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برعاية رئي�س اجلامعة

تدشين الخطة االستراتيجية المحدثة ..األربعاء

يد�شن معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب����دران ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ع��م��ر ،عند
احلادية ع�شر من �صباح يوم الأربعاء القادم
11جمادى الأوىل1443هـ امل��واف��ق /15
دي�سمرب 2021م ،اخلطة اال�سرتاتيجية
املحدثة للجامعة ،وال��ت��ي تنظمها وكالة
اجلامعة للتخطيط والتطوير ،بقاعة ال�شيخ
حمد اجلا�سر ببهو اجلامعة.
وي��ع��ق��ب ح��ف��ل ال��ت��د���ش�ين ور���ش��ة عمل
افرتا�ضية بعنوان «دل��ي��ل �إع���داد اخلطة
اال�سرتاتيجية لوحدات اجلامعة ومواءمتها»
اً
ممثل يف
يقدمها مكتب حتقيق ال��ر�ؤي��ة

املكتب التنفيذي للخطة اال�سرتاتيجية
للجامعة بداية من ال�ساعة الواحدة حتى
الثانية والن�صف ظه ًرا للفئة امل�ستهدفة
وه���م ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي�ين ب��ت��ح��دي��ث اخل��ط��ة
اال�سرتاتيجية ب��وح��دات اجل��ام��ع��ة ،حيث
مت ار�سال رابط امل�شاركة جلميع وحدات
اجلامعة.
وبهذه املنا�سبة �أو���ض��ح وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن حممد
م�سملي �أن تد�شني اخلطة اال�سرتاتيجية
املحدثة للجامعة ي�أتي انطال ًقا من حر�ص
اجلامعة على التطوير امل�ستمر مبا ي�ضمن

حتقيق ر�ؤي��ت��ه��ا امل�ستقبلية وط��م��وح��ات
الوطن وفق ر�ؤية ال�سعودية  ،2030موجهاً
ال�شكر ملعايل رئي�س اجلامعة لرعايته لهذا
احلدث املهم وحر�صه على تد�شني اخلطة
اال�سرتاتيجية املحدثة للجامعة.
م��ن جهته �أك��د عميد ع��م��ادة التطوير
واجل�����ودة رئ��ي�����س جل��ن��ة حت��دي��ث اخل��ط��ة
اال�سرتاتيجية للجامعة الدكتور مبارك
بن هادي القحطاين �أن هذه اخلطة بنيت
ب ��أي��دي من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة،
لتحقيق ط��م��وح��ات اجل��ام��ع��ة ،وم���ن ثم
ال��وط��ن ،معترباً �أن اخلطة تعد خارطة

ط��ري��ق ل��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة ل��ب��ل��وغ ر�ؤي��ت��ه��ا
اال�سرتاتيجية الريادة العاملية والتميز يف
بناء جمتمع املعرفة.
هذا وتهدف الفعالية �إىل تد�شني اخلطة
اال�سرتاتيجية املحدثة للجامعة والتعريف
بها ايذا ًنا ببدء مرحلة جديدة من العمل
والإجن������از ،ويت�ضمن ب��رن��ام��ج التد�شني
ع��رو� �ضً ��ا م��رئ��ي��ة ع��ن اجل��ام��ع��ة وخطتها
اال�سرتاتيجية املحدثة ،على �أن يتم نقل
الفعالية مبا�شرة عرب ح�سابات اجلامعة
الر�سمية ت��وي�تر «@،» KSU_Live
يوتيوب «.»Live.ksu.edu.sa

بمشاركة الدفاع المدني ..فعالية ومعرض مصاحب بيوم التطوع السعودي والعالمي

جمعية االقتصاد السعودية تعقد لقاء مع
رئيس هيئة السوق المالية

ع���ق���دت ج��م��ع��ي��ة االق��ت�����ص��اد
ال�سعودية م�ؤخراً لقاء مع معايل
رئي�س هيئة ال�سوق املالية الأ�ستاذ
حممد بن عبداهلل القويز ،بح�ضور

شؤون المكتبات
تدشن سلسلة
برنامج التواصل
المعرفي ..األربعاء
ي��ل��ق��ي م��دي��ر ع����ام ���ش��رك��ة
ال��ع��ب��ي��ك��ان للن�شر وال��ت��وزي��ع
الأ���س��ت��اذ حممد ب��ن عبداهلل
الفريح ،عند الثامنة من م�ساء
يوم الإربعاء القادم ،حما�ضرة
ب��ع��ن��وان «امل�����ش��اع الإب��داع��ي-
املفاهيم واملعايري وامل�ستقبل»
وذلك عرب من�صة زوم.
وت�أتي املحا�ضرة توافقاً مع
تد�شن عمادة �ش�ؤون املكتبات
بد ًء من يوم الإربعاء املوافق 15
دي�سمرب للعام 2021م �سل�سلة
برناجمها «التوا�صل املعريف
الأول ملتخ�ص�صي املكتبات
واملعلومات» ،حيث ت�ست�ضيف
جمموعة من املتخ�ص�صني يف
جم��ال املكتبات واملعلومات
وب�شكل دوري.

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور خالد بن
�إبراهيم احلميزي ،وذل��ك بقاعة
ال�����ش��ي��خ ح��م��د اجل��ا���س��ر مب��رك��ز

تنفيذ م �ب��ادرة
ت �� �ش �ج�ي�ر م ��واق ��ع
م � � � �ت � � � �ف� � � ��رق� � � ��ة يف
املدينة اجلامعية
ل � �ل � �ط �ل�اب ومل� � ��دة
ثالث �أيام ،بهدف
التوعية البيئية
وت � �ع� ��زي� ��ز ث �ق��اف��ة
العمل التطوعي
ل � � � � � � ��دى �أف � � � � � � � � ��راد
امل�ج�ت�م��ع ،ودع�م� ً�ا
مل�ب��ادرة ال�سعودية
اخل�ضراء ،والتي
�أط� � �ل� � �ق� � �ه � ��ا ويل
العهد .

اجلامعة.
وحت����دث م��ع��ايل رئ��ي�����س هيئة
ال�����س��وق امل��ال��ي��ة يف ال��ل��ق��اء ،عن
اال�ستثمار يف الأ�سهم ال�سعودية
وعالقته بالإقت�صاد وفعاليته يف
زيادة املوارد املالية للم�شاريع.
بعد ذلك �أجاب الأ�ستاذ القويز
على �أ�سئلة احل�ضور من �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب واملهتمني
باملجال .من جهتها قدمت رئي�سة
جمل�س �إدارة جمعية الأقت�صاد
ال�سعودية الدكتورة نورة اليو�سف
�شكرها اجلزيل ملعايل رئي�س هيئة
ال�سوق املالية حل�ضوره وم�شاركته،
م�شيدة بتفاعل احل�ضور يف اللقاء
واحلوار املثمر واملفيد بني معاليه
واحل�ضور.

03

ورشة عمل خصائص الخريجين وآليات
قياسها ..الثالثاء

ت��ق��ي��م ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل������ودة ،ع��ن��د ال��ت��ا���س��ع��ة
وال���ن�������ص���ف م�����ن ���ص��ب��اح
ي���وم ال��ث�لاث��اء 10جمادى
الأول 1443هـ امل��واف��ق
2021/12/14م ،فعالية
افرتا�ضية ب��ع��ن��وان« ور�شة
عمل خ�صائ�ص اخلريجني
بجامعة امللك �سعود و�آليات
ق��ي��ا���س��ه��ا» ،وذل���ك ب��رع��اي��ة
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤ�ؤن
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ن��م��ي،
ووكيل اجلامعة للتخطيط
وال��ت��ط��وي��ر ال��دك��ت��ور على
م�سملي.
وي��ت�����ض��م��ن ال�ب�رن���ام���ج ن��ب��ذة

تعريفية ع��ن م��ب��ادرة خ�صائ�ص
اخلريجني و�أهميتها يف حت�سني
ج���ودة خ��ري��ج��و اجل��ام��ع��ة يقدمها

ع��م��ي��د ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر
واجل�����ودة ال��دك��ت��ور م��ب��ارك
القحطاين ،وم�ساعد وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور عبد
الرحمن العنقري ،ثم ور�شة
العمل وتقدمها وكيلة عمادة
ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة ل�����ش��ؤون
اجل������ودة ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان
العليان ،وم�ست�شار العمادة
الدكتور خالد ب�سندي ،على
�أن يتم نقل الفعالية مبا�شرة
ع�ب�ر ح�����س��اب��ات اجل��ام��ع��ة
الر�سمية يف مواقع التوا�صل
الإج���ت���م���اع���ي ت���وي�ت�ر «@
 ،» KSU_Liveيوتيوب «Live.
.»ksu.edu.sa
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أخبار

دورة حول توظيف مهارات
الكتابة األكاديمية

�أق��ام املجل�س الطالبي التابع لق�سم الرتبية اخلا�صة م�ؤخراً ال��دورة
احلادية ع�شر �ضمن حقيبة الباحث التدريبية بعنوان «توظيف مهارات
الكتابة الأكادميية يف كتابة املقدمة وم�شكلة البحث» ،قدمتها الأ�ستاذ
امل�ساعد يف ق�سم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �سعود الدكتورة نوف عبد
العزيز الطويل ،عرب من�صة ) ،(Zoomبح�ضور جتاوز  71من الباحثني
وطلبة الدرا�سات العليا واملهتمني باملجال
يف بداية اللقاء رحب �أ .عبدالرحمن ال�شغديل ع�ضو املجل�س الطالبي
بالدكتورة نوف الطويل وباحل�ضور جمي ًعا.
بعد ذلك حتدثت د .نوف حول عدد من املحاور املهمة يف جمال كتابة
مقدمة وم�شكلة البحث ،وهي جوانب كتابة املقدمة مثل ت�ضمني الإح�صاءات
ذات ال�صلة ،اال�ستناد �إىل الدرا�سات ال�سابقة ،الإ�شارة �إىل الفجوة البحثية.
وحتديد امل�شكلة البحثية ب�أ�سلوب طرح الأ�سئلة ،و�شرحت طريقة �صياغة
جملة م�شكلة البحث .مو�ضحة بع�ض الأخطاء التي تالحظ يف املقدمة
وم�شكلة البحث.
�أثر ذلك انتقلت د.الطويل �إىل مهارات الكتابة واالعتبارات التي يجب
مراعاتها عند بناء الفقرة ،مثل و�ضع جملة رئي�سية يف بداية الفقرة ،مراعاة
ارتباط اجلمل يف الفقرة باجلملة الأوىل ،حذف اجلمل التي تت�ضمن
معلومات ال ترتبط مبو�ضوع الفقرة ،مراعاة الربط بني جمل الفقرة ،وطرق
تنظيم الفقرة.
وذكرت بع�ض الأخطاء اللغوية كالأخطاء النحوية والإمالئية.
يف ختام اللقاء قدم �أ .عبدالرحمن ال�شغديل ع�ضو املجل�س الطالبي
�شكره وامتنانه للدكتورة نوف الطويل على ما قدمته من معلومات قيمة
وثرية ،كما �شكر جميع احل�ضور.
يذكر �أن حقيبة الباحث التدريبية تهدف لتنمية امل��ه��ارات البحثية،
وم�ساعدة الباحثني وطلبة الدرا�سات العليا يف معرفة مهارات الكتابة
الأكادميية التي ت�ساعدهم على كتابة مقدمة وم�شكلة البحث.

كلية التربية تستقبل نظيرتها
من جامعة األمير سطام

زار وف��د من ق�سم ال��درا���س��ات الإ�سالمية بجامعة الأم�ير �سطام بن
عبدالعزيز ،برئا�سة الدكتورة فريدة عقيلي وكيلة ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
بجامعة الأمري �سطام ،م�ؤخراً كلية الرتبية للطالبات ،بهدف الإطالع على
جتارب ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة امللك �سعود ،وكان با�ستقبالهم
نائبة وح��دة العالقات العامة والإع�ل�ام الدكتورة جلو�س القحطاين و
الدكتورة نوف القحطاين وفريق الوحدة.
وخالل اللقاء الذي ح�ضرته وكيلة كلية الرتبية الدكتورة �سارة بن �سعيد
وم�ساعدة وكيلة الكلية للتطوير واجلودة الدكتورة ري�شة ع�سريي ،حتدث
الطرفان حول �أهمية تبادل اخلربات يف كجاالت الإعداد العام ،التطوير
واجلودة ،الدرا�سات العليا ،واجلداول.
واختتم اللقاء بزيارة لأهم القاعات واملعامل امل�ساندة بكلية الرتبية ب�شر
الطالبات.

العتيبي رئيسًا لوحدة التشكيالت
بإدارة التوظيف والمطيري نائبًا له

�أ .عبدال�سالم العتيبي

�أ .خالد املطريي

�أ�صدر عميد امل��وارد الب�شرية باجلامعة م�ؤخراً ق��راراً �إداري �اً بتكليف
الأ�ستاذ عبدال�سالم بن �ضيف اهلل العتيبي مبهام رئي�س وحدة الت�شكيالت
ب�إدارة التوظيف بالعمادة ،وتكليف الأ�ستاذ خالد بن مزيد املطريي نائباً
لرئي�س وحدة الت�شكيالت ب�إدارة التوظيف بالعمادة.
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لدعم التطبيق العملي لطلبة جامعة امللك �سعود

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة وادي الرياض
وكلية العمارة والتخطيط
وق��ع��ت ���ش��رك��ة وادي ال��ري��ا���ض
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع كلية ال��ع��م��ارة
والتخطيط بجامعة امللك �سعود،
حيث مثل �شركة وادي الريا�ض
الرئي�س التنفيذي الدكتور خالد
بن �سعد ال�صالح ،فيما مثل كلية
العمارة والتخطيط عميدها الدكتور
عبدالعزيز بن جار اهلل الدغي�شم،
وذلك مبقر الكلية.
و�أ�شاد الدكتور الدغي�شم ب�أهمية
مثل هذه التفاهمات التي ت�ساهم
يف تنمية وت��ط��وي��ر وتو�سيع �آف��اق
ال�سلوكيات املعرفية واملهنية للطالب
والطالبات وذلك من خالل الفر�ص
التدريبية وال���دورات التخ�ص�صية
التي �ستتاح لهم وفقاً لهذة املذكرة،
وال��ت��ي متكن ال��ط�لاب والطالبات
م��ن ال��ت��ع��رف على �أف�����ض��ل احللول
لل ُم�شكالت التي �سيواجهوها �أثناء
ممار�ستهم ملهنة العمارة والتخطيط
مما يُزيدهم َ
مت ُكناً يف �أداء عملهم
ويُ�ساعدهم على جتنب الأخ��ط��اء
ق��در الإم��ك��ان ،لي�صلوا بذلك اىل
امل�ستوى املن�شود ال��ذي يطمح اليه
وطننا الغايل يف املجالني املعماري
والعمراين.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو�����ض����ح ال��رئ��ي�����س
التنفيذي الدكتور خالد ال�صالح
�أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية
العمارة والتخطيط ي�أتي يف �إطار
حتقيق بع�ضاً م��ن �أه���داف �شركة
وادي ال��ري��ا���ض املتمثلة يف �صقل
اخل�برات والتطبيق العملي لطلبة

اجلامعة و�أ�ساتذتها باال�ضافة �إىل
امل�ساهمة الفعالة يف تطوير اقت�صاد
املعرفة عرب ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية والبحثية وجمتمع الأعمال
واال�ستثمار.
وتهدف الإتفاقية لتوفري فر�ص
ت��دري��ب��ي��ة ل��ط�لاب ك��ل��ي��ة ال��ع��م��ارة
وال��ت��خ��ط��ي��ط ،وال����ذي يُ��ع��د خ��ي��اراً
ا�سرتاتيجياً لها يف �إع���داد ك��وادر
معمارية وتخطيطية ق���ادرة على
ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات ال��ع��م��ل امل��ع��م��اري
وال��ع��م��راين وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات
وال��ت��غ�يرات ال�سريعة التي حتدث
يف جم���االت العمل ،ومل��ا للتدريب
من فوائد عديدة كتهيئة الطالب
وت����زوي����ده ب���امل���ع���ارف وامل����ه����ارات

اجلديدة التي تتطلبها مهنة العمارة
والتخطيط ،ولتعزيز التعاون بني
الطرفني م��ن خ�لال ت��وف�ير فر�ص
تدريبية لطالب وطالبات الكلية،
عقد وتطوير دورات تدريبية مهنية
تخ�ص�صية ،وك��ذل��ك ال��ت��ع��اون يف
تنظيم فعاليات م�شرتكة كـور�ش
العمل ون��دوات ومعار�ض ولقاءات
تتعلق باملهنة ،ع�لاوة على تقدمي
خ��دم��ات وا�ست�شارات متخ�ص�صة
تلبي اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��رف�ين وفقا
لأنظمة اجلامعة.
وت��أت��ي مذكرة التفاهم ام��ت��دادًا
ل�لات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي �أب��رم��ت��ه��ا كلية
العمارة والتخطيط خ�لال الفرتة
امل��ا���ض��ي��ة م���ع ع����دد م���ن اجل��ه��ات

احلكومية داخل اجلامعة وخارجها
وك��ذل��ك بع�ض اجل��ه��ات اخلا�صة،
لتمكني طالبها وطالباتها اخلريجني
م��ن ال��ف��ر���ص الوظيفية ���س��واء يف
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي �أو اخل��ا���ص،
ولتنمية وتطوير مهاراتهم الإبداعية
ورفع قدراتهم وتناف�سيتهم يف �سوق
العمل.
اجلدير بالذكر تعد �شركة وادي
الريا�ض الذراع اال�ستثماري جلامعة
امللك �سعود يف جم��االت االقت�صاد
املعريف وم�شاريع اجلامعة ،و هي
م�ستثمر ا�سرتاتيجي حمل ًيا و دول ًيا
يف ال�شركات يف املراحل املبكرة و
مراحل النمو لتخدم االقت�صاد مبا
يتوافق مع ر�ؤية اململكة .2030

معرض ملتقى الطفولة بقسم الطفولة المبكرة

مبنا�سبة ال��ي��وم العاملي للطفل،
ّ
نظم ق�سم الطفولة املبكرة بكلية
الرتبية ،م ��ؤخ��راً ملتقى واملعر�ض
امل�صاحب لليوم العاملي للطفل لعام
٢٠٢١م ،حيث افتتح امللتقى وكيلة
كلية الرتبية الدكتورة �سارة بن عبد
املح�سن بن �سعيد ،بح�ضور رئي�سة
ق�سم الطفولة امل��ب��ك��رة ال��دك��ت��ورة
جن�لاء البيز ،بالإ�ضافة �إىل عدد
من طالبات اجلامعة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س.
 احتوى املعر�ض على العديد من
الأركان والفعاليات ،وذلك مب�شاركة
�أق�سام الكلية عرب تطبيق ،zoom
كما نُظم يف امللتقى  22لقاءاً .
و�ضم املعر�ض خم�سة ع�شر ركناً،
ه��ي «ح��ق��وق الطفل يف الإ���س�لام،
ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ،ق�ضايا الطفولة،
�صحة و���س�لام��ة ال��ط��ف��ل ،الأل��ع��اب
احلركية ،تطبيقات الطفولة� ،إر�شاد
الطفل ،و�صنع ال��دم��ى ،الق�ص�ص،
ال���ت���ج���ارب ال��ع��ل��م��ي��ة ،الأع����م����ال
الفنية ،الألعاب ال�شعبية ،املفاهيم
ال��ري��ا���ض��ي��ة ،وق�����ص�����ص الأط���ف���ال
املرتجمة».
و�أ�سهمت طالبات ق�سم املناهج
وطرق التدري�س ب�إ�شراف الدكتورة
عبري مناظر ،يف تنفيذ ع��دد من
البو�سرتات ،والر�سوم ،واملدونات

الصبيحي مديرًا
إلدارة مكتب
إدارة البيانات

الب�صرية ،ال��ت��ي تناق�ش موا�ضيع
تهم الطفولة ،كالتنمر الإلكرتوين،
وال���ط���ف���ل ال���رق���م���ي ،وامل����ه����ارات
الإبداعية ،وحماية الطفل وحقوقه،
وغريها ،كما نفذت طالبات الق�سم
ر�سوم معربة لتوجيه االهتمام نحو

ثقافة الطفل والعناية به.
فيما ���ش��ارك ق�سم ال�سيا�سات
الرتبوية مبجموعة من املل�صقات
الإلكرتونية ،للتعريف بجهود وزارة
التعليم يف دع��م مرحلة الطفولة
املبكرة يف اململكة العربية ال�سعودية

�أ���ص��در م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر
ق��راراً �إداري���اً بتكليف الأ�ستاذ عبد
العزيز بن حممد ال�صبيحي مدي ًرا
لإدارة مكتب �إدارة البيانات ،جاء
ذلك بعد اعتماد الهيكل التنظيمي
ملكتب �إدارة البيانات لتمكني املكتب
من القيام ب��دوره وحتقيق �أهدافه

ب�شكل فعال .وبهذه املنا�سبة هن�أ
امل�شرف على مكتب �إدارة البيانات
د� .إب��راه��ي��م متنمبك الزميل عبد
العزيز ال�صبيحي على تكليفه .ومن
جهته �أعرب الأ�ستاذ ال�صبيحي عن
�شكره ملعايل رئي�س اجلامعة على
هذه الثقة �سائال املوىل �أن يعينه على
�أداء مهامه.

للعام الدرا�سي 1443هـ ،ب�إ�شراف
الدكتورة هيفاء املبرييك ،و�إع��داد
طالبة املاج�ستري ���س��ارة ال��داي��ل،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ت��ع��ري��ف مبنهج
ريجيو �إميليا يف �إيطاليا ،وال��ذي
�أع��دت��ه ط��ال��ب��ة املاج�ستري �سلوى
العريفي ،وقدمت الأ�ستاذة يا�سمني
الزيد تعريف باليوم العاملي للطفل.
وحظيت حملت طالبات مقرر
م�����ش��ك�لات ال��ط��ف��ول��ة ،ب���إ���ش��راف
الأ�ستاذة غادة عمري ،بعنوان «قلباً
وقالباً» ب�إقبال متميز ،والتي تتمحور
حول امل�شكالت يف عامل الطفولة،
كما احتوت احلملة على فيلم الذي
يتحدث عن امل�شاعر ،وكيف ت�ؤثر يف
ال�سلوك اخل��ارج��ي ل��دى الأط��ف��ال،
ودور ال��ق�����ص��ة يف ع��ل�اج بع�ض
م�شكالت الطفولة.
ركن
يذ؛ر �أن املعر�ض احتوى على ٍ
متميز للمل�صقات البحثية العلمية
ٍ
لطالبات الدرا�سات العليا ،وم�شاركة
متحف الغمو�ض ،ومكتب الرتبية
لدول اخلليج العربي ،ومبادرة «يلف
ويدور» لتدوير الكتب ،وجدار ر�سم
امل�شاعر ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة
املتميزة التي قدمها ق�سم الدرا�سات
القر�آنية من خالل الو�سائل املعرفية
وامل��ه��اري��ة وال��ل��غ��وي��ة لتعلُّم الطفل
القر�آن الكرمي.
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أخبار

د.العمر يفتتح فعالية االحتفاء والمعرض المصاحب
بيوم التطوع السعودي والعالمي
د.النمي :العمل التطوعي أحد أهم المحاور الرئيسية لمجاالت عمل الجامعة منذ نشأتها

افتتح معايل رئي�س جامعة امللك
�سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن
العمر ،الأحد املا�ضي مبقر اجلامعة،
فعالية االحتفاء واملعر�ض امل�صاحب
بيوم التطوع ال�سعودي والعاملي،
ب��ح�����ض��ور م�����س��اع��د م��دي��ر ال��دف��اع

عدد المتطوعين في المملكة وصل إلى أكثر من  400ألف متطوع

املدين مبنطقة الريا�ض اللواء تركي
ب��ن خويتم امل��ط�يري ،وذل��ك بقاعة
ح��م��د اجل��ا���س��ر بالبهو الرئي�سي
للجامعة .وت�ضمنت الفعالية فلماً
وثائقياً عن مفهوم التطوع بجامعة
امللك �سعود .و�أك��د وكيل اجلامعة

ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي� ،أهمية بناء
ثقافة العمل التطوعي وت�شجيعه،
ورف��ع ن�سبة املتطوعني �إىل مليون
متطوع ،مبينًا �أن عدد املتطوعني يف
اململكة و�صل �إىل �أكرث من � 400ألف

متطوع ،حيث كان العمل التطوعي
�أحد �أهم العناوين البارزة واملحاور
الرئي�سة ملجاالت عمل اجلامعة منذ
ن�ش�أتها وهي ت�شجع العمل التطوعي
وتطلق املبادرات التطوعية ،وتدعم
جهود املتطوعني التي تخدم الوطن

برعاية وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مكتب العالقات المجتمعية يقيم ورشة لرؤساء الوحدات
افتتح وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير الدكتور علي بن حممد
م�سملي ور�شة العمل االفرتا�ضية
ال��ت��ي �أق��ام��ه��ا م��ك��ت��ب ال��ع�لاق��ات
املجتمعية بالوكالة بعنوان «حتديد
م��ه��ام ر�ؤ���س��اء وح���دات ال��ع�لاق��ات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة
ووحداتها».
بد�أت الور�شة التي �شارك فيها
 39من ر�ؤ�ساء ومن�سوبي ومن�سوبات
وح�����دات ال���ع�ل�اق���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة
بكليات اجلامعة ووحداتها بكلمة
للدكتور علي م�سملي �أكد فيها على
حر�ص اجلامعة على تنامي دورها
يف خدمة املجتمع ،و�أن اجلامعة من
خ�لال مكتب العالقات املجتمعية
وت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري له بد�أت
مرحلة ج��دي��دة م��ن تطوير العمل
املجتمعي� ،إ���ض��اف��ة ل��وج��ود خطة
تنفيذية حم���ددة ي�سعى املكتب
�إىل تنفيذها من خالل م�شاركات
م���ت���م���ي���زة م����ن ك���اف���ة م��ن�����س��وب��ي
ومن�سوبات اجلامعة.
و ذك��ر د.م�سملي �أن اجلامعة

انفتاحا على املجتمع
باتت �أك�ثر
ً
م���ن خ��ل�ال م��راف��ق��ه��ا امل��ت��ع��ددة
وخدماتها التي تقدمها للمجتمع
ب�صفة م�ستمرة ،م��وج��ه�اً ال�شكر
لأع�ضاء مكتب العالقات املجتمعية
وامل��ج��ل�����س اال���س��ت�����ش��اري ،وجميع
ر�ؤ�ساء وحدات العالقات املجتمعية
بكليات اجلامعة ووحداتها.
ع��ق��ب ذل���ك ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة
خلود العبد الكرمي رئي�سة املجل�س
اال�ست�شاري عر�ض �أو�ضحت فيه

دور و�إجن����ازات مكتب العالقات
املجتمعية باجلامعة ،و�أن��ه ينطلق
من الهدف اال�سرتاتيجية الثالث
للخطة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للجامعة
وه��و امل�ساهمة يف خدمة املجتمع
واالرتقاء بجودة احلياة ،وي�أتي ذلك
ٍ
حر�صا من اجلامعة على امل�ساهمة
يف حتقيق ر�ؤي���ة اململكة العربية
ال�سعودية لالرتقاء باملجتمع ،ثم
قدم الدكتور ُغدير ال�شمري ع�ضو
املجل�س اال�ست�شاري عر�ض �أو�ضح

عقدها كر�سي �أبحاث ح�سا�سية القمح

فيه الوظائف دور اجلامعات يف
امل�س�ؤولية املجتمعية ،والوظائف
الرئي�سية للجامعات والطموحات
املرجوة من اجلامعات يف اخلدمة
املجتمعية ،واجل��ه��ات امل�ستفيدة
م��ن جهود اجلامعات يف اخلدمة
املجتمعية.
ع��ق��ب ذل���ك ن��اق�����ش امل�����ش��ارك�ين
يف ال��ور���ش��ة امل��ه��ام وامل�����س��ؤول��ي��ات
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل���ر�ؤ����س���اء وح����دات
ال���ع�ل�اق���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ك��ل��ي��ات
اجلامعة ووحداتها.
وق��د �أو���ض��ح الأ���س��ت��اذ ف���واز بن
عبد العزيز ال�سبيعي امل�شرف على
مكتب العالقات املجتمعية �أن هذه
الور�شة متثل مرحلة مهمة من عمل
املكتب خا�صة �أن املكتب ي�سعى �إىل
حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية حمددة
داع��م��ة ل�ل�أه��داف اال�سرتاتيجية
للجامعة ،كما �أن املكتب يعمل على
تنفيذ خطة تنفيذية �شاملة �ست�أتي
ث��م��اره��ا ب��ع��ون اهلل وت��وف��ي��ق��ه ثم
بدعم �إدارة اجلامعة ورعاية وكيل
اجلامعة للتخطيط والتطوير.

دورة ألطباء األطفال للزمالة السعودية والبريطانية
عقد كر�سي الأم�ير عبداهلل بن
خ��ال��د لأب��ح��اث ح�سا�سية القمح،
م ��ؤخ��راً ال���دورة الإكلينيكية الـ13
لأطباء الأطفال للزمالة ال�سعودية
والعربية والربيطانية ،وذل��ك عرب
من�صة « ،»ZOOMبح�ضور 55

ط��ب��ي��ب�اً امل�����س��ج��ل�ين يف الإم��ت��ح��ان
النهائي الإكلينيكي التابع للهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية،
و����س���ط م�����ش��ارك��ة مم��ت��ح��ن�ين من
بريطانيا وكندا واململكة الأردنية،
بالإ�ضافة �إىل عدد من داخل اململكة

بعدة قطاعات وجامعات حكومية.
ناق�شت ال����دورة ع���دة موا�ضيع
تتعلق بالإمتحان النهائي للح�صول
على الزمالة يف طب الأطفال ،كما
ُعر�ضت حاالت عرب �شرائح و�صور
و�أفالم لها عالقة بالإمتحان ال�سابق.

ت��ع��د ال������دورة �أح�����د الأن�����ش��ط��ة
امل�ستمرة ال�سنوية للكر�سي� ،صرح
ب��ذل��ك ال��دك��ت��ور �أ���س��ع��د ع�سريي
م�شرف كر�سي الأم�ير عبداهلل بن
خالد لأب��ح��اث ح�سا�سية القمح )
�سلياك ( .

واملجتمع .من جانبه ،نوه م�ساعد
م���دي���ر ال����دف����اع امل�����دين مبنطقة
ال��ري��ا���ض ب����دور م��دي��ري��ة ال��دف��اع
امل��دين يف تفعيل ال��ي��وم ال�سعودي
العاملي للتطوع ،ون�شر ثقافة التطوع
وتر�سيخ مفهومة باملجتمع.

ويف خ���ت���ام احل���ف���ل مت ت��ك��رمي
اجل��ه��ات امل�شاركة م��ن اجلمعيات
التطوعية ،التي تعمل مع الدفاع
املدين وعدد من املبادرات والربامج
التطوعية التي قدمتها ع��دد من
كليات اجلامعة.

معهد ريادة األعمال يستضيف وفد
منتدى  MITالسعودية

�أقيم م��ؤخ��راً مبعهد ري��ادة الأع��م��ال يف جامعة امللك �سعود حما�ضرة
تعريفية عن منتدى ريادة الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية ،والعامل
العربي ،وذلك �ضمن �إطار تنظيم �سل�سلة من املحا�ضرات التعريفية مل�سابقة
منتدى  MITلل�شركات النا�شئة يف ال�سعودية بالتعاون مع من�ش�آت مبختلف
مناطق اململكة .وت�أتي املحا�ضرة بدعم من جمتمع جميل ال�سعودية وحتت
رعاية وا�شراف �إمارة منطقة املدينة املنورة.
و�أ�ستعر�ضت املحا�ضرة �آليات الرت�شح وم�ساعدة الراغبني يف امل�شاركة
للم�سابقة ،والتي حتمل هذا هذا العام �شعار « مُنكن اليوم لغد �أف�ضل» و
ت�ستمر ل�سبعة �أ�شهر مليئة بالتحدي واالثارة والتدريب وفر�ص للتعارف وبناء
العالقات بالإ�ضافة اىل احل�صول على االر�شاد والتمويل.

جناح تعريفي بمهنة المحاسبة

تزامناً مع اليوم العاملي للمحا�سبة نظم ق�سم املحا�سبة بكلية �إدارة الأعمال
بالتعاون مع الهيئة ال�سعودية للمراجعني واملحا�سبني  ،SOCPAم�ؤخراً
جناحاً تعريفيا باملهنة ب�شطري الكلية ،و�أ�شتمل على �أحدث الإ�صدارات
العلمية يف املحا�سبة وفروعها والتعريف بالهيئة ال�سعودية للمراجعني
واملحا�سبني ور�ؤيتها و�أهدافها التي ت�سعى من خاللها �إىل ت�شجيع ممار�سة
مهنة املحا�سبة ودعمها لتقدمي خدمات مهنية ذات جودة عالية وتنمية
ال�شراكات املجتمعية ملواكبة ر�ؤية اململكة ،2030ور�سالتها املت�ضمنة تطوير
مهنة املحا�سبة واملراجعة واالرتقاء بخدماتها واال�سهام بتعزيز الثقة يف
االقت�صاد الوطني ،كما تعرف الزائرين من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
واملهتمني على �آلية ع�ضويات الهيئة واالختبارات اخلا�صة بال�شهادات
املهنية يف املحا�سبة.
و�أ�شادت رئي�سة ق�سم املحا�سبة الدكتورة عبري ال�سلوم بامل�ستوى التي
و�صلت �إليه املحا�سبة يف اململكة العربية ال�سعودية والتطور ملواكبة التقدم
الذي ت�شهده اململكة يف كافة التخ�ص�صات واملجاالت.
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التعليم

جامعة حائل تطلق برنامج
المشروعات البحثية للدراسات العليا
�أعلنت وكالة جامعة حائل للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،ممثلة
بعمادة البحث العلمي ،اليوم اخلمي�س ،عن �إطالق برنامج امل�شروعات
البحثية للدرا�سات العليا.
و�أو�ضحت اجلامعة ،عرب ح�سابها على تويرت� ،أن التقدمي يف برنامج
امل�شروعات البحثية للدرا�سات العليا ب��د�أ يف 01-/12/2021
و�سينتهي يف 30/12/2021م.
ووف ًقا للجامعة ،ف�إن هذا الربنامج يهدف لدعم طلبة الدرا�سات
العليا بحث ًيا حتت �إ�شراف �أع�ضاء هيئة التدري�س لتطوير مهاراتهم
البحثية والعلمية ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز قدرات طالب وطالبات جامعة
حائل على الن�شر النوعي الذي ي�ساهم يف النه�ضة العلمية وتعزيز
اقت�صاد املعرفة.

جامعة جازان و «تقويم التعليم»
توقعان اتفاقية العتماد
 16برنامجًا أكاديميًا

و َّقعت هيئة تقومي التعليم والتدريب ،ممثل ًة باملركز الوطني للتقومي
برناجما
واالعتماد الأكادميي «اعتماد» ،م�ؤخرا ،اتفاقية العتماد 16
ً
�أكادمي ًيا يف جامعة جازان.
جاء ذلك ،بح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة د .خالد بن عبداهلل
ال�سبتي ،ورئي�س اجلامعة ،د .مرعي بن ح�سني القحطاين ،يف قاعة
االجتماعات بالربج الإداري يف املدينة اجلامعية يف مدينة جازان.
وت�أتي هذه االتفاقيات �ضمن ال�شراكة والتكامل بني وزارة التعليم
وهيئة تقومي التعليم والتدريب واجلامعات ال�سعودية يف رفع جودة
التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى امل�ستويات العاملية ،وحتقيق
م�ستهدفات برنامج تنمية القدرات الب�شرية� ،أحد برامج ر�ؤية اململكة
2030م.
وكذا تعزيز املواءمة مع متطلبات �سوق العمل ،مبا يعزز الثقة يف
خمرجات م�ؤ�س�سات التعليم العايل على امل�ستوى املحلي وال��دويل،
وي�سهم يف حت�سني ترتيب جامعات اململكة على امل�ستوى العاملي،
و�صوالً �إىل مواطن مناف�س عامل ًيا.
م ّثل جامعة ج��ازان يف التوقيع ،وكيل اجلامعة للتطوير وري��ادة
الأع��م��ال ،د .نايف �أزي��ب��ي ،وم� ّثَ��ل الهيئة مدير ع��ام الإدارة العامة
لالعتماد الرباجمي ،د .بندر اخل ّيال.
ومت توقيع  16اتفاقية العتماد برنامج �أك��ادمي��ي��ة يف مرحلتي
املاج�ستري والبكالوريو�س ،وهي :بكالوريو�س القانون بكلية ال�شريعة
والقانون ،وبكالوريو�س علوم احلا�سب بالكلية اجلامعية ب�صبيا،
وبكالوريو�س طب الإ�سعاف والطوارئ ،وبكالوريو�س العالج التنف�سي
بكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وبكالوريو�س املعلوماتية ال�صحية،
وبكالوريو�س التثقيف ال�صحي بكلية ال�صحة العامة وطب املناطق
احل���ارة .وبكالوريو�س �إدارة الأع��م��ال بالكلية اجلامعية ب��ال��درب،
وبكالوريو�س املحا�سبة بالكلية اجلامعية ب�صبيا ،وبكالوريو�س الت�سويق
والتجارة الإلكرتونية بالكلية اجلامعية ب�أبو عري�ش ،وبكالوريو�س نظم
املعلومات الإدارية ،وبكالوريو�س املالية والأعمال امل�صرفية بكلية �إدارة
الأعمال ،وبكالوريو�س اللغة العربية ،وبكالوريو�س ال�صحافة والإعالم
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية.
كما مت توقيع عقود برامج ملرحلة ال��درا���س��ات العليا ت�ضمنت:
ماج�ستري الإر�شاد النف�سي ،وماج�ستري الإدارة الرتبوية ،وماج�ستري
املناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية.
ورحب رئي�س اجلامعة جازان ،د .مرعي القحطاين ،بالدكتور خالد
َّ
ال�سبتي ووفد الهيئة ،م�ؤكدًا حر�ص اجلامعة على تعزيز اجلودة يف
العملية التعليمية ،ومواكبة التحوالت التنموية احل�ضارية والتطوير
امل�ستمر لتحقيق التميز والتناف�سية الوطنية وال��دول��ي��ة للجامعة
وملخرجاتها حتقي ًقا لر�ؤية اململكة  ،2030ومل�ستهدفات برنامج تنمية
القدرات الب�شرية.
وقال� :إن توقيع االتفاقية العتماد برامج ومناهج اجلامعة الأكادميية
للمرحلة الثالثة ميثل اعتماد جميع برامج البكالوريو�س �أكادمي ًيا من
املركز الوطني للتقومي واالعتماد الأكادميي.
من جانبه� ،أو�ضح عميد التطوير الأكادميي د .علي هندي �أن توقيع
اتفاقية املرحلة الثالثة لالعتماد الرباجمي يعد امتدادًا مل�سرية اجلودة
برناجما.
التي �أجنزتها اجلامعة باعتماد 14
ً
و�أكد حر�ص من�سوبيها على االرتقاء مب�ستوى العملية التعليمية،
و�ضمان املناف�سة واجلودة لرباجمها وخمرجاتها ب�إعدادهم للم�ستقبل
ومواكبة متغريات �سوق العمل بتعزيز وتطوير املهارات الأ�سا�سية
وتنمية املعارف يف خمتلف املجاالت.
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طالبان من جامعة كاوست يحصالن على منحة
رودس 2022
ح�����ص��ل ث�لاث��ة ط�ل�اب جامعيني
�سعوديني على منحة رود�س الدرا�سية
ل��ع��ام  ،2022اث��ن��ان منهما �شاركا
يف ب��رام��ج حت��دي العلوم والتقنية
والهند�سة والريا�ضيات ()STEM
يف كاو�ست  .وي�أتي ذلك لل�سنة الثانية
على التوايل  ،حيث ح�صل الطالبان
على جائزة حت��دي العلوم والتقنية
والهند�سة والريا�ضيات ()STEM
يف ك��او���س��ت ،وه��م �أح��م��د اجلهني
وحممد الغدير� ،أم��ا املنحة الثالثة
فكانت م��ن ن�صيب الطالبة جود
الذكري من جامعة امللك �سعود .
وتعد منحة ” رود�س” واحدة من
�أرف��ع املنح الدرا�سية الدولية �شهرة
وتناف�سية يف العامل ،حيث تقوم �أمانة
املنحة باختيار  100طالب وطالبة
�سنو ًيا ومن حول العامل ،خ�صو�صاً
ال���ق���ادة ال�����ش��ب��اب �أ���ص��ح��اب القيم
والفكر وال�شخ�صية املتميزة ،الذين
لديهم حافز قوي ملعاجلة التحديات
العاملية ،واالل��ت��زام بخدمة النا�س

والعمل املتوا�صل من �أجل م�ستقبل
ال��ع��امل .ويح�صل الطلبة الفائزون

على منحة درا�سية كاملة يف جامعة
�أك�سفورد الربيطانية لتعزيز جماالت

اهتمامهم البحثي �أث��ن��اء درا�ستهم
العليا.

وزير التعليم الباكستاني يشيد بنجاح المملكة في
التعليم عن بعد ونموذج «مدرستي» عالميًا

نوه معايل وزير التعليم االحتادي
والتدريب املهني الباك�ستاين �شفقت
حم���م���ود ب����ر�ؤي����ة امل��م��ل��ك��ة 2030
وم�ستهدفاتها ل��ت��ط��وي��ر التعليم،
وان��ع��ك��ا���س ذل���ك يف جن���اح اململكة
عاملياً يف التعليم الإلكرتوين والتعليم
عن بُعد؛ ل�ضمان ا�ستمرار العملية
التعليمية خ�لال اجلائحة من دون

توقف.
و�أ�شاد الوزير الباك�ستاين خالل
زيارته والوفد املرافق له اليوم ملقر
مدر�سة البث الف�ضائي ،حيث كان يف
ا�ستقباله معايل وزير التعليم د.حمد
بن حممد �آل ال�شيخ ،مبا و�صلت �إليه
املدر�سة يف خدمة التعليم عن بُعد
ب�شكل متميز ،مثمناً ما حققه التعليم

باململكة خ�لال اجل��ائ��ح��ة ،وتفعيل
املن�صات الإلكرتونية مثل «مدر�ستي»،
والقنوات الف�ضائية التعليمية ،مما
يدل على جاهزية التعليم ال�سعودي
ال�ستمرار وا�ستدامة العملية التعليمية
رغم حتديات جائحة كورونا.
و�أك��د معاليه على عمق العالقة
التاريخية ال��وط��ي��دة ب�ين باك�ستان

واململكة ،معرباً عن تطلعه لتوطيد
ال��ت��ع��اون ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال�صديقني
يف ملف التعليم ،وك��ذل��ك �إمكانية
اال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة اململكة يف
التعليم عن بُعد والتعليم الإلكرتوين
خالل جائحة كورونا.
وت�ضمنت الزيارة �شرحاً موجزاً
ع���ن م��در���س��ة ال���ب���ث ال��ف�����ض��ائ��ي،
قدمه وكيل ال���وزارة للتعليم العام
د.حممد املقبل ،حيث مت التعريف
باملدر�سة وا�ستوديوهات البث ،و�آلية
ت�صوير ال��درو���س وت�سجيلها� ،إىل
جانب عمليات الإ���ش��راف الرتبوي
ملحتواها ،كما قدّمت امل�شرف العام
على التعليم الإلكرتوين والتعليم عن
بُعد د.عهود الفار�س عر�ضاً مرئياً
ع��ن «م��در���س��ت��ي» ،وم��ا مت ت�سجيله
من �أرقام عاملية منذ بداية جائحة
كورونا وحتى اليوم.
ح�ضر اللقاء معايل نائب وزي��ر
التعليم املكلّف د�.سعد �آل فهيد،
وعدد من امل�س�ؤولني يف الوزارة.

جامعة الملك عبدالعزيز تحصد جائزة «الزيرو
بروجكت» للمرة الثانية
يف متيز ج��دي��د ي�ضاف للملكة
العربية ال�سعودية ،ح�صلت جامعة
امللك عبدالعزيز على جائزة «الزيرو
بروجكت» العاملية للمرة الثانية،
والتي تُ�سلّم يف مقر الأمم املتحدة
للجهات ال���رائ���دة يف مت��ك�ين ذوي
الإعاقة حول العامل.
وبهذه املنا�سبة ،فقد ه ّن�أ الأمري
خ��ال��د ال��ف��ي�����ص��ل م�ست�شار خ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني �أم�ير منطقة
مكة املكرمة جامعة امللك عبدالعزيز
مبنا�سبة ح�صولها على هذه جائزة
ال��زي��رو ب��روج��ك��ت ال��ع��امل��ي��ة للمرة
الثانية.
�وع��ا
وح������ددت امل��ن��ظ��م��ة م��و���ض� ً
للجائزة هذا العام «التعليم ال�شامل
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت»،
حيث قامت املنظمة بعر�ض مبادرة
اجل��ام��ع��ة ���ض��م��ن ت��ق��ري��ر املنظمة

ال�سنوي ،ومت عر�ضه على �صفحتها
الرئي�سة من خالل و�سائل التوا�صل
االجتماعي التي يتابعها اخلرباء يف
جمال الإعاقة حول العامل طيلة عام
2020م.
و���ش��ه��دت اجل���ائ���زة يف دورت��ه��ا
احل��ال��ي��ة م�����ش��ارك��ة  469م��ب��ادرة
�روع��ا م��ن  106دول ح��ول
وم�����ش� ً
العامل ،مت اختيار ما يقارب الثمانني
وم�شروعا ،بنا ًء على ثالثة
مبادرة
ً
معايري :االبتكار ،والت�أثري ،وقابلية
التو�سع والتطوير.
ويف ���س��ي��اق �أخ����ر ،ف��ق��د د�شنت
جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف
وق��ف لغة ال��ق��ر�آن م ��ؤخ � ًرا ،مبادرة
«مبني» لإثراء حمتوى اللغة العربية
يف املو�سوعة العربية الويكيبيديا،
بهدف ن�شر ثقافة التطوع يف �إثراء
حمتوى اللغة العربية يف املو�سوعة

بني فئة ال�شباب والفتيات وتنمية
مهاراتهم يف �سبيل العمل ،من خالل
م�سابقة يتخللها جمموعة من ور�ش
العمل وال�برام��ج التدريبية ،التي
�سيتم تنفيذها بال�شراكة مع جمعية
ب�صرية للأدب والفكر.
و�أك���د رئي�س اجل��ام��ع��ة الدكتور
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��ي��د ال��ي��وب��ي،
�أن امل��ب��ادرة ت�سعى ملعاجلة �ضعف
امل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي يف م��و���س��وع��ة
«وي��ك��ي��ب��ي��دي��ا» ،ال����ذي ي��رج��ع �إىل
قلة املتطوعني العاملني يف �إث��راء
حمتوى اللغة العربية يف املو�سوعة،
خا�صة �أن املو�سوعة تعدّ �أكرب مقدم
للمحتوى العربي على الإن�ترن��ت،
حيث تبلغ ال���زي���ارات لويكيبيديا
العربية �أكرث من  ١٤٧مليون زيارة
�شهرياً.
و�أ�����ش����ار� ،إىل حت��ف��ي��ز امل���ب���ادرة

لل�شباب ال�سعوديني ويف الوطن
ال��ع��رب��ي ب�����ش��ك��ل ع���ام ل��ل��ت��ط��وع يف
�إث��راء املحتوى العربي يف مو�سوعة
ويكيبيديا العربية ،من خالل عدة
جماالت هي :الرتجمة ،والتطوير،
وال��ت��أل��ي��ف ،وحتقيق ا�سرتاتيجية
امل��ب��ادرة لن�شر ثقافة ال��ت��ط��وع يف
�إث����راء حم��ت��وى اللغة العربية بني
فئة ال�شباب والفتيات ،وزرع قيم
التطوع يف نفو�سهم ،وت��زوي��د فئة
ال�شباب والفتيات مبجموعة من
امل���ه���ارات والأدوات املتخ�ص�صة
ال��ت��ي ت�����س��اع��ده��م يف ال��ع��م��ل على
�إث��راء املحتوى العربي يف مو�سوعة
ويكيبيديا.
ي���ذك���ر �أن وق����ف ل��غ��ة ال���ق���ر�آن
بجامعة امللك عبدالعزيز قد ر�صد
جوائز مالية وعينية قيمة للفائزين
وامل�شاركني يف هذه املبادرة،
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دراسة علمية حديثة على أوميكرون..
(قادر على التملص من المناعة البشرية)
خل�صت �أول درا�سة علمية على
املتحور اجلديد من فريو�س كورونا
« �أوم��ي��ك��رون» �إىل �أن لديه ق��درة
كبرية على التمل�ص م��ن املناعة
ال��ب�����ش��ري��ة ،م��ق��ارن��ة ب��ال�����س�لاالت
ال�سابقة من الفريو�س.
وت�������ش�ي�ر ن���ت���ائ���ج ال����درا�����س����ة،
ال��ت��ي �أوردت����ه����ا ���ش��ب��ك��ة «���س��ك��اي
ن��ي��وز» ال�بري��ط��ان��ي��ة� ،أن املتحور
«�أوميكرون» ميكن �أن يت�سبب يف
م��وج��ة ك��ب�يرة م��ن ال��ع��دوى ،حتى
لدى ال�سكان الذين لديهم م�ستوى
عال من ا لأج�سام امل�ضادة.
وق�����ال ال���ب���اح���ث���ون يف امل��ع��ه��د
الوطني للأمرا�ض املعدية بجنوب
�إفريقيا �إنه ال تزال هناك �أ�سئلة
ب��ح��اج��ة �إىل �إج���اب���ات ،م��ن قبيل
«ق�����درة امل��ت��ح��ور ع��ل��ى م���راوغ���ة
املناعة ال��ت��ي تعطيها اللقاحات
احلالية ،وا لآثار املحتملة لرتاجع
امل���ن���اع���ة يف م���واج���ه���ة ال���ع���دوى
وخ��ا���ص��ة ا لإ���ص��اب��ة ال�����ش��دي��دة �أو
الوفاة.
ودر����س الباحثون ح��واىل 2.8

م��ل��ي��ون ح���ال���ة �إ����ص���اب���ة مب��ر���ض
«كوفيد ،»-19ال�����ذي ي�����س��ب��ب��ه
فريو�س كورونا يف جنوب �إفريقيا،
منذ م��ار���س  ،2020ليجدوا �أن
ه��ن��اك �أك�ث�ر م��ن � 35أل���ف حالة

�أ�صيب �أ�صحابها بالفريو�س �أكرث
من مرة.
وك���ان خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة الثانية
باملر�ض �أقل يف متحوري «دلتا «
و»ب��ي��ت��ا» ،مقارنة باملوجة ا لأوىل

م��ن الإ���ص��اب��ات ال��ت��ي ح��دث��ت يف
م��ار���س  ،2020نتيجة ال�ساللة
الأوىل ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن مدينة
ووهان ال�صينية ،مهد الوباء.
وا لأم�����ر ا لأك��ث�ر �أه��م��ي��ة ك���ان،
ب���ح�������س���ب ال���ب���اح���ث�ي�ن ،ه����و �أن
خطر الإ���ص��اب��ة الثانية مبتحور
« �أوم���ي���ك���رون» �أك��ب�ر بـ 2.4م��رة
مقارنة باملوجة الأوىل.
ون�����ش��رت ال���درا����س���ة يف م��وق��ع
( ،)medRxivال�����ذي ي��ن�����ش��ر
الدرا�سات العلمية التي مل تن�شر
بعد يف ال��دوري��ات العلمية ،ومل
جتر عملية مراجعة الدرا�سة من
قبل باحثني �آخرين.
وي��ق��ول الباحثون يف الدرا�سة
�إن��ه��م وج����دوا دل��ي�لا ع��ل��ى زي���ادة
كبرية وم�ستمرة بخطر الإ�صابة
مب��ر���ض «كوفيد ،»-19وت��ت��واف��ق
ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج م ��ؤق��ت��ا م��ع توقيت
ظهور املتحور «�أميكرون» ،وهو ما
يظهر �أن لديه القدرة على �إ�صابة
�أ���ش��خ��ا���ص ت��ع��اف��وا م���ن امل��ر���ض
�سابقا.

دراسة :الرضاعة الطبيعية تقلل مخاطر
أمراض القلب لألمهات
ك�شفت نتائج درا�سة علمية حديثة
ع��ن وج���ود ع�لاق��ة ب�ين الر�ضاعة
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وان���خ���ف���ا����ض خم��اط��ر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ل��دى الأم��ه��ات .وا�ستندت
الدرا�سة �إىل تقييم �أبحاث جامعات
عاملية.
تختار بع�ض الأم��ه��ات ر�ضاعة
�أط��ف��ال��ه��ن ر���ض��اع��ة طبيعية لفرتة
ط��وي��ل��ة لقناعتهن �أن ل��ه��ا ف��وائ��د
ك��ب�يرة ل�ل�أط��ف��ال .لكن رمب��ا م��ا ال
يعرفه الكثريون هو �أن الر�ضاعة
الطبيعية لها فوائد �صحية للأمهات
كذلك .و�أكدت نتائج درا�سة �أجنزها
باحثون من جامعة �إن�سربوك الطبية
النم�ساوية م�ؤخرا هذه الفوائد التي
مل تكن معروفة من قبل للر�ضاعة
الطبيعية .وم��ن بينها :انخفا�ض
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ،نقال عن املوقع
الإخباري النم�ساوي «كوريري �آت».

قــــــــــــــــرأت لك..
عنوان الكتاب :مبادئ و أصول
التربية الصحية وتعزيزها
امل�ؤلفRandall R. Cottrell :
املرتجم :جميل فريوز الر�شيد

ي����ق����دم ال���ك���ت���اب
م��ق��دم��ة ت�أ�صيلية
مل����ج����ال ال�ت�رب���ي���ة
ال�صحية وتعزيز
ال�صحة ،وتربط
امل����ج����ال ب��ك��اف��ة
امل�����������ج�����������االت
وال��ت��خ�����ص�����ص��ات
ال����ت����ي ت���رف���ده
وت�����ت�����ق�����اط�����ع
م���ع���ه .ف��ي��ق��دم
للقارئ خلفية
ح�����ول امل��ه��ن��ة
وال���ك���ل���م���ات
وامل�صطلحات
وال��ت��ع��ري��ف��ات
الأ�سا�سية يف املهنة ،وتاريخ
ال�صحة وال�ترب��ي��ة ال�صحية وت��ع��زي��ز ال�صحة،
والأ����ص���ول الفل�سفية للرتبية ال�صحية وتعزيز
ال�صحة ،والنظريات ومن��اذج التخطيط لربامج
وم���ب���ادرات ال�ترب��ي��ة ال�صحية وت��ع��زي��ز ال�صحة،
والأخ�لاق��ي للرتبية ال�صحية وتعزيز ال�صحة،
و�أدوار وم�س�ؤوليات اخت�صا�صي الرتبية ال�صحية
واالعتماد والدرا�سة املتقدمة يف املجال ،وبيئات
الرتبية ال�صحية وتعزيز ال�صحة مثل املدر�سة
وال�صحة العامة �أو املجتمعية وبيئة مكان العمل،
والهيئات واجلمعيات واملنظمات ذات ال�صلة
بالرتبية ال�صحية وتعزيز ال�صحة .يف املجمل ،ي�ضع
الكتاب طالب التخ�ص�ص يف قلب �أدبيات الرتبية
ال�صحية وتعزيز ال�صحة وي�ؤهلهم للعمل باحثني يف
املجال ،وي�سلحهم باالجتاهات امل�ستقبلية يف جمال
الرتبية ال�صحية وتعزيز ال�صحة.

عنوان الكتاب :ال للقلق
امل�ؤلفJEROME PALAZZOLO :
املرتجمُ :رال حكمت �صالحية

في دراسة  ..الجهد اإلضافي في األعمال
المنزلية يساعد في الحفاظ على الذاكرة

�أثبتت درا�سة علمية حديثة �أن
بذل جهد �أكرب يف الأعمال املنزلية
ي�����س��اع��د يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ق��وة
ال��ذاك��رة ،و�شملت ال��درا���س��ة 500
بالغ من �سنغافورة ،خ�ضعوا لعدد
م��ن االخ��ت��ب��ارات لقيا�س م�ؤ�شرات
ال�صحة اجل�سدية واملعرفية.
ويف ت��ق��ري��ر ن�����ش��رت��ه �صحيفة
«تاميز» ( )the timesالربيطانية،
تقول الكاتبة كات الي �إن الباحثني
�أثبتوا االرتباط بني الأن�شطة املنزلية
و�سالمة ال��ذاك��رة ل��دى امل�شاركني
الذين فاقت �أعمارهم  65عاما،

دراسات
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بغ�ض النظر ع��ن م��ق��دار الن�شاط
البدين الذي بذلوه يف �أوقات العمل
�أو �أوقات الفراغ .خ�ضع امل�شاركون
يف الدرا�سة لعدد من االختبارات
لقيا�س م�ؤ�شرات ال�صحة اجل�سدية
واملعرفية ،و ُق�سموا �إىل جمموعتني:
الأوىل بني  21و 54عاما ،مبتو�سط
�أعمار  44عاما ،والثانية بني 65
و 90ع��ام��ا ،مبتو�سط �أع��م��ار 75
ع��ام��ا .و�أظ��ه��رت نتائج اختبارات
الذاكرة واالختبارات البدنية ،ومنها
�سرعة االنتقال من و�ضع اجللو�س
�إىل ال��وق��وف ،و�سرعة امل�شي� ،أن

الأعمال املنزلية ارتبطت بقدرات
عقلية وبدنية �أف�ضل ،لكن ذلك فقط
لدى املجموعة الأكرب �سنًّا.
و���ض��م��ن ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ،كانت
ال��درج��ات املعرفية �أع��ل��ى بن�سبة
 ،8%و 5%ل��دى امل�سنّني ممن هم
�أكرب من  65عاما ويقومون ب�أعمال
منزلية ب�سيطة �أو �شاقة ،مقارنة
مبن يبذلون جهدا �أقل .وكان وقت
االن��ت��ق��ال م��ن و���ض��ع اجل��ل��و���س �إىل
ال��وق��وف �أ���س��رع بن�سبة  8%لدى
امل�����س�نّ�ين ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��أع��م��ال
منزلية �شاقة ،ودرجة التوازن �أعلى

بن�سبة .23%
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د يف الأع��م��ال
املنزلية ي�ساعد يف احل��ف��اظ على
الذاكرةالدرا�سة قالت �إن االنتقال
م��ن اجل��ل��و���س �إىل ال��وق��وف �أ���س��رع
بن�سبة  8%ل��دى امل�سنّني الذين
يقومون ب�أعمال منزلية (غيتي)
ومل يُتو�صل �إىل نتائج مماثلة لدى
املجموعة الأ�صغر �سنًّا ،وقد يكون
ال�سبب �أنهم در�سوا يف املتو�سط �أكرث
بـ� 5سنوات من املجموعة الأك�بر،
وه��و عامل مهم من عوامل �إبطاء
التدهور املعريف.

يقدم هذا الكتاب
ال���ع���م���ل���ي ط����رق����اً
ب�����س��ي��ط��ة ودائ���م���ة
ل���ل���ت���غ���ل���ب ع��ل��ى
القلق ب��ع��ي�دًا عن
ا�ستخدام الأدوية،
ومي��ك��ن ال��ت��ع��رف
ع��ل��ى الأع��را���ض
اجل�����������س�����دي�����ة
وال�������س���ل���وك���ي���ة
ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي
حت�����دي�����ده�����ا
بهدف القيام
با لت�شخي�ص
امل���ن���ا����س���ب،
واخ���ت���ب���ارات
لتقييم درجة قلقك،
و �أ�سباب القلق املتنوعة ،مع عر�ض العديد من
الإف����ادات ،وجميع احل��ل��ول التي ميكن تطبيقها
ب�سـهولة :كاال�سرتخاء والتنف�س والتغذية والتمارين
البدنية والطب البديل وكذلك العالجات املكملة
 mindfulnessوالرتكيز الكامل للذهن والتنومي
املغناطي�سي والتقنيات الإدراكية -ال�سلوكية.
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rs.ksu.edu.sa

rs.ksu.edu.sa

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

ال�صحافة الرقمية

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د .مطلق بن �سعود املطريي

الق�سم الفني

بندر احلمدان
ر�ؤى ال�سليم

ت4673555/

عبدالكرمي الزايدي

�إدارة التحرير
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mualmutiri@ksu.edu.sa

4674736

نائب رئي�س التحرير

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

ت4673446/

�سارة احلمدان

مدير الت�سويق

�سامي بن عبدالعزيز الدخيل
saldekeel@ksu.edu.sa

الت�صوير

راكان بن حممد ابابطني
ت4677605/

الطباعة

ads@ksu.edu.sa

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

مدير الإدارة

امل�شاركة

عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

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

ت4678781/

aalfulaij@ksu.edu.sa

طالب التخطيط العمراني باحث بطبيعته!

عمرانيات

�أيها الطالب حتى جتتاز املناق�شة ،البد �أن تتمتع
ب�إملام كايف مبجال بحثك ،يجعلك قادراً على التحليل
بعمق فكري يقودك �إىل حتقيق نتائج بحثية موثوقة.
ولذلك� ،أرى ب�أن القراءة امل�ستفي�ضة مبجال بحثك
يظهر �سحرها خالل املناق�شة والتحليل ويلم�س ذلك
بال �شك جلنة التحكيم .من هذا املنطق ،ف�إن فجمع
الأدبيات و�إع��ادة ت�أليفها ميكن �أن تنتج بحثاً؛ لكنها
لي�س بال�ضرورة �أن حتقق �إ�ضافة علمية مامل يكن
ذلك مقروناً بتحليل ومناق�شة تقود �إىل ا�ستنتاجات
منطقية.
الت�سا�ؤل يقود �إىل البحث ولنا يف ذل��ك مثال
�شهري للعامل �إ�سحاق نيوتن ،بينما كان جال�ساً �ضمن
حميطه العمراين� ،سقطت على ر�أ�سه التفاحة!! فبد�أ
ب�س�ؤال بحثي ملاذا �سقطت التفاحة �إىل �أ�سفل؟ وبد�أ
بالتخطيط والدرا�سة حتى تو�صل لنظريته باجلاذبية
والتي بنيت عليها بعد ذلك علوم �أخرى .فماذا ينق�صنا
طاملا نحن نت�ساءل با�ستمرار؟ هل هو قلة يف ال�سعي؟
�أم ظناً ب�أن جميع العلوم ُغطت بال�شكل الكايف؟

�أمة اقر�أ تقر�أ! فالقراءة املتعمقة ر�صيد معريف
يف حم�صلة الطالب يُلم�س �أثرها يف املناق�شات.
لقد �سخرت امل�ؤ�س�سات التعليمية كافة البنى التحتية
واملرافق العامة لدعم العملية البحثية وب�شكل يتوافق
مع م�ستهدفات ال��ر�ؤي��ة الوطنية  :2030جمتمع
حيوي ،واقت�صاد مزدهر ،ووطن طموح .واليوم تقف
جامعة امللك �سعود يف طليعة اجلامعات ذات الت�أثري
يف املجال العلمي والبحثي .وم�ؤخراً حققت جملة
العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سعود معايري عالية
يف معامل الت�أثري . Arcif
�أيها الطالب من خالل قراءاتك املتعمقة �ستُك�شف
لك الفجوات البحثية يف جمالك التخ�ص�صي� ..ستبد�أ
من حيث انتهى الآخ��رون؛ تعالج ق�ضايا نعاين منها
يف واقعنا ،ولتعمل على ر�سم خطة مل�ستقبل مزدهر.
�إن جمرد القراءة لإجناز الر�سالة العلمية �أو البحث
العلمي لن تقود �إىل نتائج تتلم�س احتياجات املجتمع
وتعالج ق�ضاياه� .إنها اقرب �إىل اجناز غري مرتبط
ب�أهداف واقعية.

�إن القراءة املتعمقة تعزز الرتاكم املعريف ،وتعمل
على زيادة خربات الباحث وثقافته ،وعمقه التحليلي.
وت��ق��ع على ع��ات��ق ال��ب��اح��ث يف جم���ال التخطيط
العمراين م�سئولية ت�شكيل بناء معريف وا�سع النطاق
ي�ساعد على تطوير املنطقة احل�ضرية .ويتداخل
التخطيط العمراين مع حقول معرفية وا�سعة مثل
الإدارة ،وال�سيا�سة ،والقانون ،واالقت�صاد ،وعلم
االجتماع ،والهند�سة ،والبيئة� .إن املخطط العمراين
احل�صيف هو من ي�صنع الأثر مل�ستقبل وطنه من خالل
بناء منتج عمراين يعك�س االطالع الوا�سع واالحتياج
املجتمعي .فالبيئة العمرانية حولنا مليئة بالت�سا�ؤالت
التي ت�ستوجب علينا الإجابة عليها.
دورك �أيها الطالب ،وم�سئوليتك املجتمعية عظيمة
فماذا لو ُطوعت يف خدمة البحث العلمي؟ املخطط
باحث بطبيعته وعليه �أن يدرك ذلك!
م�. .سايل حممد املحزري
طالبةماج�ستريكليةالعمارةوالتخطيط
ق�سمالتخطيطالعمراين

منذ بداية اجلائحة ومع الإج��راءات االحرتازية
ارتفع ا�ستخدام الكمامات نظرا لفعاليتها يف تقليل
انتقال عدوى كورونا من �شخ�ص لآخر .فقد �أ�صبحت
الكمامات �شيئا �أ�سا�سيا ومعتادا عليه يف حياتنا،
وبالرغم من تخفيف االح�ترازات م�ؤخرا وال�سماح
بنزع الكمامات يف الأماكن املفتوحة ،اال �أننا ال زلنا
بحاجة الرتدائها يف الأماكن املغلقة ،يف الأماكن
املفتوحة املزدحمة ،ويف احلرمني.
مع وجود الكمامات يف حياتنا يتوجب علينا تثقيف
�أنف�سنا ومن حولنا ومعرفة اال�ستخدام ال�صحيح
للكمامة .وقد ذكرت منظمة ال�صحة العاملية �أ�سا�سيات
الرتداء الكمامات وهي كالتايل:
تنظيف اليدين قبل ارتداء الكمام ،وعند نزعه،ويف حال مل�س الكمام يف �أي وقت.
الت�أكد من تغطيته للأنف ،والفم والذقن.عند التخل�ص من الكمام ،يجب و�ضعه يف كي�سمن البال�ستيك ،وغ�سله كل يوم يف حال كان الكمام من
القما�ش� ،أو التخل�ص منه �إذا كان من ذي اال�ستخدام
الواحد يف �سلة النفايات.

عدم احتواء الكمام على �صمامات.االختيارال�صحيحللكمامة:
اختيار كمامات حتتوي على طبقتني �أو �أكرث منمواد ي�سهل التنف�س بها وتنظيفها.
�أن تغطي الكمامة الأنف والفم متاما.مقا�س حمكم وعدم وجود فراغات.�أنواع الكمامات:
كماماتقما�شية.
كمامات لال�ستخدام الواحد.
كماماتجراحية.
الكمامالتنف�سي.
يوجد عدة �أنواع للكمامات كما �أن لبع�ض الأنواع
منها عدة م�ستويات و�أن��واع تندرج حتتها مثاال على
ذل��ك  :الكمامات اجلراحية لها ثالثة م�ستويات،
وال��ك��م��ام التنف�سي ل��ه ال��ع��دي��د م��ن الأن�����واع مثل
 . N95,N99,N100وقد ذكرت جملة طبيعة �أن
الكمام املوافق للمعايري للعاملني يف القطاع ال�صحي
هي الكمامات التنف�سية ، N95والتي �صممت حلماية
مرتديها عن طريق تنقية  95%من الهواء امل�ستن�شق.

مع ارتفاع حاالت امل�صابني ،وارتفاع اال�ستهالك لذا
النوع من الكمامات التنف�سية فقد لوحظ نق�ص يف
هذا الكمام .بالتايل ف�إن الأمثل ارت��داء الكمامات
القما�شية او ذات اال�ستخدام الواحد ب�شرط موافقتها
ملعايري ال�سالمة ،وحفظ الكمامات التنف�سية للكادر
ال�صحي بحكم �أولويتهم يف احل�صول عليها و�أنهم خط
الدفاع الأول �أمام اجلائحة.
وبالن�سبة للفرتة الزمنية التي يجب عندها تغيري
الكمام فقد �صرح م�ست�شفى هارفارد لطاقم العمل �أنه
ال يوجد وقت معني لتغيري الكمام ،وال رقم حمدد
من الكمامات لليوم الواحد� .إذ �أن االمر يتعمد على
طبيعة العمل واال�ستخدام ،ولكن يف حال ات�سخ الكمام
�أو تعر�ضه للتلف �أو البلل ،و�أي�ضا يف حال مل�س الكمام
من الداخل وجب تغيريه.
عند نزع الكمام للأكل �أو ال�شرب ،يجيب التخل�ص
من الكمام القدمي ،غ�سل وتعقيم اليدين ،ومن ثم
ارتداء كمام جديد بعد االنتهاء من االكل.
الطالبة �أثري املطريي
ا�شراف الدكتورة ب�شرى الق�ضيب

أساسيات الستخدام الكـمـ ــام

ال تقترب من السلبيين المحبطين حولك
�إذا نظرنا يف كل جوانب احلياة وم��ا فيها من
�أ�شياء جيدة و�أخرى م�ؤ�سفة ،وجدنا �أن �أغلبها نتيجة
لقراراتنا و�أفكارنا و�أفعالنا .ونفهم جيداً �أنه ال يولد
�أحد عبقر ًيا .و�إمنا ي�صبح عبقريا باجلد واالجتهاد
والتعب وحتمل امل�شقات والنكبات .ولي�س املهم �أننا
ن�ضرب بقوة على احلجر .ولي�س كرثة ال�ضرب وال
طول الوقت هو املهم لكن الأهم منها هو كيف ن�ضرب
؟ و�أين ن�ضرب ؟ ومتى ن�ضرب بقوة ؟ ومتى نتوقف عن
ال�ضرب ؟ فرمبا �ضربة واحدة يف مكانها ال�صحيح
وطريقتها ال�صحيحة ووقتها ال�صحيح تغنينا عن مائة
�ضربة .كانت هناك جمموعة من اخليول ت�شارك يف
مناف�سة .وكان الهدف منها عبور احلواجز التي مت

زيادة ارتفاعها حلد كبري مل تتعود عليه اخليول من
قبل .وانطلقت حلظة البدء ...ب�صراحة ال �أحد من
املتفرجني يعتقد �أن اخليول ت�ستطيع �أن حتقق �إجنازا.
وتقفز من �أعلى احلواجز بنجاح .وكانت تنطلق من
اجلماهري عبارات من )لن ي�ستطيعوا �أبداً الو�صول
�إىل �أعلى .فهو �شيئ �صعب جداً ( واحدا تلو الآخر،
بد�أت اخليول يف ال�سقوط ما عدا واحدا كان يعدو
ب�سرعة ولكن اجلماهري ا�ستمروا بال�صراخ� ...إال �أن
�أحد اخليول ا�ستمر يف ال�صعود �أعلى ف�أعلى فلم يكن
اال�ست�سالم واردا يف قامو�سه .يف النهاية ا�ست�سلمت
جميع اخليول ما عدا ح�صانا واحدا هو الذي عرب كل
احلواجز.الق�صة انتهت والذي مل نعرفه �أن احل�صان

الفائز كان �أ�صم.ما العربة من هذه الق�صة ؟ كم من
عمل كنا على و�شك �إجنازه والنجاح فيه ولكن حينما
هم�س يف �آذاننا بع�ض الأ�شخا�ص الذين تعودوا على
ال�سلبية .ويف بع�ض الوقت ال بد �أن ن�ستغني عن
حا�سة ال�سمع حتى ننجز �أعمالنا على الوجه املطلوب.
و�أما الأفكار ال�سلبية يف حياتنا مهما كان م�صدرها
ف�إنها ت�ؤثر علينا ب�شكل حاد حتى ولو مل تكن نتيجتها
�أعرا�ضا مر�ضية �إال �أنها ت�ستهلك طاقة الإن�سان وت�ؤدي
�إىل القلق والتوتر عندما ين�شغل الذهن بالأحداث التي
يراها �أو ي�سمعها من حوله ،مما ينتج ردود فعل قلِقة.
ومما تعلمنا الق�صة �أن نبتعد قدر امل�ستطاع عن كل ما
هو �سلبي يف كالم من حولنا من املحبطني بل نحاول
�أن نقرتب من الإيجابيني �أ�صحاب الأمل يف الغد.
حممد الر�شادي

عمرانيات
د .محمد حسين ابراهيم

رسالة من نخلة
كلمة «خراط» يف اللغة العامية تعني ال�شخ�ص كثري املبالغة ،لدرجة قد
�صلت بال�ضبط لت�صف �صاحبي
تكون م�ضحكة .هذه الكلمة �أتوقع �أنها ُف ِّ
م�صلح العمران ،الذي قال يل مرة �أنه تلقى مكاملة هاتفية من نخلة .من نخلة
يام�صلح؟� ،شجرة النخل ما غريها؟ قال نعم ،نعم!! وهل كانت خال�ص �أم برحي
يا خمل�ص؟ قال �ضاحكاً �إن ف�صيلتها لي�ست بالأمر الهام ،املهم �أنها كانت تبكي
بحرقة وهي تكلمني .ومالذي �أزعج نخلتنا العزيزة يا م�صلح؟ �أمل تخربك؟ بلى
�أخربتني ،رد م�صلح .تقول �أنها وبنات جن�سها خدمتنا نحن العربان �أميا خدمة.
�أطعمتنا من ثمارها ،ومن خو�صها و�سعفها ن�صنع الكثري من الأدوات .وحتى
عندما متوت ن�شق ج�سدها ونق�سمه �أو�صاال طويلة ن�سقف بها بيوتنا .ومقابل
كل هذه اخلدمات نحن نهينها ون�شوه منظرها!! �أمل ت�س�ألها كيف �أهنَّاها يا
مى �صناعية ت�شبه النخيل وقد نُ�صبت يف الكثري
م�صلح؟ تقول �إنها ر�أت ُد ً
من املباين العامة يف مدننا ،مثل املطارات ومراكز الت�سوق وحتى بع�ض املباين
املكتبية .ومالذي يزعجها يف ذلك يام�صلح؟ تقول �إن هذه الدمى التي نن�صبها
ال ميكن �أن ت�ؤدي دور �شجرة النخلة احلقيقية ،بل �إنها حيلة رخي�صة ال تنطوي
�إال على الب�سطاء .جذعها �أنبوبة بال�ستيكية ،ثُ ِّبت عليها الكرب بامل�سامري� .أما
�سعفها املثبت بامل�سامري �أي�ضا فهو يعد على الأ�صابع وينبثق من نهاية اجلذع
بطريقة تثري ال�سخرية والإ�شمئزاز لدى �أي ان�سان لديه قدر من الذوق .هذا
ال�سعف دائم اخل�ضرة ،ال ينمو وال يذبل وال يجف� .إنه يفتقر �إىل احلياة .ويزداد
قبحه مب�ضي الوقت عندما يرتاكم عليه الغبار وتهرتء امل�سامري فيميل ال�سعف
مينة وي�سرة  ،وبع�ضه يتهدل اىل الأ�سفل� .أمل ترد عليها يا م�صلح وتو�ضح لها
�أن هذه النخيل هي للزينة فقط؟ بلى قلت لها ذلك� ،أجاب م�صلحِ .
�سخرت
مني ،ولو كانت �أمامي لرمبا ب�صقت يف وجهي .ردت على بغ�ضب� :أي زينة يف
هذه الدمى التي تفتقر �إىل احلياة؟ عرفنا �أنكم مع�شر الب�شر ت�ستمتعون بر�ؤية
ال�شجر داخل مبانيكم لأنها تذكركم بالطبيعة خارجها ،وتطمئنكم �أنكم ال زلتم
على ات�صال بها حتى عندما تكونون داخل مبانيكم ال�شبيهة باملغارات .لكن هذه
الدمى ال�صناعية امليتة ال ميكن �أن توفر لكم ال�شعور باالت�صال بالطبيعة فما
الفائدةمنها؟
قلت لها ياعزيزتي �أن النخيل كما تعرفني ،حتتاج �إىل ري يومي وعناية
م�ستمرة ،بل �أنها تزداد طوال كل �سنة� .سخرت مني مرة �أخرى حمدثتي وقالت
�إن تربيرك هذا مثري لل�ضحك� .أنت كمن ي�شرتي راديو ال ي�شتغل ،فقط لأنه ال
ي�ستهلك بطارية وال كهرباء� .إذا كان طويل هذا يزعجكم فلماذا ال ت�ستعينون
ب�أ�شجار طبيعية �أ�صغر حجما مني؟ هناك ف�صائل من الأ�شجار التي تنمو
داخل املباين ،ميكن زراعتها داخل مغاراتكم فتوفر لكم ذلك ال�شعور بالإت�صال
بالطبيعة الذي ي�سحركم� .أعرف �أن �صوت خرير املاء احلقيقي يبعث الراحة
يف نفو�سكم ،مع�شر الب�شر ،فتقطعون الفيايف والبحار لت�شاهدوا املاء يت�ساقط
من علو فيطربكم �صور خريره .ت�ستطيعون الآن ت�سجيل �صوت خرير املاء
وت�سمعونه يف مبانيكم ،فلما ال تفعلون ذلك؟ اجلواب هو �أن �صوت خرير املاء
امل�سجل ال يولد لديكم ال�شعور بالطبيعة� .ألي�س كذلك؟ كفى ياعزيزتي ،رددت
َّ
عليها ،لقد افحمتيني واقتنعت بكالمك .ردت علي :وما ع�ساك فاعل؟ قلت
لها �س�أنقل �شكواك هذه �إىل �صاحب يل ،يكتب يف ر�سالة اجلامعة ،عله يكتب
عنها فيقر�أها طالب كلية العمارة وطالب كلية العلوم الإدارية� .شكرتني كثريا
وا�ستو�ضحت مني عالقة كلية العلوم الإدارية باملو�ضوع فقلت لها �إن بع�ضا من
طلبتها �سي�صبحون مطورين عقاريني ،وه�ؤالء لهم الكلمة الأخرية يف و�ضع هذه
الدمى يف مغاراتنا كما ت�سميها .على �أي حال ،كل من يقر�أ �شكواك ،بغ�ض
النظر عن تخ�ص�صه �سيت�أثر ياعزيزتي مبعاناتك ومعاناة زميالتك يف هذا
املو�ضوع ،و�إن �شاء اهلل ي�صري خري!
�أ�ستاذ التخطيط العمراين امل�شارك  -كلية العمارة والتخطيط
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مب�ساحة ( )51,400مرت و  6طوابق

مكتبة الملك سلمان المركزية  ..تتجاوز النصف
قرن من العطاء
انتقلت إلى المدينة الجامعية قبل  39سنة

كتب :عبداهلل م�سفر املنبهي
تعد مكتبة امللك �سلمان املركزية
م��ع��ل��م��ا م���ن م��ع��امل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
�سعود الثقافية ملا حتمله من الكنوز
القيمة حيث تت�ضمن الكثري من
الكتب واملخطوطات القدمية التي
ت��ع��د م��رج��ع��ا للكثري م��ن البحوث
العلمية وهي مكتبة يق�صدها الكثري
م��ن �أ���ص��ح��اب امل��ع��رف��ة والباحثني
واملهتمني بالكتب حيث وقد حتدث
مدير العالقات العامة مبكتبة امللك
�سلمان امل��رك��زي��ة فهد داوود عرب
�سناب �صحيفة ر���س��ال��ة اجلامعة
فبا�شر باحلديث عن املكتبة ب�شكل
عام ثم الطوابق ال�ستة التي تتواجد
يف املكتبة حيث �أن املكتبة ت�أ�س�ست
يف عام  1957ميالدي يف البداية
مع جامعة امللك �سعود حيث انتقلت
�إىل املدينة اجلامعية قبل � 39سنة
تقريبا وهي بالقرب من بهو اجلامعة
الرئي�سي حيث كانت هي �أول مكتبة
ان�شئت باجلامعة وك���ان �إج��م��ايل

�أوعية املعلومات  1مليون و� 65ألف
عنوان وتوجد يف  2مليون و300
�أل��ف جملد تقريبا وتتكون املكتبة
م��ن �ستة ط��واب��ق وتبلغ م�ساحتها
) (51,400م�تر م��رب��ع وب��ه��ا �أك�ثر
من ) (4000مقعد ملطالعة الكتب
يف طوابقها وجميع الطوابق التي
حتتوي على م�صادر التعلم وهي
مفهر�سة عن طريق البطاقات بنظام
دي��وي الع�شري يف �أغلب الطوابق
وه���و ن��ظ��ام م�����س��ت��خ��دم يف �أغ��ل��ب
املكتبات يف العامل ،وبالن�سبة للطابق
الأول يتواجد به مدخالن رئي�سيان
للمكتبة وي��وج��د يف داخ��ل الق�سم
ع��دة �أق�����س��ام ومنها ق�سم الإع���ارة
والفهار�س والإر���ش��اد وك��ان �سابقا
هناك الق�سم اليدوي فتطور الأمر
�إىل ا�ستخدام احلوا�سيب والربامج
ثم ق�سم الوحدات الطرفية املت�صلة
بالنظام الآيل وق�سم الإر�شاد ومركز
املعلومات ال�صحفية وقاعة ال�صحف
ال��ي��وم��ي��ة وم��رك��ز ب��ي��ع املطبوعات

اجلامعية واملعمل املخ�ص�ص لطلبة
ق�سم ع��ل��وم املكتبات واملعلومات
وم��رك��ز للبحث الآيل والإن�ترن��ت
وم���ك���ت���ب اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
للمكتبات ،ويف الطابق الثاين مكتب

كتب :عبداهلل م�سفر املنبهي.
التقى فريق �سناب ر�سالة �صحيفة
اجل��ام��ع��ة ب��ع��دد م��ن امل�����ش��ارك�ين يف
معر�ض يوم التطوع ال�سعودي والعاملي
يف بهو جامعة امل��ل��ك �سعود حيث
حتدث الأ�ستاذ نا�صر الغربي الأمني
العام جلمعية �إعالميون وق��ال نحن
�سعيدون بامل�شاركة يف هذا املعر�ض مع
جامعة امللك �سعود واملديرية العامة
للدفاع املدين يف منطقة الريا�ض يف
يوم التطوع ال�سعودي والعاملي فتعد
جمعية �إعالميون م�ؤ�س�سة جمتمعية
مدنية ت�ضم  450ع�ضو على م�ستوى
اململكة ولدينا  6فروع حاليا ونطمح
يف نهاية ال�سنة �إىل �أن يكون لدينا

 9ف��روع تقريبا على م�ستوى اململكة
فاجلمعية تقوم وترتكز على التطوع
ويعد هدفنا بعيد املدى �أن يكون لدينا
مليون متطوع وتعد جامعة امللك �سعود
م��ن اجل��ام��ع��ات امل��م��ي��زة يف التطوع
وبناء امل��ه��ارات ل��دى طالبها وكذلك
يف خدمة املجتمع ونحن نفخر على
ال�صعيد ال�شخ�صي �أننا من طالب
وخريجي جامعة امللك �سعود حيث
تدربنا فيها على التطوع وخدمة
اململكة العربية ال�سعودية ب�إال�ضافة
�إىل م��اورد على ل�سان نا�صر الغربي
الأمني العام للجمعية حيث قال املقدم
يا�سر �سعد ال�شهراين مدير �شعب
املتطوعني يف الدفاع امل��دين التابع

ملنطقة الريا�ض وذك���ر� :أرح���ب بكم
جميعا يف هذا املعر�ض حيث حر�ص
املديرية العامة للدفاع امل��دين على
امل�شاركة يف هذا اليوم وعقد �شراكة
مع جامعة امللك �سعود لإن�شاء هذا
املعر�ض وكذلك معر�ض م�صاحب ولو
اطلعتم على املعر�ض الذي يوجد به
العديد من الأق�سام ومنها ق�سم الدفاع
املدين وم�شاركة حيث ا�ستعر�ض بع�ض
امل��ع��دات التي ت�ساعد ف��رق الدفاع
امل����دين وك��ذل��ك م��ت��ط��وع��ي ال��دف��اع
املدين وفرقها وكذلك اجلمعيات التي
حتت مظلة جامعة امللك �سعود حيث
تتحدث �أغلب �أق�سام املعر�ض عن
التطوع وخدماته.

العميد ومكتب الوكيل وم�ست�شار
ال�ش�ؤون الفنية و�إدارة الدرا�سات
والتطوير وال�ش�ؤون الإدارية و�أق�سام
التزويد و�أي�ضا الت�صنيف وتقنية
املعلومات واملطبوعات احلكومية

والوثائق و�إدارة العالقات العامة،
ويوجد يف الطابق الثالث قاعتني
هما قاعة املراجع العربية والأجنبية
وق�سم الو�سائل ال�سمعية والب�صرية
وق�����س��م امل��خ��ط��وط��ات وامل�����ص��غ��رات

الفيلمية وق�سم الر�سائل اجلامعية
واملجموعات اخلا�صة واملجموعات
ال��ت��ذك��اري��ة واخل���رائ���ط ،وال��ط��اب��ق
الرابع قد خ�ص�ص للدوريات العربية
والأجنبية والتي يبلغ عددها حاليا
حوايل ) (2000عنوان يف خمتلف
التخ�ص�صات وقد رتبت يف رفوف
القاعة وت��وج��د الأع����داد احلديثة
من الدوريات يف جزء م�ستقل عن
الأع����داد القدمية وي��وج��د مبدخل
هذا الطابق الفهار�س املرتبة لكل
من العناوين و�أرقام الت�صنيف ،ولقد
خ�ص�ص الطابق اخلام�س بالكامل
للكتب ال��ع��رب��ي��ة ف��ق��ط ك��م��ا يوجد
بهذا الطابق الفهر�س لقائمة رفوف
املقتنيات العربية وطرفيات البحث
ويف �آخ���ر ال��ط��واب��ق وه���و الطابق
ال�ساد�س خ�ص�ص للكتب الأجنبية
فقط واملرتبة منطقيا وفقا لنظام
ت�صنيف دي��وي الع�شري ويوجد به
ط��رف��ي��ات البحث وق�سم الإه���داء
والتبادل والتوزيع.

الدفاع المدني وجمعية إعالميون يشاركون
الجامعة بيوم التطوع
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تغطية

زنبيلك معك ..مبادرة لحماية النظام البيئي

تغطية :عبداهلل م�سفر املنبهي
حت���دث���ت ع��ب�ير امل���ط�ي�ري �أح���د
�أع�ضاء فريق حملة زنبيلك معك عرب
مقابلة �شخ�صية «�أن هذه احلملة هي
حملة توعوية اجتماعية ت�ستهدف
حت�����س�ين امل���م���ار����س���ات وال���ع���ادات
ال�����س��ل��وك��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة
باملبالغة والإ���س��راف يف ا�ستخدام
الأكيا�س البال�ستيكية وا�ستبدالها
ب�أكيا�س �صديقة للبيئة» حيث تنتمي
ه��ذه احلملة والقائمني عليها �إىل
كلية �إدارة الأع��م��ال بجامعة امللك
�سعود بق�سم الإدارة العامة وانطلقت
احلملة عن طريق برنامج ماج�ستري
الإدارة العامة التنفيذي حيث تهدف
هذه احلملة �إىل ا�ستخدام الزنبيل
امل�صنوع من موارد البيئة املحلية �أو
املواد ال�صديقة للبيئة خالل عملية
الت�سوق اليومية بحيث حتقق هذه
احلملة اال���س��ت��دام��ة يف ا�ستخدام
الزنبيل امل�صنوع من املواد ال�صديقة
للبيئة لفرتة زمنية �أطول وت�ستهدف
ه��ذه امل��ب��ادرة جميع فئات املجتمع
مبختلف الأعمار.
�أ�ضافت عبري قائلة حملة زنبيلك
م��ع��ك ل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن امل��ب�ررات
والأ����س���ب���اب ال��ت��ي ���س��اع��دت على
ان�شاء ه��ذه احلملة وم��ن الأ�سباب

للقيام بها هي الت�أثريات ال�سلبية
للأكيا�س البال�ستيكية غري القابلة
للتحلل التي ت��ؤذي �صحة الإن�سان
والكائنات احلية الأخ��رى والبيئة
وغريها ون�ستطيع القيام بذلك عن
طريق خف�ض الكميات امل�ستخدمة
منها يف اململكة العربية ال�سعودية
ب�صورة تدريجية للبدء يف ا�ستخدام
الأكيا�س امل�صنوعة من مواد �صديقة

للبيئة حيث ي�صنف البال�ستيك
�ضمن  20منتجا من �أخطر املواد
�أثناء عملية الت�صنيع لأن جميع �أنواع
الأكيا�س البال�ستيكية امل�ستعملة يف
الت�سوق �أو حفظ املواد الغذائية ويف
كل االحتياجات املنزلية امل�صنعة من
م�شتقات البرتول واملواد الكيميائية
امل�ضرة بال�صحة ومن �أخطر م�شاكل
ع��دم التحلل الع�ضوي للبال�ستيك

خطرها الكبري على احل��ي��وان��ات
ون��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ة فمعظم خملفات
امل��ن��ت��ج��ات البال�ستيكية وخا�صة
الأكيا�س البال�ستيكية التي ال ميكن
التخل�ص منها ب�سهولة وهذا الأمر
ال����ذي يجعلها ع��ب��ئ��ا ك��ب�يرا على
البيئة وخ��ط��را ك��ب�يرا ي��ه��دد حياة
الإن�سان والكائنات احلية الأخرى
التي �سوف تعي�ش فيها م�ستقبال

ومن هذا املنطلق ن�ش�أت فكرة هذه
املبادرة حيث ت�ضم هذه املبادرة 16
طالبة حتى الآن.
حيث �أ���ش��ادت املطريي ب ��أن �أول
الداعمني لهذه املبادرة هو الأ�ستاذ
امل�ساعد بكلية �إدارة الأع��م��ال د/
جنالء اخللف وكذلك املدير الطبي
مب�ست�شفى طب الأ�سنان د /فهد
اخل�ضريي وعميد الدرا�سات العليا
د /ع���ادل ال��ه��دل��ق ال���ذي ك���ان من
املبادرين بالدعم وكذلك من جانب
وزارة البيئة واملياه والزراعة د /مها
ال�ضاحي امل�شرف العام على مكتب
نائب وزي��ر البيئة ثم املدير العام
لإدارة الإع�ل�ام امل�ؤ�س�سي ب���وزارة
البيئة �أ� /صالح الدخيل ومن جمعية
امل�س�ؤولية املجتمعية املدير التنفيذي
جلمعية امل�س�ؤولية املجتمعية �أ/
ع��ب��داهلل امل��ه��ن��ا ث��م رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة الإعالم ال�سياحي �أ /خالد �آل
دغيم حيث قدم لنا الدعم املبا�شر
لهذه املبادرة وا�ستعداده لتبني فكرة
احلملة ب�شكل كامل والهدف احلايل
لنا يف ه��ذه احلملة هو ا�ستخدام
الزنبيل امل�صنوع من م��وارد البيئة
املحلية �أو املواد ال�صديق للبيئة يف
عملية الت�سوق اليومية.
�أ�شارت عبري �إىل �أن احلملة لها
ع��دة �أه���داف ا�سرتاتيجية و�أول��ه��ا
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ت��ع��زي��ز ال���وع���ي ال���ع���ام م���ن خ�لال
ن�شر ال��ع��ادات ال�سلوكية ال�صديقة
للبيئة يف عملية الت�سوق مما ي�ؤدي
للم�ساهمة يف حتقيق ا�ستدامة
بيئية لتح�سني ج��ودة احلياة وهذا
ي�ؤدي �إىل الهدف التايل وهو تعزيز
امل�س�ؤولية االجتماعية م��ن خالل
ت�شجيع اجلهود الوطنية التطوعية
يف هذا املجال ثم ت�شجيع االبتكار
يف توظيف املوارد الطبيعية املحلية
للحد من التلوث البيئي املنت�شر ولهذا
يجب تغيري بع�ض القناعات املرتبطة
بال�سلوكيات التي تعزز اال�ستدامة
البيئية ويليه م��ن الأه����داف فتح
ق��ن��وات ج��دي��دة لال�ستثمار املحلي
يف ت�صنيع الأكيا�س التي ت�ساهم يف
اال�ستدامة البيئية ب��ر�ؤى ع�صرية
وذلك لت�شجيع �إن�شاء خط للت�صاميم
املحلية يف �شكل ت�صاميم ع�صرية
جذابة للأكيا�س ال�صديقة للبيئة ثم
ن�شر الوعي املجتمعي وان�شاء جيل
ي�شعر ب�أن لديه القدرة على تغيري
جمتمعة البيئي ويف النهاية يجب
القيام برفع م�ستوى الوعي البيئي
ب��ن��اء على تعزيز ح�س امل�س�ؤولية
االجتماعية حيث نطمح ب��إذن اهلل
�أن نح�صل على دعم اجلامعة لهذه
املبادرة و�أن يكون لدينا �شراكة مع
الوزارات اخلا�صة والعامة.
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صحة

بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

معالي رئيس الجامعة يفتتح
معرض «شارك»2
كتب :متعب العبديل
يفتتح م��ع��ايل رئي�س جامعة امللك
�سعود �أ.د بدران بن عبدالرحمن العمر
اليوم الأحد معر�ض «�شارك» يف ن�سخته
الثانية للعام الثاين على التوايل حتت
م�س ّمى «�شارك »2والذي �سيقام يف البهو
بالزا  ،بح�ضور الرئي�س التنفيذي لهئية
كفاءة الإنفاق وامل�شروعات احلكومية
م .عبد ال��رزاق العوجان ال��ذي تنظمه
املدينة الطبية اجلامعية يف جامعة امللك
�سعود .يهدف املعر�ض �إىل ن�شر ثقافة
كفاءة الإنفاق والت�شغيل وتقليل الهدر
بني خمتلف الإدارات والأق�سام والوحدات وحت�سني الأداء يف املوارد
املالية والإدارية يف املدينة الطبية.

المنظمة العالمية ألطباء
األسرة  ..تمنح جائزة أفضل
طبيب واعد للعلوان

كتب :متعب العبديل
ح�صل الدكتورعبدالعزيز ب��ن �إبراهيم
العلوان ا�ست�شاري ط��ب الأ���س��رة واملجتمع
ونائب مدير مركز اللقاحات باملدينة الطبية
اجلامعية بجامعة امللك �سعود جائزة املنظمة
العاملية لأطباء الأ�سرة لأف�ضل طبيب واعد
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
5-star doctor in al razi YDM
و و�صل للمناف�سة النهائية بني  5مناف�سني
لأف�ضل طبيب واعد يف تخ�ص�ص طب الأ�سرة
يف العامل اجلدير بالذكر �أن املنظمة العاملية لأطباء الأ�سرة متنح هذه
اجلائزة ال�شرفية لت�شجيع و�إب��راز جهود �أطباء التخ�ص�ص وتبنى هذه
اجلائزة على  5حماور وهي اجلانب الإداري ،اجلانب التعليمي ،اجلانب
البحثي ،جانب التعامل كفريق ،واجلهود يف املراكز ال�صحية ويتم تقييم
املتناف�سني من قبل  3حمكمني عامليني.

متحور (اوميكرون)
منذ ظهور فايرو�س كوفيد � ١٩أواخر
ع���ام � ، ٢٠١٩شهد ه���ذا ال��ف��اي��رو���س
امل�ستجد عدد من املتحورات املختلفة،
�آخرها بح�سب ما ذكرت منظمة ال�صحة
العاملية متحور )اوم��ي��ك��رون( ال��ذي مت
ت�سجيل �أول �إ�صابة به يف �شهر نوفمرب
لدى مواطن من جنوب �أفريقيا  ،ومت
العثور عليه يف  ٣٨دولة ،هذا الفايرو�س
يحتوي عدد كبري من الطفرات ،وال زال
حتت الدرا�سة
وحتى الآن مل يُر�صد خطورة تهدد احلياة ملتحور )اوميكرون(
الذي يعترب �سريع االنت�شار يف املدن والدول التي يكون فيها كثافة
�سكانية مع الرتاخي يف تطبيق ل�ل�إج��راءات االح�ترازي��ة ،وال �شك
�أن ن�سبة املتحورات يف العينات التي �أُج��ري لها الت�سل�سل اجليني
حول العامل ت�شري �إىل �أن املتحور اجلديد خمتلف عن ما �سبق من
متحورات وال يختلف كثرياً عن �أ�ضرار املتحورات ال�سابقة ،وال زالت
الدرا�سات املكثفة من اجلهات الطبية حول العامل تدر�س الآثار التي
قد ي�سببها متحور )اوميكرون( ومدى ا�ستجابته للقاحات املوجودة
حالياً.
�أما من ناحية الأعرا�ض فهي تقريباً ثابتة بغ�ض النظر عن نوع
املتحورات ،والوقاية من الفايرو�س تتم بنف�س الإج���راءات املتبعة
منذ بد�أت اجلائحة و�أهمها :التباعد االجتماعي  ،غ�سل اليدين ،
لب�س الكمام ،عزل امل�صابني وفح�صهم مبكراً ،االبتعاد عن الأماكن
املزدحمة واملغلقة قدر الإم��ك��ان ،احل�صول على اللقاحات و�أخذ
اجلرعة التعزيزية ملن م�ضى على جرعته الثانية �ستة �أ�شهر ،لأن
الدرا�سات �أثبتت �أن الأج�سام املناعية تقل مع مرور الوقت فيلزم
على اجلميع �أخذ اجلرعة التعزيزية وهي متاحة يف مراكز التطعيم
وميكن ت�سجيل املواعيد عن طريق تطبيق )�صحتي( للجميع وتطبيق
)�أناة( للممار�س ال�صحي.
فاطمه �سعد ال�شهراين
�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الطب ق�سم الباطنة وحدة الأمرا�ض املعدية
مديرة �إدارة مكافحة العدوى والوقاية من الأمرا�ض املعدية يف
املدينة الطبية
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اضطرابات المريء وأنواعه
ا�ضطرابات املريء احلركية:
املريء هو الأنبوب الذي ميتد من
الرقبة �إىل البطن وي�صل �إىل املعدة،
عندما يبلع الإن�سان تقوم تقل�صات
امل��ريء الطولية بدفع الطعام من
احللق �إىل املعدة.
�إذا �أ�صبحت تقل�صات امل��ري،
���ض��ع��ي��ف��ة وغ�ي�ر م��ن��ت��ظ��م��ة عندئذ
ت��ت��داخ��ل م��ع ح��رك��ي��ة ال��ط��ع��ام �إىل
الأ�سفل عرب املريء وهذا ما ي�سمى
باال�ضطرابات احلركية.
الأمرا�ض احلركية� ،صعوبة البلع،
عودة الطعام �إىل امل��ريء ،الأمل كل
ذلك �سببه ت�شنج ع�ضالت املريء.
ما هي الالارتخائية:
ه��ي �أح����د �أرب���ع���ة ا���ض��ط��راب��ات
حركية �شائعة للمري ،تتميز بغياب
التقل�صات الع�ضلية باجلزء ال�سفلي
من املريء وف�شل ال�صمام ال�سفلي
للمري ،يف �أن يفتح ويدع الطعام مير
�إىل املعدة ،املر�ضى مع االرتخالية
يعانون من �صعوبة البلع �سواء املواد
ال�صلبة �أو ال�سائلة ل�سنوات عديدة
ويحدث لديهم ع��ودد بالطعام �إىل
املريء و�أمل بال�صدر كما �أن ه�ؤالء
املر�ضى يتطلبون وقت �أطول لتناول
الطعام ب�سبب بطء حركة الطعام
�إىل امل��ع��دة كما ميكن �أن يحدث
لديهم فقدان ال��وزن عندما يتطور
املر�ض لديهم.
�أ� � �س � �ب � ��اب ا� � �ض � �ط� ��راب� ��ات امل � � ��ريء
احلركية والالارتخائية:
�أ����س���ب���اب ف�����ش��ل ال��ت��ق��ل�����ص��ات
الع�ضلية يف مر�ضى الالارتخانية
وا���ض��ط��راب��ات امل���ريء احل��رك��ي��ة ال
تزال غري معروفة ويبدو �أن �سبب
ف�شل التقل�صات املنتظمة يعتمد
على نوع اال�ضطراب احلركي لدى
املري�ض.
يف مر�ضى الالارتخائية يوجد
هناك نوع من اخلاليا الع�صبية يف
الطبقة الع�ضلية للمريء يحدث
فيها حتول لأ�سباب غري معروفة
�شيوع الالارتخائية:
حتدث عادة واحد لكل مئة �ألف
من ع��دد ال�سكان وع��ادة ت�شخ�ص
لدى البالغني ولكن ممكن �أن توجد
لدي الأطفال ،اليوجد اختالف بني
الأعراق كما �أنها غري وراثية.
كيف تعرف �أنك م�صاب ب�إحدى
اال�ضطرابات احلركية للمريء �أو

الالارتخائية؟
الأعرا�ض الأ�سا�سية املوجودة يف
ا�ضطرابات املريء احلركية �صعوبة
بالبلع و ارجتاع الطعام �إىل املريء
ولي�س من ال�ضرورة �أن تتواجد هذه
الأعرا�ض لدى كل املر�ضى.
�أم�����ا امل���ر����ض���ى ال���ذي���ن ل��دي��ه��م
الالارتخائية فتكون �صعوبة البلع
هي ال�شكوى الأ�سا�سية وغالباً ال
يوجد لديهم ارجتاع للطعام كما �أن
الأمل غري �شائع لديهم.
تقييم مر�ضى الالارتخائية �أو
ا�ضطرابات املريء احلركية:
امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن لديهم �صعوبة
بالبلع يجب �أن يجرى لهم تنظري
للمريء ،لنفي وج��ود ورم باملريء
هو امل�س�ؤول عن �أعرا�ضهم وهذا
ممكن �إجرا�ؤه بالت�سكني املو�ضعي يف
العيادات اخلارجية بتمرير منظار
�صغري خالل الفم �إىل امل��ريء ومن
ثم املعدة وتقييم فعالية الع�ضالت
املريئية واملعدية وميكن ت�شخي�ص
بع�ض امل�شاكل عند وجود ت�ضيق يف
امل�ستوى الوا�صل بني املريء واملعدة
كالتهاب املريء �أو ورم باملريء.
�أف�����ض��ل اخ��ت��ب��ار ي��ج��رى لتقييم
مر�ضى الالارتخائية و وا�ضطرابات
امل��ريء احلركية هو درا���س��ة حركة
املريء يجرى بالعيادة اخلارجية.
وف��ي��ه يتم مت��ري��ر �أن��ب��وب �صغري
من الفم �إىل املعدة بهدوء واملري�ض
ي��ق��وم ب�شرب كميات ب�سيطة من

امل��اء م�ستمعاً �إىل تعليمات الفني
ال���ذي ي��ج��ري االخ��ت��ب��ار ويف ه��ذا
االختبار يقوم بقيا�س قوة ع�ضالت
املريء ،كما يقي�س هذا االختبار قوة
املع�صرة بني املريء واملعدة.
عالج الالارتخائية:
ه����ن����اك ع�������دة ط�������رق ل���ع�ل�اج
ال�لاارت��خ��ائ��ي��ة ول�ل�أ���س��ف ال يوجد
عالج دوائ��ي لها وبنف�س الوقت لو
تركت بدون عالج ميكن �أن يتطور
املر�ض ب�شكل كبري.
هناك طريقتان للعالج املحافظ
حتت التخدير املو�ضعي والت�سكني
وبتوجيه املنظار:
الأوىل :هي التو�سيع الهوائي
وفيه يتم �إدخ��ال البالون يف �أثناء
عملية ال��ب��ل��ع �إىل امل�����س��ت��وى بني
امل����ريء وامل���ع���دة وي��ت��م ن��ف��خ ه��ذا
البالون ب�ضغط ايجابي عندها يتم
متزيق ع�ضالت املع�صرة الع�ضلية
املريئية ال�سفلية لت�سمح مب��رور
ال��ط��ع��ام م��ن امل����ري� ،إىل امل��ع��دة
وهذا الإج��راء ن�سبة جناحه 95٪
لإراح��ة الأعرا�ض ملدة �سنه و�أهم
م�ضاعفاته حدوث متزق باملريء،
ون�سبته  %3وعند ح��دوث ذلك
ي��ج��ب �إج����راء ج��راح��ة �إ�سعافية
للمري�ض لإ�صالح التمزق.
الثانية :حقن ذيفان البوتلينيوم
با�ستعمال منظار امل��ريء �أو حقن
البوتوك�س وهذه املواد تقوم ب�إحداث
�شلل يف ع�ضالت املع�صرة املريئية

ال�سفلية م�ؤدياً �إىل مرور الطعام من
امل��ريء �إىل امل��ع��دة� .أك�ثر من ٪60
من املر�ضى يح�صل لديهم حت�سن
بالأعرا�ض ملدة �سنة واحدة.
يو�صى ب�إجراء اجلراحة ب�شكل
ع���ام مل��ر���ض��ى ال�لاارت��خ��ائ��ي��ة كحل
نهائي مل�شكلتهم ويف اجلراحة يتم
قطع املع�صرة املريئية ال�سفلية
م�ؤدية �إىل ال�سماح مبرور الطعام
م���ن امل������ريء� ،إىل امل���ع���دة وه���ذه
اجل����راح����ة جت�����رى م���ن���ذ ال���ق���رن
الع�شرين بنتائج جيدة م�ستخدمة
ف��ت��ح ال�����ص��در ب��اجل��ه��ة ال��ي�����س��رى
�أم��ا الآن يتم �إج��را�ؤه��ا با�ستعمال
منظار البطن اجلراحي وبالتايل
ي��ك��ون الأمل ب��ع��د اجل���راح���ة �أق��ل
وي�ستطيع املري�ض الذهــاب للبيــت
بـاكـراً� ،أكرث من  ٪15من مر�ضى
الالارتخائية يحدث لديهم �شفاء
بعد ه��ذه اجل��راح��ة ولكن وب�سبب
ع���دم م��ع��رف��ة ال�����س��ب��ب الأ���س��ا���س��ي
لالارتخائية فمن املمكن �أن تبقى
ه��ن��اك بع�ض الأع��را���ض اخلفيفة
التي ي�شكو منها املري�ض ولكنها ال
تتعار�ض مع حياته .
عالج ا�ضطرابات املريء الأخرى:
غ��ال��ب �اً ال حت��ت��اج لإج����راء معني
فبع�ض املر�ضى يعاجلون بالأدوية
ال��ت��ي ت�سبب ارت��خ��اء يف ع�ضالت
امل���ريء و بع�ض املر�ضى يعاجلون
مب�ضادات احلمو�ضة وبع�ض املر�ضى
يحتاجون لتدخل جراحي معني.

خبر مطمئن من الصحة العالمية حول كورونا أوميكرون

ّ
منظمة
�أع��ل��ن م�س�ؤول كبري يف
ال�صحة العاملية م�ؤخرا �أ ّن��ه «لي�س
ّ
هناك � ّأي �سبب» للت�شكيك بفعالية
اللّقاحات املتو ّفرة حالياً �ض ّد كورونا
يف احلماية �ض ّد �أوميكرون ،الن�سخة
امل��ت��ح� ّورة اجل��دي��دة م��ن الفريو�س،
م�ؤ ّكداً �أن ال م�ؤ�شرات على �أنّ هذه
املتحورة ت�س ّبب مر�ضاً �أ�شدّ من ذلك
الناجم عن املتح ّورة دلتا.
وق��ال مايكل راي��ن ،امل�س�ؤول عن
احلاالت الطارئة يف ّ
ال�صحة
منظمة
ّ
العاملية ،يف مقابلة مع وكالة فران�س
بر�س «لدينا لقاحات عالية الفعالية
�أثبتت فعاليتها �ضدّ جميع املتغيرّ ات
حتّى الآن ،من حيث �شدّ ة املر�ض
واال�ست�شفاء ،ولي�س هناك � ّأي �سبب
للتفكري ب�أنّ الأمر لن يكون كذلك»
مع �أوم��ي��ك��رون ،م�ش ّدداً يف الوقت
نف�سه على احلاجة لإجراء مزيد من
الأبحاث يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�ضاف هذا الطبيب الذي نادراً
ما يجري مقابالت �صحافية فردية
�أنّ «ال�سلوك العام ال��ذي نالحظه
حتى الآن ال يُظهر �أي زي���ادة يف
اخل��ط��ورة .يف ال��واق��ع ،ف����إنّ بع�ض
الأماكن يف �أفريقيا اجلنوبية تبلّغ

عن �أعرا�ض � ّ
أخف» باملقارنة مع تلك
التي ت�س ّببها ن�سخ متح ّورة �سابقة
م��ن ال��ف�يرو���س .وك���ان كبري علماء
البيت الأبي�ض �أنتوين فاوت�شي �أ ّكد
يف مقابلة مع فران�س بر�س الثالثاء
�أن حت��دي��د م���دى ���ش��دة م��ت��ح��ورة
فريو�س كورونا اجلديدة �أوميكرون
�سي�ستغرق �أ�سابيع ،لكنّ امل� ّؤ�شرات
الأولية ّ
تدل على �أ ّنها لي�ست �أ�سو�أ
من �سابقاتها بل قد تكون � ّ
أخف.

غ�ي�ر �أنّ امل�������س����ؤول ال��ك��ب�ير يف
املنظمة الأمم��ي��ة دع��ا �إىل احل��ذر
يف التعامل مع ه��ذه البيانات لأنّ
املتح ّورة اجلديدة مل تر�صد �سوى
يف  24نوفمرب.
وق���ال «علينا �أن ن��ك��ون حذرين
ل��ل��غ��اي��ة يف ك��ي��ف��ي��ة حت��ل��ي��ل» ه��ذه
ال��ب��ي��ان��ات ،م�����ش �دّداً يف �أك�ث�ر من
منا�سبة خ�ل�ال امل��ق��اب��ل��ة ع��ل��ى �أنّ
البيانات املتاحة ال تزال �أولية.

ور�صدت املتح ّورة اجلديدة للمرة
الأوىل يف جنوب �أفريقيا وم� ّ�ذاك
انت�شرت يف ح��وايل  40دول��ة حول
ال��ع��امل .وجت���ري ح��ال��ي��ا درا���س��ات
خمربية ملعرفة ما �إذا كانت املتحورة
اجلديدة التي حتوي طفرات كثرية
تقلق العلماء� ،أكرث قابلية لالنت�شار،
�إ�ضافة �إىل مدى مقاومتها للمناعة
الناجتة من العدوى الأوىل �أو اللقاح،
وما �إذا كان ت�أثريها �أكرث خطورة.
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واتساب بحلة جديدة 5 ..مزايا «ممتعة» على الطريق
يخترب تطبيق التوا�صل الفوري
الأكرث انت�شار يف العامل «وات�ساب»،
 5خ�صائ�ص ج��دي��دة ،يف حماولة
جلعل ا�ستخدامه �أكرث متعة و�أ�سهل
مما �سبق.
وذك����������رت م�����واق�����ع خم��ت�����ص��ة
ب��الأخ��ب��ار التقنية �أن «وات�����س��اب»،
ال��ذي ي�ستخدمه �أك�ثر من ملياري
م�ستخدم ،يخترب  5مزايا حاليا،
من اخل�صو�صية �إىل حترير ال�صور.
ومن املرجح �أن يجري طرح هذه
املزايا يف مدة �أق�صاها �أ�شهر معدودة.
واملزايا املتوقعة هي على النحو
التايل:
 امل���ه���ل���ة ال���زم���ن���ي���ة حل���ذفالر�سائل :يعمل «وات�ساب» حاليا
على تغيري املهلة الزمنية املتاحة
للم�ستخدمني حلذف الر�سائل التي
ير�سلونها .وح��ال��ي��ا ،يتيح تطبيق
ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��وري للم�ستخدمني
ح���ذف ال��ر���س��ائ��ل ب��ع��د توجيهها
بـ�ساعة و 8دق��ائ��ق و 16ثانية،
�أم���ا امل��ي��زة اجل��دي��دة ال��ت��ي يجري
اختبارها حاليا ف�ست�صل املهلة �إىل
� 7أيام و 8دقائق.
 خ�صو�صية ال�صورة و «ال�ست�سني» :تذكر التقارير �أن «وات�ساب»
ي�سعى حاليا �إىل طرح ميزة ت�ساعد
امل�ستخدمني ع��ل��ى �إخ��ف��اء «�آخ���ر
م�شاهدة» �أو ) ،(last seenو�صورة

احل�ساب ،كما �سيكون امل�ستخدمون
ق��ادري��ـ��ن على حجب «احل��ـ��ال��ة» )
 (statusيف التطبيق ع��ن بع�ض
جهات االت�صال.
 حت���ري���ر ال�������ص���ور��� :س��ي��ك��ونمب���ق���دور م�����س��ت��خ��دم��ي التطبيق

حترير ال�صور داخله دون احلاجة
�إىل �أداة خارجية ،على �أن ي�شمل
ال��ت��ح��ري��ر اقت�صا�ص ج��وان��ب من
ال�����ص��ور و�إ���ض��اف��ة ك��ل��م��ات عليها
وخيارات �أخرى.
��� -ص��ان��ع امل��ل�����ص��ق��ات� :أدخ����ل

«وات�����س��اب» يف وق��ت �سابق �صانع
املل�صقات يف الإ����ص���دار اخلا�ص
بن�سخ احل��ا���س��وب ،وي��ج��ري حاليا
العمل على �إطالق �صانع مماثل يف
تطبيق الهاتف.
وح����ال����ي����ا ي�������س���م���ح ال��ت��ط��ب��ي��ق

فيسبوك قد يجبر بعض المستخدمين على تفعيل
«المصادقة الثنائية»

اتخذ موقع في�س ب��وك اململوك
ل�����ش��رك��ة «م��ي��ت��ا» خ���ط���وات قليلة
ل��ل��ت ��أك��د م���ن �أن امل�����س��ت��خ��دم�ين ال
يفقدون ح�ساباتهم �أم��ام املحتالني
واملخرتقني ،خا�صة �أولئك الأك�ثر
عر�ضة خلطر االخرتاق.
وق����ام����ت م��ن�����ص��ة ال�����ش��ب��ك��ات
االج���ت���م���اع���ي���ة ب�ت�رق���ي���ة ب��رن��ام��ج
« »Protectالذي مت �إن�شا�ؤه لتوفري
ميزات �أم��ان �إ�ضافية لل�سيا�سيني
ون�شطاء حقوق الإن�سان وال�صحفيني
وغريهم من امل�ستخدمني «املعر�ضني
للخطر» ،وك�شف في�س بوك عن �أنه
�سيحتاج �إىل �أن يكون امل�ستخدمون

ج���ز ًءا م��ن ه��ذا ال�برن��ام��ج لت�شغيل
امل�صادقة الثنائية.
و����س���ي���ب���د�أ ع���م�ل�اق ال�����ش��ب��ك��ات
االجتماعية على م�ستوى العامل
يف تطبيق القاعدة اجلديدة خالل
الأ�شهر القليلة املقبلة ،وبالن�سبة
للم�ستخدمني يف الواليات املتحدة
� ،سيتم جعل ه��ذا املطلب �إلزام ًيا
يف ف�براي��ر  .2021و�أو���ض��ح في�س
ب��وك �أن���ه ط��ور ب��رن��ام��ج الت�سجيل
وا�ستخدام امل�صادقة الثنائية على
نظامهم الأ�سا�سي «ب��دون احتكاك
قدر الإمكان لهذه املجموعات من
الأ�شخا�ص من خالل توفري جتربة

م�ستخدم ودع���م �أف�����ض��ل  ،ووذك��ر
� ً
أي�ضا �أن الأم��ر قد ي�ستغرق بع�ض
الوقت حتى يتمكن كل م�ستخدم من
االمتثال للقاعدة اجلديدة  ،حيث
ال يتم ا�ستخدام النظام الأ�سا�سي
ب�شكل ن�شط من قبل اجلميع ،لكن
يبدو �أن في�س ب��وك و�شركتها الأم
 Metaرا�ضيتان عن نتائج االختبار
امل��ب��ك��رة .وق���ال ن��اث��ان��ي��ال جلي�شر،
رئي�س �سيا�سة الأمان يف ميتا « ،حتى
الآن ،ت�سري الأمور يف الواقع  ،ب�شكل
جيد للغاية ،نرى �أكرث من  90٪من
الأ�شخا�ص يقومون بتمكينها بنجاح
قبل تلك ال��ف�ترة الإل��زام��ي��ة» ،وقد

اخترب في�س بوك برنامج Protect
لأول م���رة يف ع���ام  2018وروج
ل��ه لل�سيا�سيني الأم�يرك��ي�ين قبل
االنتخابات الأمريكية لعام .2020
و�أكد «جلي�شر» �أن �أكرث من 1.5
مليون م�ستخدم قد التحقوا بالفعل
بالربنامج و�أن  950.000قد حتولوا
ب��ال��ف��ع��ل �إىل امل�����ص��ادق��ة ال��ث��ن��ائ��ي،
ووذكر � ً
أي�ضا �أن هذه امل�صادقة ذات
ال��ع��ام��ل�ين ه��ي م��ي��زة ع��ل��ى النظام
الأ���س��ا���س��ي ال ت���زال غ�ير م�ستغلة
ب�شكل ك� ٍ
�اف  ،حيث يقوم بتمكينها
 4يف املائة فقط من امل�ستخدمني
ال�شهريني  .

ظلت حم��اوالت العلماء البتكار
طريقة دقيقة الكت�شاف �أن �شخ�صاً
ما يكذب �أو يخادع هد ًفا لعقود،
والآن ،بف�ضل الذكاء اال�صطناعي،
يعتقد العلماء �أنهم رمبا يقرتبون من
حتقيق الهدف بن�سبة مئوية كبرية.
بح�سب ما ن�شرته دورية Brain
 and Behaviorال��رائ��دة ،جنح
فريق من العلماء يف ابتكار �أجهزة
ا�ست�شعار جنحت يف ق���راءة وج��وه
ع��دد م��ن املتطوعني ،ومت مراقبة
ور���ص��د ال��ت��غ��ي�يرات ال��ط��ف��ي��ف��ة يف
حركة الوجه �أثناء قولهم لأكاذيب �أو
حقائق �صادقة.
ن�سبة دقة %73
ا�ستطاع نظام الذكاء اال�صطناعي
معرفة ما �إذا كان �شخ�ص ما يكذب
بدقة  ،73%وهي ن�سبة �أقل قلي ً
ال
م��ن اخ��ت��ب��ار ك�شف ال��ك��ذب ،ال��ذي
و�صل �إىل درجة دقة بن�سبة ،%80
ولكن يقول العلماء �أن تلك الن�سبة
املئوية مت حتقيقها يف مرحلة مبكرة
للغاية من التجربة مما يعني �أنه

�سيمكن �أن تتح�سن يف امل�ستقبل.
وي��ت��وق��ع ال��ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة
ت��ل �أب��ي��ب �أن���ه يف امل�ستقبل ميكن
ا���س��ت��خ��دام ال���ك���ام�ي�رات امل��ج��ه��زة
بالذكاء اال�صطناعي يف املطارات،
�أو يف م��ق��اب�لات ال��ت��وظ��ي��ف عرب
الإنرتنت �أو يف عمليات ا�ستجواب
ال�شرطة للم�شتبه بهم ملعرفة ما �إذا
كان �شخ�ص ما يكذب.
وك�شفت �أبحاث �سابقة �أن الب�شر
ميكنهم تبني الكذب من احلقيقة
بن�سبة تقدر بحوايل  ،%55يف حني
�أن جهاز ك�شف الكذب دقيق حتى
� ،%80إال �أن هذه الن�سب ال تكفي
لقبول نتائج اختبار ك�شف الكذب
كدليل يف حمكمة قانونية ،لذلك
يعمل ال��ب��اح��ث��ون يف جميع �أن��ح��اء
العامل على حلول جديدة.
ا�ستخدم الباحثون برامج التعلم
الآيل والذكاء اال�صطناعي لتحليل
التغيريات ال�صغرية جدًا يف حركات
الع�ضالت ب�سرعة �أثناء الكذب ،مبا
ي�شمل ح��رك��ات �صغرية لع�ضالت

اخلد واحلاجبني.
قيا�س التواء ع�ضالت الوجه.
مت ق���ي���ا����س ح����رك����ات ال���وج���ه
با�ستخدام مل�صقات مطبوعة على
�أ�سطح ناعمة حتتوي على �أقطاب
كهربائية قادرة على مراقبة وقيا�س
الأع�����ص��اب والع�ضالت ،حيث قام
الباحثون بتثبيت املل�صقات على
ع�����ض�لات اخل���دي���ن ال��ق��ري��ب��ة من
ال�شفتني والع�ضالت املوجودة فوق
احلاجبني.
ت�ستند ال��درا���س��ة �إىل اف�ترا���ض
�أن ع�ضالت ال��وج��ه تتلوى عندما
يقوم ال�شخ�ص بالكذب ،و�أنه حتى
الآن ال ت��وج��د �أق��ط��اب كهربائية
ح�سا�سة بدرجة كافية لقيا�س هذه
االل��ت��واءات ،ولذلك ق��ام الباحثون
ب��ت��دري��ب ب��رن��ام��ج ت��ع��ل��م �آيل على
حتديد الأكاذيب بنا ًء على �إ�شارات
تخطيط كهربية الع�ضالت EMG
القادمة من الأقطاب الكهربائية.
وبتطبيق هذه الطريقة  ،مت حتقيق
درجة دقة ت�صل �إىل  ،%73ورمبا

ت��ك��ون ن�سبة غ�ير مثالية ،ولكنها
�أف�����ض��ل بكثري م��ن تقنيات �أخ��رى
ت�ستخدم لنف�س الغر�ض.
وي��ت��وق��ع ال��ب��اح��ث��ون �أن برنامج
ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي امل��ب��ت��ك��ر
�سيكون ل��ه «�آث���ار دراماتيكية يف
العديد من جماالت احلياة» ،حيث
�إن الأقطاب الكهربائية ميكن �أن
تكون متاحة بوفرة يف امل�ستقبل،
وم��ن ث��م مي��ك��ن ا�ستخدامها �إىل
ج��ان��ب ب��رن��ام��ج ف��ي��دي��و لك�شف
الأك����اذي����ب م���ن خ�ل�ال م�����ش��اه��دة
حركات ع�ضالت الوجه.
وب��ال��ت��ايل ���س��ي��ك��ون م��ن املمكن
ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة يف
جم������االت «ال����ب����ن����وك وع��م��ل��ي��ات
اال�ستجواب يف �أق�سام ال�شرطة ويف
املطارات �أو يف مقابالت العمل عرب
الإن�ترن��ت� ،إذ �ستكون الكامريات
عالية ال��دق��ة امل��درب��ة على حتديد
ح��رك��ات ع�����ض�لات ال��وج��ه ق���ادرة
على حتديد ما �إذا كانت البيانات
ال�صادقة من الأكاذيب».
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للم�ستخدمني ف��ق��ط با�ستخدام
مل�صقات م��وج��ودة فيه �سلفا� ،أو
ا���س��ت��خ��دام م��ل�����ص��ق��ات م��ن ط��رف
ثالث ،لكن اجلديد هو امل�ستخدمني
���س��ي��ك��ون �أك��ث�ر ح��ري��ة يف اب��ت��ك��ار
مل�صقات لهم.

 التحكم بامللفات ال�صوتية:�سي�سمح «وات�ساب» للم�ستخدمني
ب�ضبط �سرعة ت�شغيل الت�سجيالت
وال��ر���س��ائ��ل ال�صوتية� ،إذ �سيكون
مبقدور امل�ستخدمني زيادة �سرعة
ت�شغيل هذه الت�سجيالت مرتني.

روبوت طائر قادر
على الهبوط في أي مكان
ط ّور فريق مهند�سني من جامعة �ستانفورد الأمريكية العريقة
م�شابك �آلية ميكن ربطها بالطائرات امل�سيرّ ة لتحويلها �إىل طيور
�آلية قادرة على الإم�ساك بالأ�شياء �أو الركون على �أ�سطح خمتلفة.
ومن �ش�أن هذه القدرات اجلديدة �أن تتيح للروبوتات الطائرة
توفري ا�ستهالك بطارياتها ب��دالً من اال�ضطرار �إىل الوقوف
بدون حراك ،على �سبيل املثال �أثناء عمليات البحث عن ناجني،
�أو م�ساعدة علماء الأحياء على �أخذ عينات ب�سهولة �أكرب يف
الغابات .وق��ال ديفد لنتينك امل�شارك يف �إع��داد املقالة التي
ن�شرتها جملة «�ساين�س روبوتيك�س» ب�ش�أن هذا االبتكار الأربعاء
«نريد �أن نكون قادرين على الهبوط يف �أي مكان ،ولهذا ف�إن ذلك
مثري للحما�سة من وجهة نظر الهند�سة والروبوتات».
كما احلال غالبا يف جمال الروبوتات ،ا�ستوحي امل�شروع من
�سلوك احليوان -يف هذه احلالة طريقة هبوط الطريان على
�أغ�صان ال�شجر وت�شبثها بهاـ بغية التغلب على ال�صعوبات
التقنية .لكن تقليد هذه الطيور التي �سمحت لها ماليني ال�سنني
من التطور بالت�شبث ب�أغ�صان ذات �أحجام �أو �أ�شكال خمتلفة
تكون مغطاة �أحيانا باحلزاز �أو ت�سبب االن��زالق ب�سبب املطر،
لي�س باملهمة ال�سهلة.
ولهذه الغاية ،ا�ستخدم فريق �ستانفورد كامريات عالية ال�سرعة
لدرا�سة كيفية هبوط الببغاوات ال�صغرية على جماثم متفاوتة
احلجم واملواد :اخل�شب ،والرغوة ،وورق ال�صنفرة والتفلون .كما
ُو�ضعت على الأغ�صان �أجهزة ا�ست�شعار ت�سجل القوة التي حتط
بها الطيور وتقلع مرة �أخرى.
وقد الحظ العلماء �أنه بينما كانت حركة الهبوط هي نف�سها يف
كل موقف ،ا�ستخدمت الببغاوات �أرجلها للتكيف مع االختالفات
التي واجهتها .وب�شكل �أكرث حتديدا ،تلف الطيور خمالبها حول
املوقع الذي جتثم عليه ،وت�ستخدم و�سادات طرية وذات ثنيات
ل�ضمان الت�صاق جيد.
ولإعطائها قدرة على حتمل طائرة �صغرية بدون طيار ب�أربع
مراوح� ،صمم العلماء امل�شابك على �أ�سا�س منوذج �أرجل �صقر
ال�شاهني .ويت�ضمن الهيكل امل�صنوع من طابعة ثالثية الأبعاد،
حمركات وخيط �صيد ال�ستخدامها كع�ضالت و�أوتار.
ي�ستغرق ربط امل�شابك  20جزءا من الألف من الثانية ،ثم يُعلم
مقيا�س الت�سارع الروبوت ب�أن عملية الهبوط قد اكتملت.
�أخريا ،ت�سمح اخلوارزمية للطائر امليكانيكي باحلفاظ على
توازنه على غ�صن ال�شجرة.
ومتكن الطائر الآيل من انتزاع الأ�شياء التي كانت تلقى عليه،
مثل كرات التن�س ،والهبوط يف ظروف حقيقية يف غابات �شمال
غرب الواليات املتحدة.
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نادي «نزاهة» يقيم لقاء بمناسبة اليوم
العالمي لمكافحة الفساد

كتب :نور الدين حممد
نفذ نادي نزاهة اخلمي�س املا�ضي ،لقاء مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة
الف�ساد بعنوان «ر�ؤية  2030واال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد»
قدمها �أ�ستاذ القانون اخلا�ص يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الدكتور
منري القرين.
ح�ضر اللقاء عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي الدلبحي ،عميد كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية الدكتور عبداللطيف ال ال�شيخ ،ووكيل عمادة
�شئون الطالب للأن�شطة وال�شراكة الطالبية الدكتور عبدالعزيز العريفي.

محاضرة حول «مهارات الكتابة
اإلدارية» بإدارة األعمال

نظم ق�سم الإدارة العامة بكلية �إدارة الأع��م��ال ،حما�ضرة بعنوان
«م��ه��ارات الكتابة الإدارية»� ألقاها الأ�ستاذ فالح ب��ن مفلح احلربي
ع�ضو هيئة التدريب مبعهد الإدارة العامة �سابقاً وذل��ك عرب تطبيق
«‹ ،»ZOOMبح�ضور �أك�ث�ر م��ن  100م�����ش��ارك م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س واملوظفني والطالب .وحتدث احلربي عن �أنواع الكتابة ب�شكل
عام والكتابة الإداري��ة ب�شكل خا�ص و�أهميتها ودوره��ا يف حتقيق جناح
الأعمال الإدارية و�إجنازها والرتكيز على املالحظات �أثناء الكتابة الإدارية
والأخطاء ال�شائعة وت�صحيحها وتن�سيق م�ستندات الكتابة وتنظيمها ،ثم
�أجاب على� أ�سئلة احل�ضور.

حاجز يف م�سار املكفوفني

الملحق الثقافي بسفارة اندونيسيا يزور الجامعة

ا�ستقبل وكيل اجلامعة الدكتور
عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان ،امللحق
التعليمي والثقايف ب�سفارة جمهورية
�إن��دون��ي�����س��ي��ا ب��ال��ري��ا���ض ال��دك��ت��ور
بدرو�س �صالح �سوانان ،وذل��ك يوم
الأرب��ع��اء 1443/4/26ه امل��واف��ق
2021/12/1م ،ح�ضر ال��زي��ارة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي ،و
امل�شرف على �إدارة التعاون الدويل
والتو�أمة العلمية العاملية الدكتور
مزيد بن م�شهور الرتكاوي.
ناق�ش اجلانبان اجلهود املبذولة
يف جمال التعليم اجلامعي والبحث
العلمي والتدريب الأكادميي ،وزيادة
ف��ر���ص ال���ت���ع���اون ب�ي�ن اجل��ام��ع��ات
الإندوني�سية وجامعة امللك �سعود،
كما مت التطرق �إىل عدد من الق�ضايا
ال��ت��ي ت��ه��م ال��ط��رف�ين والأه�����داف
اال�سرتاتيجية التي ت�سعى اجلامعة
لتحقيقها يف ���ض��وء ر�ؤي���ة اململكة
.2030

علوم الرياضة تحتفي
بعدد من األيام العالمية

احتفت كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين م�ؤخراً ،باليوم العاملي
لل�صحة النف�سية ،حيث �أبرزت �أهمية الريا�ضة باجلانب النف�سي ،و�إ�صدار
انفوجرافيك بعنوان« الريا�ضة والتمارين لل�صحة النف�سية للريا�ضيني».
كما �أق��ام النادي الثقايف االجتماعي بكلية علوم الريا�ضة والن�شاط
البدين ب�شطر الطالبات فعالية بعنوان « افح�صي وطمنينا» للتوعية
ب�سرطان الثدي ،وذل��ك مبنا�سبة اليوم العاملي ل�سرطان الثدي ،حيث
�أ�شتملت الفعالية على معر�ض وجمموعة من املل�صقات وفيديو جراف
عن كيفية الفح�ص الذاتي

لقاءات تعريفية لطالبات التدريب
بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني

عقد ق�سم الإدارة الريا�ضية و الرتويحية برئا�سة د .فواز احلكمي،
م�ؤخراً اللقاء ال�سنوي مع طالبات الدفعة الأخرية بالق�سم عرب تطبيق
« ،»ZOOMومتحور االجتماع حول �آليات التدريب التعاوين وتعريف
الطالبات بجهات التوظيف ذات العالقة ومن ناحية �أخرى �أقامت وكالة
ال�ش�ؤون الأكادميية ب�شطر الطالبات يوماً تعريفياً بعدد من االحتادات
الريا�ضية لطالبات الكلية بهدف زيادة وعيهن بفر�ص التدريب امليداين.
و�شملت االحت��ادات امل�شاركة كل من :احت��اد الكاراتيه ،واليد ،والكرة
الناعمة ،والكريكيت .وقد �أ�شادت امل�شرفة على الفعالية م�ساعدة وكيلة
الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية �سعادة الدكتورة نوف احلماد بهذه الفعالية
،والتي القت تفاع ً
ال ايجابياً بني الطالبات واالحت��ادات املعنية.كما قام
فريق �أكتيڤ تيم التابع لل�ش�ؤون الأكادميية بطالباته املميزات بالإ�شراف
على تنظيم الفعالية من تهيئة مكان الفعالية ،وا�ستقبال ال�ضيوف ،ونقل
�أدوات االحتادات امل�شاركة ،وتوجيه الطالبات.

تكريم كلية المجتمع ألفضل عمل تطوعي بمقر جامعة الدول العربية

ُك���رم���ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ي���وم
ا لأح���د امل��ا���ض��ي ،ك��أف�����ض��ل عمل
ت��ط��وع��ي ع��ن م��ب��ادرة جمتمع يف
فئة امل�ؤ�س�سات احلكومية �ضمن
�أعمال جمال االعالم والت�سويق
االجتماعي ،حيث مثل الكلية يف
االحتفالية ال��ت��ي ج��رت يف مقر
ا لأم��ان��ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��اه��رة ب��ت��اري��خ 5
دي�سمرب  2021وال��ذي ي�صادف
ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��ط��وع ،وك��ي��ل

الكلية للتطوير واجلودة الدكتور
�أحمد العامري.
وي�أتي التكرمي لكلية املجتمع
مبنا�سبة ح�صولها ع��ل��ى ق�لادة
م�ؤ�س�سة ا لأم�ير حممد ب��ن فهد
العاملية.
يُ��ذك��ر ب�����أنّ احل��ف��ل ق��د ج��رى
تنظيمه من قبل االحتاد العربي
ل���ل���ت���ط���وع ،وم����ؤ����س�������س���ة ا لأم��ي��ر
حم��م��د ب��ن ف��ه��د ال��ع��امل��ي��ة وذل��ك
ب��ال�����ش��راك��ة م��ع �إدارة منظمات

املجتمع امل��دين بقطاع ال�ش�ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال����دول
العربية ،و�صندوق ا لأمم املتحدة
لل�سكان وبرنامج ا لأمم املتحدة
للمتطو عني .
تهدف القالدة يف املقام ا لأول
�إىل ال��ن��ه��و���ض ب������أداء ا لأع���م���ال
التطوعية على امل�ستوى العاملي،
ودفع هذا ا لأداء من �أجل �إحداث
�آث���ار �إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى املجتمعات
ا مل�ستهد فة .

