
»581« دورة لصالح 
»17678« متدربًا 

ومتدربة

املهارات  تطوير  عمادة  اأ�صدرت 

تقريرها ال�صنوي الثالث ع�صر للعام 

وال��ذي   2020-1441 ال��درا���ص��ي 

والإجن��ازات  الأح��داث  اأهم  ت�صمن 

العام  خالل  العمادة  حققتها  التي 

اجلامعي املا�صي.

التفا�صيل �صـ8 

وزير الصحة يتلقى 
لقاح كورونا

مبا�صرة،  لقطات  اأظ��ه��رت 

وزي���ر   ، امل��ا���ص��ي  اخل��م��ي�����س 

ال�����ص��ح��ة ال���دك���ت���ور ت��وف��ي��ق 

اأول  ي��ت��ل��ق��ى  وه���و  ال��رب��ي��ع��ة، 

ج���رع���ة م���ن ل���ق���اح ف���رو����س 

بداية  »ال��ي��وم  معلناً  ك��ورون��ا، 

اأزمة«، لنفراج 

التفا�صيل �صـ10
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09                 تستطلع آراء الطالب في االختبارات الحضورية

186 مليارًا
للتعليم

نيوم - وا�س :

التي  جل�صته  يف  ال����وزراء،  جمل�س  اأق���ر 

برئا�صة   - املرئي  الت�صال  عرب   � عقدها 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

عبد العزيز اآل �صعود، رئي�س جمل�س الوزراء 

- حفظه اهلل -، الثالثاء املا�صي، امليزانية 

العامة للدولة للعام املايل 1442 / 1443ه� 

2021م.

امليزانية  ب�صاأن  ملكي  مر�صوم  و���ص��در 

العامة للدولة لل�صنة املالية 1442 � 1443ه� 

واعتمدت  اإي����رادات  ق��درت  حيث   ،2021
 /  1442 املالية  لل�صنة  الدولة  م�صروفات 

1443ه�، وفقاً ملا يلي :
1 - تقدر الإيرادات مببلغ  849  ثمامنائة 

وت�صعة واأربعني مليار ريال.

 990 امل�����ص��روف��ات مب��ب��ل��غ   تعتمد   -  2

ت�صعمائة وت�صعني مليار ريال.

3 - يقدر العجز مببلغ 141 مائة وواحد 
واأربعني مليار ريال.

امليزانية  من  التعليم  قطاع  ن�صيب  وبلغ 

ملوا�صلة  ري��ال  مليار   186 للدولة  العامة 

البنية التحتية والرتقاء مب�صتوى اخلدمات.

امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  وجه  ثم 

�صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود - اأيده اهلل 

للمواطنني واملواطنات جاء فيها: »  - كلمة 

باأن تعطي هذه امليزانية  �صدرت توجيهاتنا 

واملقيمني  املواطنني  �صحة  الأولوية حلماية 

و�صالمتهم، وموا�صلة اجلهود للحد من اآثار 

وا�صتمرار  اقت�صادنا،  على  اجلائحة  ه��ذه 

العمل على حتفيز النمو القت�صادي وتطوير 

اخلدمات ودعم القطاع اخلا�س واملحافظة 

وتنفيذ  ف��ي��ه،  امل���واط���ن���ني  وظ���ائ���ف  ع��ل��ى 

وامل�صاريع  الإ�صكانية،  وامل�صاريع  الربامج 

التنموية التي توفر مزيداً من فر�س العمل 

للمواطنني، وحتقيق م�صتهدفات الروؤية، مع 

احلكومي،  الإنفاق  كفاءة  رفع  على  التاأكيد 

واحلد  الجتماعية،  باحلماية  والهتمام 

من الهدر وحماربة الف�صاد، كما نوؤكد على 

التنفيذ الفاعل لربامج وم�صاريع امليزانية«.

التفا�صيل �صـ 3 

»األرينا« في خدمة الشباب والرياضة

د.  اجلامعة  رئي�س  معايل  ق��ام 

العمر  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��ن  ب����دران 

بزيارة تفقدية يوم الأربعاء املا�صي 

يف  »الأري��ن��ا«  الريا�صي  للم�صروع 

اجلامعية. املدينة 

ح��ي��ث اط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه ووك��ي��ل 

�صلمان  ب��ن  ع��ب��داهلل  د.  اجلامعة 

امل�صتجدات  اآخ��ر  على  ال�صلمان، 

مل����ا مت��ث��ل��ه ه���ذه  امل���������ص����روع؛  يف 

امل�صتوى  على  النوعية  امل�صروعات 

تواكب  متميزة  نقلة  من  اجلامعي 

تطلعات اجلامعة من خالل م�صرة 

اململكة،  يف  ال��ك��ربى  امل�����ص��روع��ات 

والريا�صة  ال�صباب  قطاع  وتخدم 

اأطيافه. بكافة 
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�شملت كليات اإدارة الأعمال والآداب واحلقوق والرتبية

التطوير والجودة تستقبل وفدًا 
من »الحدود الشمالية«

ا�ستقبلت عمادة التطوير واجلودة برئا�سة عميدها الدكتور مبارك 

ال�سمالية، يف  احلدود  بجامعة  امل�ساريع  اإدارة  من  وفداً  القحطاين 

زيارة هدفت لإطالع الوفد الكرمي على جتربة جامعة امللك �سعود يف 

اإدارة امل�ساريع التطويرية.

بداأ ال�ستقبال برتحيب الدكتور مبارك القحطاين بالوفد الزائر 

موؤكداً حر�ص العمادة على التعاون بني جميع اجلامعات ال�سعودية، 

ونقل وتبادل اخلربات لتحقيق الأهداف امل�سرتكة التي تدعم حتقيق 

روؤية 2030 وتوجهاتها امل�ستقبلية. كما ت�سمن ال�ستقبال ور�سة عمل 

قدمها فريق املكتب التنفيذي للخطة ال�سرتاتيجية للجامعة.

ح�سر الجتماع من عمادة التطوير واجلودة وكيل العمادة ل�سوؤون 

التنفيذي  املكتب  وفريق  اجل��ودة،  ل�سوؤون  العمادة  ووكيلة  التطوير، 

من  ال�سمالية  احل��دود  جامعة  وفد  وتكون  ال�سرتاتيجية،  للخطة 

م�سرف مكتب اإدارة امل�ساريع، واأع�ساء املكتب، ومدير املكتب.

وحر�سها  لتعاونها  �سعود  امللك  جلامعة  ال�سكر  الوفد  وجه  وقد 

على تبادل اخلربات بني اجلامعات ال�سعودية.

»مستقبل التطوع الرياضي« في 
دورة تدريبية

برعاية عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين الدكتور �سليمان 

للتطوير  الكلية  بوكالة  املجتمعية  العالقات  وحدة  نظمت  اجللعود 

الريا�سي«  التطوع  م�ستقبل  »ق��ادة  بعنوان  تدريبية  دورة  واجل��ودة 

مبنا�سبة اليوم العاملي وال�سعودي للتطوع، وذلك يوم الأحد 21/ 4/ 

1442ه� املوافق 6/ 12/ 2020م.
بداأت الدورة برتحيب رئي�ص الوحدة د. حممد بن �سعد الدو�سري 

باحل�سور يف هذه الدورة التدريبية والتي تاأتي بالتزامن مع منا�سبة 

اليوم العاملي وال�سعودي للتطوع، ومو�سوعها مرتبط باجلانب النظري 

الريا�سي  التطوع  حول  �ستقام  دورات  �سل�سلة  من  الأول  للم�ستوى 

الريا�سية  والأح��داث  بالفعاليات  مرتبط  مهم  اإب��راز جانب  لأهمية 

املقبلة عليها اململكة، ولتحقيق روؤية 2030 املتمثلة يف الو�سول اإىل 

مليون متطوع ي�سهمون يف كافة املجالت ومنها املجال الريا�سي.

ومتت ا�ست�سافة الدكتور حممد بن علي ال�سمري اأ�ستاذ القيادة 

والذي  البدين،  والن�ساط  الريا�سة  علوم  بكلية  امل�ساعد  الريا�سية 

اأو�سح من جانبه اأهمية دور جامعة امللك �سعود ممثلة يف كلية علوم 

اإبراز هذا اجلانب املهم يف م�ستقبل  الريا�سة والن�ساط البدين يف 

الأحداث الريا�سية الكربى يف الوطن.

كما حتدث يف عدة حماور اأبرز من خاللها ملحات مهمة يف جمال 

بعد  تطرق  للمجتمعات،  واأهميته  به  والتعريف  عام  ب�سكل  التطوع 

ذلك ملو�سوع التطوع الريا�سي واأهميته يف تنظيم الأحداث الريا�سية 

بتطوير  املهم  اجلانب  ه��ذا  يف  ونظرياتها  القيادة  مو�سوع  ورب��ط 

الكوادر الب�سرية وراأ�ص املال الب�سري والجتماعي والثقايف.

الريا�سية  القيادة  جت��ارب يف جم��ال  ع��دة  عر�ص  مت  ذل��ك  بعد 

والتطوع الريا�سي مثل تنظيم الأوملبيات الريا�سية واملحافل الدولية 

فيها  املتطوعني  عدد  يتجاوز  والتي  الريا�سية  واملناف�سات  الكربى 

اأكرث من مئة األف م�سارك.

جولة تفقدية لسير االختبارات النهائية واإلجراءات االحترازية

تكريم الفائزين بجائزة القصبي للتميز في الهندسة المدنية

تدشين اإلصدار األول لمجلة »جسور« في كلية العلوم

وفد من »ريادة األعمال« يجتمع بمنسوبي اآلداب

ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  زار 

ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

الأ�سبوع  النمي،  �سالح  بن  حممد 

وذلك  الكليات،  من  ع��دداً  املا�سي، 

ملتابعة  ت��ف��ق��دي��ة  ج��ول��ة  اإط�����ار  يف 

للف�سل  النهائية  الختبارات  �سري 

اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�سي 

من  وال���ت���اأك���د  1442ه�  احل����ايل 

والوقائية  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 

على  ات��خ��اذه��ا  مت  ال��ت��ي  املحكمة 

م�ستوى الكليات.

راف���ق ال��دك��ت��ور ال��ن��م��ي يف ه��ذه 

للمدينة  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ول��ة 

هر�سي،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الطبية 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  وم�ساعد 

رائد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية 

اجلامعة  وكيل  وم�ساعد  العقيل، 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية ل�سوؤون 

املنيع. ع��ث��م��ان  ال��دك��ت��ور  ال��ط��الب 

الأعمال  اإدارة  كلية  اجلولة  �سملت 

التي اأدى ما يزيد على 5000 طالب 

النهائية  الختبارات  فيها  وطالبة 

العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل 

اجلامعي 1442ه� يف اأكرث من 200 

»الرجايل  الكلية  �سطري  يف  قاعة 

اإج�������راءات  وال��ن�����س��ائ��ي« يف ظ���ل 

على  اتخاذها  مت  احرتازية حمكمة 

الإجراءات  و�سملت  الكلية.  م�ستوى 

اأج��ه��زة قيا�ص  ت��اأم��ني  الح���رتازي���ة 

احلرارة ومعقمات يف مدخل الكلية 

للجلو�ص،  اإر�سادية  مل�سقات  وو�سع 

واحلر�ص على حتقيق التباعد اأثناء 

اأداء الختبارات كما مت التاأكيد على 

�سرورة مغادرة املبنى وعدم التجمع 

ق��ب��ل وب��ع��د ان��ت��ه��اء الخ���ت���ب���ارات، 

كل  يف  الكمامات  بلب�ص  والل��ت��زام 

الأوقات، واإح�سار الأدوات اخلا�سة 

لطالب  اإعارتها  وع��دم  طالب  بكل 

اآخر.

النمي  حممد  الدكتور  زار  كما 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

اأحمد  الدكتور  يرافقه  والأكادميية 

للمدينة  التنفيذي  امل��دي��ر  هر�سي 

واحل��ق��وق  الآداب  ك��ل��ي��ات  الطبية 

تفقد  ال��زي��ارة  خ��الل  ومت  والرتبية، 

على  والط��الع  الدرا�سية  القاعات 

���س��ري الخ���ت���ب���ارات والإج�������راءات 

الحرتازية والوقائية املتخذة.

اأقيم يوم الأحد 1442/4/28ه� 

ح��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة 

للتميز  الق�سبي،  ط��ارق  املهند�ص 

م�ستوى  على  املدنية  الهند�سة  يف 

يف   - ال�سعودية  العربية  اململكة 

ق��اع��ة  - يف  اخل��ام�����س��ة  دورت����ه����ا 

الهند�سة  ق�سم  جمل�ص  اجتماعات 

برعاية  الهند�سة،  بكلية  امل��دن��ي��ة 

الدكتور م�ساعد العواد، عميد كلية 

اجلائزة  راعي  وبت�سريف  الهند�سة، 

املهند�ص طارق الق�سبي.

احلفل  يف  الفائزين  تكرمي  ومت 

على النحو التايل:

- الفائز الأول: د. و�سيم عبا�ص، 

مالية  جائزة  ونال  البحثي،  وفريقه 

خم�سون  ري��ال«   50.000« قدرها 

األف ريال �سعودي.

- الفائز الثاين: اأ. د. يو�سف بن 

البحثي،  وفريقه  ال�سلوم،  عبداهلل 

ونال جائزة مالية قدرها »30.000« 

ثالثون األف ريال �سعودي.

- الفائز الثالث: اأ. د. �سالح بن 

حامد ال�سيد، وفريقه البحثي، ونال 

 »20.000« ق��دره��ا  مالية  ج��ائ��زة 

ع�سرون األف ريال �سعودي.

ويف ختام احلفل، مت تكرمي راعي 

الق�سبي،  ط��ارق  املهند�ص  اجلائزة 

من قبل عميد كلية الهند�سة، نظراً 

من  العلمي  للمجتمع  ي��ق��دم��ه  مل��ا 

واإ�سعال روح املناف�سة  دعم وحتفيز 

الهند�سة  يف  املخت�سني  بني  البناءة 

املدنية.

كتب: �سلطان ال�سويرخ 

لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  د���س��ن 

التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

بن �سالح النمي الإ�سدار الأول من 

جملة »ج�سور« وذلك بح�سور عميد 

كلية العلوم الدكتور نا�سر الداغري 

ووكالء الكلية ووكيالتها.

بُ�����دئ ح��ف��ل ال��ت��د���س��ني ال���ذي 

بكلية  الت�سريفات  ب��ق��اع��ة  اأق��ي��م 

احلكيم،  الذكر  من  باآيات  العلوم، 

ت��ال ذل���ك ك��ل��م��ة ل��ل��دك��ت��ور اأح��م��د 

التدري�ص  هيئة  ع�سو  ال��غ��ام��دي 

حترير  ورئ��ي�����ص  الكيمياء  بق�سم 

فكرة  فيها  �سرح  »ج�سور«،  جملة 

وهو  اإن�سائها  من  والهدف  املجلة 

خريجي  بني  التوا�سل  ج�سور  مد 

عنا�سر  اأهم  اأحد  لتحقيق  الكلية 

الأكادميي. العتماد 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  األقى  ثم 

اأثنى  كلمة  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

فيها على مكانة كلية العلوم العلمية 

وعلى فكرة املجلة التي �ستكون نواة 

اجلامعة  م�ستوى  على  اأكرب  مل�سروع 

وللقائمني  للمجلة  متمنياً  ك��ك��ل؛ 

عليها التوفيق يف الأعداد القادمة.

ت��ن��اول الإ���س��دار الأول من  وق��د 

امل��ج��ل��ة ج���وان���ب خم��ت��ل��ف��ة  تظهر 

العلوم،  لكلية  امل�����س��ور  الأر���س��ي��ف 

الكلية  تقدمها  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 

ول��ق��اءات  للخريجني،  واأق�����س��ام��ه��ا 

م��ع ق��ام��ات م��ن الكلية واأخ���رى مع 

خالل  مت  كما  �سابقني،  خريجني 

قائمة  على  ال�سوء  ت�سليط  العدد 

الكلية  وخريجات  خلريجي  التفوق 

خريجي  اأب���رز  ل�سل�سلة  بالإ�سافة 

الكلية.

الأربعاء  الآداب  كلية  ا�ست�سافت 

املا�سي وفداً من معهد ريادة الأعمال 

�سم د. اإبراهيم احلركان امل�سرف العام 

على املعهد، د. حنان العتيبي امل�سرفة 

على مركز البتكار، د. اجلوهرة القويز 

الأعمال  ري��ادة  اإدارة  على  امل�سرفة 

باملعهد، ومت خالل الجتماع �سرح اآلية 

عمل وحدة البتكار الجتماعي وق�سم 

وكيفية  باملعهد  الأع��م��ال  حا�سنات 

تكاملها مع برامج ومراكز معهد ريادة 

الأعمال مبا يخدم الكلية يف البتكار 

والخ��رتاع وري��ادة الأعمال. وقدمت 

د. حنان العتيبي ود. اجلوهرة القويز 

عر�ساً تو�سيحياً �سرحتا فيه الهيكل 

املركز  وم�سوؤوليات  ومهام  التنظيمي 

واخلطة التنفيذية مل�سار البتكار.

الكلية  ج��ان��ب  م��ن  ال��ل��ق��اء  ح�سر 

وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي د. فار�ص الذكري، وكيل الكلية 

للتطوير واجلودة د. �سليمان النا�سر، 

وكيلة الكلية ل�سوؤون الطالبات د. اأروى 

الر�سيد، وروؤ�ساء الأق�سام.



ال����وزراء، يف جل�سته  اأق��ر جمل�س 

التي عقدها - عرب االت�سال املرئي 

- برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

حفظه   - ال������وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 

اهلل - يوم الثالثاء املا�سي 30 ربيع 

االآخر 1442 ه� املوافق 15 دي�سمرب 

2020م، امليزانية العامة للدولة للعام 
املايل 1442 / 1443ه� »2021م«.

و�سدر مر�سوم ملكي ب�ساأن امليزانية 

 � املالية 1442  لل�سنة  للدولة  العامة 

1443ه� »2021« فيما يلي ن�سه:
بعون اهلل تعاىل

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  نحن 

�سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

»الثانية  امل��واد  بعد االط��الع على 

وال�سبعني«  و»ال��ث��ال��ث��ة  وال�����س��ب��ع��ني« 

و»الثامنة  وال�سبعني«  و»ال�ساد�سة 

االأ�سا�سي  ال��ن��ظ��ام  م��ن  وال�سبعني« 

امل��واد  على  االط���الع  وب��ع��د  للحكم، 

»25« و»26« و»27« من نظام جمل�س 

ال��وزراء، وبعد االطالع على املر�سوم 

امللكي رقم »م / 6« وتاريخ 12 / 4 

/ 1407ه� الذي ين�س على بدء ال�سنة 
املالية للدولة يف اليوم العا�سر من برج 

اجلدي من كل عام، وبعد االطالع على 

ق��راري جمل�س ال���وزراء رق��م »157« 

، ورقم  وتاريخ 12 / 9 / 1420ه� 

»153« وتاريخ 17 / 4 / 1435ه�، 

وبعد االطالع على االأمرين ال�ساميني 

 /  3 / وت��اري��خ 10   »13640« رق��م 

وتاريخ   »17681« ورق��م   ، 1442ه� 
29 / 3 / 1442ه�، وتو�سية جمل�س 
رقم  والتنمية  االقت�سادية  ال�سوؤون 

»3-1 / 42 / ت« وتاريخ 24 / 3 / 

1442ه�، وبعد االطالع على البيانات 
اخلا�سة باإيرادات وم�سروفات الدولة 

لل�سنة املالية 1442 / 1443ه�، وبعد 
االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم 

»258« وتاريخ 30 / 4 / 1442ه�.

ر�سمنا مبا هو اآت:

وتعتمد  اإي�������رادات  ت��ق��در  اأوالً: 

املالية  لل�سنة  ال��دول��ة  م�����س��روف��ات 

1442 / 1443ه�، وفقاً ملا يلي:
1 - تقدر االإيرادات مببلغ ثمامنائة 

وت�سعة واأربعني مليار ريال.

مببلغ  امل�����س��روف��ات  تعتمد   -  2
ت�سعمائة وت�سعني مليار ريال.

3 - يقدر العجز مببلغ مائة وواحد 
واأربعني مليار ريال.

امل�سار  االإي���رادات  ت�ستوفى  ثانياً: 

اإليها يف الفقرة »1« من البند »اأوالً« 

من هذا املر�سوم طبقاً لالأنظمة املالية، 

وتودع جميعها بح�ساب جاري وزارة 

ال�سعودي،  املركزي  البنك  يف  املالية 

وذلك دون اإخالل مبا ق�سى به االأمر 

امللكي رقم »5445« وتاريخ 29 / 1 

/ 1442ه�.

ثالثاً: ت�سرف النفقات وفق امليزانية 

العامة للدولة والتعليمات اخلا�سة بها 

وال يجوز ا�ستعمال االعتماد يف غري 

ما خ�س�س له اأو اإ�سدار اأمر بااللتزام 

اأو بال�سرف مبا يتجاوز االعتماد اأو 

االلتزام باأي م�سروف لي�س له اعتماد 

يف امليزانية.

يف   – املالية  وزي��ر  تفوي�س  رابعاً: 

العامة  امليزانية  عجز  تغطية  �ساأن 

للدولة – مبا يلي:

1 - ال�سحب من ح�ساب االحتياطي 
العام للدولة.

2– اإ�سدار اأدوات الدين، واإ�سدار 

واالق��را���س،  ب��اأن��واع��ه��ا،  ال�سكوك 

والتمويل بجميع �سوره، �سواء حملياً 

اأو دولياً.

�سالحية  املالية  لوزير  خام�ساً: 

االق����را�����س ل��ت��م��وي��ل امل�����س��روع��ات 

يف  تكاليفها  املعتمدة  الراأ�سمالية 

امليزانية.

�ساد�ساً: تفوي�س وزير املالية باإعداد 

الئحة تنظم اإجراءات احل�سول على 

خدمات التمويل وطرق اال�ستفادة منه، 

مبا ي�سمل حتديد نطاقها واجلهات 

اخل��ا���س��ع��ة واالإج��������راءات ال��الزم��ة 

واالأحكام ذات العالقة، والرفع بذلك.

يحول ما قد يتحقق  �سابعاً: 1 – 

من فائ�س يف اإيرادات امليزانية العامة 

للدولة اإىل ح�ساب االحتياطي العام 

للدولة.

خالل  املالية  وزي��ر  تفوي�س   -  2
الفقرة  من  ا�ستثناء   – املالية  ال�سنة 

»2« من البند »اأوالً« من هذا املر�سوم 

والفقرة »1« من هذا البند - مبا يلي:

اأ – تخ�سي�س جزء من االإيرادات 

لها  امل��ق��در  ع��ن  ب��ال��زي��ادة  املح�سلة 

واملودعة يف ح�ساب جاري وزارة املالية 

– تنفيذاً لالأمر امللكي رقم »55685« 
 - 1438ه�   /  11  /  30 وت��اري��خ 

والتي  »القائمة  احلكومية  لالأجهزة 

�ستن�ساأ خالل ال�سنة املالية احلالية« 

التي تن�س اأنظمتها اأو تنظيماتها على 

متويل نفقاتها من اإيراداتها، مبا يحقق 

اال�ستدامة والكفاءة يف االإنفاق.

ب - لوزير املالية اعتماد واإ�سافة 

احلوافز املرتبة على حتقيق اجلهات 

احلكومية اإيراداتها املقدرة يف امليزانية 

اإىل  باال�ستناد  وذل��ك  منها،  واأع��ل��ى 

االأمر ال�سامي رقم »36242« وتاريخ 

املت�سمن منح  30 / 6 / 1440ه�، 
وزير املالية �سالحية و�سع تعليمات 

لتطبيق  جتريبية  ب�سفة  وترتيبات 

ال����وزارات  اإي�����رادات  لتنمية  اآل��ي��ات 

عامي  خ��الل  احلكومية  واالأج���ه���زة 

2019م و 2020م.
من  ال�سحب  املالية  لوزير   : ثامناً 

االحتياطي واالقرا�س، لتمويل �سداد 

ال�سمانات  ���س��داد  اأو  ال��دي��ن،  اأ���س��ل 

احلكومية امللزمة وال�سريحة، اأو �سداد 

ت�سنف  ال  التي  املالية  االل��ت��زام��ات 

كم�سروفات من امليزانية، مبا يف ذلك 

روؤو�س اأموال ال�سناديق التنموية التي 

اأوامر  اأو  اأوامر ملكية  ت�سدر ب�ساأنها 

�سامية.

ت��ا���س��ع��اً: ال ي��ج��وز ال�����س��ح��ب من 

وفقاً  اإال  للدولة  ال��ع��ام  االحتياطي 

وذلك  املتبعة،  النظامية  ل��الإج��راءات 

دون اإخالل مبا تق�سي به الفقرة »1« 

من  »ثامناً«  والبند  »رابعاً«  البند  من 

هذا املر�سوم.

عا�سراً: تفوي�س وزير املالية باإ�سافة 

اأوامر  باعتمادها  ت�سدر  التي  املبالغ 

ق��رارات  اأو  �سامية  اأوام���ر  اأو  ملكية 

جمل�س ال��وزراء التي تتعلق بالنفقات 

ت�سرف من ف�سل م�سروفات  والتي 

اإىل  اأو غريها   »49« رق��م  ال��ط��وارئ 

خم�س�س دعم امليزانية وي�سرف منها 

وفقاً لذلك.

حادي ع�سر: لوزير املالية بالتن�سيق 

مع كل جهة معنية باأي من قطاعات 

»الكهرباء، واملياه وال�سرف ال�سحي، 

واخل���ط���وط احل��دي��دي��ة، وغ��ريه��ا« 

تعوي�س ال�سركات التي تدير املرافق 

التعريفة  يف  الفرق  لتغطية  العامة 

املعتمدة يف تلك القطاعات من خالل 

املبالغ املخ�س�سة لذلك يف امليزانية، 

لتحديد  الالزمة  القرارات  واإ�سدار 

الرتيبات  وو���س��ع  ال�سركات،  ه��ذه 

هذا  يف  املتعلقة  املالية  والتنظيمات 

ال�ساأن وما يتوجب على تلك ال�سركات 

ولوزير  ذل��ك،  مقابل  ال��ت��زام��ات  م��ن 

املالية اعتماد واإ�سافة املبالغ الالزمة، 

ل�سداد ما يطراأ من زيادة يف نفقات 

قبل  من  العامة  اخلدمات  ا�ستهالك 

اجلهات احلكومية.

ثاين ع�سر: 1 – تتم املناقالت بني 

ف�سول وفروع واأق�سام امليزانية العامة 

اأو من  املالية  وزير  بقرار من  للدولة 

معتمدة  حلوكمة  وفقاً  وذل��ك  ينيبه، 

اأو  املالية، وللوزير املخت�س  من وزير 

امل�ستقلة  امليزانية  ذات  رئي�س اجلهة 

ب��ني بع�س  امل��ن��اق��الت فيما  اإج����راء 

ف�سول وفروع واأق�سام امليزانية، وفقاً 

لل�سوابط ال��واردة يف تعليمات تنفيذ 

امليزانية العامة للدولة.

بالنقل  املالية  وزي���ر  يفو�س   -  2
يف  املتحققة  الفعلية  ال��وف��ورات  من 

اعتمادات بنود امليزانية العامة للدولة 

لتدبري احتياجات م�ستحقة على بنود 

اأخرى.

وجود  ح��ال  يف   –  1 ع�سر:  ثالث 

م�ستحقات مرتبة على �سنوات مالية 

احلكومية  اجل��ه��ات  تلتزم  منتهية، 

ب�سرفها من اعتمادات ميزانية ال�سنة 

1443ه�،   /  1442 احلالية  املالية 

للمحا�سبة،  العام  ال��دي��وان  واإح��اط��ة 

مبا مت وفقاً للبند »خام�ساً« من االأمر 

ال�سامي رقم »51250« وتاريخ 7 / 9 

/ 1441ه�.

ع��ل��ى ال���وزي���ر امل��خ��ت�����س اأو   – 2
امل�ستقلة  امليزانية  ذات  رئي�س اجلهة 

رفع جميع التزاماتها التعاقدية على 

»من�سة اعتماد«، وفقاً لالأمر ال�سامي 

 / 7 / وت��اري��خ 30   »37993« رق��م 

1439ه�، مبا فيها التعاقدات امل�ستثناة 
وامل�سريات  املناف�سات  ن��ظ��ام  م��ن 

احلكومية، وفقاً لل�سوابط الواردة يف 

تعليمات تنفيذ امليزانية العامة للدولة.

رابع ع�سر: 1 – تعتمد الت�سكيالت 

االإدارية »الوظيفية« لكل جهة بح�سب 

ما �سدرت به امليزانية العامة للدولة، 

وال يجوز تعديلها اإال وفقاً لالإجراءات 

النظامية.

2 - ال يجوز خالل ال�سنة املالية 
اإحداث اأو رفع وظائف اأو مراتب اأو 

رتب خالف ما �سدرت بها امليزانية 

العامة للدولة، وي�ستثنى من ذلك تعيني 

ال��وزراء ومن يف مرتبة وزير واملرتبة 

املمتازة وما يعادلها، والوظائف التي 

التي ت�سمنها  لل�سروط  حتدث وفقاً 

نظام الوظائف املوؤقتة.

3 - يجوز بقرار من وزي��ر امل��وارد 
الب�سرية والتنمية االجتماعية تخفي�س 

املراتب، اأو حتوير م�سميات الوظائف 

ت�سنيف  ق��واع��د  ملقت�سيات  وف��ق��اً 

الوظائف، وذلك بناًء على تو�سية من 

وزارة  م��ن  ممثلني  م��ن  ت�سكل  جلنة 

املالية ووزارة املوارد الب�سرية والتنمية 

االجتماعية واجلهة ذات العالقة، على 

والتنمية  الب�سرية  امل��وارد  لوزير  اأن��ه 

االجتماعية منح �سالحيات التخفي�س 

وف��ق��اً  املخت�س  ل��ل��وزي��ر  وال��ت��ح��وي��ر 

ل�سوابط تو�سع لهذا الغر�س باالتفاق 

مع وزير املالية.

4 - يجوز بقرار من وزي��ر املالية 
ف�سول  بني  املعتمدة  الوظائف  نقل 

وفروع امليزانية وكذلك نقل الوظائف 

داخل الت�سكيل االإداري الواحد للمرتبة 

»احلادية ع�سرة« فما فوق.

خ��ام�����س ع�����س��ر: ع��ل��ى االأج���ه���زة 

الرقابية املخت�سة اال�ستمرار يف متابعة 

تطبيق ما تق�سي به االأوامر واملرا�سيم 

امللكية واالأنظمة والتنظيمات واللوائح 

ال�سلة  ذات  والتعليمات  وال��ق��رارات 

بتنفيذ امليزانية العامة للدولة.
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ولي العهد: مزيد من التطور والتقدم
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، رئي�س جمل�س ال�سوؤون 

االقت�سادية والتنمية، مبنا�سبة اإقرار ميزانية العام 2021م، موا�سلة تعزيز 

املكت�سبات التي حتققت منذ اإقرار روؤية اململكة 2030، واالنطالق نحو مزيد 

من التطور والتقدم يف خمتلف املجاالت االقت�سادية والتنموية واالجتماعية.

واأو�سح �سموه اأن عام 2020م كان عاماً �سعباً على دول العامل اأجمع جراء 

تف�سي جائحة كورونا، اإال اأن اقت�ساد اململكة اأثبت قدرته يف مواجهة تداعيات 

اجلائحة، حيث متكنت اململكة � بف�سل اهلل � من اتخاذ تدابري �سحية ووقائية 

هدفت يف املقام االأول اإىل حماية �سحة االإن�سان من خالل احلد من تف�سي 

الوباء، وتوفري العالج املجاين للحاالت امل�سابة.

واأ�سار �سموه اإىل اأنه بتوجيه مبا�سر ومتوا�سل من مقام خادم احلرمني 

ال�سريفني � حفظه اهلل � مت العمل على اتخاذ تدابري مالية واقت�سادية هدفت 

اإىل احلد من تداعيات اجلائحة على االأن�سطة االقت�سادية، حيث اأديرت 

االأزمة بعناية فائقة وب�سكل فّعال قاد اإىل التخفيف من االآثار ال�سلبية على 

االقت�ساد ال�سعودي، التي كان متوقعا يف وقت �سابق اأن تكون اأقوى، حيث 

متت املوازنة بني االإجراءات االحرازية وتوقيت عودة االأن�سطة االقت�سادية 

تدريجياً بوترية جيدة. ولفت �سموه اإىل اأنه مت اإق��رار عدد من املبادرات 

واالإجراءات مل�ساندة من�ساآت القطاع اخلا�س اأثناء اجلائحة واملحافظة على 

الوظائف والعاملني يف القطاع اخلا�س، وقد �ساعدت هذه االإجراءات على 

املحافظة  اأ�سهمت يف  كما  االقت�ساد،  على  اجلائحة  تداعيات  من  احلد 

على اال�ستقرار املايل ، و�ستتم موا�سلة اتخاذ كل ما من �ساأنه تعزيز النمو 

االقت�سادي امل�ستدام، كما اأن من اأولويات امليزانية موا�سلة العمل من اأجل 

حتجيم اآثار اجلائحة وحت�سني التعامل معها، حيث يبلغ اإجمايل االإنفاق 

االأن�سطة  وم�ساندة  حتفيز  يف  ي�سهم  مما  ري��ال،  مليار   »990« املعتمد 

االقت�سادية، واإيجاد مزيد من فر�س العمل للمواطنني، موؤكداً �سموه االهتمام 

باحلماية االجتماعية، وامل�ساريع التنموية، وبرامج حتقيق الروؤية، والتطوير 

التقني، كما اأن العمل م�ستمر يف مراجعة جميع الربامج وامل�ساريع ل�سمان 

ات�ساقها مع م�ستهدفات الروؤية ورفع كفاءة االإنفاق.

وعرب �سمو ويل العهد عن �سكره وامتنانه للمواطنني واملقيمني، والعاملني 

يف القطاع ال�سحي والقطاع االأمني على اجلهود اال�ستثنائية، التي بذلوها 

خالل مواجهة جائحة كورونا الأجل �سالمة املجتمع وحمايته من تداعيات 

هذه اجلائحة، كما �سكر �سموه جنودنا البوا�سل يف احلد اجلنوبي على ما 

يقدمونه من ت�سحيات، داعياً اهلل لهم بالثبات ولل�سهداء الذين اختارهم اهلل 

اإىل جواره بالرحمة واملغفرة.

مب�رصوفات قدرت بـ990 مليارا

خادم الحرمين الشريفين يقر ميزانية 2021
سمو ولي العهد بعد إعالن الميزانية: سنواصل البناء والتقدم في مختلف المجاالت
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لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة 2030

الوزارة تعتزم تطوير الخطط الدراسية والوزن 
النسبي للمواد

المملكة تحقق المركز 42 في مؤشر المعرفة العالمي �سارك يف اللقاء الرابع لأندية »نزاهة« برعاية اأمري 

منطقة مكة املكرمة

د. السديري: وثيقة »ميثاق« 
تعزز النزاهة العلمية في مجاالت 

البحث واالبتكار
خادم  م�شت�شار  الفي�شل  خالد  الأميير  امللكي  ال�شمو  �شاحب  رعى 

احلرمني ال�شريفني اأمر منطقة مكة املكرمة اللقاء الفرتا�شي ال�شنوي 

اململكة، وذلك  التعليمية يف  باملوؤ�ش�شات  »نزاهة«  اأندية  الرابع ملن�شوبي 

�شعار  حتت  الف�شاد  ملكافحة  الييدويل  باليوم  الحتفاء  فعاليات  �شمن 

»امل�شاريع واملبادرات يف روؤية اململكة 2030«، الذي ا�شت�شافته جامعة 

امللك عبدالعزيز بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الف�شاد.

والبحث  للجامعات  التعليم  وزير  نائب  معايل  قدم  املنا�شبة  وبهذه 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  �شكره  ال�شديري  اأحمد  بن  د. حممد  والبتكار 

اأمر منطقة  ال�شريفني  الفي�شل م�شت�شار خادم احلرمني  الأمر خالد 

مكة املكرمة على رعايته لهذه املنا�شبة، موؤكداً اأنه لي�س مب�شتغرب على 

التنموية وجتويد  �شموه الكرمي حر�شه وعنايته بكل ما يعزز اجلوانب 

خمرجاتنا التعليمية. 

وقال ال�شديري: ا�شتمراراً ملا ت�شهده اململكة اليوم من نه�شة تنموية 

بقيادة �شيدي خادم احلرمني و�شمو �شيدي ويل العهد -حفظهما اهلل- 

وتاأكيد منهجهما يف احلزم والعزم التي اأ�شلّت ور�شخت مبادئ النزاهة 

وال�شفافية يف جميع القطاعات، من هنا انطلقت نه�شتنا التنموية يف 

ظل مبادئ واأ�ش�س ل تقبل �شوى اجلد واملثابرة وال�شفافية، وارت�شمت 

م�شاريعنا واأعمالنا وجمهوداتنا حتت مرتكزات الروؤية التي تقودنا اليوم 

اإىل اآفاق اأو�شع واأرحب واأكرث تقدما وتطوراً رغم كل الظروف املحيطة، 

وها هي اليوم اململكة حتتل املركز الأول عربياً يف الأبحاث والدرا�شات 

املن�شورة املتعلقة بفرو�س كورونا وت�شنف يف املرتبة ال�شابعة ع�شرة على 

م�شتوى العامل؛ منطلقني من وحي الروؤية الواعدة التي حتثنا وتغذينا 

من خالل مقوماتها امل�شتمرة يف جمتمع حيوي واقت�شاد مزدهر ووطن 

طموح باأبنائه ومقدراته وقيادته«. 

واأكد د. ال�شديري اأن تعليمنا اليوم مير باأعتاب مرحلة تاريخية، مثله 

اهتمام  ياأتي  حيث  الوطني،  التحّول  هذا  ت�شهد  التي  الأنظمة  ك�شائر 

الأمني -حفظهما اهلل-  ال�شريفني وويل عهده  حكومة خادم احلرمني 

بالتعليم ومنحه املزيد من العناية والفر�س التح�شينية والتطويرية؛ مما  

يرتجم بعداً اإ�شرتاتيجياً وروؤية ثاقبة كون التح�شني يف اأنظمة التعليم هو 

نواة للتح�شني يف �شتى �شنوف احلياة. 

وقال د. ال�شديري: »التعليم والبحث العلمي يعتربان من اأهم الركائز 

اإعداد  الوزارة على  لتقدم الأمم ونه�شتها، وعلى ذلك عملت  الرئي�شة 

وثيقة »ميثاق« حتوي مبادئ النزاهة يف البحث والبتكار يف اجلامعات، 

واملوؤ�ش�شات الأكادميية يف اململكة، ويتم تقدميه لأول مرة يف منظومة 

اجلامعات، بهدف تبني ال�شلوكيات الأخالقية املن�شبطة«.  

اأنه  وقدم د. ال�شديري �شكره للعاملني والقائمني على اللقاء، موؤكداً 

اأهمية وطنية و�شلة مبا�شرة  لنناق�س فيه مو�شوعات ذات  »لقاء مثمر 

مب�شاريع ومبادرات روؤية 2030م«،مبدياً اأمله اأن يخرج هذا اللقاء بروؤية 

الفائدة  من خالل  يتحقق  اأثر ممتد  ذات  وتو�شيات  اإيجابية  تطويرية 

املرجوة والتطلع الوطني املنتظر.

تقدم طلبة المملكة في اختبارات 
التيمز 2019 في جميع المؤشرات

يف  الدولية  الجتاهات  درا�شة  يف  اململكة  طلبة  نتائج  اإعييالن  اأظهر 

التح�شيل الدرا�شي للريا�شيات والعلوم »TIMSS 2019« التي نفذتها 

اأبريل  يف  التعليم  وزارة  مع  بال�شراكة  والتدريب  التعليم  تقومي  هيئة 

مقارنة  الأ�شا�شية  الأربعة  املوؤ�شرات  ملحوظاً يف جميع  تقدماً  2019؛ 
بنتائج دورة 2015، ويُعد هذا التقدم من بني اأعلى الدول بني دورتني 

متتاليتني، وثاين اأعلى دولة من جمموعة الع�شرين يف حت�ّشن النتائج.

وبّينت نتائج الدرا�شة التي نظمتها اجلمعية الدولية لتقييم التح�شيل 

»IEA«، مب�شاركة 64 دولة؛ تقدم اململكة العربية ال�شعودية يف ال�شف 

الثامن »الثاين متو�شط« مبقدار 35 درجة يف جمال العلوم، حيث بلغت 

»431« درجة مقارنة بالعام 2015 »396«، فيما حققت اململكة تقدماً 

الدرجة  متو�شط  بلغ  حيث  الريا�شيات،  جمال  يف  درجيية   26 مبقدار 

»394« مقارنة بنتيجة 2015 »368« درجة يف دورة 2015.

واأكدت الدرا�شة على تقدم ملحوظ يف نتائج ال�شف الرابع البتدائي 

مقارنًة بعام 2015، حيث ح�شل طلبة اململكة على »402« يف العلوم، 

ويف   ،»390« البالغة   2015 عييام  عن  درجيية   12 مبقدار  اأعلى  وهييي 

الريا�شيات بلغ متو�شط نتائج اململكة »398« درجة، وهو اأعلى مبقدار 

جمايل  يف  التقدم  هييذا  ويُييعييد   ،2015 مب�شاركة  مقارنة  نقطة   15
الريا�شيات والعلوم لل�شف الرابع ابتدائي �شمن املعدل الدويل للتقدم 

الذي ميكن اأن حتققه الدول امل�شاركة بني دورتني متتاليتني.

وتوؤكد وزارة التعليم عن ا�شتمرارها يف دعم ال�شيا�شات وامل�شروعات 

والربامج التي �شت�شهم يف حتقيق املزيد من النجاحات للتح�ّشن م�شتقباًل 

يف الختبارات الدولية، من خالل تغير اخلطط الدرا�شية لزيادة عدد 

املناهج،  تطوير  عمليات  يف  وال�شتمرار  والريا�شيات،  العلوم  ح�ش�س 

ن�شبة اللتحاق  وزيادة  والكتابة،  القراءة  للطلبة يف  واملهارات  واملعارف 

بريا�س الأطفال، وتطوير برامج اإعداد املعلمني، والتطوير املهني، اإىل 

جانب تعزيز ال�شراكة مع موؤ�ش�شات املجتمع لتطوير بيئة املتعلمني خارج 

املدر�شة خلف�س م�شتويات التنّمر، ودعم ال�شتقرار الأ�شري بني الطلبة، 

والتحفيز على القراءة.

اأعلن معايل وزير التعليم د. حمد 

بن حممد اآل ال�شيخ عن عزم الوزارة 

عييلييى تييطييوييير اخلييطييط الييدرا�ييشييييية 

يحقق  مبا  للمواد،  الن�شبي  والييوزن 

 ،2030 اململكة  روؤييية  م�شتهدفات 

وتييعييزيييز مييهييارات الييقييرن احليييادي 

والييطييالييبييات،  للطالب  والع�شرين 

ال�شاملة  التنمية  وميي�ييشييتييهييدفييات 

للمملكة.

لقائه  خالل  ال�شيخ  اآل  د.  ورفييع 

مع عدد من و�شائل الإعالم وُكّتاب 

ال�شكر  واملعلمات  واملعلمني  الييراأي 

والتقدير للقيادة الر�شيدة -حفظها 

العام  التعليم  يلقاه  ما  على  اهلل- 

واجلامعي من دعم واهتمام ورعاية 

لطلبة  تقّدم  من  وما حتقق  كرمية، 

 2019 التيمز  اململكة يف اختبارات 

مقارنة  الأربعة  املوؤ�شرات  يف جميع 

بنتائج 2015.

الذي  التقدم  »اإن  معاليه:  وقييال 

اأعلى  بني  من  يُعد  اململكة  حققته 

الدول بني دورتني متتاليتني، وثاين 

دول جمييمييوعيية  مييين  دوليييية  اأعيييليييى 

النتائج، منوهاً  الع�شرين يف حت�ّشن 

كل  على  النتائج  يف  التح�ّشن  بيياأن 

اأبطاله  كييان  يييٍد  هييو حتحَ املييوؤ�ييشييرات 

املييعييلييمييني وامليييعيييليييميييات واليييطيييالب 

اأمورهم، ويوازي  والطالبات واأولياء 

بني  التعلّم  عمليات  نواجت  ا�شتعادة 

كاملة،  درا�شية  و�شنة  �شنة  ن�شف 

وكل ذلك حتقق خالل ٧٨ يوماً من 

امل�شتمرة مع  واملتابعة  ال�شتعدادات 

قطاعات التعليم«. 

كييبييرة  الييطييمييوحييات  اأن  واأّكييييييد 

نتائج  لتحقيق  مهيئة  والإمييكييانييات 

اأفيي�ييشييل يف الخيييتيييبيييارات الييدولييييية 

املييقييبييليية، وحتييقيييييق امليي�ييشييتييهييدفييات 

اإىل  املييطييلييوبيية لييييلييييوزارة، ميي�ييشييراً 

ا�شتمرار الوزارة يف دعم ال�شيا�شات 

وامل�شروعات والربامج التي �شت�شهم 

النجاحات  ميين  املييزيييد  حتقيق  يف 

الختبارات  يف  اململكة  مل�شاركات 

من خالل  وذلك  م�شتقباًل،  الدولية 

لزيادة  الدرا�شية  اخلطط  تطوير 

والريا�شيات،  العلوم  ح�ش�س  عدد 

تطوير  عمليات  يف  وال�ييشييتييمييرار 

للطلبة  واملهارات  واملعارف  املناهج، 

ن�شبة  وزيييادة  والكتابة،  القراءة  يف 

وتطوير  الأطفال،  بريا�س  اللتحاق 

برامج اإعداد املعلم، والتطوير املهني 

للمعلمني واملعلمات.

�شتعّزز  اليييييوزارة  اأن  واأ�يييشييياف 

املجتمع  موؤ�ش�شات  مييع  �شراكتها 

لتطوير بيئة املتعلمني خارج املدر�شة 

خلييفيي�ييس ميي�ييشييتييويييات الييتيينييّميير بني 

الطلبة، ودعم ا�شتقرارهم الأ�شري، 

اإىل  والتحفيز على القراءة، م�شراً 

امل�شرتك  والعمل  التن�شيق  اأهمية 

والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة  مع 

للمعلمني  الكبرة  باجلهود  م�شيداً 

والطالبات  والييطييالب  واملييعييلييمييات 

اأميييييورهيييييم يف حتييقيييييق  واأولييييييييييياء 

التيمز،  اختبارات  لنتائج  التقدم 

الوطنية  للم�شوؤولية  وا�شت�شعارهم 

اململكة  نتائج  م�شتوى  ميين  للرفع 

املال  وراأ�س  الدولية،  املوؤ�شرات  يف 

ال�شندوق  مييوؤ�ييشييرات  يف  الب�شري 

التيمز  اختبارات  اأّن  الدويل، مبيناً 

الدولية  الخييتييبييارات  ميين  وغييرهييا 

املجتمع  ثقافة  تغير  يف  �شت�شهم 

مع  من�شجماً  فيها  الأداء  ليكون 

الإمكانات  مع  وم�شتجيباً  الطموح، 

والدعم املقدم للوزارة.

رفع معايل وزير التعليم د. حمد 

بن حممد اآل ال�شيخ �شكره وتقديره 

ال�شريفني  احلييرمييني  خيييادم  ملييقييام 

و�شمو ويل عهده الأمني -حفظهما 

موؤ�شر  نتائج  اإعالن  مبنا�شبة  اهلل- 

قفز  الذي  2020م،  العاملي  املعرفة 

بالتعليم ال�شعودي اإىل املرتبة »42« 

من بني »138« دولة، واملرتبة »12« 

التقني  التعليم  مييوؤ�ييشيير  يف  عيياملييييياً 

والييتييدريييب املييهيينييي، وهييو مييا يعترب 

بال�شنوات  مييقييارنيية  مييهييميياً  تييقييدميياً 

 10 اململكة  تقدمت  حيث  ال�شابقة، 

 24 وتقدمت  2019م،  عن  مراكز 

مركزاً عن 2018م.

اململكة  »اإن  ال�شيخ:  اآل  د.  وقال 

هذا  يف  قفزة  يعترب  تقدماً  حققت 

يف  اليييدويل  امل�شتوى  على  املييوؤ�ييشيير 

قبل  التعليم  هييي:  جمييالت،  �شبعة 

والتدريب  التقني  التعليم  اجلامعي، 

البحث  الييعييايل،  التعليم  املييهيينييي، 

تكنولوجيا  والبييتييكييار،  والييتييطييوييير 

القت�شاد،  والت�شالت،  املعلومات 

والبيئات التمكينية، حيث بلغ املوؤ�شر 

العام للمملكة »50،9« وهو اأعلى من 

املتو�شط الدويل بقرابة اأربع نقاط، 

حيث يبلغ املتو�شط الدويل »46،7«، 

م�شراً اإىل اأن هذا الإجناز ياأتي يف 

التعليم  فيه  يوا�شل  الذي  التوقيت 

حتقيق املراكز املتقدمة عاملياً وفقاً 

للموؤ�شرات واملقايي�س الدولية، وذلك 

الر�شيدة  القيادة  من  �شخي  بدعم 

-اأيدها اهلل- لقطاع التعليم لتحقيق 

الييريييادة الييعيياملييييية«. واأ�ييشيياف وزييير 

اململكة يف جمال  موؤ�شر  اأن  التعليم 

بلغ  املهني  والتدريب  التقني  التعليم 

الييدويل  املتو�شط  بينما   ،»68،5«

»50،8«، ويف موؤ�شر البحث والبتكار 

بينما   ،»29،7« اململكة  موؤ�شر  بلغ 

»26«، ويف  الدويل  املوؤ�شر  متو�شط 

اململكة  موؤ�شر  ارتفع  العايل  التعليم 

واحدة،  بنقطة  الييدويل  املوؤ�شر  عن 

 ،»41،3« اململكة  موؤ�شر  بلغ  حيث 

بينما املوؤ�شر الدويل »40،3«.

واأ�شار اإىل اأن هذه املنجزات هي 

للتعليم،  منت�شب  لكل  فخر  و�ييشييام 

اأكييرب يف ظل هذا  الطموح  ومييازال 

الدعم الكبر من القيادة الر�شيدة، 

التعليم،  لقطاع  الكبرة  والإمكانات 

وال�شتمرار  اجلهود  لت�شافر  داعياً 

الإجنييييازات  ميين  املييزيييد  يف حتقيق 

الييدويل،  امل�شتوى  على  خ�شو�شاً 

املكانة  يف  ال�شعودي  التعليم  ليكون 

التي ي�شتحقها، لفتاً اإىل اأن الوزارة 

بييكييافيية قييطيياعيياتييهييا لييديييهييا خطط 

طموحة للو�شول اإىل عاملية التعليم، 

وتعزيز التناف�شية.

العاملي  املعرفة  موؤ�شر  اأن  يُذكر 

ال�شيا�شات  �شانعي  لتوجيه  اأداة 

والباحثني واملجتمع املدين والقطاع 

القائمة  املجتمعات  لرعاية  اخلا�س 

على املعرفة و�شد الفجوات املعرفية، 

من خالل ال�شتفادة من اأكرث من 30 

قاعدة بيانات وم�شدراً دولياً فريداً، 

كما يهدف املوؤ�شر اإىل قيا�س مفهوم 

املعرفة بوجوهه املتعددة مرتبطاً يف 

ذلك مبفاهيم »اقت�شاد املعرفة«، اأو 

جناح  يييربز  كما  املعرفة«،  »جمتمع 

تكنولوجيا  نيي�ييشيير  يف  احلييكييومييات 

املعلومات والت�شالت.



دليل تأثير البحوث العلمية
Mark S. Reed :ت�أليف

ترجمة: اأ. د. �ص�لح بن عبدالعزيز الن�ص�ر

يف ظل االهتم�م املتن�مي 

اململكة  يف  العلمي  ب�لبحث 

والوطن  ال�صعودية  العربية 

ال���ع���رب���ي ت���ب���دو اأه��م��ي��ة 

ج���ع���ل م���و����ص���وع ت����أث���ر 

على  العلمية  ال��ب��ح��وث 

النق��ش  اأول��وي���ت  ق�ئمة 

وال�������ت�������داول ال��ع��ل��م��ي 

اأن  ذل�����ك  ال���ر����ص���ن؛ 

امل��ن��ه��ج��ي���ت وامل��ع���ي��ر 

ال��ت��ي ي����وؤدي االل��ت��زام 

ت�أثر  حتقيق  اإىل  به� 

العلمية  للبحوث  اأكرب 

ق�����د ظ���ل���ت غ���ئ��ب��ة 

ع���ن خطط  ل��ع��ق��ود 

وا����ص���رات���ي���ج���ي����ت 

الوطن  يف  العلمي  البحث  تطوير 

العربي، كم� خلت معظم لوائح البحث العلمي وبرامج الدرا�ص�ت 

ر�ص�ئل  الإع��داد  املكتوبة  الر�صمية  التوجيه�ت  وحتى  بل  العلي� 

الت�أثر  اإىل حجم  تنويه  اأو  اإ�ص�رة  اأية  والدكتوراه من  امل�ج�صتر 

االقت�ص�دي اأو االجتم�عي اأو الثق�يف اأو حتى العلمي الذي يجب 

اأن حتدثه تلك البحوث.

اإحداث الت�أثري

تتحدث  وللأ�صف،  البحثية،  املنتج�ت  اأ�صبحت معظم  ثم  ومن 

نظري� عن كل �صيء، لكنه� تغفل الهدف الرئي�ش من اأي بحث اأال وهو 

اإحداث الت�أثر، واأ�صبح م� يتلق�ه طلب الدرا�ص�ت العلي� والب�حثون 

اجلدد هو التدريب اجليد على كيفية اإج��راء البحوث ولي�ش على 

كيفية اإحداث الت�أثر املطلوب والتطبيق�ت العملية املفيدة.

اأدوات واإجراءات

للعربية  ونقله  الكت�ب  هذا  ترجمة  اأهمية  ظهرت  هن�،  من 

واالإج���راءات  االأدوات  معرفة  على  العرب  الب�حثن  لي�ص�عد 

اإحداث  نحو  رحلتهم  يف  للبدء  به�  القي�م  التي ميكنهم  العلمية 

الت�أثر املطلوب، و�صقل مم�ر�ص�تهم لت�صبح بحوثهم اأكرث ف�علية.  

امتي�ز ال واجب

يوؤمن موؤلف هذا الكت�ب »م�رك ريد« اأن »الت�أثر البحثي هو 

املنطلق  هذا  ومن  للع�مل«  تقدميه�  للب�حثن  التي ميكن  الثمرة 

الذين  الب�حثن  من  جديد  جيل  واإله�م  حتفيز  اإىل  �صعى  فقد 

يرون اإحداث الت�أثر على اأنه امتي�ز قبل اأن يكون واجب�، والذين 

الأنه  ولي�ش  ذلك،  يرغبون يف  الأنهم  الت�أثر  اإحداث  اإىل  ي�صعون 

يُطلب منهم ذلك.

اأجندة الت�أثري

الث�نية  الطبعة  اإ�صدار  على  حر�صه  �صبب  بذكر  املوؤلف  مهد 

املجتمع  يف  ب��روزا  اأكرث  اأ�صبحت  الت�أثر  اأجندة  اأن  الكت�ب  من 

ومن حيث  االأبح�ث  توجيه متويل  من حيث  الع�مل،  البحثي يف 

تقييم التميز البحثي، وغ�لبية منظم�ت متويل االأبح�ث يف جميع 

اأنح�ء الع�مل تطلب من الب�حثن اليوم تقدمي بي�ن حول الت�أثر 

املحتمل للعمل الذي يبحثون عن متويل له.

منهج الكت�ب

للب�حث  تتيح  التي  االأدل��ة  الكت�ب منهج� ق�ئم� على  يتبع هذا 

اإمك�نية تتبع ت�أثره ب�صرعة مهم� ك�ن م�صتوى تعليمه اأو تخ�ص�صه، 

وق�م يف الق�صم االأول ب�نتق�ء خم�صة مب�دئ لتعزيز الت�أثر، ويف الق�صم 

الث�ين ربط تلك املب�دئ بخم�ش خطوات عملية، م� على الب�حث 

�صوى اتب�عه� لتحقيق ت�أثر كبر بعيد املدى ودائم من بحثه.

4 اأجزاء
يعد هذا الكت�ب ب�أجزائه االأربعة وف�صوله الثلثة والع�صرين دليل 

�ص�مل لكل م� يحت�جه الب�حث لبدء رحلته يف اإحداث الت�أثر، لي�ش 

فيم� �صي�أتي من بحوث جديدة بل وحتى فيم� م�صى من بحوث 

من�صورة مل يتم االلتف�ت اإىل نت�ئجه� واال�صتف�دة من تطبيق�ته�.

جن�ح ع�ملي

وتطبيق�ته  م�دته  ل�صهولة  ع�ملي�  ورواج���  الكت�ب جن�ح�  لقي 

اإ�صدار الطبعة االأوىل منه ع�م 2016م،  العملية املفيدة، فمنذ 

متت اإع�دة طبعه خم�ش مرات، وا�صتُخدم لتدريب م� يقرب من 

5000 ب�حث يف اأكرث من 200 موؤ�ص�صة يف 55 دولة.
تطوير املنظومة

واإنني على ثقة ب�أن مف�هيم هذا الكت�ب وتوجيه�ته وتطبيق�ته 

العملية �صوف ت�صهم، ب�إذن اهلل، يف دعم م�صرة التحول والتطوير 

يف منظومة البحث العلمي يف اململكة العربية ال�صعودية والوطن 

العربي؛ كم� اأرجو اأن تكون م�دة هذا الكت�ب �صبب� يف بروز اأجندة 

العربي،  والوطن  اململكة  الق�دمة يف  ال�صنوات  البحوث يف  ت�أثر 

واأن ت�أخذ مو�صوع�ت ت�أثر البحوث االهتم�م الذي ت�صتحقه يف 

حتى  العلمي  التطوير  وبرامج  وم�صروع�ت  واملوؤمترات  اللق�ءات 

تكون مم�ر�صة اأ�صيلة يف جميع البحوث العلمية، ويف خطط برامج 

الدرا�ص�ت العلي�، ومتطلب� رئي�ص� ملنح اجلوائز التقديرية للب�حثن.  

بقلم املرجم

17 5دراسات  العدد 1385 - االأحد 5 جمادى االوىل 1442هـ املوافق 20 دي�سمرب 2020م

جنحت اململكة يف اإع�دة ت�صكيل احلراك االإقليمي والع�ملي لقط�ع »االإبل« 

بطريقة مل يعهده� املجتمع الدويل من قبل، مع تقدمي م�ص�هم�ت منهجية 

الدولية  االإب��ل  ملنظمة  ت�أ�صي�صه�  خ��لل  من  وذل��ك  االإب��ل،  رع�ية  مل�أ�ص�صة 

»IOC«، وهي منظمة غر ربحية مقره� الري��ش، ت�أ�ص�صت يف م�ر�ش من 

الع�م امل��صي 2019، وت�صم اأكرث من 100 دولة، من اأجل تطوير وخدمة كل 

م� يتعلق ب�الإبل كموروث، وقد اأ�ص�صه� ويراأ�ش جمل�ش اإدارته� فهد بن فلح 

بن حثلن، الذي يراأ�ش اأي�ًص� جمل�ش اإدارة ن�دي االإبل.

اأن  واأك��دت  املنظمة،  عن  �صدرت  م�صحية  درا�صة  عنه  ك�صفت  م�  هذا 

املنظمة رغم حداثته� اإال اأنه� ا�صتط�عت اأن تُقدم اململكة لي�ش كدولة اإ�صراف 

على املنظمة وح�صب، بل كمحور ارتك�ز ع�ملي يتوىل بخرباته العميقة قي�دة 

اأجمع، وجت�وز املفهوم الراثي للإبل، اإىل  هذا القط�ع احليوي يف الع�مل 

�صن�عة م� ي�صمى ب� »اقت�ص�دي�ت االإبل الع�بر للق�رات«.

وخلل ع�صرين �صهًرا من ت�أ�صي�صه� جنحت املنظمة يف خلق اهتم�م على 

م�صتوى »اخلريطة الع�ملية« للإبل، واأدت اإىل ك�صب �صراك�ت اأوروبية و�صرق 

اأو�صطية، هي االأوىل من نوعه�، تذهب معه� اإىل م�أ�ص�صة رع�ية االإبل.

ت�أ�صي�ش  من  فقط  اأ�صهر  �صبعة  بعد  تتجلى  الع�ملية  الت�أثرات  وب��داأت 

املنظمة، وحتديًدا يف 29 اأكتوبر 2019 الذي ك�ن مبث�بة البداية احلقيقية 

االإبل  اإدارة منظمة  اأعلن رئي�ش جمل�ش  الدولية، بعدم�  ل�صن�عة االأحلف 

اأوروب���،  يف  االإب��ل  م��زارع  مل��لك  االأول  امللتقى  عقد  عن   »IOC« الدولية 

االأوربية  اجلمعية  ت�أ�صي�ش  على  حينه�  واملوافقة  اأوروبية  دول   8 مب�ص�ركة 

اإبل  مزرعة  الأف�صل  ج�ئزة  واإط��لق  للمنظمة،  ت�بعة  »�صوي�صرا«  ومقره� 

اأوربية.

االأممية،  قي�دة اجلهود  للإبل  الدولية  املنظمة  تتوىل  الدرا�صة،  وح�صب 

الإي�ص�ل موروث ثق�فة االإبل ع�ملًي�، وا�صتمرار ن�صره� على امل�صتوى الدويل، 

ودعمه�  ب�الإبل  املتعلقة  امليدانية  الدرا�ص�ت  وتعميق  زي�دة  اإىل  ب�الإ�ص�فة 

مبختلف الو�ص�ئل الكفيلة؛ الإجن�حه� واإيج�د احللول املن��صبة للم�ص�كل التي 

دوره�  هو  االأهم  والعن�صر  وتربيته�،  االإبل يف منوه�  مزارع  تواجه ملك 

املحوري يف ت�صجيع اإق�مة مزارع جديدة للإبل، وبن�ء ق�عدة بي�ن�ت وخريطة 

مف�هيم دولية عن االإبل، التي �صيتمخ�ش عنه� يف ح�ل االنته�ء منه� تد�صن 

ع�صر جديد لقط�ع االإبل، �صينعك�ش على احل�لة االقت�ص�دية واال�صتثم�رية 

جلميع الدول االأع�ص�ء.

قــــــــــــــــرأت لك..

متت�ز حم�فظ�ت منطقة الري��ش 

مم�  ل  تَ�صَكّ متنوع،  ح�ص�ري  ب���إرث 

ع�ي�صته هذه املنطقة من ح�ص�رات 

اأثرية  مع�مل  خلفه�  تركت  متع�قبة 

والكت�ب�ت  الر�صوم  ومتثل  خمتلفة، 

اأب��رز  اإح���دى  ال�صخرية  والنقو�ش 

الري��ش  منطقة  يف  االأثرية  املع�مل 

يف  ا�صراتيجي�ً  موقع�ً  حتتل  التي 

قلب اجلزيرة العربية.

م�صحية  درا���ص���ت  ك�صفت  وق��د 

الت�بعة  ال����راث  هيئة  ب��ه���  ق���م��ت 

اأكرث من  الثق�فة، عن وجود  لوزارة 

مهم�ً يف حم�فظة  اأثري�ً  موقع�ً   35
اأجزائه�  بع�ش  حتتوي  ال��دوادم��ي 

ع��ل��ى ن��ق��و���ش ح��ي��وان��ي��ة ور����ص���وم 

اإىل كل من  ت�ريخية ترجع  وكت�ب�ت 

واالأو�صط  القدمي  احلجري  الع�صر 

نق�ص�ن  اأه��م��ه���  م���ن  واحل����دي����ث، 

يف  ال�صبئي  ب�خلط  ُكتب�  ت�ريخي�ن 

»جب�ل م�أ�صل اجلمح«، يعود النق�ش 

اأ���ص��ع��د«،  ك��رب  »اأب  للملك  االأول 

التب�بعة،  حمر  ملوك  اأ�صهر  اأح��د 

القرن اخل�م�ش  الثلث االأول من  يف 

لع�م  الث�ين  النق�ش  ويعود  ميلدي، 

يكرب  معد  للملك  م��ي��لدي   516
ي�صران  النق�ص�ن  وك��ل  احلمري، 

�ُصنت  ع�صكرية  حملت  وج��ود  اإىل 

اجلزيرة  و�صط  قب�ئل  بع�ش  على 

العربية.

وبعيداً عن هذين النق�صن توجد 

الدوادمي  اجلب�ل يف  واجه�ت  على 

كبرة  �صخور  على  ور���ص��وم  نقو�ش 

اإ�ص�فة  والنع�م،  الوعول  حليوان�ت 

�صخرية  ور���ص��وم���ت  ن��ق��و���ش  اإىل 

اإ���ص��لم��ي��ة يف م��وق��ع��ي  وك���ت����ب����ت 

»ق��ب��ي��ع��ة« و»���ص��ف���ق��ة«، ور���ص��وم���ت 

وحيوانية  اآدمية  الأ�صك�ل  �صخرية 

على �صل�صلة »جب�ل ثهلن«، اأبرزه� 

دل��ع��ة« يف اجلهة  م��وق��ع »م��ط��ي��وي 

اجلنوبية الغربية.

توثيق  مت  »ح��ل��ي��ت«  م��وق��ع  ويف 

والكت�ب�ت  النقو�ش  م��ن  جمموعة 

االإ�صلمية التي تعطي بعداً جديداً 

خلل  وح�ص�رته�  املنطقة  لت�ريخ 

الفرة االإ�صلمية املبكرة، ويف موقع 

»�صليع�ت بن ن��صر« مت الك�صف عن 

اإ�صلمية  ونقو�ش  �صخرية  ر���ص��وم 

ترجع اإىل الع�صر االإ�صلمي املبكر.

ال�صخرية  النقو�ش  مواقع  وم��ن 

ال��ق��دمي��ة يف حم���ف��ظ��ة ال��دوادم��ي 

على  فيه  الذي عرث  »غريب«  موقع 

م�  اإىل  تعود  اآدمية  ور�صوم  نقو�ش 

من  نقو�ش  اإىل  اإ�ص�فة  امليلد  قبل 

اإىل  املختلفة،  االإ�صلمية  الع�صور 

ج�نب موقع »ال�صعينة« الذي تظهر 

رملي  جبل  على  ثمودية  نقو�ش  فيه 

ور�صوم �صخرية، ومن�طق »الن��صفة« 

و»ح�ص�ة فغران«، ويف »ه�صبة منية« 

املح�فظة  من  الغربي  ال�صم�ل  يف 

ت��وج��د اآث�����ر »ِم��نْ��ي��ة« ال��ت��ي ذك��ره��� 

ربيعة  ب��ن  لبيد  اجل�هلي  ال�ص�عر 

اآث�ره�  وتتمثل  معلقته،  الع�مري يف 

يف واجه�ت �صخرية عليه� جمموعة 

من الر�صوم الب�هتة حليوان�ت اأهمه� 

االأ�صود.

الن�حية  م��ن  ال���دوادم���ي  وت��ع��د 

لفتت  التي  املواقع  اأهم  من  االأثرية 

ن��ظ��ر ال��ب���ح��ث��ن وامل��ه��ت��م��ن، حيث 

بداأت عملي�ت امل�صح فيه� منذ ع�م 

1979م، والتي اأ�صهمت يف اكت�ص�ف 
والعثور  االأثرية  املواقع  من  العديد 

على قطع اأثرية ن�درة.

الع�مة  االإدارة  اإح�ص�ءات  ك�صفت 

للمرور عن ت�صجيل 54 مليون� و388 

خلل  مرورية  خم�لفة  و436  األف� 

ارتف�ع  بن�صبة   ،2019 امل��صي  الع�م 

ب�2018  مق�رنة   %  40.1 جت���وزت 

 38.805.310 ف��ي��ه  بلغت  ال����ذي 

خم�لف�ت، ا�صتحوذت منطقة الري��ش 

منه� على الن�صبة االأعلى.

 4 �صجلت  االإح�ص�ءات،  وبح�صب 

عدد  يف  متف�ونة  ارتف�ع�ت  من�طق 

قبله،  ال���ذي  ال��ع���م  ع��ن  املخ�لف�ت 

بينم�   ،% ب�92  الري��ش  ت�صدرته� 

ب�قي  املكرمة  مكة  منطقة  ت�صدرت 

انخف��ص�  �صجلت  التي  ال�9  املن�طق 

ب�99 %.

ارتف�ع وانخف��ش

املرورية  املخ�لف�ت  اإجم�يل  وبلغ 

 53.970.835 ال��ري������ش  مبنطقة 

الع�م  عن   92% مرتفعة  خم�لفة، 

املن�طق  ث����ين  ق��ب��ل��ه، وج�����ء  ال����ذي 

مرتفعة  ب�34435،  ج���زان  ارتف�ع� 

ب�24640  اجل����وف  تلته�   ،86%
رابع�  وح��ل��ت  ب�41.8%.  خم�لفة 

 .%  34.6 بزي�دة  ب�10072  الب�حة 

ال�9  امل��ن���ط��ق  ب���ق��ي  �صجلت  بينم� 

انخف��ص� يف املخ�لف�ت، و�صجلت مكة 

املكرمة اأعلى ن�صبة انخف��ش ب�99%، 

اإذ بلغت 87134 خم�لفة، ثم املنطقة 

ال�صرقية ب�68984 وبن�صبة 94.5%، 

ثم تبوك ب�7309 وبن�صبة 77.4%.

ال�صرعة والوقوف اخل�طئ

كم� اأظهرت االإح�ص�ءات ا�صتحواذ 

ن�صبة  اأعلى  على  ال��زائ��دة  ال�صرعة 

ب�30.657.678  امل��خ���ل��ف���ت  م��ن 

خم�لفة وبن�صبة %56.3 من اإجم�يل 

عدم  خم���ل��ف���ت  تلته�  امل��خ���ل��ف���ت، 

ب�11.007.013  االأم���ن  حزام  ربط 

خم�لفة وبن�صبة %20.2، ثم الوقوف 

وبن�صبة  ب�4.332.261  اخل���ط��ئ 

.8%

تأسيس »منظمة اإلبل الدولية«
أعاد تشكيل حراك إقليمي وعالمي لإلبل

اكتشاف 35 موقعًا أثريًا مهمًا في الدوادمي

54 مليون مخالفة مرورية خالل عام والرياض وجازان األعلى

نقو�ش بع�سها تعود للع�رص احلجري القدمي والأو�سط



بهذه  من�شورة  �شابقة  مقالة  خللال  �ألقيت 

دي�شمرب   13 بتاريخ   1384 »�لعدد  �ل�شحيفة 

2020« حتللت عللنللو�ن »كللفللاءة �لإنلللفلللاق.. ملللاذ� 
�لآن« بع�ض �ل�شوء على �لهتمام �لعاملي بكفاءة 

لكفاءة  �خلا�شة  �لأهمية  عن  وك�شفت  �لإنفاق، 

2030، وذكرت  �لإنفاق يف حتقيق روؤية �ململكة 

�ململكة  حتققها  �لللتللي  �ملكت�شبات  مللن  علللدد�ً 

�لعربية �ل�شعودية من كفاءة �لإنفاق.

�حلقيقي  �ملللعللنللى  بللاخللتلل�للشللار  تللنللاولللت  كللمللا 

خف�ض  بال�شرورة  تعني  ل  و�أنها  �لإنفاق  لكفاءة 

بكفاءة  �ملو�رد  ��شتخد�م  تعني  ما  بقدر  �لإنفاق 

يدعم  ممللا  ممكنة  ��للشللتللفللادة  �أقلل�للشللى  لتحقيق 

وكيف  للدولة،  �لتنموية  بامل�شروعات  �لرتقاء 

�لتي  �خلدمات  نوعية  على  �إيجابياً  ذلك  يوؤثر 

�لأجيال  مل�شلحة  و�ل�شتد�مة  للمو�طنني  تقدم 

و�لقادمة.

وختمت �ملقالة بذكر �أن حتقيق كفاءة �لإنفاق 

بكل  بل  �لدولة؛  مبوؤ�ش�شات  فقط  منوطاً  لي�ض 

و�أنها حتتاج  ب�شمائها،  وي�شتظل  فيها،  يحيا  من 

وتنفيذ  بناء  �لأول  هما:  حمورين  وفللق  �لعمل 

�ل�شرت�تيجيات �لد�عمة لتحقيق كفاءة �لإنفاق، 

و�لثاين تعزيز دور �لفرد يف جناح ��شرت�تيجيات 

�لفرد  دور  تعزيز  و�أن  �لإنللفللاق،  كفاءة  حتقيق 

يتطلب ن�شر وتر�شيخ ثقافة كفاءة �لإنفاق بجميع 

�ملوؤ�ش�شات.

عن  �حلللديللث  �للليللوم يف  رحلتنا  نللبللد�أ  وهللنللا 

وما  �لإنللفللاق،  لكفاءة  �لإعامية  �ل�شرت�تيجية 

يجب �أن تر�عيه �ملوؤ�ش�شات �لر�غبة يف بناء هذه 

�أن  يجب  حيث  �ل�شرت�تيجية، 

على  �ل�شرت�تيجية  هللذه  ترتكز 

عللدد مللن �ملللرتللكللز�ت مللن �أهمها 

�لآتي:

�ململكة  روؤيللة  من  تنطلق  �أن   •
خللا�للشللة  وبللللر�جمللللهللللا؛   2030
وتك�شف  �ملللايل،  �لتو�زن  برنامج 

�ملوؤ�ش�شة  هلللذه  يف  للمن�شوبني 

بو�شوح �لعاقة بني كفاءة �لإنفاق 

وبللرنللامللج �لللتللو�زن �مللللايل وكيف 

روؤيلللة  م�شتهدفات  ذللللك  يللدعللم 

�ململكة 2030.

• مللللدى �حللتلليللاج �ملللوؤ�للشلل�للشللة 
�لنماذج  �لإنفاق، وطرح عدد من  لتحقيق كفاءة 

�لو��شحة يف هذ� �لأمر.

يف  �مل�شابهة  �ملوؤ�ش�شات  جناح  �إىل  �لتنويه   •
حلماً  لي�ض  �ملو�شوع  و�أن  �لإنفاق  كفاءة  حتقيق 

يخطط  من  لكل  متاح  بل حتقيقه  �ملنال  �شعب 

ويعمل بجد.

• توظيف �لدليل �لإر�شادي لدعم فرق كفاءة 
ثم  �لإنللفللاق،  كفاءة  مركز  من  �ل�شادر  �لإنللفللاق 

�ل�شتفادة من مرئيات مركز كفاءة �لإنفاق ب�شاأن 

�ملوؤ�ش�شة �لتي يتم بناء ��شرت�تيجية �إعامية لها.

�لهلللتلللملللام بللللالأهللللد�ف �ل�للشللرت�تلليللجلليللة   •
و�ملبادر�ت �لتي و�شعتها �ملوؤ�ش�شة لتحقيق كفاءة 

�لإنفاق، وكيف ت�شهم يف حت�شني �لو�شع �حلايل 

�ملكت�شبات. للموؤ�ش�شة وحتقيق 

در��شة قنو�ت �لت�شال يف �ملوؤ�ش�شة ومدى   •

�لللقللنللو�ت يف حتقيق  قللدرة هللذه 

ملل�للشللتللهللدفللات �ل�للشللرت�تلليللجلليللة 

لتحقيق  �لللد�عللمللة  �لإعللاملليللة 

كفاءة �لإنفاق.

�ملرتكز�ت  هذه  �كتمال  ولعل 

�لإعامية  �ل�شرت�تيجية  لبناء 

�للللد�علللملللة للللكلللفلللاءة �لإنللللفللللاق 

ي�شملها  �أن  ينبغي  باملوؤ�ش�شة 

�لتي  �لناجحة  �خلطو�ت  ر�شد 

وتو�شيح  �ملللوؤ�للشلل�للشللة،  بها  تللقللوم 

به  يللقللوم  �للللذي  �لرئي�ض  �للللدور 

من�شوبو �ملوؤ�ش�شة يف جناح كفاءة 

على  �ملن�شوبني  وحتفيز  �لإنفاق، 

�لإجنلللاز�ت  ر�شد  و�أخلللر�  �للللدور،  بهذ�  �لقيام 

نف�شها،  �لإعامية  �ل�شرت�تيجية  حتققها  �لتي 

و��شتطاع ر�أي عينة من �جلهات �مل�شتفيدة منها 

للتاأكد من فعاليتها يف �لقيام بالدور �ملطلوب.

لكفاءة  �لإعللاملليللة  �ل�شرت�تيجية  وتللهللدف 

من  �لتي  �لأهلللد�ف  من  عللدد  لتحقيق  �لإنللفللاق 

ون�شر  �لإنللفللاق،  كفاءة  بخطة  �لتعريف  بينها، 

�لوعي بني من�شوبي �ملوؤ�ش�شة مبا ي�شمن قيامهم 

بدور �إيجابي د�عم لتحقيق هذه �لكفاءة، ون�شر 

وتعزيز  �ملللوؤ�للشلل�للشللة،  يف  �لإنللفللاق  كللفللاءة  ثقافة 

عن  �مل�شوؤولة  �جلهة  بني  �لإعللامللي  �لتو��شل 

تنفيذ خطة كفاءة �لإنفاق وجميع �جلهات ذ�ت 

�لعاقة �شو�ء كان ذلك د�خل �أو خارج �ملوؤ�ش�شة، 

مما يعزز فر�ض جناح جهود �ملوؤ�ش�شة يف حتقيق 

كفاءة �لإنفاق.

تقول �لللعللرب »ز�ملللر �حلللّي ل 

يللطللرب« وتللريللد بلله ز�ملللر �حلللي 

�شماَع  �أهلللُل حللّيللِه  �عللتللاد  �للللذي 

طلللربللله، و�للل�للشللبللب يف ذللللك هو 

حتى  �لنغم،  وتكر�ر  »�لعتياد«، 

مل يللعللد يللحللرك �لأ�للشللجللان، ول 

ي�شتطرب �لآذ�ن.

وهو كناية عن �إعر��ض �لنف�ض 

- بطبيعتها - عن كل ما حولها، 

�لآخر،  �أو  �لبعيد  �إىل  و�لنتقال 

و�إن  حتى  لديه  مبللا  و�لإعللجللاب 

كان �أقل �شاأًنا �أو �أدنى مرتبة.

ظل  يف  �ملثل  هللذ�  �أ�شتح�شر 

�أرجللاء  �جلائحة  ت�شرب  حيث  كللورونللا،  �أزملللة 

�لعامل، وتخلّف �شحاياها باأعد�د مهولة، يف دول 

متقدمة ف�شًا عن غرها.

غربية  دوٌل  ت�شجل  حللني  ويف 

يف  متز�يدة  يوميًة  ن�شًبا  عظمى 

يف  �ململكة  جلللاءت  �لإ�للشللابللات؛ 

�لأكللر  للدول  �ل�شاد�شة  �ملرتبة 

�أماناً بني وجهات �ل�شفر �لعاملية، 

مما  تر�فيل«،  »ويقو  ملوقع  وفقاً 

وثللقللافللة  �للشللعللبللًيللا،  وعللًيللا  يعك�ض 

ون�شرها  بّثها  يف  �أ�شهمت  عامة، 

و�للشللائللل �لإعلللللام بللالللتللعللاون مع 

بالتوعية  �ملللخللتلل�للشللة؛  �جلللهللات 

بالتطبيق  ثللم  �أولً،  و�لللتللوجلليلله 

للتباعد و�للتز�م بفعل �لأ�شباب، 

ثم باملتابعة و�ملحا�شبة ملن يخّل ب�شيء من ذلك، 

�حتاجها،  ملن  �ل�شحية  �لرعاية  بتوفر  و�أخللر�ً 

�نخفا�ض  يف  مبا�شر  ب�شكل  �أ�للشللهللم  ذلللك  كللل 

ملمو�ض لاإ�شابات وحما�شرة �لفايرو�ض.

وف�شله،  �هلل  توفيق  لول  ليتم  ذلك  كان  وما 

ثم توجيه وبذل ولة �لأمر وفقهم �هلل، �لذين مل 

ياألو� جهًد� يف حّث كل م�شوؤول على �لقيام بدوره 

يف  �ملتكاملة  �ملنظومة  هللذه  �إن  مهامه.  و�أد�ء 

ياأ�شر �لقلوب ويُطرب  �إد�رة �لأزمة، تعزف نغًما 

�حلر�ض  ذلللك  ل�شت�شعار  بحاجة  �إننا  �لآذ�ن، 

�حلكومي على رعاية �ملو�طن و�ملقيم، و�لتكاتف 

بالتوجيهات  باللتز�م  �مل�شوؤولة،  �جلهات  مع 

�ملخت�شة،  �جلهات  لإر�شاد�ت  و�لمتثال  �لعامة 

لنبقى ل ونحن كذلك ل يف م�شاف �لدول �لر�ئدة 

وحينها  نحب،  ومن  �أهلنا  لنا  ويبقى  و�ملتقدمة، 

�شن�شتعذب طرَب ز�مرنا، ون�شّنف به م�شامعنا.

كلية �لرتبية

�إ�شارة �إىل �للقاء مع »رجل �لأمن �خلم�شيني 

عبد�هلل  �لبكالوريو�ض«  لتحقيق  ي�شتعد  �لللذي 

يف  و�ملن�شور  �ل�شدحان،  عبد�هلل  بن  حممد  بن 

بتاريخ   1383 �لعدد  »ر�شالة �جلامعة«  �شحيفة 

بالرغبة  �أ�شيد  فاإنني  1442هل،  �لآخر  ربيع   21
يف  �جلللاد  و�لطموح  �ل�شادقة  و�لإر�دة  �لقوية 

�لرتقي �لعلمي و�لنهل من معني �ملعرفة و�لعلم، 

�لنظر  بغ�ض  �للقاء،  ذلك  بطل  بها  يت�شم  �لتي 

ول  عمر�ً  يعرف  ل  فالعلم  �ل�شخ�ض،  عمر  عن 

�ملهد  من  �لعلم  »�طلب  �لأثر  يف  ورد  وقد  �شناً، 

غز�  وقد  �للقاء  ذلك  بطل  بد�  �للحد«.لقد  �إىل 

�ل�شيب �شعره، �إل �أنه �شباب يف �إر�دته وطموحه 

�لتي  و�ل�شلوكيات  �ل�شفات  ومللن  و�شخ�شيته، 

�أثناء  يتمتع بها، ح�شبما ورد يف حو�ره و�أجوبته 

�للقاء، جاذبية �لكام، و�أ�شلوب �لإقناع، وفخامة 

�ملفرد�ت، وكاريزما �مل�شرف �لأمني، وهو منوذج 

من  وكل  وزمائه  لأبنائه  ح�شنة  وقدوة  يحتذى 

قلما  �ل�شفات  وهللذه  طموحه،  لتحقيق  ي�شعى 

�لأدو�ت  من  وهللي  �شو�ه،  �أمللن  رجللل  يف  جتتمع 

موظف  �أو  طالب  كل  بها  يت�شلح  �أن  ينبغي  �لتي 

يف �لع�شر �لرقمي.

بنا غايل �لقردم

كلية �لطب

جامعة �لمام حممد بن �شعود �ل�شامية

كل من ي�شتخدم مو�قع �لتو��شل و�عتاد على 

�رتيادها، ياحظ �أن معظم زو�رها وم�شتخدميها 

مقطعاً  ترى  فتارة  و�ملر�هقات،  �ملر�هقني  من 

عمره  يتجاوز  مل  �لذين  �ملر�هقني  لأحد  مرئياً 

�لللثللانلليللة علل�للشللرة، يللنللم عللن وجلللود خلللللل ورمبللا 

خطورة يف هذ� �ملحتوى �إما �أن يكون �شلوكياً �أو 

�مل�شاهر  من  �مل�شتخدمني  من  وكثر  �أخاقياً، 

يتبعهم مئات �لآلف ورمبا �ملايني ممن هم يف 

مليئة  منازلنا  �أن  ول�شك  �لعمرية.  �لفئة  نف�ض 

باملر�هقني و�ملر�هقات، وقد �أ�شبح لدى �لعديد 

من �أبنائنا وبناتنا و�إخو�ننا و�أخو�تنا �إدمان على 

�لهاتف �جلو�ل ب�شكل مبالغ فيه، فتجد �أحدهم 

ل ياأكل ول ي�شرب ول ينام �إل و�لهاتف يف يده، 

ياأتي  وهنا  ذ�ك،  من  ويخرج  �ملوقع  هذ�  يدخل 

�لت�شاوؤل: هل هذ� �أمر �شحي �أم �أنه موؤثر �شلباً 

على �ملتلقي يف هذ� �لعمر!

نوعية  على  تنبني  �ل�شوؤ�ل  هذ�  على  �لإجابة 

نظر  وجهة  ويف  �ل�شخ�ض،  يتلقاه  �لذي  �ملحتوى 

يبث  ن�شبة كبرة جد�ً مما  �أن  �لعقاء  كثر من 

يف هذه �ملو�قع هو حمتوى ذو تاأثر �شلبي، رمبا 

وم�شتقبله،  وخلقه  �شلوكه  يف  �ملتلقي  على  �أثللر 

فهل نقف موقف �ملتفرج مكتوف �لأيدي!

هنا ياأتي دور �ملربني ل�شيما �لآباء و�لأمهات 

�شاأنه  مامن  كللل  وعمل  و�لإر�للشللاد  �لتوجيه  يف 

تقنني �لأوقات �لتي يق�شيها �لبن �و �لبنت �أمام 

يف  �أوقاتهم  �إ�شغال  عرب  وذلك  �جلللو�ل،  �شا�شة 

�مل�شلي و�ملفيد معاً.

�أب  �أو  �أم  �أمر  �أن كل مربي وكل ويل  ول�شك 

�أو معلم �أو غرهم من �ملربني و�مل�شلحني، لديهم 

�لغرة على �جليل �لقادم و�لرغبة يف �أن يكونو� 

وتربوياً  در��شاً  ومتفوقاً  فكرياً  حم�شناً  جيًا 

�شاء  �إن  �لأف�شل  �إىل  �مل�شتقبل  يقود  وعلمياً، 

�شتى  بللذل  من  لبللد  �مل�شوؤولية  هللذه  ومللن  �هلل، 

�ملللوؤثللر�ت  من  �جليل  لتجنيب  �ملنا�شبة  �لطرق 

ل�شيما  �لجتماعي،  �لتو��شل  ملو�قع  �ل�شلبية 

�أنها �أ�شبحت متثل جزء�ً كبر�ً من حياتنا.

علي عبد�لعزيز �لفايز 

معلم وطالب ماج�شتر

مناهج وطرق تدري�ض �لعلوم �ل�شرعية

5 أهداف رئيسية للبحوث المختلطة
�لقرن  ثمانينات  يف   »Mixed methods« �ملختلطة  �لبحوث  ظهرت 

�ملا�شي ب�شكل ممنهج ومنظم �شو�ء يف در��شات علم �لجتماع �أو �لتمري�ض 

�أو �لتقومي �أو �لإد�رة، وحتى يف �لرتبية.

وقد �شبق ذلك �لتاريخ �لعديد من �ملحاولت �لتي مهدت لظهور �لبحوث 

�ملختلطة �إىل �أن و�شلت يف �لتو�شع و�لإجر�ئية �لتطبيقية لها يف �لثمانينيات 

على يد عبا�ض ت�شطري وت�شارلز تديل وكرزو�ل وكارك �للذ�ن �شمما لها 

ت�شميمات بحثية و��شحة.

يف  �لتتنظيمية  ن�شاأته  منذ  مر�حل  بعدة  �ملختلطة  �لبحوث  تعريف  مرَّ 

�لثمانينات مرتكز�ً على نقطة �لهتمام �لتي تعي�شها مرحلة ن�شاأة �لتعريف 

جمع  طرق  �أو  يتبناها،  �لتي  �لبحثية  �لفل�شفة  منظور  على  �لرتكيز  �شو�ء 

�لأدو�ت  بني  �خللط  من  �لهدف  �أو  �لبحثية  �ملنهجيات  تعدد  �أو  �لبيانات، 

�ملختلفة.

�أ�شل كلمة �ملختلط يف  للتعريف �لإجر�ئي يجدر تو�شيح  �لإ�شارة  وقبل 

�للغة �لعربية �لتي ترجم لها م�شطلح Mixed، فاملعنى �للغوي للكلمة يدور 

فالبحث  �لرتبوي  �ل�شطاح  يف  �أما  و�لتد�خل.  و�لتقارب  �لتجاور  حول 

�ملختلط يعرف باأنه دمج �لبيانات �لكمية و�لنوعية وحتليلها وتف�شرها يف 

در��شة و�حدة لفهم م�شكلة �لدر��شة. ويف تعريف �آخر هي »نوع من �أنو�ع 

�لبحوث �لتي يدمج فيها �لباحث �أو �لفريق �لبحثي �ملد�خل �لكمية و�لنوعية 

كا�شتخد�م وجهات �لنظر �لكمية و�لنوعية، جمع �لبيانات، �لتحليل، �أ�شاليب 

�لتف�شر للبيانات، لهدف �لتو�شع و�لتاأكيد و�لفهم �لعميق مل�شكلة �لدر��شة«.

من خال هذ� �لتعريف يت�شح �أن �لبحث �ملختلط يتجاوز دور �جلمع بني 

�لبيانات �لكمية و�لنوعية يف ذ�ت �لدر��شة، �إىل �لتوظيف �ملنطقي للدمج 

و�لربط يف مر�حل �لبحث �ملختلفة، وت�شمن ملحة لتاأ�شي�ض �لفرق �لبحثية 

للقيام به.

لفت �لعديد من �لكتب و�ملقالت �لتي تدعو لدمج �لبحوث �لكمية 
ُ
ولقد �أ

و�لنوعية يف �لدر��شة �لو�حدة و�أبرز من كتب فيها هم: يف علم �لجتماع 

 ،1989 عام  يف  وهنرت  لللربور  �ملتعددة  �لبحوث  كتاب  �ملتحدة  بالوليات 

وبربيطانيا كتاب ربط �لبيانات لفيلدين وفيلدنق 1986، ويف جمال �لتقومي 

بربيطانيا �ملوؤلفني �لثاثة �لذي تعزى �أهد�ف �لبحوث �ملختلطة لهم جرين 

برميان  برز  فقد  بربيطانيا  �لإد�رة  يف  �أمللا   ،1989 وقر��شيلي  وقر�هام 

مبوؤلفاته �لتي منها جودة ونوعية يف �لبحوث �لجتماعية 1992م، وظهرت 

مبجال �لتمري�ض �أبحاث �لدكتورة مور�ض 1991 لت�شتخدم �لبحث �ملختلط 

يف �لتمري�ض، ويف جمال �لعوم �لرتبوية برز »كر�شول« مبوؤلفاته وت�شميماته 

�لبحثية يف  �لعملية  ر�شم �خلطو�ت  �لكمية يف  مل�شته  و�شع  �لتي  �ل�شهرة 

�لبحوث �ملختلطة رغم �لنتقاد�ت �ل�شديدة �لتي و�جهها حول ذلك.

وقد ��شتندت �لبحوث �ملختلطة ب�شورة �أولية عند ن�شاأتها على �لفل�شفة 

�لرب�جماتية »Pragmatism« كفل�شفة بحثية حتقق لها �ملظلة �لفل�شفية 

 Thing“ لبحثية، و�لربجماتية م�شطلح م�شتق من �ليونانية مبعنى �لفعل�

and fact to do” و�لربجماتية تعتقد �أن �حلقيقة »Truth« موجودة يف 
�لنافع و�ملفيد وكذلك ن�شبية هذه �حلقيقة ح�شب �ل�شياق �لتي تقع فيه ل 

بل �عتربت �حلقيقة غر مطلقة وغر ثابتة ومعيارية وفقاً للقيم �لإن�شانية 

تلعب  ولكنها  لآخر  زمان  من  ومتغرة  ومتطورة  متجددة  �أي�شا  تعترب  �لتي 

�لدور �لأ�شا�شي يف تف�شر �لنتائج �لبحثية.

 1989 وقر��شيلي  وقر�هام  قرين  �ملختلط  �لبحث  �أغر��ض  وقد خل�ض 

�لتعددية، و�لتكامل، و�لتطوير، و�ملبادرة،  �أغر��ض رئي�شية هي:  يف خم�شة 

و�لتو�شع. فالغر�ض �لأول �لذي حتققه �لبحوث �ملختلطة هو تاأكيد �أو تقييم 

م�شد�قية �ل�شتدللت �لتي مت �حل�شول عليها من نتائج �أد�ة بحثية و�حدة 

حتت م�شمى �لتعدد �أو �لتثليث. بينما �ملبد�أ �لثاين يعرب عن �لتكامل �لذي 

ي�شر للح�شول على وجهات نظر تكاملية حول نف�ض �لظو�هر �أو �لعاقات 

لو�شف �أو تو�شيح �أو تعزيز نتائج �لأدو�ت بع�شها بالبع�ض.

�أد�ة بحثية معينة يف  نتائج  ت�شاهم  ثالث حيث  �لتطوير كمبد�أ  وت�شيف 

تطوير �لأخرى، ويعقبه مبد�أ �لتو�شع يف فهم �لظاهرة من خال �جلمع بني 

�لبيانات �لكمية و�لنوعية يف �لدر��شة �لو�حدة و�لتغلب على جو�نب �لق�شور 

يتم  و�ملبادرة حيث  �لتعوي�ض  مبد�أ  و�أخر�  بحثي،  �لتي يحملها كل مدخل 

للو�شول  بينها  �لتناق�ض  و�كت�شاف  �ملختلفة،  �لنتائج  بني  لتو�فق  �لو�شول 

لروؤية جدية يف فهم �لظاهرة �ملدرو�شة. 

مدخًا  �عتمدت  فقد  �لأغللر��للض  هذه  �ملختلطة  �لبحوث  حتقق  ولكي 

 Abductive« �ل�شببي  �ل�شرتد�دي  باملدخل  ي�شمى  معها  يتنا�شب  بحثياً 

 »Deductive« �ل�شتنتاجي  �ملللدخلللللني  بللني  ليجمع   »Reasoning
 Abductive« �ل�للشللرتد�دي  فاملدخل   .»Inductive« و�ل�شتقر�ئي 

�ملفاجئة  �أو  مكتملة  �لغر  �ملاحظات  من  ين�شاأ  مدخل  هو   »approach
و�لتي يركز �لباحث على تف�شرها معتمد�ً على �خلربة و�لو�قع �لذي يقود 

مع  ويتطابق  جديدة،  نظرية  �إىل  ورمبللا  للحقيقة،  �لتوقعات  �أف�شل  �إىل 

�ملدخلني �ل�شابقني يف �لتف�شر �ملنطقي وبناء �لنظريات.

�لأدلة  �ل�شببي، يف حقل  �ل�شرت�د�ي  �ملدخل  لإي�شاح  �ملثال  �شبيل  على 

�جلنائية؛ يتوجه �لباحث ملقر �حلدث �لذي حدث ب�شكل مفاجئ، ويحمل 

�ألغاز�ً و�شفر�ت يتطلب منه حلها، لكت�شاف �لفاعل �حلقيقي، فاملحقق من 

خال ماحظة م�شرح �جلرمية يقوم ببناء �فرت��شات �أولية وفق �ملاحظة 

ثم بعد ذلك ربط �ملاحظات و�لبيانات ببع�شها لين�شئ �فرت��شات مبدئية، 

يقوم فيما بعد برتتيبها ح�شب قوة �لرت�بط بني �لبيانات و�لأدلة لينطلق يف 

جمع �لبيانات �لكمية و�لنوعية على حد �شو�ء بهدف �إثبات �أو دح�ض تلك 

�لفرت��شات حتى �لو�شول للنتيجة �لفاعلة. 

�ليوم، تعي�ض �لبحوث �ملختلطة حر�كاً عاملياً يجعلها يف ع�شرها �لذهبي 

بع�ض  ملعاجلة  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�شنو�ت  حديثة خال  ينتج طرقاً  قد  �لذي 

�لق�شايا �ملكررة و�جلدلية بني �ملد�خل �لبحثية، كاجلدل يف معاير �ل�شدق 

و�لثبات �لكمية ومظاهر �ملوثوقية يف �لبحوث �لنوعية.

ما  �ملختلطة حتت  �لبحوث  يف  لتفاقات  للو�شول  موؤ�شر�ت  بد�أت  وقد 

بحيث  �أرقللام،  �إىل  �لنوعي  �لتحليل  حتويل  �أو   met inference ي�شمى 

ت�شتخدم �لأرقام يف �شبط �لكلمات و�لكلمات ت�شيف �ملعاين لاأرقام.

حممد بن عبد �هلل بن عطية �لزهر�ين 

حما�شر بكلية �لرتبية – جامعة بي�شة
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د. طه عمر

أ. د. حمود السالمة

االستراتيجية اإلعالمية لكفاءة اإلنفاق

.. لكن زامر حينا يطرب!

كاريزما »رجل األمن الخمسيني«

أبناؤنا ومواقع التواصل االجتماعي !



معضلة السمنة من الناحية 
النفسية

وازدادت  ازدي���اد,  يف  ال�سمنة  م�سكلة  اأ�سحت 

وال�سكري  وال�سغط  القلب  اأمرا�ض  م�ساكل  معها 

وغريها من الأمرا�ض.

تعود م�سكلة ال�سمنة من وجهة نظري اإىل عدة 

وبع�سها  وراثية,  جينية  بع�سها  وعوامل,  اأ�سباب 

�سلوكية مثل عدم الكرتاث بنظام غذائي �سحي, 

والعتماد على الوجبات امل�سبعة بالدهون وارتفاع 

ال�سبب  يكون  ال�سعرات احلرارية فيها, ورمبا قد 

نف�سياً.

لطالبات  بالن�سبة  املع�سلة  ه��ذه  تناول  وعند 

ب�سكل  ال�سمنة  من  منهن  يعانني  وم��ن  اجلامعة, 

ذكر  ما  ب�سبب  لديهن  ال�سمنة  تكون  فقد  خا�ض, 

م�سبقاً, وبالتحديد ما قد ت�سببه ال�سغوط النف�سية 

�ساأتناوله  ما  وهذا  اجلامعية,  للطالبة  والدرا�سية 

حتديداً.

يكون  الدرا�سة  فرتة  غري  يف  اأنه  نالحظ  رمبا 

مر�سية,  بدرجة  وم�ستقراً  جيداً  ال�سحي  الو�سع 

ونالحظ  اإل  الدرا�سية  الفرتة  تبداأ  اإن  ما  لكن 

ازدياد �سوء الو�سع ال�سحي من الناحية النف�سية, 

ما  اأقي�ض  عليه  وبناء  ال�سمنة  نالحظ  بعدها  ثم 

مالحظة  على  اعتماداً  اخل�سو�ض,  بهذا  اأطرحه 

�سخ�سية ولي�ست علمية.

ولو ت�ساءلنا عن اأجنع احللول لهذه املع�سلة, ففي 

راأيي وح�سب ما تو�سلت له درا�سات علم النف�ض, 

فاإن احلل يتمثل يف العالج املعريف ال�سلوكي, والذي 

ميكن من خالله عالج حالت مثل »الأكل القهري« 

فرتات  خالل  الطعام  من  كبرية  كميات  اأكل  وهو 

ق�سرية وب�سراهة وعادة ما يكون هناك �سعور بعدم 

القدرة على ال�سيطرة اأو احلد من هذه ال�سراهة.

اأو حالة »الأكل احل�سي دون �سراهة« وهو الأكل 

�سلبية  قوية  م�ساعر  احلالة  �ساحب  راود  كلما 

كانت اأم اإيجابية, فعلى �سبيل املثال عندما ي�سعر 

اأو  نف�سه,  لتهدئة  لياأكل  يذهب  بالقلق  ال�سخ�ض 

عندما ي�سعر بال�سعادة يذهب لياأكل ليكافئ نف�سه, 

اأو غريها من احلالت اأو العادات.

العالج  معها  ي��ج��دي  ق��د  احل���الت  ه��ذه  مثل 

املعريف ال�سلوكي, لقدرته على م�ساعدة الأ�سخا�ض 

ال��ع��ادات  وتغيري  ال�سلوكية  م�ساكلهم  ح��ل  على 

ال�سيئة, كما ي�ساعد على تغيري منط التفكري وحل 

ال�سطرابات التي توؤدي لهذه املع�سلة.

من خالل هذا املقال اأرجو من اجلهات امل�سوؤولة 

و�سلوكية  نف�سية  ع��ي��ادات  ت��وف��ري  اجل��ام��ع��ة  يف 

واإتاحة  عليها,  والرقابة  اجلامعة  يف  متخ�س�سة 

النف�سي  العالج  للح�سول على  للطالبات  الفر�سة 

الطالبات  نف�سية  م��و���س��وع  واأخ���ذ  وال�����س��ل��وك��ي, 

ومن�سوبات اجلامعة على حممل اجلد.

منرية بنت عبداهلل ال�سعّيد 

ق�سم الإعالم

17 7الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. ح�شني بن �شعيد القحطاين

ت/4673555  - ف/ 4673479

hgahtani@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

ق�شم الإعالنات

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ال�سوؤال  مع جائحة كورونا َكثرُ 

اأو  ال�����س��رب��ة  اأو  ت��ل��ك احل��ب��ة  ع��ن 

ال�َسّفة التي تقوي جهاز املناعة.

وه���و ����س���وؤال ق����دمٌي م��ت��ج��دٌد, 

مناعة  ل��رف��ع  الأم���ه���ات  ت�����س��األ��ه 

الكبار  وي�ساأله  الغ�ّسة,  اأطفالهن 

فهل  ال��واه��ن��ة,  مناعتهم  ل��دع��م 

يرفع  �سحري  اأك�سري  حقاً  هناك 

املناعة ويقويها!

امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  اأن  احل��ق��ي��ق��ة 

متكاملة  منظومة  عن  عبارة  هو 

و�سديدة التعقيد, ترُطبع يف جينات 

الإن�سان منذ بداية تخلقه, وترُ�سنع 

نخاعه  يف  واأ���س��ل��ح��ت��ه  خ���الي���اه 

العظمي ب�سكل اأ�سا�سي.

مئات  بل  ع�سرات  من  املناعة  جهاز  ويتكون 

املكونات اخللوية والكيميائية, ول يتوقع اأن تناول 

مادة معينة مثل الثوم اأو فيتامني »ج« �سيغري هذه 

املنظومة املربجمة جينياً ب�سكل دراماتيكي كبري.

التوازن  من  حالة  على  مربجمة  اأج�سامنا  اإن 

يف جهاز املناعة ل تتغري انخفا�ساً اأو ارتفاعاً اإل 

باملر�ض؛ نعم قد يوؤدي �سوء التغذية ب�سكل عام, 

اأو نتيجة نق�ض مادة غذائية معينة يف اجل�سم اإىل 

�سعف يف اأحد مكونات املناعة يف اجل�سم, ولكن 

ما اأن تعو�ض هذه املادة الناق�سة »مثل الأحما�ض 

ترتفع  حتى  الأ�سا�سية«  الدهنية 

ولكن  الطبيعي,  للم�ستوى  املناعة 

ل يوجد حتى الآن عن�سر غذائي 

اأم  ث��وم��اً  اأم  ع�ساًل  اأك���ان  وح��ي��د, 

�ساياً اأخ�سر اأو حتى حبة فيتامني 

جتعل مناعة �سخ�ض »�سليم« اأقوى 

من غريه ملجرد اأنه اأخذ هذه املادة 

اأو تلك.

ثم اإنه من املفرت�ض يف ثقافتنا 

للع�سل  حبنا  ب�سبب  ال��ع��رب��ي��ة, 

والثوم والزجنبيل, اأن نكون الأوفر 

بني كل  اأع��م��اراً  �سحًة, والأط��ول 

اأجنا�ض الأر�ض, ولكن هذا الكالم 

الواقع,  اأر���ض  على  متحقق  غري 

جمرد  يكون  اأن  يتعدى  ل  الأم��ر  اأن  واحلقيقة 

دعايات ت�سويقية الهدف منها بناء مناعة جيوب 

التجار فح�سب.

لدى  املناعة  ترفع  ل  فهي  الفيتامينات  اأم��ا 

فيها,  نق�ض  اأي  يعانون من  الذين ل  الأ�سخا�ض 

خا�سة  تناولها  يف  الإف����راط  ف��اإن  بالعك�ض  ب��ل 

الفيتامينات الذائبة يف الدهون مثل »فيتامينات 

اأ, د, ه�, ك« قد يوؤدي اىل م�ساعفات ل يرُحمد 

ميكنه  ول  اجل�سم  يف  ت��رتاك��م  لأن��ه��ا  عقباها, 

التخل�ض منها ب�سهولة. اأما الفيتامينات الأخرى 

فاإن  اأوالزنك«  ج  فيتامني  »مثل  املاء  يف  الذائبة 

اجل�سم يقوم بالتخل�ض من الزائد منها اأولً باأول 

تناولها  فالإفراط يف  وبالتايل  البول,  عن طريق 

دون داع طبي اأمٌر غري ذي جدوى.

ثم اإن »املناعة الفائقة« التي يبحث عنها بع�ض 

�سيئاً  تكون  ل  قد  احلياة,  اأك�سري  وكاأنها  النا�ض 

احل�سا�سية  اأمرا�ض  هو  والدليل  دائماً,  حمموداً 

واأمرا�ض املناعة الذاتية »مثل مر�ض ال�سكري من 

النوع الأول, ومر�ض ح�سا�سية القمح, والأمرا�ض 

الروماتيزمية وغريها« والتي حتدث نتيجة وجود 

املناعة, مما  طبيعي جلهاز  وغري  مفرط  ن�ساط 

مفهومة,  غ��ري  لأ���س��ب��اب  نف�سه  ي��ح��ارب  يجعله 

خالياه  �سد  ال�سديقة  كالنريان  اأ�سلحته  مر�ساًل 

واأن�سجته. 

بال  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  اإن  باخت�سار؛ 

اإفراط ول تفريط, وممار�سة الريا�سة املنتظمة, 

والبتعاد عن زيادة الوزن والتوتر, وترك التدخني 

الأط��ف��ال  تطعيمات  على  واحل��ر���ض  وال�����س��ه��ر, 

هي  املو�سمية,  الإنفلونزا  وتطعيم  الأ�سا�سية 

طبيعي  مناعة  جهاز  منتلك  يجعلنا  ما  حقيقًة 

املناعة  وحلم  ال�سوبرمان  حلم  اأم��ا  وم��ت��وازن, 

الفائقة فهما ل يوجدان اإل يف الروايات اخليالية, 

والدعايات مدفوعة الثمن.

اأ�ستاذ طب الأطفال, كلية الطب

قوات  مبثابة  لالإن�سان  املناعي  اجلهاز  يعد 

املعدية  الأم��را���ض  م��ن  للوقاية  امل��ع��دة  ال��دف��اع 

»الفريو�سات  املجهرية  الكائنات  ت�سببها  التي 

والبكترييا والفطريات« وامل�سرطنات, كما يعطى 

اجلهاز املناعي اإ�سارات تنبيه مثل ال�سعور بالتعب 

والأمل دليال على حاجة الإن�سان للعالج.

واجلهاز املناعي عبارة عن �سبكة من اخلاليا 

امل�سادة  والأج�����س��ام  وال��ربوت��ي��ن��ات  والأع�����س��اء 

واملحركات اخللوية التي تعمل على حماية اجل�سم 

والعديد  والطفيليات  والفريو�سات  البكرتيا  من 

عالمات  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  ويعطى  الأم���را����ض, 

ت�سخي�ض  يف  تفيد  حيوية  وم��وؤ���س��رات  ظاهرية 

الأمرا�ض وعالجها.

تناول  وي��وؤدي منط احلياة اخلاطئ مثل عدم 

بالوجبات  عنه  وال�ستعا�سة  ال�سحي  ال��غ��ذاء 

ال�سريعة وقلة النوم والأرق والتدخني واملخدرات 

اتباع  وع��دم  الريا�سة  ممار�سة  وع��دم  والكحول 

الجتماعية  وال��ع��زل��ة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ق��واع��د 

خلل  اإىل  الجتماعي؛  التوا�سل  و�سائل  واإدم��ان 

يف املنظومة املناعية للج�سم والإ�سابة بالأمرا�ض 

الع�سرية مثل كورونا والإيدز وال�سرطان وغريها 

من الأ�سقام.

وتعد الفريو�سات اأخطر امليكروبات على �سحة 

الإن�سان حيث انها ت�سخر خاليا اجل�سم خلدمتها 

فعال  عالج  لها  يوجد  ول  امل�سرطنات  من  وتعد 

ومتخ�س�ض, ويعد تعزيز اجلهاز املناعي هو احلل 

الأمثل ملحاربة اجلراثيم, وفيما يلي �سبعة و�سايا 

لتعزيز اجلهاز املناعي للوقاية من 

الأمرا�ض.

وال��ب�����س��ل  ال����ث����وم  ت����ن����اول   -

والفلفل  وال��ك��رك��م  وال��زجن��ب��ي��ل 

بخ�سائ�ض  تتمتع  ال��ت��ي  احل���ار 

ال�سموم  واإزال��ة  لالأك�سدة  م�سادة 

وم�سادات امليكروبات.

- ت���ن���اول ال�����س��اي الأخ�����س��ر 

لالأك�سدة  امل�سادة  ب��امل��واد  الغني 

م��ث��ل ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول, وال��ت��ي تعد 

م����ن م�����ع�����ززات امل���ن���اع���ة ���س��د 

والفريو�سية  البكتريية  ال��ع��دوى 

والفطريات.

كاف  ق�سط  على  احل�سول   -

 -9  7 من  اجليد  النوم  ي�ساعد  حيث  النوم  من 

�ساعات على تعزيز اخلاليا التي حتارب العدوى, 

فقد اأظهرت درا�سات اأن قلق ليلة واحدة ي�ستنفذ 

يف  للجراثيم  القاتلة  املناعية  الطبيعية  اخلاليا 

اجل�سم بن�سبة 70%.

- التقليل من الإجهاد والتوتر حيث اإن الدماغ 

وعندما  م�ستمر,  ات�سال  يف  املناعي  واجل��ه��از 

ن�سعر بالتوتر, ينتج املزيد من الكورتيزون الذى 

يحدث خلال يف املنظومة املناعية, وتعد متارين 

م�ساعدا  عامال  والتاأمل  اليوغا  مثل  ال�سرتخاء 

يف تخفيف التوتر.

اجلهاز  يتاأثر  حيث  للربد,  التعر�ض  ع��دم   -

املناعي للج�سم بنزلت الربد ب�سكل اأكرب يف حال 

اجل�سم,  ح��رارة  درج��ة  انخفا�ض 

الربد  بفريو�سات  العدوى  فتزداد 

اأقل  تنمو يف درجات حرارة  التي 

من 37 درجة مئوية, وهو متو�سط 

درجة حرارة اجل�سم الأ�سا�سية.

امل��اء لأن  الإك��ث��ار من �سرب   -

اإبقاء اجل�سم رطبا ي�ساعد اجل�سم 

من  التخل�ض  على  طبيعي  ب�سكل 

والفريو�سات  والبكرتيا  ال�سموم 

التي ت�سبب الأمرا�ض.

كالليمون  العطرية  ال��زي��وت   -

وغريه من املوالح التي حتتوي على 

بخ�سائ�ض  تتمتع  »ج«  فيتامني 

اأنها  ثبت  وقد  للجراثيم  م�سادة 

حتفز اإنتاج خاليا الدم البي�ساء التي متثل قوات 

املارينز يف الدم وتقاوم اللتهابات وامليكروبات.

باحلفاظ على  املناعي  تعزيز اجلهاز  يتم  كما 

والتفاوؤل  والتاأمل  وال�سرتخاء  وال�سكينة  الهدوء 

ومنط  الهمة  وعلو  وال�سعادة  الإيجابية  والأفكار 

ال�سرعية  ال��رق��ي��ة  تعد  كما  ال�سحي.  احل��ي��اة 

والأذك��ار  وال�سيام  وال�سدقات  ال�سلوات  واأداء 

وال���س��ت��غ��ف��ار وال��دع��اء وغ��ريه��ا م��ن ال��ع��ب��ادات 

بخ�سوع وطماأنينة من حمفزات اجلهاز املناعي.

يَُّها الَِّذيَن اآَمنرُوا ا�ْستَِجيبرُوا 
َ
قال اهلل تعاىل {يَا اأ

وِل اإَِذا َدَعاكرُْم مِلَا يرُْحِييكرُْم}. �سرُ ِ َوِللرَّ
َّ

هلِل

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�سيدلة

رفع المناعة بين الحقيقة والخيال

7 وصايا لتعزيز المناعة والوقاية من الفيروسات

أ. د. أحمد الصرخي

أ. د. جمال الدين هريسه



املهارات  تطوير  عمادة  اأ�صدرت 

تقريرها ال�صنوي الثالث ع�صر للعام 

وال��ذي   2020-1441 ال��درا���ص��ي 

ت�صمن اأه��م الأح��داث والإجن��ازات 

العام  خ��ال  العمادة  حققتها  التي 

امل�صرف  واأو�صح  املا�صي.  اجلامعي 

على عمادة تطوير املهارات الدكتور 

عادل بن �صعيد با�صطح اأن التقرير 

واإح�صائيات  معلومات  على  ا�صتمل 

دق��ي��ق��ة ع��ن ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

واملحا�صرات وور�ش العمل واللقاءات 

والعديد من الأن�صطة املختلفة، التي 

تطوير  وا�صتهدفت  العمادة  نظمتها 

م��ه��ارات اأع�����ص��اء وع�����ص��وات هيئة 

الأك��ادمي��ي��ة  وال��ق��ي��ادات  التدري�ش، 

واملوظفات،  واملوظفني  والإداري����ة، 

والطاب والطالبات.

واأكد الدكتور با�صطح اأن اجلامعات 

املتميزة يف العامل تويل اأهمية بالغة 

والرتقاء  امل�صتمر  التح�صني  لعملية 

له  تطمح  ومبا  من�صوبيها،  مبهارات 

جامعة امللك �صعود من ريادة ومتيز، 

و�صمن هذا الإطار ا�صطلعت عمادة 

تطوير املهارات بدور اأ�صا�صي حيث 

متكنت يف العام الدرا�صي 1441ه� 

ال��دورات  اإجن��از عدد كبري من  من 

التدريبية بلغت »581« دورة تدريبية 

متدرباً   »17678« منها  ا�صتفاد 

تنمية  ح���ول  ومتدربة، متحورت 

التعليمية،  امل��ج��الت  يف  مهاراتهم 

والبحث العلمي، والقيادة الأكادميية، 

والقيادة الإدارية، واملهارات الذاتية، 

ما  واجل���ودة،  والتقنية،  والإداري����ة، 

يجعل منهم اأع�صاء فاعلني وموؤثرين 

يف ت��ط��وي��ر اأن��ف�����ص��ه��م وال���رف���ع من 

القدرات  واإظهار  قدراتهم،  م�صتوى 

الإبداعية لديهم ودفعهم نحو التميز 

مما يوؤدي اإىل اإحداث تغيري جذري 

التعليمية  العملية  يف  ونا�صج  جاد 

والوظيفية.

عام  اأن  با�صطح  الدكتور  وت��اب��ع 

مكثفة  ب��ج��ه��ود  مت��ي��ز  1441ه� 
للعمادة انعك�صت على كفاءة الإنفاق، 

لارتقاء  خا�صة  اأهمية  اإي���اء  م��ع 

ب��ج��ودة ال����دورات واخ��ت�����ص��ار امل��دة 

الزمنية للعديد منها، وبزيادة اأعداد 

مع  مقارنة   6% بحوايل  املتدربني 

العام ال�صابق 1440ه�. كما اأجنزت 

الأن�صطة  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ع��م��ادة 

 »1472« منها  ا���ص��ت��ف��اد  ال��ه��ادف��ة 

م�صاركاً وم�صاركة. ويف اخلتام توجه 

امل�صرف على عمادة تطوير املهارات 

رئي�ش  مل��ع��ايل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�صكر 

وك��ي��ل اجلامعة  و���ص��ع��ادة  اجل��ام��ع��ة 

تلقاه  ما  على  والتطوير  للتخطيط 

لحم��دود،  ودع��م  ثقة  م��ن  العمادة 

�صاهم يف حتقيق اإجنازاتها   وجناحها 

املرجو  النحو  على  مهامها  اأداء  يف 

موؤ�ص�صاتية  منهجية  منها، وفق 

اجلامعة  تطلعات  لتحقيق  حمفزة 

وحتقيق اأهدافها ال�صرتاتيجية وفق 

يف  وو�صعها   2030 اململكة  روؤي���ة 

املكان الذي ت�صتحقه بني اجلامعات 

القيادة  يف  ظل  املرموقة  العاملية 

الر�صيدة خلادم احلرمني ال�صريفني 

وويل عهده الأمني حفظهما اهلل.

حت�����ق�����ي�����ق: ف��������ار���������س ال�����ع�����م�����ري، 

ح�����ص��ام م�����ازي، ت��رك��ي اآل ب��ري�����ص��ان، 

عبدالرحمن العبداملنعم

زيادة  ا�صتق�صائي  حتقيق  ك�صف 

ن�صبة الطاق يف املجتمع ال�صعودي 

اأ�صباب  واأرج��ع  الراهن،  الع�صر  يف 

تلك الزيادة اإىل عدة عوامل اأبرزها 

النفتاح على و�صائل التقنية احلديثة 

وب���رام���ج ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، 

بني  وال��ت��ع��ارف  التوا�صل  و�صهولة 

�صباب وفتيات املجتمع، اإ�صافة لقلة 

ال��وع��ي واله��ت��م��ام وغ��ي��اب احل�ش 

طريف  كا  اأو  اأحد  لدى  بامل�صوؤولية 

العاقة الزوجية.

الأ�صباب وحلول

ال��ت��ح��ق��ي��ق اأج��������راه ع�����دد م��ن 

اأ�صباب  حول  الإع��ام  ق�صم  طاب 

املجتمع  يف  الطاق  ظاهرة  انت�صار 

اأحمد  الدكتور  باإ�صراف  ال�صعودي، 

والإت�صال  الإع��ام  اأ�صتاذ  معيدي، 

ومت  الإع�����ام،  ق�صم  يف  امل�����ص��اع��د 

الأ���ص��ب��اب  ب��ح��ث  التحقيق،  خ���ال 

ظاهرة  لزدياد  اأدت  التي  والعوامل 

ال���ط���اق يف امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ع��ودي 

خ�صو�صاً مع التطورات الجتماعية 

واق��رتاح  التوا�صل،  برامج  وانت�صار 

بع�ش احللول.

عالقة �صامية

اأن  التحقيق  يف  امل�صاركون  اأك��د 

الأ�صر تبنى من خال عاقة �صامية 

الطرفني،  كا  وعلى  ال���زواج،  هي 

الزوج والزوجة، املحافظة على تلك 

�صاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  وجتنب  العاقة 

قبل  واخل���اف���ات،  امل�صاكل  اإث����ارة 

يعترب  ال��ذي  الطاق  اإىل  الو�صول 

هدماً لاأ�صرة وتفككها ويرتتب عليه 

م�صاكل كثرية.

اأ�صباب تافهة

مع التقدم والتطور الذي ي�صهده 

الطاق  اأ�صبح  ال�صعودي،  املجتمع 

ي��ق��ع لأ���ص��ب��اب ت��اف��ه��ة، وق���د اأ���ص��ار 

اأق��دم  الأزواج  اأح��د  اأن  اإىل  »م.م« 

من  اأ�صهر  بعد  زوجته  ط��اق  على 

زواجهما لكت�صافه اأنها نا�صطة على 

وكان  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 

قد نبهها اإىل �صرورة التخفيف من 

دخولها وم�صاركتها على تلك املواقع، 

اأنه  اإل  البداية،  يف  له  فا�صتجابت 

ع���اد واك��ت�����ص��ف ت��واج��ده��ا جم���دداً 

اأ�صدقائها  بع�ش  م��ع  وم�صاركتها 

مل  نقا�صات  موا�صيع  الفرتا�صيني 

ترق له ح�صب كامه اأمام املحاكم.

�صعف الوعي

اأ�صباب  من  اأن  اإىل  اأ�صار  »�ش.ع« 

ال��رج��ال  ال��ك��ث��ري م��ن  »اأن  ال��ط��اق 

الطاق  بكلمة  ي�صتهينون  اأ�صبحوا 

واأ���ص��ار  اك���رتاث«.  دون  ويطلقونها 

ال��وازع  وهو �صعف  اآخ��ر  �صبب  اإىل 

الأخاقي لدى ن�صبة ل ي�صتهان بها 

اأ�صبح  حيث  والن�صاء،  الرجال  من 

على  امل����راأة  تتعرف  اأن  ب��الإم��ك��ان 

الأهل  معرفة  دون  بنف�صها  الرجل 

اأو رقابتهم، وذلك من خال برامج 

اأن  �صك  ول  الجتماعي،  التوا�صل 

وال�صك  الريبة  زرع  اإىل  يوؤدي  ذلك 

ي�صل  وقد  بعد،  فيما  الزوجني  بني 

بهما اإىل الطاق.

التقنية احلديثة

امل�صاركني  من  كبري  عدد  واأك��د 

اأ���ص��ب��اب  م���ن  اأن  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف 

الطاق ال�صتخدام ال�صيئ لأدوات 

اأ�صبح  وال��ت��ي  احل��دي��ث��ة،  التقنية 

الأ���ص��رة،  ع��ل��ى  �صلبي  ت��اأث��ري  ل��ه��ا 

يف  ا�صتقرار  ع��دم  حالة  عنه  نتج 

فهناك  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��اق��ات 

زوجة تهمل زوجها واأ�صرتها ب�صبب 

يف  ال�صك  ي��زرع  مما  التكنولوجيا 

م�صغول  زوج  وهناك  ال��زوج،  نف�ش 

عن اأ�صرته بو�صائل التقنية وبرامج 

التوا�صل.

الإهمال

وي��اأت��ي الإه��م��ال من ال��زوج وقلة 

اأب��رز  ك��اأح��د  بامل�صوؤولية  اإح�صا�صه 

اأ�صباب الطاق، وفقاً للتحقيق، حيث 

وينتج  وزوجته  اأ�صرته  ال��زوج  يهمل 

عن ذلك م�صاكل حتى لاأبناء، حيث 

ويجرونهم  ال�صوء  رفقاء  يرافقون 

اإىل اأ�صياء كثرية منها التدخني، وكل 

هذا ياأتي ب�صبب اإهمال اأحد الأبوين 

اأو كليهما اأو ب�صبب التفكك الأ�صري 

»الطاق«.

مواقع التوا�صل

اأعدتها  بدرا�صة  ال�صت�صهاد  ومت 

اإىل  اأ�صارت  العجمي،  وفاء  الباحثة 

الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  »اأن 

ت�صببت يف الكثري من ال�صلبيات على 

تقلي�ش  اأب��رزه��ا  ال�صعودية  الأ���ص��رة 

ت�صبب  مما  الجتماعية  العاقات 

زوجية،  وخيانة  ط��اق  ح��الت  يف 

و���ص��اه��م��ت يف اإ���ص��ع��اف ال��رتاب��ط 

لأن  والآب��اء،  الأبناء  بني  والتما�صك 

اجتماعية  قيم  يكرب يف �صوء  البن 

جتوله  خ��ال  من  ويتعر�ش  خا�صة 

الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  يف 

قيم  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال�صبكات 

ل  اأمور  على  وتطلعه  اأخاقه  تنايف 

ي�صح اأن يراها«.

»قوة ال�صحافة«

ل�صتبيان مت عمله من قبل  وفقاً 

بجامعة  ال�صحافة«  »ق��وة  جمموعة 

من  ف���رداً   344 على  �صعود  امل��ل��ك 

كانت  ال�����ص��ع��ودي،  املجتمع  اأف����راد 

النتائج على النحو الآتي:

- 85.2٪ من اأفراد العينة يرون 

اأن و�صائل التقنية هي �صبب انت�صار 

ظاهرة الطاق يف املجتمع.

املجتمع  اأن  ي����رون   ٪76.8  -

م��ق��دم��ة  ي��ع��ت��رب يف  ال�������ص���ع���ودي 

ظاهرة  من  تعاين  التي  املجتمعات 

الطاق.

التكنولوجيا  اأن  ي��رون   ٪87.8  -

�صاهمت يف النطواء والعزلة والتي 

اإىل خ��اف��ات بني  ت����وؤدي  ب��دوره��ا 

الزوجني. 

اأن  ع��ل��ى  ات���ف���ق���وا   ٪82.6  -

التكنولوجيا ت�صاهم يف فقدان دفء 

اأح��د  يجعل  مم��ا  الأ����ص���رة،  و�صمل 

الزوجني يتطرق اإىل اخليانة.

الن�صغال  اأن  راأوا   ٪89.2  -

�صبب  احلديثة  والربامج  بالو�صائل 

حل�صول امل�صاكل بني الزوجني.

د. باشطح يسلط الضوء على إنجازات عمادة تطوير المهارات

وسائل التقنية وبرامج التواصل سبب 85٪ من حاالت الطالق
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أنجزت العمادة خالل عام 1441هـ »581« دورة 
استفاد منها »17678« متدربًا ومتدربة

تميز عام 1441هـ بكفاءة اإلنفاق مع االرتقاء بجودة 
الدورات وزيادة أعداد المتدربين

العطاء من  عامًا   13

يف حتقيق حول اأ�سباب انت�سار ظاهرة الطالق باملجتمع ال�سعودي

د. با�صطح

عمادة تطوير املهارات



                        تستطلع آراء الطالب في االختبارات الحضورية

املا�ضي  الأ�ضبوع  الطالب  توافد 

ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة ب��ع��د ط���ول غ��ي��اب، 

الف�ضل  ن��ه��اي��ة  اخ��ت��ب��ارات  لأداء 

بالتزامن  الأول ح�ضورياً،  الدرا�ضي 

واإدارات  اجلامعة  اإدارة  اتخاذ  مع 

ال���ك���ل���ي���ات ج��م��ي��ع الح���ت���ي���اط���ات 

والإج�������راءات الح���رازي���ة وال��ت��ي 

ت�����ض��م��ل ق��ي��ا���س درج�����ة احل�����رارة 

الكمامات  من  كبرية  اأعداد  وتوفري 

واحلفاظ على التباعد الجتماعي، 

من  بعدد  التقت  اجلامعة  ر�ضالة 

حول  اآراءه��م  وا�ضتطلعت  الطالب 

بني  نظرهم  وجهة  م��ن  الأف�ضلية 

ال��درا���ض��ة احل�����ض��وري��ة وال��درا���ض��ة 

احل�ضوورية  والختبارات  بعد،  عن 

وتقييمهم  »اأون لين«،  والختبارات 

الكليات  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ل���الإج���راءات 

ال���درا����ض���ة  واأم��ن��ت��ي��ه��م يف ع�����ودة 

احل�ضورية من عدمها..

ال فرق

عبداهلل القباين من كلية الآداب 

اإىل اجلامعة  ق�ضم اجلغرافيا، قدم 

من اأجل اختبار مادة »عرب ١٠١«، 

جيداً، وقد  الخ��ت��ب��ار  ك��ان  ي��ق��ول: 

ب��ل��غ ع���ددن���ا يف ق��اع��ة الخ��ت��ب��ار 

وك��ان  ت��ق��ري��ب��اً،  ٢٠ طالباً  ب��ح��دود 

هناك حر�س كبري على الإجراءات 

الح���رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة و���ض��روط 

التباعد.

بني  ف���رق���اً  اأرى  ل  اأن����ه  واأك�����د 

العام  العام عن اختبار  اختبار هذا 

 ٪٤٠ تخ�ضي�س  املا�ضي حيث مت 

لأعمال  والباقي  الختبار  لدرجة 

ال�ضنة.

وح���ول امل��ق��ارن��ة ب��ني ال��درا���ض��ة 

احل�����ض��وري��ة وال��درا���ض��ة ع��ن بعد 

ق��ال ال��ق��ب��اين: ال��درا���ض��ة ع��ن بعد 

بكثري ويكفي  اأف�����ض��ل  »اون���الي���ن« 

اأزم��ة  ع��اجل��ت  اأن��ه��ا  م��ن مميزاتها 

»الزدحام« ولو ن�ضبياً.

3 كرا�سي
كلية  م��ن  ال��ق��ح��ط��اين  ���ض��ل��ط��ان 

العمارة والتخطيط امل�ضتوى الثالث، 

الختبار  لأداء  اجلامعة  اإىل  اأت��ى 

 ٥٩ ال�ضعبة  عدد  اأن  اأك��د  النهائي؛ 

قاعتني  اإىل  تق�ضيمهم  مت  ط��ال��ب��اً 

ح��ر���ض��اً ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اإج�����راءات 

كل  بني  وكان  الجتماعي،  التباعد 

طالب وطالب م�ضافة ثالثة كرا�ضي، 

متو�ضط،  اإىل  �ضل�ضاً  الختبار  وكان 

 ٪٤٠ تخ�ضي�س  ومت  اهلل،  بف�ضل 

لأعمال  الختبار، والباقي  لدرجة 

وقد  والتكليفات،  وامل�ضاريع  ال�ضنة 

عبارات  باأجمل  القحطاين  توجه 

اجلامعة  لإدارة  والتقدير  ال�ضكر 

هيئة  واأع�������ض���اء  ال��ك��ل��ي��ة  واإدارة 

اأبدوه  الذي  التعاون  على  التدري�س 

وختم  د». ماجد«.  بال�ضكر  وخ�س 

اأف�ضل  بعد  عن  الدرا�ضة  بالقول: 

وجهة  من  احل�ضورية  الدرا�ضة  من 

نظري.

»اأون الين« اأف�سل

من جانبه اأكد عبدالعزيز العي�س

ى من كلية احلا�ضب واملعلومات امل

�ضتوى الثالث، اأن �ضبب قدومه  اإىل 

الختبار النهائي  اأداء  هو  اجلامعة 

اأنه  موؤكداً  العام،  الإع��داد  مواد  يف 

»اأون  الختبارات  اأداء  يف�ضل  كان 

لتنوع طرق الدرا�ضة، واأ�ضار  لين« 

ي��ق��ارب  �ضعبته  ط���الب  ع���دد  اإىل 

توزيعهم  مت  وق��د  طالبا  الع�ضرين 

اإج�����راءات  ي��راع��ي  مم��ت��از  ب�ضكل 

التباعد الجتماعي، ومت تخ�ضي�س 

ن�ضبة ٤٠٪ لدرجة الختبار والباقي 

عبارة عن اأعمال �ضنة ٣٠٪ واختبار 

عملي ٪3٠.

اأن����ه  اإىل  ب����الإ�����ض����ارة  وخ���ت���م 

»اأون  ب��ع��د  يف�ضل الدرا�ضة عن 

احل�ضورية  ال��درا���ض��ة  على  لي���ن« 

تعدد اأ�ضلوب  اأبرزها  اأ�ضباب  لعدة 

ال�ضرح  الدرا�ضة و�ضهولة متابعة 

وعدم �ضياع املحا�ضرات.

التخ�س�سات العملية

اأم�������ا حم���م���د ال���ع���ت���ي���ب���ي م��ن 

الثالث  امل�����ض��ت��وى  الهند�ضة  كلية 

عن  م  لعا ا ا  لهذ �ضة  ا لدر ا ل:  فقا

على  ت��ك��ن  مل  لي����ن«  »اأون  ب��ع��د 

م�����ض��ت��وى ال��ط��م��وح ب�����ض��ب��ب ع��دم 

ال��دك��ت��ور  ملناق�ضة  ال��وق��ت  ك��ف��اي��ة 

خ�ضو�ضا  وامل����واد،  ال��درا���ض��ة  يف 

يغلب  ال��درا���ض��ي  تخ�ض�ضي  اأن 

اأما اأبرز  العملي،  اجل��ان��ب  عليه 

الدرا�ضة  يف  الإيجابية  اجل��وان��ب 

على  ال���ق���درة   ف��ه��ي  لي���ن«  »اأون 

حما�ضرات  من  فاتنا  ما  مراجعة 

ب��الإ���ض��اف��ة اإىل  ك��ون��ه��ا م�����ض��ج��ل��ة 

الزدح��ام  وجتنب  الوقت  اخت�ضار 

يف عملية القدوم اإىل اجلامعة.

واأكد العتيبي اأن �ضبب قدومه اإىل 

اجل���ام���ع���ة ه����و م�������ن اأج�������ل اأداء 

الخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة، واأ����ض���اد 

بحر�س اإدارة اجلامعة واإدارة الكلية 

التباعد  اح����رازات  تطبيق  ع��ل��ى 

الج��ت��م��اع��ي وم��ت��اب��ع��ة امل�����ض��ووؤل��ني 

واإ�ضرافهم امل�ضتمر على �ضري عملية 

الختبارات بي�ضر واأمان.

اأكرث �سعوبة

وي�����رى حم���م���د امل���رزوق م���ن ك

 ، لث لثا ا ى  مل�ضتو ا �ضة  لهند ا لية 

اأن الدرا�ضة عن بعد »اأون لين« اأكرث 

احل�ضورية  ال��درا���ض��ة  م��ن  �ضعوبًة 

املنزلية  بالجواء  الن�ضغال  ب�ضبب 

ي�ضجع  ل  العائلي  املحيط  حيث 

احلامعة  اأج���واء  بعك�س  ذل��ك  على 

حيث جتد  للدرا�ضة،  للتفرغ  املهياأة 

يح�ضرون  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ط��الب 

املكتبة  اإىل  وي��ذه��ب��ون  وي��در���ض��ون 

اأن  كما  املنزل،  ويتناق�ضون، بعك�س 

لوجه  وج��ه��اً  املعلومة  اأخ��ذ  عملية 

جهاز  طريق  عن  اأخذها  من  اأ�ضهل 

بتطبيق  امل����رزوق  واأ����ض���اد  ل��وح��ي. 

الإج������راءات الح���رازي���ة وال��ت��زام 

وحر�ضهم  بالتعليمات  ال��ط��الب 

وال��ت��ب��اع��د  ال��ك��م��ام��ات  لب�س  ع��ل��ى 

بعد  الج��ت��م��اع  وع��دم  الجتماعي 

اأداء الختبارات.

احل�سورية اأف�سل

نايف ال�ضبيعي من كلية الهند�س

ة امل�ضتوى الثالث، اأتى اإىل اجلامعة 

النهائية،  الختبارات  لأداء  اأي�ضاً 

الدرا�ضة  اأن  يرى  غياب،  طول  بعد 

عن بعد »اأون لين« فيها �ضعوبة من 

التوا�ضل  على  القدرة  عدم  ناحية 

امليزة  اأم���ا  ال��دك��ت��ور،  م��ع  املبا�ضر 

الطالب  راح��ة  فهي  لها  ال��وح��ي��دة 

وتوفري  اجلامعة  اإىل  قدومك  لعدم 

اأج��واء  اأن  اأرى  واأ���ض��اف:  ال��وق��ت. 

وت��رت��ي��ب��ات الخ��ت��ب��ارات ح��ال��ي��اً ل 

حيث اإن  ال�ضابق  عن  كثرياً  تختلف 

ن�����ض��ب��ة الخ���ت���ب���ار ٤٠٪ وال���ب���اق���ي 

م����ن����ه����ا اخ����ت����ب����ارات م���ت���وزع���ة 

وحقيقًة  ال�ضهرية،  على الختبارات 

اأمتنى عودة الدرا�ضة احل�ضورية!
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القباني: ال أرى فرقًا بين اختبار هذا العام 
واختبار العام الماضي والدراسة عن بعد أفضل

السبيعي: الدراسة عن بعد حرمتنا التواصل 
المباشر وحقيقًة أتمنى عودة الدراسة الحضورية

القحطاني: تم وضع مسافة 3 كراسي بين كل 
طالبين وكان االختبار سلسًا إلى متوسط

المرزوق: لفتني الحرص على لبس الكمامات 
والتباعد االجتماعي وعدم التجمع بعد االختبار

العيسى: عددنا 20 طالبا وتم توزيعنا بشكل 
ممتاز يراعي إجراءات التباعد االجتماعي

العتيبي: تخصصي يغلب عليه الجانب العملي 
والدراسة عن بعد لم تكن على مستوى الطموح

بالتزامن مع اختبارات نهاية الف�سل الدرا�سي الأول 

�سلطان القحطاين حممد العتيبي نايف ال�سبيعيحممد املرزوقي عبداهلل القباين عبدالعزيز العي�سى
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وزير الصحة: حريصون على توفير الجرعات للجميع
بعد تلقيه لقاح كورونا

�أظ����ه����رت ل��ق��ط��ات م��ب��ا���ش��رة، 

�ل�شعودي،  �ل�شحة  وزير  �خلمي�س، 

�أول  يتلقى  وه��و  �لربيعة،  توفيق 

كورونا،  فريو�س  لقاح  من  جرعة 

�أزمة«،  بد�ية النفر�ج  »�ليوم  معلناً 

خ��ادم  م��ن  بتوجيهات  �أن��ه  م��وؤك��د�ً 

�شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 

عملية  �أكرب  بد�أت  عبد�لعزيز،  بن 

متابعة  م��ع  �مل��م��ل��ك��ة،  يف  تطعيم 

ويل  �شمو  م��ن  ودق��ي��ق��ة  م��ب��ا���ش��رة 

�لتطعيم. عملية  الإطالق  �لعهد 

وت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة م��ن وزي��ر 

�ل�����ش��ح��ة ل���ط���م���اأن���ة �مل���و�ط���ن���ني 

�للقاح. �شالمة  على  و�ملقيمني 

وب����د�أ م��و�ط��ن��ون وم��ق��ي��م��ون يف 

�ململكة يتلقون لقاح كورونا جماناً، 

فيما �أكد وزير �ل�شحة �أنه »�شيكون 

لدينا مر�كز لقاح يف جميع مناطق 

�ململكة«.

�شيكون  �ل��ل��ق��اح  �أن  و�أ����ش���اف 

موؤكد�ً:  �إجبارياً،  ولي�س  �ختيارياً 

�للقاح  يكون  �أن  على  »حري�شون 

�آم����ن����اً.. ح��ري�����ش��ون ع��ل��ى ت��وف��ري 

للجميع«. كورونا  �جلرعات �شد 

م����ن ج���ه���ت���ه���ا، �أك��������دت جل��ن��ة 

عملية  ب����اأن  �مل��ع��دي��ة  �الأم����ر������س 

�ل�شن،  كبار  �أوال  ت�شمل  �لتطعيم 

و�لغذ�ء  �لدو�ء  جلنة  �شددت  فيما 

�ل���ذي مت  ل��ق��اح ك��ورون��ا  �أن  ع��ل��ى 

�آمن. �ل�شعودية  �عتماده يف 

�الأربعاء،  م�شاء  و�شلت،  وكانت 

لقاح  جرعات  من  �لثانية  �لدفعة 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ملكافحة  ف��اي��زر 

يف  �ل��دويل  خالد  �مللك  مطار  �إىل 

�لريا�س.

�ل�شعودية،  �ل�شحة  وكانت وز�رة 

�لت�شجيل  ب��دء  �ل��ث��الث��اء،  �أع��ل��ن��ت 

كورونا جلميع  لقاح  على  للح�شول 

عرب  وذل��ك  و�ملقيمني،  �مل��و�ط��ن��ني 

»�شحتي«. تطبيق 

و�أكدت �لوز�رة ماأمونية وفاعلية 

�ل��ل��ق��اح ن��ظ��ر�ً الج��ت��ي��ازه م��ر�ح��ل 

وح��دوث  بفاعلية  �للقاح  �ختبار 

و�أج�شام  قوية  مناعية  ��شتجابة 

جمانية  موؤكدة  م�شتمرة،  م�شادة 

جلميع  �ل��ل��ق��اح  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 

�إنفاذ�ً  وذلك  و�ملقيمني،  �ملو�طنني 

�لر�شيدة. �لقيادة  لتوجيهات 

�ل��ت��ط��ع��ي��م  �أن  �أو����ش���ح���ت  ك��م��ا 

وكل  م��ر�ح��ل،  ث��الث  على  �شيكون 

م��رح��ل��ة ل��ه��ا ف��ئ��ات م�����ش��ت��ه��دف��ة، 

�الأوىل  �مل��رح��ل��ة  ت�شتهدف  ح��ي��ث 

فوق  هم  ممن  و�ملقيمني  �ملو�طنني 

�الأك��ر  �ملهن  �أ�شحاب  ع��ام��ا،   65
�لذين  �الأ�شخا�س  للعدوى،  عر�شة 

وت��ت��ج��اوز  م��ف��رط��ة  �شمنة  ل��دي��ه��م 

وم��ن   ،40 ل��دي��ه��م  �جل�����ش��م  ك��ت��ل��ة 

لديهم نق�س يف �ملناعة مثل زر�عة 

�أدوية مثبطة  يتناولون  �أو  �الأع�شاء 

�أو  مر�شان  لديهم  وم��ن  للمناعة، 

�لتالية:  �ملزمنة  �الأمر��س  �أكر من 

�لكلى  �أم��ر����س  �ل�شكري،  �ل��رب��و، 

�ملزمنة، �أمر��س �لقلب �ملزمنة مبا 

�لتاجية،  �ل�شر�يني  �أمر��س  فيها 

�ملزمن،  �لرئوي  �الن�شد�د  ومر�س 

دماغية  جلطة  تاريخ  لديهم  وم��ن 

�شابقة.

�ملرحلة  يف  �مل�شتهدفة  �لفئة  �أما 

و�ملقيمون  �ملو�طنون  فهم  �لثانية: 

وبقية  ع��ام��اً،   50 جت����اوزو�  مم��ن 

لديهم  ومن  �ل�شحيني،  �ملمار�شني 

�لتالية:  �مل��زم��ن��ة  �الأم��ر����س  �أح��د 

�لكلى  �أم��ر����س  �ل�شكري،  �ل��رب��و، 

�ملزمنة، �أمر��س �لقلب �ملزمنة مبا 

�لتاجية،  �ل�شر�يني  �أمر��س  فيها 

�ملزمن،  �لرئوي  �الن�شد�د  ومر�س 

لديهم  وم��ن  �لن�شط،  و�ل�شرطان 

بني  ما  لديهم  �جل�شم  وكتلة  �شمنة 

.40 - 30
�ملرحلة  �لفئة يف  ت�شتهدف  فيما 

و�ملقيمني  �ملو�طنني  جميع  �لثالثة: 

�لر�غبني يف �أخذ �للقاح.

شمع األذن قد يكشف اإلصابة بمرض شائع

الوقت األنسب لتنظيف األسنان

ج��دي��دة  علمية  در����ش��ة  ك�شفت 

�ل�شكري  ت�شخي�س مر�س  �أنه ميكن 

به  �الإ�شابة  و�كت�شاف   2 �لنوع  من 

يف وقت مبكر بف�شل �ختبار يقي�س 

م�شتويات �لغلوكوز يف �شمع �الأذن.

ميل«  »دي��ل��ي  ن�شرته  مل��ا  ووف��ق��ا 

نقاًل  �لربيطانية،   Daily Mail
قال   ،Diagnostics دوري���ة  ع��ن 

»كوليدج  جامعة  من  �لباحثني  فريق 

لندن« �إن �لقيا�س �لزهيد �لتكلفة هو 

عند   »60% بن�شبة  موثوقية  »�أك��ر 

�لغلوكوز  م�شتويات  متو�شط  قيا�س 

باالختبار  مقارنة  �شهر  م��دى  على 

�لقيا�شي �حلايل. و�أ�شاف �لباحثون 

�إج��ر�وؤه يف  �أن �الختبار �لذي ميكن 

ميكن  �شريري،  �إ�شر�ف  دون  �ملنزل 

�الأج�شام  لقيا�س  ��شتخد�مه  �أي�ًشا 

�مل�شادة لكوفيد19-.

وحول �شحايا �جلائحة و�الإغالق، 

يقول موؤلف �لورقة �لبحثية �أندري�س 

هري�ن فيفي�س، من جامعة »كوليدج 

لندن«: ت�شري �لتقدير�ت �إىل �أنه »ال 

كل  من  و�ح��دة  حالة  ت�شخي�س  يتم 

�لو�شع  وه��ذ�  �مل�شابني«،  من  �ثنني 

قد �شاء على �الأرج��ح خالل جائحة 

�لبالغة  �الأه��م��ي��ة  وت��رج��ع  ك���ورون���ا، 

من  �لعديد  الأن  �ملبكر  للت�شخي�س 

�مل�شابني بد�ء �ل�شكري من �لنوع 2 

يعانون بالفعل من م�شاعفات عندما 

يتم ت�شخي�شهم.

�أن  فيفي�س  بروفي�شور  و�أو���ش��ح 

الختبار  حالًيا  �ل�شائدة  �لطريقة 

تتطلب  �ملزمنة  �لغلوكوز  م�شتويات 

عينة دم، وهي لي�شت موثوقة متاًما 

الأنها ت�شتخدم بروتينات �لدم كموؤ�شر 

مل�شتويات �ل�شكر �لفعلية.

ويردف قائال: »عملنا على تطوير 

لقيا�س  دق��ة  و�أك��ر  �أرخ�����س  طريقة 

م�شتويات �لغلوكوز على �ملدى �لطويل 

لدى �شخ�س ما يف �أي وقت«.

وي�شبه جهاز �الختبار، �لذي �بتكره 

فريق �لباحثني، م�شحة قطنية عادية 

ولكن حتتوي على مكابح متنع �الأد�ة 

من �لذهاب بعيًد� يف �الأذن و�لت�شبب 

�لباحثني  ف��ري��ق  وق����ال  تلفها.  يف 

معه  �لتعامل  يتم  �الإث��ب��ات  ر�أ���س  �إن 

مبحلول �أ�شارت �الختبار�ت �إىل �أنه 

�الأكر فعالية يف جمع عينات �شمع 

�الأذن لتحليلها.

�أج���ر�ه  �شابق،  بحث  �أظ��ه��ر  كما 

نف�س �لفريق من �لباحثني، �أن �جلهاز 

�الإجهاد  قيا�س هرمون  �أي�ًشا  ميكنه 

�لكورتيزول، وهي قدرة قد تُ�شتخدم 

ي��وًم��ا م��ا ل��ل��م�����ش��اع��دة يف م��ر�ق��ب��ة 

�الكتئاب و�حلاالت �ملرتبطة بالتوتر.

�أنه من  تقليدًيا  �لكورتيزول  و�أثبت 

ميكن  حيث  ب��دق��ة،  قيا�شه  �ل�شعب 

�أخذ  �أن تتقلب م�شتوياته، ويتم ع��ادةً 

م�شتويات  لقيا�س  �ل�شعر  من  عينات 

ق��د ال يوجد ما  �ل��ك��ورت��ي��زول، ولكن 

�شخ�س  ك��ل  ل��دى  �ل�شعر  م��ن  يكفي 

قالت  جانبها،  من  للفح�س.  يخ�شع 

مر�س  يف  �خلبرية  باترهام،  ر��شيل 

لندن،  كوليدج  جامعة  من  �ل�شكري 

و�لتي مل ت�شارك يف هذه �لدر��شة، �إن 

مر�س �ل�شكري من �لنوع 2 هو �شبب 

رئي�شي لفقد�ن �لب�شر و�لنوبات �لقلبية 

و�ل�شكتات �لدماغية وتلف �لكلى و�ملوت 

�ملبكر على م�شتوى �لعامل.

لت�شخي�س  وهناك �شرورة حتمية 

�مل�شابني يف وقت مبكر، ملنع حدوث 

م�شاعفات، ولكن �الفتقار �إىل �ختبار 

�شهل �ال�شتخد�م كان ميثل عائًقا �أمام 

�لت�شخي�س قبل تفاقم �الإ�شابات.

باملو�ظبة  دوم��ا  �الأط��ب��اء  يو�شي 

بالفر�شاة  �الأ���ش��ن��ان  تنظيف  على 

و�ملعجون للحفاظ عليها �شليمة مع 

�لتقدم يف �لعمر، لكن بع�س �لعاد�ت 

�أحيانا قد توؤدي �إىل  �لتي منار�شها 

تبعات بالغة �ل�شرر.

وب��ح�����ش��ب م��وق��ع »ه��ي��ل��ث الي��ن« 

فاإن  �ل�شحية،  �ل�شوؤون  يف  �ملخت�س 

بعد  لالأ�شنان  �ل�شباحي  �لتنظيف 

»�أمر  مبا�شرة  �لفطور  وجبة  تناول 

من  و�الأف�����ش��ل  باخلطر«،  حمفوف 

�لناحية �ل�شحية �إرجاء ذلك لبع�س 

�لوقت.

وذكر �مل�شدر �أن �الأف�شل ل�شحة 

 30 بعد  نغ�شلها  �أن  ه��و  �الأ���ش��ن��ان 

�إنهاء  م��ن  �شاعة،  حتى  �أو  دقيقة 

تناول وجبة �لفطور.

�لتنظيف  �أن  يف  �خلطر  ويكمن 

مبا�شر،  ب�شكل  �لفطور  يلي  �ل��ذي 

بقايا  م��ن  طبقة  ت��ر�ك��م  �إىل  ي���وؤدي 

�الأطعمة �حلم�شية فوق �الأ�شنان.

�حلم�شية  �مل���و�د  ه��ذه  وت�شبب 

�لغنية  »�الإيناميل«  م��ادة  يف  �شعفا 

وهي  �الأ�شنان،  تغطي  �لتي  باملعادن 

عن�شر �شروري حلمايتها.

وت�شكل هذه �ملادة ما ي�شبه �لدرع 

�لو�قي لالأ�شنان من درجات �حلر�رة 

و�الأطعمة،  للم�شروبات  �ملتفاوتة 

�إ���ش��اف��ة �إىل �حل��م��اي��ة م��ن �مل���و�د 

�لكيماوية.

وي��ق��ول �خل���رب�ء �إن ه��ذه �مل��ادة 

�الإن�شان  يقوم  عندما  ب�شدة  تتاأثر 

بتناول �ملو�د �حلم�شية مثل ع�شري 

�ل��ف��و�ك��ه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ربت��ق��ال، 

�ملجففة و�خلبز و�حللويات.

وتو�شي �جلمعية �الأمريكية لطب 

بعد  �الأ���ش��ن��ان  بتنظيف  �الأ���ش��ن��ان، 

�شاعة من  وجبة �لفطور، ال �شيما 

عند تناول �أطعمة حم�شية.

�أو  �ملاء  �شرب  �إن  �الأطباء  ويقول 

قبل  �ل�شكر  من  خالية  علكة  م�شغ 

من  مفيد  �أم���ٌر  �الأ���ش��ن��ان،  تنظيف 

�لناحية �ل�شحية.

�الأم��ريك��ي��ة،  �جلمعية  وت��و���ش��ي 

�ليوم،  يف  مرتني  �الأ�شنان  بتنظيف 

على �أن ي�شتغرق كل تنظيف دقيقتني 

من �لزمن.

وي�����ش��اع��د �ل��ت��ن��ظ��ي��ف مب��ع��ج��ون 

على  »�لفلور�يد«  مادة  على  يحتوي 

فوق  تت�شكل  �لتي  �لطبقات  �إز�ل���ة 

�الأ�شنان من �لبكترييا، وتلحق �شرر� 

ب�شحة �ل�شن.

تداعيات سلبية على صحة
األطفال النفسية بعد كورونا

عا�س �لنا�س ظروفا ع�شيبة ب�شبب وباء كورونا، خالل عام 2020 �لذي 

ي�شارف على نهايته، و�شط قلق على �شحة �ل�شغار �لنف�شية، ممن فتحو� 

�أعينهم على هذه �حلياة، فوجُدو� �أنف�شهم حماطني بقيود و�إجر�ء�ت معقدة، 

قلما ي�شتوعبونها، ورمبا تكون لها تاأثري�ت بعيدة �الأمد.

فقد جلاأت �حلكومات بعد ظهور وباء كورونا، يف �أو�خر 2019، يف مدينة 

ووهان �ل�شينية، وتف�شيه يف باقي دول �لعامل، �إىل فر�س �إجر�ء�ت �لتباعد 

�الجتماعي الأجل كبح �نت�شار �لعدوى.

ويف �إطار �إجر�ء�ت �لوقاية، مت �إغالق �ملد�ر�س، و�كتفى �ل�شغار بالتعلم 

عن بعد، وهو ما حرمهم من �لتفاعل و�للعب مع زمالئهم يف �خلارج.

�إح��دى  عن  �الأمريكية  بو�شت«  »و��شنطن  �شحيفة  نقلت  ما  وبح�شب 

وقاية  �أي بني  �أنف�شهم بني خيارين ع�شريين؛  �الآباء وجدو�  فاإن  �الأمهات، 

»�لعر�قيل  هذه  من  حمايتهم  وبني  �لفريو�س،  خطر  من  �ل�شغار  �أبنائهم 

�الجتماعية«، وقالت �إحدى �الأمهات، يف تعليق �شاخر، �إن �بنتها ر�أت زر�فات 

يف حديقة �حليو�نات �أكر مما ر�أت �أطفاال �شغار� خالل �لعام �جلاري.

�إج��ر�ء�ت كورونا  ب�شاأن تد�عيات  �الآن  �أي در��شات حتى  ن�شر  ومل يجر 

لكن  بالكاد،  �الأول  عامه  �أكمل  �لوباء  الأن  �الأطفال،  �شحة  على  �لوقائية 

بع�س �خلرب�ء يقللون من خطورة فرتة �حلجر، و�ل�شبب �أن �الأطفال يق�شون 

معظم �لوقت �إىل جانب عائالتهم، عندما يكونون يف عمر مبكر.

يف �ملقابل، يرى �آخرون �أن تفاعل �الأطفال مع بع�شهم �لبع�س �شروري 

جد�، ال�شيما عند تعلم �للغة ونطق �جلمل، وبالتايل، ال غنى عن �لتفاعل 

�الجتماعي حتى و�إن كان �الإن�شان �شغري�.

وترى �لباحثة يف جامعة »تامبل« بوالية بن�شلفانيا و�الأكادميية �ملخت�شة 

يف لغة �الأطفال، كاثرين هري�س با�شك، �أن تفاعالت �لطفل مع غريه مهمة 

�إقامة  للغاية يف  �أنها �شرورية  كما  �لدماغ.  تنمية  ت�شاعد على  الأنها  جد� 

�لبنى و�الت�شاالت يف منطقة �لدماغ.

ورغم ��شتعانة �الآباء باالأجهزة �لذكية، من �أجل �إتاحة �لتو��شل بني �أبنائهم 

و�الأجد�د �أو �الأقارب، يرى �خلرب�ء �أن هذ� ال يغني عن �لتو��شل �ملبا�شر 

�لذي حرمتنا منه كورونا، الأن تقنية �لفيديو جتري ب�شكل مغاير، كما �أنها 

قد تنقطع بني �لفينة و�الأخرى وهذ� �الأمر يرتك �أثر� نف�شيا لدى �لطفل.

يف �شنة 1974، مثاًل، مت ن�شر در��شة حول و�شع �الأ�شخا�س �لذين عا�شو� 

بالك�شاد  �أو ما يعرف  ل�1929  �لعاملية  �الأزمة �القت�شادية  طفولتهم خالل 

�لكبري، وبح�شب �لباحثة يف علم �لنف�س، بريند� فولينغ، فاإن ما ك�شفته تلك 

�لدر��شة هو �أن �الأطفال �لذين حظو� بحياة �أف�شل الحقا، تربو� يف عائالت 

��شتطاعت �أن تتغلب ب�شرعة ومرونة على ظروف �لك�شاد �لكبري.

وتبعا لذلك، فاإن تاأثري �أي �أزمة من �الأزمات على �لطفل يعتمد �أ�شا�شا 

�الأمر  وهذ�  �لطارئة،  �الأو�شاع  مع  تعاملها  وطريقة  �لعائلة  جتاوب  على 

يختلف من و�شط �إىل �آخر، يف زمن كورونا، �إذ ثمة �أ�شر كثرية عا�شت ظروفا 

م�شتقرة يف بيوت مريحة ومبو�رد كافية، بينما كابد �آخرون ظروفا ع�شيبة، 

ب�شبب �مل�شكالت �لتي ر�فقت كورونا، مثل �لبطالة و�لفقر و�الأمر��س، وهذه 

�الأمور �شتوؤثر حتما على �ل�شغار م�شتقبال.

الربيعة: اللقاح ليس إجباريًا وسنوفر مراكز في جميع المناطق والتطعيم على 3 مراحل



تحذير من سرقة بطاقات االئتمان في مواقع التواصل

ت�����ش��ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��رجم��ي��ة 

تويرت  من�شة  تطبيق  يف  امل��وج��ودة 

اإىل اأن تطبيق البث املبا�شر للفيديو 

اإىل  ي��ت��ج��ه  ق���د   »Periscope«

اأن تويرت تريد  التقاعد، حيث يبدو 

ت�شهيل خدماتها.

من  عدًدا  تويرت  من�شة  واأ�شافت 

تطبيقها،  داخ��ل  الفيديو  خ��دم��ات 

 ،Twitter Live ق��دم��ت  ح��ي��ث 

حتى  Fleets؛  ح��دي��ًث��ا  واأط��ل��ق��ت 

م�شاركة  م��ن  امل�شتخدمون  يتمكن 

املزيد من الو�شائط املتحركة.

والتفا�شيل  ال��ت��اري��خ  ي���زال  وال 

هناك  لكن  معروفة،  غر  االأخ���رى 

���ش��ط��ر يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��رجم��ي��ة 

اإىل  ي�������ش���ر  ت����وي����رت  ل���ت���ط���ب���ي���ق 

ت�شغيل  ب��اإي��ق��اف  ل���إ���ش��ع��ار  راب���ط 

.Periscope
عملية  حول  معلومات  توجد  وال 

الرجمية  التعليمات  يف  االإي��ق��اف 

ل�إ�شدار الذي ميكن احل�شول عليه 

.Persicope حالًيا من تطبيق

بع�ض  يف  التطبيقان  وي�����ش��رتك 

التعليمات الرجمية، وهناك تكامل 

ل�شركة  اململوكني  التطبيقني  ب��ني 

ال�شطر  ذلك  تنفيذ  مت  واإذا  تويرت، 

تقاعد  يعني  ذل��ك  ف��اإن  ال��رجم��ي، 

خم�ض  مل��دة  ا�شتمر  ال��ذي  التطبيق 

وجو  بيكبور  كايفون  وطور  �شنوات. 

 »Periscope« تطبيق  برن�شتاين، 

الت�شغيل  لنظامي  املبا�شر  للبث 

اأندرويد و iOS، وا�شتحوذت تويرت 

اإط���ق��ه  قبل   Periscope على 

ر�شمًيا يف عام 2015، وذلك �شمن 

الفيديو،  جم��ال  ل��دخ��ول  جهودها 

وحتديًدا الفيديو املبا�شر.

بالتزامن  اخل��ط��وة  تلك  وج���اءت 

مع حتول تويرت اإىل من�شة ل�شركات 

ال�شحفيني  وامل��واط��ن��ني  االإع������م 

واالأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ري��دون ن�شر 

ما  ح��ول  وا���ش��ع  نطاق  اخل��ر على 

يفكرون فيه اأو يفعلونه.

وك���ان���ت ت��وي��رت ت��ت��ط��ل��ع يف ذل��ك 

ال��ه��ائ��ل  ال��ن��م��و  اإىل وق���ف  ال��وق��ت 

�شلك  فيما   ،Meerkat لتطبيق 

Periscope م�شاًرا خمتلًفا ب�شفته 
حياته،  بداية  منذ  تويرت  من  ج��زًءا 

وظل التطبيق م�شتقً�، لكن فريقه، 

اأ�شبحا  بيكبور«  »كايفون  وموؤ�ش�شه 

تطوير  ف��ري��ق  م��ن  اأ�شا�شًيا  ج���زًءا 

منتجات تويرت.

املركزية لتطبيق  امليزة  واأ�شبحت 

اأن��ه غ��دا ج��زًءا  Periscope ه��ي 
 Twitter تويرت  تطبيق  من  اأ�شلًيا 

مل��ح��ت��وى  ت��وي��رت  ورّوج������ت   ،Live
حمتوى  ولي�ض   ،Twitter Live

.Periscope
االجتماعية  التطبيقات  واتخذت 

اإن�شتجرام  مثل:  االأخ���رى،  ال��رائ��دة 

حيث  م�شابًها،  طريًقا  وفي�شبوك، 

املبا�شر  ال��ف��ي��دي��و  م��ي��زات  ق��دم��ت 

ب�شفتها جزًءا م�شمًنا من من�شتها، 

تطبيًقا  ب�شفتها  طرحها  من  ب��دالً 

هو   Vine تطبيق  وك��ان  م�شتقً�. 

ال�شهر  الق�شر  الفيديو  تطبيق 

ومنا  تويرت،  عليه  ا�شتحوذت  ال��ذي 

من  ل��ف��رتة  ج��ي��د  ب�شكل  التطبيق 

الوقت، لكن تويرت اأغلقته بعد ذلك 

.Periscope للرتكيز على

 AppAnnie ت�شنيفات  وت�شر 

اإىل اأن Periscope من بني اأف�شل 

االجتماعية  لل�شبكات  تطبيق   100
يف معظم االأ�شواق.
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م���ن ف���وق اأري��ك��ت��ه يف ���ش��رق 

ل��ن��دن، ك���ان ال��دك��ت��ور ج��راه��ام 

امل�شالك  اأخ�����ش��ائ��ي  وات�����ش��ون، 

البولية ال�شهر، يتابع �شورة حية 

لعملية  ال�شوتية،  فوق  باملوجات 

ح�شوات  الإزال���ة  تتم  جراحية، 

بنني،  دولة  مري�شة يف  كلية  من 

»بروك�شيمي  من�شة  عر  وذل��ك 

Proximie«، جلراحات الواقع 
االفرتا�شي.

م�شت�شفى  من  كانت  ال�شورة 

ي�شتعد  ح��ي��ث  ب��ب��ن��ني،  ك��وت��ون��و، 

اجلراح جيل نات�شاغاندي الإجراء 

من  تبلغ  الم��راأة  عملية جراحية 

العمر 46 عاًما تعاين من ح�شوات 

ميً�،   5450 بعد  وعلى  الكلى.  يف 

يف �شانت مونيكا بوالية كاليفورنيا، 

كان الطبيب كيمورا ا�شكتلندا يتابع 

اجلراحة اأي�شاً.

كان اجلراحان موجودين مل�شاعدة 

معقد  ثقب  اإج��راء  يف  نات�شاغاندي 

عن  ال��ك��ل��ى،  ح�����ش��وات  ال�شتئ�شال 

من�شة  ب��وا���ش��ط��ة  اجل���ل���د،  ط��ري��ق 

»Proximie«، التي جعلت االأطباء 

بجانب القدرة على التحدث اإىل   –
منف�شلة  ن��واف��ذ  لديهم   - اجل���راح 

باالإ�شافة  نف�شها،  العملية  تعر�ض 

ال�شوتية  ف��وق  امل��وج��ات  �شور  اإىل 

واالأ�شعة ال�شينية.

الر�شم  ��ا  اأي�����شً ل���أط��ب��اء  ومي��ك��ن 

»اأيدي  ا�شتخدام  اأو  �شا�شاتهم  على 

الواقع املعزز« ل�إ�شارة، والتي تظهر 

غرفة  يف  ال�شا�شة  على  جميعها 

وق���ت الح���ق من  ال��ع��م��ل��ي��ات، ويف 

بال�شبط  وات�شون  ي�شر  العملية، 

اإىل املكان الذي يحتاج اإليه اجلراح 

ل��و���ش��ع اأن��ب��وب��ه واأدوات�����ه م��ن اأج��ل 

الو�شول اإىل احل�شوات.

ح��اول��ت  »اإذا  وات�����ش��ون:  ي��ق��ول 

ال��ه��ات��ف، دون  ب��ذل��ك على  ال��ق��ي��ام 

بقراءة  اأ�شبه  فهذا  �شيء،  اأي  روؤي��ة 

عن  يختلف  االأم��ر  مدر�شي.  كتاب 

التواجد هناك، فتقول: ي�شار قليً� 

الر�شم  اإمكانية  مع  قليً�،  ميني   ..

هنا..  اقطع  لتقول:  ال�شا�شة،  على 

االأم��ر  وه��ذا  هنا«  اإبرتك  اأدخ��ل  اأو 

م�شاعدة  يعد  للجراح  بالن�شبة 

حا�شمة.

واحدة   »Proximie« وتعد 

م��ن م��ن�����ش��ات ج��راح��ة ال��واق��ع 

الرائدة،  املعزز  اأو  االفرتا�شي 

 ،2019 يف  ط��رح��ه��ا  مت  ح��ي��ث 

ومل تلق حما�شاً يف البداية، لكن 

الوباء  فر�شها  التي  التحديات 

اإغ�ق  عمليات  من  العام،  هذا 

عاملية واإغ���ق احل��دود، جعلت 

عالقني  اجلراحني  من  العديد 

يف م��ن��ازل��ه��م يف ع��زل��ة ذات��ي��ة، 

لذا راأوا اأنها ميكن ا�شتخدامها 

م��ع اب��ت��ك��ارات ال��ط��ب ع��ن بعد 

االأخرى.

 »Proximie« ل���دى  واأ���ش��ب��ح 

م�شتخدميها  اأ�شعاف  ثمانية  االآن 

ي�شل  م���ا  اأي  ال���ع���ام،  ب���داي���ة  يف 

 300 يف  م�����ش��ت��خ��دم   2500 اإىل 

م�شت�شفى، من بينها هيئة اخلدمات 

الدفاع  ووزارة  الريطانية،  الطبية 

وم�شت�شفى  دبي،  ال�شحة يف  وهيئة 

كليف�ند كلينك االأمركية.
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ابتكر جمرمو االإنرتنت نوًعا جديًدا من الرجميات 

ال�شارة على الويب التي تختفي داخل ال�شور امل�شتخدمة 

وذلك  االجتماعي،  التوا�شل  مبواقع  اخلا�شة  ل���أزرار 

بهدف �شرقة معلومات بطاقات االئتمان التي تُدخل يف 

مناذج الدفع يف املتاجر االإلكرتونية.

 web با�شم  امل��ع��روف   – ال�شار  ال��رن��ام��ج  وُر���ش��د 

متاجر  يف   –  Magecart script اأو   ،skimmer
اإلكرتونية يف املدة الواقعة بني �شهري حزيران/ يونيو، 

واأيلول/ �شبتمر املا�شيني، وكانت �شركة اأمن املعلومات 

الهولندية Sanguine Security اأول من ر�شده.

ويف حني اأن هذا ال�شكل بعينه من الرجميات ال�شارة 

مل يُن�شر على نطاق وا�شع، اإال اأن اكت�شافه ي�شر اإىل اأن 

با�شتمرار على تطوير ما  Magecart تعمل  ع�شابات 

متلكه من حيل خبيثة.

ال�شار  الرنامج  ي�شتخدم  التقني،  امل�شتوى  وعلى 

املُكت�شف تقنية تُعرف با�شم »اإخفاء املعلومات«، وت�شر 

هذه التقنية اإىل اإخفاء املعلومات يف تن�شيق اآخر، على 

�شبيل املثال، اإخفاء الن�ض املوجود داخل ال�شور.

يُ�شتخدم  اخلبيثة،  الرجميات  هجمات  ع��امل  ويف 

الإخفاء  طريقة  بو�شفه  عادة  املعلومات  اإخفاء  اأ�شلوب 

ال�شفرة اخلبيثة عن برامج مكافحة الفرو�شات، وذلك 

تبدو  ملفات  داخ��ل  اخلبيثة  ال�شفرة  و�شع  خ���ل  من 

وكاأنها ملفات خالية من الفرو�شات.

االأك��ر  ال�شكل  ك��ان  املا�شية،  ال�شنوات  م��دار  وعلى 

اإخفاء احلموالت  اإخفاء املعلومات هو  �شيوًعا لهجمات 

ن عادًة بتن�شيقي  ال�شارة داخل ملفات ال�شور، التي تُخَزّ

.JPG اأو ،PNG
 Magecart امل�شماة  اخلبيثة  الرجميات  ويف عامل 

scripts، فاإن اإخفاء املعلومات يجدي نفًعا الأن معظم 
)جافا  ك��ود  ع���ادًة خمفية يف  ت��ك��ون  ال��رجم��ي��ات  تلك 

�شكريبت( JavaScript، ولي�ض داخل ملفات ال�شور.

بع�ض  ببطء  التقنية  ه��ذه  �شهدت  فقد  ذل��ك،  وم��ع 

 Magecart ب��رجم��ي��ات  ع�شابات  ب��ني  اال�شتعمال 

املعلومات  اإخ��ف��اء  هجمات  ك��ان��ت  اأن  بعد   ،scripts
املنتجات،  �شور  اأو  املواقع،  �شعارات  ت�شتخدم  ال�شابقة 

الرجميات  من  احلموالت  الإخفاء  املف�شلة  الرموز  اأو 

ال�شارة.

وملن يريد حماية نف�شه من هذا النوع من الرجميات 

ال�شارة، فاإنه ال يتوفر لدى امل�شتخدمني اإال عدد قليل 

التعليمات  من  النوع  ه��ذا  اإن  اإذ  اخل��ي��ارات،  من  ج��ًدا 

وي�شعب  لهم  بالن�شبة  يكون عادًة غر مرئي  الرجمية 

للغاية اكت�شافه، حتى بالن�شبة للمحرتفني.

ويُعتقد اأن اأب�شط طريقة ميكن للمت�شوقني من خ�لها 

حماية اأنف�شهم من هجمات magecart scripts هي 

ا�شتخدام بطاقات افرتا�شية م�شممة للدفع مرة واحدة.

ر بع�ض البنوك اأو تطبيقات الدفع هذه البطاقات  ويوِفّ

حاليا، وهي اأف�شل طريقة للتعامل مع هذه الرجميات 

متكن  لو  حتى  اإن��ه  اإذ  االإن��رتن��ت،  �شبكة  على  ال�شارة 

املهاجمون من ت�شجيل تفا�شيل املعام�ت، فاإن بيانات 

ل��شتخدام  تُن�شئ  الأنها  االئتمان غر جمدية  بطاقات 

مرة واحدة.
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إغالق تطبيق البث المباشر »Periscope« قريبًا

»بروكسيمي« منصة عمليات جراحية عن بعد

بـ 5 مزايا جديدة »رائعة«

أندرويد »يضرب بقوة«

ت�شتعد �شركة غوغل االأمركية الإط�ق 5 ميزات جديدة يف نظام اأندرويد 

خ�ل االأ�شابيع املقبلة، وذلك بهدف حت�شني عدد من اخلدمات والتطبيقات.

وذكر موقع »ذا فرج« اأن امليزات �شتح�شن امل�حة يف خدمة اخلرائط 

 ،Gboard وميزة مزج الرموز التعبرية يف تطبيق لوحة املفاتيح ،Maps
التطبيقات  ال�شوتية ملتجر  والكتب   ،Voice Access ال�شوتي  والو�شول 

.Nearby Share وخدمة م�شاركة امللفات ،Google Play
 »Go« ففي خدمة اخلرائط، �شت�شيف غوغل تبويبا جديدا حتت ا�شم

دون  املف�شلة،  االأماكن  اإىل  ب�شهولة  التنقل  من  امل�شتخدمني  بهدف متكني 

احلاجة اإىل اإدخال العنوان كل مرة.

املتاحة يف  باملل�شقات  التعبرية  الرموز  مزج  ميزة  ال�شركة  و�شعت  كما 

وت�شمح  األف.   14 اأكر من  اإىل  ب�شع مئات  Gboard من  املفاتيح  لوحة 

امليزة امل�شماة Emoji Kitchen للم�شتخدمني بالنقر على رمزين تعبريني 

بهدف عر�ض املزيج املقرتح.

وفيما يخ�ض »الو�شول ال�شوتي«، اأ�شبحت ميزة التنقل يف نظام اأندرويد 

القائمة على االأوامر ال�شوتية Voice Access، التي كانت متاحًة حتى 

االآن لنظام اأندرويد 11، اأ�شبحت االآن متاحة عامليا جلميع االأجهزة العاملة 

باالإ�شدار 6.0، وما بعده.

واأجرت غوغل كذلك تغيرا قد ينتج عنه توفر املزيد من الكتب ال�شوتية 

يف »ب�ي �شتور«. وذكرت ال�شركة اأنها وفرت للنا�شرين يف الواليات املتحدة، 

واململكة املتحدة اأداة للتحويل التلقائي للكتب من مكتوبة اإىل �شوتية.

واأ�شارت اإىل اأن ميزة م�شاركة امللفات Nearby Share �شتدعم قريبا 

امل�شاركة املبا�شرة لتطبيقات »ب�ي �شتور« مع م�شتخدمي اأندرويد القريبني.

واإ�شافة اإىل هذه امليزات، تعتزم عم�قة التكنولوجيا االأمركية اإط�ق 

دولة   36 يف  بال�شيارات،  اخلا�شة  الن�شخة  وهي  اأوت��و«،  »اأن��دروي��د  نظام 

جديدة.

skynewsarabia :امل�شدر



الإ�سالمية  الدرا�سات  نظم ق�سم 

الثالثاء  ي��وم  �سباح  الرتبية  بكلية 

1442/4/23ه�������������������� امل�����واف�����ق 
زووم  من�سة  عرب  2020/12/8م 
ور�سة عمل بعنوان »ت�سمني برنامج 

ال��ق��ان��ون«،  يف  م��ق��ررات  ال�سريعة 

ال�سمو  �ساحب  فيها  ا�ست�ساف 

امل��ل��ك��ي الأم���ر الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���س��ط��ام ب��ن عبد 

خادم  م�ست�سار  �سعود  اآل  العزيز 

احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، واأ���س��ت��اذ 

املعهد  يف  ال�����س��رع��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 

الإم���ام  بجامعة  للق�ساء  ال��ع��ايل 

حممد بن �سعود الإ�سالمية.

وكيل  �سعادة  اللقاء  افتتح  وق��د 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والأكادميية الأ�ستاذ الدكتور حممد 

بن �سالح النمي بالرتحيب بال�سيف 

ال��ك��رمي ع��ل��ى ت�����س��ري��ف��ه اجل��ام��ع��ة 

تطلع  على  موؤكدا  امل�ساركة،  بهذه 

ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خربته  اجل��ام��ع��ة 

الأكادميية والعملية لإجناح برنامج 

ال�سريعة والق�ساء بق�سم الدرا�سات 

الإ�سالمية.

ث�����������م حت��������دث 

�����س����م����و الأم���������ر 

بن  �سعود  الدكتور 

�سعود،  اآل  �سلمان 

امل�سارك  الأ���س��ت��اذ 

ال��درا���س��ات  بق�سم 

مرحًبا  الإ�سالمية، 

ب�����س��ي��ف ال���ل���ق���اء، 

دور  اإىل  واأ�����س����ار 

تعزيز  يف  ال��ق�����س��م 

ال���ق���ي���م ال��دي��ن��ي��ة 

وتاأهيل الكفاءات ال�سرعية، وقيامه 

فاعلة  جمتمعية  ���س��راك��ات  ببناء 

وموؤثرة.

ثم حتدث رئي�س ق�سم الدرا�سات 

الإ���س��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 

برج�س الدو�سري عن اأوجه التعاون 

والعلوم  احلقوق  كلية  مع  والتكامل 

ا�ستحداث  اأن  وب���نينّ  ال�سيا�سية، 

يف  رغ��ب��ًة  ج��اء  ال�سريعة  ب��رن��ام��ج 

روؤية  ومواكبة  العمل  �سوق  مواءمة 

الربنامج  هذا  واأن   ،2030 اململكة 

ي�����س��ت��ه��دف ت��اأه��ي��ل 

خ��ري��ج��ي ال��ق�����س��م 

ال�سرعية  للوظائف 

يف الدولة كالق�ساء 

واملحاماة  والنيابة 

وغرها.

كانت  ذل��ك  بعد 

ال���ك���ل���م���ة ل�����س��ي��ف 

الأمر  �سمو  اللقاء 

ع���ب���دال���ع���زي���ز ب��ن 

�����س����ط����ام، حت���دث 

ف��ي��ه��ا ع���ن اأه��م��ي��ة 

تخ�س�س  واأن��ه  ال�سريعة  تخ�س�س 

على  ال�����س��رع��ي��ة  ي�سفي  ���س��ي��ادي 

غره، ول ي�سفي غره عليه، وذكر 

ال��ذي  الأ���س��ا���س  ه��ي  ال�سريعة  اأن 

اأن  اإىل  واأ�سار  الدولة،  عليه  بنيت 

الع�سر  يف  ح�سلت  التي  التغرات 

اإج��راءات  وج��ود  تقت�سي  احلديث 

�سيادة  لتحقيق  وتنظيمات  واأدوات 

ال�سريعة يف املجتمع، وهذا ما يوؤكد 

اأهمية تدري�س مقررات القانون يف 

ة  امللحنّ وال�سرورة  ال�سريعة،  برامج 

ل��ت��دري�����س الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني يف 

وتوحيد  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املرجعية مع ال�سريعة.

وع���لنّ���ق ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 

عادل  الدكتور  ال�سيا�سية  والعلوم 

ب���ن ع���ب���دال���ك���رمي ال��ع��ب��دال��ك��رمي 

بني  املواءمة  اأهمية  على  بالتاأكيد 

القانون،  وكليات  ال�سريعة  كليات 

وك���ذل���ك ت�����س��ح��ي��ح ال��ع��الق��ة بني 

الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني م��ع ب��رام��ج 

ال�سريعة.

ث���م ع��لنّ��ق ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 

�سليمان  بن  فهد  الدكتور  الأ�ستاذ 

ال�سايع بالتنويه على اأهمية برنامج 

ال��ربام��ج  اأه���م  م��ن  واأن���ه  ال�سريعة 

التي ت�سعى الكلية لعتمادها وذلك 

يف  الربنامج  لهذا  الفعلية  للحاجة 

املجال العديل ب�سكل عام.

م��ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال�������س���اع���ة  ويف 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ت���وىل  ال��ور���س��ة 

على  التعليق  اللقاء  �سيف  امللكي 

عن  والإج��اب��ة  احل�سور  مداخالت 

ا�ستف�ساراتهم.

ل��ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  زار 

ال��دك��ت��ور  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 

الأط��ب��اء  م��ن  وف��ري��ق  النمي  حممد 

املا�سي  الأح��د  �سباح  الآداب  كلية 

اأوىل  بداية  مع  1442ه�   /4  /28
وكان  النهائية،  الختبارات  ف��رتات 

الدكتور  الكلية  عميد  ا�ستقباله  يف 

ووكيل  �سعود،  اآل  ثنيان  ب��ن  نايف 

الكلية لل�سوؤون التعليمية والأكادميية 

اخليل،  اأب��ا  ال��وه��اب  عبد  الدكتور 

واجل���ودة  للتطوير  الكلية  ووك��ي��ل 

وم�سرف  النا�سر،  �سليمان  الدكتور 

وحدة �سوؤون الطالب الأ�ستاذ �سعد 

العنزي.

املرافق  والوفد  النمي  د.  واأجرى 

القاعات  �سملت  تفقدية  جولت  له 

ملتابعة  الكلية  واأروق�����ة  وم��داخ��ل 

جتهيزات الكلية لتطبيق الإجراءات 

الحرتازية وا�ستقبال الطالب لأداء 

اختباراتهم.
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جانب من االختبارات احل�ضورية.. مع اأخذ االحرتازات الوقائية

مذكرة تفاهم بين »الصيدلة«
ومركز الطب البديل

من  ولفيف  ال�سم�سان،  اأو���س  الدكتور  ال�سيدلة،  كلية  عميد  ا�ستقبل 

البديل  للطب  الوطني  للمركز  التنفيذي  العام  املدير  الكلية،  من�سوبي 

والتكميلي التابع لوزارة ال�سحة الأ�ستاذ يا�سر الأحمري والوفد املرافق له 

يف مقر كلية ال�سيدلة، ومت توقيع اتفاقية تعاون بني الطرفني لدعم قطاع 

عيادات الطب البديل والتكميلي وال�سيدليات الع�سبية املبنية على الأبحاث 

العلمية وتطوير مفهوم التداوي بالأع�ساب الطبيعية يف اململكة.

ال�سيدلة  كلية  بني  م�سرتك  تعاون  اإىل حتقيق  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

واملركز الوطني للطب البديل والتكميلي يف املجالت التدريبية، والبحثية، 

والتوعوية، والتقنية، والتطويرية، مبا ي�سمن اإثراء املحتوى العلمي واملعريف 

ا�ستحداث  خالل  من  التطبيقية  واخلربات  بالتجارب  التعليمية  لالأن�سطة 

برامج اأكادميية وتدريبية رائدة يف املجالت ذات العالقة باخت�سا�س الطب 

لالأع�ساب  مو�سوعة  اإع��داد  يف  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  والتكميلي،  البديل 

الطبيعية.  وقد اأفاد عميد كلية ال�سيدلة باأن التداوي بالأع�ساب متداول 

يف جمتمعنا، ومن حق جمتمعنا اأن تقدم له املعلومة املوثوقة من م�سدرها 

فيما يخ�س فعالية وماأمونية تلك الأع�ساب، ومبا اأن كلية ال�سيدلة تعد اأهم 

بيوت اخلربة يف جمال العقاقر فاإنها ت�سعد بهذه ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 

مع املركز الوطني للطب البديل والتكميلي على جميع الأ�سعدة.

واأكد املدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اأن 

التعاون مع كلية ال�سيدلة بجامعة امللك �سعود ياأتي �سمن توجهات املركز 

تطوير  �سبيل  يف  العالقة،  ذات  القطاعات  مع  العمل  تكامل  اإىل  و�سعيه 

ممار�سي الطب البديل والتكميلي خللق فر�س مهنية وا�سعة يف جمال الطب 

لتكون خياراً  التكميلي  الطب  التكميلي وامل�ساهمة يف الرتقاء مبمار�سات 

عالجياً متاحاً للمجتمع وفق اأعلى املعاير.

دورة تدريبية في »الهوية المطورة«
التطوير  عمادة  ملن�سوبات  الداخلية  التدريبية  الدورات  ل�سل�سة  امتداداً 

واجلودة باملدينة اجلامعية للطالبات والتي ت�سرف عليها وحدة التخطيط 

التطويري، قدمت الأ�ستاذة نوف ال�سارخ من وحدة اإدارة الهوية دورة تدريبية 

يف الهوية املطورة للجامعة، وذلك �سباح يوم الثالثاء 1442/4/30ه�.

بداأت الدورة مبقدمة تو�سح اأن وحدة اإدارة الهوية خمت�سة با�ستخدامات 

�سعار اجلامعة، وال�سمعة املوؤ�س�سية التي ترتبط مبعاير التميز املوؤ�س�سي، 

وتقدمي النطباع الإيجابي عن اجلامعة.

وت�سمنت الدورة التدريبية عر�س فيديو ي�سرح عنا�سر واآلية و�سع اأ�سماء 

اجلهات املختلفة باجلامعة حتت ال�سعار، كما تناولت مناذج لبع�س الأخطاء 

ال�سائعة لتجنبها، وانتهت الدورة بالإجابة على ت�ساوؤلت املن�سوبات. 

لقاء افتراضي بقسم »التربية الخاصة« 
مع المبتعثين داخليًا

كتبت: قما�س املني�سر

نظم ق�سم الرتبية اخلا�سة لقاء افرتا�سياً، مع الطلبة املبتعثني داخليا 

من اجلامعات ال�سعودية لإكمال الدرا�سات العليا يف ق�سم الرتبية اخلا�سة 

بهدف  لالإعاقة،  العاملي  اليوم  فعاليات  وذلك �سمن  �سعود،  امللك  بجامعة 

الطلبة،  بني  اخل��ربات  وت��ب��ادل  الداخلي،  البتعاث  جتربة  على  التعرف 

والتعاون وتطوير املجال بني اجلامعات ال�سعودية. مب�ساركة روؤ�ساء اأق�سام 

الرتبية اخلا�سة وعدد من الطلبة املبتعثني داخليا.

عميد  بح�سور  ال�سدادي،  دعاء  العلياء  الدرا�سات  طالبة  اللقاء  اأدارت 

كلية الرتبية الدكتور فهد ال�سايع، ورئي�س ق�سم الرتبية اخلا�سة باجلامعة 

الدكتور عبدالكرمي احل�سني، رئي�س ق�سم الرتبية اخلا�سة يف جامعة طيبة 

الأمرة  الرتبية اخلا�سة يف جامعة  ق�سم  ورئي�س  العمري،  غيثان  الدكتور 

اأق�سام الرتبية  العبدالوهاب، وروؤ�ساء  الدكتورة رمي  نورة بنت عبدالرحمن 

اخلا�سة يف خمتلف اجلامعات ال�سعودية، واأع�ساء هيئة التدري�س والطالب 

والطالبات من جامعات خمتلفة. 

من�سوبي  يقبل  �سعود  امللك  بجامعة  اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  اأن  يذكر 

يف  الق�سم  وي�سم  العليا،  الدرا�سات  لإكمال  املختلفة  ال�سعودية  اجلامعات 

برامج الدرا�سات العليا جمموعة من الطلبة املبتعثني داخلًيا، منهم 21% 

يف  الأك��رب  والن�سبة  الدكتوراه،  مرحلة  يف   78% و  املاج�ستر،  مرحلة  يف 

والنفعالية،  ال�سلوكية  »ال�سطرابات  ال��ت��وايل:  على  التالية  امل�سارات 

�سعوبات التعلم، الإعاقة العقلية، الإعاقة ال�سمعية«.

والن�سبة الأكرب من اجلامعات التالية على التوايل: جامعة الأمام حممد 

جامعة  خالد،  امللك  جامعة  �سعود،  امللك  جامعة  ال�سالمية،  �سعود  بن 

الطائف، جامعة الأمر �سطام بن عبدالعزيز، جامعة تبوك، جامعة جدة، 

جامعة  القرى،  اأم  جامعة  في�سل،  امللك  جامعة  عبدالعزيز،  امللك  جامعة 

الباحة،  جامعة  الق�سيم،  جامعة  اجل��وف،  جامعة  ج��ازان،  جامعة  حايل، 

الإم��ام  جامعة  املجمعة،  جامعة  عبدالرحمن،  بنت  ن��ورة  الأم��رة  جامعة 

عبدالرحمن بن في�سل.

ورشة حول »تضمين برنامج الشريعة مقررات في القانون«

وكيل الشؤون التعليمية واألكاديمية يزور كلية اآلداب


