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2000 طالب يشاركون باليوم العالمي للطلبة الدوليين

09مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها ينظم رحلة علمية إلى الدرعية 

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

03

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث يلتقي برئيس 
الكراسي البحثية تشارك بمعرض الكراسي جامعة الملك سعود

البحثية للجامعات السعودية 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  التقى 

�سليمان  بن  جا�سر  الدكتور  الرتاث 

مبعايل  املا�سي  الثالثاء  احلرب�س 

الدكتور  �سعود  امللك  جامعة  رئي�س 

بدران بن عبدالرحمن العمر، وذلك 

الهيئة  التعاونية بني  الفر�س  لبحث 

الرتاث  قطاع  خدمة  يف  واجلامعة 

الثقايف.

اللقاء  بداية  يف  احلرب�س  وق��دم 

ع��ر���س��اً ت��ع��ري��ف��ي��اً ب��اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ترمي  التي  موؤخراً،  املطلقة  الهيئة 

باململكة،  ال��رتاث  قطاع  تطوير  اإىل 

ومت��ك��ني امل��ن��ت��م��ني وامل��ه��ت��م��ني ب��ه، 

وامل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع ال��داع��م��ة 

هادفًة  واالبتكار،  والبحوث  للتعليم 

مبا  التعليم  خمرجات  تعظيم  اإىل 

ي��خ��دم ال����رتاث ال��وط��ن��ي، ك��م��ا مت 

ا�ستعرا�س م�ساريع امل�سح والتنقيب 

بني  بالتعاون  ج��رت  ال��ت��ي  االأث��ري��ة 

ال��ه��ي��ئ��ة وك��ل��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة واالآث����ار 

يف  ال��ط��الب  وم�ساركة  باجلامعة، 

برامج الرتاث العمراين.

وجرى خالل اللقاء بحث امل�ساريع 

التعليمية امل�سرتكة بني هيئة الرتاث 

اأهمها  وم��ن  �سعود،  امللك  وجامعة 

تاأ�سي�س الربامج العلمية يف عدٍد من 

املجاالت، والتي يجري العمل عليها 

وتلبيًة   2030 روؤي���ة  م��ع  ب��امل��واءم��ة 

الحتياج �سوق العمل.

هيئة  جهود  �سمن  اللقاء  وياأتي 

مع خمتلف  تعاونها  لتعزيز  ال��رتاث 

من  واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات 

اأجل توحيد اجلهود الوطنية خلدمة 

مبختلف  ال�سعودي  ال���رتاث  قطاع 

والعمل  املادية،  املادية وغري  قوالبه 

على اإبرازه وحفظه و�سْونه.

البحث  ع��م��ادة  وك��ال��ة  ���س��ارك��ت 

بجامعة  البحثية  للكرا�سي  العلمي 

املا�سي  االث��ن��ني  ي��وم  �سعود،  امللك 

ملتقى  يف  امل�����س��اح��ب  ب��امل��ع��ر���س 

ال��ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات 

عن  نيابة  د�سنه  ال��ذي   ، ال�سعودية 

حمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل 

وزي��ر  نائب  ال�سيخ،  اآل  حممد  ب��ن 

التعليم للجامعات والبحث واالإبتكار 

اأحمد ال�سديري  الدكتور حممد بن 

عبد  ب��ن��ت  ن���ورة  االأم����رية  بجامعة 

الرحمن، و�سط ح�سور متخ�س�سني 

ج��ام��ع��ة   40 مي���ث���ل���ون  وب���اح���ث���ني 

يف  بحثياً  ك��ر���س��ي��اً   70 وم�����س��ارك��ة 

ملناق�سة  وذلك  ال�سعودية  اجلامعات 

ت��ط��وي��ر من����وذج واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

يف  البحثية  الكرا�سي  متويل  كفاءة 

ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  اجلامعات 

معاجلة  يف  البحثية  الكرا�سي  دور 

االأول��وي��ة  ذات  التنموية  الق�سايا 

الوطنية.

التعليم  وزير  نائب  تفقد  واأثناء 

م��ع��ال��ي��ه  زار  ف��ق��د  ل��ل��م��ع��ر���س، 

جامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ب�����س��ح��ب��ة 

العمر  بدران  الدكتور  �سعود  امللك 

ا�ستقبالهم  يف  وكان  الوكالة  جناح 

وك���ي���ل ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

الدكتور  املكلف  البحثية  للكرا�سي 

وال��ذي  الهجهوج،  �سعد  ب��ن  ب��در 

باأهمية  خاللها  من  عرف  بدوره  

ال��ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 

منظومة  اإدارة  تعزيز  يف  ودوره��ا 

ن���ت���اج ب��ح��وث  ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واإ

اإب���داع���ي���ة ت��خ��دم امل��ج��ت��م��ع وف��ق 

العاملية. اجلودة  معايري  اأف�سل 

اأكرث  متتلك  اجلامعة  ب��اأن  وب��ني 

على  موزعة  بحثياً  كر�سياً   70 من 

و�سحية  اإن�����س��ان��ي��ة  ع���دة جم���االت 

كرا�سي  وب���اأن  وهند�سية،  وعلمية 

معرفية،  ا�ستثمارية  �سراكة  البحث 

ك�سركة  النجاح  �سركاء  دور  واإب��راز 

للكهرباء  ال�سعودية  وال�سركة  �سابك 

   Stc ال�سعودية  االإت�ساالت  و�سركة 

و�سركة ريثون و�سركة الريا�س فارما 

وغريهم من �سركاء النجاح.

معايل  ق��دم  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 

ت���ذك���اري  درع  اجل���ام���ع���ة  رئ��ي�����س 

وبع�س من موؤلفات الكتب اخلا�سة 

نائب  مل��ع��ايل  البحثية  بالكرا�سي 

والبحث  للجامعات  التعليم  وزي��ر 

واالإبتكار.

د�شنه نائب وزير التعليم للجامعات واالبتكار..
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وبتعاون  الآداب  كلية  ا�ضت�ضافت 

م���ع ع��م��ادت��ي ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات، 

والقبول والت�ضجيل الثنني املا�ضي 

3 اأيام، دورة تدريبية بعنوان  وملدة 

والت�ضجيل  اجلداول  اآليات  »�ضرح 

قدمها  الأك��ادمي��ي��ة«  الأق�����ض��ام  يف 

ب��ع��م��ادة  الت�ضجيل  ق�����ض��م  رئ��ي�����س 

في�ضل  الدكتور  والت�ضجيل  القبول 

الت�ضجيل  ق�ضم  ووك��ي��ل  ال��دري��ه��م، 

الأ�ضتاذ  والت�ضجيل  القبول  بعمادة 

ن��اي��ف امل��خ��ل��ف��ي، وح�����ض��ره��ا 24 

كلية  من�ضوبي  من  ومتدربة  متدرباً 

الآداب.

ت��دري��ب  اإىل  ال������دورة  ه���دف���ت 

امل�ضاركني على مهارة بناء اجلدول 

تلك  وتطبيق  واإع���داده،  الدرا�ضي 

والإمل���ام  عملي،  ب�ضكل  امل��ه��ارات 

التام بالئحة الدرا�ضة والختبارات 

بها  ومايتعلق  اجلامعية،  للمرحلة 

من تنظيم وخا�ضة مايتعلق ب�ضوؤون 

بع�س  على  وال��ت��ع��رف  الت�ضجيل، 

اإىل  بالإ�ضافة  املوجودة،  التقارير 

الدرا�ضي  بناء اجلدول  التمكن من 

بذلك،  املرتبطة  الأع��م��ال  وك��اف��ة 

اخلا�ضة  الفنية  املهارات  واكت�ضاب 

النظام  الدرا�ضي يف  ببناء اجلدول 

الأك���ادمي���ي، وت��ق��دمي الأ���ض��ال��ي��ب 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت�����ض��م��ي��م اجل�����دول 

م�ضاكل  على  التعريف  الدرا�ضي، 

ال��ت�����ض��ج��ي��ل امل��رت��ب��ط��ة ب��اجل��دول 

تنفيذ  على  وال��ق��درة  ال��درا���ض��ي، 

مثل  املختلفة  الت�ضجيل  عمليات 

التعديل« الإ�ضافة،  »احلذف، 

التي  التدريبية  ال���دورة  وت��اأت��ي 

لل�ضوؤون  الآداب  كلية  وكيل  زاره��ا 

الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

ع��ب��دال��وه��اب اأب��ااخل��ي��ل، وم��دي��ر 

اإدارة الكلية الأ�ضتاذ �ضعد العنزي، 

بتطوير  الآداب  كلية  م��ن  اإمي��ان��اًَ 

حتقيق  ي�ضمن  مب��ا  من�ضوبيها، 

والتميز  التقدم  م�ضتويات  اأعلى 

والإبداع.

وف����ى ن��ه��اي��ة ال�������دورة اأع����رب 

بتلقيهم  �ضعادتهم  عن  املتدربون 

ال�ضكر  مقدمني   ، التدريبة  الدورة 

املخلفي  اأ.  و  ال��دري��ه��م  ل��ل��دك��ت��ور 

الهدف  لتحقيق  املميزة،  جهودهم 

امل���رج���و م���ن اإق����ام����ة م��ث��ل ه��ذه 

ت�ضبو  والتي  التدريبية  ال���دورات 

يف تطوير مهاراتهم.

لقاحات  اأب��ح��اث  كر�ضي  اأق����ام  

املعدية، موؤخراً حما�ضرة  الأمرا�س 

»اأه��م��ي��ة  ب��ع��ن��وان  تثقيفية  ت��وع��ي��ة 

قدمها  املجتمع«،  اللقاحات حلماية 

اأ���ض��ت��اذ  ال�ضظي  م�ضعل  ال��دك��ت��ور 

بكلية  ال�ضيدلنية  احليوية  التقنية 

ال�ضيدلة بجامعة امللك �ضعود ونائب 

امل�ضرف على كر�ضي اأبحاث لقاحات 

الأم��را���س امل��ع��دي��ة، ال��دك��ت��ور عبد 

العزير العويف اأ�ضتاذ م�ضارك وع�ضو 

وذلك  للكر�ضي،  التنفيذية  اللجنة 

املتو�ضطة  م��ال��ك  الإم���ام  مبدر�ضة 

للبنني.

ق�����دم امل���ح���ا����ض���رون م��ق��دم��ة 

وتعريف  امل��ع��دي��ة،  الأم���را����س  ع��ن 

ال���ل���ق���اح���ات واأن����واع����ه����ا وط����رق 

تتم  التي  والخ��ت��ب��ارات  تطويرها، 

عليها للتاأكد من فعالياتها واأمانها، 

عن  املحا�ضرون  حت��دث  ذل��ك  بعد 

الإن�ضان  بني  امل�ضرتكة  الأم��را���س 

واحليوان.

واأ����ض���ه���ب امل���ح���ا����ض���رون ح��ول 

»كوفيد19«،  ك���ورون���ا  ل��ق��اح��ات 

وتقدمي معلومات علمية عن اللقاح، 

اأبحاث  كر�ضي  دور  عن  واحل��دي��ث 

لقاحات الأمرا�س املعدية من خالل 

التوعية، والبحوث، والتدريب.

حر�ضاً  التوعوية  املحا�ضرة  تاأتي 

اأخذ  باأهمية  املجتمع  توعية  على 

وزارة  لإر����ض���ادات  وات��ب��اع��اً  اللقاح 

ال�ضحة

الكر�ضي �ضكره  وفى اخلتام قدم 

الإم���ام  متو�ضطة  لإدارة  وت��ق��دي��ره 

ع��ل��ى ح�ضن  وم��ن�����ض��وب��ي��ه��ا  م��ال��ك 

هذه  واتاحة  وال�ضيافة  ال�ضتقبال 

الفر�ضة لنا لإقامة هذه املحا�ضرة .

بق�ضم  ممثلة  العلوم  كلية  وقعت 

موؤخراً  الدقيقة،  والحياء  النبات 

ات��ف��اق��ي��ة ت��ف��اه��م م���ع اجل��م��ع��ي��ة 

وق����د مثل  ل��ل��ن��ب��ات،  ال�����ض��ع��ودي��ة 

رئي�س  معايل  ع��ن  نيابة  اجلامعة 

اجلامعة، عميد كلية العلوم الدكتور 

زيد العثمان، ومن اجلمعية رئي�ضها 

الأ�ضتاذة منرية الهزاين.

لتحقيق  التفاهم  مذكرة  وتاأتي 

اإىل   ٢٠٣٠ اململكة  روؤي���ة  اه���داف 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي 

النقرا�س  م��ن  النباتات  وحماية 

والعمل على تنميتها.

تقدمي  على  العمل  �ضيتم  كما 

العلمية  وال���درا����ض���ات  الأب���ح���اث 

والتقنية يف علم النبات.

وك��الء  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  ح�ضر 

رئي�س  اإىل  بالإ�ضافة  العلوم،  كلية 

الدقيقة  والح��ي��اء  ال��ن��ب��ات  ق�ضم 

ال��داود،  حممد  بن  تركي  الدكتور 

ومن�ضوبات  من�ضوبي  م��ن  وع���دد 

الق�ضم.

للنبات  ال�ضعودية  اجلمعية  تعد   

ال��رب��ح��ي��ة  غ���ري  الأوىل  امل��ن��ظ��م��ة 

الربية  النباتات  بحماية  املخت�ضة 

واملحلية يف ال�ضرق الأو�ضط.

دورة »شرح آليات الجداول والتسجيل
في األقسام األكاديمية« باآلداب

كرسي اللقاحات المعدية يزور
مدرسة اإلمام مالك المتوسطة

»العلوم« توقع اتفاقية مع جمعية النبات

نادي التصوير الضوئي يحتفي 
بمرور 7 سنوات لتولي الملك 

سلمان مقاليد الحكم
كتبت: جلني ال�شراري

مب���ن���ا����ض���ب���ة ح���ل���ول 

لتويل  ال�ضابعة   الذكرى 

خادم احلرمني ال�ضريفني  

-حفظه  �ضلمان  امل��ل��ك 

احل��ك��م،  م��ق��ال��ي��د  اهلل- 

الت�ضوير  ن���ادي  ���ض��ارك 

حتتوي  ب�ضورة  ال�ضوئي 

على الرقم 7 والتي تعني 

عدد �ضنوات تويل خادم 

احل���رم���ني ال�����ض��ري��ف��ني 

للحكم.

ال�ضورة  فكرة  وجاءت 

من خالل رقم �ضبعة من اليمني �ضعار روؤية اململكة ٢٠٣٠ التي ترمز  اىل 

م�ضتقبل اململكة التنموي، ونقطة النطالقة للم�ضاريع والإجنازات و�ضول ل� 

G20 يف اجلانب الي�ضر بال�ضورة التي متثل عاملية اململكة كونها من اقوى 
٢٠ دولة يف جمال القت�ضاد، بحيث يف حال جمع ال�ضورتني  من طريف 

الرقم �ضبعة الروؤية وG20، تت�ضكل خارطة اململكة العربية ال�ضعودية، فيما 

امل�ضاريع  ابرز  الناب�س وهي  التنموي  اململكة  تكون قلب  الداخلية   ال�ضور 

امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  عهد  يف  احلالية  والجن��ازات  امل�ضتقبلية 

�ضلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- . فيما متثل الدوائر اخلارجية امل�ضاريع 

امل�ضتقبلية والطموح للو�ضول اىل عنان ال�ضماء.

»مصادر المعلومات في البحث 
العلمي« في دورة تدريبية

امللك  جامعة  يف  اخلا�ضة  الرتبية  لق�ضم  التابع  الطالبي  املجل�س  اأق��ام 

بعنوان  التا�ضعة  دورتها  يف  التدريبية«  الباحث  »حقيبة  م��وؤخ��راً،  �ضعود 

»م�ضادر املعلومات يف البحث العلمي«، قدمتها الدكتورة عواطف بنت حبيب 

ال�ضمري، الأ�ضتاذ امل�ضاعد يف ق�ضم الرتبية اخلا�ضة بجامعة امللك �ضعود، 

و�ضط ح�ضور مايقارب 80 من الباحثني وطلبة الدرا�ضات العليا واملهتمني 

باملجال. 

بداأ اللقاء بكلمة ترحيبية لالأ�ضتاذ اأحمد الطخي�س ع�ضو املجل�س الطالبي 

بالدكتورة عواطف ال�ضمري وباحل�ضور جميًعا، بدورها حتدثت د.عواطف 

حول عدد من املحاور املهمة يف جمال م�ضادر املعلومات يف البحث العلمي، 

وهي م�ضادر املعلومات يف البحث العلمي، وت�ضنيف م�ضادر املعلومات يف 

البحث العلمي، وتوثيق املعلومات يف البحث العلمي. 

اإىل  و�ضنفتها  العلمي   البحث  يف  املعلومات  م�ضادر  عن  حتدثت  ثم 

م�ضادر املعلومات التقليدية التي ت�ضمل امل�ضادر الأولية و الثانوية، وم�ضادر 

املعلومات ال�ضمعية والب�ضرية، وم�ضادر املعلومات الإلكرتونية.

وبينت د.ال�ضمري اأهم املعلومات حول توثيق املعلومات يف البحث العلمي. 

واأنواعها  الآخ��ري��ن،  وللباحثني  نف�ضه  للباحث  بالن�ضبة  اأهميتها  وذك��رت 

ودعمتها بالأمثلة. 

الوصول الشامل والعالقات العامة 
يطلقان مبادرة »أوصفها«

للعالقات  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  ال�ضامل  الو�ضول  برنامج  اأطلق 

والإعالم بجامعة امللك �ضعود، مبادرة لذوي الإعاقة الب�ضرية حتت عنوان 

»اأو�ضفها« والتي تُعنى بو�ضف ال�ضورة، وذلك من خالل ح�ضابات التوا�ضل 

الجتماعي للجامعة.

�ضهدت احلملة تفاعل ح�ضابات التوا�ضل الجتماعي للمدينة اجلامعية 

يف  املخت�ضة  »ج�ضرت«  وجمعية  للطالبات،  اجلامعية  واملدينة  الطبية، 

الرتبية اخلا�ضة واأو�ضح املدير التنفيذي على برنامج الو�ضول ال�ضامل يف 

اجلامعة الدكتور نا�ضر العجمي، اأن برنامج » الو�ضول ال�ضامل« يهدف اإىل 

�ضناعة �ضيا�ضات التمكني باأنواعها ومنها ت�ضهيل و�ضول التقنية واخلدمات 

من  عايل  مب�ضتوى  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  فئة  من  للطلبة  الإلكرتونية 

اجلودة ما ي�ضمن تكافوؤ الفر�س، موؤكداً اأن برنامج الو�ضول ال�ضامل ي�ضعى 

باأن تعمم هذه املبادرة على خمتلف ح�ضابات التوا�ضل الجتماعي باجلامعة. 

ومواقع  ح�ضابات  يف  م�ضكلة  يواجه  الكفيف  اأن  اإىل  د.العجمي  واأ�ضار 

حمتوى  على  التعرف  على  مقدرته  عدم  يف  تتمثل  الجتماعي  التوا�ضل 

خالل  ومن  للمحتوى،  معرفته  و  تفاعله  من  يحد  مما  املُ��درج��ة،  ال�ضّور 

التوا�ضل من  الفئة معرفة ما يدور يف  املبادرة ي�ضتطيع الطالب من هذه 

اأخبار وخدمات وقرارات وغريها .

بن هويمل نائبًا لمدير 
الرواتب والبدالت

بن  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة  وكيل  اأ�ضدر 

بتكليف  اإداري��اً  ق��راراً  موؤخراً  ال�ضلمان  �ضلمان 

الأ�ضتاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن هوميل 

اإدارة الرواتب والبدلت يف  بالعمل نائباً ملدير 

عمادة املوارد الب�ضرية.
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�شمل 30 ركنًا بثقافات متنوعة 

العمر يرعى احتفال اليوم العالمي للطلبة الدوليين 
المشاركات تنوعت بين أركان ثقافية وعروض وفولكلور شعبي وعروض مرئية

شارك في الفعالية 2000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية

جلسة حوارية لمبادرتي »لبيه« و«تيكو«

حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل رئ��ي�����س 

ب��دران  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 

ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر اأق��ي��م��ت 

للطلبة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  اح��ت��ف��ال��ي��ة 

افتتح  املا�سي،  الأ�سبوع  الدوليني 

احل��ف��ل الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد 

ال��ن��م��ي وك��ي��ل اجلامعة  ب��ن ���س��ال��ح 

يف  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 

بهو اجلامعة، �ُسلط ال�سوء يف هذا 

وح�سارات  ثقافات  على  الحتفال 

ال�����س��ع��وب امل��ت��ن��وع��ة، ح��ي��ث �سم 

طالب   ٢٠٠٠ ي��ق��ارب  م��ا  امل��ع��ر���س 

التخ�س�سات  خمتلف  يف  وطالبة 

م��ن ٩٠  لأك��ر  العلمية  وال��درج��ات 

لدعمهم يف  باذلًة كل اجلهد  دول��ة، 

م�سريتهم التعليمية.  

دولة،  ثالثون  مايقارب   مب�ساركة 

للطلبة  ال��ف��ر���س��ة  ات��ي��ح��ت  ح��ي��ث 

الدوليني باجلامعة للتعريف بدولهم 

وث��ق��اف��ت��ه��م وت����راث ���س��ع��وب��ه��م، مع 

دولة  كل  تعريفي عن  فيديو  عر�س 

للتعريف  فيديو  ع��ر���س  مت  كما   ،

ب��ج��ه��ود اجل��ام��ع��ة جت����اه ال��ط��ل��ب��ة 

تقدمها  التي  واخلدمات  الدوليني 

يف  التعليمية  م�سريتهم  خالل  لهم 

اجلامعة.

معايل  ح�سر  اآخ���ر  ج��ان��ب   من 

رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة امل��ع��ر���س و ق��ام 

بجولة بني الأركان امل�ساركة  واأ�ساد 

ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لإجن�����اح ه��ذا 

الحتفال املميز .

 ويف نهاية الحتفال قامت  جلنة 

التحكيم باختيار اأف�سل ثالث مراكز 

كذلك  و  امل�ساركة  ال���دول  لأرك����ان 

م�سابقة  يف  الفائز  ال�سعار  اإع��الن 

العاملي  لليوم  �سعار  ت�سميم  اأف�سل 

للطلبة الدوليني لنيل جوائز احلفل 

القيمة املقدمة من الراعي الإعالمي 

باملركز الول ركن  للحفل، وقد فاز 

وباملركز  �سريالنكا،  دول���ة  ط��الب 

الثاين ركن طالب دولة الفلبني، اأما 

املركز الثالث فكان من ن�سيب ركن 

طالب دولة بوركينافا�سو، اأما نتيجة 

العاملي  لليوم  �سعار  ت�سميم  اأف�سل 

من  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ني  للطلبة 

ال�سوي�س،  هيلة   : اخلريجة  ن�سيب 

ال��راع��ي الإع��الم��ي  ت��ك��رمي  كما مت 

.Honor  للحفل �سركة

نظمت وحدة البتكار الجتماعي 

الب���ت���ك���ار مبعهد  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ة 

ري������ادة الأع����م����ال، ي����وم ال��ث��الث��اء 

حوارية  جل�سه  1443/4/11ه�، 
مع مبادرتي »لبيه« و»تيكو«، قدمتها 

الدكتورة  الناجم،  جميدة  الدكتورة 

الء  الدكتورة  العبدالكرمي،  �سارة 

 ، ال�سريع  عبري  الأ�ستاذة  الرويبعة، 

وعد العنزي ،وممثلة وحدة البتكار 

يف ال��ك��ل��ي��ة، الأ����س���ت���اذة اجل��وه��رة 

احلربي. 

ت����ن����اول ال���ل���ق���اء ع�����دة حم����اور 

وتعريفية  ترحيبية  مبقدمة  ب���داأ 

ور�سد  البتكار،  ومفهوم  بال�سيوف 

وم��ن��اق�����س��ة ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات 

املبادرات  لأبرز  وعر�س  املجتمعية، 

يف  وامل��ب��ت��ك��رة  ال���رائ���دة  املجتمعية 

املجتمع ال�سعودي .

ب��دور  الأ���س��ت��اذة  ا�ستهلت   فيما 

ثم  احل�سور  ب�سكر  حديثها  املالكي 

حيث  اللقاء،  اأه���داف  ا�ستعر�ست 

مفهوم  ن�سر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اأك����دت 

جمتمع  داخ��ل  الجتماعي  البتكار 

الفر�س  ومناق�سة  ور�سد  اجلامعة، 

وال���ت���ح���دي���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ون��ق��ل 

التجارب املحلية املتعلقة بالبتكارات 

تعزز  واأخ���رياً  الريادية،  املجتمعية 

خلق  يف  اجلامعة  جمتمع  م�ساهمة 

مبادرات جمتمعية مبتكرة.

جميدة  ال��دك��ت��ورة  قامت  بعدها 

الجتماعية  اخلدمة  اأ�ستاذ  الناجم 

واأحد اأع�ساء اللجنة الوطنية لتعزيز 

مفهوم  بتعريف  النف�سية  ال�سحة 

اإىل  م�سرية  الجتماعي  الب��ت��ك��ار 

احل��ايل،  الوقت  يف  انت�ساره  �سبب 

واأب������رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

املجتمع  النف�سية يف  ال�سحة  تعزيز 

ال�سعودي.

الدكتورة  اإىل  احلديث  انتقل  ثم 

حقوق  ع�سو  ال��ع��ب��دال��ك��رمي  ���س��ارة 

رئي�س  ون���ائ���ب  الإن�������س���ان  جم��ل�����س 

تناولت  حيث  الطفل  حقوق  جمل�س 

الطفل  يواجهها  ال��ت��ي  التحديات 

الطفل  ب��اأن  الع��ت��ق��اد  اأن  م�سيفة 

والأح����داث  الأم����ور  ين�سى  دائ��ًم��ا 

قد  ل��ه، مم��ا  ال��ت��ي حت��دث  ال�سيئة 

يوؤدي اىل تراكمات نف�سية لديه، ويف 

الوقت ذاته حذرت من الإفراط يف 

تدليل الطفل وجعل طلباته مطاعة 

�سخ�سيته  على  �سلباً  ينعك�س  مما 

اأب��ًدا،  الرف�س  فكرة  تقبله  ع��دم  و 

خمتتمة حدثيها باأن �سلوكياتنا جتاه 

ت�سرفاتهم،  حتدد  ما  هي  اأطفالنا 

مابني  يخلطن  ق��د  الأم���ه���ات  واأن 

اأن  ف��رى  اأح��ي��اًن��ا  والق�سوة  احل��زم 

وقت  الطفل  على  تفر�س  ل  الأم 

اجلوال  اأو  الآيباد  ل�ستخدام  كايف 

بحجة اأن هذه ق�سوة وقد توؤثر على 

الوقت  يجعلن  وب��ال��ت��ايل  الأط��ف��ال 

مفتوح لي�س له ان�سباطية معينة.

اأ.عبري  ا�ستعر�ست  جهتها  من   

جتربة تيكو كاأحد املبادرات الريادية 

الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ه��ت��م��ة يف ال��وع��ي 

والطفل،  للوالدين  بالن�سبة  التقني 

و  واأه��داف��ه��ا  امل��ب��ادرة  متحدثة عن 

بدايات الفكرة.

اإث���ر ذل��ك ذك���رت ال��دك��ت��ورة اآلء 

اإدارة  امل�ساعد يف  الأ�ستاذ  الرويبعة 

ال�سياحة  بكلية  ال��ث��ق��ايف  ال����راث 

يف  البتكار  وح��دة  وممثلة  والآث���ار 

الكلية، اأهمية ربط جمال ال�سياحة 

والآث����ار ب��الب��ت��ك��ار، حيث ق��ال��ت » 

البتكار   دور  لتعزيز  بحاجة  نحن 

متعددة  جم���الت  يف  الج��ت��م��اع��ي 

وال�سياحة  الثقايف  الراث  اإدارة  يف 

اإدارة  امل��ث��ال  �سبيل  على  ال��راث��ي��ة 

ال����راث ال��ث��ق��ايف واإذاع�����ة امل��واق��ع 

واإدارة املجاميع ال�سياحية« واأ�سارت 

اإدارة  م�سكالت يف  عدة  وج��ود  اىل 

الراث الثقايف منها كثري من املواقع 

الرئي�سة  امل���دن  خ���ارج  ال�سياحيه 

م�سكلة  ت�����س��ّك��ل  ال��ت��ن��ق��ل  فعملية 

اآم��ن  تنقل  وج��ود  لعدم  اجتماعية 

وغري  ال�سياح،  اأو  للمواطنني  �سواء 

اأن  م�سكلة  هناك  املادية  امل�سكالت 

ل  وال�سناعات  احل���رف  م��ن  كثري 

فهي  ال�سن  كبار  �سوى  عليها  يقوم 

�سوق  يف  الآن  اأهمية  لها  جت��د  ل 

على  احلفاظ  علينا  فوجب  العمل، 

هذا الراث«

العنزي،  اأ.وع��د  ذلك حديث  تلى 

تاأ�سي�سه  وبدايات  لبيه  تطبيق  عن 

بالتنفيذ الفعلي  من الفكرة، انتهاءاً 

التحديات  اإىل  م�سرية  للتطبيق، 

وال�سعوبات التي واجهتهم يف بداية 

فقرتها  املبادرة، وخمتتمة   تاأ�سي�س 

بالإجابة على اأ�سئلة احل�سور.

اأ.اجل��وه��رة  ا�ستطردت  ب��دوره��ا 

اللغات  كلية  يف  املحا�سر  احلربي 

وال��رج��م��ة احل��دي��ث ب��الإج��اب��ة عن 

امل�ساهمة  باإمكاننا  اإذا  م��ا  ���س��وؤال 

�سنع  يف  تخ�س�ساتنا  خ���الل  م��ن 

خ�ست  مبتكرة  جمتمعية  مبادرات 

كلية  يف  املميزة  امل��ب��ادرات  بالذكر 

الطاولة  كمبادرة  والرجمة  اللغات 

تبادل  يف  وم�ساهمتها  امل�ستديرة 

الثقافات.

 اخ��ت��ت��م امل��ل��ت��ق��ى ب�����س��وؤال��ني مت 

توجيهها للحا�سرين لكي ي�ستطيعوا 

اأن يكونوا مبادرين يف �سنع وابتكار 

املجتمعية،  وامل����ب����ادرات  احل��ل��ول 

وتكرمي الرواد امل�ساركني فيه.

التطوير والجودة تناقش تقارير 
االعتماد مع كلية العلوم

عقدت عمادة التطوير واجلودة برئا�سة عميدها الدكتور مبارك بن هادي 

زيد  الدكتور  برئا�سة عميدها  العلوم  كلية  اجتماع م�سرك مع  القحطاين 

بن عبد اهلل اآل عثمان. هدف الجتماع اإىل مناق�سة تقارير 4 برامج اأكادميية 

بالكلية مقدمة للمركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي، ومراجعة اأوجه 

التطوير يف هذه الربامج. ح�سر الجتماع من عمادة التطوير واجلودة وكيلة 

العمادة ل�سوؤون اجلودة، ورئي�س وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي، كما ح�سر 

من كلية العلوم وكيل الكلية وعدد من م�سوؤويل اجلودة والعتماد الأكادميي 

بالكلية.

.. وتحتفي باليوم العالمي للجودة 
2021م.. الثالثاء

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن حممد م�سملي 

تنظم عمادة التطوير واجلودة ور�سة عمل افرا�سية بعنوان »اجلودة للتميز 

2021م«، وذلك عند العا�سرة من �سباح يوم الثالثاء القادم 1443/4/18ه� .
للجامعات«  العاملية  »الت�سنيفات  اأوراق عمل هي  ثالثة  الور�سة  وتت�سمن 

تقدمها الدكتورة عبري بنت حميدي احلربي م�ساعدة وكيل اجلامعة للتخطيط 

والتطوير، والورقة الثانية بعنوان »اجلودة يف اجليل الرابع« يقدمها الدكتور 

حممد بن �سعيب اأحمداين م�ست�سار التطوير واجل��ودة بكلية طب الأ�سنان، 

فيما تت�سمن الورقة الثالثة عر�ًسا مرئًيا لإجنازات عمادة التطوير واجلودة 

وكليات اجلامعة يف اجلودة، تقدمها الدكتورة دارة بنت اأ�سعد الدي�سي وكيلة 

عمادة التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية للطالبات، ويتم بث الفعالية عرب 

Live.ksu.edu.  يوتيوب ،KSU_Live@  قنوات الت�سال للجامعة توير

sa(. واأو�سح عميد التطوير واجلودة ورئي�س الور�سة، الدكتور مبارك بن هادي 
القحطاين اأن ور�سة العمل تاأتي �سمن احتفال اجلامعة باليوم العاملي للجودة 

2021م، وحر�ساً منها على ن�سر وتر�سيخ ثقافة اجلودة باجلامعة؛ مبا يعزز 
من جهود اجلامعة لبلوغ روؤيتها ال�سراتيجية »الريادة العاملية والتميز يف بناء 

جمتمع املعرفة«. 
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وزير التعليم: تحويل تحديات جائحة كورونا إلى 
فرص لتطوير المناهج والخطط الدراسية

جامعة األميرة نورة تطلق النسخة السادسة من 
برنامج التقويم التدريبي لألبحاث

نائب وزير التعليم 
للجامعات يطلق برنامج 
»تحدي االبتكار الجامعي 

للتنمية المستدامة«
�أط���ل���ق م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي���ر 

و�لبحث  للجامعات  �لتعليم 

و�الب��ت��ك��ار د.حم��م��د ب��ن �أحمد 

�ل�سديري م�ؤخر� برنامج حتدي 

للتنمية  �جل��ام��ع��ي  �الب��ت��ك��ار 

�مل�ستد�مة �لذي تنظمه �ل�ز�رة 

ب��ال�����س��ر�ك��ة م���ع ك��ل��ي��ة �الأم���ر 

حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ل������إد�رة 

باب�س�ن  وكلية  �الأعمال،  وريادة 

لتعليم ريادة �الأعمال، وبرنامج 

�الأمم �ملتحدة �الإمنائي؛ لتعزيز 

�لتعاون بني �جلامعات ومعاهد 

ومر�كز ريادة �الأعمال وحتقيق م�ستهدفات روؤية �ململكة 2030 

�لتي تعتمد على تط�ير �القت�ساد �ملعريف، �لذي �أ�سا�سه �البتكار 

و�الإبد�ع. 

�أن  و�البتكار  و�لبحث  للجامعات  �لتعليم  وزير  نائب  و�أو�سح 

و�البتكارية  �لريادية  �لقدر�ت  تنمية  �إىل  يهدف  �لربنامج  هذ� 

�لتنمية  ت��جهها  �لتي  للتحديات  حل�ل  �إيجاد  يف  وت�ظيفها 

�مل�ستد�مة، وتفعيل �ل�سر�كات �الإ�سرت�تيجية مع �جلهات �ملحلية 

و�لعاملية، مع �إ�سر�ك �لط�ب و�أع�ساء هيئة �لتدري�س �ملبتكرين 

بناء  يف  ت�سهم  �أن  �ساأنها  من  وعاملية  ن�عية  تعليمية  يف جتربة 

جماالت  �أن  �إىل  معاليه  م�سر�ً  �لنا�سئة،  �جلامعية  �مل�ساريع 

�البتكار وريادة �الأعمال باململكة �سهدت تطّ�ر�ً �سريعاً من خ�ل 

تعزيز فر�س ريادة �الأعمال �ملرتبطة مب�ستهدفات روؤية �ململكة 

�ملتجددة،  و�لطاقة  �لذكية،  �لتكن�ل�جيا  تخدم  و�لتي   ،2030
و�القت�ساد �ملتنّ�ع. 

و�أكد د.�ل�سديري على �سرورة �ال�ستثمار يف م�ستقبل �ل�سباب 

يف  و�البتكار  �الأعمال  ريادة  مر�كز  تفعيل  خ�ل  من  �ل�سع�دي 

�جلامعات لت�سجيع وتنمية مهار�ت ريادة �الأعمال و�لعق�ل، مما 

ينعك�س على بناء نظام بيئي ي�سهم يف ت��سيع �لعديد من �حلل�ل 

�ملبتكرة �لتي تعالج ق�سايا ال ح�سر لها يف �ملجاالت �الجتماعية 

و�القت�سادية و�لبيئية. 

مرحلته  يف  ينطلق  �لتحدي  مل�سار  �لزمني  �خل��ط  �أن  يُذكر 

�لتقييم  يليها  �جلامعات،  ملن�س�بي  تدريبية  دور�ت   6 ب�  �الأوىل 

تدريبي يف مدينة  يُقام مع�سكر  �لثانية  �ملرحلة  و�لت�سفية، ويف 

�مللك عبد�هلل �القت�سادية، يليه عر�س �الأفكار �ملر�سحة، و�حلفل 

�خلتامي و�ملقرر يف 26 مار�س �ملقبل.

وزارة التعليم تعتمد 
صرف المكافآت واإلعانات 
والتعويضات الطالبية عن 
طريق برنامج نور المطور

�عتمدت وز�رة �لتعليم �سرف �ملكافاآت و�الإعانات و�لتع�ي�سات 

�سعياً  �ملطّ�ر؛  ن�ر  نظام  خ�ل  من  �لعام  �لتعليم  يف  �لط�بية 

و�سه�لة  �سرعة  و�سمان  �ملحددة،  �أوقاتها  يف  �سرفها  النتظام 

�إجنازها. 

�ملكافاآت  �سرف  على  �لعمل  �آليات  �لتعليم  وز�رة  وع��ّززت 

و�الإعانات و�لتع�ي�سات �لط�بية، و�لتحّ�ل ب�سكل تدريجي من 

�لنظام �ل�سابق �إىل �لنظام �ملطّ�ر يف »ن�ر«، وكذلك �لتاأكد من 

�سحة جميع �ملدخ�ت و�ملخرجات، ومعاجلة �لتحديات. 

باملناطق  �لتعليم  �إد�ر�ت  ك��اف��ة  يف  �مل���د�ر����س  و���س��ج��ل��ت 

و�ملحافظات بيانات �لطلبة �مل�ستحقني للمكافاآت يف نظام ن�ر، 

�إد�ر�ت  وتدقيقها من  بعد مر�جعتها  �لبيانات  باعتماد  وقامت 

و�ختبار  فح�س  وكذلك  �لتعليم،  ب���اإد�ر�ت  �لط�ب  خدمات 

لل�سرف  وجاهزيته  و�لفعلية،  �الفرت��سية  �لبيئتني  يف  �لنظام 

و�لتاأدية عليه.

 �ختتم قادة �لدول و وزر�ء �لتعليم 

يف �أكرث من 40 بلد�ً م�ؤخر� �جتماع 

»�إع���ن  و�عتماد  �لعاملي،  �لتعليم 

باري�س للتعليم«، وه� ند�ء عاملي جاء 

بناًء على مبادرة �لي�ن�سك� وفرن�سا؛ 

ل���زي���ادة �ال���س��ت��ث��م��ار�ت يف جم��ال 

ك�رونا،  جائحة  �أعقاب  يف  �لتعليم 

�لعاملي  �ل�سيا�سي  �اللتز�م  وتعزيز 

و�ل�طني بالتعليم، حيث �سارك وفد 

�لعام  �مل�ؤمتر  �جتماعات  �ململكة يف 

�ل�سم�  �ساحب  برئا�سة  للي�ن�سك� 

فرحان  بن  بن عبد�هلل  بدر  �الأم��ر 

�آل �سع�د وزير �لثقافة رئي�س �للجنة 

�ل�طنية للرتبية و�لثقافة و�لعل�م. 

وقال معايل وزير �لتعليم د.حمد 

بن حممد �آل �ل�سيخ يف كلمة �ململكة 

»�إن  �الجتماع:  خ���ل  �ألقاها  �لتي 

�ل�سعيد  على  �لتز�ماتنا  مناق�سة 

تاأتي  �لهام،  �مل�ؤمتر  هذ�  �لعاملي يف 

بعد  �لتعليم  م�سلحة  لتحقيق  �سعياً 

�ملر�حل  ولعر�س  ك���رون��ا،  جائحة 

�ل��ب��ارزة م��ن �الإجن����از�ت يف حتقيق 

مبيناً  للتعليم«،  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

و�جهها  �لتي  �لتحديات  �أن  معاليه 

�لتعليم خ�ل عامني؛ جعلت �لتعاون 

مل�ستقبل  للتخطيط  �سرورة  �لدويل 

الختبار  �ل��ف��ر���س  وخ��ل��ق  �سع�بنا 

م��جهة  يف  �ل�سم�د  على  قدرتنا 

�لتز�م  م�ؤكد�ً  جديدة،  حتديات  �أي 

�لتعليم،  يف  باال�ستثمار  �ململكة 

للتعايف من  �لعاملية  للدع�ة  ودعمها 

فرو�س ك�رونا ، ومن �أجل م�ستقبل 

ن�عي �أكرث �سم�الً و�إن�سافاً للتعليم. 

وز�رة  �أن  �ل�سيخ  د.�آل  و�أ���س��اف 

مع  ت��ع��ام��ل��ت   �ململكة  يف  �لتعليم 

يف  ب�سرعة  وحتركت  �لتحدي  هذ� 

و�سائل  من  كبرة  جمم�عة  ت�فر 

مناهج  �إىل  �إ�سافة  �لرقمية،  �لتعلم 

و�ل��ب��دء  و�مل��دم��ج،  بُ��ع��د  ع��ن  �لتعلم 

لتط�ير  �مل��ك��ث��ف��ة  ب���االإ����س����ح���ات 

�ل��ت��ع��ل��ي��م وف����ق �أع���ل���ى �مل��ق��اي��ي�����س 

و�ملمار�سات �لدولية، م�سر�ً معاليه 

متّثلت  �الإ���س���ح��ات  �أب���رز  �أن  �إىل 

للمناهج  �مل�����س��ت��م��ر  �ل��ت��ط���ي��ر  يف 

�ل���در�����س���ي���ة، وت�����س��م��ني م�������س��ي��ع 

تعزز  جديدة  وحمت�يات  وم��ه��ار�ت 

�لتنمية �مل�ستد�مة و�مل��طنة �لعاملية 

ومهار�ت �لقرن �حلادي و�لع�سرين، 

�إ�سافة �إىل  �عتماد �لتعلّم �ملدمج يف 

و�عتماد  �لتعليمية،  �خلطط  جميع 

ريا�س  من  �لث�ثة  �لف�س�ل  نظام 

�لثان�ية،  �مل��رح��ل��ة  حتى  �الأط��ف��ال 

�لتحتية  �لبنية  ��ستثمار  جانب  �إىل 

للتقنية  يف �لتعليم وتزويد �لعاملني 

يف قطاع �لتعليم مبهار�ت �مل�ستقبل، 

ومتكني  �لدولية،  �ل�سر�كات  و�إقامة 

�سريكاً  ل��ي��ك���ن  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 

��سرت�تيجياً يف �لتعليم. 

�أن  �إىل  �ل�����س��ي��خ  د.�آل  و�أ����س���ار 

يف  للتعليم  �الأ�سا�سية   �الإ�س�حات 

من  ع��دد  لتحقيق  ت�سعى  �ململكة 

مل�ؤ�سر�ت  �ال�سرت�تيجية  �الأه���د�ف 

ب��روؤي��ة  �ملتعلقة  �لرئي�سية  �الأد�ء 

�جله�د  حتدد  �لتي   2030 �ململكة 

����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  لتنفيذ  �ل���ط��ن��ي��ة 

�حلياة  وج���دة  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

�نعك�س  ح��ي��ث  للجميع،  و�لتعليم 

ن�سبة  �أك���رب  تخ�سي�س  ع��ل��ى  ه���ذ� 

�لتعليم  على  �ل��دول��ة  ميز�نية  م��ن 

باري�س  �إع����ن  ون�س  �ململكة.   يف 

�مل�ساركة  �ل��دول  تعهد  على  للتعليم 

من  �لتعليم  يف  �ال�ستثمار  ب��زي��ادة 

خ�ل �العتماد على �لتم�يل �لعام، 

و�ل���ت���ع���اون ب���ني �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام 

�ملع�نات  تعزيز  وكذلك  و�خل��ا���س، 

و�عتبارها  �لتعليم،  لقطاع  �لدولية 

�أول�ية بهدف تخ�سي�س %0.7 من 

�لناجت �لق�مي �الإجمايل يف �لبلد�ن 

�مل��ان��ح��ة ل��ل��م�����س��اع��د�ت �الإمن��ائ��ي��ة 

�لر�سمية. 

تقرير  ع��رب  �لي�ن�سك�  ودع���ت 

�أ�سدرته حديثاً ي�سع ت�سّ�ر�ً جديد�ً 

»و�سع  ب��ع��ن����ن:  �لتعليم  مل�ستقبل 

عقد  معاً:  مل�ستقبلنا  جديد  ت�سّ�ر 

�جتماعي جديد للتعليم« �إىل �إ�س�ح 

�ملناهج و�أ�ساليب �لتدري�س، ومر�عاة 

�لتغر�ت �لناجتة عن �لع�ملة وتغّر 

�إىل  �إ�سافة  �لرقمية،  و�لث�رة  �ملناخ 

�أ�سا�س  على  �لقائم  �لتعليم  تعزيز 

�لتن�ع  و�ح����رت�م  �الإن�����س��ان  ح��ق���ق 

يف  �لبيئي  �لتثقيف  ودم��ج  �لثقايف، 

جميع �لرب�مج �ملدر�سية، �إىل جانب 

�لرقمنة  ��ستخد�م  على  �لتدريب 

وم��ه��ار�ت  �لتقني  �الإت��ق��ان  وتعزيز 

�لنقد و�لب�سرة �لثاقبة يف �لتعليم.

�أط���ل���ق م���رك���ز �أب���ح���اث �ل��ع��ل���م 

ن�رة  �الأم��رة  جامعة  يف  �ل�سحية، 

�لتق�مي  برنامج  �لرحمن  عبد  بنت 
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�ل�ساد�س  لعامه  )2022/2021م( 

�إىل  ي��ه��دف  و�ل���ذي  �ل��ت����يل،  على 

�ال�سرت�تيجية  �جلامعة  خطة  دعم 

لثقافة  ق�ية  حتتية  بنية  �إن�ساء  يف 

حتقيق  �إىل  �سعًيا  �لعلمي،  �لبحث 

�ل�سع�دية  �ل�طنية  �لروؤية  ت�جهات 

�قت�ساد  تعزيز  خ���ل  م��ن   2030
�ملعرفة.

�أن�سطة  على  �لربنامج  ويحت�ي 

ور�س  من  ومكثفة  ق�سرة  تدريبة 

عمل وحما�سر�ت وندو�ت. حيث �إّن 

جميع �الأن�سطة �لتدريبية �ملقدمة يف 

ل�أبحاث  �لتدريبي  �لتق�مي  برنامج 

ومتطلبات  تطلعات  لتلبية  م�سممة 

�الإح�سائيات  على  بناء  �لباحثني، 

يق�م  �لتي  �ل�سن�ية  و�ال�ستط�عات 

بها مكتب �لتدريب و�لتط�ير.

�لربنامج  يقدم  �لعام  ه��ذ�  ويف   

يف  متخ�س�سة  تدريبية  ح��زم  �أرب��ع 

منهجيات  مبجال  متن�عة  م���سيع 

يف  �لبيانات  وعلم  �لعلمي،  �لبحث 

�الأبحاث �ل�سحية، وعل�م �ملخترب�ت 

�ل��ط��ب��ي��ة، و�أب���ح���اث من���ط �حل��ي��اة 

ن�����س��اًط��ا   40 و�ل�����س��ح��ة مب��ج��م���ع 

بعد  عن  �أو  ح�س�رًيا  تُعقد  تدريبًيا 

يف �لفرتتني �ل�سباحية و�مل�سائية.

وي���ع���د م���رك���ز �أب����ح����اث �ل��ع��ل���م 

�ل�سحية ، �سمن حزمة من �ملر�كز 

�الأمرة  �ملتعددة يف جامعة  �لبحثية 

تقارب  �ل��رح��م��ن،  عبد  بنت  ن����رة 

�أل����ف م���رت م��رب��ع،  م�����س��اح��ت��ه 40 

ويحت�ي على ٣٦ معمل ما بني ١٨ 

 ١٢ )biology(،و  �أح��ي��اء  معامل 

فيزياء  و4   )chemistry( كيمياء 

ومعملني   )physics، dry labs(

منط  �أبحاث  ملركز  تخ�سي�سها  مت 

معامل  تتميز  و�ل�����س��ح��ة.  �حل��ي��اة 

�الأحياء ب�ج�د غرفة زر�عة �أن�سجة 

فريد�ً  يجعله  م��ا  وه���  معمل  لكل 

كما  �لعامل،  م�ست�ى  على  ن�عه  من 

قاعدة  م��رك��ز  على  �لقب�  يحت�ي 

و٢٠   )Data Center( �لبيانات 

حا�سنة حي��ن بكل م�ستلزماتها من 

غرف عمليات وتعقيم وخ�فه.

�جلدير بالذكر �أّن هذه �الأن�سطة 

ج��م��ي��ع��ه��ا تُ���ق���دم م���ن ق��ب��ل خ���رب�ء 

�الأب��ح��اث  جم���ال  يف  متخ�س�سني 

�ل�سحية .



فهم وتدريس الفهم
القرائي : دليل المعلم

Jane Oakhill :امل�ؤلف

املرتجم: عبد اهلل بن حممد ال�سريع

النهائي  ال��ه��دف  اإنَّ 

لي�س يف  ال��ق��راءة  م��ن 

عملية قراءة الكلمات، 

م��ا  ف���ه���م  ول���ك���ن يف 

تربز  م��ن هنا  ن��ق��راأ. 

الكتاب،  ه��ذا  قيمة 

ك�نه  يف  الدليل،  اأو 

خ��ا���س��ة ل��ت��ج��ارب 

ع���ل���م���ي���ة خل�����رباء 

مي�س  معريف  حقل 

م��س�عه كل فرد؛ 

لنقا�س  نتاج  فه� 

ع���ل���م���ي ����س���ارك 

ف���ي���ه م����ؤل���ف����ه 

بعِر�س العمليات 

التي  وامل��ه��ارات 

يتك�َّن عن طريقها الفهم، 

ما معامله  يا نقا�سا ا�ستمر لع�سرات ال�سنني، وُمقدِّ ُمغطِّ

يف ت��سيات عملية. فه� اإذن تلخي�س ملعامل ذاك النقا�س، 

ومهاراتها،  القراءة  معلم  للمعلِّم،  اإر�سادي  دليل  ه�  كما 

يق�م  َمْن  ولكل  بل  مًعا،  الأخ��رى  الدرا�سية  امل�اد  ومعلِّم 

الفهم  مفه�م  ي�ستعِر�س  كتابا  لك�نه  التعليمية؛  بالعملية 

تعدُّ  التي  امل�ؤثِّرة فيه  والع�امل  له،  ت�سكُّ القرائي، وكيفيَّة 

املثال  �سبيل  على  ليتبنيَّ  عامًة؛  املعلِّم  يحتاجها  معرفة 

تدري�سية  واأ�ساليب  اإج���راءات  من  يتبنَّاه  ما  �ساحيَّة 

ولتقييم فاعليَّتها.

فهم االحتياجات التعليمية 
الخاصة واإلعاقة

في السنوات المبكرة

Janice Wearmouth :امل�ؤلف

املرتجم: نبيل بن �سرف املالكي

حل��رك��ة  امل��ت��ت��ب��ع  اإن 

ال���ع���امل  يف  ال���ن�������س���ر 

العربي يُاحظ التزايد 

ال��ك��ت��ب  اأع��������داد  يف 

اللغة  اإىل  امل��رتج��م��ة 

ال��ع��رب��ي��ة يف جم��ال 

ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة؛ 

العجز  ل�سد  وذل��ك 

ال��������ا��������س�������ح يف 

امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة 

املعل�مات  لت�فري 

هذه  يف  احلديثة 

امل����ج����ال. ويُ���ع���د 

املبكر  ال��ت��دخ��ل 

م����ن امل����ج����الت 

ن�سبياً  احلديثة 

العربية  اململكة  يف 

ال�سع�دية، ول يزال يفتقر اإىل العديد من الكتب 

جميع  يف  الإعاقة  ذوي  الأف��راد  تخدم  التي  واملقايي�س 

ال�سل�كية،  النف�سية،  الجتماعية،  )املعرفية،  املجالت 

»فهم  ك��ت��اب  ترجمة  ف��ك��رة  ج���اءت  ل��ذل��ك  ال�ظيفية(. 

ال�سن�ات  يف  والإعاقة  اخلا�سة  التعليمية  الحتياجات 

يف  مهمة  واأدوات  معل�مات  من  يت�سمن  ومل��ا  املبكرة«، 

ولفهم  ال�سغار،  لاأطفال  واملناهج  الربامج  وبناء  اإعداد 

يف  لاأطفال  واملمار�سات  وال�سيا�سات،  الت�سريعات، 

بيئات ال�سن�ات املبكرة، ول �سيما الأطفال ال�سغار ذوي 

الإعاقة. حيث ي�فر امل�ساعدة لاأ�سر واملعلمني واأ�سحاب 

فاعل  ب�سكل  الإعاقة  ذوي  الأف��راد  مع  للتعامل  القرار 

وناجح يف امليدان الرتب�ي.
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للمرة  اأم��ريك��ي���ن  باحث�ن  اأث��ب��ت 

فريو�س  اأن  م���ؤك��د  ب�سكل  الأوىل 

غر راأ�س  زيكا ميكن اأن ي�ؤدي اإىل �سِ

اجلنني.

واأعلن ت�م فريدمان مدير املراكز 

الأمريكية ملراقبة الأمرا�س وال�قاية 

فريو�س  اأن  وا�سحاً  »بات  اأنه  منها 

زيكا ي�ؤدي اإىل �سغر الراأ�س«، وذلك 

الدرا�سة  خلا�سات  عر�سه  خال 

التي ن�سرت على م�قع »ني� انغاند 

ج�رنال اوف ميد�سني.«

عبارة عن  الراأ�س  �سغر  وحالت 

من� غري مكتمل للدماغ واجلمجمة 

ول ميكن  اجل����دد  امل���ال��ي��د  ل���دى 

ال�سفاء منه.

اأم�ر  »هناك  فريدمان  واأ�ساف 

يعد  مل  لكن  جنهلها  نزال  ل  كثرية 

هناك �سك يف اأن فريو�س زيكا ه� 

من اأ�سباب �سغر الراأ�س.«

وتابع اأن الدرا�سة »ت�سكل منعطفاً 

خ�س��سا  ي�سرب  الذي  ال�باء«  يف 

اأمريكا اجلن�بية وحتديدا الربازيل، 

حيث اأح�سيت اأكرث من 1،5 ملي�ن 

كبري  عدد  بالفريو�س  اإ�سابة  حالة 

تزايد  يرافقها  احل�امل  من  منها 

التي  الراأ�س  �سغر  حالت  يف  كبري 

تعترب نادرة يف الظروف العادية.

»التاأكيد  اأن  فريدمان  واأو���س��ح 

ملعطيات  �سامل  حتليل  على  ي�ستند 

عمليات قامت به املراكز الأمريكية 

منها  وال���ق��اي��ة  الأم��را���س  ملراقبة 

اآلم  ���س��ح��ة  اآخ�����رون يف  وخ����رباء 

عرب  املتناقلة  والأم��را���س  واجلنني 

ت�ا�سل  اإىل  م�����س��ريا  ال��ب��ع������س«، 

الأبحاث.

ك�سفت  الدرا�سات  اإحدى  وكانت 

الدماغ  خايا  يهاجم  الفريو�س  اأن 

من�ها  خ��ال  وي��دم��ره��ا  الب�سرية 

وذلك عند زرعه يف املخترب

زيكا  بني  الرابط  اأن  على  و�سدد 

و�سغر الراأ�س ل �سابق له يف الطب. 

وقال »مل ن�سهد من قبل حالة ت�ؤدي 

فيها ل�سعة بع��س اإىل ت�س�ه خطري 

لدى اجلنني.«

من  دول��ي��ة  جمم�عة  واكت�سفت 

اأدوار يف  ل��ه  »ب��روت��ني«  ال��ب��اح��ث��ني 

اخل��اي��ا  و���س��ي��ان��ة  امل��ن��اع��ة  تنظيم 

اجل��ذع��ي��ة، ح��ي��ث مت��ك��ن اجل��ه��از 

تكاثر فريو�س  مكافحة  من  املناعي 

وف��ى  ف��ع��ال��ي��ة،  اأك���رث  ب�سكل  زي��ك��ا 

اأج��ري��ت يف معهد  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب 

العل�م الطبية احلي�ية بجامعة �ساو 

الربازيل  يف   )ICB-USP( باول� 

 Nature ون�سرت النتائج يف جملة

لقد  Neuroscience،بق�لها 
اأثبت العاج امل�ساد للفريو�سات اأنه 

الراأ�س  �سغر  تط�ر  منع  على  قادر 

وال��ت�����س���ه��ات الأخ�����رى يف اأج��ن��ة 

اأثناء  اأمهاتها  اأ�سيبت  التي  الفئران 

احلمل بفريو�س زيكا. 

بريون  بيري  ج��ان  الأ�ستاذ  وق��ال 

عامل الفريو�سات يف جامعة ب�ين�س 

وفران�سي�سك�  الأرجنتني،  يف  اآير�س 

الأع�����س��اب  علم  اأ���س��ت��اذ  ك�ينتانا، 

ه��ارف��ارد  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف 

يف  »ا�ستخدمنا  املتحدة،  بال�ليات 

 AHR التجارب دواًء جتريبًيا يثبت

كل  ت��ك��رار  يف  انخفا�ًسا  ولحظنا 

وف��ريو���س حمى  زيكا  ف��ريو���س  م��ن 

لختبار  الآن  ون��خ��ط��ط  ال�����س��ن��ك، 

ك�رونا  فريو�س  �سد  العاج  فعالية 

التجريبي  النم�ذج  وك��ان  اجلديد. 

نف�سه  ه�  الدرا�سة  يف  امل�ستخدم 

بريون  جمم�عة  ا�ستخدمته  ال��ذي 

وج����د  لإث���ب���ات   2016 ع����ام  يف 

زي��ك��ا  ف��ريو���س  ب��ني  �سببية  ���س��ل��ة 

و�سغر ال���راأ����س.   ال��ت��ى ه��ى اأك��رث 

من  زيكا  بفريو�س  لاإ�سابة  عر�سة 

 SJL  احلي�انات املختربية الأخرى

اأ�سيبت الفئران الإناث من �سالة، 

بالفريو�س بني الي�م العا�سر والي�م 

وعندما  احلمل،  من  ع�سر  الثاين 

انخفا�ًسا  الباحث�ن  وج��د  ول��دت، 

الق�سرية،  الطبقة  �سمك  يف  كبرًيا 

عدد  يف  تغيريات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وت�����س��ك��ل خ��اي��ا ال��ق�����س��رة وخ��اي��ا 

اأن  الأخ����رى، كما وج���دوا  ال��دم��اغ 

يف  اأك��رب  ب�سرعة  يتكاثر  الفريو�س 

اأدمغة ال�سغار مقارنة  امل�سيمة ويف 

بالأع�ساء الأخرى.

وقال بريون »كررنا هذه التجربة 

وقبل وقت ق�سري من اإ�سابة الإناث 

اإعطاء  يف  بداأنا  بالزيكا،  احل�امل 

الفم،  طريق  عن   AHR مثبطات 

فرتة  نهاية  حتى  ال��ع��اج  وا�ستمر 

اأدمغة  امل�اليد  لدى  وك��ان  احلمل، 

وال���زن،  احلجم  حيث  من  طبيعية 

من  بكثري  اأق���ل  ف��ريو���س��ي  وح��م��ل 

معاجلة،  غ��ري  �سابطة  جم��م���ع��ة 

قابل  غري  الفريو�سي  احلمل  وكان 

امل�سيمة  من  كل  يف  تقريًبا  للك�سف 

واجلهاز الع�سبي املركزي.

اأظ��ه��ر  ذل����ك  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

يكن  مل  اأن���ه  الن�سيجي  التحليل 

الطبقة  �سمك  يف  انخفا�س  هناك 

اجلهاز  خايا  ع��دد  واأن  الق�سرية 

الع�سبي التي قتلها الفريو�س كانت 

كبرية الأ�سغر«

باأن  حديثة  طبية  درا�سة  اأف��ادت 

ال�ساعة  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  ال��ن���م يف 

العا�سرة واحلادية ع�سرة م�ساًء يقلل 

من فر�س الإ�سابة باأمرا�س القلب.

اأجريت  التي  الدرا�سة،  وك�سفت 

»اإك�سرت« يف  يف كلية الطب بجامعة 

ال�ساعة  بني  ما  الن�م  اأن  بريطانيا، 

م�ساًء  ع�سرة  واحل��ادي��ة  العا�سرة 

الإ�سابة  خطر  بانخفا�س  مرتبط 

ب��اأوق��ات  مقارنة  القلب،  ب��اأم��را���س 

هذا  عن  املتاأخرة  اأو  املبكرة  الن�م 

الت�قيت.

يحت�ي  اجل�سم  اأن  اإىل  واأ�سارت 

على �ساعة داخلية تعمل على مدار 

ال�ساعة  اإيقاع  ت�سمى  �ساعة،  ال�24 

البي�ل�جية، والتي ت�ساعد يف تنظيم 

الأداء البدين والعقلي.

ت��سلت  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�����س��ري 

املبكر  الن�م  اأن  اإىل  الدرا�سة  اإليها 

اأكرث  الإن�سان  يجعل  قد  املتاأخر  اأو 

مع  اجل�سم،  �ساعة  لتعطيل  عر�سة 

ع�اقب �سلبية على �سحة القلب.

قــــــــــــــــرأت لك..
ألول مرة في الطب.. رابط بين فيروس

زيكا وصغر الرأس

دراسة بريطانية: النوم ما بين الساعة العاشرة 
والحادية عشرة مساء يقلل فرص أمراض القلب

الفايرو�س الذي اأرعب العامل 
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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

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

جواهر القحطاين

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. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa
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اعرتت اأخطاء عدة اأحكاماً �ساغها كثريون يف 

والتدقيق،  البيان  اإىل  تفتقد  التي  العامة  اأقوالهم 

مقت�ساها اأّن اجلهود العلمية مق�سورة على العلماء 

القدامى دون اأن يكون الن�سيب منها للمحدثني. واأنا 

اأظن اأنه ل ي�سح اإ�سدار مثل هذا احلكم اجلازم، 

بل ل بد من التدقيق والتمحي�ص يف ذلك؛ لأّنه اإن 

كثرية لأ�سباب يطول  اأحياناً  �سح حيناً فال ي�سح 

اإّن  عنها،  للكالم  يت�سع  ل  املقام  كان  اإذ  �سرحها؛ 

املعيار الفّني مل يوافق على مثل هذا احلكم؛ لأّنه 

يغلق باب الإبداع والتفكري والتجديد، ويفتح اأبواب 

التباع والتقليد التي ل تُغني من احلق �سيئاً. لي�ص 

من اأدنى �سك يف اأّن اجلهود التي بذلها القدامى 

للمتقدم،  الف�سل  اأن  ج��رَم  ول  للمحدثني  مرجًعا 

ولكن لي�ص مما ينطبق مع الواقع عموماً والطابع 

الأكادميي خ�سو�ساً ان�ساد جهود القدامى وتهمي�ص 

اإّن اجلهود للفريقني كالبنيان  اإْذ  جهود املجّددين؛ 

ي�سّد بع�سه بع�ًسا، فاإن كان القدامى انتهوا اإىل العلم 

بغاياته ففي الوقت نف�سه لهم وفقات اأخرى يت�ساءل 

فيها جهدهم، ومن الواجب يف هذه احلالة اأن يُديل 

اجلهد  لريقي  ببذل جمهوداتهم  دلوهم  املحدثون 

اجلديد  الوعي  ف��اإّن  العايل؛  امل�ستوى  اإىل  القدمي 

مبتغريات احلياة العلمية وامل�ستجدات احل�سارية 

�سقٌل مللكتنا النقدية. وللتجلية احلقيقية مبا نحن يف 

�سدده ل بد من النظر فيما تناوله النقاد عن ق�سية 

نقدية اأدبية مهمة »ال�سراع بني القدمي واحلديث« 

ولعل ابن قتيبة من النقاد الذين عاجلوا هذه الق�سية 

بالطريقة الدقيقة الوا�سحة؛ اإذ كان هو يف موقف 

وقال:  واحلديث  القدمي  بني  والع��ت��دال  التو�سط 

»ول نظرت اإىل املتقدم بعني اجلاللة لتقدمه، واإىل 

املتاأخر منهم بعني الحتقار لتاأخره، بل نظرت بعني 

العدل على الفريقني واأعطيت كاًل حقه« ومن املوؤكد 

اأن نرى واحداً »نيكل�سون« 

من امل�ست�سرقني ميدح ابن 

املوقف  ه��ذا  على  قتيبة 

قتيبة  اب��ن  »يعترب  وق���ال: 

اأول نقاد له اأهميته ي�سرح بوجوب و�سع ال�سعراء 

القدماء واملحدثني يف ميزان نقدي واحد دون النظر 

اإىل ع�سورهم«

يقول بع�ص: فالٌن اأكرثُ من غريه علماً، ول مثيل 

لرباعته يف العلم؛ ملا �سطر له التاريخ من ذكر ح�سن، 

هذا حكم مطلق، وعام مل يتنا�سب مع املعيار الفني 

يف احلقل املعريف. ل اأحد ينكر اأن احلركة العلمية 

-بذكر مزايا عامل والطالع على ما كتب قلمه- هي 

التي تعطي العلوم منازلَها، وتبنّي مراتَبها، وتك�سف 

عن �سورها املكنونة، لكن لي�ص باإ�سراف يف مدح عامل 

ول باإغراق يف هجاء اآخر. اأمهِّد احلديث عن هذا 

القول مبا قاله دغفل: »كان امروؤ قي�ص اأ�سعر النا�ص اإذا 

ركب، والنابغة اإذا رهب، وزهري اإذا رغب، والأع�سى 

اإذا طرب« ومما �سّد انتباهي، ووّجه نظري اإىل هذا 

القول ل ملا يفيده من الألفاظ املزخرفة التي يتلذذ بها 

املتلقي نتيجة من النغم املو�سيقي، ولكن تاأييداً مبا نحن 

يف �سدده؛ اإْذ من الوا�سح البنّي من خالل هذا الكالم 

الذي اأورده دغفل باأن يكون املعيار الفّني هو الذي 

يحكم ويقّيم وي�سع حد الفا�سل بني الفنون التي برع 

فيها العلماء ل باحلكم املطلق الذي ي�ستوجبه النظر 

ال�سيا�سي، ول يخفى على اأحد علو قدر كل من هوؤلء 

ل اأحٌد على  ال�سعراء املذكورين اأعاله مع ذلك مل يُف�سَّ

اآخر، مما ل �سك فيه اأّن النابغة ت�سرب له قبة  حمراء 

من اآدم وياأتيه ال�سعراء الآخرون مبا فيهم الأع�سى 

-الذي ذُكرت ميزته الفنية �سمن اأ�سعر ال�سعراء- 

ليعر�سوا عليه اأ�سعارَهم لينتخب اأ�سعر من قال يف 

ذلك العام، مع هذا كله مل يعّد اأن�سار النابغة اأ�سعر من 

غريه على الإطالق كما هو احلال عند اأ�سحاب القول 

عر�ص 
َ
امل�سار اإليه : »فالٌن اأكرث من غريه علماً«. �ساأ

اأقوال النقاد العرب الذين اأ�سهموا يف تناول قول دغفل 

ال�سابق، ومنهم  الع�سكري؛ اإذ يقول: » كان امروؤ القي�ص 

اأ�سعر النا�ص اإذا ركب، والنابغة اإذا رهب، وزهري اإذا 

رغب، والأع�سى اإذا طرب. وكذلك الكاتب رمبا تقّدم 

فى �سرب من الكتابة وتاأّخر فى غريه، و�سهل عليه نوع 

منها وع�سر نوع اآخر« يجد املتاأمل ملا قاله الع�سكري 

األ ي�ستوعب اأحد من العلماء جميع الفنون؛ اإْذ لو تقدم 

يف فّن يت�ساءل يف اآخر هكذا احلياة العلمية. وهناك 

�سدى ابن الأثري يف هذا الإط��ار؛ حيث يقول« فاإن 

كال من اأولئك اأجاد يف معنى اخت�ص به، حتى قيل 

يف و�سفهم: امروؤ القي�ص اإذا ركب، والنابغة اإذا رهب 

وزهري اإذا رغب، والأع�سى اإذا �سرب«  يتبنّي من هذا 

القول اأّن املعيار الفّني مل ي�سمح لأحد اأن يف�ّسل اأحداً 

على غريه من العلماء. ومن اجلدير بالذكر اأنه كانت 

موؤاخذات اأ�ساتذتنا الدكاترة -يف ق�سم اللغة العربية 

بجامعتنا العريقة جامعة امللك �سعود- على اأبنائهم 

الطلبة عند مناق�سة ر�سائلهم اإيرادهم الأحكام العامة 

وال�سيغ اجلازمة، بدليل اأّن املنطلق العلمي مبناأى عن 

هذه الفكرة اخلاطئة. قد يعرت�ص البع�ص عن هذه 

احلجة الدامغة التي تدعو وتن�سح بالتخل�ص من هذه 

الفكرة اخلاطئة بحجتهم اأّن ال�سعر العربي ل قيمة له 

جيب اأن ال�سعر العربي 
ُ
ول يفيدنا يف هذا ال�سدد، واأ

من اأقوى امل�سادر التي ا�ستند اإليها فهم ديننا احلنيف؛ 

لأنه ل يخفى كيف ا�ستنبط العلماء املف�سرون بع�ص 

ال��ذي يعيننا لفهم هذا الدين من  املعاين القراآنية 

ال�سعر العربي، وقد يختبُئ بع�ص وراء حجتنا ليقول 

ل ي�سح اإذاً تف�سيل �سحيح الإمام البخاري وقد تبنّي  

اخت�سا�ص الكتاب بال�سحة اأكرث من غريه. ويف اآخر 

املطاف مل تغب اأنفا�ص مثال اأوروبي يف هذا ال�سدد 

بقولهم:«اإذا مل يزر اأحٌد غري حديقة اأبيه يقول: مل اأرى 

حديقًة اأح�سَن منها، اأحثُّ نف�سي اأولً  وغريي ثانياً 

من طالب العلم على اللتزام بالت�سور العلمي والفني 

قبل اإ�سدار احلكم على عامل، اأو تف�سيله على الآخر. 

ح�سني   اأبانكندا - كلية الآدب بق�سم اللغة 

العربية

أحكام خاطئة

�شارة  احلمدان

الت�شوير

كان ال�سارع يف الأحياء القدمية امتدادا ع�سويا وطبيعيا للمنزل، اإذ كانت 

بع�ص الن�ساطات متار�ص يف ال�سارع ب�سكل تلقائي. ونظراً لكون النا�ص يف 

البيئات التقليدية يتمتعون بدرجة عالية من املاألوفية، وكان وجود الغرباء 

قليال جدا، فقد �سار ال�سارع مكانا اآمنا بدرجة عالية لالأطفال والن�ساء.

كان من الطبيعي اأن يلتقي كبار ال�سن يف �ساعات ال�سباح، ول�سيما يف 

وقت ال�ستاء، فيما يعرف بامل�سراق. وهو مكان يدل ا�سمه على اأنه موجه نحو 

ال�سرق، حيث يكون م�سم�سا ودافئا، فينا�سب كبار ال�سن الذين يلتقون لتبادل 

الأحاديث يف مكان قريب من منازلهم.

الأطفال ال�سغار كانوا يجدون يف �سوارع ال�سد )غري النافذة( بغيتهم، 

حيث جتتمع الن�ساء �سباحا يف الغالب لتبادل الأحاديث، وقت خروج الرجال 

للعمل �سواء يف احلقول الزراعية اأو يف املتاجر. مما يجعل القرية تقريبا 

خالية من الرجال. فكانت الن�ساء تتمتع بخ�سو�سية ب�سرية عالية يف هذا 

املكان، ويخرج معهن الأطفال ال�سغار للعب حتت نظرهن.

الأعمال.  الكبار يف بع�ص  ي�ساعدون  الأك��رب �سنا، فكانوا  الأطفال  اأما 

ولكنهم يف اأوقات فراغهم يلتقون يف ال�سارع ويلعبون بع�ص الألعاب ال�سعبية، 

خا�سة قبل انت�سار لعب كرة القدم يف ال�سوارع الرتابية.

يف بع�ص املناطق، مثل املدينة املنورة، كانت توجد الأحوا�ص التي حتيط 

بها املنازل. وكانت هذه الأحوا�ص مكانا مثاليا ملمار�سة عديد من الأن�سطة 

يف وقت متزامن. فكان الكبار يجل�سون يف اإحدى الزوايا، بينما حتتار الن�ساء 

ركنا منزويا عن الأنظار ليجتمعن بعيدا عن مراأى الرجال. وبالطبع، كان 

الأطفال يلعبون باأريحية عالية مع اأقرانهم يف مكان �سبه خا�ص لأ�سرهم.

اأ�ستاذ العمارة وال�سلوك البيئي امل�سارك

كلية العمارة والتخطيط

عمرانيات
د. محمد بن عبد العزيز الشريم

عمرانيات

الشارع، حينما كان صديقا؟

mshraim@ksu.edu.sa



كتب: عبداهلل م�سفر املنبهي

الرويبعة  اآالء  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 

ال��راث  م���وارد  اإدارة  ق�سم  رئي�سة 

ال�سياحة  بكلية  ال�سياحي  واالإر�ساد 

وتاأ�سي�س  اع��ت��م��اد  مت  اأن���ه  واالآث����ار 

م��وارد  اإدارة  يف  املاج�ستري  برنامج 

التي  ال�سياحي،  واالإر���س��اد  ال��راث 

على  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل  ���س��ت��ك��ون 

م�ستوى اجلامعات يف اململكة العربية 

لقائها  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  ال�سعودية، 

مع �سناب �سحيفة ر�سالة اجلامعة. 

امللك  جامعة  ب��اأن  قائلة  واأ���س��اف��ت 

تاأ�سي�س  يف  رائ��دة  دائما  تعد  �سعود 

الدرا�سات  يف  املتخ�س�سة  الكليات 

ت�ستمر  حيث  وال��راث��ي��ة  ال�سياحية 

وبالن�سبة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ريادتها 

احلكومية  القطاعات  مع  لل�سراكات 

حيث  مهم  دور  لها  فهي  واخلا�سة 

اإن كليتنا تربطها بالوزارات والهيئات 

قوية  عاقة  واخل��ا���س��ة  احلكومية 

للفنون  امللكية  الهيئة  مثل  ج���دا، 

التقليدية واأي�سا هيئة الراث وهيئة 

النجاح  يف  �سركاوؤنا  فهم  املتاحف، 

ك��ذل��ك ل��دي��ن��ا م��ذك��رة ت��ع��اون بيننا 

للدرا�سات  في�سل  امللك  ق�سم  وبني 

والبحوث االإ�سامية.

 وذكرت رئي�سة الق�سم اإن متكني 

الأعلى  وال��و���س��ول  العمل  يف  امل���راأة 

املنا�سب يعد من امل�ساركة املجتمعية، 

مبداأ  لتطبيق  ذل��ك  ي���وؤدي  و���س��وف 

الثقة  اإعطاء  واأي�سا  الفر�س  تكافئ 

ال��ت��وازن  لتحقيق  املجتمع  لن�سف 

ال�سعودية  املراأة  واالإنتاج، لذلك تعد 

ك�����س��ري��ك اإ���س��رات��ي��ج��ي م��ه��م يف 

وكان  اجل��دي��دة،  التنموية  املنظومة 

للمراأة على مر الع�سور دور تاريخي 

يف  فعال  عن�سر  تعترب  حيث  كبري 

اأن  نرى  وحاليا  التاريخية،  االأدوار 

الكثري  يف  حا�سرة  ال�سعودية  امل��راأة 

املنا�سب  بع�س  يف  ال���ق���رارات  م��ن 

القيادة وحتظى بدعم ال حمدود يف 

روؤية اململكة 2030.

اإدارة  ق�سم  اأن  اآالء  د.  و�سرحت 

م��وارد ال��راث واالإر���س��اد ال�سياحي 

يعترب من اأحد االأق�سام الثاثة لكلية 

ال�سياحة واالآثار حيث مت اإن�ساوؤه عام 

1426، فيعترب اأي�سا اأول ق�سم علمي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اأن�ساأ 

م��وارد  اإدارة  يف  متخ�س�سا  ليكون 

حيث  ال�سياحي،  واالإر���س��اد  ال��راث 

اأح��د  يف  بكالوريو�س  ق�سمنا  مينح 

م��وارد  اإدارة  م�سار  وهما  م�ساريه 

ال�سياحي،  االإر���س��اد  وم�سار  ال��راث 

افتتاح  مت  هجري   1440 ع��ام  ويف 

وه��و  للطالبات  الن�سائي  الق�سم 

يتيح  اململكة  يف  اأكادميي  ق�سم  اأول 

يف  البكالوريو�س  درا�سة  للطالبات 

اإدارة الراث واالإر�ساد ال�سياحي.

كتب: عمر م�ساعد اجلميعة

ك�سف د. اأحمد �سامة اهلل ع�سو 

االأغذية  علوم  بكلية  التدري�س  هيئة 

»اإن  �سعود:  امللك  بجامعة  والزراعة 

مهم  اليومي  ال�سحي  احلياة  منط 

انت�سار  من  باحلد  نقوم  لكي  ج��دا 

ال�سحي  احل��ي��اة  فنمط  ال�سكري، 

الذي يندرج منه عدة نقاط ومن اأهم 

الريا�سة  ممار�سة  هو  النقاط  هذه 

ال�����س��ح��ي��ة امل�����س��ت��م��رة وامل��ن��ت��ظ��م��ة 

مهمة  اأي�سا  ه��ي  الثانية  والنقطة 

ب�سكل  ال�سحية  الوجبات  فتناول 

منتظم طريقة للحد من انت�سار هذا 

املر�س جاء ذلك عرب لقاء خا�س يف 

�سناب �سحيفة ر�سالة اجلامعة.

اأن  اهلل  ���س��ام��ة  د.  واأ�����س����اف 

الوقاية  اأو  للحد  املنا�سبة  الطريقة 

هي  ال�سكري  مر�س  من  الغذائية 

وقد  منتظم  �سحي  �سلوك  ات��ب��اع 

الدرا�سات  من  العديد  له  ا���س��ارت 

ال�سلوك  ه��ذا  ولعل  االأف�سل  ب��اأن��ه 

اأكرث لدينا وهو  يجب تفعيله ب�سكل 

تناول  على  ي��ق��وم  االأول  امل��ق��ام  يف 

من  املكونة  وال��وج��ب��ات  ال�سلطات 

تناول  قبل  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات 

ال�سلوك  فهذا  الرئي�سة،  الوجبات 

ممتاز  ب�سكل  لل�سيطرة  ج��دا  مهم 

على �سكر الدم فم�سادات االأك�سدة 

معظم  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  امل���وج���ودة 

الطبيعية  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات 

هي التي تعمل على كبح االنزميات 

ال��ه�����س��م��ي��ة، وم��ن��ه��ا االن���زمي���ات 

وال��ده��ون  ال�سكريات  ته�سم  التي 

هذه  كبح  على  العمل  ب���داأت  ف��اذا 

امت�سا�س  يقل  ���س��وف  االأن��زمي��ات 

ال�سكريات يف داخل اجل�سم واذا قل 

ن�سبي يف  يكون هناك حتكم  �سوف 

االمرا�س و�سكر الدم.

يوم  يعد  مل��اذا  اأحمد  د.  و�سرح   

14 نوفمرب هو اليوم العاملي ملر�سى 
اليوم  اختيار هذا  ف�سبب  ال�سكري، 

بانتنغ  فردريك  الدكتور  مياد  هو 

مكت�سف االإن�سولني، وقد ح�سل على 

جائزة نوبل منا�سفًة مع العامل جون 

العربية  اململكة  اأن  مكليود ومت ذكر 

دول   10 اأعلى  قائمة  يف  ال�سعودية 

يف ن�سبة االإ�سابة باأمرا�س ال�سكري، 

وق���د و���س��ل��ت ع���دد االإ���س��اب��ات يف 

الثاثني  �سن  بلغ  ملن  العمرية  الفئة 

اإ�ساد  حيث   ، الثلث  اإىل  ف��وق  فما 

وهي  مهمه  معلومة  على  وح��ر���س 

وجوب اإجراء الك�سف الدوري وذلك 

اأن  ال�سكري، وذكر  للحد من مر�س 

اك��رث من  ب��اأن  ت�سري  درا���س��ة  هناك 

باالأ�سل  بال�سكري  امل�سابني  ن�سف 

مل ي�سخ�سوا هذا املر�س. 

د. آالء الرويبعة: اعتماد برنامج »إدارة موارد التراث 
واإلرشاد السياحي«.. األول على مستوى المملكة

د. أحمد سالمة الله: ثلث المجتمع السعودي مصاب 
بمرض السكري
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ت�سوير: �سارة احلمدان

ي�����س��ع��ى م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 

العربية  اجل��زي��رة  تاريخ  لدرا�سات 

الباحثني  دع���م  اإىل  وح�����س��ارت��ه��ا 

حقل  يف  العليا  الدرا�سات  وط��اب 

وح�سارتها،  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

�سراكات  بناء  اإىل  اأي�����س��اً  وي�سعى 

واملراكز  التاريخ  اأق�سام  مع  بحثية 

يحت�سن  كما  العاقة،  ذات  العلمية 

جائزة امللك �سلمان العاملية لطاب 

تاريخ اجلزيرة  العليا يف  الدرا�سات 

العربية وح�سارتها. 

ويف ه���ذا الإط������ار ق���ام امل��رك��ز 

اإىل  طابية  علمية  رحلة  بتنظيم 

�سمن  وذل��ك  الدرعية،  بوابة  هيئة 

لاحتفاء  املركز  ومنا�سط  فعاليات 

ب��ال��ذك��رى ال�����س��اب��ع��ة ل��ت��ويل خ��ادم 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

–يحفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

هذه  وتهدف  احلكم.  مقاليد  اهلل- 

الأث��ري��ة  امل��ع��امل  زي���ارة  اإىل  الرحلة 

ال��ط��ري��ف  وال���ت���اري���خ���ي���ة يف ح���ي 

التاريخية  املدينة  ه��ذه  بالدرعية، 

الدولة  ولدة  �سهدت  التي  العريقة 

الرحلة  انطلقت  الأوىل.   ال�سعودية 

للطالبات  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  م��ن 

يف ���س��ب��اح ي���وم ال��ث��اث��اء امل��واف��ق 
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التاريخ  ق�سم  وطالبات  ط��اب  من 

مبرحلتي  يدر�سون  ممن  باجلامعة، 

العليا،  وال��درا���س��ات  البكالوريو�س 

اأع�ساء  بع�س  م�ساركة  عن  ف�سًا 

هيئة التدري�س بالق�سم.

وكان يف ا�ستقبال الوفد الطابي 

بالدرعية،  طريف  بحي  ومرافقيه 

تركي  الأ���س��ت��اذ  ال�سياحي  املر�سد 

ال�سياحة  يف  املتخ�س�س  ال�سهلي، 

والآثار، وقام با�سطحاب امل�ساركني 

للتجول يف اأروقة الدرعية القدمية، 

م�ستح�سرين اأحداث التاريخ املجيد 

اكت�سب  كما  املباركة.  الدولة  لهذه 

امل�ساركون معلومات وافية عن ن�ساأة 

ق�سور  من  يحويه  وما  حي طريف، 

بالغة  تاريخية  ومتاحف  وم�ساجد 

حممد  الإم��ام  جامع  مثل  الأهمية، 

ومتحف  �سلوى،  وق�سر  �سعود،  بن 

اهلل  عبد  الإم���ام  وق�سر  الدرعية، 

العربي،  اخليل  ومتحف  �سعود،  بن 

واملتحف احلربي. كما قاموا بزيارة 

احلي ال�سكني املجاور لق�سر �سلوى 

ال���ذي ي��ح��وي م��ع��امل اأث��ري��ة مهمة 

مو�سي«،  و�سبالة  املال،  »بيت  منها: 

وه��ذه الأخ��رة وق��ف خ��ري لتعليم 

بنت  مو�سي  اإىل  وتن�سب  الأطفال، 

زوجة  الكثري،  بن وهطان  �سلطان 

الإمام حممد بن �سعود.

اجل��������ولت  ه��������ذه  ت����خ����ل  مل 

علمية  نقا�سات  م��ن  وامل�ساهدات 

وتاريخية مهمة، اأ�سفت على الزيارة 

الكبرة،  العلمية  الفائدة  من  ج��واً 

التاريخية  الأم��اك��ن  ه��ذه  ب�سحبة 

والأثرية الرائعة.

على  امل�����س��رف  �سمو  اأك���د  وق���د 

مركز امللك �سلمان لدرا�سات تاريح 

اأ.د.  وح�سارتها  العربية  اجلزيرة 

نايف بن ثنيان اآل �سعود على اأهمية 

مثل هذه الزيارات امليدانية بالن�سبة 

امل�ستغلني  وال��ط��ال��ب��ات  ل��ل��ط��اب 

الطالب  ت�سع  اأنها  حيث  بالتاريخ، 

وقعت  التي  الفعلية  الأم��اك��ن  اأم��ام 

فيها الأحداث التي يقوم بدرا�ستها، 

التغلب على  على  مما يجعله قادراً 

يقوم  ملا  واملكاين  الزماين  البعدين 

بدرا�سته من اأحداث تاريخية. 

كما وّجه �سّموه ال�سكر اإىل هيئة 

املثمر  تعاونها  على  الدرعية  بوابة 

لنجاح هذه الرحلة، و�سكر جميع من 

�سارك فيها، حيث �سكر وكيلة ق�سم 

التاريخ د. فاطمة القحطاين، ووكيل 

القحطاين،  �سعيد  د.  التاريخ  ق�سم 

واأي�ساً اأ.�سامية بنت �سالح العتيبي 

لنجاح  امل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 

الرحلة وحتقيق اأهدافها. كما وّجه 

اجلامعة  ر�سالة  اإىل  ال�سكر  �سموه 

التي تولت التغطية الإعامية لهذه 

اأ. عبد اهلل  بالذكر  الرحلة، وخ�س 

احلمدان،  �سارة  والأ�ستاذة  الفليج، 

موا  والأ�ستاذ فهد العنزي، الذين قدَّ

تغطية اإعامية متميزة عن الرحلة. 

النقل  اإدارة  اإىل  ال�سكر  وج��ه  كما 

التي بادرت بتجهيز البا�س اخلا�س 

لنقل الوفد الطابي واملرافقني لهم، 

على  العنزي  اأحمد  اأ.  منهم  وخ�س 

فريق  �سموه  و�سكر  امل��ق��در.  جهده 

العمل باملركز على جهودهم، وخ�س 

بالذكر اأ.نايفة بنت حم�سن العتيبي 

واأ.�سعود بن حممد التميمي.
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 مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 
وحضارتها ينظم للطالب رحلة إلى حي طريف

بمناسبة ذكرى البيعة 
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

كتب – متعب املطريي

امل��ل��ك �سعود  ���س��ارك��ت ج��ام��ع��ة   

لل�سكري  اجلامعي  املركز  ب�  ممثلًة 

الطبية اجلامعية موؤخرا  املدينة  يف 

اليوم  مبنا�سبة  املقامة  امل��ب��ادرة  يف 

ال�سوؤون  وزارة  مع  لل�سكري  العاملي 

وذلك  والإ�سكان  والقروية  البلدية 

فح�ص  لإج��راء  طبي  فريق  بتواجد 

وكذلك  ال��وزارة  مباين  يف  ال�سكري 

اأهمية  عن  توعوية  اإقامة حما�سرة 

وخ��ط��ورة م��ر���ص ال�����س��ك��ري. ت��اأت��ي 

الوعي  لزيادة  امل�ساركات  هذه  مثل 

وكيفية عالجه  ال�سكري  عن مر�ص 

منع  حماولة  كذلك  منه  الوقاية  او 

عر�سة  الأك��ر  الفئات  يف  الإ�سابة 

مر�ص  م��ع  التعامل  م��ن  ال��ت��اأك��د  و 

من  الأه��م   . �سليم  ب�سكل  ال�سكري 

ذلك جتنب حدوث امل�ساعفات.

بدفع  اليوم  النا�ص  معظم  يقوم 

ف���وات���ريه���م وي���ق���وم���ون ب��ال��ت�����س��وق 

ب��ا���س��ت��خ��دام ب��ط��اق��ات اخل�����س��م اأو 

معظم  ويف  الئ���ت���م���ان.  ب��ط��اق��ات 

الأح��ي��ان، يتم ذل��ك من خ��الل اآل��ة، 

ل��ذل��ك ل ي��ل��م�����س��ه��ا ���س��وى ح��ام��ل 

�سريع  مالئم  نظام  اإن��ه  البطاقة. 

يلغي  مما  نف�سه،  الوقت  يف  و�سهل 

ال��ع��م��الت  م��الم�����س��ة  اإىل  احل��اج��ة 

النقدية.

وه�����ذا ي��ع��ن��ي ال���س��ت��غ��ن��اء عن 

التعامالت بالأوراق النقدية التي قد 

تكون ملوثة باجلراثيم والفريو�سات 

وغ��ري ذل��ك، مب��ا يف ذل��ك احلم�ص 

وحيواناتهم  الب�سر  من  لكل  النووي 

الأليفة واآثار الطعام.

املال والبكترييا

التي  الدرا�سات،  اإح��دى  وج��دت 

موقع  واأورده��ا   2017 عام  اأجريت 

يحمل  امل��ال  اأن  دايج�ست«،  »هيلث 

جمموعة وا�سعة من البكترييا، وقد 

يكون يف الواقع مبنزلة اإحدى طرق 

انت�سار عدوى الأمرا�ص من �سخ�ص 

لآخر.

در���س��ت جمموعة  ذل����ك،  وق��ب��ل 

البكترييا  يف  الباحثني  م��ن  اأخ���رى 

العمالت  حتملها  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

الورقية وقدرتها على ن�سر العدوى. 

اإليها  تو�سلوا  التي  النتائج  نُ�سرت 

 Future يف عدد 2014 من جملة

اأن��ه  ووج���دوا   .Microbiology
بالإ�سافة اإىل جمموعة متنوعة من 

ملوثاً  امل��ال  يكون  ما  غالباً  امل���واد، 

البكتريية  ال�ساللت  م��ن  بالعديد 

ل��ت��داول  اخل��ط��رية. وه��ك��ذا، ميكن 

العمالت النقدية اأن ين�سر البكترييا 

من �سخ�ص لآخر.

النقود و»كورونا«

طويلة  ف��رة  قبل  التقرير  �سدر 

م��ن ظ��ه��ور ف��ريو���ص ك���ورون���ا، لكن 

الفدرالية الأمريكية  وكالة الطوارئ 

ن�سر  يف  ال���ن���ق���ود  دور  ت���ن���اول���ت 

الفريو�ص. وقالت اإنه ل يوجد دليل 

قاطع على اأن الأوراق النقدية ميكن 

هناك  ذل��ك،  ومع  املر�ص.  تنقل  اأن 

خيارات تخلو من الت�سال اأو قليلة 

الت�سال، تدرجها املنظمة على اأنها 

اأف�سل املمار�سات لتقليل اأي تلوث اأو 

عدوى حمتملة.

وتو�سي وكالة الطوارئ الفدرالية 

الأمريكية باعتماد الدفع من خالل 

البطاقة، خا�سة يف خدمات مناولة 

خا�ص  �سباك  خ��الل  من  الوجبات 

يلم�ص  من  اأن  ل�سمان  بال�سيارات، 

املال النقدي ل يلم�ص الطعام.

وت�سمل التو�سيات الأخرى، زيادة 

الركيز على غ�سل اليدين، ل �سيما 

ا�ستخدام  وزي��ادة  النقود  مل�ص  بعد 

الكمامات. وحتى بعد اللتزام بهذه 

�سمانة  هناك  فلي�ست  املمار�سات، 

ال��ع��دوى. لكن هذه  ب��ع��دم ح���دوث 

املمار�سات ميكن اأن تقلل من انت�سار 

بع�ص  وتوقف  والأمرا�ص،  اجلراثيم 

العدوى قبل اأن تبداأ.

ت��و���س��ل ب���اح���ث���ون م���ن ج��ام��ع��ة 

عن  امل�سوؤول  اجل��ني  اإىل  اأك�سفورد 

وي�ساعف  كورونا اخلطرية،  حالت 

خطر الوفاة من املر�ص لالأ�سخا�ص 

دون �سن ال�ستني.

وقال الباحثون يف درا�سة ن�سرت 

اإن جني  »نيت�سر«  دوري��ة  موؤخًرا يف 

LZTFL1 هو امل�سوؤول عن حالت 
ي�سارك  الذي  كورونا اخلطرة، وهو 

ا�ستجابًة  ال��رئ��ة  خ��الي��ا  تنظيم  يف 

للعدوى.

ويف حالة وجود الن�سخة اخلطرة 

ت��ق��وم  ل   ،LZTFL1 ج���ني  م���ن 

بواجبها  للرئتني  املبطنة  اخل��الي��ا 

ح��ي��ال ح��م��اي��ة ن��ف�����س��ه��ا واإ����س���الح 

بعد  ا�ستبدالها  اأو  التالفة  الأن�سجة 

الإ�سابة بفريو�ص كورونا.

الن�سخة  فاإن  الدرا�سة،  وبح�سب 

اجلينية التي تزيد من خطر الإ�سابة 

ب�«كوفيد19-« موجودة يف 60 باملئة 

م��ن الأ���س��خ��ا���ص م��ن اأ���س��ل جنوب 

الأ�سخا�ص  من  باملئة  و15  اآ�سيا، 

من اأ�سل اأوروب��ي، و 2.4 باملئة من 

الأ�سخا�ص من اأ�سل اإفريقي، و1.8 

باملائة من الأ�سخا�ص من اأ�سل �سرق 

اآ�سيوي.

وين�سط اجلني يف طبقة اخلاليا 

يف ال�سعب الهوائية والرئتني، وهذه 

الطبقة م�سوؤولة عن تدفئة وتنظيف 

الهواء قبل اأن ي�سل للرئة، كما متثل 

للجهاز  القادم  الهواء  اأم��ام  حاجزا 

التنف�سي والأن�سجة الداخلية للج�سم 

وهي �سرورية للتنف�ص ال�سليم.

وي��دف��ع اجل���ني اخل��الي��ا لإن��ت��اج 

 ACE2( كمية كبرية من بروتينات

بروتينات  وه��ي   )TMPRSS2 و 

ب��دخ��ول  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���ص  ت�سمح 

والأ�سخا�ص  واإ���س��اب��ت��ه��ا،  اخل��الي��ا 

اخلطرية  الن�سخة  يحملون  الذين 

من اجلني يكون تاأثري كورونا عليهم 

خاليا  من  الكثري  ي�سيب  اإذ  كبريا، 

اأج�سامهم ما يجعل �سفاءهم �سعبا 

وطويال.

ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ���س��دة  وتختلف 

للعمر  وف��ًق��ا  لآخ����ر،  �سخ�ص  م��ن 

والظروف ال�سحية الأخرى واحلالة 

والتي  والقت�سادية،  الجتماعية 

ميكن اأن توؤثر على مقدار التعر�ص 

ال�سخ�ص،  يواجهه  ال��ذي  للفريو�ص 

التي  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  وج����ودة 

يتلقونها يف حالة املر�ص.

على �سبيل املثال، عانت الهند من 

موجة  خ��الل  امل�ست�سفيات  ازدح��ام 

دلتا، مع وجود معدل انت�سار مرتفع 

ملر�ص ال�سكري من النوع 2 واأمرا�ص 

يف  كبرًيا  دوًرا  لعبت  والتي  القلب، 

معدل الوفيات بني �سكانها.

حمل  اأن  اإىل  الباحثون  وي�سري 

ن�����س��خ��ة خ��ط��رة م���ن اجل����ني لي�ص 

ق��د ل  اأن��ه  ب��الإع��دام؛ حيث  حكماً 

حتدث اأي م�ساعفات، يف حال كان 

اأخرى  يحمل جينات  املري�ص  ج�سم 

تقليل  يف  ت�ساهم  وراثية  عوامل  اأو 

خطر اإ�سابته باملر�ص ال�سديد.

مشاركة المدينة الطبية مع وزارة الشؤون 
البلدية والقروية واإلسكان

األوراق النقدية.. هل تسبب انتشار الجراثيم؟

دراسة جديدة تكشف الجين المسؤول عن 
حاالت كورونا الخطيرة

داء السكري.. أسبابه وطرق عالجه
كتب – مي الهوميل

يف  البنكريا�ص  ف�سل  نتيجة  اإم��ا  مزمن،  مر�ص  ال�سكري  داء  يعد 

اإنتاج هرمون الأن�سولني بكميات كافية، اأو فقدان اجل�سم القدرة على 

ا�ستقبال خاليا  طريقة  على  ويوؤثر  ينتجه  الذي  الأن�سولني  ا�ستخدام 

مما  البنكريا�ص،  يفرزها  التي  الأن�سولني  كمية  اأو  للجلوكوز  اجل�سم 

اأو انخفا�ص غري طبيعي يف م�ستوى ال�سكر  يوؤدي اإىل حدوث ارتفاع 

بالدم.

واأظهرت الإح�سائيات العاملية احلديثة ارتفاعاً مذهاًل يف الإ�سابة 

واملنت�سرة  املزمنة  الأم��را���ص  م��ن  ال�سكري  ويعترب  ال�سكري.  ب��داء 

اأعداد  يف  ارتفاعا  الوطنية  الإح�سائيات  اأظهرت  كما  ال�سعوب،  بني 

امل�سابني ال�سعوديني بداء ال�سكري، والذين تبلغ ن�سبتهم اأكرث من 25 

% من البالغني. ومعظم امل�سابني بداء ال�سكري هم من النوع الثاين.

اأنواع ال�صكري:

النوع الأول:

»بيتا  خاليا  املناعة  جهاز  يهاجم  ال�سكري،  مبر�ص  الإ�سابة  عند 

امل�سوؤولة عن اإنتاج الإن�سولني يف البنكريا�ص، ويقوم بتدمريها.

النوع الثاين

اأن خاليا بيتا ل تنتج ما  اأو  هو مقاومة اجل�سم لتاأثري الن�سولني، 

يكفي منه.

�صكري احلمل:

اأثناء  ت�سخي�سه لأول مرة  بالدم ومت  ال�سكر  ن�سبة  اأي تغري يف  هو 

احلمل، �سواء ا�ستمر اإىل ما بعد الولدة اأم مل ي�ستمر.

- اأعرا�ص داء ال�سكري:

زيادة العط�ص وكرثة التبول، ال�سعور املتزايد باجلوع، نق�ص يف الوزن، 

التعب و�سرعة النفعال، عدم و�سوح الروؤية، القروح بطيئة ال�سفاء اأو 

العدوى املتكرر، مناطق يف الب�سرة بلون داكنه.

عوامل اخلطورة املتعلقة بال�سكري:

الوزن، توزيع الدهون، قلة الن�ساط (اخلمول)، تاريخ العائلة

العمر، �سكري احلمل، متالزمة املبي�ص متعدد الكي�سات.

- الت�صخي�ص:

يتم ت�سخي�ص ال�سكري عن طريق قيا�ص ال�سكر يف الدم بحيث تكون 

الن�سب حتليل ال�سكر الراكمي اأو الهيموجلوبني ال�سكري.

- حتليل ال�صكر الع�صوائي:

باأعرا�ص ارتفاع  ال�سعور  اأي وقت عند  ويتم عمل هذا التحليل يف 

اأو انخفا�ص ال�سكر بالدم، ويعترب ال�سخ�ص م�ساب بال�سكري اإذا كانت 

النتيجة 200 ملجم/د�سل اأو اأعلى.

التحاليل املخربية:

ال�سكر يف  التحليل قيا�ص  اختبار حتمل اجللوكوز _ يتم يف هذا 

الدم قبل وبعد �ساعتني من �سرب حملول �سكري معني

الدم  ال�سكر يف  قيا�ص  التحليل  يتم يف هذا  ال�سائم  ال�سكر  حتليل 

بعد المتناع عن الأكل )ال�سيام( لأكرث من 8 �ساعات، وغالبا يكون يف 

ال�سباح قبل تناول وجبة الإفطار

اختبار خ�ساب الدم ال�سكري (الهيموجلوبني) / ال�سكر الراكمي:

يقوم هذا التحليل بح�ساب معدل ال�سكر يف الدم باآخر �سهرين اأو 

ثالثة اأ�سهر، ويتميز هذا التحليل باأنه ل ي�سرط ال�سيام ول تناول اأي 

احلالت  ومتابعة  اجلديدة  احلالت  لت�سخي�ص  وي�ستخدم  قبله  �سيء 

املزمنة اأي�سا.

- م�صاعفات داء ال�صكري:

-ممكن اأن يت�سبب داء ال�سكري مع مرور الوقت، يف اإحلاق ال�سرر 

بالقلب والأوعية الدموية والعينني والكلى والأع�ساب.

القلبية  للنوبات  بال�سكري  امل�سابني  البالغني  تعر�ص  خطر  -يزداد 

وال�سكتات الدماغية �سعفني اأو ثالثة اأ�سعاف

الأع�ساب)  (تلف  الع�سبي  والعتالل  الدم  تدفق  �سعف  -وي��وؤدي 

يف القدمني اإىل زيادة احتمالت الإ�سابة بقرح القدم والعدوى واإىل 

�سرورة بر الأطراف يف نهاية املطاف�

-ويعد اعتالل ال�سبكية ال�سكري من الأ�سباب الرئي�سية التي توؤدي 

اإىل العمى، ويحدث نتيجة لراكم ال�سرر الذي يلحق بالأوعية الدموية 

ال�سغرية يف ال�سبكية على املدى الطويل.

. ويعد داء ال�سكري من الأ�سباب الرئي�سية للف�سل الكلوي-

- طرق العالج :

هناك العديد من الطرق لعالج ال�سكري ن�ستعر�ص لكم بع�سها :

الغذاء ال�سحي- النتظام يف ممار�سة التمارين الريا�سية- العالج 

باأدوية داء ال�سكري اأو بالأن�سولني- مراقبة �سكر الدم-

- طرق الوقاية 

العمل على بلوغ الوزن ال�سحي واحلفاظ عليه-

- ممار�سة الن�ساط البدين اأي ما ل يقل عن 30 دقيقة من الن�ساط 

البدين املعتدل واملنتظم يف معظم اأيام الأ�سبوع

-اتباع نظام غذائي �سحي ي�سمل ثالث اإىل خم�ص ح�س�ص يومية 

من الفواكه واخل�سروات، والتقليل من مدخول ال�سكر والدهون امل�سبعة

-المتناع عن التدخني.

(وحدة التثقيف ال�سحي)
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إذا قررت التخلص من 
جهازك أو بيعه.. عليك اتباع 

هذه الخطوات
�إع��ادة  �أج��ل  من  بد�خله  مدمج  �ختيار  مع   11 ويندوز  ياأتي 

�لتي  �لأ�صلية  حلالته  �جلهاز  �إع��ادة  وبالتايل  �مل�صنع،  �صبط 

�ملحتويات  جميع  �لعملية حذف  هذه  عرب  وت�صتطيع  بها.  خرج 

تقرر  ي�صاعدك عندما  �ملوجودة يف �جلهاز، وذلك  و�لإع��د�د�ت 

�أو �لتخل�ص منه. ول تتطلب �لعملية �لكثري من �خلطو�ت  بيعه 

تعترب  حيث  �ل�صخ�صي،  �حلا�صب  �أجهزة  مع  بالتعامل  خربة  �أو 

خطو�تها و��صحة للغاية.

كما ميكنك �إعادة �صبط �مل�صنع عرب �تباع �خلطو�ت �لتالية:

تطبيق  �خ��ر  ث��م  وم��ن  �إب����د�أ  قائمة  �إىل  �ل��ب��د�ي��ة  ت��وج��ه يف 

 .i لإعد�د�ت، �أو قم بال�صغط على زري عالمة �لويندوز وحرف�

وبعد ذلك توجه �إىل �ختيار �إعد�د�ت �لنظام من �لقائمة �لي�صرى 

لل�صا�صة ومن ثم �خر �ختيار�ت �ل�صتعادة من �لقائمة �ليمنى. 

و��صغط بعد ذلك على �ختيار �إعادة �جلهاز �إىل حالته �لأ�صلية 

عرب �لقائمة �جلديدة �لتي تظهر لك، و�نتظر حتى يعيد �جلهاز 

ت�صغيل نف�صه.

وبعد ذلك عندما تظهر �ل�صا�صة �لزرقاء عندما يقلع �جلهاز، 

فاإنك ترى �ختيار�ن �أمامك، وميكنك عرب �لختيار �لأول �إعادة 

�صبط �مل�صنع للنظام فقط دون حذف �أي تطبيقات �أو �إعد�د�ت. 

�مللفات  جميع  حل��ذف  �لثاين  �لختيار  على  �ل�صغط  وميكنك 

تفكر  كنت  �إن  �لختيار  بهذ�  ونن�صح  و�لإع��د�د�ت،  و�لتطبيقات 

يف بيع جهازك.

�إعادة  �أخرى ت�صاألك عن طريقة  وتظهر لك بعد ذلك �صا�صة 

تثبيت �لنظام �لتي ترغب بها، وميكنك �ختيار �أي طريقة تف�صلها

** حماية بياناتك عند بيع �لأجهزة**

بينما تعمل هذه �لطريقة على حذف جميع �لبيانات و�مللفات 

و�لإع��د�د�ت من ويندوز 11، �إل �أنها غري كافية �إذ� كنت تفكر 

يف بيع جهازك.

�أن  و�ملدفوعة  �ملتقدمة  �لتطبيقات  وميكن عرب جمموعة من 

تقوم با�صتعادة �لكثري من �لبيانات �ملحذوفة عرب هذه �لطريقة 

�أو غريها.

وتثبيت  �ل�صلب  �لقر�ص  تزيل  �أن  د�ًئما  �لأف�صل  من  لذلك 

ملفاتك  بتخزين  قمت  �ل��ذي  �لقر�ص  من  ب��دًل  جديًد�  قر�ًصا 

�أو ح�صا�صة  �إن كانت ملفات هامة  �خلا�صة عليه، وذلك خا�صًة 

ول ترغب يف و�صولها لأحد.

كما ميكنك تهيئة �لقر�ص �ل�صلب ثالثة مر�ت متتالية وذلك 

من �أجل �لتاأكد من حذف �مللفات متاًما من عليه وحتى ل يتمكن 

�أحد من ��صتعادتها.

�أع��ل��ن��ت ي��وت��ي��وب ح��ج��ب ع��دد 

عالمات عدم �لإعجاب عن مقاطع 

من  من�صتها  على  �ملن�صورة  �لفيديو 

�لآن ف�صاعد�ً، بهدف حماية �صانعي 

و�لهجمات  �مل�صايقات  من  �ملحتوى 

�ملوجهة.

و�أ�صارت �ملن�صة �لعمالقة �لتابعة 

ملجموعة غوغل، �إىل �أن م�صتخدميها 

�صيظل يف �إمكانهم �لنقر على زر »مل 

لن  لكنهم  �لفيديو««،  هذ�  يعجبني 

�لإعجاب  عدم  عالمات  عدد  ي��رو� 

على �ملقطع.

ف�صيظل  �مل��ح��ت��وى  �صانعو  �أم���ا 

عدم  نقر�ت  عدد  روؤي��ة  و�صعهم  يف 

�خلا�صة  م�صاحتهم  يف  �لإع��ج��اب 

ميكنهم  حيث  ���ص��ت��ودي��و«  »ي��وت��ي��وب 

خمتلفة  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  �لإط������الع 

يوتيوب  وق��ال��ت  بقناتهم.  مرتبطة 

قائمة  بيئة  �إن�صاء  »�أردن���ا  بيان  يف 

تتيح  �لإق�صاء  وعدم  �لحر�م  على 

�لنجاح  حتقيق  �ملحتوى  ل�صانعي 

و�لتعبري عن �أنف�صهم بكل �أمان«.

�إىل  �ل��ع��م��الق��ة  �ملن�صة  ول��ف��ت��ت 

من  »ج��زء  �جلديد  �لتدبري  هذ�  �أن 

تد�بري كثرية نتخذها ملو��صلة حماية 

�صانعي �ملحتوى من �مل�صايقات«.

�ختبار�ً  �أج��رت  �أنها  و�أو�صحت 

يف مطلع �لعام �حلايل �صمل بع�ص 

كان  �إذ�  ما  ملعرفة  �ملحتوى،  �صّناع 

�لإعجاب  عدم  نقر�ت  عدد  حجب 

يحد من �لتفاعالت �ل�صلبية.

وقد �أثبتت �لنتائج هذه �لنظرية، 

خ�صو�صاً لدى �صغار �صّناع �ملحتوى، 

�ملبتدئون منهم و�ملخ�صرمون.

وم���ن���ذ م���اي���و، ب����ات يف �إم���ك���ان 

و�إن�صتغر�م  في�صبوك  م�صتخدمي 

ح��ج��ب ع���دد ع���الم���ات �لإع���ج���اب 

تو�جه  ما  وغالباً  من�صور�تهم.  على 

�ل�����ص��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ك��ربى 

وم��ن�����ص��ات �ل��ف��ي��دي��و �ت��ه��ام��ات من 

وجمعيات  وم�����ص��ّرع��ن  م�����ص��وؤول��ن 

�مل�صايقات  مكافحة  يف  بالتق�صري 

عرب �لإنرنت.

�جلزء  على  في�صبوك  وت�صتحوذ 

�لأكرب من هذه �لنتقاد�ت، خ�صو�صاً 

يف ظل ت�صريبات موظفة �صابقة يف 

�ل�صبكة �لعمالقة تتهم فيها �ملن�صة 

على  لأرباحها  �لأولوية  تعطي  باأنها 

ح�صاب �صالمة م�صتخدميها. 

يوتيوب تحجب عدد عالمات عدم اإلعجاب عن 
الفيديوهات المنشورة على منصتها  

حاسب أبل Apple I يباع بمبلغ 500 ألف دوالر
جهاز   200 �أول  م��ن  و�ح���د  بياع 

مز�د  �آب��ل يف  �صركة  �صنعته  حا�صب 

�صمن د�ر جون مور�ن للمز�د�ت. ومت 

مت  �ل��ذي   ،Apple I حا�صب  �صر�ء 

ت�صنيعه يدوًيا بو��صطة �صتيف جوبز 

 500000 مقابل  وزن��ي��اك  و�صتيف 

دولر، ومت و�صع �حلا�صب يف �صندوق 

ن��ح��و 60  خ�صبي، وه���و و�ح���د م��ن 

منوذًجا من حا�صب Apple I ل يز�ل 

موجوًد�. كما مت بيع �لعديد من �أجهزة 

حا�صب Apple I على مد�ر �ل�صنو�ت 

ويف  باأ�صعار مماثلة.  �ملا�صية  �لع�صر 

بونهامز  د�ر  ب��اع��ت   ،2014 ع���ام 

للمز�د�ت جهاز Apple I باأكرث من 

حا�صب  بيع  ومت  دولر.  �أل���ف   900
Apple I يف �لأ�صل مقابل 666.66 
دولر، وظل �مل�صري جمهول �لهوية. 

ولكن تقارير �صحفية ذكرت �أن ممثل 

د�ر �ملز�د�ت قال �إنه يبدو �أن �حلا�صب 

يغادر �لوليات �ملتحدة.

مكانة   Apple I ج��ه��از  ويحتل 

مرموقة يف تاريخ �حلو�صبة �ل�صخ�صية. 

وكان �أحد �لعرو�ص �لأوىل من �ل�صركة 

�جلديدة �لتي كانت تد�ر د�خل منزل 

جوبز. وتعد �آبل �لآن و�حدة من �أكرث 

�ل�صركات قيمة يف �لعامل.

�ل��ذك��رى   2021 ع��ام  وي�����ص��ادف 

ل�صركة  �ل�صنوية �خلام�صة و�لأربعن 

�أك����رب �صركة  �أب�����ل. وت���ق���در ق��ي��م��ة 

تكنولوجيا يف �لعامل حالًيا يف نطاق 

�ل�صركة  ب��د�أت  وقد  دولر.  تريليون 

جوبز  مع  وزنياك  تعاون  خ��الل  من 

وعملهما �صمن مر�آب جوبز لتطوير 

�ل��ذي   ،Apple Computer 1
�أكرث �صيوًعا با�صم  �إليه ب�صكل  ي�صار 

.Apple-1

�ل�صن  ����ص��ت��ه��رت  �ل���ِق���دم  م��ن��ذ 

باخر�عاتها �لتي تركت �أثر�ً كبري�ً يف 

�لعامل، منها �صناعة �لورق و�لطباعة 

و�ل��ب��و���ص��ل��ة و�ل���ب���ارود. وق���د غ��ريت 

جميعها وجه �لعامل �إىل �لأبد و�لدليل 

�أنها ما ز�لت تُ�صتخدم حتى يومنا هذ�.

وف�����ص��اًل ع��ن ه���ذه �لخ��ر�ع��ات 

�ل�صن  ��صتمرت  �لقدمية،  �لأرب��ع��ة 

�ل�صنو�ت  ع��رب  وت��ط��وره��ا  بتقدمها 

�لأك��رث  �ل��دول  قائمة  �ليوم  لتت�صدر 

و�لعلمي  �لتقني  �مل��ج��ال  يف  مت��ي��ز�ً 

و�ل�صناعي.

فيما يلي �أعظم �بتكار�ت �ل�صن يف 

جمال �لتكنولوجيا:

1. �أول روبوت طبي موؤهل
 (Xiaoyi) �ل�صيني  �ل���روب���وت 

�ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  بتقنية  �مل��ط��ّور 

�لطبي  �لرخي�ص  لختبار�ت  خ�صع 

 ،2017 ع���ام  �ل�����ص��ن  يف  �ل�صعبة 

�أول  لي�صبح  عالية  بكفاءة  و�جتازها 

روبوت موؤهل ملمار�صة مهنة �لطب. ومت 

تطوير هذ� �لروبوت بو��صطة �صركة (

iFlytek)، ويتميز بوظائفه �ل�صوتية 
�لذ�تي.  �لتعلّم  على  وقدرته  �لذكية 

لكن بالرغم من ذلك ل تز�ل تقاريره 

�لب�صر.  �لأط��ب��اء  توقيع  �إىل  بحاجة 

كما ل بد �أي�صاً من �حلديث عن �آخر 

�بتكار�ت بكن ملو�جهة جائحة كورونا 

بت�صنيع  قامت  حيث  لها،  و�لت�صدي 

�مل�صتجد  �لفريو�ص  يحارب  روب���وت 

و�ل���رذ�ذ  �لبنف�صجية  ف��وق  بالأ�صعة 

�ملطهر لقتل م�صبباته.

�صم�صية  ط��اق��ة  �أك���رب حمطة   .2
عائمة تُعترب �ل�صن �أكرب م�صتثمر يف 

حيث  �لعامل،  حول  �ملتجددة  �لطاقة 

دولر  مليار   698 بتخ�صي�ص  قامت 

عام  بن  �ملتجددة  �لطاقة  يف جمال 

2010 و�لن�صف �لأول من عام 2019 
�ملتحدة.  �لأمم  تدعمه  لتقرير  وفقاً 

لأك��رب حمطة طاقة  تُعد موطناً  كما 

�صم�صية عائمة يف �لعامل، و�لتي تقع 

يف مقاطعة �آنهوي �ل�صرقية.

ب�صكل  ت�صغيل ه��ذه �ملحطة  وب��د�أ 

حيث   ،2017 م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  ر�صمي 

من  م��ي��ج��او�ت   40 ت��ول��ي��د  مُيكنها 

�لكهرباء، ما يكفي لت�صغيل 15،000 

م��ن��زل. �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �إح��دى 

باإن�صاء  قامت  �ملناف�صة  �ل�صركات 

بقدرة  عائمة  �صم�صية  طاقة  حمطة 

�آنهوي  مقاطعة  يف  م��ي��غ��او�ت   150
�أي�صاً، �صتكون �لأكرب يف �لعامل عند 

ت�صغيلها بالكامل.

3. �إط��الق �أول طائرة رك��اب دون 
طيار

�ختبار  ب��ك��ن يف  ك��ذل��ك جن��ح��ت 

�لتلوث  طائر�ت بدون طيار ملكافحة 

ومكافحة  �جل��و  تنظيف  على  تعمل 

�ل�صباب  ظ��اه��رة  و�إن���ه���اء  �ل��ت��ل��وث 

�لدخاين �لتي يعاين منها �ل�صينيون 

على �لدو�م وتهدد �صحتهم. وقد بد�أت 

 (EHang) ل�صركة �ل�صينية �لنا�صئة�

�لرحالت  باختبار   2016 ع��ام  منذ 

طيار  دون  �لركاب  لطائر�ت  �جلوية 

ب�صرعات ت�صل �إىل 130 كم/�ل�صاعة، 

حيث باإمكانها حمل ر�كب �أو �ثنان ملدة 

25 دقيقة يف �لرحلة �لو�حدة. ومتتلك 
و�حد  �ل�صركة حالياً منوذجاً مبقعد 

ومنوذج �آخر مبقعدين.

لكن جتدر �لإ�صارة �إىل �أنه ل يز�ل 

�لتحتية  �لبنية  تطوير  �ل�صركة  على 

بالتعاون مع �ل�صلطات �ملحلية، حتى 

تتمكن من �إطالق هذه �لطائر�ت على 

نطاق و��صع.

4. ��صتن�صاخ قردين لأول مرة
من  �لعلماء خطوة جديدة  �قرب 

�إعالنهم جناح  بعد  �لب�صر  ��صتن�صاخ 

�ل�صن  يف  قردين  ��صتن�صاخ  عملية 

�ل��ع��امل.  يف  نوعها  م��ن  �لأوىل  تُ��ع��د 

�إن�صاء  �صيني  خمترب  ��صتطاع  فقد 

�لتي  �ملّكاك  ق��ردة  من  متطابق  زوج 

تُعترب من �أن��و�ع قردة �لعامل �لقدمي، 

�لتي  �لتقنية  نف�ص  با�صتخد�م  وذل��ك 

��صتُن�صخت بها �لنعجة دوللي.

وقال �لعلماء �إنهم ك�صرو� �حلاجز 

�لتقني �أمام ��صتن�صاخ �لب�صر، معربن 

�لأم��ر  ه��ذ�  ��صتخد�م  �أملهم يف  عن 

لعالج �لزهامير وباركن�صون وغريهما 

من �لأمر��ص.

5. �أول بنك �صيني تديره �لروبوتات
�أول  �ل�صن  �فتتحت   2018 ع��ام 

من  جمموعة  تديره  �لعامل  يف  بنك 

�لروبوتات �لتي تقوم با�صتقبال �لعمالء 

بامل�صاعدة.  لتبد�أ  بهم  و�ل��رح��ي��ب 

وتتحدث هذه �لروبوتات د�خل �لبنك 

�أ�صئلتهم  على  وجتيب  �لعمالء  �إىل 

�لأ�صا�صية. كما تتلقى منهم �لبطاقات 

�مل�صرفية وح�صابات �ل�صيكات وتقدم 

لهم غريها من �خلدمات.

ي��ذك��ر �أن �ب��ت��ك��ار�ت �ل�����ص��ن مل 

�لروبوتات  ��صتخد�م  على  تقت�صر 

يف �لبنوك فقط، فهناك �لعديد من 

�ل�صركات �أي�صاً �لتي تُديرها جمموعة 

من �لروبوتات بدل �لأفر�د.

�لذكاء  بتقنية  معلّم  م�صاعد   .6
�ل�صطناعي

و�أل��ع��اب �صيني  ق��ام مطور بر�مج 

بتقنية  معلم  م�صاعد  �أول  ب��اخ��ر�ع 

�لذكاء �ل�صطناعي يف �لعامل و�أطلق 

هذ�  وي�صتطيع   .(Qiqi) ��صم  عليه 

�مل�صاعد �لتحقق من عدد �حلا�صرين 

و�لغائبن من خالل �لتعرف على وجوه 

�لطالب. كما ميكنه �مل�صاعدة يف و�صع 

�لعالمات، وتعين مهام خم�ص�صة لكل 

�مل�صاعد  ه��ذ�  �أن  �إىل  ي�صار  طالب. 

�أ���ص��ب��ح م��ت��اح��اً حل���و�يل 5 مالين 

ُم�صتخدم يف جميع �أنحاء �ل�صن.

تعرف على أعظم ابتكارات الصين في مجال التكنولوجيا



هيئة المهندسين تستعرض نظام 
مزاولة المهن على طالب الهندسة 

زارت الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني م�ؤخراً كلية الهند�سة بجامعة امللك 

�سع�د، للتعريف بنظام الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني و نظام مزاولة املهن 

الهند�سية والئحته التنفيذية واالختبارات الهند�سية والربامج التط�يرية 

املهنية لدى طالب التخ�س�سات الهند�سية بالكلية.

وبحث اجلانبان خالل اللقاء، �سبل التعاون امل�سرتك والدائم يف جمال 

الهند�سي  املحت�ى  منظ�مة  تعزز  التي  الهند�سية  والفعاليات  الربامج 

وبناء الت�ا�سل الفعال بني من�س�بي الهيئة مع اأع�ساء هيئة التدري�س يف 

الكلية لتحقيق املنافع امل�سرتكة بني اجلهتني نح� رفع م�ست�ى ال�عي لدى 

الطالب عن االأهداف التي اأن�سئت من اأجلها الهيئة.

اأن  العمر  �سالح  املهند�س  الهيئة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  واأو���س��ح 

زيادة  باأهمية  االإعالمية  الهيئة  اإ�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي  الزيارة  هذه 

اأجل حتقيق  املهنية من  ومبادراتها  واأدواره��ا  اأهدافها  ال�عي عن  ن�سبة 

م�ستهدفاتها جتاه حمت�ى التعليم الهند�سي لدى طالب وطالبات الربامج 

الهند�سة يف اجلامعات احلك�مية واالأهلية يف اململكة.

واأ�ساف اأن الهيئة تدرك اأهمية التعاون مع امل�ؤ�س�سات التعليمية مما 

وروؤية  ر�سالة  اإي�سال  وت�سهيل  املخرجات  ج�دة  م�ست�ى  رفع  يف  ي�سهم 

االعتماد  ونظام  الهند�سية  االختبارات  اأبرزها  من  والتي  املهنية،  الهيئة 

املهني واال�ست�سارات يف املجال الهند�سي برامج التط�ير املهني املختلفة.

حملة تطعيم ضد االنفلونزا 
الموسمية بالعلوم الطبية

د�سن عميد كلية العل�م الطبية التطبيقيه الدكت�ر يزيد بن عبدامللك 

االنفل�نزا  �سد  التطعيم  حملة  2021/11/8م،  االثنني  ي�م  ال�سيخ،  اآل 

العل�م  كلية  عيادات  مع  بالتعاون  ال�سحة  وزارة  تنظمها  التي  امل��سمية 

الطبية التطبيقيه يف مقر العيادات ب�سطر الطالبات، بح�س�ر وكيلة كلية 

العل�م الطبية التطبيقية الدكت�رة فدا بنت �سعد اجلا�سر.

وتخللت احلملة ت�فري اللقاح اخلا�س بك�رونا من ن�ع ) فايزر( للم�ؤهلني 

وا�ستهدفت احلملة جميع من�س�بي جامعة  والثانية.  الثالثة  من اجلرعة 

امللك �سع�د وخارجها ، بهدف ال�قاية من االإ�سابة باالإنفل�نزا واحلد من 

اأعرا�سها، كما هدفت احلملة اىل زيادة ن�سر ال�عي لل�قاية من االنفل�نزا 

امل��سمية، وزيادة عدد املح�سنني للقاح ك�رونا .

حلقة »مجتمعات الممارسة 
المهنية«.. غدًا 

تنظم وحدة التنمية الب�سرية يف مركز التميز البحثي يف تط�ير تعليم 

حلقتها  االثنني،  غداً  م�ساء  من  الثامنة  عند  والريا�سيات»اأفكر«  العل�م 

يعقدها  التي  النقا�س  حلقات  �سل�سلة  �سمن  املئتني  بعد  ع�سر  الثانية 

تط�يرية  روؤي��ة  املهنية:  املمار�سة  جمتمعات   « بعن�ان  اأ�سب�عياً  املركز 

وبحثية «يقدمها االأ�ستاذ خالد حممد مع�سي مر�سح الدكت�راه يف ق�سم 

عن  وذلك  �سع�د،  امللك  –جامعة  العل�م  م�سار  التدري�س  وطرق  املناهج 

https://zoom.  : طريق قاعات زوم االفرتا�سية عرب الرابط التايل

.us/j/98685684070

مذكرة بين وادي الرياض و الحاسب 

وقعت �سركة وادي الريا�س ي�م االثنني املا�سي مذكرة تفاهم مع كلية 

عل�م احلا�سب واملعل�مات، بهدف دعم خمرجات م�ساريع التخرج ولتعزيز 

التعاون بني الطرفني، وذلك يف مقر الكلية حيث مثل �سركة وادي الريا�س 

عل�م  كلية  مثل  و  ال�سالح،  �سعد  بن  خالد  الدكت�ر  التنفيذي  الرئي�س 

احلا�سب واملعل�مات عميدها الدكت�ر �سلمان بن علي بن وهف.

احلا�سب  عل�م  كلية  عميد  وه��ف  بن  علي  بن  �سلمان  الدكت�ر  وب��ني 

واملعل�مات اأن مثل هذه االتفاقيات تهدف اإىل دعم وحتفيز الطالب من 

خالل اإ�سراك جممع االعمال مع امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية للخروج 

باأف�سل النتائج التي تعك�س ب�سكل اإجابي على ال�طن.

ت�قيع  اأن  ال�سالح  خالد  الدكت�ر  التنفيذي  الرئي�س  اأو�سح  جانبه  من 

مذكرة التفاهم مع كلية عل�م احلا�سب واملعل�مات ياأتي يف اإطار حتقيق 

املايل  الدعم  تقدمي  املتمثلة يف  الريا�س  وادي  �سركة  اأهداف  من  بع�ساً 

لعدد من م�ساريع التخرج تق�م الكلية برت�سيحها و امل�ساهمة الفعالة يف 

تط�ير اقت�ساد املعرفة، عرب ال�سراكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية 

وجمتمع االأعمال واال�ستثمار على اأ�س�س جتارية من خالل اال�ستثمار يف 

امل�ساريع امل�سرتكة التي ت�سقل اخلربات والتطبيق العملي لطلبة اجلامعة 

واأ�ساتذتها.

كتبت: غادة اآل عثمان

امل�ساعد  االإع���الم  اأ�ستاذ  اأك��دت 

الدكت�رة ن�ف احلزامي على اأهمية 

ملرحلة  اجلامعي  الطالب  ا�ستعداد 

عدة  خالل  من  التعاوين،  التدريب 

احلر�س  اأهمها  من  تناولتها  اأم���ر 

على اإعداد �سرية ذاتية جيدة خالل 

وت�ثيق  للطالب،  اجلامعية  املرحلة 

جميع الدورات واالأن�سطة مع اأهمية 

اإىل  باالإ�سافة  امل�ستمر،  حتديثها 

اإع����داد م��ل��ف اإجن����از ي��ح��ت���ي على 

بها  ���س��ارك  ال��ت��ي  االأع��م��ال  جميع 

اجلامعية،  مرحلته  خ��الل  الطالب 

فيه  مل��ا  امللف  اأهمية  على  م���ؤك��دة 

من مناذج الأعمال الطالب ميكن اأن 

وت�سبح  التدريبية  للجهات  يقدمها 

نقطة ق�ة له.

نظمه  ال��ذي  اللقاء  يف  ذلك  جاء 

نادي االإعالم بعن�ان »كيف ن�ستفيد 

وقدمته  ال��ت��ع��اوين«  ال��ت��دري��ب  م��ن 

الدكت�رة ن�ف احلزامي عرب تطبيق 

احلزامي  د.  و���س��ددت   .ZOOM
عن  امل��ع��ل���م��ات  جمع  اأه��م��ي��ة  على 

الطالب،  قبل  من  التدريبية  اجلهة 

اأك��رب  جمع  خ��الل  م��ن  ذل��ك  مبينة 

الهيكلة  ومعرفة  املعل�مات  من  قدر 

عنها  والبحث  اجلهة،  عن  العامة 

عرب ح�ساباتها على و�سائل الت�ا�سل 

االجتماعي ومتابعة اإجنازاتها.

ان�سباط  اأهمية  اأو���س��ح��ت  وث��م 

ال��ط��ال��ب وال��ت��زام��ه اأث���ن���اء ال��ف��رتة 

اأهمية  مدى  اإىل  م�سرية  التدريبية، 

العامة  والل�ائح  بالق�انني  االلتزام 

يف امل��ك��ان ومت��ث��ي��ل اجل��ام��ع��ة خري 

متثيل، من خالل االحرتام وطريقة 

التعامل مع االآخرين.  

اخلتام  د.احل��زام��ي يف  وذك���رت 

كن   « قائلة  الطالب  مبادرة  اأهمية 

مبادًرا وال تنتظر اأن يقدم لك العمل 

بل ابحث عنه«.

اجلامعة  رئي�س  معايل  اأ�ستقبل 

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

املا�سي، العبات  االربعاء  ي�م  العمر 

منتخب اجلامعة لكرة قدم ال�ساالت 

وكيل  بح�س�ر  االإداري،  وال��ف��ري��ق 

ال�سلمان،  عبداهلل  الدكت�ر  اجلامعة 

التعليمية  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيل 

النمي،  حممد  الدكت�ر  واالكادميية 

وعميد �س�ؤون الطالب الدكت�ر علي 

الدلبحي، وذلك بقاعة الت�سريفات. 

معاليه  هناأ  االإ�ستقبال  بداية  يف 

ال��الع��ب��ات واث��ن��ى ع��ل��ى ج��ه���ده��ن 

وتت�يجهن  ح�س�لهن  بعد  ومتيزهن 

جامعات  دوري  يف  االأول  ب��امل��رك��ز 

اململكة الن�سائي والذي نظمه االحتاد 

ال�سع�دية،  للجامعات  ال��ري��ا���س��ي 

التعليم  وزي��ر  معايل  رع��اي��ة  وحت��ت 

الدكت�ر حمد بن حممد اآل ال�سيخ. 

يعد دوري جامعات اململكة الن�سائي، 

اأول بط�لة كرة قدم �ساالت للطالبات 

معاليه  واأعرب  ال�سع�دية.  تاريخ  يف 

خالل اال�ستقبال عن �سعادته بتحقيق 

جامعة  ب���اأن  م��سحا  اللقب  ه���ذا 

ت��ع��د ���س��رح تعليمي  ���س��ع���د  امل��ل��ك 

اىل  داعيا  وريا�سيا  اأكادمييا  مميز 

اال�ستمرار يف بذل اجله�د للمحافظة 

ع��ل��ى ه����ذا امل�����س��ت���ى االك���ادمي���ي 

وال���ري���ا����س���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة وال�����س��ع��ي 

لتط�يرة لل��س�ل باملنتخب اىل اأعلى 

م�سلحة  يف  ي�سب  مب��ا  امل�ست�يات 

يف  ا�سمها  ورف��ع  واجلامعة  ال���ط��ن 

املحافل املحلية والعاملية .
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»كيف نستفيد من التدريب التعاوني« في لقاء

رئيس الجامعة يستقبل العبات منتخب كرة قدم للصاالت 
مبنا�صبة ح�صولهم على املركز االأول بدوري ال�صاالت للجامعات

 الإجتماع الأول لوحدات الإعالم الرقمي بكافة الكليات، برئا�شة م�شت�شار معايل رئي�س 

اجلامعة لل�شوؤون الإعالمية، لو�شع �شوابط العمل الإعالمي وكيفية تنفيذها 


