدة ،نظراً لوقفتهم امل�شرفة معي وتعاونهم،
والذي بالفعل �أده�شني ف�أنا مل �أر يف حياتي العملية كعطاء ه�ؤالء الزمالء الذين
ت�شرفت مبعرفتهم والعمل معهم.
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نهج التحول الرقمي الرشيد في المؤسسات
التحول الرقمي هو عملية دمج
التكنولوجيا ال��رق��م��ي��ة يف جميع
جم���االت العمل ،مم��ا يغري ب�شكل
�أ���س��ا���س��ي العمليات ال��ت��ج��اري��ة �أو
يعدلها ،كما يغري ثقافة العمل و�سبل
تلبية متطلبات العمالء.
كثري من امل�ؤ�س�سات ال تفكر يف
التحول الرقمي �إال بعد �أن تالحظ
انخفا�ض الإيرادات وارتفاع �شكاوى
العمالء ،فتكت�شف حينئذ �أن لديها
بع�ض املبادرات الفرعية التي �سارت
على نهج التحول الرقمي ،ولكنها
مبادرات معزولة ،بحيث مل ينبثق
منها من���وذج عمل ج��دي��د وا���ض��ح،
ف��ت��ب��د�أ امل��ؤ���س�����س��ة يف فح�ص تلك
املبادرات الفرعية لتوحيدها ومن ثم
حتديد ا�سرتاتيجية للتحول الرقمي
ت�شمل كل �أن�شطتها ،مبا ي�ؤدي �إىل
ا�سرتداد قدرتها على املناف�سة يف
ال�سوق.
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي بطبيعته نهج
م�ستمر ،فال يوجد له مرحلة �أخرية
�أو نهائية ،لأن بيئة عمل امل�ؤ�س�سة
تتغري با�ستمرار ،ومن ثم ف�إن التحول
يتم بحيث يكون مواكبا للبيئة من

ه�����و :ك���ي���ف مي��ك��ن
جانب ،وبحيث تقوم
ل��ل��م ��ؤ���س�����س��ة دم���ج
امل�ؤ�س�سة بالتكيف
تف�ضيالت العمالء
مع متطلباته ب�صورة
اجل���دد يف حمفظة
م�ستمرة م��ن جانب
خدماتها الرقمية؟
�آخر.
اجل���واب :ه��و من
ي���ج���ب �أن ي��ظ��ل
خ��ل��ال ال���ب���ي���ان���ات،
ال��ع��م��ي��ل ه���و حم��ور
ف���ال���ب���ي���ان���ات ه��ي
ك���ل ن�����ش��اط ،وذل���ك
�أ�سا�س كل ما يبذل
يف ك��ل م��ا يبذل من
م���ن ج���ه���ود ،ويتيح
جهود للو�صول �إىل
ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي
امل�����س��ت��وى امل��ط��ل��وب
م�������س���ت���وى ج���دي���داً
من الن�ضج الرقمي،
أ،د.جبريل عريشي
متاماً من البيانات
ح���ي���ث �إن ر����ض���ا
ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة ع��ن
العمالء هو الهدف
الأ���س��م��ى ال���ذي ينبغي �أن ت�سعى ع��م�لاء امل ��ؤ���س�����س��ة احل��ال��ي�ين �أو
امل ��ؤ���س�����س��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه ،ل���ذا ت��ك��ون املحتملني ،وحتليل تلك البيانات هو
الأول��وي��ة للعمليات التي ت�ستهدف �أ�سا�س ما يتم تقدميه من خدمات
�إن�شاء هياكل متكن امل�ؤ�س�سة من جديدة ،وهي التي تولد مرة �أخرى
اال�ستجابة ب�سرعة �أك�بر لتغريات بيانات جديدة ،ي��ؤدي حتليلها �إىل
ال�سوق وطلبات العمالء ،فتكت�سب خدمات جديدة وهكذا؛ فيما ي�شكل
ثقتهم �شي ًئا ف�شي ًئا ،ومن ثم يزداد دورة حياة للبيانات ينبغي متابعتها
ارتباطهم بها بحيث ي�صلون �إىل بحيث ت�صبح امل�ؤ�س�سة متمر�سة يف
املرحلة التي ال ي�ستغنون فيها عن تتبع الب�صمات الرقمية لعمالئها.
ويف ���س��ي��اق ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي،
خدماتها.
وال�������س����ؤال ال����ذي ي��ط��رح نف�سه حت���ت���اج امل����ؤ����س�������س���ة �إىل ب��ن��اء

حتالفات للم�شاركة يف البيانات
م���ع امل����ؤ����س�������س���ات ا لأخ������رى م��ن
�أج������ل احل�������ص���ول ع���ل���ى ر �ؤي�����ة
�شاملة للعمالء من كل الزوايا،
فتعرف من �أين ي�أتون و �إىل �أين
�سيتجهون ،ذل��ك �أن��ه �إذا كانت
تلك التحالفات تعود بالنفع على
جميع ال�����ش��رك��اء ،ف��ل��ن ي�ضريها
�شي ًئا هذه امل�شاركة يف البيانات.
وينبغي  -يف ���س��ي��اق التحول
الرقمي -البدء يف الرتكيز على
ج��ل��ب ق��وة االب��ت��ك��ار للم�ؤ�س�سة،
ف��ا لإب��داع واالب��ت��ك��ار ه��م��ا عماد
التحول الرقمي الر�شيد ،ويكون
ذل���ك م��ن خ�ل�ال االع��ت��م��اد على
ا لإم��ك��ان��ات ا لإب��داع��ي��ة ملن�سوبي
امل�ؤ�س�سة مم��ن ميكنهم ال�شعور
ب��اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م�لاء اجل��دي��دة
ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا م��ن خ�لال
معطيات التحول الرقمي ،ومن
ث��م اق��ت�راح احل��ل��ول ا لإب��داع��ي��ة
لتلبيتها .
عميد عمادة التطوير واجلودة
ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سابق

شراكة الجامعة مع هيئات التقويم واالعتماد األكاديمي
�إذا ك��ان ي��وج��د ل��دى غ�يرن��ا من
ال��دول العديد من هيئات التقومي
واالعتماد الأكادميي املتميزة ولديها
�شراكات مع عدة جهات �أخ��رى يف
دول ال�شرق والغرب ،فلماذا ال يكون
لدينا يف اململكة العربية ال�سعودية
ه���ذا ال��ت��ن��وع يف ه��ي��ئ��ات ال��ت��ق��ومي
واالعتماد الأكادميي املتميزة؟ وهل
ميكن جلامعة امللك �سعود �أن تكون
حا�ضنة لواحدة من تلك الهيئات عن
طريق ال�شراكة �سواء الوطنية منها
�أو الدولية؟
يف ت�صوري �أن جامعتنا مر�شحة
بامتياز الحت�ضان مثل هذه الهيئات
من خالل �شراكات نوعية ،فعملية
�ضمان �إدارة اجلودة موجودة فعل ًيا
منذ �سنوات وتتم ممار�ستها ب�شكل
م�ستمر على نطاق داخلي يخت�ص
بتقييم ج��ودة �أداء برامج اجلامعة
الأكادميية ،وهي تعتمد نف�س معايري
الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
الأكادميي تقريبا مع تنوع �أكرث يف
م�ؤ�شرات االداء.
منذ ع��ام  ٢٠١٢عكفت عمادة
التطوير واجلودة على عقد برنامج
نوعي لإع��داد مقيمي �ضمان �إدارة
اجل���ودة على ي��د م��درب�ين وخ�براء
دول��ي�ين؛ وق��د مت ت��دري��ب وتخريج
دف���ع���ات م��ت��م��ي��زة م���ن امل��ق��ي��م�ين
املعتمدين خ�لال تلك ال�سنوات،

اجل��ام��ع��ة وه��ي��ئ��ات
ومت ت�أ�سي�س جمل�س
ال��ت��ق��ومي واالع��ت��م��اد
اجل���ام���ع���ة مل��ق��ي��م��ي
الأك������ادمي������ي حت��ت
�ضمان �إدارة اجلودة
مظلة وكالة اجلامعة
وال�����ذي ي��ب��ل��غ ع��دد
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل����ودة
�أع�����ض��ائ��ه �أك�ث�ر من
و�إ������ش�����راف ع��م��ادة
�سبعني ع�����ض� ًوا من
ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة
الرجال والن�ساء حتى
�سيكون لها ثمرات
الآن ،وتقوم العمادة
عدة ،لعل من �أهمها
متواز
كذلك وب�شكل
ٍ
تخفي�ض نفقات طلب
بعقد ور�ش تن�شيطية
االعتماد الأكادميي
دوري��ة لأع�ضاء ذلك
�أو جت��دي��ده لربامج
امل��ج��ل�����س وتكليفهم
د.شافي القحطاني
جامعتنا التي تبلغ
ب���ت���ق���ي���ي���م ب����رام����ج
امل��ئ��ات م��ن الربامج
اجل��ام��ع��ة املختلفة
ل��ل��ج��م��ع ب��ي�ن اجل����ان����ب ال��ن��ظ��ري ال�سيما بعد حتول اجلامعة لربنامج
الت�شغيل ال��ذات��ي و�أهمية تر�شيد
واملمار�سة العملية.
واجل��م��ي��ل يف الأم����ر �أن ه����ؤالء النفقات.
كما �أتوقع �أن تكون هذه ال�شراكات
امل��ق��ي��م�ين ه��م م��ن �أع�����ض��اء هيئة
ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ة وي��ن��ت��م��ون راف���دًا مال ًيا �سخ ًيا للجامعة لأن
لربامج �أكادميية متنوعة تلبي كافة كثريا من برامج اجلامعات الأخرى
التخ�ص�صات ،وق��د ُكلفت ونخبة وال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د مت��ك��ث على
زمالئي وزميالتي من �أع�ضاء هذا ق��ائ��م��ة االن��ت��ظ��ار م���دة ط��وي��ل��ة يف
املجل�س بتقييم العديد من برامج بع�ض هيئات ال��ت��ق��ومي واالع��ت��م��اد
اجلامعة الأكادميية خالل ال�سنوات عند التقدم لالعتماد ،ومن خالل
املا�ضية بالآليات واملمار�سات نف�سها هذه ال�شراكات ميكن لتلك الهيئات
�أو قري ًبا منها املتبعة من قبل مقيمي ولتخفيف �شيء م��ن ال��ع��بء ال��ذي
الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد على عاتقها �أن ت�ستعني باجلامعة،
الأك�����ادمي�����ي وه���ي���ئ���ات ال��ت��ق��ومي وحينها لن حتتاج اجلامعة للتعاقد
مع مق ِّيمني من ال�شرق �أو الغرب
واالعتماد الدولية.
�إن عقد مثل هذه ال�شراكات بني مببالغ باهظة وتذاكر طريان دويل

و�سكن وخ�لاف��ه ،ب��ل �إن املق ِّيمني
�سيكونون من ال��ك��وادر امل�ؤهلة من
�أع�ضاء جمل�س املقيمني ،وتقييمهم
�سيكون ب���إذن اهلل ذا ج��ودة عالية
و���س��ي��ت�����ض��ح ذل����ك ج��ل � ًي��ا للجهات
املتقدمة من خالل الزيارات امليدانية
التي �سنقوم بها والتقارير النهائية
التي �سنكتبها عن الدرا�سات الذاتية
ومتطلبات االعتماد لتلك الربامج
املتقدمة لالعتماد.
�أخ�ي�را ولي�س �آخ���ر� ،أع��ت��ق��د �أن
مكونات البنية التحتية لإن�شاء مثل
هذه ال�شراكات متوافرة يف جامعتنا
ب�شكل ك��ب�ير ،وق���د ي��ع��زز اجل��ان��ب
التقني فيها وجود برنامج «�إتقان»
ال��ن��وع��ي ال����ذي ي�����ص��ل��ح �أن ي��ك��ون
من�صة التقدم لطلبات االعتماد
بعد �شيء من التحديث والتطوير،
�أو ا�ستحداث برنامج م���رادف له
مبا يتنا�سب مع هذا التحول الذي
ت�شهده جامعتنا العريقة.
وال تدري ،فلعل هذا املجل�س يكون
نواة لت�أ�سي�س هيئة تقومي واعتماد
�أكادميي م�ستقلة �أو هيئة ا�ست�شارية
تابعة جلامعة امللك �سعود ،واهلل
تعاىل �أعلم.
كلية اللغات والرتجمة
ع�ضو جمل�س املقيمني باجلامعة

 6خطوات لتهزم االختبارات
ت���ت���ف���اوت درج��������ات ال���ط�ل�اب
والطالبات ،فمنها املرتفع ومنها
املنخف�ض ومنها ما بني ذلك ،ويرى
البع�ض �أن �أ�سباب انخفا�ض درجاته
���ص��ع��وب��ة ال��ف��ه��م والآخ�����ر ن�سيان
امل��ع��ل��وم��ات ع��ن��د احل����ل ،اجلميع
ق����ادرون على جت���اوز االخ��ت��ب��ارات
ورفع الدرجات لكن طريقة املذاكرة
امل�ستخدمة ع��ن��د ال��درا���س��ة هي
الفارق.
ه��ن��اك جت���ارب ناجحة يف هذا
امل��ج��ال و�أث��ب��ت��ت فاعليتها ،فقد
وج����د ال���ع���امل «»Dansereau
ع��ام 1978م �أث��ن��اء تدري�س مادة
«ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م» طريقة
ُع����رف����ت ب���ا����س���م «اجل�����رمي�����ة -

 ،»M.U.R.D.E.Rوتعني القوة
امل��ث��ال��ي��ة يف ه��زمي��ة االخ��ت��ب��ارات
والفوز بالتفوق والنجاح ،وتنق�سم
ه��ذه الطريقة �إىل �ست خطوات
رئي�سية كالتايل:
  Mامل����زاج « :»Moodكنذا م��زاج �إيجابي للمذاكرة ،تخري
الوقت والبيئة املنا�سبني للمذاكرة.
  Uالفهم «:»Understand���ض��ع خ� ً
�ط��ا حت��ت �أي م��ع��ل��وم��ة ال
تفهمها من الكتاب ،وركز على جزء
معني من الكتاب �أو على جمموعة
متارين.
  Rاال���س�ترج��اع «:»Recallبعد قراءة الوحدة ،توقف و�ضع ما
تعلمته يف قالب ت�صوغه لنف�سك.

  Dاال�ستيعاب « :»Digestعد�إىل ما مل تفهمه وتفح�صه ،ا�ستعن
مب�صادر خارجية ككتاب �آخ��ر �أو
مدر�س� ،إذا كان هناك ما مل تفهمه
من املادة.
  Eالتو�سع « :»Expandيفه��ذه اخلطوة ،ا�س�أل ثالثة �أ�سئلة
عن امل��واد املدرو�سة :لو ا�ستطعت
احلديث مع م�ؤلف الكتاب فما هي
الأ�سئلة واالنتقادات التي �س�أطرحها
عليه؟ كيف �أطبق هذه املعلومات يف
حياتي اليومية؟ كيف �أجعل هذه
املعلومات مفهومة ومرغوبة لباقي
الطلبة؟
  Rاملراجعة « :»Reviewراجعامل��واد التي ذاكرتها ،تذكر الطرق

التي �ساعدتك على فهم وحفظ
املعلومات ،طبق هذه الو�سائل يف
درا�ساتك امل�ستقبلية.
خذ الأم��ر بجدية ،وتذكر �أنك
تزيد من فر�صك وحظوظك كلما
حققت امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح ،وادع
دائ � ًم��ا مبثل ه��ذا ال��دع��اء «اللهم
�إين �أ���س��أل��ك فهم النبيني وحفظ
امل��ر���س��ل�ين ,ال��ل��ه��م اج��ع��ل �أل�سنتنا
عامرة بذكرك وقلوبنا بخ�شيتك،
�إنك على ما ت�شاء قدير ،وح�سبنا
اهلل ونعم الوكيل».
روان بنت حممد ال�شعيب
�إعالم
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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
التوزيع
وكالة زهرة ا�سيا
للدعاية والإعالن

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

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

resalah2@ksu.edu.sa

الطباعة
مطابع دار جامعة امللك �سعود للن�شر
ردمد 1319-1527
ت/4672870/ف4672894/

مدير ق�سم الإعالنات
ماجد بن علي القا�سم

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

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
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

مدير الإدارة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج
ت - 4678781/ف4678989 /
aalfulaij@ksu.edu.sa

كيف نقتنع بأهمية البحث العلمي قبل أن نقنع اآلخرين به

عندما ّ
نطلع على ال�شروط اخلا�صة
بالبحث العلمي �إج���را ًء و�صرفاً ،جند
�أنف�سنا كل مرة �أمام و�ضع مده�ش ،ف�إما
�أننا مل ندرك بعد �أهمية البحث العملي
ودوره� ،أو مل ندرك كيفية حتفيز هذا
الن�شاط الأ�سا�سي لأي جامعة.
وعليه ف ��إن��ه امل��و���ض��وع �أو ال�����س��ؤال
ب��الأح��رى م��وج��ه لإدارات اجلامعات
واملعنيني ب�صنع واتخاذ ال��ق��رارات يف
�سن لوائح البحث العلمي.
ع��ن��دم��ا ن��ع��ل��م �أن اجل��ام��ع��ة معنية
بدعم هذا الن�شاط ب�أ�ساليب خمتلفة،
ف�إنه ال عذر يف التهاون ب�أي �شكل كان
وب ��أي حجة كانت ،على �سبيل املثال،
ق�ضايا املجتمع ال ح�صر ل��ه��ا ،لكن
لن�أخذ الق�ضايا االجتماعية والإن�سانية
منوذجا.
الآن ،م���ن ���س��ي ��أت��ي ل��ل��ج��ام��ع��ة من
قطاعاتنا احلكومية �أو اخلا�صة املعنية
بهذه الق�ضايا طلبا للبحث العلمي؟ هذه
القطاعات لن تدفع هللة لدعم البحث
العلمي ،يف حني لديها ا�ستعداد للتعاقد
مع �شركات �أو مكاتب باملاليني لتنفيذ
درا�سات خمتلفة.
ن��ح��ن ال ن��ق��ول ال��دع��م ل��وج��ه اهلل،
لكن تنفيذ احتياجاتها يتطلب اللجوء

�أو منخف�ض؟ ال �شيء،
 و�أعني ذلك متاماً -�إال �إذا ك���ان ال��ه��دف
�إىل اجلامعة ،فم�شكلة
�إب���راز ا�سم اجلامعة!
اجلهات عندنا مركبة
ث�����م �أي���������ض����ا ،م�����اذا
تقليدية مركزية و�أمور
ي�ستفيد قطاع �أو جهة
�أخ������رى ه���ي ت��ع��رف��ه��ا
ح��ك��وم��ي��ة �إذا ن�شرنا
و�أخ���رى نعرفها ،لكن
بحوثاً عن التلوث �أو
م���ا ال�����ذي ي��ه��م��ن��ا يف
ال���ط�ل�اق �أو ال��ت��ط��ور
اجلامعة؟
ال��ف��ك��ري االجتماعي
�إن���ه ت�����ص��ورن��ا نحن
يف بلدنا مث ً
ال باللغة
�أوال ع�����ن ال��ب��ح��ث
الإجن���ل���ي���زي���ة ،وه���ذه
العلمي! كيف تو�ضع
اجل���ه���ة ل��ي�����س ل��دي��ه��ا
�������ش������روط ع����دي����دة
أ.د.علي الغامدي
�إمكانية للقراءة باللغة
بامل�سطرة وك�أن علماء
الإجنليزية �أو ق�سم �أو
ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة
لديهم بيانات جاهزة� ،أو لديهم ترحيب �إدارة ت�ستق�صي كل درا�سة وتلخ�صها
مقبول على الأقل من اجلهات امل�ستفيدة وتبني قرارات وفقا لها؟
من �سي�ستفيد غري الباحثني ،يف حني
من نتائج البحوث؟ كيف تو�ضع �شروط
الن�شر يف جمالت « »ISIوك�أن املطلوب �أن الهدف الأ�سمى والأه��م هو خدمة
الن�شر باللغة الإجنليزية ،ونحن نعرف املجتمع املحلي مبا�شرة بالبحث العلمي
مت��ا ًم��ا �أن الق�ضية لي�ست مرتبطة الر�صني؟ من �سيهتم مبئة بحث لباحث
مب�س�ألة اللغة الإجنليزية بقدر ما هو حملي؟ هم جهات �أخرى خارجية غري
مرتبط ب�أمور منها قلة عدد املجالت جهاتنا ،لأنه وبكل ب�ساطة هذه اجلهات
املتخ�ص�صة يف الدرا�سات االجتماعية مطلوب منها �إجناز ومواكبة ومبادرات،
والطريق للأمام لن يكون �إال من خالل
يف هذه القاعدة؟
ث��م ،م��اذا نفيد املجتمع املحلي �إذا البحث العلمي وخمتربات اجلامعات؟
ثم مل��اذا ال تنزل �إدارة اجلامعة يف
ن�شرنا يف جملة عاملية ذات ت�أثري عال

اجليوفيزياء احليوية جمال فرعي
ل��ع��ل��م اجل��ي��وف��ي��زي��اء ،ي��ه��ت��م ب��درا���س��ة
التفاعالت امليكروبية م��ع الو�سائط
اجليولوجية ،وذل��ك عن طريق قيا�س
الن�شاط امليكروبي با�ستخدام تقنيات
الت�صوير اجليوفيزيائي والتي تعتمد
على قيا�س انحراف اجلهد الكهربائي
التي ميكن �أن تن�ش�أ من النمو والعمليات
امليكروبية.
�أك����دت الأب���ح���اث املتعلقة مبجال
اجل��ي��وف��ي��زي��اء احل���ي���وي���ة يف ال��ع��ق��د
املا�ضي �إمكانية ا�ستخدام التقنيات
اجليوفيزيائية يف قيا�س لي�س فقط
اخل���وا����ص ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة والكيميائية
للطبقات التحت ال�سطحية ،كما هي
را�سخة بالفعل ،ولكن � ً
أي�ضا الكت�شاف
امليكروبات والنمو امليكروبي والتفاعالت
امليكروبية املعدنية ،وبالتايل متثل حتول
النموذج يف التفكري اجليوفيزيائي.
لطاملا لعبت الكائنات احلية الدقيقة
دوراً م��ه��م�اً يف ال��ع��دي��د م��ن ج��وان��ب
تطور الأر�ض وغالفها اجلوي ،وتركت
ب�صماتها على ال�سجل اجليولوجي ،وقد
مت توثيق ذلك الدور يف حتويل �أنظمة
الأر�ض ،ودورة العنا�صر وتكوين املعادن،
ودورات اجليوكيمياء احليوية للأر�ض.

املحتملة يف اخل��وا���ص
مي��ك��ن �أن ي��ك��ون
اجل���ي���وف���ي���زي���ائ���ي���ة يف
ل���وج���ود ال��ك��ائ��ن��ات
البيئات �شبه ال�سطحية.
احل����ي����ة ال���دق���ي���ق���ة
�أدى �إدراك ه��ذه
داخ������ل ال��و���س��ائ��ط
الإم�������ك�������ان�������ات �إىل
اجل��ي��ول��وج��ي��ة ت��أث�ير
ت��ط��وي��ر ف���رع ج��دي��د يف
عميق ع��ل��ى ك��ل من
اجل��ي��وف��ي��زي��اء ي�سمى
ال���ك���ائ���ن���ات احل��ي��ة
«اجليوفيزياء احليوية»،
ال���دق���ي���ق���ة ن��ف�����س��ه��ا
ي���ج���م���ع ب��ي�ن جم����االت
وك��ذل��ك اخل�صائ�ص
علم الأح��ي��اء املجهرية،
ال����ك����ي����م����ي����ائ����ي����ة
وع����ل����م اجل���ي���ول���وج���ي���ا
والفيزيائية املحيطة
احليوية ،واجليوفيزياء،
بيئة ،وعلى الرغم من
د.سطام المدني
وب�شكل �أك�ثر حت��دي��داً،
�أن اجليوفيزيائيني
تهتم الفيزياء احليوية
ك���ان���وا مي��ي��ل��ون �إىل
التحكم الدقيق يف الظروف الفيزيائية ب���درا����س���ة ال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن ال��ع��م��ل��ي��ات
والكيميائية خالل القيا�سات املختربية امليكروبية حتت ال�سطحية الديناميكية،
ل��ل��م��واد ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال�����س��ط��ح ،فقد والتعديالت التي حتدثها امليكروبات
مت جت��اه��ل ال�سيطرة على ال��ظ��روف يف امل���واد اجل��ي��ول��وج��ي��ة ،والتوقيعات
اجليوفيزيائية.
احليوية.
بع�ض الأ�سئلة التي بحثتها الدرا�سات
عالوة على ذلك ،ف�إن منو الكائنات
احلية الدقيقة يف م�ساحة امل�سامية اجليوفيزيائية احليوية ت�شمل ما يلي:
 ه���ل مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ط��رقوكذلك التو�صيل الهيدروليكي.
ه��ن��اك اه��ت��م��ام م��ت��زاي��د يف جمتمع اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة ل��ف��ه��م ال��ت��ح��والت
اجل��ي��وف��ي��زي��اء ال�ستك�شاف ال��رواب��ط امليكروبية املعدنية؟
 كيف ميكن ا�ستخدام اجليوفيزياءوال��ع�لاق��ات ب�ين التفاعالت احليوية
مع الو�سائط اجليولوجية والتغريات لتح�سني فهم العمليات اجليوكيميائية

زي����ارات دوري���ة لت�سمع وت���رى فرتجع
وتعمل �شيئا؟ �أ�سئلة عديدة جدا ،لكن
باخت�صار ،على اجلامعات عندنا �إعادة
النظر يف كل الإجراءات واملفاهيم حتى
ميكن �أن جند على �أر���ض الواقع بيئة
بحثية مي�سرة ،بدالً من االقت�صار على
التفنن يف تقدمي �شروط تعجيزية من
نوع�« :أري��د رولز روي�س وبكرة وبع�شرة
ريال»!
لنا خم�سون عاماً ومل نتقن �أهمية
التوا�صل مع بع�ضنا مبا فيها اال�ستفادة
مما يكتب ،ومل نتقن الإبداع يف ت�سهيل
�آليات البحث العلمي ،ومل نتقن �أهمية
الدرا�سات االجتماعية للمجتمع بحثاً
و�صل ًة ،وهي البحوث التي لن تدعمها
م�صانع و�شركات الأدوية مث ً
ال �أو القطاع
اخلا�ص ب�شكل عام.
م��اذا نتنظر؟ البحث العلمي يعني
حياة وديناميكية وتطوير ،ه��ذا عمل
الأ�ستاذ العامل ،لذا يجب توفري ما يلزم
له ،وتقوم اجلامعة بت�سويق نتائجه ب�ألف
طريقة وطريقة ،الأ�ستاذ يف اجلامعة
لي�س ع�ضو هيئة تدري�س ،بل باحث �أوال
ثم ع�ضو هيئة تدري�س ،هذا باخت�صار
�شديد ،واهلل من وراء الق�صد.

«الجيوفيزياء الحيوية» مسار جديد للتدريب والبحث
احليوية يف البيئات الطبيعية والب�شرية
املن�ش�أ؟
 هل ميكن ا�ستخدام اجليوفيزياءل��ت��ح��دي��د م���ع���دالت ن�����ش��اط التمثيل
الغذائي؟
 م��ا الأ���س��ال��ي��ب اجليوفيزيائيةالأن�سب ملعرفة الن�شاط امليكروبي؟
 هل ميكن �أن ت�ساهم اجليوفيزياءيف ا�ستك�شاف البيئات امليكروبية يف
املحيطات العميقة �أو �أغطية اجلليد
القطبية �أو حتى البيئات خارج كوكب
الأر�ض؟
لذلك ،متثل اجليوفيزياء احليوية
جم��االً حتويلياً للبحوث وتوفر واجهة
جديدة ومثرية لتدريب اجليل القادم من
علماء الأبحاث متعددي التخ�ص�صات،
وبالتايل ،ف�إن من الأهمية مبكان البحث
ع��ن تطوير التقنيات اجليوفيزيائية
لي�س فقط لقيا�س اخلوا�ص الفيزيائية
والكيميائية حت��ت ال�سطحية ،ولكن
�أي�����ض�اً ل��درا���س��ة العمليات امليكروبية
وتفاعالتها املعدنية.
�أ�ستاذ اجليوفيزياء امل�شارك
ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء -
كلية العلوم

إضاءات نافذة
إضاءات نافذة
أ .د .محمد بن صالح النمي

تقدير الذات تطوير للقدرات
تقدير الذات يعني ال�صورة التي ينظر فيها الإن�سان �إىل نف�سه ،فجهل
الإن�سان بنف�سه وعدم معرفته بقدراته يجعله يقيم ذاته تقييماً خاطئاً،
ف�إما �أن يعطيها �أكرث مما ت�ستحق ،و�إما �أن يقلل من قيمتها ،وهذا الأمر
ي�ؤثر �سلبياً على عطائنا و�إنتاجنا.
ينبغي �أن نفرق بني تقدير الذات والثقة بالنف�س ،فالثقة بالنف�س ت�أتي
نتيجة لتقدير الذات ،وبالتايل من ال ميلك تقديراً لذاته ف�إنه يفتقد الثقة
بالنف�س تباعاً.
�أبنائي الطالب والطالبات:
 البد �أن ن�ضع خطوطاً زمنية يف حياتنا ،وعالمات وا�ضحة لتقييم�أعمالنا يف تطوير ذواتنا ،لنكت�شف �أنف�سنا ونعرف حقيقتها حتى نحكم
عليها ،فكما قيل «احلكم على ال�شيء فرع عن ت�صوره».
 كتابة ما نريد حتقيقه وو�ضع الأهداف لتحقيق ما كتب �أمر مهم ،معاحلذر من الي�أ�س عند الإخفاق ،فاملراجعة امل�ستمرة للو�سائل امل�ستخدمة
لتحقيق الأهداف تزيد الثقة بالنف�س وحتقق التقدم والإجناز.
 −امل�شاركة الفعالة �ضرورية لبناء الذات ،واالت�صال بالآخرين عامل مهم
لتطوير النف�س و�إك�سابها الثقة ،والبد �أن تكون امل�شاركة مع �أنا�س ن�شطني،
ميلكون الإيجابية مع ذواتهم ،لتمنح الثقة لذاتك وت�ستنه�ض الإيجابية
لديك.
 −ال�شعور بامل�س�ؤولية ميكنك من النجاح ،فلي�س �أح��د م�س�ؤول عن
خطئك ،فامل�س�ؤولية ت�ؤخذ وال تطلب ،واق�ض وقتاً مع نف�سك يف الرتكيز
فيما لديك وفيما �أجنزت.
 −تقدير الذات ال يولد مع الأ�شخا�ص ،بل هو مكت�سب من التجارب يف
احلياة وطريقة ردود الأفعال جتاه التحديات وامل�شكالت.
و�أخرياً ،تقدير الذات ي�شعرنا بالقدرة على التحمل وال�صمود ،وعلى
تطوير مهاراتنا ومعلوماتنا يف �شتى التخ�ص�صات ،وب�����ص��ورة حتقق
الطموحات النابعة من دوافعنا ال�شخ�صية.

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

عمادة شؤون المكتبات محل اعزاز وفخر
�إن املت�أمل يف ما تقدمه عمادة �ش�ؤون املكتبات بجامعة امللك �سعود للعملية
التعليمية والبحثية ،وما تعك�سه خدماتها لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب بكافة
مراحلهم الدرا�سية والباحثني على اختالف م�شاربهم وتخ�ص�صاتهم والزائرين
للمكتبات �أو امل�ستفيدين من موقع العمادة الر�سمي؛ لريى بعني الإن�صاف ما
للعمادة مبكتباتها وعلى قائمتها مكتبة امللك �سلمان املركزية من مكانة هي حمل
فخر واعتزاز لي�س للجامعة ومن�سوبيها فح�سب ،بل لهذا الوطن املعطاء وحكومته
الر�شيدة و�شعبه العظيم ال��ذي هو �أه��ل �أن ينزل منزلته الالئقة به بني الأمم
وال�شعوب .العمادة تعمل وفق ر�ؤية واعدة تن�شد التميز العاملي يف تطبيق معايري
اجلودة العاملية للمكتبات وم�صادر املعلومات ،من خالل بيئة �إلكرتونية وتطوير
م�ستمر قائم على العمل ال��د�ؤوب واخلطط املدرو�سة ،وبكوادر متميزة تتحلى
بالإخال�ص والوالء ،مت�سلحة بالتخ�ص�ص العلمي الدقيق واخلربة الطويلة يف جمال
خدمات املعلومات وم�صادرها .وفق اهلل القائمني على تطوير العمادة ،وكل من
خدم باحثاً� ،أو �أر�شد �إىل معلومة� ،أو د َّرب م�ستفيداً� ،أو ع َّرف باخلدمات املقدمة
يف مكتباتها �أو موقعها الر�سمي ،لي�ستفيد منها كافة �أبناء وبنات وطننا الغايل.

ح�سن بن بداح
عمادة �ش�ؤون املكتبات
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فكتوريا �إيفنت
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :بوليفارد الريا�ض

 18ربيع الثاين

فعاليات

على طريق ال�سكة
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :ال�شركة ال�سعودية للخطوط
احلديدية
املكان :حمطة قطار �سار  -طريق الثمامة

 18ربيع الثاين

فعالية

مو�سم الريا�ض
الوقت :من �٨ص �إىل ١١٫٤٥م
اجلهة املنظمة :موا�سم ال�سعودية
املكان  :الريا�ض

ريا�ض ونرت وندرالند
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان� :أر�ض الغدير  -مقابل مركز امللك عبداهلل املايل

النافورة الراق�صة
 18ربيع الثاين الوقت :من ٤م �إىل ٤م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
فعالية املكان :الريا�ض بوليفارد

جتربة البجريي
الوقت :من ٦م �إىل �٣ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للريا�ضة
املكان :البجريي

واحة الدرعية
الوقت :من ٤م �إىل �٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للريا�ضة
املكان :الدرعية اجلديدة

 18ربيع الثاين

مهرجان

ريال مدريد
الوقت :من ٤م �إىل �١٢ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان:ونرت وندرالند

 18ربيع الثاين

فعالية

ريا�ض �سفاري
الوقت :من �١١ص �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :ريا�ض �سفارى «منتجع نوفا»

 18ربيع الثاين

بطولة

امللك عبدالعزيز لل�صقور ٢
التاريخ و الوقت  :من �٨ص �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة :نادي ال�صقور ال�سعودي
املكان :طريق الق�صيم – خمرج ملهم

نايت قاردن «احلدائق الليلية»
الوقت :من ٥م �إىل � ١ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للرتفيه
املكان :املربع

مركز امللك عبدالعزيز الدولية الرابعة جلمال اخليل
العربية الأ�صيلة ٢٠١٩م
الوقت :من ٥م �إىل � ١ص

اجلهة املنظمة :مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية الأ�صيلة
املكان :مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية الأ�صيلة

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
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م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية واملقارنات املرجعية لأع�ضاء
هيئة التدري�س
الوقت  :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

 26ربيع الثاين

ورشة

تقنيات التعلم ال�سريع لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت  :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

 28ربيع الثاين

مهرجان

مايكرو�سوفت �أوفي�س للموظفني
الوقت  :من �١٠ص �إىل٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

 3جمادى الأوىل

معرض
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�أف�ضل املمارا�سات املهنية ملجابهة التهديدات
ال�سيربانية للموظفني
الوقت :من �١٠ص �إىل٢٫٣٠م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س
عبق املا�ضي
الوقت :من ٤م �إىل١٢م
اجلهة املنظمة :ثقة لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات
املكان :حي حطني

اح�سا�س للعطور
الوقت :من ٣٫٣٠م �إىل � ١٢ص
اجلهة املنظمة :لقاء عاملي لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
املكان :فندق فوكو «موفنبيك �ساب ًقا»

تطوير ملف التدري�س اجلامعي وملف املقرر لأع�ضاء
هيئة التدري�س
الوقت  :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

ال�سعودي للطباعة والتغليف
 18جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

النظرية احلديثة لالختبارات لأع�ضاء هيئة التدري�س
الوقت :من ٤م �إىل ٩م
اجلهة املنظمة :عمادة تطوير املهارات
املكان :مبنى  ٢٦الدور اخلام�س

ال�سعودي للبال�ستيك وال�صناعات البرتوكيماوية
 18جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

الدرعية للفرو�س ّية
الوقت :من ٥م �إىل � ١ص
اجلهة املنظمة :الهيئة العامة للريا�ضة
املكان :الدرعية

وامل�ؤمتر الدويل لل�سياحة
 18جمادى الأوىل الوقت :من ٤م �إىل ١٠م
اجلهة املنظمة� :شركة معار�ض الريا�ض املحدودة
معرض املكان :مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

إصدارات دار جامعة الملك سعود
املياه اجلوفية يف ال�شرق الأو�سط العربي
امل�ؤلفWolfgang Wagner :
املرتجم :حممد �سعد عبداملجيد �أحمد
ال�سنة1440 :

اخلروج من داخل ال�صندوق
امل�ؤلف :كيلي وارد
املرتجم :هند عقيل امليزر
ال�سنة1439 :

و�صف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب العوامل الهيدروجيولوجية واجليولوجية للمنطقة
العربية ،والظواهر التي ت�ؤثر على املياه اجلوفية يف خمتلف املناطق
الهيدروجيولوجية الفرعية من املنطقة العربية� ،إ�ضافة �إىل البيانات
الهيدروكيميائية واملعامالت الهيدروليكية للخزانات ومعدالت التغذية
و�أحجام تدفق املياه اجلوفية ،بهدف الو�صول �إىل معامل وا�ضحة ومميزة
يف ظل هذه الظروف الهيدروجيولوجية واملناخية.

و�صف الكتاب:
ي�ستعر�ض كتاب «اخلروج من داخل ال�صندوق» جمموعة من املو�ضوعات املرتبطة
مبعارف وقيم ومهارات ممار�سة العمل االجتماعي ميدان ًيا ،بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة
التدريبية التي ت�ساعد طالب/ة اخلدمة االجتماعية على فهم وتطبيق املمار�سة
املهنية للخدمة االجتماعية يف امل�ؤ�س�سات املجتمعية .كما يتناول وثيقتني �إحداهما
امليثاق الأخالقي للجمعية الكندية للأخ�صائيني االجتماعيني CASW Code
 of Ethicsوالأخرى امليثاق الأخالقي للجمعية الوطنية الأمريكية للأخ�صائيني
االجتماعيني . NASW Code of Ethics

قاعدة اللعبة:

مفكرة الشهر

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.

ربيع الثاين
1441هـ
) دي�سمرب (

2019م

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..
قوة الثنائي
كيف تحفز العالقات عملية
اإلبداع!!

ج� � ��و� � � �ش� � ��وا وول � � ��ف
�شانك
ع���ب��ر م���ق���دم���ة
و����س���ت���ة ف�������ص���ول،
ت�����ن�����اول امل�����ؤل����ف
«ج���و����ش���وا وول���ف
�شانك» يف كتابه
مو�ضوع الإب���داع
ودور ال��ع�لاق��ات
االج���ت���م���اع���ي���ة
يف حت���ف���ي���زه؛
يف حم����اول����ة
لفهم الطبيعة
االج��ت��م��اع��ي��ة
ل���ل����إب�������داع،
وخ��ل�����ص �إىل
�أن ال���وح���دة
الأول���������ي���������ة
والأ�سا�سية للإبداع هي «القوة
الثنائية» وا�ست�شهد بالعديد من الثنائيات ال�شهرية ،والتي حققت
جناحا مدو ًّيا يف الفنون والتاريخ والعلوم وال�سيا�سة والتكنولوجيا،
ً
وكذلك يف الثقافة ال�شعبية والأدب؛ مثل «�ستيف جوبز و�ستيف
وزنياك من �شركة �آب��ل»« ،بيري وم��اري ك��وري» ،و«وارن بافيت
وت�شاريل ماجنر»� ،أو «فين�سنت وثيو فان ج��وخ» ،و«ج��ون لينون
وبول مكارتني».
«العبقري الأوحد» �أ�سطورة
وا�ستعان امل�ؤلف يف درا�سة هذه الظاهرة بنتائج علم الأع�صاب،
وعلم النف�س االجتماعي ،والتاريخ الثقايف ،فذكر �أن �أ�سطورة
«العبقري الأوحد» التي منت �شعبيتها يف ع�صر التنوير ،وا�ستمرت
لعدة قرون ،وكانت هي النموذج الأويل لتف�سري عملية الإبداع،
معتبدًا �أن هذه الفكرة جميلة ومن ال�سهل �إدراكها واالقتناع بها،
اً
لكنها «خيالية» ،قائ ً
خيال
ال �إن هذا النموذج ذاتي املن�ش�أ يعترب
وغري واقعي ،ويحجب ال�صفات االجتماعية لالبتكار ،و�أ َّن البديل
الأكرث واقعية لفهم هذه الفكرة هو «الإبداع الثنائي» بني �شخ�صني
وغال ًبا ما يكون �أحدهما يف الظل والآخر يف الواجهة.
وحدة الإبداع الأولية
وا�ست�شهد بقول عامل االجتماع مايكل فاريل�« :إن الثنائي هو
الوحدة الإبداعية الأولية» معلقاً على ذلك بالقول «هذه الفكرة
�صحيحة ،ولكنها عالقة معقدة ،ومن ال�صعب �إدراكها يف احلياة
اليومية ،وحت��دث عن طبيعة ثنائية التفرع املرنة يف العملية
الإبداعية ،وذكر �أن الثنائي املبدع يعتمد على االت�صال االجتماعي
أنواعا كثرية لتعزيز هذه العالقات لقدح �شرارة
دائ ًما ،و�أن هناك � ً
الإب��داع ،و�أن��ه عند �إ�ضافة �شخ�ص �أو �أكرث �إىل هذا املزيج ،قد
ي�صبح العمل �أكرث ا�ستقرا ًرا ،ولكن الإبداع يختنق»!
 6مراحل
وبعد درا�سة لعدد كبري من احلاالت الثنائية على مر التاريخ،
خل�ص امل�ؤلف «جو�شوا وولف �شانك» �إىل �أن هناك �ست مراحل
و�سمات �أ�سا�سية متيز العالقة بني الثنائي املبدع ،تبد�أ بااللتقاء
ثم االق�تران ،ثم املماثلة ،فامل�سافة الفا�صلة ،ثم مرحلة اللعبة
الالنهائية ،و�أخرياً االنقطاع.
� اً
أول :االلتقاء :وهي مرحلة حدوث التعارف بني الثنائي واحتواء
االختالفات بينهما فيما ي�سمى «باملغناطي�س» �أو قوة التجاذب بني
الأ�شخا�ص ذوي االهتمامات امل�شرتكة.
ثان ًيا :االقرتان :وهنا تعزز القوا�سم امل�شرتكة بينهم ،وتتطور
الثقة بعد فرتة معينة من الزمن ،ويف هذه الأثناء ي�صوغ الثنائي
املبدع لغتهما اخلا�صة ،التي اليفهمها غريهما ،وتكون غام�ضة
على الآخرين.
ثالثاً :املماثلة :والتي يبد�أ فيها تك ّ ُون العملية الإبداعية.
رابعاً :امل�سافة :حيث تتال�شى م�سافات املكان والزمان بينهما،
وتن�ضج الأفكار واخلربات.
خام�ساً :مرحلة اللعبة الالنهائية :ويف ه��ذه املرحلة تظهر
املناف�سة بني الثنائي؛ الأمر الذي ميثل «م�سما ًرا يف نع�ش» العالقة
بني الثنائي ،ولكنها حل�سن احلظ ال تخلو من جوانب �إيجابية.
�ساد�ساً :املرحلة ال�ساد�سة والأخرية هي االنقطاع :حني ينتهي
دور كل منهما �أو تنتهي العالقة الإبداعية بينهما ولكن يبقى الأثر.
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بعنوان «دراسات الوثائق»

مركز «الوثائق والمحفوظات» يطلق مجلة علمية محكمة
�أع��ل��ن امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للوثائق
وامل��ح��ف��وظ��ات ع��ن ب���دء ا�ستقبال
الأب��ح��اث وال��درا���س��ات العلمية يف
جم��ال ال��وث��ائ��ق والأر���ش��ي��ف ،وذل��ك
للن�شر يف جملته العلمية املحكمة
«درا�سات الوثائق».
وي�أتي �إطالق هذه املجلة ا�ستنادًا
�إىل �أه����داف امل��رك��ز واملتمثلة يف
ن�شر الدرا�سات والبحوث العملية
الر�صينة يف جمال الوثائق و�إب��راز
اجل��وان��ب العلمية يف ه��ذا املجال
مما ينعك�س �إيجا ًبا على واقع العمل
الوثائقي يف اململكة.
و�أو�ضح مدير عام املركز ورئي�س
اللجنة العلمية الدكتور في�صل بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز التميمي� ،أن املجلة
���س��ت�����ص��در ب�����ش��ك��ل ن�����ص��ف ���س��ن��وي
بالإ�ضافة �إىل قيام امل��رك��ز بن�شر
الكتب العربية واملرتجمة يف جمال
الوثائق التي يقوم املركز ب�إعدادها
�أو ما يقدم للمركز من �إنتاج علمي

م��ن قبل �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
واملتخ�ص�صني.
و�أ�ضاف الدكتور �أن �إطالق املجلة
ه��و ع��ب��ارة ع��ن ف��ت��ح منفذ جديد
للن�شر العلمي والذي �سيمر مبرحلة
التحكيم العلمي من قبل جلنة علمية
متخ�ص�صة م��ك��ون��ة م��ن ع���دد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
ال�سعودية وعدد من املتخ�ص�صني،
وذلك ل�ضمان ن�شر �أبحاث ودرا�سات

علمية ر���ص��ي��ن��ة و�أ���ص��ي��ل��ة ت��ت��ن��اول
التطورات التقنية يف جمال الرقمنة
ومب���ا ي��ت�����س��ق م���ع �أه�����داف امل��رك��ز
وتوجهاته ،وذل��ك يف ظل ع��دد من
ال�شروط التي ميكن الو�صول �إليها
عرب زيارة الرابطhttp://ncar. :
gov.sa/MediaCenter/De
tails?id=yUtG9q5xzBIKG

A%2B08ys04g%3D%3D
ودع�������ا ال���ت���م���ي���م���ي ال��ب��اح��ث�ين
وال���دار����س�ي�ن �إىل ن�����ش��ر �أب��ح��اث��ه��م
العلمية ع�بر امل��رك��ز ودف���ع عملية
البحث العلمي مما ي�ساهم يف تعزيز
احل�����ض��ور ال�����س��ع��ودي على خارطة
البحث العلمي يف جم��ال الوثائق
والأر�شفة.

طالبت النظار باالستفادة من التجارب الغربية

دراسة تكشف تأخر استثمار األراضي الوقفية في بريدة

دعت درا�سة علمية نظام الأوقاف
الإ�سالمية املعا�صر �إىل �أن يقتب�س
من النظم التجارية ،و�أن ين�ص على
تكوين احتياطي ا�ستثماري لكل
وق��ف ،عن طريق ا�شرتاط الواقف
تخ�صي�ص ن�سبة م��ن ال��ع��ائ��دات
ال�صافية ،تُ�ضاف لر�أ�س مال الوقف.
و�أ�شارت الدرا�سة البحثية املعنونة
ب��ـ«ال��ت��وزي��ع اجل���غ���رايف ل�ل��أوق���اف
اخلريية غري احلكومية و�إ�سهامها
يف ت�أمني ال�سكن يف مدينة بريدة»،
ال��ت��ي �أع��ده��ا ال��دك��ت��ور �أح��م��د بن
حممد بن عبداهلل ال�شبعان الأ�ستاذ
بق�سم اجلغرافيا بجامعة الق�صيم،
�إىل �أن��ه ما زال��ت ا�ستثمارات هذه
الأوق�����اف مقت�صرة ع��ل��ى ال��ع��ق��ار
ف��ح�����س��ب ،وت��ت��ط��ل��ع ال��درا���س��ة �إىل
�أن ت���ق���وم اجل��م��ع��ي��ات اخل�يري��ة
بتبني م�ست�شفيات خريية وقفية،
�أو ج��ام��ع��ات؛ ف��اجل��ان��ب ال�صحي
والتعليمي من املتطلبات الأ�سا�سية،

وقد تكون مبقابل للمقتدر ل�ضمان
ا�ستمراريتها ،و�أف�ضل مثال لنجاح
ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ك��ل��ي��ات �سليمان
ال��راج��ح��ي ال��ط��ب��ي��ة يف حمافظة
البكريية بالق�صيم.
وك�شفت الدرا�سة �أن معظم مباين
�إدارات اجلمعيات اخلريية تركزت
يف و���س��ط امل��دي��ن��ة ،وي��غ��ل��ب عليها
القِ دَم؛ وهو ما ي�ستوجب فتح جمال
ط��رح م�شاريع �إزال���ة القدمي منها،
مبان ذات �أدوار متعددة
ٍ
وت�شييد
�أجدر يف حل م�شكلة ال�سكن .كما �أن
ت�صدُّر ن�شاط ت�شييد ال�شقق واملحال
التجارية يف املرتبة الأوىل بني بقية
اال�ستثمارات يف ق��وة دخلها يفتح
املجال يف �أهمية احلاجة للتو�سع يف
ت�شييد �شقق الت�أجري ،التي تلبي على
اخل�صو�ص حاجة حديثي الزواج.
و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أن هناك
 18موقعاً وقفياً مبجموع م�ساحة
ت��ق��دي��ري��ة 70.000م ،2م��ا زال��ت

�أرا�ض مل ت�ستثمر بعد وتعود ل�سبع
جمعيات ،وت��رى الدرا�سة �ضرورة
التو�سع يف اال�ستفادة منها يف ت�شييد
امل�ساكن عن طريق قرو�ض �صندوق
اال�ستدامة التابع مل�ؤ�س�سة الراجحي،
كما ميكن ت�سويقها للأ�سر عن طريق
القرو�ض احل�سنة ،و�أنه على الرغم
من �صدور ق��رار ب�أحقية متلك �أي
جمعية خريية قطعة �أر�ض مبقدار
 5000مرت مربع �إال �أنه مل ي�ستفد
من هذا القرار �سوى جمعية واحدة؛

وعليه ف�إن هذه الدرا�سة ترى �أهمية
التوعية ب�شروط �أحقية احل�صول
على هذا احلق؛ وهو ما مي ِّكنها من
التو�سع يف ت�أمني ال�سكن.
و�أك����دت ال��درا���س��ة وج���ود ت�� ُّأخ��ر
يف ا�ستثمار الأرا���ض��ي ،واقرتحت
�أن ي��ك��ون لكل وق��ف ممثلون يحق
لهم الت�صويت يف جمال�س الغرفة
ال��ت��ج��اري��ة� ،أو امل��ط��ال��ب��ة بحقوقه
النظامية يف جمال�س البلديات،
ودع��ا الباحث د� .أح��م��د ال�شبعان
نظار هذه الأوقاف �إىل �أن ي�ستفيدوا
من التجارب الغربية يف جناحاتها
يف ت��خ��ط��ي ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي متر
ب�أوقافها ،و�أن ي�ستثمروا الفر�ص
املتاحة يف �أنظمة الدولة التي ميكن
�أن تخدم يف �سبيل تطوير ا�ستثمارات
هذه الأوق��اف والتو�سع يف دخولها،
و�أن يتطلعوا �إىل درا�سة امل�ستجدات
يف ال�سوق العقارية ،ور�أي العلماء يف
ا�ستثمار املباح منها.

التفكك األسري أبرز عوامل الخطورة

 %65من العنف ضد األطفال نفسي

�أو���ض��ح ن��ائ��ب امل��دي��ر التنفيذي
لربنامج الأم���ان الأ���س��ري الوطني
الدكتور ماجد العي�سى �أن البحوث
والدرا�سات العلمية املتعلقة بالعنف
�ضد الطفل يف ال�سعودية تت�سم
بال�صعوبة يف �إج��رائ��ه��ا وح��دوده��ا
املكانية والب�شرية ال�ضيقة ،مما
ي�صعب تعميم نتائجها وال يتيح
اال�ستفادة منها بال�صورة املطلوبة يف
�إعداد برامج الوقاية.
و�أ�شار د .العي�سى �إىل الدرا�سة
امل�سحية التي �أجريت على  5مناطق
�إداري�����ة :ال��ري��ا���ض ،م��ك��ة امل��ك��رم��ة،
ال�شرقية ،ج����ازان ،وت��ب��وك ،حيث
�شملت العينة الع�شوائية 16،939
طالباً وطالبة من املدار�س الثانوية
احلكومية واخل��ا���ص��ة ،با�ستخدام
النموذج الدويل لتق�صي ممار�سات
�إيذاء و�إهمال الطفل املنزلية واملقنن
حملياً ودول��ي�اً ،بعد احل�صول على
موافقة كل من جمل�س �أخالقيات
البحث العلمي ووزارة التعليم.
حيث تباينت معدالت العنف الذي
تعر�ض له املراهقون واملراهقات،
وبلغت  % 65للعنف النف�سي بينما

مل تتجاوز  % 10للعنف اجلن�سي،
وكان �أبرز عوامل اخلطورة التفكك
الأ�سري العي�ش مع �أح��د الوالدين
مب��ف��رده ،ث��م العي�ش م��ع زوج الأم
�أو زوج���ة الأب ،وك��ان��ت م��ع��دالت
الإهمال والعنف النف�سي وم�شاهدة
العنف �أعلى كثرياً عند الفتيات،
ولكن الالفت لالنتباه ارتفاع معدل
التعر�ض للعنف اجلن�سي لدى الذكور

بدرجة ملحوظة وهو ما ال يتفق مع
الدرا�سات والتقارير الدولية.
يذكر �أن جمعية حقوق الإن�سان
ك�شفت ع��ن زي����ادة ن�����س��ب العنف
الأ�سري والعنف �ضد الأطفال منذ
�إن�����ش��اء اجلمعية يف ع��ام ،2004
حيث ك�شفت الإح�صائية �أنه يف عام
 2004ك��ان��ت ع��دد ح���االت العنف
الأ�سري التي جاءت �إليها  37حالة،

وزادت يف ع��ام  2005لت�صل �إىل
 296ح��ال��ة ،ويف ع��ام  2009كان
هناك  311حالة عنف �أ�سري و72
حالة عنف �ضد الطفل فيما و�صلت
يف ع���ام � 2013إىل  360حالة
عنف �أ�سري و 112حالة عنف �ضد
الطفل.
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فن «المناظرة»
امل��ن��اظ��رة ع��ب��ارة ع��ن م��واج��ه��ة ب�لاغ��ي��ة بني
متحدثَني اثنني �أو �أكرث ،حول ق�ضية معينة �ضمن
وقت حمدد ،وي��دور خاللها نقا�ش حول ق�ضية
معينة ويتم يف جل�سة عامة تُ��ق� َدّم فيها حجج
ُمتَعار�ضة �أو ُمت�صادمة ،وغالباً ما تنتهي بت�صويت
من اجلمهور �أو جلنة حتكيم ،يُف�ضي �إىل ترجيح
كفة حجج �أحد الطرفني ،وقد �أطلق عليها بع�ض
النقاد م�سمى «فن �أدبي».
واملناظرة يف الع�صر الراهن م�سابقة ر�سمية
حتكمها �ضوابط معينة ويديرها حكم �أو رئي�س
هيئة حتكيم ،وقد ت�شمل املناظرة متحدثني �أفراداً
�أو فِ رقاً ت�ضم عدة متحدثني ،وتخ�ضع لأ�صول
وقواعد معينة ،حيث تعر�ض ق�ضية املناظرة على
الفريقني املتناظرين ومينح كال الفريقني وقتًا
حمد ًّدا لتقدمي حججهم و�إثباتاتهم.
وبنا ًء على ما �سبق فاملناظرة جتري يف جو
ُمنظم يقدِّم فيها متحدّثو كال الفريقني حججهم
والدفاع عنها ،وعليه ف�إن املناظرة تقت�ضي طرح
ق�ضية يتناظر حولها فريقان ُمتعار�ضان ،ويُ ْدعى
الفري ُق امل�ؤيد للق�ضية «فريق امل��واالة» وهو من
ي�ؤيد الق�ضية �أو املو�ضوع ال��ذي يُتناظر حوله
ويَ ْد َعمه ويدافع عنه� ،أ َّما الفريق الذي يُعار�ض
مو�ضوع املناظرة ويفند �أطروحة فريق املواالة

فكر خارج
الصندوق
من العبارات اجلميلة التي نحفظها منذ
ال�صغر ح��ول طبيعة اخل�لاف يف ال���ر�أي بني
الأ�شخا�ص «اخل�لاف يف ال��ر�أي ال يف�سد للود
ق�ضية» ،وهناك عبارة تن�سب لل�شافعي رحمه
اهلل «ر�أيي �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي غريي
خط�أ يحتمل ال�صواب» ،وقال املفكر الفرن�سي
«فولتري»« :قد �أختلف معك يف الر�أي ،ولكنني
على �أمت اال�ستعداد لأن �أدفع حياتي ثمنًا للدفاع
عن ر�أيك»!
ويف ذلك دليل وا�ضح على �أن اخل�لاف يف
ال��ر�أي �أمر طبيعي ال يف�سد للود ق�ضية ،فقد
اختلف ال�صحابة وال�سلف ال�صالح يف م�سائل
كثرية ،ولكنهم مع ذل��ك كانوا ال ي�ستنق�صون
�أحداً ،ولنا فيهم �أ�سوة ح�سنة ،فلنختلف ولكن
ب��أدب ،ولتت�صارع �أفكارنا و�آرا�ؤن��ا دون جتريح
�أو اتهام �أو قذف �أو دخول يف الذمم والنوايا
ودون �أن يتحول اخلالف �إىل �صراع �أو ِ�صدام �أو
قطيعة �أو عداوة.
اخلالف وارد مع ال�صديق ومع الإخوة ومع
الزوج/ة ومع زميل/ة العمل ،فهذه �سنة احلياة،
لكن علينا �أن نحرتم بع�ضنا و�أن ال ن�سفه �أو
نحقر �آراء الآخرين ،فاحلياة كلها جمموعة من

قضية طالبية

االستفادة من الساعات
المكتبية
كتب :حممد �سالم
معلوم �أن النظام الأكادميي كفل لكل طالب حق مراجعة �أ�ستاذه
خ��ارج �أوق ��ات امل�ح��ا��ض��رات ،وخ�ص�ص لأج��ل ذل��ك «��س��اع��ات مكتبية»
يحددها كل ع�ضو هيئة تدري�س ويعلنها لطالبه ويدعوهم ملراجعته
م��ن خ�لال�ه��ا واال��س�ت�ف���س��ار ع��ن �أي � �ش��يء ي�شكل ع�ل�ي�ه��م ،ف�م��ا م��دى
ا�ستفادة الطالب من ال�ساعات املكتبية..
وحججه فيدعى «فريق املعار�ضة».
ت�شيع امل��ن��اظ��رات يف البيئات االجتماعية
وال�سيا�سية والدينية والتعليمية ،وتاريخنا
العربي حافل باملناظرات ،وقد �أوردن��ا �إحداها
يف عدد �سابق «مناظرة بني �سيبويه والك�سائي»،
وق���د ات�����س��ع ن��ط��اق «امل���ن���اظ���رات» يف الع�صر
احلديث لي�شمل ال�سيا�سة ،حيث عمدت بع�ض
الدول لإج��راء مناظرات ر�سمية بني امل�س�ؤولني
واملرت�شحني لالنتخابات ،بحيث يطرح كل منهم

�آراءه و�أفكاره وا�سرتاتيجيته وبرناجمه.
وبالرغم من �أن الق�ضايا التي ت ُْطرح للنقا�ش يف
املناظرات قد تتناول موا�ضيع ال ح�صر لها ،غري
�أن معظم «املناظرات» تعالج ق�ضايا مثرية للجدل
ُ
وت�ش ّ ُد انتباه اجلمهور وجتذب اهتمامه ،كما يتيح
البع�ض من املناظرات فر�صة للجمهور للم�شاركة
واالنخراط يف جمرياتها ،حيث يت�سنى ملتتبعي
املناظرة طرح �أ�سئلة على املتناظرين لال�ستف�سار
عن بع�ض النقاط.

الخالف في الرأي ال يفسد
للود قضية

الأ�ضداد ،فلوال الليل ملا �أحببنا النهار ،ولوال
الظالم ملا متتعنا ببهجة النور ،ول��وال ح��رارة
ال�صيف ملا ع�شقنا الربيع وال�شتاء ،هكذا هي
احل��ي��اة اخ��ت�لاف وت��ن��وع ولكنه تنوع يف �إط��ار
الوحدة واالن�سجام.
�إذا اختلف �شخ�صان فلي�س بال�ضرورة �أن
يكون �أحدهما على �صواب والآخر على خط�أ،
فقد يكون كال الر�أيني �صواب ،و�أعجب �أ�شد

صورة نقدية

أجمل تعليق
فوق رمل البحر �أو موج ال�سراب
بالتقدم ت�ستمر القافلة
ما يوقف �سريها �أ�صوات الذئاب
دامها مت�شي خطى متوا�صلة
ال�شاعر �أمني امل�شرقي
رئي�س جمعية �شعراء اليمن

التفكير النقدي
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العجب من �أقوام ال يرون �إال ر�أيهم ،وال يحبون
�إال من وافقهم يف �آرائ��ه��م ،ويرف�ضون كل من
خالفهم الر�أي ،فال يرون احلياة �إال بعني واحدة،
وال يقي�سون �إال مبقيا�س واح��د ،وال يرون من
الألوان �إال لو ًنا واحدًا.
االختالف موجود منذ �أن خلق اهلل �آدم عليه
ال�سالم حتى يومنا هذا ،ولو �أراد اهلل �أن يخلق
الب�شر كلهم على ر�أي واح��د �أو دين واح��د �أو
وجهة نظر واحدة لفعل }ولو �شاء اهلل جلعلكم
�أمة واحدة{ هود ،118 :ولكن خلقنا «خمتلفني»
حلكمة منه �سبحانه }وال يزالون خمتلفني �إال
من رحم ربك ولذلك خلقهم{ هود� ،119 :إذاً
االختالف �سنة ربانية ،وهو يعني �أن لكل منا
ح ًقا يف �أن يكون له وجهة نظر خمتلفة عن
الآخر ،دون ِ�صدام �أو �صراع.
يقال �إن العرب �أك�ثر �شعوب العامل تكراراً
لعبارة «اخلالف يف الر�أي ال يف�سد للود ق�ضية»،
لكنهم يف ال��واق��ع �أق��ل ال�شعوب تطبيقاً لها،
نحن بحاجة �إىل ت�شجيع وتقبل االختالف يف
الآراء ،وح�سن �إدارة اخلالفات ،ال �أن نحول كل
اختالف �إىل �صراع.

الأبواب مقفلة
عبداهلل ال�سبيعي ،كلية الآداب ،لغة عربية :مل �أ�ستفد من ال�ساعات
املكتبية حتى الآن ،وال�سبب �أنني كلما راجعت �أ�ستا ًذا يف مكتبه ال
�أجده �أو �أجد املكتب مغلقاً ،و�أنا بطبعي �أقدر ظروف الطرف الآخر،
لكن امل�شكلة �أن العديد من مكاتب �أع�ضاء هيئة التدري�س مقفلة حتى
يف �أوقات ال�ساعات املكتبية.
فايز اخلالدي ،كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،تخ�ص�ص قانون:
التحقت بالقانون ب�سبب �إعجابي بهذا التخ�ص�ص ،وكان ذلك ب�سبب
والدي لأنه ممار�س ملهنة القانون و�أعطاين حافزًا وت�شجيعاً يكفي
لاللتحاق مبجال القانون ،وبالن�سبة لل�ساعات املكتبية ال �أرى �أنني
بحاجة ملراجعة الأ�ساتذة �إال فيما ن��در ،وخ�صو�صاً عند حاجتي
لال�ستف�سار �أو اال�ستئذان �أو ت�سليم البحوث والتكليفات.
هذا ال�شبل
و�أ�ضاف اخلالدي� :أنا �سعيد جدًا لدرا�ستي هذا املجال و�إن كان
هنالك ما ي�صعب علي فهمه �س�أ�ستعني بوالدي مل�ساعدتي يف الأمور
التي ي�صعب علي فهمها ،كما �أنني �سوف �أتدرب عنده و�أ�ساعده يف
املجال املهني لت�شابه جمالنا و�أ�ستفيد من خرباته و� ً
أي�ضا �أكت�سب
اخلربة الكافية التي جتعلني متمكناً يف هذا املجال ومتبحراً فيه
ب�إذن اهلل.
�أبي يفتخر بي
م��روان احلكمي ،كلية الطب ،تخ�ص�ص طب ب�شري :التحقت
بتخ�ص�ص الطب بنا ًء على رغبة والدي ،وها �أنا الآن طبيب امتياز
و�أبي يفتخر بي واحلمدهلل ،وبالن�سبة لطالب الطب جتدنا قريبني
دائماً من الدكاترة والأ�ساتذة وعلى توا�صل يومي �سواء يف قاعات
املحا�ضرات �أو يف املختربات �أو يف العيادات ،و�أنا �أ�سعى لتحقيق حلم
�أبي و�إر�ضائه و�أنا بحمد اهلل �أ�صبحت طبيب امتياز و�أمامي امل�ستقبل
�إن �شاء اهلل ،واهلل املوفق يل ولكم.
طلب اال�ست�شارة
فهد العلي� ،سنة �أوىل م�شرتكة� :أن��ا معجب بعدة تخ�ص�صات
وي�صعب علي االخ��ت��ي��ار وق��د �شارفت على االن��ت��ه��اء م��ن املرحلة
التح�ضريية ومل �أحدد ما �س�أختاره من تخ�ص�ص لأنني متحري بني
تخ�ص�ص الكيمياء واللغة الإجنليزية والهند�سة ،و�أحتاج ال�ست�شارة
التخ�ص�صني والأ�ساتذة ،وال �شك �أن برنامج «م�ساري» يفيدنا كثرياً
يف هذا اجلانب ،ويوفر لنا نبذه تعريفية عن كل تخ�ص�ص وجماالته
يف �سوق العمل ،ولكننا بحاجة لن�صائح وتوجيهات الأ�ساتذة �أكرث من
�أي وقت م�ضى ،وهم بال �شك ال يق�صرون يف هذا اجلانب.
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بالتعاون مع كلية العمارة والتخطيط

الهيئة الملكية تستعرض «مشاريع الرياض
الكبرى» في بهو الجامعة

المشاريع الكبرى تشمل :حديقة الملك سلمان ..الرياض الخضراء ..المسار الرياضي ..الرياض آرت
متابعة :علي عجالن
ا�ست�ضافت جامعة امللك �سعود ممثلة بكلية العمارة
ً
عر�ضا مل�شاريع الريا�ض الكربى ،يف
والتخطيط م�ؤخر ًا
قاعة حمد اجلا�سر ،حيث قدم العر�ض م��دراء امل�شاريع
وع� ��دد م��ن م�ه�ن��د��س��ي ال�ه�ي�ئ��ة امل�ل�ك�ي��ة مل��دي �ن��ة ال��ري��ا���ض
مب�شاركة بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية وطالب
م�شاريع التخرج.
م�ستقبل واعد

ب��دئ احل��ف��ل ب ��آي��ات م��ن ال��ذك��ر احلكيم تالها
الطالب بدر الرتك�ستاين ،ثم قدم الدكتور عبداهلل
بن �أحمد الثابت عميد كلية العمارة والتخطيط،
كلمة رح��ب فيها باحل�ضور وثمن للهيئة امللكية
ملدينة الريا�ض تعاونها الدائم مع اجلامعة ومكونات
املجتمع لإي�صال �أهدافها التنموية وم�شاركة املجتمع
التنموي يف ذلك ،قائلاً  :نرحب بكم جميعاً يف �صرح
املعرفة الأول يف مدينة الريا�ض «جامعة امللك
�سعود» ،حيث ت�ست�شرف عا�صمتنا الغالية م�ستقب ً
ال
واعداً �أقام �أ�سا�سه خادم احلرمني ال�شريفني �إبان
توليه �إمارتها ،وجددت �أ�س�سها التنموية ر�ؤية اململكة
 2030يف عهده �أيده اهلل.
�أعلى م�ستوى
و�أكد د .الثابت �أن مدينة الريا�ض نالت اهتماماً
بالغاً م��ن خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني حفظه اهلل،
وها هو رعاه اهلل ،يهديها م�شاريع عمالقة ونوعية،
ت�صل قيمتها �إىل  86مليار ري��ال ،تهدف �إىل خلق
بيئة منوذجية وع�صرية يف كافة امل��ج��االت لتقدم
كل ما من �ش�أنه راحة ال�سكان و�سعادتهم وخدمتهم
ب�أعلى م�ستوى وب�أف�ضل جودة مبا يعزز مكانة الريا�ض
وقدرها لتواكب التطور الهائل وال�سريع الذي ي�شهده
العامل.
نبذة تعريفية

عقب ذل��ك ق��دم املهند�س يو�سف �أب��امن��ى نبذة

تعريفية عن امل�شاريع الكربى الأربعة والتي ت�شمل:
«م�شروع حديقة امللك �سلمان» و«م�شروع الريا�ض
اخل�ضراء» و«م�شروع امل�سار الريا�ضي» و«م�شروع
الريا�ض �آرت» ،وت�أتي يف �إطار حتقيق �أهداف «ر�ؤية
اململكة  ،»2030والتي ت�أتي يف �إطار حتقيق �أهداف
ر�ؤية اململكة  ،2030وتبلغ تكلفتها الإجمالية 86
مليار ريال ،مو�ضحاً �أن تلك امل�شاريع تقوم عليها
«جلنة امل�شاريع الكربى» برئا�سة �سمو الأمري حممد
بن �سلمان ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
وت��ه��دف مل�ضاعفة ن�صيب ال��ف��رد م��ن امل�ساحات
اخل�ضراء يف الريا�ض � 16ضعفاً ،عرب �إن�شاء �أكرب
حدائق املدن يف العامل ،وزارعة �أكرث من  7ماليني
ون�صف املليون �شجرة يف كافة �أنحاء مدينة الريا�ض.
معر�ض مفتوح

و�أو�ضح �أبامني �أن تلك امل�شاريع �ستعزز اجلوانب
الثقافية والفنية عرب �إن�شاء جمموعة من املتاحف
وامل�سارح واملعار�ض و�صاالت ال�سينما و�أكادمييات
الفنون ،وحتويل مدينة الريا�ض �إىل معر�ض مفتوح
زاخر بالأعمال الإبداعية من خالل تنفيذ 1000

معلم وع��م��ل فني م��ن �إب��داع��ات فنانني حمليني الدرا�سات والت�صاميم لهذه امل�شاريع التي من املقرر
وعامليني ،وت�شجيع ال�سكان على ممار�سة الريا�ضات انطالق �أعمال تنفيذها خ�لال الن�صف الثاين من
املختلفة واتـباع �أمناط �صحية يف احلياة ،عرب �إن�شاء العام احلايل 2019م.
م�سار ريا�ضي يربط �شرق املدينة بغربها بطول
حديقة امللك �سلمان
 135كيلومرتًا ،ي�شتمل على م�سارات خم�ص�صة
تال ذل��ك عر�ض للم�شروع الأول وه��و م�شروع
ل��ل��دراج��ات الهوائية للهواة وامل��ح�ترف�ين و�أخ���رى
للخيول ،بالإ�ضافة �إىل م�سارات للم�شاة ومراكز حديقة امللك �سلمان ،ا�ستعر�ضه املهند�س يزيد
اجلهيمي نائب مدير امل�شروع ،و�أو�ضح �أن حديقة
ريا�ضية وثقافية.
امللك �سلمان �ستكون م��ن �أك�بر ح��دائ��ق امل��دن يف
العامل مب�ساحة  13.4كيلو مرت مربع ،و�ستقام يف
� 70ألف فر�صة عمل
و�أ�ضاف املهند�س �أبامني �أن تلك امل�شاريع ت�أتي �أر�ض قاعدة امللك �سلمان اجلوية «مطار الريا�ض
يف �إطار حتقيق �أهداف ر�ؤية « ،»2030ومن املتوقع القدمي» وتتميز مبوقعها املحوري ال��ذي يتو�سط
�أن ت�سهم يف �إي��ج��اد � 70أل��ف فر�صة عمل جديدة مدينة الريا�ض ،ويرتبط ب�ستة من طرقها و�شرايينها
للمواطنني يف خمتلف القطاعات ،كما �أنها �ستوفر الرئي�سية ،ومب�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام
فر�صاً ا�ستثمارية واعدة �أمام امل�ستثمرين من داخل عرب خم�س حمطات على اخلط الأخ�ضر من قطار
اململكة وخارجها ،ب�إجمايل ا�ستثمارات تق ّدر قيمتها الريا�ض ،و 10من حمطات حافالت الريا�ض مما
بنحو  50مليار ريال ،ت�شمل م�شاريع �سكنية وفندقية ي�سهل الو�صول �إليها من كافة �أرجاء املدينة.
ومكتبية وتعليمية و�صحية وكذلك ريا�ضية وترفيهية
جممع ملكي للفنون
وجتارية
و�أ�شار م .اجلهيمي �أن حديقة امللك �سلمان تعد
واختتم حديثه ب�أنه يجري حال ًيا ا�ستكمال �إعداد
م�شروعاً بيئياً ترفيهياً ثقافياً ا�ستثمارياً ،ي�ضم
حدائق ومناطق خ�ضراء و�ساحات مفتوحة تزيد
م�ساحتها على  9.3مليون م�تر م��رب��ع ،وت�شتمل
احلديقة على «جممع ملكي للفنون» ي�ضم م�سرحاً
وطنياً ب�سعة  2500مقعد ،وخم�سة م�سارح مغلقة
متنوعة الأحجام ،وم�سرحاً خارجياً يف الهواء الطلق
ي�ستوعب  8000م�شاهد� ،إىل جانب جممع لل�سينما
ي�ضم  3ق��اع��ات ،وحت��ت��وي على م��راف��ق �سكنية
ومكتبية وجتارية وفندقية ،من بينها :جممعات
للمباين ال�سكنية توفر � 12أل��ف وح��دة �سكنية
خمتلفة ،و 16فندقاً توفر  2300وحدة فندقية،
وم�ساحات جتارية للمطاعم واملقاهي وقطاع البيع
بالتجزئة تزيد م�ساحتها على � 500ألف مرت مربع،
وجممعات للمباين املكتبية تبلغ م�ساحتها � 600ألف
مرت مربع.
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تكلفتها اإلجمالية تبلغ  86مليارًا وتهدف لمضاعفة
نصيب الفرد من المساحات الخضراء  16ضعفًا

طالبان من قسم التخطيط
العمراني استعرضا دراسة عن أثر
هذه المشاريع على األحياء السكنية
امل�سار الريا�ضي
عقب ذل��ك ق��دم املهند�س ع��ب��داهلل الب�شر مدير
م�شروع امل�سار الريا�ضي ،عر�ضاً تناول فيه �أب��رز
مميزات امل�شروع وال��ذي يبلغ طوله  135كيلو مرتاً
ويخرتق مدينة الريا�ض من ال�شرق �إىل الغرب ،لريبط
بني وادي حنيفة يف غرب املدينة ووادي ال�سلي يف
�شرقها ،وي�ضم �أن�شطة ريا�ضية وثقافية وترفيهية
وبيئية ،من بينها  85كيلو مرتاً من م�سارات الدراجات
للهواة ،و 135كيلو م�تراً م��ن م�سارات ال��دراج��ات
للمحرتفني ،و 123كيلو مرتاً من م�سارات اخليول،
وممراً �آمناً وم�شجراً للم�شاة على طول امل�سار� ،إىل
جانب جمموعة من البوابات واملحطات واال�سرتاحات
للدارجني واملتنزهني على طول امتداد امل�سار داخل
املدينة.
 8مكونات
و�أو�ضح املهند�س الب�شر �أن امل�سار ي�ضم م�سطحات
خ�ضراء ومناطق مفتوحة مب�ساحة تزيد عن  3.5مليون
مرت مربع ،يتم ت�شجريها بوا�سطة � 120أل��ف �شجرة
جديدة يتم ر ّيها باملياه املعاجلة بن�سبة  ،% 100ف�ض ً
ال
عن جمموعة من املعامل والأيقونات الفنية التي تنت�شر
على امتداد امل�سار.
ويتكون امل�شروع م��ن  8مكونات رئي�سية تتوزع
بني �أج��زائ��ه املختلفة ،ت�شمل :م�سار وادي حنيفة،
منطقة الفنون ،منطقة الي�سن ،املنطقة الرتفيهية،
املنطقة الريا�ضية ،املنطقة البيئية ،منطقة وادي
ال�سلي ،متنزه الكثبان الرملية� ،إ�ضافة ملجموعة من
املرافق واخلدمات العامة كامل�ساجد واملراكز الأمنية
وال�صحية والتعليمية واالجتماعية ومواقف لل�سيارات،
و�سريتبط امل�سار بثالثة من خطوط �شبكة قطار
الريا�ض هي «اخل��ط الأ�صفر ،واخل��ط البنف�سجي،
واخلط الأزرق» وب�أربع حمطات لقطار الريا�ض من
بينها حمطة مركز امللك عبداهلل املايل الرئي�سية.

سيتم إنشاء أكبر حدائق المدن في
العالم وزراعة أكثر من  7.5مليون
شجرة في أنحاء الرياض
الريا�ض �آرت
ت�لا ذل��ك عر�ض مل�شروع «ال��ري��ا���ض �آرت» قدمه
املهند�س ب��در ال�شنيفي مدير امل�شروع ،واملهند�سة
جميلة الفردو�س ،وبني ال�شنيفي �أن امل�شروع يهدف
�إىل حتويل مدينة الريا�ض �إىل معر�ض فني مفتوح
من خ�لال تنفيذ �أك�ثر من  1000عمل و َمعلم فني
من �إبداع فنانني حمليني وعامليني �أمام اجلمهور يف
خمتلف �أرج��اء الريا�ض؛ لت�ش ّكل �أك�بر م�شاريع فن
الأماكن العامة يف العامل.
م��ن جانبها �أو�ضحت م .ال��ف��ردو���س �أن امل�شروع
يت�ضمن  10برامج تغطي الأحياء ال�سكنية ،احلدائق،
املتنزهات ،امليادين ،ال�ساحات العامة ،حمطات النقل
العام ،ج�سور الطرق ،ج�سور امل�شاة ،مداخل املدينة،
وكافة الوجهات ال�سياحية يف املدينة ،وت�شمل هذه
الربامج �ساحات الفن ،جواهر الريا�ض ،حدائق املرح،
بوابات الريا�ض ،حمطات الفن ،الفن العابر ،وادي
الفن ،منتزه الفنون ،معلم الريا�ض ،واحتفالية النور.
واختتم ال�شنيفي بقوله �إن امل�شروع �سي�سهم يف
�إطالق �آفاق جديدة للحركة الإبداعية وجعل الريا�ض
حا�ضنة للأعمال الفنية والإبداعية� ،إىل جانب خلق
فر�صة مميزة �أمام الفنانني املحليني والعامليني لطرح
�إبداعاتهم �أم��ام �سكان وزوار املدينة ،وتعزيز القيم
املجتمعية والتفاعل احل�ضاري يف املجتمع وحتفيز
احلركة ال�سياحية والرتفيهية.
الريا�ض اخل�ضراء
عقب ذلك �أو�ضح املهند�س عبدالعزيز املقبل مدير
م�شروع الريا�ض اخل�ضراء� ،أن امل�شروع يهدف لرفع
ن�صيب الفرد من امل�ساحة اخل�ضراء يف مدينة الريا�ض
من  1.7مرت مربع حالياً �إىل  28م�تراً مربعاً ،مبا
يعادل � 16ضعفاً ع ّما هي عليه الآن ،وزي��ادة ن�سبة
امل�ساحات اخل�ضراء الإجمالية يف املدينة من % 1.5
حاليا �إىل  % 9مبا يعادل  541كيلومرتاً مربعاً ،وذلك
من خالل زارعة �أكرث من  7.5مليون �شجرة يف كافة
�أنحاء الريا�ض.

ويغطي برنامج الت�شجري يف امل�شروع معظم عنا�صر
ومكونات املدينة ،مبا ي�شمل  3330حديقة ،و43
متنزهاً كبرياً ،و 9000م�سجد ،و 6000مدر�سة ،و64
من�ش�أة جامعة وكلية ،و 390من�ش�أة �صحية ،و1670
من�ش�أة حكومية ،و 16.400كيلو م�تر ط��ويل من
ال�شوارع والطرق ،و 2000موقع ملواقف ال�سيارات،
و 1.100كيلو مرت طويل من «الأحزمة اخل�ضراء»،
�ضمن خطوط املرافق العامة «�أب��راج نقل الكهرباء
وم�سارات �أنابيب البرتول» ،و� 175ألف قطعة �أر�ض
ف�ضاء ،و 272كيلو مرتاً من الأودية وروافدها.
ولتوفري كميات الري املطلوبة للم�شروع �سيتم �إن�شاء
�شبكات جديدة با�ستخدام املياه املعاجلة التي تهدر
يف الأودي��ة مما ي�سهم يف رفع معدل ا�ستغاللها يف
املدينة من � 90ألف مرت مكعب حال ًيا �إىل �أكرث من
نوعا
مليون مرت مكعب يومياً .كما �سيتم ا�ستخدام ً 72
خمتاراً من الأ�شجار املحلية ذات الظل الكثيف التي
تالئم بيئة مدينة الريا�ض ،يف الوقت الذي �سيجري
فيه توفري كافة املتطلبات الداعمة واملمكنة من �إن�شاء
�شبكة م�شاتل لتغذية امل�شروع بال�شتالت ،وتطوير
الت�شريعات وال�ضوابط العمرانية لتعزيز الت�شجري
يف امل�شاريع العامة واخلا�صة ،وتقدمي احلوافز لكافة
فئات املجتمع لت�شجيعهم على امل�شاركة يف مبادرات
ت�شجري تطوعية.
جودة حياة
الدكتور عمر بن �سامل باهمام �أ�ستاذ الت�صميم
العمراين والبيئي يف اجلامعة ���ش��ارك مبداخلة
�أو�ضح فيها �أثر م�شاريع الريا�ض الكربى الأربعة على
جودة احلياة يف مدينة الريا�ض ،مبيناً �أنها م�شاريع
نوعية �ست�ساهم بال �شك يف خدمة الإن�سان وتلبي
احتياجاته وحتقق له م�ستوى الئقاً من ال�سعادة
والر�ضى ،و�ستغري من �شكل مدينة الريا�ض احلايل
وت�ساهم يف حت�سني م�ستوى ال�صحة العامة عالوة
على حت�سن م�ستوى اخل��دم��ات والرتفيه وال��ذي
�سينعك�س ب��دوره على ج��ودة احلياة ب�صورة عامة

يبلغ طول المسار الرياضي 135
كم ويشمل مسارات للدراجات
والهواة والمحترفين والخيول
يف املجتمع ،بعد ذلك �شارك الطالبان نايف الغنام
وب��در الرتك�ستاين من ق�سم التخطيط العمراين
بكلية العمارة والتخطيط بعر�ض درا�سة عن �أثر
م�شاريع الريا�ض الكربى على الأحياء ال�سكنية.
جل�سة نقا�ش
واختتمت العرو�ض بجل�سة نقا�ش �أداره���ا الدكتور
فهد اللهيم وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية رئي�س وحدة
تطوير الأعمال بالكلية ،وقدمت خاللها جمموعة من
الأ�سئلة من قبل الطالب والطالبات واحل�ضور من
من�سوبي اجلامعة واملهتمني مع مهند�سي امل�شاريع،
ويف نهاية جل�سة النقا�ش �شكر د .اللهيم مدراء تلك
امل�شاريع ،وقال �إن لكل م�شروع من امل�شاريع التي عر�ضت
ما مييزه ول��ه �إ�ضافته اخلا�صة وب�صمته على تراب
الوطن ،و�أن تلك امل�شاريع مبجاميعها وبراجمها �ست�شكل
منوذجاً متفرداً ملا �ستحظى به من دعم ورعاية واهتمام
من قبل م�س�ؤويل هذا الوطن املعطاء ،وحتماً �سيكون
�أثرها ملمو�ساً يف حت�سني جودة احلياة.
تكرمي الرعاة
ث��م وج��ه ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الثابت -عميد كلية
العمارة والتخطيط -كلمة توجيهية لطالب الكلية
بقوله �إن مثل هذه امل�شاريع النوعية الكربى حتتم
علينا جميعاً يف هذه اجلامعة العريقة وهذا ال�صرح
امل��ع��ريف �أن نكون ع��ون�اً مل��ن يقف وراءه���ا يف �سبيل
حتقيقها ،والأمل معقود عليكم يف �شحذ هممكم وبذل
اجلهد يف �أن تكونوا �أحد امل�ساهمني وامل�شاركني يف
مثل هذه امل�شاريع احليوية� ،سائ ً
ال اهلل جل يف عاله
�أن يدمي علينا الأمن والأمان والنماء والرخاء ،خمتتماً
كلمته بتوجيه ال�شكر للدكتور فهد اللهيم على جهوده
يف الإعداد والتن�سيق لهذه الفعالية ولكل من �شارك
و�أ�سهم يف �إع��داده��ا ،تال ذلك تكرمي مكتبي هات�ش
لال�ست�شارات املعمارية ودار الدرا�سات العمرانية
لرعايتهما اللقاء.
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طورته طالبة دكتوراه بجامعة تك�سا�س

مولد يحول الحرارة المهدورة إلى
كهرباء نظيفة

من خالل «ق�صف» باملوجات فوق ال�صوتية

باحثو «كاليفورنيا» يقتربون من تدمير
سرطان البروستاتا

متكن علماء ،يعاجلون بع�ض حاالت �سرطان
«الربو�ستاتا» مبوجات ال�تردد ف��وق ال�صوتية،
املعروفة مب�صطلح  Ultrasoundيف املختربات
ومراكز الك�شف وال��ع�لاج ،من �إح��داث اخ�تراق
مذهل ،ق�ضوا به على ثلثي احلاالت بالكامل ،مع
حد �أدن��ى من امل�ضاعفات ،عرب ق�صف اخلاليا
املت�سرطنة بوم�ضات مركزة من موجات الرتدد،
مت�ضي كما القذائف وتكفل التخل�ص من املر�ض
الأخبث من دون عملية جراحية ،على �أن يكون
الت�سرطن يف حاالته املبكرة� ،أو �أق��ل احتدا ًما
وعدوانية.
باحثون من «جامعة كاليفورنيا» يف مدينة لو�س
�أجنلو�س� ،شرحوا �أن تقنية «الق�صف الوم�ضاتي»
اجلديدة ،هي ت�سليط مركز جلرعات من الرتدد
فوق ال�صوتي على �أن�سجة الربو�ستاتا املري�ضة،

مت ّكن علماء من اخ�تراع خاليا
ع�صبية �صناعية قابلة للزراعة يف
الدماغ ،مبقدورها �إ�صالح الأ�ضرار
الناجمة عن مر�ض الزهامير �أو
غريها من الأمرا�ض الع�صبية.
وط��� ّور ف��ري��ق بحثي يف جامعة
باث الربيطانية خاليا �إلكرتونية
مت تثبيتها على �شريحة �سيليكون،
حت���اك���ي ا����س���ت���ج���اب���ات اخل�ل�اي���ا
الع�صبية البيولوجية عندما يتم
ت�شغيلها بوا�سطة اجلهاز الع�صبي.
واخل�لاي��ا الع�صبية ع��ب��ارة عن
خاليا متخ�ص�صة تنقل نب�ضات
الأع�����ص��اب ،مم��ا ي�سمح لأج���زاء
اجل�سم بالتوا�صل ،وهي املكونات
الأ�سا�سية للدماغ واحلبل ال�شوكي
واجلهاز الع�صبي ،كما �أنها موجودة
حول القلب.
وع����ل����ى م�����دى ع����ق����ود ح����اول
الباحثون ت�صنيع خاليا دماغية،
لكنهم واجهوا �صعوبات كثرية ،لأن
الطريقة التي ت�ستجيب بها اخلاليا
الع�صبية للإ�شارات غال ًبا ما تكون
معقدة وغري متوقعة.
�إال �أن��ه با�ستخدام الكمبيوتر،
متكن العلماء من تطوير معادالت
ت�شرح كيفية ا�ستجابة اخلاليا
عند تلقي الإ���ش��ارات الكهربائية
من �أع�صاب معينة ،وت�شكيل رقائق
�سيليكون تعك�س هذه اال�ستجابة.
وقال الأ�ستاذ يف ق�سم الفيزياء
بجامعة باث �آالن نوغاريت تعلي ًقا
على الإجن����از« :ح��ت��ى الآن كانت
اخلاليا الع�صبية مثل ال�صناديق
ال�����س��وداء ،لكننا متكنا م��ن فتح

من دون �أن ي�سبب الرتكيز �أي �ضرر للأن�سجة
ال�سليمة فيها ،وقالوا مبوقع «»Healthline
الأمريكي الطبي� ،إن املوجات فوق ال�صوتية قد
ال تكون فعالة كاجلراحة �أو العالج الإ�شعاعي يف
الق�ضاء على املر�ض� ،إال �أن م�ضاعفاتها و�آثارها
اجلانبية �أقل.
ما حققوه من اخرتاق مهم ،و�أتت على خربه
و�سائل �إع�لام عاملية ،مت تقدميه كبحث علمي
خالل االجتماع ال�سنوي الذي تعقده «اجلمعية
الإ�شعاعية لأمريكا ال�شمالية» معززاً ب�شرح جتربة
�سريرية متت على  115رج�لاً  ،متو�سط �أعمار
الواحد منهم � 65سنة ،ولي�س �سرطان الربو�ستاتا
لديهم من النوع املنت�شر ،فتم عالج الغدة خالل
 51دقيقة يف املتو�سط ،حيث انخف�ض حجم
الربو�ستاتا من � 39إىل � 3.8سنتيمرت مكعب،

«وبذلك مت الق�ضاء على �سرطان كبري �سرير ًيا يف
 80%من اخلا�ضعني للدرا�سة» ،ثم ات�ضح �أن 72
من �أ�صل  111رجالً� ،أو  65%تقري ًبا ،مل يعد
لديهم بعد عام واحد �أي �سرطان باخلزعة ،مع
معدالت منخف�ضة جدًا من ال�سمية ال�شديدة ،كما
مل تتعر�ض الأمعاء لأي م�ضاعفات.
واع�ترف الباحثون �أن معدل جناح اجلراحة
يف ا�ستئ�صال التربعم ال�سرطاين من الربو�ستاتا
«مرتفع ،لكنه يحمل خماطر م��ن امل�ضاعفات
�أعلى» ،حيث ثبت من درا�سة �أجريت منذ � 6أعوام
على �أكرث من � 10آالف رجل خ�ضعوا قبل 2013
لعملية «ا�ستئ�صال جذري للربو�ستاتا» مع �إزالة
الغدة والأن�سجة املحيطة بها ،فظهر �أن  3%منهم
ماتوا ب�سرطانها خالل � 20سنة.

اً
�سائل
منوذجا �أول ًيا ملولد ي�ستخدم
ط َّور باحثون يف جامعة تك�سا�س
ً
معدن ًيا لتحويل احل���رارة امل��ه��دورة م��ن م�صادر انبعاثها كال�سيارات
الكهربائية �أو مراكز البيانات �إىل كهرباء نظيفة.
وتناول الباحثون م�شروعهم بالتف�صيل خالل �أكتوبر/ت�شرين الأول يف
جملة «�سا�ستينبل �إنرجي تكنولوجيز �آند �أ�سي�سمنت�س».
و�صرح باباك فهيمي؛ �أ�ستاذ يف الهند�سة الكهربائية يف كلية �إيرك
جون�سون للهند�سة وعلم احلا�سوب التابعة جلامعة تك�سا�س «ت�شكل
احل��رارة م�صدرًا وف�يرًا للطاقة املتجددة ،ففي مراكز البيانات اً
مثل،
نق�ضي وقتًا كثريًا يف التخل�ص من احلرارة عرب مرافق التربيد و�أجهزة
التكييف .لذلك يركز بحثنا على �إعادة تدوير هذه احلرارة �إىل كهرباء».
ووف ًقا لفهيمي ،ت�شكل مراكز البيانات وبطاريات ال�سيارات الكهربائية
وخمتلف الأجهزة كاملكيفات م�صدر طاقة غري م�ستغل �إىل حد كبري،
اً
ف�ضل عن �أن جميع اجلهود الرامية لت�سخري الطاقة من احل��رارة
املهدورة ركزت على نواجت احلرارة الثانوية يف امل�صانع وحمطات التكرير
واملطاحن ،والتي تولد درجات حرارة عالية� ،أما م�شروع اجلامعة فريكز
على امل�صادر التي تولد حرارة منخف�ضة ن�سب ًيا بني  26و 46درجة مئوية،
وي�صعب حتويلها �إىل كهرباء.
بد�أ الباحثون عملهم على مولد هيدروديناميكي مغناطي�سي؛ وهو جهاز
لتوليد الكهرباء اعتمادًا على حركة املائع يف جمال مغناطي�سي ،طورت
هذه املولدات يف مطلع �ستينات القرن املا�ضي ،ومنذ ذلك احلني ،مل
ت�ستخدم تقنيتها على نطاق وا�سع.
واقرتحت �إيفا كا�سوروبا ،طالبة الدكتوراه يف جامعة تك�سا�س ،تطوير
مولد هيدروديناميكي مغناطي�سي يعتمد على اجلاليوم املائع� ،إذ ين�صهر
اجلاليوم عند درجات حرارة �أكرث من  29درجة مئوية ،وهي احلرارة
املثالية لال�ستفادة من م�صادر احل��رارة املنخف�ضة ،وعلى الرغم من
�إمكانية ا�ستخدام �أي مائع ناقل للكهرباء يف املولد ف�إن اجلاليوم ميتاز
مبو�صلية كهربائية عالية.
حتولت فكرة هذا امل�شروع �إىل ر�سالة دكتوراه لإيفا ،وك��ان فهيمي
م�شر ًفا عليها ،وتعمل �إيفا حال ًيا �أ�ستاذة يف الهند�سة الكهربائية والطبية
يف جامعة فريمونت.
و�صرح فهيمي «�أثبتت كو�سوروبا �إمكانية ت�سخري الطاقة من م�صادر
احل��رارة املنخف�ضة ،وا�ستخدامها لإذاب��ة املعدن واحلفاظ على حالته
ال�سائلة لت�شغيل املولد».
وللتقنية تطبيقات عديدة ،ف�إذا نظرنا �إىل مراكز البيانات التي تخزن
كميات �ضخمة من املعلومات التي يدخل امل�ستخدمون �إليها عرب احلو�سبة
ال�سحابية ،نرى �أنها تنتج كميات �ضخمة من احلرارة املهدورة وت�ستهلك
كثريًا من الكهرباء ،وقد حت�سن التقنية كفاءة املركبات الكهربائية بتحويل
حرارة بطارياتها وعوادمها �إىل كهرباء.
وقال فهيمي« :ت�شكل ال�سيارات الكهربائية م�صدرًا غن ًيا باحلرارة
املهدورة ،وال بد من ابتكار و�سيلة لإعادة تدوير هذه احلرارة �إىل كهرباء».

مت تطويرها بقيادة جامعة «مان�ش�سرت»

ابتكرها فريق
بحثي بجامعة
باث الربيطانية

خاليا عصبية صناعية لعالج
مرض الزهايمر
ال�����ص��ن��دوق الأ����س���ود وال��ن��ظ��ر يف
داخله».
و�أ����ض���اف« :عملنا ع��ب��ارة عن
من���وذج متغري لأن���ه ي��وف��ر و�سيلة
ن�شطة لإع���ادة �إن��ت��اج اخل�صائ�ص
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��خ�لاي��ا الع�صبية
احلقيقية ب�أدق التفا�صيل».
وتابع قائالً « :اخلاليا الع�صبية
البيولوجية لديها �سلوك معقد
للغاية ،وم��ا قمنا ب��ه ه��و تطوير
ت��ق��ن��ي��ات ل��ن��ق��ل ���س��ل��وك اخل�لاي��ا

الع�صبية البيولوجية �إىل قطعة من
ال�سيليكون».
و�أ�شار �إىل �أن «اخلاليا الع�صبية
هي جزء من الدماغ ،وبالتايل فهي
جزء من اجلهاز الع�صبي املركزي،
وهناك �أمرا�ض ناجمة عن حتلل
ه��ذه اخل�لاي��ا الع�صبية وف��ق��دان
وظائفها ،ولأن اخلاليا الع�صبية ال
تتجدد ،فمن املهم �أن يكون هناك
دوائر حيوية ميكنها �أن حتل حمل
ه��ذه اخل�لاي��ا الع�صبية الفا�شلة

ال���س��ت��ع��ادة ال��وظ��ي��ف��ة احل��ي��وي��ة يف
مر�ض الزهامير ومر�ض اخلاليا
الع�صبية احلركية وف�شل القلب».
ويعتقد الفريق �أن هذا االخرتاق
العلمي ميكن �أن يب�شر بعهد جديد
م��ن «عمليات ال��زراع��ة» التي قد
تعالج الأمرا�ض املزمنة ،مثل ق�صور
القلب ومر�ض الزهامير و�أمرا�ض
�أخ����رى م��ث��ل ال�����ض��م��ور الع�صبي،
ب��ح�����س��ب م����ا ذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة
«تليغراف»الربيطانية.

«إم إف إم» مادة فلزية تمتص
الملوثات وتحولها لمنتج مفيد

ط ّور فريق علمي بقيادة جامعة مان�ش�سرت مادة من الهياكل الفلزية الع�ضوية
«موف اخت�صارًا» ،قادرة على امت�صا�ص ثاين �أك�سيد النيرتوجني ال�سام الناجت
عن ا�ستهالك الوقود الأحفوري من الهواء؛ وال يَلزمها بعدئذ �إال ماء وهواء
لتح ِّول املل ِّوث �إىل حم�ض الآزوت النافع �صناع ًّيا يف �إنتاج الأ�سمدة ووقود
ال�صواريخ وغري هذا كثري.
وذكرت جملة نيت�شر كيم�سرتي �أن املادة «�إم �إف �إم  »،520ت�ستطيع امت�صا�ص
ثاين �أك�سيد النيرتوجني من الغالف اجلوي يف درج��ات احل��رارة وال�ضغوط
املحيطة ،وبوجود الرطوبة وثاين �أك�سيد الكربيت وثاين �أك�سيد الكربون؛ وقال
�سيهاي ياجن� ،أحد م�ؤلفي الدرا�سة الأوائل� ،إنها «�أول مادة فلزية ع�ضوية قادرة
على امت�صا�ص مل ِّوث �سام وحتويله �إىل �سلعة �صناعية نافعة» .وقال مارتن
�شرودر ،امل�ؤلف الأول و�أ�ستاذ الكيمياء يف جامعة مان�ش�سرت ونائب رئي�سها «�إن
ال�سوق العاملي حلم�ض الآزوت بلغ يف العام  2016مليا َر ْي دوالر ون�صف ،ما
يعني �أن ربحية هذه التقنية عالية ،وي�سعها تعوي�ض ُم�ص ِّنعيها عن تكاليفها مبا
تنتجه من حم�ض الآزوت ،خ�صو�صً ا �أنها ال يَلزمها من املواد امل�ضافة �إال ماء
وهواء».
�إىل جانب التقنيات ا َ
حل ْو�سبية التي اعتمد عليها العلماء ،ا�ستخدموا
املطيافية النيوترونية ،م�ستغلني قدرة النيوترونات على اخرتاق املعدن ال�صلب
يف �سبرْ تفاعل جزيئات ثاين �أك�سيد النيرتوجني مع «�إم �إف �إم 520؛» وقال
امل�ؤلف امل�شارك تيمي رامرييز كوي�ستا «بف�ضل قوة االخرتاق النيوتروين عرفنا
كيف ترتبت جزيئات ثاين �أك�سيد النيرتوجني وحتركت يف م�سام املادة ،ودر�سنا
�آثارها يف بنية الهيكل الفلزي الع�ضوي».
وذكر امل�ؤلف امل�شارك يوجن كياجن ت�شينج �أن «تفاعل جزيئات ثاين �أك�سيد
النيرتوجني مع الهيكل الفلزي الع�ضوي ي�س ِّبب تغريات طفيفة يف �سلوكهما
االه��ت��زازي ،تغريات ال تُ��د َرك �إال �إذا تنب�أ بها من��وذج حا�سوبي بدقة» ،وهنا
ي�أتي دور املطيافية االهتزازية النيوترونية واملحاكاة احلو�سبية؛ و�أ�ضاف امل�ؤلف
الأول جياجننان يل �أن لهذه املادة �أثر بالغ يف التقنيات امل�ستقبلية املَعن َّية بتنقية
الهواء .طاملا كانت تنقية الهواء من امللوثات والغازات الدفيئة م�شكلة كبرية،
ب�سبب تراكيزها املنخف�ضة ن�سب ًّيا مع اقرتانها برطوبة تُ�ص ِّعب ف�صل جزيئات
الغاز امل�ستهدَف عن غريها؛ فلم تخلِّ�صنا «�إم �إف �إم  »520من هذه امل�شكلة
وح�سب ،و�إمنا �أتاحت لنا يف الوقت ذاته حتويل املل ِّوث �إىل منتَج ثمني نافع.
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شالل «ذيل الحصان» بوالية كاليفورنيا

لوحة بعنوان:

بدايات
�أ�شواق بنت �ضحوي عثاثي
جامعة جازان

عمرانيات
منذ �أوا���س��ط ال��ق��رن املا�ضي تغري �أ�سلوب
تخطيط املدن وتطويرها يف دول العامل ب�شكل
كبري ،فقد اعتمد تطوير املدن حتى ال�ستينات
من القرن املا�ضي على قواعد هي نتاج تراكمي
م��ن ال��ت��ج��ارب ،فقد �أخ���ذت امل���دن التقليدية
املرتابطة يف النمو مبرور الوقت اعتمادًا على
الأن�شطة اليومية ،حيث كان النا�س ي�سافرون
على الأق���دام وي�شيدون املباين اعتماداً على
خربات الأجيال ،ما �أدى �إىل ن�شوء مدن تن�سجم
فيها �أحا�سي�س الإن�سان وطاقاته ،حيث كانت
احلياة يف ف�ضاء املدينة ج��زءاً حيوياً من تلك
التجربة ،وكان بناء مدن ذات �أبعاد �إن�سانية �أمراً
م�سلماً وبديهياً.
ومع النمو ال�سريع للمدن ت�سلم املخططون
املخت�صون وخمططو حركة املرور مهمة تخطيط
امل���دن ،حيث مت ا�ستبدال ك��ل م��ا ه��و تقليدي
بالنظريات والأيدلوجيات اجل��دي��دة ك�أ�سا�س
للتخطيط ،فقد �أ�صبحت احلداثة �أم��راً م�ؤثراً
للغاية مع ر�ؤيتها للمدينة ك�آلة ب�أجزاء وظيفية
منف�صلة ،حيث يتم اتخاذ قرارت تخطيط املدن
وت�شييدها على �ألواح و�أوراق الر�سم وال ي�ستغرق
ذلك الكثري من الوقت لرتجمة تلك القرارات
�إىل واقع ملمو�س.

ه�ن��اك �سبعة رم ��وز بال�ستيكية جت��ده��ا على
العلب وبع�ض الأك�ي��ا���س والأدوات البال�ستيكية
كبع�ض الأدوات املنزلية ول�ع��ب الأط �ف��ال وغري
ذلك ،فهل تعرف معناها؟!
املثلث :يعني قابل للتدوير و�إع��ادة الت�صنيع،
بينما ميثل كل رقم داخل املثلث مادة بال�ستيكية
معينة ،واحلروف عبارة عن اخت�صار ال�سم املادة
الكيميائية املكونة لهذه امل���ادة البال�ستيكية،
وهناك �سوء فهم عند البع�ض حيث يظنون �أن
الرقم املوجود داخل املثلث يعرب عن عدد مرات
التدوير لهذه املادة البال�ستيكية بينما ال�صحيح
هو �أن هذا الرقم يدل على نوع املادة امل�ستخدمة
يف ت�صنيع هذه املادة البال�ستيكية.
 ال���رق���م  :1مل�����ادة PolyethyleneTerephthalate or PET / PETE
يُ�ستخدم لعلب امل��اء والع�صري وال�صودا وزبدة
الفول ال�سوداين ،واال�ستعمال املتكرر لها قد
ي�سبب �ضرراً وزي��ادة خطر الإ�صابة بالبكترييا
واجلراثيم ،ولهذا ينبغي �أن ت�ستخدم ملرة واحدة
فقط وال يعاد تعبئتها.
 ال���رق���م  :2مل�����ادة High Density Polyethylene or HDPEيُ�ستخدم
لعلب ال�شامبو واملنظفات ،وع��ب��وات احلليب
واللنب ولعب الأطفال ،ويُعترب من �أف�ضل �أنواع
البال�ستيك وخ�صو�صاً ال�شفاف منه.
 الرقم  :3ملادة Polyvinyl Chloride� or PVC / Vinylضار �إذا ا�ستخدم لفرتة
طويلة وهو ماي�سمى بالفينيل � Vأو الـ ،PVC
يُ�ستخدم يف موا�سري ال�سباكة و�ستائر احلمام،
وك��ث�يراً م��ا ي�ستخدم يف لعب الأط��ف��ال �أي�ضاً
وتغطية امل���واد الغذائية كبال�ستيك �شفاف،
وينبغي احل��ذر من هذا النوع بالذات لأن��ه من
�أخطر �أنواع البال�ستيك وخ�صو�صاً �إذا ا�ستخدم
لفرتة طويلة.

دمج البعد اإلنساني بالتخطيط العمراني
مل ي���ع���ر خم��ط��ط��و امل����دن
وخم��ط��ط��و ح��رك��ة امل����رور �أي
اه��ت��م��ام ب��الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة يف
املدينة ،ول�سنوات مل يكن لديهم
�أي معرفة �أو �إدراك بعواقب
ه����ذا ال���ن���م���وذج التخطيطي
على �سلوك النا�س ،فتحولت
املدن �إىل م�سرح تتناف�س فيها
الأع���م���ال امل��ع��م��اري��ة ورك���زت
على الت�صاميم اجلذابة التي
ت�ستقطب �أنظار النا�س �إليها
مع عدم اهتمام بالف�ضاءات العمرانية وحياة
الإن�سان ،فقد �أهمل البعد الإن�ساين وان�صب
االهتمام ب�شكل ع�شوائي على مو�ضوع التخطيط
العمراين.
يُعزى هذا الإهمال يف املدن املتقدمة اقت�صاد ًيا
ب�شكل كبري �إىل �أيديولوجيات التخطيط ،ف�ض ً
ال
عن اال�ستخدام املتزايد للمركبات ،وال�صعوبات
التي تواجه التحول من النمط الذي تكون فيه
احل��ي��اة ج���ز ًءا م��ن التقاليد �إىل النمط ال��ذي
تتطلب فيه احلياة �إ���س��ن��اداً فاع ً
ال للتخطيط
الدقيق� ،أما يف املدن التي ت�شهد منواً مت�سارعاً
يف الدول النامية ،ف�إن منو عددال�سكان ،وتوفر

الفر�ص االقت�صادية� ،إىل
ج��ان��ب ال��ت��ط��ور امل��ط��رد
ال����ذي ت�����ش��ه��ده احل��رك��ة
امل��روري��ة �أدى ب��دوره �إىل
تفاقم امل�شاكل يف �شوارع
املدينة.
ول��ك��ن ب��ع��د م�ضي ما
يقارب خم�سني �سنة من
الإه��م��ال جن��د �أن هناك
ح���اج���ة م��ل��ح��ة ورغ���ب���ة
متزايدة يف القرن احلادي
والع�شرين لالهتمام بالبعد الإن�ساين ،فالنظرة
�إىل احلياة يف املدينة كعن�صر تخطيطي ،ومفهوم
العالقة بني ال�شكل املادي و�سلوك الإن�سان قد
تغريت ،فقد ثبت م�ؤخراً �أن دمج البعد الإن�ساين
يف تخطيط املدن ،واالهتمام ب�سكان املدينة �أداة
هامة لتحقيق مدن �أكرث حيوية و�صحية و�آمنة
وم�ستدامة ،وهي يف الواقع �أه��داف تخطيط
مدن القرن احلادي والع�شرين.
�أ .د .عبداهلل حممد العابد
�أ�ستاذ الت�صميم العمراين والإ�سكان
كلية العمارة والتخطيط

رموز مهمة على العلب البالستيكية ودالالتها

 ال���رق���م  :4مل�����ادة Low Density ،Polyethylene or LDPEيُ�ستخدم ل�صنع
الأكيا�س البال�ستيكية وعلب ال�سيديات والأكيا�س
البال�ستيكية التي نغلف بها املخبوزات وبع�ض
القوارير و�أكيا�س الت�سوق ،وينبغي ا�ستخدامها
عند الظروف الطبيعية ودرجة احلرارة العادية
حتى تكون �آمنة وال ت�سبب انتقال مواد كيمياوية
�إىل املواد الغذائية املعب�أة بها.
 الرقم  :5مل��ادة Polypropylene or PPمن �أف�ضل �أنواع البال�ستيك و�أكرثها �أمناً،
يُ�ستخدم يف �صناعة حوافظ الطعام وال�صحون
وعلب الأدوي��ة وكل ما يتعلق بالطعام ،احر�ص
على �أن تكون كل علبك البال�ستيك من هذا النوع
وخ�صو�صاً علب الطعام ،وبالذات علب طعام
الأطفال امل�ستخدمة لوجبة املدر�سة وق��ارورة
املاء امل�ستخدمة لأكرث من مرة ،واحذر ا�ستخدام
علب ماء ال�صحة لأكرث من مرة لأنها م�صنوعة
لت�ستخدم مل��رة واح��دة فقط وميكن �أن ت�صبح
�ضارة �إذا �أُعيد تعبئتها.
 ال���رق���م  :6مل����ادة Polystyrene or PSخطر وغ�ير �آم��ن وه��و م��ا يُ�سمى بالبويل
�ستايرين �أو ال�ستايروفورم ،ويُ�ستخدم يف علب
الربغر والهوت دوغ و�أك���واب ال�شاي املعروفة
بالفلني وامل�ستخدمة �إىل عهد قريب يف مطاعم

الوجبات ال�سريعة ،وغريها من املطاعم مع العلم
�أنها ُمنعت من �سنوات عديدة يف بع�ض الدول
املتقدمة وقد توقفت بع�ض املطاعم العاملية عن
ا�ستخدامها منذ 1980م.
 الرقم  :7مل��ادة Other «resins» and Polycarbonate or PCهذا النوع اليقع
حتت �أي ت�صنيف من الأنواع ال�ستة ال�سابقة وقد
يكون عبارة عن خليط منها والأم��ر الهام هنا
�أن كثرياً من ال�شركات العاملية ب��د�أت تتجنبه،
وما تزال هذه املادة حمط جدال بني الأو�ساط
العلمية ،وبقدر الإمكان ين�صح بتجنب هذا النوع.
وبعدما عرفنا دالالت الأرق��ام والرموز على
ال��ع��ب��وات البال�ستيكية ،ب�إمكاننا الآن جتنب
اال�ستخدام اخلاطئ لها والإبتعاد عن الأن��واع
ال�ضارة منها وخ�صو�صاً مع الطعام للوقاية من
الإ�صابة بالأمرا�ض اخلطرية كال�سرطان والت�أثري
على الهرمونات وغري ذلك .وب�شكل عام يُن�صح
با�ستخدام �أن���واع �أخ���رى غ�ير البال�ستيك مع
الطعام كا�ستعمال الأواين اخلزفية �أو الزجاجية.
�أ .ن�سيم من�صور �آل �أيوب
ماج�ستري العلوم يف العلوم البيئية
ق�سم الكيمياء احليوية– كلية العلوم
nasem33@hotmail.com

يقع متنزه يو�سمايت الوطني يف والية كاليفورنيا ،وي�ضم هذا املنتزه
«�شالل ذيل احل�صان» ،وهو واحد من �أجمل ال�شالالت يف قارة �أمريكا
ال�شمالية ،ولكنه ال ي�ستمر �سوى ملدة �أ�سبوعني يف ال�سنة فقط وهما �آخر
�أ�سبوعني من �شهر فرباير من كل �سنة!
كان �شالل ذيل احل�صان يف البداية من �صنع الإن�سان ،حيث ن�ش�أ نتيجة
حرائق يف املنتزه ثم بد�أ ت�ساقط اجلمر امللتهب �أ�سفل جدار اجلرانيت،
وعند الغروب كان يظهر وك�أنه عر�ض للألعاب النارية ،ويرتفع ما يقرب
من  3,000قدم « 900مرت».
ويعد �شالل ذيل احل�صان واحداً من �أكرث ال�شالالت غرابة وجماالً
عندما يتحول املاء وك�أنه �سيل من النار ،وخالل ب�ضعة �أيام عندما ت�شرق
ال�شم�س فوق وادي يو�سمايت من بني الغيوم والعوا�صف ،ف�إن ال�شم�س
ت�أخذ زاوية معينة لت�صل �إىل ال�شالل واملاء ي�صب �أ�سفل جدار اجلرانيت
فيتحول لون املاء �إىل اللون الأ�صفر والربتقايل وك�أنه �سيل من احلمم
النارية.
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المشكالت السلوكية لدى األطفال قبل دخولهم
المدارس

ت�شري الإح�صائيات �إىل �أن معظم الأطفال الذين مت عالجهم من
م�شاكل �سلوكية وهم يف �سن املدر�سة كانوا يت�صرفون ب�شكل �سلبي يف
داخل الغرف ال�صفية� ،أو يتجاهلون تعليمات املعلمني� ،أو يتعاملون
بعدوانية مع الأطفال الآخرين ،لكن يف العديد من احل��االت ،يكون
ه ��ؤالء الأطفال ميتلكون �سلو ًكا �سي ًئا يف ال�سنوات التي ت�سبق بدء
املرحلة الدرا�سة ،لذا؛ تربز �ضرورة التعامل مع امل�شاكل ال�سلوكية لدى
الأطفال يف تلك املرحلة.
دالالت على م�شاكل �سلوكية لدى الأطفال قبل املرحلة الدرا�سية:
للتعرف �إىل مدى حاجة الطفل �إىل تنظيم ال�سلوك يف املرحلة التي
ت�سبق بداية حياته الدرا�سية ال بدَّ من التعرف �إىل الدالئل التي ت�شري
�إىل م�شاكل �سلوكية لدى الطفل ،والتي ميكن ذكرها كالتايل:
• ظهور نوبات غ�ضب مرتفعة ن�سب ًة �إىل الأطفال يف �سنهم.
• مواجهة �صعوبة يف �ضبط �سلوكيات الأطفال من قِ بل الوالدين.
• ا�ستبعاد الأطفال من ممار�سة الألعاب مِ ن قِ بل الأطفال الآخرين.
• ظهور �سلوكيات لدى الأطفال تُ�شكل عائ ًقا �أمام الأ�سرة.
• وجود عالقات �سلبية ما بني الأطفال و�أهاليهم.
• �شعور الوالدين بالقلق جتاه الأطفال الآخرين يف املنزل خو ًفا
منهم.
�أنواع العالج املنا�سبة للأطفال يف �سن ما قبل املرحلة الدرا�سية:
يف هذا العمر ،يُركز العالج املوجه مل�ساعدة الأطفال الذين يعانون
من م�شكالت �سلوكية على �أولياء الأم��ور ،حيث يعلمونهم املهارات
الالزمة لت�شكيل �سلوك الطفل ب�شكل �أك�ثر فعالية ،و�إع��ادة �ضبط
العالقات الأ�سرية بطريقة �أكرث �إيجابية ،ومن �أبرز �أنواع العالج:

• العالج بالتفاعل بني الوالدين والطفل :يتلقى الآباء يف هذا النوع
من العالج تدري ًبا مبا�ش ًرا من املعاجلني وراء مر�آة �أحادية االجتاه ،حيث
يقودون الأطفال خالل الفرتة العمرية من �سنتني حتى � 7سنوات من
خالل �سل�سلة من املهام وتقنيات التدريب لو�ضع احلدود واال�ستجابة
بفعالية لل�سلوك املرغوب وغري املرغوب فيه ،وعاد ًة ما يتطلب التدريب
 17-14جل�سة �أ�سبوعية.
• تدريب �أولياء الأمور على الإدارة :عادة ما يُرى الآباء يف هذا النوع
من التدريب دون ح�ضور الطفل ،على الرغم من �أنه قد يُطلب من
الأطفال من �سن «� 3إىل  »13امل�شاركة يف بع�ض اجلل�سات .يتم تدري�س
وت�شكيل املهارات الالزمة للتعامل ب�شكل �أكرث فعالية مع ال�سلوكيات
ال�صعبة بوا�سطة املعالج ثم لعب الدور مع الوالدين ،وبعد كل جل�سة،
ميار�س الآباء املهارات يف املنزل.
• برنامج املعاملة الوالدية الإيجابية :مت ت�صميم هذا النوع لعالج
م�شاكل �سلوك الطفل من مرحلة الطفولة �إىل مرحلة املراهقة وتعزيز
العالقات الإيجابية بني الوالدين والطفل ،ين�صب الرتكيز هنا على
تزويد الآباء باملعلومات واملهارات لزيادة الثقة واالكتفاء الذاتي يف
�إدارة �سلوك الطفل.
متى يتوجب على الوالدين بدء العالج؟
ت�شري الدالئل �إىل �أن الأطفال هم الأكرث ا�ستجابة للعالج لتغيري
ال�سلوك حتى عمر � 7سنوات ،وكلما كان الأطفال �أ�صغر �سنًا يف
العالج ،كان لدى الوالدين القدرة على حتقيق نتائج �إيجابية معهم.
وعندما يت�صرف الأطفال ال�صغار بطرق يجدها الآب��اء مقلقة،
يُطلب منهم يف كثري من الأحيان االنتظار ،لأن الأطفال �سوف يكربون
ويتخل�صون من هذه ال�سلوكيات مع الوقت ،ولكن احلقيقة هي �أنه
عندما ال يتمكن الأطفال من الت�صرف بطرق منا�سبة لفئاتهم العمرية،
من الأف�ضل عدم االنتظار ،حيث يتعلم الأطفال يف كل وقت ،وكلما
طال وقت الت�سامح مع �سلوكهم اخل��ارج عن ال�سيطرة� ،أ�صبح ذلك
متجذ ًرا فيهم.
.امل�صدر :تطبيق قريبون – املركز الوطني لتعزيز ال�صحة النف�سية
•�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة «تعزيز»
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :
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الوالدة المبكرة تزيد خطر اإلصابة بالسكري
�أظهرت درا�سة �أمريكية حديثة،
�أن ال��والدة املبكرة مرتبطة بزيادة
م��ع��دالت �إ���ص��اب��ة امل��وال��ي��د مبر�ض
ال�سكري من النوعني الأول والثاين
خالل مرحلة الطفولة وال�شباب.
الدرا�سة �أجراها باحثون بكلية
«�إيكان» للطب يف م�ست�شفى ماونت
�سيناي بالواليات املتحدة ،ون�شروا
نتائجها ،يف العدد الأخري من دورية
«دبابيتولوجيا» Diabetologia
العلمية.
و�أو����ض���ح ال��ب��اح��ث��ون �أن ال���والدة
أ�سبوعا من احلمل،
املبكرة ،قبل � 37
ً
ارتبطت يف ال�سابق بظهور مقاومة
الأن�سولني يف وقت مبكر من حياة
امل��وال��ي��د ،وه���ذه احل��ال��ة ميكن �أن
تتطور �إىل مر�ض ال�سكري.
و�أ�ضاف الباحثون �أنه مع ذلك ،مل
تقم �أي درا�سات كبرية قائمة على
ال�سكان بفح�ص خماطر الإ�صابة
بالنوعني الأول والثاين من ال�سكري،
لدى املولودين مبك ًرا ،واالختالفات
املحتملة ب�ين الأوالد والبنات من
مرحلة الطفولة �إىل مرحلة البلوغ.
ويف درا�ستهم اجل��دي��دة ،راق��ب
الباحثون  4ماليني و� 193أل ًفا من
الذكور والإناث املولودين يف ال�سويد

خ�لال ال��ف�ترة م��ن ،2014-1973
ومت���ت م��ت��اب��ع��ة ح��ال��ة امل�����ش��ارك�ين
م��ن الإ���ص��اب��ة بال�سكري بنوعيه،
ع��ل��ى م�ستوى ال��ب�لاد ح��ت��ى نهاية
ع��ام  ،2015وك���ان متو�سط عمر
امل�شاركني يف الدرا�سة  22عا ًما.
وخالل فرتة الدرا�سة التي امتدت
 43ع��ا ًم��ا ،ر�صد الفريق � 27أل ًفا
و 512حالة �إ�صابة بال�سكري من
النوع الأول و� 5آالف و 525حالة
�إ�صابة بال�سكري من النوع الثاين
بني امل�شاركني.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن الأط��ف��ال
ال��ذي��ن ول����دوا م��ب��ك � ًرا ك��ان��وا �أك�ثر

عر�ضة للإ�صابة بال�سكري من النوع
الأول بن�سبة  ،% 21وكانوا �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بال�سكري من النوع
ال��ث��اين بن�سبة  ،% 26وك��ان ذلك
لدى الأطفال الذين تقل �أعمارهم
عن  18عا ًما.
�أم����ا ال��ب��ال��غ��ون ال���ذي���ن ت�ت�راوح
�أعمارهم بني  18و 43عا ًما ،فقد
ارت��ب��ط��ت ال����والدة امل��ب��ك��رة ب��زي��ادة
خطر الإ�صابة بال�سكري من النوع
الأول بن�سبة  ،% 24وزي��ادة خطر
الإ�صابة بال�سكري من النوع الثاين
بن�سبة  .% 49ويف معظم احلاالت،
كانت الوالدة املبكرة للغاية «28-22

�أ�سبوعاً» مرتبطة مبخاطر الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري �أعلى من املولودين
بعد الأ�سبوع  28من احلمل ،وكانت
الن�سبة الأك�بر للإ�صابة بال�سكري
بنوعيه ب�ين الإن���اث ال�لات��ي ول��دن
مبك ًرا مقارنة بالذكور.
ووف ًقا ملنظمة ال�صحة العاملية،
ف�إن ال�سكري من النوع الثاين يظهر
ج��� ّراء ف��رط ال���وزن وق�لّ��ة الن�شاط
ال��ب��دين ،وم��ع م��رور ال��وق��ت ،ميكن
للم�ستويات املرتفعة من ال�سكر يف
ال��دم� ،أن تزيد من خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب ،والعمى ،والأع�صاب
والف�شل الكلوي.
و�أ�شارت املنظمة� ،إىل �أن ما يقدر
بـ  15مليون طفل يولدون مبك ًرا،
وميوت حوايل  1مليون طفل �سنو ًيا
نتيجة م�ضاعفات ال��والدة املبكرة،
فيما يواجه العديد منهم م�شاكل
الإعاقة يف النمو على املدى الطويل.
ويعاين الأط��ف��ال الذين يولدون
قبل الأ���س��ب��وع  37م��ن احلمل من
م�شاكل �صحية ،ب�سبب عدم �إتاحة
ال��وق��ت ال��ك��ايف لتخلّ ُق �أع�ضائهم،
ويحتاجون لرعاية طبية خا�صة،
حتى تتمكن �أع�ضا�ؤهم العمل دون
م�ساعدة خارجية.

«الصحة العالمية» تدق ناقوس الخطر

 140ألف وفاة بالحصبة في 2018

قالت منظمة ال�صحة العاملية �إن
مر�ض احل�صبة �أ���ص��اب م��ا يقرب
م��ن ع�����ش��رة م�لاي�ين �شخ�ص ع��ام
 2018و�أودى بحياة نحو � 140ألفاً،
غالبيتهم �أطفال مع حدوث حاالت
تف�ش مدمرة للمر�ض الفريو�سي يف
�أنحاء العامل.
وتابعت املنظمة ،وهي ت�ستعر�ض
�أرقاماً و�صفها مديرها العام ب�أنها
«�إ���س��اءة» ،قائلة �إن �أغلب الوفيات
الناجمة ع��ن الإ���ص��اب��ة باحل�صبة
ال��ع��ام املا�ضي حدثت ب�ين �أطفال
�أعمارهم �أقل من خم�سة �أعوام ومل
يتلقوا التح�صني الالزم.
وق�����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ملنظمة
ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم
جيربي�سو�س «حقيقة �أن يتوفى �أي
طفل ب�سبب م��ر���ض ميكن جتنبه
بالأم�صال مثل احل�صبة هو �إ�ساءة

وف�شل جماعي يف حماية الأطفال
ً
تعر�ضا للخطر يف العامل».
الأكرث
و�أ�شارت املنظمة �إىل �أن ال�صورة
�أ�سو�أ هذا العام� ،إذ تظهر بيانات
مبدئية حتى نوفمرب �أن ح��االت
الإ�صابة زادت بثالثة �أمثال مقارنة
ب���ذات ال��ف�ترة م��ن ال��ع��ام املا�ضي،

و�أبلغت الواليات املتحدة بالفعل عن
�أعلى عدد حاالت �إ�صابة باحل�صبة
يف  25عا ًما يف  2019بينما فقدت
�أرب���ع دول يف �أوروب����ا ه��ي �ألبانيا
والت�شيك واليونان وبريطانيا �صفة
«خالية من احل�صبة» التي متنحها
املنظمة يف  2018بعد �أن �شهدت

تلك الدول ب�ؤر تف�ش كبرية.
وقالت املنظمة �إن ال��دول التي
���ش��ه��دت �أ����س���و�أ تف�ش للمر�ض يف
 2018ك��ان��ت ل��ي��ب�يري��ا وال��ك��وجن��و
الدميقراطية ومدغ�شقر وال�صومال
و�أوكرانيا� ،إذ �سجلت يف تلك الدول
اخلم�س ما يقرب من ن�صف حاالت
الإ�صابة يف العامل.
ويف بع�ض الدول الغنية انخف�ضت
م��ع��دالت التطعيم �ضد الأم��را���ض
ب�سبب رف�����ض ال��وال��دي��ن للمبد�أ
لأ���س��ب��اب دي��ن��ي��ة �أو ف��ك��ري��ة ،ويف
دول �أخ���رى �أ�ضعف ان��ع��دام الثقة
يف ال�سلطات و�شائعات عن �صلة
تطعيمات احل�صبة مبر�ض التوحد
الإقبال على التطعيمات ودفع بع�ض
الآباء لت�أجيل تلقي �أطفالهم لها.

فائدة طبية جديدة للعسل
متكن باحثون بريطانيون من تطوير
تقنية طبية حتمي من البكترييا بعد
�إجراء العمليات اجلراحية ،من خالل
اال�ستعانة بع�سل «مانوكا» ،الذي ينتج
يف نيوزيلندا و�أ�سرتاليا.
وبح�سب م��ا نقل م��وق��ع «�سكاي
ن��ي��وز» ،ف���إن العلماء ي��راه��ن��ون على
و�ضع كميات قليلة ج �دًا من ع�سل
«م���ان���وك���ا» ب�ي�ن ط��ب��ق��ات م���ا ي��ع��رف
بـ«ال�شبكة اجلراحية» ،وه��ي عبارة
عن دعامة رخوة يجري ا�ستخدامها
ب�شكل دائ��م �أو م��ؤق��ت ،كي ت�ساعد
على التئام الن�سيج.
وي��ت��م ال��ل��ج��وء �إىل ه���ذه ال�شبكة
اجلراحية عند �إج��راء عمليات على
م�ستوى ال��ف��ت��ق ،حيث ت�صل بع�ض
�أنواع البكترييا اخلطرية �أحيا ًنا �إىل
هذه ال�شبكة ،وت�شكل ما ي�شبه غ�شا ًء
حيو ًيا رقي ًقا.
ويتم عالج هذه البكترييا مب�ضادات حيوية،
من حيث املبد�أ� ،أما حني تتفاقم وت�صبح مقاومة
للدواء ،ي�صبح الأطباء يف و�ضع معقد.
ومبا �أن هذا الع�سل يجري ا�ستخال�صه من
النحل الذي ميت�ص رحيق �شجر «املانوكا» ،ف�إنه

يحتوي على م��ادة « »methylglyoxalالتي
تتمتع بخ�صائ�ص حماربة البكترييا.
وج��رى تطوير هذه التقنية الطبية من قبل
باحثني يف جامعتي نيوكا�سل و�أولي�سرت ،من
خالل و�ضع  8طبقات «نانوية» مع الع�سل يف
ال�شبكة ،بحيث ت�ساعد على التئام اجل��روح
وتق�ضي على البكترييا امل�سببة لاللتهابات.

جدير بالذكر �أن ا�ستخدام الع�سل يف مداواة
اجلروح لي�س �أم ًرا جديدًا� ،إذ ظهر هذا الأمر
ع��ل��ى م���دى �آالف ال�����س��ن�ين ،يف احل�����ض��ارات
القدمية ،وذلك ب�سبب احتواء الع�سل على مادة
«بريوك�سيد الهيدروجني» ،وهو مركب كيميائي
مهم يف العالج.
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الطلبة الوافدون بال أصدقاء سعوديين
د .المحمود :نفتقر لثقافة االندماج ولم نجد حماسًا لدى
السعوديين لتكوين صداقة مع الوافدين

د .املحمود

د .عبداخلالق عطية

حت �ق �ي��ق :ط� ��ارق احل ��رب ��ي -حم �م��د ب��اك��رم��ان -خ��ال��د
احلكمي -عبدالرحمن الدهم�شي� -سلطان الع�ضيلة-
خالد العمري -خالد جمر�شي
ت�ع��اين ن�سبة ك�ب�يرة م��ن الطلبة ال��واف��دي��ن م��ن ع��دم
ان��دم��اج�ه��م يف امل�ج�ت�م��ع ال���س�ع��ودي وع ��دم متكنهم من
ت �ك��وي��ن � �ص��داق��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة م ��ع زم�لائ �ه��م ال �� �س �ع��ودي�ين،
وب�خ��ا��ص��ة يف ال��و��س��ط الأك ��ادمي ��ي ،وق��د و��ص��ف بع�ضهم
الأم ��ر ب�ـ«ال�ظ��اه��رة» ومت ن�شر �أك�ث�ر م��ن ل�ق��اء م��ع طالب
وافدين يف �صحيفة «ر�سالة اجلامعة» عربوا خالله عن
هذه املعاناة ،مما دفعنا لإجراء حتقيق حول �أ�سباب هذه
الظاهرة ،ودور املجتمع يف ذلك وت�أثريها على اجلانبني،
وا�ست�ضفنا لأجل ذلك جمموعة من الطالب الوافدين
وال �� �س �ع��ودي�ي�ن ،وك ��ذل ��ك م ��ن �أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري ����س
وامل�س�ؤولني للتعليق على املو�ضوع ورجعنا باحل�صيلة
التالية..
اللهجة العامية
داوود من ال�صني ،يق�ضي ثاين �سنواته يف اململكة،
وتربطه �صداقة وحيدة مع �صديق �سعودي تعود لفريق
ال�سلة اجلامعي ،وي��رى �أن العائق الأ�سا�سي لوجود
�أ�صدقاء �سعوديني معه هو اللهجة العامية التي يتحدث
بها ال�سعوديون� ،إ�ضافة لعدم وجود �أي �شخ�ص �سعودي
يف معهد اللغويات.
متوا�ضعون وكرماء
ح�سن �أيوب من تنزانيا ،يرى �أن ال�سعوديني متوا�ضعون
يف طبيعتهم ،وخا�ص ًة يف ُدور العبادة والأماكن العامة،
حيث �إنهم يلقون التحية على غريهم ،ولكنهم غري
ن�شطني وال متفاعلني يف تكوين �صداقة مع الأجانب،
ويتفق ح�سن مع داوود يف نف�س العائق املتمثل يف اللهجة
العامية.
ال �آثار �سلبية
�أحمد احل�سن من جمهورية مايل ،يرى �أن الثقافة
العربية متحفظة وغري منفتحة ،نتيجة عادات وتقاليد
خا�صة باملجتمع� ،أما العالقة بني الأ�ساتذة والطالب
الوافدين وخا�صة �أ�ساتذة الدين؛ فقوية ووطيدة وت�ستمر
�إىل ما بعد التخرج ،وال يرى �آث��اراً �سلبية مرتتبة على
غياب «االندماج».
حالة طبيعية
معاذ احلويطي ،طالب يف كلية علوم احلا�سب ،و�صف
قلة تكوين ع�لاق��ات �صداقة ب�ين ال��ط�لاب الوافدين
وال�سعوديني باحلالة الطبيعية ،نتيجة اختالف الثقافات،
حيث �إن الطلبة الوافدين يف معظمهم قدموا من ثقافات
�أخرى معظمها غري م�سلمة؛ لثقافة حمافظة جديدة،
ل��ذل��ك يحتاجون ف�ترة طويلة للت�أقلم على ال��ع��ادات
الإ�سالمية التي ننعم بها يف املجتمع ال�سعودي.
و�أ���ض��اف :امل�س�ؤولية م�شرتكة وم��ت��ف��اوت��ة ،يتحمل
الوافدون جزءاً منها ،ونتحمل نحن ال�سعوديون جزءاً
منها ،وتتحمل �إدارة اجل��ام��ع��ة اجل���زء الأك��ب�ر ،فهي
مطالبة بتنظيم فعاليات للم�ؤاخاة بني الطالب الوافدين
وال��ط�لاب املحليني ،و�سبب حتميل امل�س�ؤولية الأك�بر
للجامعة هو �أن جمتمعنا ك�سعوديني يعترب منغلقاً نوعاً
ما ،وتفاعلنا مع الوافدين قليل وي�صعب علينا التعارف
مع املجتمعات الأخرى.
التق�صري منهم
�أما عبدالرحمن ال�شمري ،كلية احلقوق ،فقال :رغم
التق�صري احلا�صل يف ترابطنا �سواء من جهتنا كطالب �أو
جهتهم كزائرين �أو جهة اجلامعة كملتقى ،ف�إن الوافدين
يعانون من م�شاكل يف تقدمي �أنف�سهم ،وم�شاركاتهم

د .إبراهيم :على الطالب الوافد تقبل الثقافة الجديدة
وعلى المجتمع المحلي إشعاره بالقبول

د .ال�صبحيني

د .العمري

د .الصبحيين :الطلبة الوافدون بحاجة إلشراكهم في
األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية

داوود وزميله �سليمان من ال�صني

الحويطي :يتحمل الوافد جزءًا
من المسؤولية ونتحمل نحن جزءًا
وتتحمل الجامعة الجزء األكبر

الشمري :الوافدون يعانون من
مشاكل في تقديم أنفسهم ويميلون
لالنغالق وال يتقبلون الحوار

السويد :حاولت تكوين صداقات
مع طالب وافدين ولم أستطع
االستمرار سوى مع صديق واحد

داود :العائق األساسي لوجود أصدقاء
سعوديين هو اللهجة العامية التي
يتحدث بها السعوديون

أيوب :السعوديون متواضعون في
طبيعتهم لكنهم غير نشطين في
تكوين صداقات مع الوافدين

أحمد :الثقافة العربية متحفظة
وغير منفتحة وذلك نتيجة عادات
وتقاليد خاصة بالمجتمع

حمدودة ،ومن ت�صرفاتهم �أالحظ �أنهم مييلون لالنغالق علم االجتماع يرى �أن من �أ�سباب عزلة الطالب الوافد
هو �أنه حينما ي�أتي من بلده يكون بحالة غربة لأنه يكون
وال يتقبلون احلوار �إال بحدود املناهج الدرا�سية.
و�أ���ض��اف :بع�ضهم يدخل معنا يف ح���وارات ن�شطة حمم ً
ال بثقافته وي�صطدم بثقافة املجتمع القادم �إليه مبا
لكنهم يعتربون �أقلية ن��ادرة ،وغالباً تكون نقا�شاتهم ي�شمله من عادات جديدة من م�أكل وملب�س ولغة وغريها،
برتو وحلل هذه الظاهرة يرى �أن على الطالب الوافد تقبل
لغوية متعلقة بتخ�ص�صاتهم ،واحتكاكهم بنا يكون ٍ
وحذر ،و�أرى �أن التق�صري منهم لأنهم مل يهتموا بتعلم الثقافة اجلديدة والتعاي�ش معها وفهمها ،ويف املقابل
عاداتنا ،وال �أرى لنا كمواطنني دوراً يف تقدمي �أنف�سنا على �أفراد املجتمع املحلي �أن يُ�شعروا الطالب الوافد
لهم ،فدورنا ينح�صر يف االبت�سامة لهم و�إ�شعارهم ب�أنهم بنوع من القبول وك�سر حدة الغربة من خالل دعوته
مرحب بهم يف املكان فدور التقدمي دائما يكون للزائر للمنا�سبات االجتماعية و�أن�شطة اجلامعة.
دعم نف�سي و�سلوكي
ال للم�ست�ضيف.
من جانبه دعا الدكتور علي ال�صبحيني ع�ضو هيئة
اختيار �شخ�صي
الوليد ال�سويد من كلية علوم احلا�سب ذكر �أنه حاول تدري�س بق�سم علم النف�س ،الأ�ساتذة والطلبة املواطنني
تكوين �صداقات مع عدة طالب وافدين ومن جن�سيات لتقبل الطالب الوافد ودجمه وم�شاركته يف العرو�ض
ال����ت����ق����دمي����ي����ة
خم��ت��ل��ف��ة ،لكنه
وال�����ب����رام����������ج
مل ي�������س���ت���ط���ع
الإر�������ش������ادي������ة
اال�ستمرار �سوى
وامل���ح���ا����ض���رات
مع �صديق واحد
لتنمية مهاراتهم
«لبناين» يف ال�سنة
وتعزيز توا�صلهم
ال���ت���ح�������ض�ي�ري���ة،
م�����ع الآخ�����ري�����ن
ح�������ي�������ث ك�������ان
م����ت����ف����اع��ل� ً
ب�شكل �إي��ج��اب��ي
ا م��ع
وب���ن���اء ع�لاق��ات
امل��ج��م��وع��ة� ،أم���ا
فعالة ومثمرة.
ب���اق���ي ال���ط�ل�اب
وي��ع��ت��ق��د �أن
ال�����واف�����دي�����ن يف
الأن�����ش��ط��ة التي
اجل��ام��ع��ة ف�يرى
حوار �سابق لوافد مع �صحيفة «ر�سالة اجلامعة»
تقدمها اجلامعة
ع��دم وج���ود رغبة
ك��اف��ي��ة م���ن خ�لال
من طرفهم للتوا�صل
املركز الإر�شادي والنوادي املوجودة يف الكليات.
�أو احلوار وخ�صو�صاً الأطراف «غري العربية».
ودع��ا الدكتور ال�صبحيني لتقدمي مزيد من الدعم
ويرى �أن ال�سبب الأول والأخري يف العزوف هو انعدام
التفاعل من طرف الوافدين وانغالقهم على �أنف�سهم النف�سي واالجتماعي وامل��ايل للطلبة الوافدين ،حيث
�إن��ه��م �أت���وا م��ن ب��ل��دان فقرية يف الغالب وبحاجة ملن
وهذا اختيار �شخ�صي منهم!
يقدم لهم امل�ساعدة واخلدمة و�إ�شراكهم يف الأن�شطة
االجتماعية والثقافية والريا�ضية ،واجلامعة مل تق�صر
اختالف ثقايف
الدكتور حممد �إبراهيم ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم يف هذا اجلانب لكن البد من برامج �إ�ضافية و�إثرائية.

�أحمد احل�سن من جمهورية مايل

دومبي عبداهلل من �ساحل العاج

ومن تنزانيا ح�سن وزميله �أيوب
«زيارات»
وكيل ال�ش�ؤون الأكادميية يف معهد اللغويات العربية
الدكتور حممود املحمود� ،أك��د �أن ل��دى املعهد وحدة
خا�صة للأن�شطة الطالبية تقدم العديد من الأن�شطة
التي يتم من خاللها تعريف الطالب الوافدين باململكة
وثقافتها وما حتتويه من �أماكن وثقافات متنوعة ،ومن
�أبرز الأن�شطة برنامج ي�سمى «زيارات» ،حيث مت تنظيم
العديد من الزيارات للطلبة الوافدين من خالل هذا
الربنامج� ،أب��رزه��ا رحلة �إىل املنطقة ال�شرقية ومكة
وال��ط��ائ��ف وال��ع��دي��د م��ن امل���دن ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل رحلة
ملجل�س ال�شورى واملتحف الوطني يف الريا�ض ،ومتحف
�صقر اجل��زي��رة ل��ل��ط�يران ،و�أو���ض��ح �أن املعهد ح��اول
تقدمي بع�ض الربامج لك�سر الرتابة �أو التحفظ ،ولكن
نحن بطبيعتنا املجتمعية نفتقر لثقافة االندماج وتقبل
الثقافات الأخرى ب�شكل كبري ،لذلك مل جند احلما�س
لدى الطالب ال�سعوديني يف تكوين عالقات �صداقة مع
الوافدين.
«�شريك لغوي»
ولفت د .املحمود لربنامج «ال�شريك اللغوي» الذي
مت تنفيذه يف ف�صول �سابقة ،ويقوم على ربط طالب
املنح بالطالب ال�سعوديني الراغبني يف تعليم �أو تعلم
لغة بحيث يلتقون يف �ساعات معينة وينفذون �أن�شطة
لغوية معينة ،كما مت تنظيم لقاء يجمع عدداً من الطالب
الوافدين وال�سعوديني يف ا�سرتاحة ومت دعوة عدد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ونحن �شعب لطيف مع اجلميع
ومن لديه احلما�س لتكوين العالقات �سيجد الطالب
ال�سعودي يرحب به.
وهناك العديد من الطالب الوافدين اندجموا مع
طالب �سعوديني ،ومن �أبرزهم طالب ياباين كان مثاالً
يحتذى به يف تكوين العالقات ولديه يف ح�ساباته على
مواقع التوا�صل االجتماعي �آالف املتابعني ال�سعوديني.
«وحدة التبادل»
م��ن جهته ي��رى د .عبداخلالق عطية ع�ضو هيئة
التدري�س يف معهد اللغويات �أن �أب��رز الأ�سباب تعود
للطالب الوافد نف�سه ،حيث ي�سكن قرب املعهد فيح�ضر
ويعود م�شياً على الأقدام ،وال يحتك بغريه وال ينغم�س يف
املجتمع ال�سعودي .و�أ�ضاف :نحن وجمموعة من الأ�ساتذة
نحاول التغلب على ه��ذه العقبات بتنظيم منا�سبات
للطالب الوافدين كل عام وحماورتهم ومناق�شتهم باللغة
العربية الف�صحى ،وهناك حماوالت �سابقة من املعهد
لإن�شاء وحدة ت�سمى «وحدة التبادل اللغوي» عبارة عن
ن�شاط يدمج الطلبة الوافدين بال�سعوديني ،تهدف �إىل
دمج طالب كلية اللغات والرتجمة مع الطالب الأجانب
باملعهد ،ولكن العقبات الإداري��ة وقفت �أمامنا ،و�أدعو
لتكثيف الفعاليات والأن�شطة التي من �ش�أنها جمع
الثقافات املختلفة ودمج الطالب الوافدين يف املجتمع
ال�سعودي.
�أبرز احللول
هذا التحقيق �أظهر تباينًايف وجهات النظر ،و�سواء
اتفقنا مع بع�ضها �أو اختلفنا ،ف�إننا ندعو اجلميع لتقوية
عالقات ال�صداقة وتقبل كل طرف للآخر ،وقد يكون
من املنا�سب دعوة الطلبة ال�سعوديني ملخاطبة الطلبة
الوافذين باللغة العربية الف�صحى قدر الإمكان ،ونرى �أن
على �إدارة اجلامعة اتخاذ بع�ض اخلطوات يف هذا الإطار
منها دمج ال�سكن اجلامعي بني الوافدين وال�سعوديني،
مما يجعل العالقة �أك�ثر قر ًبا وتخفي ًفا لعناء الغربة
التي يعانيها الوافد ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستغالل الإجازات
وعطالت نهاية الأ�سبوع لتنظيم رحالت م�شرتكة و�إقامة
فعاليات تزيد من التفاعل وجتمع بني الطالب الوافدين
وال�سعوديني.
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نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

«رسالة الجامعة» ..وثائق للتاريخ

ً
احتفاال بالذكرى اخلام�سة للبيعة
جناح «ر�سالة اجلامعة» يف معر�ض«م�سرية مظفرة وم�ستقبل م�شرق»
نظمه مركز الملك سلمان لتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها

معرض «مسيرة مظفرة ومستقبل مشرق» بالمكتبة
المركزية

افتتح معايل مدير اجلامعة الدكتور ب��دران العمر،
الثالثاء املا�ضي معر�ض «م�سرية مظفرة وم�ستقبل
م�شرق» احتفاالً بالذكرى اخلام�سة لبيعة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وال��ذي نظمه
مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية
وح�ضارتها ،وذلك يف بهو مكتبة امللك �سلمان املركزية،
بح�ضور عميد �ش�ؤون املكتبات الدكتور من�صور الزامل،
وعميد كلية الآداب وامل�شرف على مركز امللك �سلمان
لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها الدكتور
نايف بن ثنيان �آل �سعود ،وممثلني عن �صحيفة «ر�سالة
اجلامعة» .وقد جتول معايل مدير اجلامعة واحل�ضور
داخل املعر�ض الذي �شارك فيه �أكرث من  10جهات،
واحتوى �صو ًرا مميزة ونادرة خلادم احلرمني ال�شريفني،
وا�ستعر�ض املعر�ض الإجن����ازات ال��ف��ري��دة وامل�شاريع
اجلديدة التي حظي بها الوطن واملواطن يف عهد امللك

�سلمان وويل عهده الأم�ي�ن حفظهما ااهلل ،وا�ستمع
ٍ
�ضاف من مدير �إدارة �صحيفة «ر�سالة
احل�ضور ل�شرح
اجلامعة» �أ .عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج.
ويف �سياق مت�صل نظم مركز امللك �سلمان لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها على هام�ش املعر�ض،
ندوة �أدارها الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود ،وحتدث
فيها الدكتور عبداهلل املطوع عن مواقف تاريخية يف حياة
امللك �سلمان ،حتدثت فيها الدكتورة هدى بن �سعيدان
عن دور القوة الناعمة يف تعزيز ال�سمعة الدولية «الثقافة
والإن�سان �أولوية �سلمان» ،بينما تناول الدكتور حممد
التويجري يف حديثه الأبعاد الإ�سرتتايجية للمواقف
الدبلوما�سية للمملكة العربية ال�سعودية يف عهد خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�أخرياً
حتدثت الدكتورة فاطمة القحطاين عن ركائز القوة يف
�سيا�سة امللك �سلمان بن عبدالعزيز.

حلقة نقاش
حول نظام
الجامعات
الجديد

نظم ق�سم الإدارة الرتبوية
بكلية الرتبية ممث ً
ال يف املجل�س
اال�ست�شاري الطالبي بالق�سم يوم
الثالثاء حلقة نقا�ش بعنوان «حوار
حول نظام اجلامعات اجلديد»،
وكان �ضيفها الأكادميي والكاتب
ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل�����ازم .وقد
وجه رئي�س ق�سم الإدارة الرتبوية
ّ
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري
ال��ط�لاب��ي بالق�سم د� .إب��راه��ي��م
ال���داود ال��دع��وة جلميع املهتمني
مب��و���ض��وع احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة
للح�ضور وامل�����ش��ارك��ة بالنقا�ش
والإثراء ملا يحققه ذلك من تبادل
املعرفة ح��ول ه��ذا النظام الهام
للجامعات وما يحمله من تطلعات
القيادة الكرمية ووزارة التعليم
واجلامعات ومن�سوبيها .و�أكد د.
ال���داود �أن تنظيم ه��ذه احللقة
النقا�شية ي�أتي امتدادًا حللقات
ال��ن��ق��ا���ش وال���ن���دوات وال��ل��ق��اءات
العلمية ال��ت��ي ينظمها الق�سم
على مدار العام الدرا�سي ،وذلك
حر�صاً من الق�سم على التنوع يف
ط��رح املو�ضوعات التخ�ص�صية
والإثرائية ملجاله العلمي.

توجيهات بمراجعة إجراءات نقل الطالبات

عقدت اللجنة الدائمة للنقل واحلركة املرورية
وامل��واق��ف اج��ت��م��اع��اً ب��ت��اري��خ 1441/4/6هـ
برئا�سة وكيل اجلامعة للم�شاريع وبح�ضور
�أع�ضاء اللجنة ومدير �إدارة النقل ،مت خالله
ا�ستعرا�ض جدول الأعمال املعد لهذا االجتماع
وال��ذي ي�أتي يف مقدمته توجيه معايل مدير
اجلامعة مبراجعة �إجراءات نقل الطالبات من
و�إىل اجلامعة وفق �أعلى ا�شرتاطات ال�سالمة
والأم��ان ،حيث جرى مناق�شة م�سارات حركة
دخول وخروج احلافالت يف املدينة اجلامعية

للطالبات بالدرعية ومواعيد حتركها ومدى
التزام �سائقي احلافالت ب�إر�شادات ال�سالمة
املرورية.
ومت طرح عدد من التو�صيات التي ت�ساهم بعد
م�شيئة اهلل يف تعزيز ثقافة الوعي ومتطلبات
ال�سالمة امل��روري��ة ،م��ث��ل :ت��وزي��ع ب��رو���ش��ورات
جلميع ال�سائقني مبختلف لغاتهم يو�ضح فيها
�إر���ش��ادات ال�سالمة ،ومنها الت�أكد من �صعود
ومغادرة الطالبات متاماً قبل حترك احلافالت،
عمل فيديو تعريفي ودورات تثقيفية فيما يتعلق

ب�أنظمة و�إر�شادات ال�سالمة املرورية للطالبات
عند بداية كل ف�صل درا���س��ي ،تهيئة ممرات
م�شاة من منطقة �صاالت الدخول �إىل مواقف
احلافالت تت�ضمن �إ�شارات التنبيه واللوحات
الإر�شادية الدالة ،عمل م�سارات م�شاة داخل
منطقة احلافالت وطالئها ل�ضمان عدم تداخل
عبور الطالبات مع حركة احلافالت ،وتفعيل
املخالفات امل��روري��ة داخ��ل املدينة اجلامعية
للطالبات للحد من تهور ال�سائقني واملراجعني.

متر علينا ه��ذه الأي���ام ال��ذك��رى اخلام�سة للبيعة خلادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وهي ذكرى
نحتفل بها بالوطن وبجامعتنا ب�شكل خا�ص .ففي كل ركن من
�أركان النجاح لهذه اجلامعة جند ب�صمة للملك �سلمان منذ
ريا للريا�ض .وعندما �أرادت اجلامعة جت�سيد تلك
�أن كان �أم ً
العالقة واحل�ضور اختارت ا�سمه – يحفظه اهلل -على املكتبة
املركزية كرمز للعلم ودعم العلماء وعلى مركز امللك �سلمان
لتاريخ اجلزيرة العربية للتعبري عن حبه للتاريخ والعناية به.
و«ر�سالة اجلامعة» هذه ال�صحيفة اجلامعية الأوىل يف
اخلليج واكبت معظم تلك املحطات من تاريخ اجلامعة .ولذا
�سعدنا بخطوة عميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان �آل
�سعود والرئي�س املكلف مبركز امللك �سلمان لتاريخ اجلزيرة
العربية �أن نحتفل بذكرى البيعة عرب معر�ض ب�صري ومنتدى
علمي م�شرتك ومن داخل بهو مكتبة امللك �سلمان املركزية،
خطوة نرجو �أن تقود �إىل تعزيز هذا التعاون امل�شرتك ،و�أن
تولد من خالله �أفكار لتوثيق التاريخ عرب م�شاريع تتنا�سب مع
عاملنا الرقمي احلديث ومع �شركاء من بقية �أق�سام اجلامعة.
altayash@ksu.edu.sa

دار النشر تشارك بمعرض الكويت للكتاب

�شاركت دار جامعة امللك �سعود للن�شر مبعر�ض الكويت الدويل للكتاب يف
دورته الرابعة والأربعني للعام 2019م ،والذي افتتحه معايل وزير الإعالم
الكويتي حممد نا�صر اجل�بري يف  20نوفمرب 2019م ب�أر�ض املعار�ض
الدولية مبنطقة م�شرف.
وذكر الدكتور مفلح ال�شغيرثي املدير التنفيذي للدار �أن م�شاركة الدار يف
هذا املعر�ض الدويل الذي يعترب من �أهم معار�ض الكتب الدولية يف املنطقة
العربية والإقليمية والدولية ت�أتي حتقيقاً لدورها يف تعزيز مركز اجلامعة
الثقايف وتفعيل حركة الن�شر والت�شجيع على �صناعة ون�شر وت�سويق الكتب
الأكادميية ،بالإ�ضافة �إىل تبادل اخلربات مع دور الن�شر الرائدة امل�شاركة
فيه واالطالع على جتاربها يف هذا ال�ش�أن.
كما �أو�ضح �أن الدار ت�شارك يف هذه الدورة ب�أكرث من « »250عنواناً من
الكتب واملجالت املختلفة ،كما تقدم بال�شكر ملعايل مدير اجلامعة الدكتور
بدران العمر ،ووكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور يو�سف ع�سريي،
لدعمهما للدار وحثها على امل�شاركة يف هذه الفعاليات تعميقاً لأداء ر�سالة
اجلامعة جتاه املجتمع يف �إتاحة الإ�صدارات العلمية الر�صينة يف خمتلف
جماالت العلم واملعرفة ،كما تقدم بال�شكر ملمثلي الدار يف هذا املعر�ض
الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سعيد والأ�ستاذ تركي الفرهود ملا بذلوه من جهود يف
�إدارة وتنظيم جناح الدار.

محاضرة حول إدارة الوقت بـ«إدارة
األعمال» المزاحمية

نظمت كلية �إدارة الأعمال بفرع اجلامعة يف املزاحمية حما�ضرة بعنوان
«�إدارة الوقت و�أثرها يف التح�صيل العلمي» قدمها الدكتور جميل �أحمد
خ�ضر ،وتناول فيها الن�صو�ص القر�آنية يف بيان �أهمية الوقت ،كما حتدث
ً
خ�صائ الوقت ،وقدم تعريفاً ب�أهمية الوقت ،واخلطوات الناجحة يف
عد
�إدارته ،وذكر الأمور امل�ساعدة على تنظيمه والإ�سرتاتيجيات الفعالة لذلك،
والطرق ال�صحيحة لو�ضع قائمة مهام �سليمة ،والعوامل امل�ؤثرة يف عدم
ا�ستغالل الوقت ،وخطورة الت�سويف وكيفية التغلب عليه.

