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ُتعد الأوىل من نوعها على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية..

اتفاقية تعاون بين قسم اإلعالم ومركز التواصل الحكومي

08درب زبيدة أشهر معالم إمارة حائل مستقبال

فتح باب القبول للتقديم
على برامج الدراسات العليا

اأعلنت عمادة الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود عن فتح باب القبول للتقدمي على برامج الدرا�سات العليا 

العتياديـة »دبلـوم عايل ـ ماج�ستـيـر ـ دكتــوراه« للعـام اجلامعي 1444هـ - 2022م ابتــداًء من يــوم الأحـــــد 

26 / 7 / 1443هـ املوافق 27 / 2 / 2022م اإىل يوم الثنني 11 / 8 / 1443هـ املوافق 14 / 3 / 2022م.
واأو�سحت العمادة اأنه لالطالع على الربامج و�سروط القبول واملقابل املايل ميكن زيارة املوقع:

(https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836 )

والتقدمي من خالل بوابة القبول الإلكرتوين:

.(/https://dgs.ksu.edu.sa)
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امللك  بجامعة  الإعــالم  ق�سم  وقع 

اتفاقية  املا�سي  الأربعاء  يوم  �سعود، 

احلكومي  التوا�سل  مركز  مع  تعاون 

ق�سم  مثل  حيث  الإعــــالم،  ــــوزارة  ب

العالم، عميد كلية الآداب بجامعة 

ثنيان  نايف بن  الدكتور  امللك �سعود 

اآل �سعود، فيما مثل مركز التوا�سل 

ـــــوزارة الإعـــــالم وكيل  احلــكــومــي ب

الوزارة للتوا�سل واملتحدث الر�سمي 

الدكتور عبداهلل املغلوث.

اإتاحة  على  التفاقية  وتتمحور 

هيئة  اأع�ساء  من  ملجموعة  الفر�سة 

التدري�س وطالب وطالبات الدرا�سات 

الدرا�سات  لإجـــراء  بالق�سم  العليا 

التي  ــربامــج  ال وتقييم  والبـــحـــاث، 

احلكومي،  التوا�سل  مركز  ينفذها 

الإعــالم  ق�سم  منح  اإىل  بالإ�سافة 

من  املجانية  لالإ�ستفادة  اأف�سلية 

التي يقدمها  اخلدمات والإمكانيات 

املــركــز لإقــامــة الــربامــج والـــدورات 

والتدريبية  التعليمية  والأنــ�ــســطــة 

بق�سم الإعالم. كما �سملت التفاقية 

ــدريــب جمــمــوعــة مــن طــالب  اإىل ت

يف  الق�سم،  من  املر�سحني  وطالبات 

للتوا�سل  الــدوري  ال�سحفي  املوؤمتر 

واملــ�ــســاهــمــة يف ظهور  احلــكــومــي، 

بالق�سم  الــتــدريــ�ــس  هيئة  اأعــ�ــســاء 

اأولوية  الإعــالم،  ومنح  عرب و�سائل 

التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الرت�سيح 

عليهم  تنطبق  ملــن  الق�سم،  وطلبة 

�سروط املتحدث الر�سمي.

ا�ستفادة  اإىل  التفاقية  وتــهــدف 

مـــركـــز الــتــوا�ــســل احلــكــومــي من 

التي  والأكادميية  العملية  اخلــربات 

بجامعة  الإعــــالم  ق�سم  بها  يتمتع 

التعاون  اأوجــه  وتعزيز  �سعود،  امللك 

ـــادميـــي، والــبــحــثــي واملــهــنــي يف   الأك

اإقامة  خــالل  من  الإعــالمــي  املجال 

اإىل  بالإ�سافة  نــدوات وور�ــس عمل، 

الربامج  تطوير  يف  اخلــربات  تبادل 

الإعالمية.

وتعد التفاقية التي اأبرمها مركز 

التوا�سل احلكومي مع ق�سم العالم 

من  الأوىل  �ــســعــود،  املــلــك  بجامعة 

نوعها مع اأق�سام العالم باجلامعات 

ال�سعودية.

ال�سحفي  املــوؤمتــر  ويتناول  هــذا 

التوا�سل  الذي يقيمه مركز  الدوري 

احلــكــومــي بــــــوزارة الإعــــــالم اأهـــم 

املوا�سيع التي تهم املجتمع ال�سعودي 

داخلياً وخارجياً.

رئي�سة  اأكــــدت  املنا�سبة  ــهــذه  وب

�سعود  امللك  بجامعة  العــالم  ق�سم 

الق�سم  اأن  ال�سهيل،  عهود  الدكتورة 

ـــط  ورواب ــدة،  وطــي بــعــالقــات  يتمتع 

احلكومي  التوا�سل  مركز  مع  وثيقة 

بف�سل  ــك  وذل الغالية،  مملكتنا  يف 

الدعم الالحمدود الذي توليه قيادتنا 

الر�سيدة ل�ستى املجالت ب�سكل عام، 

والعالمي ب�سكل خا�س.

يف  �سعادتها  د.ال�سهيل  واأبـــدت   

حفل  خـــالل  األــقــتــهــا  الــتــي  كلمتها 

توقيع التفاقية حيث قالت» ي�سعدنا 

اتفاقية   بتوقيع  العـــالم  ق�سم  يف 

التعاون امل�سرتك مع مركز التوا�سل 

احلــكــومــي بــــوزارة العــــالم، والتي 

�ستمكننا من التوا�سل الفعال، وربط 

باملجال  الأكــادميــي  العلمي  املــجــال 

اخلربات  وتبادل  الإعالمي،  العملي 

الأهـــداف  الــطــرفــني، وحتقيق  بــني 

احللول  يف  وامل�ساهمة  امل�سرتكة، 

يف  امل�ستقبلية  للتحديات  الــالزمــة 

�سبيل حت�سني الأداء وجودة الر�سالة 

التــ�ــســالــيــة �ــســمــن ا�ــســرتاتــيــجــيــة 

اإىل تدريب طلبة  موحدة، بالإ�سافة 

الق�سم لرنى خمرجاته م�ستقبال يف 

املجال الوظيفي.

وبــيــنــت رئــيــ�ــســة قــ�ــســم الإعــــالم 

وم�ست�سار معايل رئي�س جامعة امللك 

الدكتورة  الر�سمي  واملتحدث  �سعود 

تهدف  التفاقية  اأن  ال�سهيل  عهود 

الأكادميي  التعاون  اأوجــه  تعزيز  اإىل 

والبحثي واملهني يف املجال الإعالمي 

بني الطرفني، موؤكدة اأن هذه التفاقية 

�ستحقق الكثري من املنافع، و�سيمهد 

الطريق ملزيد من الجنازات.

اأن  كلمتها  د.ال�سهيل  واختتمت 

اإىل  �سيتطلعون  التــفــاقــيــة  طـــريف 

العلم  من خالل  ال�سراكة  هذه  ثمار 

والعالم يف بالدنا الغالية.

في ضيافتنا
أول كلية في العلوم الزراعية في الخليج العربي

علوم األغذية .. 
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افتتاح معرض قسم اإلعالم.. وتدشين هوية النادي
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بح�شور 400 طالب وطالبة وم�شاركة مركز اخلريجني

كلية التمريض تقيم فعالية يوم الخريج

دورات تدريبية بعمادة شوون المكتبات

»وادي الرياض« ترعى جائزة في أولمبياد »إبداع 2022«

التمري�ض  كلية  عميدة  برعاية 

الرا�شد  حممد  بنت  مي  الدكتورة 

اأقامت وكالة كلية التمري�ض للتطوير 

اخلريجني،  بوحدة  ممثلة  واجل��ودة 

ي����وم االث���ن���ني 1443/6/28ه����������� 

يوم  فعالية  2022/1/31م  املوافق 

اخلريجني  وحدة  مب�شاركة  اخلريج 

اخلريجني  مركز  التمري�ض،  بكلية 

بجامعة  الطبية  املدينة  باجلامعة، 

�شعود  امل��ل��ك  مدينة  �شعود،  امل��ل��ك 

الطبية،  فهد  امللك  مدينة  الطبية، 

النف�شية  وال�شحة  اإرادة،  جممع 

بالريا�ض

التمري�ض  كلية  واأو�شحت عميدة 

الدكتورة مي بنت حممد الرا�شد يف 

القيادة  اأن  للفعالية،  االفتتاح  كلمة 

ودعمها  اهتمامها  ت��ويل  الر�شيدة 

من  رك��ي��زة  كونها  التمري�ض  ملهنة 

العامل،  يف  ال�شحية  الرعاية  ركائز 

التمري�ض ت�شاهم يف  اأن كلية  مبينة 

تخريج ممر�شني متميزين وموؤهلني 

ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�شتوى  ل��رف��ع 

اإىل  د.الرا�شد  ونوهت  اململكة.  يف 

اأهمية معاجلة التحديات التي تواجه 

العمل  �شوق  يف  الكليات  خريجي 

الوطنية  للكوادر  الفر�شة  واإت��اح��ة 

ذات الكفاءة العالية يف للتوا�شل مع 

اجلهات ذات العالقة باملهنة لت�شهيل 

عملية التدريب والتوظيف.

ق��ام��ت  ال���ك���ل���م���ة  ن���ه���اي���ة  ويف 

والتقدير  ال�شكر  بتقدمي  د.الرا�شد 

مل��ع��ايل رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

الدائم  دعمه  على  العمر،  ب��دران 

ل��ل��ك��ل��ي��ة ول��ل��م�����ش��رف ع��ل��ى م��رك��ز 

ال�شعالن  اأن�ض  الدكتور  اخلريجني 

واجل��ودة  للتطوير  الكلية  ولوكيل 

اإجناح  يف  امل�شاركة  اجلهات  وكافة 

الفعالية.

من جانبه نّوه امل�شرف على مركز 

ال�شعالن ،  اأن�ض  الدكتور  اخلريجني 

مركز  يقدمها  التي  اخلدمات  على 

اخلريجني  بوابة  ومنها  اخلريجني 

االل��ك��رون��ي��ة وال��ت��ي حت��ت��وي على 

ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي تهم 

اخلريج اأو املتوقع تخرجهم ومتابعة 

املركز  دور  وعن  التوظيف  عمليات 

يف اإب���ق���اء ال��ت��وا���ش��ل ب��ني اخل��ري��ج 

واجلامعة.

البقمي  ماجد  االأ�شتاذ  وحت��دث 

رئي�ض �شركة ديتيلز تي ون ال�شريك 

اخلريج  يوم  لفعالية  اال�شراتيجي 

عن �شعادته بكونهم اأحد امل�شاهمني 

فر�ض  وت�شهيل  الفعالية  اإقامة  يف 

التمري�ض  كلية  خل��ري��ج��ي  ال��ع��م��ل 

م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ات 

القطاعات  خمتلف  بني  املجتمعية 

ودورها يف خدمة املجتمع.

اخلريج  يوم  فعالية  �شهدت  وقد 

بكلية التمري�ض عدد من املحا�شرات 

���ش��م��ل��ت ا���ش��ت��ع��را���ض ل��ل��ت��ج��ارب 

للخريجني  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

بني  والتفاعل  العمل  �شوق  وارب��اب 

العمل  و�شوق  االكادميية  املوؤ�ش�شة 

واخلريجني.

التمري�ض  كلية  عميدة  واأطلعت 

املعر�ض  على  الرا�شد  مي  الدكتورة 

امل�شاحب للفعالية، وتكرمي اجلهات 

امل�شاركة.

تن�شيق  ب��ه��دف  الفعالية  وت��اأت��ي 

تخرجهم  امل��ت��وق��ع  الطلبة  ل��ق��اءات 

ال�شحية  العمل  مع موؤ�ش�شات �شوق 

التعاون بني اجلهات  اأوجه  وحتديد 

اآراء  وا���ش��ت��ق�����ش��اء  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 

العمل يف  واأرب��اب �شوق  اخلريجني، 

برنامج علوم التمري�ض.

اأق����ام����ت وح�����دة ال���ت���دري���ب يف 

ع����م����ادة �����ش����وؤون امل���ك���ت���ب���ات ي���وم 

ال���دورة  1443/7/1ه�،  االأرب��ع��اء 

التدريبية  ال�شل�شلة  �شمن  الثانية 

القانونية  القراءة   « بعنوان  االأوىل 

ال���ت���ح���ول وب��رن��ام��ج  ب���رن���ام���ج  يف 

ال��ت��خ�����ش��ي�����ض«، ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 

عبدالوهاب اخل�شريي، حيث تطرق 

نظام  واخل�شخ�شة يف  التحول  اإىل 

العمل ال�شعودي.

ون��اق�����ض د.اخل�����ش��ريي ع��دد من 

االمور التي تهم من�شوبي ومن�شوبات 

مو�شحاً  ال��رن��ام��ج،  يف  اجل��ام��ع��ة 

�شوابط ومعايري اآلية تقييم املوظفني 

بعد التحول اأو التخ�شي�ض، كما ذكر 

الرنامج  ح��ول  امل��زاي��ا  من  العديد 

حقوق  ت�شمن  اأن  �شاأنها  من  التي 

الدورة  ونالت  النظام،  يف  املوظفني 

على ا�شتح�شان اجلميع.

االثنني  ي��وم  ال��وح��دة  قدمت  كما 

الثانية من   الدورة  1443/7/6ه�، 
ال�شل�شلة التدريبية الثالثة، وتطرقت 

عن قاعدة البيانات  IEEE  قدمها 

االأ�شتاذ حممد �شالح، وهدفت اإىل 

البيانات،  قاعدة  ا�شتخدام  كيفية 

باالإ�شافة  املعلومات،  وا�شتخراج 

واأه��م  القاعدة  ترتيب  طريقة  اإىل 

نحو  الباحثني  تقود  التي  املميزات 

بال�شكل  وم�����ش��ادره��ا  امل��ع��ل��وم��ات 

املطلوب وبكل ي�شر و�شهولة.

ان��ط��ل��ق��ت  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف 

ال�شل�شلة التدريبية الثانية والتي تهم 

حتت  ب���دورة  والباحثات  الباحثني 

قدمها  اجل����ودة«  »هند�شة  ع��ن��وان 

يوم  وذلك  العاطفي،  معاذ  املهند�ض 

ثالث  وملدة  1443/7/7ه�  الثالثاء 

تدريبية،  ���ش��اع��ات   9 ب��واق��ع  اأي���ام 

العديد  اإىل  املحا�شر  فيها  تطرق 

الباحثني  تهم  التي  املوا�شيع  م��ن 

نظم  حتليل  جم��ال  يف  والباحثات 

جودة  لتح�شني  امل��راح��ل،  جميع  يف 

النظم،  ل��ه��ذه  النهائية  امل��ن��ت��ج��ات 

الباحثني  توعية  اأهمية  اإىل  موؤكداً 

وال��ب��اح��ث��ات مب��ت��ط��ل��ب��ات اجل����ودة 

ا�شتخدام  عر  وحت�شينها  العالية 

تقنيات اجلودة املتطورة، كما تطرق 

مناهج  اأهمها  من  اإىل عدة جوانب 

وطرق اجلودة االإح�شائية، درا�شات 

االإمدادات  درا�شات  والتنبوؤ،  التوقع 

عمليات  اإدراة  درا�شة  اللوج�شيتية، 

التي  املوا�شيع  االإنتاج. وغريها من 

اأ�شافت الكثري للدورة.

دورة  التدريب  وحدة  نظمت  كما 

النظام  يف  املبتكرة  االأفكار  حماية 

ال�شعودي والتي قدمها الدكتور عبد 

الرزاق جنيب  يوم االأربعاء  املوافق 

1443/7/8ه�، وهدفت اإىل توعية 
حقوقهم  وم��ع��رف��ة  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 

الق�شاء  نظام  يف  واالأدبية  الفكرية 

ال�شعودي، وتطرق د.جنيب اىل عدة 

ت�شاعد  وجوهرية  رئي�شية  عنا�شر 

التعامل  كيفية  معرفة  يف  اجلميع 

حظيت   القانونيةوقد  االأنظمة  مع 

الدورة بالعديد من امل�شاركات التي 

اأ�شفت لها طابع جميل.

فيما قدمت وحدة التدريب دورة 

العلمي  البحث  اأ�شا�شيات  بعنوان  

للباحثني والباحثات، قدمها الدكتور 

ح�شام املجلي وذلك يف يوم اخلمي�ض 

املوافق 1443/7/9ه�، حيث تطرق 

التي  املهمة  االأم��ور  العديد من  اىل 

بحوثهم  امتام  يف  الباحثني  ت�شاعد 

عليها  ينبني  التي  النقاط  اأه��م  و 

ال��ق��واع��د  واأه����م  ال��ب��ح��ث  م�شمون 

االأ�شا�شية  والطريقة العلمية املتبعة 

واخلطوات  العلمي  البحث  لكتابة 

وغريها  العلمي  للمنهج  ال�شحيحة 

الباحثني  ت�شاعد  التي  االأم��ور  من 

العلمي  البحث  لكتابة  والباحثات 

بال�شكل ال�شحيح .

���ش��رك��ة وادي  ام���ت���داًدا جل��ه��ود 

العلمية  االأبحاث  دعم  يف  الريا�ض 

جم��ال  يف  االب��ت��ك��ارات  وت�شجيع 

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

ال��ري��ا���ض  وادي  ���ش��رك��ة  ���ش��ارك��ت 

كراعي  التوايل  على  الثاين  للعام 

ال��وط��ن��ي  االأومل���ب���ي���اد  ع��ل��م��ي يف 

 »2022 »اإب���داع  العلمي  ل��الإب��داع 

وال��ذي  ع�شر  الثانية  ن�شخته  يف 

العزيز  عبد  امللك  موؤ�ش�شة  تنظمه 

ورجاله للموهبة واالإبداع »موهبة« 

التعليم. وزارة  بال�شراكة مع 

املدينة  منطقة  اأمري  عن  ونيابًة 

�شلمان  بن  في�شل  االأم��ري  امل��ن��ورة 

اأمري  نائب  ت��ّوج  العزيز،  عبد  بن 

خالد  ب��ن  �شعود  االأم���ري  املنطقة 

�شعودًيا  م��وه��وًب��ا   40 الفي�شل، 

باجلوائز  والفائزات  الفائزين  من 

ال��ك��رى خ���الل احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي 

يف االأومل��ب��ي��اد ال��وط��ن��ي ل��الإب��داع 

حيث   ،»2022 »اإب�����داع  ال��ع��ل��م��ي 

قدمت �شركة وادي الريا�ض جائزة 

جمال  يف  الفائز  للم�شروع  خا�شة 

الذكية. واالأجهزة  الروبوتات 

لالإبداع  الوطني  االأوملبياد  ويعد 

�شنوية  علمية  م�شابقة  العلمي 

ب��ني ط��ل��ب��ة امل���دار����ض م��ك��ون��ة من 

اأ�شا�ض  على  تقوم  مراحل   ثمان 

العلمية  امل���ج���االت  يف  ال��ت��ن��اف�����ض 

علمية  م�شاريع  تقدمي  خ��الل  من 

للمعايري  وفقاً  جماعية  اأو  فردية 

بامل�شروع،  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��واب��ط 

ومبا�شًرا  اإلكرونًيا  حتكيمها  ويتم 

م��ن ق��ب��ل ن��خ��ب��ة م��ن االأك��ادمي��ي��ني 

علمية  م��ع��اي��ري  وف��ق  واملخت�شني 

امل�شاريع  حت��دي��د  ب��ه��دف  حم���ددة 

امل��ت��م��ي��زة ل��ر���ش��ي��ح��ه��ا ل��ل��م��راح��ل 

الو�شول  حتى  االأعلى  التناف�شية 

التي  البحثية  امل�شاريع  اأق��وى  اإىل 

للبحث  امل��م��ل��ك��ة  منتخب  ت�شكل 

اأقوى  �شمن  يتناف�ض  الذي  العلمي 

وهو  العلمية  للبحوث  عاملي  حمفل 

والهند�شة  للعلوم  ال��دويل  امللتقى 

»اآي�شف«.

شؤون المكتبات تكرم موظفيها 
المتقاعدين والمتميزين

�شمل  تكرميياً  املا�شي حفاًل  االأثنني  يوم  املكتبات  �شوؤون  اأقامت عمادة 

املوظفني املتقاعدين وروؤ�شاء الوحدات، باالإ�شافة اإىل املوظفني املتميزيني 

يف العمادة للعام امليالدي 2021م.

ابراهيم  االأ�شتاذ  وهم  املتقاعدين  املوظفني  تكرمي  مت  التفا�شيل  ويف 

علي  االأ�شتاذ  ال�شريع،  فهد  االأ�شتاذ  احلمي�شي،  �شعود  االأ�شتاذ  القعيد، 

الفريجي حيث بداأ احلفل بكلمة امل�شرف العام على عمادة �شوؤون املكتبات 

بالنيابة الدكتور عبداهلل بن حمود املقرن، والذي بدوره قدم �شكره وتقديره 

مت  ذل��ك  بعد  العمادة  يف  عملهم  ف��رة  طيلة  ماقدموه  على  للمتقاعدين 

ت�شليمهم الدروع التذكارية.

بعد ذلك مت تكرمي روؤ�شاء الوحدات يف العمادة على ماقدموه خالل العام 

2021م، وبهذه املنا�شبة األقى �شعادة امل�شرف العام بالنيابة الدكتور عبداهلل 
وطالبهم  وحداتهم  اإدارة  يف  املتميزة  بجهودهم  فيها  اأ�شاد  كلمة  املقرن 

مب�شاعفة اجلهد خلدمة الطالب والباحثني ورواد مكتبات اجلامعة، بعد 

ذلك �شلمت لهم الدروع التذكارية.

العمادة  م�شتوى  على  املتميزين  املوظفني  املقرن  عبداهلل  الدكتور  وكرم 

ب�شطر الطالب للعام 2021م حيث هناأهم على هذا االإجناز،  مقدماً �شكره 

مكتبات  رواد  خلدمة  العطاء  من  ومزيد  التميز  من  مبزيد  وطالبهم  لهم 

اجلامعة، ويف اخلتام مت ت�شليمهم دروع التميز.

تكرمي امل�صرف على مركز اخلريجني الدكتور اأن�ض ال�صعالنزيارة عميدة التمري�ض للمعر�ض امل�صاحب

جانب من التكرمي
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جامعة القصيم تحصل على رخصة البرمجيات 
الحكومية الحرة خالل معرض السعودية الرقمية

رئيس شركة  كورسيرا يشيد بنموذج المملكة في 
التعليم عن بعد ويؤكد: السعودية تفوقت عالميًا

جامعة أم القرى تطلق جائزتها للتميز في 4 مسارات

وزير التعليم يوجه القطاعات 
التعليمية باالحتفاء

بيوم التأسيس
وجه معايل وزير التعليم د.حمد بن 

ومعاهد  اجلامعات  ال�شيخ  اآل  حممد 

للتدريب  ال��ع��ام��ة  امل�ؤ�ش�شة  وك��ل��ي��ات 

التعليم  واإدارات  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 

وامللحقيات  وامل��ح��اف��ظ��ات  باملناطق 

بي�م  باالحتفاء  اخل��ارج؛  يف  الثقافية 

اجل���اري،  22فرباير  يف  التاأ�شي�س 

والفعاليات  الربامج  اإقامة  خالل  من 

ه��ذه  ب��اأه��م��ي��ة  للتعريف  واالأن�����ش��ط��ة 

املنا�شبة، والعمق التاريخي واحل�شاري 

وال��ث��ق��ايف ل��ل��دول��ة ال�����ش��ع���دي��ة منذ 

والتالحم  قرون،  ثالثة  قبل  تاأ�شي�شها 

والرتابط ال�ثيق بني امل�اطنني وقيادتهم.

وياأتي ت�جيه ال�زير اآل ال�شيخ باحتفال وزارة التعليم بذكرى تاأ�شي�س 

ال�عي  تعزيز  باأهمية  اإمياناً  قطاعاتها؛  كافة  يف  ال�شع�دية  الدولة 

اأ�ش�شها  التي  ال�شع�دية  الدولة  تاريخ  ال�شتذكار  الن�سء  لدى  واملعرفة 

االإمام حممد بن �شع�د وعا�شمتها الدرعية، وال�الء للقيادة الر�شيدة 

-اأيدها اهلل-، واالعتزاز بتاريخ هذا ال�طن العظيم، وح�شارته وتراثه 

ورم�زه وقيمه ال�طنية الرا�شخة، وال�فاء ملن اأ�شهم يف خدمة ال�طن من 

االأئمة واملل�ك وامل�اطنني.

واأكد ت�جيه معاليه على اإقامة وتنظيم الفعاليات والربامج واالأن�شطة 

ملنا�شبة ي�م التاأ�شي�س ح�ش�رياً، مع االلتزام بكافة االإجراءات االحرتازية 

املعتمدة، وعن بُعد يف من�شتي »مدر�شتي« و«رو�شتي«، ومراعاة الفئات 

العمرية للطلبة يف جميع املراحل الدرا�شية عند اإعداد تلك االأن�شطة 

والربامج.

جامعة تبوك تختتم أعمال ملتقى 
السياحة واالبتكار األول

واالبتكار  ال�شياحة  ملتقى  اأعمال  م�ؤخرا،  تب�ك  جامعة  اختتمت 

االأول الذي ا�شتمر ثالثة اأيام مب�شاركة من وزارة ال�شياحة و�شركة ني�م 

باملنطقة،  ال�شياحة  �شناع  من  وعدد  واآم��اال  االأحمر  البحر  وم�شروع 

بح�ش�ر معايل رئي�س اجلامعة الدكت�ر عبداهلل بن مفرح الذيابي.

ب�شناعة  تعنى  التي  الذكية  التطبيقات  حتدي  امللتقى  وا�شتهدف 

الذكية  لل�شياحة  ت�جه  من  ت�شهده  وم��ا  تب�ك  منطقة  يف  ال�شياحة 

والن�عية.

و�شاحب امللتقى عدد من ور�س العمل واملحا�شرات �شارك بها عدد 

من املتحدثني من اجلهات امل�شاركة ومن املهتمني يف �شناعة ال�شياحة 

من داخل املنطقة وخارجها.

كما د�شن معايل رئي�س اجلامعة على هام�س امللتقى نادي ال�شياحة 

حتت   ، باجلامعة  الطالبية  االأندية  كاأحد  الطالب  �ش�ؤون  عمادة  يف 

�شعار« Visit Tabuk »، الذي ي�شتهدف �شناعة ال�شياحة يف املنطقة 

، كما جرى ت�قيع مذكرة تعاون بني جامعة تب�ك واجلمعية ال�شع�دية 

لالإر�شاد ال�شياحي بهدف التدريب والتط�ير وتبادل اخلربات.

طالباً   120 من  اأك��ر  به  �شارك  �شياحي  هاكث�ن  امللتقى  وت�شمن 

وطالبة يف اأربع حتديات هي: حتدي �شناعة ال�شياحة ، وحتدي �شناعة 

وحتدي   ، ال�شياحية  الرحالت  تنظيم  وحت��دي   ، ال�شياحية  امل�شاهد 

االأولني  الي�مني  يف  الطالب  عليها  عمل   ، التذكارية  الهدايا  �شناعة 

ومت يف الي�م الثالث حتكيم التحديات واإعالن النتائج وحتديد الفرق 

الفائزة وت�شليمهم اجل�ائز يف حفل االختتام.

وقال معاليه : اإن جامعة تب�ك تعمل على تهيئة طالبها ليك�ن�ا جزءاً 

من هذا احلراك ال�شياحي ال�شخم الذي تعي�شه اململكة ك�جهة �شياحية 

عاملية ، وكذلك لتبادل اخلربات واملعارف يف جمال ال�شياحة يف وقت 

تت�شاعد فيه درجة االهتمام احلك�مي واخلا�س بهذا القطاع يف جميع 

تعترب  ب�شكل خا�س، حيث  تب�ك  ومنطقة  عام،  ب�شكل  اململكة  مناطق 

االقت�شادي،  التن�ع  لتحقيق   2030 روؤية  مك�نات  اأهم  اأحد  ال�شياحة 

وت�فري فر�س العمل للم�اطنني.

في�شل  الدكت�ر  االأكادميية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  وكيل  بني  جانبه  من 

اأب� ظهري اأن اجلامعة تعمل من خالل هذا املُلتقى مع عمادة �ش�ؤون 

ال�شياحة،  جمال  متطلبات  مع  مت�افقة  خمرجاته  لتك�ن  الطالب 

جاهزين  ليك�ن�ا  والطالبات  الطالب  تدريب  على  للعمل  وكذلك 

لالنخراط يف �ش�ق العمل بعد تهيئتهم ومتكينهم اأثناء فرتة درا�شتهم 

وال�شيافة  ال�شياحة  كلية  النطالق  اجلامعة  جتهز  كما   ، اجلامعية 

مطلع العام الدرا�شي القادم.

م�ؤخرا  الق�شيم  جامعة  ح�شلت 

احلك�مية  الربجميات  رخ�شة  على 

وذل��ك  امل�����ش��در،  ومفت�حة  احل���رة 

الرقمية  ال�شع�دية  معر�س  خ��الل 

الذي تنظمه هيئة احلك�مة الرقمية 

 LEAP بالتزامن مع انعقاد م�ؤمتر

من  الفرتة  خ�الل  بالريا�س  العاملي 

1 - 3 فرباير 2022م.
واأع�����رب م��ع��ايل حم��اف��ظ هيئة 

اأحمد  املهند�س  الرقمية  احلك�مة 

ت�شليم  خ��الل  ال�ش�يان  حممد  بن 

مبا  واع��ت��زازه  فخره  عن  الرخ�شة 

عمل  من  الق�شيم  جامعة  به  تق�م 

وا�شع يف ج�انب كثرية يف  وح��راك 

وخدماتها  الرقمي،  التح�ل  جمال 

من  اأك��ر  يف  تقدمها  التي  املتميزة 

تقدم  اأن  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  ج��ان��ب، 

الإع��ادة  امل�شدر  مفت�حة  برجميات 

مما  كثرية،  جهات  من  ا�شتخدامها 

يدل على رغبتها لتفعيل ال�شراكة مع 

واإعادة  االأخ��رى  احلك�مية  اجلهات 

بال�شكل  ال��ربجم��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام 

ال�شباق  اأن  اإىل  م�شرًيا  املطل�ب، 

التي  املنتجات  كم  ه� يف  احلقيقي 

على  اجل��ام��ع��ة  م��ن  رف��ع��ه��ا  �شيتم 

من  ع��دد  من  بها  لالنتفاع  املن�شة 

اجلهات احلك�مية.

من جهته اأكد عميد عمادة تقنية 

املعل�مات باجلامعة الدكت�ر فهد بن 

حممد املن�ش�ر اأن ح�ش�ل اجلامعة 

على هذه الرخ�شة ملدة ثالث �شن�ات 

تقدمه  الذي  التقني  التقدم  يعك�س 

احلق  اجلامعة  ويعطي  اجل��ام��ع��ة، 

املفت�حة  امل�شادر  ن�شر  عملية  يف 

ون�شر الربجميات املفت�حة للجهات 

احلك�مية اخلارجية ليتم اال�شتفادة 

يعد  ذاته  بحد  هذا  اأن  مبيًنا  منها، 

االإنفاق  كفاءة  لرفع  اأ�شا�شًيا  راف��ًدا 

اجلامعة  واأن  الرقمية،  للمنتجات 

كان لها دور يف تعزيز هذا اجلانب.

الرقمية  هيئة احلك�مة  اأن  يذكر 

اأطلقت الرخ�شة احلك�مية اخلا�شة 

�شمن  احل��ك���م��ي��ة،  ب��ال��ربجم��ي��ات 

م�حدة  �شيا�شة  الإي��ج��اد  جه�دها 

واإعادة  لتلقي  للمتطلبات احلك�مية 

احلك�مية،  الربجميات  ا�شتخدام 

واإتاحة حق االنتفاع جلميع اجلهات 

احلك�مية على نطاق وا�شع، اإ�شافًة 

اإىل تاأ�شي�س متطلبات البنية التحتية 

الالزمة لن�شر الربجميات احلك�مية 

مب����ا ي�����ش��م��ن ح����ق�����ق اجل���ه���ات 

احلك�مية.

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأ�شاد 

ك����ر����ش���ريا ج��ي��ف م��اج��ي���ن��ك��ال��دا 

بالنم�ذج العاملي الذي قدمته اململكة 

يف التعليم عن بُعد من خالل من�شة 

»مدر�شتي« و 24 قناة تعليمية.

وقال رئي�س �شركة ك�ر�شريا خالل 

زي��ارت��ه وال���ف��د امل��راف��ق له ملدر�شة 

ي�شهده  م��ا  »اإن  الف�شائي:  ال��ب��ث 

من  اململكة  يف  التعليمي  ال��ن��ظ��ام 

مرونة وا�شتجابة يف التحّ�ل لتقدمي 

الطالب  جلميع  بُ��ع��د  ع��ن  التعليم 

والطالبات؛ يجعلها يف م�شاف دول 

عن  التعليم  م�شتقبل  لقيادة  العامل 

م�ؤكداً  االإل��ك��رتوين«،  والتعليم  بُعد 

عاملياً،  تفّ�ق  ال�شع�دي  النم�ذج  اأن 

تطبيقه  مت  ك�نه  الدرا�شة  وي�شتحق 

واملقايي�س  املمار�شات  اأف�شل  وفق 

التي  ال��دول  ببع�س  مقارنًة  العاملية 

اطلع على جتاربها.

بالتح�شني  االل��ت��زام  اأن  واأ���ش��اف 

االحتياج  اأماكن  واكت�شاف  امل�شتمر 

وقيا�س مداه، وحتديد طرق التدخل 

ال�����ش��ري��ع ل��ت��ق��دمي ال��دع��م، ه��� من 

االأ���ش��ي��اء ال��رائ��ع��ة ال��ت��ي مي��ت��از بها 

اململكة؛  يف  بُعد  عن  التعليم  من�ذج 

التعليمية  االحتياجات  يعالج  الأن��ه 

للمن�شة  ال��ش�ل  �ش�اء  احلقيقية 

املحت�ى  مع   التفاعل  اأو  الرقمية 

الذي تقدمه. وا�شتمع رئي�س �شركة 

�شرح  اإىل  املرافق  وال�فد  ك�ر�شريا 

ومرافقها،  امل��در���ش��ة  ع��ن  تعريفي 

تعليم  ت���ف��ري  ال������زارة يف  وج��ه���د 

متمّيز يف ظل اجلائحة مع اإمكانية 

تف�شيلي  عر�س  بجانب  ا�شتمراره، 

»مدر�شتي  من�شتي  اإح�شائيات  عن 

يف  ال����زارة  وجتربة  »رو�شتي«  و   »

التعليم االإلكرتوين.

ح�شر اللقاء وكيل ال�زارة للتعليم 

وامل�شرف  املقبل،  د.حم��م��د  ال��ع��ام 

للتعليم  العامة  االإدارة  على  العام 

االإلكرتوين د.عه�د الفار�س.

»جائزة  القرى  اأم  جامعة  اأطلقت 

1443ه�«،  للتميز  القرى  اأم  جامعة 

اأع�����ش��اء هيئة  ت�����ش��ت��ه��دف  وال���ت���ي 

التدري�س ومن يف حكمهم، وامل�ظفني 

االأكادميية،  والكليات  �شميني،  الَرّ

واالإدارات  امل�����ش��ان��دة،  وال��ع��م��ادات 

على  اجل��ائ��زة  وت�شتمل  باجلامعة. 

اأربعة م�شارات خمتلفة وهي: م�شار 

العلمي،  البحث  وم�شار  الّتعليم، 

وم�شار  واجل����دة،  االبتكار  وم�شار 

بحيث  املجتمع،  وخ��دم��ة  التط�ير 

ي��رت��ب��ط ب��ك��ل م�����ش��ار ث���الث ج���ائ��ز 

فرعية، ويبداأ التقدمي على اجلائزة 

ي�م االأحد القادم وينتهي ي�م االثنني 

1443/7/20 ه�.

الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  واأو�شح 

اأن  م��ذه��ب،  اآل  ب��ن حممد  م��ع��دي 

راف���ًدا  تُ��ع��د  ال�شع�دية  اجل��ام��ع��ات 

رئ��ي�����ش��ًي��ا ال���ش��ت��دام��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف 

مدى  للتعلم  ُفر�ًشا  وت�فري  التَّعليم، 

البحث  اإىل دع��م  اإ���ش��اف��ًة  احل��ي��اة، 

وري���ادة  االب��ت��ك��ار  وث��ق��اف��ة  العلمي 

اجلائزة  دور  على  م�ؤكًدا  االأعمال، 

القرى  اأم  جامعة  ة  خَطّ حتقيق  يف 

من  وذل��ك  االإ�شرتاتيجية؛  2027م 
حيث االإ�شارة اإىل التميز يف تقدمي 

عن  ف�شاًل  ن�عية،  تعليمية  برامج 

ودع��م  البحثية  امل��ن��ظ���م��ة  ت��ط���ي��ر 

تنمية  ن��ح���  وال��ت���ج��ه  االب���ت���ك���ار، 

رفع  اإىل  اإ�شافًة  املعريف،  االقت�شاد 

لتحقيق  امل����ارد واحل���ك��م��ة  ك��ف��اءة 

حيث  امل�ؤ�ش�شي،  العمل  يف  التمّيز 

تعمل اجلائزة مب�شاراتها املختلفة يف 

تر�شيخ مكانة اجلامعة عاملًيّا بعمقها 

ذلك  وي��اأت��ي  واالإ���ش��الم��ي،  العربي 

الأع�شاء  املقدم  التقدير  مع  تزامًنا 

هيئة الّتدري�س والباحثني واملبتكرين 

الكيانات  على  ع���الوًة  وامل���ظ��ف��ني، 

وت�شجيعهم  اجلامعة  داخل  االإدارية 

وجمتمعهم  بذاتهم  االرت��ق��اء  على 

ووطنهم.

ت��ع��زي��ز  اإىل  اجل���ائ���زة  وت���ه���دف 

ق  يحِقّ للجامعة؛ مبا  العلمية  املكانة 

واملعريف  العلمي  والتَّميُّز  ال��ّري��ادة 

واالإقليمية  املحلية  امل�شت�يات  على 

بيئة  خلق  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  وال��ع��امل��ي��ة، 

تناف�شية لل��ش�ل اإىل االأداء املتميُّز، 

وت�شجيع االإبداع واالبتكار يف تقدمي 

عالية،  ج���دة  ذات  علمَيّة  اأب��ح��اث 

تنمية  يف  وت�شاعد  املجتمع  تخدم 

االأعمال  وري��ادة  املعريف  االقت�شاد 

يف بيئة اأكادميية حمفزة وب�شراكات 

فاعلة خلدمة اجلامعة واملجتمع.

وتت�شمن اجلائزة �شروطاً ومعايري 

حمددة للتقدمي يف فروعها، وتخ�شع 

الآلية تقييم ومفا�شلة بني املتقدمني 

من الفئات امل�شتهدفة؛ لتمكينهم من 

املناف�شة على املراكز الثالثة الفائزة 

باجل�ائز والبالغ عددها 36 مكافاأة 

مالية لكافة الفروع.
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درا�سة ت�ؤكد.. 

مبادئ وأصول التربية الصحية 
وتعزيزها

   

ترجمة: د. جميل فريوز الر�شيد           

�شنة الن�شر:  1442هـ ، 2020م

الرتبية  ملجال  تاأ�شيلية  مقدمة  الكتاب  يقدم 

بكافة  املجال  وتربط  ال�شحة،  وتعزيز  ال�شحية 

وتتقاطع  تــرفــده  الــتــي  والتخ�ش�شات  املــجــاالت 

والكلمات  املهنة  حول  خلفية  للقارئ  فيقدم  معه. 

ــــحــــات  والــتــعــريــفــات االأ�ــشــا�ــشــيــة واملــــ�ــــشــــطــــل

ــاريــخ  املــهــنــة، وت يف 

الــ�ــشــحــة والــرتبــيــة 

وتــعــزيــز  ال�شحية 

واالأ�شول  ال�شحة، 

للرتبية  الفل�شفية 

وتعزيز  ال�شحية 

ــــــحــــــة،  ــــــ�ــــــش ال

ــــات  ــــظــــري ــــن وال

ومنـــــــــــــــــــــــاذج 

الـــتـــخـــطـــيـــط 

لـــــــــــرامـــــــــــج 

ومـــــــبـــــــادرات 

الــــــرتبــــــيــــــة 

ـــة  ـــحـــي ـــ�ـــش ال

وتــــــعــــــزيــــــز 

الــــ�ــــشــــحــــة، 

للرتبية  واالأخــــاقــــي 

وم�شوؤوليات  واأدوار  ال�شحة،  وتعزيز  ال�شحية 

والدرا�شة  واالعتماد  ال�شحية  الرتبية  اخت�شا�شي 

املتقدمة يف املجال، وبيئات الرتبية ال�شحية وتعزيز 

ال�شحة مثل املدر�شة وال�شحة العامة اأو املجتمعية 

وبيئة مكان العمل، والهيئات واجلمعيات واملنظمات 

بالرتبية ال�شحية وتعزيز ال�شحة. يف  ال�شلة  ذات 

قلب  يف  التخ�ش�ص  طاب  الكتاب  ي�شع  املجمل، 

ويوؤهلهم  ال�شحة  وتعزيز  ال�شحية  الرتبية  اأدبيات 

باالجتاهات  وي�شلحهم  املجال،  يف  باحثني  للعمل 

وتعزيز  ال�شحية  الرتبية  جمــال  يف  امل�شتقبلية 

ال�شحة.

علم النبات الجنائي
 Jane H.  Bock     David O.  : تــاألــيــف 

Norris
د.    ، �شمور  اأحمد  ر�شا حلمي  د.  اأ.   : ترجمة 

اأحمد ح�شام حممد حممود

�شنة الن�شر: 1442هـ

يتناول هذا الكتاب االأدلة اجلنائية النباتية وما 

مقارنة تــتــمــيــز بـــه مـــن دقــة  حجم  و�شغر 

بــــاالأدلــــة االخــــرى. 

اجلنائية  فـــاالأدلـــة 

الــنــبــاتــيــة التــــرى 

مما  باملجهر،  اإال 

يفوت على امل�شتبه 

طم�شها  مــن  بهم 

منها،  والتخل�ص 

وهـــذا يــزيــد من 

مــ�ــشــدقــيــتــهــا 

ودورهــــــا املــهــم 

ــــد  حتــــدي يف 

املـــــجـــــرمـــــني 

يف  واالإرهابني 

عــــــامل ميـــوج 

بــــاجلــــرميــــة 

واالإرهــــــــاب، 

اإخفاء  طرائق  فيه   وتتطور 

ــهــروب مــن الــعــدالــة ب�شورة  ــة ال ــــة، وحمــاول االأدل

اآفاق جديدة  يفتح  الكتاب  اأن  اإىل  اإ�شافة  مذهلة. 

ملوؤ�ش�شات اإنفاذ القانون، ولطاب الكليات املهتمني 

مبجال االأدلة اجلنائية، كما يعزز االأداء االأمني من 

مبراكز  النباتية  اجلنائية  االأدلــة  ا�شتخدام  خال 

البحوث اجلنائية. كذلك يذخر الكتاب باملعلومات 

اجلنائية  االأدلــة  جمــال  يف  والطبيقية  االأ�شا�شية 

النباتية.

يعاين اأكرث من مليار �شخ�ص على 

م�شتوى العامل من ال�شداع الن�شفي، 

هو  الن�شفي  ال�شداع  اأن  ويُعتقد 

داخــل  ع�شبي  وعــائــي  ا�ــشــطــراب 

ــــة الـــدمـــويـــة يف  ـــاغ واالأوعــــي ـــدم ال

ال�شابقة  االأبحاث  واأظهرت  الراأ�ص، 

ب�شكل  ت�شاهم  الوراثية  العوامل  اأن 

بال�شداع  االإ�ــشــابــة  خطر  يف  كبري 

الن�شفي.

يف  ن�شرت  حديثة  درا�شة  وت�شري 

اإىل   Nature Genetics جملة 

مرتبطة  جينية  منطقة   123 وجود 

الن�شفي،  بال�شداع  االإ�شابة  بخطر 

وميكن ا�شتهداف بع�شها بالعقاقري، 

وراثية  اختافات  الباحثون  ووجــد 

ــني مــن  ــي ــش ــ� ــي ــرئ بــــني الـــنـــوعـــني ال

ال�شداع الن�شفي: ال�شداع الن�شفي 

الن�شفي  وال�شداع  بهالة  امل�شاحب 

دون هالة.

بــاأنــهــا فئة من  وتــو�ــشــف الــهــالــة 

االأعرا�ص التي حتدث اأثناء ال�شداع 

ملدة  ت�شتمر  اأن  وميــكــن  الن�شفي 

ت�شل اإىل �شاعة. وت�شمل االأعرا�ص 

الب�شرية ال�شائعة روؤية الوم�شات اأو 

البقع الداكنة اأو حتى العمى املوؤقت، 

وميكن اأن ت�شمل االأعرا�ص االأخرى 

يف  �شعوبات  اأو  اجل�شدي  التنميل 

التحدث.

واأظهرت نتائج التحليل اأن هناك 

خطر  مــن  تــزيــد  م�شرتكة  عــوامــل 

بغ�ص  الن�شفي  بال�شداع  االإ�شابة 

النظر عن نوعه.

اأو�شحت   ،»RT« موقع  وبح�شب 

هايدي  للدرا�شة،  الرئي�شية  املوؤلفة 

توريط  اإىل  »اإ�شافة  هاوتكانغا�ص: 

ـــدة من  ــاطــق اجلـــدي ــن ــرات امل ــش عــ�

اجلــيــنــوم الإجــــــراء حتــقــيــق اأكـــرث 

ا�شتهدافا، توفر درا�شتنا اأول فر�شة 

ذات مغزى لتقييم املكونات اجلينية 

النوعني  يف  واملــتــمــيــزة  املــ�ــشــرتكــة 

الــفــرعــيــني الــرئــيــ�ــشــيــني لــلــ�ــشــداع 

الن�شفي«.

وتتوافق منطقتان من اأ�شل 123 

التي  الروتينات  مع  وراثية  منطقة 

الن�شفي.  ال�شداع  اأدوية  ت�شتهدفها 

وقد ت�شمح القائمة املو�شعة للمناطق 

بتحديد  الن�شفي  لل�شداع  اجلينية 

عــقــاقــري جـــديـــدة تــ�ــشــتــهــدف تلك 

االأنواع. وحتتوي اإحدى املناطق التي 

جينات  على  حديثا  حتديدها  مت 

ت�شفر   )CALCA  /  CALCB(

الببتيد املرتبط بجني الكال�شيتونني، 

وهو جزيء متورط يف نوبات ال�شداع 

ــم حــظــره بــوا�ــشــطــة  ــت الــنــ�ــشــفــي وي

لـ املثبطة  الن�شفي  ال�شداع  ــة  اأدوي

اخلطر  منطقة  وتغطي   .CGRP
 HTR1F م�شتقبات  االأخـــــرى 

 ،1F لل�شريوتونني  امل�شفرة  اجلينية 

جديدة  ـــة  الأدوي هــدف  اأي�شا  وهــي 

خا�شة بال�شداع الن�شفي.

ــة اجلـــديـــدة، اأكـــدت  ــش ــدرا� يف ال

SARS- عـــــدوى  اأن  الـــتـــجـــارب 

لها،  املناعي  الفعل  ورد   ،CoV-2
احلم�ص  �شا�شل  قدرة  من  يقلان 

النووي يف الكرومو�شومات التي توؤثر 

على تكوين بناء امل�شتقبات ال�شمية 

وتلتف  ونــ�ــشــطــة،  مفتوحة  لــتــكــون 

حولها لتن�شيط التعبري اجليني.

الهام�شرت  اأن�شجة  مــن  كــل  ويف 

ال�شمية  الــعــ�ــشــبــيــة  واالأنـــ�ـــشـــجـــة 

البحث  فــريــق  اكت�شف  الب�شرية، 

انخفا�شا م�شتمرا ووا�شع النطاق يف 

تنظيم بناء امل�شتقبات ال�شمية.

ن�شرها  اأخــــرى  اأعــمــال  وتــ�ــشــري 

اخلايا  اأن  اإىل  الباحثون  هـــوؤالء 

اإىل  مــو�ــشــولــة  ال�شمية  الع�شبية 

ــاطــق دمــاغــيــة حــ�ــشــا�ــشــة، اأن  مــن

امل�شتمرة  املناعية  تفاعات اخلايا 

توؤثر  اأن  ميكن  االأنفي  التجويف  يف 

على العواطف، والقدرة على التفكري 

مع  يتوافق  مبا  )االإدراك(،  بو�شوح 

»كوفيد طويل االأمد«.

جريت 
ُ
اأ التي  التجارب  واأظهرت 

تنظيم  تقليل  اأن  الهام�شرت،  على 

ال�شمية  الع�شبونات  م�شتقبات 

التغيريات  تعافت  اأن  بعد  ا�شتمر 

على  توؤثر  قد  التي  املــدى،  ق�شرية 

ويقول  طبيعي.  ب�شكل  ال�شم  حا�شة 

اأن  اإىل  ي�شري  هــذا  اإن  الــبــاحــثــون 

»كوفيد19-« ي�شبب ا�شطرابا طويل 

الكرومو�شومات  تنظيم  يف  االأمـــد 

ميثل  مـــا  وهـــو  ــي،  ــن اجلــي للتعبري 

النووية«  اأ�شكال »الذاكرة  �شكا من 

ن�شخ  ا�شتعادة  متنع  اأن  ميكن  التي 

اإزالة  امل�شتقبات ال�شمية حتى بعد 

.SARS-CoV-2
اأن  اإدراك  »اإن  اأوفــر:  تني  ويقول 

حا�شة ال�شم تعتمد على التفاعات 

اجلينية اله�شة بني الكرومو�شومات 

التعبري  توقف  واإذا  مهمة.  اآثــار  لها 

اجليني ال�شمي يف كل مرة ي�شتجيب 

معينة  بطرق  املناعي  اجلهاز  فيها 

بني  االت�شاالت  تعطيل  اإىل  تــوؤدي 

ال�شم  حا�شة  فاإن  الكرومو�شومات، 

املفقودة قد توفر اأي اإ�شارات مبكرة 

باأن فريو�ص كورونا يتلف اأن�شجة املخ 

واقرتاح  اأخرى،  اأعرا�ص  قبل ظهور 

طرق جديدة لعاجها«.

يبحث  ــة،  ــي ــال ــت ال اخلـــطـــوة  ويف 

عــاج  ــــان  ك اإذا  ـــا  م يف  الـــفـــريـــق 

طويل  بـ«كوفيد  امل�شاب  الهام�شرت 

االأمد« بال�شتريويدات ميكن اأن يحد 

ال�شارة  املناعية  الفعل  ردود  مــن 

)االلتهاب( حلماية البنية النووية.

اكت�شف العلماء باأن قاع البحر من 

كوكب  على  ازدحــامــاً  االأماكن  اأكــرث 

من  اأكـــرث  هــنــاك  اأن  االأر�ــــص حيث 

مل  البحرية  الكائنات  من  نوع  ثلثي 

يكت�شف بعد.  ومنذ اأن و�شع العامل، 

النظام  علم  اأ�ش�ص  لينيو�ص،  كــارل 

 ،18 القرن  منت�شف  يف  البيولوجي 

حاول العلماء الذين جاءوا بعد منه 

اأنه يعرفوا  تقدير عدد االأنواع التي 

تنوعها  ومــدى  االأر�ــص،  على  تعي�ص 

ــغــريات الــتــي طـــراأت  ــت الــكــبــري، وال

حيث  الطويل،  التاريخ  عر  عليها 

االأ�شئلة وعلى  اأن هذه  اأكد اخلراء 

تتم  مل  الكبري  التطور  مــن  الــرغــم 

االإجابة عنها بعد.

هــذا،  يومنا  يف  العلماء  ويــعــرف 

نوع  مليون  ون�شف  مليون  من  اأكــرث 

تقريبا، لكن اخلراء يدركون اأن هذا 

التنوع  من  ب�شيط  جزء  �شوى  لي�ص 

متلكه  ــذي  ال احلقيقي  البيولوجي 

االأر�ص.

اأكرث  هناك  بــاأن  التقرير  وت�شري 

من 3 مايني نوع من الفطر متواجد 

عــلــى كــوكــب االأر�ــــــص، وميــكــن اأن 

ي�شنف اأي�شاً باأن ال�شبب يف اأزدحام 

الكوكب، وبح�شب املقال املن�شور يف 

»ريا نوف�شتي«، فاإن الغالبية العظمى 

لعلماء  بالن�شبة  املعروفة  االأنواع  من 

االأحياء هي من �شكان االأر�ص على 

الياب�شة، اأما قاع البحر فهو بالن�شبة 

اأر�ــص جمهولة  هو  االأحــيــاء  لعلماء 

متاًما وغام�شة.

قــــــــــــــــرأت لك..
العامل الوراثي يساهم باإلصابة بالصداع النصفي

دراسة حديثة... تكشف عن مدة استمرار المناعة 
ضد )كوفيد( بعد اإلصابة...

دراسة تكشف ....  ثلث الكائنات البحرية لم 
تكتشف بعد..!؟
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 لألمير نايف بن ثنيان آل سعود

في وفاة المغفور له - بإذن الله-
األمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان آل سعود

عميد كلية اآلداب
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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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الوقت  ف��ى  اجلامعة    تعي�ش 

احلايل طفرة معلوماتية وتقنية،  

البحث  واأ���س��ال��ي��ب  غ���رت ط���رق 

وال��ت��وا���س��ل ب��ن م��ن�����س��وب��ي��ه��ا، و 

ب��الأخ�����ش مع  ظ��ه��ور خ��دم��ات 

مواقع  اإف���راد  فى  متثلت  جديدة 

متخ�س�سة لكافة مراكز املعلومات 

عن  ف�ساًل  والكليات  والعمادات 

التدري�ش  هيئة  اأع�����س��اء  م��واق��ع 

باجلامعة.

على  دائ��م��اً  اجلامعة   وت�سعى 

اأن يكون لها دوًرا ريادياً يف اإر�ساء 

ال��ذي  املعلومات  جمتمع  دع��ائ��م 

احلديثة  التكنولوجيا  ي�ستخدم 

من  جيل  واإع���داد  العلمي  البحث  عجلة  لدفع 

الطالب لديه املهارة والقدرة على التوا�سل، كما 

تقدم مواقع و�سفحات اجلامعة على الويب عددا 

متزايدا من اخلدمات املبا�سرة على الإنرتنت مبا 

يف ذلك ن�سر الأخبار واملعلومات، ف�ساًل عن موارد 

التعلم ملجموعة وا�سعة من امل�ستخدمن )الطالب 

اإلخ(.  والآب��اء،  واملوظفن،  واملحتملن،  احلالين 

)م�سروع  على  ال�سامل  الو�سول  برنامج  ويعمل 

اجلامعة ملنالية الويب( كاأحد تطبيقات الو�سول 

حوكمة  اإىل  الهادفة  الرقمي  للتحول  ال�سامل 

تكون  اأن  الويب  ل�سمان  على  املقدم  املحتوي 

هذه املوارد ميكن الو�سول اإليها من قبل اجلميع 

مهما كانت قدراتهم اأو اإعاقاتهم. 

يف  الويب  �سفحة  تكون  وعندما 

اأن��ه  يعني  فهذا  اجلميع  متناول 

وفهمها  اإل��ي��ه��ا  ال��و���س��ول  ي�سهل 

النظر  بغ�ش  اجل��م��ي��ع،  قبل  م��ن 

واخل��رة،  واملوقع،  القدرات،  عن 

دوره��ا  م��ن  وان��ط��الق��اً  والتقنية. 

ال��ري��ادي، ف���اإن ال��رن��ام��ج ي�سعى 

حول  الوعي  لن�سر  لطرح  حالياً 

الويب  �سفحات  اإت��اح��ة  ق�سية  

التابعة للجامعة وجعلها يف متناول 

الوىل  اخل��ط��وة  وه��ى   . اجلميع 

ملنالية  اجلامعة  �سيا�سة  لإق���رار 

اجلامعة  �سيا�سة  وت��اأت��ي  ال��وي��ب، 

ملنالية الويب  كامتداد طبيعي ل�سيا�سات وخطط 

اجلامعي  احل��رم  لتهيئة  تهدف  التي  اجلامعة 

من  الإع��اق��ة  ذوي  الأف����راد  فيهم  مب��ا  للجميع 

يلزم  ما  كل  بتقدمي  امللك  اجلامعة  التزام  خالل 

واأع�ساء  ط��الب،  من  اأع�سائها  و�سول  لت�سهيل 

الرامج،  من  وال�ستفادة  وزائرين  تدري�ش،  هيئة 

اأق�سى  اإىل  تقدمها  التي  والفر�ش  واخلدمات، 

حد ممكن. وتهدف �سيا�سة اجلامعة ملنالية الويب 

حتقيق الأهداف التالية :

حمتويات  اأن  ل�سمان  ق��ان��وين  اإط���ار  و�سع   �

لكل  م��ت��اح��ة  الل��ك��رتون��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  �سفحات 

للمبادئ  امتثالً  اإليها،  الو�سول  يف  يرغب  من 

ملبادئ الت�سميم ال�سامل يف  الأخالقية، وتطبيقاً 

احلرم اجلامعي.

حتتوي  التي  الويب  �سفحات  جميع  متكن   �

على معلومات ر�سمية للجامعة والتي مت اإن�ساءها 

الفعلي  ال��ت��اري��خ  ب��ع��د  تعديلها  اأو  وحت��دي��ث��ه��ا، 

الو�سول  املعاير  م��ع  متوافقة  ال�سيا�سة  لهذه 

وال�ستخدام العاملية.

� و���س��ع ح���د اأدن�����ى م���ن م��ع��اي��ر ال��و���س��ول 

املقدمة  اجلامعة  وي��ب  ل�سفحات  وال�ستخدام 

للم�ستفيدين على اختالف قداراتهم.

على  ال��وي��ب  �سفحات  م�سممي  ت�سجيع   �

تخطي احلد الأدنى من املعاير لتعزيز الو�سول 

وال�ستخدام للويب لكل جمتمع اجلامعة.

� ح�سول مواقع اجلامعة على العتماد الدوىل 

.w3c ملنالية الويب وفق معاير

مت�ساوية،  الإعاقة  ذوي  الأف��راد  � جعل فر�ش 

اإىل اأق�سى حد ممكن، مع الأفراد غر املعاقن 

يف ال�ستفادة من الفر�ش، واملعلومات، واخلدمات 

املقدمة على �سفحات اجلامعة اللكرتونية. 

فى  ال�سامل  الو�سول  برنامج  هدف  فاإن   لذا 

الويب  منالية  �سيا�سة  اإق��رار  هو  القادمة  الفرتة 

والتوجيه  بالإر�ساد  وامل�ساعدة  اجلامعة،  ملواقع 

العاملي  لالعتماد  للو�سول  اجلامعة  مواقع  لكل 

ملنالية الويب.

اأ�ستاذ تقنيات التعليم امل�ساعد وم�ست�سار تقني

برنامج الو�سول ال�سامل 

املغربي  الطفل  ق�سة  على  ال�ستار  ���س��دل 
ً
اأ

يف  �سق���ط  الذي  �سن����وات  اخلم���ش  ذو  ري��ان 

مت���ر،  وثالث���ون  اإثن��ان  بعم���ق  ِارت�وازي����ة  بئ��ٍر 

�سف�س���اون  باإقلي��م  جماع��ة متروت،  قري������ة  يف 

م�ن  الأول  م��ن  ب���داأت  ال��ت��ي  امل��غ��رب،  �سم��ال 

ونت���ج  فراي�����ر  م��ن  اخلام����ش  وحتى  فراي���ر 

عن��ها وف���اة الطفل ريان � رحمه اهلل � .

باإهتم���ام  الأليم���ة  احلادثة  حظيت  حي���ُث 

العال��م  ب��ل  وال��ع��رب��ي  امل��غ��رب��ي  املجتم���ع  ل��دى 

والدولي���ة  املحلي���ة  الإع��الم  و�سائ��ل  واأ�سبحت 

ال�سحيحة  الأخب��ار منها  تناقل  ال�ساغل  �سغله��ا 

مع  املتعاطفن  م��ن  وك��غ��ري  ذل��ك،  دون  ومنها 

بلحظ��ة  حلظ�ًة  تاب�ع 
ُ
اأ ُكن��ت  �سرت��ه، 

ُ
واأ الطفل 

اجلدي��د  الإع���الم  اأنواع  عب����ر  الإنق���اذ  عملي��ة 

املوجع�����ة  املحن���ة  ه���ذه  يف  الالفت  والقدي��م، 

دون  ال�سادقة  الإن�ساني��ة  امل�ساع��ر  ظه���ور 

ال��ب��ع�����ش م���ن  ت��زي��ي��ف، ورغ�����م ذل���ك ح�������اوَل 

والإع��ج�����اب عب��ر  امل��ت��اب��ع�����ات  ال��ب��اح��ث��ن ع��ن 

والتحلي���الت  املعلوم�ات  بث  التوا�سل  �سبك��ات 

الإع����الم  و�س�ائل  اأثبت����ت  ولك���ن  تثب��ت،  دون 

واخلا�س����ة  احلكومي���ة  للموؤ�س�س���ات  التابع���������ة 

ومهني��ة  ب�سفافي��ة  املعلوم�����ات  بنقل  جدارته�ا 

املتوا�سع���ة  نظ�ري  وجه����ة  وم��ن  عالي���ة، 

ع��ن  الأك��ادمي��ي  الإع���الم  ي��رز  الأزم����ات  يف 

اأخالقيات  م��ن  ميتلك  مم��ا  ال��ه��اوي  الإع��������الم 

من  غ��ره  بعك��ش  جتاوزه���ا  لمُيك��ن  �س�ش 
ُ
واأ

ريان  اهلل  رحم  وامل�ال...  ال�سه�رة  ع�ن  البحثي�ن 

الإن�ساني��ة. طفل 

عبدالكرمي موؤذن

اإعالم

)منالية الويب( بمواقع الجامعة .. كأحد تطبيقات
الوصول الشامل للتحول الرقمي

اإلعالم في األزمات

د. أحمد الحفناوى

�شارة  احلمدان

الت�شوير

اهتماماتك بين دائرتين
وت�سغل  وقتنا  من  الكثر  ت�سرق  التي  الهتمامات  تلك 

تفكرنا  طرق  ت�سكيل  يف  فعال  دور  ولها  حياتنا  يف  حيزاً 

واأطباعنا والتي تنعك�ش ب�سكل كبر على ت�سرفاتنا واأفعالنا 

جتاه جمريات احلياة اليومية، بالتايل تعد تلك الهتمامات 

العملية  حياته  يف  ال�سخ�ش  لنجاح  الأ���س��ا���س��ي  ال��الع��ب 

والجتماعية.

ولكي يت�سنى لل�سخ�ش معرفة اأين يوجه اهتماماته ووقت 

الثمن يجب علينا ت�سنيف تلك الهتمامات ومعرفة املفيد 

عملية  ت�سهل  دائرتن  لدينا  تكونت  ولهذا  عدمه،  من  منها 

توجيه  معرفة  على  ق��درة  ذو  ال�سخ�ش  وجتعل  الت�سنيف 

طاقته نحو اأي �سبيل، الدائرتن تعتمد ب�سكل كبر على مدى 

وقوة تاأثرك فيما تهتم لأمره وهما دائرة الهتمامات العامة 

ودائرة الهتمامات اخلا�سة.

الحداث  تلك  على  وحتتوي  العامة   الهتمامات   دائرة 

يف  ونفوذها  ل�سخامتها  لها  وجتذبنا  نحوها  ت�سدنا  التي 

وت�ساحبها  مدتها  عابرة وحلظية يف  وتعد  املجتمع  اأو�ساط 

الكثر من الرثثرة و الآراء من جميع الطبقات يف املجتمع، 

وبالتايل تكون مو�سع نزاع وجدال بن الأ�سدقاء و الزمالء، 

وياأتي  املتع�سب  زميلة  لراأي  م�ساد  راأي  بطرح  هذا  فيقوم 

املتع�سب بالدفاع عن راأية من اجلهة الخرى وتتكون لدينا 

اأن ميلها كما هو  م�ساحنات ودية م�سوقة ل يكاد ال�سخ�ش 

احلال بن م�سجعي الأندية الريا�سية اأو ما يحدث باملجال�ش 

الأم��ور  اأو  العاملية  ال�سيا�سية  الح���داث  فيها  تطرح  التي 

يتعلق  اأو فيما  الع�سكرية  الإجتماعية وكذلك  و  القت�سادية 

الأفراد  اأو  و اخلا�سة  املوؤ�س�سات احلكومية  ت�سرفات  بنقد 

تلك  اأ�سحاب  يدرك  الأم��ر حن  يف  والعجيب   ، امل�سهورين 

فال  احل��دث،  ذات  يف  موؤثرة  غر  اأنها  والطروحات  الآراء 

ميكن مل�سجعي نادي معن تغير نتائج املباريات باملجادلة..! 

منطقة  يف  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  عن  للمتحدثن  ميكن  ول 

القدرة  ول ميلكون  فيها  موؤثرين  لكونهم غر  اإ�سالحها  ما 

لذلك، هنا تت�سح لنا دائرة الهتمامات العامة حيث اأنها هي 

املحيطة باهتماماتنا التي ل نوؤثر عليها. 

اخلا�سة  الهتمامات  دائرة  وهي  الثانية  الدائرة  يف  اأما 

التي تدور نحوها اهتماماتنا جتاه جمريات اأمورنا اخلا�سة 

على م�ستوى اأعمالنا و عائلتنا و اأنف�سنا، من خالل اطالق 

طاقتنا و توجيهها نحو جمتمعاتنا القريب مما يحدث تطوراً 

عن  يبحث  الذي  كاملعلم  وجناحاً،  تاألقاً  اأكرث  ويجعلها  فيها 

ملواكبة  ي�سعى  ال��ذي  كامل�سمم  اأو  التدري�ش  تقنيات  اأج��دد 

احدث طرق الت�ساميم و الإخراج اأو كذاك الأب املهتم ب�ساأن 

يف  يتعلمونه  ل  ما  وتعليمهم  لتثقيفهم  وقته  وي�سخ  عائلته 

ال�سروح التعليمية فينبثق لدينا جيل ينقل جمتمعنا مل�ساف 

املجتمعات الناجحة ال�سليمة.

الهتمام  بو�سلة  توجيه  ع��دم  اأن  اأق���ول  ح��ن  ب��ال��غ 
ُ
اأ  ل 

اإ�سراف..!  اخلا�سة  الهتمامات  وهو  ال�سحيح  لجتاهها 

بل هو فعاًل اإ�سراف يف الوقت والطاقة يف مو�سوعات غر 

نتواجد  اأين  معرفة  جميعاً  علينا  فيتوجب  ومفيدة،  جمدية 

بن تلك الدائرتن .

�سعد ال�سيف

اإعالم



كتب: عبداهلل م�سفر املنبهي

امل�������ش���رف على  ����ش���ارك ���ش��م��و 

م��رك��ز امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ل��درا���ش��ات 

وح�شارتها  العربية  اجلزيرة  تاريخ 

اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور  الأم��ر 

ملبادرة  الثقايف  الربنامج  يف  �شعود 

ي��وم  ق��اف��ل��ة درب زب��ي��دة وذل���ك يف 

اخلمي�س 1443/06/10ه� املوافق 

2021/01/13م، وقد اأبدى �شموه 
امل�شاركة  ب��ه��ذه  ال��غ��ام��رة  �شعادته 

قائاًل: »اإن هذه املبادرة تاأتي يف اإطار 

مهم،  اإ�شالمي  اأث���ري  َمْعلم  اإح��ي��اء 

احلج  طرق  اأح��د  زبيدة،  درب  وهو 

الرئي�شة التي متر يف اأر�س الوطن، 

األف  و�شلكها احلجاج منذ اأكرث من 

عام، مما ميّثل اإرثاً ح�شارياً وثقافياً 

ت�شجيع  جميعاً  علينا  ويجب  مهماً، 

مثل هذه املبادرات واإثرائها وت�شليط 

جميع  �شموه  و�شكر  عليها،  ال�شوء 

امل�شاركني يف هذا الربنامج الثقايف 

الدكتور  بال�شكر  وخ�س  امل��ب��ارك، 

على  امل�شرف  العبيداء  عبدالعزيز 

اأبا  عبدالوهاب  والدكتور  املبادرة، 

والدكتور  الآداب،  كلية  وكيل  اخليل 

حممد الأحمد ع�شو هيئة التدري�س 

بق�شم الإعالم«.

و�شّرح امل�شرف العام على مبادرة 

عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  زب��ي��دة  درب 

العبيداء »اإن املبادرة تاأ�ش�شت متا�شيا 

وذل��ك   ،(2030) اململكة  روؤي���ة  م��ع 

والرتكيز  ال��دخ��ل  م�����ش��ادر  لتنويع 

وحت�شني  والريا�شة  ال�شياحة  على 

جودة احلياة وذلك لأنه يوجد لدينا 

وهو  عريق  عاملي  اإ���ش��الم��ي  �شرح 

املبادرة  ه��ذه  فجاءت  زب��ي��دة،  درب 

لتجمع بني اإحياء الرتاث والريا�شة 

وذلك  ال�شياحة،  وكذلك  والرتفيه 

العهد  ويل  �شيدي  تطلعات  لتلبية 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد 

�شعود -حفظه اهلل-  اآل  �شلمان  بن 

اململكة  روؤي���ة  اأط��ل��ق  عندما  وذل��ك 

.»(2030)

  وق��د لق��ت ه��ذه امل��ب��ادرة دعماً 

ورعايًة من �شمو اأمر منطقة حائل 

ب��داأ  وق��د  اهلل-  -حفظهما  ونائبه 

ال�شعدون  ع��ب��داهلل  الطيار  ال��ل��واء 

قائال:  حائل  منطقة  ع��ن  متحدثاً 

امل�شاحات  م��ن  الكثر  بها  »ي��وج��د 

وامل�شافات حيث يوجد اهتمام كبر 

بها من قبل اللواء عبدالعزيز العبيد، 

وغره الكثرون، واإن �شاء اهلل �شوف 

النجاح«،  ثمار  امل�شروع  هذا  يجني 

الأن�شاري:  �شالح  الدكتور  واأ�شاف 

»عندما اأقّيم الفريق فاأنا اأقّيم حائل 

ب��اإدارات��ه��ا واإم��ارت��ه��ا وب��ك��ل الدعم 

احلا�شل من جميع القطاعات على 

حد �شواء«.

على  املبادرة  هذه  �شميت  وقد    

اخلليفة  زوج��ة  زبيدة  ال�شيدة  ا�شم 

العبا�شي هارون الر�شيد التي اأو�شت 

بو�شية يف قدمي الزمن وهي »اعمل 

دي��ن��اراً«،  الفاأ�س  �شربة  كلفت  ول��و 

وك��ان ذلك قبل (1200) ع��ام، ومل 

�شوف  ا�شمها  اأن  تعلم  حينها  تكن 

املليئة  يظل خالداً يف منطقة حائل 

بالآثار القدمية، وقد �شمعت ال�شيدة 

زبيدة عن ال�شم�س احلارقة التي قد 

يف  احل��رام  اهلل  بيت  حجاج  اأتعبت 

من  ياأتون  كانوا  الذين  مو�شم احلج 

كان  حيث  املكرمة  مكة  اإىل  الكوفة 

الكثر يعاين وح�شة ال�شحراء و�شدة 

العط�س.

بتعمر  اخلليفة  زوج��ة   فاأمرت 

ال��ط��رق وب��ن��اء الآب���ار وال���ربك على 

ور���ش��م��ت  ك���م   (1400) ام���ت���داد 

للحياة درباً عامراً بالراحة والأمان 

للحجاج وغرهم، ومن يفعل اخلر 

ل ي��ع��دم ج���وازي���ه. وق���د ظ��ل ه��ذا 

بع�س  اندثار  رغ��م  �شامداً  ال��درب 

ال�شنني على  معامله مع مرور مئات 

يوجد  ولكن  العظيم،  ال�شرح  هذا 

رف�شت  والآب��ار  ال��ربك  من  العديد 

�شاهدًة  لتكون  للوقت  ال�شت�شالم 

ومتيزه  العظيم  الإجن��از  ه��ذا  على 

عن غره.

  وكان هناك الكثر من اجلهات 

وم��ن��ه��ا وزارة  ت��ع��اون��ت م��ع��اً  ال��ت��ي 

الريا�شة التي كانت حتفز امل�شاركني 

كما  الثقافة،  ووزارة  وت�شجعهم، 

قامت هيئة الرتاث والآثار بفتح كل 

تطوير  هيئة  وكانت  لهم.  الأب���واب 

عبداهلل  ب��ن  تركي  الإم���ام  حممية 

لهم،  النجاح  تبني  �شواعداً  امللكية 

كما قامت وزارة الزراعة بالت�شجر 

لتمهيد الطريق يف رحلتهم، و�شرعان 

وخ��ط��وات  اأق��دام��ه��م  انطلقت  م��ا 

زبيدة  درب  تقطع  ال��ت��ي  جمالهم 

ليتعرفوا يف رحلتهم على الآثار من 

حولهم يف بداية عام (2021).

التي  الظروف  لتتحدى  وذلك    

�شوف  ح��ي��ث  اجل��ائ��ح��ة  فر�شتها 

خ��الل  م���ن  ك���م   (420) ي���ع���ربون 

عليه  ت�شتحوذ  ال��ذي  ال��درب  ه��ذا 

من   (%41) بن�شبة  حائل  منطقة 

اإج���م���ايل م�����ش��اف��ة ه���ذا ال��ط��ري��ق، 

خمتلف  من  امل�شاركون  جاء  حيث 

هذه  يف  للم�شاركة  اململكة  اأن��ح��اء 

امل���ب���ادرة ال��ت��ي رمب���ا حت��ق��ق بع�س 

من  العديد  وجدت  التي  اأحالمهم 

ب��ه��م ومت��د  ال��ت��ي حتتفي  اجل��ه��ات 

من  وبالرغم  بهم،  للرتحيب  يدها 

معاً  تعاونت  التي  اجلهات  تلك  كل 

امل�����ش��وؤول��ون  الأه����ايل  ف�شل  ف��ق��د 

ع��ن ال��ق��رى وامل����دن ال��ت��ي جت��اور 

على  بهم  الحتفاء  امل�شاركني  درب 

الطريقة احلامتية امل�شهورة.

احلب  من  الكثر  لهم  فبذلوا     

قطع  وق��د  وال�شيافة،  وال��رتح��اب 

رحلتني  امل�����ش��اف��ات يف  امل�����ش��ارك��ون 

على درب زبيدة، حيث كانت معظم 

ترافقهم  الأر�����س  ه��ذه  ت�شاري�س 

لهم  رواه��ا  التي  املميزة  بق�ش�شها 

هذا الدرب، حيث عا�س امل�شاركون 

كانت  التي  بالنجوم  مليئٍة  لياٍل  يف 

و�شي�شل  الليل  يف  م�شابيحهم  هي 

ذلك املنظر عالقا يف اأذهانهم، وقد 

مها  امل�شاركة  الأ�شتاذة  راأي  ت�شابه 

هذه  »كانت  قالت:  التي  ال�شيخ  اآل 

وقد  يل  بالن�شبة  رائ��ع��ًة  التجربة 

يف  كبرة  نوعية  نقلة  بعمل  قامت 

حياتي«.

عبداهلل  ال��ط��ي��ار  العميد  م��ع    

�شعيد  »اأن�����ا  ق���ائ���ال:  ال�����ش��ل��م��ان 

بوجودي يف درب زبيدة التجريبي، 

واأن�����ا ع���اج���ز ع���ن ال�����ش��ك��ر وق��د 

اأرى  باأين  غامر  ب�شعور  اأح�ش�شت 

منطقة  بها  تتميز  التي  الطبيعة 

وخالل  جذابة«،  اأنها  واأرى  حائل 

ارتكزت  فكرة  ولدت  الرحلة  هذه 

املزايا  اأح��د  م��ن  ال�شتفادة  على 

اإىل  لتحويلها  للمنطقة  الن�شبية 

تعرف  اقت�شادية،  �شناعية  منطقة 

ملنطقة  احل�����ش��اري��ة  ب���اجل���وان���ب 

عن  احل��ي��اة  ج��ودة  ولتعزز  ح��ائ��ل، 

واإع��ادة  زبيدة  درب  اإح��ي��اء  طريق 

اإليها جمدداً. احلياة 

اأمر منطقة     فقد كان اهتمام 

الأمر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  حائل 

عبدالعزيز بن �شعد، ونائبه �شاحب 

بن  في�شل  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 

عليهما  ع��ر���ش��ت  ال��ل��ذي��ن  ف��ه��د، 

بدعمها  وقاما  بها  مرحبني  الفكرة 

تقدمها  مراحل  وتابعا  وت�شجيعها 

خطوًة بخطوة، فتحققت هذه الرغبة 

يف جعلها كاإرث تاريخي عظيم ويف 

املكان الذي يليق بها حملياً وعاملياً، 

الدكتور  الفكرة  هذه  مع  اتفق  وقد 

حيث  الفتة  عبداحلميد  امل�شارك 

قال: »من الرائع اإحياء هذا الدرب 

�شرائح  جميع  منه  ي�شتفيد  لكي 

املجتمع، وبالتايل �شوف يتم ت�شويقه 

داخليا وخارجيا«.

  واأ�شاف الدكتور عبداهلل القويز 

قائاًل »اإن ال�شياحة يف منطقة حائل 

واملميزات  املقومات  كل  بها  يوجد 

كل  من  ال�شتفادة  من  متكنها  التي 

املوارد املتوفرة وخ�شو�شاً من جانبها 

ال�شياحي«، وعلق اأ.د. عبدالعزيز بن 

اأدت  »لقد  املبادرة:  هذه  عن  لعبون 

هذه امل�شرة يف الدرب لإحياء اأحد 

املعامل واأي�شاً لْفت النظر لها«، ولقد 

كان لهواة ركوب اخليل والإبل على 

النتماء  ن�شيد  لعزف  رائ��ع  موعد 

من  تتكون  التي  الأم��اك��ن  تلك  اإىل 

وبع�س  وال��ربك  واجلبال  الأ�شجار 

املعامل الأثرية.

  وقالت الدكتورة امل�شاركة تغريد 

اجلدعاين: »مل اأكن اأتوقع اأن البيئة 

�شوف  املكان  ه��ذا  يف  اجليولوجية 

الختالفات  م��ن  الكثر  بها  يكون 

عن غرها، وكان هذا ي�شكل حتدياً 

الدكتور  تعليق  وك��ان  يل«.  بالن�شبة 

العتيبي  ع��ب��دال��ه��ادي  امل�������ش���ارك 

قبل  بُني  ال��ذي  الطريق  ه��ذا  »اأن 

والآثار  بالربك  مليئاً  �شنة   )1200(

التي مت احلفاظ عليها ب�شكل جيد، 

ويعد هذا كنزاً عظيماً وثروة كبرة 

للمملكة«.

تقرير36  العدد 1423 - الأحد 12 رجب 1443هـ املوافق 13 فرباير 2022م8

درب زبيدة أشهر معالم إمارة حائل مستقبال
�إحياء درب زبيدة بعد 1200 عام ...

عميد اآلداب: المبادرة تأتي في إطار إحياء
معلم أثري إسالمي
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الكلية طرحت فكرة .. تأسيس الهيئة العامة للغذاء والدواء 

تأسيس مركز حالل كمركز متخصص إلصدار شهادات الحالل

أول كلية في العلوم الزراعية على مستوى منطقة الخليج العربي

الأغذية  علوم  كلية  ت�أ�س�ست 

�سعود  امللك  بج�معة  وال��زراع��ة 

)1965م(  1385ه����������  ع������م 

مب�سم�ه� ال�س�بق )كلية الزراعة( 

ك�أول كلية يف العلوم الزراعية يف 

ويف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

وم��رت  العربي  اخلليج  منطقة 

بف�سل  ه�مة  تطويرية  مبراحل 

ع�لية  الكف�ءات  بف�سل  ثم  اهلل 

الت�أهيل حتى اأ�سبحت واحدة من 

التعليم  يف  اجل�معة  كلي�ت  اأب��رز 

حيث  العلمي  والن�سر  الأك�دميي 

يتوزع خريجي الكلية يف خمتلف 

اجله�ت  من  عدد  يف  امل�ستوي�ت 

م�س�همني  واخل��سة  احلكومية 

يف دف���ع احل����راك ال��ت��ن��م��وي يف 

ويف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

من  واإمي���ن���  متعددة.  م�س�رات 

املت�س�رع  التطور  مبواكبة  الكلية 

يف ك�فة جم�لت العلوم الزراعية 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م��ن��ه��� وال��ن��ظ��ري��ة 

اجل�معة  طموح�ت  مع  ومت��سي�ً 

ع�تقه�  على  الكلية  اأخ��ذت  فقد 

مب�  الدرا�سية  خططه�  تطوير 

يتالءم مع تعدد التخ�س�س�ت يف 

ومب�  وتنوعه�  الزراعية  العلوم 

يخدم متطلب�ت التنمية الزراعية 

برامج  م��رت  وق��د  اململكة.   يف 

مبراحل  البك�لوريو�س  مرحلة 

خالل  متميزة  رئي�سة  تطويرية 

جت����وزت  ال��ت��ي  الكلية  م�����س��رة 

وتقدم  ع���م���ً،  واأرب���ع���ون  ت�سعٌة 

اأك���دمي��ي��ة  ب��رام��ج  �ستة  الكلية 

واأرب��ع��ة  ال��ب��ك���ل��وري��و���س،  ملرحلة 

وع�سرون برن�جم�ً يف الدرا�س�ت 

العلي� (م�ج�ستر ودكتوراه)...

  أبرز شراكات الكلية:
ال�سعودية  الربيع  اأبرمت �سركة   �

امللك  ج�معة  مع  �سراكة  لالأغذية 

على  فيه�  ال��ط��رف���ن  ات��ف��ق  �سعود 

التع�ون يف جم�ل التدريب التطبيقي 

للطالب ملرحلة البك�لوريو�س وعقد 

وتب�دل  الغذاء  جم�ل  يف  ال��دورات 

اخل������رات وال�������س���م����ح ل��ل��ط��رف��ني 

وفق  المك�ني�ت  م��ن  ب�ل�ستف�دة 

اللوائح والأنظمة.

 الكراسي البحثية :
العمودي  ال�سيخ حممد  كر�سي   �

لأبح�ث املي�ه وي�سرف عليه �سع�دة 

الأ�ست�ذ الدكتور عبدالرحمن العذبة

� كر�سي املهند�س عبداهلل بق�س�ن 

لأبح�ث النحل وي�سرف عليه �سع�دة 

الأ�ست�ذ الدكتور اأحمد بن عبداهلل 

الغ�مدي

� كر�سي اأبح�ث الزراعة الدقيقة 

الأ���س��ت���ذ  ���س��ع���دة  عليه  وي�����س��رف 

الدكتور خ�لد القعدي

والتمور  النخيل  اأبح�ث  كر�سي   �

الأ���س��ت���ذ  ���س��ع���دة  عليه  وي�����س��رف 

الدكتور حممد بن علي ال�س�لح

التمور  وت�سنيع  تقني�ت  كر�سي   �

الأ���س��ت���ذ  ���س��ع���دة  عليه  وي�����س��رف 

الدكتور عبداهلل بن حممد احلمدان

� كر�سي اأبح�ث البيئة اخل�سراء 

الأ���س��ت���ذ  ���س��ع���دة  عليه  وي�����س��رف 

الدكتور ثبيت بن �سفر ال�سهراين

أبرز مبادرة طالبية: 
خم�س  فيه�  �س�رك  والتي  الري��سة  وزارة  برع�ية  متكني  مب�درة 

العريني  العبداهلل  اأ�س�مة  الط�لب  ومن �سمنهم  طالب من اجل�معة، 

بن�ء  اإىل  املب�درة  فكرة  والزراعة. هدفت  الأغذية  علوم  لكلية  ممثاًل 

منهجية وتدريب الطالب على كيفية �سن�عة مب�درة تطوعية. وح�سلت 

م�ستوى  على  الث�ين  املركز  على  امل�س�رك  ب�لفريق  ممثلة  اجل�معة 

اجل�مع�ت والكلي�ت امل�س�ركة يف الع�م احل�يل 2021م.

تفخر كلية علوم الأغذية والزراعة بكل 

من�سوبيها واأكرث موظفيها متيزًا هم: 

اأبرز اإجنازات الكلية: 

- ح�سلت كلية علوم الأغذية والزراعة على العتم�د الراجمي 

ع�م  نه�ية  اإىل  البك�لوريو�س  ملرحلة  اأك�دميية  برامج  لأرب��ع  الك�مل 

2023م والأق�س�م هي: علوم الأغذية والتغذية، القت�س�د الزراعي، 
الإنت�ج الزراعي، الإنت�ج احليواين.  

الت�أ�سي�س  فكرة  انبثقت  والدواء،  للغذاء  الع�مة  الهيئة  ت�أ�سي�س   -

من خالل تو�سية للندوتني اللتني عقدهم� ق�سم علوم الأغذية بكلية 

علوم الأغذية والزراعة )كليه الزراعة �س�بق�( يف ع�مي 1411ه� و 

على  الرق�بية  و  الت�سريعية  اجلوانب  اأهمية  من  انطالق�  1415ه� 
�سالمة الغذاء و الدواء.

العربية  اململكة  يف  الأغ��ذي��ة  حلفظ  الت�سعيع  تقنية  اإدخ����ل   �

املج�لت  وا�ستخدام�ته� يف  الأغذية  ت�سعيع  تقنية  تعتر  ال�سعودية، 

الغذائية والزراعية من اأحدث تقني�ت الت�سنيع الغذائي من الن�حية 

التطبيقية يف اأكرث من �ستني بلداً حول الع�مل للق�س�ء على الإ�س�بة 

غر  ال�ستخدام�ت  اإىل  اإ�س�فًة  املمر�سة  امليكروب�ت  و  احل�سرية 

الغذائية يف تعقيم امل�ستلزم�ت الطبية و اجلراحية. 

�سه�دات  لإ���س��دار  متخ�س�س  كمركز  ح��الل  م��رك��ز  ت�أ�سي�س   �

وم�ستح�سرات  والدوائية  الغذائية  واملنتج�ت  للمن�س�آت  احل��الل 

التجميل ومقدمي اخلدمة �سرورة ملحة ل�سم�ن اأن تكون املنتج�ت 

اأي  و املم�ر�س�ت الت�سنيعية وفق� لل�سريعة الإ�سالمية و خلوه� من 

م�س�ف�ت اأو مكون�ت تخ�لف هذه ال�سريعة.

� مت تد�سني م�سروع تدوير خملف�ت النخيل يف حم�فظة الدرعية، 

ويهدف هذا امل�سروع لدعم ال�ستدامة وتعزيز التنمية ون�سر التوعية 

البيئية والإ�سه�م يف حتقيقه� عن طريق ال�ستف�دة من مفروم خملف�ت 

اأو  احليوان�ت  عالئق  �سن�عة  يف  رئي�سي  كمكون  لإدخ�له�  النخيل 

لإنت�ج الأ�سمدة الع�سوية املح�سنة للرتبة الزراعية يف املح�فظة.

الزراعية  ب�لتنمية  بحث  لأف�سل  عي�سى  بن  حمد  امللك  ج�ئزة   �

لدولة البحرين (اأ. د عبدرب الر�سول مو�سى العمران) لع�م ٢٠١٨

يف  املن�سور  ال�سعودي  العلمي  لالإنت�ج  الرقمية  املكتبة  ج�ئزة   �

قواعد املعلوم�ت الع�ملية »اجل�معة الأعلى ت�أثراً يف جم�ل الزراعة« 

من وزارة التعليم (اأ.د حممد بن اإبراهيم الوابل) 2019

� ج�ئزة التميز البحثي يف العلوم الزراعية من ج�معة امللك �سعود 

(اأ.د حممد بن اإبراهيم الوابل)  2019

� ج�ئزة العمل املتميز ب�أم�نة مراكز التميز البحثي بوزارة التعليم 

الع�يل (اأ.د حممد حمزة ال�سعيد) 2016

ج�ئزة اأف�سل كت�ب  � ج�ئزة ج�معة امللك �سعود للتميز العلمي – 

مرتجم فرع التخ�س�س�ت العلمية عنوان الكت�ب: مقدمة ملوارد املي�ه 

والق�س�ي� البيئية (اأ. د عبدرب الر�سول مو�سى العمران) 2018

والزراعة  الأغذية  كلية علوم  النب�تي يف  الإنت�ج  � م�س�همة ق�سم 

يف اإن�س�ء املجمع�ت الوراثية للمراعي و الغ�ب�ت يف حمطة التج�رب 

و  ال�سجرية  املحلية  الأن��واع  من  نوع�   64 ت�سم  بديراب  الزراعية 

ال�سجرية.

انجاز سجله تاريخ الكلية 

 موظف متميز

أ. نايف المشرف

أ. يوسف المجحدي

أ. عبدالله المحيذيف 

� ذك���ر الأ���س��ت���ذ ال��دك��ت��ور 

ن������س��ر ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن 

الكلية:  عميد  ال�سحيب�ين 

م��ع��ظ��م ال���ط���الب ق������درون 

على ال��ت��خ��رج ول��ك��ن ه��ل كل 

فر�س  تت�س�وى  املتخرجني 

ب�لت�أكيد  الإج���ب��ة  توظيفهم، 

فقط  لي�س  ال��ه��دف  اإذاً  ل، 

احل�سول على �سه�دة التخرج 

الت�أهيل  على  احل�سول  واإمن� 

احتي�ج�ت  لت�سديد  ال��ك���يف 

الوظيفة والقي�م مبه�مه� على 

وهذا  تخ�س�سي.  وجه  اأكمل 

يتم من خالل حمورين:

اأول: احلر�س على املواظبة 

وامل�������س����رك���ة  احل�������س���ور  يف 

الدرا�سية  الق�عة  يف  الف�علة 

هيئة  اأع�س�ء  ثقة  لكت�س�ب 

التدري�س للح�سول على تزكية 

زي���دة  يف  ت�س�هم  قد  علمية 

اكم�ل  اأو  التوظيف  فر�سة 

ملرحلة  الأك�دميية  الدرا�سة 

الدرا�س�ت العلي�.

ث�ني�ً: امل�س�ركة يف الأن�سطة 

العمل  ور���س  مثل  الال�سفية 

وال��������دورات وامل��ح������س��رات 

التطوعية،  والأن�سطة  الع�مة 

�سوؤون  ع��م���دة  تتيحه�  التي 

ب�سكل  اجل�معة  يف  الطالب 

مدى  على  وم�ستمر  جم���ين 

ال���ع����م ال����درا�����س����ي. ح��ت��م���ً 

�ست�س�هم هذه الأن�سطة لبن�ء 

و�سخ�سية  م��واه��ب  و�سقل 

ب�سكل  مهي�أ  لتجعله  الط�لب 

اأّميز من غره للمن�ف�سة على 

الوظ�ئف. 

سؤال للعميد؟

سؤال للعميد؟

كيف اأكون مناف�س على 

الوظائف املطروحة يف 

�سوق العمل بعد التخرج 

من اأحد اأق�سام الكلية؟ 

اإعداد: قما�س املني�سري

علوم األغذية والزراعية .. 

إدخال تقنية التشعيع لحفظ األغذية 
في المملكة العربية السعودية
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

ُعر�ضت  حديثة  درا���ض��ة  ك�ضفت 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا خ���ال م���ؤمت��ر اأم��را���ض 

احت�ضنته  ال��ذي  التنف�ضي  اجل��ه��از 

فرن�ضا بني 21 و23 يناير املا�ضي، 

ب�ضرطان  امل�����ض��اب��ني  ع���دد  ارت��ف��اع 

لدى غري  واأي�ضاً  الن�ضاء  الرئة لدى 

عدد  زاد  اإذ  العامل،  ح�ل  املدخنني 

من اأ�ضيب�ا من دون اأن تك�ن لهم اأي 

�ض�ابق مع ال�ضجائر، من 7 يف املئة 

اإىل اأكرث من 13 يف املئة من اإجمايل 

ما  بح�ضب   ،2020 يف  امل�ضابني 

.Santé اأوردته جملة

ولفت الباحث�ن اإىل اأنهم يجدون 

اإيجاد تف�ضري  �ضع�بة حتى الآن يف 

الكثري  قدم�ا  لكنهم  الرتفاع،  لهذا 

دي��دي  د.  وي��ق���ل  الفر�ضيات.  م��ن 

البحثي  ال��ف��ري��ق  رئ��ي�����ض  دوب��ي���ف��ر 

ورئ��ي�����ض ق�����ض��م اأم���را����ض اجل��ه��از 

م�لر  اإمييل  م�ضت�ضفى  يف  التنف�ضي 

يف م�ل�ز اإن عدد امل�ضابني ب�ضرطان 

الرئة من غري املدخنني يرتفع يف كل 

كبار  لدى  خا�ضة  العمرية،  الفئات 

متفائلني  كنا  »اإن  م�ضيفاً:  ال�ضن. 

ميكن اأن نق�ل اإن حمات مكافحة 

لكن  اأكلها،  اآتت  وبراجمها  التدخني 

ال�ضبب املحتمل الآخر ه� اأن ن�ضبة 

باإجمايل  مقارنة  ترتفع  ال�ضن  كبار 

عدد ال�ضكان، وبب�ضاطة يزيد خطر 

يف  التقدم  مع  بال�ضرطان  الإ�ضابة 

ت�ؤدي  التي  الأ�ضباب  ومن  العمر«. 

الرئة،  ب�ضرطان  الإ�ضابة  اإىل  اأي�ضاً 

التل�ث  دوبي�فر،  دي��دي  د.  بح�ضب 

اجل����ي وال��ت��ع��ر���ض ل��غ��از ال����رادون 

اأثناء  لاأميانت  التعر�ض  اأو  امل�ضع 

العمل، اأي�ضاً هناك ع�امل هرم�نية 

لدى الن�ضاء اأو ع�امل وراثية واأخرى 

يكن  مهما  لكن  ب��ال��غ��ذاء.  مرتبطة 

عامل اخلطر  ه�  التدخني  يزال  ل 

يقلق  ما  اأن  اإل  للمر�ض،  الرئي�ضي 

الإ���ض��اب��ات  ع��دد  ارت��ف��اع  الباحثني 

ب�ضرطان الرئة لدى الن�ضاء.

امل�ضابات  الن�ضاء  ن�ضبة  ارتفعت 

ب�ضرطان الرئة اإىل 35 يف املئة من 

بينما   ،2020 يف  املر�ضى  اإجمايل 

 .2000 يف  امل��ئ��ة  يف   16 تتعَدّ  مل 

ويق�ل د. دوبي�فر: »حتى الآن كانت 

مرتبطة  الرئة  ب�ضرطان  الإ�ضابة 

تغري  لكن  املدخن،  العامل  بالرجل 

نتحدث  اأن  وميكن  ال��ي���م،  ال��ضع 

عن وباء عاملي ل�ضرطان الرئة لدى 

اأك��رث  مرتفعة  والن�ضبة  ال��ن�����ض��اء«. 

املئة  يف   41 اإّن  اإذ  ال�ضباب،  ل��دى 

اأعمارهم  تقل  الذين  امل�ضابني  من 

وذلك  الن�ضاء،  من  اخلم�ضني،  عن 

وفق اإح�ضاءات 2020، بينما كانت 

الن�ضبة يف حدود 24 يف املئة يف عام 

.2000
�ضبب  اأول  امل��ر���ض  ه���ذا  وي��ع��ّد 

ال���لي��ات  يف  الن�ضاء  ل��دى  ل��ل���ف��اة 

املتحدة الأمريكية، بينما يعترب ثاين 

�ضبب لل�فاة يف فرن�ضا. وي��ضح د. 

ب�ضكل  مرتبط  الأم���ر  اأن  دوبي�فر 

م��ب��ا���ض��ر ب��ارت��ف��اع ال��ت��دخ��ني ل��دى 

املتاأخر.  التدخني  وخا�ضة  الن�ضاء، 

عمر  يف  الن�ضاء  »ت��دخ��ن  م�ضيفاً: 

يف  بال�ضرطان  ي�ضنب  لذلك  متاأخر 

عمر متاأخر اأي�ضاً«.

الدرا�ضة  دقت  اآخر،  �ضعيد  على 

الك�ضف  ب�����ض��اأن  اخل��ط��ر  ن��اق������ض 

الرئة،  �ضرطان  عن  دوم��اً  املتاأخر 

م�ضرية اإىل اأن ال��ضع مل يتغري بني 

الرغم  على  و2020،   2000 عامي 

اأكدت  عدة  �ضابقة  درا�ضات  اأن  من 

اأن الفح�ض املبكر الآيل عند بع�ض 

ع��دد  خف�ض  اإىل  اأدى  ال�����ض��ع���ب، 

ال�فيات ب�ضبب �ضرطان الرئة بن�ضبة 

الك�ضف  ب�ضبب  وذل��ك  املئة،  20 يف 
الي�م  يتطلب  ذل��ك  اأن  غري  املبكر، 

وفق د. دوبي�فر رغبة �ضيا�ضية ق�ية 

مل�اجهة هذا املر�ض.

من  ال��ظ��ه��ر  اأ���ض��ف��ل  اآلم  ت���ع���ُدّ 

احلالت ال�ضائعة بكرثة، خا�ّضًة مع 

حيث  العمر،  يف  الأ�ضخا�ض  تقدم 

الأ�ضخا�ض  ن�ضف  من  اأكرث  ت�ضيب 

ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ل��ى 60 

عاماً، ف�ضًا عن ك�نها من الأ�ضباب 

احلركة  لإعاقة  امل�ضببة  الرئي�ضية 

ولاأ�ضف،  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

وغري  الدوائية  العاجات  تنجح  ل 

اآلم  تخفيف  يف  دائ��م��اً  ال��دوائ��ي��ة 

دخ�لنا  ومع  فعال.  ب�ضكل  املر�ضى 

اإىل الع�ضر الرقمي، تتط�ر عاجات 

جمالت  لتط�ل  الفرتا�ضي  ال�اقع 

واأخ��رياً، مت ترخي�ض  طبية عديدة، 

اإدارة  قبل  من  العاجات  هذه  اأحد 

الغذاء والدواء )FDA( يف ال�ليات 

املتحدة الأمريكية لعاج اآلم اأ�ضفل 

الظهر املزمنة.

ي�ضتخدم عاج ال�اقع الفرتا�ضي 

واأج��ه��زة  مربجمة  كمبي�تر  اأج��ه��زة 

يتنقل  م�ضطنعة.  وبيئات  ب�ضرّية 

ال�اقع  يتلق�ن عاج  الذين  املر�ضى 

التي  ال��ب��ي��ئ��ات  الف��رتا���ض��ي ع��رب 

ن�ضئت رقمياً ويكمل�ن مهام م�ضممة 
ُ
اأ

خ�ض��ضاً لعاج مر�ض معني. تتك�ن 

ك�مبي�تر  ج��ه��از  م��ن  التكن�ل�جيا 

�ضماعة  اإىل  مفاتيح  ول�حة  ب�ضيط 

واقع افرتا�ضي حديثة )جهاز عر�ض 

يُلب�ض على الراأ�ض اأو جزء من خ�ذة( 

املزمنة،  الأمرا�ض  لعاج  وت�ضتخدم 

وال�ضطرابات اجل�ضدية والأمرا�ض 

النف�ضية، كمكمل للعاجات املتاحة.

ال���ع���اج  ج����ه����از  ت�����ض��م��ي��م  مت 

 ،EaseVRx امل�ضمى  الفرتا�ضي، 

النا�ضئة  الأمريكية  ال�ضركة  قبل  من 

املر�ضى  مل�ضاعدة   AppliedVR
البالغني الذين يعان�ن من اآلم اأ�ضفل 

الظهر املزمنة. ويعتمد هذا اجلهاز 

على مبادئ العاج املعريف ال�ضل�كي، 

مل�ضاعدة  اأح��ي��ان��اً  يُ�ضتَْخَدم  ال��ذي 

اأ�ضفل  اآلم  املري�ض الذي يعاين من 

امل�ضاعر  م��ع  التعامل  على  الظهر 

ال�ضلبية الناجتة عن مر�ضه.

عنا�ضر:  ثاثة  م��ن  يتك�ن  وه��� 

وحدة  الفرتا�ضي،  ال�اقع  �ضماعة 

ت�جيه  على  ق���ادر  وم��ك��ّ�ن  حت��ك��م، 

ميكروف�ن  اإىل  امل�ضتخدم  اأنفا�ض 

متارين  اأج���ل  م��ن  ال��راأ���ض  �ضماعة 

التنف�ض العميق.

ي���ت�������ض���م���ن ب����رن����ام����ج ال���ع���اج 

اإىل   2 من  جل�ضة   56 الفرتا�ضي 

16 دقيقة، م�زعة على فرتة ثمانية 
اأ�ضابيع، ويرّكز على ج�انب خمتلفة 

العميق،  ال�ضرتخاء  املري�ض:  لدى 

الإدراك،  النتباه،  اإزاح��ة  التنف�ض، 

الإلهاء واملتعة بالتجربة.

العاج  ه��ذا  من  الفائدة  لتقييم 

اأ�ضفل  اآلم  املبتكر يف التخفيف من 

اإدارة الغذاء والدواء  الظهر، اأجرت 

�ضريرية ع�ض�ائية  درا�ضة  الأمريكية 

اآلم  من  يعان�ن  �ضخ�ضاً   179 على 

اأ�ضهر  ث��اث��ة  م��ن��ذ  ال��ظ��ه��ر  اأ���ض��ف��ل 

ال��ربن��ام��ج،  نهاية  يف  الأق����ل.  على 

الذين  امل�ضاركني  م��ن   %46 اأف���اد 

اأنهم   EaseVRx ا�ضتخدم�ا جهاز 

باأكرث  لآلم��ه��م  انخفا�ضاً  لح��ظ���ا 

مقارنة   ،EaseVRx الن�ضف  من 

ب�26% فقط يف املجم�عة التي مل 

ت�ضتخدم اجلهاز.

قليل من  ع���دد  ل���ح��ظ  اأخ�����رياً، 

ال���ت���اأث���ريات اخل��ف��ي��ف��ة، امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ال���اق��ع  راأ����ض  �ضماعة  با�ضتخدام 

مثل  الغامرة،  والبيئة  الفرتا�ضي 

دوار  اأو  الغثيان  اأو  ال��راح��ة  ع��دم 

احلركة. ووفقاً ملط�ري هذا العاج 

الغذاء  واإدارة  اجلديد  الفرتا�ضي 

املت�قعة  ال��ف���ائ��د  ف���اإن  وال������دواء، 

تخفيف  يف  للمر�ضى  ث�رة  �ضت�ضكل 

حياتهم  ن���ع��ي��ة  وحت�����ض��ني  اآلم��ه��م 

الي�مية.

مفاجأة غير سارة عن أوميكرون.. 
أعراض جلدية

اأوميكرون  ج��راء  م��ن  ال��ع��امل  ي�ضهدها  الإ���ض��اب��ات  يف  طفرة  و�ضط 

ومتح�ره، ك�ضف علماء اأوبئة بريطاني�ن مفاجاأة غري �ضارة.

لأمرا�ض  عر�ضة  اأكرث  اأ�ضبح�ا  باأوميكرون  امل�ضابني  اأن  اأعلن�ا  فقد 

اجللد. كما اأكدوا اأنه غالباً ما ت�ضبه عامات الإ�ضابة مبتح�ر اأوميكرون 

عامات الإ�ضابة بال�ضار�ض، غري اأن لها ميزات معينة، وفق تقرير منتدى 

الطب الربيطاين.

اإىل ذلك قام�ا بت�ضمية 6 عامات رئي�ضية لأوميكرون، ميكن حتديدها 

من خال حالة اجللد.

واأو�ضح�ا اأن املر�ضى قد يعان�ن من »اأ�ضابع القدم القلبية«، حيث قد 

يتغري ل�ن اأقدامهم وي�ضبح اأحمر اأو اأرج�انياً، وقد ي�ضعر امل�ضاب باحلكة 

اأو الطفح اجللدي اأي�ضاً.

ع��دوى  وج���د  اإىل  التهابها  اأو  ال�ضفاه  ت�ضقق  ي�ضري  اأن  ميكن  كما 

اأوميكرون، بح�ضب العلماء، الذين لفت�ا اإىل اأن القلق يظهر ب�ضكل خا�ض 

يف  اآف��ة  وج���د  على  يدل  �ضاحبة، مما  رمادية  اأو  مزرقة  ت�ضبح  عندما 

اجلهاز التنف�ضي.

ت�ضبب  بقع  اأو  جلدي  بطفح  ال�ضخ�ض  ي�ضاب  قد  ذل��ك،  اإىل  اإ�ضافة 

اأي�ضاً  ال�ضخ�ض  على  يظهر  قد  اأوميكرون،  ع��دوى  حالة  ويف  اجل��رب. 

ب�ضبب  يحدث  الذي  اجللد  وتهيج  ال�ضائكة،  للحرارة  م�ضابهة  عامات 

تعرق ال�ضخ�ض ب�ضدة.

ما السّر وراء فقدان مصابي كورونا 
حاسة الشم؟ دراسة تكشف

فقدان  يعترب  العامل،  ح�ل  انت�ضاره  امل�ضتجد  الفريو�ض  ي�ا�ضل  فيما 

ال�ضيئة.  بك�فيد19-  الإ�ضابة  اأعرا�ض  اأ�ضهر  من  والتذوق  ال�ضم  حا�ضة 

اأمريكي فقدوا هاتني احلا�ضتني  1.6 ملي�ن  فاإن  لتقارير علمية،  ووفقاً 

ب�ضبب املر�ض.

فما ال�ضر وراء هذا الأمر؟

تفرت�ض درا�ضة اأمريكية حديثة بقيادة فريق من جامعة ك�ل�مبيا ومركز 

لتعطيل وظائف  الرئي�ضي  ال�ضبب  اأن  ني�ي�رك،  بجامعة  »لنغ�ن هيلث« 

حا�ضة ال�ضم قد يتمثل يف ردة فعل جهاز املناعة لدى الإن�ضان جتاه عدوى 

ك�فيد19-.

ك�رونا  اأن  افرت�ضت  قد  ال�ضابقة  الدرا�ضات  كانت  اأن  بعد  ياأتي هذا 

اإىل  الروائح  املعل�مات ح�ل  تر�ضل  التي  امل�ضتقبات  يت�ضبب يف عدوى 

الدماغ. اإل اأن بن تيناأوفر الباحث بجامعة ني�ي�رك امل�ضارك يف الدرا�ضة 

تثبت �ضحتها قط«. وقد  لكنها مل  الفر�ضية،  قال: »لقد دققنا يف تلك 

حلل مع زمائه، جثث امل�ضابني بالفريو�ض، ودر�ض حالت الإ�ضابة لدى 

الق�ار�ض للبحث عن �ضبب فقدان احل�ا�ض لديها.

»�ضيل«  جملة  يف  نتائجها  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة  يف  الباحث�ن  ووجد 

)اخللية( العلمية، اأن الفريو�ض ي�ضبب العدوى يف اخلايا الداعمة للخايا 

الع�ضبية امل�ج�دة يف جهاز ال�ضم، وهي اخلايا امل�ضماة اخلايا املعلقة اأو 

اخلايا املعاقية Sustentacular cells. وعندما مت�ت هذه اخلايا 

ب�ضبب العدوى فاإنها تعجل باإر�ضال كميات هائلة من اخلايا اللتهابية 

املعكما اأو�ضح الباحث اأن ما ي�ؤدي اإىل �ضرب قابلية ال�ضم لدى الإن�ضان 

ه� الكميات الهائلة من تلك الإ�ضارات لتحفيز عمل خايا ال�ضيت�كني اأي 

حدوث »عا�ضفة ال�ضيت�كني«. ويحتاج ج�ضم غالبية امل�ضابني من النا�ض - 

وكذلك الق�ار�ض - اإىل ما يقارب فرتة اأ�ضب�عني كي تنخف�ض حدة هذه 

»العا�ضفة« وي�ضرتجع »حالته الأولية«.

يف  �ضارك  اأنه  تيناأوفري  اأعلن  الأمريكي،  ك�مباين«  »فا�ضت  وبح�ضب 

درا�ضة اأخرى اأ�ضار اإىل اأنها قبلت للن�ضر، بهدف البحث يف م�اقع الدماغ 

اللتهابات  نف�ض  اأن  الباحث�ن  ووج��د  التاأثريات.  لتلك  تعر�ضت  التي 

يف�ضر  ما  وه��ذا  ال��دم��اغ،  اأع��م��اق  اأث��رت على  ال�ضم  امل���ؤث��رة على جهاز 

امل�ضاكل الع�ضبية الناجمة عن الإ�ضابة بالفريو�ض مثل »�ضباب الدماغ«، 

»تق�م  التي  »�ضيت�كني«،  با�ضم  الن�م.روفة  والهذيان، وم�ضاكل  وال�ضداع، 

ب�ضرب اخلايا الع�ضبية اخلا�ضة بجهاز ال�ضم«، بح�ضب تيناأوفر.

غري اأن الدرا�ضة ل تف�ضر اأ�ضباب بقاء تلك الأعرا�ض حتى بعد خا�ض 

لكي  م�ضمم  الع�ضبي  »جهازنا  اإن  تيناأوفر  وقال  الفريو�ض.  من  اجل�ضم 

يتعلم ويتذكر«، اإل اأن حماولة ع�دة اجل�ضم حلالته الأولية وكذلك حماولة 

امل�ضتمر  املت�ا�ضل  لل�ضيل  تذكرهما  بحقيقة  ت�ضطدم  للتكيف،  الدماغ 

من خايا »عا�ضفة ال�ضيت�كني«، اأي اأن اللتهابات هي التي تق�د لبقاء 

الأعرا�ض ولي�ض الفريو�ض، لفتاً اإىل اأن »هذا ما يدفع الأطباء للتفكري 

يف كيفية معاجلة ك�فيد ط�يل الأمد«.

كذلك ختم قائًا اإن »هذا ما يفرت�ض اإمكانية عاج ك�فيد ط�يل الأمد 

باأدوية خفيفة رمبا من عقاقري ال�ضرتويدات، حلث الدماغ على الع�دة 

اإىل حالته الأولية«.

عالج الواقع االفتراضي..
تقنية حديثة آلالم أسفل الظهر

دراسة فرنسية: ثلث مصابي سرطان الرئة من النساء
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تويتر يخالف أهم قواعده.. 
قريبًا »مقاالت مطولة«!

يبدو اأن مواقع التوا�صل الجتماعي حتاول قدر الإمكان جماراة 

املو�صة، اأو ما بات يعرف بح�صب لغتها هي بـ«الرتيند«.

الكلمات  عدد  زاد  كان  الأزرق  الع�صفور  اأن  من  الرغم  فعلى 

 280 اإىل   140 ال�صنني من  التغريدات على مر  بها يف  امل�صموح 

باإجراءات  فتحرك  يبدو،  ما  على  يكفي  ل  ذلك  اأن  وجد  كلمة، 

يخطط  تويرت  موقع  اأن  حديثة  ت�صريبات  ك�صفت  حيث  جديدة، 

لطرح ميزة تلبي احتياجات امل�صتخدمني الذين يرغبون يف  م�صاركة 

اأفكارهم يف مقال واحد طويل.

مان�صون  جان  ال�صهرية،  التقنية  الباحثة  ن�صرت  لذلك،  ووفقاً 

وونغ، عرب ح�صابها، �صورة لعالمة تبويب جديدة يح�ّصر »تويرت« 

لها حتمل ا�صم »Twitter Articles«، اأي مقالت تويرت، والتي 

اإذا كانت امليزة  اأنها مل تك�صف ما  تتيح كتابة مقالت طويلة، اإل 

اإذا كان �صيتم طرحها  اأو ما  �صتكون متاحة جلميع امل�صتخدمني، 

ح�صرية  �صتكون  كانت  اإذا  ما  اأو  العامل،  حول  وا�صع  نطاق  على 

مل�صرتكي خدمة »تويرت بلو«.

ويف اأول تعليق من ال�صركة على الت�صريبات ب�صاأن ميزة »مقالت 

اأن  نت«  »�صي  ملوقع  ت�صريحات  با�صمها يف  متحدث  اأكد  تويرت«، 

ال�صركة »تبحث دائما عن طرق جديدة مثلى مل�صاعدة الأ�صخا�ص 

على بدء املحادثات وامل�صاركة فيها.

من  مزيداً  �صيك�صف  الأزرق  الع�صفور  اأن  املتحدث  اأعلن  كما 

التفا�صل قريبا.

يذكر اأن تويرت كانت اأعلنت قبل �صنوات )يف 2017(، طرحها 

امل�صتخدمني  جلميع  التغريدة  �صمن  حرفا   280 كتابة  اإمكانية 

الذين ي�صتخدمون اللغات املدعومة، مبا يف ذلك اللغة الإجنليزية.

للجدل  مثرية  خطة  عن  مرة  لأول  اأعلنت  قد  ال�صركة  وكانت 

لتجاوز عدد 140 حرفاً التقليدية �صمن التغريدة الواحدة يف �صهر 

�صبتمرب/اأيلول من نف�ص العام، واأ�صارت حينها اإىل اأن الزيادة يف 

عدد الأحرف ت�صمح للم�صتخدمني بالتعبري عن املزيد من الأفكار، 

م�صرية اإىل وجود بيانات تدعم قرارها املتعلق بكيفية تاأثري قيود 

املحارف على امل�صتخدمني ب�صكل خمتلف تبعاً للغة امل�صتعملة.

وتعتقد املن�صة اأن النا�ص يق�صون وقتاً اأقل يف حترير التغريدات 

�صمن حمرر الكتابة، ويدل هذا على اأن وجود م�صاحة اأكرب للتعبري 

من خالل عدد حمارف اأكرب �صوف يجعل من ال�صهل على النا�ص 

ما  قول  من  يتمكنوا  بحيث  واحدة،  تغريدة  الأفكار �صمن  تغريد 

يريدون قوله واإر�صال تغريدات ب�صكل اأ�صرع من ذي قبل، وقد يوؤدي 

ذلك اإىل زيادة عدد امل�صتخدمني الذين يتفاعلون مع اخلدمة.

ــم الأ�ـــصـــخـــا�ـــص مــن  ــل ــص ــ� لــــن ي

خ�صو�صياتهم  واخــرتاق  مالحقتهم 

ــو مــن دون الإنـــرتنـــت.. هــذا ما  ول

طريقة  خالل  من  باحثون  اكت�صفه 

جتريبية جديدة للتتبع عرب الإنرتنت 

من  امل�صتقاة  املعلومات  با�صتخدام 

بي  )جي  الر�صومات  معاجلة  وحدة 

الهاتف  اأو  الكمبيوتر  يو(، يف جهاز 

املــحــمــول، وفــقــا ملــا اأفـــاد بــه موقع 

»غزمودو«.

حديثة  بحثية  ورقــــة  وكــ�ــصــفــت 

ا�صرتاتيجية  عــن  باحثون  ن�صرها 

ــمــات  ــ�ــص ـــق »ب فــــريــــدة عــــن طـــري

خ�صائ�ص  ت�صتخدم  التي  الأجهزة«، 

تعريف  ملفات  لإن�صاء  امل�صتخدم 

مميزة وقابلة للتتبع.

ا�صتخدام  تــزايــد  يــاأتــي هــذا مــع 

ملفات  من  بدل  الأجهزة،  ب�صمات 

ـــاط، الــتــي واجــهــت  ـــب تــعــريــف الرت

م�صاكل تتعلق باخل�صو�صية موؤخرا، 

جتمع  باأنها  ال�صركات  لتهام  نظرا 

بيانات امل�صتخدمني.

نتيجة لذلك، �صعت ال�صركات اإىل 

طرق تتبع بديلة، مبا يف ذلك ب�صمة 

ت�صتخدم  والتي  واجلهاز،  املت�صفح 

البيانات التي مت جمعها من مت�صفح 

الكمبيوتر  اأو  الهاتف  اأو  امل�صتخدم 

املت�صفح  تكوينات  مثل  ال�صخ�صي، 

اأو موا�صفات اجلهاز، لإن�صاء ب�صمة 

قابلة للتتبع.

كانت  فقد  للباحثني،  بالن�صبة 

املع�صلة اأمامهم لخرتاق امل�صتخدم 

اأن  الأداة  هــذه  خــالل  مــن  وتتبعه 

واملت�صفحات،  ــزة  الأجــه ب�صمات 

يف  وتت�صبب  الوقت،  مبــرور  تتطور 

النهاية يف اخللط بني بع�ص الأجهزة 

املت�صابهة.

معاجلة  وحدة  ب�صمة  تقنية  لكن 

ابتكرها  التي  اجلديدة،  الر�صومات 

على  التغلب  من  متكنت  الباحثون 

اإىل حد كبري على هذا  القيد  هذا 

فقد  املن�صور،  للبحث  ووفقا  القيد. 

اأنــ�ــصــاأه  ـــذي  ال التتبع  نــظــام  �صمح 

امل�صتخدمني  بــتــتــبــع  الــبــاحــثــون، 

اأطــول من  على مدى فــرتات زمنية 

الطرق التقليدية مثل ملفات تعريف 

الرتباط، بزيادة ت�صل اإىل %67.

التتبع  نــظــام  الــبــاحــثــون  اخــتــرب 

جهازا   2550 على  بهم  اخلــا�ــص 

لوحدة  متميزة  تكوينات   1605 مع 

املعاجلة املركزية ووجدوا اأنه ميكن 

اأن ينتج ب�صكل موثوق النتائج املخيفة 

التي كانوا يبحثون عنها.

ـــودو« اإىل  واأ�ـــصـــار مــوقــع »غـــزم

نتائجهم  عن  ك�صفوا  الباحثني  اأن 

يف  ال�صلة  ذات  ال�صركات  من  لعدد 

غوغل  ذلـــك  يف  مبــا   ،2020 عـــام 

ومت�صفحو موزيال وبريف، وا�صتمروا 

يف اإطالعهم على اأبحاثهم.

باحثون يبتكرون بصمة.. يمكن استخدامها 
لتتبع تحركاتك من دون إنترنت

هل تحتفظ شركات أمنية عالمية بصورنا دون إذن؟

مارك زوكربيرغ يخسر 29 مليار دوالر في يوم واحد

للتعرف  �صتوؤدي  وجهك    مالمح 

لن  ال�صور،  مليارات  بني  من  عليك 

يخربك اأحد بالتاأكيد كيف �صيحدث 

ذلك ومتى.

ووفـــق �صبكة بــي بــي �ــصــي، فــاإن 

يف  يتعاملون  كثريين  اأن  هو  املوؤكد 

التحقق  تقنية  مــع  الــراهــن  الــوقــت 

ح�صاباتهم  اإىل  للدخول  الوجه  من 

املــ�ــصــرفــيــة وهــواتــفــهــم املــحــمــولــة 

واأجهزتهم الذكية الأخرى، وهو اأمر 

لكن  �صخ�صي،  وا�صتخدام  طوعي 

من  �صورتك  تُلتقط  اأن  ميكن  هل 

الحتفاظ  ويتم  الــكــرتوين  ح�صاب 

اإذنــك،  دون  بيانات  قاعدة  يف  بها 

لت�صتخدم لأغرا�ص اأمنية اأو رقابية؟

ــوجــه عرب  يــتــم الــتــعــرف عــلــى ال

احليوية  للقيا�صات  برجمي  تطبيق 

من  التحقق  ميكنه   Biometric
عليه  التعرف  اأو  ال�صخ�ص  هــويــة 

مــن خـــالل مــيــزات وجــهــه مقابل 

ما  ورغــم  لــلــوجــوه.  بيانات  قــاعــدة 

انتقادات  مــن  التقنية  هــذه  تــثــريه 

ب�صاأن اخل�صو�صية، فاإن التطبيقات 

تو�صع  يف  لها  واحلكومية  التجارية 

متوا�صل.

حكومة  اأعلنت  اأيــام،  ب�صعة  قبل 

كوريا اجلنوبية، اأنها �صتخترب تقنية 

حالت  لتتبع  الوجه  على  التعرف 

بهدف  كورونا،  بفريو�ص  الإ�صابات 

تخفيف عبء ال�صغوط التي يتعر�ص 

لها العاملون يف املجال ال�صحي.

التجريبي،  امل�صروع  و�صي�صتخدم 

على  والتعرف  ال�صطناعي  الذكاء 

املراقبة  ــامــريات  ك واآلف  الــوجــه 

امل�صابني  الأ�صخا�ص  حركة  لتتبع 

بالفريو�ص.

لكن املعار�صة يف كوريا اجلنوبية 

احلكومة  »لأن  اخلــطــوة  انــتــقــدت 

بحجة  مواطنيها  على  �صتتج�ص�ص 

داي  ــاراك  ب قــول  حد  على  كوفيد« 

احلركة  حــزب  عــن  الــنــائــب  ت�صول 

ال�صعبية.

مكتب  اأعلن  املا�صي  ال�صهر  ويف 

يف   (ICO) املــعــلــومــات  مــفــو�ــص 

املعنية  الــهــيــئــة  وهـــي  بــريــطــانــيــا، 

املــعــلــومــات،  خ�صو�صية  بحماية 

�صركة  على  غرامة  �صتفر�ص  اأنها 

الوجه  على  الــتــعــرف  تكنولوجيا 

ت�صل  بقيمة   Clearview AI
خلرقها  دولر  مــلــيــون   20 اإىل 

اململكة  يف  البيانات  حماية  قوانني 

املتحدة.

تــروج  ــكــرتوين  الإل موقعها  على 

منظمات  دعم  يف  لريادتها  ال�صركة 

اإنــفــاذ الــقــانــون يف الــو�ــصــول اإىل 

املطلوبني، وحتديد هوياتهم.

من  تتخذ  التي  ال�صركة  وتــقــول 

اإنها  لها  مــقــراً  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال

معروفة  بيانات  قاعدة  اأكرب  متتلك 

�صورة  مليارات   10 من  اأكــر  ت�صم 

وجـــه مــ�ــصــدرهــا و�ــصــائــل الإعـــالم 

 mugshot ومـــواقـــع  الإخــبــاريــة 

ــوا�ــصــل الجــتــمــاعــي  ــت ــل ال ــائ ــص وو�

العامة.

مارك  الأمريكي  امللياردير  خ�صر 

زوكربريغ 29 مليار دولر من �صايف 

ثروته، مع ت�صجيل �صجل �صهم ميتا 

يف  قيا�صيا  انخفا�صا  بالتفورمز، 

يوم واحد بعد توقعات اأرباح خميبة 

التكنولوجيا يف  لالآمال هزت قطاع 

العامل.

وانخف�ص �صهم ميتا 26 يف املئة، 

 200 من  اأكــر  اإىل حمو  اأدى  مما 

على  خف�ص  اأكــرب  يف  دولر  مليار 

الإطالق من القيمة ال�صوقية ل�صركة 

ذلك  واأدى  واحــد،  يوم  يف  اأمريكية 

موؤ�ص�صها  ــروة  ث �صايف  خف�ص  اإىل 

اإىل  زوكــربــريغ  التنفيذي  ورئي�صها 

85 مليار دولر، وفقا ملجلة فورب�ص.

 12.8 نــحــو  وميــلــك زوكـــربـــريغ 

التكنولوجيا  عــمــالق  مــن  املــئــة  يف 

املعروف �صابقا با�صم في�صبوك. 

ــعــد انــخــفــا�ــص ثــروتــه يف يــوم  ويُ

النخفا�صات  اأكــرب  بني  من  واحــد 

اخل�صارة  بعد  وياأتي  الإطــالق  على 

ال�صخمة التي مني بها رئي�ص ت�صال 

مليار   35 والبالغة  ما�صك  اإيــلــون 

دولر يف يوم واحد يف نوفمرب.

وبــعــد اخلــ�ــصــارة تــلــك، اأجـــرى 

العامل،  يف  �صخ�ص  اأغنى  ما�صك، 

تويرت  مل�صتخدمي  راأي  ا�صتطالع 

يف  ع�صرة  بيع  عليه  يجب  كــان  اإذا 

�صناعة  �صركة  يف  ح�صته  من  املئة 

تتعاف  ومل  الكهربائية،  ال�صيارات 

البيع  عمليات  من  بعد  ت�صال  اأ�صهم 

الناجتة عن ذلك.

و�صاطة على  �صركة   21 خف�صت 

الأ�ــصــعــار اخلا�صة  اأهـــداف  الأقـــل 

مبيتا بعد اأن ن�صرت ال�صركة توقعات 

الأربعاء،  اأم�ص  املتوقع  من  اأ�صعف 

تغيري  على  ذلــك  يف  باللوم  واألــقــت 

اخلا�صة  اخل�صو�صية  قواعد  اأبــل 

من  املناف�صة  زيــادة  عن  ف�صال  بها، 

مناف�صني اآخرين من بينهم تيك توك 

ويوتيوب.

دولر  ــار  ــي مــل  29 حمـــو  وبـــعـــد 

املركز  زوكــربــريغ  احتل  ثروته،  من 

ــاين عــ�ــصــر يف قــائــمــة فــوربــ�ــص  ــث ال

للمليارديرات، خلف قطبي الأعمال 

وجوتام  اأمــبــاين  موكي�ص  الهنديني 

املــركــز  يف  مـــــارك  وكـــــان  اأداين، 

ال�صاد�ص يف قائمة فورب�ص لالأثرياء 

يف بداية عام 2022.

يف  التداول  يظل  اأن  املوؤكد  ومن 

ظل  يف  متقلبا  التكنولوجيا  اأ�صهم 

املتوقع  والرتــفــاع  الت�صخم  ارتفاع 

يف اأ�صعار الفائدة، وميكن اأن تتعافى 

ولي�ص  عــاجــال  ب�صدة  ميتا  اأ�ــصــهــم 

اآجـــال، مــع بــقــاء الــرتاجــع يف ثــروة 

زوكربريغ على الورق.

 4.47 قيمته  ما  زوكــربــريغ  وبــاع 

العام  ميتا  اأ�صهم  من  دولر  مليار 

ــر اأ�ــصــهــم  ــائ ــل خــ�ــص ــب املـــا�ـــصـــي، ق

التكنولوجيا يف 2021.



إصدار العدد الثالث من مجلة »جسور« 

كتب: �شلطان ال�شويرخ

الثقافية  العلمية  املجلة   الثالث من  العدد  العلوم موؤخراً،  كلية  اأ�شدرت 

الدكتور زيد بن عبداهلل  الكلية  العدد كلمة لعميد  »ج�شور«، حيث ت�شمن 

العثمان، وحوار ثري مع الدكتور حم�شن احلازمي )ع�شو جمل�س ال�شورى 

بروؤية  تتعلق  حيوية  جم��االت  يف  علمية  ثقافية  ومقاالت  دورات(،  لثالث 

م�شاركات  العدد  ت�شمن  كما  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  عدد  كتبها   2030
الطالب العلمية واأن�شطتهم الثقافية. ولالإطالع على املجلة من خالل موقع 

كلية العلوم عرب الرابط التايل:

  sciences.ksu.edu.sa 

�صمن �صل�صلة برنامج التوا�صل املعريف الأول.. 

محاضرة حول »حقوق الملكية الفكرية 
في شبكات التواصل االجتماعي«

م   2022 فرباير   9 املا�شي  االأربعاء  يوم  املكتبات  �شوؤون  عمادة  اأقامت 

االجتماعي«  التوا�شل  �شبكات  الفكرية يف  امللكية  بعنوان »حقوق  حما�شرة 

قدمتها الدكتورة فايزة د�شوقي اأحمد االأ�شتاذة بق�شم املعلومات وم�شادر التعلم 

بكلية االداب بجامعة طيبة  وذلك �شمن �شل�شلة برناجمها برنامج التوا�شل 

املعريف االأول ملتخ�ش�شي علم املعلومات واملكتبات والذي يقام برعاية وكيل 

اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي.  حتدثت 

د.فايزة عن اأنواع املحتوى املن�شور على �شفحات �شبكات التوا�شل االجتماعي 

ال�شبكات وكذلك حقوق  تلك  امل�شتخدم يف  الفكرية ملحتوى  امللكية  وحقوق 

امللكية الفكرية ملحتوى االآخرين، وعن طرق حماية امللكية الفكرية يف �شبكات 

الطالب  جميع  املكتبات  �شوؤون  عمادة  وتدعو  هذا  االجتماعي.  التوا�شل 

�شتقام  حيث  املحا�شرات  ه��ذه  مثل  من  باال�شتفادة  واملهتمني  والباحثني 

جمموعة من املحا�شرات على مدار العام الدرا�شي احلايل وذلك با�شت�شافة 

نخبة من املخت�شني يف جمال علم املعلومات واملكتبات.

»الميكانيكية« بطاًل لكأس عميد 
الهندسة لكرة القدم

حقق فريق ق�شم الهند�شة امليكانيكية كاأ�س عميد كلية الهند�شة خلما�شيات 

كرة القدم، بعد تغلبة يف املباراة النهائي على نظريه الهند�شة ال�شناعية، وذلك 

�شمن البطولة التي نظمتها جلنة االأن�شطة الريا�شية بكلية الهند�شة خالل 

الفرتة 10 - 11 جمادى االأوىل 1443 ه� ، و�شارك فيها اأكرث من 50 طالب. 

ح�شر املباراة النهائية نيابة عن عميد الكلية وكيل الكلية للدرا�شات العليا 

والبحث العلمي الدكتور عبد اهلل بن يحيى الفيفي حيث قام بتوزيع الكاأ�س 

الهند�شة  كلية  هناأ عميد  النهائي. من جهته  الفائزين يف  وامليداليات على 

الدكتور م�شاعد بن نا�شر العواد، وقدم لهم �شهادات تقدير واجلوائز، جاء ذلك 

خالل اإ�شتقباله للفائزين يف مكتبه، و�شكر عميد الكلية الطالب حمي الدين 

رائد جلهوده يف متابعة الطالب وحتفيزهم والتن�شيق للفعاليات الريا�شية. 

كما تقدم بال�شكر والتهنئة مل�شرف الن�شاط الريا�شي بالكلية الدكتور �شليم 

مقراوي على جهوده يف االإ�شراف واإدارة الربامج واالأن�شطة الريا�شية. �شم 

فريق ق�شم الهند�شة امليكانيكية الطالب » عبدالعزيز الذيباين، اأحمد احلمد، 

بندر الع�شبلي، يزيد عبداهلل باناعمه، عمر باهمام، ماجد العنزي، م�شعل 

العجاجي، الوليد الري�س، حممد احل�شنيه، نواف العتيق«.

ا�شتقبل عميد كلية علوم الريا�شة 

ط��ارق  ال��دك��ت��ور  ال��ب��دين  والن�شاط 

ب���ن ع��ل��ي ال�����ش��احل��ي ���ش��ب��اح ي��وم 

امل�شت�شار  1443/6/28ه�،  االإثنني 

التجاري ب�شفارة دولة فرن�شا ال�شيد 

ر�شيد بوالوين، وذلك يف مكتبه بكلية 

علوم الريا�شة والن�شاط البدين.

عميد  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة   ويف 

الكلية، بال�شيف الفرن�شي، وتناق�س 

اأوج����ه  اأهمية   ح����ول  ال���ط���رف���ان 

واال�شتثمارية  االأكادميية  ال�شراكة 

علوم  كلية  ب��ني  الريا�شي  باملجال 

الريا�شة والن�شاط البدين وال�شفارة 

الفرن�شية.

�شعود  امللك  جامعة  دار  �شاركت 

ال��دويل  ال��ق��اه��رة  مبعر�س  للن�شر 

عنواناً   490 ي�شم  بجناح  للكتاب 

واإ�شداراً يف املجاالت كافة، انطالقاً 

احلكومية  الن�شر  دور  حر�س  م��ن 

املحافل  يف  احل�شور  على  واالأهلية 

الثقافية والفكرية العربية والدولية.

واأو�شح م�شوؤول جناح دار جامعة 

الكتاب  للن�شر مبعر�س  امللك �شعود 

دار  م�����ش��ارك��ة  اأن  زرب��ط��ان  اأح��م��د 

تَُعّد  العام  هذا  �شعود  امللك  جامعة 

هذا  وج��اءت  التوايل،  على  الرابعة 

العام حتديداً يف ظل الطلب املتزايد 

ِقَبل  من  اجلامعة  اإ���ش��دارات  على 

وخا�شة  والدار�شني،  املتخ�ش�شني 

الكتب العلمية املوؤّلفة واملرتجمة.

واأ�شاف اأن اإ�شدارات دار جامعة 

امل��ل��ك ���ش��ع��ود ت��ت��ن��وع يف جم���االت 

البيئية،  »اال���ش��ت��دام��ة  منها  ع���دة، 

البيئية،  والق�شايا  املائية  وامل���وارد 

واملياه اجلوفية يف ال�شرق االأو�شط، 

واال�شتثمار،  التمويل  واقت�شاديات 

وو���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي 

املعلومات،  وحوكمة  االإ�شرتاتيجية، 

وال��ك��ت��اب��ة االأك��ادمي��ي��ة واالن��ت��ح��ال 

العلمي، وم�شتقبل تقنيات الرتجمة، 

العامة،  ال�شحة  اآف���ات  ومكافحة 

لل�شيادلة،  االإكلينيكية  وامل��ه��ارات 

ال���ط���وارئ  ح�����وادث  اإدارة  ودل���ي���ل 

ال�شحية«.

اأن دار جامعة  ولفت االنتباه اإىل 

هذا  باملعر�س  ت�شارك  �شعود  امللك 

العام من خالل العديد من العناوين 

و�شلت  التي  احلديثة  واالإ�شدارات 

جديداً،  واإ���ش��داراً  عنواناً   60 اإىل 

الطبية  امل��ج��االت  يف  متخ�ش�شاً 

وال��زراع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، وك��ذل��ك يف 

جمايّل االأحياء والبحوث.

وفيما يخ�س دور دار جامعة امللك 

�شعود واأن�شطتها، اأفاد الزربطان باأن 

اإىل  تهدف  �شعود  امللك  جامعة  دار 

واالأك��ادمي��ي  العلمي  الكتاب  ن�شر 

للمتخ�ش�شني واملهتمني يف املجاالت 

�شالفة الذكر واإتاحتها لهم، وكذلك 

ن�شر اال�شتفادة من كتب واإ�شدارات 

جميع  يف  ���ش��ع��ود  امل���ل���ك  ج��ام��ع��ة 

اجلامعات العربية.

وعن اأهمية اإ�شدارات دار جامعة 

امللك �شعود وجودة الطباعة والن�شر 

والتوثيق بها، اأو�شح اأن جامعة امللك 

وجميع  علمي،  لديها جمل�س  �شعود 

تُّن�َشر  ال���دار  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الكتب 

بعد موافقة املجل�س العلمي، موؤكداً 

وتُّطَبع  ّكمة،  حُمَ ِعلمية  كتب  اأنها 

�شعود  امللك  جامعة  دار  مطابع  يف 

عايل  وورق  فاخرة  باأغلفة  للن�شر 

العلمية  امل��ادة  عن  ف�شاًل  اجل��ودة، 

القّيَمة واملتميزة بها.

الكتاب  معر�س  ِمنَ�ّشة  وب�شاأن 

ال��رق��م��ي��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا يف ال��رتوي��ج 

جامعة  دار  واإ�����ش����دارات  ل��ك��ت��ب 

وللكتب  خا�س،  ب�شكٍل  �شعود  امللك 

االأخرى ب�شكٍل عام، اأكد الزربطان 

اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه امل��ن�����ش��ات يف 

االإق��ب��ال  وزي����ادة  للكتب  ال��رتوي��ج 

اجلمهور  ج���ذب  وك��ذل��ك  ع��ل��ي��ه��ا، 

على  لالطالع  واملتخ�ش�شني  العام 

امللك  جامعة  اإ����ش���دارات  اأح���دث 

الن�شر  جم��ال  يف  ونتاجها  �شعود 

والرتجمة. والتاأليف 

جامعة  دار  جناح  م�شوؤول  ون��ّوه 

امللك �شعود للن�شر مبعر�س الكتاب، 

واالأدب���ي  ال��ث��ق��ايف  احل���راك  بحالة 

اململكة،  ت�شهدها  ال��ت��ي  والعلمي 

ف�شاًل عن ازدياد حركة الن�شر عام 

بعد عام ب�شكٍل اإيجابي ملحوظ.
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د. الصالحي  يستقبل المستشار التجاري بسفارة دولة فرنسا

490 عنوانًا لدار جامعة الملك سعود للنشر تجذب زوار 
معرض القاهرة للكتاب

مطعم �أم م�ستودع..!!

البقاء لله
انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل فاطمة بنت �شعد الداود »جدة« اأبناء 

�شحيفة  رئي�س حترير  نائب  الدخيل  عبدالعزيز  بن  �شامي  الزميل 

ر�شالة اجلامعة، يوم الثالثاء املا�شي.

وللزميل  واحل�شيني  ال��داود  الأ�شرة  ال�شحيفة  من�شوبي  ويتقدم 

يتغمد  اأن  املوىل  �شائلني  املوا�شاة،  و�شادق  التعازي  باأحر  الدخيل 

الفقيدة بوا�شع رحمته ومغفرته، وي�شكنها ف�شيح جناته.

�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون


