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أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ61.. األربعاء 

12»الملك عبدالعزيز« و »الملك خالد« الجامعيان ضمن أفضل المستشفيات العالمية

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يييرعييى 

اأميير  عييبييدالييعييزيييز  بيين  بيينييدر  بيين  في�سل 

م�ساء  من  التا�سعة  عند  الريا�ض،   منطقة 

الدفعة  الييقييادم، حفل تخرج  الأربييعيياء  يييوم 

الي61 من طالب جامعة امللك �سعود للعام 

الأكادميي 1443هي، وذلك يف ملعب جامعة 

امللك �سعود.

بلغ  والت�سجيل  القبول  عييمييادة  وقييالييت 

للعام  واخلييريييجييات  اخلييريييجيين  جمييمييوع 

احلايل 13171 طالباً وطالبة.

البكالوريو�ض  درجة  خريجي  عدد  وبلغ 

 717 املاج�ستر  مرحلة  ويف  طالباً   4873

والدكتوراة 110.

هذا وقد دعا مركز اخلريجن بجامعة 

املتخرجن،  الطالب  جميع  �سعود،  امللك 

ال�ساعة  وحتى  اليوم  �سباح  احل�سور  اإىل 

8 م�ساءاً، ل�ستالم بطاقة الدعوة وذلك يف 
البهو الرئي�ض بجامعة امللك �سعود.

واأكد مركز اخلريجن اأن توزيع البطاقات 

�سيكون مقت�سراً على اليوم الأحد.

تابعونا على و�صائل التوا�صل االجتماعي

03

وفد من مركز الفكر اإليطالي للدراسات 
الجيوسياسية يزور الجامعة 

ا�ستقبلت جامعة امللك �سعود الدكتور غابرييل ناتاليزيا مدير مركز الفكر 

1443/11/1ه  للدرا�سات اجليو�سيا�سية والوفد املرافق له يوم  الإيطايل 

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�سيخ، م�ست�سار وكيل اجلامعة للدرا�سات 

التعاون  اإدارة  النمر، وامل�سرف على  الدكتور خالد  العلمي  العليا والبحث 

الدويل والتواأمة العلمية العاملية الدكتور مزيد بن م�سهور الرتكاوي.

تاأ�سي�ض  واإمكانية  اجلانبن  بن  املحتملة  التعاون  �سبل  الطرفان  ناق�ض 

بالدرا�سات  يُعنى  م�سرتك  فكري  ومركز  وبحثي  اأكادميي  تعاون  �سراكة 

اإىل  التطرق  مت  كما  ال�سديقن،  البلدين  تهم  التي  الإيطالية  ال�سعودية 

عدد من الق�سايا التي تهم الطرفن والأهداف ال�سرتاتيجية التي ت�سعى 

اجلامعة لتحقيقها يف �سوء روؤية اململكة 2030.

تتويج الفائزين 
بجائزة »جستن« 

للتميز.. اليوم
اجلامعة  رئييييي�ييض  مييعييايل  يييرعييى 

حفل  اليوم  العمر،  بييدران  الدكتور 

تييكييرمي الييفييائييزييين بييجييائييزة ج�سنت 

ببهو  الدرعية  بقاعة  وذلك  للتميز، 

اجلامعة الرئي�ض. 

»ج�سنت«  جمعية  رئي�ض  واأو�سح 

وامليي�ييسييرف اليييعيييام عييلييى اجلييائييزة 

اأن هييذه  اليي�ييسييايييع  فييهييد  الييدكييتييور 

الييدور  من  انطالقاً  تاأتي  اجلييائييزة 

من  تعد  الييتييي  للجمعية  الييريييادي 

اأعييييييرق اجلييمييعيييييات الييعييلييمييييية يف 

عرب  الييدور  هييذا  وتوا�سل  اململكة، 

ون�سر  واملوؤلفن  الباحثن  ت�سجيع 

املجالن  والإبييداع يف  التميز  ثقافة 

حركة  وتن�سيط  والنف�سي  الرتبوي 

التاأليف والن�سر، اإ�سافة اإىل تكرمي 

الييرتبييييية وعلم  الييييرواد يف جمييايل 

النف�ض على امل�ستوى الوطني، ورواد 

اجلمعية الذين اأ�سهموا يف تاأ�سي�ض 

وتتويج جهودهم  اجلمعية،  وتطوير 

املجتمع  خلييدميية  �ييسيينييوات  طييييوال 

النف�ض.  وعلم  الرتبية  جمايل  عرب 

رئي�ض  معايل  رعيياييية  اأن  واأ�ييسيياف 

اجلامعة حلفل اجلائزة تعد تكرمياً 

للفائزين وتتويجا جلهودهم، م�سيداً 

بييالييدعييم الييكييبيير اليييذي حتييظييى به 

الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية 

معايل  ميين  »جيي�ييسيينت«،  والنف�سية 

م�سوؤويل  وجميع  اجلامعة،   رئي�ض 

به  يحظى  مييا  ظييل  اجلييامييعيية، يف 

التعليم العام واجلامعي من دعم ل 

الر�سيدة  القيادة  قبل  من  حمييدود 

اململكة  روؤييية  مل�ستهدفات  حتقيقا 

2030م.
التفا�سيل �سي 4
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كتبت: هوازن املحي�شري – الدانة 

احلجي – هال التميمي

ت�����ش��وي��ر: ه��ال ال��زي��د – ���ش��ارة 

الكنعان

نظمت طالبات العالقات العامة، 

»�شناعة  ب��ع��ن��وان  فعالية  م���وؤخ���راً 

والإعالنية«،  الإعالمية  احلمالت 

املطريي،  �شلمى  الدكتورة  باإ�شراف 

وذلك يف بهو كلية الآداب.

 11 باإقامة   الفعالية  وانطلقت 

اأجهزتك،  حماية  »ع��زز  هي  حملة، 

ال�����ش��ع��ودي��ة،  ح��ك��اي��ة  دورك،  ف��ّع��ل 

بق�شم  التعريف  وه��ج��ك،  اأط��ل��ق��ي 

واع��ي،  ال�شدقة،  ف�شل  الإع����الم، 

تكي�ض املباي�ض، ل تهدرها، حمايتهم 

م�شوؤوليتكم، �شّكلها«.

حملة عزز حماية �أجهزتك 

عقد املحامي �شليمان املهنا، لقاء 

مع املتخ�ش�ض يف الأمن ال�شيرباين 

للحديث  ال�شهري،  علي  ال��دك��ت��ور 

املعلوماتية  الأمنية  التهديدات  عن 

من  والتقليل  لها  التعر�ض  وجتنب 

اأط��ل��ق��ت احل��م��ل��ة بهدف  اآث���اره���ا. 

ت�شتهدف  التي  باملخاطر  التوعية 

ملعرفة  طرق  لهم  وتقدم  املراهقني 

احل�شابات اخلطرة.

معرفة  يف  احلملة  اأ�شهمت  كما 

واملمتلكات  الأج��ه��زة  حماية  كيفية 

الإلكرتونية من الخرتاق.

فّعل دورك

����ش���اع���دت احل���م���ل���ة ب��ت��وع��ي��ة 

الت�شنيفات  باأهمية  الأم��ور  اأول��ي��اء 

املخ�ش�شة لأعمار اأطفالهم وتاأثريها 

النف�شية  واحل��ال��ة  ال�����ش��ل��وك  ع��ل��ى 

الطفل،  ومتابعة  مراقبة  و���ش��رورة 

وحت��ق��ق ذل���ك ع���رب ن�����ش��ر حم��ت��وى 

منها  من�شات  بعدة  تثقيفي  توعوي 

تويرت و يوتيوب.

»حكاية �ل�سعودية«

ال��ت��ع��ري��ف  يف ه���ذه احل��م��ل��ة مت 

باأبرز الوجهات ال�شياحية يف اململكة 

وحديًثا،  قدمًيا  ال�شعودية  العربية 

املجتمع  فئات  جميع  تثقيف  بهدف 

ب��امل��واق��ع ال��رتاث��ي��ة ال���ب���ارزة. تخلل 

احلملة اإقامة ندوة بعنوان »ال�شياحة 

يف اململكة العربية ال�شعودية« قدمها 

ال�شياحي  التدريب  برامج  م�شت�شار 

الأ�شتاذ فريح ال�شمري.

�أطلقي وهجك 

الطالبات  لتوعية  احلملة  �شعت 

املذموم  اخلجل  من  يعانني  الالتي 

منه،  التخل�ض  على  وم�شاعدتهن 

املجتمع  مواجهة  على  وحتفيزهن 

وال��ت��ع��ب��ري ع��ن اأن��ف�����ش��ه��ن واإظ��ه��ار 

مواهبهن.

�لتعريف بق�سم �لإعالم 

ق�شم  م�شارات  فيها  ا�شتعر�شت 

قدمت  ك��م��ا  وم�شتقبله،  الإع����الم 

ا�شتبيان يقي�ض مدى ا�شتعداد الطلبة 

ملواجهة �شوق العمل واأهم حتدياته، 

اإلكرتوين  مبرجع  جهودها  ووثقت 

للراغبني يف اللتحاق بالق�شم.

 ف�سل �ل�سدقة

�شهر  م��ع  تزامًنا  احلملة  ج��اءت 

من�شوبي  حل��ث  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان 

ال�شدقة  على  �شعود  امللك  جامعة 

ال��ت��ربع  م��ن��اف��ذ  وع��ر���ض  وف�شلها 

عرب  اإث��رائ��ي  لقاء  وعمل  املوثوقة، 

بعنوان  ت��وي��رت  من�شة  يف  م�شاحة 

»ف�����ش��ل ال�����ش��دق��ة« ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 

متحدثني من عدة جمعيات خريية.

 »و�عي«

بحقوق  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ه��دف��ت 

م�شتوى  لرفع  وال�شعي  امل�شتهلك، 

ال��وع��ي ل���دى ال��ف��رد ح���ول حقوقه 

اأنظمة حماية امل�شتهلك يف  مبوجب 

ال�شعودية. 

تكي�ض �ملباي�ض

ت�شمنت التوعية املكثفة مبتالزمة 

تكي�ض املباي�ض الذي ي�شيب الن�شاء، 

واأكدت على �شرورة الفح�ض الدوري 

والتوعية  الأع���را����ض،  ظ��ه��ور  عند 

املتالزمة  الوقاية من هذه  باأ�شاليب 

لأكرب عدد ممكن من الن�شاء.

ل تهدرها

حتت عنوان »كيف نُدميها«، األقى 

خريات  جمعية  على  العام  امل�شرف 

كلمة  ال�شبيعي،  ع��ب��داهلل  الأ���ش��ت��اذ 

كلية  من�شوبي  وحث  التوعية  بهدف 

الآداب على حفظ بقايا الطعام يف 

اأماكنها املخ�ش�شة داخل الكلية.

حمايتهم م�سوؤوليتكم

تناولت احلملة عدة اأهداف منها 

الأطفال  ا�شتغالل  بخطر  التوعية 

يف و���ش��ائ��ل وم��ن�����ش��ات ال��ت��وا���ش��ل 

الج��ت��م��اع��ي، وزي����ادة ال��وع��ي لدى 

ا�شتغالل  حول  ال�شعودية  العائالت 

املرتتبة  العواقب  وعر�ض  الأطفال، 

من  واحل��د  القانونية،  الناحية  من 

اأجل  من  الأطفال  ا�شتغالل  ظاهرة 

ال�شهرة.

 �سّكلها

املجتمع  ت�شجيع  ح��ول  متحورت 

باأ�شكاله  الت�شكيلي  الفن  دعم  على 

امل��خ��ت��ل��ف��ة امل���ع���رب ع����ن ال��ث��ق��اف��ة 

الت�شوير  من  كان  �شواء  ال�شعودية، 

الر�شم والنحت والفن املعمار.

ك��م��ا دع���م���ت احل��م��ل��ة اأع���م���ال 

ال�شعوديني  الت�شكيلني  ال��ف��ن��ان��ني 

وعمل اللقاءات معهم.

وف���ور ن��ه��اي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ة، اأع��رب��ت 

الدكتورة �شلمى املطريي عن �شكرها 

وفخرها مب�شاريع واإجنازات طالبات 

باأفكار  اإعجابها  مبدئية  الق�شم، 

وتفوق  واملتنوعة،  املبتكرة  الطالبات 

تنظيمهم واإدارتهم لفرق العمل.

اأن  اإىل  د.امل���ط���ريي  واأ�����ش����ارت 

اإك�شاب  الإع��الم يحر�ض على  ق�شم 

خريجاته املهارات الالزمة لتخطيط 

الأمر  الإعالمية  احلمالت  وتنفيذ 

العمل  �شوق  لدخول  يهيئهن  ال��ذي 

نوعي  وت��دري��ب  متنوعة  ب��خ��ربات 

م��ت��ق��دم ي��ج��م��ع م���ا ب���ني امل��ع��رف��ة 

والتطبيق.

حممد  بن  مهند  الباحث  ناق�ض 

بعنوان  ماج�شتري  ر�شالة  ال�شاعدي 

ال�شكنية  الأح���ي���اء  ح��دائ��ق  دور   «

برنامج  وثيقة  تطبيقات  تعزيز  يف 

ال�شمايل  القطاع   – احلياة  ج��ودة 

درا�شية«،  حالة  الريا�ض  مدينة  يف 

ب��اإ���ش��راف ال��دك��ت��ور ول��ي��د ب��ن �شعد 

ق�شم  يف  امل�شارك  الأ�شتاذ  الزامل 

ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين وذل����ك يف 

يف  والتخطيط  العمارة  كلية  م��درج 

عدد  بح�شور  �شعود،  امللك  جامعة 

وطالب  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  من 

وطالبات الدرا�شات العليا واملهتمني 

يف املجال العمراين.

 تكونت جلنة املناق�شة من الدكتور 

الدكتور  العابد،  بن حممد  عبداهلل 

ال��دو���ش��ري،  نا�شر  ب��ن  عبدالعزيز 

والتي بدورها اأو�شت بقبول الر�شالة 

والتو�شية بطباعتها.

الباحث  اأ�شار  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

اأن  اإىل  ال�شاعدي  مهند  املهند�ض 

على  التاأكيد  اإىل  تهدف  الر�شالة 

ال�شكنية  الأح��ي��اء  ح��دائ��ق  اأه��م��ي��ة 

وثيقة  تطبيقات  تعزيز  اإط���ار  يف 

باختيار  وذلك  برنامج جودة احلياة 

حالة درا�شية تطبيقية على القطاع 

ال�شمايل يف مدينة الريا�ض، م�شيفاً 

على  �شددت  املاج�شتري  ر�شالة  اأن 

جمموعة من العوامل املعززة لوثيقة 

ب��رن��ام��ج ج����ودة احل��ي��اة م��ن حيث 

مفهوم قابلية العي�ض كقرب احلدائق 

من الوحدات ال�شكنية، وم�شاهمتها 

يف حت�شني امل�شهد احل�شري وب�شكل 

العي�ض  قابلية  مفهوم  م��ع  يتكامل 

برنامج  وثيقة  اعتبارات  اأح��د  وهو 

الر�شالة  وو���ش��ع��ت  احل��ي��اة،  ج���ودة 

الإر�شادية  املوجهات  من  جمموعة 

ومنها اختيار املوقع الأمثل حلدائق 

ي�شجع  وب�شكل  ال�شكنية  الأح��ي��اء 

عدد  وزي���ادة  امل�شي  ممار�شة  على 

اخلطوات اليومية للفرد. 

بع�ض  على  الر�شالة  وا�شتملت 

التو�شيات منها التاأكيد على اأهمية 

م�شاركة القطاع اخلا�ض يف حت�شني 

حدائق الأحياء ال�شكنية �شمن اإطار 

اعتبارات وثيقة برنامج جودة احلياة 

مع احلفاظ على املالءمة الوظيفية 

والت�شميمية لكافة �شرائح املجتمع. 

ب�شرورة  الر�شالة  اأو���ش��ت  كما 

اجلهات  تعاون  تعزيز  على  العمل 

ال�شوؤون  ب���وزارة  ممثلة  الت�شريعية 

ال��ب��ل��دي��ة وال���ق���روي���ة والإ����ش���ك���ان، 

واملطورين واملجتمع املحلي لتح�شني 

ال�شكنية مبا يتالءم  الأحياء  حدائق 

مع متطلبات وثيقة جودة احلياة.

التخطيط  ق�شم  رئي�ض  اأك��د  كما 

العمراين وامل�شرف على الر�شالة د. 

وليد بن �شعد الزامل على اأن الر�شالة 

اختيار  نحو  ال�شعي  �شياق  يف  تاأتي 

توجهات  ت��خ��دم  بحثية  م��وا���ش��ي��ع 

 ،2030 الوطنية  ال��روؤي��ة  وب��رام��ج 

واأ�شاف اأن حدائق الأحياء ال�شكنية 

منط  حت�شني  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن 

التوازن  وتعيد  والأ�شرة  الفرد  حياة 

لبناء جُمتمع حيوي منتج، قادر على 

الإبداع. واأ�شاف الزامل اأن الر�شالة 

الوطنية  الروؤية  تتوافق مع توجهات 

معي�شة  م�شتوى  تطوير  يف   2030
للو�شول  احل��ي��اة  واأمن���اط  املجتمع 

اإىل الهدف الإ�شرتاتيجي يف تعزيز 

مقدماً  ال�شعودية،  امل��دن  تناف�شية 

العمارة  كلية  عميد  ل�شعادة  �شكره 

ال��ع��زي��ز بن  وال��ت��خ��ط��ي��ط د. ع��ب��د 

هيئة  واأع�شاء  الدغي�شم،  اهلل  جار 

التدري�ض، وجميع احل�شور، ومتمنياً 

بحوث  لإنتاج  اجلهود  هذه  تتوج  اأن 

العمراين  التخطيط  تخدم  نوعية 

امللك  جامعة  روؤي���ة  م��ع  وتتما�شى 

العاملية  ال��ري��ادة  حتقيق  يف  �شعود 

والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
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حتت عنوان »�صناعة احلمالت الإعالمية والإعالنية«..

اأو�صت ر�صالة املاج�صتري على اأهمية م�صاركة القطاع اخلا�ص يف حت�صينها..

طالبات العالقات العامة يطلقن 11 حملة توعوية 

الساعدي يناقش »دور حدائق األحياء السكنية ضمن 
إطار برنامج جودة الحياة«
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برعاية اأمري الريا�ض..

د. العمر يدشن بوابة الخريجين

معرض مشاريع التخرج لطالب الهندسة الكيميائية

» العلوم الطبية التطبيقية« تشارك بعيادات استشارية

الكيميائية  الهند�سة  ق�سم  اأق��ام 

ه�،   1443 �سوال   22 الإث��ن��ن  ي��وم 

للف�سل  التخرج  م�ساريع  معر�ض 

الدكتور  باإ�سراف  الثاين  الدرا�سي 

امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  العنزي  يو�سف 

بتنظيم  الكيميائية،  الهند�سة  بق�سم 

نادي طالب الهند�سة الكيميائية. 

كلية  ع��م��ي��د  امل��ع��ر���ض  اف��ت��ت��ح   

ال��ه��ن��د���س��ة ال��دك��ت��ور م�����س��اع��د بن 

نا�سر العواد، بح�سور وكالء الكلية 

اأ�ساتذة  من  وعدد  الأق�سام  وروؤ�ساء 

الق�سم يف الكلية والطالب. 

���س��م امل��ع��ر���ض اأك���ر م��ن ع�سرة 

مل�سروع  اإ�سافة  م�سرتكة  م�ساريع 

ال�سيارة الكيميائية. 

الكيميائية  الهند�سة  رئي�ض  واأكد 

املعر�ض  اأن  العثمان  الدكتور عثمان 

اإبراز جهود الطالب يف  اإىل  يهدف 

م�ساريع التخرج ورفع روح املناف�سة 

والتوا�سل  العر�ض  مهارات  و�سقل 

املتخ�س�سن  الطالب غري  وتعريف 

بطبيعة  الأخ���رى  الأق�سام  وط��الب 

من  الكيميائية  الهند�سة  تخ�س�ض 

خالل م�ساريع التخرج، التي ت�سمل 

خالل  الطالب  تعلمه  م��ا  خال�سة 

م�سريته التعليمية.

الهند�سة  ق�سم  رئ��ي�����ض  و���س��ك��ر 

الكلية  ع��م��ي��د  دع���م  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

النادي  وج��ه��ود  وال��رع��اة  ووكالئها 

وجميع الطالب امل�ساركن.

الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت 

»اأرك��ان  مبادرة  م��وؤخ��راً  التطبيقية 

يف  وذلك   ال�ست�سارية«،  العيادات 

الجتماعي،  �سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز 

ن���ظ���ري الت���ف���اق���ي���ة امل����رم����ة ب��ن 

الطرفن يف 22 اأغ�سط�ض 2021م.

املبادرة  قدمت  التفا�سيل،  ويف 

الطبية  ال���س��ت�����س��ارات  م��ن  ع���دداً 

ي��رتاوح عددهم ما  ل��ل��زوار وال��ذي 

وت�سجيل  ���س��خ�����س��اً،   95 ي��ق��ارب 

بيانات 64 زائر وزائرة من اأع�ساء 

و31 من  ال��رج��ال  م��ن   33 امل��رك��ز 

نظام  يف  ت�سجيلهم  بهدف  الن�ساء، 

العيادات وحجز مواعيد م�ستقبلية 

لهم باإذن اهلل.

من  جل���زء  ا�ستبيان  ُط���رح  ك��م��ا 

الزوار، لأخذ اآراءهم حول اخلدمات 

حيث  الكلية،  عيادات  من  املقدمة 

اأبدى امل�ساركن ر�ساهم.

اإدارة  م��ن  امل���ب���ادرة  يف  ���س��ارك 

اأ.  ال��ب��ن��ي��ان،  ن���وف  اأ.  ال��ع��ي��ادات 

التغذية  عيادة  ومن  املو�سى،  ندى 

ال��دو���س��ري،  ه��ي��ف��اء  اأ.  ال��ع��الج��ي��ة 

ع��ي��ادة  وم���ن  ال�����س��ري،  ن����ورة  اأ. 

اأ.  ال��ع��م��ري،  منى  اأ.  الب�سريات 

من  �سارك  فيما  الزهراين،  ودي��ان 

اخلليوي،  و�سام  اأ.  �سمعيات  عيادة 

عبداهلل  اأ.  و  ال��زه��راين  ولء  اأ. 

اأ.  التخاطب  ومن عيادة  ال�سلهوب، 

املقرين،  اأ�سماء  اأ.  و  امليموين  حال 

والأ�سنان  الفم  �سحة  عيادة  وم��ن 

اأري���ج  اأ.  ال�����س��ري��ف،  م��ي��م��ون��ة  اأ. 

اأ.  النعيمي،  �ساحلة  اأ  ال�����س��واط، 

مرام الوادعي، اأ. في�سل الع�سريي، 

�سارك  بينما  الأ�سمري،  حممد  اأ. 

من عيادة العالج الطبيعي اأ. طرفة 

ومن   البليهي،  اأديبة  اأ.  الدو�سري، 

ال�ستقبال اأ. نوف ال�سقر، اأ. هالة 

لولوة  اأ.  معافا،  نوف  اأ.  الدخيل، 

العامة  العالقات  مثل  فيما  العلي، 

والإعالم اأ. منى الروي�سد.

هذا وح�سلت م�ساركة كلية العلوم 

الطبية التطبيقية، على املركز الثاين 

التطوعي  للعمل  الوطنية  واجلائزة 

التطوعية  امل�����س��اري��ع  م�����س��ار  يف   –
لعام  التعليم«  واإدارات  »اجلامعات 

2021، والتي متنحها وزارة املوارد 
الب�سرية والتنمية الجتماعية.

منطلق  �سمن  امل���ب���ادرة  وت��اأت��ي 

وثمراته  التطوعي  العمل  اأه��داف 

املجتمع  على  تعود  التي  الإيجابية 

واأفراده.

كتب: �ساهر ال�سهري

ت�سوير: عبداملجيد اجلمعه

ب����رع����اي����ة ����س���اح���ب ال�����س��م��و 

امل��ل��ك��ي الأم����ري ف��ي�����س��ل ب��ن ب��ن��در 

منطقة  -اأم����ري  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 

رئي�ض  معايل  د�سن   ، ال��ري��ا���ض-  

اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن 

اخلمي�ض  يوم  العمر،  عبدالرحمن 

امل��واف��ق  ه���   1443 ال��ق��ع��دة  ذو   3
خريجي  بوابة  2022م،  يونيو   02
ال�سيخ  قاعة  يف  وذل��ك  اجلامعة، 

الرئي�ض  ب��ال��ب��ه��و  اجل��ا���س��ر  ح��م��د 

باجلامعة.

انطالق  اأن  العمر  الدكتور  واأكد 

يكون  التطور  نحو  والإب��داع  الفكر 

من بوابة التخرج الرئي�سية، ولذلك 

توثيق عالقتها  اإىل  �سعت اجلامعة 

�سواًء  والطالبات  الطالب  باأبنائها 

يف ميدان الدرا�سة والتعليم اأو من 

عر  كخريجن،  انطالقهم  خ��الل 

همزة  لتكون  اخلريجن«،  »ب��واب��ة 

ال��و���س��ل ب��ن اخل��ري��ج وامل��ج��ت��م��ع 

ومركز التجمع الذي يجمع الطالَب 

واملوؤ�س�سة. وال�سركة  واخلريج 

اجلامعة  وك��ي��ل  ب��ن  جانبه  م��ن 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

البوابة  اأن  النمي  حممد  الدكتور 

و�سوق  املجتمع  ت��زوي��د  يف  ت�سهم 

من  احتياجاته  يلبي  مب��ا  العمل 

من  لذلك  وملا   ، الب�سرية  الكوادر 

اخلريجن  مركز  اإن�ساء  مت  اأهمية 

التقنية«  »بوابة اخلريجن  واإطالق 

باجلامعة.

ب������دوره اأ�����س����ار م���دي���ر م��رك��ز 

ال�سعالن  اأن�ض  الدكتور  اخلريجن 

لبناء عالقة  البوابة تهدف  اأن  اإىل 

اجلامعة  ب��ن  تفاعلية  ارت��ب��اط��ي��ة 

الط��الع  من  لتمكنهم  وخريجيها 

والفعاليات  الأخ��ب��ار  جميع  على 

وامل���ن���ا����س���ب���ات ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا 

تنمية  اإىل  تهدف  كما  اجل��ام��ع��ة، 

وتعزيز  الطلبة واخلريجن  معارف 

عقد  خ��الل  من  املهنية  مهاراتهم 

مع  اإلكرتونية  ا�ست�سارية  لقاءات 

�سوق  يف  خ��رة  امل�ست�سارين  اأك��ر 

خريجي  البوابة  متكن  كما  العمل، 

الفر�ض  عن  البحث  من  اجلامعة 

من  املقدمة  والوظيفية  التدريبية 

والقطاعات  ال�سركات  اأف�سل  قبل 

اإلكرتوين. ب�سكل  والهيئات 

يناير  �سهر  يف  املركز  ق��ام  وق��د 

التجريبي  بالإطالق  العام  من هذا 

امل�سجلن  عدد  بلغ  حيث  للبوابة، 

طالب   12000 ال��ي��وم  حتى  فيها 

من  التحقق  مت  جميعهم  وخ��ري��ج 

املوحد،  النفاذ  طريق  عن  بياناتهم 

الدولين  اخلريجن  عدد  بلغ  كما 

خريًجا   233 البوابة  يف  امل�سجلن 

ال��ع��امل، كما  56 دول���ة ح��ول  م��ن 

يف  والعام  اخلا�ض  القطاع  �سارك 

ال��ت��ج��ري��ب��ي، حيث  ه���ذا الإط����الق 

ب��ل��غ ع���دد ال�����س��رك��ات وال��ه��ي��ئ��ات 

ال��ب��واب��ة  يف  امل�سجلة  وال�����وزارات 

فر�ض   1109 قدموا  قطاًعا   172
من  عدد  وبلغ  ووظيفية،  تدريبية 

 595 الفر�ض  هذه  من  ا�ستفادوا 

ط��ال��ب��اً وخ���ري���ج���اً، ك��م��ا اأط��ل��ق��ت 

املهني،  لالإر�ساد  م�سروعاً  البوابة 

هذا  يف  املقدمة  اخلدمات  وبلغت 

منها  ا�ستفاد  خدمات   3 امل�سروع 

5647 طالباً وخريجاً.

د. النمي يرعى اللقاء الختامي لمنح 
التميز في التعلم والتعليم

 

برعاية وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد بن 

-11-1 الثالثاء  يوم  والتعليم،  التعلم  التميز يف  اأقام مركز  النمي،  �سالح 

1443ه�، احلفل اخلتامي للدورة اخلام�سة من برنامج منح التميز يف التعلم 
والتعليم.

افتتح احلفل بكلمة لنائب مدير مركز التميز يف التعلم والتعليم الدكتور 

التعلم  يف  التميز  مركز  مدير  األقى  ذلك  بعد  التويجري،  بن حممد  عمر 

والتعليم الدكتور �سعود بن نا�سر الكثريي كلمته مثمًنا دعم وكالة اجلامعة 

لل�سوؤون التعليمية والأكادميية للم�ساريع النوعية التي تخدم العملية التعليمية 

لطالب وطالبات اجلامعة وم�سيًدا مبخرجات امل�ساريع التي تبناها املركز 

يف هذه الدورة.

 بعدها حتدث الدكتور عمر مبوجٍز عن منح التميز يف دورته اخلام�سة 

هيئة  اأع�ساء  ت�سجيع  هو  امل�سروع  هذا  من  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  مو�سحاً 

التدري�ض على التميز يف ممار�ساتهم التدري�سية ومواكبة التوجهات احلديثة 

يف التعليم. كما ذكر املجالت الثالثة والتوجهات احلديثة يف التعليم ملنح 

املتقدمن  تخ�ض  تف�سيلية  اإح�سائية  وعر�ض  اخلام�سة  دورت��ه  يف  التميز 

للم�سروع.

الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  األقى  وقد  هذا 

حممد النمي كلمة �سكر فيها اإدارة »مركز التميز يف التعلم والتعليم« على 

اجلهود التي يبذلونها يف تطوير عملية التعلم والتعليم يف اجلامعة، م�سرياً 

م�ستوى  على  التعليمية  العملية  يف  امل�ساريع  هذه  مثل  تعميم  اأهمية  اإىل 

املقررات والأق�سام والكليات مقدماً �سكره للم�ساركن يف الدورة اخلام�سة.

وذلك  التطوير  اإىل  والتعليم  التعلم  اإىل حاجة عملية  النمي  د.  واأ�سار   

من خالل تطوير اأع�ساء هيئة التدري�ض واأ�ساليب التدري�ض، موؤكداً حر�ض 

نفعها،  وتعميم  امل�ساريع  هذه  مثل  من  ال�ستفادة  ا�ستمرارية  على  الوكالة 

مبدياً ا�ستعداد الوكالة لدعم كافة الت�سهيالت املادية واللوج�ستية للمحافظة 

على هذه املكت�سبات.

تجديد تعيين د.الفراج 
عميدًا لـ »المجتمع«

اأ�سدر معايل وزير التعليم الدكتور حمد اآل 

الدكتور  تعين  بتجديد  اإداري��اً  ق��راراً  ال�سيخ، 

املجتمع  لكلية  عميداً  للعمل  ال��ف��راج،  اأ�سامة 

بجامعة امللك �سعود.

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
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ت�سمل فئات الرواد والكتاب والر�سالة العلمية يف دورتها الأوىل

رئيس الجامعة يرعى تتويج الفائزين بجائزة 
»جستن« للتميز.. اليوم

»اآلداب« تقيم حفلها الختامي

اجلامعة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  ي��رع��ى 

حفل  اليوم  العمر،  ب��دران  الدكتور 

ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ج�سنت 

ببهو  الدرعية  بقاعة  وذلك  للتميز، 

اجلامعة الرئي�س. 

»ج�سنت«  جمعية  رئي�س  واأو�سح 

وامل�سرف العام على اجلائزة الدكتور 

تاأتي  اجلائزة  هذه  اأن  ال�سايع  فهد 

انطالقاً من الدور الريادي للجمعية 

التي تعد من اأعرق اجلمعيات العلمية 

يف اململكة، وتوا�سل هذا الدور عرب 

ون�سر  واملوؤلفني  الباحثني  ت�سجيع 

املجالني  يف  والإب��داع  التميز  ثقافة 

حركة  وتن�سيط  والنف�سي  الرتبوي 

التاأليف والن�سر، اإ�سافة اإىل تكرمي 

ال��رتب��ي��ة وعلم  ال����رواد يف جم���ايل 

النف�س على امل�ستوى الوطني، ورواد 

تاأ�سي�س  اأ�سهموا يف  الذين  اجلمعية 

جهودهم  وتتويج  اجلمعية،  وتطوير 

املجتمع  خل��دم��ة  ���س��ن��وات  ط����وال 

النف�س.  وعلم  الرتبية  جمايل  عرب 

رئي�س  م��ع��ايل  رع��اي��ة  اأن  واأ���س��اف 

اجلامعة حلفل اجلائزة تعد تكرمياً 

للفائزين وتتويجا جلهودهم، م�سيداً 

ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ر ال���ذي حت��ظ��ى به 

الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  اجلمعية 

معايل  م��ن  »ج�����س��نت«،  والنف�سية 

م�سوؤويل  وجميع  اجلامعة،   رئي�س 

اجل��ام��ع��ة، يف ظ��ل م��ا ي��ح��ظ��ى به 

التعليم العام واجلامعي من دعم ل 

الر�سيدة  القيادة  قبل  من  حم��دود 

اململكة  روؤي���ة  مل�ستهدفات  حتقيقا 

2030م، مبيناً اأن جوائز التميز تُعد 
لتطوير  الرئي�سية  الأدوات  اأهم  من 

يف  والنف�سية  الرتبوية  املمار�سات 

�ساهد  مبنزلة  فهي  املعرفة؛  ع�سر 

ح�ساري على جناح تلك املمار�سات، 

الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  وجودتها 

والنف�سية.

العام  الأم���ني  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 

جلائزة »ج�سنت« للتميز الدكتور عبد 

عدد  اأن  املبدل  ر�سيد  بن  املح�سن 

اأك��ر  بلغ  اجل��ائ��زة  على  املتقدمني 

من 150 متقدماً ومتقدمة ا�ستوفوا 

ثالثة  على  للجائزة  التقدم  �سروط 

ف��روع رئي�سة، ه��ي: ف��رع »ال���رواد«، 

وعلم  الرتبية  »رواد  فئتي  وي�سمل 

ال�سعودية  اجلمعية  رواد  النف�س، 

فرع  والنف�سية«،  الرتبوية  للعلوم 

ال��ك��ت��اب، وي�����س��م��ل ف��ئ��ة »ال��ك��ت��اب 

العلمي«،  »البحث  وف��رع  امل��وؤل��ف«، 

ر�سائل  الدكتوراة،  »ر�سائل  وي�سم 

املاج�ستر«، و�سيتم تكرمي الفائزين 

فائزين  بواقع  الثالثة،  ال��ف��روع  يف 

يف  املطروحة  الفئات  من  فئة  لكل 

جائزة  اأن  واأ���س��اف  ال����دورة.  ه��ذه 

يف  تنطلق  ال��ت��ي  للتميز  »ج�����س��نت« 

ملطالب  مواكبة  تاأتي  الأوىل  دروتها 

ملعطياته،  وم�ستجيبة  ال��ع�����س��ر، 

املتميزين  لتكرمي  متميزة  كمبادرة 

اجلمعية  وتعتزم  عدة جم��الت،  يف 

اأو�سع يف دورتها  طرح فروع وفئات 

القادمة باإذن اهلل تعاىل.

اجلدير بالذكر اأن جمعية »ج�سنت« 

والنمو  العلمي  الفكر  بتنمية  تهتم 

املهني امل�ستمر يف جمال تخ�س�ساتها 

وحتقيق التوا�سل العلمي لالأع�ساء، 

تقدمي  يف  اإ�سهامها  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الدرا�سات  واإج��راء  العلمية  امل�سورة 

تري  التي  املتخ�س�سة  والأب��ح��اث 

اللقاءات  وعقد  ال��رتب��وي��ة،  املكتبة 

لدى  العلمية  اجل��وان��ب  ت��ري  التي 

الأع�ساء وت�ساعد يف تاأ�سيل الأمن 

املتزنة  الرتبوية  والثقافة  الفكري 

للم�ساركني.

اجلمعية  اإن�ساء  فكرة  وانبثقت 

»ج�����س��نت« م��ن��ذ اأك����ر م��ن اأرب��ع��ني 

�سنة؛ اإدراكاً باأهمية تكامل اجلهود، 

�سبيل  يف  امل��خ��ت�����س��ني،  وت����ع����اون 

النف�س،  وع��ل��م  بالرتبية  النهو�س 

وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��م��ا يف امل��ج��ت��م��ع، 

من  اجلمعية  متثله  ما  اإىل  اإ�سافة 

املخت�سني،  ه��وؤلء  بني  ات�سال  قناة 

يف  ال��ري��ادة  اإىل  اجلمعية  وت�سعى 

العلوم  واملمار�سة يف  املعرفة  تطوير 

الرتبوية والنف�سية.

ت�سوير: �سارة احلمدان

الإلكرتوين  القبول  جلنة  عقدت 

امل��وح��د ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف 

اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ك��ل��ي��ات 

الأربعاء  الريا�س،  مبنطقة  التقنية 

امللك  جامعة  رح���اب  يف  امل��ا���س��ي، 

���س��ع��ود،  خ���الل الإج��ت��م��اع ناق�س 

ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�سوعات 

اإق���رار   ت�سمنت  وال��ت��ي  الأع���م���ال، 

القبول  لبوابتي  الزمني  اجل���دول 

للعام  والطالبات  للطالب  امل��وح��د 

ه��� مبا   1444 ال���ق���ادم  اجل��ام��ع��ي 

ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع ال��ت��ق��ومي ال��درا���س��ي 

امل��ق��ر م��وؤخ��ًرا م��ن جمل�س ال���وزراء 

اإج����راءات  امل��وق��ر، واع��ت��م��اد خطة 

بوابتي  جاهزية  ومتابعة  القبول، 

للطالب  املوحد  الإلكرتوين  القبول 

وال���ط���ال���ب���ات، وم���ه���ام اجل��ام��ع��ات 

الإدارية والفنية يف هذا ال�ساأن.

على  التقدمي  ب��دء  و�سيتم  ه��ذا 

اجلمعة  ي��وم  الطالب  قبول  بوابة 

)1443/12/23ه���������������  امل���واف���ق 

تغلق  اأن  ع��ل��ى  م،   2022/7/22
1443/12/28ه�  الأرب��ع��اء  ي��وم 

ال�ساعة  م   2022/7/27 املوافق 

التقدمي  �سيبداأ  فيما  ظ��ه��راً،   12
ع��ل��ى ب��واب��ة ق��ب��ول ال��ط��ال��ب��ات ي��وم 

ال�������س���ب���ت 1443/12/24ه��������������� 

وتغلق  م،   2022/7/23 امل��واف��ق 

1443/12/29ه�  اخلمي�س  ي��وم 

ال�ساعة  م   2022/7/28 املوافق 

12 ظهراً.

كتب: خالد اخل�سري 

ت�سوير: �سارة احلمدان

الدكتور  الآداب  كلية  عميد  رعى 

احلفل  �سعود،  اآل  ثنيان  بن  نايف 

للعام  للكلية  ال�����س��ن��وي  اخل��ت��ام��ي 

بقاعة  وذل��ك   ، 1443ه�  الدرا�سي 

الدرعية يف مبنى 17،  بح�سور عدد 

كبر من من�سوبي الكلية من اأع�ساء 

هيئة التدري�س والإداريني والفنيني، 

بالإ�سافة اإىل طلبة الكلية.

بداأ احلفل بتالوة اآيات من القراآن 

األقاها  املكرمني  كلمة  ثم  ال��ك��رمي، 

املكينزي  عادل  الدكتور  عنهم  نيابة 

لعميد  وت��ق��دي��ره  �سكره  فيها  ق��ّدم 

الكلية واإدارتها على تكرمي املتميزين 

املثاليني،  واملوظفني  واملتقاعدين 

الكلية  من�سوبي  يجمع  ما  اأن  ذاك��راً 

هو التعاون والإجناز.

الكلية  عميد  األ��ق��ى  ذل���ك  اإث���ر   

�سعود  اآل  ثنيان  بن  نايف  الدكتور 

من�سوبي  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  اأث��ن��ى  ك��ل��م��ة 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الكلية 

والطالبات،  وال��ط��الب  وامل��وظ��ف��ني 

الكلّية  من�سوبي  ميّيز  ما  اأن  مبيناً 

العمل بروح الفريق الواحد، مقدماً 

تهنئته للمكرمني وح�سول عدد منهم 

على جوائز ت�ساف ل�سرتهم الذاتية 

ولتاريخ الكلية.

وح����ول ب����روز ال��ك��ل��ي��ة يف ع��دد 

العلمية  والفعاليات  امل��ج��الت  م��ن 

اجلامعة  م�ستوى  على  والتعليمية 

الآداب،  كلية  عميد  قال  وخارجها، 

ثم  وح��ده  اهلل  توفيق  م��ن  ذل��ك  اإن 

بدعم معايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

موا�سلة  اإىل  داعياً  العمر،  ب��دران 

التمّيز والتناف�س ال�سريف، و اأهمية 

العملية  يف  اجلميع  م��ن  امل�ساركة 

وفق  واجلامعة  للكلية  التطويرية 

امل�ستقبلية  وال��ن��ظ��رة   2030 روؤي���ة 

امل�سرقة باإذن اهلل.

ك���ّرم عميد  خ��ت��ام احل��ف��ل   ويف 

هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ع���دد  الآداب، 

جوائز  على  احلا�سلني  التدري�س 

بالإ�سافة  واملتقاعدين،  واجن��ازات، 

العام،  لهذا  املثاليني  املوظفني  اإىل 

�ساماًل املتميزين من طالب وطالبات 

الكلية يف الإجن��ازات، والبارزين يف 

الأن�سطة والأندية الطالبية.

د. العمر د. ال�شايع

مذكرة تفاهم  مع المياه الوطنية

تفاهم،  مذكرة  املا�سي،  الثالثاء  الوطنية،  املياه  و�سركة  اجلامعة  وقعت 

بهدف تعزيز اجلهود وتبادل اخلربات بني ال�سركة واجلامعة لتحقيق فوائد 

عديدة جلميع فئات املجتمع.

مثل اجلامعة يف التوقيع، وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

الرئي�س  نائب  الوطنية  املياه  �سركة  جانب  ومن  احلميزي،  خالد  الدكتور 

للم�ساريع واخلدمات الفنية املهند�س من�سور اأبوثنني.

هدفت التفاقية اإىل التعاون امل�سرتك الذي يحقق روؤية كال الطرفان، 

وانطالقاً من روؤية اململكة 2030، من خالل التعاون يف جمال تعزيز وتقدمي 

اخلدمات التاأهيلية والتدريبية وال�ست�سارية والدرا�سات والبحوث، وتبادل 

اخلربات يف املجالت املتعلقة باأن�سطة الطرفني.

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  ذكر  املنا�سبة،  وبهذه 

اجلامعات  اإح��دى  تعترب  �سعود  امللك  جامعة  اأن  احلميزي  خالد  الدكتور 

الرائدة يف اململكة بتبني وت�سجيع ال�سراكة مع الهيئات احلكومية والقطاع 

اخلا�س، خا�سة يف جمال التعليم العايل، وزيادة الوعي بني اأبناء املجتمع 

يف اأهمية املحافظة على املياه، كذلك اإعداد الكوادر العلمية املوؤهلة تاأهياًل 

علمياً عالياً.

من جهته اأكد م�ست�سار وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 

النوعية  املبادرات  مكتب  اأن  العريفي،  نا�سر  الدكتور  النوعية  للمبادرات 

العلمي  البحث  دع��م  و�سندوق  والأع��م��ال  ال�سناعية  العالقات  ومكتب 

هذه  مثل  بناء  يدعم  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكالة  يف 

ال�سراكات الناجحة.

واخلدمات  للم�ساريع  الوطنية  املياه  �سركة  رئي�س  نائب  قال  جانبه  من 

للتعاون  املثمرة  التفاقيات  هذه  مثل  اأن  اأبوثنني  من�سور  املهند�س  الفنية 

جميع  يف  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  والهيئات  اجلامعة  بني  امل�سرتك 

املجالت مبا يتعلق بدعم زيادة الوعي بني اأبناء الوطن يف اأهمية املحافظة 

على املياة، واأ�ساف من اأجل خدمة الوطن وتقدمه خا�سة اأن قطاع التعليم 

واجلامعات يجد كل الدعم من خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده 

يحفظهم اهلل من خالل ت�سجيع اإقامة ال�سراكات بني اجلامعات والهيئات 

تنفيذ  العالقة من خالل  توطيد  والعمل على  والقطاع اخلا�س  احلكومية 

برامج وم�سروعات تعاونية وبحثية ويف الوقت نف�سه لتحقيق روؤية اململكة 

.2030

تدشين مكتبة العيادات الخارجية
د�سنت وكيلة اجلامعة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف، الأحد 

اجلامعي،  خالد  امللك  مب�ست�سفى  اخلارجية  العيادات  مكتبة  املا�سي، 

بح�سور وكيلة كلية الطب الدكتورة حنان حبيب، وكيلة عمادة �سوؤون املكتبات 

الدكتورة �سدين احلربي، وذلك يف مبنى العيادات اخلارجية مل�ست�سفى امللك 

خالد اجلامعي

»القبول الموحد« لطلبة الرياض تعقد اجتماعها الثاني
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دراسة تؤكد: وقت حرق الدهون للرجال
يختلف عن وقت النساء

دراسة حديثة: القهوة لها تأثير إيجابي على الكلى

مسائل خالفية
في نقد الشعر القديم

امل�ؤلف: ف�ضل بن عمار العماري

ط�اها  قدمية،  ق�ضايا  م�ضاءلة  الكتاب  هذا  يعيد 

الن�ضيان، كق�ضية اأمية بن اأبي ال�ضلت، فاأ�ضبحت مقّررة 

وم�ؤكدة، اأو مل يت�قف الدار�ض�ن عندها جمم�عة، مثل 

ثنائيات بع�ض الق�ضائد، حتى اأقحم�ا لبيداً يف هذا، 

ولبيد ال �ضاأن له به، اأو اأنهم راح�ا يجهدون اأنف�ضهم 

ق�ضائد  م��ن  تلك  اأو  ه��ذه  �ضحة  ح���ل  اجل���دال  يف 

النقدية  للمعايري  يخ�ضع  ال  الذي  االإ�ضالمي،  ال�ضعر 

ن ال��ت��ي ارت����اأوه����ا، مع  اأ

م���ق���داراً ك���ب���رياً من 

اختلَف  ال�ضعر  ه��ذا 

ل��غ��ة،  ج����ه���ره:  يف 

وت��ع��ب��رياً، وف���ّن���اً... 

وك��ان  �ضابقه،  ع��ن 

ط���اب���ع االرجت�����ال 

غالباً عليه. وبعد، 

ف���ه���ذا ال��ك��ت��اب: 

خالفية،  م�ضائل 

ول��ي�����ض ���ض��رط��اً 

على  ن��ت��ف��ق  اأن 

اأو  اإح�����داه�����ا، 

ولكنها  ك��ل��ه��ا، 

الإث��ارة  حماولة 

وجهات  بع�ض 

ال��ن��ظ��ر ال���ت���ي رمب��ا 

اأّدت اإىل مراجعة بع�ض امل�ضلّمات، على اأنه ينبغي 

رواية  يتناول اختالف  الكتاب مل  اأن  اإىل  النظر  لفت 

بع�ض االألفاظ، فهي خمدومة يف مظانها؛ الأن هذا من 

طبيعة ال�ضعر القدمي؛ والأن هذا �ضيخرجنا عن الهدف 

الذي من اأجله ُو�ضع الكتاب.

عروض توضيحية مصورة في 
الخلية والبيولوجيا الجزيئية

Nalini Chandar :امل�ؤلف

املرتجم: نائل حمم�د اأب� طه

يقدم هذا الكتاب �ضرًحا وافًيا عن اأهم م��ض�عات 

اجلذعية  اخلاليا  متايز  ط��رق  ي�ضرح  حيث  اخللية 

يف  اأي�ًضا  الكتاب  بك  ويتقلب  وم�تها،  اخللية  وه��رم 

الكائن  ج�ضم  يف  اهلل  معجزات  بني  وثناياه  ف�ض�له 

والهدم،  والت�ضنيع،  والرتكيب،  التك�ين،  وبني  احلي، 

اخللية،  وم�ت  وب��ق��ائ��ه��ا، وان��ق�����ض��ام��ه��ا، والبناء، 

وك��ي��ف��ي��ة م��ر���ض��ه��ا، 

و�ضبابها،  و�ضفائها، 

ميتاز  كما  وهرمها. 

بتن�ضيقه  ال��ك��ت��اب 

اجل������ي������د ال�������ذي 

ي�����ض��م��ح ب�����ض��ه���ل��ة 

اإىل  ال������������ض������ل 

والرتكيز  املعل�مة 

ع��ل��ى امل��ع��ل���م��ات 

كل  االأ�ضا�ضية يف 

ف�ضل. وفيه اأكرث 

�ض�رة   ٣٠٠ من 

ت��������ض���ي���ح���ي���ة 

م��������ل���������ن��������ة، 

وخم���ط���ط���ات 

ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة، 

لت�ضهيل  مراجعة  واأ�ضئلة 

الكتاب  ويربط  وتطبيقاتها.  اخللية  مكن�نات  فهم 

ال�ضريرية  االأمرا�ض  من  بالعديد  النظرية  املعل�مات 

الكتاب  ا�ضتخدام  لذلك ميكن  االإن�ضان.  ت�ضيب  التي 

املهن  يف  اخللية  بي�ل�جيا  يف  مرجعيًّا  ا  ن�ضًّ ب�ضفته 

اجلامعية  املرحلة  وب��رام��ج  ال�ضحية  واملهن  الطبية 

العليا.

اأثبتت درا�ضة حديثة اأن ممار�ضة 

ال�ضباح  يف  الريا�ضية  التمارين 

الده�ن،  ح��رق  يف  للن�ضاء  اأف�ضل 

من  اأك��رث  ال��رج��ال  ي�ضتفيد  بينما 

الليل التمارين يف  ممار�ضة 

اأف�ضل  اأن  الدرا�ضة  اأك��دت  كما 

بالن�ضبة  ال��ده���ن  حل��رق  ت�قيت 

خا�ضة  ال�ضباح،  يف  ه���  للن�ضاء 

يف�ضل  لذا  البطن،  منطقة  ده�ن 

الي�م  بداية  يف  الريا�ضة  ممار�ضة 

الدم. �ضغط  يف  للتحكم 

اأم�����ا ال���رج���ال ف��ق��د اأظ���ه���روا 

الك�لي�ضرتول  من  عالية  م�ضت�يات 

»ال�����ض��ار« وق��درت��ه��م ع��ل��ى ح��رق 

ال���ده����ن م���ن خ����الل ال��ت��م��اري��ن 

امل�ضائية الريا�ضية 

�ضع�ر  اأن  الدرا�ضة  كما الحظت 

عند ممار�ضة  يقل  بالتعب  الرجال 

قبل  ولي�ض  الع�ضاء،  قبل  الريا�ضة 

االإفطار

اأجريت  درا�ضة  من  النتائج  تاأتي 

على 27 امراأة و20 رجاًل مار�ض�ا 

ما  االأ�ضب�ع،  مرات يف   4 التمارين 

بني  ذل��ك  فعل  الن�ضف  من  يقرب 

�ضباًحا،   8 و  �ضباًحا   6 ال�ضاعة 

بينما قام الباقي بذلك بني ال�ضاعة 

6:30 م�ضاًء و 8:30 م�ضاًء
�ضمت  التي  الدرا�ضة  ووج��دت 

ت��رتاوح  ن�ضبًيا  الئقني  اأ�ضخا�ًضا 

ع��اًم��ا،   55 و   25 ب��ني  اأع��م��اره��م 

مي��ار���ض��ن  ال���الئ���ي  ال��ن�����ض��اء  اأن 

ما  ف��ق��دن  ال�ضباح  يف  ال��ري��ا���ض��ة 

ح�ل  ال��ده���ن  م��ن   %10 معدله 

فقط   %3 ب���  مقارنة  خ�ضرهن، 

لدى  امل��ف��ق���دة  البطن  ده���ن  م��ن 

الريا�ضة  ميار�ضن  الالئي  الن�ضاء 

امل�ضاء يف 

يفقدن  مل  الن�ضاء  اأن  ح��ني  يف 

اأن��ه��ن  اإال  ع����ام،  ب�����ض��ك��ل  ال������زن 

ميكن  والتي  البطن،  ده�ن  فقدن 

اجل�ضم  اأع�����ض��اء  ح���ل  تلتف  اأن 

بال�ضحة �ضارة  وتك�ن  الداخلية 

ال��ت��م��اري��ن  اأن  امل����ع����روف  م���ن 

اجلن�ضني  ع��ل��ى  ت���ؤث��ر  ال��ري��ا���ض��ي��ة 

يتعلق  فيما  خا�ضة  ب�ضكل خمتلف، 

هرم�نات  تلعب  وق��د  ب��ال��ده���ن، 

ال�ضاعة  اإيقاعات  وتباين  الن�ضاء 

اأي�ًضا دوًرا  البي�ل�جية 

حديثة  درا����ض���ة  ن��ت��ائ��ج  ك�ضفت 

الكلى  »ت��ق��اري��ر  جملة  يف  نُ�����ض��رت 

على  واح���داً  فنجاناً  اأن  ال��دول��ي��ة« 

خطر  بخف�ض  كفيل  ي�مياً  االأق���ل 

االإ�ضابة بالف�ضل الكل�ي احلاد.

واأ�ضارت الدرا�ضة اأن اأولئك الذين 

كل  القه�ة  م��ن  كمية  اأي  ي�ضرب�ن 

 %15 بن�ضبة  اأقل  لديهم خطر  ي�م 

واالأوعية  القلب  باأمرا�ض  لالإ�ضابة 

ل�حظ  انخفا�ض  اأكرب  مع  الدم�ية، 

يف املجم�عة التي �ضربت ك�بني اإىل 

ثالثة اأك�اب يف الي�م (خماطر اأقل 

بن�ضبة %22 - %23).

وي���ق����ل م��دي��ر ق�����ض��م اأم���را����ض 

الكلى واأ�ضتاذ الطب يف كلية الطب 

»نعلم  ه���ب��ك��ن��ز:  ج���ن��ز  ب��ج��ام��ع��ة 

بالفعل اأن �ضرب القه�ة على اأ�ضا�ض 

من  ب��ال���ق��اي��ة  ارت��ب��ط  ق��د  منتظم 

مبا  والتنك�ضية  املزمنة  االأم��را���ض 

الن�ع  من  ال�ضكري  مر�ض  ذلك  يف 

واالأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  الثاين 

وميكننا  الكبد،  واأمرا�ض  الدم�ية 

يف  حمتمل  انخفا�ض  اإ�ضافة  االآن 

خم��اط��ر ال��ق�����ض���ر ال��ك��ل���ي احل��اد 

الف�ائد  من  املتزايدة  القائمة  اإىل 

للكافيني«. ال�ضحية 

واأو����ض���ح���ت م���ؤ���ض�����ض��ة ال��ك��ل��ى 

الكل�ي احلاد  الف�ضل  اأن   ، ال�طنية 

الف�ضل  م��ن  م��ف��اج��ئ��ة  »ح��ال��ة  ه��� 

الذي يحدث  الكلى  تلف  اأو  الكل�ي 

ب�ضعة  اأو  قليلة  �ضاعات  يف غ�ض�ن 

ت��راك��م  اإىل  وي������ؤدي ه���ذا  اأي�����ام«. 

من  يجعل  ما  ال��دم،  يف  الف�ضالت 

على  احلفاظ  الكلى  على  ال�ضعب 

ال���ت����ازن ال�����ض��ح��ي��ح ل��ل�����ض���ائ��ل يف 

اجل�ضم.

وت��خ��ت��ل��ف اأع����را�����ض ال��ق�����ض���ر 

وقد  لل�ضبب  تبعا  احل���اد  ال��ك��ل���ي 

من  جداً  قليلة  كمية  خروج  ت�ضمل: 

الب�ل من اجل�ضم، ت�رم يف ال�ضاقني 

اإعياء  العينني،  وح���ل  والكاحلني 

و�ضيق يف التنف�ض، ارتباك، غثيان، 

ال�ضديدة،  احلاالت  ويف  �ضدر.  اأمل 

ن�بات �ضرع اأو غيب�بة، ويظهر هذا 

يف  �ضي�عاً  اأكرث  ب�ضكل  اال�ضطراب 

امل�ضت�ضفى  يف  املقيمني  امل��ر���ض��ى 

باالإجهاد  لديهم  الكلى  تتاأثر  الذين 

وامل�ضاعفات الطبية واجلراحية.

قــــــــــــــــرأت لك..



أسرار تنظيم دورات النوم وضبط 
الساعة البيولوجية

اآيات اهلل التي تدعو  اآية من  يعد النوم 

اإىل التاأمل والتدبر يف خلق اهلل الذي اأح�سن 

كل �سيء خلقه، قال اهلل تعاىل { َوِمْن اآيَاِتِه 

ن َف�ْسِلِه    َمنَاُمُكم ِباللَّيِْل َوالنََّهاِر َوابِْتَغاوؤُُكم مِّ

وقال  يَ�ْسَمُعوَن}،  لَِّقْوٍم  َلآيَاٍت  ِلَك  َذٰ يِف  اإِنَّ 

ِلَبا�ًسا  اللَّيَْل  لَُكُم  َجَعَل  الَِّذي  َوُهَو   } اأي�ساً 

نُ�ُسوًرا}. وبعد  النََّهاَر  َوَجَعَل  �ُسَباًتا  َوالنَّْوَم 

انتهاء �سهر رم�سان يواجه البع�ض �سعوبة 

التعود على  النوم نتيجة  اأوقات  يف تنظيم 

ذلك  فيتنج عن  متاأخرة،  اأوق��ات  النوم يف 

الأمر  وهذا  البيولوجية،  ال�ساعة  اختالل 

النوم  ا�سطرابات  ح��دوث  عنه  ينتج  قد 

لالإ�سابة  عر�سة  الإن�سان  فيكون  املزمنة 

القلب  واأم���را����ض  النف�سية  ب��الأم��را���ض 

وال�سكري وال�سمنة وال�سرطان وغريها من الأمرا�ض. ويعد النوم ال�سحي 

من الحتياجات الف�سيولوجية الرئي�سية جل�سم الن�سان، حيث يلعب النوم 

ال�سحي دوراً حمورياً يف تنظيم التمثيل الغذائي وحت�سني احلالة املزاجية 

وتعزيز املناعة والتخل�ض من ال�سموم، كما يعد النوم ال�سحي �سرورياً لعمل 

الغدة ال�سنوبرية يف الدماغ التي تتحكم فيعمل ال�ساعة البيولوجية تنتظم 

الأخرى  الكيميائية  املواد  من  والعديد  امليالتونني  باإفراز  اجل�سم  وظائف 

اجل�سم  لوظائف  ال�سحيح  الإيقاع  عنه  ينتج  وه��ذا  وانخفا�ساً،  ارتفاعاً 

لياًل ونهاراً.  وعندما حتدث ا�سطرابات النوم ترتاكم الربوتينات ال�سامة 

وغريها من املواد ال�سارة يف خاليا اجل�سم وهذا يوؤثر �سلباً على وظائف 

جميع اأع�ساء اجل�سم، خا�سة اجلهاز الع�سبي مما ي�سبب الإ�سابة باخلرف 

واألزهامير والتدهور املعريف.  كما اأكدت الدرا�سات اأن ا�سطرابات النوم 

على وظائف  �سل�باً  يوؤثر  البيولوجية مما  ال�ساعة  ينتج عنها اختالل عمل 

اجل�سم، فيحدث الأرق والكتئاب ومتالزمة الأي�ض وال�سرطانات واأمرا�ض 

املخ وعدم الرتكيز وقلة حت�سيل العلم و�سعف الإنتاج وغريها من العواقب 

املدمرة لقلة النوم.

النوم  يف  الن�سان  يبداأ  فعندما  مراحل،  بخم�ض  ال�سحي  النوم  ومير   

واألفا،  ثيتا  تدعى موجات  العقل موجات  وينتج  العني  تقل حركة  مبا�سرة 

وهذه املرحلة ق�سرية ت�ستغرق5-10 دقائق ويف هذه املرحلة ميكن لالإن�سان 

ال�ستيقاظ ب�سهولة، وهذه هي املرحلة الأوىل للنوم ال�سحي.  اأما يف املرحلة 

الثانية تبداأ موجات العقل بالزدياد ثم تتباطاأ فيخلد الإن�سان يف نوم خفيف، 

وميكن لالإن�سان اأن ي�ستيقظ يف املرحلة الثانية ب�سهولة، واإذا كان الن�سان 

يرغب يف القيلولة فمن الأف�سل اأن ي�ستيقظ دون ال�سعور بالتعب، وخالل 

به  يحيط  وعًيا مبا  اأقل  الإن�سان  ي�سبح  النوم  مراحل  الثانية من  املرحلة 

وتنخف�ض درجة حرارة اجل�سم وتتوقف حركة العني ويكون معدل �سربات 

القلب منتظماً. ثم بعد ذلك تبداأ املرحلة الثالثة باخللود يف النوم العميق 

وبذلك تتباطاأ موجات العقل ب�سكل اأكرث، وتتحول املوجات ثيتا واألفا اإىل 

موجات دلتا. يف هذه املرحلة تتوقف جميع ن�ساطات الع�سالت وحتركات 

العني وي�سبح الإن�سان اأقل اإدراكاً ملا يدور حوله، ويف هذه املرحلة من دورة 

النوم يكون �سعب ال�ستيقاظ،  بعدها تبداأ املرحلة الرابعة تنخف�ض موجات 

الأن�سجة  على جتديد  ت�ساعد  الف�سيولوجية  الإ�سالحات  الدماغ وحتدث 

والع�سالت وتقوي اجلهاز املناعي وحتفز منو اخلاليا ويزيد اإنتاج الطاقة 

واإ�سالح DNA. وهذه املراحل الأربعة الأوىل من دورة النوم ت�سمى نوم 

حركة العني غري ال�سريعة NREM”. اأما املرحلة اخلام�سة ت�سمي مرحلة 

مرة  بالزدياد  املخ  موجات  تبداأ  وفيها   ،”REM ال�سريعة”  العني  حركة 

اأخرى، وحتدث الأحالم ويتحفز القلب و�سغط الدم وحركة العينني وهذه 

املرحل اخلم�ض  والتعلم.  ومن خالل  الذاكرة  تعزيز  ت�ساعد على  املرحلة 

للنوم ال�سحي يقوم العقل بتخزين املعلومات والتجارب يف الذاكرة طويلة 

املدى. وت�ستغرق املراحل اخلم�ض للنوم ال�سحي » دورة النوم الكاملة »90 

دقيقة تقريباً، وللح�سول على النوم ال�سحي بني (7 اىل 9 �ساعات) يجب 

اأن تكرر دورة النوم الكاملة من 4-6 مرات. 

من  فالبد  البيولوجية  ال�ساعة  و�سبط  ال�سحي  النوم  على  وللح�سول 

نهاراً  النوم  وتقليل  ال�سم�ض  ل�سوء  الكايف  والتعر�ض  مبكراً  ال�ستيقاظ 

واحلد من �سرب القهوة، وممار�سة الريا�سة.  كما يجب البعد عن م�ساهدة 

الأفالم العنيفة والبعد عن ال�سا�سات واحلوارات اجلدلية، اأي�سا للعالقات 

النوم ب�سكل  الجتماعية ال�سحية حت�سني احلالة املزاجية وامل�ساعدة على 

طبيعي بتقليل ال�سغط على املخ.  كما يعد تناول الغذاء ال�سحي املتوازن 

الذي يحتوي الفيتامينات واملعادن والعنا�سر الغذائية الأ�سا�سية الأخرى من 

اأ�سرار حت�سني جودة النوم وتعزيز الإيقاع البيولوجي. فتعد احلبوب واخلمرية 

الغذائية والبي�ض والأ�سماك ومنتجات الألبان واحلم�ض واخل�سروات الورقية 

واملوز واملك�سرات وبذور اليقطني والكتان من الأطعمة ال�سرورية لعمل اجلهاز 

النوم.  هرمونات  من  وغريها  وال�سريوتونني  امليالتونني  وحتفيز  الع�سبي 

فيحتوي املوز على »الرتبتوفان« ال�سروري لتخليق امليالتونني وال�سريوتونني 

ال�سرورية لدعم وظائف اجل�سم احليوية وحتقيق ال�سعادة وتنظيم دورات 

النوم وال�ستيقاظ واحلماية من الأرق والكتئاب، كذلك تناول الكربوهيدرات 

يزيد من امت�سا�ض الرتيبتوفان. كما اأن الأ�سماك حتتوي على فيتامني »د« 

واأحما�ض اأوميجا 3 التي تعزز اإنتاج املواد ال�سرورية للم�ساعدة على النوم 

ال�سحي.  كما ميكن احل�سول على النوم ال�سحي و�سبط الإيقاع البيولوجي 

ال�سحي  وال��وزن  والبدين  العقلي  الن�ساط  على  للدماغ من خالل احلفاظ 

وعدم تناول املخدرات واملنبهات والتدخني. كذلك اليجابية والتفاوؤل وعلو 

الهمة واملحافظة على العبادات خا�سة ال�سلوات اخلم�ض بطماأنينة وخ�سوع 

من ال�سروريات لتنظيم النوم و�سبط الإيقاع البيولوجي ال�سحيح للج�سم. 

والإندورفني  امليالتونني  النوم  هرمونات  اإف��راز  تعزيز  اإىل  ي��وؤدى  ذلك  كل 

وال�سريوتونني و�سبط ال�ساعة البيولوجية مما ينتج عنه احل�سول على النوم 

ال�سحي والوقاية من الأمرا�ض باإذن اهلل.

اأ�ستاذ الكيمياء احليوية والتوجيه الدوائي

كلية ال�سيدلة

اإلهي منّزه عن اخلطاأ، تكفل  القراآن هو كالم 

اأو  تبديل  اأي  من  وتعاىل  تبارك  اخلالق  بحفظه 

ن��زل،  كما  ترجمته  ميكن  ل  وبالتايل  حت��ري��ف، 

ا�ستحالة  يوؤكد  ال��ذي  الوا�سح  املنطق  هو  ه��ذا 

وقوع ترجم��ة كالم اهلل، فما منطق فهم وترجمة 

معانيه ؟

»القانون  اأنه  املنطق جند  ملفهوم  نعود  عندما 

الب�سري  للعقل  واملوجه  التفكري  ملبادئ  ال�سابط 

نحو ال�سواب«، من هذا التعريف ن�ستطيع القول 

كل  يف  بها  يق�سد  ال��ق��راآن«  »ترجمة  ع��ب��ارة  اإن 

ترجمة  ولي�ض  القراآن«،  معاين  »ترجمة  احلالت 

كالم اهلل عز وجل كما نزل يف كتابه الكرمي، اإذن 

املنطق هنا يوؤكد قطعاً ا�ستحالة ترجمة كالم اهلل، 

اإل اأنه بالإمكان ترجمة معانيه.

واقعة، وهي عبارة عن  القراآن  ترجمة معاين 

تف�سري ناقل ملعاين كالم اهلل يف لغة غري العربية، 

وهذا بالتاأكيد ل ميكن اأن يتحقق بال�سكل ال�سحيح 

اإل بوا�سطة مرتجم متمكن ملم بعلوم القراآن من 

جهة وبجميع اجلوانب ال�سرعية من جهة اأخرى، 

يف  خمت�سني  من  مكون  عمل  فريق  بوا�سطة  اأو 

ال�سريعة وعلوم القراآن ويف الرتجمة، هنا يتلخ�ض 

الأمر يف مبداأ اأ�سا�سي غاية يف الأهمية لرتجمة 

تكون  اأن  يجب  الرتجمة  اأن  هو:  القراآن،  معاين 

ناقلة للمعنى الوارد يف اأ�سل تف�سري القراآن كما 

هو، واأن تكون �سحيحة باإجماع املخت�سني، هذا 

مبداأ وا�سح وثابت ل جدال فيه، فرتجمة معاين 

اخلطاأ  حتتمل  ل  اخل�سو�ض  وجه  على  القراآن 

وغري قابلة لالجتهاد، وهنا ن�ستطيع التاأكيد باأن 

على  يقوم  الكرمي  القراآن  معاين  ترجمة  منطق 

اأربعة جوانب اأ�سا�سية لكل منها دوره واأهميته.

اجلانب الأول يتعلق بالإدراك العقلي، ونق�سد 

لغة  القراآن هي  لغة  اأ�سل  اأن  التام  الإدراك  هنا 

اللوح املحفوظ، واأن كالم اهلل عز وجل يف هذه 

اللغة ل يدركه اإن�سان، لأنها لغة تتطلب الإدراك 

ل  بها  نوؤمن  لغة  فهي  فقط  والتقوى  ب��الإمي��ان 

�سبحانه.  عنده  حمفوظة  نقروؤها؛  ول  ن�سمعها 

قال تعاىل يف �سورة احلجر: »اإنا 

نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون 

(9)«. وقال تعاىل يف �سورة الن�ساء: 

اإليك كما اأوحينا اإىل  »اإنا اأوحينا 

واأوحينا  بعده  من  والنبيني  ن��وح 

واإ�سحاق  واإ�سماعيل  اإبراهيم  اإىل 

ويعقوب والأ�سباط وعي�سى واأيوب 

واآتينا  و�سليمان  وه��ارون  ويون�ض 

داوود زبورا (163)«. فالقراآن يف 

الأ�سل هو وحي اإلهي نزله الروح 

بلغة  ال�سالم  عليه  جربيل  الأمني 

الكتب  ن��زل  كما  املحفوظ  اللوح 

ال�����س��م��اوي��ة الأخ�����رى (ال���ت���وراة، 

الإجنيل، الزبور، ... اإلخ)، وتكفل 

اهلل عز وجل بجمعه وقراآنه يف قلب حممد عليه 

بل�سان  ويبينها  معانيه  ليرتجم  وال�سالم  ال�سالة 

عربي؛ اأي ل�سان قومه.

اجلانب الثاين يتعلق بالإدراك احل�سي للغات 

تعاىل  اهلل  اأمرنا  التي  ال�سماوية  الكتب  جميع 

�سورة  يف  تعاىل  ق��ال  ون�سدقها.  بها  نوؤمن  اأن 

اإبراهيم: »وما اأر�سلنا من ر�سول اإل بل�سان قومه 

(4)«. فالزبور اأنزله اهلل تعاىل على داوود عليه 

من  اآياته  بع�ض  تاأكيد  وجاء  قومه،  بلغة  ال�سالم 

خالل لغة القراآن. قال تعاىل يف �سورة الأنبياء: 

»ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر اأن الأر�ض 

هذا  لي�ض   .»(105) ال�ساحلون  عبادي  يرثها 

�سحف  ج��اءت يف  اآي��ات  اأي�ساً  هناك  بل  فقط، 

اإبراهيم ومو�سى والتوراة ذكرت يف القراآن. قال 

تعاىل يف �سورة الأعلى: »قد اأفلح من تزكى (14) 

احلياة  توؤثرون  بل   (15) ف�سلى  ربه  ا�سم  وذكر 

هذه   .»(17) واأبقى  خري  والآخ��رة   (16) الدنيا 

الآيات مل تكن يف الأ�سل باللغة العربية بل جاءت 

بلغة قوم اإبراهيم ومو�سى عليهما ال�سالم. وهذا 

هذه  يف  ورد  ما  ب��اأن  املي�سر  التف�سري  يوؤكده  ما 

التي  ال�سحف  يف  معناه  ثبت  مما  »هو  ال�سورة 

اأنزلت قبل القراآن« (التف�سري املي�سر، �ض 592). 

كذلك الإجنيل، فهو الكتاب الذي 

اأنزله اهلل تعاىل على عي�سى عليه 

ال�سالم بلغة قومه اأي�ساً.

اجلانب الثالث يتعلق بالإدراك 

ما  كل  اأن  الإدراك  اأي  العلمي؛ 

والتوراة  اإبراهيم  جاء يف �سحف 

وال����زب����ور والإجن����ي����ل وال��ك��ت��ب 

ي��وؤك��د  ل��ه��ا  ال�سابقة  ال�����س��م��اوي��ة 

ويحث  وج��ل  عز  اخلالق  توحيد 

والإح�سان  والت�سامح  ال�سلم  على 

اأي�ساً  وينهى  ال�ساحلات،  وعمل 

عن الفواح�ض كما جاء يف القراآن 

ال���ك���رمي، اأم����ا اجل���ان���ب ال��راب��ع 

املعريف  بالإدراك  فيتعلق  والأخري 

التي  ال��ق��راآن  لغة  م��ن  ان��ط��الق��اً  العمل،  للغات 

اختارها اهلل لقوم حممد �سلى اهلل عليه و�سلم. 

قراآناً  اأنزلناه  »اإن��ا  يو�سف  �سورة  يف  تعاىل  قال 

عربياً لعلكم تعقلون (2)«، اأي قراآناً بل�سانكم اأيها 

وتهتدون  وتفهمونها  معانيه  تدركون  لكي  العرب 

بها. هذه اللغة ف�ساًل عن كونها لغة القراآن فهي 

وعندما  اإع��ج��از،  وفيها  ومعا�سرة  اأ�سيلة  لغة 

اأخرى فاإنها تدخل  اإىل لغات  تتم الرتجمة منها 

مبعانيها يف لفظ جديد ول�سان جديد يحمل نف�ض 

املعنى يف تلك اللغات.

النهاية نلخ�ض منطق فهم كالم اهلل  وهنا يف 

ثم  اأولً،  والتقوى  الإمي���ان  يف  معانيه  وترجمة 

والإدراك  املحفوظ،  الذكر  للغة  العقلي  الإدراك 

ال�سابقة،  ال�سماوية  ال��دي��ان��ات  للغات  احل�سي 

اخل��ال��ق  وح��دان��ي��ة  ل��دلئ��ل  العلمي  والإدراك 

للغة  التام  املعريف  والإدراك  وجل،  عز  وح��دوده 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سرعية  اأحكامه  وجميع  القراآن 

اللغة املعنية بالرتجمة، فهنيئاً ملن اجتمع يف قلبه 

الإميان والتقوى ويف عقله العلم واملعرفة فح�سي 

مب�سمى مرتجم معاين القراآن الكرمي.

كلية اللغات والرتجمة

لهذه العبارة ق�سة يروى فيها 

جمموعة  هناك  كان  عندما  اأنُه 

عمق  يف  ي�����س��ريون  اأ����س���ح���اب 

اأعباء  يخففون  قاحلة  �سحراء 

خالل  من  بع�سهم  على  ال�سفر 

وامل�سوؤوليات،  للمهام  تق�سيمهم 

���س��ق  اهلل  »اأم������ر  ع���ب���ارة  ق����ال 

ال��ق��رب��ة« ال��رج��ل امل�����س��وؤول عن 

ما  بعد  امل��اء  قربة  حمل  مهمة 

على  القربة  منه  ووق��ع��ت  تعرث 

فت�سرب  وان�سقت  حادة  �سخرة 

ق�سد. بغري  منها  املاء 

قدر  عن  تعرب  العبارة  فهذه 

اأو  م��ن��ه،  م��ف��ر  ل  اأي  واق���ع؛  اأم����راً  ك��ون��ه  اهلل 

اإح�سا�سه  حدة  تخفيف  قائلها  يحاول  عندما 

اخل�سارة  ال�سمري جتاه  تاأنيب  اأو  الأمل  بخيبة 

يف  امل��اء  قربة  ان�سقاق  اأن  ك��ون  حدثت،  التي 

ايل  ي���وؤدي  ق��د  للغاية  ���س��يء  اأم���ر  ال�����س��ح��راء 

الهالك.

لتخفيف  عبارة  من  تتحول  اأخرى  حالة  يف 

�ساحبها  تعطل  عبارة  اإىل  الأمل 

كنوع  وتكون  واملثابرة  العمل  عن 

التقدم  متنع  التي  امل�سوفات  من 

اأع��ن��ي  ل  احل���ل���ول،  اإي���ج���اد  او 

اأمثلها  ل��ك��ن  حت��دي��داً  ال��ع��ب��ارة 

ال�سخ�ض  ت��الزم  ال��ت��ي  باحلالة 

الراحة،  دائرة  به  حتيط  عندما 

ويتخلى  ال��ط��م��وح  ع��ن  ي��ت��خ��ل��ى 

�سبات  يف  وي��ب��ات  ال�سغف  عنه 

نوعية  من  م�سكنات  فيه  يتناول 

»ن�سيب«  وي���ردد  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه 

للقدر  اأم��ره  في�سلم  »ن�سيب«، 

اأو  ل��ل��ت��ق��دم  ي�����س��ع��ى  ل  ب��ح��ي��ث 

قدر  عليه  ه��و  م��ا  اأن  فيقول  ل��الأم��ام  مي�سي 

فكل  فيه؛  تطوراً  اإح��داث  اأو  تغيريه  ميكنه  ل 

ومقدر.  مكتوب  �سيء 

ق�سارى  يبذل  البع�ض  جند  اآخر  مظهر  يف 

ي��ب��داأ  احل��رج��ة  امل��واق��ف  م��ع  للتعامل  ج��ه��ده 

ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ال�����س��ب��ل وال���ط���رق امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ 

النوع  فهذا  والفر�ض،  احللول  خللق  �ساعياً 

دائمة  حم��اول��ة  يف  ن��راه��م  ال�سخ�سيات  م��ن 

اأو  �سعبة  ظ���روف  يف  ح��ت��ى  للقمة  ل��ل��و���س��ول 

اأن  يرغبوا  ول  يف�سلونها  ل  خيارات  يف  حتى 

اخليار  القدر ميثل  باأن  معتقدين  فيها،  يكونوا 

يجدوا  اأن  �سرطاً  لي�ض  وبالتايل  وجدهم  الذي 

النهائية  النتائج  ب��اأن  ويوؤمنون  فيه،  اأنف�سهم 

�سعيهم  بقدر  هي  بل  بن�سيبهم  لها  عالقة  ل 

نحوها.

ه��ن��اك خ��ي��اران اأح��ده��م��ا غ��ري م��رغ��وب به 

اأن  اإل  ح��دوث��ه  ل��ع��دم  حماولتك  بعد  مت��ام��اً، 

اخليار  ه��ذا  ووق��ع  بالف�سل  ب��اءت  حماولتك 

���ض وت��ك��ف عن  ت��ي��اأ ف��ع��اًل، ل  امل��ف�����س��ل  غ��ري 

بل  لإزالته،  رغبة  لي�ض  لكن  وال�سعي  املحاولة 

واملخرجات  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  طموحاً 

فر�سة  اإىل  حت��دي  ك��ون��ه  م��ن  وي��ت��ح��ول  م��ن��ه 

نف�سك  جتد  مل  اإن  ختاماً  انتهازها،  ميكنك 

اأدوات  والطموح  ال�سغف  فاجعل  حلمك  يف 

. عته ل�سنا

اإعالم

اأنعم  ل �سك اأن الأمن من اأعظم النعم التي 

اهلل - عز وجل -بها على العباد وقد تكرر يف 

الآيات والأحاديث لفظ الأمن يف عدة موا�سع 

َربِّ  بْ��َراِه��ي��ُم  اإِ َق��اَل  ْذ  َواإِ  }  : تعاىل  قوله  منه 

الثََّمَراِت  ِمَن  ْهلَُه 
َ
اأ َواْرُزْق  ِمًنا  اآ بَلًَدا  َهَذا  اْجَعْل 

َوَمن  َق��اَل  اْلآِخ��ِرٰ  َوالْ��َي��ْوِم   ِ
َّ

ِب��اهلل ِمنُْهم  َم��َن  اآ َمْن 

َع��َذاِب   
ٰ
اإِىَل هُ  ��َط��رُّ ���سْ

َ
اأ ثُ��مَّ  َقِلياًل  َم��تِّ��ُع��ُه 

ُ
َف��اأ َك��َف��َر 

عليه   - اإبراهيم  دعا  رُي}ٰ   امْلَ�سِ َوِبئْ�َض  النَّاِرٰ  

وهذا  اآِمًنا  البلد  هذا  يجعل  باأن  ربه  ال�سالم- 

،ويف  املجتمعات  يف  الأم��ن  اأهمية  على  ي��دل 

 : تعاىل  قوله  يف  الأمن  لفظ  ورد  اآخر  مو�سع 

ِٰئَك 
ولَ

ُ
اأ ِبُظلٍْم  اإِمَيانَُهم  يَلِْب�ُسوا  َومَلْ  اآَمنُوا  ٰ{الَِّذيَن 

املو�سع  هذا  ويف   {ٰ ْهتَُدوَن  مُّ َوُهم  الأمن  لَُهُم 

به الوثيق  بالإميان  لرتباطه  الأمن  قرن 

وقال الر�سول -  �سلى اهلل عليه و�سلم-  : 

يف  معافى   ، �سربه  يف  اآمناً  منكم  اأ�سبح  من   )

له  حيزت  فكاأمنا   ، يومه  قوت  عنده   ، ج�سده 

( الدنيا 

واأ�سبح  نْف�ِسه   على  الأماُن  له  ر  توفَّ من  اأي 

وما  ي��وم��ه  رزق  ل��ه  وت��وف��ر  ج�سده  يف  معافى 

الدنيا  ملك  فكاأمنا  و�سراب  طعام  من  يحتاجه 

فالأمن يعترب من اأهم مطالب احلياة والأمن 

معنى �سامل يف حياة الإن�سان ،وجمالت الأمن 

النف�سي  والأم��ن  الفكري  الأم��ن  منها  متعددة 

والأم����ن الق��ت�����س��ادي وال�����س��ح��ي وغ���ريه من 

الأم��ن  على  باحلفاظ  ال�سرع  وج��اء  املجالت 

من  مق�سد  الأم���ن  حتقيق  ،وي��ع��د  مب��ج��الت��ه 

بحفظ  ال�سريعة  جاءت  ال�سريعة حيث  مقا�سد 

والعقل  والنف�ض  )الدين  اخلم�ض  ال�سرورات 

والعر�ض واملال( وهذا احلفظ ل يتحقق بدون 

جمالت  تكامل  ف��اإن  ؛ولذلك  وا�ستقرار  اأم��ن 

نهو�ض  اأ�سباب  من  هو  معني  الأمن يف جمتمع 

ت  ملجتمعا ا

حمنكني  ق��ادة  لنا  �سخر  ال��ذي  هلل  واحلمد 

ويحر�سون  وج��ل-  عز   - اهلل  �سرع  يطبقون 

ب�ستى جمالته وهذا  الأمن  على احلفاظ على 

العربية  اململكة  نهو�ض  اأ�سباب  من  �سبباً  يعد 

القادة  هوؤلء  جتاه  علينا  والواجب  ال�سعودية 

اآَمنُوا  الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ ٰ{يَ��ا   : تعاىل  قال  طاعتهم 

ْم��ِر 
َ

اْلأ ويِل 
ُ
َواأ �ُسوَل  الرَّ ِط��ي��ُع��وا 

َ
َواأ  

َ َّ
اهلل ِطيُعوا 

َ
اأ

حاول  من  لكل  الت�سدي  من  ولب��د  ِمنُكْم}ٰ   

زع��زع��ة اأم���ن ال��دول��ة وال��وق��وف ���س��د ال��ع��دو 

. وا�ستقرارها  الدولة  اأمن  على  للحفاظ 

واأن  اأم��رن��ا  ولة  لنا  يحفظ  اأن  اهلل  اأ���س��ال 

نعمة  علينا  يدمي  واأن  وتوفيقه  بعونه  ميدهم 

والأمان الأمن 

�سامي بنت  ح�سناء 
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د. الحسين آل مهديه

أ. د. جمال الدين هريسة

 سعد السيف

منطق فهم وترجمة معاني القرآن

أمر الله شق القربة

 أهمية األمن للمجتمع



ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

جواهر القحطاين

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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دور  ال��رج��م��ة  ت��ل��ع��ب 

املوؤ�س�سات  يف  ج��وه��رٍي��اً 

لنقل  الدولية  واملنظمات 

عالية  ب��دق��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

ت�سمن احلفاظ على اأمن 

جميع دول العامل مبختلف 

هذا  وثقافاتها.  اأديانها 

تكون  اأن  يجب  اأنها  يعني 

اأمن  جلميع الدول و�سيلة 

�سلم  ع���الق���ات  وت��ع��زي��ز 

و�سيلة  ل  خارجية  واإخاء 

وهنا  ف��ك��ري،  ودم���ار  ح�����س��اري  ت�سويد 

ا�سراتيجي  كرا�سد  الرجمة  دور  ياأتي 

املتطرف، يف هذا  الفكر  ملراكز مكافحة 

ال�سدد، نتجه مبا�سرة اإىل ما ي�سمى يف 

املجال الأمني »منذجة العمل احل�سا�س«، 

العاملي  )املركز  مرجمي  به  يقوم  الذي 

على  )اعتدال(  املتطرف  الفكر  ملحاربة 

�سبيل املثال، فهذا املركز يُعنى مبكافحة 

وذلك  اأ�سكاله،  بجميع  املتطرف  الفكر 

يف  حديثة  تقنيات  ا�ستخدام  خالل  من 

للجماعات  ال��رق��م��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  ر���س��د 

تربز  وه��ن��ا  ال��ل��غ��ات.  بجميع  املتطرفة 

املكانة التي حتتلها الرجمة يف ظل تدفق 

بلغات  الإنرنت  املتداولة على  املعلومات 

الر�سائل  م��ن  العديد  وحتليل  خمتلفة 

عامة  اإىل  املوجهة  والإيدلوجية  الفكرية 

م�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماعي.

هذا الدور الأمني للرجمة يت�سح عند 

العودة للمفهوم ال�سحيح لالأمن الوطني، 

اأي املفهوم ال�سامل املتوافق مع ما جاء يف 

القراآن وال�سنة. لذلك نذهب مبا�سرة اإىل 

ال�سقحاء يف  فهد  الدكتور  اإليه  اأ�سار  ما 

2004 بعنوان »الأمن  كتابه املن�سور عام 

اأن  يوؤكد  حيث  �سامل«؛  ت�سور  الوطني: 

عن  معناه  يف  يخرج  ل  الوطني  »الأم��ن 

مفهومني: �سيق و�سامل«. املفهوم ال�سيق 

جميع  ت�سعى  اأ�سا�سيني  جانبني  ي�سمل 

حالة  عن  عبارة  فهو  لتحقيقهما؛  الدول 

والإن�سان  الدولة  تتحرر  »عندما  تتحقق 

فيها من م�ساعر اخلوف والقلق والتوتر 

ل����زوال م���ا ي�����س��ب��ب ت��ل��ك امل�����س��اع��ر من 

املخاطر احل�سية. اأي اأنه عبارة عن حالة 

اطمئنان حمدود تتحقق يف الدولة لغياب 

تتعر�س  التي  التهديدات  من  خا�س  نوع 

واملعنوية  املادية  وحقوقها  م�ساحلها  لها 

بينما  والإك�������راه«.  ل��ل��ع��ن��ف  وت��ع��ر���س��ه��ا 

املفهوم ال�سامل يدل على »معنى اإيجابي 

ال�سيق  املفهوم  اإليه  ي�سري  ما  يت�سمن 

الدولة  �سعور  اإىل  اإ�سافة 

ب��الط��م��ئ��ن��ان ل���س��ت��ي��ف��اء 

لحتياجاتهم  مواطنيها 

امل�سروعة،  ومتطلباتهم 

احتياجات  ذل���ك  يف  مب��ا 

حتقيق  ومتطلبات  ال��روح 

ال���ع���دال���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

والق��ت�����س��ادي��ة«. ه��ذا يف 

احل��ق��ي��ق��ة ه����و امل��ف��ه��وم 

لالأمن  والدقيق  الوا�سح 

خالله  من  الذي  الوطني، 

الرجمة  درا�سة  اأهمية  فهم  لنا  ميكن 

اعتدال،  مركز  يف  ا�سراتيجي  كرا�سد 

اعتباره  ميكن  الدرا�سة  من  النوع  فهذا 

تغيرياً اأو حداثًة يف دور املرجم يف ع�سر 

العوملة وثورة و�سائل التوا�سل الجتماعي 

Cyber- ال�سيربانية  »اللغة  وظ��اه��رة 

اإىل  هنا  الإ���س��ارة  وميكن   .»Langage
»الرجمة  الرجمة  علم  يف  ي�سمى  ما 

 ،»La traduction veille الرا�سدة 

جيدير  ماتيو  الربوفي�سور  عّرفها  التي 

كتابة  يف   )GUIDERE Mathieu(

 2008 ع��ام  الفرن�سية  باللغة  املن�سور 

بعنوان: »الرجمة والر�سد ال�سراتيجي 

 Traduction et veille متعدد اللغات

باأنها   »stratégique multilingue
امل�ستخدمة  النتقائية  الرجمة  »ن�ساط 

فهي  القرار«؛  اتخاذ  يف  م�ساعد  كعامل 

املعتادة  الرجمة  ع��ن  تتميز  �سك  ب��ال 

احل�سا�س  وال���دور  النتقائي  بطابعها 

تتلخ�س  وهنا  ال��ق��رار.  باتخاذ  املتعلق 

العام  اأجريناها  التي  الدرا�سة  اأهمية 

دور  على  خاللها  م��ن  ورك��زن��ا  املن�سرم 

على  احلفاظ  يف  واملرجمني  الرجمة 

على  واج��ب��اً  يظل  ال��ذي  الوطني  الأم��ن 

من��اذج  فتحليل  ���س��ع��ودي،  م��رج��م  ك��ل 

ر�سده  مت  ال��ذي  املتطرف  املحتوى  من 

اعتدال  مركز  فريق  قبل  من  وترجمته 

لتاأكيد  ك��اف��ي��اً  ك��ان  ت��وي��ر  من�سة  على 

اأ�سا�سية  كو�سيلة  الرجمة  درا�سة  اأهمية 

وقد  الوطني،  الأم��ن  م��ه��ددات  ملحاربة 

امل�ساكل  لأهم  دقيق  و�سف  اإىل  تو�سلنا 

ال�سائعة التي ت�سبب �سعوبة خالل عملية 

الرجمة. هذا بطبيعة احلال دفعنا نحو 

البحث عن �سمات م�سركة يف اخلطاب 

خطب  كمحاكاة  املتطرف  الإل��ك��روين 

الأئمة واخللفاء اأو كما يطلق عليه علماء 

 ،»l›intertextualité »التنا�س  اللغة 

حديث  اقتبا�س  اإىل  الكاتب  يلجاأ  حيث 

خمتلف  �سياق  يف  قراآنية  اآي��ة  اأو  نبوي 

عن ال�سياق الذي نزلت فيه بهدف تاأييد 

ذهن  يف  زرعها  يف  يرغب  التي  الفكرة 

اإ�سالمية  ع��ب��ارات  واق��را���س  ال��ق��ارئ، 

حجته،  وتاأكيد  الدينية  ال�سبغة  لإ�سفاء 

بالخت�سارات  تتميز  ال�سيربانية  فاللغة 

على  �سعوبة  وت�سبب  التعبريية  وال�سور 

الأخطاء  اإىل  بالإ�سافة  الآيل،  املرجم 

امل�ستوى  �سعف  على  تدل  التي  اللغوية 

الإلكرونيني  »املتطرفني  لدى  التعليمي 

يتج�سد  هنا   .»cyber-extrémistes
على  احلفاظ  يف  الرا�سد  املرجم  دور 

الأمن الوطني من خالل ترجمة الر�سالة 

�سهلة  الأوىل  الوهلة  من  تبدو  قد  التي 

ترجمة  يف  البدء  مبجرد  لكن  وب�سيطة، 

اخلطاب املتطرف ومعرفة الأهداف التي 

الإلكرونية  الر�سائل  ه��ذه  خلف  تكون 

امل�ستهدف  اجلمهور  وحتديد  وحتليلها 

بامل�سطلحات  ق��اع��دة  اإن�����س��اء  وك��ذل��ك 

املتطرفة لت�سهيل مهمة الر�سد؛ جند اأن 

وال�سعوبات  التحديات  من  الكثري  هناك 

التي تتطلب مرجماً متمكناً. وهنا تتجلى 

املتخ�س�سني  املرجمني  تاأهيل  اأهمية 

مع  يتنا�سب  ك��اٍف  ب�سكل  )الرا�سدين( 

به  يقوم  ال��ذي  احل�سا�س  ال��دور  طبيعة 

ال�سعوبات  وتذليل  الأم��ن��ي  اجلانب  يف 

باأن  املجال، علماً  تواجههم يف هذا  التي 

مركز  يف  الرا�سد  امل��رج��م  فريق  عمل 

اعتدال ل يقف عند هذه احلدود، فقد 

لهم  ُوّج���ه  ال��ذي  ال�ستبيان  يف  اأ���س��اروا 

ي�سببان  م�سطلحني  ترجمة  م�سكلة  اإىل 

الإ�سالمية  للمفاهيم  ت�سويهاً  دائم  ب�سكل 

وه��م��ا )ج���ه���اد، وخ���الف���ة( وت��اأث��ريه��م��ا 

مت  حني  نظرهم  وجهة  من  القارئ  على 

�سوؤالهم عن دورهم يف حماربة مهددات 

اأوج��دن��ا  ال�سبب  ل��ه��ذا  ال��وط��ن��ي.  الأم���ن 

جديداً  منظوراً  درا�ستنا  اأه��داف  �سمن 

واأ���س��رن��ا  امل�سطلحني،  ه��ذي��ن  لرجمة 

ن�سر  يف  الرجمة  دور  تفعيل  ل�سرورة 

خطاب م�ساد للتطرف عن طريق ر�سائل 

التوعية  وح��م��الت  الع���ت���دال(  )ث��ق��اف��ة 

بكافة اللغات. واأكدنا يف النهاية �سرورة 

اإن�ساء م�سروعاً ي�سم خمت�سني من علماء 

اخلطاب  درا�سة  بغر�س  والرجمة  اللغة 

املتطرف يف كافة اللغات واعتماد منهجاً 

دقيقاً لرجمته.

اأ. خديجة مفرح الزهراين

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

الترجمة ودورها كراصد استراتيجي
لمحاربة مهددات األمن الوطني

نحن  م���ا  ه���ي  ال��ث��ق��اف��ة 

هويتنا،  ي�سكل  وم��ا  عليه 

من  متكاملة  منظومة  وهي 

والعادات  والفنون  املعارف 

وال���ت���ق���ال���ي���د والأخ��������الق 

التي  واخل���ربات  والأف��ك��ار 

الإرث  م�����س��دره��ا  ي���ك���ون 

نكت�سبه  ما  اأو  الجتماعي، 

بال  وهي  املجتمع،  اإطار  يف 

�سك عامل ل غنى عنه لأية 

وحمرك  م�ستدامة،  تنمية 

رئ��ي�����س ل��الق��ت�����س��اد ب��داي��ًة 

و�سوًل  الثقايف  الراث  من 

التي  والإبداعية  الثقافية  ال�سناعات  اإىل 

والجتماعية  القت�سادية  الأب��ع��اد  حتقق 

ولهذا  لال�ستدامة؛  والبيئية  والثقافية 

ال��غ��ر���س رك����زت ال��ي��ون�����س��ك��و ع��ل��ى دور 

التنمية  اأهداف  غالبية  الثقافة يف حتقيق 

علمنا  ما  اإذا  �سيما  ل   .2030 امل�ستدامة 

والإب��داع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  اأن 

منًوا  الأ�سرع  القطاعات  بني  من  اأ�سبحت 

اإح�����س��اءات  بح�سب  باتت  اإذ  ال��ع��امل،  يف 

�سنوية  عائدات  حتقق  اليون�سكو  منظمة 

 30 وتوِلّد  دولر،  مليار   2250 نحو  تبلغ 

من   10% بنحو  وت�سهم  وظيفة،  مليون 

العاملي. الإجمايل  الناجت 

موطن  التاريخ  عرب  املدن  كانت  ولطاملا 

الإبداع  لعجلة  الرئي�س  واملحفز  الثقافة، 

الجتماعية  للتحولت  وم��رك��ًزا  ال��ف��ن��ي، 

�سرًقا  العامل  مدن  من  كثري  يف  والثقافية 

و�سبكاتها  واأماكنها  �سكانها  بتنّوع  وغرًبا؛ 

الج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت��داخ��ل��ة، وه���و م��ا جعل 

املدن  ر  ت�سُوّ اإع��ادة  على  تعمل  اليون�سكو 

واإع�����ادة ت��ع��ري��ف��ه��ا م��ن ح��ي��ث م��ق��ّوم��ات��ه��ا 

ك��ث��ري من  اخ��ت��ف��ت  اأن  ب��ع��د  الإب���داع���ي���ة، 

خ��الل  م��ن  وذل���ك  ال��ق��دمي��ة؛  �سناعاتها 

ما  وتاأ�سي�س  املبدعة،  املدن  ملفهوم  تبنيها 

املبدعة،  امل��دن  ب�سبكة  اليوم  يُعرف  ب��ات 

امل��دن،  ت�سكيل  اإع����ادة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وج��ع��ل ال��ث��ق��اف��ة والإب�������داع ق���وة داف��ع��ة 

النمو  من خالل حتفيز  امل�ستدامة  للتنمية 

الجتماعي  التما�سك  وتعزيز  والبتكار 

من  �سكانها،  ورف��اه��ي��ة  الثقايف  وال��ت��ن��وع 

الثقافية  وال�سناعات  الإبداع  و�سع  خالل 

يف قلب خطط التنمية يف هذه املدن.

للمدن  اليون�سكو  »�سبكة  اأن  �سك  بال 

التي  للتحديات  تت�سّدى  باتت  املبدعة« 

مدن  لبناء  وت�سعى  املجتمعات،  تواجهها 

الإدماج  وغايتها  الإن�سان  حمورها  فاعلة 

الثقافة  املجتمعي حيث تركز على ت�سخري 

كمحركات  املبدعة  وال�سناعات  والبتكار 

للتنمية يف جممل برناجمها 

ب��ل��وغ  ال��ت��ن��م��وي يف ���س��ب��ي��ل 

احل�سرية  التنمية  اأه��داف 

املدن  تلتزم  اإذ  امل�ستدامة؛ 

اإىل  ان�سمامها  خ��الل  م��ن 

اأف�سل  ب��ت��ق��ا���ُس��م  ال�سبكة 

اإن�ساء  لتعزيز  ممار�ساتها؛ 

واإن���ت���اج وت���وزي���ع وت��روي��ج 

وال�سلع  الثقافية  الأن�سطة 

واخل������دم������ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 

وتنمية  وتطوير  املختلفة، 

والبتكار،  الإب���داع  مراكز 

املتاحة  ال��ف��ر���س  وت��و���س��ي��ع 

الثقايف،  القطاع  يف  واملهنيني  للمبدعني 

البلدان  بني  الثقافية  احلياة  ج�سور  ومد 

ال�سراكات  وتطوير  املختلفة،  وال�سعوب 

الثقافية. وال�سناعات  الإبداع  تدعم  التي 

اإبداعية،  �سبعة جمالت  ال�سبكة  تُغطي 

وه�����ي: احل�����رف وال���ف���ن���ون ال�����س��ع��ب��ي��ة، 

الأدب،  الطهي،  فنون  الأفالم،  الت�سميم، 

ال��ف��ن��ون الإع���الم���ي���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ّي��ات 

مفاتيح  تعد  والتي  واملو�سيقى،  الرقمّية، 

يتم ت�سنيف  الإبداعية حيث  لأبواب املدن 

يف  لليون�سكو  اإبداعية  كمدينة  مدينة  اأي 

اأ�سولها  على  بناًء  ال�سبعة  املجالت  هذه 

وعلى  والإب������داع،  ال��ث��ق��اف��ة  وق��درت��ه��ا يف 

وتاأثريها  املقرحة  العمل  خطة  حمتوى 

احلالية  وم�ساهمتها  انت�سارها،  وم��دى 

ف�ساًل  التنموية،  اجلوانب  يف  واملحتملة 

امل�ستدامة  التنمية  بخطة  التزامها  عن 

.2030 لالأمم املتحدة 

بلغ عدد املدن  اليوم،  اإىل   2004 ومنذ 

 246 ال�سبكة  هذه  يف  املدرجة  البداعية 

�سمنها  من  بلداً،   90 على  موّزعة  مدينة 

والقاهرة  اأ�سوان،  هي:  عربية،  مدينة   18
)م�����س��ر(، الأح�����س��اء )امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

)الإمارات(،  ال�سارقة  تون�س،  ال�سعودية(، 

تطوان )املغرب(، ماأدبا )الأردن( وجميعها 

ال�سعبية.  واحل����رف  ال��ف��ن��ون  جم���ال  يف 

وان�����س��م��ت ب����ريوت )ل���ب���ن���ان(، وب���غ���داد، 

الأدب،  جمال  يف  )ال��ع��راق(  وال�سليمانية 

ك��م��ا ح��لّ��ت دب���ي )الإم�������ارات(، ال��دوح��ة 

يف  )البحرين(  امل��ح��رق  ومدينة  )ق��ط��ر(، 

جمال الت�سميم، اأما زحلة )لبنان(، ومدينة 

فكان  ال�سعودية(  العربية  )اململكة  بريدة 

ن�سيبها يف جمال فنون الطهي. ويف جمال 

اأبو  )فل�سطني(،  اهلل  رام  جاءت  املو�سيقى 

ظبي )الإمارات(، وال�سويرة )املغرب(.

ق�سم اإدارة موارد الراث والإر�ساد 

ال�سياحي

د. ياسر الهياجي

الثقافة مفتاح المدن المبدعة
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لك وعليك .. 

مسرحية كوميدية تعكس الحياة الجامعية 

ا�ستطالع: عبداهلل املنبهي - عمر 

اجلميعة

�سعود  امللك  جامعة  م�سرح  �سهد 

والتي  وعليك  لك  م�سرحية  عر�ض 

تعد م�سرحية كوميدية ت�سلط ال�سوء 

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 

ذات  اإع��ام��ي��ة  علمية  مو�سوعات 

ب�سيطة  بلغة  اجلماهري  على  تاأثري 

وم�سحكة.

تعد امل�سرحية �سمن مقرر مقدمة 

اأ�سرف  والتي  امل�سرحية  الفنون  يف 

ع�سو  اأول��ي��اء  عبدالعزيز  اأ.  عليها 

الإع���ام  ق�سم  يف  التدري�ض  هيئة 

باجلامعة. 

اأح��م��د  د.  ي���ق���ول  ال���ب���داي���ة  يف 

بح�سور  ال��ي��وم  ���س��ع��دت  م��ع��ي��دي: 

على  طابي  م�سرحي  عر�ض  اأول 

ا�سم  حمل  وال��ذي  اجلامعة  م�سرح 

جديدة  وج��وه  وقدمه  وعليك(  )لك 

الإع��ام  ق�سم  ط��اب  من  ومتميزة 

باإ�سراف الزميل عبد العزيز اأولياء، 

اأعجبتني فكرة الن�ض وتلقائية الأداء 

بها  ع��ج  ال��ت��ي  النقدية  وال��ر���س��ائ��ل 

العمل، اأمتنى اأن ي�ستمر هذا العطاء 

واأن يعود اأبو الفنون اإىل جمده.

وقال اأ .عبد العزيز اأولياء: احلمد 

عر�ساً  نقدم  اأن  ا�ستطعنا  اأننا  هلل 

م�سرحياً ياقي الثناء و ال�ستح�سان 

فكرة  ناحيتني  م��ن  اجل��م��ه��ور  م��ن 

الن�ض و جهد الطاب خ�سو�ساً اأن 

الطاب جميعاً اأول مره يقفون على 

يقومون  مرة  اأول  و  امل�سرح  خ�سبة 

ذاته  بحد  ع��امل  امل�سرح  بالتمثيل، 

امل�سرحية  اخل�سبة  ل��دور  وتفعيلنا 

مهم ليك�سب الطالب مهارات عديدة 

و الفوائد اجلمالية التي يجنيها من 

و  ق��رب  ع��ن  امل�سرح  على  التعرف 

الفن باملجمل  كقيمة جمالية تراأ�ض 

تقدميها اأبو الفنون (امل�سرح)  ملئات 

تعاون  من  جميع  اأ�سكر  ال�سنوات، 

الدكتورة  �سعادة  راأ�سهم  وعلى  معنا 

دائماً   ت�سجعنا  التي  ال�سهيل  عهود 

و  والعطاء  الإب���داع  على  حتفزنا  و 

ك��ذل��ك ف��ري��ق ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة و 

الأ�ستاذ خالد العجمي  راأ�سهم  على 

و جميع من �ساعدونا و كانوا خلف 

العطاء  ي�ستمر  اأن  اأمتنى  الكوالي�ض 

و  لأن��ه  امل�سرح  دور  يفعل  واأن  اأك��ر 

اأعطني  بريخت«  برتولد  يقول  كما 

�سعباً  اأعطيك  م�سرحاً   و  خ��ب��زاً 

مثقفاً«  

ال��ع��ن��زي: يف  ق���ال حم��م��د  فيما 

خ�سبة  على  وق���ويف  عند  ال��ب��داي��ة 

وخائفاً  ج��داً  متوتراً  كنت  امل�سرح 

م��ن ال��ت��ج��رب��ة ، م��ع م���رور ال��وق��ت 

التوتر  زال  ال��روف��ات  عمل  واأث��ن��اء 

يليق  �سيء  لتقدمي  احلما�ض  وزاد 

بنا وباأ�ستاذنا واأود اأن اأقدم  ال�سكر 

خطوة  معنا  وق��ف  ال��ذي  لأ�ستاذنا 

بخطوة ، حيث كانت التجربة ممتعة 

يبدعون  زماءنا  �سرنى  اهلل  وب��اإذن 

اأكر مما قدمنا. 

اأم�����ا ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن عبد 

تخ�س�سي  ق��ال:  اجل��اج��ل  العزيز 

احلكاية  ب��داأت  عامة  عاقات  هو 

الفنون   « ملقرر  م�سغر  م�سروع  من 

فكرة  م��ن��ه��ا  لتنطلق  امل�����س��رح��ي��ة« 

اأذه��ان��ن��ا  يف  ت��ب��ادرت  ا�ستثنائية  

م�سرحي  ن�ض  ومتثيل  كتابة  وه��ي 

اأمام املخت�سني بهذا  ي�ساغ ليعر�ض 

اأ�ستاذنا  ليكون  الآداب،  بكلية  الفن 

الفا�سل عبدالعزيز اأولياء من اأوائل 

بداية  ومن  الفكرة،  لهذه  الداعمني 

ليوم  النهائية  الروفات  اإىل  الفكرة 

التوتر  �سعور  ك��ان  املهيب،  العر�ض 

ال��ام��ت��ن��اه��ي م��رت��ف��ع و احل��م��ا���ض 

دخ��ويل  فبمجرد  ت��اأج��ج��ه  قمة  يف 

ه��ذا  امل�����س��رح حت���ول  خ�سبة  ع��ل��ى 

التوتر اإىل قوة و ثبات هزت اأرجاء 

املكان،  فكانت رهبة روؤية اجلمهور 

عهود  الدكتورة  �سعادة  بينهم  من  و 

من  الإع��ام«  ق�سم  »رئي�ض  ال�سهيل 

���س��ع��ور ل يو�سف  ب��ني احل�����س��ور  

اأف�سل  لتقدمي  حم��دود  ل  داف��ع  و 

ع��ر���ض م�����س��رح��ي ع��ل��ى الإط����اق، 

يرن  واق��ع  اإىل  ه��ذا احللم  وحت��ول 

ينام  اأن  ياأبى  فتى  �سداه جعل مني 

اإحياء  ب��اإع��ادة  ال�سعادة  ن�سوة  م��ن 

بالعزوف،  الزمان عليه  م�سرح طال 

يفتح هذا  الإغاق  اأعوام من  فبعد 

بتقدمينا   اأب��واب��ه من جديد   الأم��ل 

اأ�ستاذنا  عليه  ي�سكر  م�سّرف  لأداء 

عبدالعزيز اأولياء و د. عهود ال�سهيل 

و جميع زمائي الطاب امل�ساركني 

امل�����س��رح  خ�سبة  ل��ن��ا،  وال��داع��م��ني 

عليك  لل�سعود  عودة  فلنا  انتظرينا 

باإبداعاتنا قريباً .

وقال املنذر ال�سويلم: كانت جتربة 

جميلة  جتربة  امل�سرح  على  العمل 

ببع�ض  اإح�سا�سي  من  بالرغم  ج��داً 

غرفة  يف  وجودي  ب�سبب  امل�سوؤولية 

متكني  لحظت  اين  اإل  الكنرتول 

من العمل وهلل احلمد واملنة، �سعور 

ال��ت��وت��ر ك���ان ي��ازم��ن��ي ق��ب��ل ب��داي��ة 

ان�سجمت  بعدها  ولكن  امل�سرحية 

بالفخر  اإح�سا�سي  و  زم��ائ��ي  م��ع 

لفكرتي  تطبيقهم  و  عملهم  يف 

واأتقنوا  رحب  ب�سدر  تقبلوها  التي 

امل�سرحية  النتهاء من  بعد   ، عملها 

رائ���ع و جميل ج��داً  ك��ان  ���س��ع��وري 

جتاه زمائي و ما قدمناه من عمل 

اأ�ستاذنا  فرحة  لحظت  و   ، جميل 

وب�سبب  اأولياء  وم�سرفنا عبدالعزيز 

ابت�سامته تاأكدت اأن عملنا كان متقناً 

واحلمدهلل

ويرى حممد الطويل باأن التجربة 

اأول  يعد  ق��ائ��ًا:  ج��داً  جميلة  تعد 

ظهور يل على خ�سبة امل�سرح، ومن 

التوتر  مثل  واجهتنا  التي  العقبات 

و�سيق  النا�ض  اأم��ام  للظهور  الزائد 

ذلك  وبالرغم من   ، الوقت وغريها 

تعاون  ث��م  هلل  وال�سكر  جت��اوزن��اه��ا 

الزماء وتوجيهات واإ�سراف الأ�ستاذ 

من  و�سدمت  اأول��ي��اء،  العزيز  عبد 

من  الإيجابية  الفعل  وردود  الإقبال 

رئي�ض  بح�سور  و�سررت  اجلمهور، 

ق�سم الإعام د. عهود ال�سهيل وعلى 

حيث  قدمته،  الذي  للدور  اإطرائها 

لأن  احلما�ض  واأعطاين  اأنه حفزين 

التمثيل،  جمال  يف  واأتعمق  اأ�ستمر 

حميدة  ع��ودة  تكون  اأن  اأم��ل  وعلى 

مل�سرح اجلامعة، واأن�سح كل �سخ�ض 

عائق  يجعل خوفه  األ  بامل�سرح  ملم 

ي�ساهي  �سيء  فا  التجربة،  لهذه 

اإ�سحاك اجلمهور وتقدمي  اإ�سعاد و 

نف�ض  يف  و  ه��ادف��ة  �سمنية  ر�سالة 

الوقت جذابة و م�سحكة.

وع�����ر ع���ب���د امل���ج���ي���د ���س��ال��ح 

القحطاين عن فرحته قائًا:

 ����س���ررت ب�����اأين ق���دم���ت ه��ذي 

كذلك  و�سررت  اجلميلة  امل�سرحية 

امل�سرح  باإحياء  قمنا  وزمائي  باأين 

زمنية  فرتة  انقطاع  بعد  جديد  من 

م�����س��رح��ي مم���ا جعلني  ب���ا ع��م��ل 

وكذلك  الروفات  يف  كثرياً  ا�ستمتع 

يف العر�ض النهائي وكان �سعوري يف 

هذه  كثرياً  واأ�سعدتني  الروعة  قمة 

ال�سرور  زاد  مما  وكذلك  التجربة، 

الإعام  رئي�ض ق�سم  �سروراً ح�سور 

ال�����س��ه��ي��ل وال��ع��دي��د من  د. ع��ه��ود 

ويف  واأ�سدقائي،  الف�ساء  الدكاترة 

العزيز  عبد  الأ�ستاذ  اأ�سكر  اخلتام 

الكثري،  يف  �ساعدنا  ال��ذي  اأول��ي��اء 

واأن�سح اجلميع بالتجربة.

يقول:  ال�سلوم  حممد  غالب  اأم��ا 

وجديدة  م�سوقة  جتربة  البداية  يف 

من  ال��ك��ث��ري  ك�����س��رت  يل  بالن�سبة 

احل��واج��ز واأه��م��ه��ا ره��ب��ة اجلمهور 

وفيها  مرة،  لأول  للجمهور  والظهور 

الأ���س��دق��اء  م��ن  جمموعة  �سادفت 

املبدعني واملتحم�سني لأداء امل�سرحية 

وهذا مابث احلما�ض لدي، وبالتاأكيد 

املحفز والذي مل يحرمنا من التجربة 

اجلميلة و�ساعد عليها الدكتور عبد 

العزيز اأولياء، واأمتنى اإحياء العرو�ض 

امل�سرحية املمتعة دائماً.

 : ق��ائ��ًا  خمي�ض  في�سل  وخ��ت��م 

ك��ان��ت جت��رب��ة اأك���ر م��ن رائ��ع��ة من 

اجلماعي  العمل  منها  عدة  نواحي 

واملواقف  الروفات  يف  يحدث  وما 

املكت�سبة،  وامل��ه��ارات  حت�سل  التي 

ناهيكم عن ال�سعور يف يوم العر�ض 

التوتر  من  العر�ض  واأثناء  امل�سرحي 

اإل عن  و���س��ف��ه  و���س��ع��ور ل مي��ك��ن 

عبد  اأ.  م�ساعدة  التجربة،  طريق 

هي  كانت  وال��زم��اء  اأول��ي��اء  العزيز 

لإجن���از  البع�ض  لبع�سنا  ال��داف��ع 

�سيق  وق��ت  يف  امل�سرحي  العر�ض 

ب��دون  اجلمهور  ومواجهة  وق�سري 

وبالنهاية و�سلنا  اأو خوف،  توتر  اأي 

ايجابية  وكانت جداً  لآراء اجلمهور 

وحمفزة لعر�ض م�سرحي اآخر

 قام باآدائها 

1- حممد الطويل
2-  في�سل خمي�ض

3- غالب ال�سلوم
4- عبداملجيد القحطاين

5- حممد العنزي 
6- عبدالرحمن اجلاجل 
7- املنذر ال�سويلم (اإ�ساءة 

و �سوتيات)

د معيدي: أعجبتني الرسائل النقدية بالمسرحية 

أ. أولياء: يعد العمل األول لجميع الطالب
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بالتعاون مع الإدارة العامة للعالقات العامة و الإت�صال

يف املدينة الطبية اجلامعية«

حقق دواء »اإينهريتو« الذي تنتجه 

و«ديت�شي  »اأ���ش��رازي��ن��ي��ك��ا«  �شركتا 

التعامل  طريق  على  دفعة  �شانكيو« 

مع �شرطان الثدي، حيث عمل على 

تعزيز فر�ص البقاء على قيد احلياة 

لأ�شهر اإ�شافية.

البقاء  متديد  ال��دواء  وي�شتهدف 

على قيد احلياة لأكرث من 6 اأ�شهر 

الذين  املر�شى  ل��دى  املتو�شط،  يف 

�شرطان  من  متقدماً  �شكاًل  يعانون 

العالج  اإىل  باللجوء  مقارنة  الثدي، 

الكيميائي.

وي��ع��م��ل »اإي��ن��ه��ريت��و« ع��ن طريق 

الرت���ب���اط ب��روت��ن م��وج��ود على 

اأن  قبل  ال�شرطاين،  ال���ورم  �شطح 

الكيميائي  العالج  من  جرعة  يطلق 

مبا�شرة يف اخلاليا ال�شرطانية، مما 

يوؤدي اإىل تدمريها من الداخل اإىل 

اخلارج.

الثالثة  املرحلة  جتربة  وتت�شمن 

اجل���اري���ة ح��ال��ي��اً اأك����رث م���ن 550 

وخ�شعوا  مر�شهم،  انت�شر  مري�شا 

جلولة واحدة على الأقل من العالج 

الكيميائي.

املوؤقتة  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت 

بقاء املر�شى على قيد احلياة لنحو 

ا�شتعمال  م��ع  اإ�شافية  اأ�شهر   6.4
»اإينهريتو«.

نائب  فريدريك�شون  دافيد  وقال 

الأورام  لوحدة  التنفيذي  الرئي�ص 

»رويرز«،  لوكالة  »اأ�شرازينيكا«  يف 

عام  ب�شكل  النجاة  من  »الفائدة  اإن 

مرحلة  يف  ح��ت��ى  وا���ش��ح��ة  ك��ان��ت 

الكثري  ي�شع  هذا  املوؤقت،  التحليل 

من الثقة يف اأن الفائدة التي نراها 

هنا حقيقية متاماً«.

اأبحاث  ق�شم  رئي�ص  لفتت  كما 

�شوزان  ذات��ه��ا  ال�شركة  يف  الأورام 

حلظة  »ه����ذه  اأن  اإىل  غ��ال��ري��ث، 

ت��اري��خ ع��الج �شرطان  حم��وري��ة يف 

قبل  الوقت  متديد  ميكننا  ال��ث��دي، 

البقاء  ال�شرطان واإطالة فرة  عودة 

على قيد احلياة«.

املوافقة من  ال��دواء على  وح�شل 

هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية يف 

مر�شى  من  �شغري  بريطانيا، جلزء 

لكن  املا�شي،  العام  الثدي  �شرطان 

اأنه  اإىل  ي�شري  اجلديد  البحث  هذا 

اأن ي�شاعد اأكرث من 17 األف  ميكن 

من  بكثري  اأكرث  بال�شرطان،  مري�ص 

400 حالياً.

معايري  تو�شيع  الهيئة  و�شتقيم 

ال��دواء،  با�شتخدام  املر�شى  ع��الج 

ي�شل  ما  ت�شتغرق  قد  عملية  وه��ي 

اإىل 12 اأ�شبوعاً.

الوقت احل��ايل، ميكن فقط  ويف 

الثدي  ب�شرطان  امل�شابن  للمر�شى 

املتقدم الإيجابي تلقي العالج.

ورغ��م ذل��ك، ف��اإن ال��دواء ل يخلو 

بال�شالمة، حيث  تتعلق  من خماوف 

ربط باإحداث بع�ص الآثار اجلانبية 

ال�شارة على الرئتن.

ي��ت��م  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  ويف 

ام��راأة  األ��ف   56 ح��وايل  ت�شخي�ص 

وميوت  ع��ام،  كل  الثدي  ب�شرطان 

حوايل 11500 �شخ�ص نتيجة هذا 

املر�ص.

اأن  حديثة،  طبية  درا�شة  ك�شفت 

اأظهر  ال�شكري  مر�ص  لعالج  دواًء 

جناحاً كبرياً يف م�شاعدة من يعانون 

ال��وزن  من  يتخل�شوا  حتى  ال�شمنة 

الزائد.

يف  املن�شورة  ال��درا���ش��ة  وبح�شب 

اأوف  جورنال  اإنغلند  »نيو  �شحيفة 

ميدي�شن« املخت�شة يف �شوؤون الطب، 

ي�شتطيعون  ال�شمنة  يعانون  من  فاإن 

من  اخلم�ص  اإىل  ي�شل  م��ا  ف��ق��دان 

وزنهم، اإذا اأخذوا الدواء.

وخ�������الل ال����ت����ج����ارب، اأع���ط���ى 

دواء  من  اأ�شبوعية  جرعة  الباحثون 

 )tirzepatide( »ت��ريزي��ب��ات��اي��د« 

لعالج ال�شكري الذي ت�شنعه ال�شركة 

الأمريكية »ليلي«، بينما كانوا يتبعون 

التمارين  وميار�شون  غذائية  حمية 

الريا�شية.

يال  جامعة  يف  الباحثة  وق��ال��ت 

وهي  بوف،  جا�شر  اآنيا  الأمريكية، 

الدرا�شة،  على  امل�شرفة  الأكادميية 

مهم جداً،  تاأثري  له  ال��دواء  هذا  اإن 

لأن املطلوب هو التعامل مع ال�شمنة 

مبثابة مر�ص، نظراً لرتباطها بعدد 

من الأمرا�ص املزمنة.

وجنح املتطوعون يف خ�شارة نحو 

خالل  املتو�شط،  يف  كيلوغراما   23
مدى  على  ا�شتمرت  التي  التجارب 

ال��ذي  ال���دواء  بف�شل  اأ�شبوعا،   72
يكلف العالج به لأربعة اأ�شابيع مبلغا 

قدره 974 دولرا.

وقام الباحثون بتق�شيم املتطوعن 

الذين يعانون الوزن الزائد وال�شمنة 

اأربع جمموعات، ثم قدموا لهم  اإىل 

واح���دة م��ن ب��ن ث��الث ج��رع��ات من 

دواء »تريزيباتايد«.

يف املقابل، مت اإعطاء جرعة دواء 

ب�«البال�شيبو«،  يعرف  ما  اأو  وهمية 

اأي مل يح�شلوا على اأي دواء، وذلك 

من اأجل مقارنتهم بالآخرين يف وقت 

لحق.

اأف����راد  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 

اأعلى  على  ح�شلت  التي  املجموعة 

جرعة من الدواء وهي 15 ميليغراما، 

من  املئة  يف   20 يقارب  ما  خ�شروا 

وزنهم.

من خالل حماكاة  ال��دواء  ويعمل 

هرمونات اجل�شم التي ت�شاعد النا�ص 

على ال�شعور بال�شبع اإثر تناول وجبات 

الطعام.

اأدنى  يف  الهرمونات  هذه  وتكون 

الذين  الأ�شخا�ص  ل��دى  م�شتوياتها 

يجعل  الأم��ر  وه��ذا  ال�شمنة،  يعانون 

رغم  �شعباً  اأم���راً  للوزن  خ�شارتهم 

ممار�شة الريا�شة.

ل��ك��ن ه���ذا ال�����دواء ل��ه اأع��را���ص 

جانبية، بح�شب خراء ال�شحة، لأنه 

كما  الإ�شهال،  وحتى  الغثيان  ي�شبب 

اأن الوزن قد يعود اإىل الرتفاع بعد 

التوقف عن اأخذ الدواء.

التغذية  ع��ل��م  يف  ال��ب��اح��ث  ون��ب��ه 

والأ�شتاذ بجامعة »كينغز لندن«، توم 

ب�شاأن  وج��ود خم��اوف  اإىل  �شاندرز، 

الدواء، لأنه قد يكون ذا تبعات �شلبية 

على عمل البنكريا�ص.

الدواء  من  النوع  هذا  اأن  واأو�شح 

نحو  على  يلتزمون  ملن  فقط  مفيد 

�شارم باحلمية الغذائية التي ترافقه، 

ال�شعرات  من حيث  وتكون حمدودة 

احل����راري����ة، وب���ال���ت���ايل ف�����اإن ه��ذه 

اجلرعات لي�شت ع�شا �شحرية.

دراسة تكشف.. تكثيف بكتيريا 
األمعاء قد يحفز على الرياضة

بكترييا  بن  للعالقة  اأف�شل  فهم  لبناء  العلمي  اجلهد  ا�شتمرار  مع 

الأمعاء و�شحة الإن�شان، �شلطت الأبحاث ال�شوء جمدداً على العالقة بن 

تلك البكترييا وممار�شة الريا�شة.

فقد ذكرت درا�شة جديدة على الفئران اأن بكترييا الأمعاء ميكن بالفعل 

 New Atlas اأن ت�شاعد على زيادة الن�شاط البدين، وفقا ملا ن�شره موقع

.Behavioral Processes نقاًل عن دورية

على  كاليفورنيا،  جامعة  يف  علماء  اأجراها  التي  الدرا�شة  واعتمدت 

اكت�شاف اآخر مثري لالهتمام من عام 2019.

بكترييا  اأجرتها جامعة هارفارد، على  التي  الدرا�شة،  تلك  اأقيمت  اإذ 

اأمعاء 15 ريا�شياً من النخبة، ووجدت م�شتويات مرتفعة من نوع معن 

فريد حلم�ص  تف�شيل  على  للح�شول  عر�شه  مت  وال��ذي  البكترييا،  من 

الالكتيك كم�شدر للوقود.

اأن وجود هذه  امل�شي  الفئران على جهاز  واأظهرت جتارب على �شري 

البكترييا اأدى اإىل امل�شي لفرات اأطول و�شعور اأقل بالتعب.

»اأن  اأك��دت  الدرا�شة  نتائج  اإن  غارلند  ثيودور  الباحث  قال  ب��دوره، 

بكترييا الأمعاء توؤثر على عمليات اله�شم ووظيفة الع�شالت، بالإ�شافة 

اإىل التحفيز على ال�شلوكيات املختلفة، مبا ي�شمل الأداء البدين والتمارين 

الريا�شية«.

حتويل  يف  املفيدة  البكترييا  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اأن  الباحثون  ورج��ح 

الكربوهيدرات اإىل مواد كيميائية ينظم اأداء الع�شالت، مما يثري احتمال 

اإىل زيادة  اأن يوؤدي  اأمعاء ما كعالج ميكن  اأن احل�شول على ميكروبيوم 

دافع الفرد للتمرين التطوعي.

كذلك، اأو�شح غارلند: »اإذا مت التمكن من حتديد البكترييا ال�شحيحة، 

فاإن هناك اإمكانية ل�شتخدامها كعالج مل�شاعدة الأ�شخا�ص العادين على 

ممار�شة املزيد من التمارين الريا�شية«.

وكانت درا�شة هارفارد قد اأ�شارت اإىل اإمكانية تعزيز الروبيوتيك، من 

خالل اتباع نظام غذائي �شحي، يف حن قال غارلند: »تك�شف الدرا�شات 

اأن النظام الغذائي الغربي، الغني بالدهون وال�شكريات، ميكن  ال�شابقة 

اأن يكون له تاأثري �شلبي على التنوع البيولوجي يف الأمعاء، ومن املحتمل، 

بالتبعية، اأن ميتد التاأثري ال�شلبي اإىل القدرة الريا�شية ورمبا حتى على 

الدافع ملمار�شة الريا�شة«.

العصب المبهم..
مفتاح لعالج شامل

واخلاليا  الأع�شاب  من  معقداً  نظاماً  الب�شري  الع�شبي  اجلهاز  يعد 

الع�شبية املت�شلة يف جميع اأنحاء اجل�شم، ومن هذه الأع�شاب الع�شب 

املبهم )احلائر(، الذي يقوم بنقل الإ�شارات احل�شية واحلركية من اجلهاز 

وقد  اله�شمي،  واجلهاز  الدماغ  بن  الواقعة  الأع�شاء  كل  اإىل  الع�شبي 

�ُشمي بهذا ال�شم لأنه الع�شب الوحيد الذي ين�شاأ يف الدماغ وينتهي بعيداً 

يف اجلهاز اله�شمي، حيث يتجول يف جميع اأنحاء اجل�شم وير�شل الألياف 

احل�شية من الدماغ اإىل الأع�شاء املختلفة، وفقاً ل�شحيفة نيويورك تاميز.

الع�شب املبهم هو الع�شب الرئي�شي يف اجلهاز الع�شبي الذي ي�شاعدنا 

على الراحة واله�شم والهدوء، ومتتد األياف هذا الع�شب من الدماغ مروراً 

با�شتخدام  حتفيزه  اأن  الباحثون  اأكد  وقد  البطن،  اإىل  و�شولً  بال�شدر 

الأقطاب الكهربائية ميكن اأن ي�شاعد يف حت�شن احلالة املزاجية وتخفيف 

الأعرا�ص لدى الذين يعانون من الكتئاب وبع�ص الأمرا�ص الأخرى.

معاهد  ورئي�ص  الأع�شاب  جراح  تري�شي،  جيه  كيفن  الدكتور  ي�شف 

نيويورك،  يف  هيلث  نورثويل  اأبحاث  ومركز  الطبي  للبحث  فين�شتاين 

»الع�شب املبهم« باأنه الأطول بن الأع�شاب، واأنه مكون من اآلف الألياف 

املنظمة يف حزمتن متتدان من الدماغ اإىل الأ�شفل على جانبي الرقبة 

اإىل ال�شدر، وتتفرع اإىل اخلارج لتلم�ص اأع�شاءنا الداخلية، م�شبهاً ذلك 

اأن  واأو�شح  تقريباً،  اجل�شم  يف  ع�شو  كل  مع  اأغ�شانها  تتفاعل  ب�شجرة 

الع�شب املبهم يلتقط معلومات حول كيفية عمل الأع�شاء وير�شل اإ�شارات 

من الدماغ اإىل اجل�شم، ما ي�شاعد على التحكم يف اله�شم ومعدل �شربات 

اأحياناً  يُ�شار  الأ�شباب،  لهذه  املناعي.  واجلهاز  واملزاج  وال�شوت  القلب 

اإىل الع�شب املبهم باأنه »طريق �شريع للمعلومات«، واكت�شف الباحثون اأن 

اأحد الآثار اجلانبية لتن�شيط هذا الع�شب هو حت�شن احلالة املزاجية، 

ال�شطرابات  يف  يوؤثر  اأن  املبهم  للع�شب  ميكن  كيف  اليوم  ويدر�شون 

النف�شية.

قال اإريك بورجي�ص، الأ�شتاذ امل�شاعد يف ق�شم علم النف�ص الإكلينيكي 

اأن  »ميكن  املبهم:  الع�شب  يدر�ص  ال��ذي  فلوريدا  جامعة  يف  وال�شحي 

يبدو الأمر نوعاً من ال�شحر ب�شبب تاأثريه يف كل الأ�شياء ول يزال هناك 

الكثري لنتعلمه حول كيفية عمله. ت�شري الدلئل اإىل اأن حتفيز الع�شب 

املبهم ميكن اأن ي�شاعد يف عالج الأ�شخا�ص امل�شابن بال�شرع وال�شكري 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شدمة،  بعد  ما  وا�شطراب  للعالج  املقاوم  والكتئاب 

املفا�شل  التهاب  اأو  كرون  مر�ص  مثل  اللتهابية  الذاتية  املناعة  اأمرا�ص 

ت�شري  التي  الأولية  الأبحاث  بع�ص  هناك  اأن  اإىل  ولفت  الروماتويدي«. 

اأن تن�شاأ من تاأثري الفريو�ص على  اأن اأعرا�ص كوفيد الطويلة ميكن  اإىل 

الع�شب املبهم.

وكانت اإدارة الغذاء والدواء قد وافقت على اأجهزة توليد النب�ص القابلة 

ل�شتخدامها  املبهم،  الع�شب  اإىل  كهربائية  اإ�شارات  تر�شل  التي  للزرع، 

مع املر�شى الذين يعانون من الكتئاب املقاوم للعالج، كما متت املوافقة 

على اأجهزة مماثلة لل�شمنة )للم�شاعدة يف ال�شيطرة على م�شاعر اجلوع 

والمتالء(، وعالج ال�شرع.

عقار واعد لمرضى سرطان الثدي

دواء لعالج السكري يحدث »مفعوال 
سحريًا« في محاربة السمنة

ً



آبل تطور محرك بحث خاص بها 
شبيها بمحرك قوقل

�أف�د تقرير جديد ن�شره موقع »Apple Insider«، ب�أن �شركة �آبل، تعمل 

على تطوير حمرك بحث ويب خ��ص به�، يركز على �مل�شتخدم وم�ش�به�ً ملحرك 

.Google بحث نظريته� �لأمريكية

�ل�ش�ئع�ت  من  �لعديد  �نت�شرت   ،»gizchina« موقع  ذك��ره  م�  وبح�شب 

»�آيفون« من  �آبل حمرك بحث �فرت��شي لهو�تف  �إن�ش�ء �شركة  �ل�ش�بقة حول 

�أجل من�ف�شة »قوقل«، وعلى �لرغم من �أن �لتقرير مل يك�شف معلوم�ت جديدة 

حول �لأمر، �إل �أنه يوؤكد �أن عمالقة �لتقنية �لأمريكية تعمل ب�لفعل على حمرك 

خ��ص به� مم� يو�شح �أن �لأمر لي�ص �ش�ئعة و�أن �ل�شركة تقرتب من �إطالقه.

�أن  تويرت،  موقع  على  له  تغريدة  �شكوبل، يف  روبرت  �لتقني،  �ملدون  وذكر 

م�ش�به�ً  �مل�شتخدم  على  يركز  جديًد�  ويب  بحث  حمرك  �شتطلق  �آبل  �شركة 

ملحرك قوقل على هو�تف �أندرويد، ولكن لن يتم �إطالقه قبل �شهر ين�ير من 

�لع�م �ملقبل 2023.

 ،Siri »ولدى �شركة �آبل ب�لفعل حمرك بحث يدعم �مل�ش�عد �ل�شوتي »�شريي

لذلك ل يبدو �أن �ل�شركة تبني خدمة بحث ع�ملية ك�ملة ملن�ف�شة بحث »قوقل« 

فقط، ففي ح�ل �أطلقت م�شنعة هو�تف �آيفون حمرك �لبحث �لع�ملي �خل��ص 

به� مل�شتخدمي �أجهزته�، فقد تفقد ثروة كبرية.

وذلك لأن �شركة قوقل تدفع كل ع�م مبلغ يرت�وح بني 8 و12 ملي�ر دولر 

�لبحث  هو حم��رك  بحثه�  يظل حم��رك  �أن  �أج��ل  من  �آب��ل،  ل�شركة  �أم��ريك��ي 

�لأ�ش��شي يف هو�تف »�آيفون«.

ملي�ر   15 نحو  �لأمريكية  غوغل  �شركة  دفعت  �مل��شي،  �لع�م  ولكن خالل 

على  �لفرت��شي  �ملحرك  خ��شته�  �لبحث  لتبقى حمرك  �آبل،  ل�شركة  دولر 

�أن هذه �لدفعة  نظ�م �لت�شغيل iOS، و�إذ� ك�نت �ل�شفقة دقيقة، فهذ� يعني 

تع�دل من ٪15 �إىل ٪20 من �أرب�ح �آبل �ل�شنوية يف ع�م 2020.

ولكن مبوجب هذ� �لتع�قد، تبقي �آبل معتمدة على من�ف�شته� ب�شكل م�شتمر 

لتزويد �أجهزته� مبحرك �لبحث �لع�ملي »قوقل«، لذلك ف�إن �إن�ش�ء حمرك بحث 

�لأمريكية  �ل�شركة  تكون  حتى  وذلك  �ل�شر�كة،  هذه  عن  يغنيه�  قد  خ��شته� 

متتلك جميع �خلدم�ت �لفرت��شية �خل��شة به�، ب�لإ�ش�فة �إىل ربط »�شريي« 

بهذه �لتقنية، وجني �ملزيد من �لإير�د�ت عرب توفري �لإعالن�ت مبحرك بحث 

هو�تف �آيفون �جلديد.

�ملطورين  موؤمتر  تقيم  �شوف  �آب��ل  ف���إن   ،»MacRumors« ملوقع  ووفق� 

�لإنرتنت،  �أخرى عرب  للع�م �حل�يل، مرة   »WWDC« به�  �ل�شنوي �خل��ص 

ولكن هن�ك عدد قليل من �ملطورين �لذين �شيكونون جزًء� من �حلدث يف حرم 

.»Apple Park« ملقر �لرئي�شي ل�شركة �آبل�

�إط��الق  ع��ن  �أب��ل  �شركة  �أعلنت 

ه��ذ�   ،iOS 16 �لت�شغيل  ن��ظ���م 

ع��دًد�  �شيوفر  و�ل���ذى  �خل��ري��ف، 

�لتخ�شي�ص  خ���ي����ر�ت  م��ن  �أك����رب 

�ملزيد  م��ع  حم�ّشنة  قفل  و�ش��شة 

يف  وذل���ك  �لأخ����رى،  �لأدو�ت  م��ن 

م��وؤمت��ره��� �ل�����ش��ن��وي ل��ل��م��ط��وري��ن 

�لتي  �لفع�لية  وه��ي   ،WWDC
�لت�يل  �جليل  �ل�شركة  فيه�  تعر�ص 

�أجهزته�. ت�شغيل  �أنظمة  من 

- حتديث جديد

لهند�شة  �ل��رئ��ي�����ص  ن���ئ��ب  ق����ل 

كريغ  �أب��ل،  �شركة  يف  �لربجمي�ت 

على  »�أكرب حتديث  �إنه  فيديريغي، 

يعيد  �ل��ق��ف��ل،  ل�ش��شة  �لإط����الق 

عمله�«. كيفية  ت�شور 

جديًد�  مظهًر�  �لتحديث  يعد 

مت�ًم� يتيح للم�شتخدمني تخ�شي�ص 

�لأدو�ت  ب��شتخد�م  �لت�أمني  �ش��شة 

على  ب�لفعل  مت�حة  ك�نت  �لتي   -

طريق  ع��ن   - �لرئي�شية  �ل�ش��شة 

فيم�  �ل���ش��ت��م��ر�ر،  م��ع  �ل�����ش��غ��ط 

رم���وًز�  �مل�����ش��ّغ��رة  �لأدو�ت  ت�شكل 

�لنقر  للم�شتخدمني  ميكن  �شغرية 

�أدو�ت  �إىل  ب�شرعة  للو�شول  عليه� 

�لطق�ص. تطبيق  مثل 

iMessage تطبيق املرا�سلة -

تغيري�ت   ��� �أي�����شً �أب���ل  �أ���ش���ف��ت 

 ،iMessage تطبيقه�  على  كبرية 

مب���� يف ذل����ك خ���ي����ر�ت ل��ت��ح��ري��ر 

وو�شع  �لإر���ش���ل  و�إل��غ���ء  �لر�ش�ئل 

�لر�ش�ئل  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ع��الم��ة 

غري �ملقروءة.

- �سا�سة القفل اجلديدة

�جلديدة  �لقفل  �ش��شة  ت�شمح 

للخط  �ل��ت��خ�����ش��ي�����ص  م���ن  مب��زي��د 

و�ل��ل��ون يف �ل��وق��ت و�ل��ت���ري��خ، كم� 

�شور  تبديل  للم�شتخدمني  تتيح 

�خللفية على مد�ر �ليوم �أو �ختي�ر 

�ملتحركة. �خللفي�ت 

 ���� ����ش���ي���غ���رّي �ل���ت���ح���دي���ث �أي�������شً

�مل�شتخدمون  ي��رى  �لتي  �لطريقة 

تغطي  ل  بحيث  �لإ���ش��ع���ر�ت  به� 

تكون  عندم�  �خللفية  �شورة  على 

ه��و�ت��ف��ه��م م��ق��ف��ول��ة، وب�����دلً من 

�شتظهر  �ل�ش��شة،  �أعلى  �لظهور 

�لأ�شفل. �لإ�شع�ر�ت يف 

watchOS 9 ساعة� -

�أح��دث  �مل��وؤمت��ر  يف  �أب��ل  �أعلنت 

 Apple ���ش���ع��ة  م��ن  حت��دي��ث���ت��ه��� 

 watchOS وهي �ش�عة Watch
تتبع  ميز�ت  �لتحديث  �شي�شمل   .9
�لنوم �جلديدة �لتي ط�ل �نتظ�ره�، 

معرفة  للم�شتخدمني  تتيح  و�لتي 

مرحلة  كل  يق�شونه� يف  �لتي  �ملدة 

من مر�حل �لنوم.

�أبل  تطرح  �لتحديث،  من  كجزء 

ج��دي��دة   Siri م�شتخدم  و�ج��ه��ة 

و�إ���ش��ع���ر�ت لف��ت��ة ج��دي��دة، ميكن 

���� �ل��ب��ح��ث  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني �أي�������شً

�ل�شوتية  �مل���دون����ت  م��ل��ف���ت  ع��ن 

و�شتت�شمن  �ل�ش�عة�  على  �جلديدة 

وج��وًه���   ��� �أي�����شً  WatchOS 9
ج���دي���دة ل��ل�����ش���ع��ة، مب���� يف ذل��ك 

�لتقومي �لقمري. يتم �أي�ًش� جتديد 

لي�شمل  �لري��شية  �لتم�رين  تطبيق 

ومق�يي�ص  �لقلب  �شرب�ت  معدل 

�لرك�ص. لتتبع مدى كف�ءة  جديدة 

- ميزة الرتكيز

ميزة  بتو�شيع  �أي�ًش�  �أب��ل  ق�مت 

�إذ  �لقفل،  �ش��شة  لت�شمل  �لرتكيز 

�ختي�ر  للم�شتخدمني  �لأد�ة  تتيح 

مثل  �لإ���ش��ع���ر�ت،  ت�شفية  كيفية 

�ل��رتك��ي��ز ف��ق��ط ع��ل��ى �ل��ر���ش���ئ��ل 

�ل��ر���ش���ئ��ل  �أو  ب���ل��ع��م��ل  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 

. ل�شخ�شية �

SharePlay ميزة -

 iOS 16 �شيقوم نظ�م �لت�شغيل 

 SharePlay ميزة  بتو�شيع  �أي�ًش� 

لت�شمل تطبيق iMessage، بحيث 

مي��ك��ن ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني م�����ش���ه��دة 

يف  �إليه�  �ل�شتم�ع  �أو  �لو�ش�ئط 

من  يتمكنون  بحيث  و�ح���د  وق��ت 

�لتوقف و�لبدء يف �ملو�شع نف�شه.

�إىل  وظ���ئ��ف  �أب��ل  �أ�ش�فت  كم� 

ميزة Live Text �لتي تعمل على 

�ل�شور. �لن�ص من  ن�شخ 

»Apple« أبرز ما أعلنته
في المؤتمر العالمي للمطورين

والية كاليفورنيا توافق على السماح ألول 
أسطول من سيارات األجرة اآللية

ك�ليفورني�  ولي��ة  يف  �ملنظمون  �أعطى 

خ��دم��ة ���ش��ي���ر�ت �لأج����رة �لآل��ي��ة �ل�شوء 

�لرك�ب  على  ر�شوم  فر�ص  لبدء  �لأخ�شر 

���ش���ئ��ق يف �ش�ن  ب����دون  م��ق���ب��ل رح����الت 

فر�ن�شي�شكو ، وهي �لأوىل يف ولية حت�ول 

�ملركب�ت  تدريب  �ل�شرك�ت  ع�شر�ت  فيه� 

لتوجيه نف�شه� على طرق مزدحمة ب�شكل 

متز�يد.

وم��ن��ح��ت جل��ن��ة �مل���ر�ف���ق �ل��ع���م��ة يف 

ك�ليفورني� ب�لإجم�ع �شركة كروز، �ملو�فقة 

�ش�ئق،  ب��دون  �لنقل  خدمة  �إط���الق  على 

�لرغم  على  �لت�شريح  �ملنظمون  و�أ���ش��در 

عدم  عن  �لن��شئة  �ل�شالمة  خم���وف  من 

و�إنز�لهم  �لرك�ب  �لتق�ط  على  كروز  قدرة 

عند �لر�شيف يف �شي�ر�ت �لأجرة �مل�شتقلة 

يف  �ل��وق��وف  �ملركب�ت  م��ن  يتطلب  مم���   ،

ممر�ت �ملرور.

و�شتت�ألف خدمة نقل �لرك�ب يف �لبد�ية 

من 30 مركبة كهرب�ئية فقط تقت�شر على 

�زدح�ًم�  �لأق��ل  �لأج���ز�ء  يف  �لرك�ب  نقل 

�ل�ش�عة  من  �عتب�ًر�  فر�ن�شي�شكو  �ش�ن  يف 

10 م�ش�ًء، وحتى �ل�ش�عة 6 �شب�ًح� ، مت 
ت�شبب  فر�ص  لتقليل  �لقيود  هذه  ت�شميم 

�ملمتلك�ت  تلف  �لآلية يف  �لأج��رة  �شي�ر�ت 

�أو �لإ�ش�ب�ت �أو �لوف�ة �إذ� حدث خط�أ م�، 

كم� �شي�شمح للمنظمني بتقييم كيفية عمل 

�لتكنولوجي� قبل �ل�شم�ح بتو�شيع �خلدمة.

�لروبوتية  �ل�شي�ر�ت  ور�ئ��د  كروز  وق�م 

�لرك�ب  ب�شحن  ب�لفعل   ، و�مي��و   ، �لآخ��ر 

م��ق���ب��ل رك��وب��ه��م يف �أج������ز�ء م���ن ���ش���ن 

فر�ن�شي�شكو يف مركب�ت ذ�تية �لقي�دة مع 

لل�شيطرة  �حتي�طي  ب�شري  �ش�ئق  وج��ود 

ولكن  �لتكنولوجي�،  م� يف  �إذ� حدث خط�أ 

بفر�ص   Cruise ل�شركة  �ل�شم�ح  �لآن  مت 

ر�شوم على �لرحالت يف �ملركب�ت �لتي لن 

ج�نب  �إىل  �آخ���رون  �أ�شخ��ص  فيه�  يكون 

�لرك�ب - وهو طموح ت�شعى �إليه جمموعة 

متنوعة من �شرك�ت �لتكنولوجي� و�شرك�ت 

�شن�عة �ل�شي�ر�ت �لتقليدية منذ �أكرث من 

عقد.

وقد مت �لرتحيب ب�ملركب�ت ذ�تية �لقي�دة 

�أقل  �لأجرة  كو�شيلة جلعل ركوب �شي�ر�ت 

و�لوفي�ت  �مل��رور  ح��و�دث  تقليل  مع  تكلفة 

�لتي يت�شبب فيه� �ل�ش�ئقون �ملتهورون من 

�لب�شر، و�أ�ش�د جيل وي�شت ، كبري م�شوؤويل 

من�شور  يف   ، ك���روز  �شركة  يف  �لعملي�ت 

ب�ملدونة ، بت�شويت يوم �خلمي�ص ب�عتب�ره 

لإن��ق���ذ  ك���روز  يف  ه��ن���  ملهمتن�  »ع��م��الًق��� 

 ، �لكوكب  �إنق�ذ  يف  و�مل�ش�عدة   ، �لأرو�ح 

�ل�شركة  �إن  وق���ل  و�مل���ل«.  �لوقت  وتوفري 

�شتبد�أ يف طرح رحالته� �ملميزة تدريجي�ً.

وبد�أت Waymo ، �لتي بد�أت كم�شروع 

���ش��ري د�خ����ل ���ش��رك��ة �لإن���رتن���ت �ل��ق��وي��ة 

Google يف ع�م 2009 ، بت�شغيل خدمة 
منطقة  يف  �ش�ئق  ب��دون  �شي�ر�ت  ت���أج��ري 

�لتنقل  2020 ، لكن  �أكتوبر  فينيك�ص منذ 

يف كث�فة و�شعوبة �ملدن �ملزدحمة مثل �ش�ن 

�لتحدي�ت  �شعوبة،  �أكرث  ك�ن  فر�ن�شي�شكو 

�لتي تو�جه �شي�ر�ت �لأجرة �لآلية للتغلب 

عليه�. 
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»الهندسة الكهربائية« يقيم معرض 
مشاريع التخرج

م�شاريع  معر�ض  الهند�شة،  بكلية  الكهربائية  الهند�شة  ق�شم  نظم 

1443هـ، مب�شاركة  التخرج للف�شل الدرا�شي الثاين من العام اجلامعي 

وامل�شت�شعرات  واالت�شاالت  الطاقة  �شملت  جمــاالت  يف  م�شروعاً   24
�شهد  االإلكرتونية.  والــدوائــر  الذكية  وال�شيارات  البيانات  ومعاجلة 

للق�شم  الداعمة  ال�شناعية  اجلهات  ممثلي  من  عدد  ح�شور  املعر�ض 

اال�شت�شارية. اللجان  ممثلي  من  وعدد 

التخرج«،  »م�شاريع  معمل  اإجنازه يف  مت  ما  على  املعر�ض  زوار  اطلع 

م�شاريع  لتقدمي  للطالب  ومفتوح  ت�شاركية  لبيئة  نواة  �شيكون  والذي 

اهلل. باإذن  متقدمة  تخرج 

الدكتور  الكهربائية  الهند�شة  ق�شم  رئي�ض  قــدم  املنا�شبة،  وبهذه 

اللجنة  واأع�شاء  الكلية  ووكــالء  لعميد  اجلزيل  �شكره  امليمان،  اأحمد 

املعر�ض  جناح  يف  م�شاهمتهم  على  امل�شاركني  والطالب  اال�شت�شارية 

الق�شم. رقي  لتقدم  يقدمونه  الذي  والدعم 

والذي  ال�شناعية  اجلهات  مع  القائم  بالتعاون  الق�شم  رئي�ض  اأ�شاد   

العمل  اإىل  الطالب  وتوجيه  الق�شم  خمرجات  حت�شني  يف  �شي�شاهم 

اجلهات  باهتمام  وحتظى  عملية  م�شاكل  حتل  تخرج  م�شاريع  على 

ل�شناعية. ا

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

ال�شحيباين  نا�شر  الدكتور  والزراعة  االأغذية  علوم  كلية  عميد  برعاية 

البوابة  والــزراعــة،  االأغــذيــة  علوم  بكلية  واجلــودة  التطوير  وحــدة  د�شنت 

التطوير  عمادة  وكيلة  بح�شور  اجلديد2.01،  املقرر  مللف  االإلكرتونية 

واجلودة ل�شوؤون اجلودة الدكتورة حنان العليان، وجمع من روؤ�شاء االأق�شام 

واأع�شاء هيئة التدري�ض بالكلية.

ابتداأ احلفل بكلمة وكيل الكلية للتطوير الدكتور حممد النفي�شة، والذي 

بتعاون  م�شيداً  واجلــودة،  التطوير  وحدة  من  املبذولة  اجلهود  ثمن  بــدوره 

اجلميع ملواكبة روؤية وتطلعات اجلامعة.

يو�شف  املهند�ض  واجلـــودة  التطوير  وحـــدة  رئي�ض  ا�شتعر�ض  بعدها 

املجحدي، اأهمية ملف املقرر االإلكرتوين ومن امل�شتفيد منه ووقت اإعداده 

وماهي مكونات امللف املطلوبة وماهي مميزات البوابة االإلكرتونية اجلديدة 

وخطوات تنفيذها، وماهي الفوائد املرتتبة على م�شتوى الربنامج والكلية 

واملوؤ�ش�شة التعليمية لهذه البوابة.

اجلودة  ل�شوؤون  واجلــودة  التطوير  عمادة  وكيل  بتد�شني  احلفل  واختتم 

الدكتورة حنان العليان بوابة ملف املقرر االإلكرتوين اجلديدة

الحفل الختامي لكلية العلوم للعام 
الجامعي 1443هـ

اخلتامي  احلفل  عثمان،  اآل  زيــد  الدكتور  العلوم  كلية  عميد  رعــى 

من  وعــدد  االأقــ�ــشــام  وروؤ�ــشــاء  الكلية  وكــالء  بح�شور  للكلية،  ال�شنوي 

بقاعة  وذلــك  واملوظفني،  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  من  الكلية  من�شوبي 

الدرعية يف بهو اجلامعة، والذي مت نقله ب�شكل مبا�شر ل�شطر الطالبات 

اجلامعية. باملدينة 

عر�ض  ثم  الكرمي  الــقــراآن  من  اآيــات  ثم  امللكي  بال�شالم  احلفل  بــداأ 

لعميد  كلمة  ذلك  اأعقب  احلايل،  العام  يف  الكلية  اإجنازات  الأبرز  مرئي 

الكلية رحب من خاللها باحل�شور، واأ�شار اإىل حر�ض الكلية على تكرمي 

منها  وعرفاناً  العلمي  املجال  يف  الفاعلة  مل�شاهمتهم  تقديراً  من�شوبيها 

االأكادميية  للهيئتني  وتقديره  �شكره  مقدماً  املعريف،  البناء  يف  لدورهم 

واالإدارية على جهودهم املبذولة وجتاوزهم لكافة ال�شعوبات والتحديات 

ذكرت  العجمي  رمي  الدكتورة  الكلية  لوكيلة  كلمة  ذلك  تلى  العام،  خالل 

ال�شاملة  التطور  منظومة  دعم  اإىل  عميدها  بقيادة  الكلية  اهتمام  فيها 

والتي  اال�شرتاتيجية  روؤيتها  �شمن  حتقيقها  اإىل  اجلامعة  تتطلع  التي 

درجات  اأق�شى  اأولت  والتي  احلكيمة  للقيادة  الثاقبة  الروؤية  من  تنبثق 

وتكرمي  التعليمية  بامل�شرية  للرقي  الدعم  �شبل  كافة  وقدمت  اهتمامها 

املتميزين. 

من  واملــغــادريــن  املتقاعدين  ووكالئها،  الكلية  عميد  كــرم  ذلــك  بعد 

الكلية  عميد  تكرمي  اإىل  باالإ�شافة  واملوظفني،  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 

ال�شابقني  واملكلفني  االأق�شام  وروؤ�شاء  الداغري،  نا�شر  الدكتور  ال�شابق 

بالكلية،  اال�شت�شاري  املجل�ض  واأع�شاء  ال�شابقات  االأق�شام  ووكيالت 

االأو�شمة  على  واحلا�شلني  والبحثية  االأكادميية  املجاالت  يف  واملتميزين 

ومن كانت لهم اإ�شهامات متميزة واحلا�شلني على جوائز التميز بالكلية.

للعلوم  الدويل  واملعر�ض  املوؤمتر  موقع  الكلية  عميد  د�شن  ذلك،  اإثر   

2023، ويف ختام احلفل التقطت ال�شور التذكارية للمكرمني.

»الدراسات االجتماعية« تقيم حفلها الختامي
للعام  اخلتامي  احلفل  االآداب،  بكلية  االجتماعية  الدرا�شات  ق�شم  اأقام 

اجلامعي 1443هـ، 

والذي نظمته اللجنة االجتماعية بالق�شم، باإ�شراف رئي�ض ق�شم الدرا�شات 

االجتماعية الدكتور ذيب الدو�شري.

الرديعان،  الدكتور خالد  الدكتور عبداهلل اجلا�شر،  تخلل احلفل تكرمي 

الدكتور جربين اجلربين، الدكتور �شعود املبدل، املهند�ض با�شم حبوبابتي، 

االأ�شتاذ ح�شني املقايف، نظري ما بذلوه من جهد طيلة فرتة عملهم يف الق�شم.

ومن جانب مغاير، هناأ من�شوبي الق�شم الدكتور في�شل ال�شانع،  مبنا�شبة 

ح�شوله على درجة الدكتوراة وان�شمامه الأ�شرة الق�شم.

اأدرجــــــــت جمـــلـــة »نـــيـــوزويـــك« 

بجامعة  الطبية  املدينة  االأمريكية، 

امللك  مب�شت�شفييها  �شعود  املــلــك 

ــك خــالــد �شمن  ــل عــبــدالــعــزيــز وامل

على  امل�شت�شفيات  اأفــ�ــشــل  قائمة 

2022م،  لــعــام  الـــعـــامل  مــ�ــشــتــوى 

ا�شتناداً اإىل حت�شن موؤ�شرات االأداء 

واإجــــراءات  ال�شحية،  الــرعــايــة  يف 

مكافحة العدوى، و�شالمة املر�شى، 

املتعلقة  املــوؤ�ــشــرات  مــن  وغــريهــا 

ــجــودة اخلــدمــات الــطــبــيــة، حيث  ب

حت�شني  يف  الطبية  املدينة  متيزت 

خالل  من  للمر�شى  االآمــنــة  البيئة 

قيا�ض موؤ�شرات االأداء ب�شكل دوري 

واتخاذ  املخاطر  ودرا�ــشــة  وحتليل 

االإجراءات الالزمة، مع و�شع خطط 

و  االإجـــراءات  تلك  لتح�شني  العمل 

تطويرها.

وح�شلت املدينة الطبية اجلامعية 

ــيــة مثل  عــلــى عـــدة اعــتــمــادات دول

�شهادة »الدرجة املا�شية« وهو اأعلى 

الكندي  ت�شنيف من هيئة االعتماد 

بعد جناحها يف التقييم ال�شامل من 

التزام  مدى  الهيئة حول  فريق  قبل 

املدينة الطبية مبعايري اجلودة حول 

ال�شحية  واخلــدمــات  االإجـــــراءات 

يف  الــدولــيــة  املعايري  وفــق  املقدمة 

واملــلــك  ــد،  خــال املــلــك  م�شت�شفيي 

عبدالعزيز التابعنِي لها.

املركز  اعتماد  على  ح�شلت  كما 

ال�شحية  لــلــمــنــ�ــشــاآت  ــعــودي  ــش ــ� ال

ال�شيدلة  كلية  وحــازت   ،CBAHI
بجامعة  اجلامعية  الطبية  واملدينة 

اجلمعية  اعتماد  على  �شعود  امللك 

االأمريكية ل�شيادلة النظام ال�شحي« 

ASHP« ملدة 8 �شنوات على برنامج 

االإكلينيكية  ال�شيدلة  يف  االإقــامــة 

وتعد  اجلامعية،  الطبية  باملدينة 

الوحيدة  االعتماد  جهة   ASHP”«

املتحدة  الواليات  يف  الربامج  لهذه 

�شحيني  ممار�شني  ـــداد  اإع بــهــدف 

برامج  خالل  من  عالية  كفاءة  ذوي 

ــى  ــل ــة تــ�ــشــمــن تـــوفـــري اأع ــي ــب ــدري ت

م�شتويات املعرفة.

ويف جمال نظم املعلومات ال�شحية 

اجلامعية  الطبية  املدينة  ح�شلت 

على جائزة اجلمعية االأمريكية لنظم 

لتحقيقها  ال�شحية  املعلومات  اإدارة 

ويعد  ال�شاد�ض،  امل�شتوى  ت�شنيف 

ت�شنيف جمعية نظم اإدارة املعلومات 

 8 من  املكون   »HIMSS« ال�شحية 

ال�شفر  م�شتوى  من  بدايًة  مراحل 

مدى  لتقييم  ال�شابع  امل�شتوى  اإىل 

وتوظيفها  امل�شت�شفيات  ا�شتخدام 

ــظــمــة املــعــلــومــاتــيــة  لــتــطــبــيــقــات اأن

والتكنولوجيا ال�شحية.

وال�شيانة  الت�شغيل  جمــال  ويف 

اجلامعية  الطبية  املدينة  ح�شلت 

على جائزتي اأف�شل منظومة �شيانة 

لعام 2018 )للهيئات واملن�شاآت( يف 

منظومة  واأف�شل  العربية،  البلدان 

)لــلــهــيــئــات   2018 ــام  ــع ل تــ�ــشــغــيــل 

العربية،  الــبــلــدان  يف  واملــنــ�ــشــاآت( 

جمال  يف  طبي  فــريــق  ح�شل  كما 

باملدينة  اجلــمــجــمــة  قـــاع  جــراحــة 

�شعود  املــلــك  جــامــعــة  يف  الــطــبــيــة 

اجلمجمة  قاع  جمعية  اعتماد  على 

 American Skull االأمــريــكــيــة 

Base Society كاأول فريق متميز 
قاع  التخ�ش�شات جلراحات  متعدد 

املتحدة  الــواليــات  خــارج  اجلمجمة 

االأمريكية.

ال�شحية  االأبحاث  �شعيد  وعلى 

نتائج  العلمية  ن�شرت جملة �شاين�ض 

دولة   80 �شم  عاملي  بحثي  حتالف 

الت�شل�شل  لــدرا�ــشــة  مــركــًزا  و50 

الــــوراثــــي لــلــمــ�ــشــابــني بـــاحلـــاالت 

ــا  الــ�ــشــديــدة واخلـــطـــرة مــن كــورون

امل�شتجد �شارك فيه فريق من املدينة 

الطفرات  حــول  اجلامعية  الطبية 

اجلينية امل�شببة لالأعرا�ض ال�شديدة 

واخلطرة لفريو�ض كورونا امل�شتجد، 

من  بــارز  دور  امل�شاركة  لهذه  وكــان 

خالل متثيلها للجنة االإ�شرافية على 

واعتُِمدت  الدويل  البحثي  التحالف 

الت�شل�شل  لدرا�شة  كمركز  اململكة 

املناعية  التجارب  واإجــراء  الوراثي 

امللك  جامعة  بني  م�شرتك  بتحالف 

عبدالعزيز  املــلــك  ومــديــنــة  �شعود 

للعلوم والتقنية.
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