العدد  - 1400الأحد  6رم�ضان 1442هـ املوافق � 18أبريل 2021م

� 12صفحة

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

تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

االختبارات النظرية «عن بعد» ..والدرجات «»20 / 80
�صدر عن �إدارة اجلامعة قرار ب�أن تكون االختبارات النهائية للمقررات
العملية وال�سريرية للطالب والطالبات ح�ضور ًيا ،مع تطبيق كافة الإجراءات
االحرتازية ،يف حني تكون للمقررات النظرية عن بعد ،و�سيتم احت�ساب
املعدل الف�صلي للف�صل الدرا�سي الثاين «احل��ايل» ،باال�ستمرار بر�صد
الدرجات بنظام رموز التقديرات «�أ� ،+أ ،ب، +ب »..،كما هو معتاد ،بينما
�سيتم تعديل التقييم املدخل يف النظام الأكادميي للمقررات التي �ستعقد
اختباراتها النهائية عن بُعد �إىل « 80درجة» للأعمال الف�صلية و« 20درجة»
لالختبار النهائي؛ وذلك بزيادة الدرجات املخ�ص�صة للأعمال الف�صلية
للمقرر الدرا�سي بتحويل درجة الأعمال الف�صلية من � 60إىل  80كن�سبة
وتنا�سب ،ولي�س بزيادة التكاليف.
وح��ول تخ�صي�ص الطلبة الذين �أنهوا خطة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
قالت العمادة� :سيتم تطبيق معايري التخ�صي�ص املعتمدة دون �أي تعديل،
وميكن العودة لآليات احت�ساب معايري التخ�صي�ص باالطالع على الرابط:
.https://dar.ksu.edu.sa/ar/CommonAllotment
مع التنويه ب�أنه �سيتم مراعاة فرز كل من جمموعتي خطة «ري�ض/تقن»
وخطة «كيم/اح�ص» �ضمن م�سار الكليات العلمية على حدة ،وتخ�صي�صهم
يف جميع التخ�ص�صات املتاحة يف الكليات العلمية بح�سب �أعداد الطالب
والطالبات يف كل جمموعة.
التفا�صيل �صـ 2

 ..وطالب الجامعة يثمنون القرار

عرب ع��دد من ط�لاب اجلامعة عن ر�ضاهم وارتياحهم لقرار تقدمي
االخ��ت��ب��ارات النهائية و�إل��غ��اء احل�ضور لالختبارات النهائية «يف امل��واد
النظرية» ،وثمنوا عالياً هذا القرار ،ورفعوا �شكرهم وتقديرهم حلكومة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،و�سمو
ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان حفظه
اهلل ،على كل ما يقدمانه من دعم ورعاية واهتمام ،للطالب والطالبات
والعملية التعليمية ،وهن�أوا طالب اجلامعة ومن�سوبيها و�إدارتها مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك ،وتعهدوا ببذل �أق�صى اجلهود رغم ال�ضغوطات
التي رافقت هذه االختبارات وكرثة التكاليف وتوايل االختبارات ،داعني اهلل
�أن يعجل يف رفع هذا البالء عاج ً
ال غري �آجل..
التفا�صيل �صـ 9
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براءة اختراع
أمريكية لسارة
العنقري في
األسنان

�سجلت جامعة امل��ل��ك �سعود
ب����راءة اخ��ت�راع ح�صلت عليها
ال��دك��ت��ورة ���س��ارة ب��ن��ت �سلطان
ال��ع��ن��ق��ري الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د
واال�ست�شاري يف ق�سم �إ�صالح
الأ���س��ن��ان بكلية ط��ب الأ���س��ن��ان،
وذل��ك بعد تثبيت االخ�ت�راع من
مكتب براءة االخرتاع الأمريكي،
وت��ب��ل��ورت ب���راءة االخ�ت�راع حول
ج��ه��از متعدد ال��وظ��ائ��ف لو�ضع
وتطبيق املادة املبطنة للأ�سنان.
التفا�صيل �صـ 2

البيشي :سوق العمل متعطش لمتخصصي
إعالم ذوي مهارات شاملة

يعد ن���ادي الإع��ل�ام م��ن الأن��دي��ة
الطالبية ال��رائ��دة يف جامعة امللك
�سعود ،ب���د�أت فكرة ت�أ�سي�سه عام
1429هـ ،يف ع��ه��د ال��دك��ت��ور فهد
اخل��ري��ج��ي رئ��ي�����س ق�سم الإع��ل�ام،
�آن������ذاك ،ويف 1430/1/1هـ مت
�إن�شاء املوقع وو�ضع الهيكلة الإدارية،

رئي�س نادي الإعالم ،خالد بن �سعيد
البي�شي� ،أكد يف لقاء خا�ص مع «ر�سالة
اجلامعة» �أن �سوق الإعالم «متعط�ش»
ملتخ�ص�صي �إعالم «ممار�سني» وذوي
مهارات �شاملة ومتكاملة ،والنادي
م���واك���ب ل��ل��ت��ط��ورات اجل���دي���دة يف
ال�ساحة الإعالمية وي�سعى لتطوير

وت�أهيل م��ه��ارات وق���درات الطالب
يف متطلبات الإعالم اجلديد والتي
ت�شمل الن�شر الإلكرتوين والت�صوير
وامل���ون���ت���اج واجل���راف���ي���ك .ك��م��ا �أن
النادي ي�سعى لتوفري فر�ص تدريبية
بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية
التفا�صيل �صـ 8
الكربي..

ختام األنشطة الطالبية بكلية العلوم
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اختراع جهاز لوضع وتطبيق
المادة المبطنة لألسنان
�سجلت جامعة امللك �سعود ب��راءة
اخ�تراع ح�صلت عليها الدكتورة �سارة
بنت �سلطان العنقري الأ�ستاذ امل�ساعد
واال�ست�شاري يف ق�سم �إ�صالح الأ�سنان
بكلية طب الأ�سنان ،وذلك بعد تثبيت
االخ�ت�راع م��ن مكتب ب���راءة االخ�تراع
الأم��ري��ك��ي ،وتبلورت ب���راءة االخ�تراع
ح��ول ج��ه��از متعدد ال��وظ��ائ��ف لو�ضع
وتطبيق املادة املبطنة للأ�سنان.
وي�����س��ت��خ��دم اجل���ه���از يف احل���االت
ال�سريرية التي يكون فيها النخر ال�سني
«الت�س ّو�س» عميق وقريب من اللب ال�سني «الع�صب» وكذلك يف حالة
االنك�شاف اجلزئي للب ال�سني «الع�صب» خالل عملية جتريف
النخر ال�سني «الت�س ّو�س» �سواء يدوياً �أو �آلياً.
وقد �صرحت الدكتورة �سارة العنقري ب�أن �شرارة فكرة االخرتاع
تولدت ب�سبب ما يعانيه �أطباء الأ�سنان من �صعوبات خالل تطبيق
املادة املبطنة داخل احلفر ال�سنية العميقة وعدم ان�سيابية توزيع
املادة ب�شكل متكافئ على العاج ال�سني.
ويتميز اجلهاز ب�أربعة وظائف متتابعة تبد�أ بتنوير و�إ�ضاءة احلفرة
ال�سنية لإتاحة الفر�صة للطبيب للعمل مبنطقة وا�ضحة احلواف،
ومن ثم قيا�س عمق التجويف و�إنتاج تيار من الهواء لتجفيف املكان
بدقة ،يليها و�ضع وتوزيع املادة الدوائية املبطنة ب�شكل دقيق على
العاج ال�سني �أو فوق اللب ال�سني املك�شوف جزئياً ،والتي ت�ساهم يف
املحافظة على حيوية ال�سن ووقايته م�ستقب ً
ال ب�إذن اهلل.

برنامج التطوير المهني يختتم
دورته األولى

يختتم برنامج التطوير املهني التابع ملركز اخلريجني هذا الأ�سبوع
دورته الأوىل خالل الف�صل الدرا�سي الثاين 1442هـ ،حيث قدم
الربنامج العديد من ور���ش العمل التي اخت�صت با�سرتاتيجيات
البحث عن الوظيفة ،وفن ت�سويق الذات ،وال�شغف الوظيفي ،وفر�ص
تغيري امل�سار الوظيفي وحتدياته ،وذلك ملا يقارب  3940م�ستفيد.
بينما ا�ستفاد ما يقارب  200خريج وخريجة من خدمات تطوير
ال�سرية الذاتية ،والتدريب على اجتياز املقابالت الوظيفية ،والتقييم
الوظيفي وتغيري قطاع العمل ،والتي قدمها لهم نخبة من اخلرباء
واملخت�صني يف جماالت التوظيف واملوارد الب�شرية والتطوير املهني
يف جل�سات ا�ست�شارية متنوعة.
وقد �أعرب كل من نائبة امل�شرف على مركز اخلريجني الدكتورة
هبه اجلربين ومديرة امل�شروع الدكتورة منى بنت باين القحطاين عن
بالغ فخرهم مبا قدمه برنامج التطوير املهني حتى الآن من ور�ش
عمل وخدمات عالية اجلودة ،القت الكثري من الإقبال والتفاعل من
امل�ستفيدين ،كما �أ�شادوا بجهود فرق العمل وتعاون اجلميع الذي
�أ�سفر عن جناح الربنامج.

إنشاء قاعدة بيانات وتكوين
مجموعات بحثية مشتركة

عقد جمل�س �إدارة جمعية االقت�صاد ال�سعودية برئا�سة الدكتورة
نورة بنت عبدالرحمن اليو�سف رئي�سة جمعية االقت�صاد ال�سعودية،
لقا ًء افرتا�ضياً «عرب من�صة زووم» مع ر�ؤ�ساء �أق�سام االقت�صاد
يف اجلامعات ال�سعودية .يف بداية اللقاء رحبت رئي�سة اجلمعية
بر�ؤ�ساء الأق�سام من جامعة امللك �سعود ،وجامعة امللك عبدالعزيز،
وجامعة امللك في�صل ،وجامعة الأم�يرة ن��ورة بنت عبد الرحمن،
وجامعة الطائف ،واجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ،وجامعة
طيبة ،وجامعة حائل .وتطرق اللقاء لعدد من املوا�ضيع التي تهم
�أق�سام االقت�صاد املختلفة .حيث ناق�ش امل�شاركون �سبل تطوير نطاق
التعاون البحثي بني اجلمعية والأق�سام واالتفاق على اخلطوات
العملية لتي�سري ذلك .ومت االتفاق على �إن�شاء قاعدة بيانات لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف الأق�سام لدعم اجلهود البحثية وتكوين املجموعات
البحثية امل�شرتكة والت�شجيع على الن�شر يف جملة اجلمعية املحكمة،
والت�أكيد على �أهمية التعاون بني اجلمعية والأق�����س��ام يف عقد
امل�ؤمترات واللقاءات وور�ش العمل املتنوعة .كما مت مناق�شة و�ضع
خريجي ق�سم االقت�صاد يف �سوق العمل والبدء بو�ضع �آلية لعقد
ور�ش عمل مع اجلهات ذات العالقة بهذا املو�ضوع.
كما �أ�شار املجتمعون �إىل �ضرورة تفعيل م�شاركة اللجنة ال�شبابية
للجمعية والأندية الطالبية يف تنظيم الدورات التدريبية وامل�ساهمة
يف تنظيم اللقاءات اخلا�صة بال�شباب.
ويف نهاية اللقاء اتفق ر�ؤ�ساء االقت�صاد على �أهمية تكرار هذه
ال��ل��ق��اءات مل��ا يعود بالنفع على �أق�سام االقت�صاد يف اجلامعات
ال�سعودية ومتخ�ص�صي االقت�صاد يف اململكة وتعزيز روح التعاون يف
املجاالت البحثية والتطويرية.
�أخ�ي�راً� ،شكرت الدكتورة ن��ورة اليو�سف ر�ؤ���س��اء الأق�سام على
م�شاركتهم يف هذا اللقاء املثمر �سائلة اهلل القدير للجميع بالتوفيق
والنجاح.
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اختبارات المقررات النظرية «عن بعد»

حر�صا من جامعة امللك �سعود،
ً
ع��ل��ى ���س�لام��ة �أب��ن��ائ��ه��ا ال��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات ،وب��ن��اء ع��ل��ى ت��ق��اري��ر
وزارة ال�����ص��ح��ة ب�������ش����أن �أع�����داد
�إ�صابات فريو�س كورونا يف منطقة

الريا�ض ،وبناء على ما ر�أت��ه جلنة
مكافحة الأوب��ئ��ة باجلامعة،فيما
يتعلق باالختبارات النهائية لطالب
وطالبات اجلامعة للف�صل الدرا�سي
الثاين من العامل اجلامعي احلايل

 1442ه��ـ ومب��ا يحفظ �سالمتهم
ويحقق الهدف املرجو من العملية
التعليمية وتقييمها.
فقد ق���ررت اجل��ام��ع��ة �أن تكون
االخ��ت��ب��ارات النهائية للمقررات

ال��ع��م��ل��ي��ة وال�����س��ري��ري��ة ل��ل��ط�لاب
والطالبات ح�����ض��ور ًّي��ا ،م��ع تطبيق
ك��اف��ة الإج�����راءات االح�ت�رازي���ة ،يف
حني تكون للمقررات النظرية عن
بعد.

« 80درجة» لألعمال الفصلية و« »20لالختبار النهائي

�أك��دت عمادة القبول والت�سجيل
باجلامعة �أنه �سيتم احت�ساب املعدل
الف�صلي للف�صل الدرا�سي الثاين
«احلايل» للعام اجلامعي 1442هـ،
باال�ستمرار بر�صد الدرجات بنظام
رموز التقديرات «�أ� ،+أ ،ب، +ب»..،
كما هو معتاد ،وذلك جلميع املقررات
النظرية والعملية وال�سريرية ح�سب
ما هو مدخل يف النظام الأكادميي
دون �أي تعديل.
وج���اء ه���ذا ال��ت���أك��ي��د ب��ع��د ق��رار
اجل��ام��ع��ة ب��ت��ح��وي��ل االخ���ت���ب���ارات
النهائية للمقررات النظرية عن
ب��ع��د؛ م���ؤك��دة يف ذات ال��وق��ت �أن��ه
�سيتم تعديل التقييم امل��دخ��ل يف
النظام الأك��ادمي��ي للمقررات التي
�ستعقد اختباراتها النهائية عن بُعد
�إىل « 80درجة» للأعمال الف�صلية
و« 20درج���ة» لالختبار النهائي؛
وذل��ك بزيادة الدرجات املخ�ص�صة
للأعمال الف�صلية للمقرر الدرا�سي
بتحويل درجة الأعمال الف�صلية من
� 60إىل  80كن�سبة وتنا�سب ،ولي�س
ب��زي��ادة التكاليف ،وذل��ك كما يلي:
درجة الأعمال الف�صلية من = 80

«درجة الأعمال الف�صلية من x 60
 80مق�سومة على .»60
وح��ول تخ�صي�ص الطلبة الذين
�أنهوا خطة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
قالت العمادة� :سيتم تطبيق معايري
التخ�صي�ص املعتمدة دون �أي تعديل،
وميكن العودة لآليات احت�ساب معايري
التخ�صي�ص باالطالع على الرابط:
https://dar.ksu.edu.sa/
.ar/CommonAllotment
مع التنويه ب�أنه �سيتم مراعاة فرز
ك��ل م��ن جمموعتي خطة «ري�ض/
تقن» وخطة «ك��ي��م/اح�����ص» �ضمن
م�سار الكليات العلمية على حدة،
وتخ�صي�صهم يف جميع التخ�ص�صات
املتاحة يف الكليات العلمية بح�سب
�أع���داد الطالب والطالبات يف كل
جمموعة.
و�أ�ضافت عمادة القبول والت�سجيل
ب�أنه �سيتم تطبيق توزيع الدرجات
« »20/ 80جلميع م�سارات ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة ،بحيث تكون 80
للأعمال الف�صلية ،و 20لالختبار
النهائي جلميع املقررات.

اختبارات القبول لبرامج الدراسات العليا بالتمريض

نظمت كلية التمري�ض اختبارات
ال���ق���ب���ول ل�ب�رن���اجم���ي امل��اج�����س��ت�ير
وال��دك��ت��وراه ،وذل���ك ي��وم��ي االثنني
وال��ث�لاث��اء 1442/08/24-23هـ
مبقر الكلية.
و�صرحت عميدة كلية التمري�ض
الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد
�أن عدد الطالب والطالبات الذين

تقدموا لالختبار بلغ �أكرث من 300
طالب وطالبة ح�سب �شروط القبول
لعمادة الدرا�سات العليا باجلامعة،
وج�����رى ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة �أدائ���ه���م
لالختبارات على ف�ترات متباعدة
خ�ل�ال ال��ي��وم�ين ل�����ض��م��ان تطبيق
الإج�����راءات ال�صحية االح�ترازي��ة
مثل قيا�س درجة احل��رارة وتطبيق

التباعد اجل�سدي وتعقيم القاعات
بعد كل اختبار.
و�أو���ض��ح��ت ب���أن كلية التمري�ض
تعمل على تخريج طلبة م�ؤهلني
علمياً مل��م��ار���س��ة مهنة التمري�ض
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية وخدمات
املجتمع املتعددة من خالل ما تقدمه
من برامج تعليمية معتمدة و�أبحاث

ع��ل��م��ي��ة متخ�ص�صة يف جم���االت
التمري�ض.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارت��ه��ا ملركز
االخ��ت��ب��ارات ل�لاط�لاع ع��ل��ى �سري
�أع���م���ال جل���ان ال��درا���س��ات العليا
والبحث العلمي واللجان االحرتازية،
للت�أكد من �أداء الطلبة االختبارات
واملقابالت يف ظروف منا�سبة.

متابعات
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افتتح معر�ض اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض
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وكيل الجامعة يكرم الفائزين بجائزة التميز للدراسات العليا

كتب� :سلطان ال�شويرخ
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة
رعى وكيل اجلامعة الدكتور عبداهلل
ب��ن �سلمان ال�����س��ل��م��ان ،وبح�ضور
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا
والبحث العلمي الدكتور خالد بن
�إبراهيم احلميزي ،ي��وم اخلمي�س

 1442/8/26حفل تكرمي الفائزين
ب��ج��ائ��زة ال��ن�����ش��ر ال��ع��ل��م��ي لطالب
وطالبات الدرا�سات العليا يف كلية
العلوم ،بح�ضور عميد كلية العلوم
الدكتور نا�صر بن حممد الداغري،
ووكالء الكلية ،ور�ؤ�ساء الأق�سام.
ك��م��ا اف��ت��ت��ح ال���وك���ي���ل م��ع��ر���ض

اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر���ض،
وا�ستمع ل�شرح مف�صل عن حمتوى
املعر�ض م��ن قبل رئي�س اجلمعية
الدكتور عبداهلل بن حممد العمري،
بعد ذلك قدم وكيل الكلية لل�شو�ؤن
الفنية واملقررات اخلدمية الدكتور
�سليمان العمر عر�ضاً �إح�صائياً عن

معهد تقنية النانو يستقبل
وفدًا من شركة «تقنية طاقة»

ا�ستقبل امل�شرف العام على معهد
امللك عبداهلل لتقنية النانو الدكتور
حمد بن عبدالعزيز الربيثني ،يوم
الثالثاء � 24شعبان 1442هـ املوافق
 6ابريل 2021م ،وف��داً من �شركة
تقنية القاب�ضة «تقنية طاقة» ممث ً
ال
باملهند�س وائ��ل بن خالد بامهري،
واملهند�س طالل بن خالد ا�سعيفان،
بح�ضور وكيل املعهد لل�ش�ؤون الفنية
الدكتور عبدالعزيز بن نا�صر الهزاع،
ووك��ي��ل امل��ع��ه��د ل��ل�����ش ��ؤون البحثية
الدكتور خالد بن حممد الدعجاين.
ا�ستهل اللقاء برتحيب امل�شرف

العام بوفد ال�شركة ثم عقد اجتماع
م�شرتك �ألقى خالله الدكتور حمد
الربيثن نبذة تعريفية ع��ن املعهد
ون�شاطاته البحثية والعلمية يف
جم��االت تقنية النانو وتطبيقاتها،
كما مت خ�لال االج��ت��م��اع مناق�شة
�أوج���ه ال��ت��ع��اون يف جم���االت تقنية
النانو ،ثم توجه الوفد بعد ذلك �إىل
خمتربات املعهد حيث اطلع على
التقنيات والتجهيزات العالية كما
ا�ستمع ل�شرح موجز عن كيفية عمل
تلك الأجهزة.
و�أو�ضح الدكتور حمد الربيثن،

�أن مثل ه��ذه ال��زي��ارات ت�سهم يف
ب��ن��اء ���ش��راك��ات ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف
جمال تطبيق وتطوير تقنية النانو
امل��ت��ع��ددة ،كما �أن��ه��ا ت��أت��ي حتقيقاً
لر�ؤية املعهد نحو امل�ساهمة بتوطني
ال�صناعات التطويرية والبحثية
للقطاعات اال�سرتاتيجية وكذلك
ت���دري���ب ال���ك���وادر امل��ح��ل��ي��ة وردم
ال��ه��وة ب�ين القطاعات الأكادميية
والقطاعات الإنتاجية االقت�صادية
والتي ت�أتي �ضمن �أهداف اجلامعة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة وحت��ق��ي��ق ر�ؤي����ة
.2030

يف �إط���ار �سعي ع��م��ادة القبول
والت�سجيل ن��ح��و ح��ث من�سوبيها
لأخ��د لقاح كوفيد -19وامل�ساهمة
يف عودة احلياة �إىل طبيعتها وخلق
بيئة جامعية �آمنة و�صحية ،نظمت
وح���دة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة بعمادة
القبول والت�سجيل بفرع الطالبات

زي��ارة لعدد من موظفات العمادة
ملركز لقاحات كوفيد 19 -باملدينة
اجلامعية للطالبات ،بهدف التعرف
على �إجراءات �أخذ اللقاح للمن�سوبني
وذويهم ،وقام الدكتور عبد العزيز
العلوان خالل الزيارة ،بالإجابة على
ا�ستف�سارات املن�سوبات حول اللقاح

و�إت��اح��ة احل�صول على اللقاح ملن
ترغب منهن �أثناء اجلولة.
وب��ه��ذه املنا�سبة تقدمت عمادة
القبول والت�سجيل ال�شكر اجلزيل
ل��ك��ل ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى امل��رك��ز على
اجلهود املبذولة والتنظيم الرائع
وح�سن اال�ستقبال.

موظفات «القبول والتسجيل» يزرن مركز
لقاحات «كوفيد»19 -

مبادرة التطوع يف كلية العلوم .كما
قدمت وكيلة الكلية الدكتورة رمي
بنت عطاهلل العجمي عر�ضا عما مت
�إجنازه لإقامة املعر�ض االفرتا�ضي
مل�شاريع التخرج للطالب والطالبات
مرحلة البكالوريو�س.
بعد ذل��ك ق��دم ال��دك��ت��ور �صالح

القي�سي رئي�س ق�سم اجليولوجيا
واجليوفيزياء عر�ضاً مرئياً للزيارة
االف�ترا���ض��ي��ة ملتاحف كلية العلوم
وامل��دار���س التي �شاركت يف ن�شر
العر�ض من خالل من�صة مدر�ستي.
كما ق��دم وكيل الكلية للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور زيد

بن عبداهلل العثمان عر�ضا مرئيا
للوحة معلومات كلية العلوم.
ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ق���دم وك��ي��ل
اجلامعة �شكره وتقديرة ملن�سوبي
وم��ن�����س��وب��ات ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم وك���رم
الفائزين والفائزات بجوائز الن�شر
العلمي.
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التعليم
حث اجلميع للمبادرة ب�أخذ اللقاح

وزير التعليم يتفقد مركز لقاحات
كورونا بمقر ديوان الوزارة

تف ّقد معايل وزي��ر التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ ،االثنني
امل��ا���ض��ي ،مركز تقدمي تقدمي لقاحات «كوفيد »19مبقر ال���وزارة
بالريا�ض ،بح�ضور م�ساعد وزير التعليم د� .سعد �آل فهيد.
واطلع معاليه خ�لال اجلولة على التجهيزات ال�صحية والفنية
للمركز ،و�إج���راءات �أخ��ذ اللقاح ملن�سوبي ال��وزارة؛ وفق �آلية منظمة
لعملية الت�سجيل ،وج��دول زمني للح�ضور ،كما التقى خالل اجلولة
املوظفني �أثناء تلقي اللقاح ،مقدماً لهم ال�شكر على مبادرتهم ،ومتمنياً
لهم ال�صحة وال�سالمة .وق�دّم وزير التعليم عظيم ال�شكر والتقدير
للقيادة الر�شيدة  -حفظها اهلل  -على �إتاحة اللقاح جلميع املواطنني
واملقيمني للوقاية من فريو�س كورونا ،م�ؤكداً �أن اململكة حققت جناحات
كبرية ومتوا�صلة يف التعامل مع اجلائحة على كافة الأ�صعدة ،منوهاً
باجلهود التكاملية لوزارة التعليم مع قطاعات الدولة وم�ؤ�س�ساتها .وقال
معاليه�« :إن وجود مركز لتقدمي اللقاحات مبقر ال��وزارة ي�أتي �ضمن
خطة الوزارة لتطعيم من�سوبي التعليم قبل بداية العام الدرا�سي املقبل
1443هـ ،وذلك حر�صاً على العودة الطبيعية و�سالمة املجتمع ،وانتظام
العملية التعليمية ،داعياً �أفراد املجتمع ومن�سوبي التعليم ب�أخذ اخلطوة
وتلقي اللقاح» .يُذكر �أن �إدارات التعليم يف املناطق واملحافظات �أعلنت
عن مراكز لتقدمي لقاح فريو�س كورونا ملن�سوبيها داخل مقراتها ،وذلك
بالتعاون مع وزارة ال�صحة.

 ..ومنسوبو الوزارة يبادرون
بتلقي اللقاح ويشيدون بمستوى
التنظيم والخدمات

بد�أت وزارة التعليم ،الأحد املا�ضي ،تطعيم من�سوبيها وموظفيها �ضد
فريو�س كورونا امل�ستجد� ،ضمن حملة التطعيم التي تقوم بها بديوان
عام ال��وزارة بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة حتت �شعار «خذ اخلطوة..
خذ اللقاح».
وقالت مدير عام �إدارة ال�ش�ؤون ال�صحية املدر�سية بالوزارة الأ�ستاذة
�إ�سراء بنت حممد ال�سعيد�« :إن هذه احلملة ت�أتي اهتماماً من معايل
وزير التعليم د .حمد بن حممد �آل ال�شيخ على �سالمة من�سوبي الوزارة،
وحر�صاً من معاليه على �ضرورة �أخذ العاملني بديوان عام الوزارة للقاح
حفاظاً على �صحتهم و�سالمتهم� ،إىل جانب توفري بيئة عمل منا�سبة
و�صحية ،واال�ستفادة من الدعم ال�سخي من حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده  -حفظهما اهلل  -مبا ي�ضمن العودة �إىل
احلياة الطبيعية».
و�أ�ضافت ال�سعيد �أن مقر اللقاح بالوزارة يحاكي مراكز اللقاحات
التي حددتها وزارة ال�صحة �سواء بتخ�صي�ص رابط للت�سجيل� ،أو مرور
امل�ستفيد بعدة مراحل لت�سجيل البيانات ،و�إبراز تطبيق توكلنا ،واالنتقال
عرب م�سار خم�ص�ص للو�صول �إىل مكان �أخذ اللقاح ،وكذك االنتظار
 15دقيقة بعد احلقن لالطمئنان على احلالة ال�صحية قبل املغادرة.
و�أ�شارت �إىل �أن وزارة التعليم وفرت كوادر طبية م�ؤهلة بالتعاون مع
وزارة ال�صحة ،م�ؤكد ًة �أن الإقبال كبري حيث �شهد ا�ستفادة �أكرث من
 300موظف وموظفة يف جهاز الوزارة يف اليوم الأول للحملة.
من جانبها اعتربت د .مها مبارك ال�شهراين �إح��دى من�سوبات
الوزارة الالئي ا�ستفدن من احلملة؛ تنفيذ الوزارة لهذه املبادرة جزءاً
من م�س�ؤوليتها الوطنية لتطبيق احلماية ال�صحية داخ��ل مقرات
العمل ،و�سالمة املوظفني واملوظفات ،م�شيد ًة بالإجراءات التنفيذية
التي �شاهدتها ،واالحرتازات التي طبقتها احلملة منذ بدء الت�سجيل
بالرابط املخ�ص�ص حتى االنتقال �إىل مركز اللقاح بالوزارة واحل�صول
عليه.
وو�صف الأ�ستاذ حممد ال�سعد �أحد امل�ستفيدين من حملة التطعيم
ب�أنها حلقة من جهود ال��وزارة لرعاية وحماية من�سوبيها ،وامل�ساعدة
يف ا�ستمرارية العمل ب�أمان وطم�أنينة ،معرباً عن �إعجابه و�سروره مبا
�شاهده من خدمات كبرية ،بدءاً من الت�سجيل ،و�صوالً لتلقي اجلرعة
حتى مغادرة املركز مع تطبيق كافة الإجراءات االحرتازية والوقائية.
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برعاية حرم خادم احلرمني ال�رشيفني

جامعة األميرة نورة تحتفي بمرور  50عامًا
على إنشاء كلية التربية

د .آل الشيخ :دعم القيادة الرشيدة ساهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ح��رم خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،وبح�ضور
م��ع��ايل وزي���ر التعليم د .حمد بن
حممد �آل ال�شيخ؛ احتفت جامعة
الأم��ي�رة ن���ورة ب��ن��ت عبدالرحمن،
مب��رور  50عاماً على �إن�شاء كلية
ال�ترب��ي��ة «خ��م�����س��ون ع���ام���اً :عطاء
ومتكني» ،وذل��ك ا�ست�شعاراً بالدور
ال��ذي قامت ب��ه الكلية يف م�سرية
تعليم امل���ر�أة باململكة؛ باعتبارها
�أول كلية تربوية للبنات �أُن�شئت يف
اململكة منذ عام 1390هـ.
و�أ���ش��اد معايل وزي��ر التعليم يف
ك��ل��م��ت��ه خ�ل�ال احل��ف��ل ب��االه��ت��م��ام
وال��رع��اي��ة ال��ت��ي تُ��وج��ت بها امل���ر�أة
ال�سعودية من قبل حكومتنا الر�شيدة
منذ عهد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن �آل �سعود -طيب اهلل
ثراه -و�صوالً �إىل عهد قائد م�سريتنا
املباركة ،خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
اهلل ،-الفتاً �إىل الدور الذي �أخذه
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ويل ال��ع��ه��د �صاحب
ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
�سلمان -حفظه اهلل-؛ لإعالء مكانة
اململكة على قمم الريادة واملعرفة،
واال�ستثمار يف الكفاءات الب�شرية،
مثنياً بال�شكر والتقدير حلرم خادم

احلرمني ال�شريفني على تف�ضلها
ب��رع��اي��ة ه���ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة ،التي
حتمل رمزية ومعنى خا�صاً للمر�أة
ال�����س��ع��ودي��ة ،م��ن��ذ �أن ك��ان��ت �سمو
الأم�يرة نورة رم��زاً للحكمة و�سداد
ال��ر�أي عند امللك امل�ؤ�س�س  -رحمه
اهلل  -حتى �أ�صبحت رم���زاً للعلم
واملعرفة ومتكني املر�أة.
و�أو���ض��ح معايل ال��وزي��ر �أن كلية
الرتبية بجامعة الأم�يرة ن��ورة بنت
ع��ب��دال��رح��م��ن مل ت��ك��ن ن����واة ه��ذه
اجلامعة الرائدة فح�سب ،بل كانت
اللبنة الأوىل يف التعليم العايل
للمر�أة ال�سعودية ،واملحرك الأ�سا�س
يف م�����س�يرة تعليمها ب��اع��ت��ب��اره��ا
احلا�ضنة الأوىل للمعلمات ،الفتاً
�إىل �أن �أول دف��ع��ة م��ن خريجات
الكلية مل تتجاوز الثمانني طالبة
قبل انطالقهن �إىل �أنحاء اململكة
ال�شا�سعة ،لين�شرن العلوم واملعارف
ويبدلن ظالم الأمية بنور املعرفة.
وق����� ّدم وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل م��ن ع��م��ل يف ه��ذه
ال��ك��ل��ي��ة ط����وال ال��ع��ق��ود اخلم�سة
املا�ضية ،والوقوف احرتاماً واعتزازاً
�أمام جهودهن خلدمة بنات الوطن.
من جانبها� ،أبدت رئي�سة جامعة
الأم��ي��رة ن����ورة ب��ن��ت عبدالرحمن
د� .إينا�س بنت �سليمان العي�سي،

اعتزازها بهذا االحتفاء التاريخي
بت�أ�سي�س الكلية كونها لبنة الأ�سا�س
لتعليم املر�أة ال�سعودية ،واعد ًة بعمق
�إ�سرتاتيجي مع امل�ستقبل ملوا�صلة
التنمية امل�ستقبلية لتتحول الكلية من
كلية تربية مبفهوم تقليدي �إىل كلية
للتنمية الب�شرية مبفهومها احلديث
مب��م��ار���س��ات م��ه��ن��ي��ة ،مب��ا ي��ت��واف��ق
والتوجهات العاملية والنظام اجلديد
ل��ل��ج��ام��ع��ات ،وم��ت��ط��ل��ع� ًة مل�ستقبل
لأن ت��ك��ون ع�لام��ة ب���ارزة ل�صناعة
ال�سواعد الوطنية الواعدة .و�ألقت
�صاحبة ال�سمو الأمرية د .اجلوهرة
بنت فهد �آل �سعود مديرة جامعة
الأم�يرة ن��ورة �سابقاً ،كلمة موجزة
ا�ستعر�ضت فيها جتربتها كطالبة
ودار�سة ومعلمة يف الكلية؛ و�صوالً
لرئا�ستها جلامعة الأم��ي�رة ن��ورة،

م ��ؤك��د ًة على االه��ت��م��ام الكبري من
قيادة اململكة بتمكني املر�أة وجتربة
الكلية ك�أم ل�سائر كليات الرتبية على
م�ستوى اململكة .من جهة �أخ��رى،
�أكدت عميدة كلية الرتبية د.ح�صة
بنت حممد ال�شايع يف كلمتها على
م�شاعر الفخر واالعتزاز باملنجزات
ال��ت��ي حظيت ب��ه��ا الكلية برعاية
كرمية من القيادة احلكيمة �-أعزها
اهلل-؛ مما �ساهم على مدى العقود
اخلم�سة املا�ضية يف تعزيز دورها يف
خدمة املجتمع.
وت�ض ّمن احلفل عرو�ضاً مرئية
ت��ب�رز م�����س�يرة ت��ع��ل��ي��م ال��ب��ن��ات يف
امل��م��ل��ك��ة ،وال���دع���م ال�����س��خ��ي من
قيادتها الر�شيدة ،بالإ�ضافة لتكرمي
العميدات ال�سابقات لكلية الرتبية،
واملعر�ض امل�صاحب للمنا�سبة.

لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ورفع نواجت التع ّلم

 3ماليين طالب وطالبة شاركوا في
االختبارات المحاكية لـ PIRLSوPISA
�أج������رت وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م
االخ�����ت�����ب�����ارات امل���ح���اك���ي���ة
لالختبارات الدولية PIRLS
و  PISAيف الفهم القرائي
والكتابي لأكرث من  3ماليني
طالبة وطالبة يف املرحلتني
االب��ت��دائ��ي��ة وامل��ت��و���س��ط��ة من
خالل من�صة «مدر�ستي».
و���ش��ارك ط�لاب ال�صفوف
الرابع واخلام�س وال�ساد�س
االب��ت��دائ��ي يف االخ��ت��ب��ارات
املحاكية الختبار PIRLS؛
لتنمية مهارات الفهم القرائي
وال��ك��ت��اب��ي ،بينما ���ش��ارك يف
االختبارات املحاكية الختبار
 PISAل��ق��ي��ا���س ال��ف��ه��م ال��ق��رائ��ي
والكتابي ط�لاب ال�صفوف الأول
والثاين والثالث املتو�سط.
وت��ع��ت��م��د خ��ط��ة وزارة التعليم
يف ال��رف��ع م��ن ن��واجت التعلّم التي
�ستنعك�س على �أداء ال��ط�لاب يف
االختبارات الدولية على عدد من

اخلطوات ،ومن ذلك التطبيقات
والأن�شطة التي ت�ستهدف مهارات
ال��ت��ف��ك�ير ال��ع��ل��ي��ا ،و�إع�����ادة ت��وزي��ع
اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة� ،إىل جانب
ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي للمعلمني عرب
ت��ق��دمي ح��ق��ائ��ب ت��دري��ب��ي��ة ل��ه��م يف
جميع جماالت االختبارات الدولية
وحت��دي��ث��ه��ا ب��ا���س��ت��م��رار ،ك��ذل��ك

و���ض��ع م����ؤ����ش���رات وم�����س��ت��ه��دف��ات
على م�ستوى امل��دار���س واملكاتب
والإدارات التعليمية ،م��ن خالل
ن��ت��ائ��ج االخ����ت����ب����ارات امل��ح��اك��ي��ة
لالختبارات الدولية والتح�صيلية
ب�شكل دوري.
وتُ����ق����ام ال���درا����س���ة ال���دول���ي���ة
« »PIRLSيف امل��م��ل��ك��ة خ�لال

ال���ف�ت�رة م���ن ��� 19س��ب��ت��م�بر
وح��ت��ى � 12أك��ت��وب��ر 2021؛
ل���ق���ي���ا����س م�������س���ت���وى ط��ل��ب��ة
ال�����ص��ف ال���راب���ع االب��ت��دائ��ي
يف ال��ق��راءة ،وت�شرف عليها
منظمة التح�صيل ال�ترب��وي
« ،»IEAكما تُ��ق��ام يف �آخ��ر
الربع الأول من عام 2022
ال��درا���س��ة ال��دول��ي��ة لتقييم
الطلبة « »PISAالذين �أمتوا
 15ع��ام��اً ،وت�����ش��رف عليها
م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��م��ي��ة
االق��ت�����ص��ادي��ة «،»OECD
وذل��ك لال�ستفادة م��ن نتائج
هذه الدرا�سات يف الرفع من
نواجت التعلّم.
يُذكر �أن وزارة التعليم ت�شارك
يف الدرا�سة الدولية «»PIRLS
ل��ل��دورة الثالثة على ال��ت��وايل بعد
ع���ام���ي  2011و ،2016ويف
« »PISAل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة بعد
م�شاركة عام .2018
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الشخص المشاكس أكثر عرضة للمشاكل الصحية
والمالية!
�أك�������دت درا�����س����ة ح���دي���ث���ة �أن
الأ�شخا�ص امل�شاك�سني وامل�شاغبني
والذين تظهر عليهم نوبات الغ�ضب
�أكرث عر�ضة ملواجهة م�شاكل �صحية
ومالية يف منت�صف العمر ،و�أكدت
الدرا�سة على �ضرورة �ضبط النف�س
م��ن �أج��ل �ضمان م�ستقبل �صحي
ومايل �أف�ضل.
ال��درا���س��ة �أج��راه��ا ب��اح��ث��ون يف
ج��ام��ع��ة م��ي�����ش��ي��غ��ان الأم��ري��ك��ي��ة،
وت��و���ص��ل��ت �إىل �أن الأ���ش��ح��ا���ص
امل�����ش��اك�����س�ين وال����ذي ي��ع��ان��ون من
نوبات غ�ضب ق�صرية �أو منتظمة
�أك��ث�ر ع��ر���ض��ة ل��ل��ت��ع��ر���ض مل�شاكل
�صحية ومالية يف منت�صف العمر،
مقارنة بالأ�شخا�ص املن�ضبطني،
ودر������س ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات �أل���ف

م��واط��ن �أم��ري��ك��ي ول���دوا يف عامي
� 1972أو 1973منذ والدتهم وحتى
بلوغهم �سن الـ.45
و�أظ���ه���ر حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات �أن
الأ�شخا�ص الذين كانوا من�ضبطني
وهم �أطفال كانوا �أكرث قدرة على

�أ�����ص����ب����ح ال�����وع�����ي ب���خ���ط���ورة
ال���ك���ول�������س�ت�رول وال�����ده�����ون م��ن
املعلومات الطبية الأك�ث�ر �شيوعا
ب�ين ال��ن��ا���س يف ال��ع��امل ك��ل��ه على
اختالف الثقافات �سواء يف الدول
الغنية �أو ال���دول ال��ن��ام��ي��ة ،حتى
�إن��ه يف ب��داي��ة ال��ق��رن � 21أجريت
درا�سة حول �أكرث الكلمات تداوال
بني الأمريكيني وكانت هذه الكلمة
هي «الكول�سرتول» ،كما �أن العالقة
ب�ين زي��ادة ال��ده��ون والكول�سرتول
يف ال����دم وب�ي�ن احل��ال��ة ال�صحية
لل�شخ�ص معروفة وم�سلم بها.
ل��ك��ن درا����س���ة ج���دي���دة ح���ددت
العالقة ب�ين م�ستوى ال��ده��ون يف
ال���دم وق��ل��ة �أو زي���ادة ا�ضطرابات
ال����ن����وم وب���خ���ا����ص���ة ل�����دى ط�ل�اب
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات ،و�أثبتت �أن
ه��ن��اك �أن��واع��اً م��ن ال��ده��ون تفيد
اجل�سم ت�سمى بالدهون احلميدة
�أو اجل��ي��دة ،وه��ي ال��ده��ون عالية
الكثافة « »HDLالتي ال ترت�سب
على جدار ال�شرايني وال تت�سبب يف
ت�صلبها ومنها «�أوميغا ،»3بعك�س
الدهون املنخف�ضة الكثافة «»LDL

وال��ت��ي ن��ظ��را الن��خ��ف��ا���ض كثافتها
ت�ستطيع اخرتاق جدران ال�شرايني
وترت�سب عليها.
ال��درا���س��ة �أج��راه��ا ب��اح��ث��ون يف
ج��ام��ع��ة �أك�����س��ف��ورد ون�����ش��رت يف
جملة «�أب��ح��اث ال��ن��وم Journal
 ،»of Sleep Researchو�شملت
عينة ع�شوائية من طالب املدار�س
واجلامعات عددهم  362من �أماكن
متفرقة يف لندن ،و�أ�شارت �إىل �أن
امل��ع��دالت املرتفعة من «�أوميغا»3
ترتبط بالنوم ب�شكل �أف�ضل و�أقل
ا�ضطرابا.

ك�شفت �إدارة �سالمة الطفل،
التابعة للمجل�س الأع��ل��ى ل�ش�ؤون
الأ�سرة بال�شارقة� ،أن  %72.3من
العائالت يف منطقة اخلليج العربي
ي�����س��م��ح��ون لأط��ف��ال��ه��م دون �سن
الثانية ع�شرة با�ستخدام الهواتف
والأج����ه����زة ال���ذك���ي���ة ،م��ن��ه��م نحو
 %37.6ال يقومون مبراجعة ما
يت�صفحه �أطفالهم على الإنرتنت،
م�ؤكدة �أن  %73.4يرون �أن هناك
تنا�سباً بني �أعمار �أطفالهم ومواقع
الإنرتنت التى يزورونها.
جاء ذلك فى درا�سة نفذتها �إدارة
�سالمة الطفل حتت عنوان «الوعى
امل��ج��ت��م��ع��ى ل�لا���س��ت��خ��دام الآم����ن
ل�شبكة الإنرتنت ومواقع التوا�صل
االجتماعى من قبل الأط��ف��ال من
وجهة نظر �أولياء الأمور» .وهدفت
ال��درا���س��ة �إىل ا���س��ت�����ش��راف وع��ى
الأ�سرة بحماية الطفل �إلكرتونياً
والتعرف �إىل �أ�شكال التدخل التى

متار�سها الأ�سر ل�ضمان اال�ستخدام
الآمن للإنرتنت من قبل الأطفال،
واعتمدت على ا�ستبيان ع ّينة من
املواطنني واملقيمني فى دول اخلليج
العربي م�ؤلفة من � 12,344أ�سرة،
وبلغت ن�سبة اال�شرتاك الفعلية من
العينة الأ�صلية � %92ضمن نطاق
زمنى امتد على مدار � 14شهراً يف
عامي  2018و.2019
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن �أكرث
املواقع ا�ستخداماً بح�سب الدرا�سة
ه���ي م���واق���ع الأل����ع����اب وم��ن�����ص��ة

�إدارة �صحتهم و�أموالهم وحياتهم
االجتماعية ب�شكل منا�سب ،كما
�أنهم كانوا يتمتعون ب�صحة �أف�ضل.
وقالت الدكتورة ليا ريت�شموند
التي �ساهمت يف �إعداد الدرا�سة:
«ال��ب��ال��غ��ون ال��ذي��ن ك��ان��وا يتمتعون

بقدرة �أكرب على �ضبط النف�س وهم
�صغار كانت �أج�سادهم ت�شيخ ب�شكل
�أبط�أ كما �أن عالمات ال�شيخوخة
يف �أدمغتهم كانت �أقل».
و�أ���ض��اف��ت ريت�شموند« :عندما
�أ���ص��ب��ح الأط��ف��ال ال��ذي��ن يتمتعون
ب�ضبط �أف�ضل للنف�س يف منت�صف
العمر ،كانت لديهم معرفة مالية
ع��م��ل��ي��ة �أك��ث��ر ،ك��م��ا ك���ان���وا �أك�ث�ر
تخطيطاً من الناحية املالية ،وكانوا
يتمتعون بت�صنيفات ائتمانية �أف�ضل
م��ن الأط��ف��ال ال�صغار املعر�ضني
لنوبات الغ�ضب».
ون�صح الباحثون العوائل بال�سعي
�إىل م�ساعدة الأطفال على �ضبط
النف�س ،لأن ذل��ك ق��د يح�سن من
طول ونوعية حياتهم يف امل�ستقبل.

تناول «أوميغا  »3يقلل اضطرابات النوم ويرفع
معدل الذكاء

وت��ع��ت�بر نتيجة ه���ذه ال��درا���س��ة
مثرية وج��دي��دة� ،إذ �إن الكثري من
الدرا�سات ال�سابقة مل تتطرق �إىل
العالقة بني الدهون والنوم ب�شكل
هادئ من قبل ،وركز الباحثون على
معرفة ما �إذا كان تناول  600ملغم
م��ن امل�����ص��ادر الغنية بـ«�أوميغا»3
مثل الطحالب و�أن���واع معينة من
الأ�سماك ملدة � 16أ�سبوعا ميكن �أن
يح�سن من النوم من عدمه.
و�أظ��ه��رت النتائج �أن �أرب��ع��ة من
كل  10طالب عانوا ب�شكل منتظم
من م�شكالت وا�ضطرابات يف النوم

مثل ال��ن��وم املتقطع والقلق قبيل
ميعاد النوم ،واال�ستيقاظ املتكرر
ع��دة م���رات ،وك��ان��ت النتيجة هي
حت�سن ال��ن��وم ل��دى ال��ط�لاب بعد
تناولهم �أق��را���ص «�أوميغا »3التي
حت��ت��وي ع��ل��ى  600م��ل��غ��م منها،
مبقدار نحو �ساعة يوميا ،كما �أن
ا�ستيقاظهم �أثناء الليل حت�سن� ،إذ
قل نحو �سبع م��رات من �أقرانهم
الذين تناولوا حبوب ال�صويا.
وق��ام الباحثون �أي�ضا مبقارنة
م���ع���دالت الأح���م���ا����ض ال��ده��ن��ي��ة
املتعددة وغري امل�شبعة �أو الأحما�ض
ال��ده��ن��ي��ة امل��ف��ي��دة ال��ت��ي ت��وج��د يف
«�أوميغا »3و«�أوميغا ،»6ومعدالت
النوم و�صعوبات التعلم والرتكيز يف
الدرا�سة.
وت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة نظراً
الرتفاع ن�سبة الطالب الذين يعانون
من م�شكالت يف النوم خا�صة كما
�أنها قد تلقي ال�ضوء على م�شكالت
التعلم الرت��ب��اط نق�ص «�أوميغا»3
مب�شكالت ال��ن��وم وال��ت��ي تنعك�س
بال�ضرورة على وجود م�شكالت يف
التعلم خا�صة القراءة.

 %37من العائالت ال يراقبون أطفالهم على
اإلنترنت

«يوتيوب» وك�شفت الدرا�سة �أي�ضاً
عن وج��ود تغيريات ل��دى الأطفال
نتيجة ا�ستخدام الإنرتنت �أهمها:
اكت�ساب مهارات التطور املعريف،
و�أقلها التح�صيل الدرا�سي.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن %55.5
من �أفراد العينة ي�ستخدمون برامج
احلماية التي تراقب دخول الأطفال
ملواقع الإنرتنت وحتميل تطبيقات
التوا�صل االجتماعي ،و�أن %13.7
ال ي�ستخدمون هذه الربامج فيما ال
يعلم  %7بوجودها ،وعلى الرغم

من �أن ن�سبة ا�ستخدام الربامج قد
تكون جيدة باملقارنة مع الذين ال
ي�ستخدمونها �إال �أن هناك ن�سبة
 %23.6مل حت��دد �إجابتها ويجب
�أن ت�ؤخذ بعني االعتبار يف عملية
التخطيط لو�ضع ب��رام��ج ت�ساعد
يف توعية الأهل ال�ستخدام برامج
التحكم.
وم����ن �أب�����رز ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي
خل�صت �إل��ي��ه��ا ال��درا���س��ة ال��دع��وة
�إىل �إن�����ش��اء ���ش��راك��ات ب�ين جميع
امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال حماية
الأطفال على م�ستوى دول اخلليج
ال��ع��رب��ي ،ب��ه��دف ت��وف�ير ب��ي��ان��ات
ومعلومات حمدثة حول واقع �أمن
و�سالمة الأط��ف��ال على الإنرتنت،
�إىل جانب و�ضع �أنظمة احلماية
وال��ل��ج��وء حلجب م��واق��ع الأل��ع��اب
التي حتتوي على حمتويات غري
الئقة م��ن قبل �شركات االت�صال
بالدولة.

دراسات
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دليل تدريس الطالب ذوي
اضطرابات طيف التوحد
ت�أليفDarlene E. Perner, Monica E. :
Delano
ت��رج��م��ة :د .ن���ورة
�شايف الدو�سري
ال����ن����ا�����ش����ر :دار
جامعة امللك �سعود
للن�شر
يع ُّد هذا الكتاب
م�������ص���د ًرا م��ه � ًم��ا
ال غ����ن����ى ع��ن��ه
جلميع املعلمني
وال�����ع�����ام�����ل��ي��ن
م������ع ال����ط��ل�اب
م������������ن ذوي
ا����ض���ط���راب���ات
طيف التوحد.
ي��ت��م��ي��ز ه����ذا ال��ك��ت��اب
بتقدمي معلومات مبا�شرة للرتبويني؛ تو�ضح كيفية
ت��دري�����س ال��ط�لاب ذوي ا���ض��ط��راب ط��ي��ف التوحد
جمموعة م��ن امل��ه��ارات ال�لازم��ة لنجاحهم داخ��ل
املدر�سة وخارجها م��ن خ�لال عر�ض ط��رق عملية
تهدف �إىل توجيه املمار�سات يف التدري�س.
ك���م���ا ي���ح���ت���وي ال���ك���ت���اب ع���ل���ى جم���م���وع���ة م��ن
الإ�سرتاتيجيات واملمار�سات التدري�سية املبنية على
الأدل���ة التي �أظ��ه��رت البحوث فعاليتها يف تطوير
امل��ه��ارات االجتماعية والعناية ال��ذات��ي��ة ،وم��ه��ارات
التوا�صل ،واملهارات الأكادميية� ،إذ يقدم كل ف�صل
من ف�صوله للرتبويني معلومات عملية و�أمثلة واقعية
م�صحوبة بخطوات للتطبيق حول ما يجب تدري�سه
وكيفية تدري�سه للطالب من ا�ضطراب طيف التوحد.

حوكمة المعلومات مبادئ
واستراتيجيات وأفضل الممارسات
ت�أليفRobert F. Smallwood :
ترجمة :د� .أحمد
ب������ن ع������ب������داهلل ب��ن
خ�ضري
ال���ن���ا����ش���ر :دار
جامعة امللك �سعود
للن�شر
ي����ق����دم ك���ت���اب
«ح���������وك���������م���������ة
امل�����ع�����ل�����وم�����ات:
امل�����ف�����اه�����ي�����م،
اال�سرتاتيجيات
و�أف�����������������ض��������ل
امل���م���ار����س���ات»
م�����ف�����اه�����ي�����م
وا���ض��ح��ة ع��ن حوكمة
املعلومات وا�سرتاتيجيات التنفيذ مع بيان �أف�ضل
امل��م��ار���س��ات ،ومينح الفهم ال��ع��ايل ل��دواف��ع وفوائد
حوكمة املعلومات الذي به تطوير حالة العمل ويو�ضح
كيفية �إطالق برامج حوكمة املعلومات و�إدارتها.
تعترب حوكمة املعلومات منهجاً وا���س��ع�اً ي�شمل
العديد من املجاالت الأ�سا�سية مثل ،القانون ،وحفظ
ال�سجالت ،وتقنية املعلومات ،و�إدارة املخاطر والأمن
وعمليات الأع��م��ال ،ويُنظر �إىل حوكمة املعلومات
عاملياً على �أنها مبادرة حا�سمة يف املنظمات الرائدة.
وك��ت��اب حوكمة املعلومات �سعى وق��دم مفاهيم
وا�ضحة وا�سرتاتيجيات قابلة للتنفيذ وجمموعة من
«�أف�ضل املمار�سات املج ّربة» ب�أ�سلوب ميكن فهمه
وا�ستيعابه ،ومن ميزاته الت�سل�سل املنطقي والرتابط
الفكري والتما�سك املنهجي بني مفرداته وخمتلف
مو�ضوعاته.
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متابعات
بح�ضور رئي�س جامعة تبوك

د .الداغري يلقي كلمة االفتتاح
في ملتقى عمداء كليات العلوم

افتتح معايل رئي�س جامعة تبوك الدكتور عبداهلل الذيابي اللقاء
الثاين لعمداء كليات العلوم باجلامعات ال�سعودية والذي عقد على
هام�ش م�ؤمتر «بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي» يوم 19�شعبان
 1442هـ املوافق � 1أبريل  2021م .و�ألقى الكلمة االفتتاحية للقاء
عميد كلية العلوم بجامعة امللك �سعود الدكتور نا�صر الداغري
وتناول يف كلمته تو�صيات اللقاء الأول الذي عقد يف رحاب جامعة
امللك �سعود قبل ثالث �سنوات ،وحتديداً يف 2018 /2 /4م ،والتي
ت�ضمنت تغيري معايري القبول للطالب املقبولني بكليات العلوم
واق�تراح تو�سيع جماالت التدريب املهني خلدمة �سوق العمل ومبا
يتوافق مع ر�ؤي��ة 2030 ،و�إن�شاء برامج تطبيقية تتوافق مع ر�ؤية
اململكة  2030للتنمية ،ورفع جودة خمرجات كليات العلوم ،وتعليق
بع�ض الربامج املطروحة حالياً لعدم مالءمتها ل�سوق العمل� ،إ�ضافة
لربط التخ�ص�صات النوعية بال�شركات وامل�ؤ�س�سات بهدف التدريب
والتعيني بعد التخرج ،وحت�سني البيئة العلمية للتحفيز واالبتكار،
وتهيئة كليات العلوم لتكون قائد ًة للبحث واالكت�شاف ،واالتفاق مع
الهيئة ال�صحية على طرح برامج تدريب ذات عالقة بالتخ�ص�صات
ال�صحية مبا يتنا�سب مع خريجي كلية العلوم ،ولتعاون البحثي
بني املراكز البحثية وبني كليات العلوم يف جميع املجاالت لتبادل
اخلربات ،وتفعيل مقرتح حتديد م�سار ع�ضو هيئة التدري�س :بحثي
�أو تعليمي ،وتفعيل تبادل �أع�ضاء هيئة التدري�س بني اجلامعات
ال�سعودية (ك�أ�ستاذ زائر) ،وعقد �شراكات بحثية بينها ،وا�ستحداث
دبلومات عالية ملدة �سنة لال�ستثمار يف اخلريجني ،وحث اجلامعات
على ا�ستحداث خمترب مركزي م�شابه للموجود يف جامعة امللك
�سعود واال�ستفادة من خرباتهم وجتربتهم ،و�إن�شاء قاعدة معلومات
لكل من�سوبي كليات العلوميف اجلامعاتال�سعودية.
ويف ختام كلمته قدم الدكتور الداغري وافر ال�شكر ملعايلرئي�س
جامعة تبوك لتف�ضله بح�ضور ورعاية هذا اللقاء ،كما قدم ال�شكر
لعميد كلية العلوم بجامعة تبوك ،وفريق العمل الذي عمل على تنفيذ
هذا اللقاء والتن�سيق له ،و�أ�صحاب ال�سعادة عمداء كليات العلوم
باجلامعات ال�سعودية علىم�شاركتكم الفاعلة.

�أطلقتها عمادة البحث العلمي ملدة �أ�سبوع

محاضرات مصاحبة لفعالية
األخالقيات في البحث العلمي
كتبت :وجدان قطب
متا�شياً مع الإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد «كوفيد � »19أطلقت عمادة البحث العلمي عن بعد �سل�سلة
من املحا�ضرات اليومية امل�صاحبة لفعالية الأخالقيات يف البحث
العلمي عرب من�صة زووم وملدة �أ�سبوع 1442 /8 /26 22-هـ.
افتتحت الدكتورة عبري امل�صري وكيلة عمادة البحث العلمي
للأق�سام الن�سائية وم�ست�شار لوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الفعالية مبحا�ضرة عن �أهمية العمل �ضمن �أخالقيات البحث
العلمي و�شرح للقواعد املنظمة لبنود ميثاق �أخالقيات البحث العلمي
املعتمد يف اجلامعة .وتطرقت د .امل�صري يف حما�ضرتها ملاهية
البحث العلمي كو�سيلة ا�ستك�شافية منهجية للتنقيب عن املعرفة
ت�سعى لتقدمي نتائح ومعلومات جديدة موثوق مب�صداقيتها.
و�أو�ضحت ما للبحث العلمي من �أهمية على الأفراد واملجتمعات من
خالل الأثر العلمي والفائدة املكت�سبة من نتائجه وخمرجاته العلمية.
كما �أو�ضحت اهتمام جامعة امللك �سعود بتطبيق الأخالقيات البحثية
من خالل و�ضع وثيقة للقواعد املنظمة لأخالقيات البحث العلمي يف
اجلامعة ا�ستندت على القوانني العاملية املتفق عليها يف �أخالقيات
البحث العلمي وعلى �أف�ضل املمار�سات العاملية املعمول بها يف
اجلامعات العريقة .كما اهتمت اجلامعة مبراقبة تطبيق الأخالقيات
البحثية من خالل ت�شكيل جلان معنية مبراجعة �أخالقيات البحث
العلمي وو���ض��ع �آل��ي��ات للت�أكد م��ن ال��ت��زام الباحثني بالعمل بها،
و�أو�ضحت العقوبات املن�صو�ص عليها حيال املخالفات ال�سلوكية يف
هذا اخل�صو�ص .وختمت املحا�ضرة بالت�أكيد على �أهمية التحلي
بالأخالقيات ا�ستناداً على قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إمنا
بعثت لأمتم مكارم الأخ�لاق» .كما مت عقد �سل�سلة من املحا�ضرات
�ألقيها نخبة من ع�ضوات هيئة التدري�س املتميزات يف البحث العلمي
يف جامعة امللك �سعود للرتكيز على الكثري من النقاط الهامة يف
املمار�سات البحثية الأخالقية يف العديد من املجاالت البحثية والتي
يحتاجها الباحثون والباحثات خالل ممار�ستهم البحثية.
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تكرمي ر�ؤ�ساء الأندية ب�شطري الطالب والطالبات

ختام األنشطة الطالبية بكلية العلوم

حت���ت رع���اي���ة وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة
ل��ل�����ش���ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي ،د�شن عميد
����ش����ؤون ال���ط�ل�اب ال���دك���ت���ور فهد
القريني ،وبح�ضور عميد كلية العلوم
الدكتور نا�صر الداغري حفل اختتام
الأن�شطة الطالبية بكلية العلوم.
بُ���دئ احل��ف��ل ب���آي��ات م��ن الذكر
احلكيم �أع��ق��ب��ه كلمة لوكيل كلية
العلوم لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور نا�صر الرتكي؛ �سلط فيها
ال�ضوء على دور الأندية الطالبية
التي تعد ملتقى مهماً الكت�شاف
وتطوير وتنمية امل��واه��ب لالبتكار
والإب�����داع ل���دى ال��ط��ل��ب��ة ،ك��م��ا تعد
الأن���دي���ة م���رك���زاً ع��ل��م��ي��اً وث��ق��اف��ي��اً
واج��ت��م��اع��ي��اً يتيح للطالب تنمية
مهاراتهم و�صقل �إبداعاتهم يف بيئة
�آمنة حتى يكونوا لبنة ترثي املجتمع
ومكت�سباً نفخر به.
ثم قدم ر�ؤ�ساء الأندية الطالبية
مل���ح���ات ع��ر���ض��وا ف��ي��ه��ا ملخ�صا
للأن�شطة التي قدمتها �أنديتهم لعام

 1442هـ.
�أعقب ذل��ك كلمة لعميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب ال��دك��ت��ور ف��ه��د القريني
�أثنى فيها على جمهودات الأن�شطة
الطالبية يف كلية العلوم ب�شطري
الطالب والطالبات وحثهم على بذل
املزيد من اجلهد لإي�صال ر�سالتهم
لطالب اجلامعة واملجتمع ككل.
ب��ع��د ذل���ك ك���رم ع��م��ي��د ���ش���ؤون
الطالب وعميد كلية العلوم ر�ؤ�ساء
الأندية الطالبية وهم:
 الطالبة �أث�ير املطريي رئي�سنادي الريا�ضيات.
 ال��ط��ال��ب��ة م�شاعل الدهيميرئي�س نادي فيزيكا.
 الطالبة منى العتيبي رئي�سنادي «الكيمياء حياتي».
 الطالب حممد احلميد رئي�سالنادي الكيميائي.
 الطالب �إي���اد املديفر رئي�سالنادي الثقايف واالجتماعي.
كما مت تكرمي م�شرف الأندية
الطالبية ب�شطر الطالب الدكتور

خالد القحطاين وم�شرفة الأندية
الطالبية ب�شطر الطالبات الأ�ستاذة
جنالء اخللف.

تال ذل��ك التقاط �صور تذكارية
ل��ل��م��ك��رم�ين م���ع ع��م��ي��دي ����ش����ؤون
الطالب وكلية العلوم.
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الرأي

rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

امل�شرف على الإدارة والتحرير

ال�صحافة الرقمية

ت - 4673555/ف4673479 /

الق�سم الفني

بندر احلمدان
4677691

د .ح�سني بن �سعيد القحطاين

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير

hgahtani@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

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

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

مديرة الق�سم الن�سائي
دمية بنت �سعد املقرن

الطباعة

ت 8051184 /

resalah2@ksu.edu.sa

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

ق�سم الإعالنات

ت - 4677605/ف4678529 /

امل�شاركة

ads@ksu.edu.sa

املرا�سالت با�سم امل�شرف على الإدارة والتحرير
ر�سالة اجلامعة -كلية الآداب
جامعة امللك �سعود �ص.ب 2456.الريا�ض 11451
الربيد االلكرتوين resalah@ksu.edu.sa /
املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

مدير الإدارة

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

مفاتيح التخلص من متالزمة «منتصف الطريق»
للو�صول اىل الهدف.
يجب �أن ي��ك��ون لكل �إن�����س��ان �أه��داف
يف ك����ل جم�����االت احل����ي����اة ال ي�����س��ل��م
ي�سعى �إىل حتقيقها وت��دف��ع��ه للإقبال
ا لإن�سان من متالزمة منت�صف الطريق،
ع��ل��ى احل���ي���اة وال��ن��ه��و���ض م���ن م��رق��ده،
وي���وج���د ال��ك��ث�ير م���ن ال��ب�����ش��ر م�����ص��اب��ون
ف��ب��دون��ه��ا ت��ك��ون احل��ي��اة م��ري��رة ،بينما
بهذه امل��ت�لازم��ة ،وم��ن �أمثلتها ال��ب��دء يف
بتحقيق ا لأه�����داف ي��ن��ال ا لإن�����س��ان ما
التعليم �أو يف تعلم مهنة معينة وع��دم
ي�صبو �إليه من �سعادة ور�ضا يف الدنيا
ال��و���ص��ول �إىل االح�ت�راف���ي���ة ،ال���ب���دء يف
وا لآخرة.
حفظ ال��ق��ر �آن ال��ك��رمي ث��م التقاع�س عن
ولكن رحلة حتقيق ا لأه���داف لي�ست
اخلتم واملراجعة ،البدء يف ق��راءة كتاب
مفرو�شة ب��ال��ورود ،وقد ي�شعر ا لإن�سان
�أو مقال وع��دم التكملة حتى االنتهاء،
خ�لال��ه��ا ب��ال��ي ��أ���س ،ل���ذا ع��ل��ي��ه ال��ت��ح��ل��ي
ب��ال�����ص�بر وامل�����ص��اب��رة واال���س��ت��م��راري��ة د .جمال الدين هريسة االن��ت�����س��اب لتخ�ص�ص درا���س��ي م��ع�ين ثم
االن�����س��ح��اب قبل ال��ن��ه��اي��ة ،الت�سجيل يف
واالج���ت���ه���اد وم���ق���اوم���ة ه����وى ال��ن��ف�����س
ناد ريا�ضي ثم التوقف ،البدء يف حمية
واالقتداء بالناجحني ،حتى يتم ّكن من
غ��ذائ��ي��ة �صحية مل��دة معينة ث��م ال��ع��ودة �إىل ال��ع��ادات
الو�صول �إىل حتقيق �أهدافه وبناء جمده.
الغذائية الغري �صحية ،كذلك البدء يف العالج وعدم
قال ال�شاعر:
اال�ستمرار يف ت��ن��اول ال��دواء حتى ال�شفاء� ،إىل غري
حت�سب املج َد مت ًر ا �أنت �آكِ ل ُ ُه
ال
ِ
َ
َ
ذلك من �أ�شكال متالزمة منت�صف الطريق .يعد عدم
ال�صبرِ ا
ق
تلع
حتى
د
املج
غ
تبل
لن
َ
ّ
وخ�ل�ال رح��ل��ة حتقيق ا لأه����داف وب��ن��اء امل��ج��د ،قد حت��دي��د ا لأه����داف ب��دق��ة ،وع���دم اال���س��ت��م��رار ،وع��دم
ي�صاب البع�ض مبتالزمة منت�صف الطريق « Midwayال�صرب ،وال��ي��أ���س وال��وق��وع يف بحر الك�سل والتواكل
 ،»Syndromeوه��ي م��ت�لازم��ة ب��ق��اء ا لإن�����س��ان عند واخ��ت�لاق ا لأع���ذار وا�ستعجال النتائج والتو ّقف قبل
نقطة البداية �أو يف منت�صف الطريق يف رحلته نحو خط النهاية؛ هو القا�سم امل�شرتك ال��ذي يربط بني
حتقيق �أه��داف��ه ،وذل��ك نتيجة البدء بخطوات �صعبة امل�صابني بهذه املتالزمة .ومفاتيح التغلب على هذه
وب�ضغط ع�صبي ال ت�ساعده على اال�ستمرار ،و �أحيانا املتالزمة تتلخ�ص يف ث�لاث كلمات « �إ���س��رار و �إ���ص��رار
يح�سن الفرد البداية وال يح�سن التغلب على العقبات وتكرار» وفا لإ�سرار يكون بالتوكل على اهلل واال�ستعانة

به واللجوء �إليه واال�ستمداد منه ،وا لإ���ص��رار يتمثل
يف عمل العقل من و�ضع اخلطط وحتديد ا لأه��داف
ومعرفة املتاح وت�سخري ا لأدوات� ،أما التكرار فهو عمل
اجل��وارح من تكرار حماولة اخلط�أ وال�صواب ،وخط�أ
ميحوه �صواب ،و�صواب ال مينع من خط�أ ،ثم التحدي
حتى بلوغ القمة.
كما يجب التعود على بلوغ القمة لأن ذل��ك يعزز
ه��رم��ون��ات ال��دوب��ام�ين وال�����س�يروت��ون�ين وغ�يره��ا من
ه��رم��ون��ات ال�����س��ع��ادة ،فينتج ع��ن ذل��ك �إدم���ان النجاح
والتفوق وبلوغ القمة .كما �أن بلوغ القمة يتطلب �أن
يتمتع االن�سان ب�صحة جيدة ،واالل��ت��زام بنمط حياة
�صحي ،وتنظيم ال�ساعة البيولوجية ،وع��ل��و الهمة
وا لإي��ج��اب��ي��ة .ك��م��ا ي��ج��ب حت��ف��ي��ز ال��ع��ق��ل ورف���ع ال��روح
املعنوية ،واملحافظة على ال�صلوات وا لأذك��ار والدعاء
واال���س��ت��غ��ف��ار وت�ل�اوة ال��ق��ر �آن .ك��ل ذل��ك ي�ساعد على
ال��ت��خ��ل�����ص م��ن م��ت�لازم��ة م��ن��ت�����ص��ف ال��ط��ري��ق وحتقيق
ا لأهداف ب�إذن اهلل ،فلن يجد ا لإن�سان الغايات ملقاة
على ا لأر�ض ،وي�ستحيل �أن ي�شرتيها من ا لأ�سواق ،قال
اهلل تعاىل َ} وا لِذي َن َجاهَ ُد و ا ْ فِ ينَا لَنَ ْهدِ يَ َّن ُه ْم ُ�سبُلَنَاَ ،و �إِنَّ
ا للهَّ َ لمَ َ َع ا لمْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{.
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
كلية ال�صيدلة

أثر المسلسالت الدرامية على الجيل الجديد
يت�سم هذا الع�صر بالتقدم والتطور الهائل يف خمتلف
املجاالت ،ومن �أهم تلك املجاالت جمال الإعالم والإنتاج
التلفزيوين والدرامي الذي تخطى حدود الزمان واملكان،
و�ساهم بدور رئي�س يف بناء ثقافة وقيم ومبادئ و�سلوكيات
املجتمع و�أثر ب�شكل خا�ص على اجليل اجلديد.
ال ننكر �أن ل��ه ف��وائ��د عظيمة ك��ق��درت��ه على تطوير
املهارات وتعزيز املواهب وحتقيق الوعي والفكر مبا يلبي
املتطلبات امل�ستدامة لدى جمتمعنا ،ولكن البد �أن ن�سلط
ال�ضوء على ال�سلبيات الناجتة ع��ن تلك امل�سل�سالت
الدرامية وهي من الظواهر التي ت�ستحق االنتباه.
�إن �أغلب الربامج وامل�سل�سالت ال تخ�ضع للتقييم �أو
التخطيط �أو الدرا�سة ،بل يتم �إنتاجها ع�شوائياً �أم يتم
ا�ستريادها من جمتمعات ودول تختلف عنا يف ثقافتها،
وال �شك �أنها جتذب اهتمام امل�شاهدين لها من خالل
ا�ستثمارها لكافة العنا�صر املرئية وال�ضوئية يف الت�صوير
واملونتاج والإخراج وغريه ،وذلك كاف للت�شويق والإبهار
والرتويج للأفكار واملواقف والآراء ،فكانت كفيلة �أي�ضاً
ب ��أن ت�ؤثر على �سلوكيات وقيم وثقافة جمتمعنا ،وفئة
الأطفال وال�شباب من �أكرث الفئات التي تن�ساق وراء ذلك.
ال�شك �أن جمتمعنا ي�شهد منذ القدم تطوراً فكرياً ووعياً
ثقافياً يف ذات الوقت الذي يتعر�ض فيه للغزو الفكري
والثقايف ،ولكن نرى الآن �أن جمتمعنا ي�ستجيب للغزو
الفكري وتقليد الغرب ،على عك�س حالنا يف ال�سنوات
املا�ضية؛ فقد كان النا�س ي�ستنكرون بل يرف�ضون رف�ضاً

تاماً املناظر والت�صرفات والأفكار التي تخالف الدين
والعرف ،وك��ان الكثري منهم يحاول �أن يت�صدى لها �أو
يعاجلها �أو يغريها ،وقد ت�صل يف معظم الأحيان حلد
القطيعة والهجر وترك امل�صاهرة واملجال�سة ورمبا تكون
حديث املجال�س وحمل النقد والت�شهري.
�أما الآن فك�أن جمتمعنا قد «ا�ست�سلم» و�أ�صبحت هذه
الأمور م�سلماً بها و�أ�صبح التقليد الأعمى للغرب يظهر
جلياً يف جمتمعاتنا الإ�سالمية� ،سواء يف ال�سلوكيات �أو
يف املظاهر اخلارجية ،حتى لقد �أ�صبحنا ن��رى بع�ض
الأ���ش��خ��ا���ص ك ��أن��ه��م دم���ى م��ت��ح��رك��ة يف �أي����دي غ�يره��م،
يحركونها يف جميع االجت��اه��ات ،كيفما ���ش��اءوا و�أينما
�شاءوا دون �أن يحرك النا�س �ساكناً ك�أنهم لي�س لهم هوية
يفتخرون بها.
�إن م��ن �أب��رز مظاهر تقليد ال�شباب العربي امل�سلم
لعادات و�سلوكيات املجتمع الغربي ،اللبا�س ال�ضيق �أو
املُمزق �أو �شبه العاري� ،أو التي عليها �شعارات و�صور ال
متت ملجتمعنا ب�صلة ،وقد حتوي بع�ضها رموزاً وعبارات
م�سيئة ،وكذلك لب�س ال�شباب لل�سال�سل والأقراط ،ف� ً
ضال
عن ق�صات ال�شعر الغريبة كالقزع �أو �صبغه ب�ألوان ملفتة.
�أي�ضاً جند �أن الفتيات يلب�سن لبا�ساً فا�ضحاً با�سم
املو�ضة واحلرية ال�شخ�صية كما �أن هذه الفكرة و�صلت
للحجاب �أي�ضاً فرنى الأل��وان والزخرفة وجميع الأمور
التي ال تنطبق على احلجاب ال�شرعي ال�صحيح� ،شباب
و�شابات هنا وهناك ،مظاهر �شتى والدوافع متعددة.

وال �شك �أن ذلك ب�سبب �ضعف الوازع الديني ،واجلهل
يف مفهوم التطور واحلرية و�إهمال الوالدين لأبنائهم،
فو�ضع الوالدين حالياً كالغائب احلا�ضر ،و�أي�ضاً غياب
القدوة احل�سنة ،لذا من الواجب على كل فرد �أن ي�ضع
ح��داً لهذا الأم��ر والب��د �أي�ضاً لو�سائل التوعية و�أدوات
التثقيف ب�أن ت�ساهم ،فامل�سجد واملدر�سة وو�سائل الإعالم
�أدوات لها �أث��ر كبري يف توعية املجتمع ،فعلى اجلميع
�أن يقوم بتو�ضيح الفرق بني الدين وال��ع��ادات والتطور
واحلرية ،نظراً لأن البع�ض ال يدركون حجم املخاطر التي
ت�صيب املجتمعات نتيجة خروج �أبنائهم عن طوع الدين
والعرف وفر�ض واقع جديد خا�ص بهم.
وامل�شكلة �أن ه����ؤالء يتعاملون م��ع احل��داث��ة بنظرة
قا�صرة للغاية ،لدرجة �أن مفهوم التطور واحل��ري��ة يف
خميلتهم ي�ساوي املو�ضة والتقليد وا�سترياد العادات
املتحررة ب�شكل مطلق ،وال يعلمون �أن انهيار املجتمع يبد�أ
باال�ستجابة للغزو الفكري ،غري مدركني ب ��أن االلتزام
بالدين ومبا هو منا�سب من العادات والتقاليد ال�صحيحة
ير�سخ الرقي باملجتمع ويح�صنه من ال�سقوط ،كما �أن
التقدم ال��ذي يح�صل يف جمتمعنا من الناحية العلمية
والثقافية والفكرية والإبداعية و�أي�ضاً التكنولوجية هو
من �صميم التح�ضر.
مرمي �سعيد الزهراين
ق�سم الإعالم

مفهوم النقد
اإلعالمي
انت�شر يف الآون����ة الأخ��ي�رة مفهوم
خ��اط��ئ للنقد الإع�لام��ي ل��دى ن�سبة
كبرية من طالب الإع�لام ،حيث يعتقد
البع�ض �أن النقد الإعالمي يركز �أو يهتم
باجلوانب ال�سلبية فقط ،دون اجلوانب
الإي��ج��اب��ي��ة ،وه���ذا فهم خ��اط��ئ للنقد
ب�شكل ع��ام وللنقد الإع�لام��ي ب�شكل
خا�ص.
النقد ب�شكل عام يعني تقييم العمل �أو
ال�شيء �أو احلكم عليه� ،إيجاباً �أو �سلباً،
�أي ذكر حما�سنه و�سلبياته ،والنقد من
�أرقى العمليات العقلية ،و�أكرثها تعقيداً،
والإن�سان ي�ستخدمه يف جميع منا�شط
حياته ،ب�صورة طبيعية وتلقائية ،والنقد
الإعالمي ن�شاط عقلي مت�أمل وهادف،
يقوم على احلجج املنطقية ،وغايته
الو�صول �إىل �أحكام �صادقة وفق معايري
مقبولة.
ويعترب النقد الإعالمي م�ساهماً يف
تطوير م��ه��ارات التفكري الناقد لدى
املتلقي نحو امل�ضامني الإعالمية بهدف
متكينه من ح�سن انتقاء ما يتعر�ض له
املتلقي يف و�سائل الإعالم ،ومن �سمات
املفكر الناقد التي حددها «هارنادك»
«عدم املجاملة يف �أمور التي ال تعرفها»
ولتفكري ال��ن��اق��د ن�ستخدمه بتوجيه
جمموعة �أ�سئلة ح�سب منوذج «الزويل»
ال�شهري وه��ي :م��ن؟ يقول م���اذا؟ ب�أية
و�سيلة؟ ملن؟ وب�أي ت�أثري؟
�إن مهارات النقد قابلة للتعلم ك�أي
مهارات �أخرى يتعلمها الإن�سان ،ليو�سع
مداركه وليكون �أكرث فاعلية يف مواجهة
م�شكالته ،و�أق��در على الإب���داع ،يكفي
الناقد اكت�شافه مل�شكلة جديدة .يقول
توما�س دي كويني :اكت�شاف م�شكلة
جديدة ال يقل �أهمية عن اكت�شاف حل
م�شكلة قدمية.
من �أ�س�س النقد الإعالمي التمييز
ب�ي�ن ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء وال����ه����دام ،ذك���رت
الدكتورة �سامية �أحمد علي يف كتابها
«النقد الإعالمي امل�سموع واملرئي» �أن
الناقد الإعالمي يقوم بدور رئي�سي يف
مراقبة الأعمال التي تعر�ض يف و�سائل
الإع�لام واالت�صال املختلفة ،وله ت�أثري
كبري يف ت�أييد هذه امل��واد املن�شورة �أو
الهجوم عليها والتقليل من �ش�أنها.
من وظائف النقد الإع�لام��ي �أي�ضاً
الت�أثري يف الر�أي العام ،ترتيب الأولويات
و�صياغة الأهتمامات ،ت�أطري الأعمال
الإع�لام��ي��ة ،تقييم العمل الإع�لام��ي،
الإر�شاد والتوجيه.
ثامر هبا�ش الغرمول
عالقات عامة
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رئي�س نادي الإعالم خالد البي�شي:

سوق العمل متعطش لمتخصصي إعالم
«ممارسين» وذوي مهارات شاملة
آلية االنضمام للنادي تكونعن طريق تعبئة نموذج التسجيل في بداية كل فصل دراسي
نعمل على تطوير قدرات الطالب في النشر
اإللكتروني والتصوير والمونتاج والجرافيك

يوفر النادي فرصًا تدريبية لطالب اإلعالم
بالتنسيق مع المؤسسات اإلعالمية الكبرى

نرحب بانضمام الطالب والطالبات من جميع التخصصات لكن األفضلية لطلبة اإلعالم
يعد نادي الإعالم من الأندية
الطالبية الرائدة يف جامعة امللك
�سعود ،بد�أت فكرة ت�أ�سي�سه عام
1429هـ ،يف عهد الدكتور فهد
اخلريجي رئي�س ق�سم الإع�لام،
�آنذاك ،ومت دعم الفكرة واملوافقة
عليها ،ويف 1430/1/1هـ مت
�إن�����ش��اء امل��وق��ع وو���ض��ع الهيكلة
الإداري������ة ،يف ه��ذا ال��ل��ق��اء �أك��د
رئي�س ن��ادي الإع�ل�ام ،خالد بن
�سعيد البي�شي� ،أن النادي مواكب
للتطورات اجلديدة يف ال�ساحة
الإع�ل�ام���ي���ة وي�����س��ع��ى لتطوير
وت�أهيل مهارات وقدرات الطالب
يف متطلبات الإع��ل�ام اجلديد
والتي ت�شمل الن�شر الإلكرتوين
والت�صوير واملونتاج واجلرافيك.
كما �أن ال��ن��ادي ي�سعى لتوفري
ف��ر���ص تدريبية بالتن�سيق مع
امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكربي..
 يف البداية حدثنا عن أ�ه��دافنادي الإعالم؟
ي�سعى ال���ن���ادي ل��ت���أه��ي��ل ط�لاب
الإع�لام وتنمية مهاراتهم يف العمل
يف الو�سائل الإع�لام��ي��ة التقليدية
واحل��دي��ث��ة وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م يف
املجاالت الإعالمية ،ويهدف لتمكني
الطالب من امل��ع��ارف التي ت�ؤهلهم
للعمل يف جمال االت�صال والإعالم،
وتدريبهم وت�أهيلهم ملمار�سة االت�صال
والإع�لام باحرتاف كمهنة م�ستمرة
طيلة حياتهم الوظيفية.

كما يتطلع لتلبية ح��اج��ة �سوق
العمل املحلية والإقليمية من الكوادر
امل�ؤهلة يف جمال االت�صال والإعالم،
وتعريف الطالب وم�ساعدته للح�صول
ع��ل��ى ف��ر���ص وظ��ي��ف��ي��ة يف خمتلف
قطاعات االت�صال والإعالم� ،إ�ضافة
لبناء عالقات بني الطالب والق�سم
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ساعدتهم
يف احل�صول على فر�ص وظيفية يف
خمتلف قطاعات االت�صال والإعالم،
وبناء الثقة وتعزيز دور طالب الق�سم
و�إعدادهم ليكونوا �أع�ضاء م�ؤثرين
وفاعلني ونافعني لدينهم ووطنهم
وقادة يف جماالت تخ�ص�صهم.
 -ما �أبرز مهام و�أن�شطة النادي؟

�إقامة وتنظيم ندوات وحما�ضرات
نظرية وعملية ح��ول املو�ضوعات
املتعلقة باهداف النادي.
�إث��راء معارف طالب الإع�لام من
خ�لال زي��ارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
املختلفة .تنظيم الدورات املتخ�ص�صة
يف حقول الإع�لام «�صحافة� ،إعالم
م��رئ��ي وم�����س��م��وع ،ع�لاق��ات عامة»
و�إق��ام��ة ور���ش العمل التثقيفية لهم
وت��دري��ب��ه��م يف حم��ي��ط �إ����ش���راف
ال��ن��ادي .العمل على �إي��ج��اد فر�ص
تدريبية لطالب الإع�لام بالتن�سيق
مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكربى.
تن�سيق م�����ش��ارك��ة ط�ل�اب الإع�ل�ام
والإ�شراف عليهم يف تنظيم املعار�ض

واملهرجانات وامل�ؤمترات التي تنمي
اجلانب التطبيقي لديهم.
 ما �آلية االن�ضمام للنادي؟ وهلي�شرتط �أن يكون تخ�ص�ص الطالب يف
الإعالم فقط؟
�آلية االن�ضمام للنادي تكون عن
طريق تعبئة منوذج الت�سجيل يف بداية
كل ف�صل درا�سي ،والذي يتم الإعالن
عنه عن طريق ح�ساب نادي الإعالم
يف تويرت ،ولي�س �شرطاً �أ�سا�س ًيا �أن
يكون التخ�ص�ص �إع�لام لالن�ضمام
�إىل ال��ن��ادي ،لكن الأف�ضلية لطلبة
الإعالم ،وال�شرط الأ�سا�سي ال�شغف
والتطوير والتعلم يف جمال الإعالم.
 -كم عدد �أع�ضاء النادي؟

عدد الأع�ضاء  ٤٥ع�ضواً من
ال�شباب والبنات.
 هل هناك تعاون مع جهات�إعالمية؟
ب��ك��ل ت���أك��ي��د ه��ن��اك ت��ع��اون
مع ع��دة جهات �إعالمية منها
جمموعة « »MBCو«،»U FM
وج��ري��دة ال��ري��ا���ض ،وال��ري��ا���ض
اليوم.
 ما �أب��رز فعاليات الناديم�ؤخراً؟
نظم نادي الإعالم جمموعة
من الفعاليات والأن�شطة م�ؤخراً
�أبرزها تنظيم م�ؤمتر امليزانية
العامة للدولة ،وتغطية مركز
اللقاحات يف ب��ه��و الطالبات
ب��اجل��ام��ع��ة� ،إ���ض��اف��ة لتنظيم
العديد م��ن ال��زي��ارات �أب��رزه��ا
وزارة الريا�ضة ،وغرفة الريا�ض،
و�إق��ام��ة العديد من ال���دورات منها
«املتحدث الر�سمي» التي قدمها �أ.
في�صل العنزي بح�ضور املتحدث
الر�سمي با�سم وزارة الداخلية املقدم
ط�لال ال�شلهوب ،ودورة «�صناعة
امل��ح��ت��وى الإع�ل�ام���ي» ال��ت��ي قدمها
الأ�ستاذ �سعود الهويريني.
 مي��ر الإع��ل�ام حاليا مبرحلةحتول مع معاناة كثري من امل�ؤ�س�سات
االع�لام��ي��ة التقليدية ..م��ا موقف
النادي من هذا التحول وهل ي�سعى
للت�أقلم؟
ال �شك �أن نادي الإع�لام بطبعه
مواكب جلميع التطورات يف ال�ساحة

الإعالمية ،ونعمل حالياً مع �شركاء
نادي الإع�لام على تطوير مهارات
وق������درات ال���ط�ل�اب ل��ت��ت���أق��ل��م مع
التحول اجلديد وخا�صة يف الن�شر
الإل���ك�ت�روين وال��ت�����ص��وي��ر وامل��ون��ت��اج
وت�صميم اجل��راف��ي��ك وال��ع�لاق��ات
ال��ع��ام��ة؛ لي�صبح الع�ضو �إعالمياً
�شام ً
ال وملماً بكل جوانب الإعالم،
وق��ادراً على مواكبة املتغريات التي
حت��دث الآن وال��ت��ي ���س��وف حتدث
خالل الفرتة القادمة؛ لي�صبح ع�ضو
ن��ادي الإع�لام م�ؤه ً
ال وق���ادراً على
الت�أقلم م��ع املتغريات الإعالمية،
مع الأخذ بخربة الإعالم التقليدي
ال�سابقة لتكون �أ�سا�ساً ي�سري عليه
طالب الإعالم.
 كلمة �أخ�يرة ور�سالة �شكر ملنتوجهها؟
�أود �أن �أ�شكر الأ�ستاذ فهد احلمود
ال���ذي علمني ووج��ه��ن��ي يف ب��داي��ة
درا�ستي يف الإع�ل�ام ،وه��ذا ف�ض ًل
علي ال ان�ساه م��ا حييت ،و�أ�شكر
�إدارة جامعة امللك �سعود و�إدارة كلية
الآداب على دعمهم لطالب وطالبات
الإع�لام وتطويرهم و�إتاحة الفر�ص
لهم ،وبهذه املنا�سبة �أدعو كل طالب
�إع�لام �أن يعمل على تطوير نف�سه
ومهاراته و�أدواته يف مرحلة الدرا�سة
لأن �سوق العمل متعط�ش ملتخ�ص�صي
الإع�ل�ام املمار�سني الفعليني ذوي
املهارات العالية وال�شاملة ،و�أود �أن
�أخ��ت��م ب�شعر ال��ن��ادي «�إع�ل�ام واع��د
جليل �صاعد».

تقرير
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في استطالع أجرته «
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طالب الجامعة يثمنون قرار إلغاء الحضور
لالختبارات «النظرية»
ابن خضر :أجواء رمضان هذا العام أفضل من ظروف
رمضان السنة الماضية

أكبر :سأتفرغ في بداية رمضان لالختبارات وبعدها
أخطط للذهاب إلى مكة

عرب ع��دد من ط�لاب اجلامعة
ع��ن ر ���ض��ا ه��م وار ت��ي��ا ح��ه��م ل��ق��رار
تقدمي االختبارات النهائية و �إلغاء
ا حل�����ض��ور ل�لا خ��ت��ب��ارات النهائية
«يف امل����واد ا ل��ن��ظ��ر ي��ة» ،ور ف��ع��وا
���ش��ك��ر ه��م وت��ق��دي��ره��م حل��ك��و م��ة
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دا ل��ع��ز ي��ز حفظه
اهلل ،و���س��م��و ويل ع��ه��ده ا لأم�ي�ن
���ص��ا ح��ب ا ل�����س��م��و ا مل��ل��ك��ي ا لأ م�ي�ر
حم��م��د ب��ن �سلمان حفظه اهلل،
ع��ل��ى ك��ل م��ا ي��ق��د م��ا ن��ه م��ن د ع��م
ورعاية واهتمام ،وهن�أوا طالب
ا جل��ا م��ع��ة ومن�سوبيها و �إدارت��ه��ا
مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول ���ش��ه��ر ر م�����ض��ان
ا مل��ب��ارك ،وتعهدوا ببذل �أق�صى
ا جل��ه��ود ر غ��م ال�ضغوطات التي
را ف��ق��ت ه��ذه اال خ��ت��ب��ارات و ك�ثرة
التكاليف و ت���وايل اال خ��ت��ب��ارات،
داعني اهلل �أن يعجل يف رفع هذا
البالء عاج ً
ال غري �آجل..
تتي�سر ا لأمور
يف ا ل���ب���دا ي���ة �أب�����دى ا ل��ط��ا ل��ب
عبداهلل حجازي من كلية العلوم
ق�سم الكيماء امل�ستوى ا لأخ�ير
ار ت��ي��ا ح��ه ور ���ض��اه للقرار ا لأ خ�ير
القا�ضي بتقدمي فرتة االختبارات
النهائية ،ور ف��ع �شكره وتقديره
لإدارة اجلامعة مثمناً قرار �إلغاء
احل�ضور لالختبارات النظرية،
وا���ص��ف��اً ا ل���ق���رار ب��ال��رائ��ع وك��ان
م��ن��ت��ظ��ر اً ع��ل��ى �أ ح���ر م��ن ا جل��م��ر،
وه��ن���أ ا جل��م��ي��ع مب��ن��ا���س��ب��ة ق��دوم
���ش��ه��ر ر م�����ض��ان ا مل���ب���ارك ،و ق���ال:
�أعتقد �أن ا لأج���واء الرم�ضانية
يف زم��ن ك��ورون��ا ���س��ت��ك��ون �أق��رب
�إىل جتمع العائلة ،واالختبارات
���س��ت��ك��ون ع���ن ب��ع��د ،وب������إذن اهلل
تتي�سر ا لأم��ور يف رم�ضان حول
االختبارات ب�أح�سن و ج��ه ،وبكل
����ص���را ح���ة مل �أخ���ط���ط ل�ب�را م���ج
حم���ددة يف �شهر ر م�����ض��ان و �أود
ا ل��ت��ف��رغ ل��ل��ع��ب��ادة وا ل���ذ ه���اب �إىل
النادي ملمار�سة الريا�ضة.
تركيز م�ضاعف
وع��ّب� حم��م��د ب���ن خ�����ض��ر من
رّ
ك��ل��ي��ة ا ل���ع���ل���وم ق�����س��م ا ل��ك��ي��م��اء
ا مل�����س��ت��وى ا ل��ث��ا م��ن ع��ن �أ م��ن��ي��ا ت��ه

ع
م��ا ي��ق��د م��ون��ه م��ن دع���م ورع��اي��ة
للطالب الوافدين ،وقال� :سيكون
التفرغ يف �أول ال�شهر الف�ضيل
ل�لا خ��ت��ب��ارات ،ح��ي��ث �س�أخ�ص�ص
غالبية وقتي للمذاكرة يف �سكن
ا جل��ا م��ع��ة ،وم��ن ث��م بعد االنتهاء
من اال خ��ت��ب��ارات� ،إذا �سنحت يل
الفر�صة �أخطط لل�سفر �إىل مكة
املكرمة من �أجل �أداء العمرة مع
الزمالء كما �أخطط للذهاب �إىل
بلدي بعد العيد ،طبعا با لإ�ضافة
�إىل ا ل��ت��ف��رغ ل��ل��ع��ب��ادة يف ال�شهر
ا لف�ضيل .

ب���أن ت��ن��زاح جائحة ك��ورو ن��ا التي
ت�����س��ب��ب��ت ب��ك��ل ه���ذه ا لإج�����راءات
االح��ت�رازي����ة ،وم���ا راف��ق��ه��ا من
���ص��ع��و ب��ات و ت�����ض��ي��ي��ق��ات ،و�شكر
لإدارة اجلامعة قرارها القا�ضي
بتحويل االختبارات احل�ضورية
�إىل اختبارات «عن بعد» ،وقال:
ب�إذن اهلل �ستكون �أجواء رم�ضان
لهذا العام �أف�ضل من الظروف
ا ل��ت��ي م��رت بنا ال�سنة املا�ضية
ن��ت��ي��ج��ة احل��ظ��ر ب�����س��ب��ب ظ��روف
ك��ورو ن��ا ،و�سيتم ق�ضاء رم�ضان
بني ا لأ ه��ل وا لأ�صدقاء والعديد
م���ن ال��ن�����ش��اط��ات ،ح��ي��ث �سيتم

يف بداية رم�ضان الرتكيز على
اال خ��ت��ب��ارات خ�صو�صا �أ ن��ن��ي يف
امل�ستوى ا لأخري وهو م�ستوى مهم
وحا�سم فال بد �أن يكون الرتكيز
�أكرث من امل�ستويات ا لأخرى ومن
ثم يكون احلر�ص على اجللو�س
مع ا لأهل واالجتماعات العائلية
والعبادة يف ال�شهر الف�ضيل.
اختبارات وراء ختبارات
�أ م��ا ه�شام �أك�بر ،طالب بكلية
ال�ت�رب���ي���ة ،م��رح��ل��ة امل��اج�����س��ت�ير،
ف��ق��ال :غالبا �أق�ضي ج��دويل يف
رم�ضان يف �سكن ال��ط�لاب ،بني

زمالئي و�أ�صدقائي ،وذلك يعود
ل�ل��إج���راءات االح�ت�رازي���ة ب�سبب
ظ����روف ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ،حيث
�سيتم يف ب��داي��ة رم�ضان التفرغ
لالختبارات ومن ثم بعد االنتهاء
من االختبارات �أخطط للذهاب
�إىل مكة املكرمة م��ن �أج��ل �أداء
العمرة ،و�س�أتقدم للح�صول على
ت�����ص��ري��ح ع�بر التطبيق ا خل��ا���ص
للت�صاريح لأج��ل احل�صول على
ت�صريح لأداء العمرة مع جمموعة
م��ن ال��زم�لاء وا لأ���ص��دق��اء ،وبعد
ذلك �أفكر بالذهاب �إىل بلدي قبل
العيد لق�ضاء الإج��ازة ال�صيفية

هناك بني �أهلي و �أقاربي ،و�شكر اً
لإدارة اجل��ا م��ع��ة ك��ل ا ل���ق���رارات
وال�ترت��ي��ب��ات ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ ه��ا يف
����ص���ال���ح ا ل����ط��ل�اب وا ل���ط���ا ل���ب���ات
والعملية التعليمية.
تفرغ للعبادة
وح��ي��د اهلل م��ن �أ ف��غ��ا ن�����س��ت��ان،
ي��در���س بكلية ال�ترب��ي��ة امل�ستوى
ا لأول ،ه��ن���أ م��ن�����س��و ب��ي ا جل��ا م��ع��ة
وال�����ش��ع��ب ال�����س��ع��ودي مب��ن��ا���س��ب��ة
ق����دوم ���ش��ه��ر ر م�����ض��ان امل��ب��ارك،
و�شكر حكومة اململكة العربية
ال�سعودية و �إدارة اجلامعة ،على

عمرة وزيارة
معاذ �أم�ين من كلية ال�سياحة
والآ ث��ار امل�ستوى الثامن� ،أك��د �أن
ظ���روف ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا فر�ضت
كثري اً من الإج��راءات والرتتيبات
غري املتوقعة ،ومنها الإج��راءات
االح�تراز ي��ة ،وتقدمي االختبارات
ا ل��ن��ه��ا ئ��ي��ة ،وج��ع��ل االخ���ت���ب���ارات
ا ل��ن��ه��ا ئ��ي��ة «ال��ن��ـ��ظ��ري��ة» ع��ن بعد،
وعلينا تقبل ذل��ك والت�أقلم معه
قدر ا لإمكان ،وقال :كنت م�سافر اً
يف م��ه��م��ة م��ع اجل��ام��ع��ة وح��ال��ي��ا
يوجد اختبارات �شهرية ،و�سوف
يتم التفرغ لالختبارات النهائية
�أول ���ش��ه��ر رم�����ض��ان ،و���س���أذاك��ر
ا لأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ف��ات��ت��ن��ي ،وم��ن ثم
���س��ت���أ ت��ي االخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة
�إىل  ١٩رم�����ض��ان ،و �أخ��ط��ط بعد
اال خ��ت��ب��ارات ال�سفر �أن���ا و �أه��ل��ي
�إىل مكة املكرمة مـن �أجــل �أداء
العمــرة� .أم��ا برناجمي اليومي
مع العبادة ف�سيكون هناك جـدول
خم�ص�ص ملمار�سة الريا�ضة مع
�إحدى ا لأندية اخلا�صة.

وحيد الله :أخصص غالبية وقتي للمذاكرة في سكن الجامعة والتفرغ للعبادة
معاذ :كنت مسافرًا في مهمة مع الجامعة وحاليا
أستعد لالختبارات النهائية

حجازي :كل الشكر والتقدير إلدارة الجامعة على هذا
القرار الذي كنا ننتظره
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السحور الصحي يجنبك التوتر والخمول في رمضان

ال�شعور بالك�سل واخل��م��ول من
الأم����ور ال�شائعة ب�ين ال�صائمني،
وي�صادف �شهر رم�ضان هذا العام
مو�سم الدرا�سة واالمتحانات ،الأمر
الذي ي�صيب كثريين بالتوتر والقلق
خ��و ًف��ا م��ن �أن ي ��ؤث��ر ال�صيام على
�أدائهم يف املذاكرة �أو االختبارات.
�إال �أن خ�براء التغذية يحددون
جمموعة الأطعمة حتد من التوتر
وت���ع���زز ال����ذاك����رة وال����ق����درة على
التح�صيل الدرا�سي طوال �ساعات
ال�صيام.
خ��ب�يرة ال��ت��غ��ذي��ة دك���ت���ورة ليندا
ج��اداحل��ق ،ح��ددت يف ت�صريحات
خا�صة ملوقع «�سكاي نيوز عربية»
عددًا من املبادئ العامة التي ت�ساعد
على احلد من التوتر ،وحتقيق �أكرب
قدر من التح�صيل الدرا�سي خالل
ال�شهر الف�ضيل ،مع جتنب العادات
ال��ت��ي ت�سبب اخل��م��ول وال��ك�����س��ل،
و�أو���ض��ح��ت �أه��م��ي��ة ت��ن��اول �أطعمة
حتتوي على الفيتامينات والأم�لاح
املعدنية للحفاظ على الرتكيز خالل
نهار رم�ضان ،مع الإكثار من �شرب
املياه وتقليل الن�شويات.
وح�����ول امل�������ص���ادر الأ���س��ا���س��ي��ة
للفيتامينات �أو�ضحت دكتورة ليندا
�أن ف��ي��ت��ام�ين  Aمي��ك��ن احل�����ص��ول
عليه من وجبات تت�ضمن ال�سبانخ،

الأ����س���م���اك ،احل���ل���ي���ب ،ال��ب��ي�����ض،
وف��ي��ت��ام�ين  B6مي��ك��ن احل�����ص��ول
عليه خا�صة يف وجبة ال�سحور من
خالل طبق الفول ويتوفر � ً
أي�ضا يف
الدواجن والأ�سماك� ،أم��ا فيتامني
 B12فهو مهم ج �دًا للتخل�ص من
التوتر ويتوفر يف الأ�سماك خا�صة
ال�سلمون ويف الكبد وحلم الأبقار،
وبالن�سبة لفيتامني  Cفيتوفر يف

أفضل وقت للمذاكرة في رمضان

ال��ف��ل��ف��ل الأح���م���ر احل��ل��و وال��ك��ي��وي
بالإ�ضافة �إىل احلم�ضيات ،بينما
تعد منتجات الألبان واخل�ضراوات
�أهم م�صادر الكال�سيوم.
وحتذر جاداحلق من �أن ما ت�أكله
يف ال�سحور �سي�ؤثر على يومك كله،
لذلك يجب احل��ذر واالب��ت��ع��اد عن
الأطعمة التي تكون �سب ًبا يف ال�شعور
باخلمول والتوتر ومنها الوجبات

اجل��اه��زة املليئة بالدهون امل�شبعة
التي ت�ؤثر �سل ًبا على الرتكيز.
وتطرقت �إىل �ضرورة احلد � ً
أي�ضا
خا�صة يف ال�سحور م��ن املقليات،
وكذلك احللويات ،مع االبتعاد � ً
أي�ضا
ع��ن اللحوم امل�صنعة التي ت�سبب
ريا من الأمرا�ض بخالف ت�أثريها
كث ً
النف�سي.
وتتابع خبرية التغذية بالت�أكيد

ع��ل��ى ����ض���رورة ت���ن���اول امل��ك�����س��رات
واخل�ضار خا�صة اخل�س وال�سبانخ
الحتوائها على حم�ض الفوليك الذي
ي��ع��زز �صحة ال��ذاك��رة ويعمل على
تقوية الوظائف الإدراكية ،ويقي من
االكتئاب ويحد من التوتر خا�صة
يف ف�ت�رة ال��درا���س��ة واالم��ت��ح��ان��ات
امل�صاحبة لل�شهر الكرمي هذا العام.
كما تن�صح باحلفاظ على طبق

ابتكار جديد «األنسولين» عبر الفم

ن�صح الدكتور جمال حممد فرويز ا�ست�شاري الطب النف�سي ب�أهمية
الإكثار من تناول املياه يف الفرتة الواقعة بني الإفطار وال�سحور ،لأهميته
يف �سالمة اخلاليا الع�صبية ،مع جتنب ال�سهر لأنه ي�ستهلك الطاقة وي�ؤثر
�سلب ًيا على ال�صحة النف�سية ،كما ين�صح باملذاكرة يف فرتة ال�صباح ،لأنه
�أن�سب وقت يكون الأك�سجني متوف ًرا يف املخ.
كما ين�صح فرويز بتخ�صي�ص بع�ض الوقت ملمار�سة التمارين الريا�ضية،
ويف�ضل �أن تكون بعد تناول وجبة الإفطار بثالث �ساعات على الأقل �أو
قبل تناول وجبة ال�سحور ب�ساعة �إىل ن�صف �ساعة ،م�ؤكدًا على �أهميتها
للتخل�ص من التوتر وامل�ساعدة على حت�سني احلالة املزاجيةً � ،
أي�ضا
ممار�سة الت�أمل والتنف�س لتهدئة الأع�صاب وتقليل توتر الع�ضالت.

«فيروس جديد» يهدد العالم
وأعراضه شلل وهذيان وتشنجات

�أ�صدرت ال�سلطات ال�صحية يف جنوب �أ�سرتاليا حتذيرا لل�سكان
بتجنب اخلفافي�ش ،وذل��ك بعد اكت�شاف فريو�س قد ينتقل منها �إىل
الب�شر ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل �أمرا�ض خطرية.
وذكرت ال�سلطات ال�صحية يف جنوب �أ�سرتاليا �أن الفريو�س اجلديد
يت�سبب يف مر�ض للإن�سان ي�شبه «مر�ض داء الكلب» ،الذي قد يت�سبب
بالوفاة بعد ظهور �أعرا�ض ،من بينها الت�شنجات وال�شلل والهذيان.
وقالت الدكتورة لويز فلود ،من فرع مكافحة الأمرا�ض املعدية يف
وزارة ال�صحة والرفاهية يف �أ�سرتاليا� ،إنه مت ت�أكيد �إ�صابتني بـ«فريو�س
اخلفافي�ش الأ�سرتالية» ،وفق ما ذكرت �صحيفة «ال�صن» الربيطانية.
وينتقل الفريو�س من اخلفافي�ش �إىل الب�شر عندما يدخل لعاب
اخلفافي�ش امل�صاب �إىل اجل�سم ،عادة عن طريق لدغة �أو خد�ش ،ولكن
� ً
أي�ضا عن طريق دخول اللعاب يف العني �أو الأنف �أو الفم.
ويت�سبب املر�ض املروع يف �إ�صابة الب�شر ب�أمرا�ض خطرية ،مما ي�ؤدي
�إىل ال�شلل والهذيان والت�شنجات وامل���وت ،ح�سب ما ذكرته حكومة
كوينزالند يف �أ�سرتاليا.
وقالت الدكتورة فلود« :املر�ض ي�شبه داء الكلب ،وميكن �أن ينتقل �إىل
الب�شر �إذا تعر�ضوا للع�ض �أو اخلد�ش من قبل اخلفافي�ش امل�صابة ،و�إذا
ت�أخر العالج �إىل ما بعد ظهور الأعرا�ض ،ف�إن احلالة تكون قاتلة على
الدوام».
وت�ضيف «يف حني �أن واحدا باملئة فقط من اخلفافي�ش حتمل هذا
الفريو�س القاتل ،ف�إن احلالتني املكت�شفتني رفعتا القلق ب�ش�أن �ضرورة
جتنب اخلفافي�ش والتعامل معها من قبل مدربني وخمت�صني».
ومت ت�سجيل ثالث حاالت فقط نتيجة الإ�صابة بهذا الفريو�س منذ
اكت�شاف املر�ض لأول مرة يف عام  ،1996وجميعها �أدت �إىل وفاة املري�ض.
ويف العام املا�ضي ،كانت هناك  9حاالت من الب�شر تعر�ضوا للخفافي�ش
التي تتطلب العالج.
ودعت الدكتورة ماري كار ،من ق�سم ال�صناعات ال�صحية الأولية،
�أ�صحاب احليوانات الأليفة على �إبقاء حيواناتهم بعيدًا عن اخلفافي�ش.
وقالت�« :إذا كنت ت�شك يف �أن حيوانك قد تعر�ض للع�ض �أو اخلد�ش
من قبل اخلفافي�ش ،فريجى االت�صال بالطبيب البيطري املحلي �أو اخلط
ال�ساخن لأمرا�ض احليوانات يف حاالت الطوارئ».

ال�سلطة يف وجبة الإف��ط��ار ،وامل��وز
بني الإفطار وال�سحور الحتوائهما
على احل��دي��د املهم � ً
أي�ضا لتحفيز
الرتكيز وتعزيز القدرة على تذكر
املعلومات ،ولفتت �إىل اخلط�أ الذي
يقع فيه كثري من ال�صائمني بعدم
تناول الأ�سماك يف �شهر رم�ضان،
م����ؤك���دة �أه��م��ي��ت��ه��ا للح�صول على
املنجنيز والفو�سفور املهمني للرتكيز
و�صحة العقل.
ولتقليل ال�شعور بالعط�ش تن�صح
خبرية التغذية بالإكثار من تناول
الع�صائر الطازجة وامل��ي��اه مبعدل
 12كو ًبا من املياه ما بني الإفطار
وال�����س��ح��ور ،م��ع التقليل م��ن املياه
الغذائية لأن��ه��ا تزيد م��ن ال�شعور
بالعط�ش ،كذلك احل��د من القهوة
وال�شاي لأن الإفراط فيهما ي�سببان
القلق واالكتئاب.
وتختم ليندا حديثها بالت�أكيد على
�أهمية ممار�سة الريا�ضية والتمارين
ال�����ص��ح��ي��ة خ��ا���ص��ة ق��ب��ل الإف���ط���ار
ب�ساعة ،للتقليل من التوتر وحت�سني
احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة وال�ترك��ي��ز ..ومن
امل�شروبات الدافئة تن�صح بالين�سون
واجل��ن��زب��ي��ل لفائدتهما يف تهدئة
الأع�صاب واحلد من التوتر.

يُعترب «الأن�سولني» �أكرث العالجات
ا�ستخداماً على م�ستوى ال��ع��امل،
وم��ازال �أخذ �إبر الأن�سولني العبء
الأكرب يف حياة مري�ض ال�سكري.
م�ؤخراً ،قام فريق بحثي بقيادة
�أ�ستاذ الكيمياء امل�شارك يف جامعة
ن���ي���وي���ورك � -أب���وظ���ب���ي ،د .علي
طرابل�سي ،بتطوير تقنية جديدة
قد ت�ش ّكل تغيرياً ج��ذري�اً يف حياة
مر�ضى ال�سكري من النوعني الأول
والثاين ،من خالل تناول الأن�سولني

عن طريق الفم.
ويف ح��ال اعتماد ه��ذه التقنية
لال�ستعمال ال��دوائ��ي ،ف�إنها تب�شر
بنهاية احلقن بالإبر لعدد كبري من
املر�ضى وتفادي �آث��ار وم�ضاعفات
هذه العملية.
�شرح د .الطرابل�سي �آلية التقنية
اجل��دي��دة ،التي تعتمد على و�ضع
م���ادة الأن�����س��ول�ين ب�ين طبقات من
اجلزيئات الع�ضوية فائقة ال�صغر
مقاومة للع�صارات اله�ضمية يف

�أ�صيبت امر�أة يابانية ب�أ�ضرار كبرية
يف رئتيها بعد �أن ت�سلل فري�س كورونا
�إىل ج�سدها ،ولإ�صالح الو�ضع ،قام
الأط��ب��اء مبا قالوا �إنها �أول عملية
زراعة رئة يف العامل مل�صاب بفريو�س
كورونا عن طريق الأن�سجة ،وقالوا
يف م�ؤمتر �صحفي�« :أظهرنا �أن لدينا
الآن خيار زراعة الرئة من متربعني
�أحياء» .املري�ضة ،التي مت حتديدها
فقط على �أن��ه��ا ام���ر�أة م��ن منطقة
كان�ساي ب��غ��رب ال��ي��اب��ان� ،أ�صيبت
باملر�ض �أواخر العام املا�ضي ،وق�ضت
�شهورا تعتمد على رئة ا�صطناعية،
وف��ق��ا مل�ست�شفى ج��ام��ع��ة ك��ي��وت��و،
وت�سببت م��ر���ض «كوفيد »-19يف
�أ�ضرار كبرية لرئتيها ،وتطلبت عملية

زرع رئة حتى تتمكن من العودة �إىل
احلياة الطبيعية .وعر�ض زوج املر�أة

املعدة ،وهي ج�سيمات نانوية ذات
الإطار الع�ضوي الت�ساهمي املرتبط
بالأميني « ،»nCOFsالتي ت�شكل
مانعاً يحمي الأن�سولني من ت�أثري
ال�سوائل اله�ضمية ،ما يجعلها فعالة
و�سهلة التخزين.
وت��ت��م � ّي��ز ت��ق��ن��ي��ة Covalent
nano-sized
Organic
 frameworksع��ن غ�يره��ا مما
�سبقها ،يف احل�صول على الرتاخي�ص
م��ن �إدارة الأغ��ذي��ة والعقاقري يف

نوعية املواد امل�ستخدمة ،ما �سيوفر
للمري�ض ال�سال�سة وال�سهولة يف
العالج الذي �سيكون عبارة عن نقاط
ي�أخذها املري�ض ع�بر ال��ف��م ،ب��دالً
من �إبر الأن�سولني اليومية� .إ�ضافة
�إىل مزايا التوافق احليوي للعالج
ومقاومة الع�صارات اله�ضمية يف
املعدة ،و�إىل �إمكانية التحكم بكمية
اجلرعة ،متا�شياً مع نوع وم�ستويات
ال�سكر يف الدم وعمر املري�ض.
و�أثبت البحث فاعلية هذه التقنية
يف �إع����ادة م�ستويات ال�سكر �إىل
املعدل الطبيعي بني الكبار وال�صغار
خ�لال �ساعتني م��ن ت��ن��اول ال���دواء
اجلديد يف التجارب على احليوان.
وهذا ما دعا الكثري من اجلهات
�إىل الت�سابق يف اال�ستثمار لإمتام
ه��ذا البحث ،ال��ذي �سيُحدث نقلة
نوعية للب�شرية ،وحت�سني وا�ضح يف
حياة مر�ضى ال�سكري.
و�أ�شار الطرابل�سي �إىل �أن البحث
يف �صدد الأخذ باالعتبار ما �إذا كان
املري�ض يعاين من قرحة املعدة �أو
�أمرا�ض القولون يف املراحل البحثية
املتقدمة.
و�أ�ضاف �أن ب��راءة االخ�تراع قيد
التنفيذ ،وم���ازال البحث م�ستمراً
لتغطية جميع اجلوانب واملتغريات.

أول عملية زراعة رئة لمريضة كورونا

وابنها التربع ب�أجزاء من رئتيهما ،وال
تزال عمليات زرع املتربعني املتوفني

�سريريا ن���ادرة يف ال��ي��اب��ان ،ويعترب
املتربعون الأحياء خيارا �أف�ضل.
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«اإلنترنت» قد يكون الضحية التالية لنقص الرقائق!
�أب���ل���غ ���ص��ان��ع��و �أج���ه���زة ت��وج��ي��ه
الإن�ت�رن���ت امل��ن��زيل �أو م��ا ي��ع��رف
ب��ـ  Routerمب��ا يف ذل��ك �شركة
زي��ك�����س��ي��ل  ، Zyxelع��ن ت��ب��اط��ؤ
�أك�بر يف �سال�سل الإم��داد للرقائق
اخلا�صة ب�صنع تلك الأجهزة.
ي�أتي ذل��ك ،فيما ي�شهد م��زودو
النطاق العري�ض «الإنرتنت املنزيل»
ت�أخريات لأكرث من عام عند طلب
�أجهزة توجيه الإنرتنت ،لي�صبحوا
�ضحية �أخرى لنق�ص الرقائق الذي
يخنق �سال�سل ال��ت��وري��د العاملية
وي�ضيف حتديات للماليني الذين
ما زالوا يعملون من املنزل.
مت حت���دي���د �أوق������ات ال��ط��ل��ب��ات
ل�شركات النقل ملدة ت�صل �إىل 60
�أ�سبوعاً� ،أي �أكرث من �ضعف فرتات
االنتظار ال�سابقة.
وي�����ض��ي��ف ه���ذا ع��ق��ب��ة ج��دي��دة
�إىل ال�شركات املقدمة خلدمات
الإن�ترن��ت عند الرغبة يف �إ�ضافة
ع��م�لاء ج���دد �إىل �شبكتها ،مما
ي�����ؤدي �إىل خ�����س��ارة امل��ب��ي��ع��ات يف
�سوق النطاق العري�ض الذي ي�شهد

مناف�سة دائمة.
�سال�سل توريد خا�صة
وق����ال ك��ار���س�تن ج��وي��ك رئي�س

الأع���م���ال الإق��ل��ي��م��ي��ة الأوروب���ي���ة
ل�شركة زيك�سيل ،ومقرها تايوان،
�إن ���س�لا���س��ل ال��ت��وري��د اخل��ا���ص��ة

بهم �أ�صبحت م�صدر �إزع���اج لأن
عمليات الإغ�لاق احل��ادة للت�صنيع
ب�سبب فريو�س ك��ورون��ا قبل عام،

الصين تعاقب «علي بابا» بغرامة قيمتها  2.75مليار دوالر

فر�ضت ال�صني غرامة قيا�سية
ق��دره��ا  18م��ل��ي��ار ي����وان «2.75
مليار دوالر» على جمموعة علي
ب��اب��ا القاب�ضة امل��ح��دودة ،بعد �أن
وجد حتقيق ملكافحة االحتكار �أن
عمالقة التجارة الإلكرتونية �أ�ساءت
ا�ستغالل مركزها املهيمن يف ال�سوق
لعدة �سنوات.
وت��أت��ي الغرامة ،التي تبلغ نحو
 4يف امل��ئ��ة م��ن الإي�����رادات املحلية
ل�شركة علي بابا لعام  ،2019و�سط
حملة �ضد التكتالت التكنولوجية،
وت�����ش�ير ال��غ��رام��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة �إىل
دخول �إج��راءات مكافحة االحتكار
يف ال�صني حقبة جديدة بالن�سبة
ملن�صات الإنرتنت بعد �سنوات من
نهج عدم التدخل.
وخ�ضعت �إم�براط��وري��ة �أع��م��ال
«علي بابا» لتدقيق �شديد يف ال�صني
منذ �أن وج��ه م�ؤ�س�سها امللياردير
«ج��اك م��ا» انتقادات علنية الذعة

للنظام التنظيمي للبالد يف �شهر
�أكتوبر ،وبعد �شهر� ،أوقفت ال�سلطات
عملية الطرح الأولية العامة املخطط
لها بقيمة  37مليار دوالر ل�شركة
 ،Ant Groupالذراع املالية عرب
الإن�ترن��ت ل�شركة علي ب��اب��ا ،التي
كان من املقرر �أن تكون الأك�بر يف
العامل على الإطالق ،و�أعلنت �إدارة
الدولة لتنظيم ال�سوق  SAMRعن
حتقيقها يف مكافحة االحتكار �ضد
ال�شركة يف �شهر دي�سمرب.
ويف ح�ي�ن �أن ال��غ��رام��ة ت��ق��رب
علي ب��اب��ا خ��ط��وة م��ن ح��ل م�شاكل
مكافحة االحتكار ،ال ت��زال Ant
 Groupبحاجة �إىل املوافقة على
جت��دي��د يُ��ت��وق��ع �أن يخف�ض ب�شكل
حاد تقييماتها ويكبح جماح بع�ض
�أعمالها.
وق��ال��ت � :SAMRإن��ه��ا ق��ررت
�أن علي بابا كانت ت�سيء ا�ستخدام
هيمنتها على ال�سوق منذ عام 2015

من خالل منع التجار من ا�ستخدام
من�صات التجارة الإلكرتونية الأخرى
عرب الإنرتنت.
و�أ����ض���اف���ت ال��ه��ي��ئ��ة التنظيمية
�أن ه��ذه املمار�سة ،التي �سبق �أن
و���ص��ف��ت��ه��ا  SAMRب���أن��ه��ا غري
ق��ان��ون��ي��ة ،تنتهك ق��ان��ون مكافحة
االحتكار ال�صيني من خالل �إعاقة
التداول احلر لل�سلع والتعدي على
امل�صالح التجارية للتجار.
و�إىل ج��ان��ب ف��ر���ض ال��غ��رام��ة،
التي تُ�صنف من بني �أعلى عقوبات
مكافحة االح��ت��ك��ار ع��ل��ى م�ستوى
ال��ع��امل� ،أم���رت الهيئة التنظيمية
علي بابا ب�إجراء ت�صحيحات �شاملة
لتعزيز االمتثال الداخلي وحماية
حقوق امل�ستهلك.
وق��ال��ت علي بابا يف ب��ي��ان� :إنها
تقبل العقوبة وت�ضمن التزامها
ب��ح��زم ،وق���ال ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ل��ل�����ش��رك��ة يف م���ذك���رة للموظفني:

نتعامل مع الأمر عالنية ونعمل من
خالله م ًعا ،ودعونا نح�سن �أنف�سنا
ونبد�أ م ًعا مرة �أخرى كواحد.
وتبلغ الغرامة �أك�ثر م��ن �ضعف
م��ب��ل��غ  975م��ل��ي��ون دوالر ال���ذي
دفعته �شركة ك��وال��ك��وم يف ال�صني
يف عام  2015للممار�سات املانعة
للمناف�سة.
وت�����أت����ي ال���ع���ق���وب���ة ال�����ض��خ��م��ة
ع��ل��ى خلفية ق��ي��ام املنظمني على
م�ستوى العامل ب ��إج��راء مراجعات
�أك�ث�ر ���ص��رام��ة ملكافحة االح��ت��ك��ار
لعمالقة التكنولوجيا ،مثل :جوجل
وفي�سبوك.
وم���ع ال��غ��رام��ة امل��ف��رو���ض��ة على
واحدة من �أجنح �شركاتها اخلا�صة،
ف�إن تهديدات بكني بت�ضييق اخلناق
على اقت�صاد املن�صة وكبح جماح
ال�شركات العمالقة التي تلعب دو ًرا
مهيمنًا يف قطاع امل�ستهلك يف البالد
ت�سري بخطى ثابتة.

قبل خم�س �سنوات م��ن اليوم،
�أكمل تطبيق «وات�س �أب» طرح تقنية
الت�شفري من طرف �إىل طرف ،التي
توفر للأ�شخا�ص يف جميع �أنحاء
العامل القدرة على التوا�صل ب�شكل
خا�ص و�آم��ن� ،إذ ك��ان ه��ذا �إجن��ازاً
تقنياً يف طور التكوين ،تخيله للمرة
الأوىل عاملا الريا�ضيات يف جامعة
«���س��ت��ان��ف��ورد وي���ت» دي��ف��ي وم��ارت��ن

ه��ي��ل��م��ان ،ال���ل���ذان ط���� ّورا يف ع��ام
 1975الت�شفري الأ�سا�سي ال��ذي
نعتمد عليه اليوم.
يقول مدير تطبيق «وات�س �أب»،
واملتحدث الر�سمي با�سم ال�شركة،
ويل كاثكارت ،يف ال�سنوات اخلم�س
امل��ا���ض��ي��ة ،ق��ام تطبيق امل��ح��ادث��ات
ال�شهري بت�سليم �أك�ث�ر م��ن 100
تريليون ر�سالة ب�شكل �آمن �إىل �أكرث

قد تفاقمت ب�سبب الزيادة املطولة
يف ال��ط��ل��ب ع��ل��ى م��ع��دات النطاق
العري�ض املنزلية ،وفقاً ملا ذكرته
«بلومربغ»،
و�أ�ضاف �أنه منذ ينايرُ ،طلب من
العمالء طلب املنتجات مقدماً قبل
ع��ام ،لأن املهلة الزمنية ملكونات
مثل الرقائق من �شركة برودكوم
 Broadcom Incقد ت�ضاعفت
لت�صل �إىل عام �أو �أك�ثر منذ ذلك
احل�ي�ن .ب���دوره���ا ،ح��اول��ت �شركة
�أدتران  Adtranالأمريكية تفادي
الأزم����ة ع�بر م�ضاعفة خمزونها
وق��درت��ه��ا ال��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة ل��ت��ف��ادي
امل�����ش��اك��ل ،م���ع رف����ع ح�����ص��ت��ه��ا يف
�أوروب��ا على ح�ساب �شركة هواوي
ال�صينية.وعلى الرغم من عدم نفاد
�أجهزة التوجيه لدى �شركات نقل
الإنرتنت �إىل الآن� ،إال �أن �سل�سلة
ال��ت��وري��د ت��ب��دو متوترة على م��دار
الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،وفقاً ملا ذكره
جويك ،الذي �أ�ضاف« :لقد اقرتبنا
كثرياً عدة مرات من النهاية».
�أزمة قناة ال�سوي�س

وق��ال ج��وي��ك« :حتى ال�شحنات
التي كانت يف طريقها بالفعل ال
ميكن �أن تفلت من اال�ضطرابات
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة ،ف��ف��ي ال��ف�ترة
الأخ��ي�رة ،ك��ان��ت �أج��ه��زة التوجيه
اخلا�صة ب�شركة زيك�سيل موجودة
خ��ل��ف �سفينة �إي��ف��ر غ��ي��ف��ن التي
�أغلقت قناة ال�سوي�س».
من جانبه ،قال الرئي�س التنفيذي
ل�شركة برودكوم ،هوك تان ال�شهر
امل��ا���ض��ي� ،إن ح����وايل  90%من
�إمداداتها لعام  2021قد مت طلبها
بالفعل.
وبد�أت م�شاكل زيك�سيل منذ �أكرث
من عام ،عندما مت �إغالق م�صنعها
يف ال�صني مل��دة �شهر ب�سبب وب��اء
كوفيد ،-19وم��ن��ذ �إع���ادة فتحه،
كانت الإمدادات متقطعة وارتفعت
ت��ك��ال��ي��ف ال�����ش��ح��ن مب��ا ي�صل �إىل
� 10أ�ضعاف م�ستوياتها ال�سابقة،
م���ع ت�����س��اب��ق امل�����ص��دري��ن ل��ل��ح��اق
بالركب ،حتى �إنهم يتناف�سون على
م�ساحة مع معدات الوقاية الطبية
وال�شخ�صية.

متثلت يف ت�رسيب بيانات  1.3مليون م�ستخدم

«مجزرة قرصنة»
تضرب «كلوب هاوس»

يف «جمزرة قر�صنة» جديدة ت�ضرب و�سائل التوا�صل االجتماعي،
�أفاد تقرير ن�شره موقع «�سايرب نيوز» الأمريكي بوقوع ت�سريب بيانات
�شخ�صية ملا ال يقل عن  1.3مليون من م�ستخدمي تطبيق «كلوب
هاو�س» يف منتدى �شهري للقرا�صنة الإلكرتونيني على الإنرتنت.
وت�ضمنت البيانات امل�سربة مل�ستخدمي التطبيق �أ�سماءهم
وح�ساباتهم على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل
تفا�صيل �أخرى ،وفق التقرير.
�إىل ذلك قد ي�سيء القرا�صنة ا�ستغالل البيانات الواقعة بني
�أيديهم ،بح�سب «�سايرب نيوز» ،والتي قد ت�سهل ا�ستهداف �أ�صحابها.
يذكر �أن «�سايرب نيوز» كان قد ك�شف عن ت�سريب هائل لبيانات
�شخ�صية تعود لنحو  500مليون من م�ستخدمي موقع «لينكد �إن»،
�أي ما يعادل نحو ثلثي عدد م�ستخدمي املن�صة.
ي�شار �إىل �أن «كلوب هاو�س» اجتاح العامل االفرتا�ضي وجذب
املاليني يف وقت ق�صري لك�شف عوامله وما يحمله من جديد.
كما �صرح بول دافي�سون املدير التنفيذي لكلوب هاو�س يف نهاية
فرباير املا�ضي �أن التطبيق ي�ضم الآن �أكرث من  10ماليني م�ستخدم
ن�شط �أ�سبوعيا ،ما يعني �أن قاعدة م�ستخدمي «كلوب هاو�س»
و�صلت �إىل خم�سة �أ�ضعاف يف �شهر واحد.
ويف وقت ال يزال التطبيق يتطلب دعوة من م�ستخدم حايل حتى
الآن ،ومتوفر مل�ستخدمي هواتف �آيفون فقط ،غري �أن ان�ضمام
امل�شاهري وطريقة التوا�صل القائمة على ال�صوت فقط وغري
املعهودة �سابقا جعلت «كلوب هاو�س» يت�صدر قائمة �أكرث التطبيقات
تنزيال يف �آب �ستور.

 100تريليون رسالة «آمنة» على «واتس أب» خالل  5سنوات
من مليا َري م�ستخدم.
وخالل ذروة منع انت�شار الوباء
ال��ع��امل��ي ،ك��ان الت�شفري م��ن طرف
�إىل ط��رف يحمي معظم الأف��ك��ار
ال�شخ�صية ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص عندما
ك��ان م��ن امل�ستحيل �أن يجتمعوا
�شخ�صياً ،والت�شفري من طرف �إىل
طرف هو الآن الطريقة التي يتم
بها �إر���س��ال معظم الر�سائل على

م�ستوى العامل.
وبقدر ما تعمل هذه التكنولوجيا
دائ���م���ا ع��ل��ى ت����أم�ي�ن ات�����ص��االت��ن��ا
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ،ال مي��ك��ن اع��ت��ب��ار
ال��ت�����ش��ف�ير م���ن ط���رف �إىل ط��رف
ك�أمر م�سلم به� ،إذ تتزايد ال�ضغوط
اجلادة من طرف بع�ض احلكومات
ل�سحبه ،وفق تقرير ملوقع «وايرد»
التقني.

71
12

األخيرة

العدد  - 1400الأحد  6رم�ضان 1442هـ املوافق � 18أبريل 2021م

«ترشيد» تتسلم مشروع كفاءة
استهالك الطاقة في الطبية
ت�سلمت ال�شركة الوطنية خلدمات كفاءة الطاقة «تر�شيد» ثاين م�شاريع
كفاءة ا�ستهالك الطاقة التي نفذتها �شركة «�إجني» الفرن�سية املتخ�ص�صة
يف حلول اخلدمات والطاقة منخف�ضة االنبعاثات الكربونية ،وذلك بعد عام
من �إر�ساء عقد امل�شروع ،حيث ا�ستكملت «�إجني» يف �أعقاب عملية تدقيق
تف�صيلية للمن�ش�آت ،تنفيذ � 11إج��را ًء لتوفري الطاقة لتخفي�ض معدالت
اال�ستهالك و�ضمان كفاءة الطاقة يف املدينة الطبية بجامعة امللك �سعود
يف الريا�ض بن�سبة تفوق � ،31%أي ما يُعادل  43جيجاواط �ساعة �سنوياً،
ملدة ع�شرة �أعوام.
وكانت «تر�شيد» قد منحت عقد هذا امل�شروع ل�شركة «�إجني» يف دي�سمرب
 ،2019والذي مت ت�سليمه ر�سمياً يف دي�سمرب العام املا�ضي.
وا�ستندت «�إجني» �إىل خربتها العاملية يف جمال تعزيز كفاءة ا�ستهالك
الطاقة لتقدمي حلول مبتكرة وف ّعالة من حيث التكلفة للمباين الثمانية التي
ي�شملها حرم امل�ست�شفى الذي يغطي م�ساحة تزيد عن � 322ألف مرت مربع.
وت�شمل تدابري كفاءة ا�ستهالك الطاقة التي اتخذتها ال�شركة حتديث
�أنظمة التهوية وتكييف الهواء والإ�ضاءة وتطبيق حلول ذكية تُ�سهم يف احلد
من انبعاثات ت�صل �إىل � 30ألف طن �سنوياً.
و�ستُوا�صل «�إجني» مهام ت�شغيل و�صيانة حلول توفري الطاقة التي نفذتها
ملدة ع�شرة �أع��وام ،و�ستتوىل م�س�ؤولية مراقبة و�ضبط معدالت ا�ستهالك
من�ش�آت امل�ست�شفى من الطاقة ب�شكل م�ستمر من خالل غرفة حديثة للتحكم
بكفاءة الطاقة �ضمن مرافق «�إجني» يف الريا�ض.
و�أ�شار الرئي�س التنفيذي يف ال�شركة ال�سعودية خلدمات كفاءة الطاقة
«تر�شيد» وليد الغريري� ،إىل �أن امل�شروع ي�أتي كواحد من بني العديد من
امل�شاريع التي ت�شرف ال�شركة على تنفيذها من خالل منوذج التعاون بني
القطاعني العام واخلا�ص ،كما تعمل «تر�شيد» على تطوير و�إدارة ومتويل
م�شاريع كفاءة الطاقة ،وذلك بالعمل مع �شركات خدمات كفاءة الطاقة
وامل�ستفيدين ،وتقدمي الدعم والت�سهيالت الالزمة لهم خالل مدة تنفيذ
امل�شروع ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ت�سعى ال�شركة جاهدة لتطوير قطاع كفاءة
الطاقة و�إيجاد بيئة منا�سبة وداعمة مبا ميكن تلك ال�شركات من العمل
وتنفيذ م�شاريع التعديل والتحديث على م�ستوى مماثل لنظرياتها العاملية.
وق���ال :ج���اءت «تر�شيد» كثمرة ت��ع��اون ب�ين وزارة الطاقة و�صندوق
اال�ستثمارات العامة ،وهي ت�سعى لأن تكون رائ��دة يف جمالها وم�ساهماً
فاع ً
ال يف بناء م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة ،يف �إطار �أهدافها ال�شاملة لتحقيق
ر�ؤية اململكة  2030املتعلقة بتطوير �صناعة كفاءة الطاقة ،و�أن تكون من
القطاعات الواعدة يف اقت�صاد اململكة.

«الموارد البشرية» تحقق نسبة  %100في «التزام»
كتب :مو�سى حدّادي
ك�شف عميد امل����وارد الب�شرية
باجلامعة الدكتور �سامل الرجيعي
�أن �إدارة اخل��دم��ات الإلكرتونية
بالعمادة حققت ن�سبة  %100يف
ال��رب��ط الآيل للقوائم املعلوماتية
يف خدمة «التزام» مع وزارة املوارد
ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االجتماعية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج التعامالت
«ي�سر» ،والتي �شملت
الإلكرتونية ّ
رب��ط :البيانات الوظيفية ،بيانات
الوظائف ،بيانات م�سري الرواتب،
بيانات الإج����ازات ،بيانات تقييم
الأداء ،وبيانات امل�ؤهالت.
يذكر �أن خدمة «التزام» تندرج
�ضمن م�����ش��روع ال��ت��ح��ول الرقمي
وال��ت��ي تتما�شى م��ع ر�ؤي���ة اململكة
2030وتهدف �إىل رب��ط البيانات
�إلكرتونياً مع اجلهات احلكومية
و�إت���اح���ة �إم��ك��ان��ي��ة ت��ب��ادل بيانات
املوظفني والوظائف �آليا وب�شكل
�آم���ن ،ومت��ك�ين اجل��ه��ة م��ن مقارنة
بيانات امل��وارد الب�شرية مع قاعدة
البيانات املركزية يف وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية.

صدور العدد الثاني من مجلة «جسور»
���ص��در ع��ن وك��ال��ة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم للتطوير
واجل���ودة ال��ع��دد ال��ث��اين م��ن جملة «ج�سور»،
وهي �إح��دى مبادرات كلية العلوم ملد ج�سور
التوا�صل واملودة واملحبة بينها وبني خريجيها.
اح��ت��وى ال��ع��دد ع��دة ملفات مهمة �أب��رزه��ا
ذكريات دفعة 1393هـ :جتربتي بعد التخرج،
ولقاء مع معايل الدكتور عبدالعزيز خوجة
وزي��ر ا لإع�ل�ام ال�سابق وخ��ري��ج كلية العلوم،
وحوار مع امل�شرف العام على مركز اخلريجني
د� .أن�س ال�شعالن.
ودع�����ت �إدارة امل���ج���ل���ة ج��م��ي��ع خ��ري��ج��ي

وخ��ري��ج��ات كلية ال��ع��ل��وم للم�شاركة يف
تعبئة ا�ستبانة «ا�ستطالع ر �أي خريجي
وخريجات كلية العلوم» وذلك بالدخول
ع�بر ال��ب��ارك��ود امل��رف��ق باملجلة� ،أو عرب
ال�بري��د ا لإل��ك�تروينjusour@ksu. :
edu.sa
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة
لل�ش�ؤون التعليمية واالكادميية الدكتور
حممد النمي قد د�شن املجلة يف �شهر
دي�سمرب املا�ضي بكلية العلوم ،بح�ضور
عميد الكلية نا�صر الداغري.

اختتام سلسلة دورات
تثقيفية بكلية الرياضة

�إمياناً بدورها يف تنمية القدرات الب�شرية وامل�ساهمة يف بناء املجتمع
احل��ي��وي؛ نظمت كلية علوم الريا�ضة والن�شاط ال��ب��دين وبالتعاون مع
م�ست�شفى الأمري في�صل بن فهد للطب الريا�ضي ورابطة رواد الريا�ضة
العربية؛ ال�سل�سلة الرابعة من دوراتها التثقيفية يف جمال علوم الريا�ضة،
وا�شتملت على دورتني ،الأوىل بعنوان «التحفيز الكهربائي للع�ضالت يف
النظرية والتطبيق» للدكتور عبدالعزيز الدايل �أ�ستاذ ف�سيولوجيا اجلهد
البدين امل�ساعد ،والثانية بعنوان «الثقافة ال�صحية وت�أثريها على م�ستوى
الأداء الريا�ضي» للدكتور يو�سف �سلمان �أ�ستاذ علوم احلركة وال�صحة
الريا�ضية ،عرب تقنية الويبرن.

«أفكر» يناقش «المدخل القائم على
الممارسة في التعليم»

نظم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات «�أفكر»
حلقته الثانية بعد املائتني �ضمن �سل�سلة حلقات النقا�ش التي يعقدها املركز
�أ�سبوعياً بعنوان «املدخل القائم على املمار�سة يف التعليم» من �إعداد وتقدمي
الأ�ستاذة زهرة عبد الرب امل�صعبي مر�شحة الدكتوراه يف ق�سم املناهج
وطرق التدري�س بكلية الرتبية جامعة امللك �سعود ،حما�ضر بكلية الرتبية
بجامعة جنران.
ا�ستفتحت احللقة مبقدمة عن املدخل القائم على املمار�سة يف تعليم
العلوم ،واملمار�سات العلمية والهند�سية ،و�أدوار املعلم والطالب يف املدخل
القائم على املمار�سة ،ومت عر�ض بع�ض الأمثلة التو�ضيحية يف تعليم العلوم
التي تقوم على هذا املدخل.
وختمت املتحدثة احللقة باحلديث عن الإ�سهامات املتوقعة للمدخل
القائم على املمار�سة يف حت�سني تعليم العلوم ،ودوره يف املمار�سات الثقافية
العلمية .ح�ضر احللقة  166من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب وطالبات
الدرا�سات العليا وجمموعة من الباحثني والباحثات.

