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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

إطالق معسكر االبتكار االجتماعي األول
حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل رئ��ي�����س
اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن
عبدالرحمن العمر ،تعتزم وحدة
االبتكار االجتماعي التابعة ملركز
االب��ت��ك��ار مبعهد ري���ادة الأع��م��ال
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود �إط��ل�اق
م��ع�����س��ك��ر االب���ت���ك���ار االج��ت��م��اع��ي
الأول حتت م�سمى «�أث��ر» ،والذي
يهدف �إىل التوعية ون�شر ثقافة
االبتكار االجتماعي وحتقيق ر�ؤية
اململكة  2030يف تعزيز مفهوم
االب��ت��ك��ار وال��ت��ن��م��ي��ة املجتمعية،
وزي������ادة امل�����س��اه��م��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة
داخ��ل اجلامعة وخا�صة للكليات
الإن�سانية يف امل�شاريع ذات الأثر
االجتماعي ،لت�أهيل ومتكني رواد
االبتكار االجتماعي من ا�ستخدام
املناهج والأدوات الالزمة لتقييم
االح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وب��ن��اء
م�����ش��اري��ع اب��ت��ك��اري��ة اج��ت��م��اع��ي��ة
ن��اج��ح��ة ،وت��وط��ي��د ال��ع�لاق��ة بني
اجل���ام���ع���ة واجل�����ه�����ات امل��ه��ت��م��ة
ب��االب��ت��ك��ار االج��ت��م��اع��ي وري����ادة

الأعمال االجتماعية يف املجتمع.
ون ّوهت وحدة االبتكار� ،أن الفرتة
املتوقعة لتنفيذ مع�سكر �أثر �سيكون
خالل الفرتة من 1443/10/7هـ
وح�����ت�����ى 1443/11/3ه�������������������ـ
امل���واف���ق 2022/5/8م وح��ت��ى
2022/6/2م ،داخل جامعة امللك
�سعود وجلميع من�سوبي اجلامعة
من طالب وطالبات و�أع�ضاء هيئة
تدري�س و�إداريني وخريجني.
وي��ط��م��ح املع�سكر �إىل حتقيق
الأثر االجتماعي من خالل �أدوات

وممار�سات االبتكار االجتماعي،
بدءاً بح�صر التحديات االجتماعية
و���ص��ي��اغ��ت��ه��ا �إىل ت��ك��وي��ن ال��ف��ك��رة
امل��ب��ت��ك��رة وحت��وي��ل��ه��ا �إىل م�شروع
ري���ادي اجتماعي قابل للإطالق
الأويل .ك��م��ا ي���راع���ي ب��رن��ام��ج
املع�سكر تنوع الأن�شطة مبا ي�شمل
حتقيق االحتياج املعريف واملهاري
ل��ل��م�����ش��ارك�ين وي��ت��م ع�ب�ر م��راح��ل

متتابعة زمنياً ومرتابطة من حيث
املوا�ضيع التدريبية.
وللتفا�صيل ع��ن مع�سكر �أث��ر
مي��ك��ن ال����دخ����ول �إىل ال���راب���ط:
https://617afba3df851.
 ،/site123.meول��ل��م�����ش��ارك��ة
والت�سجيل ع�بر ال��راب��ط ال��ت��ايل:
https://forms.office.
com/r/6r7iRH6a5H

17رمضان موعد اختبار «قياس»
لترقيات المراتب العاشرة فما دون
كتب :عبدالعزيز ال�شتيل
دع��ت عمادة امل��وارد الب�شرية جميع املوظفني واملوظفات امل�ستحقني
للرتقية للمراتب العا�شرة فما دون بالتقدمي عرب موقع املركز الوطني
للقيا�س وحجز موعد اختبار «القدرة املعرفية اال�ستثنائي» واملقرر بتاريخ
1443/9/17هـ املوافق 2022/4/18م� ،أو التقدمي لالختبار الوظيفي-
اختبار القدرة املعرفية املتاح لدى قيا�س بعد التاريخ امل�شار �إليه.
ج��اء ذل��ك �ضمن تعميم �أ�صدرته العمادة م��ؤخ��راً حتث فيه املوظفني
واملوظفات ب�سرعة الت�سجيل ،الفت ًة بذلك لعدة نقاط مهمة تتلخ�ص ب�أنه
ميكن للموظف واملوظفة امل�ستحقني للرتقية االحتفاظ بدرجة اختبار
ترقيات اجلامعة والذي ُعقد يف �شهر رجب لعام 1442هـ واعتماد الدرجة
ملدة �24شهراً من تاريخ االختبار ،وميكن االحتفاظ بدرجة اختبار «القدرة
املعرفية العامة اال�ستثنائي ل�شهر نوفمرب 2021م» املعد من قبل قيا�س
واعتماد الدرجة ملدة �24شهراً من تاريخ �إج��راء االختبار ،وا�ستمرارية
التقدمي على االختبار الوظيفي-اختبار القدرة املعرفية لدى قيا�س ح�سب
املواعيد املتاحة لديهم ،واليرتبط مبوعد فتح الرتقيات عرب من�صة «م�سار»
الوطنية ،على �أن حتت�سب الدرجة املعتمدة من قيا�س قبل �إغ�لاق فرتة
التقدمي املعلن عنها للرتقيات مبن�صة م�سار الوطنية ،و�سيتم اعتماد �آخر
درجة الختبار القدرة املعرفية الواردة من قيا�س.
يُعد اختبار الرتقية خم�ص�ص للمرتبة احلالية التي ي�شغلها املوظف
واملوظفة الآن ،وفقاً ملا ورد يف الفقرة الثامنة من تعميم وزارة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية «وزارة اخلدمة املدنية �سابقاً» رقم «»29511
وتاريخ 1440/12/17هـ.

ندوة علمية حول «تخصصي ..مستقبلي»
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 60طالبًا ..في جبال طويق وعريق البلدان

كتب :في�صل املجلي
ّ
نظم ق�سم اجلغرافيا بكلية الآداب
الأ�سبوع املا�ضي رحلة ميدانية لـ
 60طالباً من مقرر �أ�شكال �سطح
الأر�����ض ب�����إدارة الأ���س��ت��اذ الدكتور

ع��ب��داهلل ال��ول��ي��ع��ي ،ح��ي��ث �شملت
الزيارة الوقوف على حافات جبال
طويق غرب مدينة الريا�ض ،ونفود
عريق البلدان الواقع �شمال غرب
مدينة الريا�ض ،بالإ�ضافة �إىل زيارة
بلدة ثرمداء و�سبخة امللح يف مركز

الق�صب الواقع �شمال غرب منطقة
الريا�ض.
واط��ل��ع ال��ط�لاب خ�ل�ال الرحلة
ع��ل��ى م��ظ��اه��ر ���س��ط��ح الأر������ض يف
جبال طويق ،والدوافع اجليولوجية
لت�شكلها عرب الأزمنة اجليولوجية

ال�سابقة ،كما ت�ضمنت النقا�شات
ال��ت��ط��رق �إىل ال���دواف���ع الطبيعية
لت�شكل رم��ال نفود عريق البلدان
املتاخمة جلبال طويق من الغرب،
واملظاهر وامل�ستوطنات الب�شرية
ال��ت��ي ات��خ��ذت م��ن ه���ذه ال��ظ��واه��ر

الطبيعية م��ك��ان�اً لها لال�ستقرار
والنهو�ض على مدى مئات ال�سنني.
�شارك يف الرحلة �أ�ستاذ املناخ
التطبيقي الدكتور حممد ال�سيد
حافظ ،وطالب الدكتوراة الأ�ستاذ
يو�سف �سامل ال��ذي ق��دم للطالب

�شرحاً ممتعاً ح��ول م��ا �أجن���زه يف
ر�سالة الدكتوراة عن ان�سياق رمال
ال��ن��ف��ود وزح���ف ال��ك��ث��ب��ان الرملية
نحو املن�ش�آت احل�ضرية واملناطق
ال���زراع���ي���ة ���ش��م��ال غ���رب منطقة
الريا�ض.
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بتنظيم وحدة الدرا�سات الإعالمية وطالب مقرر تنظيم امل�ؤمترات..

ندوة علمية حول «تخصصي ..مستقبلي»
التخصصات اإلعالمية ..تكاملية وبناء المهارات ركيزة أساسية لنجاح خريجيها

د.العنزي :الطالب البد أن يعزز مهاراته المعرفية
باالطالع والقراءة والتدريب
�أك����د ع���دد م���ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س يف ق�سم الإع�لام خالل
ندوة «تخ�ص�صي ..م�ستقبلي»� ،أن
التخ�ص�صات الإع�لام��ي��ة لي�ست
مهمة ل�سوق العمل وح�سب بل متتد
�أهميتها لبناء فكر وقدرات املجتمع
االت�صالية م��ع الآخ���ر مب��ا يح�سن
ال�صورة الذهنية عن املجتمع يف
ظ��ل طغيان التوا�صل الإل��ك�تروين
كواحدة من �أهم �سمات هذا الع�صر
بكل مافيه من �سلبيات و�إيجابيات
ال حت�صى.
ّي� �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
وب� نّ
يف ال��ن��دوة العلمية ال��ت��ي �أقامتها
وحدة الدرا�سات الإعالمية «مدى»
بق�سم الإع�لام بالتعاون مع طالب
مقرر تنظيم امل�ؤمترات واملنا�سبات
�أب��رز التخ�ص�صات الإعالمية التي
يتم تدري�سها يف الق�سم وت�شمل
تخ�ص�ص العالقات العامة واالت�صال
امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع وال�����ص��ح��اف��ة
والن�شر الإلكرتوين ،و�أهم القواعد
الأ�سا�سية التي ي�ستند لها الطالب

ال���دار����س يف ق�����س��م الإع��ل��ام عند
اختيار تخ�ص�صه الدقيق.
�أهمية االختيار
يف بداية اللقاء حتدث الدكتور
ع��ل��ي ب���ن دب��ك��ل ال��ع��ن��زي �أ���س��ت��اذ
العالقات العامة ،عن �أهمية اختيار
التخ�ص�ص بناء على قناعة و�شغف
بالتخ�ص�ص من قبل الطالب وعدم
االع��ت��م��اد على �آراء االخ��ري��ن يف
حتديد م�ستقبلهم العلمي.
ّي��� ال���دك���ت���ور ال���ع���ن���زي �أن
وب�� نّ
تخ�ص�ص ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة هو
تخ�ص�ص تكاملي ال ينح�صر فقط
يف التنظيم و�إدارة الفعاليات بل
ي��رت��ب��ط ب�����ص�لات وث��ي��ق��ة م��ع بقية
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات وامل����ه����ارات ال��ت��ي
تقدمها يف جماالت كتابة املحتوى
�أو الإن��ت��اج الإع�لام��ي و�أن افتقاد
تلك املهارات لدى الطالب وعدم
تطويرها م��ن قبلهم تعترب �صفة
ع��ج��ز ق��د تعيقهم يف م�ستقبلهم
العملي .الدكتور العنزي �أك��د �أن

الأق�����س��ام العلمية لي�ست مهمتها
تعليم الطالب كل �شيء و�أن على
الطالب �أن يعزز مهاراته املعرفية،
باالطالع والقراءة والتدريب وك�سر
حاجز اخل��وف م��ن التجربة حتى
ي�صنع �شخ�صيته الإعالمية املميزة.
من�صات توا�صل
ب�����دوره ق���ال ال��دك��ت��ور عاي�ض
احل��رب��ي �أ���س��ت��اذ االع��ل�ام امل��رئ��ي
وامل�سموع يف ق�سم الإع�ل�ام عن
�أهمية ه��ذا التخ�ص�ص ال���ذي مل
يعد حم�صو ًرا فيما ينتج للإذاعة
وال��ت��ف��ل��زي��ون ب���ل ب��ات��ت من�صات
اً
مفتوحا لكل الإنتاج
جمال
التوا�صل
ً
الإبداعي فيما يتعلق باملنتج املرئي
وامل�سموع نظري ت�أثريها الكبري يف
نفو�س املتابعني ودوره��ا يف جذب
االنتباه والإبهار.
وبني الدكتور احلربي �أن الق�سم
يعمل مع طالبه على كافة املهارات
املرتبطة بالإنتاج املرئي منذ بداية
ال���درا����س���ة ح��ي��ث ي��ت��م ت��دري�����س��ه��م
مهارات كتابة املحتوى وال�سيناريو

تدشين «قاعة مصادر التعلم» بالجغرافيا
د�شنت وكيلة ق�سم اجلغرافيا
ال��دك��ت��ورة ف��ات��ن ن��ح��ا���س م���ؤخ��راً،
قاعة م�صادر التعلم ،والتي تهدف
�إىل دعم طالبات الق�سم ومن�سوباته
بتوفري املراجع املهمة واملطلوبة.
ب���د�أت من�سقة م�����ص��ادر التعلم
�أ.ح���ن���ان ال��غ��ي�لان ب��ا���س��ت��ع��را���ض
ع���ر����ض ت��ق��دمي��ي ل��ل��ت��ع��ري��ف عن
غرفة م�صادر التعلم مو�ضحة �أن
ر�ؤي��ت��ه��م ه��ي ال�سعي �إىل حتقيق
اجلودة والتميز واالرتقاء بال�ش�ؤون
التعليمية وم�صادر التعلم للو�صول
�إىل بيئة تعليمية متطورة حتقق
�أه�����داف ال��ق�����س��م� ،أم����ا بالن�سبة
للر�سالة فغر�ضها �إيجاد منظومة
تقنية متطورة مل�صادر التعلم داعمة
ل��ل��م��ن��اه��ج وخ��ط��ط ال��ق�����س��م �سهل
الو�صول �إليها.
وتطرقت �إىل فكرة �إن�شاء غرفة
م�صادر التعلم حيث �أنها بد�أت من
خ�لال �إح���دى متطلبات و���ش��روط
وحدة اجلودة وبد�أت خطة تطوير

املكان ح�سب متطلبات اجلودة ،بعد
ذلك و�ضحت �أنها من�سقة م�صادر
التعلم على م�ستوى الق�سم ومن
ثم عرفت عن �أع�ضاء جلنة غرفة
م�صادر التعلم وه��ن �أ.رمي الفايز
من�سقة وحدة م�صادر التعلم على
م�ستوى الكلية� ،أ� .أروى الغامدي
ع�ضوة� ،أ� .أريج ال�شلفان ع�ضوة ،د.
فاتن نحا�س ع�ضوة..
وم����ن ث���م و���ض��ح��ت �أن ال��ف��ئ��ة
امل�ستهدفة هي الطالبات وع�ضوات
هيئة التدري�س واملوظفات والكليات
والأق�سام املختلفة.
بعد ذل��ك ا�ستعر�ضت اخلطط
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،م���ن خ�ل�ال رب��ط��ه��ا
مب�صادر التعلم بكلية الآداب ثم
رب��ط��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة،
ربطها خارجياً بقواعد البيانات
يف اجل��ه��ات احلكومية والأه��ل��ي��ة
ذات العالقة ،تكوين جلنة داعمة
ب�إجناز �أعمال م�صادر التعلم من
ال��ط��ال��ب��ات� ،إن�����ش��اء نظري م�صادر

التعلم لق�سم الطالبات  -لق�سم
الطالب.
ه���ذا وق��دم��ت ال��دك��ت��ورة فاتن
ن��ح��ا���س وك��ي��ل��ة ق�سم اجل��غ��راف��ي��ا،
���ش��ك��ره��ا ل��وك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة الآداب
ال��دك��ت��ورة �أروى ال��ر���ش��ي��د ،نظري
الدعم واملتابعة لتوفري متطلبات
القاعة ،مو�ضحة �أن قاعة م�صادر
التعلم �ستكون داع��م��ة لطالبات
ومن�سوبات الق�سم ،م�ؤكدة �إىل �أنهم
ي�سعون لربطها مبكتبة الأم�ي�رة
�سارة املركزية واملكتبات الأخ��رى
لتحقيق �أك�ب�ر ا���س��ت��ف��ادة منها يف
البحوث العلمية ،ويف ختام حديثها
�شكرت الأ���س��ت��اذة حنان الغيالن،
وللع�ضوات والإداريات والطالبات.
م��ن جهتها حت��دث��ت الأ���س��ت��اذة
حنان الغيالن� ،أنها �ستكون بذرة
مقررات الق�سم واخلطة الدرا�سية،
م ��ؤك��دة �أن��ه��ا �ستكون ذات منفعة
للبحوث العلمية واهتمامهم بربطها
م�ستقب ً
ال باملكتبات الأخرى.

د.الحربي :مهارات تعلم إنتاج الصورة والصوت
لإلعالم تزيد من فرص الخريجين
ل���ل�ب�رام���ج والأف����ل���ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة
والتقارير امل�صورة ومن ثم تعزيز
ه��ذه امل��ه��ارات يف تطوير قدراتهم
الإنتاجية والإخراجية.
وات��ف��ق الدكتور احل��رب��ي م��ع ما
ذك��ره الدكتور العنزي فيما يتعلق
بتكاملية التخ�ص�صات الإعالمية
و�أن م��ه��ارات تعلم �إن��ت��اج ال�صورة
وال�صوت للإعالم تزيد من فر�ص
اخلريجني يف ت�سجيل �أ�سماءهم
بتميز يف �سوق العمل م�ست�شه ًدا
بكثري من الطالب اخلريجني من
الق�سم الذين �أ�صبحوا جنو ًما يف
م��ي��دان الإع�ل�ام و�إن��ت��اج ال�برام��ج،
وختم قوله �أن االحرتافية يف �أي
تخ�ص�ص �إع�ل�ام���ي ال ت��ول��د بني
يوم وليلة بل حتتاج ل�سنوات حتى
ت�صقل م��ه��ارات امل��م��ار���س وت�برز
�شخ�صيته االعالمية.
املهارات ال�صحفية
ب��دوره حت��دث املحا�ضر م�شعل
الوعيل عن �شعبة ال�صحافة والن�شر
الإل��ك�تروين مفندًا انعدام احلاجة

ل��ه��ا خ��ا���ص��ة و�أن��ه��ا تعلم ال��ط�لاب
وال��ط��ال��ب��ات ال��ك��ث�ير م��ن امل��ه��ارات
ال��ك��ت��اب��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا معظم
التخ�ص�صات املرتبطة مثل كتابة
املحتوى لو�سائل الإعالم التقليدية
�أو الإعالم اجلديد ،مبيناً �أن تراجع
ال�صحافة الورقية ال يعني بال�ضرورة
تراجع �أهمية امل��ه��ارات ال�صحفية
ل����دى ال���ط�ل�اب �أو ح���اج���ة ���س��وق
العمل لها و�أن اختيار التخ�ص�ص
ال�صحفي ال يعني البطالة �إال لدى
من ال ميتلك �شغف التعلم واملمار�سة
ويفتقد املهارات الذاتية يف تطوير
�إنتاجه املكتوب �أو ر�ؤيته الإخراجية
والفنية وهذه املهارات ي�سهم الق�سم
يف حتقيق الكثري من جوانبها لكن
رغبة الطالب وجهده هو الأ�سا�س يف
�إنتاج �إعالمي مميز ب�أدواته ومواهبه
التي تعزز قوة الإعالم ال�سعودي.
و�أج��م��ع امل�شاركون على �أهمية
ا�ست�شعار واقع الإع�لام ال�سعودي
وج���ه���وده ال���رام���ي���ة ل���ل���دف���اع عن
م��ق��درات ال��وط��ن و�أن على جميع

الإعالميني والطالب �أن يوقنوا �أن
جناحهم هو �إ�ضافة قوية للجنود يف
�ساحة الإعالم التي ال تقل �أهمية
عن ميدان احلروب الع�سكرية .
ب��ع��ده��ا ف��ت��ح ب���اب امل���داخ�ل�ات
ل��ل��ح�����ض��ور ح��ي��ث ع��ل��ق ال��دك��ت��ور
م��ط��ل��ق امل����ط��ي�ري ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة
التدري�س بق�سم الإعالم وامل�شرف
ع��ل��ى �صحيفة ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة
ح�����ول �أه���م���ي���ة وع�����ي ال���ط���ال���ب
ب�أهمية تخ�ص�صه و�أن �صحيفة
ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة ت��ف��ت��ح �أب��واب��ه��ا
لكافة ال��ط�لاب ملمار�سة �شغفهم
يف الكتابة �أو الإن��ت��اج الإع�لام��ي
عرب من�صاتها املختلفة ،الدكتور
بي �أن الق�سم والر�سالة
املطريي نّ
ت��ع��م��ل ب��ج��د لإي����ج����اد ���ش��راك��ات
�إع�لام��ي��ة مم��ي��زة م��ع م�ؤ�س�سات
املجتمع ال�����س��ع��ودي يف ك��ث�ير من
التخ�ص�صات الدقيقة كاال�ستثمار
وال�سياحة والبرتول وهو ما ين ّمي
مهارات الطالب ويفتح �آفا ًقا لهم
للعمل.

شركة وادي الرياض تعلن عن استثمارها في
صندوق إيفولوشن التقني
�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة وادي ال��ري��ا���ض
– ال�����ذراع اال���س��ت��ث��م��اري جلامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود – ع��ن ا�ستثمارها
يف ���ص��ن��دوق �إي��ف��ول��و���ش��ن التقني «
Evolution
Technology
 « Fundالتابع ل�شركة �إيفولو�شن
ب��ارت�نرز «Evolution Equity
 »Partnersالأم��ري��ك��ي��ة �إح���دى
ال�����ش��رك��ات املتخ�ص�صة يف جم��ال
اال�ستثمار اجلريء يف املراحل املبكرة
لل�شركات النا�شئة الأكرث ابتكا ًرا يف
جمال التقنية والأمن ال�سيرباين.
يرتكز عمل �صندوق �إيفولو�شن
التقني على اال�ستثمار يف ال�شركات
النا�شئة يف املراحل الأولية يف جمال
الأم���ن ال�سيرباين وتقنيات التعلم
الآيل وال��ب��ي��ان��ات ال�ضخمة (Big
 )Dataوحلول الربجميات كخدمة
()SaaS؛ لتمكينها من بناء �شركات

رائ��دة يف جمالها ،وي��أت��ي ا�ستثمار
�شركة وادي الريا�ض يف ال�صندوق
�ضمن ا�سرتاتيجية ���ش��رك��ة وادي
الريا�ض يف اال�ستثمار حمل ًيا ودول ًيا؛
لبناء حمفظة ا�ستثمارية متوازنة
حتقق �أه��داف جامعة امللك �سعود
وت�سهم يف تنمية االقت�صاد املعريف
للمملكة العربية ال�سعودية.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ع �لّ��ق �سعادة
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال�����ص��ال��ح ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة وادي الريا�ض
ق��ائ�ًل�اً � « :إن اال�ستثمار يف قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات يعد �أحد
�أبرز �أهداف �شركة وادي الريا�ض ال
�سيما �أن �شركة �إيفولو�شن بارترنز
وم�ؤ�س�سيها ميتكلون خ�برة وا�سعة
متتد لأكرث من ثالثني �سنة يف جمال
اال�ستثمارات اجلريئة يف القطاعات
التقنية والأمن ال�سيرباين فيما يحفل

�سجل ال�شركاء بالعديد من املخرجات
الناجحة مما �سينتج عنه تقدمي قيمة
م�ضافة لل�شركات النا�شئة وم�ؤ�س�سيها
من رواد الأعمال».
اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن ���ش��رك��ة
�إيفولو�شن بارترنز «Evolution
 »Equity Partnersالأمريكية
ت ��أ���س�����س��ت ع����ام 2008م وت��ع��م��ل
ال�شركة باال�ستثمار يف القطاعات
التقنية والأم��ن ال�سيرباين مرتكزة
على ثالثة قطاعات رئي�سية :الأمن
ال�سيرباين ،تقنيات اجليل القادم
من برجميات امل�شاريع ،والإنرتنت
وي��ق��ع مقر ال�شركة الرئي�سي يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية فيما
�روع��ا يف مدينتي زي��ورخ
متتلك ف� ً
ولندن ،حيث يتمتع فريق ال�شركة
بعالقات مميزة مع مراكز التقنيات
النا�شئة حول العامل.

العدد  - 1430الأحد  9رم�ضان 1443هـ املوافق  10ابريل 2022م

الجامعة تستضيف اجتماع لجنة عمداء
كليات التمريض بالجامعات السعودية

كتب :عبداملجيد العجالن
ت�صوير :عبداملجيد اجلمعة
حتت رعاية معايل رئي�س اجلامعة وبح�ضور وكيل اجلامعة الدكتور
عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان ا�ست�ضافت كلية التمري�ض بجامعة امللك
�سعود ،م�ؤخراً االجتماع الثاين والع�شرين للجنة عمداء كليات التمري�ض
باجلامعات ال�سعودية.
و�أو�ضحت عميدة كلية التمري�ض بجامعة امللك �سعود الدكتورة مي بنت
حممد الرا�شد ب�أن االجتماع ناق�ش العديد من املوا�ضيع حول تطوير مهنة
التمري�ض �أكادمي ًيا ومهن ًيا ،و�سبل تدريب وتعليم وت�أهيل وتنمية الكوادر
الب�شرية يف التمري�ض ودعم وتطوير الأبحاث والدرا�سات العلمية يف املجال.

الجمعية السعودية لطب وزراعة الكلى
تنظم اليوم العالمي للكلى
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أخبار

د.السلمان يفتتح المنتدى الدولي الرابع في الفيزياء
اإلشعاعية المتقدمة
برعاية معايل رئي�س اجلامعة،
اف��ت��ت��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
عبداهلل ال�سلمان ،م�ؤخراً املنتدى
ال�������دويل ال����راب����ع يف ال��ف��ي��زي��اء
الإ�شعاعية املتقدمة ،بح�ضور وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،رئي�س اللجنة العليا للمنتدى
الدكتور خالد بن �إبراهيم احلميزي،
و رئي�س اللجنة ال��دائ��م��ة للوقاية
م��ن الإ���ش��ع��اع��ات ،رئ��ي�����س اللجنة
التنفيذية للمنتدى الدكتور حممد
بن عبدالرحمن اخلريف.
�شارك يف هذا املنتدى متحدثني
رئ��ي�����س��ي�ين م����ن دول خم��ت��ل��ف��ة،
وا�ستقبلت ملخ�صات بحثية من
داخل وخارج اململكة ،حيث �شارك
نخبة من املتخ�ص�صني واخلرباء يف
دورات احلماية من الإ�شعاع التي
عقدها املنتدى.
ي��ه��دف امل��ن��ت��دى ال���ذي تنظمه
وك��ال��ة اجلامعة للدرا�سات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي ممثلة باللجنة

الدائمة للوقاية من الإ�شعاعات،
�إىل جذب اخل�براء واملخت�صني من
دول العامل لتدوير املعرفة و�إث��راء
اجلانب العلمي عرب الأط��روح��ات

العلمية التي تناق�ش يف مثل هذه
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��دول��ي��ة ،وم���ا ينجم
عنها من خمرجات علمية لأحدث
الو�سائل واالب��ت��ك��ارات يف جماالت

يعمل على �إطالق  3مبادرات..

ال��ع��ل��وم الإ���ش��ع��اع��ي��ة وامل��م��ار���س��ات
الطبية والبحثية� ،إ�ضاف ًة �إىل خلق
بيئة �أكادميية جاذبة وحمفزة للرقي
بالبحث العلمي وخمرجاته.

نادي «رؤية »2030يحتفي بانجازاته

كتب :عبداملجيد العجالن
ت�صوير :عبداملجيد اجلمعة
افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد
احلميزي وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،م�ؤخراً فعاليات
اليوم العاملي للكلى ،بح�ضور امل�شرف العام على �إدارة اجلمعيات العلمية
الدكتور حممد العبيداء  ،وذلك بالبهو الرئي�سي للجامعة.
احتوى املعر�ض على عدة �أجنحة منها فح�ص وظائف الكلى عن طريق
�أخ��ذ وخ��زة بالإبرة عن طريق الأ�صبع بالدم والأغ��ذي��ة املنا�سبة ل�صحة
و�سالمة الكلى ،كما بُني يف املعر�ض �أهمية التوعية ب�أمرا�ض الكلى وكيفية
الوقاية منها.

«التمريض» تبرم اتفاقية مع مجمع
النخيل الطبي

احتفى نادي ر�ؤية  2030التابع
ل��ع��م��ادة ���ش ��ؤون ال��ط�لاب ،م ��ؤخ��راً
ب����الإجن����ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا منذ
�إن�شاءه قبل � 3سنوات يف خمتلف
قطاعات ر�ؤي��ة ال�سعودية ،2030
والقت �أ�صدا ًء وا�سعة على م�ستوى
اجل��ام��ع��ة وخ���ارج���ه���ا ،وذل����ك يف
لقاء مفتوح ح�ضره ،عميد �ش�ؤون
ال��ط�لاب الدكتور علي الدلبحي،
ووك��ي��ل��ة ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب
ل�ش�ؤون الطالبات ال��دك��ت��ورة ر�ؤى
ال��ق��ف��ي��دي ،ووك��ي��ل ع��م��ادة ���ش ��ؤون
ال���ط�ل�اب ل�ل�أن�����ش��ط��ة وال�����ش��راك��ة
ال��ط�لاب��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز
ال��ع��ري��ف��ي ،وم�����ش��رف ن���ادي ر�ؤي���ة
 2030ال��دك��ت��ور ���س��اري ال�صانع،
وبالإ�ضافة �إىل �أول رئي�س لنادي
ر�ؤي���ة  2030م .ن���واف الأح��م��ري
ونائبه م��ع��اذ العتيبي ،وع��دد من
طالب وطالبات اجلامعة.
يف بداية اللقاء حتدثت رئي�سة
ال��ن��ادي �شهد الع�صيمي ،وال��ت��ي
بدورها بينت �أهمية معايري قيا�س
الأث����ر يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ،تال

ذل��ك عر�ض فلم ق�صري من �إنتاج
النادي بعنوان «احتفاء» ،عقب ذلك
جل�سة حوارية حتدث فيها م�ؤ�س�س
ال��ن��ادي املهند�س ن��واف الأح��م��ري
ع��ن ق�صة ت�أ�سي�س ال��ن��ادي و�أب��رز
ما حققه من �إجنازات وكيف تغلب
على العديد م��ن التحديات التي
واجهته ،واختتم اللقاء بالإعالن

ع���ن  ٣م���ب���ادرات ي��ع��م��ل ال��ن��ادي
على �إطالقها يف الفرتة القادمة،
«����ص���ن���دوق امل�������ش���اري���ع» ،و«اث��ن�ين
الر�ؤية» و«زمالة النخبة» .هذا وقد
د�شن النادي من�صته الر�سمية التي
�ستمثل الوجهة التعريفية لأخباره
وفعالياته .ويف نهاية اللقاء �أبدى
عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي

الدلبحي� ،إعجابه نظري مايقدمه
النادي ،معرباً �شكره لنادي ر�ؤية
 ،2030م��ق��اب��ل مت���ي���زه ،م����ؤك���داً
على �أهمية الأن�شطة الال�صفية
والأندية الطالبية يف �صقل وتنمية
مهارات الطلبة ،وعن دور ال�شباب
يف امل�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق ر�ؤي���ة
ال�سعودية.

التطوير والجودة تناقش األداء المؤسسي مع عمادة
شؤون الطالب
كتب :عبداملجيد العجالن
ت�صوير :عبداملجيد اجلمعة
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة ،وقعت عميدة كلية التمري�ض الدكتورة
مي بنت حممد الرا�شد مذكرة تفاهم م�شرتك مع الإدارة العامة للخدمات
الطبية «جممع النخيل الطبي» ممثل ًة باملدير العام للإدارة العامة للخدمات
الطبية اللواء علي بن �سعيد الغامدي.
و�أو�ضحت الدكتورة مي الرا�شد �أن توقيع مذكرة التفاهم ت�أتي دع ًما
وتقوية لفر�ص التعاون املتبادل للرفع من م�ستوى الرعاية ال�صحية يف
اململكة من حيث امل�شاركة يف التدريب الإكلينيكي يف جمال التمري�ض
جلميع املراحل بالإ�ضافة �إىل مرحلة االمتياز وامل�شاركة يف ت�صميم وتطوير
الربامج املتخ�ص�صة يف التمري�ض و�إجراء الأبحاث والدرا�سات امل�شرتكة
واخلربات اال�ست�شارية يف جمال التمري�ض
وقدمت عميدة كلية التمري�ض �شكرها وتقديرها ملعايل رئي�س اجلامعة
على دعمه الدائم لأبنائه وبناته طالب اجلامعة.

عقدت عمادة التطوير واجلودة
اجتماعاً م�ؤخراً مع عمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب ،ح��ي��ث ن��اق�����ش ال��ط��رف��ان
�أوج���ه تعزيز اجل���ودة والتميز يف
كافة برامج عمادة �ش�ؤون الطالب
من خالل عمليات التقومي وتطوير
الأداء امل�ؤ�س�سي.
ت���ر�أ����س ف��ري��ق ع��م��ادة التطوير
واجل���ودة ال��دك��ت��ورة حنان العليان،
وك��ي��ل��ة ال��ع��م��ادة ل�����ش ��ؤون اجل���ودة،
وت���ر�أ����س االج��ت��م��اع ال��دك��ت��ور علي
ال��دل��ب��ح��ي ع��م��ي��د ع���م���ادة ���ش ��ؤون
ال��ط�لاب .ح�ضر االج��ت��م��اع وكيل
ع��م��ادة ���ش���ؤون ال��ط�لاب للتطوير
واجل��ودة الدكتور ح�سني احلكمي،
وال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز العريفي

وكيل العمادة للأن�شطة وال�شراكة
ال��ط�لاب��ي��ة ،ووك��ي��ل��ة ع��م��ادة ���ش��ؤون

الطالب ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة
ر�ؤى القفيدي ،وامل�شرف على مركز

التوجيه والإر�شاد الطالبي الدكتور
خالد الرقا�ص.
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رئيس جامعة الملك خالد يدشن
أكثر من  20خدمة ونظامًا إلكترونيًا
�أ�شاد رئي�س جامعة امللك خالد الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي،
را ،من قفزات نوعية يف
مبا حققته اململكة العربية ال�سعودية� ،أخ�ي ً
جمال التقنية ،بد ًءا من �إن�شاء الهيئات وحوكمة �أعمال التقنية ،ومرو ًرا
باملنجزات العظيمة يف هذا املجال ،حتى غدت اململكة يف مقدمة بلدان
العامل ،م�ؤكدًا �أن هذا فخر لكل مواطن �سعودي.
جاء ذلك خالل حفل تد�شني �أكرث من  20خدمة ونظا ًما �إلكرتون ًّيا
باجلامعة ،والذي نظمته الإدارة العامة لتقنية املعلومات والإدارة العامة
للأمن ال�سيرباين بفندق ق�صر �أبها.
و�أ�ضاف «ال�سلمي» �أن «هذا التطور الذي ت�شهده اململكة يف هذا املجال
حتد كبري و�سباق مع الزمن للنجاح يف البيئة الداخلية للعمل،
ي�ضعنا يف ٍ ّ
ومن ثم تقدمي احللول واال�ست�شارات للجهات احلكومية الأخرى» ،م�ؤكدًا
�أن العن�صر الب�شري هو الأهم يف هذا املجال .و�أ�شار �إىل �أن اجلامعات
يجب �أن تكون مواكبة للتطور وقائدة له ،م�ضي ًفا �أن ر�ؤية  2030هي من
�صنعت هذا التحول يف جمال التقنية واملجاالت الأخرى.
وحول جهود الإدارة العامة لتقنية املعلومات باجلامعة ،قال «ال�سلمي»:
«�أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد بكل فخر �أن جامعة امللك خالد حققت جناحات جيدة
يف هذا املجال ،وب�إذن اهلل ن�ستمر يف هذا الأداء الرائع واملتميز ،وكل
عام نحتفل �إن �شاء اهلل �أكرث من مرة بنجاحات �أخرى؛ فعامل التقنية
عامل متحول ومتغري با�ستمرار ،ويجب �أن نعمل جا ّدين يف هذا االجتاه».
وخالل االحتفال ا�ستعر�ض وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور �سعد بن حممد بن دعجم ،منظومة اخلدمات الإلكرتونية
شريا �إىل ما �أحدثته من نقلة نوعية يف العمل وما حققته من
للوكالة ،م� ً
اخت�صار للوقت واجلهد.
و�شكر امل�شرف العام على الإدارة العامة لتقنية املعلومات والإدارة
العامة للأمن ال�سيرباين ،الدكتور حممد بن �صالح ال�صقر ،رئي�س
اجلامعة على الدعم املتوا�صل ل�ل�إدارت�ين ،كما �شكر فريق العمل،
ً
م�ستعر�ضا اخلدمات واملنجزات اجلديدة ،والتي يف مقدمتها نظام
عر�ض مرئي لبيانات اجلامعة ي�ساعد متخذي القرار على االطالع
على جميع التقارير والبيانات بكامل تفا�صيلها ،وح�صول الإدارة العامة
للأمن ال�سيرباين على �شهادة الآيزو  ،27001وح�صول الإدارة العامة
لتقنية املعلومات على املركز الثاين يف التحول الرقمي احلكومي على
م�ستوى اململكة يف جمال م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب ،وتد�شني اخلطة
اال�سرتاتيجية للإدارة العامة لتقنية املعلومات ملدة ثالث �سنوات� ،إ�ضافة
�إىل منظومة متكاملة من اخلدمات الإلكرتونية املتنوعة.
ويف ختام االحتفال ،ك ّرم رئي�س اجلامعة عددًا من اجلهات والأفراد،
كما كرم م�شريف ومديري �إدارة تقنية املعلومات منذ �إن�شائها.

جامعة حفر الباطن تحتفل بحصولها
على االعتماد األكاديمي المؤسسي

حتت رعاية �صاحب ال�سمو الأمري من�صور بن حممد بن �سعد �آل �سعود
حمافظ حفر الباطن ،وبح�ضور �سعادة رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح بن
مفلح �آل �صقر ،احتفت م�ؤخ ًرا جامعة حفر الباطن مبنا�سبة ح�صولها
على االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي من هيئة تقومي التعليم والتدريب،
ممثلة باملركز الوطني للتقومي واالعتماد الأك��ادمي��ي ()NCAAA
بح�ضور وكالء اجلامعة وقياداتها ومن�سوبيها وعدد من م�س�ؤويل الدوائر
احلكومية واخلا�صة يف حمافظة حفر الباطن.
وبهذه املنا�سبة رفع رئي�س جامعة حفر الباطن الدكتور �صالح بن
مفلح �آل �صقر �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إىل القيادة الر�شيدة –
شريا �إىل �أن حتقيق هذا الإجناز ي�أتي نتيجة للتوجيهات
حفظها اهلل– م� ً
الكرمية والدعم ال�سخي من لدن حكومة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل عهده الأم�ين الأم�ير حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اهلل – ومتابعة وتوجيه �صاحب
ال�سمو امللكي �أمري املنطقة و�سمو نائبه ،ودعم ومتابعة و�إ�شراف من
معايل وزير التعليم د .حمد �آل ال�شيخ ومعايل نائبه للجامعات والبحث
واالبتكار لكل ما من �ش�أنه جتويد وتطوير املنظومة التعليمية يف
اجلامعة مبا يحقق �أه��داف اجلامعة اال�سرتاتيجية وتطلعات القيادة
الر�شيدة �أيدها اهلل ،وحر�ص ومتابعة �صاحب ال�سمو الأمري من�صور بن
حممد بن �سعد �آل �سعود حمافظ حفر الباطن الدائمة ودعم �سموه،
و�أ�شار �إىل �أن ح�صول جامعة حفر الباطن على االعتماد الأكادميي
امل�ؤ�س�سي يُعد �إجن��ازًا وعالمة فارقة يف تاريخ وم�سرية هذه اجلامعة
الفتية ،وم�ؤ�ش ًرا على �سعي اجلامعة نحو االرتقاء الدائم مب�ستوى العملية
التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع وحتقيق �أهم متطلبات جودة العملية
التعليم ّية ،مبا يحقق �أه��داف اجلامعة اال�سرتاتيجية التي تنطلق من
تطلعات وم�ستهدفات الر�ؤية الوطن ّية ّ
الطموحة  2030وخطوة واثقة يف
طريق التطور واالرتقاء الذي اتبعته اجلامعة منذ ن�ش�أتها.
و�أ�ضاف �آل �صقر �إىل �أن اجلامعة ت�سعى ب�أن تكون جميع براجمها
معتمدة �أكادمي ًيا قبل نهاية عام 2025م؛ والذي �ستنطلق منه اجلامعة
نحو حتقيق الكثري من امل�ستهدفات ،وي�أتي يف مقدمتها متكني طالب
وطالبات اجلامعة من احل�صول على فر�صة تعليمية متنوعة وثرية يف
بيئة جامعية جاذبة.
كما ث ّمن �آل �صقر جميع اجلهود املبذولة وتعاون جميع وح��دات
و�إدارات اجلامعة الأكادميية والإدارية ومن�سوبيها؛ والتي بُذلت يف �سبيل
تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي للجامعة وفق �أف�ضل معايري اجلودة والتميز،
مقد ًما التهنئة �إىل �سعادة وكالء اجلامعة وقياداتها وملن�سوبي ومن�سوبات
وطلبة اجلامعة ،على تفانيهم يف العمل طيلة هذه الفرتة ،والتي �أ�سهمت
بهذا الإجناز.
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 3مشاريع جامعية تحقق المراكز األولى في برنامج
تحدي االبتكار الجامعي للتنمية المستدامة

ا ُختريت ثالثة م�شاريع طالبية
�شاركت بها جامعات �سعودية،
ب��ا ع��ت��ب��ار ه��ا م�����ش��ار ي��ع مم��ي��زة يف
برنامج حتدي االبتكار اجلامعي
للتنمية امل�ستدامة الذي نظمته
وزارة التعليم بال�شراكة مع كلية
ا لأمري حممد بن �سلمان للإدارة
ور ي��ادة ا لأ ع��م��ال ،وكلية باب�سون
لتعليم ر ي��ادة ا لأ ع��م��ال ،وبرنامج

ا لأمم املتحدة ا لإمنائي ،مب�شاركة
 15جامعة.
و ح�����ص��ل��ت ج��ام��ع��ة ا ل��ق�����ص��ي��م
على املركز ا لأول عن فكرة �آلية
مبتكرة ال ���س��ت��دا م��ة ا�ستخال�ص
ا مل���اء م��ن ال��ه��واء ،فيما ح�صلت
جامعة ا مل��ل��ك عبدالعزيز على
ا مل��ر ك��ز ا ل��ث��اين ع��ن ف��ك��رة حلول
م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ط��ا ق��ة

نظيفة ،وبتكلفة اقت�صادية من
خ�لال ت��وف�ير م��و ل��د للطاقة ذي
حم����ور ع���م���ودي ،ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ت
ج���ا م���ع���ة دار ا حل���ك���م���ة ا مل���ر ك���ز
الت�صحر
الثالث بفكرة معاجلة
ّ
باالعتماد على طاقة الرياح.
و ي��ه��دف ال�بر ن��ا م��ج �إىل تنمية
ا ل��ق��درات ا ل��ر ي��اد ي��ة واال ب��ت��ك��ار ي��ة
للجامعات وتوظيفها يف �إيجاد

حلول للتحديات التي تواجهها
ا ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ،و ت��ف��ع��ي��ل
ا ل�����ش��را ك��ات اال ���س�ترا ت��ي��ج��ي��ة مع
ا جل��ه��ات املحلية وا ل��ع��ا مل��ي��ة ،مع
�إ���ش��راك الطالب و �أع�ضاء هيئة
ا ل��ت��در ي�����س املبتكرين يف جت��ارب
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن��و ع��ي��ة و ع���ا مل���ي���ة؛ من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف بناء امل�شاريع
اجلامعية النا�شئة .

�ضمن ال�رشاكة مع وزارة ال�سياحة

جامعة األميرة نورة تطرح برنامجي الدبلوم العالي
في اللغة اإلنجليزية والفرنسية للسياحة

ط��رح��ت ج��ام��ع��ة الأم��ي�رة ن��ورة
بنت عبدالرحمن ،ممثلة بعمادة
ال��درا���س��ات العليا وكلية اللغات،
ب���رن���اجم�ي�ن ل��ل��دب��ل��وم ال���ع���ايل يف
اللغة الإجنليزية واللغة الفرن�سية
لل�سياحة ،وذل���ك �ضمن ال�شراكة
مع وزارة ال�سياحة ،بو�صفهما �أول
برناجمني من نوعهما يف اجلامعات

ال�سعودية.
وي��ه��دف ك��ل برنامج �إىل �إع��داد
ك��وادر م�ؤهلة مهن ًيا مبهارات اللغة
الإجنليزية �أو الفرن�سية يف خمتلف
جم��االت ال�سياحة وف��ق��اً للمعايري
الوطنية والعاملية� ،إ�ضافة �إىل متكني
اخل��ري��ج��ات م��ن اكت�ساب امل��ع��ارف
وامل����ه����ارات امل��ه��ن��ي��ة يف جم���االت:

الإر�شاد ال�سياحي ،الفندقة ،الرتويج
ال�سياحي وتنظيم الفعاليات مبا
يتوافق مع متطلبات �سوق العمل يف
جمال ال�سياحة ،كما ي�سهم الربنامج
يف الت�أهيل للح�صول على رخ�صة
الإر�شاد ال�سياحي؛ مما يتيح فر�ص
�أك�بر للعمل يف قطاعات وجماالت
ال�سياحة املختلفة.

وي����أت���ي ا���س��ت��ح��داث م��ث��ل ه��ذه
الربامج؛ امتدادًا التفاقية التعاون
ب�ي�ن ج��ام��ع��ة الأم���ي��رة ن����ورة بنت
عبدالرحمن ووزارة ال�سياحة ،التي
ت��ه��دف �إىل ت��ط��وي��ر وا���س��ت��ح��داث
الربامج وت�أهيل الطالبات للعمل يف
خمتلف جماالت ال�سياحة ،عل ًما �أنّ
التقدمي ي�ستمر حتى  7مايو املقبل.
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دراسات

دراسة علمية  ..حمية الكيتو قد تسبب ً
أضرارا خطيرة قــــــــــــــــرأت لك..
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السياسة العالمية (الجزء الثاني)
امل�ؤلف :منري بدوي ،غالب اخلالدي

قد تكون النظم الغذائية الكيتونية
�أو احلمية الكيتونية ع�صرية للغاية
يف الوقت احلايل ،ويتبعها الكثريون
حول العامل� ،إال �أن درا�سة جديدة
ك�شفت عن مفاج�آة تهم متّبعي ذلك
النوع من احلمية �أو من يفكرون يف
اتباعه .وح��ذرت الدرا�سة من �أن
حمية الكيتو «قد تت�سبب يف �أ�ضرار
طويلة امل��دى على ال�صحة» ،وقال
الباحثون �أن هذه الأنظمة الغذائية
الغنية بالدهون خمتلفة عن غريها
من نظم �إنقا�ص الوزن ،لكنها «تزيد
م��ن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب��ال��ع��دي��د من
الأمرا�ض املختلفة ،وت�شمل �أمرا�ض
القلب وال�سرطان وال�سكري ،وحتى
مر�ض �ألزهامير».
وق��ال��ت م�ؤلفة ال��درا���س��ة -التي
�أج��ري��ت يف كلية غرو�سمان للطب
بجامعة نيويورك -يل كرو�سبي� ،إن
«نظام كيتو الغذائي -ال��ذي يعتمد
على خطة خل�سارة ال��وزن بتجنب
الكربوهيدرات ،مع االعتماد على
تناول الربوتني -قد يعزز الأمرا�ض
امل��خ��ت��ل��ف��ة» ،واع���ت�ب�رت �أن ت��ن��اول
اللحوم احلمراء واللحوم امل�صنعة
والدهون امل�شبعة واحلد من تناول

اخل�ضراوات الغنية بالكربوهيدرات
وال��ف��واك��ه وال��ب��ق��ول��ي��ات واحل��ب��وب
ال��ك��ام��ل��ة مب��ث��اب��ة و���ص��ف��ة �سيئة
لل�صحة».
و�أج��رت كرو�سبي وفريق البحث
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال���درا����س���ة م��راج��ع��ة
�أك�ثر �شموالً لنظام كيتو الغذائي،
ن�شرت نتائجها جملة «فرونتريز
�إن نيوتر�شن» ،و�أظهرت �أن «نظام
كيتو ي�شكل خطراً ب�شكل خا�ص على
الن�ساء احلوامل» .ووجدت الدرا�سة
�أن «الأن��ظ��م��ة الغذائية منخف�ضة
الكربوهيدرات لها �صلة بخطر �أكرب
للإ�صابة بعيوب الأنبوب الع�صبي
ل��دى ال��ط��ف��ل ،حتى ل��و ك��ان��ت الأم
تتناول حم�ض الفوليك �أثناء فرتة
احلمل».
ميكن �أن ت�ؤدي الأنظمة الغذائية
الكيتونية عالية ال�بروت�ين � ً
أي�ضا
بح�سب نتائج الدرا�سة� -إىل ت�سريعوت�يرة الف�شل الكلوي ل��دى مر�ضى
الكلى ،كما �أن��ه��ا ت��رف��ع م�ستويات
«الكولي�سرتول ال�ضار».
والح����ظ ال��ب��اح��ث��ون �أن حمية
الكيتو غالباً ما يُنظر �إليها على
�أنها عالج حمتمل لأمرا�ض القلب

لطاملا كان �أ�صل تدجني اخليول
ق�ضية علمية اكتنفها الغمو�ض
ل�سنوات ،فكلما اقرتب العلماء من
تقدمي دليل علمي يك�شف اللغز،
يتبدد الدليل ،ويُعيد الباحثون ال َك ّرة
من جديد؛ لكن درا�سة دولية حديثة
فكت االلتبا�س حول �أ�صل اخليول
ال��ت��ي منتطيها ال��ي��وم ،وا�ستطاع
العلماء معرفة مكان وزمن تدجينها.
يف ال��درا���س��ة ال��دول��ي��ة املن�شورة
م���ؤخ��را ب��دوري��ة «نيت�شر» رفيعة
امل�������س���ت���وى ،ف��ح�����ص  162ع��امل��ا
متخ�ص�صا يف ع��ل��م الآث����ار وعلم
الوراثة القدمية واللغويات ،بقيادة
ع���امل ال���وراث���ة الأث�����ري الفرن�سي
لودوفيك �أورالن��دو ،عظام �أكرث من
 270ح�صا ًنا؛ حيث ك�شف الفريق
�أن تدجني اخل��ي��ول ب��د�أ لأول مرة
يف �سهول بونتيك-قزوين� ،شمال
القوقاز ،جنوبي رو�سيا.
قبل ب�ضع ���س��ن��وات ،ق���دّ م فريق
لودوفيك �أورالن��دو يف موقع بوتاي
يف �آ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى� ،أق����دم دليل
�أثري للخيول املدجنة� ،إال �أن نتائج
احل��م�����ض ال���ن���ووي ك��ان��ت خميبة
ل�ل��آم���ال؛ �إذ ك�شفت ع��ن �أن ه��ذه
اخليول البالغة من العمر  5500عام
مل تكن �أ�سالف اخليول املعا�صرة.

ومع البحث ،تبني �أن جميع ب�ؤر
التدجني املفرت�ضة الأخ���رى ،مثل
الأنا�ضول و�سيبرييا و�شبه اجلزيرة
الأيبريية ،غري �صحيحة.
لذا ،قرر الفريق العلمي تو�سيع
درا�ستهم لت�شمل �أورا�سيا ب�أكملها من
خالل حتليل جينومات  273ح�صا ًنا
عا�شت بني  50000و� 200سنة قبل
امليالد ،ثم �أجري ت�سل�سل للحم�ض
ال��ن��ووي ،قبل مقارنتها بجينومات
اخليول املدجنة املعا�صرة.
ويقول العلماء �إنه على الرغم من
�أن �أورا�سيا (مكان اكت�شاف �أ�صل
احل�����ص��ان امل��دج��ن) ك��ان��ت م�أهولة

وح��ت��ى ال�����س��رط��ان ،وم���ع ذل���ك ويف
ح�ين وج��دت بع�ض ال��درا���س��ات �أن
هذا النظام الغذائي قد ي�ؤدي �إىل
جتويع اخلاليا ال�سرطانية ،وجدوا
�أن «تقييد ال��ك��رب��وه��ي��درات يجعل
ال�شخ�ص يف الواقع مييل نحو املزيد
من الأطعمة امل�سببة لل�سرطان».
وتو�ضح كرو�سبي ،يف ت�صريحات
ن�شرها موقع «�ستادي فايند�س» �أنه
«ب��الإ���ض��اف��ة �إىل املخاطر الكبرية
ال��ت��ي يتعر�ض لها مر�ضى الكلى
والن�ساء احلوامل ،ف�إن حمية الكيتو
حمفوفة باملخاطر بالن�سبة للآخرين
� ً
أي�ضا ،ذلك �أنه ميكن �أن تزيد هذه
احلميات من م�ستويات كولي�سرتول
الربوتني الذهني منخف�ض الكثافة
( )LDLوق���د ت��زي��د م��ن خماطر
الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة ب�شكل
عام» ،م�شرية �إىل �أنه «بينما ميكن
�أن تقلل تلك احلمية من وزن اجل�سم
على املدى الق�صري ،ف�إن هذا النهج
ل��ي�����س �أك��ث�ر ف��ع��ال��ي��ة م��ن الأن��ظ��م��ة
الغذائية الأخرى لفقدان الوزن».
وم���ن امل��ث�ير ل�لاه��ت��م��ام �أي�����ض �اً،
وجد م�ؤلفو الدرا�سة �أن نظام كيتو
الغذائي قد يقلل من تكرار النوبات

لدى بع�ض املر�ضى الذين يعانون من
ال�صرع املقاوم للأدوية.
وبح�سب الدرا�سة ،ف�إنه «ميكن
�أن ت ��ؤث��ر ال��ق��ي��ود ال�����ش��دي��دة على
ال��ك��رب��وه��ي��درات ب�شكل كبري على
ج����ودة ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ،وع���ادة
م��ا تقلل �أو تق�ضي على الفواكه
واخل�����ض��روات واحل��ب��وب الكاملة
والبقوليات ،م��ع زي���ادة ا�ستهالك
املنتجات احليوانية».
وق��د تفتقر الأن��ظ��م��ة الغذائية
منخف�ضة ال��ك��رب��وه��ي��درات �إىل
الفيتامينات وامل���ع���ادن والأل��ي��اف
واملواد الكيميائية النباتية املوجودة
يف الفواكه واخل�ضروات واحلبوب
الكاملة ،وغال ًبا ما تكون الأنظمة
الغذائية منخف�ضة الكربوهيدرات
منخف�ضة يف الثيامني ( فيتامني
 ) B1وحم�ض الفوليك وفيتامني �أ
وفيتامني هـ والكال�سيوم واملغني�سيوم
واحل��دي��د والبوتا�سيوم ،ويف حالة
عدم وج��ود مكمالت الفيتامينات،
ف ��إن الأف���راد الذين يتبعون نظاماً
غ��ذائ��ي�اً منخف�ض الكربوهيدرات
م��ع��ر���ض��ون خل��ط��ر نق�ص التغذية
ال�صريح.

دراسة حديثة تزيل غموض أصل الخيول»

من قبل مبجموعات خيول متميزة
وراث ًيا ،لكن قبل  4200عام حدث
تغيري ج����ذري ،وب����د�أ ه���ذا التنوع
الوراثي يف االنح�صار.
بعد ذل��ك ،ب��د�أت �ساللة واح��دة
م���ن اخل���ي���ول ت��ط��غ��ى ع��ل��ى ب��اق��ي
�أن���واع اخل��ي��ول الأخ���رى يف منطقة
�سهوب بونتيك (�شمال القوقاز)،
وب��د�أت ال�ساللة يف االنت�شار خارج
ه��ذه املنطقة ،لتحل حم��ل جميع
جم��م��وع��ات اخل���ي���ول ال�ب�ري���ة من
املحيط الأطل�سي �إىل منغوليا ،يف
غ�ضون ب�ضعة قرون.
تُ�شري البيانات اجلينية � ً
أي�ضا

�إىل انت�شار �سريع لتلك اخليول،
باملقارنة باحلقب التاريخية التي
�سبقتها ،ويُ��رج��ع ال��ب��اح��ث��ون ه��ذا
االنت�شار ال�سريع �إىل ق��درة الب�شر
على ال�سيطرة على تكاثر احليوان،
و�إنتاجها ب�أعداد فلكية.
ك��م��ا وج���د ال��ع��ل��م��اء اخ��ت�لاف�ين
مذهلني بني جينوم ه��ذا احل�صان
واخل��ي��ول الأخ����رى ال��ت��ي �سبقتها
يف ه��ذه املنطقة؛ االختالف الأول
مرتبط ب�سلوك �أكرث مرونة للخيول
وقابلتها للتدجني وحتكم الإن�سان
فيها.
�أ َّم��ا االختالف الثاين ي�شري �إىل
�أن لدى خيول البونتيك عمودًا فقر ًيا
�أقوى ،وهو ما �ضمن جناح اخليول
يف �أن تكون و�سيلة �سفر عاملية.
وك�شفت ال��درا���س��ة �أي��� ً��ض��ا� ،أن
احل�صان انت�شر يف جميع �أن��ح��اء
�آ�سيا يف نف�س الوقت الذي انت�شرت
فيه العربات ذات العجالت ،واللغات
الهندية الإيرانية.
ورغ����م ذل���ك ال يُ��رج��ح العلماء
�أن تكون هجرات ال�سكان الهندو
�أوروب��ي�ين ،من ال�سهول �إىل �أوروب��ا
خ�لال الألفية الثالثة قبل امليالد،
قد اعتمدت على احل�صان؛ �إذ جاء
تدجينه وانت�شاره يف وقت الحق.

�إن ه��ذا الكتاب ،ال�سيا�سة العاملية :التوجهات
والتحوالت ،يُعترب واح��داً من �أهم الكتب الدرا�سية
يف حقل العالقات الدولية ،فالكتاب ال ي�سعى ل�سرد
�أح��داث العالقات الدولية خالل فرتة معينة ،ولكن
ي��ق��دم ال��ك��ت��اب �أح���داث العالقات الدولية وي�سعى
�إىل ت���ف�������س�ي�ره���ا
م�ستخدماً جمموعة
م���������ن ن�����ظ�����ري�����ات
العالقات الدولية؛
الواقعية والليربالية
والبنائية بالإ�ضافة
�إىل ال��ت��ف�����س�يرات
اال������ش��ت��راك�����ي�����ة
وال����ن���������س����وي����ة.
فبالتايل ،ي�ساعد
ه������ذا ال���ك���ت���اب
طالب العالقات
ال�����دول�����ي�����ة يف
ف��ه��م حت���والت
واجت������اه������ات
ال�����ع��ل��اق�����ات
ال����دول����ي����ة وال����ط����رق
النظرية يف تف�سري ه��ذه التحوالت واالجت��اه��ات،
وهذا ما يجعل الكتاب واحداً من �أهم �أدوات التعلم
لطالب العالقات الدولية على م�ستويي الدرا�سة
اجلامعية الأوىل والعليا .كذلك يقدم الكتاب ك ّماً
هائ ً
ال من ال�صور واخلرائط وامل�صطلحات العلمية
املهمة يف حقل العالقات الدولية ،والعدد الكبري من
املراجع العلمية امل�ستخدمة يف الكتاب يجعله �أحد
�أكرث املراجع �أهمية وم�صداقية لدار�سي العالقات
الدولية من جميع امل�ستويات.

المرجع اليدوي في جراحة
العمود الفقري (الجزء الثاني)
امل�ؤلفMark S. Greenberg; Alexander :
R. Vaccaro; Juan S. Uribe; Praveen V.
Mummaneni; Ali A. Baaj
املرتجم :زين العابدين بكر جمجوم
ه��ذا الكتاب هو املرجع الأول من نوعه باللغة
العربية يف جم��ال جراحة العمود الفقري ،ويعترب
�إ�ضافة مهمة للمكتبة الطبية والعلمية العربية ،يقدم
الأ�سا�سية والتقنيات
هذا الكتاب املعلومات
ال�لازم��ة للممار�سة
احل���دي���ث���ة جل��راح��ة
ال���ع���م���ود ال��ف��ق��ري،
ب�أ�سلوب مكثف مع
ما يلزم من �أ�شكال
�إي�ضاحية وجداول
ت���ل���خ���ي�������ص���ي���ة،
وم��ل��ح��ق��ات ق ّيمة
ح����ول َم�� ْو َ
���ض��ع��ة
املري�ض ،و�أن���واع
امل�������ق�������وم�������ات
ال�����ف�����ق�����ري�����ة،
وم����ق����اي����ي���������س
ال���ن���ت���ائ���ج ،مت
�إع��داد الكتاب
ب�����ط�����ري�����ق�����ة
منهجية وتعليمية متميزة
بحيث يبد�أ كل ف�صل فيه بتحديد النقاط الرئي�سة،
ويختتم �شرح املو�ضوع بت�سجيل املعلومات املهمة حتت
م�سمى «لآل��ئ جراحية» وبعدد من الأ�سئلة لتحفيز
ال��ق��ارئ على مراجعة �صحة املعلومة ال��ت��ي بقيت
يف ذاكرته� ،إىل جانب قائمة من املراجع املقرتحة
للراغبني يف مزيد من املعلومات ،يتميز هذا الكتاب
بحداثة وبوفرة املعلومات التي يقدمها مما يجعله
مرجعاً عملياً ال غنى عنه جلميع العاملني واملتدربني
يف جمال جراحة العمود الفقري.
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درا�سة تقييم الأثر البيئي..
ك�أداة للتنمية امل�ستدامة
كثيــراً ما يتــردد م�صطلح درا�سة «تقييــم الأثــر البيئي»
) (EIAيف املجال العمراين ،وقد يت�ساءل البع�ض عن :ما
هي �أهمية �إج��راء هذه الدرا�سة ،فائدتها وجم��ال عملها؟
بب�ساطة ت�ضع هذه الدرا�سة �أمام متخذي القرار «�إمكانية
تنفيذ امل�شروع من عدمه» ،وذلك يف �ضوء الأ�ضرار املتوقعة
من تنفيذ امل�شروع� ،سواء كانت �أ�ضرا ًرا مت�س البيئة الطبيعية
�أو الإن�سانية �أو النظم احليوية القائمة يف النطاق احليوي
للم�شروع.
وتخت�ص درا�سة تقييم الآثار البيئية بفح�ص الآثار غري
املتعمدة التي تنتج عن امل�شروعات وبرامج التنمية بهدف
تعزيز الإيجابيات وت�لايف ال�سلبيات ،والأم��ر بعيد املدى
هو �إح��داث تنمية م�ستدامة (متوا�صلة) تفي باحتياجات
احلا�ضر دون االنتقا�ص من ق��درة االجيال القادمة على
تلبية احتياجاتها ،ومن مهام هذه الدرا�سة اقرتاح احللول
والبدائل والتقنيات التي تخفف من الآث��ار ال�سلبية على
الإن�سان واملكان والبيئة الإيكولوجية املحيطة والو�صول بها
�إىل احلدود املقبولة ،بالتايل فهذه الدرا�سة ت�ساهم ب�شكل
عملي يف دعم اال�ستدامة وج��ودة احلياة باملدن بل تعترب
�إحدى الأدوات الرئي�سة التي ميكن االعتماد عليها يف حتقيق
اال�ستدامة.
وبوجه عام تعتمد تقييم الأثر البيئي يف خطواتها على 4
ركائز� ،أولها� :إجراء حتليل عمراين �شامل لكافة اجلوانب
التخطيطية والت�صميمية ومدى حتقيقها للمعايري القيا�سية،
ثانياً :حتليل �شامل لكافة اجلوانب البيئية والإيكولوجية
القائمة ،ثالثاً :توقع الت�أثريات الإيجابية لتعزيزها ،وتلك
ال�سلبية للتعامل معها وت�أثرياتها املختلفة (مبا�شرة وغري
مبا�شرة) ،راب ًعا :و�ضع اخلطط والربامج للمتابعة املراقبة
والر�صد البيئي ل�ضمان ا�ستمرارية كفاءة التطبيق والت�شغيل.
وعلى الرغم من �أهمية هذه الدرا�سة واالهتمام العاملي
بتطويرها ،ف�إن تطبيقاتها مازالت حمدودة ،وهناك حاجة
لتفعيلها يف �ضوء املعايري التي حددتها الأمم املتحدة ومرفق
البيئية العاملي للمدن امل�ستدامة ،وكذلك ال�ضوابط التي
و�ضعتها الهيئة العامة لل�سياحة وال�تراث الوطني باململكة
ال�سعودية ،والأجهزة احلكومية الأخرى ،و�أي�ضاً ما ورد من
درا�سات يف جمل�س التعاون اخلليجي.
اخلال�صة :حتتاج درا�سة تقييم الأث��ر البيئي �إىل بحث
�أطر تفعيلها وتقنينها ب�شكل �أكرث كفاءة ،نظراً لأهميتها يف
احلفاظ على البيئة وا�ستدامتها ،وبخا�صة خالل مرحلتي
(التنفيذ والت�شغيل) ،وتكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها يف
اململكة ال�سعودية يف �إطار ما ت�شهده من م�شروعات وطنية
كربى وتوجهات تنموية طموحة ور�ؤى م�ستقبلية ر�شيدة...
ومطلوب �أن ترتقي هذه امل�شروعات �إىل م�ستويات عليا من
الرفاهية وجودة احلياة ب�إذن اهلل.
�أ�ستاذ التخطيط العمراين والإقليمي
كلية العمارة والتخطيط-

ضيف اإلحسان
يزورنا �ضيف كبري� ،ضيف مهيب ،كله
جمال وبهاء وعطاء و�إيثار و�إح�سان خري
ال�ضيوف �إن �أقبل و �إن �أدبر �أعز من ُفقِ د
هو �شهر القر�آن �شهر الرحمات والعتق من
النريان قال تعاىلَ :
}�ش ْه ُر َر َم َ
�ضا َن ا َّلذِ ي
ِّ
َّا�س َوبَ ِّينَ ٍ
ات ِّم َن
�أُن��زِ َل فِ يهِ الْ ُق ْر�آ ُن ُهدًى للن ِ
الْ ُهدَى َوالْ ُف ْر َقانِ { .فاللهم بلغنا رم�ضان و
تقبل منا ال�صيام و القيام و �صالح الأعمال
و بحلول �شهر رم�ضان املبارك �أرفع �أ�سمى
التربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
و ويل عهده و معايل الدكتور بدران العمر
مدير اجلامعة و جميع من�سوبي جامعة
امللك �سعود و �أو�صي نف�سي � اً
أول و زمالئي
الطلبة بِاحلر�ص على الوقت للتفرغ للعبادة
و طلب العلم و م�ضاعفة امل��ج��ه��ود قدر
امل�ستطاع.
عبد الكرمي م�ؤذن
�إعالم
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األستاذ الجامعي :دوره في تربية األجيال ودفع
التنمية وبناء المجتمع ()2-1
ينظر �إىل اجلامعة على �أنها �إحدى م�ؤ�س�سات
املجتمع الهامة التي ت�ؤثر وتت�أثر باجلو االجتماعي
املحيط بها ،فهي من �صنع املجتمع من جهة وهي
�أداته يف �صنع قياداته الإدارية والعلمية والتقنية
واملهنية من جهة �أخرى ,ومل تعد مهمة اجلامعة
تقت�صر على تخريج ال��ك��وادر الب�شرية امل�ؤهلة
فح�سب ب��ل يتعدى ذل��ك �إىل الإ���س��ه��ام ب�شكل
�أك�بر يف مواجهة حت��دي��ات الع�صر ومتطلباته
ون�شر املعرفة وتو�سيع �آف��اق��ه��ا ،وب��ه��ذا حتول
التعليم اجلامعي �إىل �صيغة تفاعل م�ستمر بني
الفرد وبيئته املادية واالجتماعية و�أ�صبح التعليم
اجلامعي وما يحتويه من طاقات كامنة هو ذلك
النوع من التعليم الذي يكون وثيق ال�صلة بحياة
النا�س وم�شكالتهم و�آمالهم وحاجاتهم .و�أ�صبح
ال��ه��دف الأول للتعليم ال��ع��ايل تطوير املجتمع
والنهو�ض به �إىل �أعلى م�ستوى ح�ضاري وتقني
واقت�صادي و�صحي واجتماعي وثقايف.
ولقد ذكر يف �أحد التقارير النهائية يف �إحدى
الندوات لوزراء التعليم يف الوطن العربي ما يلي:
«يجب ب��ذل مزيد من اجلهود على امل�ستويات
التقريرية والتخطيطية لإح��ك��ام ال��رب��ط بني
�سيا�سات التعليم ال��ع��ايل و�سيا�سات التنمية
ال�شاملة وخمططاتها وم��ا ي�ستلزمه ذل��ك من
تطوير وجت��دي��د وتنويع يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل من حيث احتياجاتها وهياكلها وبراجمها
وم�ستوياتها».
واجلامعة متثل ال��درج��ات العليا من ال�سلم
التعليمي وال���ذي حت��ر���ص ال���دول جمي ًعا على
تطويره وحت�سينه والنهو�ض به مهما كلف ذلك
م��ن جهد ووق���ت و�إن��ف��اق وا�ستثمار وذل���ك ملا
ي�ضطلع به من م�سئولية ج�سيمة نحو تخريج
الأجيال الالزمة لعمليات التنمية ودفع م�سرياتها
�إىل الأمام .ولكي يو�ضع ذلك التقومي يف �إطاره
العلمي ال�صحيح فلعل من املفيد �أن نوجز بع�ض
�أهداف اجلامعة كما يلي:
1ـ الإ�سهام يف تطوير وحت�سني االجتاهات يف
املجتمع ون�شر الثقافة واملعرفة و�إ�شاعتها بني
�أفراده.
2ـ ت��ط��وي��ر وت�شجيع ال��ب��ح��ث العلمي داخ��ل
اجلامعة وخارجها.
3ـ العمل على �سد حاجة املجتمع من الكفاءات
والكوادر املتخ�ص�صة والقيادات الوطنية املدربة.
4ـ النظر يف م�شكالت املجتمع املحيط وحماولة
فهمها وحتليلها والبحث عن حلول منا�سبة لها.
5ـ تدريب �أ�صحاب املهارات والكفاءات و�إعادة
ت�أهيلهم ملواكبة اجلديد وامل�ستحدث يف جماالت
تخ�ص�صاتهم.
�إن الباحث يف �شئون التعليم العايل عندما
يتحدث عن اجلامعات ومتويلها وعن املن�ش�آت
وامل���راف���ق اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا م��ن مكتبات ومعامل
وخمتربات وغريها يتحدث بطبيعة احلال ويف
ذهنه �أن �أ�ستاذ اجلامعة هو حمور االرتكاز يف
كل هذا حيث هو مو�صل املعلومات الأول لطالبه
وامل�ؤثر يف �شخ�صياتهم ويف بنائهم العلمي كما �أنه
هو �صاحب الباع يف جمال البحث العلمي ،ومن
جهة �أخرى ف�إن الأ�ستاذ اجلامعي هو الذي ينفذ
�سيا�سات جامعته يف ربطها باملجتمع الذي يعمل

ال��ت��ي ت�ساعد على من��و العطاء
فيه وله فهو الذي يقرتح الربامج
العلمي وازدهاره.
و�أوج����ه الن�شاط املختلفة التي
3ـ اال����س���ت���ف���ادة م���ن م��راك��ز
تخدم املجتمع وه��و ال��ذي ينفذ
البحوث و الن�شر العلمي حيث �إن
تلك ال�برام��ج كما �أن��ه ه��و ال��ذي
من املفرو�ض �أن البحوث العلمية
ي��ق��وم ب���إج��راء عمليات التقومي
يتم ا�ستثمارها واال�ستفادة منها،
املختلفة لتلك الربامج والأن�شطة
ولكن املعروف �أن��ه بعد االنتهاء
بغية حت�سينها وت�صحيح وجهتها
منها والو�صول فيها �إىل نتائج
واال�ستفادة منها ،ومن جهة �أخرى
معينة تن�شر ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج يف
ف��إن الأ�ستاذ اجلامعي هو الذي
امل��ج�لات العلمية املتخ�ص�صة
ي��ت��وىل ج��ان� ًب��ا ه��ا ًم��ا م��ن جوانب
لتكون يف متناول املتخ�ص�صني
تثقيف املجتمع من حيث تدعيم
القيم واملثل واملبادئ التي يتبناها أ.د .عبد اهلل الشعالن يف جم��ال البحث لي�س �إال ،كما
�أن العمل العلمي عندنا تكبله
ويعتنقها امل��ج��ت��م��ع ،وه���و ال��ذي
البريوقراطية الثقيلة من حيث
يحفزه �صالح جمتمعه و�أم��ان��ة
م�سئوليته �أن يت�صدى للم�شكالت التي تعرت�ض الأداء والإجناز فال يعقل �أن يقوم بع�ض الأ�ساتذة
�سري احلياة يف ذلك املجتمع �سواء �أكانت تلك بت�أليف �أو ترجمة كتب ثم يظلون ينتظرون �أن
امل�شكالت اجتماعية �أو اقت�صادية �أو تقنية �أو ترى النور �أعوا ًما بحجة املراجعة والتحكيم� ،إن
غريها فهو بت�صديه لها وحتليله لعواملها وبيانه مثل هذه الأمور تطفئ حما�س العلماء اجلادين
للخ�صائ�ص الفاعلة وامل�ؤثرة فيها يبني لأبناء �أمته �أو جتعلهم يتجهون �إىل الن�شر يف اخلارج حيث
الطريق ال�سوي الذي ي�صح �أن ي�سلكوه .وم�س�ؤولية الت�سهيالت املتاحة بل والت�شجيع املغري.
4ـ االه��ت��م��ام ال��ك��ايف بح�ضور �أع�����ض��اء هيئة
�أ�ستاذ اجلامعة ال تقت�صر على �إعطاء املقررات
وتلقني املعلومات وت�صحيح االمتحانات ور�صد التدري�س للم�ؤمترات العلمية حيث ال ميكن �أن
الدرجات فح�سب بل تتعدى ذلك �إىل م�شاركة نت�صور �أن جم��رد ر�صد الأم���وال وبناء املعامل
الأ�ستاذ يف الإ�سهام خالل قنوات التعاون املتاحة واملختربات وجتهيزها يكفي كي ينتج العلماء
يف اجلامعة خلدمة املجتمع يف حل مع�ضلة �أو الإن��ت��اج العلمي امل��ط��ل��وب� ،إن ظ��ه��ور الأف��ك��ار
عمل درا�سة �أو �إع��داد بحث وذل��ك من منطلق والأفكار املقابلة يخلق ما ي�سمى باجلو العلمي
لهذه الطبقة من العلماء� ،إن ه��ذه التجمعات
خرباته وجتاربه واهتماماته.
رب��ط اجل��ام��ع��ة باملجتمع م��ن خ�لال �أ�ستاذ التي يلتقي فيها العلماء يعرف �أفرادها بع�ضهم
ً
بع�ضا من خ�لال �أبحاثهم وجتاربهم وندواتهم
اجلامعة:
يجب �أن تكون هناك �صلة وثيقة بني �أ�ستاذ وم�ؤمتراتهم فتزداد احتكاكاتهم العلمية ويغزو
اجلامعة وب�ين القطاعات الأخ���رى كالهيئات �إنتاجهم و�إ�سهامهم العلمي.
5ـ م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤمترات
احلكومية وامل�ؤ�س�سات الكربى� ،إن وج��ود مثل
هذه ال�صلة �ستعود بنفع كبري للطرفني حيث �إن العلمية والندوات الفكرية ،حيث �إن هذه اللقاءات
اً
جم��ال رائ � ًع��ا لتبادل الآراء
بالإمكان �أن يو�ضع علم وخربة �أ�ستاذ اجلامعة ب�ين العلماء متثل
يف خدمة تلك اجلهات يف جمال اال�ست�شارات وحتقيقها ول��ع��ر���ض نتائج ال��ب��ح��وث ومناق�شة
والبحوث وال��ت��ي تقوم ب��دوره��ا يف متويل تلك �إمكانية تبنيها وتطبيقها� ،إن من املعروف �أن
البحوث �إذ �أن من امل�سلّم به الآن هو �أن اال�ستثمار امل ��ؤمت��رات العلمية توفر البيئة اخل�صبة لنمو
يف جم��االت البحث العلمي واقت�صاد املعرفة وتبادل الأفكار فهي تتيح اللقاءات الأكادميية التي
يعود بالنفع على املجتمع بل ب�أ�ضعاف ما ينفق ي�شرتك فيها العلماء من دول العامل املختلفة� ،إن
عليه ،لذلك يجب زي��ادة وتقوية االرت��ب��اط بني العلماء والباحثني الذين ينعزلون يف جمتمعاتهم
اجل��ام��ع��ة واملجتمع ع��ن ط��ري��ق �إي��ج��اد قنوات العلمية يف �أوطانهم ي��دورون يف حلقات مفرغة
بينهما ،وي��ج��ب تعريف تلك اجل��ه��ات وتوجيه يف كثري من الأحيان ،حقيقة قد يحرزون بع�ض
�أنظارها نحو اال�ستفادة من الدرا�سات والأبحاث التقدم وق��د يتو�صلون �إىل بع�ض االكت�شافات
والر�سائل العلمية فهي بحوث �أجريت بالفعل اجلديدة �أو التطبيقات امل�ستحدثة ،ولكن هذه
ويجب ا�ستثمارها واال�ستفادة منها بدل �أن تظل الأم��ور تظل قيد العزلة وحملية ال�صبغة بعيدة
معطلة خاملة على الرفوف �أو حبي�سة خمنوقة عن التجريب العلمي العاملي وبعيدة عن النقد
يف الأدراج ،ولعل من جملة العوامل والأ�سباب والتمحي�ص وال���ذي ق��د يكون مفيدًا ج �دًا لها
التي تنمي قدرات �أ�ستاذ اجلامعة وت�صقل ملكاته ولنموها وتعميقها ،وم��ن هنا يكت�سب العلماء
وت�ثري عطاءاته و�إ�سهاماته وتعينه على حتمل الذين يح�ضرون هذه امل�ؤمترات والندوات خربات
واجباته وم�سئولياته �سواء داخ��ل اجلامعة �أو هائلة كما �أن مواهبهم ت�صقل وجتاربهم ترثى
داخل حلقات النقا�ش وتبادل الآراء فيها.
خارجها ما يلي:
6ـ ربط البحوث العلمية بخطط التنمية وجذب
1ـ توفري كوادر م�ؤهلة ومدربة من م�ساعدي
باحثني وهم الأف��راد الذين ي�ساعدون �أع�ضاء اهتمامات جهات التنفيذ مبا يجري يف اجلامعات
هيئة التدري�س يف بحوثهم وجتاربهم وي�ضبطون وم��راك��ز البحوث ملتابعتها و�إمكانية متابعتها
لهم �أجهزتهم وي�ساعدونهم يف برامج احلا�سب ورعايتها ودعمها ...يتبع
ق�سم الهند�سة الكهربائية
الآيل وحتليل النتائج.
كلية الهند�سة
2ـ تن�شيط وتوفري الإمكانيات لإجراء البحوث

رمضان موسم اإلعالن

فمن �أه��م عوامل جن��اح الإع�لان
رم�����ض��ان ك����رمي؛ ف��ع�ًل�اً ك��رمي
هو توقيته؛ والتوقيت هنا ينق�سم
خ�صو�صاً ع��ل��ى ق��ط��اع الإع�ل�ان
�إىل ق�سمني ه��و التوقيت على
يف وطننا الغايل ويف املجتمعات
مدار ال�سنة والتوقيت على مدار
الإ�سالمية التي ت�ضع لهذا ال�شهر
اليوم.
الف�ضيل مكانة قيمة وقد�سية
لو حتدثنا عن التوقيت خالل
خ��ا���ص��ة ف��ه��و م��و���س��م امل��ع��ل��ن�ين
ال�سنة ل��وج��دن��ا �أن املنا�سبات
والإعالن.
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة تكرث
يُ�ل�اح���ظ ت�����س��ارع ال�����ش��رك��ات
وت��زده��ر ول��ر�أي��ن��ا �أن الأح����داث
وامل��ع��ل��ن�ين يف ت�����س��اب��ق��ه��م حلجز
وال��ذك��ري��ات تن�ش�أ وتتكون �أثناء
م��ق��اع��د يف رح��ل��ة الإع���ل��ان يف
هذه الفرتة من ال�سنة ،ومن امل�ؤكد
�شهر رم�ضان املبارك مما جعل
سعد السيف
�أن تنفجر رغ��ب��ة امل��ع��ل��ن بربط
الأم���ر ي�ستحق ط��رح الكثري من
عالمته التجارية بتلك الذاكرة
الت�سا�ؤالت ولعل من �أبرزها هو؛
ال�سعيدة ل��دى الأ���س��ر واملجتمع،
مل���اذا!! مل���اذا رم�ضان بالتحديد
ويرجح �أي�ضا ب�أن التجمعات تلك ت�ساهم يف حدة
ف�ضلاً عن بقية �أ�شهر ال�سنة.
ّ
ال املك �إجابة قطعية على مثل هذا ال�س�ؤال االنت�شار للإعالن وجعلة ينتهج املنهج الفريو�سي
ولكن لو حللنا هذه ال�سلوك لوجدنا دوافع عديدة فينقله هذا عن ذاك وتتكون هالة من الزخم حول
جتعل من هذا ال�شهر �شهراً منا�سباً للإعالن ،الإعالن ذاته.

ك��ذل��ك م��ن الأوق�����ات املنا�سبة خ�ل�ال ال��ي��وم
هو توقيت الإفطار �أو على مائدة الطعام التي
جتمع ال�صائمني املتخمني من كرثة الأكل ليجدوا
�أنف�سهم �أم��ام �شا�شة التلفاز يتابعون با�ستمتاع
الكثري من الأعمال الدرامية ال�سعودية املده�شة،
فينتهي هذا امل�سل�سل املحاكي لأحداث تاريخية
لي�أتي العمل الكوميدي الآخر ويتو�سطهما الكثري
من الر�سائل الإعالنية حاملة بريقاً
متوهجا
ً
حول العالمات التجارية؛ ولعل هذا يف�سر نوعية
املحتوى املعلن ال��ذي ي�سعى لتح�سني ال�صورة
النمطية عن تلك اجلهات عو�ضاً عن الرتويج
للعرو�ض التجارية والت�سويقية كالتخفي�ضات و
ما �شابه ذلك ،فربط الذكرى ال�سعيدة بالعالمة
التجارية يعد �أمراً جمدياً ويك ّون جمهوراً ذا والء
و�إخ�لا���ص للعالمة املعلن عنها بحيث ينعك�س
ب�شكل غري مبا�شر على املبيعات والأرباح.
ق�سم االعالم
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 ...و �أت���ت ب��ع��د ذل��ك ال��ن��ظ��ري��ة البنائية
 Constructiveوك��ان��ت حت��دي�اً للنظرية
ال�����س��ل��وك��ي��ة ،وت��ع��ن��ي ال��ت��ع��ل��م م���ن اخل�ب�رة،
ويعترب العامل ال�سوي�سري جان بياجيه هو
منظر ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة ورائ��ده��ا ،وم��ن �أه��م
خ�صائ�صها �أن املتعلم ه��و حم��ور العملية
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،وي��ف�����س��ر م��ع��ل��وم��ات ال��ع��امل من
ح��ول��ه ب��ن��اء ع��ل��ى ر �ؤي��ت��ه ال�شخ�صية ،ويتم
ال��ت��ع��ل��م م���ن خ��ل�ال امل�ل�اح���ظ���ة وامل��ع��اجل��ة
والتف�سري ،ومواءمتها مع املعرفة املوجودة
لديه ،وعملية التعلم هي عملية �إبداعية
م�ستمرة ،واملعرفة يف الر �ؤية البنائية هي
خربة املتعلم ،وهي موجودة لدى املتعلم وهو
م��ن ي��ق��وم ببنائها يف عقله نتيجة تفاعله
م��ع ال��ع��امل اخل��ارج��ي وب���دون ت��دخ��ل املعلم
�أو الطبيعة ،ول��ك��ي حت�صل عملية التعلم
يجب تزويد املتعلم بخربات متكنه من ربط
اخلربات اجلديدة باخلربات ال�سابقة ،من
�أج��ل �أن يتمكن م��ن �إع��ادة ت�شكيل املعاين
ال�سابقة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع امل��ع��اين العلمية
ال�سليمة .وي��ب��ذل املتعلم يف ه��ذه احل��ال��ة
ري ا من خالل و�ضع م�شكلة
جهدا عقلياً كب ً
وف��ر���ض ال��ف��رو���ض ح��ت��ى ي�����ص��ل �إىل احل��ل،
وكل متعلم تختلف خربته ال�سابقة وحتليله
للرتاكيب عن متعلم �آخر ،وي�أتي دور املعلم
يف ت���زوي���ده���م ب����أف���ك���ار و �أح������داث وف��ر���ص
ت�ساهم يف ا�ستخراج ما لديهم من خربات،
كما ي�ساهم املعلم � ً
أي�ضا يف تي�سري عملية
اال�ستنباط واال�ستنتاج للو�صول باملتعلم
�إىل درجة االبداع واالبتكار.
وت�أتي الر �ؤية ا لإ�سالمية كر �ؤية �شاملة
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توجه املنهج وحمتواه نحو �أهدافه ،يتم من
خاللها قبول بع�ض ما جاءت به هذه الر �ؤى
الغربية من وجهة نظر ال�شريعة ا لإ�سالمية
و �إخ�����ض��اع ب��ع�����ض��ه��ا ل��ل��ت��دق��ي��ق وال��درا���س��ة،
ونربز بع�ض ا لأطروحات �أو )املعايري( التي
تنظر للمنهج من وجهة نظر �إ�سالمية وفقاً
للمكاوي )  (2000وه��ي� :شمولية املعرفة
يف ا لإ���س��ه��ام يف ت��ن��م��ي��ة ج��وان��ب �شخ�صية
املتعلم امل�سلم ،وحترير العقل من ا لأوهام
واخل���راف���ات وا لأب���اط���ي���ل ،و �إح���ي���اء ت��راث��ن��ا
ال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف ،و �أن ي��ك��ون املعلم ق��دوة
يف امل��وق��ف التعليمي ،ول��ي�����س جم��رد ناقل
للمعرفة ،وااله��ت��م��ام بالعمل ا لإن��ت��اج��ي يف
�إطار من القيم الدينية اال�سالمية.
وي����أت���ي ت�����ص��م��ي��م م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام
ال�������س���ع���ودي ان���ط�ل�اق���اً م���ن م��ق��ول��ة خ���ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز حفظه اهلل «التعليم يف ال�سعودية
هو الركيزة ا لأ�سا�سية التي حتقق تطلعات
���ش��ع��ب��ن��ا ن��ح��و ال��ت��ق��دم وال���رق���ي يف ال��ع��ل��وم
واملعارف» .وهي مناهج �شاملة ت�ساهم يف
منو وت�شكيل ا لأجيال ال�سعودية القادمة،
وت��ب�رز �أه���م���ي���ة ه����ذه امل���ن���اه���ج م���ن خ�لال
امل��ع��اي�ير ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�ضمنتها وث��ي��ق��ة
ا لإطار الوطني ملعايري مناهج التعليم العام
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ( )2018
ال�صادرة من هيئة تقومي التعليم والتدريب
والتي ت�ضمنت ا لأ�س�س التي ترتكز عليها
يف ب��ن��اء امل��ع��اي�ير وامل��ن��اه��ج وت��ن��ب��ث��ق منها
م��ن��ظ��وم��ة ال�ترب��ي��ة يف ج��وان��ب��ه��ا ال��ن��ف�����س��ي��ة
وامل��ع��رف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة،

وذل��ك يف ���ض��وء ال��ن��ظ��ام ا لأ���س��ا���س��ي للحكم
يف اململكة ،ومب��ا يحقق ت��وج��ه��ات ال��دول��ة،
و �أخ�����ذت م���ا ه���و م��ف��ي��د م���ن ه���ذه ال����ر �ؤى
وال��ن��ظ��ري��ات ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي مت
ا���س��ت��ع��را���ض��ه��ا وف���ق م���ا ي��ن��ا���س��ب ال��ت�����ص��ور
ا لإ���س�لام��ي وب��ل��ورت��ه��ا يف م��ن��اه��ج وط��ن��ي��ة
حديثة وفق �أ�س�س تلبي احتياجات املجتمع
ال�سعودي امل�سلم وهذه ا لأ�س�س هي :الدين
ا لإ�سالمي ومبا يحتويه من �أركان ا لإ�سالم
وا لإمي��ان وا لإح�����س��ان ،والتعاي�ش ا لإن�ساين
ب�ين ا لأدي����ان وامل��ج��ت��م��ع��ات و �إر����س���اء ا لأم��ن
وال�����س�لام واالل��ت��زام باملواثيق وامل��ع��اه��دات
الدولية ،وتعزيز ال�صحة العامة من خالل
دعم جماالتها يف املناهج  ،وتطبيق �أف�ضل
املمار�سات ال�ترب��وي��ة وال��ت��ح��والت املعرفية
والتقنية واالجت��اه��ات العاملية املعا�صرة،
وا لأخ��ذ باالعتبار خ�صائ�ص منو املتعلمني
 ،وجغرافية اململكة وتاريخها  ،وال��والء
ل��ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه  ،و �أه��م��ي��ة ال��ل��غ��ة العربية
بو�صفها لغة القران الكرمي و �أحد مكونات
ه��وي��ة امل��م��ل��ك��ة و �أداة ال��ت��وا���ص��ل واك��ت�����س��اب
املهارات ،وتطبيق هذه ا لأ�س�س يف املناهج
مبا يخدم ا�سرتاتيجية حتقيق ر �ؤية اململكة
ي�ر ا
 ،2030وال���ت���ي ق���د ت���ك���ون �أك��ث��ر ت����أث� ً
وف��اع��ل��ي��ة ف��ي��م��ا ل��و مت تطبيقها م��ن خ�لال
مفهوم املناهج املتكاملة.
حممد ح�سن
معلم لغة �إجنليزية-تعليم
طالب دكتوراة الفل�سفة يف
املناهج وطرق

البحريي
الريا�ض
الرتبية-
التدري�س

حقوق كبير السن!..
ي��ع��ت�بر ك��ب�ير ال�����س��ن خم��ل��وق�اً
عملنا ،تتمثل يف ل�ين الكالم
م���ع���ه���م ،وح�������س���ن ا لإك��������رام،
م��ك��رم �اً  ،ول���ه م��ك��ان��ة حم�ترم��ة
وتقدميهم يف الكالم ودخولهم
ومم��ي��زة يف ال��دي��ن ا لإ���س�لام��ي
وخ��روج��ه��م م��ن امل��ك��ان ،وب��دء
ل��ذل��ك وج���ب ع��ل��ي��ن��ا اح�ترام��ه
ال�سالم ،و�س�ؤالهم عن حالهم،
وتقديره وتوقريه يف بيئة عملنا
وال�����ت�����ودد ل����ه����م ،و �إح�������س���ان
امتثا الً لأم��ر ديننا ا لإ�سالمي
اخل��ط��اب م��ع��ه��م ،وم��ن��ادات��ه��م
وكرامة له ،لأن املجتمع امل�سلم
ب�أحب ا لأ�سماء لهم ،ومراعاة
يتميز بالرتاحم ،والتما�سك،
و�ضعهم عند تكليفهم ب�أعمال
وال�����ت�����واد ،وال���ت���ع���اط���ف ب�ين
وم��ه��ام موكلة لهم ،فما �أروع
�أفراده.
د .ناصر بن مطلب
تلك القلوب ال��ط��اه��رة ،التي
وج����زا ًء خل��دم��ت��ه ،وخ�برت��ه،
تتقن فن اللباقة يف احلديث،
يف الكيان الذي يعمل به ،البد
�أن يجزى وي��ق��اب��ل ا لإح�����س��ان ب��ا لإح�����س��ان ،والرد ،والت�صرف ،وتدرك �أ�ساليب التعامل
ف��ك��ب��ار ال�����س��ن ل��ه��م ح��ق��وق ع��ل��ي��ن��ا يف بيئة احل�سن ،وتعرف مفاتيح قلوب ه��ذه الفئة

الغالية على اجلميع ،فال تلقي عليهم كلمة
عوجاء بال داع ،وتثمن �أقوالها و �أفعالها مع
من يكربها ،وحتفظ قدر وكرامة غريها ،كم
�أن هذه القلوب قريبة للدين و �أ�صله ،ففي
حمكم كتاب احلق قال تعاىل  } :و �إنك لعلى
خلق عظيم { .ويف احلديث ال�شريف قال
�صلى اهلل عليه و�سلم  « :الدين املعاملة ».
وكما قيل ا لأخ�لاق ك���ا لأرزاق والنا�س فيها
بني غني وفقري .وقال ال�شاعر � :إمنا ا لأمم
ا لأخ�لاق مابقيت ف ��إن هم ذهبت �أخالقهم
ذهبوا.
ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم
الرتبوية والنف�سية

آمنًا في سربه ..
ا لأم���������ن م��ط��ل��ب
ف����ط����ري وم��ب��ت��غ��ى
�ب
ب�������ش���ري ،ت�����ش��رئ� ّ
له ا لأع��ن��اق ،ومتيل
�إل�����ي�����ه ك�����ل ن��ف�����س
وت���������ش����ت����اق ،وق����د
ج��ع��ل��ه اهلل �أع��ظ��م
ن��ع��مِ ��هِ ع��ل��ى خلقه،
ف����ق����ال ���س��ب��ح��ان��ه
ممتنًا على عباده:
أ.د .حمود السالمة
} �أَ َو لمَ ْ نمُ َ � ِّك��ن َّل� ُه� ْم
َح � َر ًم��ا �آمِ � ًن��ا يُ ْج َبى
َّ
��ي ءٍ { ،وق���ال ج �ل ذك���ره يف
�إِ لَ���يْ���هِ ثَ��� َم��� َر اتُ ُك��� ِّل �� َ��ش� ْ
َّا�س
ا لآية ا لأخ��رىَ } :و �إِ ْذ َج َعلْنَا ا لْ َبيْتَ َمثَا بَ ًة للن ِ
و �أَ منًا{.
وق��د ك��ان ا لأم��ن املطلب ا لأول يف دع��وة نبينا
رب ا عنه:
�إبراهيم عليه ال�سالم ،يقول تعاىل خم ً
} َو �إِ ْذ َق��ا َل �إِ بْ� َر ِ
اج� َع� ْل هَ � َذ ا بَ�ل َ� ًد ا �آمِ نًا
اه��ي � ُم َر ِّب ْ
َو ا ْر ُز ْق �أَ ْه �ل َ � ُه مِ � َن ال � َّث � َم � َر ِ
ات { ف��ب��د �أ ب��ا لأم��ن قبل
الرزق� ،إذ ال بقاء للرزق من غري �أمن.
وي����ؤك���د ن��ب��ي��ن��ا ع��ل��ي��ه ال�����ص�لاة وال�����س�لام ه��ذا
املعنى ،ملفتًا لعظيم نعم اهلل على عباده ،وجزيل
مِ نَنِه ،حيث يقولَ } :م � ْن َ�أ � ْ��ص� َب� َح مِ نْ ُك ْم �آمِ � ًن��ا فيِ
� ِ��س � ْر ِب��هِ ُ ،م� َع��ا ًف��ى فيِ َج���� َ�س��دِ ِه ِ ،ع �نْ � َد هُ ُق��وتُ يَ � ْو مِ ��هِ ،
َف َك�أَ نمَّ َ ا حي َز تْ لَ ُه ال ُّد نْ َيا{.
عندما ي�سكن روعك و تَ�أ َم ُن نف�سك؛ ت�ستطيع
�أن تعبد ربك ،و �أن مت�شي يف حاجتك ،دون خوف
�أو وجل.
يحدثنا ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية ال��ق��دمي عن
ّ
قطاع الطرق ،ول�صو�ص القوافل ،وكيف كانت
�صولتهم وجولتهم؛ من ا�ستيالء على ا لأم��وال،
وا�ستباحة ل��ل��دم��اء ،وان��ت��ه��اك للحرمات ،جتعل
امل�ساف َر يحمل ه ّم قطاع الطريق قبل م�شقته،
ول�����ص��و���ص ال�����س��ف��ر ق��ب��ل وع��ث��ائ��ه ،ح��ت��ى ق� ّي�����ض
اهلل ل��ه��ذه ال��ب�لاد م��ن يجمع �شتاتها ،وي�ستثمر
خ�يرات��ه��ا ،حت��ت راي���ة واح���دة ،وب��ق��ي��ادة رائ���دة،
عرفها ا لآب���اء وا لأج���داد ،وت��ن� ّع��م بظلها ا لأوالد
وا لأح����ف����اد ،ك���ل ذل���ك ب��ت��وف��ي��ق اهلل ث���م ب��ج��ه��ود
املخل�صني ،ورع��اي��ة النا�صحني م��ن �أئ��م��ة ه��ذه
الدولة املباركة وحكامها ،و�سنظل كذلك ـ بحول
اهلل ـ نتقلب يف نعم اهلل� ،آمنني م�ؤمنني� ،سامعني
مطيعني ملن واله اهلل �أمرنا ،و �أوجب علينا طاعته
وال�سمع له.
حفظ اهلل مملكتنا حكا ًما وحمكومني ،و �أ�سبغ
علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
م�ست�شار وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
وا لأكادميية
كلية الرتبية
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استطالع

ارتداء ال�شماغ داخل �أروقة اجلامعة بني االلتزام والتحرر والتقيد..
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الطالب :سبب عزوف البعض عن لبس الشماغ في الجامعة
يعود إلى الصعوبة في الحركة والتنقل بين الكليات

د .حسن :هناك لوائح في الجامعة تنص على تقيد الطالب والتزامهم بارتداء الزي الرسمي
ا�ستطالع عبداهلل املنبهي  ..عمر
البابطني
يعدّ الزي الر�سمي ال�سعودي قيمة
نابعة من جذور التاريخ ال�سعودي،
وال��ذي مت توارثه �أب�اً عن جد ،منذ
ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل،
ف�لا مي��ك��ن ال��دخ��ول �إىل اجل��ه��ات
الر�سمية �إال بارتداء الزي الر�سمي
(ال��ث��وب ،ال�شماغ)� ،إال �أن��ه لوحظ
خ�لال ال�سنوات الأخ��ي�رة انت�شار
ظاهرة عدم التزام بع�ض الطالب
بالزي ال�سعودي الر�سمي الكامل
وخ�صو�صا عدم
داخ���ل اجل��ام��ع��ة،
ً
ارتداء (ال�شماغ �أو الغرتة) ..فالكثري
من الطالب يرون �أن ارتداء الثوب
وح��ده يعد كاف ًيا ،وه��ذا ما جعلنا
نطرح بع�ض الأ�سئلة تت�ضمن �أ�سباب
ع��زوف الطالب داخ��ل اجلامعة ..
فخرجنا بالتايل:
عدم الرغبة
يف البداية ي��رى الطالب حممد
ال��ع��ومي��ر ،م��ن كلية الآداب ،ق�سم
الإعالم يف امل�ستوى الرابع �أن �سبب
ع���زوف ال��ط�لاب ه��و ع���دم وج��ود
الرغبة ال�شديدة بلب�سه وعدم �إلزام
ال��ط�لاب ب���ارت���داء ال�����ش��م��اغ داخ��ل
اجلامعة �أو خارجها ،قائ ً
ال� :أنا عن
نف�سي �أتقيد بلب�س ال�شماغ داخل
اجلامعة� ،أما يف خارج اجلامعة ف�أنا
�أرت��دي��ه باملنا�سبات واالجتماعات

حمد القحطاين
وبالن�سبة يل ال�شماغ يعني ال�سمة
والهوية الوطنية التي �أفتخر بها.
�أنظمة �صارمة
�أم��ا حمد القحطاين ،الطالب
بق�سم الإع�لام يف امل�ستوى الرابع
ب��ك��ل��ي��ة الآداب ف��ي�رى �أن �سبب
ع��زوف الطالب عن لب�س ال�شماغ
ر�أي �أكادميي ..
التقيد باللوائح والأنظمة
�أك����د �أ .ح�����س��ن ب���ن �إب��راه��ي��م
عني ،ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
االجتماع يف جامعة امللك �سعود
�أن هناك لوائح يف اجلامعة تن�ص
على تقيد الطالب حول االلتزام
ب���ارت���داء ال����زي ال��ر���س��م��ي ول��ك��ن
يف �أوق���ات كثرية ن��رى البع�ض ال

ماجد اليو�سف
هو عدم وجود �أنظمة �صارمة تلزم
ك��ل ال��ط�لاب عند دخ��ول اجلامعة
بااللتزام بالزي ال�سعودي الر�سمي
الكامل ،م�ضي ًفا �أن��ه يتقيد بلب�س
ال�شماغ داخل اجلامعة وهلل احلمد،
ويف خارج اجلامعة ف�أرتدي ال�شماغ
ع��ن��د ال���ذه���اب ل��ل�����ص�لاة وح�����ض��ور

عبداهلل اخلنفري
امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة،
وال�شماغ يعني يل االعتزاز والفخر
�شخ�صا يلتزم بروح الوطنية يف
كوين
ً
ارتدائي الزي ال�سعودي الر�سمي.
�صعوبة يف احلركة والتنقل
ويقول خريج ق�سم التاريخ ماجد
اليو�سف� :أعتقد �أن �سبب عزوف

حممد العومير
بع�ض الطالب عن لب�س ال�شماغ يف
اجلامعة رمبا قد يعود �إىل ال�صعوبة
التي قد تواجه بع�ض الطالب يف
احل��رك��ة والتنقل �أث��ن��اء امل�شي بني
الكليات يف داخل اجلامعة ،ب�سبب
كرب اجلامعة وتباعد بع�ض الكليات
عن بع�ضها ،ورمب��ا قد يجد بع�ض

يتقيد ب��ه ،وي��رج��ع الكثري منهم
ال�سبب يف ع��دم ال��ت��زام الطالب
بالزي الر�سمي ،ل�سهولة حركتهم
داخ��ل اجلامعة و�أروق��ة القاعات،
فبعد االنفتاح الإعالمي وانت�شار
م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل �أ���ص��ب��ح زي
الطالب وبالتحديد ال�شباب �أكرث
حتر ًرا من ال�سابق لت�أثرهم بذلك،
بالإ�ضافة لدور املنا�شط الريا�ضية.
وختم �أ .ح�سن قائ ً
ال« :بالن�سبة

يل �أرى ب�أنها ظاهرة �سلبية فيجب
ع��ل��ى ال���ط�ل�اب االل���ت���زام ب��ال��زي
الر�سمي داخ��ل اجلامعة ،وكذلك
داخ��ل اجلهات احلكومية� ،أم��ا يف
الأماكن العامة فلكل �شخ�ص حريته
كما ه��ن��اك �شباب بع�ض ال��دول
م��ا زال يتقيد ب��ال��زي الر�سمي،
فمث ً
ال يف قطر جند ال�شباب حتى
باملالعب يرتدون ال��زي الر�سمي
لدولتهم».

د .ح�سن

ال��ط�لاب �سهولة يف احل��رك��ة �أثناء
امل�شي يف حال عدم لب�سه لل�شماغ
داخ��ل اجلامعة ،و�أن��ا �أتقيد بلب�س
ال�شماغ داخ��ل اجلامعة حتى بعد
تخرجي و�أحر�ص على الذهاب �إىل
اجلامعة و�أن��ا �أرت��دي ال�شماغ ،وال
�أذك��ر �أنني قد ذهبت �إىل اجلامعة
ف��ي��م��ا ���س��ب��ق دون ل��ب�����س ال�����ش��م��اغ،
وعندما �أكون خارج اجلامعة �أرتدي
ال�شماغ يف ال��زي��ارات واملنا�سبات
الر�سمية ،وال�شماغ يعني يل الكثري
فهو م�صدر فخر واعتزاز بالهوية
الوطنية ال�سعودية والزي الر�سمي
للمملكة العربية ال�سعودية.
�شعور باخلجل
�أما عبداهلل اخلنفري ،طالب كلية
الآداب من ق�سم الإع�لام ،امل�ستوى
اخل��ام�����س ف�ي�رى �أن �سبب ع��زوف
الطالب عنه هو عدم منا�سبته لهم
يف بع�ض الأح��ي��ان ،ب�سبب بيئتهم
ورمبا هناك من ال يعرف كيف يلب�سه
بالطريقة ال�صحيحة وي�شعر باخلجل
�إذا ارت��داه بالطريقة اخلاطئة ،و�أنا
�أتقيد بلب�س ال�شماغ منذ كنت بال�صف
الأول متو�سط ،ومنذ تلك الأي��ام مل
�أت��خ��ل��ف ع��ن لب�سه ،وح��ت��ى عندما
�أك���ون خ��ارج اجلامعة فقد �أرت��دي��ه
يف العمل و� ً
أي�ضا يف املنا�سبات ،لأن
ال�شماغ هو بالن�سبة يل ميثل الهوية
ال�سعودية ،و� ً
أي�ضا له مزايا ال يعرفها
�إال الأ�شخا�ص الذين يرتدونه.

الخنفري :الشماغ له مزايا ال يعرفها إال األشخاص الذين يرتدونه
اليوسف :الشماغ مصدر فخر واعتزاز بالهوية العويمر :الشماغ يعني السمة والهوية
الوطنية التي أفتخر بها
الوطنية كونه الزي الرسمي للسعوديين
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

علماء يطورون عالجًا واعدًا يقضي
على السرطان
يعمل علماء بريطانيون على تطوير عالج جديد لل�سرطان ،يعمل وفق
نظام يقوم على التخل�ص من النفايات اخللوية يف اجل�سم.
وي�شارك يف عملية تطوير العالج  15باح ًثا من مركز حتليل الربوتينات
الذي �أن�ش�أ عرب تربع بقيمة  9ماليني �إ�سرتليني ملعهد �أبحاث ال�سرطان يف
لندن .وتعلي ًقا على الأبحاث التي يجريها فريق العلماء ،قال الربوفي�سور
�إيان كولينز من معهد �أبحاث ال�سرطان« :تعمل العديد من �أدوية ال�سرطان
احلديثة على تثبيط وظيفة الربوتينات ال�ضارة ،لكن اجلديد يف تقنيتنا �أنه
يتم الق�ضاء عليها� ،أي ذلك النوع من الربوتينات».
و�أ�ضاف كولينز« :طورت خاليانا تقنية عالية الكفاءة لإزالة الربوتينات
ال�ضارة ،ومع ذلك ،ف�إن عمليات حتلل الربوتني يف خاليانا تتعرف فقط
مو�ضحا« :وجد العلم طريقة لتمييز اخلاليا
على عدد حمدد منها» .وتابع
ً
للربوتينات ال�ضارة ،والتي ت�شارك عادة يف منو وتطور الأورام ،وهكذا ننبه
اخلاليا ب�إ�ضافة تلك الربوتينات �إىل قائمة الأ�شياء التي تتخل�ص منها».
و�أ�شار كولينز �إىل �أن عقار «ليناليدوميد» الذي يحلل الربوتني ،وي�ستخدم يف
عالج الورم النخاعي ل�سرطان الدم ،يتبع ذات التقنية ،وميكن تعديله وف ًقا
مو�ضحا�« :أدوية مثل الليناليدوميد ميكن �أن حتدد اجلزيء
ملا تو�صلوا �إليه،
ً
الذي كان من �ش�أنه �أن ي�ستمر يف �أداء وظيفته يف تعزيز ال�سرطان ،باخت�صار
تو�ضع عالمة عليها للتخل�ص منها ،وت�ضمن متزيقها وتدمريها» .كذلك
نوعا مماثال من الأدوية ال�ستهداف �سرطان الثدي ،يعرف
وجد الباحثون ً
با�سم مذيب م�ستقبالت هرمون اال�سرتوجني االنتقائيّ ،
يعطل الربوتني
املح ّرك لهذا النوع من ال�سرطان ،ونقلت �صحيفة «ذا غارديان» عن كولينز
ب�أن فريقه يركز حال ًيا على تطوير عقاقري م�ضادة لل�سرطان بناء على فكرة
«حتطيم الربوتني» ،الفتًا �إىل �أن جناح م�شروعهم قد يقود لأدوية تعالج
أنواعا �أخرى من الأمرا�ض.
� ً

مضاد حيوي جديد يعالج الجراثيم
المقاومة لألدوية
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الصين تكتشف السبب وراء ارتفاع إصابات
كورونا ..ساللة جديدة

ارتفعت الإ�صابات اجلديدة يف
ال�صني ب ��أك�ثر م��ن  13000حالة
م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ،حيث �أبلغت
و�سائل الإعالم احلكومية عن حالة
م�صابة بنوع فرعي جديد من متغري
�أوميكرون.
وذكرت �صحيفة «غلوبال تاميز»
�أن ال��ت�����س��ل�����س��ل اجل��ي��ن��ي اجل��دي��د
للفريو�س ،والذي ظهر على مري�ض
معزول من مدينة تبعد �أقل من 70
كيلومرتًا من �شنغهاي ،تطور من فرع
 BA.1.1ملتغري �أوم��ي��ك��رون ،نق ً
ال
عن بيانات الت�سل�سل من ال�سلطات

ال�صحية املحلية.
وق��ال التقرير �إن النوع الفرعي
ال يتطابق م��ع ف�يرو���س��ات ك��ورون��ا
الأخ�����رى ال��ت��ي ت�سبب ك��وف��ي��د يف
ال�صني وال تلك التي مت �إر�سالها �إىل
 - GISAIDوه��ي م��ب��ادرة علمية
عاملية وم�صدر �أ�سا�سي مت �إن�شا�ؤه
يف ع���ام  2008وي��وف��ر ال��و���ص��ول
املفتوح �إىل البيانات اجلينومية
اخل��ا���ص��ة ب��ف�يرو���س��ات الإن��ف��ل��ون��زا
وال��ف�يرو���س ال��ت��اج��ي امل�����س ��ؤول عن
جائحة كوفيد،-19
وق��ال��ت ح��ك��وم��ة ال��ب��ل��دي��ة على

ح�ساب وي�شات اخلا�ص بها� ،إن
ح��ال��ة يف م��دي��ن��ة دال��ي��ان ب�شمال
ال�����ص�ين مت الإب���ل��اغ ع��ن��ه��ا ي��وم
اجلمعة ال تتطابق �أي�ضاً مع �أي
ف�يرو���س ك��ورون��ا مت ال��ع��ث��ور عليه
حملياً .
ومت ت�����ص��ن��ي��ف م���ا ي���ق���رب من
 12000حالة مت الإب�لاغ عنها يف
جميع �أنحاء البالد يوم ال�سبت ب�أنها
بدون �أعرا�ض.
ب���دوره���ا� ،أم����رت ن��ائ��ب��ة رئي�س
جمل�س ال��دول��ة ���س��ون ت�شونالن -
والتي و�صلت �إىل منطقة �شنغهاي

ل�ل�إ���ش��راف على ج��ه��ود ال��وق��اي��ة -
امل�س�ؤولني باحلد من تف�شي املر�ض
«يف �أقرب وقت ممكن».
ي�أتي ذلك ،فيما جتاوزت احلاالت
يف املركز املايل � 8آالف يوم ال�سبت
بينها � 7788إ�صابة بدون �أعرا�ض،
وقالت ال�سلطات �إن �شنغهاي �ستبد�أ
ج��ول��ة ج���دي���دة م���ن االخ���ت���ب���ارات
اجلماعية يوم الإثنني.
وبات جميع �سكان املدينة البالغ
عددهم  25مليون ن�سمة يخ�ضعون
حالياً ل�شكل م��ن �أ���ش��ك��ال احلجر
ال�صحي.

مع التقدم في السن ..بروتين «مهم» يعزز
القوة الجسدية

مت ّكن علماء بريطانيون من تطوير جزيء ،يعتقد �أن ب�إمكانه �إنقاذ املاليني
من الأرواح با�ستخدام م�ضاد حيوي «مغيرّ لقواعد اللعبة» ،ميكنه عالج
اجلراثيم املقاومة للأدوية.
ون�سبت �صحيفة ذي �إندبندنت  independentالربيطانية للباحثني
قولهم �أنهم ط��وروا ن�سخاً جديدة من ج��زيء يُعتقد �أن��ه ق��ادر على قتل
البكترييا .و�أ�ضافت �أن عقار «تيك�سوباكتني»  Teixobactinمت اكت�شافه
عام  ،2015لكن امل�شروع اجلديد طور فئات «ا�صطناعية» من تيك�سوباكتني،
ميكنها �أن تدمر جمموعة وا�سعة من امليكروبات امل�أخوذة من مر�ضى ،وفق
ما قاله العلماء.
ولفتت �إىل �أنهم جنحوا �أي�ضاً يف الق�ضاء على «املكورات العنقودية الذهبية
املقاومة للميثي�سيلني» methicillin-resistant Staphylococcus
 ،aureus MRSAالتي تقاوم العديد من امل�ضادات احليوية امل�ستخدمة
على نطاق وا�سع ،يف درا�سة �أجريت على الفئران .وقال كبري باحثي الفريق،
الدكتور �إي�شوار �سينغ من جامعة ليفربول� ،إن هذا االخرتاق ميثل خطوة
مهمة نحو اال�ستفادة من الإمكانات الطبية الكاملة للتيك�سوباكتني ملعاجلة
مقاومة م�ضادات امليكروبات.
وت��اب��ع« :هدفنا النهائي هو احل�صول على ع��دد من الأدوي���ة القابلة
لال�ستخدام؛ لتكون خط دفاع �أخرياً �ضد اجلراثيم اخلارقة لإنقاذ الأرواح
التي تُفقد حالياً ،ب�سبب مقاومة م�ضادات امليكروبات».
وق��د ت��ويف �أك�ثر من  1.2مليون �شخ�ص من ع��دوى بكتريية مقاومة
للم�ضادات احليوية عام  ،2019حيث �أ�صبحت �سبباً رئي�سياً للوفاة يف
جميع �أنحاء العامل ،وفقاً لدرا�سة نُ�شرت يف الدورية العلمية «ذي الن�سيت»
 The Lancetيناير املا�ضي ،ونقلتها الإندبندنت.
كما توقعت درا�سة عن مقاومة م�ضادات امليكروبات � -أُعدّت بتكليف من
احلكومة الربيطانية � -أن ميوت  10ماليني �شخ�ص �إ�ضايف ب�سبب العدوى
املقاومة للأدوية كل عام ،وذلك بحلول عام .2050
وح�سب االختبار الذي �أجري على هذا العقار ،ف�إنه ميكن عالج املر�ضى
بجرعة واحدة فقط من تيك�سوباكتني يف اليوم ملعاجلة البكترييا املقاومة
للم�ضادات احليوية التي تهدد احلياة.
وقال الباحثون �أنه ميكن �أي�ضاً االحتفاظ بالن�سخ اال�صطناعية يف درجة
حرارة الغرفة ،مما يجعل التوزيع العاملي �أ�سهل ،فلن تكون هناك حاجة
�إىل �سال�سل التربيد ،كما ميكن �إنتاجها بتكلفة منخف�ضة وعلى نطاق
وا�سع ،و�أعرب الدكتور �سينغ عن �أمل الفريق يف �أن ي�صبح تيك�سوباكتني
اال�صطناعي جاهزاً الختبار مدى �سالمته.
وحتدث مقاومة امل�ضادات احليوية ،عندما ت�صبح البكترييا قادرة على
حت ّمل العالج �أو امل�ضـاد احليــوي ال��ذي كــان يقتلها ويق�ضي عليها يف
ال�سابق.

ت�شري ال��درا���س��ات �إىل �أهمية
وجود الربوتني يف النظام الغذائي
لدعم ع�ضالت اجل�سم ولكن �إذا
كنت ترغب يف احلفاظ على �صحة
ج�سمك مع التقدم يف ال�سن عليك
اختيار نوع معني من الربوتني ح�سب
الأبحاث.
و�ألقت درا�سة جديدة نُ�شرت يف
املجلة الربيطانية «ما�سل �ساركوبينيا
�أند كا�شيك�سيا» نظرة على بيانات
�أك�ث�ر م��ن  85000ام���ر�أة جت��اوزن
ال�ستني عا ًما من العمر ،والحظت
�أن بع�ضهن يواجهن «�ضعف القوة
اجل�سدية « ،وكانت النتيجة مرتبطة
على ما يبدو بالربوتني.
ووج�����د ال���ب���اح���ث���ون �أن ت��ن��اول

ال��ب�روت��ي�ن ال��ن��ب��ات��ي ع��ل��ى عك�س
ال�ب�روت�ي�ن احل���ي���واين �أو منتجات
الألبان كان له نتائج �أف�ضل عندما
يتعلق الأم��ر بتقليل خماطر �ضعف
القوة اجل�سدية.
وقالت �أخ�صائية التغذية تري�ستا
بي�ست« :بني عامة النا�س ،غالبا ما
تُقابل الأنظمة الغذائية التي تفتقر
�إىل الربوتني احليواين ب�شكوك ال
�أ�سا�س لها» .و�أ�ضافت بي�ست« :تعلم
�أن النظام الغذائي النباتي �سيكون
له نتائج �صحية �أف�ضل من النظام
ال��غ��ذائ��ي ال��ق��ائ��م على احل��ي��وان��ات
يف املقام الأول ،ف ��إن ه��ذه النتائج
املتعلقة بال�ضعف ال ت���زال مثرية
لالهتمام لال�ستماع �إليها».

ويرجع االختالف بني الربوتينات
احليوانية والنباتية �إىل الأحما�ض
الأمينية التي يحتويها معظمها،
ووف���ق���ا مل��ك��ت��ب��ة ال���ط���ب ال��وط��ن��ي��ة
«ميدالين بل�س»« :عندما يتم ه�ضم
ال�بروت��ي��ن��ات �أو تك�سريها ،تُ�ترك
الأحما�ض الأمينية».
وت�ستخدم �أج�سامنا الأحما�ض
الأمينية ل�صنع الربوتينات مل�ساعدة
اجل�سم على القيام ب�أ�شياء خمتلفة
مثل �إ�صالح �أن�سجة اجل�سم و�أن�سجة
الع�ضالت من بني الأن���واع الأربعة
الرئي�سية للأن�سجة يف �أج�سامنا
وال���ت���ي ت�ستفيد ب��ال��ت ��أك��ي��د ب��ه��ذه
الطريقة.
وتقول بي�ست« :يتكون الربوتني

من  20حم�ضا �أمين ًيا ،ت�سعة منها
ي��ج��ب �أن ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا م��ن خ�لال
م�����ص��ادر خ��ارج��ي��ة لأن اجل�����س��م ال
ي�ستطيع �صنعها مبفرده».
وت�ضيف« :حت��ت��وي الربوتينات
احليوانية على جميع الأحما�ض
الأمينية الأ�سا�سية الت�سعة بينما ال
حتتويها معظم الربوتينات النباتية،
على الرغم من وجود القليل منها».
وتو�ضح ال��درا���س��ة �أن الأطعمة
النباتية ميكن �أن ت�صنع بروتينًا
كاملاً (بروتني يحتوي على جميع
الأح��م��ا���ض الأم��ي��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة
الت�سعة) وللح�صول على بروتني
نباتي كامل ميكن اجلمع بني رقائق
احلم�ص والبيتا والفا�صوليا والأرز.

تقنية
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ك�شفت �شركة داي�سون لتقنيات
الهواء ،عن �أول �سماعة ر�أ�س مبنية
ع��ل��ى خ�برات��ه��ا يف جم���ال ال��ه��واء،
والتي تعمل بتقنية البلوتوث وميكنها
�إلغاء ال�ضو�ضاء� ،إذ ت�ستهدف �سكان
املدن املزدحمة الراغبني يف جتنب
التلوث.
وت�أتي �سماعات الر�أ�س الكبرية
الفخمة مع قناع بال�ستيكي يت�صل
من الأذن �إىل الأذن عرب قناع على
الفم ،والتي جتعل مرتديها ي�شبه
�شخ�صيات �أف�لام اخليال العلمي،
�أو �صورة لأحد �أبطال فيلم «القتال
املميت» .Mortal Kombat
وي��وف��ر قناع الفم والأن���ف ه��واء
نقياً بينما يعالج يف الوقت نف�سه
التلوث ال�ضو�ضائي من خالل تقنية
�إلغاء ال�ضو�ضاء الن�شطة.
وق��ال كبري املهند�سني يف �شركة
داي�سون ،جايك داي�سون� ،إن «تلوث
الهواء م�شكلة عاملية ،و�أينما ذهبنا
ي�ؤثر علينا ،ومت ابتكار هذه الأداة
لتنقية ال��ه��واء ال��ذي نتنف�سه �أثناء
التنقل».
كما �أ�ضاف« :على عك�س �أقنعة
ال��وج��ه ،ف����إن ال�سماعة اجل��دي��دة
توفر عموداً من الهواء النقي دون
مل�س وج��ه��ك» .ويحتوي الت�صميم
على حمرك ومروحة �ضغط ،وفلرت
مزدوج الطبقة لتنقية الهواء ،ويقوم
ب�سحب الهواء من خالل املر�شحات
لتنظيفه من  99%من اجلزيئات
ال�صغرية حتى  0.1ميكرون ،مبا
يف ذل��ك حبوب اللقاح والبكترييا
والغبار ،وكذلك ملوثات الغاز مثل
الكربيت �أو ثاين �أك�سيد النيرتوجني.
ثم يتم دفع الهواء امل�صفى على
ط��ول اجل��زء الداخلي من الواقي،

والذي يقابل الفم والأن��ف مبا�شرة
دون مالم�سة اجل��ل��د ،مم��ا يخلق
جيباً من الهواء النظيف ليتنف�سه
مرتديه .وحتتوي �سماعات الر�أ�س
على م�ست�شعرات تكت�شف ال�سرعة
التي يتحرك بها مرتديها ،وتقوم
تلقائياً ب�ضبط تدفق ال��ه��واء بني
 3م�ستويات من ال�شدة للت�أكد من
�أنها توفر ما ي�صل �إىل  5لرتات
من الهواء النظيف يف الثانية ،وهو
معدل الهواء الذي يحتاجه الإن�سان

عند الرك�ض.
كما يراقب م�ست�شعر جودة الهواء
امل��وج��ود يف غ��ط��اء الأذن الأي�سر
م�ستويات التلوث يف الوقت الفعلي
وير�سل البيانات �إىل تطبيق على
هاتفك ويخربك مبوعد ا�ستبدال
املر�شحات ،والتي يتم تغريها بحد
�أق�صى خالل � 12شهر تقريباً من
اال�ستخدام يف �أوروب���ا �أو �أق��ل يف
البيئات الأكرث تلوثاً.
ويحتوي القناع على �أذرع قابلة

ل��ل��ت��ع��دي��ل احل��ج��م وي��ت��م تو�صيله
ب�سماعات ال��ر�أ���س عرب مغناطي�س
ميكن فكه �أو حتريكه بحيث ي�سقط
�إىل ذق��ن مرتديه مم��ا ي����ؤدي �إىل
�إيقاف املراوح لل�سماح لهم بالتحدث
�إىل الآخرين.
وتوفر �سماعة الر�أ�س Dyson
�أي�ضاً ملحق قناع �إ�ضايف يتم و�ضعه
بني احلاجب والوجه ،مبا يف ذلك
مر�شح  ،FFP2ال��ذي مت تطويره
ا�ستجابة ملتطلبات جائحة كورونا.

هواوي تعلن عن أرباح قياسية في 2021

�أع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة االت�������ص���االت
ال�صينية العمالقة هواوي ،م�ؤخ ًرا،
عن حتقيق �أرباح قيا�سية يف 2021
بزيادة  76%على �أ�سا�س �سنوي،
على الرغم من العقوبات الأمريكية
املفرو�ضة عليها.
وقالت هواوي �إنها �سجلت خالل
أرباحا �صافية
عام  2021ب�أكمله � ً
بلغت  113,7مليار ي��وان (16,2
مليار ي���ورو) مقابل  64,6مليار
يوان يف العام ال�سابق ،وهو ما يعد
�أف�ضل �أداء لها منذ ت�أ�سي�سها.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى� ،أظ���ه���رت
ً
انخفا�ضا بن�سبة
مبيعات املجموعة
 28,5%خالل عام واح��د ،لت�صل
�إىل  636,8مليار ي���وان (91,2
مليار يورو).
مل تف�صح ه��واوي عن تفا�صيل

عدد الهواتف املحمولة التي باعتها
ال��ع��ام املا�ضي عل ًما �أن عالمتها
التجارية كانت واح��دة من �أف�ضل
ث�لاث ���ش��رك��ات لت�صنيع الهواتف
الذكية يف العامل �إىل جانب الكورية
�سام�سونغ  Samsungوالأمريكية
�آبل  .Appleواحتلت املركز الأول
ل��ف�ترة وج��ي��زة م��دع��وم��ة بالطلب
ال�صيني وامل��ب��ي��ع��ات يف الأ���س��واق
النا�شئة.
ل���ك���ن ال���ع���ق���وب���ات الأم�ي�رك���ي���ة
امل��ف��رو���ض��ة م��ن��ذ  2018قطعت
ال�شركة ب�شكل خا�ص عن �سال�سل
�إم��داد املكونات العاملية ،و�أحدثت
بلبلة يف فرع الهواتف الذكية لديها.
ك��م��ا ح��ث��ت وا���ش��ن��ط��ن حلفاءها
على التخلي ع��ن تكليف ه��واوي
بتجهيز �شبكات اجليل اخلام�س

 5Gم��ع��ت�برة �أن ب��ك�ين مي��ك��ن �أن
ت�ستخدم ال�شركة ال�صينية ملراقبة
االت�صاالت وحركة البيانات.
وقالت املديرة املالية للمجموعة
م��ن��غ وان����زو �إن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من
ال�ضغوط الأمريكية ،ف�إن «قدرتنا
على جني الأرب��اح وتوليد التدفق
النقدي يف ازدياد».
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ال�����ص��ح��اف��ة
الفرن�سية .الفرن�سية ع��ن وان��ز
قولها «الآن نحن ق���ادرون ب�شكل
�أف�����ض��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع حالة
عدم اليقني» ،ومنغ وانزو هي ابنة
م�ؤ�س�س ه���واوي وه���ذا الت�صريح
العلني هو الأول لها منذ عودتها
�إىل ال�صني قبل �ستة �أ�شهر حني
حظيت بتغطية �إعالمية وا�سعة.
يف خ�ضم التناف�س التكنولوجي

مع بكني طلبت وا�شنطن من كندا
توقيف منغ يف نهاية ع��ام 2018
لال�شتباه يف وجود احتيال م�صريف
مرتبط بالعقوبات املفرو�ضة على
�إيران.
وبعد ما يقرب من ثالث �سنوات
م��ن الإج�����راءات ،متكنت منغ من
ا�ستعادة حريتها يف نهاية �سبتمرب
والعودة �إىل ال�صني.
يقع مقر هواوي يف مدينة �شنغن
يف جنوب ال�صني ويعمل لديها نحو
� 195أل��ف موظف كما تتواجد يف
�أكرث من  170دولة.
يف مواجهة ال�ضغوط الأمريكية،
�أعادت ال�شركة الرتكيز على ال�سوق
ال�صينية ون َّوعت �أن�شطتها ال �سيما
يف احلو�سبة ال�سحابية وال�سيارة
املت�صلة بالإنرتنت.

ويف الوقت نف�سه ،ت�ستخدم تقنية
�إلغاء ال�ضو�ضاء الن�شطة ،امل�شابهة
لتلك املوجودة يف �سماعات Bose
و Sonyو�سماعات الر�أ�س الأخرى
ال�شائعة ،والتي ت�شمل ميكروفونات
مل��راق��ب��ة ���ص��وت ال��ع��امل اخل��ارج��ي
و���ض��واغ��ط ال�����دوران ع��ل��ى جانبي
ر�أ�س مرتديها لإزالتها عرب املوجات
امل�ضادة لل�صوت التي يتم ت�شغيلها
يف �أكواب الأذن.
وت������دوم ال��ب��ط��اري��ة ح��ت��ى 4.5

�ساعات ب�أقل معدل لتنقية الهواء� ،أو
 90دقيقة بالطاقة الق�صوى ،فيما
ميكنها العمل حتى � 40ساعة عند
ا�ستخدامها ك�سماعات ر�أ�س فقط،
كما مت �إ�ضافة ال�شحن ال�سريع عرب
و���ص��ل��ة م��ن ن���وع  USB-Cوال��ت��ي
ميكنها �شحن البطارية �إىل 60%
يف  20دقيقة.
و�سيرتاوح �سعر ال�سماعة املقرر
طرحها يف اخلريف املقبل بني 500
�إىل  1000جنيه �إ�سرتليني.

إنتل تعلن عن أسرع معالج
مكتبي في العالم
�أعلنت �شركة �إنتل ر�سمياً عن معاجلها اجلديد Core
 ،12900KS-i9وه��و ن�سخة غ�ير مقفلة م��ن معاجلها
الرائد  12900K-Core i9الذي يعمل على زيادة احلد
الأق�صى ل��ل�تردد امل��ع��زز �إىل  5.5جيجاهرتز مل��ا تدعي
ال�شركة �أنه �أ�سرع معالج مكتبي يف العامل.
وي�شرتك  12900KS-Core i9يف الكثري من القوا�سم
امل�شرتكة مع املعاجلات التي �سبقته ،مبا يف ذلك نف�س 16
نواة (مق�سمة بني ثماين نوى �أداء وثماين نوى كفاءة) و 24
م�ؤ�شر ترابط و  30ميجابايت من ذاكرة التخزين امل�ؤقت
.L3
ولكن �إنتل عززت القوة الأ�سا�سية من  125واط �إىل
 150واط و�سمحت بت�شغيل 12900KS-Core i9
بدون قفل ،وي�سمح ذلك بالو�صول �إىل  5.5جيجاهرتز
(مقارنة بال�سرعة الق�صوى  5.2جيجاهرتز عرب Core
.)12900K-i9
وادعت �شركة  AMDيف وقت �سابق من �شهر مار�س
امتالكها للقب �أ�سرع معالج للألعاب يف العامل عندما
�أعلنت عن توفر معالج  Ryzen 7 5800X3Dاجلديد،
ومثل �إن��ت��ل ،تقدم  AMDن�سخة مطورة من منوذجها
القدمي (.)Ryzen 7 5800
ولكن  AMDقدمت � ً
أي�ضا تقنية 3D V-Cache
اجلديدة لتوفري �سرعات تدعي �أنها تتفوق على Core
.12900K-i9
يعد � Ryzen 7 5800X3Dأرخ�ص من -Core i9
 ،12900KSحيث يبلغ �سعره  449دوالر مقارن ًة ب�سعر
�إنتل البالغ  739دوالر.
ولكن �إنتل تدعي تفوقها على  AMDمن خالل تردد
املعاجلة ،ويروج  Ryzen 7 5800X3Dلرتدد معزز بحد
�أق�صى  4.5جيجاهرتز ،مقارنة بالرتدد الأق�صى ل�شريحة
�إنتل اجلديدة البالغ  5.5جيجاهرتز.
ومن �أجل املقارنة الفعلية بني Ryzen 7 5800X3D
و  .12900KS-Core i9ف�إنه يجب االنتظار حتى و�صول
كال الرقاقتني يف �شهر �أبريل.
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برنامج الوصول الشامل بالجامعة يبحث
أوجه التعاون مع صندوق االستثمارات
ا�ستقبل وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي ،وفدًا من �صندوق اال�ستثمارات العامة يتقدمهم م�ست�شار ال�صندوق
مدير مركز التميز امل�ؤ�س�سي املهند�س ب�سام الب�سام ،يوم الأح��د املوافق
2022/3/20م يف قاعة الت�شريفات بجامعة امللك �سعود.
يف بداية اللقاء تناول اجلانبني بحث �آلية التعاون ما بني اجلامعة
وال�صندوق بعد ذلك جتول الوفد على التجهيزات التي نفذها برنامج
الو�صول ال�شامل يف اجلامعة من خ�لال امل�صاعد الناطقة وامل�سارات
الأر�ضية واخلرائط متعددة احلوا�س والأبواب املتحركة يف البهو الرئي�س
للجامعة وكلية الآداب ،يرافقهم املدير التنفيذي لربنامج الو�صول ال�شامل
الدكتور نا�صر العجمي ،وعميد معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية وعميد كلية الرتبية ،بعد ذلك توجه امل�ست�شار واملرافقني �إىل
زيارة لربنامج الو�صول ال�شامل ،و�أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور نا�صر العجمي
املدير التنفيذي للربنامج قائلاً �أن زيارة ممثل �صندوق اال�ستثمارات العامة
ت�أتي يف �إطار التكامل بني اجلامعة و�صندوق اال�ستثمارات لتحقيق ر�ؤية
ا�سرتاتيجية وطنية ت�صب يف ر�ؤية  2030وم�ؤ�شرات جودة احلياة ،من جهة
�أخرى بني املهند�س ب�سام الب�سام م�ست�شار �صندوق اال�ستثمارات العامة
وامل�شرف على مركز التميز قائلاً �سعيد جدًا بزيارة جامعتي جامعة امللك
�سعود واللقاء بالدكتور نا�صر العجمي وجميع الزمالء يف برنامج الو�صول
ال�شامل و�أبدى �إعجابه بحجم الإجناز و�سرعة التطور يف الربنامج ،متمنياً
لهم التوفيق متطلعني �إىل تعاون معهم يف القريب العاجل.

طالب «الهندسة الكيميائية»
يزورون مصفاة أرامكو

جمل�س اجلامعة يعقد جل�سته الثامنة ،ومعايل الرئي�س ي�شيد بتميز اجلامعة يف كافة املجاالت

شؤون الطالب تقيم المعرض التعريفي للملتقى العلمي
الثاني عشر لطلبة الجامعة
�أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب يوم
الأحد � 24شعبان 1443هـ ،املعر�ض
التعريفي لـ «امللتقى العلمي الثاين
ع�شر لطالب وطالبات جامعة امللك
�سعود للبحث واالبتكار واملوهبة» يف
البهو الرئي�سي بالتعاون مع جمموعة
من املبادرات والأندية الطالبية.
و�أو���ض��ح عميد �ش�ؤون الطالب
ال��دك��ت��ور علي الدلبحي �أن هذا
امل���ع���ر����ض ي���ه���دف �إىل ت��ع��ري��ف
طالب وطالبات اجلامعة مبحاور
امللتقى العلمي الثاين ع�شر وهي
«الأب���ح���اث العلمية ،االب��ت��ك��ارات
وامل���وه���ب���ة ،اخل����ا�����ص» ،وك��ذل��ك
اط�لاع��ه��م ع��ل��ى ال�����ش��روط و�آل��ي��ة
التقدمي يف امللتقى التي بدورها
ت�ساهم يف �إبراز املواهب الطالبية
داخل اجلامعة.
ح�����ض��ر امل��ع��ر���ض ع��م��ي��د ���ش ��ؤون
ال��ط�لاب ال��دك��ت��ور ع��ل��ي الدلبحي

ووكيل العمادة الدكتور عبدالعزيز
العريفي امل�شرف العام على امللتقى
وامل�����ش��رف التنفيذي على امللتقى
العلمي ال��دك��ت��ور حممد النويهي
ووك��ي��ل��ة ال��ع��م��ادة ال��دك��ت��ورة ر�ؤى
القفيدي.
يذكر �أن امللتقى العلمي لطالب
وطالبات جامعة امللك �سعود للبحث
واالبتكار واملوهبة يعقد �سنو ًيا كلقاء
تناف�سي لطالب وطالبات جامعة
امللك �سعود يف مرحلتي البكالوريو�س
والدرا�سات العليا بهدف اكت�شاف
و�صقل قدراتهم ومهاراتهم البحثية،
وحت��ف��ي��زه��م لإظ���ه���ار اب��ت��ك��ارات��ه��م
و�أعمالهم الإب��داع��ي��ة والتي �سيتم
عر�ضها خالل املعر�ض امل�صاحب.
كما ي�ساهم امللتقى يف �إك�ساب
املنظمني من الطالب والطالبات
اخل�برة يف �إدارة وتنظيم اللقاءات
وامل�ؤمترات.

برعاية معايل رئي�س اجلامعة،
اف��ت��ت��ح وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
عبداهلل ال�سلمان م��ؤخ��راً ،ملتقى
ال��ت��م��ري�����ض اخل��ل��ي��ج��ي وامل��ع��ر���ض
امل�صاحب ل��ه ،مب�شاركة ع��دد من
اجلامعات ال�سعودية واخلليجية،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل امل�����دن ال��ط��ب��ي��ة
واجلمعيات العلمية.
ا�شتملت فعاليات امللتقى الذي
�شارك فيه �أك�ثر من  800مهتم،
على عدد من املحا�ضرات العلمية،
و�إط�ل�اق �أول هاكثون للتمري�ض،
ح��ي��ث ���ض��م ث��ل�اث م�����س��اب��ق��ات «

حماكاة ،وعي ،مبتكر».
ويهدف هاكثون التمري�ض على

زار عدد من طالب نادي الهند�سة الكيميائية ،م�ؤخراً م�صفاة �شركة
�أرامكو يف الريا�ض ،حيث كان يف ا�ستقبالهم عددًا من املهند�سني والفنيني
العاملني يف امل�صفاة ،فيما رافق الطالب الدكتور يو�سف العنزي الأ�ستاذ
امل�ساعد بالق�سم� .شملت الزيارة تعريف الطالب باخلطوات والأدوات
املعرفية واملهارية والتقنية الالزمة لإمت��ام العمليات الكيميائية املتعددة
التي تقوم بها امل�صفاة .ت�أتي هذه الزيارة يف �إط��ار التعاون امل�ستمر بني
ق�سم الهند�سة الكيميائية وم�صفاة الريا�ض ،وتخدم هذه الزيارة ر�ؤية ق�سم
الهند�سة الكيميائية لربط ما يتعلمه الطالب يف اجلامعة بالواقع العملي
وتعزيز �إدراكه للمفاهيم الهند�سية.
وتعد م�صفاة �شركة �أرامكو يف الريا�ض من �أهم امل�صايف يف املنطقة حيث
تتجاوز طاقة التكرير فيها � 100ألف برميل يومياً.

ورشة عمل التعبير بالفن التشكيلي
وما هو «السكيتش»؟

كتبت� :سارة ال�سويداء
�أقام برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني ،م�ؤخراً ور�شة عمل عن بُعد
بعنوان « التعبري بالفن الت�شكيلي وما هو ال�سكيت�ش؟» قدمتها الطالبة
املوهوبة مرمي العتيق من كلية الرتبية ق�سم الرتبية الفنية ،وقد بد�أت
الور�شة باحلديث عن مفهوم التعبري بالفن الت�شكيلي وجماالته ،ثم حتدثت
عن تعريف ال�سكيت�ش وو�ضحت �أنه عبارة عن ر�سم �أويل �أو ر�سم تخطيطي
للعنا�صر املنقولة ،بعدها انتقلت باحلديث ع��ن كيفية جمع امل�صادر
الب�صرية و�أثر التغذية الب�صرية يف التعبري الفني ،و�أهم التمارين للتعبري
الفني ،وكيفية اختيار املو�ضوع وال�صور ،ثم ختمت الور�شة بالتنفيذ العملي
لل�سكيت�ش ،والرد على الأ�سئلة واال�ستف�سارات من احل�ضور.

وكيل الجامعة يفتتح ملتقى التمريض الخليجي

تطوير روح العمل والتعاون ورفع
كفاءة املخرجات التمري�ضية و�إبراز

دور التمري�ض يف خدمة ورعاية
املر�ضى.

مركز ذوي اإلعاقة يشارك في ملتقى «تكامل
المسؤوليات لخدمات ذوي طيف التوحد»
�شارك مركز الطالب ذوي الإعاقة بعمادة �ش�ؤون الطالب بورقة عمل
ح��ول «دور جامعة امللك �سعود يف تعزيز التعليم اجلامعي للطلبة ذوي
الإعاقة» ،وذلك �ضمن جل�سات امللتقى العلمي الأول حول «تكامل امل�س�ؤوليات
ب طيف التوحد»  ،خالل الفرتة من ٢٧
االجتماعية خلدمات ذوي ا�ضطرا 
�إىل  ٢٩مار�س ٢٠٢٢م .تناولت ورقة العمل واقع الطلبة ذوي الإعاقة يف
املرحلة اجلامعية وفقا للأدبيات والت�شريعات ،و�أدوار وم�س�ؤوليات مركز
ذوي الإعاقة يف تفعيل املواءمات التعليمية امل�ساندة لتحقيق فر�ص الو�صول
املتكافىء ،واختتمت الورقة ب�سبل دعم الطلبة ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
يف البيئة اجلامعية بالإ�ضافة �إىل عر�ض التجارب الناجحة للطلبة من ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد يف جامعة امللك �سعود.
�شارك يف تقدمي الورقة ك ً
ال من امل�شرفة على مركز الطالب لذوي
الإعاقة بعمادة �ش�ؤون الطالب الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز الطويل ،و
الدكتور طالل احلزميي �أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة امل�شارك بكلية الرتبية.

