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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

وفد من «المظالم» يزور الجامعة  20عضوًا من «الهندسة» ضمن قائمة األكثر استشهادًا
على مستوى العالم

ا�ستقبل معايل رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران العمر ،الأح��د املا�ضي،
وفداً من ديوان املظامل ،وت�ضمنت الزيارة مناق�شة العديد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ،منها تعزيز العالقات الت�شاركية يف جمال درا�سات
الأمن الفكري والتطرف ،و�أبرز جماالت التعاون املتاحة يف تطوير اجلانب
البحثي واملعريف بني الطرفني.

براءة اختراع
لـ «مثبت قالب الحشوات»

كتبت :ندى القحطاين
يف �إجناز جديد مل�ست�شفى طب الأ�سنان
اجلامعي يف املدينة الطبية بجامعة امللك
�سعود� ،سجل الدكتور عبداهلل �سعيد �آل
عائ�ض ،ا�ست�شاري �إ�صالح وجتديد الأ�سنان
يف املدينة الطبية اجلامعية و�أ�ستاذ م�شارك
يف كلية طب الأ�سنان بجامعة امللك �سعود،
براءة اخرتاع لدى مكتب براءات االخرتاع
الأمريكي بعنوان «مثبت قالب احل�شوات
اجلانبية للأ�سنان».
و�أو�ضح الدكتور �آل عائ�ض �أن االخرتاع
ع��ب��ارة ع��ن �أداة ت�ستخدم لتثبيت قالب
الأ�سنان عند عمل احل�شوات اجلانبية للأ�سنان ،ويتميز املثبت بقابليته
للتمدد مما ي�ساعد على �إحكام تثبيت القالب مع ال�سن املح�ضر املراد
�إ�صالحه بح�شوة الأ�سنان اجلانبية ،م�شرياً �إىل �أن االخ�تراع عبارة عن
جتويف داخلي يحوي لفائف املعدن القابل لل�شد والتمدد لتقلي�ص حجم
املثبت مما يحكم �إغالق القالب مع ال�سن ويقل�ص الزمن الالزم يف اختيار
املثبت املنا�سب ،م�ؤكداً �أن مثبت قالب احل�شوات اجلانبية للأ�سنان يعترب
جزءاً مهماً من عملية ترميم الأ�سنان واحل�صول على النتيجة املثالية.

ت�شرفت كلية الهند�سة يف جامعة امللك �سعود
بظهور �أ�سماء « »٢٠من من�سوبيها يف «قاعدة
بيانات امل�ؤلفني الأك�ثر ا�ست�شهاداً يف خمتلف
العلوم» من �ضمن قائمة ت�ضم « »١٢٨م�ؤلفاً من
من�سوبي جامعة امللك �سعود.
وق��د توزعت �أ�سماء من�سوبي كلية الهند�سة
على خمتلف الأق�سام واملراكز البحثية يف الكلية
وهم  -بدون ترتيب – كالتايل:
 �أ.د .يو�سف ال�سلوم )هند�سة مدنية(. �أ.د .حممد �إقبال خان )هند�سة مدنية(. �أ.د .طارق امل�سلم )هند�سة مدنية(. �أ.د� .صالح ال�سيد )هند�سة مدنية(. �أ.د .حممد ال�شناق )هند�سة مدنية(. �أ.د� .سعيد الزهراين )هند�سة كيميائية(. �أ.د .حممد عا�صف )هند�سة كيميائية(. �أ.د .وليد حمداوي )هند�سة كيميائية(.� -أ.د� .سعد الغوينم )هند�سة كهربائية(.

الجامعة تشارك في «الحفاظ على كوكب األرض»
«هنا السعودية» يستضيف رحالة

علوم الرياضة تشارك في فعالية «السعودية تمشي»
مبنا�سبة ال��ي��وم العاملي للم�شي
����ش���ارك���ت ك��ل��ي��ة ع���ل���وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين وبح�ضور عميد
الكلية الدكتور �سليمان بن عمر
اجللعود وجمع م��ن ط�لاب الكلية
و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف فعالية
امل�����ش��ي اجل��م��اع��ي حت���ت ع��ن��وان
«ال�سعودية مت�شي».
وبهذه املنا�سبة �أك��د عميد كلية
علوم الريا�ضة �أن فعالية «ال�سعودية
مت�شي» ت�أتي �ضمن فعاليات اليوم
العاملي للم�شي وتهدف �إىل ن�شر
ثقافة امل�شي يف �أو�ساط املجتمع.

 د .حممد الر�شيدي )هند�سة كهربائية(. �أ.د .نذر مالك )هند�سة كهربائية(. �أ.د .ع��ب��دال��رح��م��ن الأح���م���ري )هند�سة�صناعية(.
 �أ.د� .سعيد دروي�ش )هند�سة �صناعية(. �أ.د� .سامي ال�صانع )هند�سة ميكانيكية(. �أ.د� .أحمد خ�ضري )هند�سة ميكانيكية(. �أ.د .حممد علي )هند�سة ميكانيكية(. �أ.د� .سيد ال�شريف )هند�سة ميكانيكية(. �أ.د .علي التملي )مركز تقنيات الطاقةامل�ستدامة(.
 د .ح�سني ال�صناديدي )كر�سي ب��ن الدنللأبحاث والدرا�سات يف �إعادة ت�أهيل املن�ش�آت(.
 د� .أح��م��د ال�سيد )م��رك��ز التميز لأبحاثواختبارات اخلر�سانة(.
ون�شرت الأ�سماء يف قاعدة البيانات امللحقة
بالدرا�سة التحليلية يف ورق��ة يف جملة «PLOS

 »Biologyيف �إ�صدارها العا�شر �ضمن جملدها
الثامن ع�شر املن�شور يف �شهر �أكتوبر من عام ٢٠٢٠م.
واقت�صر م�ؤلفو هذه الدرا�سة على ت�ضمني
الأ�سماء يف قاعدة البيانات التي متثل �أعلى
اثنني يف املائة « »٪٢من امل�ؤلفني املدرجني يف
قاعدة بيانات� سكوب�س  Scopusمعتمدين
على « »6م�ؤ�شرات قيا�سية معتمدة يف قيا�س
اال�ست�شهاد والت�أثري يف البحوث العلمية.
و�شملت قاعدة البيانات � 160ألف م�ؤلف
من  149دولة يف  22تخ�ص�ص علمي و176
تخ�ص�ص ف��رع��ي ،وخ��ل�����ص��ت ال��درا���س��ة �إىل
نوعني من قواعد البيانات :ا لأوىل قاعدة
ب��ي��ان��ات ا لأك�ث�ر ا���س��ت�����ش��ه��اد اً خ�ل�ال امل�����س�يرة
العلمية منذ ب��داي��ة الن�شر للم�ؤلف وحتى
�أواخر العام املا�ضي؛ والثانية قاعدة بيانات
ا لأكرث ا�ست�شهاد اً خالل العام املا�ضي ٢٠١٩
فقط .

09
وثيقة لحماية الطالب
و����ض���ع���ت وث���ي���ق���ة ح���ق���وق
والتزامات الطالب اجلامعي،
بهدف توعية الطالب بحقوقهم
الأك���ادمي���ي���ة واخل��دم��ي��ة التي
ت��ق��دم��ه��ا ل��ه��م اجل��ام��ع��ة وف��ق�اً
لإمكاناتها وكيفية احل�صول على
هذه احلقوق واجلهة املخت�صة
بذلك ،كما تهدف �إىل توعيتهم
بالتزاماتهم جتاه اجلامعة وذلك
حر�صاً من اجلامعة على جودة
العمل الأكادميي.
التفا�صيل �صـ8

03

وفود تزور القبول والتسجيل

ا�ستقبلت عمادة ���ش��ؤون القبول
والت�سجيل وف��داً من جامعة امللك
خ���ال���د وك��ل��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة بخمي�س
م�شيط وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني ،ومثل الوفد كل من
د.عبداملح�سن القرين عميد عمادة
القبول والت�سجيل بجامعة امللك خالد،
و�أحمد ع�سريي وكيل كلية التقنية
بخمي�س م�شيط ل�ش�ؤون املتدربني،
عبداملجيد احل�سني م��دي��ر �إدارة
القبول والت�سجيل بامل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني ،وك��ان يف
ا�ستقبالهم د� .سعد بن عمران عميد
عــمادة �شــ�ؤون القبـول والت�سجيـل،

د .مراد مباركي وكيل العمادة ل�ش�ؤون
ال��ق��ب��ول .وت��ه��دف ال��زي��ارة للتعرف
واال�ستفادة من جتربة اجلامعة يف
القبول الإلكرتوين املوحد للطالب
والطالبات يف اجلامعات احلكومية
مبنطقة الريا�ض والكلية التقنية
بالريا�ض ،وكيفية اال�ستفادة املثلى
م��ن املقاعد املتاحة و�ضمان عدم
الهدر فيها من خالل تفادي تكرار
القبول� ،إ�ضافة لت�سهيل الإج��راءات
وتوحيدها م��ن �أج��ل توفري الوقت
واجل��ه��د على ال��ط�لاب م��ن م�شقة
احل�ضور ملقر اجلامعات �أو الكليات
التقنية وتاليف تكرار �إدخال البيانات.
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فوزي الجاسر
مديرًا تنفيذيًا
للشؤون الصحية
كتب :م�ساعد الغنيم
�أ�صدر معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب���دران ب��ن عبدالرحمن العمر ق���راراً
بتكليف ال�بروف��ي�����س��ور ف���وزي ب��ن فهد
اجلا�سر مديراً تنفيذ ًّيا لل�ش�ؤون ال�صحية باملدينة الطبية اجلامعية.
يذكر �أن الربوفي�سور اجلا�سر من الكوادر الوطنية املتميزة يف
جمال جراحة العظام فهو ا�ست�شاري جراحة العظام يف املدينة الطبية
و�أ�ستاذ يف كلية الطب ،و�شغل العديد من املنا�صب منها امل�شرف
على كر�سي �أبحاث جراحة العظام ورئي�س ق�سم جراحة العظام يف
كلية الطب وم�ست�شفى امللك خالد اجلامعي ونائب املدير الطبي
بامل�ست�شفى اجلامعي بجامعة امللك �سعود ،ورئي�س جلنة ال�صحة
وال�سلوك الريا�ضي وع�ضو اللجنة الت�أديبية للمن�شطات �سابقا.
حا�صل على البورد الكندي يف جراحة العظام والزمالة الكندية يف
جراحة الإ�صابات الريا�ضية واملاج�ستري يف الأبحاث اجلراحية من
جامعة ميكجيل الكندية ،والزمالة الكندية يف جراحة �أورام العظام
من جامعة مونرتيال ،وله العديد من امل�شاركات البحثية والعلمية
على امل�ستويني املحلي وال��دويل� ،إ�ضافة �إىل ع�ضوية العديد من
اللجان الطبية والعلمية داخل اجلامعة وخارجها.

 ..وموسى قحل
مديرًا عامًا للسالمة
واألمن

ك��م��ا ����ص���در ق�����رار م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجلامعة الدكتور بدران العمر ،بتكليف
الأ�ستاذ مو�سى بن عبداهلل قحل مديراً
عاماً ل�ل�إدارة العامة لل�سالمة والأم��ن
اجلامعي.

قدمها رئي�س ق�سم
وقاية النبات

دورة في استخدام
جهاز التحليل
الكروماتوجرافي


ُع��ق��دت بنجاح دورة ا�ستخدام
ج��ه��از التحليل ال��ك��روم��ات��وج��رايف
ع���ايل ال���دق���ة « »HPLCوال��ت��ي
�أقيمت باملجان مل��دة �أرب��ع��ة �أي��ام،
وذل���ك يف معامل كر�سي �أب��ح��اث
النخيل والتمور بق�سم وقاية النبات
يف كلية علوم الأغذية والزراعة.
ق��دم ال����دورة الأ���س��ت��اذ الدكتور
حممد بن علي ال�صالح ،رئي�س ق�سم
وقاية النبات يف الكلية
وا����س���ت���ف���اد م���ن ال�������دورة �ست
م��ت��درب��ات م��ن خ��ري��ج��ات جامعة
الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الربيع لألغذية
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب����دران ب��ن عبدالرحمن
العمر ،وق��ع �سعادة وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
ال��دك��ت��ور حممد ب��ن �صالح النمي
مذكرة تفاهم بني اجلامعة و�شركة
الربيع ال�سعودية للأغذية ،ميثلها
الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،وذلك
�صباح يوم اخلمي�س 1442 /4 /4هـ
بقاعة الت�شريفات.
وتهدف هذه املذكرة �إىل تعزيز
ال��ت��ع��اون يف ع���دد م��ن امل��ج��االت،
وال��ت��ي ت�شمل ال��ت��دري��ب امل��ي��داين
لطالب اجلامعة وتبادل اخل�برات
بني الطرفني ،وكذلك �إقامة دورات
تدريبية بينهما.

دور الفلسفة في تحقيق
الشخصية المعرفية للموهوبين
كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني
وامل��وه��وب�ين ي���وم الأح����د  29ربيع
الأول 1442هـ دورة ع���ن بُ��ع��د
ب���ع���ن���وان «ال��ف��ل�����س��ف��ة يف حتقيق
ال�شخ�صية املعرفية» قدمها الدكتور
عبداهلل املطريي ،حيث بد�أ الدورة
باحلديث عن التطورات احلديثة
وت ��أث�يره��ا ع��ل��ى احل�����ض��ارة وكيف
�أث��رت على املجتمع ب�سبب التقدم
التكنولوجي ،ثم حتدث عن �ضرورة
تعليم املوهوبني الطرح الفل�سفي
ملعرفة ط��رح �أف��ك��اره��م ،بعد ذلك

ت��ن��اول باحلديث دور الفل�سفة يف
ع��ل��م النف�س واالج��ت��م��اع وغ�يره��ا
م��ن ال��ع��ل��وم الأخ�����رى .ك��م��ا حت��دث
ع���ن ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي حيث
�أو�ضح �أنه لي�س بال�ضرورة �أن يكون
ت��ط��وراً �إي��ج��اب��ي�اً ق��د ي��ك��ون طريقة
للعزل االجتماعي ،ثم حت��دث عن
ت�أثري غياب االحرتافية الإعالمية
يف امل���واد املقدمة �إع�لام��ي�اً ،ودور
الطابع الو�صفي يف العلوم الطبيعية
وا�ستخدام التجربة كمعيار وحيد
علمي يف العلوم الطبيعية.
بعد ذلك تكلم عن �ضرورة التعلم

الذاتي حتى ي�ستطيع الفرد التعامل
م��ع الآخ��ري��ن وم�شاركة التجارب
وامل���ع���ارف وجت��ن��ب ال��ع��زل��ة ،وختم
ال��دورة باحلديث عن دور الفل�سفة
يف ال���ك���وارث واجل���وائ���ح يف تعليم
الإن�����س��ان وم��دى خربتها م��ن حيث
التفكري وط���رح الأ�سئلة وال��ت��أم��ل
بالأحداث من منظورنا ك�أ�شخا�ص،
و�أي�����ض�اً دور الأ���س��ات��ذة اجلامعيني
يف ن��ق��د �أن��ظ��م��ت��ه��ا م��ث��ل ام��ت��داد
التخ�ص�ص وفكرة اختيار �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،ويف ختام الدورة قام
بالرد على ا�ستف�سارات احل�ضور.

تفعيل اليوم
العالمي للسكري
بمطعم سكن
الطالبات

مب�شاركة  351من من�سوبي اجلامعة

اختتام فعاليات ورشة إجراءات إتالف الوثائق
اختتم مركز الوثائق باجلامعة
فعاليات ور�شة العمل االفرتا�ضية
التي نظمها املركز بعنوان «�إجراءات
�إت��ل�اف ال��وث��ائ��ق» ،وذل���ك برعاية
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور على ب��ن حممد
م�سملي ،وقدمها الأ�ستاذ خالد بن
حممد اجلبايل من املركز الوطني

للوثائق وامل��ح��ف��وظ��ات ،على مدى
يومني ،و�شارك فيها  351م�شاركاً
من من�سوبي اجلامعة.
ت�ضمن اليوم الأول م�شاركة «»100
م�شارك مثلوا القيادات الأكادميية
والإداري��ة باجلامعة وهم :م�ساعدو
وك�لاء اجلامعة ،وع��م��داء الكليات
وال��ع��م��ادات امل�ساندة ،ووك�لا�ؤه��م،

ومدراء الإدارات ،و�شارك يف اليوم
الثاين « »251م�شاركاً وهم :موظفو
الأر���ش��ي��ف وم��وظ��ف��و االت�����ص��االت
الإدارية بوحدات اجلامعة.
وح���ر����ص���ت وك����ال����ة اجل��ام��ع��ة
للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى دع��وة
اجل��ه��ات امل�ستهدفة م��ن ال��رج��ال
والن�ساء للم�شاركة يف الور�شة.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ور���ش��ة عمل
«�إج���راءات �إت�لاف الوثائق» تهدف
�إىل ن�����ش��ر ال��وع��ي ال��وث��ائ��ق��ي بني
م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة ،وال��ت��ع��ري��ف
باللوائح والأنظمة اخلا�صة ب�إتالف
الوثائق ،وتفعيل دور مركز الوثائق
باجلامعة يف تطبيق لوائح و�أنظمة
املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.

 ..وتكريم ممثل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ا�ستقبل وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور علي
بن حممد م�سملي مبكتبه الأ�ستاذ
خالد بن حممد اجلبايل من املركز
ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وامل��ح��ف��وظ��ات؛
حيث مت �شكر �سعادته و�إه��دائ��ه
درع����اً ت��ك��رمي��ي�اً ت��ق��دي��راً جل��ه��وده
يف تقدمي ور���ش��ة عمل «�إج����راءات
�إتالف الوثائق» التي نظمتها وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير ممثلة

يف مركز الوثائق باجلامعة يومي
االث��ن�ين وال��ث�لاث��اء  24-23ربيع
الأول 1442هـ ،و�شارك فيها 351
م�شاركاً من من�سوبي اجلامعة.
ح�����ض��ر ال��ت��ك��رمي ع��م��ي��د ع��م��ادة
التطوير واجل���ودة الدكتور مبارك
بن هادي القحطاين ،ومدير �إدارة
مركز ال��وث��ائ��ق باجلامعة الأ�ستاذ
خالد املطريي.

كتبت :حنان الغامدي
ن���ظ���م���ت �إدارة ال��ت��غ��ذي��ة
فعالية توعوية يف مطعم �سكن
الطالبات بالتزامن مع «اليوم
ال��ع��امل��ي لل�سكري» وذل���ك ي��وم
الأحد  29ربيع الأول 1442هـ،
بهدف تعزيز الوقاية الغذائية
ع���ن ط���ري���ق ع��م��ل ب��و���س�ترات
�إلكرتونية وفيديو توعوي عن
املر�ض وطرق الوقاية الغذائية
منه.
ورك���زت الفعالية على طرق
ت ��أخ�ير ظ��ه��ور م��ر���ض ال�سكري
وال��وق��اي��ة منه م��ن خ�لال اتباع
نظام غذائي �صحي وممار�سة
الن�شاط البدين ,كذلك تعزيز
دور الأ�سرة يف التثقيف ال�صحي
يف عالج داء ال�سكري والوقاية
م��ن م�ضاعفاته وزي���ادة الوعي
ح���ول ال��ع�لام��ات ال��ت��ح��ذي��ري��ة
للإ�صابة به.

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�سكري

ندوة حول دور التغذية الصحية والنشاط البدني في تحسين جودة الحياة
برعاية عميد كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط ال��ب��دين د� .سليمان بن
ع��م��ر اجل��ل��ع��ود ومب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم
ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��ك��ري ،نظمت وح��دة
العالقات املجتمعية بوكالة الكلية
للتطوير واجلودة ندوة بعنوان «دور
التغذية ال�صحية والن�شاط البدين
يف حت�سني ج���ودة احل��ي��اة ملر�ضى
ال�سكري» وذلك يوم الأحد  1ربيع
الآخر 1442هـ املوافق  15نوفمرب
2020م ،عرب من�صة زووم.

يف البداية رح��ب �أ .معد يعرب
دفرتدار باحل�ضور و�ضيوف اللقاء،
ثم قدم ملو�ضوع الندوة والذي يربز
جانباً مهماً مرتبطاً بحياة مر�ضى
ال�سكري.
كان ال�ضيف الأول للقاء �أ�ستاذ
ف�سيولوجيا اجلهد البدين امل�شارك
بكلية ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة والن�شاط
البدين د .خالد بن �سعد اجللود،
وقد حتدث عن �أهمية التعرف على
العوامل امل�سببة ملر�ض ال�سكري،

ومت ع��ر���ض �أب����رز الإح�����ص��ائ��ي��ات
ال��ع��امل��ي��ة املتعلقة ب ��أك�ثر ال��ف��ئ��ات
املعر�ضني للإ�صابة بهذا املر�ض
على م�ستوى العامل ،و�أ�شار �إىل �أن
اململكة لديها معدل �إ�صابة مرتفع
ويجب علينا تكثيف اجلهود ملواجهة
هذا املر�ض الذي يعد �أحد �أخطر
�أم��را���ض ه��ذا الع�صر ،بعد ذلك
حتدث عن و�صفة الن�شاط البدين
ملر�ضى ال�سكري وبني معدل و�أنواع
و�شدة الأن�شطة البدنية املنا�سبة

ملر�ضى ال�سكري ،و�أهم التو�صيات
العلمية يف هذا اخل�صو�ص.
ثم حتدثت ال�ضيفة الثانية للقاء
�أخ�����ص��ائ��ي �أول تغذية �إكلينيكية
بكلية العلوم الطبية التطبيقية �أ.
منرية بنت عبدالرحمن املهنا عن
�أهمية الربامج الغذائية واحلمية
مل��ر���ض��ى ال�����س��ك��ري ،وب��ي��ن��ت �أه��م
العنا�صر الغذائية التي ت�ساهم
يف ت��ق��ل��ي��ل الآث������ار ال��ن��اجت��ة عن
مر�ض ال�سكري ،و�أبرز التو�صيات

الغذائية التي تتنا�سب مع طبيعة
ال��ف��رد ال��ع��ادي والتغذية املثالية
ملر�ضى ال�سكري.
وق��د �أك���د �ضيوف اللقاء خالل
هذه الندوة على �أهمية دور اجلامعة
مم��ث��ل��ة يف ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ة
والن�شاط البدين يف �إبراز فعاليات
الأي��ام العاملية ومنها اليوم العاملي
لل�سكري ،و�أهمية ممار�سة الن�شاط
ال���ب���دين يف حت�����س�ين ج����ودة ح��ي��اة
مر�ضى ال�سكري.
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أخبار

الجامعة تشارك في «الحفاظ على كوكب األرض»

�شاركت اجلامعة يف قمة الع�شرين
التي عقدت يف العا�صمة الريا�ض
الأ����س���ب���وع امل��ا���ض��ي ���ض��م��ن حم��ور
“احلفاظ على كوكب الأر�ض” �أحد

املحاور الرئي�سية يف القمة.
و�أكد رئي�س اجلامعة الدكتور بدران
العمر يف تغريدة له على ح�سابه يف
تويرت �أن جهود جامعة امللك �سعود

وم�شاركاتها البحثية �ضمن املحاور
التي تبنتها قمة جمموعة الع�شرين
برئا�سة اململكة ،لتعرب عن اهتمام
ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني

بالتعليم ،والبحث العلمي ،ودورهما
يف ا�ستقرار ال�شعوب ونه�ضة الأوطان
و�سيادتها .كما رف��ع معاليه �أ�سمى
�آيات ال�شكر با�سم جامعة امللك �سعود

«اآلداب» تكرم المشاركين في المؤتمر
الدولي الثالث للغة العربية

ا�ست�ضافت كلية الآداب حفل
تكرمي اللجان العاملة يف امل�ؤمتر
ال��دويل الثالث للغة العربية الذي
حمل ه��ذه ال�سنة ع��ن��وان «املنجز
العربي اللغوي والأدبي يف الدرا�سات
الأجنبية» والذي نظمه ق�سم اللغة
العربية و�آدابها بالتعاون مع جائزة
امللك في�صل ،بح�ضور عميد كلية
الآداب د .نايف بن ثنيان �آل �سعود،
والأم�ين العام جلائزة امللك في�صل
د .عبدالعزيز بن حممد ال�سبيل،
ونائبه د� .إبراهيم بن عبدالرحمن
الهدلق ،ورئي�س ق�سم اللغة العربية
د .معجب العدواين ،وممثلي كلية

«فرحة وطن»
بقسم التاريخ

الآداب وق�سم اللغة العربية من
�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني.
انطلق احلفل بكلمة افتتاحية
�ألقاها رئي�س ق�سم اللغة العربية
د .ال��ع��دواين ،مبتدئاً ب�شكر كافة
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل ممثلي
كلية الآداب وال��ق�����س��م يف �إجن���اح
ه��ذا امل ��ؤمت��ر ال���ذي م��ن ���ش��أن��ه �أن
ي�سهم يف تعزيز �أهمية و�أث��ر اللغة
العربية ،م�شرياً �إىل الإ�سهامات
التي قدمتها اللجنة من مقرتحات
بحثية مب�شاركة  12باحثاً من 10
دول عربية .وتابع حديثه ،ب�شكره
للأمني العام للجائزة ونائبه اللذين

ي�سرا �سبل التعاون وال�شراكة مع
اجلائزة ،ولعميد كلية الآداب على
دعمه امل�ستمر ومتابعته للم�ؤمتر،
وللدكتور ح�سن الفيفي وكيل ق�سم
اللغة العربية ولكافة احل�ضور رجاالً
ون�سا ًء لالحتفاء بهذه املنا�سبة.
ثم �ألقى عميد كلية الآداب د.
نايف بن ثنيان �آل �سعود كلمة �شكر
فيها ق�سم اللغة العربية والقائمني
على تنظيم امل�ؤمتر على جهودهم يف
�إثراء احلركة العلمية و�إنتاج البحوث
وم�ساهماتهم يف احلفاظ على اللغة
العربية «لغة القر�آن الكرمي» ،كما
�أثنى على جهود جائزة امللك في�صل
ملكاف�أة الباحثني على �إجنازاتهم يف
حقل اللغة العربية واالدب.
عقب ذل���ك ،ق��دم الأم�ي�ن العام
جلائزة امللك في�صل د .عبدالعزيز
بن حممد ال�سبيل ،ن�سخاً مطبوعة
و�إل���ك�ت�رون���ي���ة مل��خ��رج��ات امل���ؤمت��ر
البحثية والتي �أبدى �إعجابه بها يف
كلمته التي �ألقاها و�شكر فيها ق�سم
اللغة العربية وكلية الآداب وعلى
ر�أ�سها �سمو الأمري نايف بن ثنيان

كتبت :نوال القحطاين
نظم ق�سم التاريخ مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة
لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ،ندوة عن بعد بعنوان
«الذكرى ال�ساد�سة للبيعة ..فرحة وطن» .،بد�أت
الندوة بال�سالم امللكي ال�سعودي ثم بكلمة وطنية
�ألقاها رئي�س ق�سم التاريخ د .فار�س بن متعب
امل�شرايف مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لبيعة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،

اً
�سائل اهلل �أن
التي تر�أ�ستها اململكة،
يدمي خريه وعطاءه على هذا الوطن،
ويبارك يف جهود قيادته و�أبنائه يف
�سبيل ا�ستقراره ومنوه.

د .السلمان يستقبل وفدًا من هيئة المنشآت

�آل �سعود على جهودهم يف تنظيم
و�إجناح امل�ؤمتر.
ويف ختام احلفل كرم عميد كلية
الآداب د .نايف بن ثنيان �آل �سعود
والأم�ين العام جلائزة امللك في�صل
د .عبدالعزيز بن حممد ال�سبيل؛
الأع�ضاء والع�ضوات امل�شاركني يف
تنظيم امل�ؤمتر والذين جتاوز عددهم
 72مكرماً ،كان يف مقدمتهم ر�ؤ�ساء
اللجان وه��م رئي�س ق�سم الإع�لام
بكلية الآداب د .علي العنزي ،د.
ح�سني القحطاين امل�����ش��رف على
ر�سالة اجلامعة ،د .زكية احلارثي
وكيلة ق�سم اللغة العربية ،د .حممد
الهدلق رئي�س اللجنة العملية ،د.
فجال �أمني اللجنة العملية،
يو�سف ّ
د .عبداهلل الرحيمي رئي�س اللجنة
التنظيمية ،د .عبدالرحمن ال�سعيد
رئي�س جلنة الإعالم والتوا�صل ،د.
عبدالعزيز اخلرا�شي رئي�س جلنة
التو�صيات .بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء
اللجان وحمكمي البحوث العلمية
ور�ؤ����س���اء اجل��ل�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف
امل�ؤمتر.

و�أو���ض��ح فيها م�شاهد من �إ�صالحات امللك
�سلمان ،وويل عهده الأم�ين على م��دار �ست
�سنوات من توليه احلكم.
وعر�ض عميد كلية الآداب الدكتور نايف �آل
�سعود ورقة يف اجلانب ال�سيا�سي والإ�صالحي
�أورد فيها �أع��م��ال امللك �سلمان يف مكافحة
الإرهاب والتطرف ومكافحة الف�ساد ،و�إن�شاء
م�ؤ�س�سات حكومية لها حتى �أ�صبحت اململكة
العربية ال�سعودية مثاالً دولياً يحتذى به.

ومن�سوبيها مل��ق��ام خ���ادم احلرمني
ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأمني
يحفظهما اهلل ،ب��ال��ن��ج��اح منقطع
النظري لقمة دول جمموعة الع�شرين
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ا�ستقبل �سعادة وكيل اجلامعة د .عبداهلل ال�سلمان �سعادة نائب
حمافظ هيئة املن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرية لتطوير بيئة ريادة الأعمال
الأ�ستاذ ع�صام الذكري ،و�سعادة مدير عام التخطيط وري��ادة الأعمال
الأ�ستاذ حممد العريفي ،و�سعادة مدير �إدارة ثقافة ري��ادة الأعمال
الأ�ستاذ عبداهلل الغليقه ،و�سعادة مدير االبتكارات التقنية املهند�س
مازن الطخي�س ،و�سعادة مدير �إدارة ال�شراكات املهند�س طارق ال�شرثي
من الهيئة ،بح�ضور كل من امل�شرف العام على معهد ري��ادة الأعمال
بجامعة امللك �سعود د� .إبراهيم احلركان ،ومديرة �إدارة ريادة الأعمال
د .اجلوهرة القويز.
ودار النقا�ش خالل اللقاء عن �سبل تعزيز التعاون بني الطرفني فيما
يخ�ص ن�شر ثقافة العمل احلر والت�شجيع على االبتكار وتطوير امل�شاريع
الأكادميية مل�شاريع ريادية.
وق��دم الأ�ستاذ حممد العريفي عر�ضاً �شرح فيه مبادرة امل�شاريع
النا�شئة اجلامعية والتعاون القائم مع اجلامعة يف �سبيل تطوير وتعزيز
التعاون بني الطرفني.
ثم قدمت الدكتورة اجلوهرة القويز عر�ضاً عما تقدمه جامعة امللك
�سعود يف جمال ريادة الأعمال من حا�ضنات وم�سرعات �أعمال مبعهد
ريادة الأعمال ،والفعاليات والور�ش وال��دورات التدريبية ومقرر ريادة
الأعمال بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة.

من جانبه ا�ستعر�ض الدكتور �أحمد الزيلعي
يف ورقته العلمية اجلانب الثقايف والتاريخي،
ف��ت��ح��دث ع��ن حم��ب��ة امل��ل��ك �سلمان للثقافة
والتاريخ ،ور�صد بع�ض املبادرات التي قدمها
امللك �سلمان يف اجلانب الثقايف والتاريخي .كما
حتدث عن �شغفه بالقراءة احلرة ،وهوايته يف
اقتناء الكتب وتقدميه اجلوائز لطالب وطالبات
الدرا�سات العليا يف جمال الدرا�سات التاريخية
واحل�ضارية ت�شجيعاً منه للأبحاث التاريخية يف

اجلامعات ال�سعودية.
وع��ر���ض��ت ال��دك��ت��ورة ح�صة اجل�ب�ر ورق��ة
علمية ع��ن اجل��ان��ب االجتماعي والإن�ساين
للملك �سلمان ،وت�أ�سي�س مركز امللك �سلمان
للإغاثة ،والأعمال الإن�سانية .كما ا�ستعر�ضت
�إح�صائيات ب ��أع��داد ال���دول امل�ستفيدة من
املركز حول العامل ،وعدد امل�شاريع ،والتكاليف
الإجمالية املالية التي قدمها املركز طوال �ست
�سنوات من عهده.
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التعليم

مركز أبحاث بجامعة «تورنتو»
ينشر مقاال لوزير التعليم
ن�شر مركز �أبحاث قمة الع�شرين بجامعة تورنتو الكندية مقاالً ملعايل
وزير التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ؛ بعنوان« :معاً من �أجل ا�ستمرارية
التعليم» ،وذلك تزامناً مع ا�ست�ضافة اململكة لقمة قادة جمموعة الع�شرين
برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني -حفظه اهلل.
ومما جاء يف املقال:
ت�ؤكد رئا�سة اململكة العربية ال�سعودية ملجموعة الع�شرين عرب ال�شعار
الطموح ال��ذي اعتمدته �سنة الرئا�سة ال�سعودية ملجموعة الع�شرين
“اغتنام فر�ص القرن احلادي والع�شرين للجميع»؛ عزمها على النهو�ض
بالقدرات الب�شرية ،و�إعداد الأجيال القادمة للقرن احلادي والع�شرين
ومتطلباته ،وقد اعتمد وزراء التعليم يف جمموعة الع�شرين هذا املبد�أ
كعنوان للبيان الوزاري ،ومت ت�سليط ال�ضوء من قبل جمموعة الع�شرين
على التعليم من خالل تعزيز ال�سيا�سات التعليمية التي توافق عليها وزراء
التعليم يف الأرجنتني عام 2018م ،والتي و�ضعت تنمية ر�أ�س املال الب�شري
كمحور رئي�س .وبالن�سبة جلدول �أعمال هذا العام ،فقد ركزت جمموعة
عمل التعليم على ثالث �أولويات :تعليم الطفولة املبكرة ،وعاملية التعليم،
وا�ستمرارية التعليم يف �أوقات الأزمات.
ومنذ االجتماع اال�ستثنائي ،عززت وزارة التعليم يف اململكة �سيا�سات
العمل التعاوين الذي دعا �إليه وزراء التعليم ،وعلى �سبيل املثال ،قامت
الوزارة بتلبية االحتياجات التعليمية ل�ستة ماليني طالب وطالبة والعودة
�إىل ما ميكن و�صفه فقط ب�أنه عام درا�سي ا�ستثنائي ،من خالل التعلّم
عن بُعد ،حيث ا�ستثمرت وزارة التعليم يف تدريب املعلمني ،ويف توفري
�أنظمة تدعم الطالب و�أولياء الأمور ،وبناء �أدوات مبتكرة يف التعلّم عن
بُعد ،وقد مت تطوير من�صة «مدر�ستي» ل�ضمان ا�ستمرارية التعليم حتت
�شعار «مدر�ستي يف بيتي» ،كما جنحت اململكة العربية ال�سعودية �أي�ضاً يف
جتاوز اال�ضطرابات التي ت�سببت بها اجلائحة ،من خالل ر�سم نهج مبتكر
يف �إدارة �أولويات جمموعة عمل التعليم.
يُقال �إن «امل�شاكل العاملية تتطلب حلوالً عاملية» ،ولذلك فقد �أخذت
اململكة زمام املبادرة يف اال�ستجابة والتخفيف من ت�أثري جائحة فريو�س
كورونا غري امل�سبوق على �أنظمة التعليم من خالل االع�تراف بالدور
الأ�سا�سي الذي يلعبه التعليم يف حماية الأرواح و�سبل العي�ش ،وا�ستعادة
النمو ،ومتكني التعايف ب�شكل كبري ،والآن �ستبني وزارة التعليم ال�سعودية
على النجاح الذي حققته جمموعة عمل التعليم ،و�سي�ستمر التعاون
وامل�شاركة ومتابعة الدرا�سة حول ا�ستخدام التقنية يف تعليم الطفولة
املبكرة «التعليم عن بُعد �أثناء اجلائحة» و�سي�ستمر العمل يف جميع ما مت
االلتزام به يف البيان الوزاري من خالل «ت�شجيع التعاون الدويل وتبادل
�أف�ضل املمار�سات للنهو�ض ب�أنظمة التعليم يف جميع �أنحاء العامل».

�أ�شاد بالكوادر الوطنية يف التنفيذ والتطوير

د .آل الشيخ ّ
يكرم الفريق التقني
لمنصة «مدرستي»

تف ّقد معايل وزير التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ �سري العمل يف
م�شروع من�صة «مدر�ستي» ،خالل زيارته ملركز التح ّكم والدعم الفني يف
�شركة تطوير للخدمات التعليمية.
و�أكد معاليه خالل اللقاء على دعم واهتمام خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل -للتعليم ،وحر�صهما على توفري
جميع الإمكانات لتطوير وا�ستمرار العملية التعليمية عن بُعد ،م�شرياً �إىل �أن
من�صة «مدر�ستي» من اخليارات الإ�سرتاتيجية لعمل الوزارة يف هذه املرحلة،
م�شيداً بجهود الكفاءات والكوادر الوطنية التي تعمل على هذا امل�شروع يف
�شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتن�سيق والتكامل مع فريق العمل يف
وزارة التعليم ،متطلعاً �إىل ا�ستمرار التطوير يف من�صة مدر�ستي واال�ستفادة
من جميع �إمكاناتها لتي�سري الرحلة التعليمية للطالب والطالبات.
ويف ختام الزيارة ك ّرم وزير التعليم فريق العمل يف �شركة تطوير للخدمات
التعليمية؛ الذي عمل بالتكامل مع فريق الوزارة على تنفيذ وتطوير م�شروع
من�صة «مدر�ستي» .من جانب �آخر ،قدّم الرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير
للخدمات التعليمية د .من�صور بن �سلمه �شكره وتقديره ملعايل وزير التعليم
على حر�صه الدائم على دعم املبادرات وامل�شاريع ذات الأثر املبا�شر يف
تطوير ودعم التعليم ،وتكرمي الكوادر الوطنية من العاملني يف بناء من�صة
«مدر�ستي» التي �أ�صبحت معلماً من معامل تطوير التعليم يف وطننا الغايل،
م�ؤكداً �أن ظروف تطوير وتنفيذ املن�صة متثل حدثاً ا�ستثنائياً على م�ستوى
العامل يف ظل �ضيق الوقت وكثافة ا�ستخدام املن�صة يف فرتة زمنية حمددة.
و�أ�ضاف د .ابن �سلمه �أن هذا التكرمي ي�أتي انطالقاً من اهتمام قيادتنا
الر�شيدة بالعاملني على املنجزات الوطنية من �أبناء وبنات الوطن ،وميثل
ر�سالة فخر بكفاءات �سعودية �شابة عملت ليل نهار على جناح هذه التجربة
الفريدة من نوعها على م�ستوى العامل ،وا�ستمدت طاقتها من حب الوطن
وقيادته.
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نوه بجهوده يف بناء �أجيال امل�ستقبل للم�شاركة يف تنمية الوطن

وزير التعليم يهنئ مقام خادم الحرمين بحلول
الذكرى السادسة للبيعة

رف���ع م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م د.
حمد بن حممد �آل ال�شيخ التهنئة
مل��ق��ام خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل
���س��ع��ود -ح��ف��ظ��ه اهلل -مبنا�سبة
حلول ال��ذك��رى ال�ساد�سة ملبايعته
ملكاً للبالد ،وتوليه مقاليد احلكم،
وجت��دي��د ال�سمع والطاعة وال��والء
ملقامه ال��ك��رمي ،وال��دع��اء ب ��أن يدمي
اهلل تعاىل على مملكتنا احلبيبة
�أمنها وا�ستقرارها وعزها ورخاءها
يف ظل قيادته ورعايته �أيده اهلل.
وق��ال وزي��ر التعليم�« :إن ذك��رى
مبايعة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
التي حت ّل يف الثالث من �شهر ربيع
الآخر هي منا�سبة عظيمة ،تتجدد
فيها �أعمق معاين ال��والء والوفاء
والعرفان لقائد عظيم� ،أعطى وطنه
و�شعبه الكثري ،وو�ضع الإن�سان يف
�أع��ل��ى �سلم �أول��وي��ات��ه ،وان��ط��ل��ق يف
تنمية وطنه ورخ��اء �شعبه ،و�إر�ساء

قيم العدل وامل�ساواة،
وت��ر���س��ي��خ ال��ن��زاه��ة
ومكافحة الف�ساد،
وت��ن��وي��ع االق��ت�����ص��اد،
وف��ر���ص اال�ستثمار،
�إ���ض��اف � ًة �إىل تعزيز
ح���������ض����ور ال����وط����ن
يف ���ش��ت��ى امل��ح��اف��ل
ال���دول���ي���ة مب��واق��ف
ث���اب���ت���ة ،وع�ل�اق���ات
متوا�صلة ،وم�صالح
م���������ش��ت�رك����ة ،وف����ق
�سيا�سة حكيمة جتمع ب�ين العزم
واحلزم ،حيث نرى ثمارها وا�ضحة
يف كل جمال؛ حتقيقاً لر�ؤية اململكة
.»2030
و�أ���ض��اف �أن التعليم يف اململكة
بدعم واهتمام كبريين من
حظي
ٍ
قبل مقام خادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما
اهلل� -إمي��ان �اً منهما ب�أهمية بناء

�أج���ي���ال امل�ستقبل
واال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه،
ودور ال���ت���ع���ل���ي���م
ك�شريك يف تنمية
ال�����وط�����ن ،م���ن���وه���اً
م���ع���ال���ي���ه ب��ح��ج��م
ال����دع����م ال�����س��خ��ي
ودق����ة ال��ت��وج��ي��ه��ات
ال�������س���دي���دة ال��ت��ي
يحظى بها التعليم
خ����ل����ال ج���ائ���ح���ة
ك��ورون��ا ال��ت��ي �أدت
�إىل ا�ستمرار العملية التعليمية
ع���ن بُ��ع��د ح��ر���ص �اً ع��ل��ى ���س�لام��ة
�أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات،
ومن�سوبي ومن�سوبات التعليم يف
قطاعيه ال��ع��ام واجل��ام��ع��ي ،الفتاً
معاليه �إىل �أن وجود التعليم �ضمن
�أج���ن���دات �أع���م���ال ق��م��ة جمموعة
الع�شرين التي ا�ست�ضافتها اململكة؛
دل��ي��ل ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��دول��ة بهذا

ال��ق��ط��اع احل��ي��وي امل��ه��م ،ور�ؤي��ت��ه��ا
العميقة ب��دوره الفاعل يف التنمية
ال�شاملة.
و�أك��د د� .آل ال�شيخ �أن الذكرى
ال�ساد�سة ملبايعة خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين -ح��ف��ظ��ه اهلل -ت��ع��ود
�ج��ل لقطاع
ب��ن��ا �إىل ال��ن��ج��اح امل�����س� ّ
التعليم ،الذي �شهد يف هذا العهد
الزاهر حراكاً مت�سارعاً يف التطوير
والتحديث ،وكان �أكرب �شاهد على
جن���اح ه���ذا احل����راك ه��و م�شروع
التعليم عن بُعد ،و�إث��ب��ات جدارته
ك��ن��م��وذج ���س��ع��ودي ف��ري��د ب�شهادة
منظمات دولية ،حيث وقف �شاخماً
يف وجه جائحة كوفيد_ 19التي
�ألقت بظاللها وتبعاتها على العامل
�أج��م��ع ،م�����ش�يراً �إىل �أن اخلطط
والربامج واملنجزات التي حققتها
وزارة التعليم متوا�صلة ،و�ست�ستمر
يف حتقيقها وفق ر�ؤي��ة طموحة يف
ظل قيادتنا الر�شيدة �-أيدها اهلل.-

د .املقبل :مت ت�سجيل �أكرث من � 148ألف متطوع ومتطوعة

تدشين حساب وزارة التعليم
في منصة العمل التطوعي

د�شن وكيل وزارة التعليم للتعليم
العام ورئي�س اللجنة العليا للتطوع
بالوزارة د .حممد بن �سعود املقبل
من�صة العمل
ح�ساب ال����وزارة يف
ّ
التطوعي التابعة ل����وزارة امل���وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية،
وال��ت��ي �ست�سهم يف تنظيم ومتكني
العمل التطوعي ،م��ن خ�لال ربط
اجلهات املوفرة للفر�ص التطوعية
ب���امل���ت���ط���وع�ي�ن وت���وث���ي���ق اجل���ه���ود
التطوعية.
وك�شف د .املقبل ع��ن ت�سجيل
وزارة التعليم ع�بر ح�سابها يف
امل��ن�����ص��ة  148,184م��ت��ط � ّوع �اً
وم��ت��ط � ّوع��ة يف ال��ق��ط��اع التعليمي
باململكة ،م��ؤك��داً ا�ستمرار ال��وزارة
يف دعم اجلهود التط ّوعية وتوفري
الإمكانيات امل�ساندة لها وحتديد
الفر�ص التطوعية وتن ّوعها ،بهدف
ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت��ط��وع ل���دى �أبنائنا
وبناتنا الطالب والطالبات واملعلمني
واملعلمات ،وغر�سها كقيم �سلوكية

بني الن�شء.
وق��ال �إنّ تد�شني احل�ساب ي�أتي
�إمياناً من الوزارة بالعمل التط ّوعي،
والذي ح ّثت عليه قيمنا الإن�سانية
والإ�سالمية ،ويعد فر�صة لتوثيق
التجارب التطوعية التي تقدمها
وزارة التعليم ودعمها ،خا�صة مع
املرحلة اال�ستثنائية التي ي�شهدها
العامل ب�سبب جائحة كورونا ،مبيناً
�أن الأع���م���ال ال��ت��ط��وع��ي��ة �شهدت

التقى معايل وزير التعليم د .حمد
بن حممد �آل ال�شيخ مبكتبه �سفري
دولة الإمارات العربية املتحدة لدى
اململكة ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل
نهيان.
ومت خالل اللقاء بحث جماالت
ال��ت��ع��اون ب�ين اململكة والإم�����ارات
يف اجل��وان��ب العلمية والبحثية،
واجل����ه����ود امل�����ش�ترك��ة يف �سبيل
تطويرها على امل�ستويات كافة ،مبا
يعك�س توجهات القيادة يف البلدين
ال�شقيقني نحو التكامل والتعاون
وتبادل اخلربات.
و�أثنى ال�سفري الإم��ارات��ي خالل

ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة ال�سعودية
الفريدة يف التعليم عن بُعد ،وما

ارت��ف��اع�اً ك��ب�يراً م��ع اجلائحة فيما
يتعلق باجلهود التطوعية ال�صحية
واللوج�ستية ،وال��ت��ي ج��اءت بدعم
وقيادة من قبل معايل وزير التعليم
د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ.
و�أ����ض���اف �أن ال�����وزارة �ستعمل
ب���ك���اف���ة ق��ط��اع��ات��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون
والتكامل مع وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية الب�شرية للو�صول �إىل
م��ل��ي��ون م��ت��ط��وع وم��ت��ط��وع��ة �ضمن

م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة ،2030
م�شرياً �إىل �أن وزارة التعليم من
ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني لتحقيق
ه��ذا الهدف ،�سوا ًء على م�ستوى
�إعداد املتطوعني �أو على م�ستوى
الأعمال التطوعية.
يُذكر �أن وزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية د�شنت من�صة
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال��ت��ي ت�سهم يف
تنظيم ومت��ك�ين العمل التطوعي،
م��ن خ�ل�ال رب���ط اجل��ه��ات امل��وف��رة
ل��ل��ف��ر���ص ال��ت��ط��وع��ي��ة باملتطوعني
وتوثيق اجلهود التطوعية ،كما تظهر
ال�ساعات التطوعية وع��دد مرات
التطوع واجلهات التي مت التطوع
فيها يف من�صة �أب�شر ،وت�سهل على
املتطوعني واملتطوعات االلتحاق
ب��ال��ف��ر���ص ال��ت��ط��وع��ي��ة وت�����س��اع��د
املنظمات احلكومية وغري الربحية
يف ا�ستقطاب املتطوعني ،ومتكينهم
من ممار�سة العمل التطوعي مبا
يتنا�سب مع مهاراتهم.

سفير اإلمارات يشيد بتجربة
المملكة في التعليم عن بعد

حتقق يف من�صة «مدر�ستي» وقنوات
«عني» الف�ضائية من جناح ال�ستمرار

العملية التعليمية رغ���م ظ��روف
جائحة كورونا.
ح�����ض��ر ال���ل���ق���اء م���ع���ايل ن��ائ��ب
وزي��ر التعليم للجامعات والبحث
واالب��ت��ك��ار د .حم��م��د ال�����س��دي��ري،
ووكيل ال��وزارة للتعاون ال��دويل د.
�صالح الق�سومي ،ووكيل ال��وزارة
للتعليم ال��ع��ام د .حم��م��د املقبل،
ووكيل الوزارة للبحث واالبتكار د.
نا�صر العقيلي ،وامل�شرف العام على
الإدارة العامة للإعالم واالت�صال
د� .أح���م���د اجل��م��ي��ع��ة ،وامل�����ش��رف
العام على العالقات العامة �صالح
الثبيتي.
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مشاهدة مباريات كرة القدم تمنحك طاقة إيجابية
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اإلنفوجرافيك
في تكنولوجيا التعليم
ت�أليف� :أحمد بن عبداهلل الدريوي�ش

ك�شفت درا���س��ة �أج��رت��ه��ا جامعة
� Leedsشملت  250م�شجعا� ،أن
م�����ش��اه��دة ك���رة ال��ق��دم ت�ساهم يف
خف�ض �ضغط الدم وحت�سني املزاج
ومتنح امل�شجعني جرعات من الطاقة
الإيجابية.وقام الباحثون بدرا�سة
ح��االت م�شجعي «ل��ي��دز يونايتد»،
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  20و62
عاما ،خالل  3مباريات رئي�سية يف
بطولة املو�سم املا�ضي ،ومت ت�سجيل

معدل �ضربات القلب قبل وبعد كل
م��ب��اراة ،وكذلك خ�لال اال�سرتاحة
بني ال�شوطني ،بح�سب ما ن�شرتهه
�صحيفة ديلي ميل.
ووجد الباحثون �أن معدالت دقات
القلب ل��دى امل�شجعني زادت بنحو
 ،64%وبلغت ذروت��ه��ا عند 130
نب�ضة يف الدقيقة ،حيث ي�تراوح
معدل �ضربات القلب «الطبيعي»
بني  60و 100نب�ضة يف الدقيقة،

ويعادل ه��ذا الأم��ر ال�سري ال�سريع
مل��دة �ساعة ون�صف ال�ساعة ،كما
زعم الباحثون.و�أو�ضحت الدرا�سة
�أن ف��وز فريق ك��رة ال��ق��دم املف�ضل
�أدى �إىل خف�ض �ضغط ال��دم لدى
امل�شجعني ،ومنحهم «دفعة نف�سية»
وطاقة �إيجابية ا�ستمرت طوال اليوم
لدى البع�ض.
يف املقابل ،ف ��إن خ�سارة الفريق
لها ت�أثري عك�سي على امل�شجعني،

الذين يعانون من م�شكالت معينة،
حيث ���ش��ه��دوا ارت��ف��اع �اً يف �ضغط
ال��دم امل��ؤق��ت .وقالت كبرية معدي
الدرا�سة ،الدكتورة �أندريا �أوتلي« :يف
نهاية املطاف ،مينحك دعم فريقك
يف �إحدى مباريات كرة القدم مترينا
معتدال للقلب والأوع��ي��ة الدموية،
يوجد �إجهاد جيد و�آخر �سيء ،ولكن
يف كل الأح���وال هناك م�ستوى من
الإثارة جيد جدا لل�صحة».

هرمون النوم فعال في محاربة كورونا
قال علماء من خمترب «كليفالند
كلينيك» يف والية �أوهايو الأمريكية،
�إن هرمون «امليالتونني» ،وهو هرمون
ينظم دورة النوم واال�ستيقاظ يف
ً
«مرتبطا بانخفا�ض
اجل�سم ،ك��ان
احتمالية الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�����س��ت��ج��د ،ب��ن�����س��ب��ة  30يف امل��ئ��ة
تقريبا».
وخالل حتليلهم لبيانات امل�صابني
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وجد
الباحثون �أن «امليالتونني» مر�شح لأن
يكون له دور فعال يف تاليف الإ�صابة
بالفريو�س القاتل ،وفق �شبكة �أخبار
«فوك�س نيوز».
ال��ب��اح��ث��ون �أج����روا درا���س��ة على
�أ���ش��خ��ا���ص م���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات
ال��ع��م��ري��ة ،وب��ع��د ت��ع��دي��ل متغريات
العرق وتاريخ التدخني والأمرا�ض
امل�صاحبة املختلفة ،افرت�ضوا �أن
«امليالتونني» ميكن �أن يكون خيا ًرا
عالج ًيا حمتم ً
ال للم�صابني مبر�ض
كوفيد.-19
ل��ك��ن ال��ب��اح��ث�ين ق��ام��وا بقيا�س
ال��ق��رب ب�ين ال�بروت��ي��ن��ات امل�ضيفة
ً
مر�ضا �آخر مثل
وتلك املرتبطة بـ 64
ال�سرطان و�أمرا�ض املناعة الذاتية،
و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
والأم���را����ض الع�صبية وال��رئ��وي��ة،
ووج���دوا احتماال �أع��ل��ى للإ�صابة

رغم فائدة النوم �صحياً ونف�سياً
وع�صبياً ،فقد ك�شفت درا�سة طبية
ما يح�صل جل�سم الإن�سان حني ال
ي��أخ��ذ ق�سطا كافيا م��ن ال��ن��وم� ،أو
عندما ينام ل�ساعات طويلة دون �أن
يكون يف حاجة �إىل ذلك.
ومت �إجن����از ال��درا���س��ة ،بح�سب
���س��ك��اي ن���ي���وز ،م���ن ق��ب��ل ج��ام��ع��ة
«ك����ول����ورادو ب���ول���در» الأم��ري��ك��ي��ة،
يف �إط�����ار ت���ع���اون م���ع م�ست�شفى
ما�سا�شو�ست�س يف الواليات املتحدة
وجامعة مان�ش�سرت.

يعد هذا الكتاب حماولة ج��ادة ومبتكرة وجديدة
يف تقدمي وعر�ض �أحد احللول التكنولوجية القادرة
على تنظيم البيانات وعر�ض املعلومات ب�شكل جديد
ومبتكر؛ ي�سهل معها �إدراك املعلومة وفهم الفكرة
ب��أ���س��رع وق��ت و�أق���ل ج��ه��د ،وه��و م��ا يطلق علية فن
ا لإنفوجرافيك.
ح������ي������ث �����س����ع����ى
ه����ذا ال���ك���ت���اب �إىل
ت����أ����ص���ي���ل امل��ف��ه��وم
النظري لهذا الفن
احل��دي��ث يف جمال
تكنولوجيا التعليم،
والتعريف النظري
ل���ه���ذا امل�����ص��ط��ل��ح
اجل���دي���د ن�سبياً
يف ه��ذا املجال،
م��ع تدعيم ذلك
ب��ت�����ص��م��ي��م��ات
خ���ا����ص���ة ب��ه��ذا
الإ����������ص���������دار
تعر�ض وت�شرح
العديد من امل�ستحدثات التكنولوجية
يف جمال تكنولوجيا التعليم على هيئة �إنفوجرافيك،
لتتيح للمتخ�ص�صني ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ،وي�����س��ه��ل على
املتعلمني فهمها وا�ستيعابها ،وتكون مثاالً يحتذى عند
ممار�سة هذا الفن.

روما والعرب قبل ظهور اإلسالم
ت�أليفGreg Fisher :
ترجمة :فهد مطلق العتيبي

باملر�ض ،رغم وجود الهرمون حمل
الدرا�سة.
ومت حت��دي��د متالزمة ال�ضائقة
التنف�سية على �أنها �سبب رئي�سي
ل��ل��وف��اة ل���دى امل�����ص��اب�ين ب��ف�يرو���س
كورونا.
ووج���د الباحثون �أن الأم��را���ض
ال��ت��ي ت�ستهدف امل��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة
والرئة واجلهاز الع�صبي «�أظهرت

ريا يف ال�شبكة مع جينات
تقار ًبا كب ً
بروتينات �سار�س-كوف -2ور�شحوا
�إعادة ا�ستخدام  34دوا ًء ،من بينها
امليالتونني».
و�شدد الباحثني على �أن الدرا�سة
«ال ت�شري �إىل �أن النا�س يجب �أن
ي��ب��د�أوا يف ت��ن��اول امليالتونني دون
ا�ست�شارة الطبيب».
وقالوا �إن هناك حاجة �إىل املزيد

 ..وكثرة النوم مؤذية أيضًا!

و���ش��م��ل��ت ال���درا����س���ة ع��ي��ن��ة من
� 461ألفا و� 347شخ�صا ،ت�تراوح
�أع���م���اره���م ب�ي�ن  40و ،69من
اجلن�سني ،وق��ام الباحثون بتحليل
بياناتهم املتعلقة بالنوم ،ا�ستنادا
�إىل ما �صرح به امل�شاركون ،ثم جرى
االط�ل�اع على بياناتهم ال�صحية
ومعلوماتهم اجلينية.
وك�شفت الدرا�سة� ،أن الأ�شخا�ص
الذين ينامون م��دة �أق�صر يكونون
�أك�ثر عر�ضة لأن ي�صابوا بنوبات
قلبية ،وهو ما ي�شكل خطرا داهما

على حياتهم.
و�أو�����ض����ح����ت ال����درا�����س����ة� ،أن
الأ�شخا�ص الذين ينامون �أق��ل من
� 6ساعات يف الليلة ،يرتفع لديهم
خطر الإ�صابة بنوبة قلبية ب�أكرث من
 20باملائة مقارنة مبن ينامون مدة
ترتاوح بني  6و� 9ساعات.
�أم���ا الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ينامون
� 5ساعات فقط� ،أي ملدة ق�صرية،
فتزيد عر�ضتهم للإ�صابة بالنوبة
القلبية بن�سبة  52باملائة ،مقارنة
مب��ن ي��ن��ام��ون م���دة ك��اف��ي��ة ،وامل���دة

م��ن البحث ،ط��امل��ا �أن ال��درا���س��ات
احل��دي��ث��ة �أظ���ه���رت �أن ال��ف�يرو���س
ي�ؤثر على �أن��واع اخلاليا والأن�سجة
والأع�ضاء املتعددة.
و�أك����دوا �أن معرفة التداخالت
املعقدة ب�ين الفريو�س والأم��را���ض
الأخرى هي املفتاح لفهم امل�ضاعفات
املرتبطة به وحتديد الأدوي���ة التي
ميكن ا�ستخدامها.

الكافية ترتاوح بني � 6إىل � 8ساعات.
واملفاج�أة التي ك�شفتها الدرا�سة،
هي �أن كرثة النوم م�ؤذية �أي�ضا ،لأنها
ت�ؤدي بدورها �إىل احتمال الإ�صابة
بالنوبة القلبية ،حتى و�إن اعتقدنا
�أن النوم طويال ي�ساعد على �إراحة
اجل�سم.
و�أوردت الدرا�سة �أن الأ�شخا�ص
الذين ينامون �أك�ثر من � 9ساعات
يف الليلة ال��واح��دة ،ت��زي��د عر�ضة
�إ�صابتهم بالنوبة القلبية بن�سبة 34
باملائة.

�شهدت مناطق ال�شرق ومنذ القرن الرابع امليالدي
ت��داخ� ً
لا ك��ب�يراً ب�ين ال���روم���ان وال���ع���رب� :سيا�سياً،
واقت�صادياً ،ودينياً ،وع�سكرياً .وقد كان هذا النطاق
من التداخل املكثف هو البيئة التي ظهر فيها الإ�سالم
يف القرن ال�سابع .يف هذا الكتاب املهم ،ي�ستعر�ض
الدكتور جريج في�شر� ،أ�ستاذ التاريخ بجامعة كارلتون،
هذا التداخل من خالل معاجلة العالقات بني روما
وال����ع����رب و�إي��������ران.
ح��ي��ث المي���ك���ن فهم
م����ا ك�����ان ي������دور يف
ه��ذه امل��ن��ط��ق��ة ،ويف
هذه الفرتة الزمنية
مبعزل عن �إي��ران.
لقد تناول امل�ؤلف
دور ال�����ع�����رب
و�إجن���ازات���ه���م بني
روم�����ا و�إي�������ران،
وامل�������س���ي���ح���ي���ة
ودوره��ا يف فتح
جماالت جديدة
ل����ل����ت����ح����ال����ف
ب��ي��ن ال����ع����رب
وال��روم��ان ،وكذلك التغيري
يف طبيعة التحالف ب�ين روم��ا وال��ع��رب منذ القرن
اخلام�س امل��ي�لادي .كما عالج امل�ؤلف اللغة العربية
ودوره����ا يف تكوين ال��ه��وي��ة العربية قبل الإ���س�لام،
وكذلك الثقافة العربية قبل الإ�سالم ،و�أخرياً جوانب
اال�ستمرار والتغيري يف هذه الثقافة والهوية حتى
ظهور الإ�سالم يف القرن ال�سابع امليالدي� .إن هذا
ال��ك��ت��اب م��ه� ٌم لي�س فقط للمهتمني ب��ت��اري��خ العرب
القدمي ،بل وتاريخ الإ�سالم ،وتاريخ روما و�إي��ران يف
هذه الفرتة الزمنية (القرن الرابع – القرن ال�سابع
امليالدي).
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م�س�ؤولية تقدمي اخلدمات للطالب ذوي الإعاقة
تتوزع م�س�ؤولية تقدمي اخلدمات للطالب ذوي الإعاقة بني ثالث
جهات �أ�سا�سية تتمثل يف املراكز والربامج ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
والطلبة ذوي الإعاقة �أنف�سهم ،فالربامج ومراكز الطالب والطالبات
ذوي الإعاقة تعترب امل�س�ؤولة عن تنفـيذ �سيا�سة جامعة امللك �سعود،
وحتقيق �أه��داف��ه��ا ،وم��ا دع��ا �إليه نظام رعاية املعوقني فـي اململكة
العربية ال�سعودية وما ت�ضمنته القواعد والإج��راءات املنظمة خلدمات
ذوي الإعاقة بجامعة امللك �سعود .ويف �ضوء ذلك ميكن حتديد بع�ض
م�س�ؤولياتها يف تي�سري وتن�سيق توفري التكييفات املنا�سبة للطالب ذوي
الإعاقة ،وو�ضع �سيا�سات و�إجراءات لتوجيه تقدمي خدمات الدعم وفقا
للقواعد والإجراءات التنظيمية لطلبة اجلامعة ،وتزويد الطلبة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني بالإجراءات والقواعد التنظيمية التي تنظم
خدمة ذوي الإعاقة ،واحلفاظ على �سرية ال�سجالت والوثائق ،وتقدمي
التوجيه والتعريف مب�صادر امل��وارد للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني ،واالت�صال بالكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س نيابة عن الطالب
عند االقت�ضاء .وت�شمل م�س�ؤولية �أع�ضاء هيئة التدري�س ت�ضمني تو�صيف
املقرر عبارات ت�شري �إىل طلب التكييفات ،وا�ستعدادهم لتقدمي اخلدمات
الأكادميية ال�ضرورية للطالب ذوي الإعاقة ،وتبليغ الطلبة بدور مراكز
ال��ط�لاب والطالبات ذوي الإع��اق��ة وم�س�ؤولية اجلامعة فـي تقدمي
اخلدمات الأكادميية ال�ضرورية ،والتوا�صل مع املراكز فـي حال وجود
�أي ت�سا�ؤالت بخ�صو�ص التكييفات املطلوبة ،والتعامل مع جميع املعلومات
املتعلقة ب�إعاقة الطلبة ب�سرية تامة واحلر�ص على حماية خ�صو�صيتهم،
وتقييم الطلبة على �أ�سا�س قدراتهم ال على �أ�سا�س �إعاقاتهم.
ويتوجب على ع�ضو هيئة التدري�س توفري امل��واد املطبوعة ب�صور
و�أ�شكال بديلة للم�ساعدة يف تدري�س الطلبة يف الف�صول الدرا�سية� ،إذا
طلبت ا�ستخدام الأجهزة امل�ساعدة �أو التعديالت التي من �ش�أنها ت�سهيل
االت�صال الفعال للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واال�ستجابة ال�ستخدامها،
ومقابلة الطالب الذي يحتاج �إىل تكييفات على انفراد ملناق�شة �أف�ضل
طريقة لتنفيذها ،وتوفري بيئة تعليمية �آمنة وعادلة للطالب ذوي الإعاقة،
والت�أكد من �أن كل فرد يف القاعة يتم معاملته بنزاهة واحرتام خالل
وقت املحا�ضرات� .أما م�س�ؤولية الطلبة ذوي الإعاقة فتت�ضمن التقدمي
للقبول فـي اجلامعة من خالل �إج���راءات القبول الر�سمية املعتمدة،
واتباع الإجراءات املتفق عليها للح�صول على ت�سهيالت معقولة� ،أو طلب
امل�ساعدات الإ�ضافـية� ،أو �إزالة احلواجز ،وتقدمي الطلب للح�صول على
اخلدمات من مركز خدمات الطالب �أو الطالبات ذوي الإعاقة فـي وقت
مبكر من الف�صل الدرا�سي لتحديد اخلدمات والرتتيبات املنا�سبة ،وتقدمي
الوثائق املنا�سبة احلديثة والتي تو�ضح �أو توثق �أثر الإعاقة على امل�شاركة
فـي املقررات والربامج والوظائف واخلدمات والأن�شطة ،وامل�شاركة
بفعالية فـي حتديد اخلدمات املنا�سبة والو�سائل امل�ساعدة ،واحل�صول
على خطاب املوافقة على اخلدمات املنا�سبة ،واالجتماع مع كل ع�ضو
هيئة تدري�س يتلقى طلب احل�صول على تكييفات خا�صة ل�ضمان الفهم
املتبادل لكيفية توفري التكييفات املطلوبة ،واالت�صال بخدمات الإعاقة
يف حالة ن�شوء �أ�سئلة �أو �صعوبات تتعلق بتوفري التكييفات املطلوبة والتي
ال ميكن حلها بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س /املوظفني ،وااللتزام
بقواعد ال�سلوك واللوائح الأخرى املطبقة على جميع الطالب امل�سجلني
يف مراكز وبرامج خدمات ذوي الإعاقة.
برنامج الو�صول ال�شامل

«رجل المستقبل» في ورطة
هل كلما تقدم بنا الزمن �أ�صبحت عملية التعلم واكت�ساب املعرفة
والإب��داع �أ�صعب مما كانت عليه يف املا�ضي؟ وال �أق�صد هنا التقدم يف
العمر �أو ال�شيخوخة .مبعنى ،هل �ستواجه الأجيال القادمة �صعوبة يف
اكت�ساب املعرفة والإبداع �أكرث من اجليل احلايل؟
لن�أخذ ه��ذا امل��ث��ال� :شخ�ص يريد �أن يكون متخ�ص�صاً يف �صناعة
ال�سيارات ،ويعي�ش يف عام ٢٣٠٠م فهل �سيواجه �صعوبة يف التطوير �أكرث
منه يف الوقت احلايل؟
ال�سيارات هنا جمرد مثال ب�سيط ،لكن ماذا لو طبقنا نف�س الفكرة
على الهند�سة املعمارية مث ً
ال ،فهذه املهنة موجودة منذ �آالف ال�سنني وال
يزال الإن�سان يحتاجها ،ولها �شواهد عرب التاريخ كاحل�ضارة اال�سالمية
الأندل�سية �أو كاجلامع الأموي بدم�شق� ،أو حدائق بابل املعلقة� ،أو حتى
الأهرامات يف عهد الفراعنة .وهناك �أي�ضاً التاريخ نف�سه ،فامل�ؤرخ اليوم
يجب �أن يغطي فرتة زمنية �أكرب من التي كان يغطيها امل�ؤرخون ال�سابقون
كابن خلدون �أو ابن كثري ،ون�ستطيع �أن ن�ؤكد �أن «رجل امل�ستقبل» �سيكون
يف ورط��ة حقيقية �إذا قرر درا�سة التاريخ� .إال �إذا كان لديه يف موقف
�سيارته �آلة للزمن .ماذا عن ال�سيا�سة �أو القانون؟ فهذه العلوم ن�ش�أت مع
بداية ت�شكل التجمعات الب�شرية على الأر�ض بهدف تنظيم عالقة بع�ضهم
ببع�ض ،فبداية ب�أر�سطو و�أفالطون مروراً بتوما�س الأكويني ،وانتهاء بنيقوال
ميكافللي ،وجون جاك رو�سو ،وكارل مارك�س ،وال تزال القائمة م�ستمرة،
و�سيكون واجباً على املتخ�ص�ص �أن يكون لديه معرفة بها.
�إذاً ،ميكننا القول �إنه كلما تقدم الزمن بحقل ما وازداد تطوراً ،كانت
كمية املعلومات �أكرث وبالتايل جهد �أكرب للمتخ�ص�ص.
عمار املجالد
باحث تطوير �إداري م�ساعد
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ا�ستعر�ضنا يف امل��ق��ال�ين ال�سابقني الأم���ور
ال�شكلية التي يجب �أن تتوافر يف جمال�س اجلامعة
حتى تكون اجتماعاتها �صحيحة ،والقواعد التي
حتكم الدعوة �إىل اجتماعات املجال�س ،ومن يحق
له ح�ضور اجلل�سة ،والن�صاب القانوين لالجتماع،
ويف هذا اجل��زء نكمل القواعد العامة املتعلقة
باجتماعات جمال�س اجلامعة.
التحفظ على قرارات االجتماع:
يجوز لكل ع�ضو ح�ضر االجتماع �أن يتحفظ
على �أي ق���رار �أو تو�صية تتخذ يف اجلل�سة.
والتحفظ يعني ا�ستبعاد الأثر القانوين للمو�ضوع
املتحفظ عليه� ،أو بعبارة �أخ��رى رف�ض مو�ضوع
التحفظ.
ويجب �أن يكون التحفظ مكتوباً ،و�أن تثبت
الإ�شارة �إىل التحفظ يف حم�ضر االجتماع� ،إما
عند املو�ضوع املتحفظ عليه ب�أن فالن حتفظ على
هذا القرار� ،أو عند التوقيع ،بحيث يكتب الع�ضو
�أنه يتحفظ على نتيجة املو�ضوع الثالث مثال� ،أو
يحدد ما هو املو�ضوع.
ويحكم قواعد التحفظ يف اجلامعة تعميم
معايل مدير اجلامعة ال�صادر يف 1400/2/6هـ،
وتُ��ث��ار ده�شتي مل�ضي امل��دة الطويلة وال يحكم
التحفظ يف اجلامعة �إال تعميم �صدر من معايل
الدكتور من�صور الرتكي؛ مدير اجلامعة الأ�سبق
رحمه اهلل� ،إذ رغم �صدور نظام جمل�س التعليم
العايل ولوائحه يف عام 1414هـ وما بعدها مل
تتم الإ�شارة بقاعدة قانونية وا�ضحة �إىل مو�ضوع
التحفظ على ق���رارات املجال�س؛ لهذا �آم��ل �أن
تتم الإ�شارة �إليه مبادة م�ستقلة يف لوائح نظام
اجلامعات التي يفرت�ض �أن ت�صدر قريبا.
ون�ص التعميم على �أنه يجب على ع�ضو جمل�س
الق�سم خالل �أ�سبوع واحد من توقيع املح�ضر،
�أن يرفع حتفظه �إىل عميد الكلية؛ وعلى العميد
ات��خ��اذ م��ا ي��راه ب�ش�أن ذل��ك ،ف����إذا ر�أى وجاهة
التحفظ ،طلب من رئي�س الق�سم �إع��ادة عر�ض
املو�ضوع على جمل�س الق�سم ،ف ��إذا م�ضت مدة
الأ�سبوع ورفع التحفظ بعدها ف�إن التحفظ يفقد
قوته القانونية ،وال يعتد به.
�أما التحفظ على قرارات جمل�س الكلية فيلزم
�أن يرفع الع�ضو املعرت�ض خطاب االعرتا�ض �إىل
مدير اجلامعة خالل �أ�سبوع من عقد اجلل�سة،
وعلى مدير اجلامعة البت يف التحفظ� ،إما بت�أييد
ر�أي الع�ضو املتحفظ ،وبالتايل الكتابة �إىل جمل�س
الكلية بت�أييد التحفظ �أو �إعادة مناق�شة املو�ضوع،
�أو حفظ التحفظ.
حم�ضر االجتماع:
بعد �أن ينتهي نقا�ش موا�ضيع جدول الأعمال،
ويتم الت�صويت تنتهي اجلل�سة ،وت��ب��د�أ مرحلة
كتابة املح�ضر .واملح�ضر ملخ�ص كتابي ملا دار
يف اجلل�سة ،يُ��دون فيه احل�ضور والغياب؛ وهل
الغياب بعذر ،ومن خرج من اجلل�سة ومل يعد،
واملوا�ضيع التي نوق�شت يف اجلل�سة ،ونبذة عن

بال�ش�أن الأكادميي ،ف�إن قراراته
كل مو�ضوع ،و�أبرز النقا�شات التي
تعترب نافذة مبجرد �صدورها ،وال
دارت حوله ،والقرار �أو التو�صية،
يحتاج �أن يتم اعتمادها من �أي
ور�أي املعار�ضني �أو ع��دده��م �أو
�سلطة �أخرى.
�أ�سمائهم ،والتحفظات �إن وجدت.
الأمر يف جمال�س الأمناء �شبيه
وت�أتي �أهمية املح�ضر يف �أنه
بهذا ،حيث ن�صت امل��ادة الرابعة
�سجل تاريخي ملا دار يف االجتماع،
ع�شرة من النظام على �أن تكون
وذاكرة حافظة ملا مت فيه ،ودليل
قراراته نافذة بعد خم�سة ع�شر
على ح�صول اجلل�سة ،ومناق�شة
يوماً من تاريخ انعقاد االجتماع
الأع��م��ال التي وردت يف ج��دول
ال��ذي �صدرت فيه ،وه��ذا يعني
�أعمالها ،وحجة �ضد م��ن ينفي
�أن��ه ال توجد مرجعية ل��ق��رارات
قيام االجتماع ،وت�سل�سل تاريخي
جلل�سات املجل�س ،وه��و كذلك أ .د .إبراهيم الحديثي جمل�س الأم���ن���اء؛ مبعنى �أن���ه ال
ترفع ق��رارات املجل�س ال ملجل�س
وث��ي��ق��ة ه��ام��ة ل�لاج��ت��م��اع ميكن
���ش��ؤون اجلامعات ،وال لرئي�سه،
ال��ع��ودة �إليه يف �أي وق��ت ملعرفة
تاريخ التو�صية �أو القرار ،والظروف املحيطة به .و�إمنا تعترب نهائية ،مبجرد �صدورها من املجل�س
ويف كثري من احل���االت -خا�صة يف ق��رارات وم�ضي خم�سة ع�شر ي��وم�اً م��ن ت��اري��خ انعقاد
املجال�س العليا مثل جمل�س �ش�ؤون اجلامعات ،اجلل�سة التي اتخذت فيها القرارات.
وال��ع�برة م��ن م��دة اخلم�سة ع�شر ي��وم�اً حتى
وجمل�س اجل��ام��ع��ة -يتم ال��ع��ودة �إىل املحا�ضر
التمهيدية للقرار ملعرفة توجه املجل�س عند يُعطى من �صدرت القرارات بحقه فر�صة ليتظلم
ات��خ��اذه ،كذلك ميكن االعتماد على املحا�ضر للمجل�س لإعادة النظر يف قراره .ورغم �أن قرارات
للنظر يف التطور التاريخي لقرارات املجل�س� ،أو املجل�س تعترب نهائية يف حدود اجلامعة� ،إال �أنه
ميكن التظلم منها ومن ق��رارات جمل�س �ش�ؤون
حتى للق�سم �أو للكلية �أو للجامعة.
وتختلف املجال�س يف طريقة التوقيع على اجلامعات �أمام املحكمة الإدارية وطلب الغائها.
�أما جمل�س اجلامعة فقد ن�صت املادة الثامنة
املحا�ضر� ،إذ بع�ضها يوقع على ورق��ة �أ�سماء
احلا�ضرين �أثناء نقا�ش جدول الأعمال ،وهنا تقع ع�شرة على �أن تكون ق��رارات��ه نافذة من تاريخ
م�س�ؤولية حمتويات املح�ضر وقراراته �أو تو�صياته اعتمادها من رئي�س املجل�س ،ومل حتدد املادة مدة
على رئي�س االجتماع ،بحيث يثق فيه الآخ��رون معينة للرئي�س ،ولذا مبجرد رفع املح�ضر له يف
�أن يُ َ
�ضمِ ن املح�ضر ال��ق��رارات التي اتخذت يف �أي وقت تعترب قراراته نافذة.
الو�ضع بخ�صو�ص ق��رارات املجل�س العلمي،
االجتماع بدقة ،وبع�ضهم يف نهاية اجلل�سة حيث
يتم كتابة �شكليات املح�ضر ،وجدول الأعمال وال وجم��ال�����س الكليات خمتلف� ،إذ تُ��ع��د ق���رارات
يتبقى �إال القرار �أو التو�صية ت�ضاف مبا�شرة �أثناء املجل�سني نافذة ما مل يرد عليها اعرتا�ض من
اتخاذها ،وبع�ض املجال�س يوقعون يف اليوم الثاين رئي�س اجلامعة خالل «ع�شرين يوماً» من تاريخ
�أو الثالث لالجتماع عندما تنتهي ال�سكرتارية من و�صولها �إليه ،ف�إن اعرت�ض عليها رئي�س اجلامعة،
�أع��اده��ا �إىل املجل�س  -م�شفوعة بوجهة نظره
طباعة املح�ضر ومراجعته.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عدم كتابة املح�ضر ال  -لدرا�ستها من جديد ،ف��إن بقي املجل�س على
ت�ؤثر يف �صحة االجتماع ،فاالجتماع �صحيح لأن ر�أي����ه ،فتحال ال��ق��رارات امل��ع�تر���ض عليها �إىل
كتابة املح�ضر لي�ست �شرطاً يف عقد االجتماع ،جمل�س اجلامعة ،وتنظر يف �أول جل�سة عادية �أو
لكن كتابة املح�ضر �ضرورية يف �صحة القرارات ا�ستثنائية ،وملجل�س اجلامعة ت�صديق القرارات �أو
التي اُتخذت ،ولهذا يجب كتابة املح�ضر لتكون تعديلها �أو �إلغا�ؤها ،ويكون قراره يف ذلك نهائ ًّيا.
وال�����ص�لاح��ي��ة يف اع��ت��م��اد حم��ا���ض��ر جمال�س
تلك ال��ق��رارات �صحيحة؛ لأن امل��ادة ا�شرتطت
�أن تٌرفع هذه القرارات �إىل �صاحب ال�صالحية الأق�����س��ام للعميد ،بحيث تُعد ق���رارات جمل�س
العتمادها ،وبالتايل عدم رفعها يرتتب عليه عدم الق�سم ن��اف��ذة م��ا مل ي��رد عليها اع�ترا���ض من
اعتماد هذه القرارات وبالتايل عدم نفاذها ،لذا عميد الكلية �أو املعهد خالل �سبعة �أيام عمل من
يجب كتابة املح�ضر ورفعه ل�صاحب ال�صالحية .تاريخ و�صولها �إليه ،ف�إن اعرت�ض عليها �أعادها
�إىل جمل�س الق�سم  -م�شفوعة بوجهة نظره -
اعتماد املحا�ضر:
ي��خ��ت��ل��ف ���ص��اح��ب ال�����ص�لاح��ي��ة يف اع��ت��م��اد لدرا�ستها من جديد ،ف�إن بقي املجل�س على ر�أيه،
املحا�ضر وفقاً الختالف و�أهمية املجال�س يف فتحال ال��ق��رارات املعرت�ض عليها �إىل جمل�س
اجلامعة؛ فالقواعد التي حتكم جمل�س �ش�ؤون الكلية �أو املعهد ،وله �صالحيات البت فيها.
اجلامعات مثال مل تت�ضمن �أي ن�ص ي�شري �إىل
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
من يعتمد املح�ضر ،ولأن هذا املجل�س هو �صاحب
ق�سم القانون العام
االخت�صا�ص التنظيمي لكل ما يتعلق ب�ش�ؤون
alhudaithy@yahoo.com
اجلامعات ،وهو �أعلى �سلطة �إدارية ذات عالقة

ترسيخ االستدامة في العمارة

وت�شمل اال�ستدامة �أي�ضا القدرة
تتناول اال�ستدامة الت�أثري البيئي
على االلتزام باللوائح واملتطلبات
واالج��ت��م��اع��ي للبناء م��ن خ�لال
املحلية ،وهذا هو الوقت املنا�سب
ا�ستخدام ُط ُرق الت�صميم واملواد
لإج���راء حتليل متع ّمق ملتطلبات
وال��ط��اق��ة وامل�����س��اح��ات التنموية
بناء ال�سلطات املحلية.
ال�صديقة للبيئة ،ومع ذلك ف�إنه
وت�شمل اال�ستدامة يف العمارة
ث ّمة حاجة للنّظر يف اال�ستدامة
� ً
أي�ضا القدرة على اتخاذ اعتبارات
كطريقة للحياة.
ثقافية ودينية مهمة؛ على �سبيل
ف��اال���س��ت��دام��ة تنبع م��ن ق��رار
املثال؛ قد يكون من احلكمة �إجراء
�شخ�صي للت�أكد من �أن الإجراءات
حم��ادث��ة م��ع ال�����س��ك��ان املحليني
املتخذة اليوم لي�س لها نتائج �سلبية
ملعرفة ثقافتهم؛ ف�إنّ �إن�شاء عالقة
ع��ل��ى اال���س��ت��دام��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
�صحية وم�ستدامة م��ع ال�سكان
واالقت�صادية والبيئية .كما �أنها
د .هشام القاسم
املحليني يُ َع ُّد �أم�� ًرا مه ًما ب�شكل
فل�سفة حتتاج �إىل اعتمادها من
خا�ص للعمالء ال��ذي��ن يبنون يف
قِ � َب��ل جميع �أ���ص��ح��اب امل�صلحة
جمتمعات لي�ست خا�صة بهم .كما �أ ّن��ه ي�ساعد
امل�شاركني يف م�شروع الهند�سة املعمارية.
وقد يقوم املعماري بت�ضمني �أف�ضل التقنيات ال�سكان املحليني على ال�شعور ب�أ ّنهم م�شمولون يف
التي ت�ضمن اال�ستدامة ،ولكن يجب على العميل امل�شروع اً
بدل من فر�ضه عليهم.
ُ
�ضي قد ًما
مل
ا
ذلك
بعد
والعميل
للمعماري
ميكن
�أن يكون ج��اه�زًا لدمج الأن�شطة والإج���راءات
ّ
امل�ستدامة يف حياته اليومية بعد االنتهاء من يف عمل ر�سومات تخطيطية للت�صميم املقترَ َح،
ويف هذه املرحلة يحتاج املعماري والعميل �إىل
امل�شروع.
ُمعاجلة اجلوانب الأخ��رى املتع ّمقة لال�ستدامة
مبجرد �أن يت�صور جميع �أ�صحاب امل�صلحة
فل�سفة اال�ستدامة ميكن للمعماري �أن ينتقل مبجرد �أن يُ�صبح الت�صميم جاهزًا ،ويجب �أن
�إىل الوجه الثاين الذي ينطوي على �إجراء بحث يكون دمج كفاءة الطاقة ومواد البناء امل�ستدامة
مف�صل؛ تت�ضمن اخلطوة الأوىل فيه �إجراء فح�ص و�أنظمة النفايات امل�ستدامة �أحد �أهم الأهداف
َّ
متع ّمق ملواقع البناء لتحديد الظروف والقيود لتحقيق اال�ستدامة.
ويحتاج املعماري �إىل تقدمي امل�شورة للعميل
الطبيعية التي يجب مراعاتها.

حول �أهمية ا�ستخدام كل من التقنيات الن�شطة
وال�سلبية التي تُقلّل من ا�ستخدام الطاقة يف
املبنى وتعزيز ق��درة املبنى على توليد طاقته،
وتت�ضمن تقنيات توفري الطاقة ال�سلبية اجتاه
املبنى ونافذة الغرفة وحجمهاو وكذلك تت�ضمن
التقنية الن�شطة تركيب الألواح ال�شم�سية وعزل
املباين ع��زالً منا�س ًباو ويجب � اّأل يكون الختيار
املواد املُ�ستخدَمة يف املبنى �أي ت�أثري �سلبي على
البيئة.
ولتحقيق اال�ستدامة وجعلها �أ�سلوب حياة يف
ت�صميم املبنى املكتمل ،تربز �أهمية ُمعاجلة كيفية
التخلُّ�ص من املنتجات الثانوية املنزلية؛ فيجب
بناء �أنظمة لإدارة النفايات يف املبنى ب�شكل ف ّعال؛
على �سبيل املثال ،ميكن ح�صاد املياه الرمادية
للب�ستنة.
ي�را ،تُعد ا�ستدامة التكلفة من بني �أكرث
�أخ� ً
اجلوانب جتاهلاً يف العمارة ،يجب حت�سني تكلفة
م�شروع البناء من البداية �إىل امل�ستقبل ،وهذا
يعني ابتكار ت�صميمات منزلية مي�سورة التكلفة،
للتو�سع والت�شغيل
وكذلك قابلة لإدارة التكاليف
ُّ
و�صيانة امل�شروع يف امل�ستقبل.
كلية العمارة والتخطيط  -ق�سم العمارة
وعلوم البناء
متخ�ص�ص بالتحكم بجودة وتكلفة امل�سكن
ال�سعودي
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير
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خرافة الديتوكس

عن طريق الع�ضو الداخلي الأكرب
«ال��دي��ت��وك�����س» م��و���ض��ة قدمية
يف �أج�سامنا وهو الكبد الذي يقوم
حديثة ،التختفي فرتة حتى تظهر
بتحويل املواد ال�ضارة �إىل مكونات
م��ن ج��دي��د م��ن ب���اب �آخ�����ر ،فما
ذائبة يف املاء ،ميكن طرحها خارج
حقيقتها وماذا يقول العلم عنها؟!
اجل�سم بو�سائل خمتلفة مثل الكلى
يعود ا�سم الديتوك�س �إىل امل�صطلح
«البول» واجلهاز اله�ضمي «الرباز»
الإجنليزي «»detoxification
واجللد «التعرق» والرئتني «الزفري»،
وه��و م�صطلح طبي يعني �إزال���ة
وقد تتعطل بع�ض هذه الآليات بفعل
�سموم معينة م��ن اجل�����س��م ،مثل
تعطل الع�ضو امل�س�ؤول عنها ،وهنا
اجلرعات العالية من بع�ض الأدوية
لن ينفع �أي نظام ديتوك�س عاملي يف
�أو الكحول �أو بع�ض املعادن الزائدة
�إرجاعها ملا كانت عليه دون عالج
عن م�ستوياتها الطبيعية يف اجل�سم
م��ث��ل ال��ن��ح��ا���س واحل���دي���د ،وذل��ك أ .د .أحمد الصرخي حقيقي قائم على الرباهني العلمية.
وقد وجدت بع�ض الدرا�سات �أن
با�ستعمال طرق طبية حمددة؛ عن
طريق ا ُ
بع�ض �أنظمة الديتوك�س قد ت�ساعد
حل َقن �أو احلبوب �أو غ�سيل
يف �إنزال الوزن ،وهذا لي�س بالأمر امل�ستغرب لأن
املعدة �أو حتى غ�سيل الكلى يف احلاالت املتقدمة.
ولي�س هذا ما نق�صده هنا ،بل نق�صد امل�سمى �أغلب �أنظمة الديتوك�س تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
املتعارف عليه ل��دى العامة وه��و تنقية اجل�سم ال�سوائل قليلة ال�سعرات احلرارية ،فينزل الوزن
عام ًة والكبد خا�ص ًة من ال�سموم با�ستعمال و�سائل ب�شكل �سريع ولكنه م�ؤقت ،ب�سبب فقدان ال�سوائل
خمتلفة ،بغر�ض معاجلة بع�ض الأعرا�ض/الأمرا�ض ولي�س الدهون ،خا�ص ًة مع ا�ستعمال مدرات البول �أو
مثل ال�صداع �أو �أمل الع�ضالت� ،أو للحفاظ على امل ُ َ�س ِّهالت يف بع�ض �أنظمة الديتوك�س ،ولكن ما �إن
�صحة دائمة وب�شرة نا�صعة ،ناهيك عن ادعاءات يتوقف هذا النظام بعد عدة �أيام �أو �أ�سابيع بالكثري
حتى يرتد اجل�سم �صعوداً لوزنه ال�سابق بل قد يزيد،
تخفي�ض الوزن.
ت�شمل تلك الو�سائل طرقاً ب�سيطة مثل اتباع حمية وذلك لأن �أنظمة الديتوك�س هذه ال ت�صلح كنمط
م�ؤقتة لعدة �أيام فقط ،تعتمد ب�شكل رئي�سي على حياة متكامل وم�ستمر ،بقدر ماهي جتارب م�ؤقتة،
�شرب املياه املحتوية على منقوع �أحد اخل�ضروات لن يلبث �أن يمَ ّ ل منها �صاحبها بعد فرتة.
�أم��ا ال��درا���س��ات التي حتدثت عن فائدتها يف
�أو الفواكه مثل الليمون �أو النعناع �أو الزجنبيل �أو
الفراولة ،ولكنها قد ت�ستعمل و�سائل �أكرث تعقيداً مثل طرد ال�سموم فهي التتعدى �أن تكون ب�ضع درا�سات
�أجهزة �إزالة ال�سموم كجهاز ح ّمام القدم� ،أو تنظيف �صغرية احلجم ،ق�صرية املدى� ،أُجري �أغلبها على
القولون عن طريق امل ُ َ�س ِّهالت واحلقن ال�شرجية� ،أو حيوانات التجارب ب�شكل �أ�سا�سي ،وبالتايل ال ميكن
با�ستعمال ال�ساونا وغريها الكثري من الو�سائل التي االعتماد عليها كتو�صيات معتمدة.
احلقيقة �أن �أغلب �أنظمة الديتوك�س تلعب على
مل يثبت منها علمياً �إال فعاليتها يف تنظيف اجليوب
وتر يحبه النا�س وهو احل�صول على �أف�ضل النتائج
فقط.
ولكن ه��ل حقاً يحتاج ج�سمنا �إىل م�ساعدة ب�أ�سرع الطرق و�أقل التكاليف ،فاليحتاج الأمر �سوى
اللتزام م�ؤقت لعدة �أي��ام �أو حتى �أ�سابيع ،بغر�ض
خارجية للتخل�ص من ال�سموم داخله؟
احلقيقة �أن ج�سمنا ي�ستطيع التخل�ص من املواد احل�صول على �صحة ممتازة ،ولكن ما هكذا ت�سري
ال�ضارة بطريقة ذاتية ،هي�أها اخلالق داخله ،وذلك الأم��ور ،فال�صحة حتتاج التزاماَ دائماً يف امل�أكل

وامل�شرب والنوم والريا�ضة ،وهو �أم ٌر ممل الي�ستطيعه
الكل.
وي�أتي ال�س�ؤال هنا� :إذا مل تكن �أنظمة الديتوك�س
مفيدة حقاً ،هل هناك �ضرر منها؟
�إن ميزة �أغلب �أنظمة الديتوك�س الغذائية �أنها
م�ؤقتة ،وبع�ضها اليتعدى الأ�سبوع ولذلك قد اليكون
لها �أ�ضرار جانبية وا�ضحة ،ولكن اال�ستمرار عليها
�سي�ؤدي بال�شك �إىل ظهور بع�ض الآثار اجلانبية مثل
�سوء التغذية ،حيث تفتقر لبع�ض املكونات الغذائية
الرئي�سية مثل الربوتينات والدهون والألياف ،وما
يتبع ذلك من �إح�سا�س بال�ضعف العام واخلمول
و�ضعف الرتكيز والإم�ساك ،ك�أي حمية غذائية غري
متوازنة .كما �أن بع�ض �أنظمة الديتوك�س املُعتمِ دة
على الإكثار من �شرب ع�صائر اخل�ضروات املحتوية
على �أمالح الأوك�ساالت مثل ال�سبانخ وال�شمندر ،قد
ت�ؤدي �إىل تكون ح�صى الكلى.
�أما �أنظمة الديتوك�س غري الغذائية مثل تلك التي
ت�ستعمل مدرات البول وامل ُ َ�س ِّهالت لتنظيف القولون
فلها م�ضاعفاتها التي قد اليُحمد عقباها مثل
الإ�سهال واجلفاف ،واختالل �أمالح الدم ،والإ�ضرار
بالكلى ،وتغيري تركيبة البكترييا النافعة يف القولون.
باخت�صار �أدع����وك  -ع��زي��زي ال��ق��ارئ � -إىل
اال�ستمتاع مب�شروب املاء مع الليمون �أو النعناع �أو
حتى ع�صري اجلرجري �إن رغبت ،ولكن التظن ولو
للحظة �أنه �سيطرد ال�سموم من ج�سدك .كما �أدعوك
�إىل تناول الثمرة نف�سها حيث �ستح�صل منها على
كل فوائدها ،بدالً من نقعها يف املاء ،و�شرب املاء
املنقوع فح�سب.
�إن ات��ب��اع نظام غ��ذائ��ي م��ت��وازن م��ع االهتمام
بالريا�ضة والنوم هو ما ي�ساعد ج�سمك على القيام
مبهامه اجلبارة يف تنقية ال�سموم منه �أوالً ب�أول� ،أما
�أنظمة الديتوك�س فال تتعدى �أن تكون خرافة كبرية
لتنظيف اجليوب بامتياز.

اإلسالم والتسامح الدولي

يتزامن اليوم الدويل للت�سامح مع يوم االثنني 16
نوفمرب 2020م ،والت�سامح مبد�أ �شرعي ،وخ�صلة
�إ�سالمية بامتياز ،تعامل معها ال�شرع احلنيف يف
عباداته وتعامالته ،وال تكاد جتد عبادة �أو تعام ً
ال يف
الإ�سالم �إال وللت�سامح منه ن�صيب.
ف�أعظم �شعرية يف الإ�سالم وهي ال�صالة؛ قد
ت�سامح ال�شرع فيها ملن كان مري�ضاً ب�أن يجمعها مع
�أختها� ،أو م�سافراً بق�صرها وجمعها ،ويف الو�ضوء
ت�سامح ال�شرع يف ترك غ�سل ما يت�ضرر منه امل�سلم،
ويف م�سح اخل��ف �سمح للم�سافر واملت�ضرر مدة
ثالثة �أيام ،ويف رم�ضان ّ
رخ�ص لل�صائم الفطر �إذا
�شق عليه� ،أو كان يف �سفر ،ويف امل�أكوالت ت�سامح
ال�شرع يف �أكل ما حرم على امل�سلم �إذا ما ا�ضطر �إليه،
والت�سامح يف جانب العبادات يطول.
وكما جعل ال�شرع الت�سامح يف �أخ�ص عباداته؛
جاء ال�شرع �آمراً به عباده يف تعامالتهم حتى مع من
رب بغري امل�سلم امل�سامل؛
يختلف معهم يف الدين ،فال ّ

م�شروع وم�أمور به يف كتاب ربنا؛ يقول تعاىل} :
اَل يَنْ َها ُكم هَّ
اللُ َعنِ ا َّلذِ ي َن لمَ ْ يُ َقا ِتلُو ُك ْم فيِ الدِّينِ َولمَ ْ
ُ
يُ ْخرِ ُجو ُك ْم مِ ْن دِ يَارِ ُك ْم �أَ ْن تَبرَ ُّو ُه ْم َوتُ ْق ِ�س ُطوا ِ�إلَيْهِ ْم �إِنَّ
هَّ َ
الل يُ ِح ُّب المْ ُ ْق ِ�س ِطنيَ{.
ون��ه��ى �سبحانه ع��ن جم��ادل��ة غ�ير امل�سلم �إال
َاب ِ�إ اَّل
بالأح�سن ،يقول تعاىلَ } :و اَل تجُ َ ادِ لُوا �أَ ْه َل الْكِ ت ِ
بِا َّلتِي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ{ .و«�أح�سن» من �أفعل التف�ضيل،
يعني ب�أف�ضل ما ميكن من احل�سنى.
وكما �أمر ال�شرع احلنيف باحل�سنى لغري امل�سلم؛
فقد كفل حرية العبادة لهم دون �أذى وال تعد عليهم،
يقول تعاىل }لَ ُك ْم دِ ينُ ُك ْم َوليِ َ دِ ينِ {.
وقد امتثلت بالدنا املباركة مبد�أ الت�سامح يف
�أقوالها و�أفعالها؛ من عهد م�ؤ�س�سها رحمه اهلل،
وت��وارث ذلك �أبنا�ؤه املباركون ،وال ي��زال الت�سامح
منهجاً ر�صيناً ومبد�أ قومياً على امل�ستويني املحلي
والدويل ،ومل يكن ذلك مق�صوراً على ما كانت اململكة
طرفاً فيه ،بل جتاوز ذلك �إىل الدعوة للت�سامح بني

�أ�ستاذ طب الأطفال وا�ست�شاري �أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي

الآخرين والإ�صالح بينهم ،وي�شهد لذلك �أمثلة عدة
لي�س �أقلها دعوة الت�سامح ،وامل�صاحلة التاريخية التي
تبنّاها خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،بني �إثيوبيا و�إريرتيا ،والتي بف�ضلها ـ
بعد اهلل ـ انتهت حالة حرب دامت قرابة  20عاماً،
ُوجت باتفاق �سالم تاريخي يف مدينة جدة وبرعاية
ت ّ
كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني.
وال تزال مملكتنا احلكيمة تدعو ملبد�أ الت�سامح،
وتعقد اللقاءات والنداوت لذلك ،وتعمل على ن�شر
ثقافة الت�سامح يف املجتمع ،وقد ظهرت لكل من�صف
�آثارها ،وجتلت نتائجها.
�أ.د .حمود بن �إبراهيم ال�سالمة
وكيل عمادة الدرا�سات العليا
�أمني جمل�س عمادة الدرا�سات العليا
رئي�س حترير جملة الدرا�سات الإ�سالمية بكلية
الرتبية

صناعة الضيافة ودعم المجتمع المحلي
ل�صناعة ال�ضيافة �أدوار عديدة وفعاله
يف دعم املجتمع املحلي� ،سي�سلط هذا
امل��ق��ال ال�ضوء على ج��زء م��ن اجلانب
الإي��ج��اب��ي لتلك ال�صناعة يف تعزيز
االق��ت�����ص��ادات املحلية ودع���م املجتمع
املحلي.
تلعب �صناعة ال�����ض��ي��اف��ة وال��ت��ط��ور
ال�سياحي دور مهم يف رف��ع م�ستوى
معي�شة املجتمع املحلي من خالل خلق
فر�ص عمل جديدة لأبناء تلك املناطق
التي يتم اال�ستثمار بها.
على �سبيل امل��ث��ال� ،سيوفر م�شروع
د .سلمان العتيبي
القدية نحو  50ال��ف وظيفة مبا�شرة
وغ�ير مبا�شرة و�سيلعب ذل��ك دور يف
تن�شيط احلركة االقت�صادية يف منطقة القدية.
�أي�ضا ،ب�سبب تطور �صناعة ال�ضيافة وال�سياحة يف منطقة العال� ،أطلقت
الهيئة امللكية ملحافظة العال برنامج ابتعاث يف عدة تخ�ص�صات من �أهمها
ال�سياحة وال�ضيافة لأبناء املحافظة لتعليمهم و�إعدادهم للم�ساهمة يف
تطوير ونه�ضة قطاع ال�ضيافة وال�سياحة يف العال ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
�ساهمت �صناعة ال�ضيافه يف التطور ال�سريع يف البنية التحتية والفوقية
يف حمافظة العال.ميكن للفنادق التي حتتوي على مطاعم وكذلك املطاعم
امل�ستقلة �أن تدعم املجتمع املحلي من خالل التعاقد مع املزارعني املحليني
للح�صول على منتجاتهم الزراعية واللحوم التي تنتجها تلك املزارع.
على �سبيل املثال ،ق��ام فندق «ف��ور �سيزونز» يف هامب�شاير ،كندا،
بالتعاقد مع املزارعني واملنتجني املحليني للح�صول على املنتجات الزراعية
واللحوم وا�ستخدامها يف مطعم الفندق .كما �أن تقدمي املنتجات املحلية
يف املطاعم تُعد و�سيلة ت�سويقية فعالة حيث �إن فئة كبرية من الزبائن
يرغبون يف تناول املنتجات املحلية من اخل�ضروات واللحوم لت�صورهم �أن
جودتها �أعلى مقارت ًة باملنتجات امل�ستوردة.
ً
ً
يف الواقع �أثبت الدرا�سات �أن للزبائن ت�صورا �إيجابيا عن املنتجات
الزراعية واللحوم املحلية كونها طازجة وتتميز بنكهة �أف�ضل ومتت
زراعتها �أو تربيتها ب�شكل طبيعي ومل يتم تخزينها ملدة طويلة� .أي�ضا ،دعم
الفنادق واملطاعم للمنتجات الزراعية واللحوم املحلية له ت�أثري �إيجابي
على البيئة ،فعند ا�ستخدام الفندق �أو املطعم املنتجات املُ�صنعة حملياً،
ف�إن تلك املنتجات ال حتتاج اىل عمليات نقل بحري� ،أو جوي مما يقلل من
ن�سبة انبعاثات الكربون امل�ضرة للبيئة ويعود بالنفع على املجتمع املحلي.
من ناحية جتربة ال�سائح ،ف�إن وجود املنتج املحلي «هدايا ،ر�سومات،
�أعمال حرفية� ،أطعمة» داخل الفندق �أو املطعم له ت�أثري �إيجابي من
خالل �إ�ضافة نكهة ثقافية وحملية على التجربة ،بالإ�ضافة �إىل �أن تعامل
ال�سائح مع موظفي الفندق من �أبناء املنطقة له ت�أثري �إيجابي على جتربة
ال�سائح و�أي�ضا ال�صورة الذهنية لدى ال�سائح عن �أبناء تلك املنطقة.
كما ت�ساهم الفنادق يف دعم املنتج املحلي من خالل تخ�صي�ص متجر
هدايا داخل الفندق يكون خم�ص�صاً لبيع املنتجات املحلية من هدايا� ،أو
قطع فنية� ،أو قطع تذكارية ،وال�سماح للتجار املحليني بعر�ض ب�ضاعتهم
يف �إطار دعم املنتج املحلي.
كذلك للفنادق دور فعال يف دعم الفن املحلي من خالل ا�ستخدام
لوحات الفنانيني املحليني يف تزيني �أرجاء الفندق .على �سبيل املثال ،قام
ال فنياً حملياً
فندق  Omniيف مدينة داال�س الأمريكية ب�شراء  ١٥٠عم ً
لتزين �أرجاء الفندق.
�أخرياً� ،سعدت كثرياً بالقرار التاريخي الذي ن�ص على توجيه اجلهات
احلكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغري املواطنني ال�سعوديني ،بناء
على تو�صية مرفوعة من �سمو ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان.
و�أمتني �أن نرى مبادرات مماثله يف قطاع ال�ضيافة.
�أ�ستاذ �إدارة ال�ضيافة امل�ساعد
كلية ال�سياحة والآثار
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حقوق الطالب
الجامعي في المجال
األكاديمي والقواعد
المنظمة لوحدة حماية
الحقوق الطالبية
مت و�ضع وثيقة حقوق والتزامات الطالب
اجلامعي ،بهدف توعية الطالب بحقوقهم
الأك��ادمي��ي��ة واخل��دم��ي��ة ال��ت��ي تقدمها لهم
اجلامعة وفقاً لإمكاناتها وكيفية احل�صول
على هذه احلقوق واجلهة املخت�صة بذلك،
كما تهدف �إىل توعيتهم بالتزاماتهم جتاه
اجلامعة وذلك حر�صاً من اجلامعة على جودة
العمل الأكادميي وما يرتبط به ذلك الأمر
من �صلة وثيقة بني الطالب من جهة والأ�ستاذ
اجلامعي والأجهزة والوحدات اجلامعية من
جهة �أخ��رى ،وما ينبغي �أن يكون عليه حال
تلك العالقة م��ن ال�شفافية وال��و���ض��وح مع
خمتلف مكونات العمل اجلامعي يف جماالته
املختلفة.
 حقوق الطالب يف املجال الأكادميي حقه يف توفري بيئة درا�سية منا�سبةلتحقيق اال�ستيعاب والدرا�سة بي�سر و�سهولة
من خالل توفري كافة الإمكانيات التعليمية
املتاحة خلدمة هذا الهدف.
 احل�صول على امل��ادة العلمية واملعرفةاملرتبطة باملقررات اجلامعية التي يدر�سها
وذلك وفقاً للأحكام واللوائح اجلامعية التي
حتكم العمل الأكادميي.
 احل�����ص��ول ع��ل��ى اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ةبالكلية �أو الق�سم والتخ�ص�صات املتاحة له،
وكذا االطالع على اجل��داول الدرا�سية قبل
بدء الدرا�سة و�إج��راء ت�سجيله يف املقررات
التي يتيحها له النظام وقواعد الت�سجيل
مع مراعاة ترتيب الأول��وي��ات يف الت�سجيل
للطالب.
 حذف �أي مقرر �أو �إ�ضافة �آخر �أو حذفالف�صل الدرا�سي ب�أكمله وفقاً ملا يتيحه نظام
الدرا�سة والت�سجيل يف اجلامعة وذل��ك يف
الفرتة املحددة لذلك.
 تقيد �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعةمبواعيد و�أوق����ات امل��ح��ا���ض��رات وا�ستيفاء
ال�ساعات العلمية واملعملية لها وعدم �إلغاء
املحا�ضرات �أو تغيري �أوقاتها �إال يف حالة
ال�ضرورة وبعد الإع�لان عن ذل��ك ،على �أن
يتم �إعطاء حما�ضرات بديلة عن تلك التي مت
�إلغا�ؤها �أو التغيب عنها.
 اال�ستف�سار واملناق�شة العلمية الالئقةمع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،دون رقابة �أو
عقوبة يف ذلك عليه ،ما مل يتجاوز النقا�ش
ما تقت�ضيه الآداب العامة وح��دود اللياقة
وال�سلوك يف مثل تلك الأحوال.
 حقه يف �أن تكون �أ�سئلة االختبارات�ضمن املقرر الدرا�سي وحمتوياته وامل�سائل

 احل�صول على الرعاية ال�صحية الكافية جهة باجلامعة يف �أي ق�ضية ت�أديبية تُرفعالتي متت �إثارتها �أو الإح��ال��ة �إليها �أثناء
املحا�ضرات ،و�أن يُراعى التوزيع املتوازن بالعالج داخل امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية ���ض��ده ،وع��دم ���ص��دور العقوبة يف حقه �إال
بعد �سماع �أقواله وذلك ما مل يثبت �أن عدم
واملنطقي للدرجات مبا يحقق التقييم العادل التابعة للجامعة.
 اال�ستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة ح�ضوره ك��ان لعذر غري مقبول وذل��ك بعدلقدرات الطالب.
 حقه يف �إج��راء كافة االختبارات التي وذل���ك وف��ق �اً ل��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م امل��ع��م��ول بها ا�ستدعائه للمرة الثانية. حقه يف التظلم من ال��ق��رار الت�أديبيتعقد للمقرر ما مل يكن هناك مانع نظامي باجلامعة.
 احل�صول على احلوافز واملكاف�آت املادية ال�صادر �ضده وذلك وفقاً للقواعد املقررة يفيحول دون �إجرائها وفقاً للوائح والتعليمات
ً
هذا ال�ش�أن مبوجب �أحكام ت�أديب الطالب.
اخلا�صة بذلك ،على �أن يتم �إعالن الطالب املقررة نظاميا ال �سيما للطالب املتفوق.
 حقه يف احلفاظ على حمتويات ملفه الرت�شح للدورات التدريبية والربامجبحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت
وال��رح�لات ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة وزي���ادة داخ��ل اجلامعة ونزاهة التعامل معه وعدم
كاف.
 حقه يف معرفة الإج��اب��ة النموذجية م�شاركته يف الأن�����ش��ط��ة الثقافية وكذلك ت�سليم �أي منها �إال للطالب نف�سه �أو ويل �أمرهلأ�سئلة االختبارات الف�صلية وتوزيع الدرجات امل�شاركة يف �أن�شطة خدمة املجتمع املحلى �أو من يفو�ضه بذلك ر�سمياً ،ما عدا احلاالت
التي يُطلب فيها ت�سليم �أو معرفة حمتويات
على �أجزاء الإجابة والتي يقوم على �أ�سا�سها والأعمال التطوعية.
 حقه يف ال�شكوى �أو التظلم من �أي �أمر ذلك امللف من قِ بل جهات التحقيق �أو �أجهزةتقييم �أداء الطالب قبل �إج���راء االختبار
ٍ
جلهة حكومية �أخ��رى ،وال يجوز
يت�ضرر منه يف عالقته م��ع �أع�ضاء هيئة الق�ضاء �أو
النهائي للمقرر.
 ح��ق��ه يف ط��ل��ب م��راج��ع��ة �إج��اب��ت��ه يف التدري�س �أو الق�سم �أو الكلية �أو �أي وحدة من �إف�شاء �أو ن�شر حمتويات ملفه ما مل يكن ذلكالن�شر نتيجة لقرار بعقوبة ت�أديبية يف حق
االختبار النهائي وذلك وفق ما تقرره اللوائح وحدات اجلامعة.
 متكينه من الدفاع عن نف�سه �أم��ام �أي الطالب.والقرارات ال�صادرة عن اجلامعة يف تنظيم
 ح���ق ال���ط���ال���ب م���ن ذوى�آلية تلك املراجعة و�ضوابطها.
االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ص��ة يف
التي
 حقه يف معرفة نتائجه�شكوى �سبق تقدميها لوحده احلقوق الطالبية
احل�صول على اخلدمة الالئقة
ح�صل عليها يف االختبارات
واملنا�سبة الحتياجاته وفقاً
ال��ت��ي �أداه����ا بعد ال��ف��راغ من
تقدم �أحد الطالب ب�شكوى لوحده حماية احلقوق الطالبية يت�ضرر
فيها من رف�ض مدر�س �أح��د امل��ق��ررات التي يدر�سها �إطالعه على للأنظمة والقواعد املرعية.
ت�صحيحها واعتمادها.
غري
حقوقه يف املجال
نتيجته يف االختبار ال�شهري لذلك املقرر ،وعليه قامت اللجنة الدائمة
�أ�سئلة �شائعة حول الئحة
الأكادميي
لوحدة حماية احلقوق الطالبية مبخاطبة �سعادة عميد الكلية التي
الدرا�سة واالختبارات
والرعاية
إعانة
 التمتع بالينتمي �إليها الطالب ال�شاكي ،وذلك لتمكينه من االطالع على نتيجته
�������س :ان���خ���ف�������ض امل���ع���دل
تقدمها
ال��ت��ي
االج��ت��م��اع��ي��ة
يف ذلك االختبار ،وبالفعل قام �سعادة رئي�س الق�سم الذي يدر�س به
اجلامعة وامل�شاركة يف الأن�شطة املقرر ب�إطالع الطالب على نتيجته يف االختبار ال�شهري ح�سبما هو الرتاكمي للطالب ع��ن احلد
امل��ق��ام��ة ف��ي��ه��ا وف���ق���اً ل��ل��وائ��ح مقرر له كحق من حقوقه الأكادميية وفقاً لوثيقة حقوق والتزامات الأدن���ى ،فما الإج���راء املتخذ
�ضده؟
والتعليمات اجلامعية املنظمة الطالب اجلامعي.
ج :يوجه له �إن��ذار �أكادميى
لذلك.

ب�سبب انخفا�ض معدله الرتاكمي عن احلد
الأدنى.
���س :كيف يتم احت�ساب درج��ة الأعمال
الف�صلية؟
ج :يتم احت�ساب درجة الأعمال الف�صلية
من خالل االختبارات والبحوث والأن�شطة
التعليمية ال��ت��ي تت�صل ب��امل��ق��رر ال��درا���س��ي
والتي تبني حت�صيل الطالب خالل الف�صل
الدرا�سي.
�س :على �أي �أ�سا�س يتم احت�ساب الدرجة
النهائية؟
ج :جتمع درجات الأعمال الف�صلية على
درجة االختبار النهائي لكل مقرر وحتت�سب
الدرجة من مائة.
�س :ما اجلهة املخت�صة بالنظر يف القرارات
الت�أديبية ال�صادرة بحق الطالب؟
ج :التظلم من القرارات الت�أديبية ال�صادرة
�ضد الطالب يكون املخت�ص بنظرها هو وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية.
�س :ما الإج��راءات وال�ضوابط التي يجب
على الطالب �أن يلتزم بها عند التقدم ب�شكواه
�إىل اللجنة الفرعية بكليته؟
ج :يجب على الطالب �أن يلتزم فـي تقدميه
ل�شكواه بعدد من الإجراءات وال�ضوابط هي:
 �أن يتقدم ب�شكواه �إىل مقر اللجنةالفرعية امل�شكلة داخل كليته �أو معهده.
 �أن يتم تقدمي ال�شكوى خالل ثالثني يوماًمن تاريخ حدوث الواقعة حمل ال�شكوى �أياً
كانت هذه الواقعة «على �سبيل املثال� :إعالن
نتيجة اختبار ،اع��ت��داء وق��ع على الطالب
بالقول �أو الفعل ،منع الطالب من ا�ستخدام
حق من حقوقه ال���واردة فـي وثيقة حقوق
والتزامات الطالب اجلامعي� ،إلخ».
 ال يجوز للطالب �أن يتقدم ب�شكواه بعدمرور ثالثني يوماً من تاريخ حدوث الواقعة
حمل ال�شكوى كما ال يجوز له التقدم ب�أكرث
من �شكوى واحدة عن ذات الواقعة.
 �أن يقوم مبلء النموذج املعد لل�شكوى«النموذج رقم  »1وا�ستيفاء كافة البيانات
ال�����واردة ب��ه ب��ال��دق��ة وال��و���ض��وح ال�لازم�ين
وباالخت�صار الذي ال يخل بامل�ضمون ،ويت�سلم
هذا النموذج من �سكرتري اللجنة.
 �أن ي�سلّم من��وذج �شكواه بعد ا�ستيفائه�إىل �سكرتري اللجنة ويت�سلم منه �إي�صاالً يفـيد
ت�سليمه لل�شكوى وقيدها ب�سجل اللجنة.
 متابعة الطالب ل�شكواه وما مت فـيها ملدةثالثني يوماً تبد�أ من تاريخ تقدميه لل�شكوى
وذلك مبراجعة و�س�ؤال �سكرتري اللجنة فـي
املقر املعد لذلك.
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طالبية

في لقاء افتراضي ضمن متطلبات مقرر «تنظيم مؤتمرات» وبإشراف د .أريج الدبيخي
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«هنا السعودية» يستضيف رحالة سعوديين
للكشف عن أجمل معالم المملكة

َّ
المحفوظ :مدينة العال متحف مفتوح  ..و«كورونا» غير نظرة السعوديين للسياحة
السفياني :نستهدف نشر ثقافة السفر والسياحة الداخلية وال نستهدف الربح المادي

الخليوي :اكتشفت كنوز وثروات المملكة ورحلة
لمدة  44يومًا لم تكلفني سوى  500ريال
متابعة��� :س��ارة ب��ن ح���راب ،دميا
الرقراق
ن��ظ��م��ت ط��ال��ب��ات م��ق��رر تنظيم
امل�ؤمترات واملنا�سبات ب�إ�شراف د.
�أريج الدبيخي لقا ًء افرتا�ضياً عرب
من�صة «زوم» بعنوان «هنا ال�سعودية»
ي��وم الأرب��ع��اء  11نوفمرب 2020م،
وذل���ك با�ست�ضافة جم��م��وع��ة من
الرحالة ال�سعوديني ،منهم د .جنود
املحفوظ ،والرحالة الرقمي �أ�سامة
اخلليوي ،ومدير �إح��دى الوكاالت
ال�سياحية “”Tripper Online
�أن�����س ال�����س��ف��ي��اين ،وان��ط�لاق��اً من
�أهمية ال�سياحة يف اململكة العربية
ال�سعودية ك�أحد القطاعات النا�شئة
ذات ال��ن��م��و ال�����س��ري��ع وف��ق �اً ل��ر�ؤي��ة
.2030
�شغف ال�سياحة الداخلية
بد�أ اللقاء بحديث �شيق للدكتورة
جن����ود امل���ح���ف���وظ ،وه����ي طبيبة
طوارىء ورحالة �سعودية ،روت فيه
ق�صة �شغفها بال�سياحة الداخلية
وا�ستك�شاف كل معامل اململكة والتي
ب���د�أت بتلبية دع���وة زي���ارة لإم���ارة
الباحة .وقالت :كل مدينة مييزها
ط��اب��ع م�����س��ت��ق��ل ع���ن ط��اب��ع امل���دن
الأخ���رى ،ومدينة العال بحد ذاتها
«متحف مفتوح» .و�أ�شارت املحفوظ
�إىل �أن الف�ضل الأك�بر ال�ستك�شاف
ال�سياحة داخل ال�سعودية يعود �إىل
جائحة فايرو�س «كورونا» امل�ستجد،
وه��و م��ا جعل ال�سعوديني يغريون

نظرتهم ع��ن ال�سياحة الداخلية،
و�أ�صبحوا يف�ضلونها ع��ن اخل��ارج
بعك�س ما كان �سائداً قبل اجلائحة.
بني الإعالم وال�سياحة
وخل�صت املحفوظ �أبرز العقبات
يف قلة توفر امل�سكن ،و�صعوبة جمع
امل��ع��ل��وم��ات للمناطق ال��ت��ي قامت
بزيارتها باملقارنة بعلم �أه��ل البلد
ع��ن منطقتهم ،ول��ف��ت��ت �إىل تنوع
الن�شاطات ال�سياحية وكرثتها يف
ك��ل مناطق ال�سعودية ،معربة عن
�شكرها وام��ت��ن��ان��ه��ا جل��ه��ود وزارة
ال�سياحة من خالل تد�شني «تطبيق
وم��وق��ع �إل��ك�تروين �سياحي» ب�شكل
جماين على الهواتف الذكية لت�سهيل
كافة اخلدمات ،ومتكني املواطنني
من معرفة �أف�ضل �أ�سعار الطريان،
وخ��دم��ة حجز ال��ط�يران ،ومعرفة
الفعاليات واملهرجانات والتخطيط
ل��ل��رح�لات� ،إ���ض��اف��ة �إىل تواجدهم
ب�����ش��ك��ل ر���س��م��ي ع��ل��ى ح�ساباتهم
يف م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي،
مو�ضحة جهود هيئة الرتفيه التي
اهتمت ب ��إق��ام��ة م��وا���س��م ترفيهية
و�سياحية يف الكثري من املدن.
واخ��ت��ت��م��ت د .جن����ود ح��دي��ث��ه��ا
بالرتكيز على دور الإع�لام الكبري
يف جذب ال�سياح ،وخا�صة من خالل
«الت�صوير االح�ت�رايف» ون�شره عرب
�شبكة الإنرتنت مبا يربز جمال كل
مناطق اململكة.
�أول حمطات االنطالق
م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث امل��ه��ن��د���س

والرحالة الرقمي �أ�سامة اخلليوي
عن جتربة ال�سفر داخل ال�سعودية
واكت�شاف وجهاتها ال�سياحية وما
متلكه من مواقع تاريخية و�أثرية،
م�شرياً �إىل �صعوبة البحث بوجه
ع���ام ع��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن الأم��اك��ن
ال�����س��ي��اح��ي��ة ،الف��ت��اً �إىل �أن �أوىل
حم��ط��ات ان��ط�لاق��ه يف ال�سياحة
ال��داخ��ل��ي��ة ك��ان��ت يف دي�سمرب عام
 2019بعد ت��رح��ال �أرب���ع �سنوات
باخلارج ،والتي بد�أت بالتوا�صل مع
�سكان �أهل املناطق التي �سافر �إليها
ال�ست�ضافته عرب ال�سو�شيال ميديا.
ً
يوما و 500ريال
44
وا���س��ت��ط��رد امل��ه��ن��د���س اخل��ل��ي��وي
ح��دي��ث��ه ع��ن �أوىل رح��ل��ة ق���ام بها
والتي امتدت ملدة  44يوماً بتكلفة
 500ري���ال ���س��ع��ودي ف��ق��ط ،بداية

من الق�صيم �إىل حائل ،ومنها �إىل
املدينة املنورة ،ثم ينبع ،انتهاء ب�أملج،
دون ا�ستخدام �سيارة �شخ�صية،
و�أتبع ذلك بالإ�شادة بثقافات �أهل
وطنه يف كل هذه املناطق ،وما �شهده
منهم م��ن ك��رم �ضيافة وا�ستمتاع
بق�ص�صهم وحكاويهم.
ما بعد االنفتاح
وع���ن م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د ان��ف��ت��اح
ال�سياحة ال�سعودية للعامل ،توقع
اخلليوي �إقباالً كبرياً وانتعا�شاً مبهراً
لقطاع ال�سياحة يف اململكة ،وروى
الكثري م��ن الق�ص�ص وامل��غ��ام��رات
والتفا�صيل عن رحالته يف جميع
املناطق ،مو�ضحا �أن حجم اململكة
ك��ان �أك�بر من املتوقع ،م�شرياً �إىل
اختالف الت�ضاري�س واملناخ وكيفية
ت�أثريهما على طريقة عي�ش �أهل كل

منطقة.
�أم النخيل
وا���ص��ل «اخل��ل��ي��وي» ح��دي��ث��ه عن
منطقة الأح�����س��اء وم��ا مييزها عن
باقي مناطق اململكة والعامل ،م�شرياً
�إىل ت�صنيف م��و���س��وع��ة جيني�س
لها ك�أكرب واح��ة نخيل بالعامل مبا
يقرب من مليونني ون�صف املليون
نخلة� ،إ�ضافة �إىل القنوات املائية،
وو�صولها �إىل املزارع و�إىل املحافظة
ب�شكل ك��ام��ل ،واجل���و ال���ذي يتمتع
بالنقاوة والنظافة ،وا�صفاً رحلته
�إليها بالتجربة باملمتعة .
املعامل الدينية
وت��ط��رق اخل��ل��ي��وي للحديث عن
املنطقة الغربية ،وما تتمتع به من
معامل دينية دون باقي مناطق اململكة،
م�شرياً �إىل �أن املعامل الدينية تعد
�أول و�أكرث �أنواع ال�سياحة تواجداً يف
اململكة ،مبا جعل هذه املنطقة مهي�أة
منذ زم��ن طويل ال�ستقبال �أع��داد
مهولة من ال�سياح على مدار ال�سنة
للعمرة والزيارة.
�صحراء و�أكرث
وبالن�سبة لل�صورة الذهنية عن
اململكة � ،أ���ش��ار �إىل جهل الكثري
بكل امل��ن��اط��ق ال�سياحية باململكة
 ،وت�صورهم عنها انها �صحراء ،
وجمال ،و�آبار للبرتول  ،مقارناً �أياها
بال�صورة الذهنية احلالية  ،ومدى
تتوقهم لزيارتها يف الوقت احلايل.
ورداً على ال�����س��ؤال امل��وج��ه ل��ه ،
مبا يتعلق ب�سبب عدم ابراز الإعالم

للمناطق ال�سياحية ب�شكل كايف  ،رد
قائ ً
ال « مل يكن لدينا �سوق ال�سياحة
ومل يكن هناك فيزا �سياحة  ،فيما
عدا ال�سياحة الدينية مكة واملدينة
«  ،خمتتماً حديثه بالإ�شادة بالتنوع
الثقايف و اجلغرايف التي تتمتع به
اململكة .
تريرب �أون الين
ويف حمور �أخ�ير عن �أهمية دور
الوكاالت ال�سياحية يف هذه املرحلة،
�أف���اد �أن�����س ال�سفياين مدير وكالة
“ ”Tripper Onlineال�سياحية
�أن ف��ك��رة «ت��ري�بر �أون الي���ن» هي
ت�شجيع الفرد على م�شاركة �أ�صدقائه
يف الرحالت واملغامرات والتجارب
بجميع مناطق اململكة ،انطالقاً من
�أهمية ن�شر ثقافة ال�سفر وال�سياحة
داخ��ل املجتمع ال�سعودي ،ب�صرف
النظر عن الربح امل��ادي ،وذلك من
خالل تقدمي اخلدمات والت�سهيالت
املختلفة مثل الأدوات واملخيمات مبا
ي�ساهم يف تغيري ال�صورة النمطية
عن الرحالت.
دعم ال�سياحة
واختتم ال�سفياين اللقاء باحلديث
م�ستعر�ضاً التنوع الثقايف والرتاثي
وال�����س��ي��اح��ي ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ،م�شيدا ُ باالهتمام الذي
ت��ول��ي��ه ح��ك��وم��ة خ�����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين ل��ل�����س��ي��اح��ة ،وال���ر�ؤي���ة
الطموحة ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان يف دعم
هذا املجال الواعد.
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فيتامين «د» وخفض الوزن يقلالن اإلصابة بالسرطان
خل�صت درا�سة طبية حديثة �أجريت يف الواليات املتحدة وا�ستمر العمل بها عدة
�سنوات �إىل �أن تناول فيتامني «د» ب�شكل متوا�صل ميكن �أن يقلل من خطر الإ�صابة
بال�سرطان بن�سبة ت�صل �إىل .38%
ووجد الباحثون �أن فر�صة الإ�صابة بال�سرطانات املتقدمة �أو املميتة تكون �أقل لدى
الأ�شخا�ص الذين يتناولون فيتامني «د» �شريطة �أن يكون لديهم وزن طبيعي �أي�ضاً.
وبح�سب الدرا�سة التي �أج��ري��ت يف ال��والي��ات املتحدة ،وا�ستعر�ضت نتائجها
جريدة «التاميز» الربيطانية ،فقد قام الباحثون بتحليل للأ�شخا�ص الذين �شاركوا
يف الدرا�سة خالل الفرتة بني عامي  2013و ،2018لي�ستنتج الباحثون �أخرياً �أن
فيتامني «د» مرتبط بتقليل خماطر الإ�صابة بال�سرطان املتقدم بن�سبة  17يف املائة،
على �أن هذه الن�سبة ترتفع �إىل  38يف املائة بني �أولئك الذين لديهم م�ؤ�شر كتلة ج�سم
طبيعي� ،أي �أنهم ال يعانون من الوزن الزائد.
ويف العام  2018وجد العلماء �أن فيتامني «د» مل يقلل من �إجمايل الإ�صابة
بال�سرطان ولكنه ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف خطر الوفاة الناجتة عن ال�سرطان ،بح�سب
ما �أوردت «التاميز».
وقالت بوليت ت�شاندلر ،طبيبة الرعاية الأولية وعاملة الأوبئة ،و�أحد القائمني
على الدرا�سة الأخ�يرة �إن «فيتامني «د» مكمل متوفر ب�سهولة ورخي�ص وقد مت
ا�ستخدامه ودرا�سته لعقود ،وتوفر النتائج التي تو�صلنا �إليها ،وخا�صة االنخفا�ض
القوي للمخاطر امللحوظ يف الأفراد ذوي الوزن الطبيعي ،معلومات جديدة حول
العالقة بني هذا الفيتامني وبني ال�سرطان املتقدم».
ويف حتليلهم قام الفريق بتقييم خماطر الإ�صابة بال�سرطان املتقدم بني امل�شاركني
الذين تناولوا فيتامني «د» �أو مل يتناولوه ،كما قاموا بفح�ص ما �إذا كان م�ؤ�شر كتلة
اجل�سم يلعب دوراً �أي�ضاً ،ووج��دوا �أن من بني امل�شاركني البالغ عددهم � 25ألف
�شخ�ص ،مت ت�شخي�ص � 1617شخ�صاً مبر�ض ال�سرطان ،ومن بني �أولئك الذين تلقوا
فيتامني «د» مت ت�شخي�ص حالة  226يف مراحل متقدمة من ال�سرطان� ،أما من بني
�أولئك الذين لديهم م�ؤ�شر كتلة ج�سم طبيعي ويتناولون فيتامني «د» فتم ت�شخي�ص 58
�شخ�صاً مبر�ض ال�سرطان املتقدم فقط مقارنة بـ� 96شخ�صاً مل يتناولوا الفيتامني.
ويعتقد الباحثون �أن ال�سمنة وااللتهابات املرتبطة بها قد تقلل من فعالية فيتامني
«د» وهو ما يف�سر �ضرورة ال�سيطرة على الوزن بالتوازي مع تناول فيتامني «د» من
�أجل مكافحة «ال�سرطان املتقدم».

الزم الركض والمشي..
لفقدان الوزن وصحة المفاصل
يوفر كل من الرك�ض وامل�شي فوائد وخماطر فريدة خا�صة بهما،
حيث ميكن �أن ي�ساعدك كل منهما على حتقيق املقدار الأ�سبوعي
املو�صى به من التمارين وحت�سني �صحتك.
 ال�سعرات احلرارية:ميكن �أن ي�ساعد اجلري وامل�شي على حرق ال�سعرات احلرارية ،لكن
الرك�ض عمو ًما يحرق �أكرث ،على �سبيل املثال� ،إذا قارنت امل�شي ملدة
 20دقيقة والرك�ض ملدة  20دقيقة ،ف�سوف حترق املزيد من ال�سعرات
احلرارية �أثناء الرك�ض ،لأنك تنفق املزيد من الطاقة كلما ذهبت ب�شكل
�أ�سرع.
 الأكرب �سنا:الرك�ض �أف�ضل حلرق ال�سعرات احلرارية وفقدان الوزن ،ولكن �إذا
ً
معر�ضا للإ�صابة ،فقد يكون امل�شي �أكرث �أما ًنا من
كنت �أكرب �سنًا �أو
اجلري ،لأنه يخفف ال�ضغط على املفا�صل.
 فقد الوزن:ميكن �أن ي�ساعدك امل�شي والرك�ض على �إنقا�ص الوزن ،لكن اجلري
قد يكون اخليار الأف�ضل ،ووجدت درا�سات متعددة �أن النا�س فقدوا
كميات متوا�ضعة من الوزن  -حوايل  0.1رطل يف الأ�سبوع  -عن طريق
امل�شي ،بينما يفقدون وز ًنا �أكرب بكثري �أثناء الرك�ض مقارنة بامل�شي.
 الت�أثري على اللقلب:الرك�ض وامل�شي مفيدان لقلبك وميكن لكل من امل�شي والرك�ض
حت�سني �صحة القلب ،حيث �إن امل�شي يح�سن �صحة القلب والأوعية
الدموية عن طريق خف�ض �ضغط الدم وتقليل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب التاجية ،والأ�شخا�ص الذين يخطون املزيد من اخلطوات يوميا،
كان لديهم � ً
أي�ضا حميط خ�صر �أ�صغر ،ووزن �أقل ،وم�ستويات �أن�سولني
حم�سنة.
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أبل تدفع ماليين أخرى إلنهاء فضيحة «الهواتف القديمة»
بعد �شهور من �إث��ارة الق�ضية ،وافقت �شركة �أب��ل الأمريكية على دفع
 113مليون دوالر لإنهاء حتقيق �أجرته واليات عدة ،ب�ش�أن «�إبطاء ال�شركة
املتعمد» الإ�صدارات القدمية من هواتف �آيفون ،بدعوى امل�ساعدة يف �إطالة
بطارياتها ،وتنهي تلك الت�سوية املعلنة يف والية �أريزونا ملف الق�ضية التي
رفعتها �أكرث من  30والية.

وك��ان عمالق التكنولوجيا «�أب��ل» قد واف��ق بالفعل على دف��ع ما ي�صل
�إىل  500مليون دوالر لت�سوية دعوى ق�ضائية جماعية مرفوعة يف والية
كاليفورنيا فيما يتعلق بالق�ضية ذاتها ،ووافقت �أبل على دفع الت�سويات بعد
اعرتافها ب�أن حتديث الربامج الذي مت �إ�صداره يف عام � 2017أعاق �أداء
�أجهزة �آيفون القدمية .ودافعت ال�شركة عما فعلته معلنة �أنه ا�ستهدف منع

يف حل قد يكون الأن�سب للتحديات الأمنية

«كبير القراصنة» رئيسًا لألمن في «تويتر»

يف وق����ت ت���واج���ه ف��ي��ه املن�صة
حت���دي���ات �أم��ن��ي��ة ك���ب�ي�رة ،مل جتد
�شركة تويرت ح ً
ال لها على ما يبدو
�إال بتعيني «بياتر زاتكو» �أحد �أف�ضل
القرا�صنة الإلكرتونيني يف العامل يف
من�صب رئي�س الأمن.
واعتربت ال�شركة �أن هذا القرار
ج���اء مل��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��د امل�ستمر
على من�صتها للتغريدات ومعاجلة
الثغرات الأمنية بها.
كما نقلت وكالة روي�ترز للأنباء
عن زاتكو قوله �إن��ه ينوي «فح�ص
و�إعادة النظر يف �أمن املعلومات على
تويرت ،و�سالمة املوقع».
فزاتكو كان �أ�شرف م�ؤخراً على
الأم���ن يف امل��دف��وع��ات الإلكرتونية

«يونيكورن �سرتايب» .وقبل ذلك،
عمل يف م�شاريع خا�صة يف �شركة
غ��وغ��ل ،ك��م��ا �أ���ش��رف ع��ل��ى ت��وزي��ع
املنح مل�شاريع الأمن الإلكرتوين يف
وكالة الأبحاث وامل�شاريع الدفاعية
ال�����ش��ه�يرة « »DARPAالتابعة
للبنتاغون ،فيما ب���د�أت م�سريته
يف الت�سعينيات ،حيث ذاع �صيته
يف �أو����س���اط ك��ب��ار امل��خ��ت�����ص�ين يف
القر�صنة الإلكرتونية ونظم الدفاع
التكنولوجية.
ب��دوره ،ق��ال دان كوفمان ،الذي
�أ����ش���رف ع��ل��ى زات���ك���و يف امل��ا���ض��ي
وي�تر�أ���س الآن جمموعة املنتجات
امل��ت��ق��دم��ة يف ���ش��رك��ة غ���وغ���ل« :ال
�أعرف ما �إذا كان ب�إمكان �أي �شخ�ص

�إ�صالح �أمان تويرت ،لكني �أعتقد �أن
زاتكو ميتلك تلك القدرات».
ي�شار �إىل �أن تويرت كانت عانت
خ�لال الفرتة املا�ضية من م�شاكل
�أم��ن��ي��ة ع��دي��دة ،ففي يوليو/متوز
امل��ا���ض��ي ،خ��دع��ت جم��م��وع��ة من
املت�سللني ال�شباب املوظفني وح�صلوا
ع��ل��ى ح��ق ال��و���ص��ول �إىل الأدوات
ال��داخ��ل��ي��ة ،مم��ا �سمح لهم بتغيري
�إع��دادات احل�ساب ثم التغريد من
ح�سابات املر�شح الرئا�سي �آن��ذاك
ج��و ب��اي��دن ،وحتى م�ؤ�س�س �شركة
مايكرو�سوفت بيل غيت�س ،والرئي�س
التنفيذي ل�شركة ت�سال �إيلون ما�سك.
ومن املفرت�ض �أن من�صب املوظف
اجل��دي��د مينحه تفوي�ضاً وا���س��ع�اً

ل��ل��ت��و���ص��ي��ة ب��ت��غ��ي�يرات يف الهيكل
واملمار�سات .كما �أن خربته الوا�سعة
تخ ّوله لأداء مهمته اجلديدة ،فقد
ك�����ش��ف �أل��ي��ك�����س ���س��ت��ام��و���س ،كبري
م�س�ؤويل الأمن ال�سابق يف في�سبوك
وال���ب���اح���ث احل������ايل يف ج��ام��ع��ة
�ستانفورد ال��ذي �ساعد يف قيادة
اجلهود ملكافحة الت�ضليل االنتخابي،
�أن زات��ك��و منا�سب مت��ام �اً ل�شركة
تفتقر �إىل القوة املالية لفي�سبوك
وغ��وغ��ل ،م�ضيفاً �أن���ه يتعني على
تويرت �إي��ج��اد حلول �إبداعية لهذه
امل�شكالت ،وي�شتهر زاتكو يف جمال
الأم��ن باحللول الإبداعية ،بح�سب
تعبريه.
وقد �أكد زاتكو �أنه ملتزم بتح�سني
املحادثات العامة عرب تويرت ،م�شيداً
باخلطوة الأخرية لزيادة التفاعل من
خالل حث امل�ستخدمني على التعليق
ب���دالً م��ن جم���رد �إع����ادة التغريد،
و�أو�ضح �أن اخلطوة التالية قد تكون
�إج��ب��ار النا�س على فهم املحادثة
الطويلة قبل امل�شاركة فيها.
كما �أ�شار �إىل �أن��ه يقدر انفتاح
تويرت على الأ�ساليب الأمنية غري
التقليدية ،مثل اق�تراح��ه ب��إرب��اك
اجلهات الفاعلة ال�سيئة من خالل
التالعب بالبيانات التي يتلقونها من
تويرت حول كيفية تفاعل الأ�شخا�ص
مع املن�شورات.
امل�صدرalarabiya :

«زووم» تطلق تحسينًا أمنيًا يعالج مشاكل اجتماعات الفيديو

�أعلنت �شركة زووم عن �إط�لاق حت�سني �أمني
ج��دي��د ع��ل��ى تطبيقها اخل��ا���ص ب��اج��ت��م��اع��ات
الفيديو ،ي�سمح مل�ستخدمي «زووم فيديو» بوقف
االجتماعات م�ؤقتًا ملنع م�شاركة املحتوى غري
املنا�سب و�إزالة الأفراد املزعجني من االجتماع،
وذلك وفقاً ملا ن�شرته وكالة بلومبريغ.
وذكرت الوكالة �أنه مع تزايد ا�ستخدام «زووم
فيديو» نتيجة تف�شي «ك��ورون��ا» ،ميكن �أن تلعب
ميزة الأمان اجلديدة ملزود م�ؤمترات الفيديو دو ًرا
رئي�س ًيا يف احلد من ا�ضطرابات االجتماعات
االفرتا�ضية.

و�أعلنت زووم م�ؤخراً ارتفاع �إيراداتها بن�سبة
 %355على �أ�سا�س �سنوي ،يف حني ارتفعت
قاعدة عمالئها بن�سبة  ،%485ومع ذلك كان
النمو يف ا�ستخدام التطبيق م�صحو ًبا بزيادة
يف ت�سلل املزعجني �إىل االجتماعات وم�شاركة
حم��ت��وي��ات غ�ي�ر م��ن��ا���س��ب��ة ،مم���ا دف����ع بع�ض
امل�ستخدمني �إىل اللجوء �إىل من�صات �أخ��رى،
لذلك عمدت ال�شركة �إىل �إط�ل�اق التح�سني
الأم���ن���ي اجل���دي���د م���ن �أج����ل ت��ه��دئ��ة خم���اوف
امل�ستخدمني.
و�أ���ش��ارت «بلومبريغ» �إىل �أن ال��ع��دد الكبري

من امليزات اجلديدة التي �شهدها تطبيق زووم
م�ؤخراً� ،سي�ساعد على تر�سيخ مكانتها كمبتكر يف
جمال م�ؤمترات الفيديو.
ويواجه «زووم» مناف�سة متزايدة من عمالقة
التكنولوجيا ،خا�صة بعد اخلطوات التي اتخذها
ك��ل م��ن «غ��وغ��ل» و«م��اي��ك��رو���س��وف��ت» ،لتطوير
تطبيقات عقد امل�ؤمترات عرب الفيديو.
وم��ن املتوقع �أن تبلغ قيمة �سوق تطبيقات
م�ؤمترات الفيديو  8.4مليار دوالر على م�ستوى
العامل ،بحلول عام .2027
امل�صدرalqabas :

الإغالق غري املق�صود لأجهزة �آيفون الأقدم مع تدهور حالة بطارياتها ،لكن
مراقبني �أكدوا �أن ال�شركة فعلت ذلك لدفع امل�ستهلكني �إىل �شراء �أجهزة
�أح��دث .واعتذرت ال�شركة ،ومقرها كوبرتينو ،يف كاليفورنيا ،عن �إبطاء
�سرعة الهواتف ووافقت على ا�ستبدال البطاريات ب�سعر خمف�ض للغاية.
امل�صدرskynewsarabia :

هواوي األولى عالميًا في عدد
االختراعات عام 2020
�أظهر تقرير جديد �أن
�شركة ه���واوي ال�صينية
ح �لّ��ت يف امل��رك��ز الأول
ع��امل� ًي��ا يف ع��دد ب���راءات
االخ�ت�راع يف االت�صاالت
الال�سلكية املودعة العام
املنتهي يف �شهر ت�شرين
الأول� /أكتوبر  ،2020كما
حافظت ال�شركة على وترية البحث والتطوير حتى يف ظل وباء كورونا ،وت�أثري
القيود الأمريكية على ال�صادرات.
وقدمت ال�شركة – التي يقع مقرها يف مدينة �شنجن ال�صينية – نحو 8,607
براءات اخرتاع ال�سلكية يف املدة الواقعة بني  1كانون الثاين /يناير ،و 30ت�شرين
الأول� /أكتوبر ،متقدم ًة على �شركة كوالكوم الأمريكية ل�صناعة الرقائق ،التي
ح�صلت على  5,807براءات اخرتاع ،وف ًقا لتقرير �صدر عن م�ؤ�س�سة incoPat
ال�صينية التي �صنفت � ً
أي�ضا �أف�ضل � 100شركة ،حيث جاءت �شركة الهواتف
الذكية ال�صينية «�أوبو»  Oppoيف املرتبة الثالثة بح�صولها على  5,353براءة
اخرتاع .وح�سب البلد ،كان لكل من ال�صني والواليات املتحدة ح�صة  32يف املئة
من براءات االخرتاع املودعة ،ثم جاءت اليابان بن�سبة  15يف املئة ،ثم كوريا
اجلنوبية بن�سبة  7يف املئة .وقالت � :incoPatإن القائمة ت�ستند �إىل البيانات
العامة لرباءات االخرتاع يف جمال �شبكات االت�صاالت الال�سلكية ،وي�شمل ذلك:
�شبكات اجليل اخلام�س  .5Gوجاء يف التقرير“ :كمجال رئي�سي لالت�صاالت
احلديثة ،لطاملا كانت تقنية �شبكات االت�صاالت الال�سلكية جز ًءا مه ًما للغاية
من عملية البحث والتطوير للجيل اخلام�س” .و�أ�ضاف“ :ومع املناف�سة التقنية
اجلديدة وحالة العوملة اجلديدة� ،أ�صبحت تقنية �شبكات االت�صاالت الال�سلكية
خيا ًرا �إ�سرتاتيج ًيا مه ًما لل�شركات ملواجهة املناف�سة الدولية”.
وت�ؤدي براءات االخرتاع – خا�ص ًة يف التقنيات النا�شئة ،مثل� :شبكات اجليل
اخلام�س ،والذكاء اال�صطناعي – دو ًرا مه ًما يف حتديد ال�شركات والبلدان التي
�ستتمتع مبزايا خا�صة يف “اقت�صاد الغد”.
وبالإ�ضافة �إىل ب��راءات االخ�تراع املودعة ،تقود هواوي � ً
أي�ضا امل�ساهمات
املتعلقة ب�شبكات اجليل اخلام�س يف  ،3GPPوهي منظمة دولية �شاملة تعمل
على تطوير معايري االت�صاالت ،متفوق ًة على مناف�ستها الأوروبية �إريك�سون
والأمريكية كوالكوم ،وذلك وف ًقا لتقرير �صادر عن �شركة الأبحاث واال�ست�شارات
 Strategy Analyticsيف وقت �سابق من هذا العام.
وح��ددت منظمة  3GPPخالل العام احلايل «الإ�صدار Release »16
 ،16وهي املرحلة التالية من معايري  5Gالتي ت�شمل جمموعة من التطبيقات
اجلديدة ،مثل :القيادة الذاتية ،وامل�صانع الذكية ،واجلراحة عن بُعد يف قطاع
الرعاية ال�صحية .و�صعدت الواليات املتحدة – التي �شعرت بالقلق من التقدم
االقت�صادي يف بكني وو�سط خماوف تتعلق بالأمن القومي ،يف العام املا�ضي –
حر ًبا تقنية مع ال�صني تهدد بفك ارتباط االقت�صادين يف العديد من املجاالت،
مما يفتح �آفاق املعايري املزدوجة للعديد من التقنيات اجلديدة.
ويف الوقت نف�سه ،وا�صلت ال�صني دفعها القوي ل�شبكات اجليل اخلام�س،
�إذ �أعلنت وزارة ال�صناعة وتقنية املعلومات يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل
�أن البالد بنت ما يقرب من  700,000حمطة �أ�سا�سية ل�شبكات  5Gيف عام
 ،2020متجاوز ًة هدفها الأ�صلي البالغ ن�صف مليون.
امل�صدرaitnews :
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�شملت ن�رش  270بحث ًا يف الإدارة واالقت�صاد والتقنية

«إدارة األعمال» تستعرض منجزاتها
بمناسبة ذكرى البيعة

قيادات برنامج ال�شراكة الطالبية والفائزون بـ هاكثون جامعة امللك �سعود يف �صورة
جماعية مع رئي�س اجلامعة

معهد تقنية النانو يستقبل مسؤولين باألدلة الجنائية

تزامناً مع الذكرى ال�ساد�سة لتويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل ويرعاه  -ملقاليد احلكم يف البالد،
رفع من�سوبو كلية �إدارة الأعمال �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات بهذه
املنا�سبة ،جمددين العهد والوالء على ال�سمع والطاعة� ،سائلني اهلل القدير
�أن يدمي علينا نعمة الأمن والأم��ان و�أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني وميدهما بال�صحة والعافية ،م�ستذكرين �أهم املنجزات
التي حققتها كلية �إدارة الأعمال يف عهده امليمون.
و�شملت تلك املنجزات ح�صول الكلية على االعتماد الدويل الأكادميي
 AACSBلكافة براجمها يف مرحلة البكالوريو�س واملاج�ستري ودرج��ة
الدكتوراه ،كما ح�صلت على االعتماد الأكادميي الوطني ل�ستة ( )6من
براجمها الأكادميية يف مرحلة البكالوريو�س.
وعلى م�ستوى البحث العلمي �شارك عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالكلية يف ن�شر ما يزيد عن  270بحثاً يف املجاالت الإدارية واالقت�صادية
والتقنية ،وبلغ عدد الطالب والطالبات املتخرجني فيها ما يقارب 3820
طالباً وطالبة ملرحلة البكالوريو�س ،ومايزيد عن  600طالب وطالبة ملرحلة
املاج�ستري ،و 12طالباً وطالبة لدرجة الدكتوراه ،وقد ح�صلت الكلية على
 14جائرة من جهات خمتلفة منها  9جوائز حققها الطالب والطالبات.
كما �أن �أق�سام الكلية الأكادميية ا�ستحدثت العديد من الربامج التنفيذية
لدرجة املاج�ستري والتي تقدم خ�لال الفرتة امل�سائية ونهاية الأ�سبوع،
وت�ستهدف القيادات التنفيذية يف القطاعات احلكومية وذلك للم�ساهمة
يف حتقيق تطلعات وطموحات ر�ؤية اململكة  2030وتن�سجم هذه الربامج
وت�صميمها مع توجهات القيادة الر�شيدة يف التنمية ال�شاملة وتناغم اجلهات
احلكومية مع بع�ضها البع�ض لتحقيق الأهداف املرجوة.

مقهى افتراضي لخريجي السياحة

�سعياً لتحقيق ال��ري��ادة والتميز يف تطوير وا�ستثمار ق��درات خريجي
كلية ال�سياحة والآثار �أطلقت وكالة الكلية للتطوير واجلودة ممثل ًة بوحدة
اخلريجني مبادرة «مقهى اخلريجني االفرتا�ضي».
يهدف املقهى �إىل بناء �شراكة فاعلة ومميزة مع خريجي الكلية ،وتقدمي
كافة اخلدمات املمكنة لهم ،ودعم مبادراتهم بالتعاون مع القطاعني العام
واخلا�ص ،وا�ستثمار خرباتهم لزيادة القدرة التناف�سية يف �سوق العمل.

«أفضل نص مسرحي» في مسابقة

ا�ستقبل امل�شرف العام على معهد
امللك عبداهلل لتقنية النانو الدكتور
حمد بن عبدالعزيزالربيثن ،وفداً
ي�ضم م�س�ؤولني من الأدلة اجلنائية
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة �ضمن اتفاقية
التعاون البحثي امل�شرتك.
يف ب��داي��ة اللقاء رح��ب الدكتور
ح��م��د ال�بري��ث��ن ب��ه��ذه ال���زي���ارة ،ثم
عقد اجتماعاً ح�ضره وكيل املعهد

لل�ش�ؤون البحثية الدكتور خالد بن
حممد ال��دع��ج��اين ،ووك��ي��ل املعهد
لل�ش�ؤون الفنية الدكتور عبدالعزيز
بن نا�صر الهزاع.
وق��دم الدكتور الربيثن يف بداية
ال��ل��ق��اء ن��ب��ذة تعريفية ع��ن املعهد
و�أن�شطته البحثية يف جمال تقنية
النانو وتطبيقاتها ،وبعد ذلك متت
مناق�شة امل�شاريع البحثية امل�شرتكة

القائمة ب�ين املعهد و�إدارة الأدل��ة
اجلنائية .ت��وج��ه بعد ذل��ك الوفد
برفقة امل�شرف العام لالطالع على
خم��ت�برات املعهد وم��ا ت�ضمه من
�أجهزة متقدمة يف تقنية النانو ،كما
متت زيارة مركز التميز البحثي بكلية
العلوم حيث ا�ستقبلهم مدير املركز
الدكتور فهد بن نا�صر املجحدي،
ا�ستعر�ض خاللها مدير املركز نبذة

خمت�صرة ع��ن �إم��ك��ان��ات امل��رك��ز يف
املجاالت البحثية واال�ست�شارية.
ويف نهاية الزيارة اطلع الوفد على
املعمل املخ�ص�ص للعمل امل�شرتك
بني املعهد و�إدارة الأدل��ة اجلنائية.
كما قدم الوفد �شكره لإدارة املعهد
على حفاوة اال�ستقبال متمنياً �أن
يعود ه��ذا التعاون بالنفع مل��ا فيه
خدمة للوطن.

بالتعاون مع م�ست�شفى الطب الريا�ضي ورابطة رواد الريا�ضة

دورتان تثقيفيتان بكلية علوم الرياضة

�إمي�����ان�����اً ب����دوره����ا يف ت��ن��م��ي��ة
ال��ق��درات الب�شرية ،نظمت كلية
علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
وب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ست�شفى الأم�ير
في�صل ب��ن فهد للطب الريا�ضي

وراب��ط��ة رواد الريا�ضة العربية،
ال�����س��ل�����س��ل��ة الأوىل م���ن دورات���ه���ا
التثقيفية وا�شتملت على دورتني يف
جمال علوم الريا�ضة.
ال�����دورة الأوىل ك��ان��ت ب��ع��ن��وان

«امل��م��ار���س��ة اليومية لالعبي كرة
ال��ق��دم» ل��ل��دك��ت��ور خ��ال��د اجللعود
�أ�ستاذ ف�سيولوجيا اجلهد البدين
امل�������ش���ارك� .أم����ا ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة
فكانت بعنوان «التمرينات وال�صحة

النف�سية» للدكتور �صالح ال�سقاء
�أ���س��ت��اذ ع��ل��م ال��ن��ف�����س ال��ري��ا���ض��ي
امل�شارك ،وذلك م�ساء يوم االثنني
والثالثاء  17 16-نوفمرب ،2020
عرب من�صة زووم.

كتبت� :سارة ال�سويداء
نظم برنامج الطلبة املتفوقني
واملوهوبني دورة تدريبية م�سائية
عن بُعد بعنوان «مهارات االت�صال
الف ّعال» قدمها الدكتور ج��ارح بن
فار�س الك�سر.

بد�أت الدورة باحلديث عن مدخل
�إىل االت�صال حيث ع ّرفه وذكر �أنواعه
ح�سب اجلمهور ،ولغاته ،وم�ستوياته،
ث��م حت���دث ع��ن ال��ق��ائ��م باالت�صال
«م��ه��ارات��ه و���س��م��ات��ه ال�شخ�صية»،
وب��ع��د ذل���ك ت��ن��اول ب��احل��دي��ث عن

مهارات الإقناع ،و�صياغة الر�سالة
االت�صالية من تكتيكات بناء الر�سالة
واال�ستماالت الإقناعية امل�ستخدمة،
وظروف ا�ستخدام كل منها ،ودرا�سة
م�صطلح العمل كاملعتاد Business
 ، as Usualبعدها حت��دث عن

من��اذج الإل��ق��اء( ال��ق��راءة ،احلفظ،
والإلقاء املخطط) ،و�أخ�يراً حتدث
عن �أهمية االت�صال الثقايف وعالقته
بال�صورة الذهنية ،وختم ال��دورة
با�ستقبال �أ�سئلة احل�ضور والرد على
ا�ستف�ساراتهم.

مهارات االتصال الفعال للموهوبين

دعت وح��دة امل�سرح بوكالة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات،
من�سوبات جامعة امللك �سعود من «ع�ضوات هيئة تدري�س ،موظفات،
طالبات ،خريجات» للم�شاركة مب�سابقة «�أف�ضل ن�ص م�سرحي» ،و�أفادت ب�أن
�آخر موعد لت�سليم امل�شاركة  30ربيع الآخر 1442هـ.
وللم�شاركة:
https://docs.google.com/forms/d/1f-m7ULL
572EEnMnGvZEnrekMKIwqs5IsTcrV6ToeVz4/
viewform?edit_requested=true

أفكر يناقش «النظرية الحديثة»
نظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر» من
خالل قاعة �إلكرتونية تفاعلية حلقة النقا�ش احلادية والت�سعني بعد املائة
�ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز �أ�سبوعياً بعنوان «النظرية
احلديثة والتقليدية يف حتليل البيانات» من �إعداد وتقدمي الدكتور عبداهلل
بن �أحمد الغامدي� ،أ�ستاذ القيا�س والتقومي امل�ساعد بكلية الرتبية جامعة
امللك �سعود ،وذلك يوم االثنني 1442/4/1هـ املوافق 2020/11/16م.
وتركزت احللقة على مراحل بناء املقايي�س الرتبوية والنف�سية والرتكيز
على حتليلها والأ�ساليب املتاحة للتحليل .كما تطرق الدكتور الغامدي �إىل
افرتا�ضات النظرية التقليدية ،ونظرية ال�سمات الكامنة �أو نظرية ا�ستجابة
البند ،مع مقارنة بني النظرية احلديثة والنظرية التقليدية.

