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استحداث مسارات وبرامج للدبلوم والدكتوراه

براءة اختراع أمريكية لطبيب وطبيبة
في عالج تقويم األسنان

إعادة فتح القبول في برامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد

اأ�سدر جمل�س اجلامعة يف جل�سته 

اخلام�سة للعام اجلامعي 1442 هـ، 

والذي عقد الأ�سبوع املا�سي برئا�سة 

مــعــايل رئــيــ�ــس اجلــامــعــة الــدكــتــور 

القرارات،  من  عدداً  العمر،  بدران 

اأبرز القرارات ا�ستحداث  وجاء من 

ودكــتــوراه،  دبلوم  وبرامج  م�سارات 

وغــرهــا مــن الـــقـــرارات كــمــا هو 

مو�سح يف التقرير الر�سومي.

من  �سعوديان  اأكادمييان  ح�سل 

بـــراءة اخـــراع من  اجلــامــعــة على 

الأمريكي  الخــراع  ــراءات  ب مكتب 

التواءات  لعمل  »ِمطواة  لبتكارهما 

تقومي  اأ�ــســاك  يف  للقيا�س  قابلة 

الأ�سنان«.

برنامج  يف  الباحثة  واأو�ــســحــت 

الأ�سنان  طــب  علوم  يف  الــدكــتــوراه 

احلا�سلة  الهوي�س  ح�سة  الدكتورة 

مع  بالتعاون  الخـــراع  بــراءة  على 

الدكتور عبداهلل الدري�س، اأن اأطباء 

تقومي الأ�سنان يواجهون يف املراحل 

الأ�سنان  تقومي  عــاج  من  الأخــرة 

مما  الــ�ــســن  ـــاج  ت ــتــظــام  ان م�سكلة 

يتطلب اإ�سافة انحناءات اأو التواءات 

تقومي  اأ�ساك  على  ُمعّينة  بدرجات 

الأ�سنان..
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الريا�س - وا�س :

ال�سامي  املــقــام  موافقة  �ــســدرت 

الكرمي باإعادة فتح القبول يف برامج 

ـــروين والــتــعــلــيــم عن  ـــك الــتــعــلّــم الإل

�سعود،  امللك  كل من جامعة  بُعد يف 

وجامعة  عبدالعزيز،  امللك  وجامعة 

نورة  ــرة  الأم وجامعة  في�سل،  امللك 

الق�سيم،  بنت عبدالرحمن، وجامعة 

الدرا�سي  الف�سل  من  ابــتــداًء  وذلــك 

الثاين للعام اجلامعي 1442هـ؛ بناًء 

على ما انتهت اإليه اللجنة التنفيذية 

الب�سرية  ــقــدرات  ال تنمية  لربنامج 

برئا�سة معايل وزير التعليم وع�سوية 

ـــوزراء  عــدد مــن اأ�ــســحــاب املــعــايل ال

اخلطة  على  باملوافقة  واملــ�ــســوؤولــن 

التنفيذية املوحدة لإعادة فتح برامج 

بُعد؛  التعلّم الإلكروين والتعليم عن 

املبنية على التو�سيات التي مت رفعها 

للمقام الكرمي بهذا ال�ساأن.

التعليم  وزيــر  قــرار معايل  و�سدر 

ال�سيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور 

على تنفيذ ما جاء يف التوجيه الكرمي 

التعلّم  برامج  القبول يف  فتح  باإعادة 

طبقاً  بُعد؛  عن  والتعليم  الإلكروين 

تو�سيات  على  الــكــرميــة  للموافقة 

تنمية  لــربنــامــج  التنفيذية  اللجنة 

هذا  اأن  مــوؤكــداً  الب�سرية،  الــقــدرات 

امل�ستمر  للدعم  امتداداً  ياأتي  القرار 

والــعــنــايــة الــدائــمــة مــن مــقــام خــادم 

احلرمن ال�سريفن و�سمو ويل العهد 

لقطاع   - اهلل  حفظهما   - الأمــــن 

التعليم بكافة م�ساراته، ورعاية اأبناء 

وت�سّمن  الكرمي.  الوطن  هذا  وبنات 

تقّيد  التعليم  وزيــــر  مــعــايل  قــــرار 

لهذا  القبول  يف  املعنية  اجلامعات 

العام مبراحل التنفيذ الثاث الواردة 

قبول  يكون  ــاأن  ب التنفيذية  باخلطة 

الإلــكــروين  التعلّم  لــربامــج  الطلبة 

يتجاوز  ل  مبــا  بُــعــد  عــن  والتعليم 

املقبولن  الطلبة  )%100( من عدد 

يف برامج النتظام لذات التخ�س�س، 

واأن يكون القبول لهذا العام يف برامج 

الدبلومات فقط للتخ�س�سات التالية: 

امل�سرفية   - الت�سويق   - )املبيعات 

اإىل  الــعــامــة(  الإدارة   - الــتــاأمــن   -

وقيا�س  احلالية  املرحلة  تقييم  حن 

التعليم على  الأثر. ون�س قرار وزير 

اللتزام باأن يتم تقدمي برامج التعلّم 

من  بُعد  عــن  والتعليم  ــكــروين  الإل

للربامج  الأكادميية  الأق�سام  خال 

يف الكليات، والتقّيد مبعاير التعليم 

باململكة،  العايل  للتعليم  الإلكروين 

الراخي�س  بائحة  التقّيد  كذلك 

والــتــدريــب  التعليم  بــرامــج  لتقدمي 

الإلـــكـــروين املــعــتــمــدة مــن املــركــز 

والعمل  الإلكروين،  للتعليم  الوطني 

ال�سعودي  الت�سنيف  يف  ورد  مبــا 

والتخ�س�سات  للم�ستويات  املــوّحــد 

لربامج  بت�سور  الرفع  مع  التعليمية، 

الحتياجات  وفــق  مقرحة  نوعية 

احتياجات  تفر�سها  والتي  التنموية، 

�سوق العمل املحلي والعاملي ملرحلتي 

واملاج�ستر  والبكالوريو�س  الدبلوم 

للجنة امل�سكلة لهذا ال�ساأن.

على  التعليم  وزيــر  قــرار  وا�ستمل 

نائب  معايل  برئا�سة  جلنة  ت�سكيل 

والبحث  للجامعات  التعليم  وزيـــر 

املتابعة  ــام  مــه لــتــتــوىل  والبـــتـــكـــار 

الربامج  جودة  من  والتاأكد  الدورية، 

مع  ذلــك  يف  والتن�سيق  املــطــروحــة، 

تنفيذي  بتقرير  والرفع  اجلامعات، 

العملية  �سر  عن  درا�سي  ف�سل  كل 

برامج  مــن  برنامج  لكل  التعليمية 

بُعد  عن  والتعليم  الإلكروين  التعلّم 

تُعنى  كما  اجلامعات،  يف  املطروحة 

برامج  باعتماد  بالتو�سية  اللجنة 

قائمة،  ــرامــج  ب اإيــقــاف  اأو  ــدة  جــدي

برامج  يف  القبول  بفتح  والتو�سية 

بُعد  عن  والتعليم  الإلكروين  التعلّم 

اأو  عليها،  املن�سو�س  اجلامعات  يف 

اجلامعات التي يتم اإ�سافتها م�ستقبًا، 

اإ�سافة اإىل التو�سية باإيقاف الربامج 

واملعاير  بال�سوابط  امللتزمة  غــر 

املن�سو�س عليها يف هذا القرار. وياأتي 

برامج  يف  القبول  فتح  اإعـــادة  قــرار 

التعلّم الإلكروين والتعليم عن بُعد يف 

بتن�سيق  اإطار منظم وحوكمة عالية؛ 

العاقة،  ذات  اجلــهــات  مــع  وتكامل 

مبا يلبي احتياجات �سوق العمل من 

الكوادر الوطنية.

رجل أمن: النساء أكثر التزامًا 
بقوانين السير داخل الجامعة

بكل  يعمل  ومتعوان،  طموح  اجلامعة،  يف  اأمن  رجل  �سعيد،  نا�سر  علي 

حر�س وتفان على تنظيم �سر املركبات وخدمة قائدي ال�سيارات من الرجال 

عريقة  جامعة  يف  وال�سامة  الأمــن  فريق  �سمن  العمل  اأن  يرى  والن�ساء، 

كجامعة امللك �سعود يعد فخراً و�سرفاً له ولزمائه، باعتبار اجلامعة �سرحاً 

علمياً على م�ستوى العامل، واجلميع يكن لها الحرام والتقدير، ويجب اأن 

�سفراء  خر  لنكون  جدا  عال  م�ستوى  على  نقدمها  التي  اخلدمات  تكون 

لهذه اجلامعة ولنواكب املكانة التي حتتلها لدى اجلميع حملياً وعاملياً، وقد 

اأكد يف لقاء مع �سحيفة ر�سالة اجلامعة اأن الن�ساء ب�سكل عام اأكرث التزاماً 

بقوانن ال�سر داخل اجلامعة وقيادتهن ممتازة ب�سكل عام..

التفا�صيل �صـ 8

مؤتمر علمي لــ »علوم الرياضة«
والعلماء  للباحثن  الدعوة  البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  وجهت 

واملتخ�س�سن يف جمال علوم الريا�سة والن�ساط البدين للم�ساركة يف موؤمترها 

الثاين الذي �سيعقد - عن بعد - عرب املن�سة الإلكرونية  العلمي الدويل 

خال الفرة من 17 اإىل 18 �سعبان املقبل. واأو�سح عميد كلية علوم الريا�سة 

اأن املوؤمتر يهدف اإىل  والن�ساط البدين الدكتور �سليمان بن عمر اجللعود، 

طرح العديد من املحاور الهامة التي تواكب امل�ستجدات العاملية .
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ورشة حول 
تحديث الخطة 
االستراتيجية 
للجامعة.. غدًا

اجلامعة  وكيل  برعاية 

ــر  ــطــوي ــت لــلــتــخــطــيــط وال

حممد  بن  علي  الدكتور 

مــ�ــســمــلــي تــنــظــم عــمــادة 

ور�سة  واجلــودة  التطوير 

بعنوان  افرا�سية  عمل 

من�سوبي  اآراء  »ا�ستطاع 

اجلــامــعــة جتـــاه حتــديــث 

اخلــطــة ال�ــســراتــيــجــيــة 

 »KSU2030 معة للجا

ــات  ــي ــل ــك مــــع عــــمــــداء ال

ــانــدة  ـــادات املــ�ــس ـــم ـــع وال

ــر  ــطــوي ــت ــل ــــهــــم ل ووكــــائ

واجلــــــــودة، وذلـــــك يـــوم 

رجـــب   3 ــــنــــن  الث غــــد 

 15 املـــوافـــق  1442هـ 
ال�ساعة  2021م  فرباير 

 12 حــتــى  �ــســبــاحــاً   10
ــــراً، عــــرب بــرنــامــج  ظــــه

ذلك  وياأتي   ،»ZOOM«

ــود اجلــامــعــة  �ــســمــن جــه

خطتها  وتطوير  لتحديث 

ال�سراتيجية.
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احل��ا���س��ب  ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة   ت�سرفت 

وامل��ع��ل��وم��ات ب��زي��ارة م��ع��ايل رئي�س 

العمر،  الدكتور بداران  اجل��ام��ع��ة 

وذلك بدعوة من عميد الكلية الدكتور 

 �سلمان بن علي القحطاين، للوقوف 

على واقعها وم�ستقبلها املاأمول، وكان 

وكالء  ال�سعادة  اأ�سحاب  معيته  يف 

للوفد  الكلية  عميد  وقدم  اجلامعة، 

واقع  عن  خمت�سراً  عر�ساً  ال��زائ��ر 

الكلية وجهودها واإجنازتها وحتدياتها 

و�سبل تطويرها.

افتتاح  الزيارة على  ا�ستملت   وقد 

ب��ع�����س امل���راف���ق اجل���دي���دة وت��ك��رمي 

من  واملتميزات  املتميزين  من  ع��دد 

واإبداعاتهم  جهودهم  نظري  الكلية 

وهم:  م   ٢٠٢٠ املا�سي  العام  خالل 

الدين  ن�سر  د.  العتيبي،  يو�سف  د. 

ريكلي، د. جنوى الغامدي، د. ر�سيد 

�سموده، د. حممد �سميم، د. غالم 

حممد، د. مهدي ح�سن.

�سعوديان  وطبيبة  طبيب  �سّجل 

مب�ست�سفى  الأ�سنان  طب  جمال  يف 

املدينة  يف  اجلامعي  الأ�سنان  طب 

الأ�سنان بجامعة  الطبية وكلية طب 

امللك �سعود براءة اخرتاع من مكتب 

براءات الخرتاع الأمريكي لخرتاع 

»ِمطواة لعمل التواءات قابلة للقيا�س 

يف اأ�سالك تقومي الأ�سنان«.

الهوي�س،  ح�سة  الدكتورة  وقالت 

يف  ال��دك��ت��وراه  برنامج  يف  الباحثة 

علوم طب الأ�سنان »تخ�س�س تقومي 

الأ�سنان  تقومي  اأطباء  اإن  الأ�سنان« 

من  الأخ���رية  امل��راح��ل  يواجهون يف 

عالج تقومي الأ�سنان م�سكلة �سائعة 

تتمّثل يف انتظام تاج ال�سن يف حني 

اأو اخلارج  الداخل  اإىل  مييل جذره 

بعيداً عن املو�سع املثايل، ولت�سحيح 

هذا الو�سع يتطلب اإ�سافة انحناءات 

على  ُمعّينة  ب��درج��ات  ال��ت��واءات  اأو 

الأ�سنان ذات املقطع  اأ�سالك تقومي 

�ساأنها  من  التي  امل�ستطيل  العر�سي 

اإم��ا  الت�سحيحية  ال��ق��وة  ت��وّف��ر  اأن 

املطواة  اأن  مبينة  ل�سانياً،  اأو  �سفوًيا 

 Rose Torquing« ًاملُتاحة جتاريا

توّفر   »Pliers، Tweed Pliers

قابلة  غ��ري  ان��ح��ن��اءات 

ل��ل��ق��ي��ا���س، ك��م��ا اأن��ه��ا 

قطعتني  م���ن  ت��ت��ك��ون 

لإح���داث  م��ع��اً  تعمالن 

الل��ت��واء امل��ط��ل��وب من 

الدرجة الثالثة. 

ه��ذه  اأن  واأ���س��اف��ت 

اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  امل����ط����واة 

الدّقة املطلوبة، كما اأّن 

للمطواة  جزاأين  وج��ود 

عملية،  غ��ري  يجعلها 

فاإن  وع��الوة على ذلك 

منف�سلة  اأداة  وج���ود 

»التواء  ا�ستخدام  لكل 

واأخ���رى  واح����د،  ل�سن 

ملجموعة اأ�سنان« يف كل 

عيادة تقومي اأ�سنان اأمٌر 

باأن  م�ستدركة  ُمكلّف، 

ه���ذا الخ�����رتاع ميكن 

م��ن خ��الل��ه حت��دي��د م��ق��دار دقيق 

على  املنفردة  لالأ�سنان  اللتواء  من 

اأ�سالك تقومي الأ�سنان ذات املقطع 

كّميتها  امل�ستطيل وحتديد  العر�سي 

با�ستخدام مطواة من قطعة واحدة 

واح��د  ل�سن  ال���س��ت��خ��دام��ني:  لكال 

با�ستخدام  الأ�سنان  من  وملجموعة 

نف�س املطواة.

تتيح  الأداة  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح��ت 

حت��دي��داً دق��ي��ق��اً مل��ق��دار ان��ح��ن��اءات 

بالدرجات،  املطلوبة  ال��دوران  عزم 

وبالتايل حتل م�سكلة نق�س اأو زيادة 

التفاف الأ�سنان. 

تقومي  اأ�ستاذ  اأو���س��ح  جانبه  من 

الأ����س���ن���ان يف ق�����س��م ط���ب اأ���س��ن��ان 

الدكتور  الأ�سنان  وتقومي  الأط��ف��ال 

تتكون  املطواة  اأّن  الدري�س  عبداهلل 

ومنقلتني  امل��ق��اب�����س  م��ن  زوج  م��ن 

تقومي  اأ���س��الك  لح��ت��واء  وفتحتني 

الأ�سنان مبقا�سني خُمتلفني »الفتحة 

ذات  الأ���س��الك  ت�ستوعب  الأمامية 

 ،»X 0.025  0،017« امل��ق��ا���س 

 X  0،019« للمقا�س  واخل��ل��ف��ي��ة 

القب�سة  اإح��ك��ام  ل�سمان   »0.025
على ال�سلك اأثناء اإحداث اللتواء. 

واأ�سار اإىل اأن املنقلتني تُ�ستخدمان 

ك��م��رج��ع مل��ع��رف��ة م��ق��دار الل��ت��واء 

اأن  كما  تنفيذه،  اأث��ن��اء  ب��ال��درج��ات 

يوفر  للمطواة  فتح اجلناح اجلانبي 

امل��رون��ة ال��الزم��ة لإ���س��اف��ة الل��ت��واء 

ملجموعة من الأ�سنان، وغلقه ليكون 

موازياً للجناح الثابت يق�سر اللتواء 

املطواة  اأن  على  ل�سن واحد، موؤكداً 

من املمكن ت�سنيعها من مواد قابلة 

عملياً  خياراً  يجعلها  مما  للتعقيم 

واقت�سادياً بحيث ميكن ا�ستخدامها 

باأمان بني املر�سى.

يف  الب�سرية  التنمية  وحدة  تنظم 

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 

احللقة  »اأفكر«  والريا�سيات  العلوم 

اخلام�سة والت�سعني بعد املائة �سمن 

�سل�سلة حلقات النقا�س التي يعقدها 

»مقدمة  بعنوان  اأ�سبوعيا  امل��رك��ز 

املختلطة«  البحث  ملناهج  م��وج��زة 

م��ن اإع����داد وت��ق��دمي ال��دك��ت��ور فهد 

الرتبية  اأ�ستاذ  الفهيد،  �سليمان  بن 

ق�سم  رئ��ي�����س  امل�����س��اع��د،  ال��ف��ن��ي��ة 

الرتبية الفنية بكلية الرتبية جامعة 

الثنني  يوم غد  وذلك  �سعود،  امللك 
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خالل الفرتة »17 - 18« �شعبان املقبل

»علوم الرياضة« تنظم المؤتمر 
العلمي الدولي الثاني »عن بعد«

وجهت كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين الدعوة للباحثني والعلماء 

للم�ساركة يف  البدين  والن�ساط  الريا�سة  علوم  واملتخ�س�سني يف جمال 

موؤمترها العلمي الدويل الثاين الذي �سيعقد - عن بعد - عر املن�سة 

الإلكرتونية خالل الفرتة من 17 اإىل 18 �سعبان املقبل.

واأو�سح عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين الدكتور �سليمان 

بن عمر اجللعود، اأن املوؤمتر يهدف اإىل طرح العديد من املحاور الهامة 

الريا�سية  واملناف�سات  التدريب  مثل:  العاملية  امل�ستجدات  تواكب  التي 

خالل جائحة كورونا، واأهمية برامج الدفاع عن النف�س يف التعليم قبل 

والنتقاء  والأزم��ات،  اجلوائح  يف  والرتفيه  الريا�سة  واإدارة  اجلامعي، 

وتطوير املواهب الريا�سية.

واأ�ساف اأن املوؤمتر �سي�سبقه عدد من الدورات وور�س العمل املعتمدة 

من هيئة التخ�س�سات ال�سحية، ويقدم ور�س العمل عدد من املتخ�س�سني 

العمل  وور�س  التدريبية  الدورات  وتقام  وال�سحي،  الريا�سي  املجال  يف 

قبل بداية املوؤمتر باأ�سبوع، وت�ستمل على تطبيقات عملية وتدريب على 

اأجهزة وقيا�سات متنوعة.

وور�س  التدريبية  الدورات  ال�سرتاك يف  رابط  �سيتم طرح  اأنه  واأفاد 

اتخاذ جميع  العمل على موقع املوؤمتر قبل انعقاده بفرتة كافية، موؤكداً 

اململكة  يف  املخت�سة  اجلهات  بها  تو�سي  التي  الح��رتازي��ة  الإج���راءات 

للوقاية من فايرو�س كورونا »كوفيد19-«.

عميد »الرياضة« يستقبل رئيس 
اتحاد قوى األمن الداخلي

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

الداخلي  الأمن  لقوى  ال�سعودي  الريا�سي  الحتاد  رئي�س  مع  اجللعود، 

العقيد الركن مبارك الدو�سري، وذلك لبحث �سبل التعاون بني اجلانبني 

معامل  على  جولة  اأخ��ذ  مت  كما  م�ستقباًل.  امل�سرتك  التعاون  وتعزيز 

وخمترات الكلية.

.. ويلتقي وفدًا من أكاديمية العلوم 
للتعليم الطبي

التقى عميد كلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين الدكتور �سليمان بن 

الطبي  للتعليم  العلوم  لأكادميية  التنفيذي  املدير  مبكتبه  اجللعود  عمر 

الدكتور  واجل���ودة   للتطوير  الكلية  وكيل  عقد  ثم  ل��ه،  املرافق  والوفد 

عبداهلل حامد اللهيبي وم�ساعدة وكيلة الكلية للتطوير واجلودة ونخبة 

اجلانبني  تعاون  لبحث  الوفد  مع  اجتماعاً  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 

وتعزيز العمل امل�سرتك م�ستقباًل.

العتيق مديرًا إلدارة عمادة تطوير 
المهارات

�سدر قرار معايل رئي�س اجلامعة بتكليف اإبراهيم بن حممد العتيق 

مديراً لإدارة عمادة تطوير املهارات، وقد تقدم العتيق بال�سكر والتقدير 

وامل�سرف  والتطوير،  للتخطيط  اجلامعة  ووكيل  اجلامعة،  رئي�س  ملعايل 

الغالية،  الثقة  بهذه  اعتزازه  عن  معرباً  امل��ه��ارات،  تطوير  عمادة  على 

متمنياً اأن تكون حافزاً لبذل املزيد من اجلهد والعطاء يف خدمة جامعتنا 

العزيزة.

رئيس الجامعة يزور كلية علوم الحاسب

»أداة« تعالج التواء األسنان براءة اختراع لـ

»مقدمة موجزة لمناهج البحث المختلطة« غدًا

كرم عددًا من املتميزين واملتميزات وافتتح مرافق جديدة

»الطبية الطارئة« خطة لمراجعة وتدقيق اإلجراءات اإلدارية بـ
العبدالقادر نبيل  كتب: 

 ���س��ع��ي��اً ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه������داف 

وا�ستمرار  جناح  و�سمان  املن�سودة 

�سلطان  الأمري  بكلية  العمل  جودة 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن 

عبداملجيد  الدكتور  اأعلن  الطارئة 

الكلية  وك��ي��ل  امل����رد،  ب��ن حم��م��د 

عن  م��وؤخ��راً،  واجل����ودة،  للتطوير 

الداخلي  التدقيق  خطة  اإط���الق 

وباعتماد  الإداري����ة،  ل��الإج��راءات 

بكر  اآل  ب��ك��ر  ب��ن  ت��رك��ي  ال��دك��ت��ور 

ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة الأم����ري ���س��ل��ط��ان بن 

الطبية  ل��ل��خ��دم��ات  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال���ط���ارئ���ة ع���ن ال���ع���ام ١٤٤٢ه������، 

الدولية  املوا�سفة  معايري  ح�سب 

اخل��ا���س   »ISO9001:2015«

بنظام اإدارة اجلودة.

اأق�����س��ام  ي�������س���ارك يف اخل���ط���ة 

بن  �سلطان  الأم��ري  كلية  واإدارات 

الطبية  ل��ل��خ��دم��ات  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال���ط���ارئ���ة مل��راج��ع��ة اإج���راءات���ه���ا 

ومناذجها الإدارية يف جدول زمني 

ويهدف  العمل  وت���رية  م��ن  ي�سرع 

العمل  اإدارة  وفاعلية  كفاءة  لرفع 

وت��وح��ي��د اجل��ه��ود وال��رتك��ي��ز على 

م�ستوى  ورف���ع  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

املقدمة. اخلدمات 

حتقيق  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة  وت�����س��ع��ى 

الوطنية  الأك��ادمي��ي��ة  الع��ت��م��ادات 

التعليم  تقومي  هيئة  من  والدولية 

برامج  اعتماد  وهيئة  وال��ت��دري��ب 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����س��ح��ي��ة امل�����س��ان��دة 

الكلية  خطوات  �سمن  الأمريكية 

يف  وال��ري��ادة  التميز  نحو  احلثيثة 

الطارئة. الطبية  علوم اخلدمات 

و�سيقوم فريق التدقيق الداخلي 

نبيل  الأ���س��ت��اذ  بع�سوية  بالكلية 

الكلية،  اإدارة  مدير  العبدالقادر، 

والإج��راءات  امل�ستندات  مبراجعة 

املتواجدة بالأق�سام ح�سب اجلدول 

ال��زم��ن��ي خ���الل ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي 

١٤٤٢ه�.
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استحداث برنامج زمالة في الخدمات الطبية الطارئة 
كتب: نبيل العبدالقادر

تراأ�س معايل مدير اجلامعة، نائب 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة،  جمل�س  رئي�س 

العمر،  ال��رح��م��ن  ب��ن ع��ب��د  ب����دران 

اجلامعة  جمل�س  جل�سات  خام�س 

ُعقدت  والتي  1442ه�  العام  لهذا 

ال��ع��ام  الأم����ن  بح�سور  ب��ع��د،  ع��ن 

الدكتور  اجلامعات  ���س��وؤون  ملجل�س 

ال�سالح،  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  حممد 

الكليات  وع��م��داء  اجلامعة  ووك��اء 

وال��ع��م��ادات امل�����س��ان��دة وامل��ع��اه��د، 

واحتوت عدداً من القرارات الهامة، 

ا�ستحداث  على  املوافقة  ت�سمنت 

برنامج الزمالة يف اخلدمات الطبية 

�سلطان  الأم�����ر  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ط��ارئ��ة 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

الطارئة. 

اجلامعة  وك��ي��ل  ك��ت��اب  ورد  وق��د 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات 

ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة،  اأم���ن جمل�س 

خ��ال��د ب��ن اب��راه��ي��م 

باإحاطة  احل��م��ي��زي 

ع�����م�����ي�����د ك���ل���ي���ة 

الأم��������ر ���س��ل��ط��ان 

ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز 

الطبية  ل��ل��خ��دم��ات 

ال��ط��ارئ��ة، ال��دك��ت��ور 

ت��رك��ي ب���ن ب��ك��ر اآل 

ب��ك��ر ب�����س��دور ق��رار 

جمل�س اجلامعة رقم 

12 / 5 / 42 بهذا 
ال�ساأن.

الدكتور  واأع���رب 

ب��ك��ر،  اآل  ت����رك����ي 

امللك  جامعة  لقيادات  �سكره  ع��ن 

هيئة  اأع�ساء  جهود  مثمناً  �سعود، 

�سلطان  الأم����ر  بكلية  ال��ت��دري�����س 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

ال��ط��ارئ��ة وم���ا ح��ق��ق��وه م��ن خ��ال 

مبادرات نوعية ون�ساط ملحوظ يف 

م�ستهدفات  حتقيق 

 2030 روؤي��������������ة 

التنفيذية  وبراجمها 

وا����س���رات���ي���ج���ي���ات 

اجل��ام��ع��ة وال��ك��ل��ي��ة، 

ون�����وه�����ت ع����م����ادة 

ال��ك��ل��ي��ة ب���الإع���ان 

تفا�سيل  عن  لحقاً 

يف  »الزمالة  برنامج 

الطبية  اخل���دم���ات 

الطارئة«. 

كلية  اأن  ي���ذك���ر 

الأم���������ر ���س��ل��ط��ان 

ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز 

اأح��د  ال��ط��ارئ��ة  الطبية  للخدمات 

اأبرز الكليات ال�سحية بجامعة امللك 

�سعود املن�ساأة بقرار جمل�س الوزراء 

28-5-1431ه�  ب��ت��اري��خ  امل��وق��ر 

وتعترب  12-5-2010م  امل���واف���ق 

باململكة  ال��ت��خ�����س�����س  يف  الأوىل 

العربية ال�سعودية وال�سرق الأو�سط، 

علمياً  موؤهلة  ك��وادر  اإع��داد  هدفها 

الطبية  اخلدمات  جم��ال  يف  وفنياً 

الطارئة للم�ساركة يف حتقيق غايات 

الرعاية  وتطلعاته يف جمال  الوطن 

ال�سحية فيما قبل رعاية امل�ست�سفى 

وط��ب احل�����س��ود وال���ك���وارث، ورف��د 

القادرين  باخلريجن  العمل  �سوق 

هذه  تقدمي  م�سوؤولية  حتمل  على 

الرعاية التخ�س�سية.

الكلية  ���س��ع��ت  اإن�����س��ائ��ه��ا  وم��ن��ذ 

للح�سول على تطبيق اأعلى املعاير 

وقد مت اعتماد برناجمها من هيئة 

بالإ�سافة  والتدريب،  التعليم  تقومي 

حل�����س��ول ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد 

برامج  اع��ت��م��اد  هيئة  م��ن  ال���دويل 

التعليم ال�سحية امل�ساندة الأمريكية 

نحو  احلثيثة  الكلية  �سمن خطوات 

اخلدمات  علوم  يف  والريادة  التميز 

الطبية الطارئة.

»شؤون المكتبات« توقع اتفاقية مع »أكاديمية نسيج«

»أسماء الله الحسنى« و»مسائل الطهارة« 
لمنسوبات »التربية«

»معسكرات« معهد ريادة األعمال دعوة للتسجيل بـ

ان��ط��اق��اً م���ن ر���س��ال��ة ع��م��ادة 

امللك  ب��ج��ام��ع��ة  امل��ك��ت��ب��ات  ���س��وؤون 

امل�ساهمة  اإىل  تهدف  التي  �سعود 

يف مت��ك��ن اجل��ام��ع��ة م���ن ت��ق��دمي 

خلدمة  مميز  بحثي  واإنتاج  تعليم 

عمادة  وقعت  والباحثن،  املجتمع 

مع  تفاهم  مذكرة  املكتبات  �سوؤون 

اأكادميية »ن�سيج« يوم اخلمي�س 29 

وذل��ك  1442ه�،  الآخ���رة  ج��م��ادى 

للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  بح�سور 

الدكتور  العلمي  وال��ب��ح��ث  العليا 

خالد اإبراهيم احلميزي، وامل�سرف 

املكتبات  �سوؤون  عمادة  على  العام 

ووكيل  ال��زام��ل،  من�سور  الدكتور 

املقرن،  عبداهلل  الدكتور  العمادة 

والأ���س��ت��اذ ع��ث��م��ان ال��ع��ب��دال��ك��رمي 

ن�سيج. لأكادميية  الإقليمي  املدي�ر 

يف  التعاون  على  التفاقية  وتن�س 

والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت 

للعاملن  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��دري��ب 

وامل��ه��ت��م��ن يف ق��ط��اع امل��ع��ل��وم��ات 

وامل��ك��ت��ب��ات وامل���ج���ال الأك���ادمي���ي 

ودولياً. حملياً 

تثقيفيتن  فعاليتن  تنظيم  مت 

ب��ك��ل��ي��ة  ال��ن�����س��ائ��ي  ال�����س��ط��ر  يف 

حما�سرة  الأوىل  كانت  الربية، 

احل�سنى«  اهلل  ���س��م��اء  »اأ ب��ع��ن��وان 

اأ�سرة.  مرفت  الدكتورة  قدمتها 

فكانت  الثانية  املحا�سرة  اأم��ا 

قدمتها  الطهارة«  »م�سائل  حول 

وتناولت  املقبل،  ن��دى  ال��دك��ت��ورة 

اأح�����ك�����ام ال����ط����ه����ارة اخل���ا����س���ة 

. ء لن�سا با

ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات  وق���د مت ب��ث 

م�ساء  ب��ورد  ال��ب��اك  من�سة  ع��رب 
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الطالبات. ع�سرات  وح�سرها 

دعا معهد ريادة الأعمال للت�سجيل 

ال��ري��ادي��ة  املع�سكرات  ب��رن��ام��ج  يف 

اجل��ام��ع��ي��ة الف���را����س���ي امل��ق��دم 

املن�ساآت  هيئة  �سركائه  اأح���د  م��ن 

املتو�سطة وال�سغرة “من�ساآت” ملنح 

كافة  اجلامعة  ومن�سوبي  الطاب 

ريادة  جمال  يف  والأدوات  امل�سادر 

ري��ادي.  م�سروع  واإن�����س��اء  الأع��م��ال 

واأعلن اأنه �سيتم يف نهاية املع�سكرات 

م�ساريع  عرو�س   ٣ اأف�سل  اختيار 

ريال   ٣٠،٠٠٠ مالية:  بجوائز  للفوز 

ري��ال  و٢٠،٠٠٠  الأول،  ل��ل��م��رك��ز 

ري��ال  و١٠،٠٠٠  ال��ث��اين،  للمركز 

�سيكون  اأنه  موؤكداً  الثالث،  للمركز 

هناك عدة مع�سكرات تدريبية، واأول 

مع�سكر يبداأ اليوم الأحد ١٤ فرباير 

دعا  وللت�سجيل  ٢٠٢١م. 

للمبادرة  الراغبن  املركز 

م�سروعك  بيانات  بتعبئة 

ل��ط��ل��ب ف���ك���رة اب��ت��ك��اري��ة 

مل�������س���روع���ك ع����رب ب���واب���ة 

بجامعة  املعرفية  املنتجات 

https:// �سعود  امل��ل��ك 

»حل��ف��ظ   kmsksu.sa
الفكرية  للملكية  حقوقك 

الت�سجيل  اأو  للم�سروع«. 

امل��ع�����س��ك��رات  ب��رن��ام��ج  يف 

ال��ري��ادي��ة اجل��ام��ع��ي��ة عرب 

الرابط

h t t p s : / / w w w .

monshaat .gov . sa/ar/

forms/mvp
من  ي��ت��ك��ون  امل�����س��روع  ك���ان  واإذا 

واحد  م�سوؤول  تعين  ميكن  فريق، 

الأع�ساء  جميع  معلومات  وتوفر 

والتوا�سل مع بقية اأع�ساء الفريق.

ت�شمل 3 فروع ويبداأ التقدمي عليها اليوم

إطالق »جائزة التميز العلمي« 
بكلية العلوم

اأطلقت وكالة كلية العلوم للدرا�سات العليا والبحث العلمي جائزة التميز 

العلمي لطاب وطالبات الدرا�سات العليا بالكلية، وتاأتي اجلائزة يف ثاثة 

ب��راءات الخ��راع«  فروع »ج��ودة الن�سر العلمي - غ��زارة الن�سر العلمي - 

ملرحلتي املاج�ستر والدكتوراه باإجمايل جوائز مادية قدرها »22500 ريال« 

مدعومة من عدد من كرا�سي البحث بالكلية.

للدرا�سات  الكلية  وكيل  عثمان  اآل  عبداهلل  بن  زيد  الدكتور  �سرح  وقد 

وطالبات  طاب  ت�سجيع  اإىل  تهدف  اجلائزة  اأن  العلمي  والبحث  العليا 

الدرا�سات العليا على زيادة الن�سر يف املجات العلمية املدرجة على قواعد 

البيانات »ISI« واأن يكون الن�سر ذات جودة عالية هذا بالإ�سافة اإىل ت�سجيع 

ي�ساهم يف حتقيق  ب��راءات الخ��راع مما  ن�سر  امل�ساركة يف  الطاب على 

2030. كما تهدف اجلائزة  اململكة  وروؤية  اأهداف اجلامعة ال�سراتيجية 

اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات لأبحاث طاب وطالبات الدرا�سات العليا بالكلية.

ويبداأ التقدمي على اجلائزة اليوم الأحد 2 / 7 / 1442 ه� وحتى يوم 

ال�سبت 15 / 7 / 1442 ه� والتقدمي عليها عرب املوقع اللكروين لوكالة 

الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي:

https://sciences.ksu.edu.sa/ar/node/95

مبنا�شبة اليوم العاملي للتعليم

»التربية« تستعرض دورها في 
جائحة كورونا

نظمت كلية الربية لقاء مبنا�سبة اليوم العاملي للتعليم بعنوان »دور كلية 

خال  ومت  الكلية،  كيانات  مب�ساركة  كورونا«  جائحة  يف  وكياناتها  الربية 

اللقاء ت�سليط ال�سوء على الدور الفاعل لهذه الكيانات خال اجلائحة.

�سليمان  بن  فهد  الدكتور  الربية  كلية  عميد  برعاية  اللقاء  هذا  اأقيم 

ال�سايع، وبدعم من املركز الربوي للتطوير والتنمية املهنية برئا�سة الدكتور 

اأن�س بن اإبراهيم التويجري، واأدارته الدكتورة �سفانة ع�سري، وح�سره عدد 

يتجاوز ال١٧٠ �سخ�سا عرب برنامج الزوم واليوتيوب.

واأو�سح عميد كلية الربية خال كلمته التي األقاها بهذه املنا�سبة ما اأولته 

حكومة خادم احلرمن ال�سريفن من دعم وت�سهيات لتجاوز هذه اجلائحة 

وكذلك الت�سهيات التي قدمت جلميع ال�سعب وكذلك للتعليم ب�سكل خا�س.

ومن �سمن كيانات الكلية التي بينت الدور الوا�سح خال اجلائحة مركز 

العلوم والريا�سيات، وقد مثله الدكتور �سعيد بن  التميز البحثي يف تعليم 

حممد ال�سمراين، وكذلك وحدة العاقات العامة والإعام ومثلها الدكتور 

حممد بن عبداهلل ال�سهري.

مت خال اللقاء �سرح دور الكلية البارز يف تخطي هذه اجلائحة واخلدمات 

التي تخ�س جتاوز  الإح�سائيات  بذكر عدد من  الكلية  اأولتها عمادة  التي 

اجلائحة و�ساهمت بها الكلية.

اأول مع�شكر يبداأ اليوم
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وزير التعليم يف ملتقى اأبحاث احلج والعمرة:

المؤسسات العلمية والبحثية داعمة لتحقيق 
تطلعات القيادة الرشيدة

نائب وزير التعليم للجامعات يطمئن على 
أوضاع »مبتعثي بريطانيا«

شجاعة مبتعث سعودي تنقذ بريطانيًا من الغرق

بح�شور اأكرث من 9000 م�شارك عن ُبعد

12 جلسة تدريبية لوزارة التعليم 
ومايكروسوفت في اليوم 

العالمي للتعليم
املهني  للتطوير  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  التعليم  وزارة  نظمت 

التعليمي و�ضركة مايكرو�ضوفت اجلل�ضات التدريبية االفرتا�ضية »ويبنارز« 

الربامج  �ضل�ضلة  �ضمن   ،2021 للتعليم  العاملي  اليوم  لفعالية  امل�ضاحبة 

التدريبية ملن�ضة »مدر�ضتي«.

قيمت على مدار ثالثة 
ُ
وتاأتي م�ضاركة الوزارة يف هذه الفعالية التي اأ

 9000 من  اأكرث  تدريبية يف ح�ضور  12 جل�ضة  وت�ضمنت  بُعد  اأيام عن 

مهارات  وتنمية  التعليمية،  العملية  خمرجات  حت�ضني  بهدف  �ضخ�ص، 

القرن احلادي والع�ضرين للطالب، ودعم املعلمني وقادة املدار�ص لتفعيل 

اأف�ضل املمار�ضات يف التعلّم االإلكرتوين.

واأو�ضح وكيل التعليم بوزارة التعليم للتعليم العام د. حممد املقبل يف 

ما  كل  لتوفري  الدعم  قدمت  الدولة  اأن  التدريبية،  اجلل�ضات  افتتاحية 

بكفاءة  كورونا  جائحة  ظل  يف  التعليمية  العملية  ا�ضتمرار  على  ي�ضاعد 

وفعالية، مبيًنا اأن وزارة التعليم وفرت العديد من احللول والبدائل لدعم 

من�ضة  من خالل  احلالية  املرحلة  مع  يتنا�ضب  والذي  بُعد،  عن  التعليم 

»مدر�ضتي« وبوابة عني الوطنية وقنوات عني الف�ضائية وقناة عني على 

اليوتيوب.

واأ�ضارت وكيلة الربامج التعليمية د. مها ال�ضليمان اإىل اأن وزارة التعليم 

بذلت جهوًدا كبرية من اأجل �ضمان تقدمي التعليم للجميع، وتعزيز فر�ص 

التعلّم مدى احلياة، وتعزيز نواجت تعلّم اأبنائنا الطالب بجميع فئاتهم يف 

الربامج  بوكالة  ال��وزارة ممثلًة  دور  م�ضتعر�ضًة  الدرا�ضية،  املراحل  كافة 

من  امل�ضتمر؛  التعليم  برامج  يف  امللتحقني  الطالب  خدمة  يف  التعليمية 

كبار ال�ضن، والطالب املعاقني، والطالب املوهوبني، واأبنائنا يف اخلارج، 

مو�ضحًة اأن هناك ١٢٠ األف طالب وطالبة يف التعليم امل�ضتمر يوا�ضلون 

تعليمهم عن بُعد يف ٢٧١٣ مدر�ضة عرب من�ضة »مدر�ضتي« ومايكرو�ضوفت 

»تيمز« وقنوات عني.

املهني  للتطوير  الوطني  املعهد  على  العام  امل�ضرف  اأك��د  جهته،  من 

العملية  انعكا�ضات جائحة كورونا على  اأن  اأحمد اجلهيمي  التعليمي د. 

ومهارات  ق��درات  دع��م  يف  مواكباً  وتطويراً  تغيرياً  تتطلب  التعليمية 

القيادات الرتبوية، م�ضدًدا على اأن هذا التحّول للتعليم االإلكرتوين يف دور 

التحّول  القائد املدر�ضي كموجه لهذا  اأهمية  القيادة املدر�ضية يزيد من 

تغيري كبري يف  اأ�ضهم يف  اأن ذلك  اإيجابي، مبيناً  تعليمي  تغيري  الإحداث 

مهام وجماالت القيادة املدر�ضية لتجمع بني متطلبات االإدارة االفرتا�ضية، 

باالإ�ضافة للجوانب االإدارية والفنية.

جامعة األميرة نورة تطلق 
منصة إلكترونية للخدمات 

البحثية

مركز  من�ضة  موؤخراً،  عبدالرحمن  بنت  نورة  االأم��رية  جامعة  اأطلقت 

اخلدمات البحثية، ت�ضتهدف الباحثني والباحثات من من�ضوبي اجلامعة 

ومن�ضوبي  واالإداري��ة،  التعليمية  الهيئتني  واأع�ضاء  طالبات  من  وخارجها 

م�ضت�ضفى امللك عبداهلل اجلامعي.

وتعد من�ضة مركز اخلدمات البحثية من�ضة اإلكرتونية ميكن للباحثات 

اخلدمات  لتلقي  مميزة  جتربة  على  خاللها  من  احل�ضول  والباحثني 

اإىل  الو�ضول  ت�ضهيل  بهدف  وذلك  وي�ضر،  �ضهولة  بكل  املوؤمتتة  البحثية 

وتو�ضيع  املقدمة،  واالرتقاء مب�ضتوى جودة اخلدمات  البحثية  اخلدمات 

دائرة امل�ضتفيدين، وال�ضراكات اخلدمية، لتجويد البحث والن�ضر العلمي 

يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

عمادة  اأّن  املقرن  خلود  الدكتورة  العلمي  البحث  عميدة  واأو�ضحت 

البحث العلمي ت�ضعى من خالل مركز اخلدمات البحثية اإىل توفري بيئة 

داعمة وحمفزة الأع�ضاء هيئة التدري�ص من الباحثات وطالبات الدرا�ضات 

وت�ضريعها،  وت�ضهيلها  لهن  املقدمة  اخلدمات  مب�ضتوى  والرقي  العليا، 

املن�ضودة  االأه��داف  لتحقيق  �ضعياً  مواهبهن،  و�ضقل  خرباتهن،  وتطوير 

العاملي  بالت�ضنيف  واالرتقاء  امل�ضنف،  العلمي  البحث  موؤ�ضرات  رفع  يف 

جلامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف جمال البحث والن�ضر العلمي.

�ض�ص يف عمادة البحث العلمي 
ُ
ي�ضار اإىل اأّن مركز اخلدمات البحثية اأ

مطلع عام 2016 م وبداأ بتقدمي خدماته لباحثات اجلامعة يف جماالت 

املعرفة  جماالت  خمتلف  يف  العلمي  للن�ضر  والتاأهيل  االأبحاث  ترجمة 

والتحليل االإح�ضائي.

الرابط  عرب  املقدمة  اخلدمات  على  واالط��الع  املن�ضة  زي��ارة  وميكن 

https://rsc.pnu.edu.sa/ar/home :التايل

التعليم  وزير  نائب  معايل  التقى 

ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ب��ح��ث واالب��ت��ك��ار 

د.حم���م���د ب���ن اأح���م���د ال�����ض��دي��ري 

املبتعثني  بالطلبة  -اف��رتا���ض��ي��اً-  

اخلا�ص  ح�ضابهم  على  والدار�ضني 

اإطار  يف  وذلك  املتحدة،  اململكة  يف 

تنظمها  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  ال��ل��ق��اءات 

الثقافية  للملحقيات  العامة  االأمانة 

بالوزارة؛ ملتابعة اأو�ضاع املبتعثني يف 

�ضيما  ال  درا�ضتهم،  و�ضري  اخل��ارج، 

النت�ضار  احلالية  االأو���ض��اع  ظل  يف 

جائحة كورونا.

يف  د.ال�ضديري  معايل  واط��م��اأن 

املبتعثني  اأو�ضاع  على  اللقاء  بداية 

واالجتماعية،  والدرا�ضية  ال�ضحية 

واج��������اب ع����ن ا���ض��ت��ف�����ض��ارات��ه��م 

واقرتاحاتهم، كما حثهم معاليه على 

الهدف  لتحقيق  واملثابرة  احلر�ص 

الذي ابتعثوا من اأجله خلدمة وطنهم 

احلقيقية  ال�ضورة  ور�ضم  وقيادتهم، 

للمملكة يف اأماكن تواجدهم.

التعليم  وزارة  وكيل  اللقاء  ح�ضر 

واأم��ني  الطعيمي،  د.لينا  لالبتعاث 

د.علي  الثقافية  امللحقيات  ع��ام 

الثقايف  وامللحق  الكلدي،  نا�ضر  بن 

ال�����ض��ع��ودي يف ب��ري��ط��ان��ي��ا د.اأم����ل 

فطاين.

اأ�ضاد �ضمو �ضفري خادم احلرمني 

املتحدة  اململكة  ل���دى  ال�ضريفني 

�ضلطان  بن  بندر  بن  خالد  االأم��ري 

ب�����ض��ج��اع��ة ال��ط��ال��ب امل��ب��ت��ع��ث يف 

ال��ذي  ال�����ض��م��ري،  ت��رك��ي  بري�ضتون 

نال التقدير من املجتمع االإجنليزي 

بعد موقفه ال�ضجاع باإنقاذه مواطناً 

بريطانًيا من الغرق. 

واأكد �ضموه يف ات�ضال هاتفي مع 

النبيل  موقفه  اأن  ال�ضمري  الطالب 

يعك�ص قيم وثقافة املجتمع ال�ضعودي 

يف متثيله لوطنه، م�ضيداً ب�ضجاعته 

 Dean يف اإنقاذ املواطن الربيطاين

Lowe من الغرق.
يف  الثقايف  امللحق  اأعربت  فيما 

عن  فطاين  د.اأم��ل  املتحدة  اململكة 

تركي  باملبتعث  وافتخارها  �ضعادتها 

اإنقاذ  يف  البطويل  ودوره  ال�ضمري، 

املواطن الربيطاين، واهتمام املجتمع 

االإن�ضانية  الق�ضة  بهذه  الربيطاين 

التي تظهر القيم االإيجابية واملميزة 

ومتثيلهم  ال�ضعوديني،  للمبتعثني 

ال�ضمري  الطالب  وك��ان  لوطنهم.  

�ضنرتال  جامعة  يف  ي��در���ص  ال���ذي 

النك�ضاير قد اأنقذ دين لوي من نهر 

اأثناء  باإجنلرتا  بري�ضتون  يف  ريبل 

وجوده بالقرب من النهر، وذلك بعد 

اأن �ضمع نداءات اال�ضتغاثة.

وعرّبت اأ�ضرة املواطن الربيطاين 

ع��ن ���ض��ك��ره��ا ل��ل��ط��ال��ب ال�����ض��م��ري، 

وعلّقت زوجة دين لوي قائلة:«تركي 

حياة  اأنقذ  لقد  جميل،  ورجل  بطل 

�ضريكي، واأ�ضبح لدينا �ضديقاً مدى 

احلياة«.

ال�ضعوديون  املبتعثون  وي��وا���ض��ل 

ت�ضجيل املواقف امل�ضرفة واملبادرات 

الوطن يف اخلارج؛  االإن�ضانية الأبناء 

منطلقني من قيم جمتمعهم واأ�ضالته 

واحل���وار،  والت�ضامح  التعاي�ص  يف 

وتعزيز امل�ضرتكات الثقافية.

برعاية خادم احلرمني ال�ضريفني 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  امل��ل��ك 

�ضعود -حفظه اهلل- افتتح �ضاحب 

ال�ضمو امللكي االأمري خالد الفي�ضل 

ال�ضريفني  احلرمني  خادم  م�ضت�ضار 

موؤخراً،  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمري 

الأب��ح��اث  ال�20  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى 

احل���ج وال��ع��م��رة وال���زي���ارة، وال���ذي 

يف  ممثلًة  القرى  اأم  جامعة  تنظمه 

ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  معهد 

من�ضة  عرب  والعمرة  احلج  الأبحاث 

افرتا�ضية، ب�ضعار »حت�ضني التجربة 

وذلك مب�ضاركة  ال�ضيف«،  رحلة  يف 

ال�ضمو  اأ�ضحاب  من  عدد  وح�ضور 

االأمراء، واملعايل الوزراء، وامل�ضوؤولني 

يف قطاعات الدولة املختلفة، ونخبة 

من املتخ�ض�ضني والباحثني.

ت��ن��اول امل��ل��ت��ق��ى اأه����م م��ب��ادرات 

الهادفة  احلكومية  اجلهات  وبرامج 

وامل��ع��ت��م��ر،  احل����اج  رح��ل��ة  لتي�ضري 

ودع�����م ق�������رارات ت��ط��وي��ر خ��دم��ة 

عر�ص  وك��ذل��ك  ال��رح��م��ن،  �ضيوف 

العلمية  والدرا�ضات  االأبحاث  نتائج 

بتجربة  االرتقاء  مبقومات  املتعلقة 

رح��ل��ة احل����اج وامل��ع��ت��م��ر، اإ���ض��اف��ًة 

اأف�ضل  على  ال�����ض��وء  ت�ضليط  اإىل 

احل�����ض��ود  اإدارة  يف  امل��م��ار���ض��ات 

لال�ضتفادة منها وتعميمها، مع اإيجاد 

االأطراف  بني  فّعالة  توا�ضل  قنوات 

العالقة  ذات  والقطاعات  املعنية 

بخدمة �ضيوف الرحمن.

د.  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  وق���ّدم 

ع�ضو  ال�ضيخ  اآل  حممد  ب��ن  حمد 

املعهد،  ع��ل��ى  االإ���ض��راف��ي��ة  اللجنة 

�ضكره وتقديره ملقام خادم احلرمني 

للملتقى،  رعايته  على  ال�ضريفني 

امللكي  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ��ل  وت��ف�����ضّ

االأمري خالد الفي�ضل بن عبد العزيز 

بافتتاح امللتقى.

كلمته  يف  ال�ضيخ  اآل  د.  وق���ال 

ياأتي  امللتقى  »ه��ذا  اللقاء:  خ��الل 

العلمية  امللتقيات  �ضل�ضلة  �ضمن 

التي داأب معهد احلرمني ال�ضريفني 

اأم  بجامعة  والعمرة  احلج  الأبحاث 

بهدف  �ضنوياً؛  اإقامتها  على  القرى 

الباحثني  جلميع  الفر�ضة  اإت��اح��ة 

والعاملني  وامل�ضوؤولني  واملخت�ضني 

يف جماالت احلج والعمرة والزيارة 

وعر�ص  اخلربات  وتبادل  لاللتقاء 

ومقرتحاتهم،  اأبحاثهم  خال�ضة 

احلج  منظومة  تطوير  ي�ضمن  مبا 

راح��ة  لتحقيق  وو���ض��والً  وال��ع��م��رة 

الرحمن«. �ضيوف  و�ضالمة 

بع�ص  ال�ضيخ  د.اآل  وا�ضتعر�ص 

للملتقى،  العلمية  االأوراق  مالمح 

ملتقى  يف  بلغت  اأن��ه��ا  اإىل  م�ضرياً 

ه���ذا ال��ع��ام اأك���رث م��ن 100 ورق��ة 

علمية ومل�ضق علمي، مت اختيارها 

بدقة وعناية، تتناول حماور »االإدارة 

واالق��ت�����ض��اد يف احل���ج وال��ع��م��رة، 

والتوعية واالإعالم، والبيئة وال�ضحة، 

وتطبيقاتها،  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��ن��ي��ة 

الهند�ضية،  والتطبيقات  والعمران 

وجهود اجلهات احلكومية وخرباتها 

بلغ عدد  كما  وال��ع��م��رة«.  احل��ج  يف 

اجلهات امل�ضاركة يف امللتقى اأكرث من 

خم�ص وع�ضرين جهة من القطاعني 

احلكومي واخلا�ص.

بال�ضكر  كلمته  م��ع��ال��ي��ه  وخ��ت��م 

واالم��ت��ن��ان مل��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني 

ال�����ض��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ض��ل��م��ان ب��ن 

عهده  وويل  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز 

االأمني �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري 

حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز اآل 

�ضعود - حفظهما اهلل - لدعمهما 

ال�ضديدة،  وتوجيهاتهما  ال�ضخي، 

خدمة  على  حر�ضهما  من  النابعة 

بجهود  منوهاً  ال��رح��م��ن،  �ضيوف 

القائمني  وكافة  القرى،  اأم  جامعة 

ع���ل���ى م���ع���ه���د خ�������ادم احل���رم���ني 

والعمرة،  احلج  الأبحاث  ال�ضريفني 

هذا  ملتقى  يف  امل�ضاركة  واجلهات 

التوفيق  للجميع  راج���ي���اً  ال���ع���ام، 

وال�ضداد.

ناق�ص امللتقى - على مدار يومني 

حت�ضني  االأول  حم����اور:  ث��الث��ة   -

الرحمن  �ضيوف  جت��رب��ة  وت��ط��وي��ر 

عرب اخلدمات واملرافق املقدمة يف 

وال��زي��ارة،  والعمرة  احل��ج  منظومة 

الثقافية  االأن�����ض��ط��ة  دور  وتفعيل 

والعلمية املختلفة التي ي�ضارك فيها 

ال��رح��الت  م��ث��ل:  ال��رح��م��ن  �ضيوف 

التوعوية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ت�����ض��وق، 

والرتفيهية.

اال�ضتدامة  الثاين  املحور  وتناول 

واالجتماعية  والبيئية  االقت�ضادية 

تر�ضيد  م��ع  املحلي  ال��ن��اجت  ل��زي��ادة 

اال���ض��ت��ه��الك، ودرا����ض���ة احل���د من 

التلوث ودعم اأفكار الطاقة النظيفة، 

درا�ضات  الثالث  املحور  تناول  فيما 

للمرافق  اال�ضتيعابية  الطاقة  زيادة 

زي��ادة  خ��الل  م��ن  التحتية،  والبنى 

امل�����ض��اح��ات واال���ض��ت��خ��دام االأم��ث��ل 

للموارد املتاحة.



إقامة مزارع الغابات

P. W. West :ت�أليف

ترجمة: اأ. د. لطفي اإبراهيم اجلهني

الكت�ب  ه��ذا  ميثل 

حم������ول�����ة م��ت��م��ي��زة 

على  ال�ضوء  لت�ضليط 

ملزارع  الفعلي  الواقع 

الع�مل،  يف  الغ�ب�ت 

ويت�ضمن ا�ضتعرا�ًض� 

ملزارع الغ�ب�ت حول 

ال��ع���مل، واأغ��را���ض 

اإق�����م����ت����ه�����، ث��م 

ي��ت��ح��دث ع��ن منو 

الغ�ب�ت  اأ���ض��ج���ر 

اخل�ضب  ونوعية 

والعوامل  الن�جت 

املوؤثِّرة فيه.

وك��������ذل��������ك 

ي�������ض���ت���ع���ر����ض 

الغ�ب�ت  لزراعة  دة  امل��ح��دِّ العوامل 

غر�ض  وط���رق  امل��زرع��ة،  وت�أ�ضي�ض  امل��وق��ع،  واخ��ت��ي���ر 

مثل:  الغ�ب�ت،  تنمية  مم�ر�ض�ت  وتطبيق  الأ�ضج�ر، 

 ، واخل��فِّ والت�ضميد،  والآف����ت،  احل�ض�ئ�ض  مك�فحة 

والتقليم على الزراع�ت.

يف  ة  املِهمَّ الأمثلة  من  الكثري  اإىل  الكت�ب  ق  ويتطرَّ

جم�ل تطبيق مثل هذه املم�ر�ض�ت يف بلدان خمتلفة، 

ومع اأنواع �ضجريَّة خمتلفة.

به�  يت�ضل  وم�  الأ�ضج�ر  تربية  لطرق  ق  يتطرَّ كم� 

من اختي�ر الأنواع، والتهجني، والرتبية لأغرا�ض معينة 

الكت�ب حم�ولة  هذا  ميثِّل  وبذلك  معينة؛  من�طق  يف 

مل��زارع  الفعلي  ال��واق��ع  على  ال�ضوء  لإل��ق���ء  متميزة 

الغ�ب�ت يف الع�مل.

تشخيص وعالج اضطرابات 
التغذية لدى الُرضع وحديثي 

المشي واألطفال الصغار
Irene Chator :ت�أليف

ترجمة: د. اأحمد علي ال�ضرخي

ي�����ن������ق�����������ض ه�����ذا 

)ا�ضطراب�ت  الكت�ب 

ال�ضلوكية  ال��ت��غ��ذي��ة 

ل�������دى الأط������ف�������ل( 

وب���خ��������ض���ة م��ن��ه��م 

ال��ر���ض��ع وح��دي��ث��ي 

امل�������ض���ي، وي���ح����ول 

الإج��������ب�������ة ع��ل��ى 

الكثري من الأ�ضئلة 

اجل��وه��ري��ة ال��ت��ي 

الوالدان  ي�ض�أله� 

ب�������ض����أن رف�����ض 

للأكل،  اأطف�لهم 

ك���م���� ي�����ض���ع��د 

اإع������ط�������ء  يف 

امل����م�����ر�����ض����ني 

من  الكثري  والوالدين  ال�ضحيني 

ال�ضلوكية  الإ�ضك�لت  حل  يف  مل�ض�عدتهم  التوجيه�ت 

لدى هوؤلء الأطف�ل ب�ضورة �ضليمة وبعيدة عن ال�ضراع 

والتوتر.

للإج�بة  و�ضعى  الكت�ب  ن�ق�ضه�  التي  الأ�ضئلة  اأبرز 

�ضهية  �ضعف  من  الأه���يل  بع�ض  ي�ضتكي  مل�ذا  عليه�: 

ب�ضكل  الأك��ل  الأطف�ل  بع�ض  يرف�ض  مل���ذا  اأطف�لهم؟ 

مل�ذا  منه؟  معني  نوع  اأكل  بع�ضهم  يرف�ض  ومل�ذا  ع�م؟ 

يرف�ض بع�ض الأطف�ل اأكل بع�ض الألوان من الأطعمة 

دون غريه�؟ ومل�ذا ي�ض�ب بع�ضهم ب�لغثي�ن ملجرد روؤية 

الأطف�ل  بع�ض  عند  احل�لة  تنقلب  كيف  م���؟  طع�م 

والتوتر،  للخوف  لهم م�ضدراً  ب�لن�ضبة  الطع�م  فيكون 

بدلً من اأن يكون م�ضدراً للبهجة وال�ضتمت�ع؟ وم� دور 

الوالدين يف ذلك؟!
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بج�معة  ب��ح��ث��ي  ف��ري��ق  ي���در����ض 

من  الآلف  ت���أث��ري  ���ض��ع��ود،  امل��ل��ك 

مكون�ت املنتج�ت الطبيعية والأدوية 

وامل�ض�ف�ت واملكملت الغذائية على 

الربوتين�ت ال�ضرورية لتك�ثر فريو�ض 

التعرف عليه� حتى  التي مت  كورون� 

النمذجة  ب��ضتعم�ل برجمي�ت  الآن، 

اجلزيئي  التلحم  مثل  اجلزيئية، 

واأنظمة  التقنية  ع�لية  وامل��ح���ك���ة 

ال��ت��ي حت�كي  احل��رك��ي��ة اجل��زي��ئ��ي��ة 

�ضلوك بروتين�ت الفريو�ض احلقيقية 

اجل�ضم  �ضوائل  يف  وج��وده���  خ��لل 

وح�ل تف�عله� مع مكون�ت اجل�ضم.

العق�قري  رئي�ض ق�ضم  وقد ك�ضف 

بكلية ال�ضيدلة رئي�ض الفريق العلمي 

الهدف  اأن  العجمي  الدكتور حممد 

على  التعرف  هو  الدرا�ضة  هذه  من 

وامل�ض�ف�ت  املكملت  من  قدر  اأكرب 

فع�لية  له�  التي  الآم��ن��ة  الغذائية 

موؤثرة يف بع�ض مقوم�ت منو وتك�ثر 

من  ملزيد  طرحه�  بغر�ض  الفريو�ض 

وعق�قري  اآمنة  كعلج�ت  التج�رب 

للوق�ية من فريو�ض كورون� امل�ضتجد.

النظرية  الدرا�ض�ت  اأن  واأ�ض�ف، 

مركب�ت  وج��ود  اإىل  ت�ضري  الأول��ي��ة 

طبيعية ذات ت�أثريات قوية يف تثبيط 

تك�ثر الفريو�ض ويتحدد مدى فع�لية 

نت�ئج  على  عملي�ً  امل��رك��ب���ت  ه��ذه 

وحركية  العملية  الت�أكيدية  التج�رب 

هذه املركب�ت داخل اجل�ضم احلي.

، اأن ج�معة امللك �ضعود رائدة  وبنينّ

الأنظمة  هذه  وا�ضتعم�ل  اقتن�ء  يف 

والربجمي�ت امللحقة به�، واأن جن�ح 

اأي مركب�ت يف علج املر�ض يتحدد 

على عديد من الختب�رات النظرية 

وال��ع��م��ل��ي��ة وال�����ض��ري��ري��ة ال��ت��ي تعد 

منذجة تف�عله� مع الربوتين�ت اأوىل 

دقيقة  تكون  م���  وغ�لب�ً  خطواته� 

بن�ضبة كبرية جداً.

الأولية مفرحة  النت�ئج  اأن  ��د،  واأكنّ

جداً - مب�ضيئة اهلل - ويعمل الفريق 

ت�أكيدية  تن�ضيق اختب�رات  الآن على 

لإثب�ت نت�ئج الدرا�ض�ت معملي�ً.

قــــــــــــــــرأت لك..

ج���راهلل  ال�ضعودي  الب�حث  اأع��د 

ميدانية  درا�ضة  العجمي  حممد  بن 

بعنوان »تقييم اأثر نظ�م ال�ضبط الآيل 

على  »�ض�هر«  امل��روري��ة  للمخ�لف�ت 

ح��وادث املركب�ت يف اململكة« درا�ضة 

بهدف  وذل��ك  الري��ض،  مدينة  ح�لة 

تقييم مدى ر�ض� ق�ئدي املركب�ت عن 

تطبيق نظ�م �ض�هر.

وق�ل الب�حث العجمي: اإن اململكة 

متت�لية  اقت�ض�دية  طفرات  �ضهدت 

امل��رك��ب���ت  اأع�����داد  زي�����دة  اإىل  اأدت 

امل�ضتخدمة على الطرق، وزي�دة اأعداد 

ق�ئدي املركب�ت وت�ضري الإح�ض�ئي�ت 

اإىل زي���دة احل���وادث امل��روري��ة خلل 

حيث  اململكة؛  يف  امل��ضية  ال�ضنوات 

بلغت الإ�ض�ب�ت فيه� 6 اإ�ض�ب�ت لكل 

8 حوادث، بينم� الن�ضبة الع�ملية اإ�ض�بة 
واحدة لكل 8 حوادث، وتبلغ معدلت 

حوادث  ب�ضبب  الوطني  الن�جت  ف�قد 

بينم�   4.7% ال�ضعودية  يف  امل���رور 

من  كل  يف   1.7% ن�ضبة  تتج�وز  مل 

ا�ضرتالي� واإجنلرتا واأمريك�.

ت�ضري  الإح�ض�ئي�ت  اأن  واأ���ض���ف 

لوف�ة 17 �ضخ�ض�ً يومي�ً يف ال�ضعودية 

نتيجة حلوادث املركب�ت، وعند ربط 

هذه الإح�ض�ئي�ت بن�ضب �ضبق ذكره� 

ن�جتة  امل����رور  ح����وادث  م��ن   85%«

 14 اأن  جند  ال�ض�ئقني«  اأخط�ء  عن 

�ضخ�ض�ً تقريب�ً ميوتون يومي�ً ب�أخط�ء 

ال�ض�ئقني يف ال�ضعودية. وعن م�ضكلة 

الدرا�ضة ق�ل العجمي يف ظل وجود 

معدل 17 ح�لة وف�ة يومي�ً يف اململكة 

ب�ضبب حوادث املرور، وخ�ض�رة �ضنوي�ً 

مبقدار 5.6 بليني دولر، يف الوقت 

الذي بلغت ن�ضبة حوادث املرور ب�ضبب 

م�   ،85% املركب�ت  ق�ئدي  اأخ��ط���ء 

الر�ضد  نظ�م  تطبيق  اىل  ذل��ك  اأدى 

الآيل ملخ�لف�ت املرور »�ض�هر« للحد 

من حوادث املرور. لذا ميكن تلخي�ض 

الدرا�ض�ت  قلة  يف  الدرا�ضة  م�ضكلة 

نظ�م  اأث��ر  لتقييم  املن�ضورة  العلمية 

املرورية  للمخ�لف�ت  الآيل  ال�ضبط 

»�ض�هر« على احلوادث املرورية.

تو�ضلت  التي  النت�ئج  اأه��م  وت�ضري 

�ضبط  انخف��ض  اإىل  الدرا�ضة  اإليه� 

وحت��ري��ر امل��خ���ل��ف���ت امل���روري���ة بعد 

تطبيق نظ�م �ض�هر بن�ضبة %43 من 

من1430- الدرا�ضة  ف��رتة  متو�ضط 

1431ه� قبل تطبيق نظ�م �ض�هر ومن 
زي�دة  1432-1433ه� بعد تطبيقه، 
اإجم�يل احلوادث املرورية بن�ضبة1% 

خلل فرتة الدرا�ضة، انخف��ض �ضبط 

انعك�ض  املرورية  املخ�لف�ت  وحترير 

على زي�دة اإجم�يل احلوادث املرورية 

بلغت  بينهم�  عك�ضية  علقة  لوجود 

-1424 من  الفرتة  خلل   0.645-

1430 يف اململكة العربية ال�ضعودية.
اأن نظ�م �ض�هر �ض�هم  واأ�ض�ر اإىل 

ال���درا����ض���ة يف خف�ض  خ���لل ف���رتة 

اإج���م����يل وف���ي����ت ح�����وادث جت����وز 

ال�ضرعة وقطع الإ�ض�رة بن�ضبة 55%، 

بينم� مل يوؤثر ب�ضكل كبري يف اإجم�يل 

ن�ضبة  بلغت  حيث  احل���وادث  وفي�ت 

�ض�هم  كم�  فقط،   6% النخف��ض 

الدرا�ضة  ف��رتة  خ��لل  �ض�هر  نظ�م 

حوادث  اإ�ض�ب�ت  اإجم�يل  خف�ض  يف 

جت�وز ال�ضرعة وقطع الإ�ض�رة بن�ضبة 

%56، بينم� مل يوؤثر ب�ضكل كبري يف 
اإجم�يل اإ�ض�ب�ت احلوادث حيث بلغت 

ن�ضبة النخف��ض %10فقط.

الب�حث  اأع��ده���  درا���ض��ة  ك�ضفت 

ال�ضعودي، في�ضل املنيع عدم اهتم�م 

ب�أبن�ئه�، خلل  الأ�ضر  من   79.3%
ا���ض��ت��خ��دام��ه��م و���ض���ئ��ل ال��ت��وا���ض��ل 

الجتم�عي.

الدرا�ضة �ض�درة من ج�معة ن�يف 

»و�ض�ئل  ب��ع��ن��وان:  الأم��ن��ي��ة،  للعلوم 

يف  ودوره����  الجتم�عي  التوا�ضل 

اإحداث الغرتاب الجتم�عي«.

طبقت  التي  الدرا�ضة  واأو�ضحت 

امللتحقني  الطلب  من   420 على 

بج�معة  امل�ضرتكة  الأوىل  ب�ل�ضنة 

املنهج  وا�ضتخدمت  �ضعود،  امل��ل��ك 

ال��ت��وا���ض��ل  و���ض���ئ��ل  اأن  ال��و���ض��ف��ي: 

اأ�ضهمت يف تغيري هوية  الجتم�عي 

اأنه  ات�ضح  اإذ  الجتم�عية،  العلقة 

التوا�ضل  و�ض�ئل  اإ�ضه�م  زاد  كلم� 

ال��ف��رد  ���ض��ع��ور  ازداد  الإل���ك���رتوين، 

ب�لغرتاب الجتم�عي ب�ضورة ع�مة 

الدرا�ضة  ح��ددت  وق��د  اأب��ع���ده.  يف 

�ضعف  يف  تتمثل  �ضلبية،  اآث�����ر   4
الروابط التي تربط ال�ض�ب ب�أ�ضرته، 

بع�ض  الغ��رتاب يف  وظهور ظ�هرة 

م�����ض��ت��خ��دم��ي و���ض���ئ��ل ال��ت��وا���ض��ل 

الإل����ك����رتوين، واأي�����ض��� ت����وؤدي اإىل 

امل�ضتخدم  جللو�ض  نظرا  الإدم����ن؛ 

���ض���ع���ت، ف�ضل عن   3 م��ن  اأك���ر 

ارتب�طه� ب�لفكر الإره�بي.

الفئة  اأن  اإىل  الدرا�ضة  واأ�ض�رت 

ل�ضتخدام  ميل  الأك���ر  العمرية 

بني  تراوح  والت�ضلية  الرتفيه  مواقع 

15 و25 ع�م� وب�أ�ضم�ء م�ضتع�رة.
م��واق��ع  اأن  ال���درا����ض���ة  واأك������دت 

ظ�هرة  تعميق  على  تعمل  التوا�ضل 

الغرتاب الجتم�عي، خلل الت�أثري 

على اخل�ض�ئ�ض التي ت�ض�حب هذه 

الظ�هرة، وهي تفكيك مفهوم الهوية 

يف  مرت�ديه�  لأن  وذل��ك  التقليدي؛ 

كثري من الأحي�ن ي�ضتخدمون اأ�ضم�ء 

لهم،  لي�ضت  ووج��وه���  م�����ض��ت��ع���رة، 

ح�ض�ب،  م��ن  اأك���ر  ل��دي��ه  وبع�ضهم 

لغ�ي�ته�؛  وف��ق���  ه��وي��ة  م��ن  وب���أك��ر 

مو�ضحة اأن املجتمع�ت اأحدثت نوع� 

الع�مل  يف  والت�ضتيت  التفكيك  من 

ال��واق��ع��ي، واإ���ض��ع���ف الن��ت��م���ءات 

ال���وط���ن���ي���ة مل�����ض��ل��ح��ة ان���ت���م����ءات 

افرتا�ضية.

وح����ددت ال��درا���ض��ة 3 اأ���ض��ب���ب 

مرحلة  اأبرزه�:  ال�ضب�ب،  لغ��رتاب 

مم�  النمو،  طبيعة  وه��ي  املراهقة، 

الإح�ض��ض  ال�ضخ�ض  على  ينعك�ض 

ب���لغ��رتاب، ويُ��ع��زى الغ���رتاب اإىل 

يعي�ضه�  التي  احل�ض�رية  الظروف 

واأخ���ريا:  تنميته،  وت��وؤث��ر يف  ال��ف��رد 

اإحب�ط�ت الطفولة واأ�ض�ليب التن�ضئة 

الج��ت��م���ع��ي��ة، وك���ذل���ك ال��ع��وام��ل 

املعرفية والوجدانية وال�ضخ�ضية.

واأو�����ض����ت ال���درا����ض���ة ب��ت��وع��ي��ة 

اأبن�ئه�،  احتواء  على  ب�لعمل  الأ�ضر 

الأ���ض��ري،  احل���وار  يف  وم�ض�ركتهم 

و�ض�ئل  ا�ضتخدامهم  من  يقلل  مب� 

ال��ت��وا���ض��ل الإل����ك����رتوين، وت��ن��وي��ع 

يف  الأبن�ء  مي�ر�ضه�  التي  الأن�ضطة 

�ضعورهم  لتقليل  ال���واح���د؛  ال��ي��وم 

ب�لروتني، وحث الأ�ضر على ترغيب 

الأبن�ء وحتفيزهم على بن�ء علق�ت 

اإدم����ن  وع���دم  واق��ع��ي��ة،  اجتم�عية 

الفرتا�ضية،  الجتم�عية  العلق�ت 

ومن�ق�ضته�  اأفك�رهم  ط��رح  واأي�ض� 

مع الأ�ضرة، مب� يعزز من اندم�جهم 

الج��ت��م���ع��ي، وت��ق��ل��ي��ل ���ض��ع��وره��م 

ب�لعزلة.

فريق بحثي سعودي يدرس تأثير المنتجات 
الطبيعية على كورونا

»ساهر« ساهم في تحسين سلوكيات قائدي المركبات

79% من األسر السعودية ال تراقب
أبنائها في مواقع التواصل

با�ستعمال برجميات النمذجة مثل التالحم اجلزيئي واملحاكاة عالية التقنية



بالطلبة  رفقاً  التدري�س؛  هيئة  ع�ضو  زميلي 

للمن�ضة  ل��ل��دخ��ول  ت��اأخ��ره��م  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 

ت�ضليم  اأو  احل�ضورية  القاعة  اأو  التعليمية 

اأو  امل�����ض��روع  رف��ع  اأو  وال��ت��ك��ال��ي��ف  ال��واج��ب��ات 

املوا�ضيع. عر�س 

بالأحبة   رفقاً  الأحبة  اأيها 

ع��زي��زي ع�����ض��و ال��ل��ج��ان ال��ط��اب��ي��ة؛ رف��ق��ا 

اأو  التو�ضية  رفع  اأو  اإبداء الراأي  يف  بالطلبة 

القرار. اتخاذ  امل�ضاركة يف 

بالأحبة رفقاً  الأحبة  اأيها 

اأخي املوظف ومن له عاقة ب�ضوؤون الطلبة؛ 

اأو  التوجيه  اأو  املعاملة  اإجناز  بالطلبة يف  رفقاً 

املتابعة. اأو  التن�ضيق  اأو  الرفع 

بالأحبة رفقاً  الأحبة  اأيها 

باأخيك  رف��ق��اً  ال��ط��ال��ب؛  بني 

الطالب يف املزاح ويف اللوم ويف 

العتب. اجلدال ويف 

بالأحبة رفقاً  الأحبة  اأيها 

ن�������ض���ي���ح���ت���ي: يف ظ����ل ه���ذه 

ي�ضروا  ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف 

ول تع�ضروا وب�ضروا ول تنفروا، 

ف��م��ع م���ا مي���ر ب���ه ال��ط��ل��ب��ة من 

م�����ض��اك��ل ن��ف�����ض��ي��ة و���ض��غ��وط��ات 

اأكادميية  وحت��دي��ات  اجتماعية 

و���ض��ع��وب��ات ���ض��ح��ي��ة وظ���روف 

عليهم  ت��زي��دوا  ل  ا�ضتثنائية 

الهموم ول تثقلوا على عواتقهم 

احل���م���ل، ف���ي���ت���خ���ذوا ق���رارات 

ولأنف�ضهم  مل�ضتقبلهم  م�ضريية 

ب������داً يف  اأ ت��ك��ن  وحل��ي��ات��ه��م مل 

قلباً  ت��ك�����ض��روا  ل  ح�����ض��اب��ات��ه��م، 

اأجمل  اجلامعية  بيئته  يف  يراكم 

ميلك. ما 

ال�ضعودية  اجلمعية  ع�ضو 

والنف�ضية الرتبوية  للعلوم 

كتبت قدمياً عن هذا املو�ضوع ومازلت عند راأيي 

باأن املعدل الرتاكمي يظلم الطاب ذوي الدرجات 

املتدنية يف بع�س املقررات. اأدرك اأن املعدل حماولة 

لتحليل رموز وحتويلها لأرقام قابلة للح�ضاب، واأن 

2 من 5 مثًا ل تعني ٪40 كما هي يف احلقيقة، 
واأن املق�ضود اأن الطالب حا�ضل على تقدير مقبول 

فح�ضب، ولكن عندما حولت هذه الأمور اإىل اأرقام 

واختلط بع�ضها ببع�س تغري الأمر واأ�ضبح احل�ضاب 

موؤثراً بالرمز.

مثال: لو ح�ضا طالب على تقدير »ممتاز مرتفع« 

يف مقرر من �ضاعتني، وعلى »مقبول« يف مقرر اآخر 

بنف�س عدد ال�ضاعات، ف�ضار جمموع النقاط »14« 

اأي اأن معدله »3.5« جيد مرتفع، مع اأنه يف احلقيقة 

ي�ضتحق جيد جداً. هذا مثال ي�ضري للتو�ضيح، واإل 

فالتباين الذي يح�ضل اأكرب من ذلك بكثري، اإذ رمبا 

تخرج الطالب بتقدير »مقبول« رغم وجود مقررات 

لي�ضت بالقليلة ح�ضل فيها على تقدير »جيد«.

ويف املقابل عندما يكون الطالب متفوقاً ل يوؤثر 

فيه النخفا�س تاأثرياً يذكر، فلو ح�ضل يف ن�ضف 

الآخر  الن�ضف  ويف  مرتفع«  »ممتاز  على  مقرراته 

من عدد ال�ضاعات ح�ضل على »جيد جدا مرتفع« 

»ممتاز  تقديره  م��ازال  اأي   »4.75« معدله  لأ�ضبح 

مرتفع« ومل يوؤثر فيه تقدير »جيد جدا«.

ت�ضوروا  اإذ  اخل�ضم  {نباأ  بق�ضة  يذكرين  وهذا 

املحراب} »�ضورة �س: 21« اإذ كان الغني يرى اأن 

له حقه وزي��ادة، واأن مال الفقري ل قيمة له حتى 

يوؤبه له ر�ضي بذلك اأم غ�ضب! ومع ذلك ل نن�ضى 

اأن مل تكن موجودة �ضابقاً،  اإ�ضافة »A+« بعد  اأن 

رقم  يرفعون  ليتهم  لكن  التباين،  قد خففت حدة 

املقبول ليكون »3 من 5« واملقبول مرتفع »3.25« 

مقرر  لكل   »3.75« مرتفع  وجيد   »3.5« وجيد 

ولي�س للمعدل الرتكمي وح�ضب، كذلك الت�ضوية بني 

الر�ضوب واحلرمان يف املعدل الرتاكمي قد ل تكون 

من الإن�ضاف، اإذ كيف ي�ضاوى من بذل جهداً واأخفق 

مع املهمل الذي ل يح�ضر!!

اأ�ضماء احلمي�ضي - كلية الرتبية

اأن  ع��ل��ى  اث���ن���ان  ي��خ��ت��ل��ف  ل 

على  املنافع  من  الكثري  للحليب 

من  يُ��ع��ّد  حيث  الإن�����ض��ان،  �ضحة 

امل�ضادر الغذائية الغنّية بالربوتني 

الوظائف  من  للعديد  ال�ضروري 

احليوية يف اجل�ضم، مبا يف ذلك 

النمو والتطور والإ�ضاح اخللوي 

وتنظيم جهاز املناعة، وقد ارتبط 

طويلة  ف��رتة  منذ  احلليب  �ضرب 

وبينت  ال�ضحية،  العظام  بتكوين 

اأن  الدرا�ضات  من  العديد  نتائج 

منتجات  ا���ض��ت��ه��اك  ان��خ��ف��ا���س 

الأل���ب���ان ي��رت��ب��ط ب���زي���ادة خطر 

الإ�ضابة مبر�س ه�ضا�ضة العظام.

يف الأون������ة الأخ������رية  ظ��ه��رت ال��ع��دي��د من 

من  الكثري  ا�ضتهاك  اأن  ت��رى  التي  الدرا�ضات 

الإن�ضان،  ب�ضحة  ي�ضر  قد  وم�ضتقاته  احلليب 

املو�ضوع  النتائج حول هذا  وبالرغم من ت�ضارب 

عدم  اأك��دت  العلمية  البحوث  من  العديد  اأن  اإل 

درا�ضة  نتائج  اأك��دت  وقد  الفر�ضية،  هذه  �ضحة 

�ضخ�س  األف   135 من  اأكرث  اأقيمت على  حديثة 

من 21 دولة يف 5 قارات، على اأن زيادة ا�ضتهاك 

واجل��ن،  واللن  احلليب  مثل  الأل��ب��ان،  منتجات 

ارتبط بانخفا�س معدل الوفيات واأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية وكذلك ال�ضكتة الدماغية، وقد 

منتجات  »ا�ضتهاك  اأن  اإىل  الدرا�ضة  خل�ضت 

الألبان يجب اأن يرتفع«.

ل�ضوء احلظ، هذه ال�ضتنتاجات قليلة ومعروفة 

ل�ضتهاك  العاملي  املعدل  ويقّدر  �ضعيف،  ب�ضكل 

لرت   250 ب��  الواحد  للفرد  وم�ضتقاته  احلليب 

ا�ضتهاك هذه  �ضنوياً، وقد لوحظ تراجع معدل 

اأوروبا  ال�ضنوات الأخرية خا�ضة يف  املنتجات يف 

يكون  اأن  ميكن  وه���ذا    ،20%-15 ح���دود  يف 

وبع�س  الاكتوز  ه�ضم  يف  اإ�ضكالية  اإىل  راجعاً 

امل�ضتهلك  توجه  اإىل  اإ�ضافة  احلليب  بروتينات 

اللوز  حليب  مثل  البديلة،  النباتية  املنتجات  اإىل 

اأي�ضاً،  الأخ���رية  الآون���ة  ويف  وال�ضويا،  والكتان 

العامل  حول  الأبقار  حليب  من  جديد  نوع  ظهر 

ل  الذين  للم�ضتهلكني  منا�ضب   »Lait A2« هو 

م�ضاكل يف  دون  الأبقار  �ضرب حليب  ي�ضتطيعون 

احلليب  هذا  اأن  وجدوا  حيث  اله�ضمي،  اجلهاز 

اجلديد اأ�ضهل يف اله�ضم من احلليب التقليدي. 

اجلديد  احلليب  يف  امل��وج��ود  يعتربالربوتني 

»Lait A2« بروتيناً كامًا، حيث اإنه يحتوي على 

وال�ضرورية  الأ�ضا�ضية  الأمينية  الأحما�س  معظم 

جل�ضم الإن�ضان، كما اأن هناك نوعني رئي�ضيني من 

احلليب،  يف  املوجودة  اجل��ودة  عالية  الربوتينات 

 80% يُ�ضكل  الذي   »Caseine« الكازيني  وهما 

من حمتوى الربوتني يف احلليب، وبروتني م�ضل 

الذي   »Lactoserum« احلليب 

يُ�ضكل حوايل 20 % من بروتينات 

خمتلفة  اأن���واع  وه��ن��اك  احلليب، 

الربوتينات  اأح���د  ال��ك��ازي��ني،  م��ن 

الكازيني هو  الثاثة يف  الرئي�ضية 

بيتا كازيني »β- Caseine« حيث 

اإجمايل  ثلث  من  اأك��رث  ميثل  اأن��ه 

وهو  البقر،  حليب  يف  ال��ك��ازي��ني 

تاأثريه  ب�ضبب  خا�س  ب�ضكل  مهم 

ع��ل��ى اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي وع��ل��ى 

اخل�ضائ�س احليوية والتكنولوجية 

مل�����ض��ت��ق��ات احل��ل��ي��ب، وق���د وج��د 

بيتا  بروتني  من  خمتلفان  نوعان 

الكازيني، مع العلم اأن هذه الأنواع 

ولكن  البقار،  بتغذية  ترتبط  ل  الربوتينات  من 

بب�ضاطة ترتبط بالرتكيب اجليني، فالبقرة ميكن 

كازيني  بيتا  ب��روت��ني  م��ن  ُم��ك��ون  حليب  تنتج  اأن 

A1A1، اأو بيتا كازينيA1A2،  اأو بيتا كازيني 
A2A2 ، لأن الأبقار هي الوحيدة القادرة على 
والأب��ق��ار   »Lait A2« اجل��دي��د  احلليب  اإن��ت��اج 

A1A2 �ضتنتج خليًطا من بيتا كازيني.
وقد اأكدت العديد من نتائج البحث اأن بروتني 

بيتا كازيني يختلف بح�ضب �ضالة الأبقار، حيث 

عالية   A1 كازيني  بيتا  الربوتني  ن�ضبة  اأن  وجد 

Holstein- يف اأبقار �ضالة الهول�ضتني فريزيان

اأم��ا   ،Ayrshire والأي��ر���ض��اي��ر   ،Friesien
الربوتني بيتا كازيني A2 فكانت ن�ضبته عالية عند 

الأبقار من �ضالة اجلري�ضي Jersey، والليموزين 

Limosine وال�ضاروليه Charolaise، وبع�س 
 ،Zebu الزيبو  وكذلك  املحلية  الأبقار  �ضالت 

يف  الهول�ضتني  الأب��ق��ار  ن�ضبة  اأن  اأخ���رياً  ووج��د 

اإ�ضبانيا واإيطاليا التي تنتج حليب غني بالربوتني 

بيتا كازيني A2A2 ل تتجاوز %35 من جمموع 

الأبقار الُكلية، وهذا ميكن اإرجاعه اإىل اأن برامج 

النتخاب التي طبقت منذ اأكرث من خم�ضني �ضنة  

الرتكيبة  من  غ��ريت  الأب��ق��ار  اإنتاجية  لتح�ضني 

اجلينية لهذه ال�ضالة.  اإن التخمر واله�ضم املعوي 

 Peptides الببتيدات  ينتج  احلليب  لربوتينات 

ه�ضم  اأن  ل��وح��ظ  ح��ي��ث  ب��ي��ول��وج��ي��اً،  الن�ضطة 

الدقيقة  الأم��ع��اء  يف   A1 كازيني  بيتا  الربوتني 

 β-casomorphin،  7 كازومورفني  بيتا  ينتج 

7، بكمية اأكرب، مقارنة بالبيتا كازيني  A2 ، وهو 
ب�ضعوبة  املرتبط   ،Opioide اأوبيوويد  ببتيد 

التي  لتلك  م�ضابهة  واأعرا�س  املعدة  يف  اله�ضم 

عدم  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  منها  يعاين 

حتمل الاكتوز، مثل الغازات والنتفاخ والإ�ضهال، 

»بيتا  يكون  قد  اأنه  الآن  الباحثني  بع�س  ويعتقد 

كازومورفني 7« ولي�س الاكتوز، هو الذي ي�ضبب 

هذه الأعرا�س لدى بع�س الأ�ضخا�س.

وقد اأكدت نتائج بحث اأجرى يف نيوزيلندا اأن 

 A2 ا�ضتهاك حليب غني بالربوتني بيتا كازيني

مرتبط بت�ضهيل عملية اله�ضم، وانخفا�س انت�ضار 

معدلت  وانخفا�س   1 النوع  من  ال�ضكري  مر�س 

الوفيات الناجتة عن اأمرا�س القلب، وبالرغم من 

علمية  اأبحاثاً  اأن هناك  اإل  املتميزة  النتائج  هذه 

البيتا كازيني،  اأن��واع  اأي فرق بني  اأخ��رى ل ترى 

ل�ضتهاك  اإيجابي  تاأثري  اأي  هناك  لي�س  وبذلك 

الربوتني بيتا كازيني A2 على �ضحة الإن�ضان.

متغريات  درا�ضة  اكت�ضبت  الأخ��رية  الأون��ة  يف 

الربوتني بيتا كازيني A1 وA2 اهتمام الباحثني 

وامل�ضتهلكني على حٍد �ضواء، مما اأدى اإىل تعزيز 

اجتاهات �ضوق الألبان ذات املنتج اجلديد وارتفاع 

اأ�ضعار الألبان يف اأ�ضرتاليا ونيوزياندا والوليات 

اأوروبا، وكتطبيق  يف  الأمريكية، وموؤخراً  املتحدة 

ا�ضتهاك  احلكمة  م��ن  �ضيكون  الوقائية  مل��ب��داأ 

كازيني  بيتا  الربوتني  على  يحتوي  الذي  احلليب 

A2 لتح�ضني عملية ه�ضم احلليب، خا�ضة عند 
امل�ضتهلكني الذين ل يتحملون احلليب التقليدي، 

لت�ضويق  ال�����ض��رك��ات  ال��ع��دي��د م��ن  وق���د ظ��ه��رت 

احلليب اجلديد »Lait A2« ومن اأهمها ال�ضركة 

والتي   A2 Milk Corporation النيوزلندية 

ت�ضوق هذا احلليب منذ عام 2007م.

اجلديد  احلليب  لإن��ت��اج  اإمكانية  هناك  فهل 

»Lait A2« يف اململكة العربية ال�ضعودية؟!

ذات  املحلية  الأل��ب��ان  ملنتجات  ال��رتوي��ج  اإن 

اأ�ضبح هدفاً  الأخ��رية،  الفرتة  العالية يف  اجلودة 

وخا�ضة  الفاعلة  اجلهات  خمتلف  بني  م�ضرتكاً 

التنويع  اإن  حيث  وامل�ضتهلكني،  والباحثني  املربني 

احلليب  م�ضتقات  كاإنتاج  الأل��ب��ان،  منتجات  يف 

 »Lait A2« اجل��دي��د  احلليب  اأو  البيولوجية 

�ضالة  املحافظة على  امل�ضتقبل على  ي�ضاعد يف 

الأبقار املحلية من خال احل�ضول على منتجات 

ذات خ�ضائ�س ن�ضطة بيولوجياً.

خا�ضة القول اإن اإنتاج وت�ضويق حليب الأبقار 

اأن يكون حًا مفيًدا  اجلديد »Lait A2« ميكن 

عند  خا�ضة  احل��ل��ي��ب،  ه�ضم  عملية  لتح�ضني 

احلليب  يتحملون  ل  الذين  وامل�ضتهلكني  الر�ضع 

احلليب،  ذلك  جتاه  ح�ضا�ضية  ولديهم  التقليدي 

يف  للتنويع  خ��ي��اراً  اجل��دي��د  احلليب  يعترب  كما 

منتجات الألبان، خا�ضة بالن�ضبة للعوائل �ضغرية 

احلجم يف الأرياف، حيث اإن هذا املنتج اجلديد 

ا�ضتدامة  يف  مبا�ضرة  غري  ب�ضفة  ي�ضاهم  �ضوف 

مزارع الألبان.

اأ�ضتاذ الألبان بق�ضم الإنتاج احليواين جامعة 

امللك �ضعود

اأ�ضتاذ حما�ضر يف العلوم البيولوجية 

والفاحية - جامعة جندوبة

moez_ayadi2@yahoo.fr

األلقاب األكاديمية والمهنية 
في حياتنا االجتماعية

واملهنية  الأك��ادمي��ي��ة  الأل��ق��اب  تعد 

ام���ت���ي���ازات ���ض��خ�����ض��ي��ة لأ���ض��ح��اب��ه��ا 

مبتطلبات  الوفاء  عند  عليها  يح�ضلون 

درجة  على  كاحل�ضول  الأل��ق��اب،  ه��ذه 

البكالوريو�س يف الهند�ضة اأو يف الطب، 

واحل�ضول  العليا  الدار�ضات  اإكمال  اأو 

رفيعة  اأك��ادمي��ي��ة  علمية  درج���ات  على 

كاملاج�ضتري اأو الدكتوراه، اأو يف حالت 

ال�ضرتاطات  بع�س  اجتياز  فيها  يتم 

كالتي  التخ�ض�ضية  املهنية  والختبارات 

مثل  التخ�ض�ضية  الهيئات  ت�ضرتطها 

الهيئة  اأو  ال�ضحية  التخ�ض�ضات  هيئة 

من  وغ��ريه��ا  للمهند�ضني،  ال�ضعودية 

العتماد  لأغ��را���س  وذل���ك  ال��ه��ي��ئ��ات، 

والت�ضنيف.

الإن�ضان  تعطي  �ضخ�ضية  ا�ضتحقاقات  واملهنية  الأكادميية  والألقاب 

ولذا جت�ضد  اأف�ضل،  ومايل  مهني  و�ضع  ومالية جتعله يف  مهنية  مزايا 

هذه الألقاب الأكادميية واملهنية طموحاً ي�ضعى الإن�ضان نحوها لمتاكها 

واحل�ضول عليها وال�ضتفادة من مزاياها.

قانونية  واآل��ي��ات  علمية  درج��ات  هي  واملهنية  الأك��ادمي��ي��ة  الأل��ق��اب 

ي�ضتثمرها الإن�ضان للح�ضول على املزايا التي تاأتي معها، وهي غاية بحد 

ذاتها اإذا و�ضعت يف اإطارها ال�ضحيح بحيث ل يجب اأن ي�ضعى الإن�ضان 

الجتماعي،  امل�ضتوى  على  والتفاخر  املباهاة  ملجرد  الألقاب  هذه  نحو 

ل  مهنية  منا�ضب  اأو  ي�ضتحقها  ل  مادية  امتيازات  على  للح�ضول  اأو 

وان�ضباط  التزام  واملهني  الأكادميي  فاللقب  وظروفها،  ب�ضروطها  يفي 

وم�ضوؤولية واأمانة ور�ضالة، اإن مل يكن الإن�ضان مدركاً حلجم هذا اللتزام 

على  وبال  اإىل  يتحول  قد  لقب  فهو  بر�ضالته  وموؤمناً  ب�ضروطه  وواعياً 

�ضاحبه وعبء على موؤ�ض�ضته ور�ضالة �ضلبية عن الو�ضط الذي ينتمي له.

الألقاب الأكادميية واملهنية مل تعد حم�ضورة فقط يف بيئاتها اخلا�ضة، 

ومل تعد مق�ضورة على من يحملها يف اأماكنها املخ�ض�ضة لها، بل ت�ضللت 

هذه الألقاب اإىل حياتنا ال�ضخ�ضية ومنا�ضباتنا الجتماعية، واأ�ضبحت 

جزءاً مرتبطاً بهوية الإن�ضان وح�ضوره ال�ضخ�ضي والجتماعي، حتى ل 

الأكادميي  باللقب  ارتباطه  كرثة  من  املجرد  الإن�ضان  ا�ضم  تعرف  تكاد 

ولهذا  ُمرغماً،  اأو  ُمغرماً  اللقب  بهذا  له  النا�س  ومناداة  يحمله  ال��ذي 

ا�ضتباح الكثريون هيبة الألقاب الأكادميية وجتراأوا عليها وانت�ضبوا اإليها 

العلمية  القدا�ضة  ب�ضبب  يتلزموا مبعايريها  اأو  اأدواتها  اأن ميتلكوا  دون 

الألقاب،  هذه  بها  تاأتي  التي  الجتماعية  والوجاهة  عليها  تهيمن  التي 

حتى بات اللقب الأكادميي وكاأنه منحة لامتيازات الجتماعية.

لها  وال�ضماح  الأكادميية  الألقاب  تقدي�س  يف  املجتمع  اأ�ضرف  لقد 

بالنفاذ اإىل تفا�ضيل حياتنا الجتماعية، ورمبا جتد بع�س الأكادمييني 

باأ�ضمائهم  مناداتهم  عند  بالإهانة  ي�ضعرون  الجتماعية  املنا�ضبات  يف 

لأنهم مل  الأكادميية؛  األقابهم  اأبنائهم جمردة من  الأكرب من  باأ�ضماء  اأو 

يعتادوا على ذلك.

الألقاب  »حمى  بعنوان  له  مقال  يف  اخلريف  ر�ضود  الدكتور  يقول 

العلمية واملهنية« ن�ضر يف جريدة القت�ضادية عام 2019: »ولكن البتذال 

احلقيقي والأهم والأو�ضع انت�ضارا هو ا�ضتخدام لقب »دكتور« يف مقدمة 

لدرجة  وخارجها،  الأكادميية  املحيطات  يف  اجلامعات  اأ�ضاتذة  اأ�ضماء 

اأماكن ل عاقة  ا�ضتخدامها يف  اأحيانا من فرط  اإىل ال�ضمئزاز  تدعو 

لها بالعمل املهني اأو البيئة العلمية والأكادميية التي يعمل فيها الدكتور«.

الأكادميية ظاهرة  الألقاب  الت�ضليل يف  اأ�ضبح  الأخري  العقد  وخال 

األقابهم  اأو احل�ضول على  �ضهاداتهم  �ضراء  البع�س على  �ضائعة، وجتراأ 

الأكادميية بطرق غري قانونية ومن جامعات وهمية غري معرتف بها ول 

وجود لها على اأر�س الواقع، وذلك لإدراكهم اأن هذه الألقاب هي منازل 

اجتماعية اأكرث من كونها اأكادميية، وهي �ضامل تخت�ضر عليهم الو�ضول 

اإىل غاياتهم.

يقول عابد خزندار يف مقال له بعنوان »حمى الألقاب« ن�ضر يف جريدة 

الريا�س يف عام 2010: »انت�ضرت حمى الألقاب انت�ضار النار يف اله�ضيم، 

واأ�ضبح و�ضع الدال قبل ال�ضم من مقومات الوجاهة والرفعة، و�ضاعد 

اآ�ضيا  جامعات  من  عليها  احل�ضول  �ضهولة  احلمى  هذه  انت�ضار  على 

واأوروبا وحتى الوليات املتحدة«.

وكما اأن الإ�ضراف يف ا�ضتخدام اللقب الأكادميي خارج الإطار املهني 

اللقب  ا�ضتخدام  عن  التنازل  ع��دم  فكذلك  يليق،  ل  اأم��ٌر  والأك��ادمي��ي 

اأم��ٌر واج��ب لتحديد  الأك��ادمي��ي �ضمن هذا الإط��ار املهني والأك��ادمي��ي 

الأمر ل عاقة  العلمية واملعرفية، وهذا  املهنية ودرجته  الإن�ضان  هوية 

له بالتوا�ضع.

يقول الدكتور �ضالح الع�ضيمي يف مقال له بعنوان »الألقاب العلمية 

بني التوا�ضع وت�ضخم الأنا« ن�ضر يف جريدة اجلزيرة عام 2019: »وقد 

يكون و�ضع اللقب واجباً كما يف البيئة الوظيفية؛ اإذ اأتذكر اأول ما عدت 

ا�ضمي حتى يف  قبل  »د.«  اأ�ضع  ق�ضم فكنت ل  رئي�س  ُعّينت  البعثة  من 

وقال  اإياي  الإداري��ني خمّطئا  اأحد  معي  فتوا�ضل  الر�ضمية،  اخلطابات 

الأكادميية  اأن نعرف فيها مرتبتك  بيئة وظيفية يجب  وهو حمق: هذه 

وفيها بروتوكول يجب األ يخ�ضع ل�ضفاتك ال�ضخ�ضية التي تخالف هذا 

وا�ضتحقاقات طاملا  امتيازات  واملهنية  الأكادميية  الألقاب  الربوتوكول«. 

هي يف حميطها الأكادميي واملهني، ويجب اأّل تت�ضلل حلياتنا ال�ضخ�ضية 

فالحتفاء  لاأف�ضلية،  معياراً  تكون  اأن  اأو  الجتماعية،  ومنا�ضباتنا 

بالأ�ضخا�س يف املنا�ضبات الجتماعية واللقاءات العائلية واإكرامهم ياأتي 

من تقديرنا الذاتي لأ�ضخا�ضهم بعيداً عن األقابهم، فكلما توا�ضع الإن�ضان 

ارتفع منزله، »وما توا�ضع اأحد هلل اإل رفعه اهلل«.

كلية الطب
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د. ناصر بن مطلب

د. خليل اليحيا

ُمعز العيادي

أيها األحبة رفقًا باألحبة 

المعدل التراكمي سخي مع المتفوق ظالم مع الضعيف

»Lait A2« حليب المستقبل وخيار مناسب لمزارع األبقار



الدرا�سيني  الف�سلني  بني  ما  اإجازة  اأثناء فرتة 

التي  كورونا  جائحة  مكافحة  اإج��راءات  وب�سبب 

متجهاً  نف�سي  وج��دت  للخارج؛  ال�سفر  اأع��اق��ت 

تتعلق  التي  ال�سعودية  الإ�سدارات  اأحدث  لقراءة 

امللك  بجامعًة  ارتبطوا  ملوؤلفني  الذاتية  بال�سري 

�سعود من قريب اأو من بعيد.

مثل   - والقارئات  القارئني  اأعزائي   - القراءة 

تتكا�سل  ف��رتة  ترتكها  حني  والريا�سة،  الكتابة 

الرقمية  الثورة  عهد  يف  واليوم  اإليها؛  بالعودة 

ولكرثة و�سائل وو�سائط الإعالم والن�سر والتوا�سل 

اأ�سبحت  فقد  ال�����س��رع��ة؛  وع�سر  الج��ت��م��اع��ي 

للح�سول على  اأغلبنا  ثقيلة، ومييل  الكتب  قراءة 

بث  يف  ي��رد  م��ا  مثل  »م��وج��ز«  ب�سكل  املعلومات 

فيديو خمت�سر عن موا�سيع عامة �سحية وعلمية 

اأو  اأب  الوت�س  عرب  ت�سلنا  وغريها  واجتماعية 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.

على  املطبوع؛  الكتاب  قراءة  عند  ميزة  هناك 

الأقل جليلي وما قبله، وهي اأنك تتاأمل وت�ستمع 

والق�س�س  والأف��ك��ار  الأح���داث  وتتح�س�س  اأك��رث 

ب�سورة اأكرث وجدانية، مما هو عليه يف الن�سخة 

الإلكرتونية، وحتى ل اأطيل على القارىء العزيز؛ 

ور�سد  ب��ال��ق��راءة  خفيفة  كتب   ٣ �ساأ�ستعر�س 

ا�ستعرا�س  خ��الل  من  القريب  املا�سي  اأح���داث 

ال�سري الذاتية للموؤلفني.

خواطر/�سواليف:

يف  زميلي  م�سكورا  يل  اأه���داه  الأول  الكتاب 

الدكتور  الأ�سغر  واأخ��ي  املدنية  الهند�سة  ق�سم 

اأحمد النعيم، وهو من تاأليف جده لأبيه الدكتور 

واأمد  عمره  يف  اهلل  اأط��ال   - النعيم  عبدالعزيز 

وقد  الت�سعني«،  بعد  »حكايتي  بعنوان   - ب�سحته 

�سبق اأن تدرج الدكتور عبدالعزيز يف عمله املهني 

من ع�سو هيئة تدري�س بكلية القانون يف جامعة 

للملك �سعود مرورا بهيئة اخلرباء وانتهاء بع�سوية 

جمل�س ال�سورى ملدة ثالث دورات.

ولدت��ه  منذ  الكاتب  حياة  الكتاب  ي�ستعر�س 

اإىل  الطني  م��ن  مبني  منزل  يف  عنيزة  مبدينة 

بلوغه ٩٣ �سنة من العمر، وي�سرد احلياة الأ�سرية 

رافق  وم��ا  الوظيفي  وتدرجه  واملهنية  والعلمية 

كل ذلك من تطور اجتماعي واقت�سادي باململكة 

العربية ال�سعودية.  

فهو على �سبيل املثال يذكر اأنه فوجئ اأثناء اأول 

امليالدية  الأربعينات  بداية  يف  للريا�س  له  زيارة 

من القرن املا�سي اأن اأ�سواق الريا�س اأ�سغر من 

اعتقادي  تنوعا، وهذا - يف  واأقل  اأ�سواق عنيزة 

ومنطقة  عنيزة  يف  فقط  لي�س  م�ستغربا  لي�س   -

الق�سيم ب�سبب موقعها اجلغرايف وطبيعة �سكانها  

احليوية، بل اأي�سا يف مناطق احلرمني ال�سريفني 

مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة ب�سبب عراقة 

جتارتها ووجود رجال اأعمال وجتار حمليني لعدة 

واأندوني�سيا  الهند  مع  التجارة  ي��زاول��ون  ق��رون 

واآ�سيا الو�سطى والبحرين وال�سام وم�سر.

بلدوزر الإدارة:

ننتقل بعدها لكتاب »بتوقيعي — حكايات من 

الأ�ستاذ عبداهلل  ال�سرية  ل�ساحب  ال�سرية«  بقايا 

بن علي النعيم - اأمد اهلل بعمره و�سحته - وملوؤلفه 

وم�ساركون  ال��رتك��ي  اإب��راه��ي��م  امل��ع��روف  الكاتب 

وكالهما من عنيزة.

وقد �سبق اأن ن�سر الثنان كتاب 

عاماً،   ٢٠ قبل  ب��الإرادة«  »الإدارة 

م�سمى يف  على  ا���س��م  ه��و  وح��ق��ا 

عبداهلل  الأ�ستاذ  �سخ�سية  و�سف 

كثرياً  اأن  وذل��ك  الإداري���ة،  النعيم 

والناجحة  ال�سعبة  ال��ق��رارت  من 

منا�سبه  توليه  اأثناء  اتخذها  التي 

عمله  واأهمها  املتعددة  التنفيذية 

فرتة  �سعود  امللك  جلامعة  كاأمني 

من   ٤ حاليا  »ويعمل  تاأ�سي�سها 

اجلامعة  يف  اهلل  حفظهن  بناته 

وابنته  تدري�س،  هيئة  كع�سوات 

فيها«؛  طالبة  ال�سغرى  اخلام�سة 

�سعوبة  واأكرثها  الوطنية  الغاز  ل�سركة  ومديرا 

الريا�س؛  اأمني مدينة  توليه من�سب  وحتدياً هي 

كانت تُتخذ ارجتاليا و�سفويا قبل واأثناء احلدث 

اإداري���اً، وم��ن ثم تتبعه الإج���راءات  حلل الأزم��ة 

وعالقاته  �سعبيته  م�سخرا  القانونية؛  الإداري���ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ودع���م و ث��ق��ة امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 

كان  عندما  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

اأمريا ملدينة الريا�س اآنذاك.

»اأب��و  بكنيته  النعيم  عبداهلل  الأ�ستاذ  ي�ستهر 

علي« لب�ساطته وقربه للنا�س فهو مرح و�ساحب 

طرفة وحازم يف اآن واحد، والكتاب اأعاله يكمل 

باأن  الذي نفدت عدة طبعات منه  الأول  الكتاب 

م�سرية  ويتابع  وال��ق��رارت  الأح��داث  بع�س  يوثق 

منا�سبه  اأهم  تركه  بعد  النعيم؛  عبداهلل  ال�سيخ 

مدينة  »اأم���ني  وه��ي  بنظري  اإجن����ازا  واأك��رثه��ا 

مواقع  حتديد  اأهمها  ومن  حينها«  يف  الريا�س 

البنات  وكليات  والإم���ام  �سعود  امللك  جامعات 

»�سابقاً« وغريها من امل�سالح احلكومية يف مواقع 

اإ�سافة  اأطرافها،  يف  اأو  الريا�س  خارج  رئي�سية 

اإىل �سهولة توزيع منح الأرا�سي ومعا�سرته بناء 

اأول طريق دائري �سريع مبدينة الريا�س باإ�سراف 

ال�سفارات  انتقال  وكذلك  اآن��ذاك،  النقل  وزارة 

الأجنبية من جدة اإىل حي ال�سفارات بالريا�س.

ويختتم ال�سيخ عبداهلل النعيم م�سريته املهنية 

يف اأمانة مدينة الريا�س بعد اأن اأ�سبحت الريا�س 

وم��راف��ق  حتتية  ببنية  جم��ه��زة  ح��دي��ث��ة  م��دي��ن��ة 

كربى  كعا�سمة  بالريا�س  تليق  بلدية  وخدمات 

العوا�سم  ت�ساهي  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

لو  اإذا قلت  اأبالغ  الأخ��رى.  ولعلي ل  احل�سرية 

و�سع »اأبو علي« م�سوؤول عن �سركة املياه الوطنية 

منذ ن�ساأتها - وهذا جمرد تخمني - لكنا ل نعاين 

كمواطنني كما هو الآن من التخبط احلا�سل يف 

فوترة املياه وما ين�ساأ عنها من ظلم وجور، على 

الرغم من تعاقب ٤ مدراء ودكاترة من املدر�سة 

احلديثة لالإدارة. لقد كان ال�سيخ عبداهلل النعيم 

واحليوية  الن�ساط  من  و�سعلة  كريزما  �ساحب 

العام،  بال�ساأن  التحديات  وم��واج��ه��ة  واجل����راأة 

التنفيذين  امل��دراء  من  مثله  من��وذج  على  ويطلق 

»�سيول«   »Bulldozer« »البلدوزر«  الغرب  يف 

باللهجة املحلية، وهو من ال�سخ�سيات التي تت�سم 

ومبعنى  الآم��رة،  �سوت  ون��ربة  اجل�سم  ب�سخامة 

اآخر ل يقف اأحد اأمامه!

اإن�ساين اأكادميي:

يختلف هذا الكتاب عن كتابي 

ياأتي  فموؤلفه  النعيم؛  الأخ��وي��ن 

بعدهما بجيلني كما اأنه ياأتي من 

اأ�سرة متوا�سعة احلال ويعترب من 

اأهايل الريا�س القدماء.

يجمع الكتاب بني كفاح املوؤلف 

عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 

امل���ط���رف يف ���س��ريت��ه »ح��ي��ات��ي 

لأمه  كوحيد  امل�ست�سفيات«  بني 

بها  الفائقة  وعنايته  املري�سة 

وبره  مر�سا،  الأقل  لأبيه  اإ�سافة 

حياته  م�سرية  واإك��م��ال  بوالديه 

الأكادميية والتي تدرج فيها بتفوق 

من الثانوية وحتى نيله �سهادة الدكتوراه بال�سيدلة 

من كلية طب وم�ست�سفى »جارون كرو�س« بلندن 

وتعيينه اأ�ستاذاً م�ساعداً بكلية الطب حامعة امللك 

�سعود، حتى تقاعده حديثا مبرتبة اأ�ستاذ.

لتخ�س�سات  املولف  �سرح  الكتاب  اأعجبني يف 

و�سبب  الطب  بتخ�س�سات  وعالقاتها  ال�سيدلة 

وجرعات  و�سف  يف  اأحياناً  التباين  اأو  التداخل 

الأدوية بني ال�سيديل والطبيب، وهذا ما يواجهه 

�سخ�سيا  واأن���ا  احل���الت؛  م��ن  كثري  يف  املري�س 

امللك  م�ست�سفى  �سجار يف طوارىء  �سبه  �سهدت 

على  اختلفا  و�سيديل  اأطفال  طبيبة  بني  �سعود 

و�سف الدواء، وحتت وطاأة بكاء الطفل يف عربته 

وو�سط اندها�س والدته واملراجعني، ونحن ل نعلم 

من هو الأقرب لل�سواب والأكرث م�سوؤولية قانوناً 

لأن الثنني جمتهدان ومتم�سكان براأيهما؛ وهذا 

المر من طباع ال�سنعة ال�سحية.

اجلديد  اجليل  تعامل  بجفاء  املوؤلف  نوه  وقد 

من اأع�ساء هيئة التدري�س ال�سعوديني مع زمالئهم 

اأو  التخ�س�س  نف�س  يف  ال��ق��دم��اء  واأ���س��ات��ذت��ه��م 

جيله  �سلوك  عن  واأن��ه خمتلف  الكلية  اأو  الق�سم 

لأ�ساتذتهم،  وال��وف��اء  احل��ب  كل  يكن  ك��ان  ال��ذي 

كثري  يف  موجود  ال�سعور  هذا  اأن  اأ�سيف  ولعلي 

ال�سعودية  واجلامعات  الأكادميية  الأق�سام  من 

احلكومية الأخرى. يف اخلتام، تظل كتابة ال�سرية 

عامة  ل�سخ�سيات  اأو  اأع���اله  ورد  كما  الذاتية 

اهلل  يرحمه  العليان  �سليمان  الأعمال  رجل  مثل 

الأدب��ي��ات  يف  النعيمي،  علي  املهند�س  وم��ع��ايل 

ت�سرد  ومواقف  ذكريات  عن  عبارة  ال�سعودية، 

بت�سل�سها التاريخي، اإل اأن هناك ا�ستثناءات مثل 

كتب الدكتور غازي الق�سيبي الذي مزج بني فن 

كتابته واأدبه يف و�سف جتاربه وممار�سته الإدارية 

املتعددة كرجل دولة. على اأنه ل توجد يف ال�ساحة 

ال�سعودية كتابة �سرية ذاتية باأ�سلوب البايوقرايف 

»Biography« ال�سائع يف الدول الغربية، والذي 

هو اأكرث اإثارة واإف�ساحاً عن اأ�سرار غري معروفة 

من عالقات اجتماعية وجتارية واأ�سرية وف�سائح، 

القراء  م��ن  اإق��ب��ال  الكتب  ه��ذه  ع��ادة حتقق  اإذ 

 »Best Sellers« املبيعات  قائمة  اأكرث  وتت�سدر 

بني  الق�سائية  للدعاوي  عر�سة  اأك��رث  اأنها  كما 

املوؤلف  اأو بني  املوؤلف وال�سخ�س الذي كتب عنه 

وورثة ال�سخ�س املعني.

كلية الهند�سة - ق�سم الهند�سة املدنية

أسرار تعزيز وظائف الكبد 
للتخلص من السموم

ي��ت��ع��ر���س ج�����س��م الإن�����س��ان 

يومياً عن طريق الهواء والغذاء 

الكيميائية  امل���واد  م��ن  للعديد 

وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 

م���واد غربية  وه���ي  ال��غ��رب��ي��ة، 

ت�سمى »Xenobiotic« ت�سمل 

امل����واد احل��اف��ظ��ة يف الأغ��ذي��ة 

احل�سرية  واملبيدات  والأدوي���ة 

وامل���ل���وث���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وع����ادم 

واملعادن  والتدخني  ال�سيارات 

الثقيلة وغريها.

لأجهزة  امل���واد  ه��ذه  تت�سلل 

يهدد  خ��ط��را  فتمثل  اجل�����س��م 

على  بالتاأثري  الإن�سان  �سحة 

الذي  الكبد،  وظائف  خا�سة  املختلفة،  اجل�سم  اأجهزة  وظائف 

يلعب الدور الأكرب يف التخل�س من ال�سموم، حيث يقوم بتحويل 

هذه املواد اإىل مواد ذائبة يف املاء ي�سهل طرحها خارج اجل�سم 

يف البول اأو الغائط اأو العرق اأو الزفري. كما يقوم الكبد بالعديد 

والتمثيل  الغلوكوز  اإنتاج  مثل  الأخ��رى  احليوية  الوظائف  من 

الدم  ومكونات  والدهون  والربوتينات  الكربوهيدرات  الغذائي 

واجلهاز املناعي وغريها.

وبالتخل�س من املواد ال�سامة يتم تعزيز وظائف الكبد واجلهاز 

امل��واد  تراكم  بينما  الخ��رى،  اجل�سم  وظائف  وجميع  املناعي 

ينتج  التي  الكبد  وظائف  اختالل  اإىل  ي��وؤدي  باجل�سم  ال�سامة 

عنها العديد من الأمرا�س اأبرزها دوايل املريء و�سعف املناعة 

وال�سكري واأمرا�س الكلى والقلب وال�سرطان.

لأنه  ال�سموم،  من  للتخل�س  و�سيلة  اأف�سل  امل��اء  �سرب  يعد 

امل�سروبات  �سرب  ي�سهم  كما  حرارية،  �سعرات  على  يحتوي  ل 

اإزالة  يف  وغريها  واخل�سروات  الفاكهة  ع�سائر  مثل  الأخ��رى 

ال�سموم من اجل�سم، ويف�سل اأن تكون غري حمالة بال�سكر.

ويعد تناول الغذاء ال�سحي املتوازن �سروريا لتعزيز وظائف 

الكبد، كما يعد تناول بع�س الأطعمة مثل ال�سوفان مهما لنف�س 

الغر�س، لأنه غني مبركبات »بيتا غلوكان« التي تقلل من تراكم 

اللتهابات  وتكافح  املناعة  تعزز جهاز  وبذلك  بالكبد،  ال�سحوم 

وحتارب ال�سكري وال�سمنة. كذلك ال�ساي الأخ�سر ي�ساعد على 

تقليل م�ستوى ال�سحوم يف الدم ويحمي من الكبد الدهني لأنه 

يقلل الإجهاد التاأك�سدي. كما يحّفز الثوم نقل الدهون من الكبد 

لحتوائه على الإلي�سني وال�سيلينيوم، وهي مواد طبيعية ت�ساعد 

على تنظيف الكبد من ال�سموم.

اأ�سف اإىل ذلك اجلريب فروت وع�سري اليمون الذي يحتوي 

على م�سادات الأك�سدة مثل فيتامني »ج« والفالفونويد املن�سطة 

لالإنزميات احلارقة للدهون، كذلك الأ�سماك واملك�سرات غنية 

تناول  ويعد  الأك�سدة،  وم�سادات   »E« وفيتامني   »3 »اأوميغا  ب� 

ال�سمندر الأحمر وال�سبانخ والكينوا من معززات وظائف الكبد 

لغناها مبادة البيتايني وحم�س الفوليك وفيتامني »ب« والأمالح 

املعدنية التي حتفز خاليا الكبد وطرح ال�سموم خارج اجل�سم، 

الكاملة  واحلبوب  والبقوليات  بالألياف  الغنية  الأطعمة  كذلك 

والأطعمة املخمرة. ويجب عدم املبالغة يف تناول هذه الأغذية 

كي ل تاأتي بنتائج عك�سية، كما يجب عدم تناول الأدوية خا�سة 

امل�سكنات وامل�سادات احليوية اإل بو�سفة طبية وعند ال�سرورة.

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�سيدلة

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

مقتطفات من سير ذاتية سعودية حديثة

أ. د. جمال الدين هريسه

أ.د. إبراهيم الحماد



�أمن يف  �سعيد، رجل  نا�سر  علي 

يعمل  وم��ت��ع��اون،  طموح  �جلامعة، 

بكل حر�ص وتفان على تنظيم �سري 

�ل�سيار�ت  قائدي  وخدمة  �ملركبات 

من �لرجال و�لن�ساء، يرى �أن �لعمل 

يف  و�ل�سالمة  �لأم���ن  فريق  �سمن 

جامعة عريقة كجامعة �مللك �سعود 

ولزمالئه،  ل��ه  و���س��رف��اً  ف��خ��ر�ً  يعد 

علمياً  ���س��رح��اً  �جل��ام��ع��ة  باعتبار 

يكن  و�جلميع  �لعامل،  م�ستوى  على 

�أن  ويجب  و�لتقدير،  �لح��ر�م  لها 

على  نقدمها  �لتي  �خلدمات  تكون 

م�����س��ت��وى ع���ال ج���د� ل��ن��ك��ون خري 

���س��ف��ر�ء ل��ه��ذه �جل��ام��ع��ة ول��ن��و�ك��ب 

�جلميع  ل��دى  حتتلها  �لتي  �ملكانة 

حملياً وعاملياً..

طبيعة  عن  �لبد�ية  يف  حدثنا   -

عملك؟

تنظيم  على  تركز  عملي  طبيعة 

���س��ري �مل��رك��ب��ات وخ���دم���ة ق��ائ��دي 

�ل�سيار�ت، وتغطية حالت �لزدحام 

تبلغنا  حيث  �لختبار�ت،  حالة  يف 

تنظيم  على  ونعمل  بذلك  �لإد�رة 

خ�سو�سا  لالزدحام  تفاديا  �ل�سري 

نحر�ص  �لأي��ام، حيث  هذه  مثل  يف 

وتطبيق  �لح��ت��ك��اك  ت��ف��ادي  ع��ل��ى 

�إجر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي، ويتم 

على  ونعمل  �لكلية  مكان  حتديد 

توزيع �ل�سيار�ت، للموظفني مو�قف 

ل  حتى  للطالب،  وك��ذل��ك  خا�سة 

�إىل  يوؤدي  و�زدح��ام  تكد�ص  يح�سل 

�لفو�سى.

�ل��ع��م��ل يف زم��ن  - وم�����اذ� ع���ن 

كورونا؟

كما ت�ساهد نحن �لآن يف �مليد�ن، 

ونعمل بكل حر�ص وتفان، ورغم �أن 

�ل�سابق  من  �أق��ل  �أ�سبح  �لزدح���ام 

و�ملحا�سر�ت  �لدر��سة  �أن  باعتبار 

عن  �لكليات  �أغ��ل��ب  يف  �أ�سبحت 

بعد، �إل �أن �لعمل يف هذه �جلامعة 

ونحن  يهد�أ،  ول  يتوقف  �لعريقة ل 

من خالل متابعتنا لو�سائل �لإعالم 

�ل�سحة  وز�رة  ر�سائل  خ��الل  م��ن 

م�سكورة نتبع �لإجر�ء�ت للمحافظة 

وفق  ونعمل  �جل��ام��ع��ة،  رو�د  على 

ذلك.

- م���ا �أ���س��ع��ب �مل���و�ق���ف �ل��ت��ي 

تتعر�سون لها خالل عملكم؟

وهذه  مي�سر  �لعمل  �حلمد،  هلل 

على  �عتدنا  حيث  عملنا،  طبيعة 

لنا  وف��رت  �جلامعة  �أن  كما  ذل��ك، 

�لأدو�ت ول يوجد �أي عائق لدينا.

- كم �ساعة تعمل يومياً؟

�أع���م���ل ب�����س��ك��ل ي���وم���ي مل����دة 8 

�ساعات.

- من خالل تنظيمك عمل �ل�سري 

لتقيد  تقييمك  م��ا  �جل��ام��ع��ة  يف 

قائدي �ملركبات باأنظمة �ل�سري؟

ق��ائ��دي  �أغ���ل���ب  يف �حل��ق��ي��ق��ة 

�ل�سري  باأنظمة  متقيدون  �ملركبات 

من�سوبي  من  كانو�  �سو�ء  و�ل�سالمة 

وهناك  �ملر�جعني،  من  �أو  �جلامعة 

ملتزمني  غ��ري  منهم  قليلة  ن�سبة 

و�إبالغهم  لتنبيههم  ي�سطرنا  مما 

�ل�سري  باأنظمة  �لل��ت��ز�م  ب�سرورة 

وكذلك بالإجر�ء�ت �لحر�زية مبا 

فيها و�سع �لكمامة.

- هل يوجد ن�ساء يقدن �ملركبات 

د�خل �جلامعة؟

ب��ك��ل ت��اأك��ي��د ي��وج��د �ل��ك��ث��ري من 

د�خل  �ملركبات  يقدن  ممن  �لن�ساء 

�أو  �مل��وظ��ف��ات  م��ن  ���س��و�ء  �جلامعة 

�لطالبات.

�لن�ساء  قيادة  بني  �لفرق  ما   -

وقيادة �لرجال من وجهة نظرك؟

�لن�ساء  قيادة  �أن  �أرى  لالأمانة 

وهن  جد�ً،  ممتازة  �جلامعة  د�خل 

من  �ل�سري  بقو�نني  �ل��ت��ز�م��اً  �أك��ر 

�ساهدته  ما  وه��ذ�  �لرجال،  بع�ص 

ب�سكل  للعمل  مم��ار���س��ت��ي  خ���الل 

ي���وم���ي، ون��ح��ن ك���رج���ال �أم����ن يف 

�جلامعة م�ستعدون لتقدمي �خلدمة 

و�مل�ساعدة.

�لتعاون  يتم  ناحية  �أي  م��ن   -

معهن؟

وتنظيمية  م��روري��ة  ناحية  م��ن 

وجدنا  ح��ال  يف  مثال  و�إر���س��ادي��ة، 

م�سار  نحو  يتجه  �لأخ��و�ت  �إح��دى 

لها  نو�سح  �ل�سحيح  �مل�سار  غ��ري 

ويف  �ل�سحيح،  للم�سار  ونر�سدها 

من  »���س��و�ء  �أح��ده��م  تعر�ص  ح��ال 

نبادر  فنحن  �لن�ساء«  �أو  �ل��رج��ال 

ح�سب  و�مل�ساعدة  �خلدمة  بتقدمي 

�مل�ستطاع.

- هل ح�سل موقف تعر�ست له 

قيادتها  �ل�سيارة خالل  تقود  �سيدة 

د�خل �جلامعة؟

ح�سلت  �مل���و�ق���ف  �أب�����رز  ن��ع��م، 

ل��ط��ال��ب��ة م���ن ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب خ��الل 

حاولت  حيث  �ل�����س��ي��ارة،  قيادتها 

خمالف  م�سار  من  �ملو�قف  دخ��ول 

لها  فكانت  �خلروج«  م�سار  »عك�ص 

»يقولها  باملر�ساد  �ملو�قف  م�سامري 

���س��اح��ك��اً« وت��ع��ر���س��ت �إط�����ار�ت 

�سيارتها �لأربع لتلف كامل، فعملنا 

�إ�سالح  خالل  من  م�ساعدتها  على 

�لإط���ار�ت  �أخ��ذن��ا  حيث  �سيارتها 

على  وعملنا  �جلامعة  خ��ارج  �إىل 

�إ�سالحها.

- معنى ذلك �أن دوركم وو�جبكم 

�ل�سري  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����س��ر  ل 

ب���ل ي�����س��م��ل م�����س��اع��دة �أ���س��ح��اب 

�ل�سيار�ت؟

ودورن��ا  عملنا  تاأكيد،  بكل  نعم 

وو�ج���ب���ن���ا ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ن��ا خ��دم��ة 

باجلامعة  �سخ�ص  �أي  وم�ساعدة 

يتعر�ص ملوقف د�خل �سيارته.

- كيف تتم �آليه �لدعم؟

ه��ن��اك رق����م خم�����س�����ص خ��ا���ص 

د�خ����ل   950 رق�����م  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 

�جلامعة.

�لت�سال  ي�ستطيع  �سخ�ص  �أي   -

بهذ� �لرقم؟

نعم �أي �سخ�ص يت�سل على 950 

ويتم  عليه  ي��ردون  �جلامعة  د�خ��ل 

م�ساعدته �إذ� كانت �سيارته متعطلة 

كانت  لو  حتى  مل�ساعدة،  يحتاج  �أي 

يف  تتمثل  يحتاجها  �لتي  �خلدمة 

توقف  ح��ال��ة  يف  »����س��ر�ك«  عمل 

�ل�سيارة.

دوركم  �إن  �لقول  ن�ستطيع  هل   -

ل يتوقف على �لتنظيم و�خلدمة بل 

على »�لفزعة« �أي�ساً؟

يرد �ساحكاً: يا �سالم عليك نعم 

نقدمة  و�جب  �أقل  وهذ�  »�لفزعة« 

ومن�سوبيها،  ورو�ده�����ا  للجامعة 

فاجلامعة �سرح علمي على م�ستوى 

�خلدمات  تكون  �أن  ويجب  �لعامل 

�لتي نقدمها على م�ستوى عال جد� 

ملو�كبة �ملكان �لذي يكن له �جلميع 

�لحر�م و�لتقدير.

- ما هو موؤهلك �لعلمي؟

منذ  عليها  ح�سلت  عامة  ثانوية 

ع�سر  قبل  �أي  طويلة،  زمنية  فرة 

���س��ن��و�ت، وم���ن خ���الل ع��م��ل��ي يف 

كبري  طموح  ل��دي  �أ�سبح  �جلامعة 

كوين يف �جلامعة، حيث �أنوي �إكمال 

على  للح�سول  �جلامعية  در��ستي 

�لإن�سان  موؤهل جامعي، ولبد على 

و�لأف�سل  لالأعلى  يكون طموحاً  �أن 

خ�سو�سا �إن كانت �لظروف ت�ساعد 

على ذلك.

- كلمة �أخرية تود قولها؟

على  �أ���س��ك��رك��م  �حل��ق��ي��ق��ة  يف 

�ل�سوء  �سلط  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  ه���ذ� 

�أن  �أود  ك��م��ا  عملنا  طبيعة  ع��ل��ى 

رو�د  وخ�سو�سا  للمجتمع  �أق���ول 

بالأنظمة  �للتز�م  عليكم  �جلامعة 

ب��الإج��ر�ء�ت  وك��ذل��ك  و�لتعليمات 

وز�رة  تعليمات  وتنفيذ  �لحر�زية 

�لكمامة  و�سع  خ��الل  من  �ل�سحة 

و�لتباعد �لجتماعي.

علي ناصر: النساء أكثر التزامًا بقوانين السير 
داخل الجامعة وقيادتهن ممتازة بشكل عام
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دعا كل من تعطلت �سيارته داخل اجلامعة لالت�سال على »950« مل�ساعدته وخدمته

عملنا ال يقتصر على تنظيم السير فقط بل يشمل تقديم الخدمة والمساعدة و»الفزعة«

»طالبة طب« حاولت دخول المواقف بشكل معاكس فكانت لها المسامير األرضية بالمرصاد 
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يتميز البرنامج ببحثه الدائم عن اإلبداع واالبتكار وسعيه لتأهيل الطلبة وتطوير قدراتهم

خالل الفصل الدراسي األول أطلق البرنامج مبادرة لتأهيل القيادات والملتقى القيادي التطوعي

نظم منذ انطالقته أكثر من 290 مبادرة وأكثر من 2000 فعالية وورشة عمل

برنامج الشراكة الطالبية يطلق منصتين 
صوتيتين »إسهام« و»عمران«

الطالبية  ال�شراكة  برنامج  اأطلق 

خلدمة  �شوتيتني  من�شتني  موؤخراً، 

ط�����الب اجل���ام���ع���ة وم��ن�����ش��وب��ي��ه��ا 

وزوارها؛ الأوىل بودكا�شت »اإ�شهام« 

م��ادة  ت��ط��رح  �شوتية  من�شة  وه��ي 

معرفية ثقافية تهم الطالب وت�شهم 

يف تعزيز مهاراته الفكرية والعلمية 

وال��ث��ق��اف��ي��ة ب���ع���ي���داً ع���ن احل��ي��اة 

بودكا�شت  وال��ث��ان��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة، 

�شوتية  م��ن�����ش��ة  وه���ي  »ع���م���ران« 

ت��ه��دف ل��ن�����ش��ر امل��ع��رف��ة وال��وع��ي 

طالب  وخدمة  العمارة  بتخ�ش�ص 

العمارة واملهتمني بها.

�أكرث من عقد

الطالبية  ال�شراكة  برنامج  وكان 

وتد�شني  فعالياته  اإط���الق  مت  ق��د 

ب��رع��اي��ة   2009 ع����ام  اف��ت��ت��اح��ه 

اجلامعة  رئي�ص  م��ع��ايل  وت�شريف 

عبدالرحمن  ب��ن  ب���دران  ال��دك��ت��ور 

العمر، وهو برنامج يهتم باحت�شان 

املبادرات الطالبية و�شقل اجلوانب 

عمل  بطريقة  الطلبة  لدى  املهارية 

اإب��داع��ي��ة واح��راف��ي��ة، ون��ظ��م منذ 

م��ب��ادرة   290 م��ن  اأك��ر  انطالقته 

وور�شة  فعالية   2000 م��ن  واأك���ر 

�شاعة  م��ل��ي��ون  م��ن  واأك����ر  ع��م��ل، 

ال��رن��ام��ج،  ف��ع��ال��ي��ات  يف  تطوعية 

املليون،  امل�شتفيدين  عدد  وجت��اوز 

ع�شو،   6000 من  اأك��ر  عليه  ومر 

متطوع خالل  األ��ف   15 من  واأك��ر 

10 �شنوات.
�لروؤية و�لر�سالة و�لأهد�ف

الريادة  يف  الرنامج  روؤية  تتمثل 

الطالبية  الأن�����ش��ط��ة  يف  وال��ت��م��ي��ز 

ور���ش��ال��ت��ه متكني  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

وتنمية  ذواتهم  اكت�شاف  الطلبة من 

اإيجابية  بيئة  خ��الل  م��ن  قدراتهم 

حم��ف��زة ع��ل��ى الإب����داع والب��ت��ك��ار، 

اإىل  ي�شعى  التي  الأه��داف  وت�شمل 

الطلبة  ط��م��وح  تنمية  حتقيقها: 

تكوين  وم���زده���ر،  ح��ي��وي  ل��وط��ن 

املجتمع،  خل��دم��ة  ���ش��اب��ة  ق��ي��ادات 

امل��ب��ادرات  اإط���الق  ومتكني  حتفيز 

وتطوير  ال��ط��الب��ي��ة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

مهارات ومواهب الطلبة.

مميز�ت �لربنامج

الطالبية  ال�شراكة  برنامج  يتميز 

ببحثه الدائم عن الإبداع والبتكار 

الطلبة  لتاأهيل  و�شعيه  يقدم  ما  يف 

ويعد  ومهاراتهم،  قدراتهم  وتطوير 

الطالبية  الأن�شطة  اأقطاب  اأق��وى 

با�شتعانة  ويت�شرف  اجلامعة،  يف 

اجل���ام���ع���ة ب���ه ل��ت��ن��ظ��ي��م اأ���ش��خ��م 

الفعاليات.

�لفرق

الطالبية  ال�شراكة  برنامج  ي�شم 

الفرق التالية:

- فريق املوارد الب�شرية: يخت�ص 

الأر�ص  م��وارد  اأغلى  �شوؤون  ب��اإدارة 

الكفاءات  وا�شتقطاب  »الإن�����ش��ان« 

منهم.

- فريق العالقات العامة: متثيل 

ت�شويقها  على  وال��ع��م��ل  ال�����ش��راك��ة 

وج��ل��ب ال��رع��اي��ات وال��ت��وا���ش��ل مع 

اجلهات الراعية.

وتوثيق  تن�شيق  الإعالم:  فريق   -

الطالبية  ال�شراكة  فعاليات  ون�شر 

وتدقيق املحتوى.

- فريق التنظيم والدعم: يخت�ص 

املعار�ص  وتنظيم  احل�شود  ب���اإدارة 

والفعاليات داخل وخارج ال�شراكة.

بنود  مراجعة  اجل��ودة:  فريق   -

بداية كل ف�شل  الأع�شاء يف  تقييم 

وبحث  التقييم  ومتابعة  درا���ش��ي 

�شبل تطوير عمل ال�شراكة.

�للجان 

- اللجنة القانونية.

- اللجنة الرفيهية.

�أبرز �ملبادر�ت

مبادرة  بالدم:  الترع  كرنفال   -

تهدف لزيادة وهي املجتمع باأهمية 

الترع بالدم.

تعطي  مبادرة  العلمي:  اللقاء   -

لكت�شاف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال��ف��ر���ش��ة 

قدراتهم البحثية من خالل التناف�ص 

من  العديد  ي�شمل  علمي  لقاء  يف 

فروع العلوم.

- »ك���ف���ة« احل��ق��وق��ي��ة: م��ب��ادرة 

املجتمع  لتوعية  ت��ه��دف  حقوقية 

بحقوقه والتزاماته القانونية.

تهدف  م��ب��ادرة  فخور:  متاأين   -

»التاأتاأة«  با�شطراب  الوعي  لن�شر 

وتعزيز دور املتاأين و�شقل مهاراته.

من�شة  اإ���ش��ه��ام:  ب��ودك��ا���ش��ت   -

ثقافية  معرفية  مادة  تطرح  �شوتية 

تعزيز  يف  وت�����ش��ه��م  ال��ط��ال��ب  ت��ه��م 

مهاراته الفكرية والعلمية والثقافية 

بعيداً عن احلياة الأكادميية.

من�شة  ع���م���ران:  ب��ودك��ا���ش��ت   -

���ش��وت��ي��ة ت���ه���دف ل��ن�����ش��ر امل��ع��رف��ة 

وخدمة  العمارة  بتخ�ش�ص  والوعي 

طالب العمارة واملهتمني بها.

�إح�سائيات

جتاوز عدد امل�شتفيدين املليون

وور�شة  فعالية   2000 من  اأك��ر 

عمل

تطوعية  �شاعة  مليون  من  اأك��ر 

يف فعاليات الرنامج

اأكر من 290 مبادرة

اأكر من 6000 ع�شو مروا على 

الرنامج

متطوع خالل  األف   15 من  اأكر 

10 �شنوات
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»الملح« عالج منزلي لعدة أمراض

له  م��ه��م  اأو غ����ذاء  ك�����أي ع����اج 

امللح  يفر�ض  و�سلبي�ت،  اإيج�بي�ت 

نف�سه على حي�تن�، فهو م�دة حتمل 

التن�ق�س�ت، فبينم� نقراأ الن�س�ئح عن 

اأهمية االعتدال يف تن�وله والتحذير 

اأنه  ن�سمع  تن�وله،  يف  االإف���راط  من 

مت ا�ستخدامه منذ زمن بعيد كعاج 

منزيل فع�ل وب�سيط.

�سنتعرف   WebMD وبح�سب 

كيف ميكن اأن تع�لج نف�سك مبلعقة 

واحدة من امللح:

- قروح الفم: ميكن عمل م�سم�سة 

على  ت�س�عد  امل���ل��ح  ب���مل���ء  لفمك 

اأ�سرع  ب�سكل  وال�سف�ء  االأمل  تخفيف 

ملعقة  قلّب  ال��ف��م، فقط  ق��روح  م��ن 

�سغرية من امللح يف ن�سف كوب م�ء 

دافئ ومت�سم�ض عدة مرات يف اليوم 

ولن تزعجك قروح الفم بعد االآن.

ب�مل�ء  الغرغرة  احللق:  الته�ب   -

�سغرية  ملعقة  ن�سف  بو�سع  امل�لح 

مذابة يف كوب من امل�ء الدافئ ميكن 

احللق  وجتعل  االحتق�ن  تخفف  اأن 

امللتهب اأف�سل.

- ان�سداد اأو �سيان االأنف: امللح 

ط��ري��ق��ة جم��رب��ة ل��ل��م�����س���ع��دة على 

التنف�ض ب�سهولة عندم� تكون م�س�ب�ً 

ح�س��سية،  اأو  اإنفلونزا  اأو  برد  بنزلة 

املحلول  بخ�خ�ت  ا�ستخدام  وميكن 

امللحي املت�حة من دون و�سفة طبية 

يف ال�سيدلية.

الغ�ئر:  والظفر  املتعبة  القدم   -

الأ�سفل  اأظ�فرك  ح�فة  تنمو  عندم� 

وتغرز يف اجللد غ�لب�ً م� توؤدي اإىل 

م�ء  يف  قدمك  انقع  واالأمل،  التورم 

وم��ل��ح داف���ئ ع��دة م���رات يف ال��ي��وم، 

املتعبة  ال��ق��دم  اآالم  م��ن  �سيخفف 

وميكن  االإ�سبع  وت��ورم  الته�ب  وم��ن 

ا�ستخدام م�س�د حيوي و�سم�دة على 

الظفر الغ�ئر.

- ال�سدفية واالأكزمي�: مي�ه البحر 

غنية ب���مل��ع���دن وامل��ل��ح، خ������س��ة يف 

اأم�كن مثل البحر امليت، وي�س�عد نقع 

اجل�سم يف امل�ء على ترطيب الب�سرة 

اأو  وال�سدفية  االح��م��رار  وتخفيف 

اأ�سف  فقط  وااللته�ب�ت،  االأكزمي� 

اإب�سوم  اأماح  اأو  امليت  البحر  اأماح 

اال���س��ت��ح��م���م اخل������ض  اإىل ح��و���ض 

وحتى  دقيقة،   15 مل��دة  وانقعه  بك 

ك��وب م��ن ملح ال��ط��ع���م ال��ع���دي يف 

م�ء اال�ستحم�م ميكن اأن يخفف من 

اأعرا�ض االأكزمي�.

- حرقة املعدة: تعترب �سودا اخلبز 

م�س�د  اأي�س�ً  وه��ي  امللح،  من  نوع�ً 

�سغرية  ملعقة  للحمو�سة،  طبيعي 

يف كوب من امل�ء الب�رد بعد الوجبة 

قم  ولكن  املعدة،  حرقة  من  تخفف 

احلرقة  ك�نت  اإذا  الطبيب  ب��زي���رة 

متكررة و�سديدة، فقد تكون م�سكلة 

�سحية مزمنة.

- بقع االأ�سن�ن ورائحة الفم: تُظهر 

بع�ض الدرا�س�ت اأن معجون االأ�سن�ن 

ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ���س��ودا اخلبز 

يبي�ض اأ�سن�نك ب�سكل اأف�سل من النوع 

الذي ال يحتوي عليه، وميكن اأن تزيل 

وحت���رب  ال�سطحية  البقع  ال�سودا 

الفم  رائحة  وتنع�ض  الفم  ميكروب�ت 

الكريهة اإذا �سنعت منه� غ�سوالً للفم 

�سودا  م��ن  �سغرية  ملعقة  بن�سف 

اخلبز وكوب من امل�ء.

ملح  بع�ض  اإذاب����ة  االإم�����س���ك:   -

اإ�س�فة  مع  امل�ء  من  كوب  اإب�سوم يف 

ع�سري الليمون جلعل طعمه اأف�سل، 

ي�س�عد هذا يف التليني خال ن�سف 

�س�عة اإىل 6 �س�ع�ت.

تحذيرات من جائحة »أشبه بالموت األسود«

5 خرافات شائعة حول الغدة الدرقية

ح����ذر ال���ب����ح���ث ال��ب��ي��ئ��ي ج��ون 

احليوانية  االأمرا�ض  اأن  من  فيدال، 

احليوان�ت  من  تنتقل  التي  املن�س�أ، 

خطريا  تهديدا  ت�سكل  الب�سر،  اإىل 

»مثل  ب�أنه  االأم��ر  م�سبه�  للب�سرية، 

احلرب النووية«.

ون���ق���ل���ت ����س���ح���ي���ف���ة »م������ريو« 

اإن  قولهم  علم�ء  ع��ن  الربيط�نية 

عرب  املنقولة  فتك�  االأكرث  االأمرا�ض 

ح�لي�  ت�سكل  اأ�سبحت  احليوان�ت 

اإذ حتمل  ال��ب�����س��ري��ة،  ع��ل��ى  خ��ط��را 

الفريو�س�ت،  »اآالف«  احل��ي��وان���ت 

والتي ميكن اأن تنتقل للب�سر.

اأم��را���س���  اأن  ف���ي���دال  وك�����س��ف 

واالإي��ب��وال«  احل�سبة  مثل  »معدية، 

الب�سر.  وت��دم��ر  ت��ت��ط��ور  اأن  مي��ك��ن 

خال  ف��ي��دال  ت�سريح�ت  وج����ءت 

اأنح�ء  جميع  من  خ��رباء  مع  نق��ض 

مل  رمب���  االأ���س��واأ  اأن  توقعوا  الع�مل 

االأي����م  ف��ي��دال ه��ذه  ي����أت. ويعكف 

على و�سع كت�ب يك�سف من خاله 

واالأمرا�ض  الطبيعة  بني  ال�سلة  عن 

الب�سرية يف  تواجهه�  اأ�سبحت  التي 

ال�سنوات القليلة االأخرية.

ن�سرته  م��ق���ل  ف��ي��دال يف  وح���ذر 

الربيط�نية،  ميل«  »ديلي  �سحيفة 

احلكوم�ت من ج�ئحة على م�ستوى 

»املوت االأ�سود«، الذي قتل م� ي�سل 

اإىل واحد من كل ثاثة اأ�سخ��ض يف 

جميع اأنح�ء اأوروب�.

وي�����س��ت��خ��دم م�����س��ط��ل��ح »امل����وت 

االأ�سود«، لاإ�س�رة اإىل وب�ء الط�عون 

الذي اجت�ح اأنح�ء اأوروب� بني ع�مي 

1347 و1352، وت�سبب يف موت م� 
ال يقل عن ثلث �سك�ن الق�رة.

اإن فريو�س�  البيئي  الب�حث  وق�ل 

جديدا قد يجت�ح الع�مل يف غ�سون 

اأ�س�بيع، ويقتل ع�سرات املايني قبل 

ينت�سر  وقد  �سده،  اإج��راءات  اتخ�ذ 

عرب الرحات اجلوية وو�س�ئل النقل 

االأخرى.

واأو�سح فيدال اأن علم�ء البيئة يف 

ج�معة اإمربي�ل كوليدج لندن اأبلغوا 

تكون  قد  جديدا  مر�س�   335 عن 

م�ستوى  على  ظ��ه��رت  وق��د  ق���ت��ل��ة، 

الع�مل منذ ع�م 1945 حتى االآن.

 200 اأكرث من  اإن  العلم�ء  ويقول 

املن�س�أ  احل��ي��وان��ي��ة  االأم���را����ض  م��ن 

والفريو�س�ت والبكتريي� والطفيلي�ت 

والفطري�ت والربيون�ت، تنت�سر حول 

الع�مل.

وبح�سب فيدال، ف�إن امليكروب�ت، 

املوجودة ب�سكل طبيعي يف احليوان�ت 

تنتقل  االأليفة،  واحليوان�ت  الربية 

االآن اإىل الب�سر.

الفريو�س�ت  ب��ني  م��ن  اإن  وي��ق��ول 

احليوان�ت  من  انتقلت  التي  الق�تلة 

املن�عة  نق�ض  فريو�ض  الب�سر،  اإىل 

ال�س�،  وح��م��ى  واالإي���ب���وال  الب�سرية 

وفريو�ض م�ربورغ و�سيمي�ن الرغوي 

يف اأف��ري��ق��ي���، وف���ريو����ض ���س���ر���ض 

وفريو�ض  ال�سني،  يف  وكوفيد19- 

�س�غ��ض وم�ت�سوبو وه�نت� يف اأمريك� 

الاتينية، وهيندرا يف اأ�سرتالي�.

 حت���ف��ظ ال��غ��دة ال��درق��ي��ة على 

ن�س�ط التمثيل الغذائي يف اجل�سم، 

وتلعب دوراً رئي�سي�ً يف احلف�ظ على 

ال�سي�ق  هذا  ويف  الع�مة،  ال�سحة 

ال�سم�ء  الغدد  اخت�س��سية  ت�سلط 

الدكتورة »م�ري كيليز« ال�سوء عرب 

موقع »كليفاند كلينك« على خم�ض 

حول  الن��ض  بني  �س�ئعة  خ��راف���ت 

الدرقية، وذلك وفق  الغدة  اأمرا�ض 

م� يلي:

الدرقية  الغدة  اأعرا�ض مر�ض   -

وا�سحة:

يف الواقع ميكن اأن تكون اأعرا�ض 

مر�ض الغدة الدرقية خفية وي�سهل 

اأو  ال���وزن  زي����دة  عنه�.  التغ��سي 

اأو  وال��ت��ع��ب  ك��ب��ري،  ب�سكل  ف��ق��دان��ه 

اأو  ال��ب���ردة  واحل�س��سية  التهيج، 

اأن  وميكن  ج��داً،  �س�ئعة  ال�س�خنة، 

اأخ��رى  �سحية  م�س�كل  اإىل  ت�سري 

اإنه  كيليز  الدكتورة  وتقول  اأي�س�ً. 

تداخله�،  اأو  االأعرا�ض  دقة  ب�سبب 

مر�ض  ت�سخي�ض  ي��ك��ون  اأن  ميكن 

وميكن  �سعب�ً.  اأمراً  الدرقية  الغدة 

الخ��ت��ب���ر ه��رم��ون ال��غ��دة ال��درق��ي��ة 

ال��غ��دة  م�����س���ك��ل  حت��دي��د   »TSH«

الدرقية قبل ظهور االأعرا�ض.

بعد  ال���ه���رم���ون����ت  م�����س���ك��ل   -

انقط�ع  دائم�ً  تعني  االأربعني  �سن 

الطمث:

خ�سو�س�ً  �سحيح�ً،  لي�ض  ه��ذا 

االأع��را���ض  حتديد  ال�سهل  من  اأن��ه 

مثل  الطمث،  النقط�ع  الهرمونية 

النوم،  وا�سطراب�ت  املزاج،  تقلب�ت 

واحل�س��سية جت�ه احلرارة، وت�س�ب 

مثل  مب�س�كل  الن�س�ء  م��ن  العديد 

التي  االأنثوية  الهرمون�ت  م�ستوي�ت 

تبداأ يف التقلب يف منت�سف العمر.

الغدة  اإذا كنت م�س�ب�ً مبر�ض   -

الدرقية ف�سوف تنتفخ عين�ك:

وهو  جريفز،  مر�ض  اأن  الواقع 

ال�����س��ك��ل االأك�����رث ���س��ي��وع���ً ل��ف��رط 

يت�سبب  قد  الدرقية،  الغدة  ن�س�ط 

لي�ض  ول��ك��ن  االأح���ي����ن،  ب��ع�����ض  يف 

وت�سري  العينني.  دائم�ً، يف جحوظ 

اإىل   10% اأن  اإىل  كيليز  الدكتورة 

مبر�ض  امل�س�بني  من  فقط   20%
عيون  ب���أم��را���ض  ي�س�بون  جريفز 

خطرية.

- وجود ُعقد على الغدة الدرقية 

يعني االإ�س�بة ب�ل�سرط�ن:

دق��ي��ق،  غ���ري  ذل���ك  اأن  ���س��ك  ال 

»غ���ل��ب���ً  كيليز:  ال��دك��ت��ورة  وت��ق��ول 

الدرقية  الغدة  عقيدات  تكون  م� 

�سن  فوق  الن�س�ء  ون�سف  حميدة، 

االأربعني م�س�ب�ت به�«.

ال��ي��ود  م��ك��م��ات  اإىل  ن��ح��ت���ج   -

الأمرا�ض الغدة الدرقية:

تن�ول  املهم  م��ن  اأن��ه  ت�سمع  ق��د 

مكمات اليود عند االإ�س�بة مبر�ض 

الدكتورة  وت��ق��ول  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة 

ال  »اأن����  ذل���ك:  على  تعليق�ً  كيليز 

يف  دائم�ً،  اليود  مبكمات  اأو�سي 

اأن ت�س�هم يف تف�قم  الواقع ميكنه� 

م�س�كل الغدة الدرقية لديك«.

زيادة الوزن »بعد البلوغ« 
تطيل العمر!

ك�سفت درا�سة جديدة اأنه اإذا ك�نت هن�ك نية لزي�دة وزن اجل�سم، 

ثم  طبيعي  بوزن  البلوغ  مرحلة  االأ�سخ��ض  يبداأ  اأن  االأف�سل  فمن 

يكت�سبون الكيلوغرام�ت الزائدة ببطء.

در�ض  الربيط�نية،  ميل«  »ديلي  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  وبح�سب 

ب�حثون من ج�معة اأوه�يو �ستيت، بي�ن�ت جيلني، من �سك�ن مدينة 

فرامنغه�م يف م��س�ت�سو�ست�ض، ترتاوح اأعم�رهم بني 31 و80 ع�م�ً، 

وتبني اأن االأ�سخ��ض الذين ك�نت اأوزانهم طبيعية يف �سن الر�سد ثم 

ال�سمنة،  الوزن فيم� بعد، ب�سرط عدم املع�ن�ة من  اأ�سبحوا زائدي 

يعي�سون لفرتة اأطول.

ينطبق عليهم هذا  الذين  الب�لغون  للده�سة، ع��ض  وب�سكل مثري 

التعريف لفرتة اأطول من اأولئك الب�لغني الذين ك�نت اأوزان اأج�س�مهم 

يف النط�ق الطبيعي طوال حي�تهم.

اأن من ك�نوا بدن�ء يف �سن الر�سد وا�ستمروا يف  اأي�س�ً  كم� ظهر 

زي�دة الوزن ك�ن لديهم اأعلى معدل وفي�ت.

ور�سدت الدرا�سة اأن جيل ال�سب�ب اليوم اأ�سبح يع�ين من زي�دة 

واأكرث  اآب�ئهم  من  اأك��رث  حي�تهم  يف  مبكر  وقت  يف  وال�سمنة  ال��وزن 

عر�سة للوفي�ت املرتبطة بزي�دة ال�سمنة.

اإىل تعمد زي�دة  الب�لغون  يلج�أ  ب�أن  الب�حثون  ين�سح  ويف حني ال 

ف�إنهم   ،25 يزيد عن   BMI كتلة اجل�سم  ال��وزن، مب� يجعل موؤ�سر 

يرجحون اأن اإ�س�فة ب�سعة كيلوغرام�ت رمب� يكون من��سًب� يف مرحلة 

عمرية الحقة.

مع�ن�ة  على  الزي�دة  تلك  تتحول  ب�أال  الب�حثون  ذلك، حذر  اإىل 

من ال�سمنة والتي تبداأ عن موؤ�سر كتلة اجل�سم اأكرب من اأو ي�س�وي 
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كمبيوتر  جهاز  �أم��رك��ي  عر�ض 

»�أبل1-« مع �شندوق خ�شبي للبيع، 

مقابل 1.5 مليون دوالر.

كري�شنا  �جل��ه��از  م��ال��ك  وق����ال 

عام  �جل��ه��از  ����ش��رى  �ل��ذي  بليك، 

1978: »�أ�شبحت هذه �لقطعة من 
�أي�شاً  �الآن  �الأ�شلية  �لتكنولوجيا 

وال  للتح�شيل،  قابلة  فنية  قطعة 

ميكن ��شتبد�لها �أبًد�«.

ميل«،  »ديلي  �شحيفة  وبح�شب 

فاإن �جلهاز حمفوظ حالياً يف قبو 

بنك بفلوريد�.

يتم  منتج  �أول  »�أبل1-«  ويُ��ع��د 

�ل�شركة  موؤ�ش�شي  بو��شطة  تطويره 

ومت  وزنياك،  و�شتيف  جوبز  �شتيف 

يز�ل  وال   ،1976 ع��ام  يف  �إطالقه 

يعمل.

وقد باعت �ل�شركة ما يقرب من 

175 وحدة من جهاز »�أبل1-«، كل 
منها ب�شعر 666.66 دوالر�ً »�أي ما 

يعادل حو�يل 3126 دوالر�ً �ليوم«.

ب��اع��ت   ،2020 م����ار�����ض  ويف 

»�أبل1-«  من  �آخ��ر  ط��ر�ز�ً  �ل�شركة 

�الأ���ش��ل��ي،  �خل�شبي  غ��الف��ه  ب���دون 

458.711 دوالًر�، مبز�د يف  مببلغ 

بو�شطن.

ت�شميم  مت  �أن��ه  بالذكر  �جلدير 

ي��دوي��اً  و���ش��ن��ع��ه  »�أبل1-«  ج��ه��از 

من  »�أب���ل«  �شركة  �نطلقت  عندما 

مر�آب منزل و�لدي �شتيف جوبز يف 

ماوننت فيو، بوالية كاليفورنيا.

و�أ�شار بليك �إىل �أن �شفقة �لبيع 

كتيبات  م��ن  رقمية  ن�شخاً  ت�شمل 

�مل��ال��ك �الأ���ش��ل��ي��ة، و�مل��خ��ط��ط��ات، 

و�ل���دل���ي���ل �الأ����ش���ا����ش���ي، وو�ج���ه���ة 

�لربنامج  �أم��ا  و�الأدل���ة،  �لكا�شيت، 

ف��ي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى ب��ع�����ض �الأل���ع���اب 

�الأ���ش��ا���ش��ي��ة و�خ��ت��ب��ار�ت �ل��ذ�ك��رة، 

ل�شناعة  �لثالثني  للذكرى  وفيديو 

�جلهاز.

»�أبل1-«،  بيع  �شفقة  وتت�شمن 

ج��ه��از ت��ل��ف��زي��ون ���ش��وين »ت���ي يف-

مبثابة  ك��ان  و�ل��ذي  �لقدمي،   »115
بها  �أو�شى  �لتي  �لكمبيوتر  �شا�شة 

»ذي  ل�شحيفة  وفقاً  نف�شه،  جوبز 

�شن« �لربيطانية.

كمبيوتر »أبل« أصلي عمره 45 عامًا بسعر خيالي

���ش��ه��دت �ل��ه��و�ت��ف �مل��ح��م��ول��ة، 

خالل  بالثورية،  ُو�شفت  تغير�ت 

�الأعو�م �ملا�شية، بينما يقوُل خرب�ء 

يف �لتقنية، �إن �ملز�يا �ملرتقبة، عما 

مما  �إدها�شا  �أك��ر  �شتكون  قريب، 

ر�أيناه حتى �الآن.

ل��ك��ن ب��ع�����ض �ل�����ق�����ر�ر�ت ت��ث��ر 

�شابق،  وق��ت  ففي  �أي�شا،  �لغ�شب 

تعر�شت �شركتا »�أبل« و»�شام�شونغ« 

�إز�لة منفذ  النتقاد�ت �شديدة، بعد 

هو�تف  من  نهائي  ب�شكل  �ل�شماعة 

»�آيفون« و»غاالك�شي«.

ك�شفت  �الأخ�����رة،  �الآون�����ة  ويف 

عن  �ل�شينية،  »���ش��اوم��ي«  ���ش��رك��ة 

ت�شور ب�شاأن هاتف ال يوجد فيه �أي 

ي�شم  ال  كما  �الإط��الق،  على  منفذ 

�لتحكم  �أزر�ر  ذلك  يف  مبا  زر،  �أي 

يف �ل�����ش��وت �ل��ت��ي ت��ك��ون ع���ادة يف 

�جلانب.

ت�شغل  �ل��ت�����ش��م��ي��م،  ه����ذ�  ويف 

ب�شكل  �ل��ه��ات��ف  و�ج��ه��ة  �ل�شا�شة 

�شكال  فتتخذ  �حل��و�ف  �أم��ا  كامل، 

�ل�شكل  هذ�  يكون  ورمب��ا  معقوفا، 

هو هاتف �مل�شتقبل �لذكي.

من  ج�����زًء�  �الأزر�ر  و�أ���ش��ح��ت 

على  �الع��ت��م��اد  بف�شل  �مل��ا���ش��ي، 

�لب�شمة، لكن مت �الإبقاء على عدد 

يف  رئي�شي  زر  مثل  منها  حم��دود 

�لو�جهة، �إىل جانب زرين �ثنني يف 

�ل�شوت  يف  �لتحكم  الأجل  �حلو�ف 

و�لتقاط �ل�شور.

�أم����ا �مل��ن��ف��ذ �ل����ذي ي��دخ��ل منه 

عنه  �ال�شتغناء  ف�شيتم  �ل�شاحن 

�لال�شلكي،  �ل�شحن  تقنيات  بف�شل 

يف حني يجري ربط �ل�شماعات عن 

طريق »�لبلوتوث«.

و�شفت  �لتي  �ل�شركة  و�أو�شحت 

هذ� �لت�شميم بالثوري، �أن �ل�شا�شة 

لكن  �لهاتف،  ح��و�ف  كافة  تغطي 

هذ� ال يحرم من �أي ميزة، بل يتيح 

��شتخد�م بد�ئل �أكر �أناقة.

ف�شال عن ذلك، �شيجري تطوير 

ب�شر�ميك  �مل�شتقبلي  �ل��ه��ات��ف 

يعرف  ما  على  يعتمد  للغاية  رقيق 

�الن�شغاطية  �ل��ك��ه��رب��اء  بخا�شية 

�لتي تعزز قدرة �ال�شت�شعار.

و�شع  �شيجري  ذلك،  مع  م��و�ز�ة 

حتت  �لثالث  �جليل  م��ن  عد�شات 

�إىل جانب خا�شية  �لهاتف،  �شا�شة 

وم�شت�شعر�ت  �لال�شلكي،  �ل�شحن 

�شريحة  �شتكون  بينما  لل�شغط، 

د�خل  مدجمة  �فر��شية  �لهاتف 

�جلهاز.

ومي��ك��ن ت�����ش��غ��ي��ل ع���دة خ��ط��وط 

�ل�شريحة  ه��ذه  طريق  عن  �ت�شال 

قابلة  غ��ر  لكنها  �الف��ر����ش��ي��ة، 

يف  عهدنا  كما  �جلهاز  من  لالإز�لة 

�ل�شابق.

و����ش���رك���ة »����ش���اوم���ي« ل��ي�����ش��ت 

هاتف  بتطوير  تقوم  �لتي  �لوحيدة 

ال ي�شم �أي منفذ وال زر، الأن بع�ض 

»�أب��ل«  عمل  �إىل  �أ�شارت  �لتقارير 

منذ  مماثل  م�شروع  على  بدورها 

�شنو�ت.

�أن  وبو�شع هذ� �لت�شميم �لثوري 

�ل�شا�شة،  حتت  كثرة  مز�يا  يدمج 

�لهاتف  جعل  على  ي�شاعد  قد  كما 

�شيدفع  لكنه  للماء،  مقاومة  �أك��ر 

�شماعات  �شر�ء  �إىل  �أي�شا  �لنا�ض 

�أغلى �شعر�.

بينها  �لثقة  �إع���ادة  منها  حماولة 

حتديث  ع��ق��ب  �مل�شتخدمني  وب���ني 

�خل�شو�شية �لذي �أثار جدالً و��شعاً 

يف �الآون����ة �الأخ����رة، ب���د�أت من�شة 

في�شبوك،  ل�شركة  �ململوكة  �ملر��شلة 

�حلالة  ر�شائل  با�شتخد�م  و�ت�شاب، 

ب�شاأن  �لنا�ض  طماأنة  بهدف  وذل��ك 

�لتز�مها بخ�شو�شيتك. يف �لتفا�شيل، 

�أن  و�ت�شاب،  با�شم  متحدث  �أو�شح 

�خلطاأ  �ملعلومات  من  �لكثر  هناك 

�لتطبيق  و�الرت��ب��اك ح��ول حت��دي��ث 

تريد  �ل�شركة  �أن  م�شيفا  �الأخ���ر، 

م�شاعدة �جلميع على فهم �حلقائق 

�لتطبيق  حماية  كيفية  ور�ء  �لكامنة 

خل�شو�شية �الأ�شخا�ض و�أمانهم.

من  تقدم  �ل�شركة  �أن  �إىل  و�أ�شار 

�الآن ف�شاعًد� حتديثات لالأ�شخا�ض 

ي�شمع  حتى  �حلالة  ر�شائل  �شمن 

مبا�شرة،  و�ت�شاب  من  �الأ�شخا�ض 

وي������ع������ي������د 

�ل���ت���ح���دي���ث 

�الأول �لتاأكيد 

�أن  ع�����ل�����ى 

و�ت�������ش���اب ال 

روؤي��ة  ميكنها 

ر�����ش����ائ����ل����ك 

 ، ل�شخ�شية �

ت�شتطيع  وال 

ف���ي�������ش���ب���وك 

��ا روؤي���ة  �أي�����شً

ر�����ش����ائ����ل����ك 

بالت�شفر  الأنها حممية  �ل�شخ�شية، 

من طرف �إىل طرف.

كما �أ�شاف �أن من�شة و�ت�شاب ال 

ميكنها قر�ءة حمادثاتك �ل�شخ�شية 

�إليها الأنها م�شفرة من  �أو �ال�شتماع 

طرف �إىل طرف.

من  ج��زء�  �حلالة  ر�شائل  وتعترب 

ج���ه���د �أك����رب 

و�ت�شاب  م��ن 

ل�����ت�����ب�����دي�����د 

�مل����ف����اه����ي����م 

حول  �خل��ط��اأ 

�ل���ت���ح���دي���ث 

�ل���������ق���������ادم 

ل�������ش���ي���ا����ش���ة 

�شية  خل�شو �

بها.  �خلا�شة 

يهدف  فيما 

�ل���ت���ح���دي���ث 

�إىل �شرح كيفية قيام �ل�شركات �لتي 

�لعمالء  خلدمة  و�ت�شاب  ت�شتخدم 

عرب  حمادثاتهم  �شجالت  بتخزين 

خو�دم في�شبوك.

ك��ان��ت  و�ت���������ش����اب  �أن  ي����ذك����ر 

ب�شاأن  �ل��ت��غ��ي��ر�ت  مبعاينة  ق��ام��ت 

نوفمرب،  �شهر  يف  �لعمل  حمادثات 

ت��اري��خ  �إىل  وب��ال��ن��ظ��ر  وم���ع ذل����ك، 

�ل��ف��ادح��ة  �الأخ���ط���اء  يف  في�شبوك 

�أ�شاء  فقد  باخل�شو�شية،  �ملتعلقة 

�لتغير�ت  تف�شر  �مل�شتخدمون 

�شيا�شة  ع��ل��ى  �إج���ر�وؤه���ا  مت  �ل��ت��ي 

�أن  تعني  �أن��ه��ا  على  �خل�شو�شية 

معلومات  م�شاركة  تتطلب  و�ت�شاب 

�حل�شاب �حل�شا�شة مع في�شبوك.

�الأ�شئلة  �شفحة  �ل�شركة  ون�شرت 

و�أجلت  �لتغير�ت،  ح��ول  �ل�شائعة 

�شهر  من  �لتحديث  �إ���ش��د�ر  تاريخ 

فرب�ير �إىل �شهر مايو.

�إىل ذلك، �أعلنت من�شة تيليغر�م 

�أد�ة  �أ�شافت  �أنها  �ملا�شي،  �الأ�شبوع 

ب��ا���ش��ت��ر�د  للم�شتخدمني  ت�شمح 

�لدرد�شات من و�ت�شاب، كما �أ�شاف 

رئي�شية  درد���ش��ة  م��ي��ز�ت  �شيغنال 

جديدة، مثل: �ملل�شقات و�خللفيات 

�ملتحركة، �إىل تطبيقه.
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شركة صينية تكشف »الهاتف المذهل«

واتساب تراضي مستخدميها بـ »رسائل الحالة«

3 طرق الختبار سرعةبال منافذ وال اأزرار
اإلنترنت في المنزل

�الآن، ب�شبب توجه  �ملنزل  �لو�ي فاي »Wi-Fi« يف  �أهمية �شبكة  تزد�د 

مو��شلة  �إىل  �حلاجة  وظهور  �ملنزل  من  �لعمل  �إىل  �الأ�شخا�ض  من  �لكثر 

�لطالب ملتابعة درو�شهم عن بُعد ب�شبب فرو�ض كورونا، لذلك �أ�شبح �لتاأكد 

من ��شتقر�ر �شرعة �الت�شال باالإنرنت يف �ملنزل �أمًر� �شرورًيا للغاية، هناك 

ثالث طرق الختبار �شرعة �الإنرنت يف منزلك وحت�شينها ب�شهولة و�شرعة:

�أواًل؛ �ختبار �شرعة �الإنرنت يف �حلا�شوب �أو �لهاتف:

ن�شرت جلنة �الت�شاالت �لفيدر�لية »FCC« يف �لواليات �ملتحدة دلياًل 

�ملت�شلة  �الأجهزة  عدد  �إىل  ��شتناًد�  �ملنزيل  �الإنرنت  ل�شرعات  �إر�شادًيا 

 3 �لتي تر�وح ما بني  �الإنرنت  �أن �شرعة  نف�شها، حيث وجدت  بال�شبكة 

ميجابت يف �لثانية �إىل 8 ميجابت يف �لثانية هي جيدة مبا يكفي جلهاز 

و�حد الأد�ء مهام، مثل: �لت�شفح ومكاملات �لفيديو وبث �لفيديو �لعايل �لدقة 

وغرها من �الأن�شطة �ليومية، بينما وجود �شرعة تر�وح ما بني 12 �إىل 

25 ميجابت يف �لثانية هي �الأف�شل ملا ي�شل �إىل ثالثة �أجهزة م�شتخدمة يف 
�لوقت نف�شه مع ��شتخد�م متو�شط   �إىل مرتفع ح�شب �لن�شاط، بينما وجود 

�شرعة �ت�شال تزيد عن 25 ميجابت هي �ملنا�شبة ملن لديهم �أكر من �أربعة 

�أجهزة ت�شتخدم �ت�شال �الإنرنت يف �لوقت نف�شه الأن�شطة فوق �ملتو�شطة.

ثانًيا؛ �ختبار �شرعة �الإنرنت يف جهاز �لتوجيه نف�شه:

�عتماًد� على جهاز �لتوجيه »Router« �لذي ت�شتخدمه، قد يكون من 

�شبيل  على  به،  �خلا�ض  �لتطبيق  خالل  من  �شرعة  �ختبار  �إج��ر�ء  �ملمكن 

�ملثال: يت�شمن جهاز »Nest Wi-Fi« من جوجل ميزة مدجمة متكنك من 

�إجر�ء �ختبار �ل�شرعة يف �لتطبيق �أو عن طريق �شوؤ�ل م�شاعد جوجل عن 

مدى �شرعة �ت�شالك باالإنرنت، باالإ�شافة �إىل ذلك، �شتقدم لك ميزة �ختبار 

من �لناحية  �شرعة �ت�شال �الإنرنت يف جهاز �لتوجيه بيانات �أكر دقة – 

�لنظرية على �الأقل – الإنها تكون مت�شلة مبا�شرة باملودم، مع �الإ�شارة �إىل 

�أنه يف بع�ض �الأحيان هذه �لبيانات تكون بناًء على عمر �جلهاز نف�شه، ولكن 

�إذ� قمت ب�شر�ء �جلهاز خالل �لعاميني �ملا�شيني فاإن �لبيانات �لتي  عادًة 

�شتح�شل عليها �شتكون دقيقة.

ثالًثا؛ ��شتخد�م تطبيق لت�شخي�ض �شبكة �لو�ي فاي:

ميكن لتطبيقات ت�شخي�ض �ل�شبكة �ملتخ�ش�شة مر�قبة �ت�شالك باالإنرنت 

 Little« على �أ�شا�ض كل جهاز �أو تطبيق، حيث ميكنك ��شتخد�م تطبيق مثل

Snitch« مل�شتخدمي حو��شيب ماك، �أو تطبيق »GlassWire« مل�شتخدمي 
حو��شيب ويندوز لعر�ض �ملزيد من �لتفا�شيل عن �لتطبيقات �لتي ت�شتهلك 

باقة �الإنرنت �ملنزلية.

ختاماً، �إذ� كانت �شرعة �ت�شالك باالإنرنت �أبطء مما تدفع مقابله، فاأول 

�شيء يجب عليك �لقيام به هو �إيقاف ت�شغيل �ملودم وجهاز �لتوجيه ملدة 30 

ثانية على �الأقل، ثم �إعادة ت�شغيلهما مرة �أخرى، ففي معظم �الأحيان تعمل هذه 

�لطريقة على �إ�شالح �أي م�شكالت تتعلق بال�شرعة قد تو�جهها. كما ميكنك 

�أي�شا �الت�شال مبزود �خلدمة للتاأكد من �أن �ملودم �خلا�ض بك يدعم �شرعة 

خطتك �لتي ��شركت فيها، �أو ملعرفة هل هناك خطط �أو عرو�ض ترويجية 

ت�شتحق �لرقية، حتى تتمكن من �حل�شول على �ل�شرعات �لتي حتتاجها.



للريا�ضة  ال�ضعودي  االحت��اد  نظم 

ن�ضائي  دوري  اأول  فعاليات  للجميع 

باململكة العربية ال�ضعودية، مب�ضاركة 

و�ضجلت  الع��ب��ة،  و600  فريقا   24
لطالبات  م�ضاركة  اأول  الفعالية  هذه 

كلية علوم الريا�ضة والن�ضاط البدين. 

وبهذه املنا�ضبة عربت الطالبة منرية 

اجلريوي »مدربة فريق جنوم الريا�ضة« 

عن ا�ضتعدادها لتدريب البنات موؤكدة 

على اأهمية املمار�ضة واملثابرة لتحقيق 

التفوق والنجاح يف املجال الريا�ضي، 

القحطاين  رميا  الطالبة  اأب��دت  كما 

�ضعيها  عن  ال���دوري«  مباراة  »َحَكمة 

قدراتها  تطوير  اأج���ل  م��ن  احلثيث 

واإثبات كفاءتها يف جمال كرة القدم 

الن�ضائية قائلة: عندما بداأ�ت اململكة 

الن�ضائية،  الريا�ضة  على  الرتكيز  يف 

ب��داأت معها يف حتقيق اأحالمي وهو 

يف  الدولية  ال�ضارة  على  احل�ضول 

روزان  الطالبة  وع���ربت  التحكيم. 

القرين »َحَكمة ثانية يف املباراة« عن 

امتنانها ملنحها هذه التجربة الرائعة 

قائلة: »فخورة باأدائي كاأول جتربة يل 

يف جمال التحكيم«.

يَفً  الطالبة  م��ن  ك��ل  ع��ربت  كما 

الر�ضيدان ونورة العريفي وندى ريان 

�ضعادتهن  ع��ن  عيفان  حممد  ومها 

يف  ك��الع��ب��ات  للم�ضاركة  وف��خ��ره��ن 

الدوري ال�ضعودي الن�ضائي لكرة القدم، 

�ضعود  امللك  وجامعة  الكلية  ومتثيل 

الريا�ضية،  الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف 

�ضاكرات جهود ودعم اجلامعة الدائم 

الن�ضائية  الريا�ضية  الثقافة  لن�ضر 

الوطنية  التوجهات  وفق  واملجتمعية 

نحو حتقيق اأه��داف روؤي��ة ال�ضعودية 

.2030

كتب: نبيل العبدالقادر

ن���ف���ذت ك��ل��ي��ة االأم������ري ���ض��ل��ط��ان 

الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  ب��ن 

الطارئة بجامعة امللك �ضعود االأحد 

-٣١-١ امل��واف��ق  ١٨-٦-١٤٤٢ه������� 

االأم��ن  اإدارة  مع  بالتعاون  ٢٠٢١م، 

واإدارة  بامللز  اجلامعي  وال�ضالمة 

اإخ��الء  خطة  اخل��ارج��ي��ة،  ال�ضيانة 

فر�ضية لن�ضوب حريق ملقرها الواقع 

بحي امللز يف مدينة الريا�ض واإخالء 

من  من�ضوبيها  مب�ضاركة  مبانيها، 

واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء 

الكلية  عميد  وبح�ضور  وال��ط��الب 

الدكتور تركي بن بكر اآل بكر ووكالء 

الكلية وروؤو�ضاء االأق�ضام ومدير اإدارة 

الكلية. ومت ح�ضر تنفيذ اخلطة منذ 

خ��روج  اإىل  االإن���ذار  اإط���الق جر�ض 

اآخ��ر �ضخ�ض م��ن امل��ب��اين ودرا���ض��ة 

تقلي�ض املدة الزمنية من وحدة اإدارة 

حممد  ب��االأ���ض��ت��اذ  ممثلة  امل��خ��اط��ر 

احلالف، الذي �ضرح اأن الهدف من 

وتوجيه  ونقل  اإخالء  عملية  اخلطة 

اإىل  اخلطر  منطقة  من  املن�ضوبني 

واإي��واء  جتمع  بنقطة  اآمنة  منطقة 

للمقر  الرئي�ضية  امل��واق��ف  ب�ضاحة 

االإ�ضابات  وتقليل  االأرواح  حلماية 

وال�ضالمة اجلامعي  االأمن  باإ�ضراف 

امل��ن�����ض��وب��ني  ت��ع��ري��ف  ومت  ب��امل��ل��ز. 

طفايات  ا���ض��ت��خ��دام  عملية  ع��ل��ى 

اأع�ضاء  بع�ض  وم�ضاركة  احل��ري��ق 

لعدد  التوعية  يف  التدري�ض  هيئة 

م��ن االإر����ض���ادات ال��وق��ائ��ي��ة وات��ب��اع 

اجل��م��ي��ع ل���الإج���راءات االح��رتازي��ة 

االإ�ضابة بعدوى جائحة  للوقاية من 

الطبية  الكمامات  وارت���داء  كورونا 

والقما�ضية.

اآل  تركي  الدكتور  الكلية  عميد 

بكر من جانبه وجه �ضكره وتقديره 

جلميع امل�ضاهمني الإجناح اإمتام هذه 

الفر�ضية، وطلب اإعداد تقرير نهائي 

خلطة االإخالء ملناق�ضة ما مت اإجنازه 

التح�ضني  وف��ر���ض  واالإي��ج��اب��ي��ات 

امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��خ��ط��ة ب��ال��ف��رتات 

القادمة.

األخيرة17 العدد 1391 - الأحد 2 رجب 1442هـ املوافق 14 فرباير 2021م 12

د . حممد اإبراهيم اأ�ضتاذ بكلية العمارة ي�ضرح لطالبه يف حما�ضرة يف الهواء الطلق 

ورشة عمل للمراجعين المعتمدين

ه��ادي  ب��ن  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  واجل���ودة  التطوير  ع��م��ادة  عميد  برئا�ضة 

29 جمادى  التطوير واجلودة، اخلمي�ض املا�ضي  القحطاين نظمت عمادة 

املراجعني  جمل�ض  الأع�����ض��اء  افرتا�ضية  عمل  ور���ض��ة  1442ه�،  االآخ���رة 

املقرتح  اجلديد  النظام  اأ�ضا�ضيات  الور�ضة  ت�ضمنت  باجلامعة،  املعتمدين 

لنظام املراجعة الداخلية للربامج االأكادميية باجلامعة.

وفد من »طبية القوات المسلحة« يزور 
»الطبية الطارئة«

يوم  الطارئة،  الطبية  للخدمات  عبدالعزيز  بن  �ضلطان  االأمري  كلية  زار 

االأحد املا�ضي 25 جمادى االآخرة 1442ه� املوافق 7 فرباير 2021م، وفد 

�ضليمان  ال�ضيديل  العميد  برئا�ضة  امل�ضلحة  للقوات  الطبية  اخلدمات  من 

الغرير، م�ضاعد مدير عام اخلدمات الطبية لل�ضوؤون االأكادميية، والعميد 

الطبيب حممد ال�ضهراين، ا�ضت�ضاري طب الطوارئ ومدير اإدارة طب امليدان 

باخلدمات الطبية للقوات امل�ضلحة، والدكتور عبدالرحمن البالع، ا�ضت�ضاري 

�ضلطان  االأم��ري  مبدينة  الطبية  املحاكاة  مركز  ومدير  االإ�ضابات  جراحة 

الطبية الع�ضكرية بالريا�ض.

وكان يف ا�ضتقبال الوفد الزائر عميد الكلية الدكتور تركي بن بكر اآل بكر، 

العلمي الدكتور طارق بن عبداهلل  العليا والبحث  الكلية للدرا�ضات  ووكيل 

الزهراين، وروؤ�ضاء االأق�ضام بالكلية مع اتخاذ االإجراءات االحرتازية للوقاية 

من عدوى كورونا.

حيث  ووحداتها،  الكلية  اأق�ضام  من  عدد  على  الزائر  الوفد  اطلع  وقد 

املجتمعية  العالقات  ومعامل  بالكلية  واملحاكاة  املختربات  معامل  زيارة  مت 

ومركز دعم احلياة املعتمد، وختاماً عقد الوفد الزائر اجتماعاً مع عميد 

الكلية وروؤ�ضاء االأق�ضام ومت طرح عدد من املوا�ضيع يف الربامج التدريبية 

والدرا�ضات العليا يف تخ�ض�ض اخلدمات الطبية الطارئة و�ضبل تطويرها.

وتاأتي هذه الزيارة متهيداً وتطلعاً للتعاون امل�ضرتك بني اخلدمات الطبية 

للقوات امل�ضلحة بوزارة الدفاع يف جمال اخلدمات الطبية الطارئة مع كلية 

االأمري �ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة بجامعة امللك �ضعود.

»كيف تقرأ األعمال الفنية التشكيلية«
كتبت: �ضارة ال�ضويداء 

نظم برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يوم اخلمي�ض 22 جمادى االآخرة 

1442ه� ور�ضة عمل عن بُعد بعنوان »كيف اأقراأ االأعمال الفنية الت�ضكيلية« 
قدمتها الطالبة املوهوبة ندى حممد القحطاين.

بداأت القحطاين الور�ضة باحلديث عن التذوق الفني، ما هو وكيف نفرق 

بني التذوق الفني والنقد الفني، ثم انتقلت للحديث عن دور الفل�ضفة يف 

حتديد املعايري اجلمالية، بعد ذلك حتدثت عن تاريخ الب�ضرية الب�ضري، ثم 

انتقلت اإىل االأ�ض�ض التي يُحتكم عليها يف االأعمال الفنية، واأخرياً ختمت 

املجال  وفتحت  ال�ضعودي،  الت�ضكيلي  الفن  ل��رواد  لوحات  بعر�ض  الور�ضة 

للح�ضور لطرح االأ�ضئلة واال�ضتف�ضارات.  

.. و»كيف تصبح تاجر
انستقرام محترف«!

كتبت: �ضارة ال�ضويداء 

جماد   26 االثنني  يوم  واملوهوبني  املتفوقني  الطلبة  برنامج  نظم  كما 

االآخرة 1442ه� ور�ضة عمل عن بُعد بعنوان »كيف ت�ضبح تاجر ان�ضتقرام 

حمرتف« قدمتها الطالبة املوهوبة كوثر القرين.

الفكرة  هذه  وهل  امل�ضروع،  فكرة  عن  باحلديث  الور�ضة  القرين  ب��داأت 

منا�ضبة اأم ال، ثم انتقلت للحديث عن التخطيط للم�ضروع، وبعد ذلك ذكرت 

اأهم �ضفات واأ�ضاليب رائد االأعمال واأ�ضباب ف�ضل امل�ضاريع يف االن�ضتقرام، 

ختمت  واأخ���رياً  واح���رتايف،  ج��اذب  ح�ضاب  عمل  طريقة  عن  ثم حتدثت 

الور�ضة بطريقة الت�ضويق للمحتوى، وفتحت املجال للح�ضور لطرح االأ�ضئلة 

واال�ضتف�ضارات.

طالبات »علوم الرياضة« يشاركن في الدوري السعودي

خطة إخالء فرضية بكلية الخدمات الطبية


