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د .العمر يفتتح الدورة التأسيسية السادسة عشرة لبرنامج
أعضاء هيئة التدريس الجدد للعام الجامعي 1444هـ
ر�سالة اجلامعة  -تطوير املهارات:
رع���ى م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ب������دران ب��ن
عبدالرحمن العمر الأحد املا�ضي
ح��ف��ل ت��د���ش�ين ب���رن���ام���ج ال�����دورة
ال��ت��أ���س��ي�����س��ي��ة ال�����س��اد���س��ة ع�شرة
لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد التي
تنظمها ع��م��ادة تطوير امل��ه��ارات،
بح�ضور وك�لاء اجلامعة وعمداء
ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات امل�����س��ان��دة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
ب���د�أ احل��ف��ل ب���آي��ات م��ن ال��ذك��ر
احل��ك��ي��م ،ث��م �أل��ق��ى عميد ع��م��ادة
تطوير امل��ه��ارات ال��دك��ت��ور حممد
الزامل كلمة بهذه املنا�سبة رحب
فيها مبعايل رئي�س اجلامعة ووكالء
اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
وقال :ال �شك �أن التعليم هو الأ�سا�س
احلقيقي لأي تطور ،وللو�صول �إىل
م�صاف ال���دول املتقدمة ،فهناك
دور كبري للجامعات يف دعم خطط

التنمية واالق��ت�����ص��اد ،م��ن خ�لال
ت�أهيل وتطوير القدرات الب�شرية
مبا يتواكب مع ر�ؤية اململكة ،2030
ول���ن ي��ت ��أت��ى ذل���ك �إال ع��ن طريق
�أع�����ض��اء هيئة ت��دري�����س متميزين
علمياً ومهنياً وبحثياً ،ولديهم قدرة
عالية على التوا�صل املجتمعي.
و�أ ّك����د ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��زام��ل
ع��ل��ى ح��ر���ص اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى �أن
يكون للأ�ستاذ اجلامعي دور ف ّعال
يف تطويرها ،و�صياغة براجمها،
وجودة خمرجاتها ،على ال�صعيدين
املحلي والعاملي.
واختتم عميد تطوير املهارات
كلمته ب��ق��ول��ه� :إنّ ع��م��ادة تطوير
امل���ه���ارات ت�����س� ّ
�خ��ر ك��اف��ة اجل��ه��ود
والإم��ك��ان��ات ،لدعم ج��ودة التعليم
وت��ع��زي��ز خم��رج��ات��ه ،ال��ت��ي حتر�ص
عليها وك��ال��ة اجلامعة للتخطيط
والتطوير و�إدارة اجلامعة.
ثم �ألقى وكيل اجلامعة للتخطيط

والتطوير الأ�ستاذ الدكتور علي بن
حممد م�سملي كلمة قال فيها� » :إنّ
جامعة امللك �سعود جنّدت الطاقات
ل��ت�����س��خ�ير الإم���ك���ان���ات وجم��اب��ه��ة
ال�صعوبات والتحديات ،وو�ضعت
اخل��ط��ط والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات؛ من
�أج��ل التحول بالعملية التعليمية،
با�ستخدام نظريات تعلم حديثة،
ت���رت���ك���ز ع���ل���ى �إك�������س���اب امل��ت��ع��ل��م
املهارات املختلفة ،التي من �أهمها
اتخاذ ال��ق��رارات وح��ل امل�شكالت،
ومهارات البحث ،والتقييم الذاتي،
وا�ستخدام التقنية بفاعلية.
واختتم وكيل اجلامعة للتخطيط
والتطوير كلمته بال�شكر والتقدير
ملعايل رئي�س اجلامعة على دعمه
الالحمدود ،ورعايته ال�سنوية لهذا
الربنامج ،وحر�صه على م�شاركة
�أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجل��دد
ف��ي��ه ،ك��م��ا ق���دم ���ش��ك��ره لأع�����ض��اء
هيئة التدري�س امل�شاركني ،ولعمادة

تطوير امل��ه��ارات على تنظيم هذا
الربنامج.
ب��ع��د ذل���ك �أل��ق��ى م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور ب��دران
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر كلمته
التي رح��ب فيها باحل�ضور وق��ال:
�إنّ االه��ت��م��ام اخل��ا���ص ل��ل��دول��ة -
ح��ف��ظ��ه��ا اهلل  -ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
���س��ع��ود م��ف��خ��رة ك��ب�يرة خلريجي
اجلامعة ومن�سوبيها ،ورغبة القيادة
الر�شيدة يف �أن ت�صبح جامعة امللك
�سعود من �أف�ضل اجلامعات العاملية
هو م�س�ؤولية كبرية على من�سوبي
اجلامعة وعلى ر�أ�سهم �أع�ضاء هيئة
التدري�س لتحقيق هذا الطموح.
و�أ����ض���اف� :إنّ ���ص��دور ال��ن��ظ��ام
الأ���س��ا���س��ي للجامعة يعد انتقاالً
ت��اري��خ��ي �اً ون��وع��ي �اً جل��ام��ع��ة امللك
���س��ع��ود ،و���س��ي��ك��ون مم � ّك��ن �اً ك��ب�يراً
ال�ستمرار تطور اجلامعة ورقيها؛
مم����ا ���س��ي��ن��ع��ك�����س �إي����ج����اب����اً ع��ل��ى

خم���رج���ات اجل���ام���ع���ة و حت��ول��ه��ا
للمناف�سة الدولية.
و�أ ّك���د معاليه �أنّ جامعة امللك
�سعود ت�سعى دائماً �إىل ت�سخري
ك��اف��ة اجل��ه��ود والإم��ك��ان��ات لدعم
ج��ودة التعليم وتعزيز خمرجاته؛
ل��ت��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال���وط���ن ال��ت��ي
ت��ول��ي��ه��ا ال��ق��ي��ادة ج��ل اه��ت��م��ام��ه��ا.
وتنظيم اجلامعة لربنامج �أع�ضاء
هيئة التدري�س اجل��دد يف ن�سخته
ال�ساد�سة ع�شرة� -إمنا ينطلق من
وعي تام ب�ضرورته و�أهميته لبناء
ل��ب��ن��ات �صلبة ذات �أ���س��ا���س ق��وي
وم�ؤثر يف املخرجات.
و�شدّ د رئي�س اجلامعة يف كلمته
على �أنّ جامعة امل��ل��ك �سعود يف
هويتها احلديثة لن تكون م�ؤ�س�سة
تقليدية ينح�صر دورها يف الو�سائل
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب�ي�ن ط��ريف
العلمية الأكادميية؛ بل تتجاوز ذلك
�إىل ت�أ�سي�س مفهوم امل�شاركة بينهما
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م��ن خ�لال و���س��ائ��ل حديثة حتدث
ال بينهما ،مما ينعك�س �إيجاباً
تفاع ً
داخل القاعة الدرا�سية وخارجها.
واختتم معايل رئي�س اجلامعة
كلمته بال�شكر وال��ت��ق��دي��ر لوكيل
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر
وعمادة تطوير املهارات جلهودهما
امل�شكورة يف تنظيم هذا الربنامج
ل��ه��ذا ال��ع��ام والأع�����وام ال�سابقة،
كما متنى التوفيق لأع�ضاء هيئة
التدري�س امللتحقني بهذا الربنامج،
و�أن يكون نقطة حتول يف حياتهم
نحو ف�ضاء الإب���داع والتميز ،كما
بارك لأع�ضاء هيئة التدري�س الذين
�أمتوا الربنامج بجميع �أن�شطته.
بعد ذل��ك تف�ضل معايل رئي�س
بت�سليم �شهادات �إمت��ام
اجلامعة
ِ
ب��رن��ام��ج �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
اجلدد ملن �أنهوا متطلبات الربنامج
للعام اجلامعي 1443هـ ،وعد ُدهم
) (89ع�ض ًوا ،ميثلون ع�شرين كلية.
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دار جامعة الملك سعود للنشر تشارك
في معرض الرياض الدولي للكتاب

عميد التمريض
تزور جناح الجامعة
بمعرض الرياض
الدولي للكتاب
ر�سالة اجلامعة ـ التمري�ض:
زارت عميد كلية التمري�ض
ال���دك���ت���ورة م���ي ب��ن��ت حممد
ال���را����ش���د م��ع��ر���ض ال��ري��ا���ض
ال��دويل للكتاب لعام 2022م،
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ا ي��ح��ت��وي��ه
املعر�ض ،وتخللت الزيارة جولة
يف جناح دار ن�شر جامعة امللك
���س��ع��ود امل�����ش��ارك يف معر�ض
الريا�ض الدويل للكتاب وتفقد
مطبوعاته و�إنتاجاته.

ر�سالة اجلامعة  -دار الن�شر:
اختتمت فعاليات معر�ض ال��ري��ا���ض ال���دويل للكتاب ل��ع��ام 2022م
م�ؤخراً ،وقد نظمته وزارة الثقافة ممثلة يف هيئة الأدب والن�شر والرتجمة
بواجهة الريا�ض .ومن �ضمن امل�شاركني يف املعر�ض دار جامعة امللك �سعود
للن�شر� ،صرح بذلك لـر�سالة اجلامعة املدير التنفيذي للدار الدكتور مفلح
ال�شغيرثي ،حيث �أكد حر�ص دار جامعة امللك �سعود للن�شر على امل�شاركة
ال�سنوية يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب ،باعتباره حدثاً مهماً يعد �ضمن
�أهم معار�ض الكتب الدولية يف املنطقة العربية ،وت�شارك فيه ب�صفة دورية
�أبرز دور الن�شر العربية والإقليمية والدولية.
و�أ�ضاف� :شارك يف هذا املعر�ض �أكرث من ) (1200دار ن�شر من خمتلف
�أنحاء العامل ،كما �أ�شـار �إىل م�شاركة الدار ب�أكرث من ) (450عنواناً من
�إ�صداراتها احلديثة من الكتب التي تغطي املجاالت املختلفة :العلمية،
والأدب��ي��ة ،والإن�سانية ،وب��أع��داد من �أف��رع جملة اجلامعة التي تزيد عن
 18جملة علمية ،بالإ�ضافة اىل جمموعة من �إ�صدارات كر�سي الدكتور
عبدالعزيز املانع لدرا�سات اللغة العربية و�آدابها.
واختتم املدير التنفيذي حديثه منوهاً ب�أن جناح ال��دار ا�ستقبل عدداً
من ر�ؤ�ساء اجلامعات ال�سعودية ،حيث حظي بزيارة معايل رئي�س اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،ومعايل رئي�س جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية الدكتور �أحمد بن �سامل العامري ،ومعايل
الدكتور عبداملجيد بن عبداهلل البنيان رئي�س جامعة الأمري نايف العربية
للعلوم الأمنية ،وبع�ض كبار ال�شخ�صيات املهتمني بامل�شهد الثقايف الذين
عربوا عن �سعادتهم مبا ر�أوه من �إ�صدارات علمية قيمة  ،كما قام بزيارة
جناح الدار عدد كبري من جمهور زوار املعر�ض ،و�أو�ضح ال�شغيرثي �أنه
ب�إمكان الراغبني يف احل�صول على �إ�صدارات الدار زيارة موقعها الإلكرتوين
Ksupress.ksu.edu.sa

اإلرشاد والتوجيه
يشارك في اليوم
العالمي للصحة
النفسية

ر������س�����ال�����ة اجل�����ام�����ع�����ة ـ ������ش������ؤون
الطالب:
����ش���ارك م���رك���ز الإر�����ش����اد
وال��ت��وج��ي��ه ل�����ش ��ؤون ال��ط�لاب
باجلامعة يف االحتفاء باليوم
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ص��ح��ة النف�سية
 ،2022املقام يف وزارة التعليم
حتت عنوان (:ال�صحة النف�سية
وال��رف��اه��ي��ة للجميع)؛ وذل��ك
للم�ساهمة يف رف��ع الوعي يف
املجتمع التعليمي وحتفيزه
ل��ل��ق��ي��ام ب������دوره يف حت�سني
ال�صحة النف�سية لأبنائه.

مبنا�سبة اليوم الوطني..

تاريخ الجزيرة
مركز الملك سلمان لدراسات
ً
العربية وحضارتها ينظم لقاء علميًا
ر�سالة اجلامعة  -التحرير:
�أقام مركز امللك �سلمان لدرا�سات
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
لقا ًء علمياً مبنا�سبة اليوم الوطني
الثاين والت�سعني حتت عنوان« :اليوم
الوطني بني عراقة املا�ضي و�آم��ال
امل�ستقبل» م���ؤخ��راً ،و�أدار اللقاء
الدكتور فار�س الذكري وكيل كلية
الآداب للدرا�سات العليا والبحث
ال��ع��ل��م��ي ن��ي��اب��ة ع��ن ���س��م��و الأم�ي�ر
امل�شرف على املركز� :أ.د .نايف بن
ثنيان �آل �سعود ،وقد ت�ضمن اللقاء
عدة حماور تناولها عدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س من من�سوبي كلية
الآداب ،فجاءت م�شاركة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور عبد اهلل امل��ط��وع �أ�ستاذ
التاريخ احلديث بعنوان« :ثالثون
عاماً يف م�سرية التوحيد» ،والدكتور
عبداهلل بن ح�سن ال�شهري رئي�س
ق�سم علم املعلومات ال��ذي �شارك
بورقة بعنوان « :الر�ؤية الوطنية ودور

علم املعلومات» ،و�شاركت الدكتورة
�سلمى بنت حممد هو�ساوي �أ�ستاذ
ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي ب��ورق��ة ب��ع��ن��وان:
«الرتاث الثقايف يف اململكة العربية
ال�سعودية والتنمية امل�ستدامة يف
���ض��وء  ،»2030وج���اءت م�شاركة
الدكتور علي بن �ضميان العنزي

امل�����ش��رف ع��ل��ى ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة
بعنوان« :الإع�ل�ام اجلامعي و�أث��ره
يف التوعية باملنا�سبات الوطنية»،
وحظي اللقاء بح�ضور من من�سوبي
اجلامعة ومن�سوباتها ،وتخلل اللقاء
عدد من املداخالت الفاعلة التي
�أثرته.

ر�سالة اجلامعة  -التحرير:
�أق����ام ال��ن��ادي ال��ري��ا���ض��ي بكلية
الآداب م����ؤخ���راً ن�����ش� ً
�اط��ا ريا�ضيا
يف م��ل��ع��ب اجل���ام���ع���ة ال��رئ��ي�����س��ي
مب�شاركة  ٢٢طالبا ،وذلك لتحديد
عنا�صر منتخب الكلية ،بح�ضور
م�شرف الن�شاط الريا�ضي الدكتور
عبدالعزيز �أوليا.
كما نظم النادي الريا�ضي بعمادة

ال�سنة الأوىل امل�شرتكة بطولة كرة
ال��ط��ائ��رة يف ال�����ص��ال��ة الريا�ضية،
مب�شاركة ع��دد م��ن ط�لاب ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة.
وت���ه���دف م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��والت
التناف�سية وامل�سابقات على م�ستوى
الكليات �إىل خلق فر�ص امل�شاركة يف
الأن�شطة التي تعود بالنفع والفائدة
على الطالب وامل�شاركني من جميع

ال��ن��واح��ي :ال��ب��دن��ي��ة ،وال�����ص��ح��ي��ة،
والنف�سية ،واالجتماعية ،و حتث
ط�ل�اب اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة
يف ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ض��ي ،وك��ذل��ك
ت�ساعد على ت�شكيل منتخب للكلية
للم�شاركة يف البطوالت الداخلية
التي تقيمها الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الريا�ضية ممثل ًة ب��وح��دة الربامج
والأندية الريا�ضية.

اآلداب يحدد عناصر منتخبه ..والسنة المشتركة
تنظم بطولة كرة الطائرة

الجامعة تحتضن بطولتي التايكوندو والكاراتيه
ر�سالة اجلامعة � -ش�ؤون الطالب:
حتت رعاية معايل وزير التعليم
الأ����س���ت���اذ ي��و���س��ف ب���ن ع��ب��داهلل
ال��ب��ن��ي��ان ،وم��ت��اب��ع��ة م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بدران
بن عبدالرحمن العمر ،ا�ست�ضافت
اجلامعة ممثل ًة ب����الإدارة العامة
لل�ش�ؤون الريا�ضية بعمادة �ش�ؤون
ال���ط�ل�اب ب��ط��ول��ت��ي ال��ت��اي��ك��ون��دو
(ط�ل�اب) وال��ك��ارات��ي��ه (ط��ال��ب��ات)
���ض��م��ن ال��ت��ج��م��ع الأول للمو�سم
الثالث ع�شر من م�سابقة االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية،
وذلك خالل الفرتة من  12 - 9ربيع
الأول 1444هـ ومب�شاركة �أك�ثر
من �ست وع�شرين جامعة وكلية،
و�أُق��ي��م��ت البطولتان يف ال�صالة
الريا�ضية باجلامعة للطالب ويف
النادي الريا�ضي للطالبات .بد�أت
البطولة باالجتماع الفني حيث
ُعقد م�ساء ي��وم الأرب��ع��اء  9ربيع
الأول 1444هـ االجتماع لبطولة
ال��ت��اي��ك��ون��دو ب��ح�����ض��ور م��ن عميد
�ش�ؤون الطالب �أ.د.علي الدلبحي،
و الأمني العام لالحتاد د.عبدالإله
ال�صعوي ،و مدير البطولة د�.أحمد
ال�سنتلي ،و رئي�س جلنة احلكام
الكابنت فايز ال�سلويل ،ور�ؤ���س��اء
وف���ود اجل��ام��ع��ات امل�����ش��ارك��ة .ويف
ختام البطولة ُك��رم��ت اجلامعات
امل�شاركة بدروع تذكارية.
افتتح الفعالية وك��ي��ل اجلامعة
للتخطيط والتطوير �أ.د.ع���ل���ي بن
حممد م�سملي نياب ًة عن معايل رئي�س
اجلامعة �أ.د.ب���دران بن عبدالرحمن
ال��ع��م��ر ،وب��ح�����ض��ور ع��م��ي��د ���ش ��ؤون
الطالب ورئي�س االحت��اد الريا�ضي
للجامعات د.خ��ال��د املزيني  ،ومن
جانب الطالبات ح�ضرت م�ست�شارة

م��ع��ايل رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ل�����ش ��ؤون
املدينة اجلامعية للطالبات �أ.د.غزيل
العي�سى ،وم�ست�شارة االحتاد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية د.مزنة املرزوقي،
وذل��ك يف النادي الريا�ضي باملدينة
اجلامعية للطالبات .ت�ضمن حفل
االف��ت��ت��اح ط��اب��ور العر�ض اخلا�ص
بالبطولة ،والن�شيد الوطني ،كما مت
عر�ض فيديو خا�ص لتد�شني البطولة
و�أوبريت وطن طموح  ،عقبتها عر�ضة
جن��دي��ة .ويف كلمة لرئي�س االحت��اد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية د.خالد
املزيني ،رحب باجلميع و�شكر جامعة
امللك �سعود ال�ست�ضافتها البطولتني،
و�أو�����ض����ح �أن االحت�����اد ال�����س��ع��ودي
للجامعات ي�شهد نقلة نوعية خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية يف عدد

أنشطة بحثية و علمية لطالب
علم النفس

ر�سالة اجلامعة ـ الرتبية:
برعاية من وكيل كلية الرتبية لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية �أ.د.ناعم
بن حممد العمري ،وبح�ضور رئي�س ق�سم علم النف�س د.عبد املح�سن بن
ر�شيد املبدل وعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا
والبكالوريو�س ،وحتقيقاً لإثراء املعرفة لدى طالب الق�سم امل�ستندة على
البحث العلمي ،و�ضمن اخلطة الدرا�سية ملقرر علم النف�س الع�صبي
 ،قام الطالب -ب�إ�شراف الباحثني د�.سليمان �صالح اجلمعة ،و�أ.جمال
الدين زغلوله  -ب�إجراء عدد من الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالأمرا�ض
الأكرث �شيوعاً التي ت�صيب اجلهاز الع�صبي مثل :مر�ض الزهامير ،ومر�ض
باركن�سون  ،ومر�ض الت�صلب اللويحي ،وال�شلل الدماغي ،ومر�ض هنتنغتون،
والتخلف العقلي ،وال�سكتة الدماغية.
حيث �سلط كل فريق بحثي ال�ضوء على �أ�سباب كل مر�ض و�أعرا�ضه و�أهم
طرق الت�شخي�ص والعالج ،كما ع ّرفا بن�سب الإ�صابات بهذه الأمرا�ض على
م�ستوى اململكة والعامل ،وخالل العر�ض �أكد الباحثون على دور الأخ�صائي
النف�سي يف التخفيف من حدة هذه الأمرا�ض من خالل ا�ستخدام طرق
عالجية متعددة كالعالج ال�سلوكي والعالج املعريف ،كما عرف الباحثون
بطرق الت�شخي�ص املختلفة كا�ستخدام املقايي�س التي تقي�س ذكاء امل�صابني
بهذه الأمرا�ض وقدراتهم العقلية .هذا وقد �أ�شاد وكيل الكلية بجهود الق�سم
يف تنمية الن�شاط البحثي لطالب علم النف�س وتدريبهم على مثل هذه
الأن�شطة التي تعترب الركيزة يف خلق �أفكار �إبداعية لديهم ،ال�سيما و�أن
الق�سم ميثل العمود الفقري للكلية ،كما �أ�شاد رئي�س الق�سم د.عبد املح�سن
املبدل بجهود القائمني على �إجناز هذه البحوث ،م�ؤكداً على �أن مثل هذه
الأن�شطة ت�أتي �ضمن �إطار حتقيق ر�ؤية الكلية يف التميز والريادة الرتبوية
التي ت�سهم يف بناء جمتمع املعرفة.

البطوالت ،حيث انتقل من  9بطوالت
�إىل �أكرث من  ٢٠بطولة ،وقد ت�صل
�إىل  ، ٣٩كما �أ�ضاف� :إننا نتوقع �أن
يتجاوز عدد الأن�شطة �أل��ف ن�شاط
ري��ا���ض��ي ،كما �أن���ه مت متكني الفتاة
يف املجال الريا�ضي اجلامعي .ويف
نهاية املناف�سات كرم رئي�س االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية د.خالد
املزيني وعميد �ش�ؤون الطالب �أ.د.علي
الدلبحي الفائزين بالبطولة .كما
اختُتمت مناف�سات بطولة الكاراتيه
للجامعات ال�سعودية �ضمن التجمع
الأول للمو�سـم الثالــث من م�سابقة
االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
)ط��ال��ب��ات( يف ال���ن���ادي ال��ري��ا���ض��ي
باجلامعة ،وقد ا�ستمرت املناف�سات
ثالثة �أيام.

الدراسات العليا تسعى
لالعتماد األكاديمي
ر�سالة اجلامعة ـ الدرا�سات العليا:
عقدت ك� ٌّل من عمادة التطوير
واجل��ودة وعمادة الدرا�سات العليا
اجتماعاً م�شرتكاً ،برئا�سة وكيلة
ع��م��ادة التطوير واجل���ودة ل�ش�ؤون
اجل����ودة د.ح��ن��ان ال��ع��ل��ي��ان .ه��دف
االج��ت��م��اع �إىل م��راج��ع��ة معايري
اعتماد برامج ال��درا���س��ات العليا،
و�سبل ال��دع��م الفني ،التي ميكن
ُ
تقدميها ل��ه��ذه ال�برام��ج؛ لتعزيز
ف��ر���ص��ة ح�صولها ع��ل��ى االع��ت��م��اد
الأكادميي.

ال �ت �ط��وي��ر ت �ن��اق��ش
التصنيفات العالمية
ر�سالة اجلامعة  -التطوير:
عقدت عمادة التطوير اجتماعاً
ب���رئ���ا����س���ة ع��م��ي��ده��ا د.م���ب���ارك
القحطاين ،ونُوقِ �ش يف االجتماع
ت��رت��ي��ب اجل��ام��ع��ة يف ع����دد من
الت�صنيفات العاملية للجامعات،
و�أهم معايري التقييم التي ت�ستند
ع��ل��ي��ه��ا ه���ذه ال��ت�����ص��ن��ي��ف��ات� ،أت��ى
ذلك ا�ستعداداً لتجديد اجلامعة
لالعتماد الأك��ادمي��ي امل�ؤ�س�سي
2024م ،حيث حتر�ص اجلامعة
ع��ل��ى حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي���ة
اململكة  2030ب�سعيها لتحقيق
مكانة متقدمة ع��امل��ي�اً ل��ه��ا ،كما
ن��اق�����ش��ت ال��ع��م��ادة يف االج��ت��م��اع
عملية قيا�س ال�سمعة امل�ؤ�س�سية
ل��ل��ج��ام��ع��ة و�آل����ي����ات ت��ن��ف��ي��ذه��ا،
واجل���ه���ات امل�����ش��ارك��ة يف عملية
التقييم.

العدد  - ١٤٤٣الأحد  ٢٠ربيع الأول ١٤٤٤هـ املوافق  16اكتوبر 2022م
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ر�سالة اجلامعة  -التحرير:
ا�ستقبلت اجلامعة ال�سيدة ماريا �ساباتيلي نائب رئي�س وح��دة الدول
ال�صناعية ودعم ال�سيا�سة اخلارجية باملفو�ضية الأوربية ،وال�سيد ياب �أورا
نائب رئي�س مندوبية االحتاد الأوربي ،وال�سيدة رانيا ن�صرية م�س�ؤولة التعاون
بني االحتاد الأوروبي وجمل�س التعاون اخلليجي ،وكان يف ا�ستقبال الوفد
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور يزيد �آل
ال�شيخ  ،وم�ساعد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور
خالد بن �سليمان النمري ،و امل�شرف على �إدارة التعاون الدويل والتو�أمة
العلمية العاملية الدكتور مزيد بن م�شهور الرتكاوي.
نوق�ش خالل الزيارة بحث تفعيل التعاون بني املفو�ضية الأوروبية واجلامعة
يف جمال الأبحاث التطبيقية ذات العالقة بالطاقة والتكنولوجيات املتقدمة،
والعمل على تنظيم حما�ضرات م�شرتكة وور�ش عمل وبرامج تبادل طالبي
وغريها من جماالت التعاون.
كما مت التطرق �إىل عدد من الق�ضايا التي تهم الطرفني والأه��داف
اال�سرتاتيجية التي ت�سعى اجلامعة �إىل حتقيقها يف �ضوء ر�ؤي��ة اململكة
.2030

المجلس العلمي ُيقرر ترقية  24عضوًا في اجتماعه األخير معهد الملك عبد الله لتقنية
النانو يختتم دورة (الغرفة النقية
وأشباه الموصالت)

ر�سالة اجلامعة  -املجل�س العلمي:
عقد املجل�س العلمي اجتماعه
ال��راب��ع للعام ال��درا���س��ي 1444هـ
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ،برئا�سة وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الأ�ستاذ الدكتور يزيد بن
عبدامللك �آل ال�شيخ ،حيث ناق�ش
املجل�س �أربعة وت�سعني مو�ضوعاً من
املوا�ضيع اخلا�صة بالرتقية والتعيني
وغريهما مما يخت�ص به املجل�س
العلمي.
�صرح بذلك �أمني املجل�س العلمي
ال��دك��ت��ور عبداملح�سن ب��ن �أح��م��د
البداح ،و�أ�شار �إىل �أن املجل�س اتخذ
ق����رارات برتقية �أرب��ع��ة وع�شرين
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وهم:
د.ع��م��رو حممد راغ���ب ع�لام �إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الهند�سة
الكهربائية بكلية الهند�سة ،ود�.إياد
ب��ن ف���وزي ب��ن ر���ض��اء ال�سعيد �إىل
رتبة �أ�ستاذ بق�سم الطب الباطني
بكلية الطب ،ود� .شليويح بن منور
بن راج��ي العنزي �إىل رتبة �أ�ستاذ

م�����ش��ارك بق�سم ال��ط��ب النف�سي
بكلية ال��ط��ب ،ود�.أ���س��ام��ة ب��ن غرم
اهلل بن حممد الغامدي �إىل رتبة
�أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك ب��ق�����س��م ج��راح��ة
الوجه والفكني بكلية طب الأ�سنان،
ود.خالد بن حمد بن نا�صر املا�ضي
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم علوم
�إ�صالح الأ�سنان بكلية طب الأ�سنان،
ود.ه����دى بنت ���س��امل ب��ن عبداهلل
ال�����س��امل الأ���س��ت��اذ امل�ساعد بق�سم
الكيمياء ال�صيدلية بكلية ال�صيدلة
م��ع �إ����ش���ادة امل��ح��ك��م�ين بامل�ستوى
املتميز لإنتاجها العلمي ،ود.حممد
بن حممود بن �سليمان املومني� ،إىل
رتبة �أ�ستاذ بق�سم �صحة املجتمع
بكلية العلوم الطبية التطبيقية،
ود.ف��ار���س بن عبداهلل بن �إبراهيم
الع�ضيبي� ،إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم الت�أهيل ال�صحي بكلية العلوم
الطبية التطبيقية ،ود.دل��ي��ل بنت
نادر بن حممد الع�صيمي �إىل رتبة
�أ���س��ت��اذ م�شارك بق�سم التمري�ض
الباطني اجلراحي بكلية التمري�ض،

ود�.سوري�ش كومار راج��و �إىل رتبة
�أ�ستاذ بق�سم الكيمياء بكلية العلوم،
و د.برييا�سامي جوفيندا�سامي �إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الكيمياء
بكلية العلوم ،ود�.أ�سامة بن حممد
بن عبيد الدهي�ش �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�����ش��ارك بق�سم ال��ك��ي��م��ي��اء بكلية
العلوم ،ود�.أمين بن �سامل بن مبارك
م��ب��ارك �إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�شارك
بق�سم النبات والأح��ي��اء الدقيقة
بكلية العلوم ،ود�.سليم مانار ادا�س
�سيخار �آن �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم النبات والأح��ي��اء الدقيقة
بكلية العلوم ،ود.ت��رك��ي بن خلوفه
بن �أحمد �آل فرج �إىل رتبة �أ�ستاذ
م�شارك بق�سم علوم الرتبة بكلية
علوم الأغذية وال��زراع��ة،و د.خالد
ب���ن ����ض���اوي ب���ن م�����س��ل��م العتيبي
�إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك بق�سم
علوم ال�ترب��ة بكلية علوم الأغ��ذي��ة
والزراعة ،ود .جواد بن عبد الفتاح
بري �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم
نظم املعلومات بكلية علوم احلا�سب

الأدب يف كل مكان...

واملعلومات ،ود�.سيفا كومار نادافاال
�إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك بق�سم
الهند�سة الكيميائية بكلية الهند�سة،
ود.عمر بن �سعود بن �سعيد املطريي
�إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم نظم
امل��ع��ل��وم��ات بكلية ع��ل��وم احلا�سب
التطبيقي باملزاحمية ،ود�.سعيد بن
عايل بن نا�صر الرباحي املالكي �إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك بق�سم الرتبية
اخلا�صة بكلية الرتبية ،ود�.سمرية
ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن �سعيد �آل
زاه���ب �إىل رت��ب��ة �أ���س��ت��اذ م�شارك
بق�سم ال��درا���س��ات القر�آنية بكلية
الرتبية ،و د�.أ�سماء بنت �سليمان بن
مزيد الفايز �إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك
بق�سم املناهج وطرق التدري�س بكلية
الرتبية،و د.دانية بنت عبدالعزيز
بن �أديب العبا�سي �إىل رتبة �أ�ستاذ
ب��ق�����س��م ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م بكلية
الرتبية ،ود.عبدالكرمي بن ح�سني
ب��ن عبدالكرمي احل�سني �إىل رتبة
�أ�ستاذ بق�سم الرتبية اخلا�صة بكلية
الرتبية.

جهاز القصة القصيرة ق.ق في اآلداب
ر�سالة اجلامعة  -قما�ش املني�صري:
ت��ف��ردت كلية الآداب باجلامعة
ب��دخ��ول ج��ه��از الق�صة الق�صرية
للقراءة ق.ق واحل�صول على هذا
اجل��ه��از ال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه� .أت��ت
فكرة احل�صول عليه مب��ب��ادرة من
الدكتورة حياة بديوي وكيلة ق�سم
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة و�آداب���ه���ا التي
�سعت �إىل �إدخاله ل�شطر الطالبات
يف م��رك��ز الكتابة بكلية الآداب،
وع��ن ه��ذا الإجن���از ق��ال��ت ب��دي��وي:
�إن��ه جهد م�شرتك ،حيث ح�صلت
على دع��م م��ن عميد الكلية �أ.د.
عبدالوهاب �أب��ا اخليل و د� .أروى
الر�شيد ال�ستقطابه ،ويف احلديث
عن فكرة اجلهاز ذك��رت �أن��ه يقدم
للجمهور الق�صة بطريقة مبتكرة من
خالل اللم�س واختيار املدة املرغوبة
ل��ل��ق��راءة ،حيث يتيح ه��ذا اجلهاز
عدة اختيارات لطريقة القراءة �إما
ورقية مطبوعة �أو �إلكرتونية من
خ�لال ال��ق��راءة ع�بر ال��ب��ارك��ود ،مع
اختالف مدة القراءة التي ترتاوح ما
بني دقيقة �إىل خم�س دقائق ح�سب
رغبة القارئ.
وق��ام��ت ه��ي��ئ��ة الأدب والن�شر
والرتجمة التابعة ل���وزارة الثقافة
بتقدمي جهاز الق�صة الق�صرية �إىل
اجلمهور بهذه الطريقة املبتكرة؛

لإث��راء وق��ت االنتظار بالقراءة
ال���ه���ادف���ة امل��م��ت��ع��ة ،وي��ه��دف
امل�����ش��روع �إىل جت�سيد ثقافة
ال��ق��راءة بو�صفها من��ط حياة،
واحل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ة اللغة
ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��زي��زه��ا ،وتطوير
نوافذ جديدة للطاقة الإبداعية
وتنميتها وفتحها لل�سعوديني،
وت�سهيل الو�صول �إىل الق�ص�ص
ال��ق�����ص�يرة م��ن ق��ب��ل املهتمني،
حيث مت �إط�لاق ه��ذه الأجهزة
يف �شهر فرباير 2020م ،عقب
ذلك �إطالق املن�صة الإلكرتونية
يف دي�سمرب 2021م
وقالت د .حياة :نتطلع �أن
يكون اجلهاز من م�صادر التعليم
يف ال��ك��ل��ي��ة ،ح��ي��ث �إن���ه يخدم
اجلميع  ،مب��ا فيهم طالبات
اللغة الإجنليزية ،حيث ميكن
للطالبة �أن ت�ستعني باجلهاز
لأخ���ذ الق�ص�ص وترجمتها،
كما �أنه مفيد يف ن�شر الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة وال�������س���ع���ودي���ة ع�بر
الرتجمة.
وع��ن تغذية اجل��ه��از بالق�ص�ص
ق���ال���ت ال���ب���دي���وي� :إن���ه���ا ل��ك��ت��اب
���س��ع��ودي�ين ،ح��ي��ث ي��وج��د ا���س��م كل
كاتب يف نهاية الق�صة ،وهذا حتفيز
وت�شجيع للإنتاج الأدبي لل ُكتّاب.

ونوهت يف حديثها عن �أن الورق
امل�ستخدم يُعد �صدي ًقا للبيئة؛ حيث
�إن��ه ورق �أُعيد تدويره وغري ملوث
للبيئة ،كما ميكن �إعادة ا�ستخدامه
وتدويره مرة �أخرى.
وك���ان ل��ل��دك��ت��ورة �أروى الر�شيد

وك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة الآداب كلمة
لل�صحيفة بهذه املنا�سبة قالت
فيها� :إن هذه املبادرة من الهيئة
يف الوزارة �أتت مواكبة لظروف
احل���ي���اة ال�����س��ري��ع��ة وم��زام��ن��ة
ل��ل��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال���ذي
ي�شهده العامل وت�شهده اململكة
بوجه خا�ص ،ومراعي ًة �سرعة
انتقال العلم واملعرفة وتطورها
ب�شكل هائل ،حيث ميكن للقارئ
احل�صول على الق�صة الق�صرية
واال�ستفادة منها بكافة الطرق
على ٍ
حد �سواء؛ لرفع م�ستوى
الثقافة ل��دى �أج��ي��ال ال��ر�ؤي��ة،
�أو لال�ستفادة الأك��ادمي��ي��ة من
حيث النقد والنحو وال�صرف
والبالغة وكل ما يخ�ص الأدبني
العاملي والعربي.
و�أ���ض��اف��ت� :إن ه��ذا اجلهاز
ه��و نقلة نوعية لن�شر الأدب
وت�سهيل و�صوله وت�سريع ظهور
�أثره.
كما وجهت �شكرها للجهة
امل��ان��ح��ة وك��ذل��ك لوكيلة ق�سم
اللغة الإجنليزية و�آداب��ه��ا �سعادة
الدكتورة حياة بديوي على متابعة
املهمة التي حققت جلميع طالبات
الكلية واجلامعة هذا النفع الكبري
والفائدة امل�ستمرة.

ر�سالة اجلامعة  -معهد امللك عبداهلل:
عقد معهد امللك عبد اهلل لتقنية النانو م�ؤخراً دورة تدريبية تخ�ص�صية
ب��ع��ن��وان) :ال��غ��رف��ة النقية وا���ش��ب��اه امل��و���ص�لات Cleanroom and
 ،(Semiconductor Processingبح�ضور  19متدر ًبا ومتدرب ًة من
خمتلف االخت�صا�صات.
ب��د�أت ال��دورة بكلمة تعريفية عن املعهد �ألقاها الدكتور حمد الربيثن
امل�س�ؤول عن املعهد ،ت�ضمنت احلديث عن توجهات املعهد امل�ستقبلية يف
جماالت تقنية النانو املختلفة ،وعن �أهمية ت�صنيع �أ�شباه املو�صالت ب�شكل
عام ،واهتمام حكومتنا الر�شيدة يف دعم هذا املجال.
ثم �ألقى الدكتور جنيب اخللي ،حما�ضر ًة عن الغرفة النظيفة و�أهميتها
�شرحا مف�صال لأهم
لعملية ت�صنيع �أ�شباه املو�صالت ومكوناتها ،وق��دم
ً
خطوات عملية الت�صنيع والأجهزة امل�ستخدمة فيها.
وبعد ذلك زار املتدربون الغرفة النظيفة وجمموع ًة من املعامل اخلا�صة
باملعهد للتعرف على مكوناتها ،وزاروا كذلك الغرفة النظيفة يف كلية
الهند�سة ،يرافقهم الدكتور حممود القواتي والدكتور جنيب اخللي.
وبنهاية الدورة �أ�شار وكيل املعهد لل�ش�ؤون البحثية الدكتور خالد الدعجاين
�إىل �أن هذه الدورات ت�أتي �ضمن اجلهود التي يبذلها املعهد لدعم التوا�صل
وحتقيق �أهداف املعهد اال�سرتاتيجية يف ن�شر الوعي العلمي والثقايف بتقنية
النانو.

التربية تحتفي باليوم العالمي
للصحة النفسية 2022م

ر�سالة اجلامعة  -الرتبية:
نظمت كلية الرتبية عدداً من الفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي لل�صحة
النف�سية  ،2022حتت �شعار )ال�صحة النف�سية والرفاهية للجميع(.
حيث �شاركت وحدة اخلدمات النف�سية يف بهو الكلية )�شطر الطالبات(
بعدد من الأركان ت�ضمنت :جل�سة ا�سرتخاء ،وا�ست�شارات نف�سية ،وتطبيق
املقايي�س النف�سية ،ودوالب الألعاب.
كما �شاركت دار جامعة امللك �سعود للن�شر يف املدينة اجلامعية للطالبات
بركن لعر�ض جمموعة من الكتب املتخ�ص�صة يف بهو كلية الرتبية.
�أما ق�سم علم النف�س فقد قدم لقا ًء عن بعد بالتعاون مع املركز الرتبوي
للتطوير والتنمية املهنية بعنوان) :الت�أثري ال�سيرباين على ال�صحة النف�سية(
قدمتها الدكتورة ُربا بنت عبداملطلوب ،والأخ�صائية النف�سية باملدينة الطبية
الأ�ستاذة �أمل بن دهي�ش.
ويف ختام االحتفاء باليوم العاملي لل�صحة النف�سية قدم نادي نب�ض الرتبية
عدداً من الفعاليات يف بهو الكلية )�شطر الطالبات( ب�إ�شراف الأ�ستاذة
جواهر البكر امل�شرفة على الأن�شطة الطالبية بالكلية.
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يف حلقة نقا�ش( :الإبداع والتجديد يف الأ�ساليب املنهجية لبحوث الإعالم)  ..د .فهد الطيا�ش:

روح اإلبداع في الحراك األكاديمي اإلعالمي مطلب
واستثمار الطلبة للتجديد في البحوث اإلعالمية ضرورة
لدي خمسون فكرة طالبية لنظريات إعالمية قابلة للتطوير
تغطية  -هند القحطاين
ت�صوير � -سارة احلمدان
نظم مركز الدرا�سات الإعالمية
بق�سم الإع�لام )م��دى( يوم الإثنني
املا�ضي حلقة نقا�ش علمية عنوانه:
)الإب���داع والتجديد يف الأ�ساليب
املنهجية لبحوث الإع�لام( قدمها
ع�ضو جمل�س ال�����ش��ورى و�أ���س��ت��اذ
الإع�لام الدكتور فهد بن عبداهلل
ال��ط��ي��ا���ش ،ب�������إدارة رئ��ي�����س ق�سم
الإعالم الدكتورة عهود ال�شهيل.
رح��ب��ت ال��دك��ت��ورة ال�����ش��ه��ي��ل يف
م�ستهل احللقة باحل�ضور وبالدكتور
الطيا�ش� ،شاكرة يف بداية حديثها
اجلامعة ومركز )مدى( لإقامته مثل
هذه الفعاليات التي تثري احلراك
الأكادميي وتن�شط الإبداع يف الفكر
الإع�لام��ي ،منوهة ب���أن للدكتور
الطيا�ش دائ��م�اً زاوي��ة خمتلفة يف
�أطروحاته الفكرية الإعالمية التي
ت�ساهم يف منو الإبداع والتجديد.
ث��م ب���د�أ ال��دك��ت��ور ال��ط��ي��ا���ش يف
تقدمي طرحه العلمي� ،شاكرا يف
مقدمة حديثه ال��دك��ت��ورة ال�شهيل
ع��ل��ى ال��ت��ق��دمي ال��ل��ب��ق ،و���ش��اك��راً
الدكتور علي دبكل العنزي رئي�س
)م��دى( على اال�ست�ضافة و�إتاحة
ال��ف��ر���ص��ة مل��ث��ل ه���ذه ال��ن��ق��ا���ش��ات
ب��ال��ت��ع��ري��ف وال���ع���ر����ض وت���ب���ادل
الأف��ك��ار لتنمية ال���روح الإبداعية
يف البحوث والأن�شطة الإعالمية.
ثم �شرع الدكتــور الطيــا�ش يطــرح
تـ�سا�ؤالت عا�صفة للأذهان؛ حول
مقولة ويل العهد رئي�س جمل�س
ال�����وزراء ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
الأمري حممد بـن �سلمان �آل �سعود:
)اعتمدنا تطلّ ُعات طموحة لقطاع
البحث والتطوير واالبتكار ،لت�صبح
اململكة من رواد االبتكار يف العامل،
و�سي�صل الإن���ف���اق ال�����س��ن��وي على
القطاع �إىل  %2.5م��ن �إج��م��ايل
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي يف ع���ام 2040م،
ليُ�سهم القطاع يف تنمية االقت�صاد
الوطني وتنويعه من خالل �إ�ضافة
 60مليار ريال �سعودي �إىل الناجت
املحلي الإجمايل يف عام 2040م،
وا�ستحداث �آالف الوظائف النوعية
عالية القيمة يف العلوم والتقنية
واالبتكار ،مب�شيئة اهلل(؛ كيف نقر�أ
خ��ط��اب �سموه وانعكا�ساته على
تطوير البحوث العلمية يف ميدان
الإعالم؟ وكيف �سن�شارك ب�أبحاثنا
يف ال��درا���س��ات الإع�لام��ي��ة �ضمن
�أول���وي���ات ال���ر�ؤي���ة؟ وه���ل �أبحاثنا
الإعالمية ال�سابقة قريبة من هذه
الأولويات؟ هل البحوث الإعالمية
العاملية ومناهجها البحثية تعك�س
اً
ومنعزل بذاته� ،أم
تخ�ص�صا متفردًا
ً
هي بحوث ومناهج علمية و�إن�سانية
م�شرتكة؟ وهل تو�سعت النظريات
وامل���ن���اه���ج ال��ب��ح��ث��ي��ة الإع�ل�ام���ي���ة
والق�ضايا ال��ت��ي تعاجلها لت�شمل

د .الطيا�ش يقدم حلقة النقا�ش يف م�سرح كلية الآداب

د .عهود الشهيل :للدكتور الطياش دائمًا زاوية د .علي العنزي :اإلبداع يحتاج إلى تمويل مما
يستدعي كثيرًا من عمليات التخطيط والترتيب
مختلفة في أطروحاته الفكرية اإلعالمية

تخ�ص�صات علمية �أخرى؟
وحتدث د .الطيا�ش عن التغريات
يف ب��ي��ئ��ة الإع��ل��ام وت����أث�ي�ر دخ��ول
ع��امل الأق��م��ار ال�صناعية وجمتمع
العالقات و�شبكات التوا�صل على
من���اذج االت�����ص��ال وظ��ه��ور �أمن���وذج
امل��رح��ل��ة ال��و���س��ي��ط��ة ب�ين املجتمع
ال�صناعي واملعلوماتي .وقال �إننا ما
زلنا بحاجة لتطوير مفهوم درا�سات
ا�ست�شراف امل�ستقبل الإع�لام��ي،
وت�����س��اءل ه��ل ل��دى ق�سم الإع�ل�ام
يف اجلامعة ت�صور ع��ن م�ستقبل
تدري�س الإع�لام يف ظل التطورات
احلالية؟
وت��ن��اول م��ف��ه��وم اال�ست�شراف
وحتديات اكت�شاف امل�ستقبل و�أنه
م��ه��ارة عملية ت��ه��دف ال���س��ت��ق��راء
ال��ت��وج��ه��ات العملية وامل�ستقبلية
يف ح��ي��اة ال��ب�����ش��ر ،وي���دف���ع ه��ذا
اال�ستقراء كل ف��رد وجمتمع �إىل
ات��خ��اذ ال��ق��رارات املنا�سبة لتلك

جانب من ح�ضور حلقة النقا�ش
املرحلة .حيث يدعو اخلال ُق -عز
وجل -الإن�سا َن �أن يتخذ قراراته
بنف�سه مبفرده� ،أو ب�شكل جماعي؛
حتى تتحقق �إرادة التغيري املن�شود
ح�سب الآية�{ :إن اهلل ال يغري ما
بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم}
���س��ورة الرعد .11وال��ق��درة على
اال���س��ت�����ش��راف امل�ستقبلي لي�ست
وراث��ي��ة جينية؛ و�إمن���ا منهجيات
علمية يتم تعلمها وتطبيقها مبهنية
ودقة؛ لذا �أ�صبح اال�ست�شراف �أحد
العلوم التي تُد َّر�س يف اجلامعات
الغربية ،وله جمعيات علمية منها
ما �أ�صدر كت ًبا عن اال�ست�شراف.
وللخروج من �سجن مفهوم التنب�ؤ،
و�أن درا���س��ة امل�ستقبل خو�ض يف
الغيبيات ،جاء اخلروج عرب بوابة
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ي��وم��ي ،واالن��ت��ق��ال
�إىل امل�ستقبل القريب ثم البعيد؛
لتح�سني ح��ي��اة الب�شر ب��ن��اء على
م��ع��ط��ي��ات ت��راك��م��ي��ة وم��ن��ه��ج��ي��ات

علمية .كما �أن احل��روب وتطوير
الأ�سلحة جعلت الب�شر يفكرون
ج����دي����ا يف خ����و�����ض ال�������س���ب���اق
اال���س��ت�����ش��رايف؛ ح��ت��ى ال ي��ك��ون��وا
�ضحايا ل�سيطرة القوى اخلارجية
ول��ت��أث�يرات ال��ث��ورة التكنولوجية؛
ح���ي���ث �أدرك امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ون
املو�ضوع مبكراً وب��د�أوا يف تطوير
املنهجيات ،ومنها ما قام به معهد
ران��د ببناء معمل امل�ستقبل وفق
منهجية �صياغة ال�سيناريوهات.
وا����س�ت�ر����س���ل د .ال��ط��ي��ا���ش يف
احل���دي���ث ع���ن من�����اذج م��ن��ه��ج��ي��ة
ال�ستك�شاف امل�ستقبل ومنهجية
الأل����ع����اب اجل�������ادة ،وال���ل���وح���ات
الق�ص�صية وتوظيفها البحثي.
كذلك تناول الوثائقيات التفاعلية
والأ���س��ال��ي��ب االب��ت��ك��اري��ة للبحوث
الإعالمية ،واملنهجيات الب�صرية
املمكنة يف البحوث الإعالمية.
كما ناق�ش البحوث الت�شاركية

و�أه��م��ي��ت��ه��ا وحت���دي االف�ترا���ض��ات
املنهجيـة ،وعـر�ض نـماذج بــحثية
ب����أ����س���ل���وب ان��ع��ك��ا���س��ي .و���ص��ـ��رح
د.الطيا�ش ب�أنه من خالل تدري�س
مقرر )بناء النظريات الإعالمية(
مي��ت��ل��ك الآن �أك��ث�ر م���ن خم�سني
نظرية �إع�لام��ي��ة يف ط��ور الفكرة
والفر�ضية القابلة للتطوير .كما
�أ�شاد باملحاوالت التي قدمها كل
من الدكتور علي بن �شويل القرين
والدكتور علي بن �ضميان العنزي
يف جمال بناء نظريات جديدة.
ت�ساءلت الدكتورة عهود ال�شهيل
 ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال���ط���رح ال��رئ��ي�����سللدكتور الطيا�ش وقبل فتح باب
امل�����داخ��ل��ات -ع����ن ���س��ب��ب ع���دم
ح�صولنا على جوائز علمية رغم
امل��ي��زان��ي��ات الهائلة ال��ت��ي تُ�صرف
على الإع�لام ،وع��دم �إنتاج نظرية
�إعالمية معتمدة عامليا.
ويف ن���ه���اي���ة احل���ل���ق���ة ت�����داول
احل�����ض��ور بع�ض النقا�شات حول
احللقة م��ن �أه��م��ه��ا ���س���ؤال :كيف
نغري هذا امل�شهد الإعالمي يف هذه
ال�ساحة؟ وج��اءت �إج��اب��ة الدكتور
الطيا�ش� :أن��ه بوجود جيل جديد
من الزمالء والزميالت الأكادمييني
و�أع�ضاء هيئات التدري�س الذين
ان�����ض��م��وا �إىل ال���ك���ادر الإع�لام��ي
اجلديد ،ف�إنه يعول عليهم كثرياً يف
النه�ضة والتحديث امل�أمول للم�شهد
الإعالمي.
ويف م��داخ��ل��ة ل��ل��دك��ت��ور مطلق
امل��ط�يري م��ن ق�سم الإع��ل�ام ن � ّوه
ب�أهمية الت�شجيع على البحوث

املزج ّية الت�شاركية التي ن�ستطيع
من خاللها تعميم النتائج واقرتاح
احل��ل��ول ،وب����أن يف ط��رح الطيا�ش
اليوم ال�ست�شراف امل�ستقبل؛ هناك
�ضرورة ال�ست�شراف املا�ضي �أي�ضا
واال�ستفادة من �أحداثه وجتاربه.
و�أق��ر الدكتور نايف الثقيل من
ق�سم الإع�ل�ام ب ��أن هناك ق�صو ًرا
يف �أق�سام الإع�لام -وم��ن �ضمنها
ق�سم الإع��ل�ام يف اجل��ام��ع��ة -من
حيث احلاجة �إىل تطوير املقررات
الدرا�سية ،وتفعيل النقد الفعلي
لر�سائل الدرا�سات العليا ،وعدم
�سهولة اجتياز الطلبة للمناق�شة
بكل �سهولة.
وق��ال د .علي دبكل العنزي يف
مداخلته �إن الإب����داع يحتاج �إىل
بيئة و�إىل متويل ،و�أن الأخ�ير هو
ما حتتاج �إليه اجلامعات وي�ستدعي
ك���ث�ي�راً م���ن ع��م��ل��ي��ات التخطيط
وال�ترت��ي��ب لت�سهيل ال��ت��ع��اق��د مع
ج��ه��ات ال��ت��م��وي��ل امل�����س��ت��ف��ي��دة من
احلراك البحثي يف اجلامعات.
ث��م ختمت ال��دك��ت��ورة عهود ب��أن
هناك حتديثات مطروحة يف برامج
ق�سم الإع�ل�ام للمناهج وال�برام��ج
م��ث��ل دب���ل���وم الإع���ل���ام ال��رق��م��ي
باللغة الإجنليزية ،وهناك معامل
وخمتربات قيد الإن�شاء؛ خللق بيئة
بحثية �إعالمية للنهو�ض بالأ�ساليب
املنهجية لبحوث الإعالم ،و�شكرت
يف نهاية احللقة الدكتور الطيا�ش
ع��ل��ى ط��رح��ه العلمي امل��م��ي��ز كما
�شكرت احل�ضور ون���ادي الإع�لام
ور�سالة اجلامعة.

ً
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مبنا�سبة اليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات..

جامعة الملك سعود  ...الحوكمة وحرية المعلومات
ر�سالة اجلامعة  -مكتب �إدارة البيانات:
تواكب اجلامعة االحتفال باليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات
ال��ذي يوافق يوم  28من �شهر �سبتمرب من كل ع��ام؛ ونظراً لأهمية
البيانات وحوكمتها �سارعت اجلامعة منذ اللحظات الأوىل من تلقيها
الأمر ال�سامي الكرمي رقم  59766بتاريخ  1439/11/20هـ ،القا�ضي
بت�أ�سي�س مكاتب �إدارة البيانات بجميع الأجهزة احلكومية� ،إىل �إ�صدار
القرار الإداري رقم  2/20/223071بتاريخ  1442/7/10هـ ب�إن�شاء
مكتب �إدارة البيانات باجلامعة ،ويف هذه ال�صفحة
وفيما يلي �أبرز ما قاله م�س�ؤولو اجلامعة عن اليوم الدويل لتعميم
االنتفاع باملعلومات

من أهداف الجامعة االهتمام
بمصادر المعلومات
ت��ويل اجلامعة جم��ال �إدارة البيانات
وحوكمتها وحماية البيانات ال�شخ�صية
ريا؛ �إدرا ًك���ا منها بقيمتها يف
اهتما ًما كب ً
التطوير ،وا�ستخدامها يف �أمناط الذكاء
اال�صطناعي والتحول الرقمي ،وبو�صفها
�أح��د املنطلقات الأ�سا�سية يف ت�شريعات
ح��وك��م��ة ال��ب��ي��ان��ات مم��ا يتعلق ب�أحقية
املجتمع م�ؤ�س�سات و�أفراد يف االطالع على
املعلومات العامة غري املحم ّية؛ لأجل ذلك
و�ضعت اجلامعة �سيا�سة حر ّية املعلومات؛
لقيم �سامية كال�شفافية ،وامل�شاركة،
تعزيزًا ِ
والإف�������ص���اح ،وامل�������س���اواة .ودع�� ًم��ا لهذه
التوجهات ،ف�إن اجلامعة واكبت االحتفاء بـ «اليوم الدويل لتعميم االنتفاع
باملعلومات»؛ لأهميته يف التوعية مبنافع املعلومات يف خلق جمتمع معريف
ي�ستطيع املناف�سة من خالل �إتاحة �أوعية املعلومات لديها؛ وي�أتي االهتمام
مب�صادر املعلومات واملعرفة وتوفريها حتقي ًقا لأهداف اجلامعة ،ودع ًما
جلهودها امل�ساهمة يف حتقيق طموحات الوطن وتطلعاته امل�ستقبلية.
�أ.د .علي م�سملي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

مكتب إدارة البيانات يحقق رؤية 2030
����س���ارع���ت اجل���ام���ع���ة م��ن��ذ
ال��ل��ح��ظ��ات الأوىل م��ن تلقيها
ا لأم����ر ال�����س��ام��ي ال���ك���رمي رق��م
 59766بتاريخ 1439/11/20
ه��ـ ،القا�ضي بت�أ�سي�س مكاتب
�إدارة البيانات بجميع ا لأجهزة
احلكومية� ،إىل �إ�صدار القرار
ا لإداري رقم 2/20/223071
ب���ت���اري���خ  1442/7/10ه��ـ
ب�إن�شاء مكتب �إدارة البيانات
ب��اجل��ام��ع��ة ،وب������د �أت ب����إج���راء
ال��درا���س��ات املتخ�ص�صة ح��ول
واقع �إدارة البيانات وحوكمتها

�أ.د .بدران العمر
معايل رئي�س اجلامعة

من أجل االرتقاء بالجامعة
�إنّ وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي  -و�أثناء معاي�شتها
احل����دث ال��ع��امل��ي «ال���ي���وم ال���دويل
لتعميم االنتفاع باملعلومات» خالل
ال��ف�ترة املا�ضية -لتويل االهتمام
الكبري وامل�ستمر مب�صادر املعلومات
واملعرفة وتوفريها و�إنتاجها ب�أف�ضل
ال��ط��رق؛ ليتم االن��ت��ف��اع منها وفق
�أف�����ض��ل ال�سيا�سات وامل��م��ار���س��ات
العلمية العاملية؛ من �أج��ل االرتقاء
ِ
م�صاف امل�ؤ�س�سات
باجلامعة �إىل

خارطة طريق نحو بيئة أكاديمية
حت����ر�����ص اجل����ام����ع����ة مم��ث��ل��ة
بقياداتها وت�ضافر من�سوبيها
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي
وال��و���ص��ول احل���ر ل���رواف���ده من
م�صادر املعلومات املتنوعة ذات
ال��ع��وائ��د ال��ق� ّي��م��ة ع��ل��ى اقت�صاد
ال���ب���ل���د وخم���رج���ات���ه ال��ع��ل��م��ي��ة
والعملية ،الذي يت�سق -تزامنًا-
مع م�ستهدفات ر�ؤي��ة ال�سعودية
ال��ط��م��وح��ة  ،2030وب��ال��ت��ايل
ف����إن ع��م��ادة ����ش����ؤون امل��ك��ت��ب��ات،
ومبنا�سبة «اليوم ال��دويل لتعميم
االن��ت��ف��اع باملعلومات» ،خطت خطواتها بهذا
االجت��اه بال�شراكة وال��ت��ع��اون م��ع مكتب �إدارة
البيانات ،حتت ظل �سيا�سة حر ّية املعلومات
ال��ت��ي ت�����ض��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق ل��ه��ا ن��ح��و �أه��م��ي��ة
خلق بيئة �أكادميية ت�سهم يف �إن�شاء املعلومات
وم�شاركتها وحفظها وا�سرتجاعها .وحتدي ًد ا،
�أت��اح��ت مكتبة امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
مع �شركاء املعلومات واملعرفة الو�صول احلر
ملجموعة متميزة من قواعد املعلومات ،وهي:
ـ  :EBSCOوه���ي جم��م��وع��ة م��ن ق��واع��د
امل��ع��ل��وم��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي ت�����ض��م��ن ل��ل��ط�لاب
والباحثني و �أمناء املعلومات واملكتبات الو�صول
من خاللها �إىل جمموعة متنوعة من املعلومات
ومن املو�ضوعات .
ـ  :BRITANNICAتتميز هذه الن�سخة
ا لأكادميية من املو�سوعة الربيطانية  -التي
تُع ّد كنزًا ومرج ًعا علميا -بقامو�س للمفردات
العلمية ،وقارئ �آيل للن�صو�ص TEXT-TO-

باجلامعة ،فنتج
ع���ن ذل����ك -ويف
م��رح��ل��ة وج��ي��زة-
و���ض��ع �سيا�سات
حوكمة البيانات
)ت�����������ص�����ن�����ي�����ف
ال������ب������ي������ان������ات
– ال����ب����ي����ان����ات
امل����ف����ت����وح����ة –
حر ّية املعلومات
– م���������ش����ارك����ة
ال��ب��ي��ان��ات – ح��م��اي��ة البيانات
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة  ...وغ�ي�ره���ا(

واع�����ت�����م�����اده�����ا
وف���ق امل��ت��ط��ل��ب��ات
الوطنية ال�صادرة
ع����������ن م����ك����ت����ب
�إدارة ال��ب��ي��ان��ات
ال������وط������ن������ي������ة.
ومب�����ن�����ا������س�����ب�����ة
احل����دث ال��ع��امل��ي
«ال���ي���وم ال����دويل
لتعميم االنتفاع
ب����امل����ع����ل����وم����ات»
و�أه���م���ي���ت���ه ،ف���ق���د ح��ر���ص��ت
اجل��ام��ع��ة –بنا ًء على �سيا�سة

حر ّية املعلومات وبالتعاون مع
�شركائها– على �إتاحة الو�صول
احلر لقواعد املعلومات العاملية
املتاحة ملن�سوبيها؛ �إميا ًنا منها
بدورها االقت�صادي والتنموي،
وت����ع����زي���� ًز ا ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي
واالبتكار مبا يحقق م�ستهدفات
ر�ؤية ال�سعودية .2030

 ،SPEECHوملفات الو�سائط
ّ
ت��غ��ط��ي �آالف
امل���ت���ع���ددة ال���ت���ي
امل���ج���االت ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة،
مب��ا ي��وف��ر ل��ل��ط�لاب وال��ب��اح��ث�ين
واملتخ�ص�صني الدعم العلمي يف
م�سريتهم العلمية والبحثية.
ـ  :CABIوه������ي �إح������دى
املنظومات الدولية غري الربحية
التي حتتوي على جمموعة من
قواعد املعلومات املتميزة ،والتي
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف�ير امل��ع��ل��وم��ات
وتطبيق اخل�برة العلمية يف عدة
جم��االت منها ال��زراع��ة والبيئة ،والعمل على
�إي��ج��اد حلول للم�شكالت التي تظهر يف هذه
املجاالت من خالل البحث العلمي والأ�ساليب
الأكادميية الر�صينة ،كما تقوم ب�إنتاج البحوث
العلمية الرئي�سة ،مبا يف ذلك قواعد املعلومات
ذات الن�ص الكامل ،وامل�ستخل�صات البحثية،
وم�صادر ا لإنرتنت ،والكتب.
ـ  :IGI GLOBALوه��ي م�ؤ�س�سة ن�شر
دول��ي��ة للأعمال الأك��ادمي��ي��ة ،وتعنى يف املقام
ا لأول بن�شر الكتب املرجعية املحكمة والدوريات
العلمية ا لأك��ث�ر ت���ط���و ًر ا ،وت��غ��ط��ي  11جم��الاً
�أ�سا�س ًيا ،من بينها :ا لأعمال ،وعلوم احلا�سوب،
والتعليم ،والطب والرعاية ال�صحية ،والعلوم،
والهند�سة ،والعلوم االجتماعية ،وغري ذلك.
د .عبداهلل بن حمود املقرن
امل�شرف العام على عمادة �ش�ؤون املكتبات

نحو تكون
الأكادميية العاملية ،على ٍ
فيه ق���ادرة على الإ���س��ه��ام بفاعلية
يف بناء جمتمع املعلومات واملعرفة.
ومن هذا املنطلق ،ت�ضم هيكلة وكالة
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ع��دة ق��ط��اع��ات ،وت��ق��ع يف
مقدمتها ع��م��ادة ���ش ��ؤون املكتبات
املعنية بالتزويد ب�أف�ضل الطرق
للو�صول لأوعية املعلومات املختلفة
وتي�سري االنتفاع بها ،كما ي�أتي دور
قطاعات �أخرى ال تقل عنها كعمادة

الدرا�سات العليا ،وعمادة البحث
العلمي ،واملعاهد واملراكز ،والعديد
من الربامج البحثية والتطويرية،
وهي معنية ب�إنتاج البحوث العلمية
واملبادرات النوعية الهادفة �إىل بناء
جمتمع املعلومات واملعرفة وبناء
اقت�صاد وطني قائم عليها.
�أ.د .يزيد �آل ال�شيخ
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي

حدث عالمي
ي�ست�شعر مكتب �إدارة البيانات
باجلامعة �أهمية ح��دث عاملي كـ
«ال��ي��وم ال����دويل لتعميم االن��ت��ف��اع
ب��امل��ع��ل��وم��ات» ،ال���ذي ي ��أت��ي يف يوم
 28من �شهر �سبتمرب من كل عام؛
لأن ه���ذا احل����دث ي�لام�����س �أح���د
�أه��م براجمه يف تطوير �سيا�سات
حوكمة ال��ب��ي��ان��ات ،وه��و م��ا يتعلق
ب��ح��ر ّي��ة ال��و���ص��ول �إىل املعلومات
ال��ع��ام��ة غ�ير امل��ح��م � ّي��ة م��ن خ�لال
و�ضع �سيا�سة وطنية منظمة لها
«�سيا�سة حر ّية املعلومات» التي تفي
وتلتزم باملتطلبات الوطنية لإدارة
البيانات وحوكمتها وحماية البيانات
ال�شخ�صية ،وت��ع��زز م��ن ممار�سـة
حــق االط��ل�اع علــى املعلومــات
العامــة املتعلقـة ب�أعمــال اجلامعة

واحل�صول عليها وفق مبادئ وقيم
را�سخة �أهمها:
ـ مبد�أ ال�شفافية :الذي ي�ؤكد على
حق كل فرد يف طلب معلومات عن
�أن�شطة اجلامعة ما مل تكن حمم ّية
وغري متاح الإف�صاح عنها.
ـ مبد�أ ال��ت��وازن :وي�شري �إىل �أنه

يف ح��ال كانت املعلومات املطلوبة
حمم ّية فمن حق الفرد احل�صول
على تعليل وا���ض��ح لأ���س��ب��اب عدم
الإف�صاح عن املعلومات املطلوبة.
ـ مبد�أ �أنّ الأ�صل يف املعلومات
العامة الإف�صاح :وهو �إقرار بحق كل
فرد يف تقدمي طلب احل�صول على
معلومات اجلامعة العامة؛ بغ�ض
النظر ع��ن م�ستوى مقدم الطلب
وامتيازاته ،وال يتعر�ض مقدم الطلب
لأية م�ساءلة قانونية.
ـ مبد�أ امل�ساواة :ويقت�ضي التعامل
العادل مع جميع طلبات احل�صول
على املعلومات العامة دون متييز
بني الأفراد.
د� .إبراهيم متنمبك
رئي�س مكتب �إدارة البيانات

حرية الوصول للمعلومات
تُعد املعلومة �أ�سا�س امل��ادة ال�صحفية التي
ت�سعى امل�ؤ�س�سة ال�صحفية �أو القناة ا لإعالمية
�إىل احل�صول عليها؛ لإح��راز التميز والتفرد،
وك�سب الثقة وامل�صداقية ،و�إع��ادة �إبرازها يف
�سياق منا�سب ومالئم .و�إذ يحتفل العامل يف ٢٨
من �سبتمرب باليوم الدويل لالنتفاع باملعلومات،
ف ��إن ا لإع�ل�ام ي�ست�شعر دوره وم�س�ؤوليته يف
التوعية والتثقيف جت��اه املجتمع ،كما ي�سهم
� ً
أي�ضا يف ن�شر املعلومات ب�صورة قابلة للفهم
لأك�بر �شريحة م��ن اجلمهور ،وه��ذا ل��ن يت�أتى

�إال من خ�لال القناعة والإمي���ان الكاملني من
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات الدولية
ب�أهمية ح��ر ّي��ة ال��و���ص��ول للمعلومات ،وو�ضع
�سيا�سات �ضابطة ومنظمة لها ،ويرتبط ذلك
ً
ارتباطا وثي ًقا بحر ّية ال�صحافة التي ترتكز
على مبادئ امل�ساءلة وال�شفافية ا لأ�سا�سيتني
للتنمية يف �أي جمتمع.
د .جارح العتيبي
ق�سم الإعالم
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طير السعد
ّ
اسم الطير :القبرة العربية
()Arabian lark
موقع الت�صوير :منطقة الريا�ض
القربة العربية من الطيور ال�صحراوية
ال�صغرية؛ حيث يبلغ طولها � 14سم ،بها لون
م�شابه للون الرمال ،تعي�ش يف املناطق �شبه
ال�صحراوية يف و�سط اململكة و�شمالها .وهي
من الطيور الرحالة ح�سب موا�سم الإمطار،
وتُعترب من الطيور النادرة وقليلة امل�شاهدة
ب�سبب ت��رح��ال��ه��ا  .وتتكيف ط��ي��ور ال��ق�برة
العربية مع درجات احلرارة العالية ومع ندرة
وجود املياه يف ال�صحاري العربية ؛ �إذ �أثبتت
الدرا�سات �أن بع�ض طيور القربة ت�ستخدم
اجلحور يف ال�صحراء -مثل جحر ال�ضب-
للوقاية من �شدة ح��رارة ال�شم�س؛ خا�ص ًة
يف مو�سم ال�صيف ،حيث ي�ساعدها ذلك يف
االحتماء من درجات احلرارة العالية .
�إعداد و ت�صوير� :إبراهيم ال�شوامني
طالب دكتوراه يف ق�سم الإعالم

ثقافية

ت�س�أل :

كيف أبدأ الكتابة؟

اإلبداع يعمل بطريقة غريبة ،يفاجئك في أوقات ال تتوقعها
ر�سالة اجلامعة � -أريج ال�سويلم:
�أ .ع� � �ب �ي��ر ب� �ن ��ت ع� �ل ��ي اجل� ��ر ب� ��وع
ا مل� �ع� �ي ��دة ب �ق �� �س��م ا ل� �ل� �غ ��ة ا ل �ع��ر ب �ي��ة
ور ئ �ي �� �س��ة م � �ب� ��ادرة م � ��داد ل �ل �ك �ت��ا ب��ة
ا لإبداعية جتيب :
ه � ��ل ح � ��او ل � ��ت ي� ��و م� ��ا �أن ت� �ب ��د �أ
ا ل�ك�ت��ا ب��ة ،ل�ك�ن��ك ت��و ق�ف��ت ع�ن��د �أول
�صعوبة؟
ه���ل �أم�����س��ك��ت ورق�����ة وق��ل � ًم��ا
و���ش��ع��رت �أن ب��داخ��ل��ك ك � ّم��ا من
ا لأفكار وامل�شاعر تود �أن يخرج،
لكنك مل ت�ستطع؟
ه���ل جت���د يف ذه���ن���ك �أف���ك���ا ًر ا
رائ��ع��ة ،ل��ك��ن��ك ال جت��د الكلمات
التي ت�ستطيع حمل هذه الفكرة؟
ه��ل ق��ررت �أن ت�ع�بر ع��ن فكرتك
و ت �ك �ت��ب ،ل�ك�ن��ك ر�أ ي ��ت �أن ت��ؤ ج�ل�ه��ا
ق�ل�ي� اٍٍل� ح�ت��ى ت�ت�م�ك��ن م�ن�ه��ا ،لكنها
ت�ضيع منك؟
هل ت�ؤجل الكتابة لأنك تنتظر
الإلهام؟ ح�سنا ،ل�ست وحدك يف
ذلك.
ك����ل ال���ك���ت���اب مي������رون ب��ه��ذه
ال�صعوبات .منهم من يقف عندها
وال ي�ستطيع جتاوزها ،ومنهم من
يتجاوزها م��رة ،ويف�شل م��رات.
ومنهم من ي�شعر ب�صعوبتها ،لكنه

يتجاوزها وينجح يف ذلك.
ن�ع�ل��م �أن ا لإ ب� ��داع م �ف �ي��د ،و �أ ن��ه
و �� �س� �ي� �ل ��ة ل� �ل� �خ ��روج م� ��ن ا ل ��ر ت ��ا ب ��ة
وا مل �ل��ل �إىل �آ ف� ��اق �أو � �س ��ع و �أر ح� ��ب،
و ع � � ��وامل �أ ج� � �م � ��ل .ل� �ك ��ن ا ل �غ ��ر ي ��ب
يف ا لإ ب � � ��داع �أ ن� ��ه ي �ع �م��ل ب �ط��ر ي �ق��ة
غ ��ر ي� �ب ��ة ،ي �ف��ا ج �ئ��ك يف �أو ق � � ��ات ال
ت �ت��و ق �ع �ه��ا ،و ي �ت �م �ن��ع ع �ن��ك ع�ن��د م��ا
حت� �ت ��ا ج ��ه ب� ��� �ش ��دة .ي� �ظ� �ه ��ر ف� �ك ��ر ًة
�سحرية مكتملة وقت املحا�ضرة،
�أو و � �س��ط ن �ق��ا ���ش حم� �ت ��دم� ،أو يف
ح��د ي��ث مم��ل� ،أو خ�ل�ال ا ج �ت �م��اع.
و ي �ه��رب ب �ع �ي� ً�د ا و ي�ح�ت�ج��ب ع�ن��د م��ا
ت�ك��ون م���س�ت�ع� ً�د ا ال ��س�ت�ق�ب��ا ل��ه!! �أمل
�أقل �إنه غريب؟
�أح��ي��ا ًن��ا ،ق��د ت��رى
ال��ف��ك��رة امل��ب��دع��ة يف
ح��دي��ث ���ص��دي��ق� ،أو
وج����ه حم��ا���ض��ر� ،أو
رمبا ي�أتيك يف �صورة
ح��ل��م� .أو ت�ستلهمه
م���ن ج��م��ل��ة اع��ت��ادت
وال��دت��ك �أن تقولها،
�أو �����س�����ؤال ي��ل��ق��ي��ه
�أخ��وك ال�صغري .و �أح��ي��ا ًن��ا تبحث
عنها يف ك��ل م��ك��ان وال جت��ده��ا،
ك�أنها قررت �أن تختفي نهائ ًيا من
الكون ،ك�أنها تعاقبك على �شيء

ال تعلمه.
�إذن كيف ميكن �أن جند الأفكار
املبدعة؟
بب�ساطة ..اكتب كل يوم .اكتب
�أي ���ش��يء ،ب����أي ط��ري��ق��ة ،وب����أي
�أ�سلوب ،وب�أي لغة.
التزم بالكتابة دون �أي توقعات،
دون �أي م��ع��اي�ير ،وا لأه�����م دون
�أي انتقاد .ليكن همك �أن متلأ
الورقة بكل ما يخطر على بالك،
ال تلتفت للرتتيب ،وال لل�صياغة
وال جلودة الأفكار ،وال لرتابطها،
وال ل�صحتها ،باخت�صار ال تلتفت
لأي م��ع��ي��ار مي��ك��ن �أن ي��ح��دك يف
الكتابة .فقط اكتب.
مب��ج��رد �أن تكتب
ف���ك���رة �أو ���س��ط�� ًر ا،
���س��ي��ت��ح��ف��ز ع��ق��ل��ك
وي�������ب�������د�أ ب���ت���ول���ي���د
ا لأف����ك����ار ،و���س��ت��ب��د�أ
باالت�صال مع نف�سك
و�أف��ك��ارك .ج��رب �أن
تتقم�ص �شخ�صية
�أح���ده���م ،ج���رب �أن
�شخ�صا �آخر.
تكتب كما لو كنت
ً
الكتابة جتربك على �أن تبدع،
و �أن تفكر ،و�أن حتفز عقلك لينتج
�أفكا ًرا ،ال �أن ينتظرها .جرب �أن

جرب أن تكتب
كما لو كنت
شخصًا آخر

تكتب لتلقي كل حمل عقلك على
الورق.
ج����رب �أن ت��ك��ت��ب ع���ن �أف���ك���ار
خم��ت��ل��ف��ة ،وب��ا���س��ت��خ��دام �أ���س��ال��ي��ب
خم��ت��ل��ف��ة ،ويف ف���ن���ون خم��ت��ل��ف��ة.
ج��رب �أن تكتب الق�صة واملقالة
واخل���اط���رة وال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص�يرة
ج ًد ا.
جرب �أ�شياء جديدة :زر مكاناً
نوعا من
مل ت��زره من قبل ،اق��ر�أ ً
ال��ك��ت��ب ال حت���ب ق���راءت���ه ،خ�ض
جتربة تظن �أنها مملة ،حتدث مع
�شخ�ص خمتلف عنك.
كن منتب ًها طوال الوقت مل�صادر
ال���ك���ت���اب���ة :يف �أح�������داث ي��وم��ك،
وا لأ�شخا�ص الذين تقابلهم ،وما
مي��ر عليك .رك��ز يف �أن���ك تبحث
عن فكرة خمتلفة ،فكرة تنا�سب
�أن تكتب عنها� ،أو فكرة توحي لك
بفكرة منا�سبة� ،أو تو�صلك لفكرة
منا �سبة .
احلياة مليئة باملفاج�آت ،رمبا
جت��د م��ف��اج ��أة يف ك��م ا لأح����داث
وا لأ���ش��ي��اء ال��ع��ادي��ة ،رمب��ا جتدها
مغلفة بغالف مهرتئ ال يُنبئ عما
حتته.
اكتب كما لو كنت تتحدث �إىل
ِ
واحك له كل
�شخ�ص ما ،خاطبه،

�شخ�صا
ما تريد قوله .رمبا يكون
ً
�شخ�صا
خ��ي��ال � ًي��ا ،ورمب���ا ي��ك��ون
ً
حقيق ًيا ،ورمب��ا يكون �أن��ت .املهم
�أن تخاطب �أح��ده��م؛ فمخاطبة
ا لأ����ش���خ���ا����ص و���س��ي��ل��ة مم���ت���ازة
ال�ستخراج الأفكار.
ا��س��أل نف�سك :م��ا ا ل��ذي يقوله
قلبك؟ ما حلمك؟ ما الذي تريد
�أن تكتبه فعال؟
ات�������ص���ل ب����ذات����ك ورغ���ب���ات���ك
وم�شاعرك .ا�ستمع �إىل نف�سك
ب�صدق ودون ت�صنع.
عرب عن ذاتك احلقيقية ،وكن
موجودا دائما يف كتابتك.

ق����ل احل��ق��ي��ق��ة ك���م���ا ت���راه���ا،
ب�����ص��وت��ك �أن�����ت ،وب��ل��غ��ت��ك �أن����ت،
وب�أ�سلوبك �أنت .ال �أحد ي�ستطيع
قول ما تريد �أنت قوله.
رمبا تكون بداية الكتابة �صعبة
�أو مرهقة �أو حم�يرة .رمبا ي�أبى
ال��ق��ل��م ) �أو ل��وح��ة امل��ف��ات��ي��ح( �أن
يطاوعك .لكنك بالت�أكيد �ستجد
اً
حل ،و�ستخرج من جتربة الكتابة
ً
متخففا م��ن �أ���ش��ي��اء كثرية كانت
تثقلك .
�أ �ؤك����د ل��ك �أن���ك ���س��ت��ك��ون �أك�ثر
�سعادة ولو بدرجة واحدة.
ا�ستمتع بالكتابة.
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الثقافية

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يشاركون في
فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022
د.تركي العيار :التمكين الثقافي لذوي
االحتياجات الخاصة يتمثل في تحريرهم
من الخوف وتطويرهم ذاتيًا وعلميًا

د .منال العيسى :أطالب وزارة الثقافة
بتبني إنشاء هيئة خاصة بأدب اليافعين

ر�سالة اجلامعة � -أريج ال�سويلم:
��ش��ارك ع��دد م��ن �أع���ض��اء هيئة التدري�س
ب��اجل��ام �ع��ة يف ف �ع��ال �ي��ات م �ع��ر���ض ال��ري��ا���ض
ال � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب  ،2022و� �ش �ه��د امل�ع��ر���ض
ال ��ذي ج ��اء حت��ت ��ش�ع��ار «ف �� �ص��ول ال�ث�ق��اف��ة»
ً
وا�سعا ،حيث ات�سم بالتنوع الكبري
ح�ضور ًا
يف برناجمه الثقايف .وقد توزعت م�شاركات
�أع�ضاء هيئة التدري�س ما بني م�شاركات يف
الندوات ،واجلل�سات حوارية  ،واملداخالت ،
و�إدارة الأم�سيات � ً
أي�ضا ،ف�ضلاً عن امل�شاركة
يف ك �ت��اب��ة امل� �ق ��االت ع �ل��ى ه��ام ����ش ف�ع��ال�ي��ات
املعر�ض ،وكان لر�سالة اجلامعة هذا اللقاء
مع �أبرز امل�شاركني وامل�شاركات.
التمكني الثقايف لذوي االحتياجات
اخلا�صة
���ش��ارك د .تركي العيار �أ�ستاذ الإع�لام
باجلامعة يف �أوىل الفعاليات بورقة عنوانها
(التمكني الثقايف ودوره يف تعزيز �إ�سهام
الأف��راد ذوي الإعاقة يف املجتمع) وقد بد�أ
مو�ضحا املق�صود من مفهوم التمكني
حديثه
ً
« :Enablingوهو �إك�ساب ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة خمتلف امل���ع���ارف واالجت���اه���ات
والقيم وامل��ه��ارات التي ت�ؤهلهم للم�شاركة
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة يف خم��ت��ل��ف �أن�شطة
وفعاليات احلياة الإن�سانية �إىل �أق�صى حد
ت�ؤهله لهم �إمكانياتهم وق��درات��ه��م» ،داع ًيا
�إىل �ضرورة البحث عن �سبل �إ�شراك هذه
الفئة و�إدماجها يف املجتمعات ،و�إزالة جميع
العقبات �أمامها ،ومناه�ضة التمييز بينها وبني
الفئات الأخرى ،و�ضرورة تبني �إ�سرتاتيجيات
دم��ج ومت��ك�ين ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
من امل�شاركة االجتماعية ،واال�ستفادة من
املميزات واخلدمات التي تنتجها م�ؤ�س�سات
املجتمع للعاديني؛ كي تتم اال�ستفادة من فئة
املعوقني وتفعيل دورهم الإيجابي وم�ساهمتهم
املجتمعية .وقد �أكد د .العيار على �أنه البد
من التمكني االجتماعي الكامل قبل الثقايف
ريا �إىل
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة ،م�ش ً
�أنهما متداخالن و�ضروريان؛ ف���إذا تقبلهم
املجتمع بكافة �أف���راده وم�ؤ�س�ساته ،و�آمنوا
بقدراتهم و�إمكاناتهم ،وجعلوا �سالمة العقل
م�ؤ�شر الإنتاجية مع ت�أمني كافة احتياجاتهم -
�ستتهي�أ لهم البيئة املنا�سبة  .مبينًا �أن التمكني
الثقايف لذوي االحتياجات اخلا�صة يتمثل يف
حتريرهم من كل �أ�سباب اخلوف وتطويرهم
ذاتياً وعلمياً و�صقل معارفهم وتنمية مواهبهم
وح�سهم النقدي  ،وكذلك �إتاحة الفر�صة
الكاملة لهم وحتفيزهم و ت�شجيعهم لإبراز
مواهبهم و�إثبات قدراتهم ،وتقدمي �إبداعاتهم

بكافة الأ���ش��ك��ال وال�����ص��ور ،فمنهم م��ن برز
فعلاً على امل�ستوى العاملي والقاري والعربي
واخلليجي واملحلي يف الكتابة ال�صحفية،
وت�أليف الكتب ،والق�ص�ص والروايات  ،و�إعداد
الأبحاث والدرا�سات والفنون وقد ختم حديثه
مطال ًبا كل من ميلك كل من ميلك موهبة �أو
مهارة من ذوي االحتياجات اخلا�صة �أن يبادر
بها ويظهرها للجمهور ،و ال ينتظر �أن يدعوه
�أحد  ،ولو �أخفق مرة عليه �أن يحاول مرات و
مرات حتى يحقق ما ي�صبو �إليه.
هيئة خا�صة ب�أدب اليافعني
وتقدمت د .منال العي�سى �أ�ستاذ الفل�سفة
وال��ن��ق��د بق�سم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة باجلامعة
يف ب��داي��ة ورقتها بال�شكر لكر�سي الأدب
ال�سعودي الذي ر�شحها لتمثيله يف املعر�ض
جن�سا
عرب ندوة (رواية اليافعني) بو�صفها
ً
�أدب ًيا مل يحدد بعد ،م�ؤكدة �أننا �أمام جن�س
�أدبي جديد مل يلتفت �إليه النقد ال�سعودي
كما ينبغي ،كما �أنه لي�س بالإمكان ت�صنيف
الروايات �ضمن هذا اجلن�س الروائي اجلديد
�إال بالأخذ باملعايري التي اتبعها النقاد الغرب
يف حتديد الفئة العمرية واملو�ضوعات التي
تناولتها تلك الن�صو�ص ،وق��د �أ���ش��ارت د.
العي�سى �ضمن ورقتها �إىل �أب��رز الروايات
ال�سعودية لليافعني مثل رواية ( الوادي املعلق
يف ال�سماء) مل�شاري الإبراهيم ،وقد ختمت
حديثها مطالبة وزارة الثقافة ممثلة يف هيئة
الأدب والن�شر والرتجمة بتبني م�شروعها
ال��ث��ق��ايف الأك���ادمي���ي ال��وط��ن��ي ال��ق��ائ��م على
فكرة �إن�شاء هيئة خا�صة ب���أدب اليافعني
جن�سا
كنوع من الت�سويق الثقايف؛ باعتباره
ً
متنوعا ( ال�شعر وال��رواي��ة والق�صة
�أدب�� ًي��ا
ً
الق�صرية وامل�سرح) وميكن التعامل معه بلغة
ثقافية اقت�صادية ت�سويقية للمملكة العربية
ال�سعودي الرثية بجغرافيتها وح�ضارتها
وقيمها وموروثها الإن�ساين العظيم ،كما
دعت �إىل ت�شجيع اليافعني لكتابة هذا الأدب
ون�شره وترجمته � ً
أي�ضا ومتابعته بالدرا�سات
النقدية والأكادميية اجلادة .

د.بسمة عروس :شراكة فعالة وإيجابية
بين جائزة الملك فيصل ومعهد العالم
العربي بباريس
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د .بدور الفصام:
األمسيات الشعرية
أعراس معرض
الرياض الدولي للكتاب
امل�سرح ال�سعودي
و�شارك د.نايف الثقيل الأ�ستاذ امل�شارك
بق�سم الإع�ل�ام يف ن��دوة بعنوان (ت�أثري
امل�سرح العربي على امل�سرح ال�سعودي)
 ،وقد ب��د�أ حديثه من منطلق �أن امل�سرح
�يرا عرب ًيا مبك ًرا من
ال�سعودي �شهد ت���أث ً
مو�ضحا �أن هذا الت�أثري قد �شمل
عمره،
ً
كافة ما ميكن �أن ي�سمى مبكونات امل�سرح
ال�سعودي  ،وقد حددها د .الثقيل بثالثة
مكونات وه��ي امل�سرح املدر�سي ،وم�سرح
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب وامل�سرح
اجلامعي .وفيما يخ�ص امل�سرح املدر�سي
ذكر �أن �أغلب املمار�سني للعمل امل�سرحي من
ال�سعوديني كانوا نتاج التجارب املدر�سية،
لذلك من املمكن االفرتا�ض ب�أن اكت�سابهم
لبع�ض امل��ع��ارف امل�سرحية والتعامل مع
امل�سرح وممار�سته كان على �أيدي الأ�ساتذة
الذين جا�ؤوا من ثقافة م�سرحية �سابقة على

ثقافتنا .م�ؤكدًا �أن م�سرح الرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب ك��ان له ت�أثري يف ت�شكيل
امل�شهد امل�سرحي ال�سعودي ،و�صقل مواهب
املمار�سني ال�سعوديني خا�صة يف ال�سبعينات
والثمانينات ،مبينًا �أن جلهود جمعية الثقافة
ريا يف ذل��ك؛ فمن خالل
والفنون دو ًرا كب ً
ف��روع��ه��ا يف اململكة �ساهمت يف تطوير
احل��رك��ة امل�سرحية .وق��د ك��ان املخرجون
العرب من خمتلف الأقطار من امل�ساهمني
يف تقدمي الأع��م��ال امل�سرحية و�إخراجها
مما عزز الت�أثري العربي على وجه امل�سرح
ال�سعودي .ومن ذلك جتربة التحاق املخرج
ال��ع��راق��ي �سمعان ال��ع��اين لفرع اجلمعية
بالريا�ض ،الذي �ساهم يف تدريب املمثلني،
وت��خ��ري��ج ع���دد م��ن امل��خ��رج�ين امل�سرحني
وت��ق��دمي ال��ور���ش ،وال��ن��دوات التثقيفية يف
جمال امل�سرح يف عدة مناطق يف اململكة ،وقد
�أخرج عددًا من امل�سرحيات :قطار احلظ،
ثالثي النكد� ،سقوط احل�ساب ،الكرمانية،
حتت الكرا�سي ،املهابيل وغ�يره��ا .وفيما
يتعلق باملكون الثالث و هو امل�سرح اجلامعي،
والذي �شهد � ً
أي�ضا ت�أث ًرا من الأ�ساتذة العرب
م��ن بينهم �أ.حم��م��د ر���ش��دي ���س�لام ،ال��ذي
�ساهم يف ت�أ�سي�س امل�سرح اجلامعي ،وقام
ب�إخراج العرو�ض امل�سرحية لطلبة اجلامعة
منذ 1973م وحتى عام 1981م .وقد �أ�سهم
امل�سرح اجلامعي بتقدمي الكثري من املواهب
ريا يف امل�شهد
ال�سعودية التي �أحدثت ت�أث ً
امل�سرحي مثل بكر ال�شدي ،ونا�صر الق�صبي،
وعبد اهلل ال�سدحان ،ورا�شد ال�شمراين،
وعلي الغوينم ،وعبد الإله ال�سناين ،ويو�سف
اجلراح وغريهم من املواهب التي عملت يف
مدن اململكة العربية ال�سعودية ومناطقها.
م�شروع مائة كتاب وكتاب
وقد �شاركت �أ.د .ب�سمة عرو�س الأ�ستاذ
امل�شارك يف ق�سم اللغة العربية يف فعالية
نظمتها ج��ائ��زة امل��ل��ك في�صل يف معر�ض
الريا�ض ال��دويل للكتاب ،وقد ج��اءت هذه
تتويجا الكتمال م�شروع مائة كتاب
الفعالية
ً

وكتاب ،الذي ميثل �شراكة فعالة و�إيجابية
بني جائزة امللك في�صل ومعهد العامل العربي
بباري�س ،وقد حتدثت د .عرو�س يف البداية
عن اال�ست�شراق الفرن�سي وتاريخه بذكر
املراحل املهمة التي خرج بها من ا�ست�شراق
كن�سي موجه خلدمة �أغرا�ض الهوتية تتعلق
بفهم �أف�ضل للدين امل�سيحي� ،إىل مرحلة
�أخ����رى ه��ي اال���س��ت�����ش��راق امل��و���س��وع��ي ذي
النزعة الإن�سانوية املت�أثر ن�سبياً بروا�سب
فل�سفة التنوير ،وم��ن ثم ج��اء اال�ست�شراق
امل�ؤ�س�سي داخل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة به مثل
معهد اللغات ال�شرقية الكوليح دوفران�س
والأكادميية امللكية وغريها ،ثم حتدثت عن
كتابها حول امل�ست�شرق الفرن�سي ( �سيلف�سرت
دو �سا�سي) مبينة دوره يف حتويل وجهة
اال�ست�شراق الأوربي نحو فرن�سا؛ بف�ضل ما
�أر�ساه من قواعد للعمل مل تكن تلتفت �إىل
الأدب العربي وحده بل كانت تهتم بالثقافة
العربية بو�صفها ك�ل ً
ا ،فكان له �إ�سهام يف
درا�سة جوانب تتعلق بعلم النقود وال�سكة و
درا�سات تاريخية �أخرى ذات طابع جغرايف
وح�ضاري ،وقد �أكدت على �أن �أهم ما ي�سم
منجز �سيلف�سرت دو �سا�سي ه��و حتقيق
مقامات احلريري وتقدميها يف �شكل يروق
للقارئ العربي دون �أن يهمل القارئ الغربي،
فقد �صدرها مبقدمة م�سجوعة على مذهب
�أ�صحاب املقامات ،و�شرح ما ا�ستع�صى من
لفظها ،كما حقق كتاب كليلة ودمنة وغريها
من الكتب ،وقد ختمت حديثها م�ؤكدة على
�أنه مهد الطريق جليل بعده من امل�ست�شرقني
�أ�س�سوا ال�ست�شراق متخ�ص�ص و�أكرث تعمقاً
يف درا�سة �آداب العربية وثقافتها.
الأم�سيات ال�شعرية
ومن جانب �آخر �أدارت د .بدور الف�صام
الأ���س��ت��اذ امل�ساعد يف ق�سم اللغة العربية
�أم�سيتني �شعريتني يف امل��ع��ر���ض ،وتقول
وا�صفة تلك الأم�����س��ي��ات »:كانت م�ساءات
ال�شعر و�أم�سياته �أعرا�س معر�ض الريا�ض
الدويل للكتاب ،ففي ال�شعراء فرادة وت�أمل
وده�شة ،ويف احل�ضور بهجة وطرب ون�شوة،
وبني الق�صائد ومعها ،كنا ننتقل يف معجم
ال�شعر من �آية �إىل �آية ،بكلمات طيبة مباركة
�أ�صلها ثابت وفرعها يف ال�سماء ،ومن بني
ثنايا �ضيويف ال�شعراء وال�شاعرات ان�صببنا
ّ
ت�شظينا يف ت�أمالتهم املتعددة
كاجلدول ،ثم
�إىل نِثار ،حتى تب ّينّا ،بعد ذلك� ،أن لكل �شاعر
خا�صا وفريدًا نرتقبه بحذر ،كنا م ًعا
انفجا ًرا
ً
يف منارة �شعر وجمال وف��ن ،نظمتها هيئة
الأدب والن�شر والرتجمة ووزارة الثقافة،
ف�شك ًرا لهم جزيل ال�شكر و�أوف����ره ،وعلى
حممل الأدب �سنكون دائ ًما ب�إذن اهلل».

د.نايف الثقيل :المسرح السعودي تأثر
في البدايات بالمخرجين العرب

836

الرأي

ذاتية اإلنسان ومادية التفكير العلمي
يف واقع الأمر مل ينفك ذهني عن التفكري واالن�شغال بق�ضية باتت
ت�ؤرق العقل الب�شري ،وظلت ت�شغل الكثريين من املفكرين والفال�سفة
على الدوام ؛�أال وهي ماهية العالقة بني ذاتية الإن�سان وما تت�ضمنه
تلك الذاتية من خ�صو�صية تتعلق مبخزونه القيمي وثقافته املكت�سبة
و�إن�سانيته وبيئته املحيطة به ،بينه وبني جلدته من الب�شر من ناحية
وبينه ومادية التفكري العلمي من ناحية �أخرى  ،و�إىل �أي مدى ميكن
�أن ت�صل درجة التطابق بني هذه وذاك؟ �أهما �ضدان؟ �أم متطابقان؟
ولعل من املفيد �أن ن�شري �إىل �أن هذا املو�ضوع ذا العنوان الف�ضفا�ض
ينق�سم �إىل �شقني :الأول يتعلق بالذات �أو الهوية الإن�سانية وما يدور
حولها من فل�سفات نقدية ،والآخر يتعلق بالتفكري العلمي وتو�صيفه
تو�صي ًفا وا�ضحا  .ولعلنا ب�صدد حماولة تو�ضيح كال ال�شقني؛ فالتفكري
مبعناه املجرد هو �إعمال العقل �أو ت�شغيله يف �أمر ما  ،وهو �أهم ما مييز
اجلن�س الب�شري ،فعلى حد قول الفيل�سوف الكبري ديكارت و�أطروحته
ال�شهرية «�أنا �أفكر �إذن �أنا موجود» التي مل يق�صد بها الوجود املادي؛
بل ق�صد الوجود الفعلي الف ّعال.وعليه نرى �أن التفكري هو عبارة عن
�إج��راء ذهني يقوم به العقل ب�صدد ما مير به يف احلياة ،و�إن كان
العلم املعريف يف جوهره يهتم بدرا�سة الظواهر بُغية التو�صل �إىل نتائج
حم��ددة ترتبط بتلك الظواهر التي ال ميكن فهمها فهماً �صحيحا
باملعنى العلمي �إال مبعرفة طبيعتها و �أ�سبابها  ،وبناء عليه ميتاز التفكري
العلمي ب�سمات متيزه عن غريه من �أنواع التفكري الأخرى  ،كالتفكري
املو�ضوعي و التفكري غري املو�ضوعي )الع�شوائي �أو العاطفي �أو ذي
امليول اخلا�صة( و التفكري املنطقي ك��ذل��ك�....إل��خ .وتت�ضح مالمح
املعرفة العلمية للن�شاط الفكري الإن�ساين يف جمموعة من اخل�صائ�ص
وه��ي :الرتاكمية  ،والتنظيم  ،والبحث عن ال�سببية  ،وال�شمولية ،
والدقة والتجريد .وللتفكري العلمي منهج �أو طريق ي�سلكه للو�صول �إىل
حقائق الأمور و الك�شف عنها �أو عن طبيعة الظواهر مناط الدرا�سة
.وبالتايل ميكن لنا �أن نقول �إن التفكري العلمي «هو عبارة عن جمموعة
من الإج��راءات الذهنية التي يقوم بها العقل الب�شري ب�صدد درا�سة
ظاهرة ما؛ بغية التو�صل �إىل نتائج تخ�ص تلك الظاهرة با�ستخدام
املنهج العلمي»  .و تتجلى الر�ؤية املادية واملتعلقة بالتفكري العلمي داخل
العقل لكونه يُ ِ
خ�ضع درا�سة الظواهر املختلفة الطبيعية منها والإن�سانية
�إىل معايري مادية.
وهذا ما يجعلنا ننتقل �إىل ال�شق الثاين من املو�ضوع � ،أال وهو البحث
عن الذات ،ونحن ال نركن هنا �إىل التطابق اال�صطالحي بني الذات
و النــف�س الب�شريــة ،فالنــف�س الب�شريــة هي مــن �إبــداع اخلــالق عـز
وجل{َ ونَ ْف�س َو َما َ�س َّواهَ ا َف�أَلْ َه َم َها ُف ُجورهَ ا َوتَ ْق َواهَ ا }،ولكننا نق�صد
بها هوية الإن�سان  ،فهي وليدة تفاعالت ي�شرتك فيها العقل الب�شرى
يف حلقة ال تنتهي من التفكري الدائم وامل�ستمر مع الطبيعة والبيئة
اجلغرافية ،ومع بني جلدة الإن�سان ،ومع غريه من ال�شعوب الأخرى
ّ
وي�ضخم
،وتظل حركة العقل الإن�ساين بو�صفه عقال توليديا يُبقي
ويهم�ش وي�ضيف ويحذف ،يف عملية تدور ح�سب منوذج �إدراكي ي�شكل
هوية الإن�سان ،هذا النموذج يف �صميمه هو ر�ؤيته للكون .ومن هنا
تكت�سب الهوية فرادتها وتركيبتها التي ال ميكن ردها �إىل قانون �أو
منط مادي.
ولعل البع�ض مل يكرتث بالت�سا�ؤل الذي ُطرح �ساب ًقا �إال ما كان من
القليل من الكتابات اجلادة لبع�ض املفكرين ،حيث ينطلق الكثريون من
الر�ؤية املادية التي ي�سمونها «علمية» ،فيدر�سون الهوية يف �إطار النموذج
املادي كما يفعل كثري من الدار�سني يف الغرب  ،وهنا يعني ا�ستخدام
النموذج املادي ا�ستخدام احلوا�س اخلم�س ،كما يعني درا�سة الظواهر
الإن�سانية كما تُدر�س الظواهر الطبيعية ،ومثل هذا املنهج يودي بالهوية
متاماً ،لأن��ه ال يتعامل مع الواقع �إال من خالل معايري مادية ،وهي
معايري عاجزة بطبيعتها عن ر�صد الهوية يف كل تركيباتها وفرادتها.
وقد �أدى هذا املنهج �إىل تعريف الإن�سان باعتباره «الإن�سان الطبيعي»،
مبعنى �أنه �إن�سان يت�سم ب�سمات عامة «�أ�ضيفت» �إليها احل�ضارة� ،أي
�أنها لي�ست �أ�صيلة فيه .وبذلك تتحول الهوية �إىل م�س�ألة م�ضافة �آليا،
جمرد زخرفة ،وهكذا ي�صبح امل�شروع الإن�ساين هو العودة �إىل الإن�سان
الطبيعي متجاوزين الزخارف الإ�ضافية .وه��ذه الفكرة عربت عن
نف�سها يف فكر حركة اال�ستنارة الغربية (التي ن�صفها ب�أنها عقالنية
مادية) كما تعرب عن نف�سها فكرة العوملة ،فالعوملة -يف جوهرها -هي
العودة �إىل هذا الإن�سان الطبيعي ،الذي ال يعرف احلدود �أو الهوية
�أو اخل�صو�صية ،ولي�س عنده �أي �إدراك �أو اكرتاث بالقيم الأخالقية
واملعنوية مثل :الكرامة ،واالرتباط بالأر�ض والوطن ،والت�ضحية؛ ولذا
جند �أن خطاب العوملة يتحدث عن حرية انتقال ال�سلع ور�أ�س املال،
وال�شركات العابرة للقارات وحدود الدول ،وال يذكر �شيئاً عن الثقافات
�أو الهويات املختلفة.
مما �سبق يت�ضح لنا �أن التفكري العلمي املنهجي له �أ�صول وقواعد
ت�ستوجب االلتزام بها ،وال ينبغي �أبدا التخلي عنها ،و�إن كان الواجب
يف النهاية �أن ينبع هذا التفكري من �أعماق الذات الب�شرية مبكنوناتها
اخلا�صة؛ �أي ما ميكن �أن نطلق عليه هوية التفكري العلمي .وبهذا
يتوحد االجتاهان وي�صبحان وجهني لعملة واحدة ،و وفقا لهذا تتقدم
الأمم وتتحرر من براثن التنميط والتقليد ،ويظل العقل الب�شرى يفكر
ويبحث عن احلقيقة ،و�سواء �أكان �أ�سلوب التفكري علم ًيا �أم مو�ضوعيا
�أم منطقيا بل حتى فل�سف ًيا يبقى يف النهاية �س�ؤال يحتاج �إىل �إجابات
قد نتفق حولها �أو نختلف :هل ميكن �أن يحيا الإن�سان ذو التفكري
العلمي املمنهج يف عوامل منزوعة الذات �أو العك�س؟ و �إىل �أي مدى
ميكن �أن يتغول �أحدهما الآخر ؟ على �أية حال تظل عملية احلذف
والإ�ضافة والتهمي�ش والت�ضخيم من �سمات النف�س الب�شرية.
د.نهاد �أحمد عبدال�صمد
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
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البحث العلمي وأهميته في رؤية المملكة
مت ّيُزها وجدارتها وا�ستحقاقها
البحث العلمي هو �أحد �أبرز
من خالل ت�صنيف م�ؤ�شرات عدد
العنا�صر التي تع ّول عليها ر�ؤية
من امل�ؤ�س�سات العلمية العاملية
اململكة  2030الهادفة �إىل نقل
املرموقة التي تُق ّيم على �أ�سا�سها
االقت�صاد الوطني من االعتماد
وتُ�����ص��ن��ف اجل��ام��ع��ات احل��دي��ث��ة
على النفط  ،والتح ّ ُول به �إىل
مثل :م�ؤ�شرات  ،QSو�شنغهاي،
االقت�صاد امل��ع��ريف ،وه��و حجر
وال��ت��امي��ز ،بحيث ت�شمل :حجم
ال��زاوي��ة يف ب��ن��اء �أي اقت�صاد
االبتكار ،وع��دد احلا�صلني على
قائم على االبتكار ،لذا خطت
درج���ات ال��دك��ت��وراه واملاج�ستري
اململكة خ��ط��وات كبرية وج��ادة
والبكالوريو�س ،وحجم امل�ؤ�س�سة
بتوجيه من قيادتها احلكيمة-ال��ع��ل��م��ي��ة ود َْخ���ل���ه���ا ،و�� ُ�س��م��ع��ت��ه��ا
يف ���س��ع��ي ح��ث��ي��ث وخ���ط���وات
عري�ضة نحو �إح���داث التطور أ.د .عبد اهلل الشعالن* الأكادميية يف البحوث ،ود َْخلها
م���ن ال��ب��ح��وث ،وع����دد الأوراق
التقني ملواطنيها و�أبناء �شعبها،
البحثية ال�����س��ن��وي��ة ،وخم��رج��ات
مع احلفاظ على القيم الدينية
ال�سمحة والتقاليد االجتماعية الأ�صيلة ،ويف ال��ب��ح��ث ،وع���دد اال���س��ت�����ش��ه��ادات ب��أب��ح��اث��ه��ا،
هذا الإطار كان من الطبيعي �أن يتجه البحث وعدد االقتبا�سات مما تُنتجه اجلامعة ب�شكل
العلمي �إيل تطوير املجتمع ال�سعودي ونقل �سنوي ،وكذلك التنوع ال��دويل ،وبيئة التعلّم،
التقنية احلديثة �إل��ي��ه ،بعد �أن ر�ست قواعد و�سمعتها العلمية ،وج���ودة التعليم ،وج��ودة
التعليم اجلامعي و�أ�س�سه ونظمه ،حيث �أُن�شئت هيئة التدري�س .وهذه التقييمات مل ت�أت من
مراكز متخ�ص�صة يف اجلامعات لتبنّي امل�شاريع ف��راغ؛ بل من وك��االت اجلامعات املتخ�ص�صة
البحثية ومتويلها ،وتوفري جميع الإمكانيات يف الدرا�سات العليا والبحث العلمي بو�صفها
املادية والعملية لتي�سري امل�سار البحثي ،وتهيئة هيئات حتكيمية تنظيمية وا�ست�شارية و�إدارية؛
جميع الظروف املالئمة ال�ستيفائه و�إمتامه ،ل��ت��وف�ير ال��ت��وج��ي��ه اال���س�ترات��ي��ج��ي والإ����ش���رايف
كذلك �أن�شئت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم للأن�شطة البحثية بجامعاتنا ،وال��ت��أك��د من
والتقنية؛ لت�شجيع البحوث وتبنيها واال�ستفادة �إج���راء جميع املمار�سات البحثية والإداري���ة
راق ومبا يحقق
منها ،ولذلك ن�شطت حركة البحوث العلمية يف ب�شكل م�س�ؤول ٍ
عال و�أخالقي ٍ
أوج��دت روح التناف�س م�صلحة االحتياجات املجتمعية.
اجلامعات ال�سعودية ،و� ِ
وحر�صا من جامعاتنا
ويف هذا الإطار ذاته
بني القطاعات العلمية املختلفة .ومما ال�شك
ً
فيه �أن مراكز البحوث يف بالدنا وم�ؤ�س�ساتها على توفري البيئة العلمية للطرح اجلديد من
العلمية حتتوي على ق��در كبري من الو�سائل البحوث العلمية يف جم��االت علمية خمتلفة،
والإمكانات التي قد ال تتوفر لدى كثري من دول قد �سعت جامعاتنا �إىل �إن�شاء وتطوير عدد
العامل املتقدم ،والتي �-إذا �أح�سن ا�ستخدامها -من اجلمعيات العلمية املتخ�ص�صة يف احلقول
�ست�ؤتي -ب�إذن اهلل -ثمارا يانعة ونتائج باهرة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات،
يف جماالت البحث العلمي .كما �أن م�ؤ�س�ساتنا ينت�سب �إليها وينتظم يف ِعقدها جانب كبري
العلمية تبذل اجلهود امل�ضاعفة لتهيئة املناخ من القامات العلمية املتميزة واخلربات املهنية
العلمي املريح ،واحلوافز املادية امل�شجعة؛ حتى املتطورة .وقد د�أبت تلك اجلمعيات على تبني
ين�صرف الباحثون نحو بحوثهم بكل قواهم مفهوم يتمحور حول العمل على جمع �أرب��اب
الفكرية والعلمية ،بعيدين عن م�شاغل احلياة التخ�ص�صات املتجان�سة؛ لتطوير امل��ع��ارف
و���ص��وارف��ه��ا ،وه��و م��ا تفعله كثري م��ن ال��دول و�صقل اخل�ب�رات وب��ل��ورة املفاهيم واالرت��ق��اء
املتقدمة التي تهيء للباحثني كل الإمكانات ب�أ�ساليب املمار�سة وتقريب الأع�ضاء بع�ضهم
املريحة التي تكفل للباحثني م�ستوىً معينا يوفر من بع�ض يف �إطار التخ�ص�ص الواحد والعمل
لهم احلياة الفكرية املبدعة والأجواء امل�ستقرة امل�شرتك الواحد ،كما تهدف هذه اجلمعيات
ال��وادع��ة ،ه��ذا �إىل جانب �إتاحة �سبل الن�شر �إىل تنمية الفكر العلمي والعمل على تطويره
والتطبيق ملا �أمتوه من بحوث ق ِ ّيمة وما �أحرزوه وت��ن�����ش��ي��ط��ه � ،إىل ج��ان��ب حت��ق��ي��ق ال��ت��وا���ص��ل
من نتائج باهرة .وقد �أثبتت اجلامعات لدينا العلمي بني �أع�ضاء اجلمعية ،وتقدمي امل�شورة

العلمية يف جماالت التخ�ص�ص ،وتطوير الأداء
العلمي واملهني للأع�ضاء� ،إ�ضاف ًة �إىل تقدمي
اال�ست�شارات وال��درا���س��ات العلمية ،وتطوير
املعارف النظرية والتطبيقية ،وتطوير مفاهيم
و�أ�ساليب جودة الأداء ،وتعزيز ثقافة اجلودة من
الناحيتني النظرية والتطبيقية يف ال�صناعات
واملنتجات الوطنية.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ي��ك��ون يف ذل���ك دع��م
للتوا�صل بني االخت�صا�صات واالهتمامات،
و �إي��ج��اد مناخ �صحي وبيئة مريحة و �أر�ضية
�سليمة ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ون��ق��ل اخل�ب�رات
والتعرف على �أوجه التقدم املعريف و �أ�ساليبه
والأف���ك���ار امل�����س��ت��ج��دة وال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة
يف جم��االت العلوم والتخ�ص�صات املختلفة،
وه��ذه اجلمعيات العلمية يف جامعاتنا متثل
ظ��اه��رة ت��ك��اد ت��ك��ون م��وج��ودة يف معظم دول
ال��ع��امل وبخا�صة املتطورة منها ،وه��ي �سمة
ع�����ص��ري��ة مت��ث��ل يف ح���د ذات���ه���ا دل���ي� ً
ل�ا على
امل�ستوى احل�ضاري ،وم�ؤ�ش ًرا للتقدم العلمي
الذي و�صلت �إليه الأمم يف الع�صر احلديث،
فعلى �سبيل املثال هناك جمعيات علمية يف
جامعاتنا لها ن�شاط علمي ب��ارز يتمثل يف:
عقد امل���ؤمت��رات ،وتن�شيط البحث العلمي،
و �إ�صدار الن�شرات ،و�إج��راء البحوث ،وتبادل
اخلربات واملعلومات يف تخ�ص�صات هند�سية
وطبية ومعلوماتية و�إن�����س��ان��ي��ة واجتماعية،
ويظهر ن�شاطها يف الإ����ص���دارات املن�شورة،
وامل��ؤمت��رات واللقاءات العلمية التي تنظمها
وت�شرف عليها وت�شارك فيها وتدعو �إليها،
وهذه الأن�شطة لها �إ�سهام بارز يف اللقاءات
ال��ع��ل��م��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��ع�لاق��ات ب�ين �أ���ص��ح��اب
التخ�ص�صات واالهتمامات املتماثلة.
ويف اخل��ت��ام ن�ستطيع �أن ن��ؤك��د �أن م��ا ورد
ذكره من ر�ؤى و�أفكار يف املقاالت ال�سابقة لهو
الغاية التي يطمح �إليها ويتوق لها كل باحث
وعامل �سعودي وهم  -بف�ضل اهلل  -ال يقلون يف
ن�ضج عقليتهم وعمق خربتهم و�سعة �إدراكهم
ومتيز �شخ�صيتهم عن الباحثني الآخرين يف �أي
مكان من العامل؛ حيث �إن الكثري من الباحثني
ال�سعوديني قد تخرجوا من جامعاتنا املتميزة
�أو من جامعات عاملية �أفرزت الكثري من العلماء
والباحثني املرموقني ،واهلل املوفق والهادي �إىل
�سواء ال�سبيل.
* كلية الهند�سة

ما هو الدور الرائد للكمبيوتر في صناعة الدواء ( )CADD؟
منذ �أي��ام �صادف ي��وم ال�صيديل العاملي يوم
الأحد � 25سبتمرب املوافق � 29صفر  1444هـ.
يف �ضوء هذه املنا�سبة ي�سعدين �أن �ألقي ال�ضوء
على �أحدث تطورات �صناعة الدواء؛ حيث يرجع
الف�ضل جلموع ال�صيادلة يف �إن�شاء هذه ال�صناعة
والنهو�ض بها .حيث بلغ �إجمايل �سوق الأدوي��ة
يف ال�شرق الأو���س��ط و�أفريقيا  30مليار دوالر
�أمريكي يف �سبتمرب .2021وتُعد اململكة العربية
ال�سعودية �أكرب �سوق للأدوية يف املنطقة بقيمة
 8.5مليار دوالر �أمريكي ،تليها م�صر بـ  6.3مليار
دوالر،و ج��اء يف بقية امل��راك��ز اخلم�سة الأوىل
جنوب �إفريقيا ) (3.7والإمارات العربية املتحدة
) (2.8واجلزائر ).(2.4
اكت�شاف دواء جديد وت�سويقه ه��و عملية
طويلة الأم���د وم��ع��ق��دة ومكلفة �أي�����ض��ا ،حيث
ت�ستغرق م��ن � 12إىل  15ع��ام��ا ،وتكلف ما
ي�صل �إىل مئات املاليني من الدوالرات .وعملية
ت��ط��وي��ر واك��ت�����ش��اف الأدوي�����ة عملية متعددة
التخ�ص�صات .ه��ذه العملية ت��ب��د�أ بتحديد
ال��ه��دف املنا�سب )ب��روت�ين وظيفي ل��ه عالقة
مبر�ض معني( يتحد معه ال���دواء لكي يعطي
فاعليته يف اجل�سم ،ويتبع ذلك عملية حت�ضري
مركبات كيميائية ،واكت�شاف فاعليتها على هذا
الهدف ،ثم حت�سني هذه املركبات الكيميائية
من �أجل حت�ضري مركبات �أكرث فاعلية ،و�أخريا
جُترى الدرا�سات قبل ال�سريرية وال�سريرية،
ومن ثم يُنتج الدواء الذي يجتاز هذه املراحل
كلها بنجاح ،ثم يُجهز ملف له ويُقدم �إىل هيئة
الغذاء وال��دواء الأمريكية العتماده بو�صفه
دوا ًء يُ��ت��داول يف ال�سوق لعالج مر�ض .على
ال��رغ��م م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات ال�ضخمة وال��وق��ت
واجل��ه��د ال��ذي يتم تكبده الكت�شاف عقاقري

منذ ع�شرات ال�سنوات ،وذل��ك
ج��دي��دة ،ف����إن م��ع��دالت النجاح
الكت�شاف الفاعلية البيولوجية
منخف�ضة ل��ل��غ��اي��ة ،ب��ح��ي��ث �إن
لبع�ض هذه املركبات دون اللجوء
خم�سة مركبات كيميائية فقط
�إىل حت�ضري مركبات كيميائية
من �أ�صل  10000مركب تنجح
ج��دي��دة .ولذلك ه��ذه الطريقة
يف ال��و���ص��ول �إىل االخ��ت��ب��ارات
ه���ي ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ه��ا ���ش��رك��ات
الب�شرية بعد اجتيازها التقييم
الأدوية العاملية يف اكت�شاف �أدوية
الأويل على حيوانات التجارب،
جديدة يف وقت قيا�سي وبتكلفة
ويف النهاية مركب واح��د فقط
منخف�ضة.
م���ن امل���رك���ب���ات اخل��م�����س��ة ه��ذه
 2توفر ر�ؤى مفيدة لفهم �آليةي�صل �إىل الدرا�سات ال�سريرية
الفاعلية البيولوجية للأدوية يف
النهائية.
أ.د .عواد سالمه * ج�سم الإن�سان وكيفية التفاعل
ال��ت��ط��ورات يف تقنيات برامج
اجلزيئي بني املركبات الكيميائية
احل��ا���س��وب ويف ك���ف���اءة �أج��ه��زة
وم�ستقبالتها يف ج�سم االن�سان.
الكمبيوتر �ساعدت يف ظهور طرق
 -3ت�صميم الأدوية باال�ستعانة مبعلومات عن
ت�صميم جديدة ل�ل�أدوي��ة ت�ستخدمها �شركات
الأدوية العاملية الرائدة لت�سريع عملية اكت�شاف املر�ض ال��ذي تُ�صمم لأج��ل عالجه �أو بنا ًء على
الأدوي��ة وتطويرها .والطرق احل�سابية بوا�سطة معلومات عن �أدوية فاعلة م�ستخدمة يف الوقت
ريا
الكمبيوتر يف هذا املجال ت�شمل على �سبيل املثال الراهن يف عالج هذا املر�ض ،وذلك يوفر كث ً
من الوقت واملال.
ال احل�صر:
ه��ذا امل��ق��ال يو�ضح كيف �أ�صبح اجلمع بني
 -1بناء قاعدة بيانات للرتكيب اجلزيئي
واخل��وا���ص والفاعلية البيولوجية للمركبات تقنيات برامج الكمبيوتر الأك�ثر تطوراً وعملية
الدوائية التي ُح ِ�ضرت �سابقا منذ ع�شرات ت�صميم الأدوية �أدا ًة ال غنى عنها لتطوير عالجات
ال�سنوات ،بالإ�ضافة �إىل بناء قاعدة بيانات فعالة ،كما �أنه ينتج معلومات لي�س من ال�سهل
ل��ل�ترك��ي��ب اجل��زي��ئ��ي ل��ل�بروت��ي��ن��ات الوظيفية احل�صول عليها بوا�سطة التحليل املختربي،
ريا
يف ج�سم الإن�����س��ان ال��ت��ي ت�ستهدفها الأدوي���ة عالوة على ذلك تقلل عاد ًة هذه التقنية كث ً
من التكلفة وتوفر الوقت وامل��ال وامل��وارد .وبنا ًء
املعاجلة.
فح�صا افرتا�ضيا للفاعلية البيولوجية عليه من املتوقع �أن ت��زداد كثريا امل��ق��درة على
-2
ً
املحتملة ملاليني املركبات الكيميائية التي يتم اكت�شاف الأدوية مب�ساعدة الكمبيوتر مع ا�ستمرار
تخزين معلوماتها يف قاعدة بيانات احرتافية ،تطور تكنولوجيا احلا�سب الآيل والربجميات
با�ستخدام حمركات بحث متخ�ص�صة يف هذا املتخ�ص�صة يف جمال اكت�شاف الأدوية.
املجال .هذه الطريقة تتيح للباحثني املتخ�ص�صني
* كلية ال�صيدلة
البحث يف املركبات الكيميائية التي ُح�ضرت
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املو�ضوعات املن�شورة تعرب عن كتابها
والتعرب بال�ضرورة عن ر�أي اجلامعة �أو ال�صحيفة

العفوية في مشهد الحياة العبثي
�أفعالها وت�صرفاتها بدافع ذاتي
داخ��ل��ي ب���دون �أي ت ��أث�ير خارجي
من الآخرين»� ،إذ تعرب ال�شخ�صية
العفوية عن م�شاعرها و�أفكارها
دون تفكري �أو ت�أثري من الآخرين
املحيطني بهذه ال�شخ�صية.
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال��ع��ف��وي��ة ت��ك��ون
ع��اد ًة حمبوبة ومرغوبة لعفويتها
وت��ل��ق��ائ��ي��ت��ه��ا ،ف��ه��ي �شخ�صية ال
حت�سن ت�صفية احل�����س��اب��ات ،وال
تتقن ف��ن خلط الأوراق لتحقيق
الغايات بغ�ض النظر عن الو�سائل.
يقول الدكتور ط��ارق احلبيب يف
تغريدة له على موقع التدوينات
ال���ق�������ص�ي�رة ت����وي��ت�ر« :ال���ع���ف���وي���ة
والتلقائية يف احلديث من �سمات
ال�شخ�صية امل��ت��زن��ة امل�سرتخية،
والت�صنع وال��ت��ك��ل��ف م��ؤ���ش��ر على
�ضعف مهارات التوا�صل».
وم��ع �ضغط ال��واق��ع ،وانت�شار
م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي،
ال��ت��ي ت��خ��ل��ق ع����وامل اف�ترا���ض��ي��ة
غ�ير حقيقية وال ���ص��ادق��ة؛ لأج��ل
احل�صول على الثناء �أو الو�صول
للرثاء ،ت�صبح العفوية والتلقائية
عملة نادرة ،وعملية �صعبة؛ لأنها
باخت�صار ال حتقق االنت�شار ،ولهذا
تنت�شر وت�شتهر كثري من الت�صرفات

استراتيجيتنا

و���ض��واب��ط احل��ي��اة.
ال�شخ�صية املتكلفة
يقول الأ�ستاذ عادل
ال�����ت�����ي ي���ت�������ص���در
الزبريي يف مقال له
م�����ش��ه� َده��ا العبثي
ُ
بعنوان )يف مواجهة
بع�ض ن�شطاء مواقع
م��ع عبث التوا�صل
ال��ت��وا���ص��ل ال��ذي��ن
االج�����ت�����م�����اع�����ي(:
يت�سابقون لت�صدّ ر
«وتبقى �أول جرمية
ال�ترن��د ،وال��ت��واج��د
مل���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
يف امل�������س���رح���ي���ات
االج���ت���م���اع���ي ه��ي
ال���ت���ي ي�����ص��ن��ع��ون��ه��ا
�إع��������ط��������اء احل�����ق
ب�أنف�سهم؛ لتحقق
د .خليل اليحيا * ل�ل��أح���م���ق ل��ل��ت��ع��ب�ير
ل����ه����م غ���اي���ات���ه���م
ع��ن ر�أي���ه ،وحتويله
ال�����س��خ��ي��ف��ة ،حتى
�إىل ���ص��ان��ع ل��ل��ر�أي
ب��������ات ب���ع�������ض���ه���م
ي�ست�سيغ لعب دور الأبله ،والأخر العام ،فيما يجري �إخرا�س املثقف
دور الأحمق؛ لي�ضمنوا مكاناً لهم الواعي ،لأنه �صوت العقل».
مارِ �سوا العفوية واجعلوها من
يف الأح������داث ،ك��م��ا ���ض��م��ن ذل��ك
الأع��راب��ي ال��ذي ب��ال يف امل�سجد �صفاتكم ال�شخ�صية ،و�شجعوا
�أوالدك���م عليها ،وعلموهم �آدابها
مكاناً يف التاريخ.
خ��ط��ورة ه�����ؤالء �أن��ه��م ر���س��م��وا وف���وائ���ده���ا؛ ح��ت��ى ال ي��ج��رف��ه��م
�إطاراً م�شوهاً لالنت�شار ،وو�ضعوا تيار التكلف والإث���ارة الرخي�صة
معايري خا�صة للنجاح ،و�صنعوا فيخ�سروا عفويتهم ،وي�صبحوا
�أدوات ح���ادة ل���ل�ث�راء ،ل��ي�����س من هدفاً للتنمر و�سخرية املجتمع،
���ض��م��ن��ه��ا ال��ع��ف��وي��ة وال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة ف���الإن�������س���ان ق���د ي��ح��ق��ق ال��ث�راء
وامل�صداقية والنزاهة ،حتى بات وال�شهرة واالنت�شار ،لكنها يوماً
ه ��ؤالء الن�شطاء هم ال��ق��دوة عند ما �ستزول ،ويبقى الأث��ر الطيب
الأج���ي���ال اجل��دي��دة م��ه��م��ا ك��ذب��وا واخلامتة احل�سنة وثناء النا�س« ،
وت�صنعوا وتكلفوا وعبثوا باملبادئ �أنتم �شهداء اهلل يف الأر�ض».
* كلية الطب
وال���ق���ي���م و�أخ�ل�اق���ي���ات امل��ج��ت��م��ع

فضيلة الصمت..
لعل من احلكمة �أن نو�ضح �أن
ال�صمت يختلف عن ال�سكوت من
ج��ان��ب�ين ه��م��ا� :أنّ ال�����ص��م��ت يُعد
قرا ًرا �إرادياً يتخذه الفرد �إزاء ما
ي��راه ،بينما ال�سكوت غري �إرادي؛
حيث يُفر�ض عليه من طرف �آخر،
�أما اجلانب الثاين لل�صمت فيتمثل
يف �أن��ه يُعد تعبرياً نف�سياً كاللغة
يف التعبري عن القبول �أو الرف�ض
�أو اال�ستماع للطرف االخ���ر ،يف
حني �أنّ ال�سكوت من ال�سكون يف
امل���ادة لعدم حركتها يف ف�ضائها
اخلارجي.
ومي��ك��ن��ن��ا ال��ن��ظ��ر �إىل ال�صمت
بو�صفه �إي��ث��ا ًرا وباعتباره و�سيلة
للعطاء ،وذلك بتقدمي ال�صمت من
خ�لال اال�ستماع لفرد م��ا يعاين
م��ن م�شكالت خمتلفة ،وه���و يف
�أ���ش��د احل��اج��ة �إىل م��ن ي��ق��دم له
م�ساحة م��ن ال�صمت لال�ستماع؛
لذا يُعد ال�صمت من �أهم املهارات
ال�شخ�صية ل��ل��و���ص��ول �إىل قلوب
الآخرين والتفاهم املثمر معهم.

�أ .هند ال�شيباين
�أ .خديجة العبا�سي

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

الفريق الطالبي
عبداهلل املنبهي  -عمر اجلميعة �-أو�س ال�سلوم
عبدالعزيز العليوي � -سلطان العنزي  -بدر العرجاين
�سدمي الكليب  -بيان الر�شيد � -أروى البابطني
�إح�سان العي

ال����ع����ف����وي����ة ه�����ي ج���م���ل���ة م��ن
الت�صرفات التلقائية للفرد دون
تعمد �أو رغبة يف ذلك �أو مبالغة
لإثارة �إعجاب الآخرين ،والإن�سان
ال���ع���ف���وي ال ي��ب��ح��ث ع����ن ر���ض��ا
الآخرين� ،إمنا يت�صرف يف املواقف
من تلقاء نف�سه ،وفقاً ل�شخ�صيته
وم��ب��ادئ��ه و�أخ�لاق��ي��ات��ه وت��رب��ي��ت��ه
و�إن�سانيته .فالعفوية �صفة جميلة
تكره املجاملة و�إظهار ما ال يُكنه
الفرد �أو ي�ؤمن به.
ال�شخ�ص العفوي ميلك ع��اد ًة
م�شاعر نبيلة و�صادقة ،وال يلج�أ
�إىل ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل دن��ي��ئ��ة
كالكذب والنفاق والتزلف للو�صول
�إىل غ��اي��ات��ه ،ب��ل يتخذ احلقيقة
وال�صدق معياراً حلياته وتعامالته
وع�ل�اق���ات���ه .ك��م��ا �أن ال�����ش��خ�����ص
ال��ع��ف��وي ي��ق��ول ال��ك��ل��م��ة ويعي�ش
اللحظة دون تخطيط م�سبق �أو
كالم منمق لي�س له معنى ،بل هو
�أ�شبه باملغامر ال��ذي يتزلج على
اجلليد ب�أناقة و�أريحية ،دون �أن
يخاف �أن يقع �أو يت�أرجح .يقول
ال�����س��ي��د م����راد ال��غ��ي��ث��ي يف م��ق��ال
ل���ه ع���ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة
العفوية �إنّ « ال�شخ�صية العفوية
ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ت��ق��وم بكل

الت�صحيح اللغوي

ك��م��ا �أن ال�����ص��م��ت م��ه��ارة
ت�سمح لنا بفهم �أبعاد املوقف من
حولنا ،فكما ذكر « برنارد �شو «
يف مقولته ال�شهرية «�إن ال�صمت
مي��ن��ح��ك م��ت��ع��ة ال��ت��ن��زه يف ع��ق��ول
الآخ��ري��ن « ،فال�صمت و�سيلة
لفهم �أفكار الآخرين .كما ي�ساعد
ال�صمت يف ال�سيطرة على االنفعال
بدالً من الت�سرع يف ردود الأفعال
ال��ك�لام��ي��ة ،مم��ا ق��د ي��ع��ود بنتائج
ع�صيبة على الفرد .ويتجلى ذلك
يف بيت �شعر للنابغة ال�شيباين عن
املحافظة على عالقات �صحية مع
ا لآخرين:
ف���ذو ال�����ص��م��ت ال ي��ج��ن��ي عليه
ل�سانُه .....وذو احللم مهدي ،وذو
اجلهل �أخرق
ويف ف�ضائل ال�صمت قال الإمام
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه:
«�أف�ضل العبادة ال�صمت ،وانتظار
الفرج» ،وميكننا النظر �إىل عبادة
ال�صمت ومقا�صدها من جانبني
هما� :أنه باب من �أبواب ذكر اهلل

�أو�أنه يذكر باهلل ،واجلانب الآخر
هو �أنه باب للتفكر والت�أمل؛ مما
�شخ�صا
يجعل ال�شخ�ص ال�صامت
ً
ذا حكمة؛ لقدرته على التحكم
يف ���ش��ه��وة ال��ك�لام ،وق��د ورد عن
عقبة بن عامر  -ر�ضي اهلل عنه
 �أن��ه ق��ال :قلت :يا ر�سول اهلل،ما النجاة؟ قال �-صلى اهلل عليه
َ
َ
ل�سانك
عليك
و�سلم�( :-أم�سـك
ول َي�ســ ْع َ
ِ
ـك بَـيـتـُـك واب��ـ��ك على
َ
خطــيـئـتـك ) .
وق����د ح��ث��ن��ا دي��ن��ن��ا ع��ل��ى تعلم
ال�صمت ،فقد ورد عن �أبي الدرداء
ر�ضي اهلل عنه -قوله( :تعلمواال�صمت كما تعلمون الكالم ،ف�إ َّن
ال�صمت حلم عظيم ،وكن �إىل �أن
ت�سمع �أحر�ص منك �إىل �أن تتكلم،
وال تتكلم يف �شيء ال يعنيك ،وال
تكن م�ضحا ًكا من غري عجب ،وال
َّ
م�شا ًء �إىل غري �أرب).
وميكننا حتويل تلك الن�صيحة
�إىل �إج���راءات لتعلم ال�صمت من
خالل عدة مبادئ ،املبد�أ الأول :

النظر �إىل �أن جرعة من ال�صمت
ت��ق��اب��ل امل��ل��ح يف ال��ط��ع��ام ،ف��ق��در
ي�سري منها يكفي ليعرب الآخ��رون
عن �أفكارهم وليُ�ستفاد من تلك
الأف���ك���ار؛ ل���ذا يُ��ق��ال دائ���م���ا :دع
الآخ����ر ي��ع�بر ع��ن �أف���ك���اره مبنحه
ال�صمت؛ لي�شعر ب�أنه مهم �أمامك.
املبد�أ الثاين  :تذكر �أنك ت�ستخدم
ال�صمت من خالل مبد�أ « ال تتحدث
�إال �إذا كان لديك ما ت�ضيفه ال ما
فلي�س البيان كرثة الكالم
تقوله« ،
َ
ولكنّ البيان �إ�صابة احل��ق« ،ف��إذا
�أعجبك ال��ك�لام فا�صمت  ،و�إذا
�أعجبك ال�صمت فتكلم» .املبد�أ
الثالث  :تعلم ال�صمت بالنفور،
فكما يقول جربان خليل جربان»:
ت��ع��ل��م��ت ال�����ص��م��ت م���ن ال�ث�رث���ار»،
فال�صامتون يعملون بفعالية �أكرث،
وبالتايل نحن نرغب يف �أن نكون
فعالني �أكرث من غرينا؛ لكي ن�سعد
�أكرث.
د .خالد بن ناه�س الرقا�ص
ق�سم علم النف�س

استراتيجيتنا
فالح بن شديد آل سعد *

ركيزة بيئة العمل المؤسسي من
خالل رؤية 2030
حتر�ص املنظمات وامل�ؤ�س�سات الناجحة على بيئة
العمل امل�ؤ�س�سي وتعتمد دائماً على خلق بيئة عمل
�صحية جاذبة وحمفزة للموظفني حتقق من خاللها
رفع كفاءة املوارد الب�شرية من خالل دعم مهاراتهم،
وحتفيز االبتكار ودعمه وغرز القيم ،و�أي�ضاً وجود
�أنظمة ت�شريعية تنظيمية ت�ضمن ال�شفافية والعدالة
وامل�ساءلة واملحا�سبة داخل املنظمات لي�صبح لدينا
ما ي�سمى الإدارة الر�شيدة.
وم��ن ه��ذا املنطلق حر�صت حكومتنا الر�شيدة
من خ�لال ر�ؤي���ة  2030على ت�شجيع ودع��م هذا
املبد�أ خللق بيئة عمل حمفزة وداعمة من خالل
برامج الر�ؤية  2030وحث اجلهات على �أن تكون
على نف�س النهج ،وحر�صاً من �إدارة اجلامعة على
مواكبة احل��راك التطويري ،والتغيري املت�سارع يف
البيئة اخلارجية والداخلية ،وجتاوباً مع م�ستجدات
املرحلة؛ ولكي تواكب اجلامعة املتطلبات العاملية
لتحقيق ال��ري��ادة وال��ت��م��ي��ز ،فقد ق��ام��ت اجلامعة
بتحديث خطتها اال�سرتاتيجية ،وتتمحور على عدة
ركائز ومن �أهمها ركيزة بيئة العمل امل�ؤ�س�سي من
�ضمن قائمة الركائز خلططها اال�سرتاتيجية حيث
�إن الركيزة عبارة عن هدفني داعمني لبيئة العمل
امل�ؤ�س�سي وهما :
ال��ه��دف اال���س�ترات��ي��ج��ي الأول :حوكمة ممكنة
وداعمة
الهدف اال�سرتاتيجي الثاين :رفع كفاءة املوارد
الب�شرية
وكل هدف من هذه الأهداف يعتمد على �أهداف
تف�صيلية ومبادرات وم�ؤ�شرات �أداء لتحقيق الهدف
الرئي�سي ،وما مييز القطاعات وي�ساعد يف حتقق
�أه��داف��ه��ا �إال احلوكمة الإداري����ة الر�شيدة تت�سم
بال�شفافية والعدالة وامل�ساءلة واملحا�سبة ،وكفاءة
امل��وارد الب�شرية وت�أهيلهم من خالل تعزيز القيم
وتطوير امل��ه��ارات وم��واك��ب��ة التطور ال��ع��امل��ي ،لذا
حر�صت القيادات باجلامعة على �أن تعزز ال�سمعة
امل�ؤ�س�سية للجامعة و�صورتها الذهنية مما ي�ساهم يف
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية وحتقيق ر�ؤيتها نحو
جمتمع املعرفة.
التميز والريادة العاملية يف *
مكتب حتقيق الر�ؤية

sp2020@ksu.edu.sa
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استطالع

ُ
نخيل الجامعة ..ثروة مهدرة!!

د .را�شد العبيد

العدد  - ١٤٤٣الأحد  ٢٠ربيع الأول ١٤٤٤هـ املوافق  16اكتوبر 2022م

�أ.د فهد املانع

د .ماجد بن عمرية

أ.د .راشد العبيد :لم تستغل هذه الثروة

أ.د .فهد المانع :من الممكن التقليل
من العدد عند زراعة النخيل
ا�ستطالع � -شاهر ال�شهراين:
ت�صوير � -سارة احلمدان»
يحيط ب��أ���س��وار اجلامعة نخيل
طويل القامة وكثري الثمار وقليل
االه��ت��م��ام ،ا�ستمرت ظ��اه��رة تناثر
ثمار النخيل يف ���ش��وارع اجلامعة
منذ ب��دء مو�سم خ��رف النخيل يف
ال�صيف ،وح��ت��ى وقتنا ه���ذا ،فلم
ت�شهد �أ�سوار اجلامعة اهتما ًما؛ بل
عانت من التجاهل وهدر املاء وعدم
ا�ستغالل ه��ذه ال�ث�روة ال��ت��ي تعني
للوطن الكثري.
�صحيفة ر�سالة اجلامعة ر�صدت
�آراء بع�ض املخت�صني وال��ط�لاب
ح��ول ظاهرة �إهمال النخيل ،فقد
علق الدكتور را�شد العبيد �أ�ستاذ
الإن��ت��اج النباتي يف كلية ال��زراع��ة:
يف احلقيقة مل تُ�ستغل هذه الرثوة،
االقت�صاد الوطني قد يعتمد على

عبدالعزيز ال�شيباين

الكثري من املحا�صيل الزراعية ؛
ولكن النخلة هي الأوىل يف هذا
امل��ج��ال ،بحكم �أن��ه��ا غ���ذاء الآب���اء
والأجداد واحلا�ضرة والبادية ،وك ٌل
يف�ضل التمور على �سائر الأغذية
يف �إفطار ال�صائم يف بالد امل�سلمني

جميعاً.
ويتفق معه الدكتور ماجد بن
ع��م�يرة م��دي��ر حم��ط��ة الأب���ح���اث
والتجارب الزراعية �إذ يقول « :
احلقيقة �أن النخيل امل��وج��ود يف
اجلامعة مل يُر َع بال�صورة الكاملة

ال�سعودية الأوىل عاملي ًا..

تحتضن السعودية أكثر من  33مليون نخلة
ك�شفت وزارة البيئة واملياه وال��زراع��ة �أن اململكة
تنتج وت�صدر �أكرث من � 300صنف من التمور ب�إنتاج
�سنوي يتجاوز  1.54مليون طن �سنو ًيا ،حمققة املرتبة
الأوىل عامل ًيا يف �صادرات التمور من حيث القيمة
خالل 2021م وفقاً ملا �أعلنه موقع )(TradeMab
التابع ملركز التجارة العاملي �ضمن  113دول��ة من

خمتلف دول العامل.
وبلغت قيمة ال�����ص��ادرات ال�سعودية م��ن التمور
 1.215مليار ريال مما �ساهم يف جعل قطاع التمور
�أحد �أهم القطاعات التي ت�سهم يف زيادة اال�ستثمارات
وال�صادرات الوطنية لدول العامل حتقي ًقا لأهداف
ر�ؤية اململكة .2030

�سفر عبداهلل

د .ماجد بن عميرة :النخيل الموجود في الجامعة
لم يرع بالصورة المطلوبة

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���ائ���د االق��ت�����ص��ادي
املرجو منه  ،حيث مل يل َق �شي ًئا
م��ن عمليات الرعاية والت�سميد
والتلقيح � ،إذ نالحظ �أن النخلة
حت���م���ل ث�����م�����ا ًرا غ��ي�ر م��ل��ق��ح��ة،
وبالتايل تكون جودتها منخف�ضة

�أو ب��الأح��رى ال يكون هناك ثمار
ا���س��ا���س �اً ،بينما ل��و مت��ت عملية
الرعاية لكان من املمكن اال�ستفادة
م��ن ه��ذه الثمار غ���ذا ًء للما�شية،
يباع ب�سعر رمزي ،ويحقق مردودًا
اقت�صاد ًيا للجامعة.
من اجلانب الآخر يقول الأ�ستاذ
الدكتور فهد املانع:
« الهدف من وجود النخلة هدف
ج��م��ايل وتن�سيقي ،ول��ي�����س ه��د ًف��ا
اقت�صاديا؛ ب�سبب تعر�ضها للتلوث
وع����وادم ال�����س��ي��ارات ،والأ���ص��ح �أال
تُ�ستخدم الثمار التي تنتجها النخيل
داخ��ل �أ���س��وار اجلامعة وال�����ش��وارع
لأ�سباب �صحية� ،إذ قد يرتتب على
ذلك العديد من املخاطر على �صحة
الإن�سان ».
�أم��ا الطالب �سفر املهيديل من
كلية العلوم الطبية التطبيقية :

فقدم فكرة �إىل �إدارة ت�شجري
اجلامعة هي
« زي�����ادة امل�����ش��ات��ل وال��ت�����ش��ج�ير
خ�صو�صاً يف امل��م��رات اخلارجية
للجامعة ،وا�ستعمال النباتات الأقل
احتياجاً للماء»
ويف اخل����ت����ام ي���ق���ول ال��ط��ال��ب
عبدالعزيز ال�شيباين من كلية الآداب
«مل �أ���ش��اه��د حملة توعوية عن
النخيل من قبل ،و�أمتنى �أن يُنظر لها
باهتمام لأنها جزء من هوية الوطن،
وجامعة امل��ل��ك �سعود ه��ي جامعة
ال��وط��ن  ،ل��ذا يجب االه��ت��م��ام بها
واحلر�ص على تواجدها يف اجلامعة
 ،لأن النخل تراث �آبائنا و�أجدادنا،
عا�شوا عليها ومنوا معها ،وهي جزء
من هوية �شبه اجلزيرة العربية ،كما
�أنها �شعار للمملكة ومهمة بالن�سبة
�إلينا »

 ٣٠٠٠نخلة في الجامعة

وك�شف خمت�ص ل�صحيفة ر�سالة اجلامعة ،وجود
 3000نخلة غ�ير مثمرة يف اجل��ام��ع��ة ،وه��ي من
نخيل الزينة فقط ،وذات جودة متدنية؛ وال�سبب
يعود �إىل �أن م�صدر املياه التي ت�سقى منها هي مياه
معاجلة ،بالإ�ضافة لتعر�ضها لعوامل بيئية �سيئة
من �أهمها حركة املركبات وما ينتج عنها من تلوث
بيئي.
و�أ���ض��اف :يف ال�سابق كانت �أ�شجار النخيل يف

اجلامعة مثمرة ،حيث ك��ان يتم تلقيحها ب�شكل
دوري ،لكنها كانت تتعر�ض للأ�سف لالعتداء من
قبل بع�ض الأ�شخا�ص حيث كانوا يجمعون التمر
ويقطعون عذق التمور دون الوعي ب�أهمية وجودها.
وخ��ت��م حديثه مبطالبة اجل��ه��ات املخت�صة يف
اجلامعة باالهتمام �أكرث بالت�شجري ،وزيادة الرقعة
اخل�ضراء يف اجلامعة ب�شكل عام ،ورعاية النخيل
واال�ستفادة من خملفاتها يف الأ�سمدة ب�شكل خا�ص.
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األرق والعصبية من أضرارها..
والقهوة السعودية هي األفضل
د .الجريبان :اضطراب الشخص وفقدانه ألعصابه و الصداع أكثر األعراض االنسحابية
د .شونو :تفريش األسنان مرتين في اليوم
لتجنب أضرار القهوة على األسنان
ر�سالة اجلامعة ـ ملياء الربيعة  ،منى لغبي:
ال �ق �ه ��وة ه ��ي �أح � ��د �أك �ث��ر امل� ��� �ش ��روب ��ات � �ش �ع �ب �ي��ة؛ �إذ
ي�ستهلكها كثري من الأفراد حول العامل .و ُتعد القهوة
من بذور النب ،و من املمكن �أن ُتقدم �ساخنة �أو باردة،
ً
تداوال يف
ويقال �إن النب الأخ�ضر هو ثاين �أكرث ال�سلع
القهوة ال�سعودية �أف�ضل الأنواع:
ال � �ب� ��داي� ��ة ك ��ان ��ت م� ��ع ال ��دك� �ت ��ورة
غ��دي��ر اجل��ري�ب��ان م��ن ق�سم التغذية
الإك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة ،ح�ي��ث ��س��أل�ن��اه��ا :هل
ه� �ن ��اك �أ� � �ض� ��رار ن �ف �� �س �ي��ة وج �� �س��دي��ة
ل�شرب القهوة ؟
ف�أجابت :الأرق  ،والع�صبية  ،لكن
ال يح�صل ذلك �إال �إذا �أخذ ال�شخ�ص
كميات كبرية من القهوة ،وجت��اوز
احلد الطبيعي للأكواب امل�سموحة
يف اليوم وهو كوبان� ،أما الأ�ضرار
اجل�سدية فتتمثل يف فقدان ال�شهية
 ،وتهيج املعدة .
كما حتدثت الدكتورة غدير عن
بع�ض الأعرا�ض االن�سحابية للقهوة،
ف��ذك��رت �أن ا���ض��ط��راب ال�شخ�ص
وفقدانه لأع�صابه و ال�صداع ،هي
�أك�ث�ر الأع��را���ض االن�سحابية التي
ت�صاحب الفرد ،ويكون تقليل كميات
القهوة بالتدرج لتجنب الأع��را���ض
االن�سحابية ال�شديدة ،وكلما مت هذا
التدرج بالطريقة ال�صحيحة �أمكنت
ال�سيطرة على الأ�ضرار االن�سحابية.
و�أجابت عن ت�سا�ؤلنا :هل هناك
فرق بني �أ�ضرار القهوة املحم�صة و
القهوة �سريعة التح�ضري ؟ فقالت:
نعم يوجد فرق ،حيث �إن هناك مادة
يف القهوة �سريعة الت�صنيع ت�سمى «
الأكريالميد»  :وهي مادة كيميائية
���ض��ارة ،ونتيجة لطريقة ت�صنيع

العامل بعد النفط ،ومتتاز �أ�شجار النب ب�أنها ت�ستطيع
العي�ش ما يقارب مائة عام ،وتنتج ال�شجرة الواحدة
ما يعادل  4.53كيلو جرام من النب ،وتحُ �صد ثمارها
عندما يتحول لونها �إىل الأحمر ،وبعد ذلك تجُ فف
البذور بوا�سطة �أ�شعة ال�شم�س �أو بطرق �أخرى .وينمو

ال��ق��ه��وة �سريعة التح�ضري يكون»
الأكريالميد « مرتف ًعا وعال ًيا جداً
 ،وم��ادة « الأكريالميد « من املواد
املت�سببة يف ال�سرطان ،عك�س القهوة
املحم�صة ،التي تُعدّ �أ�ضرارها �أقل
بكثري من القهوة ال�سريعة لوجود
«الأكريالميد» بكميات قليلة فيها .
و�أ���ض��اف��ت ال��دك��ت��ورة اجلريبان:
�إن �أق��ل �أن���واع القهوة ���ض��رراً على
ال�شخ�ص ه��ي القهوة ال�سعودية؛
ح��ي��ث �إن ف��ن��ج� اً
�ال م���ن ال��ق��ه��وة
ال�سعودية ( 30ملل م��ن القهوة)
يكون فيه تقريباً  ٤٠ملجرام من
الكافيني ؛ لذلك تُعد �أق��ل �أن��واع
القهوة �ضرراً مقارنة بباقي الأنواع ،
ويختلف الكافيني بح�سب نوع القهوة
وطرق ت�صنيعها .
وحذرت الدكتورة غدير من �شرب
ال��ق��ه��وة ع��ل��ى م��ع��دة خ��ال��ي��ة؛ حيث
يت�سبب ذلك يف �أ�ضرار كبرية ،كزيادة
احلمو�ضة على فوهة املعدة  ،وي�ؤدي
 على املدى الطويل� -إىل ارجتاعيف امل��ع��دة ،و�سبب ه��ذا االرجت���اع
 :ارت��ف��اع الأح��م��ا���ض �إىل امل���ريء،
حيث �إن من املفرت�ض �أن تبقى هذه
الأح��م��ا���ض يف ج��دار امل��ع��دة؛ لأن
امل��ع��دة ق���ادرة على حتملها  ،لكنّ
امل���ريء ال يتحملها ،فتحدث هنا
ثقوب يف �أن�سجة املريء ،مما يت�سبب
يف ���ض��رر امل���ريء وت��ل��ف �أن�سجته،

وي�ؤدي االرجتاع �إىل م�شاكل عديدة
منها :ف��ق��دان ال�شهية  ،و �أ���ض��رار
باملعدة وتهيجها  ،والتهاب املريء.
يف ح����ال ك���ان���ت ال���ق���ه���وة متنع
ال�شخ�ص م��ن ال��ن��وم �أو ك��ان لديه
خفقان يف ال��ق��ل��ب ،ف��ه��ذه م�شكلة
خ���ط�ي�رة وحت���ت���اج �إىل ال��رع��اي��ة
ال�ضرورية الالزمة ،ويختلف الأمر
من �شخ�ص �إىل �آخر ،ويف حال كان
ال�شخ�ص يتناول �أدوي��ة مع القهوة
ف�إنهما تتعار�ضان �سلباً؛ حيث �إن
ال��ق��ه��وة ت��زي��د االمت�صا�ص ب�شكل
عال مما ي��ؤدي �إىل جرعة مفرطة
ٍ
 ،و�أي�ضاً بع�ض املر�ضى يح�صل لهم
عال جدًا للبول .
�إدرار ٍ
ل��ذل��ك ت��و���ص��ي ال��دك��ت��ورة غدير
اجلريبان بعدم �شرب القهوة على
معدة خالية كي ال تتهيج �أحما�ض
املعدة .
تفري�ش الأ�سنان يجنب �أ�ضرار
القهوة:
كما وجهنا ع��دة �أ�سئلة للدكتورة
ن��ورة �شونو م��ن كلية ط��ب الأ�سنان،
ف �ك��ان � �س ��ؤال �ن��ا الأول :م��ا ه��ي �آث ��ار
القهوة على الأ�سنان؟
قالت :تختلف �آثارها ح�سب نوع
القهوة ،حيث �إن القهوة ال�سوداء
من غري �إ�ضافات ت�سبب ت�صبغات
للأ�سنان ،و�إذا مل تُفر�ش الأ�سنان
تبقى هذه الت�صبغات وتتحول �إىل

أ .الرباح :عاداتنا وتقاليدنا سبب في انتشار
القهوة السعودية
ال�ب�ن يف �أك �ث�ر م��ن  70ب� �ل ��د ًا ،خ �� �ص��و� �ص� ً�ا يف امل�ن��اط��ق
اال�ستوائية.
وق��د �أج��ري �ن��ا ا��س�ت�ط�لاعً ��ا �صحفيًا مبنا�سبة ال�ي��وم
ال �ع��امل��ي ل�ل�ق�ه��وة ،م��ع ب�ع����ض �أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري����س
باجلامعة وه��م :ال��دك�ت��ورة غ��دي��ر اجل��ري�ب��ان م��ن ق�سم
(ج��ي�ر) ،ويف ح���ال ك��ان��ت ال��ق��ه��وة
ال�������س���وداء م�����ض��ا ًف��ا �إل��ي��ه��ا �سكر،
فيح�صل هنا ت�سو�س ب�سبب ال�سكر.
و�أك��دت الدكتورة نورة �أن القهوة
�أحد م�سببات رائحة الفم� ،إذا ُ�شربت
القهوة على معدة خالية ،وخا�صة �إذا
كان لدى ال�شخ�ص ارجتاع من املعدة
 ،فيت�سبب ه��ذا ب��أ���ض��رار يف اللثة
والأ�سنان� ،أي�ضاً ي�سبب زيادة اللعاب،
وحمو�ض ًة يف ال��ف��م ،و رائ��ح��ة الفم
الكريهة ،ولكنها لي�ست مثل التدخني
حيث �إن التدخني �أ�سو�أ بكثري .ويف
ختام حديثها تو�صي الدكتورة نورة
���ش��ون��و ط�ل�اب اجل��ام��ع��ة بتفري�ش
الأ�سنان مرتني فاليوم ،يف ال�صباح
وامل�ساء لتجنب �أ�ضرار القهوة على
الأ�سنان .
ّ
نقدر �شرب القهوة ال�سعودية:
ك� �م ��ا � � �ش� ��ارك� ��ت يف اال�� �س� �ت� �ط�ل�اع
الأ�� �س� �ت ��اذة ��س�ل�م��ى ال ��رب ��اح م��ن علم
االجتماع وطرحنا عليها الت�سا�ؤل
التايل :ما الذي �ساعد على انت�شار
القهوة يف املجتمع ؟
ف��ق��ال��ت :ت��ق��دي��ر ���ش��رب القهوة
ال�����س��ع��ودي��ة ج����زء م����ن ع��ادات��ن��ا
�ب ال�����س��ع��وديَ ،
وت��ق��ال��ي��دن��ا ال�����ش��ع� َ
و�ساعد ذل��ك على انت�شار ثقافة
املقاهي يف املجتمع ،ورف��ع معدل
�شرب القهوة �أي�ضاً ،وكذلك انت�شار
�آالت القهوة يف املنازل �ساعد على

التغذية الإكلينيكية ،و الدكتورة ن��ورة �شونو من ق�سم
طب الأ�سنان ،و الأ�ستاذة �سلمى الرباح من ق�سم علم
االج �ت �م��اع ،وك��ذل��ك م��ع ط��ال �ب��ات ،ح ��ول �آث� ��ار ال�ق�ه��وة
و�أ�� �ض ��راره ��ا والأع� ��را�� ��ض االن���س�ح��اب�ي��ة ال �ن��اجت��ة عنها
وت�أثريها على الفرد.

انت�شار ثقافة القهوة ،حيث مل يكن
هناك تواجد يف املا�ضي ملثل هذه
الآالت ،ومن العوامل �أي�ضاً املفاهيم
اخل��اط��ئ��ة املتعلقة بالقهوة ،حيث
«بر�ستيجا» �أو
يتخذها ال�شباب
ً
«�ستاي ً
ال» من حيث الت�صوير و يرون
�أنها جزء من منظر ح�ضاري ،فيجب
ت�صحيح ه��ذه املفاهيم اخلاطئة
وتوعية املجتمع ب�أ�ضرار القهوة .
وع��ن ���س ��ؤال��ن��ا :كيف يتم عالج
�إدمان القهوة بالطريقة ال�صحيحة ؟
�أجابت :يكون بالتدرج ال�صحيح� ،أوالً
 :التهيئة النف�سية ب��الإرادة والعزم
والإ���ص��رار على التخل�ص من هذه
العادة ،حيث �إنه بدون هذه التهيئة
�سيكون االنعكا�س �سلب ًيا و�شديدًا
على الفرد ،مما ي�ؤدي �إىل فقدانه
ل�ل�إرادة ،ثانياً  :و�ضع ا�سرتاتيجية
معينة وحتفيزية مثل و�ضع جدول
م��ع�ين ي��ت��م ات��ب��اع��ه خ�ل�ال ال�شهر
وحت��ف��ي��زه ب��امل��ك��اف ��أة ،ث��ال��ث�اً  :عدم
توفري القهوة املطحونة �أو ال�سريعة
داخل البيت با�ستمرار ،والتقليل من
زي��ارة املقاهي .وتو�صي الأ�ستاذة
�سلمى ط�لاب اجلامعة با�ستبدال
القهوة مب�شروبات مفيدة وخالية من
الكافيني؛ لأن مادة الكافيني ت�سبب
الإدمان.
كما ك��ان لنا ل�ق��اء م��ع طالبتني
من اجلامعة حتدثتا عن جتربتهما

ال�شخ�صية يف حماولة التخل�ص من
�إدم��ان �شرب القهوة وع��ن الأعرا�ض
التي �شعرتا بها خالل هذه الفرتة؟
الطالبة الأوىل :كانت حتاول ملدة
�أ�سبوع التخل�ص من القهوة بتهيئة
نف�سيتها و بالتدريج ،و يف بداية
الأي��ام كانت ت�شعر ب�صداع وخمول
وارجتاع مريئي �إىل �أن اجتازت ذلك
الأ�سبوع وبد�أ نومها يف التح�سن.
الطالبة الثانية  :كانت حتاول ملدة
�أربعة �أيام؛ ولكن مل ت�ستطع التخل�ص
م��ن القهوة ،وذل��ك ب�سبب �أن��ه��ا مل
تتدرج يف التخل�ص من القهوة رغم
�أن��ه كانت لديها رغبة و�إ���ص��رار يف
التخل�ص من �شرب القهوة .
كم عدد �أكواب القهوة التي كانتا
ت�شربانها يف اليوم؟ وما الأعرا�ض و
الأ�ضرار اجلانبية التي �شعرتا بها ؟
الطالبة الأوىل �أج��اب��ت :ثالثة
�أك�������واب ق���ه���وة ك���ل ي�����وم ،وك��ان��ت
الأعرا�ض التي تواجهها هي الرجفة
واخلفقان طوال الوقت.
الطالبة الثانية قالت� :ستة �أكواب
من القهوة ،وكانت الأعرا�ض �أر ًقا وقت
النوم و �أي�ضاً
�صداعا ن�صف ًيا و�شعو ًرا
ً
بالقلق و توت ًرا وحمو�ض ًة باملعدة.
�أي�����ض��ا ق��م��ن��ا ب��ع��م��ل �إح�����ص��ائ��ي��ة
عن الفئه العمرية الأك�ثر ت�ضر ًرا
م��ن ال��ق��ه��وة وك��ان��ت ف��ئ��ة ال�شباب
اجلامعيني.
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جائزة الأمري �سلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه...

عشرون عامًا من العطاء في تكريم وتحفيز
اإلبداع العلمي

د .العنزي :أول سعودي ُيمنح الجائزة ضمن الفريق العلمي الفائز بجائزة االبتكار
تكرمي الفائزين بجائزة الدورة ال�ساد�سة

ر�سالة اجلامعة ـ التحرير:
ع�������ش���رون ع���ام���اً م�����ض��ت منذ
ان��ط�لاق��ة ج��ائ��زة الأم�ي�ر �سلطان
ب��ن عبد العزيز العاملية للمياه،
�سطرت فيها ق�صة عطاء �إن�ساين
�شمل العامل بال ح���دودوال قيود،
ف�أثمرت جمداً وثباتاً على القمة،
وتر�سخت ج��ذوره��ا يف الأع��م��اق،
لأن ال���ب���ذرة زرع���ت���ه���ا ي���د رج��ل
الإن�سانية املغفور ل��ه ب���إذن اهلل:
���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن عبد العزيز طيب اهلل
ثراه.
انطالق اجلائزة:
ففي ع��ام 2002م وبف�ضل من
اهلل وت��وف��ي��ق��ه ان��ط��ل��ق��ت اجل��ائ��زة
ك��ال�����ش��ه��اب امل�������ض���يء ،وج���اب���ت
الكرة الأر�ضية تبحث عن علماء
م��ت��م��ي��زي��ن رووا ن��ت��ائ��ج بحوثهم
وجهودهم عط�ش الأر�ض والإن�سان
يف ك���ل م���ك���ان ل��ت��ك��رمي��ه��م ع��ل��ى
�إب��داع��ه��م ،ولتحث غريهم لل�سري
على خطاهم ،بهدف جتاوز ق�ضايا
ندرةاملياه وتلوثها ،واملحافظة على
هذا املورد احليوي الهام وتوفريه
للب�شرية ،وف��ت��ح �آف���اق م�ستقبل
م�شرق ل�ل�أج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ،ينعم
برغد العي�ش وال�سالم واالزده��ار
وي��ب��ت��ع��د ع��ن ال�����ص��راع ع��ل��ى امل��اء
ب�إذن اهلل .كلمات نابعة من القلب
�صرح بها الدكتور عبد امللك بن
عبد ال��رح��م��ن �آل ال�شيخ �-أم�ين
عام اجلائزة وامل�شرف على معهد
الأم��ي�ر ���س��ل��ط��ان لأب��ح��اث البيئة
وامل��ي��اه وال�صحراء بجامعة امللك
���س��ع��ود -رف��ع فيها �أ���س��م��ى �آي��ات
ال�����ش��ك��ر وال���ع���رف���ان مل��ق��ام خ���ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز-حفظه اهلل -على
اه��ت��م��ام��ه امل�����س��ت��م��ر ب��اجل��ائ��زة،
ورعايته الكرمية حلفل ت�سليمها
ل��ل ��ؤمت��ر امل�����ص��اح��ب ل��ه��ا ،وت��وج��ه
بالدعاء بالرحمة واملغفرةمل�ؤ�س�سها
���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن عبد العزيز طيب اهلل
ثراه.
ك��م��ا وج���ه ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر
ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر

خالد بن �سلطان بن عبد العزيز
حفظه اهلل -الرئي�س الفخريمل�ؤ�س�سة جائزة الأمري�سلطان بن
عبد العزيز العاملية للمياه على
دعمه ال�سخي للجائزة ،واهتمامه
ب�����أدق ���ش ��ؤون��ه��ا ،وح��ر���ص��ه على
ا���س��ت��م��رار ت��ط��وي��ره��ا ،واملحافظة
علىمكانتها و�سمعتها ال��دول��ي��ة
املرموقة .كما وجه �أي�ضاً ال�شكر
اجلزيل مل�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد
ال��ع��زي��ز �آل �سعود اخل�يري��ة التي
تقدم الدعم والتمويل املخ�ص�ص
من �سموه الكرمي للجائزة وكافة
الت�سهيالت ال��ت��ي ت�ضمن ك��ف��اءة
تنفيذ �أعمال الأمانة العامة بكل
�إتقان.
ووج����ه �أي�������ض���اً ج��زي��ل ال�����ش��ك��ر
والتقدير ملعايل رئي�س اجلامعة
رئي�س جمل�س اجل��ائ��زة الأ���س��ت��اذ
الدكتور ب��دران بن عبد الرحمن
العمر ،و�أع�ضاء جمل�س اجلائزة
ومن�سوبي �أمانتها العامة على ما
بذلوه جميعا ُ من جهود خمل�صة
وم�ستمرة على امل�ستويني املحلي
وال����دويل ،بكل �إخ�لا���ص وحر�ص
ع��ل��ىك��ل م���ا م���ن ����ش����أن���ه حتقيق
�أه��داف اجلائزة واملحافظة على
�سمعتها ومكانتها وت�سيري �أمورها
على �أف�ضل وجه.

حفل ت�سليم اجلائزة يف دورتها ال�سابعة يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك

و�أف���اد الدكتور �آل ال�شيخ ب��أن
الأمانة العامة للجائزة تقوم حالياً
بالتح�ضري حلفل ت�سليم اجلائزة
يف دورتها العا�شرة ال��ذي �سيقام
مب�شيئة اهلل يف مقر الأمم املتحدة
يف فيينا بالنم�سا يف الثالث ع�شر
من �شهر دي�سمرب 2022م.
وق���د ���س��ب��ق �أن �أع���ل���ن جمل�س
اجل��ائ��زة يف  5يونيو  2022عن
�أ�سماء الفائزين باجلوائز اخلم�س
يف ال��دورة العا�شرة للجائزة التي
�أقرها املجل�س ا�ستناداً �إىل تقارير
جل����ان ال��ف��ح�����ص الأويل وجل���ان
التحكيم وجلان االختيار الدولية
التي قيمت �أعمال  334مر�شحاً
من  66دولة حول العامل.
وك�����ان م���ن ���ض��م��ن امل��ت��ق��دم�ين
للرت�شيح جمموعة وا�سعة من �أهم
العلماء املتميزين دولياً
�أول �سعودي مينح اجلائزة،
وت��ف��خ��ر اجل����ائ����زة واجل��ام��ع��ة
واململكة بفوز الدكتور عبدالعزيز
بن ح�سني العنزي �-أ�ستاذ الهند�سة
البيئية امل�ساعد يف ق�سم الهند�سة
الكيميائيةبكلية الهند�سة بجامعة
امللك �سعود -بجائزة االبتكار يف
هذه الدورة �ضمن الفريق العلمي،
ال��ف��ائ��ز ب��ه��ا ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور
ديوني�سيو�س ديوني�سيو من جامعة

د .عبدالعزيز العنزي
�سين�سيناتي يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ال��ذي طور مع فريقه
تقنيات �أك�سدة متقدمة وتقنيات
ن���ان���وي���ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة،
وخا�صةيف �إزالة امللوثات امل�ستجدة
ومراقبتها.
و�أوجز الدكتور �آل ال�شيخ تقدميه
جل��ائ��زة الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد
العزيز العاملية للمياه ب�أنها جائزة
علمية ع��امل��ي��ة رائ���دة ت��رك��ز على
ت�شجيع البحث العلمي الإبداعي
وع��ل��ى االب��ت��ك��ار يف �أب��ح��اث املياه
من خالل تقدير اجلهود الرائدة
للعلماء والباحثني واملخرتعني يف
جميع �أنحاء العامل ملعاجلة ق�ضايا
ن���درة امل��ي��اه وامل��ح��اف��ظ��ة عليها.
وحت��ق��ي��ق �اً ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة النبيلة

الدعوة للرت�شح للجائزة يف دورتها احلادية ع�شرة

تقدم اجلائزة جمموعة من خم�س
جوائز كل عامني متنح فيها مليون
ري��ال جل��ائ��زة االبتكار يف �أي من
جماالت املياه املختلفة وخم�سمائة
�ألف ريال لكل جائزة من اجلوائز
التخ�ص�صية الأرب��ع��ة التي تغطي
املياه ال�سطحية وامل��ي��اه اجلوفية
وامل����وارد امل��ائ��ي��ة ال��ب��دي��ل��ة و�إدارة
وحماية املوارد املائية.
و�أك��د �أي�ضاً ب��أن املتابع ل�ش�ؤون
اجل���ائ���زة م��ن��ذ ان��ط�لاق��ت��ه��ا قبل
ع�����ش��ري��ن ع��ام��اً ي�لاح��ظ ال��ت��ط��ور
ال��ن��وع��ي يف م�����س��ت��وى الأع���م���ال
التي تتقدم للرت�شيح لهاوالتطور
ال��ك��م��ي يف �أع������داد امل�تر���ش��ح�ين
وال��ت��و���س��ع اجل���غ���رايف ل��ه��م .كما
يعك�س ف��وز النخبة م��ن العلماء
ب��دورات��ه��ا الأخ�ي�رة وح��ج��م �إق��ب��ال
كبار علماءاملياه يف العامل عليها
مم��ا يعك�س امل�صداقية العلمية
ال��دول��ي��ة الرفيعة امل�ستوى التي
�أ�صبحت تتمتع بها والثقة العالية
ب�أ�سلوب وم�ستوى حتكيم الأعمال
املر�شحة.
وحتظى اجلائزة برعاية جامعة
امللك �سعود لها منذ انطالقتها،
وي���ر�أ����س جمل�س اجل��ائ��زة معايل
رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن العمر،

وحتت�ضن اجل��ام��ع��ة مقر الأم��ان��ة
العامة للجائزة يف معهد الأم�ير
���س��ل��ط��ان لأب��ح��اث ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه
وال�������ص���ح���راء ال�����ذي ي���ق���دم ل��ه��ا
اال�ست�شارات العلمية والت�سهيالت
الفنية والإداري���ة مبوجب مذكرة
ت��ف��اه��م ب�ين اجل��ام��ع��ة وم�ؤ�س�سة
�سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود
اخلريية.
كما ترتبط اجل��ائ��زة بعالقات
وثيقة ورفيعة امل�ستوى مع العديد
من املراكز العربية والدولية من
خالل م�شاركتها يف ع�ضوية جمل�س
املحافظني باملجل�س العربي للمياه
وع�ضوية املجل�س العاملي للمياه.
ك��م��ا وث���ق���ت اجل����ائ����زة ع�لاق��ت��ه��ا
ب����الأمم امل��ت��ح��دة ،فح�صلت على
�صفة م�ست�شار خا�ص لدىاملجل�س
االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي التابع
للأمم املتحدة يف نيويورك ،وعلى
�صفة ع�ضو م��راق��ب م�شارك يف
اج��ت��م��اع��ات جلنة الأمم املتحدة
ال���س��ت��خ��دام ال��ف�����ض��اء اخل��ارج��ي
ل�ل��أغ���را����ض ال�����س��ل��م��ي��ة يف فيينا
ب�����ش��ك��ل دوري م���رت�ي�ن ���س��ن��وي �اً.
ووق��ع��ت م��ع مكتب الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي مذكرة
تفاهم حتى العام 2026م لتطوير
ال���ب���واب���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ف�����ض��اء من
�أج��ل امل��ي��اه ،و�إق��ام��ة حفل ت�سليم
اجلائزة يف مقرات الأمم املتحدة
الرئي�سة�،إ�ضافة اىل امل�شاركة يف
تنظيم امل�ؤمتر ال��دويل ال�ستخدام
تقنيات الف�ضاء يف �إدارة امل��وارد
املائية كل ثالث �سنوات .وترتبط
اجلائزةحالياًبالعديد من مذكرات
التفاهم مع كربى جمعيات املياه
الدولية ،وت�شارك يف م�ؤمتراتها
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اجل���ائ���زة وال���دع���وة
للرت�شح لها.
دعوة للم�شاركة:
و�أ���ش��ار �أم�ي�ن ع��ام اجل��ائ��زة يف
خ��ت��ام ت�صريحه �إىل �أن اجل��ائ��زة
ت�ستقبل حالياً الرت�شيحات للدورة
احلادية ع�شرة حتى نهاية العام
2023م ،ودعاالعلماء للتقدم لها
من خالل موقعها االلكرتوين على
�شبكة الإنرتنتwww.psipw. :

العدد  - 1443الأحد  20ربيع الأول 1444هـ املوافق � 16أكتوبر 2022م

ا�ست�شارية الغدد ال�صماء رمي �آل خليفة لـ

17
13

صحية

:

أك�ث��ر م��ن نصف
م� �ل� �ي ��ار م �ص��اب
ب � ��ال� � �س� � �ك � ��ري
ف � � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م
 6,7مليون حالة وفاة العام الماضي بسبب السكري
حوار  -حممد العنزي :
ت�صوير � -سارة احلمدان:
يُ �ع�ت�بر ال���س�ك��ري م��ن الأم��را���ض
امل��زم�ن��ة واملنت�شرة ب�شكل وا��س��ع يف
�أنحاء العامل ،و�إح�صائيات منظمة
ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ت � ّ
�دل ع�ل��ى ذل��ك،
وق��د ي� ��ؤدي ع��دم ال�ت�ح�ك��م ف�ي��ه �إىل
�أمور ال حتمد عقباها ،منها الوفاة
الق� � ّ�در اهلل ،-وم ��ن ب ��اب ال�ت��وع�ي��ةمب��اه �ي��ة ال �� �س �ك��ر و�أن � ��واع � ��ه وم ��دى
خ� �ط ��ورت ��ه ،ا� �س �ت �� �ض��اف��ت ��ص�ح�ي�ف��ة
ر��س��ال��ة اجل��ام�ع��ة ا�ست�شارية ال�غ��دد
ال�صماء و�سكري الأطفال الدكتورة
رمي �آل خليفة.
 يف البداية وبحكم التخ�ص�صيف الغدد ال�صماء و�سكري الأطفال
ح �ب��ذا ل��و ت�ع�ط�ي�ن��ا ن �ب��ذة ع��ن �أن ��واع
مر�ض ال�سكري ؟
يوجد �أن���واع ع��دي��دة م��ن مر�ض
ال�����س��ك��ري وم���ن �أك�ث�ره���ا ���ش��ي��وع�اً
النوع الأول والنوع الثاين و�سكري
احلوامل .وميكن �أن ي�صيب مر�ض
ال�سكري من النوع الأول الأ�شخا�ص
يف �أي عمر ،ولكنه يحدث ع��اد ًة
عند الأط��ف��ال �أو ال�شباب .وينتج
ع��ن التدمري ال��ذات��ي -ع��ن طريق
اجلهاز املناعي يف اجل�سم -للخاليا
املنتجة للأن�سولني يف البنكريا�س
«بيتا» .يحتاج الأ�شخا�ص امل�صابون
بداء ال�سكري من النوع الأول �إىل
حقن الأن�سولني يوم ًيا مدى احلياة؛
للتحكم يف م�ستويات ال�سكر يف
ال���دم .ول�ل�أ���س��ف ال ي��وج��د حال ًيا
ت��دخ��ل ف��ع��ال و�آم����ن ل��ل��وق��اي��ة من
مر�ض ال�سكري من النوع الأول �أو
عالجه .وي�صيب النوع الثاين من
ال�سكري ال��ك��ب��ار ،وخ�صو�صاً من
لديهم تاريخ عائلي لل�سكري ،ومن
يعانون من ال�سمنة ،ويتبعون نظا ًما
غري �صحي ل�ل�أك��ل ،وال ميار�سون
التمارين الريا�ضية.
 م��ر���ض ال���س�ك��ر ب ��د�أ ي�ن�ت���ش��ر يفجم�ت�م�ع�ن��ا ،م��اه��ي �آخ ��ر �إح���ص��ائ�ي��ة
حمليا وعامليا ؟
ي���وج���د  ٥٧٣م��ل��ي��ون م�����ص��اب
مبر�ض ال�سكري حول العامل ،منهم
م��ا ي��ق��ارب  ٧٣مليون م�صاب يف

منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط ح�سب
�آخر �إح�صائية لل�سكري من منظمة
ال�سكر العاملية )International
.(Diabetes
Federation
ي��ع��ي�����ش منهم1,1
مليون طفل م�صاب
بال�سكري م��ن النوع
الأول ح���ول ال��ع��امل،
ومنهم � 34ألف طفل
يف امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية .وقد �أدى
مر�ض ال�سكري �إىل
وف������اة  6,7م��ل��ي��ون
�شخ�ص ح��ول العامل
يف عام .2021
 م��ا ه��ي �أع��را���ضم � ��ر� � ��ض ال � �� � �س � �ك� ��ري؟
وكيف يتم ت�شخي�صه؟
ت�شمل �أعرا�ض مر�ض ال�سكري:
العط�ش غ�ير الطبيعي ،وجفاف
ال���ف���م ،وك��ث��رة ال���ت���ب���ول ،واجل����وع
امل�ستمر ،وفقدان الوزن املفاجئ،
وال��ت��ع��ب ال���ع���ام .وي��ت��م ت�شخي�ص
ال�سكري �إذا جتاوزت ن�سبة ال�سكر
يف ال����دم 126ملجم/دي�سيلرت
لل�شخ�ص ال�صائم� ،أو �أكرث من 200
ملجم/دي�سيلرت مع وجود �أعرا�ض
لل�سكري� ،أو �إذا جت���اوزت ن�سبة
ال�سكر الرتاكمي  .٪6.5الت�شخي�ص
املبكر مهم جداً وخ�صو�صاً للأطفال
لتفادي حدوث احلمو�ضة الكيتونية
التي ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل الوفاة.

ك��م��ا �أن الت�شخي�ص امل��ب��ك��ر مهم
للكبار للتحكم يف ن�سبة ال�سكر،
ومنع حدوث امل�ضاعفات اجلانبية
الرتفاع ال�سكري.
 م � ��اه � ��ي �أ� � �س � �ب� ��ابح �م��و� �ض��ة ال � � ��دم؟ وم��ا
مدى خطورتها؟ وكيف
تتم معاجلتها ؟
ت��ن��ت��ج احل��م��و���ض��ة
ال��ك��ي��ت��ون��ي��ة ب�����س��ب��ب
الت�أخر يف ت�شخي�ص
ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع
الأول� ،أو ���ض��ع��ف
التحكم بال�سكري � ،أو
عدم �أخذ الأن�سولني،
�أو ا�ستخدام �أن�سولني
منتهي ال�صالحية� ،أو
عندما ال يتم التعامل مع �أيام املر�ض
ب�شكل جيد .ويتم ت�شخي�صها عند
ارت��ف��اع م�ستوى ال�سكر عن 200
ملجم/دي�سيلرت ،وظ��ه��ور حم�ض
الكيتون ،وحمو�ضة ال��دم .فتظهر
ع��ل��ى امل��ري�����ض ع�ل�ام���ات ارت��ف��اع
ال�سكر م��ن ج��ف��اف ال��ف��م ،و�آالم
البطن ،والتقي�ؤ ،و�صعوبة التنف�س،
وتغري م�ستوى الإدراك والوعي.
و�أغلب املر�ضى يتعافون متاماً من
احلمو�ضة الكيتونية ؛ لكن البع�ض
ق��د يتعر�ضون �إىل م�شاكل �أثناء
فرتة العالج كا�ضطراب الأم�لاح،
وال��وذم��ة ال��دم��اغ��ي��ة ،و�إذا مل يتم
العالج ميكن �أن ت ��ؤدي احلمو�ضة

 34ألف طفل
في السعودية
مصابون
بالنوع األول

الكيتونية �إىل الوفاة.
 كيف تتم معاجلة احلمو�ضةالكيتونية؟
يتم ع�لاج احلمو�ضة الكيتونية
يف العناية املركزة ع��اد ًة عن طريق
حقن الأن�سولني يف الوريد ،و�سوائل
عرب الوريد ،و قيا�س متكرر لغازات
الدم والأمالح .وهذه تعترب الطريقة
التقليدية ح��ول ال��ع��امل .وق��د قام
فريقنا البحثي يف جامعة امللك
�سعود واملدينة الطبية اجلامعية
بن�شر درا�سة منذ عدة �أ�سابيع يف
جملة  JAMAذات معامل �ألت�أثري
ال��ع��ايل ب��ع��ن��وان «ف��ع��ال��ي��ة التكلفة
امل��ق��درة ل�ل�أن�����س��ول�ين حت��ت اجللد
لعالج احلمو�ضة الكيتونية الب�سيطة
ل��دى الأط��ف��ال» .وا���ش�ترك يف هذه
الدرا�سة ك ّل من :د� .إبراهيم بايل ،و
د .منرية اجلليفي ،و د .يزيد الرثيع،
و د .جزيل مال ،ود .دانة املح ،ود.
العنود بن عمري ،و د .رمي �آل خليفة.
بينت الدرا�سة الأثر العالجي والأثر
امل���ايل ال�ستخدام الأن�����س��ول�ين عن
طريق حقنة حتت اجللد  ،والطريقة
التقليدية وهي حقن الأن�سولني يف
الوريد ،لعالج احلمو�ضة الكيتونية
الب�سيطة ل��دى الأط��ف��ال امل�صابني
بال�سكري من النوع الأول� .شكلت
عينة الدرا�سة 129طفال ت�تراوح
�أع��م��اره��م ب�ين عامني و 14عا ًما،
و مت عالجهم يف املدينة الطبية
اجلامعية منذ عام 2015م وحتى

د .رمي �آل خليفة تتحدث للزميل حممد العنزي

عام 2020م .وتبني من الدرا�سة
�أن الأطفال الذين مت عالجهم عن
طريق احلقن حتت اجللد عوجلت
احل��م��و���ض��ة ل��دي��ه��م �أ���س��رع مبعدل
�ساعتني ،وم��دة تنومي �أق��ل مبعدل
� 17ساعة ،وقلت التكلفة املقدرة
ل��ل��ت��ن��ومي مب��ع��دل 3015 -1425
رياال للمري�ض الواحد .وتعترب هذه
الدرا�سة الأوىل عربياً وعاملياً حيث
�إن الدرا�سات ال�سابقة مل تدر�س
الأثر املايل ،وت�ضمنت عددًا قليال
جداً من الأطفال.
 ك�ي��ف ت��ري��ن ال���س�ل��وك ال�غ��ذائ��يملجتمعنا ال���س�ع��ودي؟ وه��ل يعترب
اً
عامل من عوامل ظهور ال�سكر ؟
يف الآون�����ة الأخ��ي��رة ان��ت�����ش��رت
���س��ل��وك��ي��ات غ��ذائ��ي��ة غ�ير �صحية
بني بع�ض �أف��راد املجتمع .وت�شمل
ه���ذه ال���ع���ادات ت��ن��اول
احل����ل����وي����ات ب�����ش��ك��ل
ي�������وم�������ي ،وك�����ذل�����ك
ال�������������ش������وك������والت������ة،
وال�����ب�����ط�����اط�����������س،
والوجبات ال�سريعة،
وامل�شروبات الغازية،
وال���ع�������ص�ي�رات .مم��ا
ي�������ؤدي �إىل ارت���ف���اع
م�����س��ت��وى ال�����س��ك��ر يف
ال��دم ،و�إىل ال�سكري
م���ن ال���ن���وع ال���ث���اين،
وال�سمنة.
 امل�شروبات الغازيةيف الآون� � � � � ��ة االخ� �ي ��رة
بو�صفك
ح��دث عليها ج��دل ك�ث�ير
ِ
ً
خمت�صة هل تن�صحني بها ؟
امل�شروبات الغازية حتتوي على
ن�سبة كبرية من ال�سكريات ،بن�سبة
�أك�ثر م��ن ن�سبة االحتياج اليومي
للج�سم و املو�صى بها من منظمات
الغذاء و ال��دواء العاملية ،كما �أنها
حتتوي على مواد حافظة و ملونة
ومنبهة ،ويعترب ا�ستهالكها ب�شكل
م�ستمر عادة غذائية غري �صحية؛
لأنها ترفع من م�ستوى ال�سكر يف
الدم و ت�ؤدي �إىل ال�سمنة.
 نعلم �أن الأدوي� ��ة امل�ستخدمةيف عالج مر�ضى ال�سكري من النوع
الأول هي للم�ساعدة يف التحكم يف
املر�ض� ،س�ؤايل �إىل �أين و�صل العلم

يف �إي �ج��اد ع�ل�اج ن��اج��ع ل�ل�م��ر���ض ؟
وهل ترون ذلك قريبا ؟
ق��ام��ت ع���دة جم��م��وع��ات بحثية
حول العامل بعمل درا�سات واعدة يف
جمال الوقاية من ال�سكري من النوع
الأول وال�شفاء من ال�سكري ،وذلك
عن طريق �أدوي��ة تعدل من طريقة
ا�ستجابة اجلهاز املناعي للج�سم؛
لكيال يقوم بالتدمري الذاتي خلاليا
بيتا املنتجة للأن�سولني .هذه الأدوية
م��ازال��ت حت��ت البحث ،ولكننا قد
نتمكن من ا�ستخدامها يف امل�ستقبل
القريب جداً.
 ح� �ق� �ق ��ت اجل� ��ام � �ع� ��ة م � ��ؤخ� ��راج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز ال�ع�ل�م��ي ،وذل ��ك يف
م�سار الفر�ص الإبداعية يف كفاءة
الإن �ف��اق ،وذل��ك ع��ن ط��ري��ق م�ب��ادرة
قدمتها ،حدثينا عنها ؟
ِ
ه��ي ج��ائ��زة ن�صف
����س���ن���وي���ة ت��ق��دم��ه��ا
هيئة كفاءة الإنفاق
وامل�������������ش������روع������ات
احل��ك��وم��ي��ة؛ ب��ه��دف
حت����ق����ي����ق ك�����ف�����اءة
ب�شكل ذاتي
الإنفاق
ٍ
وم���������س����ت����دام دون
ال��ت ��أث�ير ع��ل��ى ج��ودة
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة،
ط����ب����ق����اً لأف���������ض����ل
امل��م��ار���س��ات املحلية
وال���ع���امل���ي���ة .ه��دف��ت
امل��ب��ادرة �إىل توفري
ال��وق��ت واجل��ه��د من
خ�ل�ال ت�شخي�ص ن��ق�����ص ه��رم��ون
النمو عند الأطفال بطريقة حديثة
�أثبتت جناحها بعد عدة درا�سات؛
حيث ا�ستُبدل دواء اجللوكاجون
بالأرجنني مع �إجراء التحليلني يف
اليوم نف�سه خالل �ساعتني ون�صف؛
مم��ا قل�ص عينات ال���دم م��ن 11
�إىل  7عينات ،م�ؤكد ًة على الأثر
االجتماعي لهذه امل��ب��ادرة؛ حيث
قل�صت ق��وائ��م االن��ت��ظ��ار لإج���راء
الفح�ص من � 6أ�شهر �إىل �أ�سبوع
واحد فقط ،و قللت فرتة ال�صيام
والتنومي للطفل من يومني �إىل يوم
واحد ،مما �أ�سهم يف توفري �أ�سرة
التنومي للحاالت الأكرث احتياجاً ،و
حقق وفراً مالياً كبرياً.

أصبح التحكم
بالسكر أسهل
من السابق
بسبب التقنية
الحديثة
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قــــــــــــــــرأت لك..

نهج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

مساعدة األطفال ذوي صعوبات
تعلم اللغة

امل�ؤلفJaipaul L. Rooparine:
املرتجم:منرية بنت عبد اهلل املن�صور

امل�ؤلفDaniel Franklin:
املرتجم:خالد بن حممد املحرج

يعد هذا العمل من �أهم املراجع الرتبوية املعا�صرة لكافة
املمار�سني الرتبويني ،و�أولياء الأمور ،والباحثني يف هذا املجال،
كما يرثي املكتبةالعربية من خالل تناوله جلملة من املو�ضوعات
املهمة واملت�صلة مبناهج و�سيا�سات التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،ف�ضال عن �أنه ي�سلط ال�ضوء على �أ�ساليب التعليم املتبعة
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ويعد هذا الكتاب دلي ً
ال عمل ًيا ي�ستنري به املربون ،واملعلمون،
و�أولياء الأمور ،وذوو االخت�صا�ص على حد �سواء ،عالوة على ذلك
ف�إن كتاب «نهج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة» يلخ�ص �أحدث
ما تو�صلت �إليه البحوث و الدرا�سات املعا�صرة يف جمال تعليم
الأطفال يف مرحلة الطفولةاملبكرة ،وبالتايل ف�إننا نو�صي ب�إدراجه
بو�صفه �أحد املقررات الدرا�سية يف مناهج كليات الرتبية والآداب.
امل�صدر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر

ا�ستطاع م�ؤلف الكتاب دانيال فرانكلني
ت�سليط ال�ضوء على هذه اال�ضطرابات
النمائ ّية ب�شكل جيد ،وربطها بحاجة
الوالدين واملهنيني للتعامل معها.
ف��ل��ق��د ع��ان��ى دان���ي���ال يف ط��ف��ول��ت��ه من
���ص��ع��وب��ات ال��ت��ع �لّ��م ،وجت����اوز ال��ت��ح��دي��ات
أ�صل درا�سته يف
مب�ساعدة والديه ومعلميه ،و� ّ
جمال �صعوبات التعلم،ف� َّأ�س�س مركزاً لرعاية
ذوي �صعوبات التعلم ،و�ساعد الكثريين،
بي ك َّل
ومزج املعاناة مع التجربة والعلم ،وقد نَّ
ذلك يف هذا الكتاب الذي �أنقله بني �أيديكم.
امل�صدر :دار جامعة امللك �سعود للن�شر

مل يتم التطرق لها م�سبق ًا..درا�سة:

العالج البيولوجي بالصورة المناعية لدى مرضى
التهاب المفاصل الروماتويدي
ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
ق���دم���ت ال����دك����ت����ورة م���ه���ا ف��ه��د
العنزي الأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم
علم وظائف الأع�ضاء بكلية الطب
درا�سة علمية عن مو�ضوع ) :خمترب
علوم �أبحاث املناعة يف م�ست�شفى
امل��ل��ك خ��ال��د اجل��ام��ع��ي ب��درا���س��ة
الت�أثريات املناعية للعالج البيولوجي
الأباتا�سيبت وعالقة مراحل املر�ض
وحتوالتهما بني الظهور والرتاجع يف
الأعرا�ض مب�ستوى اخلاليا املناعية
البائية املثبطة لاللتهابات( وهي
نوع �ضابط للتفاعل املناعي مل يتم
درا�سته م�سبقا فيما يخ�ص عالقة
ه��ذا ال��ع�لاج البيولوجي بال�صورة
امل��ن��اع��ي��ة ل����دى م��ر���ض��ى ال��ت��ه��اب
املفا�صل الروماتويدي.
وق�����د وج������دت ال����درا�����س����ة �أن
ن���وع اخل�لاي��ا ال��ب��ائ��ي��ة ال���ذي ينتج
امل���واد املثبطة لاللتهاب وت�شمل
الإنرتلوكني  35والإن�ترل��وك�ين 10
تزيد ب�شكل وا�ضح �أثناءالعالج بني
امل��ر���ض��ى املنح�سر لديهم املر�ض
والأع��را���ض امل�صاحبة ،كما �أثبتت
الدرا�سة �أن العالج يرفع من م�ستوى
ال��ن��وع الآخ����ر م��ن اخلاليااملثبطة
ل�ل�إل��ت��ه��اب ،وه��ي اخل�لاي��ا التائية
امل��ف��رزة ل�لاق ،وق��د ت��زام��ن ارتفاع
هذين النوعني من اخلاليا املثبطة

لاللتهاب م��ع ارت��ف��اع الإن�ترل��وك�ين
 ،35وك��ذل��ك الإن�ترف�يرون بيتا يف
ال��دم ،وقد �ساهمت هذه الدرا�سة
بتو�ضيح التغريات املناعية للمر�ضى

الذين ي�ستجيبون للعالج ،ونوعية
اال�ستجابة املناعية امل�صاحبة ،وقد
مت ن�شر ال��درا���س��ة يف )Science
(reports

جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن الدرا�سة
ب�إ�شراف الدكتورة عبري امل�صري،
والدكتور ربيع ح��ل��واين ،والأ�ستاذ
الدكتور �صالح املح�سن.

درا�سة طبية ت�ؤكد..

التوقع الثالثي األبعاد لألنسجة
الرخوة بعد جراحات الفكين هي أداة
تقديرية للتصحيح الجراحي
ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
�أجرى الباحثان الدكتور ماجنو فيليب و الدكتورة رندا عبد املعني الفوتاوي
درا�سة علمية بعنوان) :دقة التنب�ؤ بحركة الأن�سجة الرخوة با�ستخدام التخطيط
االفرتا�ضي ـ حلاالت عدم تناظر الوجه غري املتالزمية  -مراجعة منهجية(
حيث ذكرت الدرا�سة �أن التوقع الثالثي الأبعاد للتغيريات الالحقة للأن�سجة
الرخوة بعد جراحات الفكني هي �أداة تقديرية حتمية للت�صحيح اجلراحي
حلاالت انعدام التماثل يف الوجه.
و تهدف هذه الدرا�سة املنهجية الدقيقة �إىل �إجراء مراجعة من الدرا�سات
الإكلينيكية رفيعة امل�ستوى للإجابة عن ال�س�ؤال التايل :هل تر�سم خطة التنب�ؤ
االفرتا�ضية ثالثية الأب��ع��اد نتائج موثوقة ودقيقة عند مقارنتها بالنتيجة
اجلراحية الواقعية املتعلقة بالأن�سجة الرخوة للوجه املخ�ص�صة حلاالت عدم
تناظر الوجه غري املتالزم؟
وت�ستند هذه املراجعة املنهجية على �أدبيات التخطيط ثالثي الأبعاد للتنب�ؤ
بالأن�سجة الرخوة لت�صحيح عدم متاثل الوجه؛ ال�ستخال�ص ا�ستنتاجات موثوقة
ودقيقة ب�ش�أن هذه الأ�ساليب مقارنة بالنتيجة اجلراحية الواقعية.
مت البحث يف م�ؤلفات ومن�شورات من قواعد بيانات متخ�ص�صة وهي �أوفيد ،
وكوكران ،وويــب اف �سـاين�س ،و بوب ميد عـن درا�سـات ن�شـرت بيـن عامي 2000م
و2020م  ،بهدف تقييم التنب�ؤات املتعلقة بالأن�سجة با�ستخدام جمموعات
الربجميات اخلا�صة بالتنب�ؤ بحاالت عدم تناظر الوجه غري املتالزمة املن�شورة.
وطبقت بنود الإب�لاغ املف�ضلة اال�ستعرا�ضات املنهجية والتحليل التف�صيلي.
وا�ستخدمت �أداة «كوادا�س »2 -للتقييم النوعي لدرا�سات خمتارة .و�أ�سفر البحث
الأويل عن  248مقاال .وقد ا�ستوفت ع�شرون مادة معايري الإدراج واال�ستبعاد،
واختريت للتحليل النوعي .و�أخريا اختري  12مقاال للتحليل الكمي.
كما ت�شري النتائج �إىل �أن طرق التنب�ؤ بال�صور ثالثية الأبعاد توفر معلومات
�أكرث دقة مع تقليل الت�شوه يف التنب�ؤ بالأن�سجة الرخوة بغ�ض النظر عن �أنواع
الربامج املختلفة املتوفرة حالياً .وكان التنب�ؤ بدقة الأن�سجة الرخوة يف حاالت
عدم تناظر الوجه �أقل دقة يف الق�سم ال�سفلي من الوجه ،ب�صرف النظر عن نوع
اجلراحة امل�ستخدمة لتعديل عدم التناظر يف الوجه .وكان متو�سط خط�أ التنب�ؤ
�أقل من  2ملم.

�شملت العينة  224قائد ًا �أكادميي ًا..

القادة األكاديميون ..هل يواكبون متطلبات مجتمع المعرفة للقرن الحادي والعشرين..؟!!
ر�سالة اجلامعة  -درا�سات:
ق��دم ال��ب��اح��ث��ان ال��دك��ت��ور توفيق
زايد حممد الرقب ،والدكتور �صالح
ب��ن ع��ب��د اهلل ال�����ش��م��راين درا���س��ة
علمية بعنوان) :ت�����ص��ورات القادة
الأكادمييني ملهارات القرن احلادي
والع�شرين ال�ضرورية لطلبة التعليم
العايل يف �ضوء متطلبات جمتمع
املعرفة(.
هدفت ال��درا���س��ة �إىل التعرف
على ت�صورات القادة الأكادمييني

ملهارات القرن احل��ادي والع�شرين
ال�ضرورية لطلبة التعليم العايل
يف �ضوءمتطلبات جمتمع املعرفة،
ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي،
و�أدا ًة للدرا�سة مت �إعدادها والت�أكد
من �صدقهاوثباتها ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ) (224قائداً �أكادميياً
من اجلامعات ال�سعودية الر�سمية يف
الريا�ض.
و�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة �أن

ت�����ص��ورات عينة ال��درا���س��ة ملهارات
القرن احلادي والع�شرين ال�ضرورية
لطلبة التعليم العايل جاءت بدرجة
م��رت��ف��ع��ة،و�أ���ش��ارت نتائج الدرا�سة
�أن درجة توافق برامج وممار�سات
التعليم العايل مع م��ه��ارات القرن
احل��ادي والع�شرين ج��اءت بدرجة
متو�سطة ،كما�أظهرت نتائج الدرا�سة
ع����دم وج�����ود ف�����روق ذات دالل���ة
�إح�صائية عنـد م�ستوى )(α ≤ 0.05
لتقديرات عينة الدرا�سة ملهارات

القرن احلادي والع�شرين ال�ضرورية
لطلبة التعليم العايل تعزى ملتغريات
)التخ�ص�ص الأك���ادمي���ي ،والرتبة
الأك��ادمي��ي��ة ،وامل��رك��ز ال��وظ��ي��ف��ي(.
و�أو�صت الدرا�سةب�ضرورة �صياغة
وتبني ر�ؤي���ة متجددة للجامعات،
تنطلق من واقع واحتياجات وفل�سفة
املجتمع ،وتطوير املناهج الدرا�سية
لتتوائم مع مهارات القرن احلادي
والع�شرين ال�ضرورية لطلبة التعليم
العايل.

د� .صالح ال�شهري

د .توفيق الرقب

العدد  - ١٤٤٣الأحد  ٢٠ربيع الأول ١٤٤٤هـ املوافق  16اكتوبر 2022م

تصوير  -سارة الحمدان
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منصتنا

منصتنا

د .علي بن ضميان العنزي *

الخبر ..ومنصة الحدث

يف يوم ال�صحة النف�سية العاملي ..ح�ضور (دهن العود) �أحد �أ�سباب ال�سعادة والراحة النف�سية يف احلياة

مركز ذوي اإلعاقة يشارك في اليوم العالمي للعصا البيضاء

تطلق �صحيفة ر�سالة اجلامعة يف هذا العدد �شعارها الن�صي )ر�سالة
اجلامعة :اخلرب ..ومن�صة احلدث( ،وهذا ال�شعار حماولة لرتجمة نتاج
حتول رقمي بد�أه الزمالء امل�شرفون ال�سابقون على الر�سالة يف �سباق مع
عامل الإعالم اجلديد .فالفنون ال�صحفية ال تتغري كثريا يف م�ضامينها؛
ولكن الأدوات تتغري بتطور التقنية والو�سائل ،وما كان يُقدم يف ال�صحف
الورقية ،ميكن تقدميه يف و�سائل الإعالم الرقمي ب�شكل يتما�شى مع
روح الع�صر دون م�سا�س ب�أ�صول الفنون ال�صحفية .ي�سعى العاملون يف
الر�سالة �إىل �أن يقدموا منوذجاً �إعالمياً متكام ً
ال –بالتعاون مع اجلهات
الإعالمية يف اجلامعة -من خالل العمل كمن�صة �إعالمية ال �صحيفة
ورقية فقط .يف ه��ذه املن�صة نحافظ حتماً على ال�صحيفة الورقية
بطباعة ن�سخ حمدودة ،م�ستخدمني تقنيات الإعالم الرقمي يف توزيع
ن�سخة �إلكرتونية منها ب�صيغة ) (PDFحتافظ على �إخراجها الورقي،
من خالل الإمييل وح�سابات التوا�صل االجتماعي .وتواكب الر�سالة
ال�صحافة الإلكرتونية من خالل موقعها الإلكرتوين لن�شر املحتوى ب�شتى
الفنون ال�صحفية ب�شكل يتنا�سب مع طبيعة الو�سيلة.
ولو�سائل التوا�صل االجتماعي دور رئي�س يف الإع�لام الرقمي من
حيث انت�شارها وا�ستحواذها على احل�صة الأكرب من متابعة اجلمهور؛
لذلك ت�سعى الر�سالة من خالل عملها بو�صفها من�صة رقمية �إىل تفعيل
ح�ساباتها يف التوا�صل االجتماعي؛ لتقدمي جتربة �إعالمية ميار�س من
خاللها طلبة الإعالم والتخ�ص�صات الأخرى العمل ال�صحفي مبفهومه
االجتماعي والتفاعلي ،م��ن خ�لال التغطيات اخل�بري��ة ،والتقارير،
والتحقيقات ،واللقاءات ال�صحفية عرب هذه احل�سابات.
ولأننا نعي�ش ع�صر �صناعة املحتوى الإعالمي بو�صفه مفهو ًما مل�سار
�إعالمي جديد ،تتجه ر�سالة اجلامعة من خالل قناتها يف اليوتيوب
ل�صناعة حمتوى �إعالمي مرئي ،تقدم من خالله الفنون الإعالمية
بالأ�سلوب الرقمي ،الذي يعتمد على التغطيات والتقارير الق�صرية،
بالإ�ضافة �إىل برامج حوارية طالبية على طريقة البودكا�ست املرئي.
العمل يف ع�صر الإع�لام الرقمي ي�شكل حتدياً كبرياً لعدة �أ�سباب
�أهمها� :سرعة وترية التغري ،وت�شتت الف�ضاء الإعالمي ،وعدم و�ضوح
�سيكولوجية اجلمهور ،ناهيك عن �أن يكون جمهورك متدرجا من طالب
يدلف تواً للدرا�سة اجلامعية �إىل بروف�سور ق�ضى �أكرث من ن�صف قرن يف
قاعات اجلامعة الدرا�سية والبحثية� ،إ�ضافة �إىل طواقم طبية متخ�ص�صة
وموظفي اجلامعة مبختلف م�شاربهم .ومن منطلق هذا التحدي تعمل
الر�سالة من خالل �أ�صالة اخلرب ومن�صة احلدث.
* امل�شرف على الإدارة والتحرير

ر�سالة اجلامعة � -أجماد املطريي:
���ش��ارك م��رك��ز ذوي الإع��اق��ة يف
اجلامعة يف فعالية ال��ي��وم العاملي
للع�صا البي�ضاء امل��ق��ام��ة م ��ؤخ��راً
يف واح���ة امل��ل��ك �سلمان ،بح�ضور
عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور علي
الدلبحي ،وم��دي��رة �إدارة التطوع
البلدي يف �أم��ان��ة منطقة الريا�ض
الأ���س��ت��اذة غ��ادة ال��ع��م��ران ،ومديرة
م��رك��ز ذوي الإع���اق���ة ب��اجل��ام��ع��ة
الدكتورة نورة الطويل.
وذل��ك لت�شجيع املكفوفني على
ا�ستخدام الع�صاالبي�ضاء،واالعتزاز
بها رمزًا لال�ستقاللية ،وتعزيز دمج
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية.
و�أت���ي���ح���ت ال���ف���ر����ص���ة ل��ل��ط�لاب
والطالبات املكفوفني للم�شاركة يف
الأرك���ان امل�صاحبة ،التي ك��ان لها
انعكا�س على جمال الفعالية.
�شملت الفعالية رك��ن التقنيات،
ومت ال��ت��ع��ري��ف ف��ي��ه ع��ل��ى تقنيات
م�ساعدة للأ�شخا�ص املكفوفني،
ومت���ت جت��رب��ة ه���ذه التقنيات مع

املب�صرين.
وعر�ض رك��ن الفنون الت�شكيلية
ل���وح���ات ف��ن��ي��ة لطالبات وط�ل�اب
ذوي �إعاقة ب�صرية بالألوان املائية،
و �أل����وان ال��ب��خ��اخ ،وك��ذل��ك الر�سم
احل��ر ،و�أي�ضا دمج الأل���وان ،والفن
التجريدي ،وال��ر���س��م على قواعد
�أكواب القهوة.
 ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�شاركة كلية
الطب ممثل ًة يف ن��ادي الب�صريات
يف التعريف بالع�صا الذكية التي
ي�ستطيع الكفيف ربطها بخرائط
Google Maps؛ لي�ستطيع
ال��و���ص��ول ل��ل��وج��ه��ة ال��ت��ي ي��ري��ده��ا
با�ستقاللية ،كما �أنها حتافظ على
�أم���ان ال�شخ�ص الكفيف؛ لوجود
كامرياتكون مرتبطة ب�أرقام اجلهات
املخت�صة ،بحيث ل��و  -ال ق��دّ ر
اهلل -وقع الكفيف تُر�سل �إحداثيات
مكانه ،وكذلك يوجد فيها كامريا
بحيث لو ُ�سرق �شيء من الكفيف
ي�ستطيع ك�شفتفا�صيل احلادثة.
جتاوز عدد الطالب والطالبات

د .المرشدي مديرًا
لمركز بحوث اآلداب
ر�سالة اجلامعة  -التحرير
�صدور موافقة معايل رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر بتجديد
تكليف ال��دك��ت��ور ج���ارح ب��ن ف��ار���س املر�شدي
الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الإعالم مديراً ملركز
بحوث كلية الآداب ملدة عامني.

التربية تحتفل باليوم العالمي للمعلم
لعام 2022

امل�����ش��ارك�ين يف الن�شاط الطالبي
ع�شرة طالب.
و متت جتربة الع�صا البي�ضاء
من قبل املب�صرين كباراً و�أطفاالً،
وعربوا عن فرحتهم بالتجربة التي
ت��رك��ت �أث����راً يف �أرواح���ه���م ،ح�ضر
الفعالية عدد من زوار املم�شى من
العائالت والأفراد.
ف��ي��م��ا �أع������رب ال���دك���ت���ور علي

الدلبحي ع��ن �سعادته مب�شاركة
امل��رك��ز يف ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للع�صا
البي�ضاء ،وعر�ض �أح��دث التقنيات
التي تقدمها اجلامعة لهذه الفئة
الغالية ،وم�شاركة بع�ض مواهب هذا
املركز من الطلبة ،وحت��دث كذلك
عن �أهمية التعاون مع جهات خارج
اجلامعة ،الذي يُعد مطل ًبا دائ ًما كما
يُعترب �أحد �أبرز �أهداف اجلامعة.

ر�سالة اجلامعة  -الرتبية:
احتفلت كلية الرتبية م�ؤخراً باليوم العاملي للمعلم ،ب�إقامة عدة فعاليات
منها عقد لقاء عن بعد بالتعاون مع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية
بعنوان) :يبد�أ حتول التعليم مع املعلمني( برعاية عميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور
عثمان بن حممد املنيع� ،شارك فيه ك ٌّل من :الأ�ستاذ الدكتور فهد ال�شايع،
والدكتور �إبراهيم الداود ،والأ�ستاذة الدكتورة وداد �أبا ح�سني ،و الدكتورة منرية
املن�صور ،ب�إدارة الدكتور �سلطان املطريي .كما عقدت �أق�سام الكلية بالتعاون
مع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عدة ور�ش عمل ولقاءات عن بعد،
حيث ح�ضر و�شارك �أكرث من  4000مهتم بال�ش�أن التعليمي .ويف �شطر
ً
معر�ضا بهذه املنا�سبة وعدة ور�ش ح�ضورية.
الطالبات �أقامت وكالة الكلية

امل�شرف على الإدارة والتحرير

نائب رئي�س التحرير
�سامي بن عبدالعزيز الدخيل

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�سن الفليج

alialanazi@ksu.edu.sa

saldekeel@ksu.edu.sa

aalfulaij@ksu.edu.sa

د .علي بن �ضميان العنزي
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