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تابعونا على و�سائل التوا�صل االجتماعي

أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ ..61األربعاء

ي��رع��ى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
في�صل ب��ن ب��ن��در ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �أم�ير
منطقة الريا�ض ،عند التا�سعة من م�ساء
ي��وم الأرب��ع��اء ال��ق��ادم ،حفل تخرج الدفعة

الـ 61من طالب جامعة امللك �سعود للعام
الأكادميي 1443هـ ،وذلك يف ملعب جامعة
امللك �سعود.
وق��ال��ت ع��م��ادة القبول والت�سجيل بلغ

جم��م��وع اخل��ري��ج�ين واخل��ري��ج��ات للعام
احلايل  13171طالباً وطالبة.
وبلغ عدد خريجي درجة البكالوريو�س
 4873طالباً ويف مرحلة املاج�ستري 717

والدكتوراة .110
هذا وقد دعا مركز اخلريجني بجامعة
امللك �سعود ،جميع الطالب املتخرجني،
�إىل احل�ضور �صباح اليوم وحتى ال�ساعة

 8م�ساءاً ،ال�ستالم بطاقة الدعوة وذلك يف
البهو الرئي�س بجامعة امللك �سعود.
و�أكد مركز اخلريجني �أن توزيع البطاقات
�سيكون مقت�صراً على اليوم الأحد.

«الملك عبدالعزيز» و «الملك خالد» الجامعيان ضمن أفضل المستشفيات العالمية
وفد من مركز الفكر اإليطالي للدراسات
الجيوسياسية يزور الجامعة

ا�ستقبلت جامعة امللك �سعود الدكتور غابرييل ناتاليزيا مدير مركز الفكر
الإيطايل للدرا�سات اجليو�سيا�سية والوفد املرافق له يوم 1443/11/1ه
املوافق 2022/5/31م ،وكان يف ا�ستقبال الوفد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي ،عميد كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية الدكتور عبد اللطيف ال�شيخ ،م�ست�شار وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد النمري ،وامل�شرف على �إدارة التعاون
الدويل والتو�أمة العلمية العاملية الدكتور مزيد بن م�شهور الرتكاوي.
ناق�ش الطرفان �سبل التعاون املحتملة بني اجلانبني و�إمكانية ت�أ�سي�س
�شراكة تعاون �أكادميي وبحثي ومركز فكري م�شرتك يُعنى بالدرا�سات
ال�سعودية الإيطالية التي تهم البلدين ال�صديقني ،كما مت التطرق �إىل
عدد من الق�ضايا التي تهم الطرفني والأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى
اجلامعة لتحقيقها يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030
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تتويج الفائزين
بجائزة «جستن»
للتميز ..اليوم
ي��رع��ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،اليوم حفل
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ج�سنت
للتميز ،وذلك بقاعة الدرعية ببهو
اجلامعة الرئي�س.
و�أو�ضح رئي�س جمعية «ج�سنت»
وامل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى اجل��ائ��زة
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال�����ش��اي��ع �أن ه��ذه
اجل��ائ��زة ت�أتي انطالقاً من ال��دور
ال��ري��ادي للجمعية ال��ت��ي تعد من
�أع������رق اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف
اململكة ،وتوا�صل ه��ذا ال��دور عرب
ت�شجيع الباحثني وامل�ؤلفني ون�شر
ثقافة التميز والإب��داع يف املجالني
الرتبوي والنف�سي وتن�شيط حركة
الت�أليف والن�شر� ،إ�ضافة �إىل تكرمي
ال����رواد يف جم��ايل ال�ترب��ي��ة وعلم
النف�س على امل�ستوى الوطني ،ورواد
اجلمعية الذين �أ�سهموا يف ت�أ�سي�س
وتطوير اجلمعية ،وتتويج جهودهم
ط����وال ���س��ن��وات خل��دم��ة املجتمع
عرب جمايل الرتبية وعلم النف�س.
و�أ���ض��اف �أن رع��اي��ة معايل رئي�س
اجلامعة حلفل اجلائزة تعد تكرمياً
للفائزين وتتويجا جلهودهم ،م�شيداً
ب��ال��دع��م ال��ك��ب�ير ال���ذي حت��ظ��ى به
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية «ج�����س�تن» ،م��ن معايل
رئي�س اجلامعة ،وجميع م�س�ؤويل
اجل��ام��ع��ة ،يف ظ��ل م��ا يحظى به
التعليم العام واجلامعي من دعم ال
حم��دود من قبل القيادة الر�شيدة
حتقيقا مل�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
2030م.
التفا�صيل �صـ 4
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حتت عنوان «�صناعة احلمالت الإعالمية والإعالنية»..

طالبات العالقات العامة يطلقن  11حملة توعوية

كتبت :هوازن املحي�شري – الدانة
احلجي – هال التميمي
ت�����ص��وي��ر :ه�لا ال��زي��د – ���س��ارة
الكنعان
نظمت طالبات العالقات العامة،
م����ؤخ���راً فعالية ب��ع��ن��وان «�صناعة
احلمالت الإعالمية والإعالنية»،
ب�إ�شراف الدكتورة �سلمى املطريي،
وذلك يف بهو كلية الآداب.
وانطلقت الفعالية ب�إقامة 11
حملة ،هي «ع��زز حماية �أجهزتك،
ف � ّع��ل دورك ،ح��ك��اي��ة ال�����س��ع��ودي��ة،
�أط��ل��ق��ي وه��ج��ك ،التعريف بق�سم
الإع��ل�ام ،ف�ضل ال�صدقة ،واع��ي،
تكي�س املباي�ض ،ال تهدرها ،حمایتهم
م�س�ؤولیتكم� ،ش ّكلها».
حملة عزز حماية �أجهزتك
عقد املحامي �سليمان املهنا ،لقاء
مع املتخ�ص�ص يف الأمن ال�سيرباين

ال��دك��ت��ور علي ال�شهري ،للحديث
عن التهديدات الأمنية املعلوماتية
وجتنب التعر�ض لها والتقليل من
�آث���اره���ا� .أط��ل��ق��ت احل��م��ل��ة بهدف
التوعية باملخاطر التي ت�ستهدف
املراهقني وتقدم لهم طرق ملعرفة
احل�سابات اخلطرة.
كما �أ�سهمت احلملة يف معرفة
كيفية حماية الأج��ه��زة واملمتلكات
الإلكرتونية من االخرتاق.
فعّ ل دورك
����س���اع���دت احل���م���ل���ة ب��ت��وع��ي��ة
�أول��ي��اء الأم��ور ب�أهمية الت�صنيفات
املخ�ص�صة لأعمار �أطفالهم وت�أثريها
ع��ل��ى ال�����س��ل��وك واحل��ال��ة النف�سية
و���ض��رورة مراقبة ومتابعة الطفل،
وحت��ق��ق ذل���ك ع�ب�ر ن�����ش��ر حم��ت��وى
توعوي تثقيفي بعدة من�صات منها
تويرت و يوتيوب.
«حكاية ال�سعودية»
يف ه���ذه احل��م��ل��ة مت ال��ت��ع��ري��ف

ب�أبرز الوجهات ال�سياحية يف اململكة
ميا وحدي ًثا،
العربية ال�سعودية قد ً
بهدف تثقيف جميع فئات املجتمع
ب��امل��واق��ع ال�تراث��ي��ة ال���ب���ارزة .تخلل
احلملة �إقامة ندوة بعنوان «ال�سياحة
يف اململكة العربية ال�سعودية» قدمها
م�ست�شار برامج التدريب ال�سياحي
الأ�ستاذ فريح ال�شمري.
�أطلقي وهجك
�سعت احلملة لتوعية الطالبات
الالتي يعانني من اخلجل املذموم
وم�ساعدتهن على التخل�ص منه،
وحتفيزهن على مواجهة املجتمع
وال��ت��ع��ب�ير ع��ن �أن��ف�����س��ه��ن و�إظ��ه��ار
مواهبهن.
التعريف بق�سم الإعالم
ا�ستعر�ضت فيها م�سارات ق�سم
الإع��ل�ام وم�ستقبله ،ك��م��ا قدمت
ا�ستبيان يقي�س مدى ا�ستعداد الطلبة
ملواجهة �سوق العمل و�أهم حتدياته،
ووثقت جهودها مبرجع �إلكرتوين

للراغبني يف االلتحاق بالق�سم.
ف�ضل ال�صدقة
ج��اءت احلملة تزامنًا م��ع �شهر
رم�����ض��ان امل���ب���ارك حل��ث من�سوبي
جامعة امللك �سعود على ال�صدقة
وف�ضلها وع��ر���ض م��ن��اف��ذ ال��ت�برع
املوثوقة ،وعمل لقاء �إث��رائ��ي عرب
م�ساحة يف من�صة ت��وي�تر بعنوان
«ف�����ض��ل ال�����ص��دق��ة» ب��ا���س��ت�����ض��اف��ة
متحدثني من عدة جمعيات خريية.
«واعي»
ه��دف��ت �إىل ال��ت��ع��ري��ف بحقوق
امل�ستهلك ،وال�سعي لرفع م�ستوى
ال��وع��ي ل���دى ال��ف��رد ح���ول حقوقه
مبوجب �أنظمة حماية امل�ستهلك يف
ال�سعودية.
تكي�س املباي�ض
ت�ضمنت التوعية املكثفة مبتالزمة
تكي�س املباي�ض الذي ي�صيب الن�ساء،
و�أكدت على �ضرورة الفح�ص الدوري
عند ظ��ه��ور الأع���را����ض ،والتوعية

ب�أ�ساليب الوقاية من هذه املتالزمة
لأكرب عدد ممكن من الن�ساء.
ال تهدرها
حتت عنوان «كيف نُدميها»� ،ألقى
امل�شرف العام على جمعية خريات
الأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل ال�سبيعي ،كلمة
بهدف التوعية وحث من�سوبي كلية
الآداب على حفظ بقايا الطعام يف
�أماكنها املخ�ص�صة داخل الكلية.
حمایتهم م�س�ؤولیتكم
تناولت احلملة عدة �أهداف منها
التوعیة بخطر ا�ستغالل الأطفال
يف و���س��ائ��ل وم��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل
االج��ت��م��اع��ي ،وزي����ادة ال��وع��ي لدى
العائالت ال�سعودية حول ا�ستغالل
الأطفال ،وعر�ض العواقب املرتتبة
من الناحیة القانونية ،واحل��د من
ظاهرة ا�ستغالل الأطفال من �أجل
ال�شهرة.
ّ
�شكلها
متحورت ح��ول ت�شجيع املجتمع

على دعم الفن الت�شكيلي ب�أ�شكاله
امل��خ��ت��ل��ف��ة امل���ع�ب�ر ع����ن ال��ث��ق��اف��ة
ال�سعودية� ،سواء كان من الت�صوير
الر�سم والنحت والفن املعمار.
ك��م��ا دع���م���ت احل��م��ل��ة �أع���م���ال
ال��ف��ن��ان�ين الت�شكيلني ال�سعوديني
وعمل اللقاءات معهم.
وف���ور ن��ه��اي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ة� ،أع��رب��ت
الدكتورة �سلمى املطريي عن �شكرها
وفخرها مب�شاريع و�إجنازات طالبات
الق�سم ،مبدئية �إعجابها ب�أفكار
الطالبات املبتكرة واملتنوعة ،وتفوق
تنظيمهم و�إدارتهم لفرق العمل.
و�أ�����ش����ارت د.امل���ط�ي�ري �إىل �أن
ق�سم الإع�لام يحر�ص على �إك�ساب
خريجاته املهارات الالزمة لتخطيط
وتنفيذ احلمالت الإعالمية الأمر
ال��ذي يهيئهن لدخول �سوق العمل
ب��خ�برات متنوعة وت��دري��ب نوعي
م��ت��ق��دم ي��ج��م��ع م���ا ب�ي�ن امل��ع��رف��ة
والتطبيق.

�أو�صت ر�سالة املاج�ستري على �أهمية م�شاركة القطاع اخلا�ص يف حت�سينها..

الساعدي يناقش «دور حدائق األحياء السكنية ضمن
إطار برنامج جودة الحياة»
ناق�ش الباحث مهند بن حممد
ال�ساعدي ر�سالة ماج�ستري بعنوان
« دور ح��دائ��ق الأح���ي���اء ال�سكنية
يف تعزيز تطبيقات وثيقة برنامج
ج��ودة احلياة – القطاع ال�شمايل
يف مدينة الريا�ض حالة درا�سية»،
ب��إ���ش��راف ال��دك��ت��ور ول��ي��د ب��ن �سعد
الزامل الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين وذل����ك يف
م��درج كلية العمارة والتخطيط يف
جامعة امللك �سعود ،بح�ضور عدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب
وطالبات الدرا�سات العليا واملهتمني
يف املجال العمراين.
تكونت جلنة املناق�شة من الدكتور
عبداهلل بن حممد العابد ،الدكتور
عبدالعزيز ب��ن نا�صر ال��دو���س��ري،
والتي بدورها �أو�صت بقبول الر�سالة
والتو�صية بطباعتها.
ويف ه��ذا ال�صدد �أ�شار الباحث
املهند�س مهند ال�ساعدي �إىل �أن
الر�سالة تهدف �إىل الت�أكيد على
�أه��م��ي��ة ح��دائ��ق الأح��ي��اء ال�سكنية
يف �إط���ار تعزيز تطبيقات وثيقة
برنامج جودة احلياة وذلك باختيار
حالة درا�سية تطبيقية على القطاع
ال�شمايل يف مدينة الريا�ض ،م�ضيفاً
�أن ر�سالة املاج�ستري �شددت على

جمموعة من العوامل املعززة لوثيقة
ب��رن��ام��ج ج����ودة احل��ي��اة م��ن حيث
مفهوم قابلية العي�ش كقرب احلدائق
من الوحدات ال�سكنية ،وم�ساهمتها
يف حت�سني امل�شهد احل�ضري وب�شكل
يتكامل م��ع مفهوم قابلية العي�ش

وهو �أح��د اعتبارات وثيقة برنامج
ج���ودة احل��ي��اة ،وو���ض��ع��ت الر�سالة
جمموعة من املوجهات الإر�شادية
ومنها اختيار املوقع الأمثل حلدائق
الأح��ي��اء ال�سكنية وب�شكل ي�شجع
على ممار�سة امل�شي وزي���ادة عدد

اخلطوات اليومية للفرد.
وا�شتملت الر�سالة على بع�ض
التو�صيات منها الت�أكيد على �أهمية
م�شاركة القطاع اخلا�ص يف حت�سني
حدائق الأحياء ال�سكنية �ضمن �إطار
اعتبارات وثيقة برنامج جودة احلياة

مع احلفاظ على املالءمة الوظيفية
والت�صميمية لكافة �شرائح املجتمع.
كما �أو���ص��ت الر�سالة ب�ضرورة
العمل على تعزيز تعاون اجلهات
الت�شريعية ممثلة ب���وزارة ال�ش�ؤون
ال��ب��ل��دي��ة وال���ق���روي���ة والإ����س���ك���ان،

واملطورين واملجتمع املحلي لتح�سني
حدائق الأحياء ال�سكنية مبا يتالءم
مع متطلبات وثيقة جودة احلياة.
كما �أك��د رئي�س ق�سم التخطيط
العمراين وامل�شرف على الر�سالة د.
وليد بن �سعد الزامل على �أن الر�سالة
ت�أتي يف �سياق ال�سعي نحو اختيار
م��وا���ض��ي��ع بحثية ت��خ��دم توجهات
وب��رام��ج ال��ر�ؤي��ة الوطنية ،2030
و�أ�ضاف �أن حدائق الأحياء ال�سكنية
ميكن �أن ت�ساهم يف حت�سني منط
حياة الفرد والأ�سرة وتعيد التوازن
لبناء مجُ تمع حيوي منتج ،قادر على
الإبداع .و�أ�ضاف الزامل �أن الر�سالة
تتوافق مع توجهات الر�ؤية الوطنية
 2030يف تطوير م�ستوى معي�شة
املجتمع و�أمن���اط احل��ي��اة للو�صول
�إىل الهدف الإ�سرتاتيجي يف تعزيز
تناف�سية امل��دن ال�سعودية ،مقدماً
�شكره ل�سعادة عميد كلية العمارة
وال��ت��خ��ط��ي��ط د .ع��ب��د ال��ع��زي��ز بن
جار اهلل الدغي�شم ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وجميع احل�ضور ،ومتمنياً
�أن تتوج هذه اجلهود لإنتاج بحوث
نوعية تخدم التخطيط العمراين
وتتما�شى م��ع ر�ؤي���ة جامعة امللك
�سعود يف حتقيق ال��ري��ادة العاملية
والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
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برعاية �أمري الريا�ض..

د .العمر يدشن بوابة الخريجين
د .النمي :البوابة تسهم في تزويد المجتمع وسوق العمل بما يلبي احتياجاته البشرية

د .الشعالن :البوابة تمكن خريجي الجامعة من البحث عن الفرص الوظيفية بشكل إلكتروني
كتب� :شاهر ال�شهري
ت�صوير :عبداملجيد اجلمعه
ب����رع����اي����ة ����ص���اح���ب ال�����س��م��و
امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر ف��ي�����ص��ل ب��ن ب��ن��در
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �-أم��ي�ر منطقة
ال��ري��ا���ض ، -د�شن معايل رئي�س
اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن
عبدالرحمن العمر ،يوم اخلمي�س
 3ذو ال��ق��ع��دة  1443ه��ـ امل��واف��ق
 02يونيو 2022م ،بوابة خريجي
اجلامعة ،وذل��ك يف قاعة ال�شيخ

ح��م��د اجل��ا���س��ر ب��ال��ب��ه��و الرئي�س
باجلامعة.
و�أكد الدكتور العمر �أن انطالق
الفكر والإب��داع نحو التطور يكون
من بوابة التخرج الرئي�سية ،ولذلك
�سعت اجلامعة �إىل توثيق عالقتها
ب�أبنائها الطالب والطالبات �سوا ًء
يف ميدان الدرا�سة والتعليم �أو من
خ�لال انطالقهم كخريجني ،عرب
«ب��واب��ة اخلريجني» ،لتكون همزة
ال��و���ص��ل ب�ين اخل��ري��ج وامل��ج��ت��م��ع
الطالب
ومركز التجمع الذي يجمع
َ

واخلريج وال�شركة وامل�ؤ�س�سة.
م��ن جانبه ب�ين وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي �أن البوابة
ت�سهم يف ت��زوي��د املجتمع و�سوق
العمل مب��ا يلبي احتياجاته من
الكوادر الب�شرية  ،وملا لذلك من
�أهمية مت �إن�شاء مركز اخلريجني
و�إطالق «بوابة اخلريجني التقنية»
باجلامعة.
ب������دوره �أ�����ش����ار م���دي���ر م��رك��ز
اخلريجني الدكتور �أن�س ال�شعالن

�إىل �أن البوابة تهدف لبناء عالقة
ارت��ب��اط��ي��ة تفاعلية ب�ين اجلامعة
وخريجيها لتمكنهم من االط�لاع
على جميع الأخ��ب��ار والفعاليات
وامل���ن���ا����س���ب���ات ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا
اجل��ام��ع��ة ،كما تهدف �إىل تنمية
معارف الطلبة واخلريجني وتعزيز
مهاراتهم املهنية من خ�لال عقد
لقاءات ا�ست�شارية �إلكرتونية مع
�أك�ثر امل�ست�شارين خ�برة يف �سوق
العمل ،كما متكن البوابة خريجي
اجلامعة من البحث عن الفر�ص

معرض مشاريع التخرج لطالب الهندسة الكيميائية

�أق��ام ق�سم الهند�سة الكيميائية
ي��وم الإث��ن�ين � 22شوال  1443هـ،
معر�ض م�شاريع التخرج للف�صل
الدرا�سي الثاين ب�إ�شراف الدكتور

يو�سف العنزي الأ���س��ت��اذ امل�ساعد
بق�سم الهند�سة الكيميائية ،بتنظيم
نادي طالب الهند�سة الكيميائية.
اف��ت��ت��ح امل��ع��ر���ض ع��م��ي��د كلية

ال��ه��ن��د���س��ة ال��دك��ت��ور م�����س��اع��د بن
نا�صر العواد ،بح�ضور وكالء الكلية
ور�ؤ�ساء الأق�سام وعدد من �أ�ساتذة
الق�سم يف الكلية والطالب.

�أق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الطبية
التطبيقية م��ؤخ��راً مبادرة «�أرك��ان
العيادات اال�ست�شارية» ،وذلك يف
م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان االجتماعي،
ن���ظ�ي�ر االت���ف���اق���ي���ة امل��ب�رم����ة ب�ين
الطرفني يف � 22أغ�سط�س 2021م.
ويف التفا�صيل ،قدمت املبادرة
ع���دداً م��ن اال���س��ت�����ش��ارات الطبية
ل��ل��زوار وال��ذي ي�تراوح عددهم ما
ي��ق��ارب ��� 95ش��خ�����ص�اً ،وت�سجيل
بيانات  64زائر وزائرة من �أع�ضاء
امل��رك��ز  33م��ن ال��رج��ال و 31من
الن�ساء ،بهدف ت�سجيلهم يف نظام

العيادات وحجز مواعيد م�ستقبلية
لهم ب�إذن اهلل.
ك��م��ا ُط���رح ا�ستبيان جل���زء من
الزوار ،لأخذ �آراءهم حول اخلدمات
املقدمة من عيادات الكلية ،حيث
�أبدى امل�شاركني ر�ضاهم.
���ش��ارك يف امل���ب���ادرة م��ن �إدارة
ال��ع��ي��ادات �أ .ن���وف ال��ب��ن��ي��ان� ،أ.
ندى املو�سى ،ومن عيادة التغذية
ال��ع�لاج��ي��ة �أ .ه��ي��ف��اء ال��دو���س��ري،
�أ .ن����ورة ال�����ش�ثري ،وم���ن ع��ي��ادة
الب�صريات �أ .منى ال��ع��م��ري� ،أ.
ودي��ان الزهراين ،فيما �شارك من

عيادة �سمعيات �أ .و�سام اخلليوي،
�أ .والء ال��زه��راين و �أ .عبداهلل
ال�شلهوب ،ومن عيادة التخاطب �أ.
حال امليموين و �أ� .أ�سماء املقرين،
وم��ن عيادة �صحة الفم والأ�سنان
�أ .م��ي��م��ون��ة ال�����ش��ري��ف� ،أ� .أري���ج
ال�����س��واط� ،أ �صاحلة النعيمي� ،أ.
مرام الوادعي� ،أ .في�صل الع�سريي،
�أ .حممد الأ�سمري ،بينما �شارك
من عيادة العالج الطبيعي �أ .طرفة
الدو�سري� ،أ� .أديبة البليهي ،ومن
اال�ستقبال �أ .نوف ال�صقر� ،أ .هالة
الدخيل� ،أ .نوف معافا� ،أ .لولوة

���ض��م امل��ع��ر���ض �أك�ث�ر م��ن ع�شرة
م�شاريع م�شرتكة �إ�ضافة مل�شروع
ال�سيارة الكيميائية.
و�أكد رئي�س الهند�سة الكيميائية
الدكتور عثمان العثمان �أن املعر�ض
يهدف �إىل �إبراز جهود الطالب يف
م�شاريع التخرج ورفع روح املناف�سة
و�صقل مهارات العر�ض والتوا�صل
وتعريف الطالب غري املتخ�ص�صني
وط�لاب الأق�سام الأخ���رى بطبيعة
تخ�ص�ص الهند�سة الكيميائية من
خالل م�شاريع التخرج ،التي ت�شمل
خال�صة م��ا تعلمه الطالب خالل
م�سريته التعليمية.
و���ش��ك��ر رئ��ي�����س ق�سم الهند�سة
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة دع���م ع��م��ي��د الكلية
ووكالئها وال��رع��اة وج��ه��ود النادي
وجميع الطالب امل�شاركني.

« العلوم الطبية التطبيقية» تشارك بعيادات استشارية
العلي ،فيما مثل العالقات العامة
والإعالم �أ .منى الروي�شد.
هذا وح�صلت م�شاركة كلية العلوم
الطبية التطبيقية ،على املركز الثاين
واجلائزة الوطنية للعمل التطوعي
– يف م�����س��ار امل�����ش��اري��ع التطوعية
«اجلامعات و�إدارات التعليم» لعام
 ،2021والتي متنحها وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية.
وت���أت��ي امل���ب���ادرة �ضمن منطلق
�أه��داف العمل التطوعي وثمراته
الإيجابية التي تعود على املجتمع
و�أفراده.

التدريبية والوظيفية املقدمة من
قبل �أف�ضل ال�شركات والقطاعات
والهيئات ب�شكل �إلكرتوين.
وق��د ق��ام املركز يف �شهر يناير
من هذا العام بالإطالق التجريبي
للبوابة ،حيث بلغ عدد امل�سجلني
فيها حتى ال��ي��وم  12000طالب
وخ��ري��ج جميعهم مت التحقق من
بياناتهم عن طريق النفاذ املوحد،
كما بلغ عدد اخلريجني الدوليني
خريجا
امل�سجلني يف البوابة 233
ً
م��ن  56دول���ة ح��ول ال��ع��امل ،كما

�شارك القطاع اخلا�ص والعام يف
ه���ذا الإط��ل�اق ال��ت��ج��ري��ب��ي ،حيث
ب��ل��غ ع���دد ال�����ش��رك��ات وال��ه��ي��ئ��ات
وال�����وزارات امل�سجلة يف ال��ب��واب��ة
قطاعا قدموا  1109فر�ص
172
ً
تدريبية ووظيفية ،وبلغ عدد من
ا�ستفادوا من هذه الفر�ص 595
ط��ال��ب �اً وخ���ري���ج���اً ،ك��م��ا �أط��ل��ق��ت
البوابة م�شروعاً للإر�شاد املهني،
وبلغت اخلدمات املقدمة يف هذا
امل�شروع  3خدمات ا�ستفاد منها
 5647طالباً وخريجاً.

د .النمي يرعى اللقاء الختامي لمنح
التميز في التعلم والتعليم
برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن
�صالح النمي� ،أقام مركز التميز يف التعلم والتعليم ،يوم الثالثاء -11-1
1443هـ ،احلفل اخلتامي للدورة اخلام�سة من برنامج منح التميز يف التعلم
والتعليم.
افتتح احلفل بكلمة لنائب مدير مركز التميز يف التعلم والتعليم الدكتور
عمر بن حممد التويجري ،بعد ذلك �ألقى مدير مركز التميز يف التعلم
والتعليم الدكتور �سعود بن نا�صر الكثريي كلمته مثمنًا دعم وكالة اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية للم�شاريع النوعية التي تخدم العملية التعليمية
لطالب وطالبات اجلامعة وم�شيدًا مبخرجات امل�شاريع التي تبناها املركز
يف هذه الدورة.
مبوجز عن منح التميز يف دورته اخلام�سة
بعدها حتدث الدكتور عمر
ٍ
مو�ضحاً �أن الهدف الأ�سا�سي من هذا امل�شروع هو ت�شجيع �أع�ضاء هيئة
التدري�س على التميز يف ممار�ساتهم التدري�سية ومواكبة التوجهات احلديثة
يف التعليم .كما ذكر املجاالت الثالثة والتوجهات احلديثة يف التعليم ملنح
التميز يف دورت��ه اخلام�سة وعر�ض �إح�صائية تف�صيلية تخ�ص املتقدمني
للم�شروع.
هذا وقد �ألقى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد النمي كلمة �شكر فيها �إدارة «مركز التميز يف التعلم والتعليم» على
اجلهود التي يبذلونها يف تطوير عملية التعلم والتعليم يف اجلامعة ،م�شرياً
�إىل �أهمية تعميم مثل هذه امل�شاريع يف العملية التعليمية على م�ستوى
املقررات والأق�سام والكليات مقدماً �شكره للم�شاركني يف الدورة اخلام�سة.
و�أ�شار د .النمي �إىل حاجة عملية التعلم والتعليم �إىل التطوير وذلك
من خالل تطوير �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أ�ساليب التدري�س ،م�ؤكداً حر�ص
الوكالة على ا�ستمرارية اال�ستفادة من مثل هذه امل�شاريع وتعميم نفعها،
مبدياً ا�ستعداد الوكالة لدعم كافة الت�سهيالت املادية واللوج�ستية للمحافظة
على هذه املكت�سبات.

تجديد تعيين د.الفراج
عميدًا لـ «المجتمع»
�أ�صدر معايل وزير التعليم الدكتور حمد �آل
ال�شيخ ،ق��راراً �إداري��اً بتجديد تعيني الدكتور
�أ�سامة ال��ف��راج ،للعمل عميداً لكلية املجتمع
بجامعة امللك �سعود.
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ت�شمل فئات الرواد والكتاب والر�سالة العلمية يف دورتها الأوىل

رئيس الجامعة يرعى تتويج الفائزين بجائزة
«جستن» للتميز ..اليوم
ي��رع��ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجلامعة
الدكتور ب��دران العمر ،اليوم حفل
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ج�سنت
للتميز ،وذلك بقاعة الدرعية ببهو
اجلامعة الرئي�س.
و�أو�ضح رئي�س جمعية «ج�سنت»
وامل�شرف العام على اجلائزة الدكتور
فهد ال�شايع �أن هذه اجلائزة ت�أتي
انطالقاً من الدور الريادي للجمعية
التي تعد من �أعرق اجلمعيات العلمية
يف اململكة ،وتوا�صل هذا الدور عرب
ت�شجيع الباحثني وامل�ؤلفني ون�شر
ثقافة التميز والإب��داع يف املجالني
الرتبوي والنف�سي وتن�شيط حركة
الت�أليف والن�شر� ،إ�ضافة �إىل تكرمي
ال����رواد يف جم���ايل ال�ترب��ي��ة وعلم
النف�س على امل�ستوى الوطني ،ورواد
اجلمعية الذين �أ�سهموا يف ت�أ�سي�س
وتطوير اجلمعية ،وتتويج جهودهم
ط����وال ���س��ن��وات خل��دم��ة املجتمع
عرب جمايل الرتبية وعلم النف�س.
و�أ���ض��اف �أن رع��اي��ة م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة حلفل اجلائزة تعد تكرمياً
للفائزين وتتويجا جلهودهم ،م�شيداً
ب��ال��دع��م ال��ك��ب�ير ال���ذي حت��ظ��ى به
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية
والنف�سية «ج�����س�تن» ،م��ن معايل
رئي�س اجلامعة ،وجميع م�س�ؤويل

د .ال�شايع

د .العمر

اجل��ام��ع��ة ،يف ظ��ل م��ا ي��ح��ظ��ى به
التعليم العام واجلامعي من دعم ال
حم��دود من قبل القيادة الر�شيدة
حتقيقا مل�ستهدفات ر�ؤي���ة اململكة
2030م ،مبيناً �أن جوائز التميز تُعد
من �أهم الأدوات الرئي�سية لتطوير
املمار�سات الرتبوية والنف�سية يف
ع�صر املعرفة؛ فهي مبنزلة �شاهد
ح�ضاري على جناح تلك املمار�سات،
وجودتها يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
والنف�سية.
م��ن جانبه �أو���ض��ح الأم�ي�ن العام
جلائزة «ج�سنت» للتميز الدكتور عبد
املح�سن بن ر�شيد املبدل �أن عدد
املتقدمني على اجل��ائ��زة بلغ �أك�ثر

من  150متقدماً ومتقدمة ا�ستوفوا
�شروط التقدم للجائزة على ثالثة
ف��روع رئي�سة ،ه��ي :ف��رع «ال���رواد»،
وي�شمل فئتي «رواد الرتبية وعلم
النف�س ،رواد اجلمعية ال�سعودية
للعلوم الرتبوية والنف�سية» ،فرع
ال��ك��ت��اب ،وي�����ش��م��ل ف��ئ��ة «ال��ك��ت��اب
امل ��ؤل��ف» ،وف��رع «البحث العلمي»،
وي�ضم «ر�سائل الدكتوراة ،ر�سائل
املاج�ستري» ،و�سيتم تكرمي الفائزين
يف ال��ف��روع الثالثة ،بواقع فائزين
لكل فئة من الفئات املطروحة يف
ه��ذه ال����دورة .و�أ���ض��اف �أن جائزة
«ج�����س�تن» للتميز ال��ت��ي تنطلق يف
دروتها الأوىل ت�أتي مواكبة ملطالب

ت�صوير� :سارة احلمدان
عقدت جلنة القبول الإلكرتوين
امل��وح��د ل��ل��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات يف
اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ك��ل��ي��ات
التقنية مبنطقة الريا�ض ،الأربعاء
امل��ا���ض��ي ،يف رح���اب جامعة امللك
���س��ع��ود ،خ�ل�ال الإج��ت��م��اع ناق�ش
املو�ضوعات امل��درج��ة على ج��دول
الأع���م���ال ،وال��ت��ي ت�ضمنت �إق���رار
اجل���دول الزمني لبوابتي القبول
امل��وح��د للطالب والطالبات للعام
اجل��ام��ع��ي ال���ق���ادم  1444ه��ـ مبا
ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع ال��ت��ق��ومي ال��درا���س��ي
امل��ق��ر م ��ؤخ � ًرا م��ن جمل�س ال���وزراء

امل��وق��ر ،واع��ت��م��اد خطة �إج����راءات
القبول ،ومتابعة جاهزية بوابتي

ال��ع�����ص��ر ،وم�ستجيبة ملعطياته،
كمبادرة متميزة لتكرمي املتميزين
يف عدة جم��االت ،وتعتزم اجلمعية
طرح فروع وفئات �أو�سع يف دورتها
القادمة ب�إذن اهلل تعاىل.
اجلدير بالذكر �أن جمعية «ج�سنت»
تهتم بتنمية الفكر العلمي والنمو
املهني امل�ستمر يف جمال تخ�ص�صاتها
وحتقيق التوا�صل العلمي للأع�ضاء،
�إ���ض��اف��ة �إىل �إ�سهامها يف تقدمي
امل�شورة العلمية و�إج��راء الدرا�سات
والأب��ح��اث املتخ�ص�صة التي ترثي
املكتبة ال�ترب��وي��ة ،وعقد اللقاءات
التي ت�ثري اجل��وان��ب العلمية لدى
الأع�ضاء وت�ساعد يف ت�أ�صيل الأمن
الفكري والثقافة الرتبوية املتزنة
للم�شاركني.
وانبثقت فكرة �إن�شاء اجلمعية
«ج�����س�تن» م��ن��ذ �أك��ث�ر م��ن �أرب��ع�ين
�سنة؛ �إدراكاً ب�أهمية تكامل اجلهود،
وت����ع����اون امل��خ��ت�����ص�ين ،يف �سبيل
النهو�ض بالرتبية وع��ل��م النف�س،
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��م��ا يف امل��ج��ت��م��ع،
�إ�ضافة �إىل ما متثله اجلمعية من
قناة ات�صال بني ه��ؤالء املخت�صني،
وت�سعى اجلمعية �إىل ال��ري��ادة يف
تطوير املعرفة واملمار�سة يف العلوم
الرتبوية والنف�سية.

«القبول الموحد» لطلبة الرياض تعقد اجتماعها الثاني

القبول الإلكرتوين املوحد للطالب
وال���ط���ال���ب���ات ،وم���ه���ام اجل��ام��ع��ات

الإدارية والفنية يف هذا ال�ش�أن.
ه��ذا و�سيتم ب��دء التقدمي على
بوابة قبول الطالب ي��وم اجلمعة
(1443/12/23ه��������������ـ امل���واف���ق
 2022/7/22م ،ع��ل��ى �أن تغلق
ي��وم الأرب��ع��اء 1443/12/28هـ
املوافق  2022/7/27م ال�ساعة
 12ظ��ه��راً ،فيما �سيبد�أ التقدمي
ع��ل��ى ب��واب��ة ق��ب��ول ال��ط��ال��ب��ات ي��وم
ال�������س���ب���ت 1443/12/24ه��������������ـ
امل��واف��ق  2022/7/23م ،وتغلق
ي��وم اخلمي�س 1443/12/29هـ
املوافق  2022/7/28م ال�ساعة
 12ظهراً.

مذكرة تفاهم مع المياه الوطنية

وقعت اجلامعة و�شركة املياه الوطنية ،الثالثاء املا�ضي ،مذكرة تفاهم،
بهدف تعزيز اجلهود وتبادل اخلربات بني ال�شركة واجلامعة لتحقيق فوائد
عديدة جلميع فئات املجتمع.
مثل اجلامعة يف التوقيع ،وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد احلميزي ،ومن جانب �شركة املياه الوطنية نائب الرئي�س
للم�شاريع واخلدمات الفنية املهند�س من�صور �أبوثنني.
هدفت االتفاقية �إىل التعاون امل�شرتك الذي يحقق ر�ؤية كال الطرفان،
وانطالقاً من ر�ؤية اململكة  ،2030من خالل التعاون يف جمال تعزيز وتقدمي
اخلدمات الت�أهيلية والتدريبية واال�ست�شارية والدرا�سات والبحوث ،وتبادل
اخلربات يف املجاالت املتعلقة ب�أن�شطة الطرفني.
وبهذه املنا�سبة ،ذكر وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الدكتور خالد احلميزي �أن جامعة امللك �سعود تعترب �إح��دى اجلامعات
الرائدة يف اململكة بتبني وت�شجيع ال�شراكة مع الهيئات احلكومية والقطاع
اخلا�ص ،خا�صة يف جمال التعليم العايل ،وزيادة الوعي بني �أبناء املجتمع
يف �أهمية املحافظة على املياه ،كذلك �إعداد الكوادر العلمية امل�ؤهلة ت�أهي ً
ال
علمياً عالياً.
من جهته �أكد م�ست�شار وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
للمبادرات النوعية الدكتور نا�صر العريفي� ،أن مكتب املبادرات النوعية
ومكتب العالقات ال�صناعية والأع��م��ال و�صندوق دع��م البحث العلمي
يف وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي يدعم بناء مثل هذه
ال�شراكات الناجحة.
من جانبه قال نائب رئي�س �شركة املياه الوطنية للم�شاريع واخلدمات
الفنية املهند�س من�صور �أبوثنني �أن مثل هذه االتفاقيات املثمرة للتعاون
امل�شرتك بني اجلامعة والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�ص يف جميع
املجاالت مبا يتعلق بدعم زيادة الوعي بني �أبناء الوطن يف �أهمية املحافظة
على املياة ،و�أ�ضاف من �أجل خدمة الوطن وتقدمه خا�صة �أن قطاع التعليم
واجلامعات يجد كل الدعم من خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده
يحفظهم اهلل من خالل ت�شجيع �إقامة ال�شراكات بني اجلامعات والهيئات
احلكومية والقطاع اخلا�ص والعمل على توطيد العالقة من خالل تنفيذ
برامج وم�شروعات تعاونية وبحثية ويف الوقت نف�سه لتحقيق ر�ؤية اململكة
.2030

تدشين مكتبة العيادات الخارجية

د�شنت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف ،الأحد
املا�ضي ،مكتبة العيادات اخلارجية مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي،
بح�ضور وكيلة كلية الطب الدكتورة حنان حبيب ،وكيلة عمادة �ش�ؤون املكتبات
الدكتورة �سدين احلربي ،وذلك يف مبنى العيادات اخلارجية مل�ست�شفى امللك
خالد اجلامعي

«اآلداب» تقيم حفلها الختامي

كتب :خالد اخل�ضريي
ت�صوير� :سارة احلمدان
رعى عميد كلية الآداب الدكتور
نايف بن ثنيان �آل �سعود ،احلفل
اخل��ت��ام��ي ال�����س��ن��وي للكلية للعام
الدرا�سي 1443هـ  ،وذل��ك بقاعة
الدرعية يف مبنى  ،17بح�ضور عدد
كبري من من�سوبي الكلية من �أع�ضاء

هيئة التدري�س والإداريني والفنيني،
بالإ�ضافة �إىل طلبة الكلية.
بد�أ احلفل بتالوة �آيات من القر�آن
ال��ك��رمي ،ثم كلمة املكرمني �ألقاها
نيابة عنهم الدكتور عادل املكينزي
ق��دّم فيها �شكره وت��ق��دي��ره لعميد
الكلية و�إدارتها على تكرمي املتميزين
واملتقاعدين واملوظفني املثاليني،

ذاك��راً �أن ما يجمع من�سوبي الكلية
هو التعاون والإجناز.
�إث���ر ذل���ك �أل��ق��ى عميد الكلية
الدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود
ك��ل��م��ة �أث��ن��ى ف��ي��ه��ا ع��ل��ى من�سوبي
الكلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وامل��وظ��ف�ين وال��ط�لاب والطالبات،
مبيناً �أن ما مي ّيز من�سوبي الكل ّية

العمل بروح الفريق الواحد ،مقدماً
تهنئته للمكرمني وح�صول عدد منهم
على جوائز ت�ضاف ل�سريتهم الذاتية
ولتاريخ الكلية.
وح����ول ب����روز ال��ك��ل��ي��ة يف ع��دد
م��ن امل��ج��االت والفعاليات العلمية
والتعليمية على م�ستوى اجلامعة
وخارجها ،قال عميد كلية الآداب،

�إن ذل��ك م��ن توفيق اهلل وح��ده ثم
بدعم معايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب��دران العمر ،داعياً �إىل موا�صلة
التم ّيز والتناف�س ال�شريف ،و �أهمية
امل�شاركة م��ن اجلميع يف العملية
التطويرية للكلية واجلامعة وفق
ر�ؤي���ة  2030وال��ن��ظ��رة امل�ستقبلية
امل�شرقة ب�إذن اهلل.

ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك��� ّرم عميد
الآداب ،ع���دد م��ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س احلا�صلني على جوائز
واجن��ازات ،واملتقاعدين ،بالإ�ضافة
�إىل املوظفني املثاليني لهذا العام،
�شام ً
ال املتميزين من طالب وطالبات
الكلية يف الإجن��ازات ،والبارزين يف
الأن�شطة والأندية الطالبية.
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دراسة تؤكد :وقت حرق الدهون للرجال
يختلف عن وقت النساء

دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
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5

مسائل خالفية
في نقد الشعر القديم
امل�ؤلف :ف�ضل بن عمار العماري

�أثبتت درا�سة حديثة �أن ممار�سة
التمارين الريا�ضية يف ال�صباح
�أف�ضل للن�ساء يف ح��رق الدهون،
بينما ي�ستفيد ال��رج��ال �أك�ثر من
ممار�سة التمارين يف الليل
كما �أك��دت الدرا�سة �أن �أف�ضل
توقيت حل��رق ال��ده��ون بالن�سبة
للن�ساء ه��و يف ال�صباح ،خا�صة
دهون منطقة البطن ،لذا يف�ضل
ممار�سة الريا�ضة يف بداية اليوم
للتحكم يف �ضغط الدم.
�أم�����ا ال���رج���ال ف��ق��د �أظ���ه���روا

م�ستويات عالية من الكولي�سرتول
«ال�����ض��ار» وق��درت��ه��م ع��ل��ى ح��رق
ال���ده���ون م���ن خ��ل�ال ال��ت��م��اري��ن
الريا�ضية امل�سائية
كما الحظت الدرا�سة �أن �شعور
الرجال بالتعب يقل عند ممار�سة
الريا�ضة قبل الع�شاء ،ولي�س قبل
ا لإفطار
ت�أتي النتائج من درا�سة �أجريت
على  27امر�أة و 20رج ً
ال مار�سوا
التمارين  4مرات يف الأ�سبوع ،ما
يقرب من الن�صف فعل ذل��ك بني

�صباحا،
�صباحا و 8
ال�ساعة 6
ً
ً
بينما قام الباقي بذلك بني ال�ساعة
 6:30م�سا ًء و  8:30م�سا ًء
ووج��دت الدرا�سة التي �ضمت
أ�شخا�صا الئقني ن�سب ًيا ت�تراوح
�
ً
�أع��م��اره��م ب�ين  25و  55ع��ا ًم��ا،
�أن ال��ن�����س��اء ال�ل�ائ���ي مي��ار���س��ن
ال��ري��ا���ض��ة يف ال�صباح ف��ق��دن ما
معدله  %10م��ن ال��ده��ون حول
خ�صرهن ،مقارنة ب��ـ  %3فقط
م��ن ده��ون البطن امل��ف��ق��ودة لدى
الن�ساء الالئي ميار�سن الريا�ضة

يف امل�ساء
يف ح�ين �أن الن�ساء مل يفقدن
ال�����وزن ب�����ش��ك��ل ع����ام� ،إال �أن��ه��ن
فقدن دهون البطن ،والتي ميكن
�أن تلتف ح��ول �أع�����ض��اء اجل�سم
الداخلية وتكون �ضارة بال�صحة
م���ن امل����ع����روف �أن ال��ت��م��اري��ن
ال��ري��ا���ض��ي��ة ت ��ؤث��ر ع��ل��ى اجلن�سني
ب�شكل خمتلف ،خا�صة فيما يتعلق
ب��ال��ده��ون ،وق��د تلعب هرمونات
الن�ساء وتباين �إيقاعات ال�ساعة
البيولوجية دو ًر ا � ً
أي�ضا

دراسة حديثة :القهوة لها تأثير إيجابي على الكلى

يعيد هذا الكتاب م�ساءلة ق�ضايا قدمية ،طواها
الن�سيان ،كق�ضية �أمية بن �أبي ال�صلت ،ف�أ�صبحت مق ّررة
وم�ؤكدة� ،أو مل يتوقف الدار�سون عندها جمموعة ،مثل
ثنائيات بع�ض الق�صائد ،حتى �أقحموا لبيداً يف هذا،
ولبيد ال �ش�أن له به� ،أو �أنهم راحوا يجهدون �أنف�سهم
يف اجل���دال ح��ول �صحة ه��ذه �أو تلك م��ن ق�صائد
ال�شعر الإ�سالمي ،الذي ال يخ�ضع للمعايري النقدية
�أن
ال��ت��ي ارت�����أوه����ا ،مع
م���ق���داراً ك���ب�ي�راً من
ه��ذا ال�شعر اختلَف
يف ج���وه���ره :ل��غ��ة،
وت��ع��ب�يراً ،وف��� ّن���اً...
ع��ن �سابقه ،وك��ان
ط���اب���ع االرجت�����ال
غالباً عليه .وبعد،
ف���ه���ذا ال��ك��ت��اب:
م�سائل خالفية،
ول��ي�����س ���ش��رط �اً
�أن ن��ت��ف��ق على
�إح�����داه�����ا� ،أو
ك��ل��ه��ا ،ولكنها
حماولة لإث��ارة
بع�ض وجهات
ال��ن��ظ��ر ال���ت���ي رمب��ا
�أ ّدت �إىل مراجعة بع�ض امل�سلّمات ،على �أنه ينبغي
لفت النظر �إىل �أن الكتاب مل يتناول اختالف رواية
بع�ض الألفاظ ،فهي خمدومة يف مظانها؛ لأن هذا من
طبيعة ال�شعر القدمي؛ ولأن هذا �سيخرجنا عن الهدف
الذي من �أجله ُو�ضع الكتاب.

عروض توضيحية مصورة في
الخلية والبيولوجيا الجزيئية
امل�ؤلفNalini Chandar :
املرتجم :نائل حممود �أبو طه

ك�شفت ن��ت��ائ��ج درا����س���ة حديثة
نُ�����ش��رت يف جملة «ت��ق��اري��ر الكلى
ال��دول��ي��ة» �أن فنجاناً واح���داً على
الأق���ل يومياً كفيل بخف�ض خطر
الإ�صابة بالف�شل الكلوي احلاد.
و�أ�شارت الدرا�سة �أن �أولئك الذين
ي�شربون �أي كمية م��ن القهوة كل
يوم لديهم خطر �أقل بن�سبة %15
للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،مع �أكرب انخفا�ض لوحظ
يف املجموعة التي �شربت كوبني �إىل
ثالثة �أكواب يف اليوم )خماطر �أقل

بن�سبة .(%23 - %22
وي���ق���ول م��دي��ر ق�����س��م �أم���را����ض
الكلى و�أ�ستاذ الطب يف كلية الطب
ب��ج��ام��ع��ة ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز« :نعلم
بالفعل �أن �شرب القهوة على �أ�سا�س
منتظم ق��د ارت��ب��ط ب��ال��وق��اي��ة من
الأم��را���ض املزمنة والتنك�سية مبا
يف ذلك مر�ض ال�سكري من النوع
الثاين و�أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة
الدموية و�أمرا�ض الكبد ،وميكننا
الآن �إ�ضافة انخفا�ض حمتمل يف
خم��اط��ر ال��ق�����ص��ور ال��ك��ل��وي احل��اد

�إىل القائمة املتزايدة من الفوائد
ال�صحية للكافيني».
و�أو����ض���ح���ت م ��ؤ���س�����س��ة ال��ك��ل��ى
الوطنية � ،أن الف�شل الكلوي احلاد
ه��و «ح��ال��ة م��ف��اج��ئ��ة م��ن الف�شل
الكلوي �أو تلف الكلى الذي يحدث
يف غ�ضون �ساعات قليلة �أو ب�ضعة
�أي�����ام» .وي������ؤدي ه���ذا �إىل ت��راك��م
الف�ضالت يف ال��دم ،ما يجعل من
ال�صعب على الكلى احلفاظ على
ال���ت���وازن ال�����ص��ح��ي��ح ل��ل�����س��وائ��ل يف
اجل�سم.

وت��خ��ت��ل��ف �أع����را�����ض ال��ق�����ص��ور
ال��ك��ل��وي احل���اد تبعا لل�سبب وقد
ت�شمل :خروج كمية قليلة جداً من
البول من اجل�سم ،تورم يف ال�ساقني
والكاحلني وح��ول العينني� ،إعياء
و�ضيق يف التنف�س ،ارتباك ،غثيان،
�أمل �صدر .ويف احلاالت ال�شديدة،
نوبات �صرع �أو غيبوبة ،ويظهر هذا
اال�ضطراب ب�شكل �أكرث �شيوعاً يف
امل��ر���ض��ى املقيمني يف امل�ست�شفى
الذين تت�أثر الكلى لديهم بالإجهاد
وامل�ضاعفات الطبية واجلراحية.

�شرحا واف ًيا عن �أهم مو�ضوعات
يقدم هذا الكتاب
ً
اخللية حيث ي�شرح ط��رق متايز اخلاليا اجلذعية
وه��رم اخللية وموتها ،ويتقلب بك الكتاب � ً
أي�ضا يف
ف�صوله وثناياه بني معجزات اهلل يف ج�سم الكائن
احلي ،وبني التكوين ،والرتكيب ،والت�صنيع ،والهدم،
وب��ق��ائ��ه��ا ،وان��ق�����س��ام��ه��ا،
والبناء ،وموت اخللية،
وك��ي��ف��ي��ة م��ر���ض��ه��ا،
و�شفائها ،و�شبابها،
وهرمها .كما ميتاز
ال��ك��ت��اب بتن�سيقه
اجل������ي������د ال�������ذي
ي�����س��م��ح ب�����س��ه��ول��ة
ال�����و������ص�����ول �إىل
املعلومة والرتكيز
ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات
الأ�سا�سية يف كل
ف�صل .وفيه �أكرث
من � ٣٠٠صورة
ت���و����ض���ي���ح���ي���ة
م��������ل��������ون��������ة،
وخم���ط���ط���ات
ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة،
و�أ�سئلة مراجعة لت�سهيل
فهم مكنونات اخللية وتطبيقاتها .ويربط الكتاب
املعلومات النظرية بالعديد من الأمرا�ض ال�سريرية
التي ت�صيب الإن�سان .لذلك ميكن ا�ستخدام الكتاب
ن�صا مرجع ًّيا يف بيولوجيا اخللية يف املهن
ب�صفته ًّ
الطبية واملهن ال�صحية وب��رام��ج املرحلة اجلامعية
العليا.
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الرأي

أسرار تنظيم دورات النوم وضبط
الساعة البيولوجية
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منطق فهم وترجمة معاني القرآن
القر�آن هو كالم �إلهي منزّه عن اخلط�أ ،تكفل
بحفظه اخلالق تبارك وتعاىل من �أي تبديل �أو
حت��ري��ف ،وبالتايل ال ميكن ترجمته كما ن��زل،
ه��ذا هو املنطق الوا�ضح ال��ذي ي�ؤكد ا�ستحالة
وقوع ترجمــة كالم اهلل ،فما منطق فهم وترجمة
معانيه ؟
عندما نعود ملفهوم املنطق جند �أنه «القانون
ال�ضابط ملبادئ التفكري واملوجه للعقل الب�شري
نحو ال�صواب» ،من هذا التعريف ن�ستطيع القول
�إن ع��ب��ارة «ترجمة ال��ق��ر�آن» يق�صد بها يف كل
احلاالت «ترجمة معاين القر�آن» ،ولي�س ترجمة
كالم اهلل عز وجل كما نزل يف كتابه الكرمي� ،إذن
املنطق هنا ي�ؤكد قطعاً ا�ستحالة ترجمة كالم اهلل،
�إال �أنه بالإمكان ترجمة معانيه.
ترجمة معاين القر�آن واقعة ،وهي عبارة عن
تف�سري ناقل ملعاين كالم اهلل يف لغة غري العربية،
وهذا بالت�أكيد ال ميكن �أن يتحقق بال�شكل ال�صحيح
�إال بوا�سطة مرتجم متمكن ملم بعلوم القر�آن من
جهة وبجميع اجلوانب ال�شرعية من جهة �أخرى،
�أو بوا�سطة فريق عمل مكون من خمت�صني يف
ال�شريعة وعلوم القر�آن ويف الرتجمة ،هنا يتلخ�ص
الأمر يف مبد�أ �أ�سا�سي غاية يف الأهمية لرتجمة
معاين القر�آن ،هو� :أن الرتجمة يجب �أن تكون
ناقلة للمعنى الوارد يف �أ�صل تف�سري القر�آن كما
هو ،و�أن تكون �صحيحة ب�إجماع املخت�صني ،هذا
مبد�أ وا�ضح وثابت ال جدال فيه ،فرتجمة معاين
القر�آن على وجه اخل�صو�ص ال حتتمل اخلط�أ
وغري قابلة لالجتهاد ،وهنا ن�ستطيع الت�أكيد ب�أن
منطق ترجمة معاين القر�آن الكرمي يقوم على
�أربعة جوانب �أ�سا�سية لكل منها دوره و�أهميته.
اجلانب الأول يتعلق بالإدراك العقلي ،ونق�صد
هنا الإدراك التام �أن �أ�صل لغة القر�آن هي لغة
اللوح املحفوظ ،و�أن كالم اهلل عز وجل يف هذه
اللغة ال يدركه �إن�سان ،لأنها لغة تتطلب الإدراك
ب��الإمي��ان والتقوى فقط فهي لغة ن�ؤمن بها ال
ن�سمعها وال نقر�ؤها؛ حمفوظة عنده �سبحانه.

كذلك الإجنيل ،فهو الكتاب الذي
قال تعاىل يف �سورة احلجر�« :إنا
�أنزله اهلل تعاىل على عي�سى عليه
نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون
ال�سالم بلغة قومه �أي�ضاً.
) .»(9وقال تعاىل يف �سورة الن�ساء:
اجلانب الثالث يتعلق بالإدراك
«�إنا �أوحينا �إليك كما �أوحينا �إىل
العلمي؛ �أي الإدراك �أن كل ما
ن��وح والنبيني من بعده و�أوحينا
جاء يف �صحف �إبراهيم والتوراة
�إىل �إبراهيم و�إ�سماعيل و�إ�سحاق
وال����زب����ور والإجن����ي����ل وال��ك��ت��ب
ويعقوب والأ�سباط وعي�سى و�أيوب
ال�����س��م��اوي��ة ال�سابقة ل��ه��ا ي��ؤك��د
ويون�س وه��ارون و�سليمان و�آتينا
توحيد اخلالق عز وج��ل ويحث
داوود زبورا ) .»(163فالقر�آن يف
على ال�سلم والت�سامح والإح�سان
الأ�صل هو وحي �إلهي نزله الروح
وعمل ال�صاحلات ،وينهى �أي�ضاً
الأمني جربيل عليه ال�سالم بلغة
اللوح املحفوظ كما ن��زل الكتب د .الحسين آل مهديه عن الفواح�ش كما جاء يف القر�آن
ال���ك���رمي� ،أم����ا اجل���ان���ب ال��راب��ع
ال�����س��م��اوي��ة الأخ�����رى )ال���ت���وراة،
والأخري فيتعلق بالإدراك املعريف
الإجنيل ،الزبور� ... ،إلخ( ،وتكفل
اهلل عز وجل بجمعه وقر�آنه يف قلب حممد عليه للغات العمل ،ان��ط�لاق�اً م��ن لغة ال��ق��ر�آن التي
ال�صالة وال�سالم ليرتجم معانيه ويبينها بل�سان اختارها اهلل لقوم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
قال تعاىل يف �سورة يو�سف «�إن��ا �أنزلناه قر�آناً
عربي؛ �أي ل�سان قومه.
اجلانب الثاين يتعلق بالإدراك احل�سي للغات عربياً لعلكم تعقلون )� ،»(2أي قر�آناً بل�سانكم �أيها
جميع الكتب ال�سماوية التي �أمرنا اهلل تعاىل العرب لكي تدركون معانيه وتفهمونها وتهتدون
�أن ن�ؤمن بها ون�صدقها .ق��ال تعاىل يف �سورة بها .هذه اللغة ف�ض ً
ال عن كونها لغة القر�آن فهي
�إبراهيم« :وما �أر�سلنا من ر�سول �إال بل�سان قومه لغة �أ�صيلة ومعا�صرة وفيها �إع��ج��از ،وعندما
) .»(4فالزبور �أنزله اهلل تعاىل على داوود عليه تتم الرتجمة منها �إىل لغات �أخرى ف�إنها تدخل
ال�سالم بلغة قومه ،وجاء ت�أكيد بع�ض �آياته من مبعانيها يف لفظ جديد ول�سان جديد يحمل نف�س
خالل لغة القر�آن .قال تعاىل يف �سورة الأنبياء :املعنى يف تلك اللغات.
وهنا يف النهاية نلخ�ص منطق فهم كالم اهلل
«ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر �أن الأر�ض
يرثها عبادي ال�صاحلون ) .»(105لي�س هذا وترجمة معانيه يف الإمي���ان والتقوى �أوالً ،ثم
فقط ،بل هناك �أي�ضاً �آي��ات ج��اءت يف �صحف الإدراك العقلي للغة الذكر املحفوظ ،والإدراك
�إبراهيم ومو�سى والتوراة ذكرت يف القر�آن .قال احل�سي للغات ال��دي��ان��ات ال�سماوية ال�سابقة،
تعاىل يف �سورة الأعلى« :قد �أفلح من تزكى ) (14والإدراك العلمي ل��دالئ��ل وح��دان��ي��ة اخل��ال��ق
وذكر ا�سم ربه ف�صلى ) (15بل ت�ؤثرون احلياة وح��دوده عز وجل ،والإدراك املعريف التام للغة
الدنيا ) (16والآخ��رة خري و�أبقى ) .»(17هذه القر�آن وجميع �أحكامه ال�شرعية بالإ�ضافة �إىل
الآيات مل تكن يف الأ�صل باللغة العربية بل جاءت اللغة املعنية بالرتجمة ،فهنيئاً ملن اجتمع يف قلبه
بلغة قوم �إبراهيم ومو�سى عليهما ال�سالم .وهذا الإميان والتقوى ويف عقله العلم واملعرفة فح�ضي
ما ي�ؤكده التف�سري املي�سر ب��أن ما ورد يف هذه مب�سمى مرتجم معاين القر�آن الكرمي.
ال�سورة «هو مما ثبت معناه يف ال�صحف التي
كلية اللغات والرتجمة
�أنزلت قبل القر�آن» )التف�سري املي�سر� ،ص .(592

يعد النوم �آية من �آيات اهلل التي تدعو
�إىل الت�أمل والتدبر يف خلق اهلل الذي �أح�سن
كل �شيء خلقه ،قال اهلل تعاىل } َومِ ْن �آيَاتِهِ
�ضلِهِ
َمنَا ُم ُكم بِاللَّيْلِ َوال َّنهَارِ َوابْ ِت َغا�ؤُ ُكم ِّمن َف ْ
�إِنَّ فيِٰ َذل َ
ِك َ آليَ ٍ
ات لِّ َق ْو ٍم يَ ْ�س َم ُعونَ{ ،وقال
َ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
ا�سا
�أي�ضاً } َو ُه َو الذِ ي َج َعل لك ُم الليْل ِل َب ً
َوال َّن ْو َم ُ�س َبا ًتا َو َج َع َل ال َّن َها َر نُ ُ�شو ًرا{ .وبعد
انتهاء �شهر رم�ضان يواجه البع�ض �صعوبة
يف تنظيم �أوقات النوم نتيجة التعود على
النوم يف �أوق��ات مت�أخرة ،فيتنج عن ذلك
اختالل ال�ساعة البيولوجية ،وهذا الأمر
أ .د .جمال الدين هريسة قد ينتج عنه ح��دوث ا�ضطرابات النوم
املزمنة فيكون الإن�سان عر�ضة للإ�صابة
ب��الأم��را���ض النف�سية و�أم���را����ض القلب
وال�سكري وال�سمنة وال�سرطان وغريها من الأمرا�ض .ويعد النوم ال�صحي
من االحتياجات الف�سيولوجية الرئي�سية جل�سم االن�سان ،حيث يلعب النوم
ال�صحي دوراً حمورياً يف تنظيم التمثيل الغذائي وحت�سني احلالة املزاجية
وتعزيز املناعة والتخل�ص من ال�سموم ،كما يعد النوم ال�صحي �ضرورياً لعمل
الغدة ال�صنوبرية يف الدماغ التي تتحكم فيعمل ال�ساعة البيولوجية تنتظم
وظائف اجل�سم ب�إفراز امليالتونني والعديد من املواد الكيميائية الأخرى
ارتفاعاً وانخفا�ضاً ،وه��ذا ينتج عنه الإيقاع ال�صحيح لوظائف اجل�سم
لي ً
ال ونهاراً .وعندما حتدث ا�ضطرابات النوم ترتاكم الربوتينات ال�سامة
ً
وغريها من املواد ال�ضارة يف خاليا اجل�سم وهذا ي�ؤثر �سلبا على وظائف
جميع �أع�ضاء اجل�سم ،خا�صة اجلهاز الع�صبي مما ي�سبب الإ�صابة باخلرف
و�ألزهامير والتدهور املعريف .كما �أكدت الدرا�سات �أن ا�ضطرابات النوم
ينتج عنها اختالل عمل ال�ساعة البيولوجية مما ي�ؤثر �سلـباً على وظائف
اجل�سم ،فيحدث الأرق واالكتئاب ومتالزمة الأي�ض وال�سرطانات و�أمرا�ض
املخ وعدم الرتكيز وقلة حت�صيل العلم و�ضعف الإنتاج وغريها من العواقب
املدمرة لقلة النوم.
ومير النوم ال�صحي بخم�س مراحل ،فعندما يبد�أ االن�سان يف النوم
مبا�شرة تقل حركة العني وينتج العقل موجات تدعى موجات ثيتا و�ألفا،
وهذه املرحلة ق�صرية ت�ستغرق 10-5دقائق ويف هذه املرحلة ميكن للإن�سان
اال�ستيقاظ ب�سهولة ،وهذه هي املرحلة الأوىل للنوم ال�صحي� .أما يف املرحلة
الثانية تبد�أ موجات العقل باالزدياد ثم تتباط�أ فيخلد الإن�سان يف نوم خفيف،
وميكن للإن�سان �أن ي�ستيقظ يف املرحلة الثانية ب�سهولة ،و�إذا كان االن�سان
يرغب يف القيلولة فمن الأف�ضل �أن ي�ستيقظ دون ال�شعور بالتعب ،وخالل
املرحلة الثانية من مراحل النوم ي�صبح الإن�سان �أقل وع ًيا مبا يحيط به
وتنخف�ض درجة حرارة اجل�سم وتتوقف حركة العني ويكون معدل �ضربات
القلب منتظماً .ثم بعد ذلك تبد�أ املرحلة الثالثة باخللود يف النوم العميق
الأمل �إىل عبارة تعطل �صاحبها
لهذه العبارة ق�صة يروى فيها
عن العمل واملثابرة وتكون كنوع
وبذلك تتباط�أ موجات العقل ب�شكل �أكرث ،وتتحول املوجات ثيتا و�ألفا �إىل �أن ُه عندما كان هناك جمموعة
من امل�سوفات التي متنع التقدم
موجات دلتا .يف هذه املرحلة تتوقف جميع ن�شاطات الع�ضالت وحتركات �أ����ص���ح���اب ي�����س�يرون يف عمق
او �إي���ج���اد احل���ل���ول ،ال �أع��ن��ي
العني وي�صبح الإن�سان �أقل �إدراكاً ملا يدور حوله ،ويف هذه املرحلة من دورة �صحراء قاحلة يخففون �أعباء
ال��ع��ب��ارة حت��دي��داً ل��ك��ن �أمثلها
النوم يكون �صعب اال�ستيقاظ ،بعدها تبد�أ املرحلة الرابعة تنخف�ض موجات ال�سفر على بع�ضهم من خالل
باحلالة ال��ت��ي ت�لازم ال�شخ�ص
الدماغ وحتدث الإ�صالحات الف�سيولوجية ت�ساعد على جتديد الأن�سجة تق�سيمهم للمهام وامل�س�ؤوليات،
عندما حتيط به دائرة الراحة،
والع�ضالت وتقوي اجلهاز املناعي وحتفز منو اخلاليا ويزيد �إنتاج الطاقة ق����ال ع���ب���ارة «�أم������ر اهلل ���ش��ق
و�إ�صالح  .DNAوهذه املراحل الأربعة الأوىل من دورة النوم ت�سمى نوم
ي��ت��خ��ل��ى ع��ن ال��ط��م��وح ويتخلى
ال��ق��رب��ة» ال��رج��ل امل�����س ��ؤول عن
حركة العني غري ال�سريعة � .”NREMأما املرحلة اخلام�سة ت�سمي مرحلة
عنه ال�شغف وي��ب��ات يف �سبات
حركة العني ال�سريعة”  ،”REMوفيها تبد�أ موجات املخ باالزدياد مرة مهمة حمل قربة امل��اء بعد ما
يتناول فيه م�سكنات من نوعية
�أخرى ،وحتدث الأحالم ويتحفز القلب و�ضغط الدم وحركة العينني وهذه تعرث ووق��ع��ت منه القربة على
ه��ذه ال��ع��ب��ارة وي���ردد «ن�صيب»
املرحلة ت�ساعد على تعزيز الذاكرة والتعلم .ومن خالل املرحل اخلم�س �صخرة حادة وان�شقت فت�سرب
سعد السيف
«ن�صيب» ,في�سلم �أم��ره للقدر
للنوم ال�صحي يقوم العقل بتخزين املعلومات والتجارب يف الذاكرة طويلة املاء منها بغري ق�صد.
ب��ح��ي��ث ال ي�����س��ع��ى ل��ل��ت��ق��دم �أو
فهذه العبارة تعرب عن قدر
املدى .وت�ستغرق املراحل اخلم�س للنوم ال�صحي « دورة النوم الكاملة «90
دقيقة تقريباً ،وللح�صول على النوم ال�صحي بني ) 7اىل � 9ساعات( يجب اهلل ك��ون��ه �أم����راً واق���ع؛ �أي ال م��ف��ر م��ن��ه� ،أو مي�ضي ل�ل�أم��ام فيقول �أن م��ا ه��و عليه قدر
عندما يحاول قائلها تخفيف حدة �إح�سا�سه ال ميكنه تغيريه �أو �إح��داث تطور اً فيه؛ فكل
�أن تكرر دورة النوم الكاملة من  6-4مرات.
وللح�صول على النوم ال�صحي و�ضبط ال�ساعة البيولوجية فالبد من بخيبة ا لأمل �أو ت�أنيب ال�ضمري جتاه اخل�سارة �شيء مكتوب ومقدر.
يف مظهر �آخر جند البع�ض يبذل ق�صارى
اال�ستيقاظ مبكراً والتعر�ض الكايف ل�ضوء ال�شم�س وتقليل النوم نهاراً التي حدثت ،ك��ون �أن ان�شقاق قربة امل��اء يف
واحلد من �شرب القهوة ،وممار�سة الريا�ضة .كما يجب البعد عن م�شاهدة ال�����ص��ح��راء �أم���ر ���س��يء للغاية ق��د ي����ؤدي ايل ج��ه��ده للتعامل م��ع امل��واق��ف احل��رج��ة ي��ب��د �أ
ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ال�����س��ب��ل وال���ط���رق امل��خ��ت��ل��ف��ة؛
الأفالم العنيفة والبعد عن ال�شا�شات واحلوارات اجلدلية� ،أي�ضا للعالقات الهالك.
االجتماعية ال�صحية حت�سني احلالة املزاجية وامل�ساعدة على النوم ب�شكل
ً
يف حالة �أخرى تتحول من عبارة لتخفيف �ساعيا خللق احللول والفر�ص ،فهذا النوع
طبيعي بتقليل ال�ضغط على املخ .كما يعد تناول الغذاء ال�صحي املتوازن
الذي يحتوي الفيتامينات واملعادن والعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية الأخرى من
�أ�سرار حت�سني جودة النوم وتعزيز الإيقاع البيولوجي .فتعد احلبوب واخلمرية
الغذائية والبي�ض والأ�سماك ومنتجات الألبان واحلم�ص واخل�ضروات الورقية
ال �شك �أن الأمن من �أعظم النعم التي �أنعم ج�سده  ،عنده قوت يومه  ،فك�أمنا حيزت له
واملوز واملك�سرات وبذور اليقطني والكتان من الأطعمة ال�ضرورية لعمل اجلهاز
الع�صبي وحتفيز امليالتونني وال�سريوتونني وغريها من هرمونات النوم .اهلل  -عز وجل -بها على العباد وقد تكرر يف الدنيا (
�أي من تو َّفر له الأما ُن على ن ْف ِ�سه و �أ�صبح
فيحتوي املوز على «الرتبتوفان» ال�ضروري لتخليق امليالتونني وال�سريوتونني ا لآيات والأحاديث لفظ الأمن يف عدة موا�ضع
ال�ضرورية لدعم وظائف اجل�سم احليوية وحتقيق ال�سعادة وتنظيم دورات منه قوله تعاىل َ } :و �إِ ْذ َق��ا َل ِ�إبْ� َر ِ
اه��ي � ُم َر ِّب معافى يف ج�سده وت��وف��ر ل��ه رزق ي��وم��ه وما
النوم واال�ستيقاظ واحلماية من الأرق واالكتئاب ،كذلك تناول الكربوهيدرات
اج َع ْل هَ َذ ا بَل َ ًدا �آمِ نًا َوا ْر ُز ْق �أَ ْهل َ ُه مِ َن ال َّث َم َر ِ
ات يحتاجه من طعام و�شراب فك�أمنا ملك الدنيا
ْ
للهَّ
يزيد من امت�صا�ص الرتيبتوفان .كما �أن الأ�سماك حتتوي على فيتامني «د»
ْ
َ
َ
ْ
فالأمن يعترب من �أهم مطالب احلياة والأمن
ۖ ق��ال َو َمن
َم ْن �آ َم � َن مِ نْ ُهم ِب��ا ِ َو ال� َي� ْو ِم ال ِآخ��رِ
َ
ُ
َ
َ
لاً
ُ
لىَ
اب معنى �شامل يف حياة الإن�سان ،وجماالت الأمن
و�أحما�ض �أوميجا  3التي تعزز �إنتاج املواد ال�ضرورية للم�ساعدة على النوم ك� َف� َر َف��أ َم� ِّت� ُع� ُه َق ِلي ث � َّم �أ � ْ��ض��ط� ُّر هُ �إِٰ َع � َذ ِ
ال�صحي .كما ميكن احل�صول على النوم ال�صحي و�ضبط الإيقاع البيولوجي
﴾ دعا �إبراهيم  -عليه متعددة منها الأم��ن الفكري والأم��ن النف�سي
ري {
ال َّنارِ
�س ا لمْ َ ِ�ص ُ
ۖ َو ِبئْ َ
للدماغ من خالل احلفاظ على الن�شاط العقلي والبدين وال��وزن ال�صحي
ال�سالم -ربه ب�أن يجعل هذا البلد �آمِ نًا وهذا والأم����ن االق��ت�����ص��ادي وال�����ص��ح��ي وغ�ي�ره من
وعدم تناول املخدرات واملنبهات والتدخني .كذلك االيجابية والتفا�ؤل وعلو
الهمة واملحافظة على العبادات خا�صة ال�صلوات اخلم�س بطم�أنينة وخ�شوع ي��دل على �أهمية الأم��ن يف املجتمعات ،ويف املجاالت وج��اء ال�شرع باحلفاظ على ا لأم��ن
من ال�ضروريات لتنظيم النوم و�ضبط الإيقاع البيولوجي ال�صحيح للج�سم .مو�ضع �آخر ورد لفظ الأمن يف قوله تعاىل  :مب��ج��االت��ه ،وي��ع��د حتقيق الأم���ن مق�صد من
ميانَ ُهم ب ُ
ٰلَئ َ
ِك مقا�صد ال�شريعة حيث جاءت ال�شريعة بحفظ
ِظل ْ ٍم �أُو
ِ�سوا �إِ َ
كل ذلك ي ��ؤدى �إىل تعزيز �إف��راز هرمونات النوم امليالتونني والإندورفني ﴿}ا َّلذِ ي َن آ� َمنُوا َو لمَ ْ يَلْب ُ
﴾ ويف هذا املو�ضع ال�ضرورات اخلم�س (الدين والنف�س والعقل
وال�سريوتونني و�ضبط ال�ساعة البيولوجية مما ينتج عنه احل�صول على النوم لَ ُه ُم ا لأمن َوهُم ُّم ْهتَدُو َن {
والعر�ض واملال) وهذا احلفظ ال يتحقق بدون
قرن ا لأمن بالإميان الرتباطه الوثيق به
ال�صحي والوقاية من الأمرا�ض ب�إذن اهلل.
وقال الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم� : -أم��ن وا�ستقرار ؛ولذلك ف��إن تكامل جماالت
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي
كلية ال�صيدلة ) من �أ�صبح منكم �آمناً يف �سربه  ،معافى يف الأمن يف جمتمع معني هو من �أ�سباب نهو�ض

أمر الله شق القربة

م��ن ال�شخ�صيات ن��راه��م يف حم��اول��ة دائمة
ل��ل��و���ص��ول للقمة ح��ت��ى يف ظ���روف �صعبة �أو
حتى يف خيارات ال يف�ضلونها وال يرغبوا �أن
يكونوا فيها ،معتقدين ب�أن القدر ميثل اخليار
الذي وجدهم وبالتايل لي�س �شرطاً �أن يجدوا
�أنف�سهم فيه ،وي�ؤمنون ب��أن النتائج النهائية
ال عالقة لها بن�صيبهم بل هي بقدر �سعيهم
نحوها.
ه��ن��اك خ��ي��اران �أح��ده��م��ا غ�ير م��رغ��وب به
مت��ام �اً  ،بعد حماولتك ل��ع��دم ح��دوث��ه �إال �أن
حماولتك ب��اءت بالف�شل ووق��ع ه��ذا اخليار
غ�ير امل��ف�����ض��ل ف��ع� ً
لا  ،ال ت��ي ��أ���س وت��ك��ف عن
املحاولة وال�سعي لكن لي�س رغبة لإزالته ،بل
طموحاً لتحقيق �أف�ضل النتائج واملخرجات
م��ن��ه وي��ت��ح��ول م��ن ك��ون��ه حت��دي �إىل فر�صة
ميكنك انتهازها ،ختاماً �إن مل جتد نف�سك
يف حلمك فاجعل ال�شغف والطموح �أدوات
ل�صنا عته .
�إعالم

أهمية األمن للمجتمع
ا ملجتمعا ت
واحلمد هلل ال��ذي �سخر لنا ق��ادة حمنكني
يطبقون �شرع اهلل  -عز وج��ل -ويحر�صون
على احلفاظ على ا لأمن ب�شتى جماالته وهذا
يعد �سبباً من �أ�سباب نهو�ض اململكة العربية
ال�سعودية والواجب علينا جتاه ه�ؤالء القادة
﴿يَ��ا �أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن �آ َمنُوا
طاعتهم قال تعاىل } :
�أَ ِطي ُعوا ا للهَّ َ َو�أَ ِط��ي� ُع��وا ال َّر ُ�سو َل َو�أُوليِ َ ْ أ
ال ْم��رِ
﴾ والب��د من الت�صدي لكل من حاول
مِ ن ُك ْم{
زع��زع��ة �أم���ن ال��دول��ة وال��وق��وف ���ض��د ال��ع��دو
للحفاظ على �أمن الدولة وا�ستقرارها .
�أ���س��ال اهلل �أن يحفظ لنا والة �أم��رن��ا و �أن
ميدهم بعونه وتوفيقه و �أن يدمي علينا نعمة
الأمن والأمان
ح�سناء بنت �سامي
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الترجمة ودورها كراصد استراتيجي
لمحاربة مهددات األمن الوطني
ت��ل��ع��ب ال�ترج��م��ة دور
ج��وه��ريٍ �اً يف امل�ؤ�س�سات
واملنظمات الدولية لنقل
امل��ع��ل��وم��ات ب��دق��ة عالية
ت�ضمن احلفاظ على �أمن
جميع دول العامل مبختلف
�أديانها وثقافاتها .هذا
يعني �أنها يجب �أن تكون
جلميع الدول و�سيلة �أمن
وت��ع��زي��ز ع�ل�اق���ات �سلم
و�إخاء خارجية ال و�سيلة
ت�سويد ح�����ض��اري ودم���ار ف��ك��ري ،وهنا
ي�أتي دور الرتجمة كرا�صد ا�سرتاتيجي
ملراكز مكافحة الفكر املتطرف ،يف هذا
ال�صدد ،نتجه مبا�شرة �إىل ما ي�سمى يف
املجال الأمني «منذجة العمل احل�سا�س»،
الذي يقوم به مرتجمي (املركز العاملي
ملحاربة الفكر املتطرف (اعتدال) على
�سبيل املثال ،فهذا املركز يُعنى مبكافحة
الفكر املتطرف بجميع �أ�شكاله ،وذلك
من خالل ا�ستخدام تقنيات حديثة يف
ر���ص��د الأن�����ش��ط��ة ال��رق��م��ي��ة للجماعات
املتطرفة بجميع ال��ل��غ��ات .وه��ن��ا تربز
املكانة التي حتتلها الرتجمة يف ظل تدفق
املعلومات املتداولة على الإنرتنت بلغات
خمتلفة وحتليل العديد م��ن الر�سائل
الفكرية والإيدلوجية املوجهة �إىل عامة
م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي.
هذا الدور الأمني للرتجمة يت�ضح عند
العودة للمفهوم ال�صحيح للأمن الوطني،
�أي املفهوم ال�شامل املتوافق مع ما جاء يف
القر�آن وال�سنة .لذلك نذهب مبا�شرة �إىل
ما �أ�شار �إليه الدكتور فهد ال�شقحاء يف
كتابه املن�شور عام  2004بعنوان «الأمن
الوطني :ت�صور �شامل»؛ حيث ي�ؤكد �أن
«الأم��ن الوطني ال يخرج يف معناه عن
مفهومني� :ضيق و�شامل» .املفهوم ال�ضيق
ي�شمل جانبني �أ�سا�سيني ت�سعى جميع
الدول لتحقيقهما؛ فهو عبارة عن حالة
تتحقق «عندما تتحرر الدولة والإن�سان
فيها من م�شاعر اخلوف والقلق والتوتر
ل����زوال م���ا ي�����س��ب��ب ت��ل��ك امل�����ش��اع��ر من
املخاطر احل�سية� .أي �أنه عبارة عن حالة
اطمئنان حمدود تتحقق يف الدولة لغياب
نوع خا�ص من التهديدات التي تتعر�ض
لها م�صاحلها وحقوقها املادية واملعنوية
وت��ع��ر���ض��ه��ا ل��ل��ع��ن��ف والإك�������راه» .بينما
املفهوم ال�شامل يدل على «معنى �إيجابي
يت�ضمن ما ي�شري �إليه املفهوم ال�ضيق

�إ�ضافة �إىل �شعور الدولة
ب��االط��م��ئ��ن��ان ال���س��ت��ي��ف��اء
مواطنيها الحتياجاتهم
ومتطلباتهم امل�شروعة،
مب��ا يف ذل���ك احتياجات
ال��روح ومتطلبات حتقيق
ال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة» .ه��ذا يف
احل��ق��ي��ق��ة ه����و امل��ف��ه��وم
الوا�ضح والدقيق للأمن
الوطني ،الذي من خالله
ميكن لنا فهم �أهمية درا�سة الرتجمة
كرا�صد ا�سرتاتيجي يف مركز اعتدال،
فهذا النوع من الدرا�سة ميكن اعتباره
تغيرياً �أو حداث ًة يف دور املرتجم يف ع�صر
العوملة وثورة و�سائل التوا�صل االجتماعي
وظ��اه��رة «اللغة ال�سيربانية Cyber-
 .»Langageوميكن الإ���ش��ارة هنا �إىل
ما ي�سمى يف علم الرتجمة «الرتجمة
الرا�صدة ،»La traduction veille
التي ع ّرفها الربوفي�سور ماتيو جيدير
( )GUIDERE Mathieuيف كتابة
املن�شور باللغة الفرن�سية ع��ام 2008
بعنوان« :الرتجمة والر�صد اال�سرتاتيجي
متعدد اللغات Traduction et veille
 »stratégique multilingueب�أنها
«ن�شاط الرتجمة االنتقائية امل�ستخدمة
كعامل م�ساعد يف اتخاذ القرار»؛ فهي
ب�لا �شك تتميز ع��ن الرتجمة املعتادة
بطابعها االنتقائي وال���دور احل�سا�س
املتعلق باتخاذ ال��ق��رار .وهنا تتلخ�ص
�أهمية الدرا�سة التي �أجريناها العام
املن�صرم ورك��زن��ا م��ن خاللها على دور
الرتجمة واملرتجمني يف احلفاظ على
الأم��ن الوطني ال��ذي يظل واج��ب�اً على
ك��ل م�ترج��م ���س��ع��ودي ،فتحليل من��اذج
من املحتوى املتطرف ال��ذي مت ر�صده
وترجمته من قبل فريق مركز اعتدال
على من�صة ت��وي�تر ك��ان ك��اف��ي�اً لت�أكيد
�أهمية درا�سة الرتجمة كو�سيلة �أ�سا�سية
ملحاربة م��ه��ددات الأم��ن الوطني ،وقد
تو�صلنا �إىل و�صف دقيق لأهم امل�شاكل
ال�شائعة التي ت�سبب �صعوبة خالل عملية
الرتجمة .هذا بطبيعة احلال دفعنا نحو
البحث عن �سمات م�شرتكة يف اخلطاب
الإل��ك�تروين املتطرف كمحاكاة خطب
الأئمة واخللفاء �أو كما يطلق عليه علماء
اللغة «التنا�ص ،»l›intertextualité
حيث يلج�أ الكاتب �إىل اقتبا�س حديث

نبوي �أو �آي��ة قر�آنية يف �سياق خمتلف
عن ال�سياق الذي نزلت فيه بهدف ت�أييد
الفكرة التي يرغب يف زرعها يف ذهن
ال��ق��ارئ ،واق�ترا���ض ع��ب��ارات �إ�سالمية
لإ�ضفاء ال�صبغة الدينية وت�أكيد حجته،
فاللغة ال�سيربانية تتميز باالخت�صارات
وال�صور التعبريية وت�سبب �صعوبة على
املرتجم الآيل ،بالإ�ضافة �إىل الأخطاء
اللغوية التي تدل على �ضعف امل�ستوى
التعليمي لدى «املتطرفني الإلكرتونيني
 .»cyber-extrémistesهنا يتج�سد
دور املرتجم الرا�صد يف احلفاظ على
الأمن الوطني من خالل ترجمة الر�سالة
التي قد تبدو من الوهلة الأوىل �سهلة
وب�سيطة ،لكن مبجرد البدء يف ترجمة
اخلطاب املتطرف ومعرفة الأهداف التي
تكون خلف ه��ذه الر�سائل الإلكرتونية
وحتليلها وحتديد اجلمهور امل�ستهدف
وك��ذل��ك �إن�����ش��اء ق��اع��دة بامل�صطلحات
املتطرفة لت�سهيل مهمة الر�صد؛ جند �أن
هناك الكثري من التحديات وال�صعوبات
التي تتطلب مرتجماً متمكناً .وهنا تتجلى
�أهمية ت�أهيل املرتجمني املتخ�ص�صني
(الرا�صدين) ب�شكل ك� ٍ
�اف يتنا�سب مع
طبيعة ال��دور احل�سا�س ال��ذي يقوم به
يف اجلانب الأم��ن��ي وتذليل ال�صعوبات
التي تواجههم يف هذا املجال ،علماً ب�أن
عمل فريق امل�ترج��م الرا�صد يف مركز
اعتدال ال يقف عند هذه احلدود ،فقد
�أ���ش��اروا يف اال�ستبيان ال��ذي ُو ّج���ه لهم
�إىل م�شكلة ترجمة م�صطلحني ي�سببان
ب�شكل دائم ت�شويهاً للمفاهيم الإ�سالمية
وه��م��ا (ج���ه���اد ،وخ�ل�اف���ة) وت ��أث�يره��م��ا
على القارئ من وجهة نظرهم حني مت
�س�ؤالهم عن دورهم يف حماربة مهددات
الأم���ن ال��وط��ن��ي .ل��ه��ذا ال�سبب �أوج��دن��ا
�ضمن �أه��داف درا�ستنا منظوراً جديداً
لرتجمة ه��ذي��ن امل�صطلحني ،و�أ���ش��رن��ا
ل�ضرورة تفعيل دور الرتجمة يف ن�شر
خطاب م�ضاد للتطرف عن طريق ر�سائل
(ث��ق��اف��ة االع���ت���دال) وح��م�لات التوعية
بكافة اللغات .و�أكدنا يف النهاية �ضرورة
�إن�شاء م�شروعاً ي�ضم خمت�صني من علماء
اللغة والرتجمة بغر�ض درا�سة اخلطاب
املتطرف يف كافة اللغات واعتماد منهجاً
دقيقاً لرتجمته.
�أ .خديجة مفرح الزهراين
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

الثقافة مفتاح المدن المبدعة
للتنمية يف جممل برناجمها
ال��ث��ق��اف��ة ه���ي م���ا نحن
ال��ت��ن��م��وي يف ���س��ب��ي��ل ب��ل��وغ
عليه وم��ا ي�شكل هويتنا،
�أه��داف التنمية احل�ضرية
وهي منظومة متكاملة من
امل�ستدامة؛ �إذ تلتزم املدن
املعارف والفنون والعادات
م��ن خ�لال ان�ضمامها �إىل
وال���ت���ق���ال���ي���د والأخ����ل���اق
ال�شبكة ب��ت��ق��ا�� ُ�س��م �أف�ضل
والأف��ك��ار واخل�ب�رات التي
ممار�ساتها؛ لتعزيز �إن�شاء
ي���ك���ون م�����ص��دره��ا الإرث
و�إن���ت���اج وت���وزي���ع وت��روي��ج
االجتماعي� ،أو ما نكت�سبه
الأن�شطة الثقافية وال�سلع
يف �إطار املجتمع ،وهي بال
واخل������دم������ات ال��ث��ق��اف��ي��ة
�شك عامل ال غنى عنه لأية
املختلفة ،وتطوير وتنمية
تنمية م�ستدامة ،وحمرك
د .ياسر الهياجي
مراكز الإب���داع واالبتكار،
رئ��ي�����س ل�لاق��ت�����ص��اد ب��داي � ًة
اً
وت��و���س��ي��ع ال��ف��ر���ص املتاحة
و�صول
من الرتاث الثقايف
�إىل ال�صناعات الثقافية والإبداعية التي للمبدعني واملهنيني يف القطاع الثقايف،
حتقق الأب��ع��اد االقت�صادية واالجتماعية ومد ج�سور احلياة الثقافية بني البلدان
والثقافية والبيئية لال�ستدامة؛ ولهذا وال�شعوب املختلفة ،وتطوير ال�شراكات
ال��غ��ر���ض رك����زت ال��ي��ون�����س��ك��و ع��ل��ى دور التي تدعم الإبداع وال�صناعات الثقافية.
تُغطي ال�شبكة �سبعة جماالت �إبداعية،
الثقافة يف حتقيق غالبية �أهداف التنمية
امل�ستدامة  .2030ال �سيما �إذا ما علمنا وه�����ي :احل�����رف وال���ف���ن���ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة،
�أن ال�����ص��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب��داع��ي��ة الت�صميم ،الأفالم ،فنون الطهي ،الأدب،
�أ�صبحت من بني القطاعات الأ�سرع من ًوا ال��ف��ن��ون الإع�ل�ام���ي���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج � ّي��ات
يف ال��ع��امل� ،إذ باتت بح�سب �إح�����ص��اءات الرقم ّية ،واملو�سيقى ،والتي تعد مفاتيح
منظمة اليون�سكو حتقق عائدات �سنوية لأبواب املدن الإبداعية حيث يتم ت�صنيف
تبلغ نحو  2250مليار دوالر ،وتو ِ ّلد � 30أي مدينة كمدينة �إبداعية لليون�سكو يف
مليون وظيفة ،وت�سهم بنحو  10%من هذه املجاالت ال�سبعة بنا ًء على �أ�صولها
وق��درت��ه��ا يف ال��ث��ق��اف��ة والإب������داع ،وعلى
الناجت الإجمايل العاملي.
ولطاملا كانت املدن عرب التاريخ موطن حمتوى خطة العمل املقرتحة وت�أثريها
الثقافة ،واملحفز الرئي�س لعجلة الإبداع وم��دى انت�شارها ،وم�ساهمتها احلالية
ال��ف��ن��ي ،وم��رك �زًا للتحوالت االجتماعية واملحتملة يف اجلوانب التنموية ،ف�ض ً
ال
والثقافية يف كثري من مدن العامل �شر ًقا عن التزامها بخطة التنمية امل�ستدامة
وغر ًبا؛ بتن ّوع �سكانها و�أماكنها و�شبكاتها للأمم املتحدة .2030
ومنذ � 2004إىل اليوم ،بلغ عدد املدن
االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت��داخ��ل��ة ،وه���و م��ا جعل
اليون�سكو تعمل على �إع��ادة ت�ص ّ ُور املدن االبداعية املدرجة يف هذه ال�شبكة 246
و�إع�����ادة ت��ع��ري��ف��ه��ا م��ن ح��ي��ث م��ق� ّوم��ات��ه��ا مدينة موزّعة على  90بلداً ،من �ضمنها
الإب���داع���ي���ة ،ب��ع��د �أن اخ��ت��ف��ت ك��ث�ير من  18مدينة عربية ،هي� :أ�سوان ،والقاهرة
�صناعاتها ال��ق��دمي��ة؛ وذل���ك م��ن خ�لال (م�����ص��ر) ،الأح�����س��اء (امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
تبنيها ملفهوم املدن املبدعة ،وت�أ�سي�س ما ال�سعودية) ،تون�س ،ال�شارقة (الإمارات)،
ب��ات يُعرف اليوم ب�شبكة امل��دن املبدعة ،تطوان (املغرب) ،م�أدبا (الأردن) وجميعها
ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل �إع����ادة ت�شكيل امل��دن ،يف جم���ال ال��ف��ن��ون واحل����رف ال�شعبية.
وج��ع��ل ال��ث��ق��اف��ة والإب�������داع ق���وة داف��ع��ة وان�����ض��م��ت ب��ي�روت (ل���ب���ن���ان) ،وب���غ���داد،
للتنمية امل�ستدامة من خالل حتفيز النمو وال�سليمانية (ال��ع��راق) يف جمال الأدب،
واالبتكار وتعزيز التما�سك االجتماعي ك��م��ا ح �لّ��ت دب���ي (الإم�������ارات) ،ال��دوح��ة
وال��ت��ن��وع الثقايف ورف��اه��ي��ة �سكانها ،من (ق��ط��ر) ،ومدينة امل��ح��رق (البحرين) يف
خالل و�ضع الإبداع وال�صناعات الثقافية جمال الت�صميم� ،أما زحلة (لبنان) ،ومدينة
بريدة (اململكة العربية ال�سعودية) فكان
يف قلب خطط التنمية يف هذه املدن.
بال �شك �أن «�شبكة اليون�سكو للمدن ن�صيبها يف جمال فنون الطهي .ويف جمال
املبدعة» باتت تت�صدّ ى للتحديات التي املو�سيقى جاءت رام اهلل (فل�سطني)� ،أبو
تواجهها املجتمعات ،وت�سعى لبناء مدن ظبي (الإمارات) ،وال�صويرة (املغرب).
فاعلة حمورها الإن�سان وغايتها الإدماج
ق�سم �إدارة موارد الرتاث والإر�شاد
املجتمعي حيث تركز على ت�سخري الثقافة
ال�سياحي
واالبتكار وال�صناعات املبدعة كمحركات
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مسرحية كوميدية تعكس الحياة الجامعية
د معيدي :أعجبتني الرسائل النقدية بالمسرحية

أ .أولياء :يعد العمل األول لجميع الطالب
ا�ستطالع :عبداهلل املنبهي  -عمر
اجلميعة
�شهد م�سرح جامعة امللك �سعود
عر�ض م�سرحية لك وعليك والتي
تعد م�سرحية كوميدية ت�سلط ال�ضوء
ع��ل��ى واق���ع احل��ي��اة اجل��ام��ع��ي��ة من
منظور الأ�ستاذ اجلامعي والطالب.
وت���ط���رق���ت امل�������س���رح���ي���ة ل��ع��دة
مو�ضوعات علمية �إع�لام��ي��ة ذات
ت�أثري على اجلماهري بلغة ب�سيطة
وم�ضحكة.
تعد امل�سرحية �ضمن مقرر مقدمة
يف الفنون امل�سرحية والتي �أ�شرف
عليها �أ .عبدالعزيز �أول��ي��اء ع�ضو
هيئة التدري�س يف ق�سم الإع�ل�ام
باجلامعة.
يف ال���ب���داي���ة ي���ق���ول د� .أح��م��د
م��ع��ي��دي��� :س��ع��دت ال��ي��وم بح�ضور
�أول عر�ض م�سرحي طالبي على
م�سرح اجلامعة وال��ذي حمل ا�سم
(لك وعليك) وقدمه وج��وه جديدة
ومتميزة من ط�لاب ق�سم الإع�لام
ب�إ�شراف الزميل عبد العزيز �أولياء،
�أعجبتني فكرة الن�ص وتلقائية الأداء
وال��ر���س��ائ��ل النقدية ال��ت��ي ع��ج بها
العمل� ،أمتنى �أن ي�ستمر هذا العطاء
و�أن يعود �أبو الفنون �إىل جمده.
وقال �أ.عبد العزيز �أولياء :احلمد
هلل �أننا ا�ستطعنا �أن نقدم عر�ضاً
م�سرحياً يالقي الثناء و اال�ستح�سان
م��ن اجل��م��ه��ور م��ن ناحيتني فكرة
الن�ص و جهد الطالب خ�صو�صاً �أن
الطالب جميعاً �أول مره يقفون على
خ�شبة امل�سرح و �أول مرة يقومون
بالتمثيل ،امل�سرح ع��امل بحد ذاته
وتفعيلنا ل��دور اخل�شبة امل�سرحية
مهم ليك�سب الطالب مهارات عديدة
و الفوائد اجلمالية التي يجنيها من
التعرف على امل�سرح ع��ن ق��رب و

الفن باملجمل كقيمة جمالية تر�أ�س
تقدميها �أبو الفنون )امل�سرح( ملئات
ال�سنوات� ،أ�شكر جميع من تعاون
معنا وعلى ر�أ�سهم �سعادة الدكتورة
عهود ال�شهيل التي ت�شجعنا دائماً
و حتفزنا على الإب���داع والعطاء و
ك��ذل��ك ف��ري��ق ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة و
على ر�أ�سهم الأ�ستاذ خالد العجمي
و جميع من �ساعدونا و كانوا خلف
الكوالي�س �أمتنى �أن ي�ستمر العطاء
�أك�ثر و�أن يفعل دور امل�سرح لأن��ه و
كما يقول برتولد بريخت» �أعطني
خ��ب��زاً و م�سرحاً �أعطيك �شعباً
مثقفاً»
فيما ق���ال حم��م��د ال��ع��ن��زي :يف
ال��ب��داي��ة عند وق���ويف على خ�شبة
امل�سرح كنت متوتراً ج��داً وخائفاً
م��ن ال��ت��ج��رب��ة  ،م��ع م���رور ال��وق��ت
و�أث��ن��اء عمل ال�بروف��ات زال التوتر
وزاد احلما�س لتقدمي �شيء يليق
بنا وب�أ�ستاذنا و�أود �أن �أقدم ال�شكر
لأ�ستاذنا ال��ذي وق��ف معنا خطوة
بخطوة  ،حيث كانت التجربة ممتعة
وب��إذن اهلل �سرنى زمالءنا يبدعون
�أكرث مما قدمنا.
�أم�����ا ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن عبد
العزيز اجل�لاج��ل ق��ال :تخ�ص�صي
هو عالقات عامة ب��د�أت احلكاية
من م�شروع م�صغر ملقرر « الفنون
امل�����س��رح��ي��ة» لتنطلق م��ن��ه��ا فكرة
ا�ستثنائية ت��ب��ادرت يف �أذه��ان��ن��ا
وه��ي كتابة ومتثيل ن�ص م�سرحي
ي�صاغ ليعر�ض �أمام املخت�صني بهذا
الفن بكلية الآداب ،ليكون �أ�ستاذنا
الفا�ضل عبدالعزيز �أولياء من �أوائل
الداعمني لهذه الفكرة ،ومن بداية
الفكرة �إىل الربوفات النهائية ليوم
العر�ض املهيب ،ك��ان �شعور التوتر
ال�لام��ت��ن��اه��ي م��رت��ف��ع و احل��م��ا���س
يف قمة ت��أج��ج��ه فبمجرد دخ��ويل

ع��ل��ى خ�شبة امل�����س��رح حت���ول ه��ذا
التوتر �إىل قوة و ثبات هزت �أرجاء
املكان ،فكانت رهبة ر�ؤية اجلمهور
و من بينهم �سعادة الدكتورة عهود
ال�شهيل «رئي�س ق�سم الإع�لام» من
ب�ين احل�����ض��ور ���ش��ع��ور ال يو�صف
و داف��ع ال حم��دود لتقدمي �أف�ضل
ع��ر���ض م�����س��رح��ي ع��ل��ى الإط��ل�اق،
وحت��ول ه��ذا احللم �إىل واق��ع يرن
�صداه جعل مني فتى ي�أبى �أن ينام
م��ن ن�شوة ال�سعادة ب ��إع��ادة �إحياء
م�سرح طال الزمان عليه بالعزوف،
فبعد �أعوام من الإغالق يفتح هذا
الأم��ل �أب��واب��ه من جديد بتقدمينا
لأداء م�ش ّرف ي�شكر عليه �أ�ستاذنا
عبدالعزيز �أولياء و د .عهود ال�شهيل
و جميع زمالئي الطالب امل�شاركني
وال��داع��م�ين ل��ن��ا ،خ�شبة امل�����س��رح
انتظرينا فلنا عودة لل�صعود عليك

قام ب�آدائها
 -1حممد الطويل
 -2في�صل خمي�س
 -3غالب ال�سلوم
 -4عبداملجيد القحطاين
 -5حممد العنزي
 -6عبدالرحمن اجلالجل
 -7املنذر ال�سويلم )�إ�ضاءة
و �صوتيات(
ب�إبداعاتنا قريباً .
وقال املنذر ال�سويلم :كانت جتربة
العمل على امل�سرح جتربة جميلة
ج��داً بالرغم من �إح�سا�سي ببع�ض
امل�س�ؤولية ب�سبب وجودي يف غرفة
الكنرتول �إال اين الحظت متكني

من العمل وهلل احلمد واملنة� ،شعور
ال��ت��وت��ر ك���ان ي�لازم��ن��ي ق��ب��ل ب��داي��ة
امل�سرحية ولكن بعدها ان�سجمت
م��ع زم�لائ��ي و �إح�سا�سي بالفخر
يف عملهم و تطبيقهم لفكرتي
التي تقبلوها ب�صدر رحب و�أتقنوا
عملها  ،بعد االنتهاء من امل�سرحية
���ش��ع��وري ك��ان رائ���ع و جميل ج��داً
جتاه زمالئي و ما قدمناه من عمل
جميل  ،و الحظت فرحة �أ�ستاذنا
وم�شرفنا عبدالعزيز �أولياء وب�سبب
ابت�سامته ت�أكدت �أن عملنا كان متقناً
واحلمدهلل
ويرى حممد الطويل ب�أن التجربة
تعد جميلة ج��داً ق��ائ�ل ً
ا :يعد �أول
ظهور يل على خ�شبة امل�سرح ،ومن
العقبات التي واجهتنا مثل التوتر
الزائد للظهور �أم��ام النا�س و�ضيق
الوقت وغريها  ،وبالرغم من ذلك
جت��اوزن��اه��ا وال�شكر هلل ث��م تعاون
الزمالء وتوجيهات و�إ�شراف الأ�ستاذ
عبد العزيز �أول��ي��اء ،و�صدمت من
الإقبال وردود الفعل الإيجابية من
اجلمهور ،و�سررت بح�ضور رئي�س
ق�سم الإعالم د .عهود ال�شهيل وعلى
�إطرائها للدور الذي قدمته ،حيث
�أنه حفزين و�أعطاين احلما�س لأن
�أ�ستمر و�أتعمق يف جمال التمثيل،
وعلى �أم��ل �أن تكون ع��ودة حميدة
مل�سرح اجلامعة ،و�أن�صح كل �شخ�ص
ملم بامل�سرح �أال يجعل خوفه عائق
لهذه التجربة ،فال �شيء ي�ضاهي
�إ�سعاد و �إ�ضحاك اجلمهور وتقدمي
ر�سالة �ضمنية ه��ادف��ة و يف نف�س
الوقت جذابة و م�ضحكة.
وع��ب��ر ع���ب���د امل���ج���ي���د ���ص��ال��ح
القحطاين عن فرحته قائ ً
ال:
����س���ررت ب������أين ق���دم���ت ه��ذي
امل�سرحية اجلميلة و�سررت كذلك
ب�أين وزمالئي قمنا ب�إحياء امل�سرح

من جديد بعد انقطاع فرتة زمنية
ب�ل�ا ع��م��ل م�����س��رح��ي مم���ا جعلني
ا�ستمتع كثرياً يف الربوفات وكذلك
يف العر�ض النهائي وكان �شعوري يف
قمة الروعة و�أ�سعدتني كثرياً هذه
التجربة ،وكذلك مما زاد ال�سرور
�سروراً ح�ضور رئي�س ق�سم الإعالم
د .ع��ه��ود ال�����ش��ه��ي��ل وال��ع��دي��د من
الدكاترة الف�ضالء و�أ�صدقائي ،ويف
اخلتام �أ�شكر الأ�ستاذ عبد العزيز
�أول��ي��اء ال��ذي �ساعدنا يف الكثري،
و�أن�صح اجلميع بالتجربة.
�أم��ا غالب حممد ال�سلوم يقول:
يف البداية جتربة م�شوقة وجديدة
بالن�سبة يل ك�����س��رت ال��ك��ث�ير من
احل��واج��ز و�أه��م��ه��ا ره��ب��ة اجلمهور
والظهور للجمهور لأول مرة ،وفيها
�صادفت جمموعة م��ن الأ���ص��دق��اء
املبدعني واملتحم�سني لأداء امل�سرحية
وهذا مابث احلما�س لدي ،وبالت�أكيد
املحفز والذي مل يحرمنا من التجربة
اجلميلة و�ساعد عليها الدكتور عبد
العزيز �أولياء ،و�أمتنى �إحياء العرو�ض
امل�سرحية املمتعة دائماً.
وخ��ت��م في�صل خمي�س ق��ائ�ل ً
ا :
ك��ان��ت جت��رب��ة �أك�ث�ر م��ن رائ��ع��ة من
نواحي عدة منها العمل اجلماعي
وما يحدث يف الربوفات واملواقف
التي حت�صل وامل��ه��ارات املكت�سبة،
ناهيكم عن ال�شعور يف يوم العر�ض
امل�سرحي و�أثناء العر�ض من التوتر
و���ش��ع��ور ال مي��ك��ن و���ص��ف��ه �إال عن
طريق التجربة ،م�ساعدة �أ .عبد
العزيز �أول��ي��اء وال��زم�لاء كانت هي
ال��داف��ع لبع�ضنا البع�ض لإجن���از
العر�ض امل�سرحي يف وق��ت �ضيق
وق�صري ومواجهة اجلمهور ب��دون
�أي توتر �أو خوف ،وبالنهاية و�صلنا
لآراء اجلمهور وكانت جداً ايجابية
وحمفزة لعر�ض م�سرحي �آخر
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال
يف املدينة الطبية اجلامعية»

دراسة تكشف ..تكثيف بكتيريا
األمعاء قد يحفز على الرياضة
مع ا�ستمرار اجلهد العلمي لبناء فهم �أف�ضل للعالقة بني بكترييا
الأمعاء و�صحة الإن�سان� ،سلطت الأبحاث ال�ضوء جمدداً على العالقة بني
تلك البكترييا وممار�سة الريا�ضة.
فقد ذكرت درا�سة جديدة على الفئران �أن بكترييا الأمعاء ميكن بالفعل
�أن ت�ساعد على زيادة الن�شاط البدين ،وفقا ملا ن�شره موقع New Atlas
نقلاً عن دورية .Behavioral Processes
واعتمدت الدرا�سة التي �أجراها علماء يف جامعة كاليفورنيا ،على
اكت�شاف �آخر مثري لالهتمام من عام .2019
�إذ �أقيمت تلك الدرا�سة ،التي �أجرتها جامعة هارفارد ،على بكترييا
�أمعاء  15ريا�ضياً من النخبة ،ووجدت م�ستويات مرتفعة من نوع معني
من البكترييا ،وال��ذي مت عر�ضه للح�صول على تف�ضيل فريد حلم�ض
الالكتيك كم�صدر للوقود.
و�أظهرت جتارب على �سري الفئران على جهاز امل�شي �أن وجود هذه
البكترييا �أدى �إىل امل�شي لفرتات �أطول و�شعور �أقل بالتعب.
ب��دوره ،قال الباحث ثيودور غارالند �إن نتائج الدرا�سة �أك��دت «�أن
بكترييا الأمعاء ت�ؤثر على عمليات اله�ضم ووظيفة الع�ضالت ،بالإ�ضافة
�إىل التحفيز على ال�سلوكيات املختلفة ،مبا ي�شمل الأداء البدين والتمارين
الريا�ضية».
ورج��ح الباحثون �أن ال��دور ال��ذي تلعبه البكترييا املفيدة يف حتويل
الكربوهيدرات �إىل مواد كيميائية ينظم �أداء الع�ضالت ،مما يثري احتمال
�أن احل�صول على ميكروبيوم �أمعاء ما كعالج ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زيادة
دافع الفرد للتمرين التطوعي.
كذلك� ،أو�ضح غارالند�« :إذا مت التمكن من حتديد البكترييا ال�صحيحة،
ف�إن هناك �إمكانية ال�ستخدامها كعالج مل�ساعدة الأ�شخا�ص العاديني على
ممار�سة املزيد من التمارين الريا�ضية».
وكانت درا�سة هارفارد قد �أ�شارت �إىل �إمكانية تعزيز الربوبيوتيك ،من
خالل اتباع نظام غذائي �صحي ،يف حني قال غارالند« :تك�شف الدرا�سات
ال�سابقة �أن النظام الغذائي الغربي ،الغني بالدهون وال�سكريات ،ميكن
�أن يكون له ت�أثري �سلبي على التنوع البيولوجي يف الأمعاء ،ومن املحتمل،
بالتبعية� ،أن ميتد الت�أثري ال�سلبي �إىل القدرة الريا�ضية ورمبا حتى على
الدافع ملمار�سة الريا�ضة».

العصب المبهم..
مفتاح لعالج شامل

يعد اجلهاز الع�صبي الب�شري نظاماً معقداً من الأع�صاب واخلاليا
الع�صبية املت�صلة يف جميع �أنحاء اجل�سم ،ومن هذه الأع�صاب الع�صب
املبهم (احلائر) ،الذي يقوم بنقل الإ�شارات احل�سية واحلركية من اجلهاز
الع�صبي �إىل كل الأع�ضاء الواقعة بني الدماغ واجلهاز اله�ضمي ،وقد
ُ�سمي بهذا اال�سم لأنه الع�صب الوحيد الذي ين�ش�أ يف الدماغ وينتهي بعيداً
يف اجلهاز اله�ضمي ،حيث يتجول يف جميع �أنحاء اجل�سم وير�سل الألياف
احل�سية من الدماغ �إىل الأع�ضاء املختلفة ،وفقاً ل�صحيفة نيويورك تاميز.
الع�صب املبهم هو الع�صب الرئي�سي يف اجلهاز الع�صبي الذي ي�ساعدنا
على الراحة واله�ضم والهدوء ،ومتتد �ألياف هذا الع�صب من الدماغ مروراً
بال�صدر و�صوالً �إىل البطن ،وقد �أكد الباحثون �أن حتفيزه با�ستخدام
الأقطاب الكهربائية ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني احلالة املزاجية وتخفيف
الأعرا�ض لدى الذين يعانون من االكتئاب وبع�ض الأمرا�ض الأخرى.
ي�صف الدكتور كيفن جيه تري�سي ،جراح الأع�صاب ورئي�س معاهد
فين�شتاين للبحث الطبي ومركز �أبحاث نورثويل هيلث يف نيويورك،
«الع�صب املبهم» ب�أنه الأطول بني الأع�صاب ،و�أنه مكون من �آالف الألياف
املنظمة يف حزمتني متتدان من الدماغ �إىل الأ�سفل على جانبي الرقبة
�إىل ال�صدر ،وتتفرع �إىل اخلارج لتلم�س �أع�ضاءنا الداخلية ،م�شبهاً ذلك
ب�شجرة تتفاعل �أغ�صانها مع كل ع�ضو يف اجل�سم تقريباً ،و�أو�ضح �أن
الع�صب املبهم يلتقط معلومات حول كيفية عمل الأع�ضاء وير�سل �إ�شارات
من الدماغ �إىل اجل�سم ،ما ي�ساعد على التحكم يف اله�ضم ومعدل �ضربات
القلب وال�صوت واملزاج واجلهاز املناعي .لهذه الأ�سباب ،يُ�شار �أحياناً
�إىل الع�صب املبهم ب�أنه «طريق �سريع للمعلومات» ،واكت�شف الباحثون �أن
�أحد الآثار اجلانبية لتن�شيط هذا الع�صب هو حت�سني احلالة املزاجية،
ويدر�سون اليوم كيف ميكن للع�صب املبهم �أن ي�ؤثر يف اال�ضطرابات
النف�سية.
قال �إريك بورجي�س ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم علم النف�س الإكلينيكي
وال�صحي يف جامعة فلوريدا ال��ذي يدر�س الع�صب املبهم« :ميكن �أن
يبدو الأمر نوعاً من ال�سحر ب�سبب ت�أثريه يف كل الأ�شياء وال يزال هناك
الكثري لنتعلمه حول كيفية عمله .ت�شري الدالئل �إىل �أن حتفيز الع�صب
املبهم ميكن �أن ي�ساعد يف عالج الأ�شخا�ص امل�صابني بال�صرع وال�سكري
واالكتئاب املقاوم للعالج وا�ضطراب ما بعد ال�صدمة ،بالإ�ضافة �إىل
�أمرا�ض املناعة الذاتية االلتهابية مثل مر�ض كرون �أو التهاب املفا�صل
الروماتويدي» .ولفت �إىل �أن هناك بع�ض الأبحاث الأولية التي ت�شري
�إىل �أن �أعرا�ض كوفيد الطويلة ميكن �أن تن�ش�أ من ت�أثري الفريو�س على
الع�صب املبهم.
وكانت �إدارة الغذاء والدواء قد وافقت على �أجهزة توليد النب�ض القابلة
للزرع ،التي تر�سل �إ�شارات كهربائية �إىل الع�صب املبهم ،ال�ستخدامها
مع املر�ضى الذين يعانون من االكتئاب املقاوم للعالج ،كما متت املوافقة
على �أجهزة مماثلة لل�سمنة (للم�ساعدة يف ال�سيطرة على م�شاعر اجلوع
واالمتالء) ،وعالج ال�صرع.
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عقار واعد لمرضى سرطان الثدي

حقق دواء «�إينهريتو» الذي تنتجه
�شركتا «�أ���س�ترازي��ن��ي��ك��ا» و»ديت�شي
�سانكيو» دفعة على طريق التعامل
مع �سرطان الثدي ،حيث عمل على
تعزيز فر�ص البقاء على قيد احلياة
لأ�شهر �إ�ضافية.
وي�ستهدف ال��دواء متديد البقاء
على قيد احلياة لأكرث من � 6أ�شهر
يف املتو�سط ،ل��دى املر�ضى الذين
يعانون �شك ً
ال متقدماً من �سرطان
الثدي ،مقارنة باللجوء �إىل العالج
الكيميائي.
وي��ع��م��ل «�إي��ن��ه�يرت��و» ع��ن طريق
االرت���ب���اط ب�بروت�ين م��وج��ود على
�سطح ال���ورم ال�سرطاين ،قبل �أن
يطلق جرعة من العالج الكيميائي
مبا�شرة يف اخلاليا ال�سرطانية ،مما

ي�ؤدي �إىل تدمريها من الداخل �إىل
اخلارج.
وتت�ضمن جتربة املرحلة الثالثة
اجل���اري���ة ح��ال��ي �اً �أك��ث�ر م���ن 550
مري�ضا انت�شر مر�ضهم ،وخ�ضعوا
جلولة واحدة على الأقل من العالج
الكيميائي.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة امل�ؤقتة
بقاء املر�ضى على قيد احلياة لنحو
� 6.4أ�شهر �إ�ضافية م��ع ا�ستعمال
«�إينهريتو».
وقال دافيد فريدريك�سون نائب
الرئي�س التنفيذي لوحدة الأورام
يف «�أ�سرتازينيكا» لوكالة «رويرتز»،
�إن «الفائدة من النجاة ب�شكل عام
ك��ان��ت وا���ض��ح��ة ح��ت��ى يف مرحلة
التحليل امل�ؤقت ،هذا ي�ضع الكثري

من الثقة يف �أن الفائدة التي نراها
هنا حقيقية متاماً».
كما لفتت رئي�س ق�سم �أبحاث
الأورام يف ال�شركة ذات��ه��ا �سوزان
غ��ال�بري��ث� ،إىل �أن «ه����ذه حلظة
حم��وري��ة يف ت��اري��خ ع�لاج �سرطان
ال��ث��دي ،ميكننا متديد الوقت قبل
عودة ال�سرطان و�إطالة فرتة البقاء
على قيد احلياة».
وح�صل ال��دواء على املوافقة من
هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية يف
بريطانيا ،جلزء �صغري من مر�ضى
�سرطان الثدي العام املا�ضي ،لكن
هذا البحث اجلديد ي�شري �إىل �أنه
ميكن �أن ي�ساعد �أكرث من � 17ألف
مري�ض بال�سرطان� ،أكرث بكثري من
 400حالياً.

و�ستقيم الهيئة تو�سيع معايري
ع�لاج املر�ضى با�ستخدام ال��دواء،
وه��ي عملية قد ت�ستغرق ما ي�صل
�إىل � 12أ�سبوعاً.
ويف الوقت احل��ايل ،ميكن فقط
للمر�ضى امل�صابني ب�سرطان الثدي
املتقدم الإيجابي تلقي العالج.
ورغ��م ذل��ك ،ف��إن ال��دواء ال يخلو
من خماوف تتعلق بال�سالمة ،حيث
ربط ب�إحداث بع�ض الآثار اجلانبية
ال�ضارة على الرئتني.
ويف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ،ي��ت��م
ت�شخي�ص ح��وايل � 56أل��ف ام��ر�أة
ب�سرطان الثدي كل ع��ام ،وميوت
حوايل � 11500شخ�ص نتيجة هذا
املر�ض.

دواء لعالج السكري يحدث «مفعوالً
سحريًا» في محاربة السمنة

ك�شفت درا�سة طبية حديثة� ،أن
دوا ًء لعالج مر�ض ال�سكري �أظهر
جناحاً كبرياً يف م�ساعدة من يعانون
ال�سمنة حتى يتخل�صوا من ال��وزن
الزائد.
وبح�سب ال��درا���س��ة املن�شورة يف
�صحيفة «نيو �إنغلند جورنال �أوف
ميدي�سني» املخت�صة يف �ش�ؤون الطب،
ف�إن من يعانون ال�سمنة ي�ستطيعون
ف��ق��دان م��ا ي�صل �إىل اخلم�س من
وزنهم� ،إذا �أخذوا الدواء.
وخ���ل���ال ال����ت����ج����ارب� ،أع���ط���ى
الباحثون جرعة �أ�سبوعية من دواء
«ت�يرزي��ب��ات��اي��د» ()tirzepatide
لعالج ال�سكري الذي ت�صنعه ال�شركة
الأمريكية «ليلي» ،بينما كانوا يتبعون
حمية غذائية وميار�سون التمارين
الريا�ضية.
وق��ال��ت الباحثة يف جامعة يال
الأمريكية� ،آنيا جا�سرت بوف ،وهي
الأكادميية امل�شرفة على الدرا�سة،
�إن هذا ال��دواء له ت�أثري مهم جداً،
لأن املطلوب هو التعامل مع ال�سمنة
مبثابة مر�ض ،نظراً الرتباطها بعدد
من الأمرا�ض املزمنة.
وجنح املتطوعون يف خ�سارة نحو
 23كيلوغراما يف املتو�سط ،خالل
التجارب التي ا�ستمرت على مدى
� 72أ�سبوعا ،بف�ضل ال���دواء ال��ذي
يكلف العالج به لأربعة �أ�سابيع مبلغا
قدره  974دوالرا.
وقام الباحثون بتق�سيم املتطوعني

الذين يعانون الوزن الزائد وال�سمنة
�إىل �أربع جمموعات ،ثم قدموا لهم
واح���دة م��ن ب�ين ث�لاث ج��رع��ات من
دواء «تريزيباتايد».
يف املقابل ،مت �إعطاء جرعة دواء
وهمية �أو ما يعرف بـ»البال�سيبو»،
�أي مل يح�صلوا على �أي دواء ،وذلك
من �أجل مقارنتهم بالآخرين يف وقت
الحق.
و�أظ����ه����رت ال��ن��ت��ائ��ج �أن �أف����راد
املجموعة التي ح�صلت على �أعلى
جرعة من الدواء وهي  15ميليغراما،
خ�سروا ما يقارب  20يف املئة من

وزنهم.
ويعمل ال��دواء من خالل حماكاة
هرمونات اجل�سم التي ت�ساعد النا�س
على ال�شعور بال�شبع �إثر تناول وجبات
الطعام.
وتكون هذه الهرمونات يف �أدنى
م�ستوياتها ل��دى الأ�شخا�ص الذين
يعانون ال�سمنة ،وه��ذا الأم��ر يجعل
خ�سارتهم للوزن �أم���راً �صعباً رغم
ممار�سة الريا�ضة.
ل��ك��ن ه���ذا ال�����دواء ل��ه �أع��را���ض
جانبية ،بح�سب خرباء ال�صحة ،لأنه
ي�سبب الغثيان وحتى الإ�سهال ،كما

�أن الوزن قد يعود �إىل االرتفاع بعد
التوقف عن �أخذ الدواء.
ون��ب��ه ال��ب��اح��ث يف ع��ل��م التغذية
والأ�ستاذ بجامعة «كينغز لندن» ،توم
�ساندرز� ،إىل وج��ود خم��اوف ب�ش�أن
الدواء ،لأنه قد يكون ذا تبعات �سلبية
على عمل البنكريا�س.
و�أو�ضح �أن هذا النوع من الدواء
مفيد فقط ملن يلتزمون على نحو
�صارم باحلمية الغذائية التي ترافقه،
وتكون حمدودة من حيث ال�سعرات
احل����راري����ة ،وب���ال���ت���ايل ف������إن ه��ذه
اجلرعات لي�ست ع�صا �سحرية.

تقنية
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أبرز ما أعلنته «»Apple
في المؤتمر العالمي للمطورين
�أعلنت �شركة �أب��ل ع��ن �إط�لاق
ن��ظ��ام الت�شغيل  ،iOS 16ه��ذا
اخل��ري��ف ،وال���ذى �سيوفر ع��ددًا
�أك��ب�ر م��ن خ���ي���ارات التخ�صي�ص
حم�سنة م��ع املزيد
و�شا�شة قفل
ّ
م��ن الأدوات الأخ����رى ،وذل���ك يف
م���ؤمت��ره��ا ال�����س��ن��وي ل��ل��م��ط��وري��ن
 ،WWDCوه��ي الفعالية التي
تعر�ض فيها ال�شركة اجليل التايل
من �أنظمة ت�شغيل �أجهزتها.
 حتديث جديدق���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س لهند�سة
الربجميات يف �شركة �أب��ل ،كريغ
فيديريغي� ،إنه «�أكرب حتديث على
الإط��ل�اق ل�شا�شة ال��ق��ف��ل ،يعيد
ت�صور كيفية عملها».
يعد التحديث مظه ًرا جدي ًدا
متا ًما يتيح للم�ستخدمني تخ�صي�ص
�شا�شة الت�أمني با�ستخدام الأدوات
 التي كانت متاحة بالفعل علىال�شا�شة الرئي�سية  -ع��ن طريق
ال�����ض��غ��ط م��ع اال���س��ت��م��رار ،فيما
ت�شكل الأدوات امل�����ص� ّغ��رة رم���وزًا
�صغرية ميكن للم�ستخدمني النقر
عليها للو�صول ب�سرعة �إىل �أدوات
مثل تطبيق الطق�س.
 تطبيق املرا�سلة iMessage�أ���ض��اف��ت �أب���ل �أي��� ً��ض��ا تغيريات
كبرية على تطبيقها ،iMessage

مب���ا يف ذل����ك خ���ي���ارات ل��ت��ح��ري��ر
الر�سائل و�إل��غ��اء الإر���س��ال وو�ضع
ع�لام��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة الر�سائل
غري املقروءة.
 �شا�شة القفل اجلديدةت�سمح �شا�شة القفل اجلديدة
مب��زي��د م���ن ال��ت��خ�����ص��ي�����ص للخط
وال��ل��ون يف ال��وق��ت وال��ت��اري��خ ،كما
تتيح للم�ستخدمني تبديل �صور
اخللفية على مدار اليوم �أو اختيار
اخللفيات املتحركة.
����س���ي���غ�ّي�ررّ ال���ت���ح���دي���ث �أي����� ً��ض���ا
الطريقة التي ي��رى امل�ستخدمون
بها الإ���ش��ع��ارات بحيث ال تغطي
على �صورة اخللفية عندما تكون
ه��وات��ف��ه��م م��ق��ف��ول��ة ،وب�����دالً من
الظهور �أعلى ال�شا�شة� ،ستظهر
الإ�شعارات يف الأ�سفل.
 �ساعة watchOS 9�أعلنت �أب��ل يف امل ��ؤمت��ر �أح��دث
حت��دي��ث��ات��ه��ا م��ن ���س��اع��ة Apple
 Watchوهي �ساعة watchOS
� .9سي�شمل التحديث ميزات تتبع
النوم اجلديدة التي طال انتظارها،
والتي تتيح للم�ستخدمني معرفة
املدة التي يق�ضونها يف كل مرحلة
من مراحل النوم.
كجزء من التحديث ،تطرح �أبل
واج��ه��ة م�ستخدم  Siriج��دي��دة
و�إ���ش��ع��ارات الف��ت��ة ج��دي��دة ،ميكن

ل��ل��م�����س��ت��خ��دم�ين �أي����� ً��ض���ا ال��ب��ح��ث
ع��ن م��ل��ف��ات امل���دون���ات ال�صوتية
اجلديدة على ال�ساعةـ و�ستت�ضمن
� WatchOS 9أي��� ً��ض��ا وج��وهً ��ا
ج���دي���دة ل��ل�����س��اع��ة ،مب���ا يف ذل��ك
التقومي القمري .يتم � ً
أي�ضا جتديد
تطبيق التمارين الريا�ضية لي�شمل

معدل �ضربات القلب ومقايي�س
جديدة لتتبع مدى كفاءة الرك�ض.
 ميزة الرتكيزقامت �أب��ل � ً
أي�ضا بتو�سيع ميزة
الرتكيز لت�شمل �شا�شة القفل� ،إذ
تتيح الأداة للم�ستخدمني اختيار
كيفية ت�صفية الإ���ش��ع��ارات ،مثل

والية كاليفورنيا توافق على السماح ألول
أسطول من سيارات األجرة اآللية

�أعطى املنظمون يف والي��ة كاليفورنيا
خ��دم��ة ���س��ي��ارات الأج����رة الآل��ي��ة ال�ضوء
الأخ�ضر لبدء فر�ض ر�سوم على الركاب
م��ق��اب��ل رح��ل�ات ب����دون ���س��ائ��ق يف �سان
فران�سي�سكو  ،وهي الأوىل يف والية حتاول
فيها ع�شرات ال�شركات تدريب املركبات
لتوجيه نف�سها على طرق مزدحمة ب�شكل
متزايد.
وم��ن��ح��ت جل��ن��ة امل���راف���ق ال��ع��ام��ة يف
كاليفورنيا بالإجماع �شركة كروز ،املوافقة
على �إط�ل�اق خدمة النقل ب��دون �سائق،
و�أ���ص��در املنظمون الت�صريح على الرغم
من خم��اوف ال�سالمة النا�شئة عن عدم
قدرة كروز على التقاط الركاب و�إنزالهم
عند الر�صيف يف �سيارات الأجرة امل�ستقلة
 ،مم��ا يتطلب م��ن املركبات ال��وق��وف يف
ممرات املرور.
و�ستت�ألف خدمة نقل الركاب يف البداية
من  30مركبة كهربائية فقط تقت�صر على
نقل الركاب يف الأج���زاء الأق��ل ازدحا ًما

يف �سان فران�سي�سكو اعتبا ًرا من ال�ساعة
�صباحا  ،مت
 10م�سا ًء ،وحتى ال�ساعة 6
ً
ت�صميم هذه القيود لتقليل فر�ص ت�سبب
�سيارات الأج��رة الآلية يف تلف املمتلكات
�أو الإ�صابات �أو الوفاة �إذا حدث خط�أ ما،
كما �سي�سمح للمنظمني بتقييم كيفية عمل
التكنولوجيا قبل ال�سماح بتو�سيع اخلدمة.
وقام كروز ورائ��د ال�سيارات الروبوتية
الآخ��ر  ،وامي��و  ،بالفعل ب�شحن الركاب
م��ق��اب��ل رك��وب��ه��م يف �أج������زاء م���ن ���س��ان
فران�سي�سكو يف مركبات ذاتية القيادة مع
وج��ود �سائق ب�شري احتياطي لل�سيطرة
�إذا حدث خط�أ ما يف التكنولوجيا ،ولكن
مت الآن ال�سماح ل�شركة  Cruiseبفر�ض
ر�سوم على الرحالت يف املركبات التي لن
يكون فيها �أ�شخا�ص �آخ���رون �إىل جانب
الركاب  -وهو طموح ت�سعى �إليه جمموعة
متنوعة من �شركات التكنولوجيا و�شركات
�صناعة ال�سيارات التقليدية منذ �أكرث من
عقد.

وقد مت الرتحيب باملركبات ذاتية القيادة
كو�سيلة جلعل ركوب �سيارات الأجرة �أقل
تكلفة مع تقليل ح��وادث امل��رور والوفيات
التي يت�سبب فيها ال�سائقون املتهورون من
الب�شر ،و�أ�شاد جيل وي�ست  ،كبري م�س�ؤويل
العمليات يف �شركة ك���روز  ،يف من�شور
باملدونة  ،بت�صويت يوم اخلمي�س باعتباره
«ع��م�لا ًق��ا ملهمتنا ه��ن��ا يف ك���روز لإن��ق��اذ
الأرواح  ،وامل�ساعدة يف �إنقاذ الكوكب ،
وتوفري الوقت وامل��ال» .وق��ال �إن ال�شركة
�ستبد�أ يف طرح رحالتها املميزة تدريجياً.
وبد�أت  ، Waymoالتي بد�أت كم�شروع
���س��ري داخ����ل ���ش��رك��ة الإن�ت�رن���ت ال��ق��وي��ة
 Googleيف عام  ، 2009بت�شغيل خدمة
ت��أج�ير �سيارات ب��دون �سائق يف منطقة
فينيك�س منذ �أكتوبر  ، 2020لكن التنقل
يف كثافة و�صعوبة املدن املزدحمة مثل �سان
فران�سي�سكو كان �أكرث �صعوبة ،التحديات
التي تواجه �سيارات الأجرة الآلية للتغلب
عليها.

ال�ترك��ي��ز ف��ق��ط ع��ل��ى ال��ر���س��ائ��ل
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��م��ل �أو ال��ر���س��ائ��ل
ال�شخ�صية.
 ميزة SharePlay�سيقوم نظام الت�شغيل iOS 16
� ً
أي�ضا بتو�سيع ميزة SharePlay
لت�شمل تطبيق  ،iMessageبحيث
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مي��ك��ن ل��ل��م�����س��ت��خ��دم�ين م�����ش��اه��دة
الو�سائط �أو اال�ستماع �إليها يف
وق��ت واح���د بحيث يتمكنون من
التوقف والبدء يف املو�ضع نف�سه.
كما �أ�ضافت �أب��ل وظ��ائ��ف �إىل
ميزة  Live Textالتي تعمل على
ن�سخ الن�ص من ال�صور.

آبل تطور محرك بحث خاص بها
شبيها بمحرك قوقل
�أفاد تقرير جديد ن�شره موقع « ،»Apple Insiderب�أن �شركة �آبل ،تعمل
على تطوير حمرك بحث ويب خا�ص بها ،يركز على امل�ستخدم وم�شابهاً ملحرك
بحث نظريتها الأمريكية .Google
وبح�سب ما ذك��ره موقع « ،»gizchinaانت�شرت العديد من ال�شائعات
ال�سابقة حول �إن�شاء �شركة �آبل حمرك بحث افرتا�ضي لهواتف «�آيفون» من
�أجل مناف�سة «قوقل» ،وعلى الرغم من �أن التقرير مل يك�شف معلومات جديدة
حول الأمر� ،إال �أنه ي�ؤكد �أن عمالقة التقنية الأمريكية تعمل بالفعل على حمرك
خا�ص بها مما يو�ضح �أن الأمر لي�س �شائعة و�أن ال�شركة تقرتب من �إطالقه.
وذكر املدون التقني ،روبرت �سكوبل ،يف تغريدة له على موقع تويرت� ،أن
�شركة �آبل �ستطلق حمرك بحث ويب جديدًا يركز على امل�ستخدم م�شابهاً
ملحرك قوقل على هواتف �أندرويد ،ولكن لن يتم �إطالقه قبل �شهر يناير من
العام املقبل .2023
ولدى �شركة �آبل بالفعل حمرك بحث يدعم امل�ساعد ال�صوتي «�سريي» ،Siri
لذلك ال يبدو �أن ال�شركة تبني خدمة بحث عاملية كاملة ملناف�سة بحث «قوقل»
فقط ،ففي حال �أطلقت م�صنعة هواتف �آيفون حمرك البحث العاملي اخلا�ص
بها مل�ستخدمي �أجهزتها ،فقد تفقد ثروة كبرية.
وذلك لأن �شركة قوقل تدفع كل عام مبلغ يرتاوح بني  8و 12مليار دوالر
�أم�يرك��ي ل�شركة �آب��ل ،من �أج��ل �أن يظل حم��رك بحثها هو حم��رك البحث
الأ�سا�سي يف هواتف «�آيفون».
ولكن خالل العام املا�ضي ،دفعت �شركة غوغل الأمريكية نحو  15مليار
دوالر ل�شركة �آبل ،لتبقى حمرك البحث خا�صتها املحرك االفرتا�ضي على
نظام الت�شغيل  ،iOSو�إذا كانت ال�صفقة دقيقة ،فهذا يعني �أن هذه الدفعة
تعادل من � 15٪إىل  20٪من �أرباح �آبل ال�سنوية يف عام .2020
ولكن مبوجب هذا التعاقد ،تبقي �آبل معتمدة على مناف�ستها ب�شكل م�ستمر
لتزويد �أجهزتها مبحرك البحث العاملي «قوقل» ،لذلك ف�إن �إن�شاء حمرك بحث
خا�صتها قد يغنيها عن هذه ال�شراكة ،وذلك حتى تكون ال�شركة الأمريكية
متتلك جميع اخلدمات االفرتا�ضية اخلا�صة بها ،بالإ�ضافة �إىل ربط «�سريي»
بهذه التقنية ،وجني املزيد من الإيرادات عرب توفري الإعالنات مبحرك بحث
هواتف �آيفون اجلديد.
ووفقا ملوقع « ،»MacRumorsف ��إن �آب��ل �سوف تقيم م�ؤمتر املطورين
ال�سنوي اخلا�ص بها « »WWDCللعام احلايل ،مرة �أخرى عرب الإنرتنت،
ولكن هناك عدد قليل من املطورين الذين �سيكونون جز ًءا من احلدث يف حرم
املقر الرئي�سي ل�شركة �آبل «.»Apple Park
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األخيرة

العدد  - 1436الأحد  13ذو القعدة 1443هـ املوافق  12يونيو 2022م

«الهندسة الكهربائية» يقيم معرض
مشاريع التخرج
نظم ق�سم الهند�سة الكهربائية بكلية الهند�سة ،معر�ض م�شاريع
التخرج للف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 1443هـ ،مب�شاركة
 24م�شروعاً يف جم��االت �شملت الطاقة واالت�صاالت وامل�ست�شعرات
ومعاجلة البيانات وال�سيارات الذكية وال��دوائ��ر الإلكرتونية� .شهد
املعر�ض ح�ضور عدد من ممثلي اجلهات ال�صناعية الداعمة للق�سم
وعدد من ممثلي اللجان اال�ست�شارية.
اطلع زوار املعر�ض على ما مت �إجنازه يف معمل «م�شاريع التخرج»،
والذي �سيكون نواة لبيئة ت�شاركية ومفتوح للطالب لتقدمي م�شاريع
تخرج متقدمة ب�إذن اهلل.
وبهذه املنا�سبة ،ق��دم رئي�س ق�سم الهند�سة الكهربائية الدكتور
�أحمد امليمان� ،شكره اجلزيل لعميد ووك�لاء الكلية و�أع�ضاء اللجنة
اال�ست�شارية والطالب امل�شاركني على م�ساهمتهم يف جناح املعر�ض
والدعم الذي يقدمونه لتقدم رقي الق�سم.
�أ�شاد رئي�س الق�سم بالتعاون القائم مع اجلهات ال�صناعية والذي
�سي�ساهم يف حت�سني خمرجات الق�سم وتوجيه الطالب �إىل العمل
على م�شاريع تخرج حتل م�شاكل عملية وحتظى باهتمام اجلهات
ال�صناعية.

«علوم األغذية والزراعة» تدشن بوابة
ملف المقرر اإللكتروني 2 .01

«الملك عبدالعزيز» و «الملك خالد» الجامعيان ضمن
أفضل المستشفيات العالمية لعام 2022

�أدرج��������ت جم���ل���ة «ن���ي���وزوي���ك»
الأمريكية ،املدينة الطبية بجامعة
امل��ل��ك �سعود مب�ست�شفييها امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز وامل��ل��ك خ��ال��د �ضمن
قائمة �أف�����ض��ل امل�ست�شفيات على
م�����س��ت��وى ال���ع���امل ل��ع��ام 2022م،
ا�ستناداً �إىل حت�سن م�ؤ�شرات الأداء
يف ال��رع��اي��ة ال�صحية ،و�إج����راءات
مكافحة العدوى ،و�سالمة املر�ضى،
وغ�يره��ا م��ن امل���ؤ���ش��رات املتعلقة
ب��ج��ودة اخل��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة ،حيث
متيزت املدينة الطبية يف حت�سني
البيئة الآم��ن��ة للمر�ضى من خالل
قيا�س م�ؤ�شرات الأداء ب�شكل دوري
وحتليل ودرا���س��ة املخاطر واتخاذ
الإجراءات الالزمة ،مع و�ضع خطط
العمل لتح�سني تلك الإج���راءات و
تطويرها.

وح�صلت املدينة الطبية اجلامعية
ع��ل��ى ع���دة اع��ت��م��ادات دول��ي��ة مثل
�شهادة «الدرجة املا�سية» وهو �أعلى
ت�صنيف من هيئة االعتماد الكندي
بعد جناحها يف التقييم ال�شامل من
قبل فريق الهيئة حول مدى التزام
املدينة الطبية مبعايري اجلودة حول
الإج�����راءات واخل��دم��ات ال�صحية
املقدمة وف��ق املعايري ال��دول��ي��ة يف
م�ست�شفيي امل��ل��ك خ��ال��د ،وامل��ل��ك
التابعني لها.
عبدالعزيز
ِ
كما ح�صلت على اعتماد املركز
ال�����س��ع��ودي ل��ل��م��ن�����ش���آت ال�صحية
 ،CBAHIوح��ازت كلية ال�صيدلة
واملدينة الطبية اجلامعية بجامعة
امللك �سعود على اعتماد اجلمعية
الأمريكية ل�صيادلة النظام ال�صحي»
 »ASHPملدة � 8سنوات على برنامج

الإق��ام��ة يف ال�صيدلة الإكلينيكية
باملدينة الطبية اجلامعية ،وتعد
«” ASHPجهة االعتماد الوحيدة
لهذه الربامج يف الواليات املتحدة
ب��ه��دف �إع���داد ممار�سني �صحيني
ذوي كفاءة عالية من خالل برامج
ت��دري��ب��ي��ة ت�����ض��م��ن ت���وف�ي�ر �أع��ل��ى
م�ستويات املعرفة.
ويف جمال نظم املعلومات ال�صحية
ح�صلت املدينة الطبية اجلامعية
على جائزة اجلمعية الأمريكية لنظم
�إدارة املعلومات ال�صحية لتحقيقها
ت�صنيف امل�ستوى ال�ساد�س ،ويعد
ت�صنيف جمعية نظم �إدارة املعلومات
ال�صحية « »HIMSSاملكون من 8
مراحل بداي ًة من م�ستوى ال�صفر
�إىل امل�ستوى ال�سابع لتقييم مدى
ا�ستخدام امل�ست�شفيات وتوظيفها

ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �أن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة
والتكنولوجيا ال�صحية.
ويف جم��ال الت�شغيل وال�صيانة
ح�صلت املدينة الطبية اجلامعية
على جائزتي �أف�ضل منظومة �صيانة
لعام ( 2018للهيئات واملن�ش�آت) يف
البلدان العربية ،و�أف�ضل منظومة
ت�����ش��غ��ي��ل ل��ع��ام ( 2018ل��ل��ه��ي��ئ��ات
وامل��ن�����ش���آت) يف ال��ب��ل��دان العربية،
كما ح�صل ف��ري��ق طبي يف جمال
ج��راح��ة ق���اع اجل��م��ج��م��ة باملدينة
ال��ط��ب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود
على اعتماد جمعية قاع اجلمجمة
الأم��ري��ك��ي��ة American Skull
 Base Societyك�أول فريق متميز
متعدد التخ�ص�صات جلراحات قاع
اجلمجمة خ��ارج ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
وعلى �صعيد الأبحاث ال�صحية
ن�شرت جملة �ساين�س العلمية نتائج
حتالف بحثي عاملي �ضم  80دولة
و 50م��رك��زًا ل��درا���س��ة الت�سل�سل
ال����وراث����ي ل��ل��م�����ص��اب�ين ب���احل���االت
ال�����ش��دي��دة واخل���ط���رة م��ن ك��ورون��ا
امل�ستجد �شارك فيه فريق من املدينة
الطبية اجلامعية ح��ول الطفرات
اجلينية امل�سببة للأعرا�ض ال�شديدة
واخلطرة لفريو�س كورونا امل�ستجد،
وك��ان لهذه امل�شاركة دور ب��ارز من
خالل متثيلها للجنة الإ�شرافية على
التحالف البحثي الدويل واعتُمِ دت
اململكة كمركز لدرا�سة الت�سل�سل
الوراثي و�إج��راء التجارب املناعية
بتحالف م�شرتك بني جامعة امللك
�سعود وم��دي��ن��ة امل��ل��ك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية.

برعاية عميد كلية علوم الأغذية والزراعة الدكتور نا�صر ال�سحيباين
د�شنت وح��دة التطوير واجل��ودة بكلية علوم الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ،البوابة
الإلكرتونية مللف املقرر اجلديد ،2.01بح�ضور وكيلة عمادة التطوير
واجلودة ل�ش�ؤون اجلودة الدكتورة حنان العليان ،وجمع من ر�ؤ�ساء الأق�سام
و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.
ابتد�أ احلفل بكلمة وكيل الكلية للتطوير الدكتور حممد النفي�سة ،والذي
ب��دوره ثمن اجلهود املبذولة من وحدة التطوير واجل��ودة ،م�شيداً بتعاون
اجلميع ملواكبة ر�ؤية وتطلعات اجلامعة.
بعدها ا�ستعر�ض رئي�س وح���دة التطوير واجل���ودة املهند�س يو�سف
املجحدي� ،أهمية ملف املقرر الإلكرتوين ومن امل�ستفيد منه ووقت �إعداده
وماهي مكونات امللف املطلوبة وماهي مميزات البوابة الإلكرتونية اجلديدة
وخطوات تنفيذها ،وماهي الفوائد املرتتبة على م�ستوى الربنامج والكلية
وامل�ؤ�س�سة التعليمية لهذه البوابة.
واختتم احلفل بتد�شني وكيل عمادة التطوير واجل��ودة ل�ش�ؤون اجلودة
الدكتورة حنان العليان بوابة ملف املقرر الإلكرتوين اجلديدة

الحفل الختامي لكلية العلوم للعام
الجامعي 1443هـ

رع��ى عميد كلية العلوم الدكتور زي��د �آل عثمان ،احلفل اخلتامي
ال�سنوي للكلية ،بح�ضور وك�لاء الكلية ور�ؤ���س��اء الأق�����س��ام وع��دد من
من�سوبي الكلية من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،وذل��ك بقاعة
الدرعية يف بهو اجلامعة ،والذي مت نقله ب�شكل مبا�شر ل�شطر الطالبات
باملدينة اجلامعية.
ب��د�أ احلفل بال�سالم امللكي ثم �آي��ات من ال��ق��ر�آن الكرمي ثم عر�ض
مرئي لأبرز �إجنازات الكلية يف العام احلايل� ،أعقب ذلك كلمة لعميد
الكلية رحب من خاللها باحل�ضور ،و�أ�شار �إىل حر�ص الكلية على تكرمي
من�سوبيها تقديراً مل�ساهمتهم الفاعلة يف املجال العلمي وعرفاناً منها
لدورهم يف البناء املعريف ،مقدماً �شكره وتقديره للهيئتني الأكادميية
والإدارية على جهودهم املبذولة وجتاوزهم لكافة ال�صعوبات والتحديات
خالل العام ،تلى ذلك كلمة لوكيلة الكلية الدكتورة رمي العجمي ذكرت
فيها اهتمام الكلية بقيادة عميدها �إىل دعم منظومة التطور ال�شاملة
التي تتطلع اجلامعة �إىل حتقيقها �ضمن ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية والتي
تنبثق من الر�ؤية الثاقبة للقيادة احلكيمة والتي �أولت �أق�صى درجات
اهتمامها وقدمت كافة �سبل الدعم للرقي بامل�سرية التعليمية وتكرمي
املتميزين.
بعد ذل��ك ك��رم عميد الكلية ووكالئها ،املتقاعدين وامل��غ��ادري��ن من
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،بالإ�ضافة �إىل تكرمي عميد الكلية
ال�سابق الدكتور نا�صر الداغري ،ور�ؤ�ساء الأق�سام واملكلفني ال�سابقني
ووكيالت الأق�سام ال�سابقات و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري بالكلية،
واملتميزين يف املجاالت الأكادميية والبحثية واحلا�صلني على الأو�سمة
ومن كانت لهم �إ�سهامات متميزة واحلا�صلني على جوائز التميز بالكلية.
�إثر ذلك ،د�شن عميد الكلية موقع امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل للعلوم
 ،2023ويف ختام احلفل التقطت ال�صور التذكارية للمكرمني.

«الدراسات االجتماعية» تقيم حفلها الختامي
�أقام ق�سم الدرا�سات االجتماعية بكلية الآداب ،احلفل اخلتامي للعام
اجلامعي 1443هـ،
والذي نظمته اللجنة االجتماعية بالق�سم ،ب�إ�شراف رئي�س ق�سم الدرا�سات
االجتماعية الدكتور ذيب الدو�سري.
تخلل احلفل تكرمي الدكتور عبداهلل اجلا�سر ،الدكتور خالد الرديعان،
الدكتور جربين اجلربين ،الدكتور �سعود املبدل ،املهند�س با�سم حبوبابتي،
الأ�ستاذ ح�سني املقايف ،نظري ما بذلوه من جهد طيلة فرتة عملهم يف الق�سم.
ومن جانب مغاير ،هن�أ من�سوبي الق�سم الدكتور في�صل ال�صانع ،مبنا�سبة
ح�صوله على درجة الدكتوراة وان�ضمامه لأ�سرة الق�سم.

