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التراث العمراني ثروة ال تنضب
تقدمت ال��دول ثقافياً
وال��ت��ي ب��ات��ت متثل
وفق الإح�صائيات
واق��ت�����ص��ادي �اً وارت��ف��ع
ال�����������ص�����ادرة ع��ن
م�����س��ت��وى حت�����ض��ره��ا،
منظمة ال�سياحة
كلما زادت عنايتها
ال���ع���امل���ي���ة ح����وايل
ب�تراث��ه��ا ال��ع��م��راين،
 37%من �إجمايل
وعملت على املحافظة
����س���وق ال�����س��ي��اح��ة
ع��ل��ي��ه م���ن ال��ط��م�����س،
الدولية ،ومتار�س
وح��م��اي��ت��ه ،وت��أه��ي��ل��ه،
�أث��راً �إيجابياً على
وتنميته ،وا�ستثماره
م����واق����ع ال���ت��راث
اقت�صادياً.
ال�����ع�����م�����راين ع��ن
ولكي تبقى مواقع
د .ياسر الهياجي
ط���ري���ق �صيانتها
ال���ت���راث ال���ع���م���راين
وامل������ح������اف������ظ������ة
ت����ؤدي دوره���ا بكفاءة
ع��ل��ي��ه��ا؛ ت��ن��ف��ي��ذاً
ف�إنه ينبغي درا�ستها
وترميمها واحلفاظ عليها ،والعمل لغايات ال�سياحة املتمثلة يف انتقال
على اعتبارها عن�صراً رئي�ساً يف الإن�سان للمتعة والرتويح واالطالع
ال�سيا�سات املعنية بتطوير ال�سياحة ،ع��ل��ى خم��ل��ف��ات امل��ا���ض��ي ،ك��م��ا �أن
وعلى جميع امل�ستويات من كونها ه���ذا ال�شكل م��ن ال�����س��ي��اح��ة ي�برز
ال���دع���ام���ة ال��رئ��ي�����س��ة ل��ل��ت��وج��ه��ات يف احلقيقة اجل��ه��ود التي تبذلها
املطروحة �أم��ام ال�سياحة الثقافية الب�شرية ل�صيانة ال�ت�راث الثقايف
ب�سبب فوائده االجتماعية والثقافية
التي ت�شهدها بلدان العامل اليوم.
�إن ال�سياحة الثقافية هي ذلك بالن�سبة للمجتمعات املحلية.
وم��ه��م��ا ت��ك��ن دواف������ع وم���زاي���ا
ال�شكل من ال�سياحة ال��ذي يهدف
�ضمن غاياته الأخرى �إىل اكت�شاف ال�����س��ي��اح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ،ف ��إن��ه لي�س
املعامل الرتاثية واملواقع التاريخية ،م��ن ال�سهل درا���س��ت��ه��ا مب��ع��زل عن

اال���س��ت��خ��دام الع�شوائي وامل�سرف
للمواقع الرتاثية ،بل يجب �أن تقوم
على �ضرورة اح�ترام خ�صو�صيات
املواقع و�صيانتها؛ وتوظيفها ب�شكل
�سليم؛ لكي ت ��ؤدي دوره��ا كعنا�صر
بارزة يف اجلذب ال�سياحي ،وانت�شار
الثقافة ،وتنظيم احلركة ال�سياحية
امل��ن��دف��ع��ة ن��ح��و ا���س��ت��خ��دام امل��واق��ع
لتفادي االكتظاظ فيها.
وت�أ�سي�ساً على كل ما �أوردن���اه،
وبالنظر �إىل ر�صيد اململكة العربية
ال�سعودية من تلك املعامل واملواقع
ال�تراث��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ط��ي م�ساحات
وا�سعة من مناطق اململكة؛ ف�إنها
تُعدّ ثروة �إ�ضافية قد تنال الأولوية
على جميع االعتبارات الأخرى التي
قد تربر من النواحي االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية ،ف�ض ً
ال
عن �أهميتها بالن�سبة للهوية الوطنية
كجزء من اح�ترام ال�تراث �أوالً ،ثم
جلذب انتباه العامل من حولنا �إىل
عظم هذا الرتاث� ،أو لت�أثريه املبا�شر
ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة ب�����ص��ورة
�شاملة.
كلية ال�سياحة والآثار

ت�صدقها عيناه! �إنه يحمل ما�سة،
نعم ما�سة ثمينة ،ولي�س حجراً هيناً
ال قيمة له!
لقد رمى كي�ساً كام ً
ال من الأملا�س
يف النهر ،ومل يبق معه �سوى قطعة
واحدة يف يده ،ف�أخذ يبكي ويندب
ّ
حظه التّع�س؛ لقد تعثرّ ت قدماه
ب�ثروة كبرية كانت �ستقلب حياته
ر�أ�ساً على عقب ،ولكنه كان و�سط
ال��ظ�لام ،رم��اه��ا كلها دون �أدن���ى
انتباه ،ولكنه كان حمظوظاً ،فهو ما
يزال ميلك ما�سة واحدة يف يده.
كم هي جميلة – يا عزيزي –
هذه احلياة ملن عرف قدرها وذاق
طيباتها التي �أحلها اهلل لعباده،
بق�صد واتزان من غري �إفراط فيها
وال تفريط ،وكم هو الب�ؤ�س وال�شقاء

ملن يق�ضي �أيامه يف جمع ثرواتها،
ب��ج�����ش��ع وه��ل��ع وط��م��ع ،ول��ي�����س له
منها يف النهاية �إال ورثة ينتظرون
االنق�ضا�ض عليها.
املحروم املغبون من تت�سرب منه
لياليه بحثاً عن املجد وال�شهرة،
ول���ن ي��ج��د يف الأخ�ي�ر �إال العزلة
والوحدة.
عوداً على بدء :احلياة كنز ثمني،
ال �أحجار ترمونها يف ظالم الغفلة،
ودياجري الي�أ�س.
وم�����ض��ة :م���ا دم�����تُ ���س��أع��ي�����ش
حياتي مرة واحدة� ،س�أعرب عن كل
م�شاعري الطيبة للآخرين.
فهد عبدالقادر الهتار
خريج جامعة امللك �سعود –
دكتوراه – كلية الرتبية

ا�ضطرابات الكالم لدى الأطفال من املو�ضوعات احلديثة يف جمال اهتمام الرتبية
اخلا�صة ,وظهر هذا االهتمام بهذا اجلانب ب�شكل وا�ضح يف وقتنا احلا�ضر ونال اهتمام
الكثري من �أ�صحاب االخت�صا�ص .وقد �أكدت الدرا�سات احلديثة يف جمال علم النف�س والرتبية
على �أهمية مرحلة الطفولة والوفاء مبتطلباتها احل�سية والعقلية والنف�سية واالجتماعية ،لينمو
الطفل �سلي ًما و�سوياً وبعيداً عن املعوقات واال�ضطرابات يف الكالم والنطق.
ويعد النمو االجتماعي مه ًما يف مرحلة ريا�ض الأطفال ويتوقف جناح النمو االجتماعي يف
م�ستقبل الطفل على هذه املرحلة من عمره ,حيث يتعلم العمليات الأوىل لالت�صال ب�أقرانه
ويجد املتعة يف وجوده معهم وتزداد رغبته يف اال�ستقاللية عن الكبار.
البندري املطريي  -هدى القحطاين  -كلية الرتبية

خجل األطفال
وأثره على التفاعل
االجتماعي

ال �شك �أن الرتاث العمراين يُ�ش ِّكل
ط��اق��ة كامنة وق���وة داف��ع��ة للتنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة ،ميكن ا�ستغالله يف
م�شروعات ثقافية و�سياحية متعددة،
بو�صفه من �أه��م رواف��د ال�سياحة،
وم��ورد ا�ستقطاب رئي�س لل�سياحة
الثقافية ذات االرتباط الوثيق بالرتاث
الثقايف ب�شقيه امل���ادي وال��روح��ي.
ذلك �أن ال�سياحة �أ�صبحت حقيقة
اجتماعية و�إن�سانية واقت�صادية
وثقافية ال ميكن �إلغا�ؤها �أو الرتاجع
ع��ن��ه��ا ،ويكت�سب �أث���ره���ا بالن�سبة
للمواقع الرتاثية واملواقع التاريخية
�أه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة ،ب��ل ي��ت��زاي��د عمقاً
وات�ساعاً نظراً للتطور الذي ت�شهده
�صناعة ال�سياحة بكافة ن�شاطاتها يف
الوقت احلا�ضر ،وتركيزها الكبري
على جوانب التاريخ والثقافة .لقد
�أ�ضحت العناية بالرتاث العمراين
واحلفاظ عليه �سمة من �سمات الدول
املتقدمة ،كونه ���ش��اه��داً حياً على
�أ�صالة وعراقة العمران ،وارتباطه
الوثيق بالبيئة املحلية ،وال��ع��ادات
وال��ت��ق��ال��ي��د؛ فهو يعرب ب�صدق عن
�إرثها االجتماعي واحل�ضاري ،فكلما

الجوهرة األخيرة!

�إن احلياة كنز عظيم ودفني ،لكننا
ال نفعل �شيئاً �سوى �إ�ضاعتها ب�سبب
الظالم الذي نعي�ش فيه ،الكثري من
النا�س قد متلكهم الي�أ�س ،وا�ستوىل
عليهم الإحباط� ،إىل درجة جعلتهم
يتعاملون مع احلياة وك�أنها جمموعة
م��ن الأح��ج��ار ال��ت��ي ت�صادفهم يف
طريقهم ،يركلونها ب�أقدامهم� ،أو
ي��ق��ذف��ون ب��ه��ا ع��ن �أمي��ان��ه��م وع��ن
�شمائلهم؛ فال قيمة لها من وجهة
نظرهم ،بل رمبا يتعاملون مع كل
م��ا يعرت�ض طريقهم� ،أو م��ا يقع
حتت �أيديهم كحجارة ملقاة متلأ
الكرة الأر�ضية.
ال�شيء املهم الذي يغيب عنهم،
ه���و م���ا غ���اب ع���ن ذل���ك ال�����ص��ي��اد
ال��ذي و�صل يف �أح��د الأي���ام وقبل

اضطرابات
الكالم لدى
األطفال

إضاءات نافذة

���ش��روق ال�شم�س �إىل النهر ال��ذي
اع��ت��اد ال�صيد م��ن��ه ،وبينما ك��ان
ع��ل��ى ال�ضفة ت��ع�ثر بكي�س مملوء
باحلجارة ال�صغرية ،فحمل الكي�س
بك�سل ،وو�ضع �شبكته جانباً ،وجل�س
ينتظر �شروق ال�شم�س ليبد�أ عمله،
�أدخل ال�صياد يده يف الكي�س و�أخذ
منه حجراً  ،ورماه يف النهر ،وهكذا
�أخ��ذ ي��رم��ى الأح��ج��ار ح��ج��راً بعد
الآخر!
�ب �صوت ا�صطدام احلجارة
�أح� ّ
باملاء ،ولهذا ا�ستمر ب�إلقاء احلجارة
يف املاء ،وعندما �سطعت ال�شم�س
�أنارت املكان ،وكان ال�صياد قد رمى
بكل احلجارة ماعدا حجراً واحداً
بقي يف كف يده ،وحني �أمعن النظر
فيما يحمله ،كانت املفاج�أة التي مل

إضاءات نافذة
أ .د .محمد بن صالح النمي

التدريس رسالة
ممار�سة التعليم من املهن التي لها �أهمية كبرية يف �إعداد �أجيال ت�أخذ
على عاتقها مهمة تطوير وبناء املجتمع ،ودعم التنمية ،ومهما يكن ملهنة
التدري�س من �أهداف وغايات ف�إن هدف �إعداد الطالب علمياً وتربوياً
وقيمياً وثقافياً واجتماعياً؛ �سيظل هدفاً �أ�سا�ساً من بني تلك الأهداف،
وعلى ذلك ن�ست�شعر ب�أنه ال ميكن لع�ضو هيئة التدري�س �أن يقوم بدوره
�إال بعد �أن يعد نف�سه �إعداداً خا�صاً ي�ؤهله للقيام مبهنته.
�إن جناح ع�ضو هيئة التدري�س يف مهامه وحتقيق �أهدافه يتوقف على
العديد من امل�ؤثرات التي تعد يف الواقع �ضغوطاً ت�ؤثر بدرجات متفاوتة
يف نوع الأداء الذي يقوم به ،وكذلك يف م�ستويات ممار�سته لهذا الأداء
ومدى �إتقانه له ،ومن هذه امل�ؤثرات االجتاهات نحو طبيعة املادة وتدري�س
مقررها ,فهذه االجتاهات لها دور فاعل فيما يفعله ع�ضو هيئة التدري�س
من �أعمال ،وما يقوم به من ممار�سات تدري�سية داخل قاعة الدر�س.
تعد كفاءة التدري�س اجلامعي �إحدى مكونات منظومة اجلودة ال�شاملة
التي يتم يف �ضوئها تقومي التعليم اجلامعي ،لأن التدري�س ي�شغل قدراً
كبرياً من وقت �أع�ضاء هيئة التدري�س وفكرهم ،وله �أثره البالغ على
طالب وطالبات اجلامعة من حيث تكوين �شخ�صياتهم وتنمية قدراتهم
ومواهبهم.
ومما يحدد ما عليه التعليم اجلامعي مهارة ع�ضو هيئة التدري�س
وبراعته يف تهيئة املناخ التدري�سي للتعلم وتنمية الإث��ارة الفعلية لدى
طالبه وطالباته والتوا�صل الإيجابي فيما بينه وبينهم ،بالإ�ضافة �إىل
ال م�ؤثراً وجوهرياً
�إثارة دافعيتهم .كما يعد �أداء ع�ضو هيئة التدري�س عام ً
يف العملية التعليمية ،لأنه يقود العمل التعليمي التعلمي ،ويتعامل مع
الطالب مبا�شرة في�ؤثر يف تكوينهم العلمي واالجتماعي ،ويعمل على
تقدم امل�ؤ�س�سات وتطويرها وحمل �أعباء ر�سالتها العلمية والعملية يف
خدمة املجتمع وحتقيق �أهدافه.
ويعتمد تكوين االجتاهات الإيجابية لأع�ضاء هيئة التدري�س نحو مهنة
التدري�س على عدة عوامل ،منها :امتالك ق��دراً كافياً من التح�صيل
يف جمال التخ�ص�ص ،وي�شمل ذلك معرفته لبع�ض احلقائق والبيانات
الرئي�سة ،ف�ض ً
ال عن فهمه للمفاهيم والتعميمات التي تنتمي ملجال
تخ�ص�صه� ،إ�ضافة لإتقانه �أ�ساليب البحث املتبعة يف هذا املجال ،فهذا
ي�ساعده على نقل هذا الأ�سلوب لطالبه ،فاملعرفة وحدها ال تكفي ،بل
البد �أن تقرتن ب�أ�سلوب البحث عن املعرفة وحتديدها.
ومنها امتالك قدر ٍ
كاف من الكفايات التدري�سية الأدائية ،وت�شمل
املهارات اخلا�صة بالتخطيط للدر�س ،ومهارات التفاعل ،ومهارات �إدارة
القاعة ،وكذلك القدرة على حتليل املهارات التدري�سية التي يتطلبها
املوقف التعليمي.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

يعتقد الكثري من الأ�شخا�ص و�أولياء الأمور �أن اخلجل لدى الأطفال �صفة
ح�سنة و�أنه ال ي�ؤثر �سلباً على �شخ�صياتهم ،وال�صحيح �أن له ت�أثرياً �سلبياً على
جوانب عديدة من �شخ�صية الأطفال ومنها التفاعل االجتماعي.
ويف احلقيقة �إن الطفل اخلجول طفل بائ�س لي�س لديه القدرة على التفاعل
االجتماعي وال االختالط مع �أقرانه ،ومن املمكن �أن يعاين ال�شعور بالنق�ص حينما
يرى اجلميع يتفاعل ويبادر باللعب وهو ال ي�ستطيع ذلك .ونتيجة لذلك ال بد من
حث الوالدين واجلهات امل�س�ؤولة على االهتمام بهذه احلاالت و�إيجاد ال�سبل الكفيلة
بالتفاعل مع حالة الأطفال اخلجولني وحماولة عالج هذه الظاهرة.
هيلة املر�شود – ح�صة بن ع�شبان  -كلية الرتبية
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دراسات

قــــــــــــــــرأت لك..
فضائيات األطفال العربية
نموذج إسالمي مقارن

د .ال����رب����ي����ع حم��م��د
ال�شريف
ح��ذر الدكتور الربيع
حممد ال�شريف يف كتابه
«ف�����ض��ائ��ي��ات الأط��ف��ال
ال��ع��رب��ي��ة ب�ين الرتفيه
وال��ت��غ��ري��ب  -من���وذج
�إ�سالمي م��ق��ارن» من
كون الطفل اخلليجي
ب�شكل خا�ص والعربي
ب�شكل ع��ام معر�ضاً
ل��ت��ل��ق��ي ال��ث��ق��اف��ة
الأجنبية حتى من
قنواته التلفزيونية املحلية،
ودع��ا لتطوير ال�برام��ج التلفزيونية املنتجة واملقدمة
للأطفال يف القنوات الف�ضائية العربية ،وحتمل تلك القنوات
م�س�ؤوليتها يف حت�صني الطفل امل�سلم �ضد كل حماوالت �سلخه
من هويته وما ينبثق عنها من فكر وثقافة وتركيز االهتمام على
اللغة العربية.
�شخ�صية من�سجمة
كما ح��ثّ على العمل ب�شكل ممنهج على تكوين �شخ�صية
من�سجمة مع املنظومة الثقافية والقيمية للمجتمعات العربية
والإ�سالمية؛ م�ؤكداً �أن التلفزيون يحتل مكانة مهمة من حيث
كونه و�سيلة جماهريية للتثقيف والإخبار والرتفيه ،مما يجعله
متميزاً بني و�سائل الإعالم الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل كونه و�سيلة
�سمعية وب�صرية يف � ٍآن واحد ،وهذه امليزة �أهلته باقتدار لتقدمي
ر�سائل منتنوعة .كما �أن التلفزيون يعترب و�سيلة مهمة من و�سائل
التعلم والتذكر وخ�صو�صاً عند الأطفال.
�أثر ثقايف
و�أو�ضح �أن الأطفال ميثلون ن�سبة كبرية من م�شاهدي التلفزيون
تتجاوز  ٪45من �إجمايل عدد ال�سكان يف دول اخلليج العربي،
ورغم هذه الن�سبة العالية �إال �أن ما يخ�ص�ص له�ؤالء الأطفال يف
جميع القنوات ال تتجاوز  ٪5.5من جمموع ما يبث كما �أن غالبية
ما يبث لهم م�ستورد من دول �أجنبية وبن�سبة جتاوزت  ٪57ومعظم
هذا الإنتاج �أفالم ر�سوم متحركة و�أفالم مرتجمة ،وهذا يعني �أن
الطفل اخلليجي معر�ض لتلقي الثقافة الأجنبية حتى من قنواته
التلفزيونية املحلية.
الأهداف
�سعى امل��ؤل��ف م��ن خ�لال ه��ذا الكتاب للتعرف على طبيعة
م�ضمون وبرامج الأطفال يف القنوات الف�ضائية العربية ،وال�شكل
الذي يقدم به هذا امل�ضمون ،ومعرفة كيفية املعاجلة الإعالمية
لربامج الأطفال يف القنوات الف�ضائية العربية� ،إ�ضافة للتعرف
على البيئات االجتماعية واالقت�صادية التي تفدم من خالل تلك
الربامج ،والتحقق من ات�ساق تلك الربامج مع ال�سمات امليزة
للمجتمعات العربية امل�سلمة ،ومع الأهداف الرتبوية التي تنادي
بها امل�ؤ�س�سات الإعالمية والرتبوية يف الوطن العربي.
مقارنة
ويف �سياق التحذير قارن الكتاب بني الإنتاج املحلي للربامج
التلفزيونية مبا فيها برامج الأطفال والإنتاج امل�ستورد ،ليجد �أن
الإنتاج املحلي للربامج التلفزيونية ي�تراوح يف �أح�سن احلاالت
بني  ،٪20 - 5كما �أن التلفزيونات العربية ت�ستورد من الدول
الأجنبية وبالأخ�ص من الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا
وفرن�سا و�أملانيا ما بني  ٪60 - 40من جمموع الربامج التي تروج
�ضمن هذه التلفزيونات.
ال�شكل واملحتوى
و�أك��د امل�ؤلف �أهمية ت�سليط ال�ضوء على برامج الأطفال يف
الف�ضائيات العربية للتعرف بدقة على �شكل وحم��ت��وى تلك
ال�برام��ج بغية حتديد �أه��م �سماتها وخ�صائ�صها املو�ضوعية
والفنية ،ومعرفة اجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف م�ضامينها،
الفتاً �إىل �أن ح�سا�سية التعامل مع ما يقدم للأطفال من برامج
و�أعمال تلفزيونية تفر�ض على املهتمني �إعادة ح�ساباتهم وتدارك
الأمر قبل ا�ستفحال خطره على ثقافة الطفل العربي وتفكريه
واجتاهاته الفكرية.
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التوازن في «الخصوصية» يعزز النشاط االقتصادي واالبتكار
ك�شفت درا�سة حتمل عنوان «�أطر
اخل�صو�ص ّية الإقليم ّية وتدفقت
البيانات عرب احل��دود» �أنّ حتقيق
ال��ت��وازن املنا�سب يف جم��ال �أنظمة
خ�صو�ص ّية ال��ب��ي��ان��ات يف املنطقة
يح�سن ب�شكل كبري الن�شاط
ق��د
ّ
االق��ت�����ص��ادي واالب��ت��ك��ار امل�ستقبلي
يف ت��ق��ن � ّي��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����س «5
ج��ي» ،و�إن�ترن��ت الأ���ش��ي��اء ،وال��ذك��اء
اال�صطناعي.
وخ�لال العقد املا�ضي� ،ساهمت
التدفقات العامل ّية للبيانات بزيادة
ال��ن��اجت امل��ح�لّ��ي الإج��م��ايل العاملي
بن�سبة  10.1يف امل��ائ��ة ،و�سبق �أن
ّ
تخطت م�ساهمتها ال�سنو ّية �إىل
الناجت املحلي الإجمايل العاملي 2.8
تريليون دوالر �أمريكي م��ا ي�ش ّكل
ح�صة �أك�ب�ر م��ن ال��ت��ج��ارة العامل ّية
ّ
ل��ل��ب�����ض��ائ��ع ،وت�����س��م��ح ال���ق���درة على
نقل وت��خ��زي��ن وم��ع��اجل��ة البيانات
بتمكني التجارة ،وحتريك االبتكار،
وحتفيز تطوير جمموعة جديدة
واملن�صات واخلدمات
من التقن ّيات
ّ
والبنى التحت ّية.

وعلى الرغم من �أن منطقة �آ�سيا
الهادئ قد حققت تقدماً ملحوظاً
يف تطوير �أطر خ�صو�ص ّية البيانات
التي حتمي امل�ستهلكني بالتزامن
مع ال�سماح �أي�ضاً بتدفق البيانات
ع�بر احل���دود ،ي�شري التقرير �إىل
�أن االختالف يف قوانني خ�صو�ص ّية
ال��ب��ي��ان��ات ب�ين ال��ب��ل��دان ي����ؤدي �إىل
�إعاقة التجارة واالبتكار.
ودع��ا التقرير �أي�ضاً �إىل روابط
�أف�ضل على امل�ستوى الإقليمي بني
�إط��ا َري اخل�صو�ص ّية الرئي�س ّيني يف

�أعلن باحثون �أوروبيون �أن البلد
الذي يعي�ش فيه �أ�صحاب الهواتف
اجل��وال��ة ،هو العامل الرئي�سي يف
حتديد �أنواع التطبيقات الإلكرتونية
امل�ستخدمة و�أعدادها.
وق���ال���وا �إن ال�����ش��ع��وب الناطقة
بالإجنليزية ،وهي بريطانيا و�أمريكا
و�أ�سرتاليا وكندا ونيوزيلندا� ،إ�ضافة
�إىل اليابان وكوريا� ،أكرث ا�ستخدا ًما
للتطبيقات ،رمب��ا لأن التطبيقات
ت�صمم دو ًما باللغة الإجنليزية.
وي���أت��ي ب��ع��ده��ا يف م��ؤ���ش��ر ع��دد
التطبيقات امل�ستخدمة� ،شعوب
املجموعة «الأوروب��ي��ة»� ،إ�ضافة �إىل
دول مثل تايالند و�سنغافورة اللتني
ت�شهدان �سياحة �أوروبية مزدهرة.
وت����أت���ي يف امل��رت��ب��ة «اخل��ل��ي��ط��ة»
�شعوب ال��دول الأخ���رى التي ت�ضم
الأرج��ن��ت�ين والإم����ارات وال�سعودية
وب��اك�����س��ت��ان وال��ه��ن��د ،وي��ق��ل فيها
ع��دد التطبيقات� ،إال �أن الدرا�سة
�أ�شارت �إىل �أن تطبيقات الريا�ضة
واملباريات و�ألعاب امل�سابقات �أعلى
يف هذه املجموعة من املجموعتني
الأخريني.
وحملت الدرا�سة عنوان «ال�صورة
اخل��ف��ي��ة للتطبيقات ال��ه��ات��ف��ي��ة..

العوامل اجلغرافية والدميوغرافية
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال���س��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف
اجل��وال��ة» ،وق��د �أج��راه��ا باحثون
م��ن جامعتي هل�سنكي الفنلندية
و«يونيفر�سيتي كوليدج  -كورك»
الآي��رل��ن��دي��ة ،وجامعتي النك�شري
و«يونيفر�سيتي كوليدج  -لندن»
الربيطانيتني ،وق��دم��ت نتائجها
�أم����ام ال�����دورة ال��ع�����ش��ري��ن مل ��ؤمت��ر
التفاعل بني الإن�سان والكومبيوتر
يف بر�شلونة.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة �أي�لا بيلتونني
الباحثة الآي��رل��ن��دي��ة امل�شاركة يف
ال��درا���س��ة�« :أردن���ا درا���س��ة العوامل

�آ�سيا – �إط���ار راب��ط��ة دول جنوب
�شرق �آ�سيا ح��ول حماية البيانات
ال�شخ�ص ّية و�إط����ار اخل�صو�ص ّية
اخلا�ص مبنتدى التعاون االقت�صادي
ل���دول �آ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ –
ل��ل�����س��م��اح ب��ت��دف��ق ال��ب��ي��ان��ات عرب
احلدود.
وق��ام��ت ال��درا���س��ة بتقييم �أط��ر
خم��ت��ل��ف��ة خل�����ص��و���ص � ّي��ة ال��ب��ي��ان��ات
الإق��ل��ي��م� ّي��ة وم��ب��ادئ��ه��ا الرئي�س ّية،
ب��ال��ت��زام��ن م��ع التعمق يف درا���س��ة
الأط��ر اخلا�صة بالبلدان الفرد ّية

لتحديد املقاربات الوطن ّية لتنظيم
اخل�صو�ص ّية .كما �أب��رزت الدرا�سة
خ���ط���وات حم�����دّ دة مي��ك��ن جلميع
البلدان ،مبا يف ذلك ال��دول الأق� ّل
ت��ط � ّوراً ،تنفيذها لدعم مزيد من
املواءمة يف جميع �أنحاء �آ�سيا.
و�أو����ص���ت ال���درا����س���ة ح��ك��وم��ات
ال��دول الأع�ضاء يف ك ّل من منتدى
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي ل��دول �آ�سيا
وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ وراب���ط���ة دول
جنوب �شرق �آ�سيا ت�سوية اخلالفات
�ضمن الأط���ر اخل��ا���ص��ة يف جمال
اخل�����ص��و���ص � ّي��ة ،وزي�����ادة ال��ت��ع��اون
امل�شرتك مع �أط��ر �إقليم ّية �أخ��رى
ومواءمة نظم اخل�صو�ص ّية املحلّية
من خالل �إجراء حتليل للواقع من
�أج��ل حتديد موقعها يف ما يتعلق
بخ�صو�ص ّية البيانات ،كما دعت
احلكومات على ال�صعيد العاملي
�إىل االلتزام ب�إزالة تدابري التخزين
املحلّي غري ال�ضرور ّية ،وال�سماح
بتدفق البيانات عرب احل��دود من
حم�سنة حلماية
خ�لال م��ق��ارب��ات
ّ
بيانات النا�س.

إقباال على تطبيقات الرياضة واأللعاب
أكثر
الخليج
سكان
ً

يعك�س � 8صفات ومعلومات عن �شخ�صيتك

التي تتحكم يف ا�ستخدام تطبيقات
الهواتف اجلوالة ،ودر�سنا بيانات
 25.323من م�ستخدمي هواتف
�أن���دروي���د ت��ع��ام��ل��وا م��ع 54.776
تطبي ًقا هاتف ًيا يف  44دولة يف �أوروبا
والأمريكيتني و�آ�سيا و�أوقيناوا».
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون �إن��ه��م وظ��ف��وا
ط��ري��ق��ة م��ع��ت��م��دة ل��ت��ح��دي��د ت ��أث�ير
العوامل الثقافية لكل �شعب على
مدى ا�ستخدام �أفراده للتطبيقات،
وقارنوا ال�شعوب مبا ت�سمى طريقة
«عوامل هوف�ستيد اخلم�سة» لتقييم
تلك العوامل.
و�أظ��ه��رت النتائج �أن �أف���راد ما

ي�سمى باملجتمعات «ال��ق��وي��ة» �أي
«الذكورية» مثل اليابان ،يف�ضلون
ا���س��ت��خ��دام التطبيقات امل�صممة
خ�صي�صا للأ�شخا�ص ،بينما مييل
ً
�أف�����راد امل��ج��ت��م��ع��ات «اجل��م��اع��ي��ة»
التي ال يتم فيها التمايز ال�شديد
ب�ين اجلن�سني ،مثل رو���س��ي��ا� ،إىل
التطبيقات ذات ال�صبغة العائلية،
والأل���ع���اب التعليمية ،وتطبيقات
الرتبية.
�أم���ا امل��ج��ت��م��ع��ات «ال��ذات��ي��ة» �أو
«الفردية» مثل الواليات املتحدة ف�إن
�أف��راده��ا يف�ضلون تطبيقات املتعة
والرتفيه واال�سرتاحة مثل تطبيقات
ال�سفر� ،إ���ض��اف��ة �إىل التطبيقات
امل��ح��ل��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة
وال�����ص��ح��ي��ة وال���ل���ي���اق���ة ال��ب��دن��ي��ة
واملو�سيقى والتطبيقات ال�سمعية.
وق�����ال ال��ت��ق��ري��ر �إن ال��ع��وام��ل
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة تلعب
دوره���ا املهم يف حتديد ا�ستخدام
ال��ه��ات��ف� ،إذ وج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن
الأفراد من نف�س الفئة االجتماعية
االقت�صادية يت�شابهون يف توجهات
ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف يف ك��ل �أرج���اء
العامل ،وتنطبق هذه التوجهات على
املهنيني والأ�شخا�ص املتعلمني.

االنطباع األول مفتاح النجاح في الوظائف والزواج
ك�����ش��ف��ت درا����س���ة �أج���ري���ت ع��ام
 2007يف جامعة لويوال مارميونت
الأم��ري��ك��ي��ة� ،أن ال��ن��ا���س يكت�شفون
العديد من ال�صفات واملعلومات عن
ثوان من اللقاء
ال�شخ�ص يف غ�ضون ٍ
الأول معه ،والكثري من االنطباعات
الأوىل ت��أت��ي م��ن �أ���ش��ي��اء ال ميكننا
ال�سيطرة عليها .ولكن يف املقابل
هناك �أ�شياء ميكن ال�سيطرة عليها
وت�ساعد يف تكوين االنطباع الأول،
مثل االهتمام مبالب�سك واالبت�سام
�أو امليل �إىل الأم���ام عند احلديث
م��ع الآخ��ري��ن ،م ��ؤك��دة �أن االنطباع
الأول رمب��ا يكون مفتاحاً لعالقات
ناجحة �سواء يف املجال الوظيفي �أو
االجتماعي �أو الأ���س��ري .ور�صدت
الدرا�سة ثماين معلومات �أو �أ�شياء
يكت�شفها النا�س خالل ثوان قليلة من
يف �أول لقاء بهم ،وهي �أوالً «املكانة»
التي حتتلها هل هي مكانة عالية �أم

ال ،وذلك من خالل الهندام وماركات
املالب�س ،الثانية «الثقة» وه��ل �أنت
جدير بها �أم ال ،حيث �إن النا�س ميكن
ثوان فقط� ،أن
لهم يف مقدار ع�شر ٍ
يقرروا �إذا كنت �شخ�صاً جديراً بالثقة
�أم ال ،حيث منح الباحثون جمموعة
من الطالب �صوراً لوجوه ممثلني ملدة
 16ج��زءاً من الثانية فقط ،وطلبوا
تقييم املمثلني من حيث اجلاذبية
والكفاءة و�إن كانوا جديرين بالثقة،
كما منح الباحثون جمموعة ثانية
من الطالب ،نف�س ال�صور ،ومنحوهم

كل الوقت الذي يرغبون به ،وطلبوا
تقييم �أ���ص��ح��اب ال�����ص��ور ،وج���اءت
النتيجة متماثلة تقريباً ،وهو ما يدل
على �أن اجلدارة بالثقة يتم اكت�شافها
من �أول نظرة ،وين�صح الباحثون من
يرغب يف الفوز بثقة النا�س �أن يبت�سم
�أكرث ،ومييل �إىل الأمام عند احلديث
معهم ،وينظر يف �أعني النا�س.
املعلومة الثالثة هي «الذكاء» حيث
وجدت الدرا�سة �أن النظر يف عيني
من تتحدث معه ي��دل على ذكائك،
وت��ق��ول الأ���س��ت��اذة ن��ورا م�يريف�« :إن

النظر يف العينني �أث��ن��اء احلديث
يرتبط مبعدل الذكاء ب�شكل كبري،
لذا ين�صح خرباء التوا�صل با�ستخدام
النظر �إىل العينني واحلديث ب�صراحة
وب�ساطة»�« .إذا كنت م�سيطراً» هي
ال�صفة الرابعة التي يكت�شفها النا�س
ع��ن��ك يف االن��ط��ب��اع الأول ،حيث
�إن «ال��رج��ال حليقي �شعر الر�ؤو�س
يُ�صنَّفون على �أن��ه��م �أك�ث�ر هيمنة
و�سيطرة من الرجال الذين يحتفظون
ب�شعر ر�ؤو�سهم بالكامل» ،وت�ضيف
الدرا�سة �أن «حالقة �شعر الر�أ�س
متاماً جتعل الرجل يبدو م�سيطراً
و�أطول و�أقوى من ذواتهم احلقيقية».
ال�صفات واملعلومات الأخ��رى التي
ميكن �أن يعطيها االن��ط��ب��اع الأول
ع��ن��ك وع���ن �شخ�صيتك ه��ي «�إذا
كنت ناجحاً» و«�إذا كنت �سرتتقي يف
عملك» و«�إذا كنت مغام ًرا» ،و«�إذا
كنت �ست�صبح �صدي ًقا �أم عد ًوا».
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التفكير النقدي

 8طرق لتعزيز التفكير النقدي لدى الطفل
يحتاج الأطفال يف ظل حتديات
هذا الع�صر؛ المتالك العديد من
امل��ه��ارات ،وعلى ر�أ�سها مهارات
التفكري النقدي ليكونوا مفكرين
ناقدين ،ميكنهم فهم املعلومات
وحت��ل��ي��ل��ه��ا وم��ق��ارن��ت��ه��ا ،وت��ق��دمي
اال�ستدالالت ،وعلى الوالدين �أن
يجعال من التفكري الناقد هد ًفا
ي�سعيان لغر�سه يف �أطفالهما منذ
�صغرهم.
وي��ع��د ال��ت��ف��ك�ير ال��ن��ق��دي �أح��د
�أه��م امل��ه��ارات التي يحتاج �إليها
�أطفال اليوم للنجاح يف امل�ستقبل؛
باعتباره البوابة التي تفتح لهم
ال��ع��امل على م�صراعيه ،وتنمي
قدراتهم على اال�ستك�شاف ،وحل
امل�شكالت ،وت�ساعدهم على فهم
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر الأخ����رى وتقبل
االخ��ت�لاف ،كما �أن��ه��ا ت�ساعدهم
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح يف امل��در���س��ة ويف
حياتهم املهنية.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ع�����ض ال��ن�����ص��ائ��ح
والأف��ك��ار مل�ساعدة الأطفال على
بناء �أ�سا�س للتفكري النقدي:
 توفري فر�ص للعب :اختباركيفية ع��م��ل الأ���ش��ي��اء م��ن خ�لال
ال��ل��ع��ب �أم����ر يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة
لتطوير التفكري ال��ن��ق��دي ،يوفر
اللعب م��ن خ�لال ب��رج املكعبات
مث ً
ال فر�صة الكت�شاف الأط��ف��ال
نظرية ال�سبب والت�أثري ،وكيفية
حتقيق التوازن.
 امل��رون��ة يف ال��ت��ف��ك�ير :امنحطفلك دقيقتني للتفكري يف الأمور
�أو فيما يعمل ،قبل التدخل �أو
ال��ت��ح��دث ،وجت��ن��ب �إك��م��ال مهمة
ط��ف��ل��ك ،وام��ن��ح��ه ف��ر���ص��ة كاملة،
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«الرتدد و�إطالة التفكري يف القيام بعمل
ما ،غال ًبا ما يتحول �سب ًبا لإبطاله».
كارل يونغ ،طبيب نف�سي وفيل�سوف
�سوي�سري «1961 - 1875م»

سيـــن
وجيم
كيف أتعامل مع الطفل االنطوائي؟
عند تدخلك ال حتل له امل�شكلة
�أو التحدي ،بل قدم له معلومات
كافية ت�ساعده على القيام بالأمر
بنف�سه .
 �أ���س��ئ��ل��ة م��ف��ت��وح��ة :ب���دالً من�إع��ط��اء الإج��اب��ات على الأ�سئلة
ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا طفلك تلقائ ًيا،
�ساعده على التفكري النقدي ،من
خالل طرح �أ�سئلة يف املقابل نحو
قولك« :م��ا الأف��ك��ار التي لديك؟
ما ر�أيك �أنت كيف يحدث هذا؟»،
واح��ت�رم �إج��اب��ات��ه��� ،س��واء كانت
�صحيحة �أم ال.
 تطوير الفر�ضيات :خاللاللعب مع طفلك ح��اول تقدمي
فر�ضيات ،وذلك لتمرينه على
التفكري ال��ن��ق��دي ،وم�ساعدته

ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه��ذه امل��ه��ارة نحو
�أن ت�����س��أل��ه� « :إذا قمنا ب��ذل��ك،
ف��م��اذا ���س��ي��ح��دث؟» �أو «دع��ن��ا
نتوقع م��ا نعتقد �أن��ه �سيحدث
بعد ذلك».
 و�سائل جديدة وخمتلفة :منخالل ال�سماح للأطفال بالتفكري
ب�شكل خمتلف ،ف�إنك ت�ساعدهم
على �صقل مهاراتهم الإبداعية يف
حل امل�شكالت .اطرح �أ�سئلة مثل:
«ما الأفكار الأخ��رى التي ميكننا
جتربتها؟».
 تلخي�ص ق�����ص��ة :اط��ل��ب منطفلك ق���راءة ق�صة وتلخي�صها،
فهذه املهارة ت�ساعده على حتديد
م��ا ه��و م��ه��م يف ال��ق�����ص��ة وتنمي
م��ه��ارات��ه يف ال��ت��ف��ك�ير والتفكري

النقدي ،ومن خالل القيام بهذا
التمرين ،ميكنك ر�ؤي��ة ما يفهمه
وم��ا ال يفهمه م��ن الق�صة التي
قر �أها.
 ق��راءة بع�ض الألغاز وحلها:اق���ر�أ م��ع طفلك بع�ض الأل��غ��از،
وامنحه الفر�صة للتفكري فيها،
ومم��ار���س��ة حلها م� ًع��ا ،ه��ذا يعلم
طفلك طرائق حتليل املعلومات.
 ق���راءة بع�ض امل��ق��االت م ًعا:تخري بع�ض املقاالت يف ال�صحيفة
املحلية واقر�أها معه ،واطلب منه
البحث فيما يق�صده الكاتب ،وقم
معه مبراجعة احلقائق ال���واردة
يف املقال؛ لتو�ضيح كيفية حتليل
ال���ع���ب���ارات ،وم����ن ث���م اك��ت�����س��اب
مهارات التفكري الناقد.

فكر خارج أهمية تحفيز السلوك اإليجابي

الصندوق

يدرك الآباء واملربون والأخ�صائيون �أهمية
حتفيز ال�سلوك الإي��ج��اب��ي ل��دى �أطفالهم،
ويبذلون �أق�صى جهودهم لت�شجيع ال�سلوك
الإيجابي لدى �أطفالهم ،باعتباره �أح��د �أكرث
�أ�ساليب الرتبية �ضرورة ،ولتحقيق ذلك يحتاج
الوالدان �إىل اال�ستعداد ،و�إدراك الكثري من
املفاهيم ،وه��ن��اك �ست ط��رق فعالة لتحفيز
ال�سلوك الإيجابي لدى الطفل.
 القدوة :تعد البيئة معلماً فعاالً للطفل،فالبيئة التي تن�شئ �أطفالك فيها ،ه��ي ما
�سيمثل ج��زءاً كبرياً من تفكريهم و�إدراكهم.

وكل �أمر يفعله الوالد ف�إن الطفل ينظر �إليه
ومنوذجا
ويحاكيه؛ لذا يجب �أن تكون ق��دوة
ً
يحتذى به.
 ال��ق��رب :اق�ترب من طفلك �أك�ثر ح�سياًومعنوياً وا�ستمع �إليه دون مقاطعة ،ودون حكم
م�سبق لأي �سبب كان ،فاال�ستماع يعترب �أداة
قوية ،جتعل طفلك ي�شعر �أن��ه ج��زء مهم من
حياتك.
 حافظ على كلمتك� :إذا وعدته مبكاف�أة�أو برحلة �إىل حديقة احليوان ،بدالً من �إكمال
ال��واج��ب امل��ن��زيل للأ�سبوع ،فعليك االل��ت��زام
بكلمتك.
 كن حذراً� :أبعد �أغرا�ضك اخلا�صة بعيداًجداً� ،إذا كنت ال تريد �أن ي�صل الأطفال �إليها،
ولتعلم �أن الطفل �سيبحث عن �أي �شيء للعب

صورة نقدية

شارك في التعليق على هذه
الصورة وأرسل مشاركتك إلى
إيميل الصحيفة قبل نهاية
دوام يوم األربعاء القادم
وسوف يتم نشر أجمل تعليق
RESALAH@KSU.EDU.SA

به! و�إذا ح�صل ذلك ال يجب �أن يتعر�ض الطفل
للتوبيخ؛ ب�سبب لعبه بالأ�شياء الثمينة ،التي
تركتها �أمامه دون اهتمام.
 تعلم قول «ال» :من ال�صعب للغاية قول«ال» ،ولكن من الأ�صعب تغيري ال�سلوك العنيد
ل��دى الطفل؛ فلي�س عليك املوافقة على كل
�شيء ،بل يجب �أن تكون حازماً .عندما تقول
«ال» لطفلك :ف�إنه �سيدرك �أنه من املمكن �أن
يح�صل على �إذن منك ومهما كان ،فمن املهم
اح�ترام كلمتك ،ومتابعة القواعد الأ�سا�سية
التي تبنيها يف املنزل.
 ال ت�سهب يف ط��رح امل��واع��ظ :يف بع�ضالأح��ي��ان ي��ك��ون ل�ل�إ���س��ه��اب امل��ف��رط يف طرح
املواعظ �آثار معاك�سة! فمن الأف�ضل �أن توجه
طفلك ،ال �أن ت�أمره.

تتمثل �أبرز �أعرا�ض االكتئاب يف مرحلة الطفولة باالن�سحاب من
الأ�صدقاء والعائلة يف بع�ض الأحيان ،وانخفا�ض الطاقة الطبيعية
للطفل ،وفيما يلي بع�ض الن�صائح حول كيفية التعامل مع طفلك
االنطوائي:
 اعلم �أن االنطوائية �أمر عادي ولي�ست مر�ضاً؛ حيث يعاين -30 50٪من �سكان الواليات املتحدة من االنطوائية ،وبع�ض ال�شخ�صيات
الناجحة امل�شهورة عرف عنها �أنها انطوائية.
 التغيري ببطء :ي�شعر الطفل االنطوائي بالقلق والغ�ضب �إذاتواجد يف بيئات جديدة؛ لذلك يف حال تواجدمت يف بيئة جديدة فمن
املهم الذهاب �إليها مبك ًرا حتى يتعود عليها وي�شعر باالرتياح والأمان.
 املدح والتعزيز :امدح طفلك عند قيامه ب�أي ن�شاط اجتماعيودعه يعرف �أنك معجب مبا فعل .قل �شي ًئا مثل« :بالأم�س ،ر�أيتك
تتحدث �إىل ذلك ال�صبي اجلديد� ،أعلم �أن ذلك كان �صع ًبا عليك،
لكنني فخور مبا فعلته».
 �صقل مواهبه واهتماماته :قد يكون لطفلك اهتمامات معينةورمب��ا فريدة من نوعها� ،أعطه فر�صها ملتابعة ذلك ال�شغف ،على
�سبيل املثال ميكن لالنخراط املكثف يف �أي ن�شاط �أن ي�شعره بال�سعادة
والرفاهية والثقة ،ومينحه فر�صة لالختالط مع الأطفال الآخرين،
الذين لديهم م�شاعر ومزاجات مت�شابهة.
 التعاون مع املعلم :هذا الأمر ي�ساعد معلم طفلك على معرفةكيفية تف�سري �سلوكه ،فبع�ض املعلمني قد يف�سرون خط�أً ب�أن الأطفال
ريا يف ال�صف غري مهتمني وك�ساىل.
الذين ال يتكلمون كث ً
 علمه كيف يدافع عن نف�سه :وكيف يقول «ال» �أو «توقف» ب�صوتقوي ،عندما يحاول طفل �آخر �أخذ لعبته مث ً
ال.
 �أن�صت مل�شاعره :ا�ستمع لطفلك واطرح عليه �أ�سئلة حتى يف�صحعن كل ما بداخله ،حيث يعاين العديد من االنطوائيني� -سواء كانوا
�أط��ف��االً �أو ك��ب��اراً -من ع��دم ا�ستماع الآخ��ري��ن مل�شاعرهم ،ويعي�ش
ال�شخ�ص املنطوي مع الكثري من امل�شاعر بداخله ،ويحتاج �إىل �شخ�ص
ما لي�ستمع �إليه!
ً
 ال تعايره بـ«اخلجول» :غالبا ما حتمل كلمة «خجول» دالالت�سلبية� ،إذا كان طفلك املنطوي ي�سمع كلمة «�إنه طفل خجول» كثرياً،
فقد يبد�أ يف الإميان ب�أن انزعاج النا�س منه �سمة ثابتة ،ولي�س �شعوراً
ميكنه تعلم التحكم فيه ،عالوة على ذلك يركز «اخلجول» على الكبت
الذي يعاين منه ،وال ي�ساعده ذلك على فهم امل�صدر احلقيقي لهدوئه
ومزاجه املنطوي ومعاجلته �سلوكياً.
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حكايتي
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�أكد �أن خريجي «ال�سياحة والآثار» قادرون على مواكبة ر�ؤية 2030

د .العطا :السياحة صناعة والطبيعة و«اإلمكانات»
أهم مكوناتها
..
 �أ .د .حممد العطا حممد اجلن�سية� :سوداين كلية ال�سياحة والآثار ق�سم الإدارة ال�ساحية والفندقية عدد ال�سنوات بال�سعودية� 9 :سنوات -احلالة االجتماعية :متزوج ولديه � 7أبناء

ال����دك����ت����ور حم���م���د ال��ع��ط��ا
حممد ع�ضو هيئة التدري�س
بكلية ال�سياحة والآث��ار يرى �أن
ال�سياحة �صناعة و�أن الطبيعة
والقدرة �أهم مكوناتها وعوامل
جناحها ،ف���إذا توفرت الإرادة
وال���ق���درة والإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة
فب�إمكانك �أن حتول ال�صحراء

واجل���ب���ال و����ش���واط���ئ ال��ب��ح��ار
�إىل منتجعات �سياحية ،وقد
�أك����د خ�ل�ال ه���ذا احل�����وار �أن
كلية ال�سياحة والآث����ار ق��ادرة
بخريجيها وكوادرها و�إمكاناتها
على مواكبة ر�ؤية  2030وحتويل
ال�سياحة �إىل مكون رئي�سي من
مكونات االقت�صاد املحلي..

للسياحة مستقبل زاهر ونيوم والقدية والبحر األحمر
جدا
برامج سياحية كبيرة
ً
 من خالل تدري�سك ويف جمال ال�سياحة هل جتد �أن -يف البداية حدثنا عن ق�صة ان�ضمامك �إىل جامعة

امللك �سعود؟
�أنهيت البكالوري�س وال��درا���س��ات العليا يف بلدي
ال�سودان ،ومن ثم عملت ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعة
�سودانية ا�سمها «جامعة �شندي» وهي تقع يف والية نهر
النيل �إح��دى والي��ات ال�شمال يف ال�سودان ،وقد �أتيت
�إىل جامعة امللك �سعود عن طريق الإعارة ،حيث ح�صل
توا�صل بني كلية ال�سياحة يف جامعة امللك �سعود وكلية
ال�سياحة يف اجلامعة ال�سودانية ومت تر�شيحي من قبل
الكلية التي �أعمل فيها للعمل يف جامعة امللك �سعود.
 م� ��اذا ك �ن��ت ت �ع��رف ع ��ن ج��ام �ع��ة امل �ل��ك � �س �ع��ود قبلقدومك �إىل ال�سعودية؟
ك��ن��ت �أع����رف ع��ن��ه��ا ال��ك��ث�ير خ�����ص��و� ً��ص��ا م��ن خ�لال
الت�صنفيات العاملية ،وكنت �أطلع على الت�صنفات العاملية
للجامعات العربية ،وكنت �أجد جامعة امللك �سعود دائ ًما
متقدمة يف تلك الت�صنيفات ،بالإ�ضافة �إىل �سمعتها من
خالل بع�ض الطالب ال�سودانيني الذين كانوا يدر�سون
يف اجلامعة وكذلك �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين كانوا
يتحدثون عنها ب�شكل رائع وبالت�أكيد كونها جامعة عاملية
تكون طموحاً ملن يريد الدرا�سة فيها والعمل كذلك.
 وكيف وجدت اجلامعة عند قومك �إليها �أول مرة؟كان لدي قبل قدومي انطباع جيد جدا عن الريا�ض
خ�صو�صا
كمدينة وكان لدي الرغبة لزيارة ال�سعودية
ً
احلرمني ال�شريفني ،وكذلك كان لدي انطباع جيد عن
اجلامعة.

الكلية قادرة على مواكبة ر�ؤية 2030؟
طب ًعا بكل ت�أكيد الربامج املوجودة يف الكلية تواكب
ر�ؤي��ة  2030تتوافق مع الر�ؤية ونحن نرى يف 2030
برامج �سياحية كثرية ج��دا يف مناطق �سياحية ذات
م�ستقبل زاهر مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر فهذه
برامج �سياحية كبرية جدا.
 وهل خريج الكلية ق��ادر على مواكبة هذه الربامجالعمالقة؟
بال �شك �أن خريج كلية ال�سياحة والآث��ار ي�ستطيع
مواكبة هذه الربامج العمالقة ،فهو اللبنة الأوىل لتلك
الربامج الذي يعتمد عليه كونه نف�س تخ�ص�صه ويجد
الفر�صة متاحة كبرية جدا ،فر�ؤية � 2030أتاحت جماالً
كبرياً ج��داً ل�سوق العمل ال�سياحي باعتبار ال�سياحة
قطاعاً اقت�صادياً ،وال�سياحة يف جميع �أنحاء العامل
�أ�صبحت املحرك الرئي�سي لالقت�صاديات.
 وعلى ماذا تعتمد؟ال�سياحة �صناعة والطبيعة والقدرة �أه��م مكوناتها
وعوامل جناحها ،ف ��إذا توفرت لديك الإرادة والقدرة
فب�إمكانك �أن ت�صل �إىل �أعلى الدرجات فيها وت�ستطيع
�أن حت��ول ال�صحراء واجل��ب��ال و���ش��واط��ئ البحار �إىل
منتجعات �سياحية.
 م��ا ال�ف��رق ب�ين ال�ط��ال��ب ال�سعودي وال���س��وداين منوجهة نظرك؟
من حيث امل�ستويات واملناهج ال يوجد ف��رق كبري

بينهما� ،أم��ا من ناحية الإمكانات املتوفرة واجلانب
اللوج�ستي فالكفة متيل ل�صالح الطالب ال�سعودي بال
�شك.
 هل زرت مكتبة امللك �سلمان املركزية؟لقد زرتها بكل ت�أكيد وا�ستفدت من حمتوياتها ،وهي
مكتبة متكاملة ما �شاء اهلل ويتوفر بها خمتلف �أنواع
امل�صادر واملراجع والدوريات العلمية العاملية.
 مب تف�سر عزوف الطالب عنها؟نحن دائ ًما نحث الطالب على زيارة املكتبة ،و�أعتقد
�أن عزوف الطالب عن املكتبة ب�سبب توفر املعلومات
ع�بر التقنية اجل��دي��دة والتعليم ع��ن بعد والتعليم
الإلكرتوين ،والطالب الأكادميي عليه �أن يزور املكتبة
ويطلع على الكتب.
 ما هوايتك؟�أنا رئي�س النادي الريا�ضي بجانب عملي وم�س�ؤول عن
الريا�ضة يف الكلية.
 هل تتابع الدوري ال�سعودي؟نعم.
 -و�أي نادي ت�شجع؟

�أ�شجع ن��ادي الن�صر و�أح��ب الن�صر من زم��ان قبل
قدومي �إىل ال�سعودية ،حيث �سمعت عن هذا النادي
قبل قدومي �إىل اململكة وعلمت �أن �إخ��وة �سودانيني
من الزمن ال�سابق كان لهم دور يف ت�أ�سي�سه ،وكذلك
�أ�سمع بنادي الأهلي واالحتاد ولكن يبقى نادي الن�صر
يف ذاكرتي.
 وكيف جتد اهتمام الطالب بالريا�ضة؟اهتمام كبري جدا ،كون ن�سبة ال�شباب يف ال�سعودية
عالية جدا ،كذلك جند االهتمام الر�سمي بالريا�ضة
كبرياً جداً.
 هل زرت مناطق غري الريا�ض؟نعم زرت الق�صيم كون �أخي يعمل فيها ،ومكة واملدنية
وال�شمال �سكاكا واجلوف واملنطقة ال�شرقية وكل منطقة
وجدت خ�صائ�ص خمتلفة وجاذبة.
 ماذا يعني لك دوار الكتاب؟دوار الكتاب يحمل معاين قيمة ويعد بو�صلة مهمة
وخ�صو�صا ملن ي�أتي �أول مرة وميثل عمقاً �أكادميياً
جدا،
ً
وميكن �أن يكون له �أثر �إيجابي من خالل النظرة الأوىل
عن اجلامعة.

أحرز المركز األول عربيًا والسابع آسيويًا

فريق كلية الهندسة يحرز مركزًا متقدمًا في ماراثون «شل-آسيا 2018م»

سيارة «رياض »2حققت  277كلم/لتر وبلغ عدد المشاركين في فريق سعف  10طالب
ح �ق��ق ف��ري��ق ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��د� �س��ة ب�ج��ام�ع��ة
ً
جديدا يف مارثون �شل
امللك �سعود مرك ًزا
البيئي� -آ�سيا لل�سيارات ال�صديقة للبيئة،
ح �ي��ث ح �ق��ق ف��ري��ق «� �س �ع��ف» ال� ��ذي � �ش��ارك
ب���س�ي��ارة تعمل بالبنزين «ريا�ض »2امل��رك��ز
الأول عربيًا وعلى م�ستوى ال�شرق الأو�سط،
وامل ��رك ��ز ال �� �س��اب��ع ع �ل��ى م �� �س �ت��وى �آ� �س �ي��ا يف
ً
فريقا.
�سيارات البنزين من �أ�صل 33
 277كلم/لرت
وقد حققت «ريا�ض »2رق ًما متقدما وهو
 277كلم/لرت وبلغ عدد طالب فريق �سعف
امل�شارك يف �سنغافورة  10طالب وبرفقة
الدكتور عبداملح�سن البداح والدكتور مهند
العطا امل�شرفني على عمل الطالب ،وتعد
هذه امل�شاركة هي الرابعة بعد م�شاركة كلية
الهند�سة يف ماراثون �شل يف عامي 2015
و 2016م و2017م.
الأول عربيًا وال�سابع �آ�سيويًا
�أمت فريق كلية الهند�سة �سباق �شل بنجاح
و�أظهر الفريق قدرة على حل امل�شاكل وحقق

املركز الأول عربيا وعلى م�ستوى ال�شرق
الأو�سط يف هذه الفئة ،واملركز ال�سابع من
بني  33فريقاً �آ�سيوياً ،وحققت «ريا�ض»2
رق ًما متقدما وهو  277كلم/لرت.
كما كان فريق «�سعف» �أول فريق اجتاز
الفح�ص الفني وت�أهل للم�شاركة يف حفل
االفتتاح ،وحظي باهتمام �إعالمي وتقدير
من �إدارة اجلامعة وتكرمي من �سمو الأمري
خالد بن �سلطان العبداهلل الفي�صل رئي�س
جمل�س �إدارة االحتاد ال�سعودي لل�سيارات
والدراجات النارية.
�أف�ضل مبادرة تعليمية
و�سط احتفالية كبرية �أقيمت م�ؤخراً
بفندق هيلتون يف جدة ،وبح�ضور �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خ��ال��د ب��ن �سلطان
ال��ع��ب��داهلل الفي�صل رئي�س جمل�س �إدارة
االحت��اد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات
النارية ،و�شارك فريق ال�سيارات ال�صديقة
للبيئة من كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود
يف احتفالية تتويج الفائزين ب�أ�ضخم جائزة
لقطاع ال�����س��ي��ارات يف ال�شرق الأو���س��ط،

ومت يف ه��ذا االحتفال تكرمي �شركة �شل
ال�سعودية وفريق ال�سيارات ال�صديقة للبيئة
«�سعف» لقيامهم ب�أف�ضل مبادرة تعليمية يف
جمال ال�سيارات ،وت�سلم اجلائزة نيابة عن
�شركة �شل وفريق �سعف الطالب عبدالعزيز
احلماد مدير فريق �سعف.
�شخ�صيات زائرة
زار كل من الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�شل يف ال�سعودية ال�سيد �أندرو والإعالمي

�أح��م��د ال�شهري مركز الإب���داع واالبتكار
الطالبي بكلية الهند�سية ،وذلك لالطالع
على تقدم �سري العمل ل�سيارة «ريا�ض،»2
وق��د �شكر عميد كلية الهند�سة د .وليد
زاه��د الدعم والرعاية احلثيثة من مدير
اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل الدعم املتوا�صل
من م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ك�شركتي
�أرام��ك��و و�سابك وجمموعة الرا�شد ودار
الهند�سة .كما وجه العميد ال�شكر ل�شركة

�شل لرعايتها املاراثون ل�سنوات طويلة.
�أف�ضل املواهب
يعد ماراثون �شل -لل�سيارات ال�صديقة
للبيئة م�سابقة فريدة من نوعها تهدف
لت�صميم وبناء وق��ي��ادة ال�سيارات الأك�ثر
ك��ف��اءة يف ا���س��ت��خ��دام ال��وق��ود وال��ط��اق��ة،
وتتناف�س خالل هذا املاراثون مئات الفرق
لقطع �أبعد م�سافة با�ستخدام �أقل قدر من
الطاقة ،وقد حققت بع�ض الفرق امل�شاركة
م�سافات تعادل القيادة من باري�س �إىل
مو�سكو « 2485كلم» با�ستخدام لرت واحد
فقط من الوقود.
وق��د ب���د�أ ه��ذا امل��اراث��ون ع��ام 1939م
عندما ت�سابق موظفو �شركة �شل للنفط يف
الواليات املتحدة الأمريكية حول من ميكنه
ال�سفر �أبعد م�سافة بنف�س كمية الوقود،
وه��و الآن يعقد �سنو ًيا يف �آ�سيا و�أوروب���ا
و�أمريكا ،ويتمثل هدف امل�سابقة يف جذب
�أف�ضل املواهب الهند�سية من خمتلف دول
ال��ع��امل م��ن �أج��ل ت�صنيع �سيارات موفرة
للطاقة.

تقرير

العدد  - 1311الأحد  6حمرم 1440هـ املوافق �16سبتمرب 2018م

مت تفعيل ا�ستديوهات ق�سم الإعالم و�إ�صدار �أول فيلم وثائقي وجملة �إذاعية
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طالبات قسم اإلعالم يطلقن الملتقى األول للفن واإلبداع

تنوعت مخرجات القسم بين مسارات الصحافة واإلنتاج المرئي والمسموع واالتصال االستراتيجي

�شهد ق�سم الإع��ل�ام للطالبات
بجامعة امل��ل��ك �سعود ال��ع��دي��د من
الفعاليات يف كافة م�سارات الق�سم
املختلفة التي تعد الأوىل من نوعها،
وذل���ك ب��دع��م وت�شجيع م�ستمرين
من عميد كلية الآداب د .نايف �آل
ثنيان ،ورئي�س ق�سم الإعالم الدكتور
علي العنزي ،وبح�ضور الدكتور علي
املكينزي ،والدكتور فهد الطيا�ش،
والدكتورة �أمل التميمي وكيلة ق�سم
الإع��ل�ام ،وال��دك��ت��ورة ثريا البدوي
الأ�ستاذ بالق�سم ،وعدد من �أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س بالق�سم.
كما �شهدت ا�ستديوهات ق�سم
الإع��ل�ام �إن��ت��اج �أول فيلم وثائقي
وجملة �إذاع��ي��ة ب�إ�شراف الدكتورة
غ���ادة البطريق الأ���س��ت��اذ امل�ساعد
بالق�سم ،والأ���س��ت��اذة �أم�ي�رة خ�ضر
امل��ح��ا���ض��ر ب��ال��ق�����س��م ،ح��ي��ث قامت
الطالبات بت�صوير ومونتاج �أعمالهن
للمرة الأوىل منذ �إن�����ش��اء الق�سم
داخل اال�ستديوهات.
ملتقى اجلمال والإبداع
كما مت �إطالق امللتقى الأول للفن
والإبداع حتت �إ�شراف الدكتورة غادة
البطريق ،و�شهد امللتقى انطالق �أول
فيلم وثائقي �سعودي ن�سائي من
�إنتاج طالبات ق�سم الإع�لام املرئي
وامل�سموع من �إعداد :رميا ال�سلطان
وال��ب��ت��ول ال��زي��د واجل���وه���رة �سيد
�أح��م��د ،وت�صوير ط�لال ال�سعدون
ون����ور ال�����ص��ال��ح ،وم��ون��ت��اج ن��ادي��ة
البلو�شي ودانية اخلليفي وب�شرى
الربيعة ون���ور ال�صالح ،وم�ساعد
خمرج رميا ال�سلطان و�إخراج ب�شرى
الربيعة ،وب�إ�شراف الدكتورة غادة
البطريق والأ�ستاذة رنيم اجلابري.
�سلوى �شاكر
تناول الفيلم ق�صة حياة الإعالمية
���س��ل��وى ���ش��اك��ر ك��م��ث��ال ل�ل�إع�لام��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة امل��ح�ترف��ة ،ورك���ز على
�أبرز املحطات واملراحل يف طريقها
الإعالمي ،وبالفعل مت عر�ض الفيلم
على رابط يحمل ا�سم امللتقى على
اليوتويب ،كما احتوى امللتقى على
ف��ق��رات �إب��داع��ي��ة مبتكرة ومنفذة،
وم��ن بينها فقرة تناولت حت � ّوالت
الإعالم ال�سعودي على مر ال�سنني،

ويعد امللتقى مبثابة جتربة حقيقية
واالنطالقة الأوىل يف حياة طالبات
م�سار املرئي وامل�سموع.
افتتاح اال�ستديو
وق��د مت توزيع دع��وات احل�ضور
قبل �إط�ل�اق امللتقى بطريقة غري
تقليدية� ،إذ ك��ان��ت ل��وح��ات فنية
مميزة ر�سمتها �أنامل الطالبة ملى
ال��ع��ج�لان ت��وح��ي ل��ل��زائ��رات ب�أنهن
على موعد مع اجلمال والإب���داع،
فني
وق���د ات�����س��م امل��ل��ت��ق��ى ب��ط��اب��ع ّ
�أده�ش احل�ضور من خالل الأن�شطة
والفعاليات ،ومنها افتتاح ا�ستوديو
ق�سم الإع�لام وعر�ض فيلم وثائقي
م��ن �إن��ت��اج الطالبات ي�صور ق�صة
حياة الإعالمية القديرة �سلوى �شاكر
و�إجن��ازت��ه��ا وجناحاتها وامل�صاعب
التي واجهتها ،وذلك يف �إطار مقرر
الربامج الوثائقية.
�آلة الزمن
ث��م انتقل امللتقى لعر�ض �شيق
ذه���ب بخيالنا ب��ع��ي��داً ل�نرك��ب �آل��ة
الزمن وينطلق بنا �إىل ر�ؤيتنا نحو
الإع�لام بعد  100عام قدمتها كل
من الطالبتني جنود العقيل و�سوزانا
ال��دو���س��ري ،ومت ط��رح الكثري من
الت�سا�ؤالت حول ماهية الإعالم بعد
ق��رن م��ن ال��زم��ان وك��ي��ف �سيتحول
الإن�����س��ان �إىل كائن ن�صفه ب�شري
ون�صفه الآخر �آيل ،وماذا لو انتهت
احلياة على كوكب الأر���ض وانتقلنا
للعي�ش يف كوكب كيبلر ثاين كوكب
�صالح للحياة بعد الكرة الأر�ضية،
ثم �أخ��ذت �إح��دى الطالبات ت�شدو
ب�صوتها ال��ع��ذب �أغنية « ُك��ن �أن��ت»
وتفاعلت احلا�ضرات ف�أخذن يرددن
الكلمات معها.
معر�ض مرئي م�سموع
ويف اخل��ت��ام مت اف��ت��ت��اح معر�ض
ل�ل�إع�لام امل��رئ��ي وامل�����س��م��وع ال��ذي
�أت��اح الفر�صة للتعرف على تاريخ
ميا وحدي ًثا ،ثم حاول
الإع�لام قد ً
�أن يج�سد املعر�ض فكرة جتربة �آلة
الزمن واالنتقال �إىل كوكب كبيلر،
ومن اجلدير بالذكر �أن املج�سمات
اخلا�صة باملعر�ض كانت من ابتكار
وت�صميم طالبات الق�سم.

معرض اإلعالم المرئي والمسموع أتاح فرصة التعرف على تاريخ
اإلعالم قديمًا وحديثًا
�أبرز امل�ؤثرين
وع����ل����ى ه���ام�������ش امل���ل���ت���ق���ى مت
ا�ستعرا�ض ال�سرية الذاتية لأب��رز
الإعالميني امل�ؤثرين على �شريحة
ال�شباب يف اململكة كبدرية الب�شر
و�أح���م���د ال�����ش��ق�يري ،ب��الإ���ض��اف��ة
�إىل ج��ول��ة ق�صرية ح��ول املعر�ض
مت خ�لال��ه��ا ا���س��ت��ع��را���ض ع���دد من
اللوحات العاملية و�إب���راز اجلوانب
اجلمالية الفنية من حيث اخلطوط
والأل��وان ،ويف نهاية امللتقى قدمت
الطالبات عر�ضاً ا�ستعرا�ضياً من
الزمن الأندل�سي ليختتم املعر�ض
ف��ك��رت��ه ال��ت��ي جمعت ب�ين الفكر
ال�تراث��ي املمتد يف ج��ذور التاريح
والر�ؤية امل�ستقبلية وذلك وف ًقا لر�ؤية
 2030التي تتبناها اململكة.
امللتقى الأول
كما انطلق امللتقى الأول للإنتاج
املرئي وامل�سموع الذي احتوى على

عر�ض امل�شروع النهائي لطالبات
م�����س��ار امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع بق�سم
الإعالم ملادة الإنتاج املرئي والإنتاج
امل�سموع حت��ت �إ���ش��راف �أ� .أم�يرة
حممد اخل�ضر.
وت�����ض��م��ن امل��ل��ت��ق��ى يف ال��ب��داي��ة
ع��ر���ض تقرير ع��ن ق�سم الإع�لام
ك��م�����ش��روع مل���ادة الإن���ت���اج امل��رئ��ي،
تقرير تلفزيوين عن ق�سم الإعالم
ب��ك��ل��ي��ة الآداب م��دت��ه  8دق��ائ��ق
عن ن�ش�أة كلية الآداب والأق�سام
التي حتتويها ،والر�ؤية والر�سالة
والأه���داف اال�سرتاتيجية لق�سم
الإع�ل�ام ،و�أه���م الو�سائل املعينة
بتحقيق اال�سرتاتيجية ،الأ�ستديو
املرئي ،الأ�ستديو امل�سموع ،لقاء
مع طالبات من م�سارات متعددة
لق�سم الإع��ل�ام ،ل��ق��اء م��ع وكيلة
الق�سم ال��دك��ت��ورة �أم��ل التميمي،
م�شاهد عن الطالبات وهن �أثناء
ال��درا���س��ة ،م�����ش��اه��د ع��ن ال��ن��ادي

الإعالمي.
قامت ب ��إع��داد و �أداء التقرير
ال�����ص��وت��ي ومت��ث��ي��ل امل�����ش��ه��د رمي��ا
ال�����س��ل��ط��ان ،ت�����ص��وي��ر امل�����ش��اه��د
ال��ب��ت��ول ال��زي��د ،اجل��وه��رة �سيد
�أحمد ،نادية البلو�شي ،م�ساعدة
امل��ون��ت��اج ب�����ش��رى ال��رب��ي��ع��ة ن��ادي��ة
البلو�شي� ،إ�شراف ا لأ�ستاذة رنيم
اجلاب.

املجلة الإذاعية «�صدى»
ومتثل م�شروع الإنتاج امل�سموع
يف �إ�صدار العدد الأول من املجلة
الإذاع���ي���ة «����ص���دى» ،وه���ي جملة
�إذاعية ثقافية ترفيهية مدتها 25
دقيقة ،متعددة الفقرات تتناول
موا�ضيع متنوعة ت�ستهدف كافة
فئات املجتمع ،ب�إ�شراف الأ�ستاذة
رهف القحطاين.
ت�ضم املجلة  5فقزات ،الفقرة
الأوىل عبق الراديو �إعداد ومونتاج

وت��ق��دمي دان��ي��ا اخلليفي ،الفقرة
الثانية غرائب حول العامل �إعداد
ومونتاج وتقدمي نادية البلو�شي،
الفقرة الثالثة وجبة ثقافية �إعداد
ومونتاج وتقدمي ب�شرى الربيعة،
ال��ف��ق��رة ال��راب��ع��ة ب�ي�ن اجل��م��ه��ور
�إع����داد وم��ون��ت��اج وت��ق��دمي البتول
الزيد ،والفقرة اخلام�سة منوعات
فنية «نرث» �إعداد ومونتاج وتقدمي
نور ال�صالح.
ومت �إطالق املجلة على «تويرت»
م���ن خ��ل�ال ح�����س��اب خ���ا����ص بها
يحمل نف�س اال���س��م ،ويف ت�صريح
للأ�ستاذة �أم�يرة خ�ضر �أك��دت �أن
ال��ط��ال��ب��ات امل�����ش��ارك��ات يف املجلة
وب��ق��ي��ة ط��ال��ب��ات امل�����س��ار امل��رئ��ي
وامل�سموع قد بذلن جمهوداً كبرياً
يف �إنتاج العدد الأول من املجلة،
على �أن يتم ا�ستكمال حلقاتها
بانتظام خالل الف�صول الدرا�سية
القادمة.

دليل تنظيم المؤتمرات
تغطية :بدور عبدالعزيز باوزير
�أطلقت طالبات االت�صال اال�سرتاتيجي
كتي ًبا �إل��ك�ترون � ًي��ا ب��ع��ن��وان «دل��ي��ل تنظيم
و�إقامة الفعاليات وامل��ؤمت��رات يف مدينة
الريا�ض» بهدف ت�سهيل عملية تخطيط
وتنظيم الفعاليات وامل��ؤمت��رات للقائمني
عليها ،وذلك من خالل احتوائه على �أهم
املوا�ضيع واملراجع التي يحتاجها العامل
يف هذا املجال.
وج��اءت فكرة الكتيب من قبل �أ�ستاذة
مقرر تنظيم امل ��ؤمت��رات واملنا�سبات �أ.
�إرادة �صفرجي ،كمخرج له ،والقت هذه
الفكرة ا�ستح�سا ًنا وقبوالً لدى الطالبات
لتميزها وريادتها وم�ستوى التحدي فيها؛
ب�سبب قلة املعلومات ون��درة املراجع يف
عال
هذا املجال و�صعوبة الو�صول مل�ستوى ٍ
من االحرتافية ب�سبب قلة اخلربة.

ب���د�أ ال��ع��م��ل ع��ل��ى الكتيب ع��ن طريق
تق�سيم مو�ضوعات الكتيب على طالبات
ال�شعبة ومن ثم جمع املحتوى والذي جاء
يف � 132صفحة مق�سمة على  14ف� ً
صال،
حيث اح��ت��وى الكتيب ع��ل��ى :ا�ستعرا�ض
لأبرز التعاريف اخلا�صة بالأنواع املختلفة
للفعاليات ،بالإ�ضافة �إىل امل�صطلحات
الإجن��ل��ي��زي��ة ال�����ش��ائ��ع��ة يف ه���ذا امل��ج��ال،
ولت�سهيل تنظيم معر�ض �أو م�ؤمتر مت �شرح
كيفية �إ���ص��دار الت�صاريح اخلا�صة لكل
نوع من �أنواع الفعاليات واجلهات املعنية
ال�لازم الرجوع �إليها لإ�صدار الت�صاريح
مع ا�ستعرا�ض ال�شروط الواجب توفرها
يف كل من الفعالية �أو اجلهة املنظمة.
واحتوى الكتيب على لقاءات وحوارات
م���ع �أ����ش���خ���ا����ص �أك���ادمي���ي�ي�ن وم��ه��ن��ي�ين
متخ�ص�صني يف جمال تنظيم امل�ؤمترات
والفعاليات ،بالإ�ضافة �إىل �إح�صائيات

تخ�ص الفعاليات وتنظيمها يف املجتمع
ال�سعودي والتي مت الو�صول �إليها عقب
طرح ا�ستطالع الر�أي.
وق��دم الكتيب دلي ً
ال ي�شمل  57موق ًعا
�صا ً
حلا لإقامة الفعاليات ما بني قاعات

م�ستقلة و�ساحات مفتوحة وفنادق ،ومل
يقت�صر الدليل على القاعات فقط بل
مت و�ضع دليل لأب���رز ال�شركات والفرق
التنظيمية ،ك��ذل��ك ل��ل��ج��ه��ات اخل��ا���ص��ة
بتقدمي ال�ضيافة مبدينة ال��ري��ا���ض مع

عر�ض ط��رق التوا�صل معها ،بالإ�ضافة
لكيفية تغطية الفعاليات بطريقة جذابة
يف م��واق��ع التوا�صل االجتماعي و�أب���رز
الأخ��ط��اء ال�شائعة يف عملية التغطية
والتنظيم.
وم��ن امل��ت��وق��ع �أن ي��خ��دم ه��ذا الكتيب
�شريحة عري�ضة من املهتمني والعاملني يف
جمال تنظيم امل�ؤمترات واملنا�سبات الذي
ً
ن�شاطا كثي ًفا يف الفرتة الأخ�يرة،
ي�شهد
ولأه��م��ي��ة امل�����ؤمت����رات وال��ف��ع��ال��ي��ات يف
االقت�صاد الوطني؛ من حيث العائد املايل
ال��ذي يعود على هذه الدولة ،بالإ�ضافة
�إىل �أهميتها م��ن الناحية االجتماعية
وال��ث��ق��اف��ي��ة؛ وذل���ك م��ن خ�لال ا�ستغالل
الطاقات ال�شبابية وتنميتها و�إك�سابهم
مهارات وخ�برات جديدة ،ودوره��ا املهم
واحل��ي��وي يف ازده���ار ال�سياحة وخا�صة
املحلية منها مت �إطالق هذا الكتيب.
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اكت�شفها باحثون بجامعة «تك�سا�س �إيه �آند �إم»

مواد ذكية جديدة قد تفتح مجاال استثماريًا
جديدًا

اكت�شف باحثون يف جامعة «تك�سا�س �إيه �آند
�إم» جمموعة من املواد الذكية اجلديدة القادرة
على حت�سني كفاءة حرق الوقود يف املحركات
النفاثة �إىل درج��ة كبرية ،و�ستقلل بذلك من
تكلفة رحالت الطريان ومن �أ�صوات الطائرات
املزعجة فوق املناطق امل�أهولة ،وميكن ا�ستخدام
ه��ذه امل���واد يف تطبيقات ع��دي��دة يف جم��االت
�صناعية متنوعة.
وقال الدكتور �إبراهيم كرامان اخلبري الأهم
يف �شركة �شيفرون ورئي�س ق�سم علوم وهند�سة
امل��واد يف اجلامعة« :طورنا مواد جديدة تفتح
اً
جمال جديدًا يف البحث العلمي ومتهد البتكار
تقنيات جديدة � ً
أي�ضا» .ون�شرت درا�سته يف
جملة �سكريبتا ماتريياليا.
يرتكز هذا االكت�شاف على اجلمع بني جمالني
من علم املواد تدخل بهما ال�سبائك املعدنية �أو

املعادن املكونة من عن�صرين �أو �أكرث .ويتمحور
املجال الأول حول ال�سبائك التي تتذكر ال�شكل،
وه��ي امل��واد الذكية التي بو�سعها التحول من
�شكل �إىل �آخر مبحفزات حمددة كاحلرارة.
وك��م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ت�����ص��ور ع�صا معدنية
م�ستقيمة تلتوي لت�صبح لول ًبا ،وبعد تغيري
درجة احل��رارة يعود اللولب �إىل �شكل الع�صا
امل�ستقيم.
ت�شمل التطبيقات املحتملة الأخرى لل�سبائك
التي تتذكر ال�شكل الأجهزة �شديدة احل��رارة،
كاملحرك النفاث ،لكن هذه ال�سبائك مل ت�ستجب
حتى الآن �إال يف درج��ة ح���رارة  400مئوية،
و�إ�ضافة عنا�صر كالذهب �أو البالتني �سيزيد
هذه احلرارة و�سينتج مواد �أكرث كلفة.
ب��د�أ ك��ارم��ان ه��ذا البحث �أث��ن��اء عمله على
م�شروع خا�ص بوكالة نا�سا بهدف �إيجاد حل

مل�شكلة التحكم بامل�ساحة بني �شفرات التوربني
وقاعدته يف املحرك النفاث� ،إذ يعمل املحرك
النفاث ب�أح�سن كفاءة عندما تكون الفتحة بني
�شفرات التوربني وقاعدته �صغرية ،لكن يف
الوقت ذاته يحتاج نظام الت�صفية �إىل حيز جيد
للتعامل مع ظروف الت�شغيل غري االعتيادية،
وميكن لل�سبيكة التي تتذكر ال�شكل واملرتبطة
بقاعدة ال�شفرات �أن ت�سمح باحلد الأدنى من
الت�صفية خالل �أنظمة الطريان كافة ،مما يقلل
ا�ستهالك الوقود.
والتطبيق املهم الآخ��ر لل�سبيكة التي تتذكر
ال�شكل خف�ض ال�ضو�ضاء التي ت�سببها الطائرات
�أثناء هبوطها يف املطارات ،فالطائرات امل�صممة
�ضجيجا ،لكنها
بفتحة عادم كبرية تبقى �أقل
ً
�أق��ل كفاءة يف ال��ط�يران ،ل��ذا ميكن ا�ستخدام
ال�سبيكة املتذكرة لل�شكل لتغيري حجم فوهة
العادم تلقائ ًيا اعتمادًا على موقع الطائرة حني
تكون يف اجلو �أو خالل الهبوط� ،أي �أن هذا
اً
ت�شغيل �أكرث كفاءة �أثناء قيادة
التغيري �سي�ؤمن
الطائرة يف اجلو ،و�ضو�ضاء �أقل �أثناء الهبوط.
وق��رر كارامان وزم�لا�ؤه حماولة رفع درجة
ح���رارة ال�سبيكة املتذكرة لل�شكل ع��ن طريق
تطبيق م��ب��ادئ فئة ج��دي��دة م��ن امل���واد؛ وهي
ال�سبائك عالية الأنرتوبي التي تتكون من �أربعة
عنا�صر �أو �أكرث مدجمني م ًعا بن�سب مت�ساوية
تقري ًبا ،وابتكر الفريق مواد م�ؤلفة من �أربعة
عنا�صر تعرف ب�إمكانية ت�شكيلها لل�سبائك
املتذكرة لل�شكل ،معتمدين ا�ستبعاد الذهب �أو
البالتينيوم.
وقال كارامان« :اكت�شفنا عندما خلطنا هذه
العنا�صر بن�سب مت�ساوية �أن املواد الناجتة ميكن
�أن تعمل بدرجة  500مئوية ،و�أخرى تعمل عند
درجة حرارة  700مئوية دون �إ�ضافة الذهب
والبالتني ،وهذا اكت�شاف كبري مل يكن متوق ًعا».

�آخر �صيحات العلم من رو�سيا

شقائق النعمان البحرية تكافح
الزهايمر
قال علماء رو�س �إن �شقائق النعمان البحرية
حتتوي على مركبات كيمياوية ميكن �أن تبطئ
عملية االلتهاب ،وتدهور اخلاليا الع�صبية ،التي
تت�سبب يف تطور مر�ض الزهامير.
الدرا�سة �أجراها باحثون باجلامعة الفيدرالية
ال�شرقية برو�سيا ،ون�شروا نتائجها يف العدد
الأخ�ي�ر م��ن دوري���ة Russian Journal of
 Bioorganic Chemistryالعلمية.
و�شقائق النعمان هي حيوانات بحرية رخوية
�سامة ذات �شكل ي�شبه الزهرة ،ولها العديد من
اللوام�س ال�سامة ،وتعي�ش على �أعماق ال تتجاوز
الـ 50م�تراً حتت �سطح امل��اء ،وتعي�ش يف املياه
الدافئة ،وميكن �أن ي�صل عمر هذه احليوانات
�إىل ما يقارب  50عاماً.
و�أو�ضح الباحثون �أن �شقائق النعمان حتتوي
على «الببتيدات» ،وهي مركبات كيمياوية تتكون
من الأحما�ض الأمينية ذات الن�شاط الف�سيولوجي
العايل ،ما ي�سمح لها بتنظيم العمليات البيولوجية
املختلفة.
وقام الفريق بجمع �شقائق النعمان قرب جزر
�سي�شيل يف �إفريقيا خالل بعثة بحرية علمية،
وا�ستخل�صوا منها جمموعة م��ن «الببتيدات»
و�أج���روا عليها �أبحاثاً يف املخترب .كما �أج��روا
�أب��ح��ا ًث��ا على جمموعة م��ن اخل�لاي��ا الع�صبية
للفئران ،ووجدوا �أن «الببتيدات» امل�ستخل�صة من
�شقائق النعمان حتتوي على خ�صائ�ص عالجية
متنع تدمري وتدهور اخلاليا الع�صبية ،عرب وقف

تطور االلتهابات.
و�أ���ش��ار الفريق �أن مر�ضى الزهامير يعانون
ع��ادة من ا�ضطرابات ع�صبية خمتلفة ،مبا يف
ذلك االرتباك وفقدان الذاكرة ،لذلك مت اختبار
«الببتيدات» على خاليا الورم الأرومي الع�صبي
للفئران ،ووج���دوا �أنها جنحت يف خف�ض تلف
اخلاليا الع�صبية.
وقالت الدكتورة �إلينا ليت�شينكو ،قائد فريق
البحث� ،إن «�شقائق النعمان حتتوي على جمموعة

وا�سعة من املواد البيولوجية التي ال تتمتع فقط
بخ�صائ�ص عالجية للأع�صاب ،ولكنها �أي�ضاً
م�ضادة لل�سرطان».
و�أو�ضحت �أن «تلك املركبات البيولوجية تتطلب
درا�سات �إ�ضافية ،حيث ال ميكن البدء يف ت�صنيع
عقاقري جديدة منها �إال بعد االنتهاء من جميع
م��راح��ل ال��ت��ج��ارب العلمية ،قبل ال��و���ص��ول �إىل
التجارب ال�سريرية على الب�شر ،وهذا �سي�ستغرق
من � 3إىل � 5سنوات».

باحثون بجامعة «مينيسوتا»
يصممون نموذجا لعين «بيونية»

منوذجا �أول ًيا لعني بيونية ت�ستطيع
�صمم باحثون من جامعة ميني�سوتا
ً
�إع��ادة الب�صر لفاقديه ومنح نظر ثاقب للأ�شخا�ص ال�سليمني ،ون�شر
الباحثون بحثهم م�ؤخ ًرا يف دورية �أدفان�سد ماترييالز.
خ�صي�صا ل�صنع
�صممت
ً
ا�ستخدم الباحثون طابع ًة ثالثية الأبعاد ُ
النموذج الأويل للعني� ،إذ طبعوا � اً
أول قاعد ًة من جزيئات ف�ضية يف
باطن العني الزجاجية ن�صف الدائرية ،ثم ا�ستعانوا مب��واد بوليمرية
�شبه مو�صلة لطباعة الثنائيات ال�ضوئية ،وهي �أجهزة حتول ال�ضوء �إىل
�إ�شارات كهربائية على القاعدة الف�ضية ،وا�ستغرقت العملية ب�أكملها
قرابة ال�ساعة ليح�صل الباحثون على عني بيونية حتول ال�ضوء �إىل
كهرباء بكفاءة ت�صل �إىل  ،25%وهي ن�سبة �أقل من العني الب�شرية التي
ت�ستطيع التقاط الفوتونات الوحيدة.
اً
طويل قبل �أن تُ�ستخدم العني يف عمليات
قد ي�ستغرق الأم��ر زمنًا
ً
الزراعة ،فعلى الأرجح لن تكون العني الزجاجية مريحة يف حجرها ،لذا
ي�سعى الفريق �إىل �إيجاد طريقة لطباعة العني من مادة طرية ،ويرغب
� ً
أي�ضا يف زيادة عدد م�ستقبالت ال�ضوء لرفع كفاءة الثنائيات ال�ضوئية.
و�أ�شار الكاتب امل�ساعد مايكل ماك �ألباين يف بيان �صحايف �إىل �أن
النموذج الأويل للفريق مُيثل خطوة مهمة يف �سبيل ت�صميم عني بيونية
قابلة لال�ستخدام� ،إذ �أثبت �أن كفاءة �أ�شباه املو�صالت املطبوعة بتقنية
الطباعة ثالثية الأبعاد تُعادل كفاءة �أ�شباه املو�صالت املوجودة يف الأجهزة
التي تنتجها من�ش�آت الت�صنيع الدقيق ،وهي خمتربات عالية التقنية
جمهزة مبعدات حديثة ي�ستخدمها الباحثون يف العمليات الهند�سية على
امل�ستوى الدقيق.
ولأن الطابعات ثالثية الأب��ع��اد تُعطي النتيجة ذاتها ،ب��ات ب�إمكان
باحثني كثريين ت�صميم ابتكاراتهم التي ت�ستخدم �أ�شباه املو�صالت دون
احلاجة �إىل املختربات املعقدة ،وك�شف النموذج عن طريقة طباعة �أ�شباه
اً
م�ستحيل يف تلك املن�ش�آت
املو�صالت على �سطح منحن ،الأمر الذي يُعد
الدقيقة ،وف ًقا ملاك �ألباين.

بالتعاون بين جامعة هارفارد وشركة جوجل

الذكاء االصطناعي يتوقع
الهزات األرضية االرتدادية

جنح باحثون يف �إدخال الذكاء اال�صطناعي �إىل جمال توقع مواقع
الهزات الأر�ضية االرتدادية التي تعقب الزالزل ال�ضخمة بدقة غري
م�سبوقة ،وذلك بعد ابتكار باحثني من جامعة هارفارد الأمريكية
وق�سم الذكاء اال�صطناعي يف �شركة جوجل ،نظا ًما قائ ًما على �شبكة
ع�صبية قادر على تقييم احتمالية تعر�ض موقع معني لهزة ارتدادية
بدقة تفوق �أي من��وذج منلكه؛ وف ًقا لدرا�سة ن�شرتها جملة نيت�شر
الربيطانية الأربعاء املا�ضي.
وكان منوذج كولومب املُعتمد �ساب ًقا� ،أف�ضل �أداة للتنب�ؤ بالهزات
االرتدادية� ،إذ ميكن للباحثني من خالله ح�ساب �إجهاد جيولوجي
يحدثه الزلزال على ال�صخور املحيطة ،ثم يحدد النموذج احتمالية
تعر�ض موقع ما لهزة ارتدادية ،لكنه ال يتمتع بدقة كافية.
ولتوقع �أف�ضل ملراكز الهزات االرتدادية ،جل�أ الفريق �إىل الذكاء
اال�صطناعي ،ويف البداية غ��ذوا �شبكة ع�صبية حا�سوبية ببيانات
و�ص ِّممت ال�شبكة الع�صبية
� 131ألف زل��زال مع هزاته االرتداديةُ ،
احلا�سوبية لتنتج �شبكة خاليا مربعة ب�أبعاد  5×5كيلومرتات للخلية
ال��واح��دة ،حول موقع الهزة الأ�سا�سية للزلزال بالكامل ،ثم غذوا
ال�شبكة الع�صبية ببيانات تبني كيفية تغري م�ستوى الإجهاد يف مركز
كل خلية حميطة ،ف�أنتجت ال�شبكة احتماالت تع ُّر�ض كل خلية لهزة
ارتدادية.
و�أثبتت ال�شبكة قدرتها على التنب�ؤ مبوقع الهزات االرتدادية بدقة
�أكرب من النموذج امل�ستخدم �ساب ًقا ،عقب اختبارها على � 30ألف هزة
ارتدادية.
وعلى مقيا�س دقة من �صفر �إىل واحد� ،سجل منوذج كولومب املتبع
�ساب ًقا معدل  0.583ويف املقابل �سجل نظام الذكاء اال�صطناعي
اجلديد معدل دقة و�صل �إىل  0.849ويعود جناح الذكاء اال�صطناعي
يف جمال توقع مكان الهزات االرتدادية� ،إىل قدرة التقنية على ك�شف
�أمناط مل ت�ؤخذ يف احل�سبان �ساب ًقا يف جمموعات البيانات املعقدة.
وال تعد تنب�ؤات اخل��وارزم��ي��ات م�ضمونة� ،إذ �إن من��وذج الذكاء
اال�صطناعي ي��رك��ز فقط على ال��ه��زات االرت���دادي���ة الناجمة عن
التغيريات الدائمة على الأر�ض واملعروفة با�سم الإجهاد ال�ساكن ،يف
حني قد تنتج الزالزل االرتدادية عن انهيارات حتدث الح ًقا تعرف
با�سم الإجهاد الديناميكي� ،إال �أن الباحثني ال يخفون تفا�ؤلهم بابتكار
اً
م�ستقبل.
�أنظمة �أكرث دقة
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حاويات نقاط التفتيش بالمطارات «خطيرة»
د .علي مو�سى ال�صبحيني

مرض الزهايمر ()2

يعرف العي�سوي « »2011الزهامير ب��أن��ه ن��وع م��ن العته العقلي
 ، dementiaيحدث فيه التدهور تدريجياً ،حيث يتقدم املر�ض
و�أعرا�ضه يف القدرات العقلية ،مثل التذكر ،والقدرة يف احلكم على
الأ�شياء ،و�ضعف القدرة على التفكري يف الأمور املعنوية واملجردة .ويرى
حممد «� »2012أن الزهامير ا�ضطراب وظيفي يعمل ب�شكل تدريجي على
تدمري خاليا الدماغ ،و�إىل �ضمور حجم املخ ،وي�صيب اجلزء امل�س�ؤول عن
التفكري والذاكرة واللغة ،و�أنه ُ�سمي بهذا اال�سم ن�سبة للعامل الزهامير
 .Alzheimer 1906كما يعرفه عبدربه « »2013مبر�ض ي�صيب املخ
ويتطور ليفقد الإن�سان ذاكرته ،وقدرته على الرتكيز والتعلم ،ويتطور
ملرحلة الحقة ي�صبح املري�ض �أكرث ع�صبية وي�صاب بهالو�س ،كما يعرفه
عبدربه « »2013يف مكان �آخر ب�أنه مر�ض �ضمور يف خاليا املخ الع�صبية
و�ضعف يف �إ�شارة املناعة النف�سية املوجهة لتلك اخلاليا ،ويتطور لي�صيب
الدماغ بالتقل�ص ثم الفقدان �إذا �أهمل العالج الطبي والنف�سي ،ويحدث
التدهور يف كل خاليا املخ حتى ي�صيبها جميعاً ،ويحدث نتيجة حلاالت
نف�سية و�صدمات وم�ؤثرات و�ضغوط خارجية نف�سية ال ي�ستطيع الفرد
حتملها .وتعرف جمعية الزهامير الآيرلندية  2008امل�شار �إليها يف
حممد « »20013املر�ض بكونه مر�ضاً ع�صبياً تدرجياً يحدث عندما
ترتاكم الربوتينات يف الدماغ ،مما ي�ؤدي �إىل تدمري اللويحات tangles
واملت�شابكات  ،plaquesالأمر الذي ي�ؤدي �إىل �صعوبة يف التذكر عند
الإن�سان والقدرة على ا�ستخدام املنطق واللغة ،وي�صبح الفرد مرتبكاً
وتائهاً ،ويعاين من �صعوبة يف القيام باملهام اليومية الب�سيطة ،كما تزداد
�شيوعا بني
خطورة الإ�صابة باملر�ض مع التقدم يف العمر  ،وهو �أكرث
ً
كبار ال�سن� ،إال �أنه قد يحدث ملن هم دون �سن الأربعينات �أو اخلم�سينات
�شيوعا للعته ،وي�صيب
من العمر .ويعرفه الباحث ب�أنه ال�سبب الأكرث
ً
الأفراد الرا�شدين يف عمر ال�ستني فما فوق ،وهو يحدث يف مراحل ال
حقة ح�سب حالة الأفراد ووراثتهم وتعر�ضهم لل�ضغوط النف�سية ،وي�سلب
هذا املر�ض املري�ض قدرته على التفكري والتذكر والعمليات العقلية ،كما
يعيق قدرته على �إجناز املهام احلياتية الب�سيطة مع التقدم يف املر�ض،
و�أن تطور املر�ض يختلف بني مري�ض و�آخر.
�إن مر�ض الزهامير من الناحية الباثولوجية عبارة عن �ضمور يف املخ،
وب�شكل خا�ص يف الف�صو�ص اجلبهية ،حيث حتل عقد من التليف الع�صبي
حمل اخلاليا الع�صبية ،وبالن�سبة للفرتة التي ي�ستمر فيها املر�ض فقد
ت�ستمر من عدة �شهور �إىل �أكرث من � 10سنوات ،وال يدرك املري�ض
االجتاه الزماين واملكاين ولذلك فهو بحاجة �إىل رعاية م�ستمرة..
�إ�شراف اللجنة الدائمة لتعزيز ال�صحة النف�سية باجلامعة
للتوا�صل مع الوحدات التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية باجلامعة:
 وحدة اخلدمات النف�سية بق�سم علم النف�س بكلية الرتبية -هاتف0114674801 : مركز التوجيه والإر�شاد الطالبي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114973926 : وحدة التوجيه والإر�شاد النف�سي بعمادة �ش�ؤون الطالب -هاتف0114673926 : الوحدة النف�سية بق�سم علم النف�س باملدينة اجلامعية «طالبات» -هاتف0532291003 : ق�سم الطب النف�سي مب�ست�شفى امللك خالد اجلامعي -هاتف0114672402 : -م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي -هاتف0114786100 :

تحذير صادم من مجففات اليدين الهوائية
خل�ص علماء بريطانيون �إىل �أنه يجب حظر ا�ستخدام جمفف
اليدين الهوائي يف احلمامات ،بعد �أن وجدوا �أنها تت�سبب يف ن�شر
اجلراثيم ،مما يفتح الباب �أمام مزيد من ا لأمرا�ض.
وق��ال علماء يف جامعة ليدز� ،إن ا�ستعمال املنا�شف الورقية،
ً
عو�ضا ع��ن جمفف اليدين ،يقلل م��ن خطر انت�شار اجلراثيم،
ً
وخ�صو�صا يف املراحي�ض املوجودة يف امل�ست�شفيات.
و �أو���ض��ح��وا �أن��ه��م ع�ثروا على م�ستويات عالية م��ن البكترييا
اخلطرية التي ت�سبب ت�سمم الدم وااللتهاب الرئوي ،ف�ض ً
ال عن
التهابات �أخ��رى يف املعدة والأم��ع��اء عند ا�ستخدامات جمففات
اليدين.
و�أ�ضاف العلماء �أن جمفف اليدين يزيد انت�شار البكترييا على
الأر���ض ب�أكرث من خم�سة �أ�ضعاف من املنا�شف الورقية ،الأم��ر
ال��ذي ي�ستدعي ،وف��ق العلماء �إخ���راج املجففات م��ن حمامات
ا مل�ست�شفيا ت .
وق��ال الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة ،م��ارك ويلكوك�س« :تبد �أ
امل�شكلة عندما ال يغ�سل بع�ض النا�س �أيديهم ب�شكل �صحيح».
م�ضي ًفا« :عندما ي�ستخدم البع�ض املجففات ،ف ��إن امليكروبات
تنت�شر حول دروة املياه ،حيث �إن جمففات اليدين تقوم بخلق هباء
جوي يلوث املنطقة ،مبا فيها املجففات ذاتها والأر�ضية وا لأ�سطح
الأخرى ،وذلك اعتما دًا على ت�صميم املجفف نف�سه».
و�أك��د الباحث الربيطاين�« :إذا مل�س البع�ض الأ�سطح ،ف�إنهم
ري ا �إىل �أن
يخاطرون ب�إ�صابتهم بالبكترييا والفريو�سات» ،م�ش ً
املنا�شف الورقية متت�ص املياه وامليكروبات املرتوكة على اليدين.
و�شملت الدرا�سة فح�ص حمامني يف  6م�ست�شفيات يف بريطانيا
أ�سبوعا ،وجرى بعدها
وفرن�سا و�إيطاليا ،ب�صورة يومية ملدة � 12
ً
قيا�س م�ستوى التلوث البكتريي يف املراحي�ض ،عرب املقارنة بني
ت�أثريات املنا�شف الورقية وجمففات الهوائية.
واكت�شف العلماء وج��ود خم�سة �أ�ضعاف م��ن البكترييا على
ا لأر�ض عند ا�ستخدام جمففات الهواء مقارنة باملنا�شف الورقية.

ك�شفت درا�سة حديثة �أن حاويات
البال�ستيك ال�صغرية امل�ستخدمة يف
نقاط التفتي�ش باملطارات ،حتوي
ف�يرو���س��ات �أك�ث�ر م��ن امل��راح��ي�����ض
العامة.
وبح�سب �صحيفة «الإندبندنت»
ا�ستندت الدرا�سة �إىل  90عينة
�سطحية و 4عينات هواء مت جمعها
يف م��ط��ار هل�سنكي-فانتا ،على
مدار � 3أ�سابيع خالل عام .2016
وجمعت العينات �أ�سبوع ًيا خالل
 3ف�ترات خمتلفة من اليوم ،ومن
ن��ق��اط خمتلفة ع��ل��ى ط���ول رحلة
ال���رك���اب ،مب��ا يف ذل���ك ال�����س�لامل
امل��ت��ح��رك��ة والأزرار وم��ق��اب�����ض
العربات والألعاب يف منطقة لعب
الأطفال.
وم����ن ب�ي�ن ال��ع��ي��ن��ات ال���ت���ي مت
اختبارهاُ ،وجد �أن حاويات الأمتعة
ال�شخ�صية يف ن��ق��اط التفتي�ش
ت�شكل �أك�بر خطر حمتمل للتلوث
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الفريو�سي.
و�شملت الفريو�سات التنف�سية
التي مت اكت�شافها� ،إنفلونزا  Aو
 denoو rhinoوhuman
.corona OC43
وب���امل���ق���ارن���ة ،مل ت��ر���ص��د �أي
ف�يرو���س��ات تنف�سية يف  42عينة

م�أخوذة من  3مناطق يف املراحي�ض
العامة للمطار.
وت��ق��ول ال���درا����س���ة ،ن��ظ�� ًرا لأن
احلاويات تُ�ستخدم من قبل جميع
الركاب تقري ًبا ،ف�إنها ت�شكل خط ًرا
حقيق ًيا النت�شار الفريو�سات على
امل�ستوى الدويل.

وع��م��و ًم��ا ،مت اكت�شاف فريو�س
تنف�سي واح���د على الأق���ل يف 9
ع��ي��ن��ات �سطحية� ،أي م��ا ي��ع��ادل
 10%يف املجموع.
و�أو����ض���ح ال��ب��اح��ث��ون �أن���ه ميكن
ت��ق��ل��ي��ل ه����ذا اخل��ط��ر م���ن خ�لال
تقدمي خدمة تعقيم الأي��دي ،قبل
وبعد الفح�ص الأمني ،وزيادة وترية
تطهري الأطباق امل�ستخدمة.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن هذه
النتائج ت�ؤكد احلاجة �إىل التحقيق
يف دور حم�����اور ح���رك���ة امل����رور
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،يف ن��ق��ل ال��ف�يرو���س��ات
التنف�سية.

االعتقاد بأهمية فيتامين «د»  ..خطأ تاريخي

يحر�ص ال��ن��ا���س يف ال��ع��دي��د من
الدول على تناول مكمالت غذائية،
حتى مي���دوا �أج�سامهم بفيتامني
«دي» امل��ف��ي��د ل��ل��ع��ظ��ام ،ل��ك��ن ه��ذا
امل��رك��ب الع�ضوي ال ي����ؤدي مفعوالً
خارقاً كما يت�صور كثريون.
وي��ل��ج��أ ن�صف �سكان ال��والي��ات
املتحدة وبريطانيا �إىل مكمالت
فيتامني «دي» لأج��ل �سد النق�ص
الناجم عن ع��دم التعر�ض لأ�شعة

ال�شم�س ،ويف عهد امللكة فيكتوريا
كان هذا الفيتامني يقدم للأطفال
يف املناطق الفقرية مبثابة تلقيح
�ضد الك�ساح� .أما يف الوقت احلايل،
فيجري ا�ستخدام ه��ذا الفيتامني
لعالج مر�ض ه�شا�شة العظام و�سط
خم����اوف م��ن ت���أث�ير من��ط احل��ي��اة
املعا�صر على �صحة النا�س ب�سبب
امل��ك��وث ل��ف�ترات طويلة يف �أم��اك��ن
مغطاة بعيدًا عن �أ�شعة ال�شم�س.

وبح�سب درا�سة من�شورة يف جملة
الطب الربيطانية «برياي�ش ميديكال
ج��ورن��ال» ،ف���إن ك��ل م��ا �سبق ذك��ره
�صحيحا وال يعدو كونه خط�أ
لي�س
ً
تاريخياً تراكم عرب الأجيال ،حيث
�إن م�ستويات فيتامني «دي» يف
ج�سم الإن�سان تت�أثر على بالعوامل
اجلينية ،وبالتايل ف�إن �أ�شعة ال�شم�س
لي�ست ح ً
ال مثال ًيا.
واع��ت��م��دت ال��درا���س��ة على عينة

�ضخمة �شملت بيانات �صحية لـ500
�ألف �شخ�ص و� 188ألف حالة ك�سر
يف ع��دة دول ب��ال��ع��امل ،وم��ن نتائج
الدرا�سة �أن قلة فيتامني «دي» ال
ت��زي��د عر�ضة الإن�����س��ان للإ�صابة
بالك�سور.
ف�ض ً
ال عن ذلك ،وجد الباحثون
�أن ت��ن��اول م��ك��م�لات غ��ذائ��ي��ة من
فيتامني «دي» مل ي�ساعد الأ�شخا�ص
على تقوية العظام �أو تفادي املتاعب
ال�صحية املرتبطة بها ،ولذلك ف�إن
كثريا مما ي�شاع يف �أو�ساط طبية ال
يت�سم بالدقة .ومبا �إن اجل�سم يحتاج
فيتامني «دي» على غ��رار حاجته
�إىل فيتامينات �أخرى ف�إن الدرا�سة
تن�صح ب ��أخ��ذ ج��رع��ة معتدلة لأن
الإكثار قد ي�ؤدي �إىل نتائج عك�سية.
وت��خ��ت��ل��ف الأو�����س����اط العلمية
وال��ط��ب��ي��ة ح����ول اجل���رع���ة ال��ت��ي
يحتاجها الإن�سان يف ج�سمه؛ ففي
الوقت ال��ذي ي��رى فيه البع�ض �أن
هذه احلاجة ت�تراوح بني  50و80
نانومول يف اللرت الواحد من الدم،
ثمة من يقول �إن االكتفاء يتحقق
مبجرد بلوغ  30نانومول يف اللرت
الواحد من الدم.

ت�شمل خل التفاح والليمون واملاء ال�ساخن ومنقوع الزعرت

«حمية الجدات» أفضل الطرق إلنقاص الوزن

ينفق م�لاي�ين الأ���ش��خ��ا���ص حول
العامل مبالغ مالية كبرية ،يف �سبيل
البحث عن احلمية الغذائية الأمثل،
و�شراء الأطعمة واملكمالت الغذائية
التي قد ت�ساعد على خ�سارة الوزن،
�إال �أن خ�ب�راء �أك����دوا �أن «حمية
اجل���دات» الطبيعية ،غري املكلفة،
ه��ي يف ال��واق��ع م��ن �أف�����ض��ل ط��رق
�إنقا�ص الوزن.
وك����ان ت��ق��ري��ر ت�����س��وي��ق��ي ���ص��در
يف �آي��رل��ن��دا ،ق��د ك�شف �أن حجم
�سوق منتجات تخ�سي�س ال��وزن يف
ال�����س��ع��ودي��ة ،ق��د و���ص��ل �إىل 957
مليون دوالر خالل .2017
وتوقع التقرير ال�صادر عن �شركة
«ري�سري�ش �آند ماركت�س»� ،أن يرتفع
حجم تلك ال�سوق لي�صل �إىل 1.5
مليار دوالر بحلول .2023
و�أث���ارت تلك الأرق���ام الكثري من
اجلدل ،كونها تعك�س حجم الأموال
التي ينفقها النا�س ل�شراء منتجات

خ�����س��ارة ال����وزن ،مم��ا دف���ع خ�براء
ت��غ��ذي��ة ل��زي��ادة ال��ت��وع��ي��ة ب��ـ«رج��ي��م
اجلدات» ،الذي يعتمد على مكونات
طبيعية اعتاد النا�س ا�ستخدامها
منذ القدم.
 خل التفاح:ي��ع��د خ��ل ال��ت��ف��اح م��ن امل��ك��ون��ات
الطبيعية التي ت�ساعد اجل�سم على

التخل�ص من ال�سموم ،وي�سهل عملية
اله�ضم ،كما ي�ساهم يف التقليل من
ال�شهية لتناول الطعام ،ويتم خلط
خل التفاح باملاء ،لتخفيفه وت�سهيل
�شربه ،كما يقوم البع�ض بخلطه
بالربتقال للتخفيف من حدة طعمه.
* املاء ال�ساخن والليمون:
ل�شرب امل��اء ال�ساخن والليمون،

خا�صة يف ال�صبح عند اال�ستيقاظ
م��ن ال��ن��وم ،ف��وائ��د ع��دي��دة ،حيث
ي�ساعد على حت�سني وظائف اجلهاز
اله�ضمي ،وزي���ادة فعالية عمليتي
الأي�ض وحرق الدهون يف اجل�سم،
إح�سا�سا
بالإ�ضافة �إىل �أنه يعطي �
ً
باالمتالء وال�شبع.
 منقوع الزعرت:ي��ع��د م��ن��ق��وع ال���زع�ت�ر ط�����اردًا
للغازات ،ومينع التخمرات يف املعدة،
وي�ساعد على اله�ضم وامت�صا�ص
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ،وي��ق��وم بتنظيف
املعدة والأمعاء من الفطريات.
 زيت جوز الهند:ي�ساعد زي���ت ج���وز ال��ه��ن��د على
خ�سارة ال��وزن ،كونه ي�سهل عملية
ح����رق ال����ده����ون ،وي���زي���د ���س��رع��ة
وكفاءة معدالت ا�ستهالك الطاقة
يف اجل�سم ،مما ي���ؤدي �إىل تعزيز
عمليات الأي�ض املختلفة ،كما يقلل
من ال�شعور باجلوع.
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«آبل» تفاوض الصحف الكبرى
لالنضمام إلى خدمة األخبار

كيف تمنع «قوقل» من تتبع موقعك الجغرافي؟
�أكد تقرير لوكالة �أ�سو�شيتد بري�س م�ؤخ ًرا،
�أن ال��ع��دي��د م��ن خ��دم��ات ق��وق��ل ع��ل��ى �أج��ه��زة
�أندرويد و�آيفون تُخزن بيانات موقعك حتى �إذا
قمت ب�إيقاف ت�شغيل خدمات املوقع اجلغرايف
با�ستخدام �إعدادات اخل�صو�صية املوجودة بهذه
الأجهزة.
لكن قوقل �صريحة حول طلب الإذن ال�ستخدام
معلومات موقعك؛ فعلى �سبيل املثال يذكرك
تطبيق مثل خرائط قوقل بال�سماح بالو�صول
�إىل امل��وق��ع �إذا كنت ت�ستخدمه للتنقل ،و�إذا
وافقت على ال�سماح له �سيقوم بت�سجيل موقعك
على مدار الوقت و�ستعر�ض خرائط قوقل هذا
ال�سجل لك يف خمطط زمني  timelineير�سم
حركاتك اليومية ،وحتى مع �إيقاف �سجل املواقع
م�ؤقتًا ،تعمل بع�ض تطبيقات قوقل تلقائ ًيا على
تخزين بيانات املوقع التي زرتها دون طلب ذلك؛
كل ما هنالك �أنه �سيتم �إخفاء تاريخ زيارة املوقع
من املخطط الزمني فقط.
وت�ؤثر م�شكلة اخل�صو�صية على ما يقرب من
ملياري م�ستخدم للأجهزة التي تعمل بنظام
�أندرويد ،ومئات املاليني من م�ستخدمي هواتف
�آيفون على م�ستوى العامل الذين يعتمدون على

قوقل يف اخلرائط �أو البحث.
وح�سب التقرير ميكنك منع قوقل من تتبعك
نهائ ًيا عرب اخلطوات التالية:
• ت��وج��ه �إىل ل��وح��ة التحكم يف الأن�شطة
.Activity controls dashboard
• يف ق�سم �أن�شطة الويب والتطبيق & Web
� App Activityستجد زر مترير مفع ً
ال ،قم
ب�إيقافه.
• �ستظهر ل��ك �شا�شة منبثقة بها حتذير
يقول قد ي�ؤدي الإيقاف امل�ؤقت لن�شاط التطبيق
والويب �إىل تقييد �أو تعطيل املزيد من اخلربات
املخ�ص�صة عرب خدمات قوقل ،فعلى �سبيل املثال
قد تتوقف عن ر�ؤية نتائج بحث �أو تو�صيات �أكرث
�صلة بالأماكن التي تهمك.
• ا�ضغط على خيار �إيقاف م�ؤقت  Pauseيف
�أ�سفل اليمني للت�أكيد.
ولإيقاف �سجل املواقع اتبع هذه اخلطوات:
• ت��وج��ه �إىل ل��وح��ة التحكم يف الأن�شطة
.Activity controls dashboard
• يف ق�����س��م ���س��ج � ّل امل���واق���ع Location
� Historyستجد زر مترير مفع ً
ال ،قم ب�إيقافه.
• �ستظهر ل��ك �شا�شة منبثقة بها حتذير

ا�ضغط على خيار �إيقاف م�ؤقت  Pauseيف
�أ�سفل اليمني للت�أكيد.
�أما �إذا كنت تريد حذف املواقع التي زرتها
من املخطط الزمني  Timelineلقوقل فاتبع
اخلطوات التالية:
• من خالل ق�سم �سج ّل املواقع Location
 Historyا�ضغط على خيار �إدارة الن�شاط
.Manage activity
• �سيظهر لك املخطط الزمني لكل الأماكن
التي زرتها يف �أ�سفل ال�شا�شة.
• بال�ضغط على رمز �سلة املهمالت املوجود
يف يف �أ�سفل اليمني �ستقوم بحذف �سجل املواقع
كله.
و�إذا كنت تريد حذف �أماكن معينة زرتها:
• حدد تاريخ اليوم الذي تريد حذف الأماكن
التي زرت��ه��ا فيه �ستظهر ك��ل التفا�صيل على
اخلريطة ويف اجلانب الأمين.
• حل��ذف ه��ذا امل��ك��ان م��ن ال�سجل ميكنك
ال�ضغط على رمز �سلة املهمالت الظاهر بجوار
ا�سم املوقع.
امل�صدرalarabiya :

بعد انسحاب نصف مستخدميه الشباب

فيسبوك في «ورطة جديدة»

ب��ات موقع «في�سبوك» للتوا�صل االجتماعي
يف ورط��ة جديدة ،بعدما ك�شفت بيانات حديثة
ان�سحاب نحو ن�صف م�ستخدميه ال�شباب يف
�أم�يرك��ا ،الذين ت�تراوح �أعمارهم بني  18و29

�سنة.
وذكر موقع «ذا ديلي بي�ست» �أن ا�ستطالع ر�أي،
ريا من
�أجنزه مركز بيو للأبحاث ،وجد �أن عددًا كب ً
ال�شباب الأمريكي ان�سحبوا من في�سبوك خالل

ال�سنة املا�ضية �أو عدّلوا بيانات اخل�صو�صية.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن  44باملئة من الأمريكيني
ال�شباب «ما بني  18و� 29سنة» قالوا �إنهم حذفوا
تطبيق في�سبوك من هواتفهم يف ال�سنة املا�ضية،
ريا القائمني على
م�ضيفة �أن هذا الأمر �أزعج كث ً
املوقع الأمريكي.
و�أجنز اال�ستطالع بعد �أيام قليلة من ف�ضيحة
في�سبوك ب�ش�أن انتهاك البيانات املرتبط ب�شركة
كامربيدج �أناليتيكا.
و���س���أل اال���س��ت��ط�لاع امل�ستخدمني ع��م��ا �إذا
ك��ان��وا ق��د ق��ام��وا بتعديل بيانات اخل�صو�صية
اخلا�صة بهم خالل الـ� 12شه ًرا املا�ضية ،وكان
جواب «نعم» طاغ ًيا على �أكرث من  54باملئة من
�شباب الفي�سبوك ،فيما قال  12باملئة فقط من
امل�ستخدمني ،الذين تبلغ �أعمارهم � 65أكرث� ،إنهم
حذفوا التطبيق.
وت�صاعدت يف الآونة الأخرية خماوف الكثريين
من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�ش�أن
اخل�صو�صية ،حيث باتوا يطرحون �أكرث من �س�ؤال
ب�ش�أن ا�ستغالل بياناتهم ال�شخ�صية لأغرا�ض
جتارية وربحية.
امل�صدرskynewsarabia :

بد�أت �شركة «�آبل» هذا ال�صيف حمادثات مع ال�صحف الرئي�سية الكربى
مثل نيويورك تاميز ووا�شنطن بو�ست و�صحيفة وول �سرتيت جورنال؛ حول
�إ�ضافة ق�ص�صها �إىل خدمة املجالت الرقمية  ،Textureوهو التطبيق
الذي ح�صلت عليه �آبل يف �شهر مار�س�/آذار املا�ضي ودخلت من خالله
جمال املجالت ،والذي يتيح للم�ستخدمني اال�شرتاك يف �أكرث من 200
جملة مقابل  9.99دوالر يف ال�شهر ،ويبدو �أن ال�شركة امل�صنعة لهواتف
�آيفون تريد الآن �إ�ضافة الأخبار اليومية �إىل هذا املزيج ،حيث يتوا�صل
مدراء �آبل بقيادة مدير املحتوى �إيدي كوي  Eddy Cueمع ال�صحف حول
االن�ضمام �إىل التطبيق.
وجتري هذه املناق�شات و�سط زي��ادة اهتمام «�آب��ل» مببيعات املحتوى
واال�شرتاك ،حيث �أنفقت ال�شركة ما ي�صل �إىل مليار دوالر على الأقل
فيما يتعلق بالربامج التلفزيونية التي من املتوقع �أن يبد�أ ظهورها العام
املقبل ،ويعتقد العديد من النا�س �أن «�آبل» ترغب يف ت�سويق عر�ض ا�شرتاك
كبري يجمع بني املو�سيقى والفيديو والأخبار م ًعا ،وغال ًبا ما يو�صف تطبيق
 Textureعلى �أنه مكافئ لتطبيقات نيتفليك�س � Netflixأو هولو Hulu
بالن�سبة للمجالت .ويعترب من غري الوا�ضح بعد ما �إذا كان امل�س�ؤولون
التنفيذيون يف �شركة «�آبل» يريدون �إ�ضافة ق�ص�ص من ال�صحف اليومية
الثالث �إىل نف�س خدمة اال�شرتاك �أو ت�سويقها ك�إ�ضافة ،ولكن بغ�ض النظر
عن كيفية ت�صميم �شركة «�آب��ل» للمقرتح ،فقد يكون من ال�صعب عليها
بيع الق�ص�ص والأخبار اخلا�صة بهذه ال�صحف ،وذلك تب ًعا المتالك تلك
ال�صحف خدمات ا�شرتاك كبرية خا�صة بها .وي�ساور ال�صحف قلق حول
�إمكانية �إحلاق ال�ضرر مببيعات خدمات اال�شرتاك اخلا�صة بها ،حيث تبيع
�صحيفة وا�شنطن بو�ست ا�شرتا ًكا رقم ًيا بالكامل مقابل  10دوالرات يف
ال�شهر ،بينما تبيع نيويورك تاميز ا�شرتا ًكا مقابل  15دوالراً �شهر ًيا ،ويبلغ
�سعر اال�شرتاك الأ�سا�سي يف �صحيفة وول �سرتيت جورنال  37دوالراً يف
ال�شهر ،يف حني يدفع تطبيق  Textureملوفري املحتوى اخلا�ص به على
�أ�سا�س اال�ستخدام الذي تولده عناوينهم.
ويعني هذا �أن ال�صحيفة التي ان�ضمت �إىل � Textureسوف حت�صل من
امل�شرتكني �ضمن التطبيق على دفعات �أ�صغر بكثري باملقارنة مع الأ�شخا�ص
الذين يقومون باال�شرتاك ب�شكل مبا�شر مع ال�صحيفة ،وتعاين ال�صحف
من قلق �إ�ضايف فيما يتعلق بهذا العر�ض ،والذي يتمثل بانخفا�ض اجلاذبية
يف حال كانت جزءاً من جمموعة من املطبوعات اً
بدل من كون عالقتها
مفتوحا �أم��ام �إمكانية
فردية مع امل�شرتكني .ويرتك هذا العر�ض الباب
ً
قيام �شركة «�آب��ل» ب�إيقاف هذه احلزمة الح ًقا ،لكن ال�صحف تفكر يف
الوقت نف�سه بالفوائد الكبرية التي ميكن احل�صول عليها من خالل «�آبل»
�إذ متتلك ال�شركة قاعدة �ضخمة من امل�ستخدمني ،حيث قالت ال�شركة
يف �شهر يناير/كانون الثاين املا�ضي �إن م�ستخدميها ميتلكون  1.3مليار
جهاز ن�شط ،مما ي�ساعد على زيادة و�صول وانت�شار ال�صحف ب�شكل كبري.
كما �أثبتت «�آبل» قدرتها على حتويل عمالئها من الأجهزة �إىل م�شرتكني
رقميني ،و�أكرب مثال على ذلك خدمة �آبل ميوزك  ،Apple Musicوالتي
�أطلقتها ال�شركة يف عام  ،2015حيث متكنت هذه اخلدمة بعد اال�ستحواذ
عليها من احل�صول على  50مليون م�شرتك من خالل تقدميها ا�شرتاكات
جمانية ملدة ثالثة �أ�شهر جلميع م�ستخدمي هواتف �آيفون ،مع الإ�شارة �إىل
�أن وول �سرتيت جورنال ووا�شنطن بو�ست تبيعان ا�شرتاكات عرب تطبيق
�أخبار �آبل  .Apple Newsامل�صدرaitnews :

بياناتك الشخصية على اإلنترنت
مصدر ثروة

ت�����ص��اع��دت يف الآون�����ة الأخ�ي�رة
خم��اوف الكثريين من م�ستخدمي
و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�ش�أن
اخل�صو�صية ،الأمر الذي بد�أ يطرح
ع�لام��ات ا�ستفهام كبرية يف عامل
املعلوماتية ع��ن �إمكانية ا�ستغالل
البيانات ال�شخ�صية ب�شكل �أف�ضل يف
امل�ستقبل .وقالت املدافعة عن حقوق
البيانات ،بريتاين ك��اي��زر ،املوظفة
ال�����س��اب��ق��ة يف ���ش��رك��ة «ك��ام�بري��دج
�أناليتيكا» ومقرها لندن� ،إن على
امل�ستخدمني �أال ي�ستغنوا عن بياناتهم
ال�شخ�صية لل�شركات الكربى بدون
مقابل .و�أ�ضافت كايزر ،التي ك�شفت
عن بيع «كامربيدج �أناليتيكا» بيانات
ماليني امل�ستخدمني يف في�سبوك
هذا العام� ،أن ثروة هذه ال�شركات
قائمة على م��ا جتمعه م��ن بيانات
�شخ�صية عن �سلوك امل�ستخدمني.
وخرجت كايزر ه��ذا العام ل�ل�إدالء
ب�شهادتها ،حول كيفية متكن �صاحب
العمل ال�سابق ،كامربيدج �أناليتيكا،
من جمع بيانات ح��ول املاليني من
م�ستخدمي في�سبوك ب�شكل غري
�صحيح .و�أو�ضحت كايزر �أن �شركات
م��ث��ل في�سبوك ،ب��إم��ك��ان��ه��ا حتويل
ب��ي��ان��ات امل�ستخدمني « 2.2مليار
م�ستخدم» �إىل �أ���ص��ول رقمية تدر
عليها املاليني �سنو ًيا.

وقالت كايزر� ،إن «اخل�صو�صية
غ�ير م��وج��ودة يف الع�صر احل��ايل،
و�إن الأ�صول الرقمية التي تنتجها
ال�شركات كل يوم ،هي ذاتها القيمة
الب�شرية اخلا�صة ب��ك ،وبالتحديد
بياناتك ال�شخ�صية».
و�أ�����ض����اف����ت �أن������ه «ي���ج���ب ع��ل��ى
امل�ستخدمني �أن يكونوا قادرين على
امتالك بياناتهم متا ًما ،ويجب �أن
يكونوا ق��ادري��ن � ً
أي�ضا على حتقيق
الدخل منها �إن رغبوا يف م�شاركتها
مع �آخرين من خالل بيعها».
و���ش��ج��ع��ت ك��اي��زر امل�ستخدمني
ع��ل��ى ع���دم اال���س��ت�����س�لام ل�شبكات
التوا�صل االجتماعي� ،أو �شركات
�أخرى يف الإنرتنت ،تطلب البيانات
ال�شخ�صية لهم ،وجتنب فكرة عدم
وجود بيانات �آمنة .وحتدثت يف هذا
ال�صدد عن الئحة حماية البيانات
ال��ع��ام��ة ل�لاحت��اد الأوروب������ي ،التي
دخلت حيز التنفيذ يف �شهر مايو
املا�ضي ،وتركز على حماية البيانات
ال�شخ�صية مل�ستخدمي الإن�ترن��ت.
وب��د�أت �شركات املعلوماتية تواجه
الآن ق��واع��د �أك�ث�ر ���ص��رام��ة ب�ش�أن
موافقة امل�ستخدمني على �شروطها،
وكذلك غرامات كبرية يف حال خرق
البيانات ال�شخ�صية للم�ستخدمني.
امل�صدرskynewsarabia :
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التعدين ورؤية 2030

ا�ستثمار الوقت ال يتوقف على الكبار
وال ينح�صر يف جمال حمدد
فكل جهد مفيد ا�ستثمار
ولك القرار
خالد العبداهلل
الآداب

عمرانيات

البيئة من حولنا
رمبا ال يوجد مو�ضوع يتم احلديث عنه ،يف
امليادين العلمية �أو النقا�شات الأكادميية ،بل
وحتى ال�سجاالت الفكرية مثل مو�ضوع البيئة!
ولو ت�ساءلنا ما هي البيئة ،حت ًما �سرتد �إلينا
�إجابات عديدة ومتنوعة!
يف �صحيفة جامعية مثل «ر�سالة اجلامعة»
�ستلوح يف �أذه����ان ال��ق��راء �إج���اب���ات بح�سب
تخ�ص�صاتهم ،حيث هناك تخ�ص�صات عديدة،
مثل ال��زراع��ة ،وال��ع��ل��وم ،والهند�سة ،والطب،
وغريها لديهم ارتباط وثيق بالبيئة ،ويتعاملون
معها ب�شكل مبا�شر ،وهناك من لديهم بيئات
خ��ا���ص��ة �أو ج��زئ��ي��ة ،م��ث��ل ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية
واالت�����ص��ال وع��ل��م االج��ت��م��اع و�إدارة الأع��م��ال
والقانون ،يتعاملون مع بيئات �إدارية �أو نظامية
�أو فكرية �أو ثقافية!
هنا �سنتناول البيئة املبنية على م�ستوى املباين

وعلى فراغات املدينة � ً
أي�ضا ،و�سنلقي ال�ضوء
للتعريف ببع�ض اجل��وان��ب املهمة يف عالقة
الإن�سان بالبيئة الفراغية/املكانية املحيطة به،
والتي يتعامل معها ب�شكل متوا�صل ،وكيف يت�أثر
بها ،وكيف ي�ؤثر عليها.
ال�سلوك الإن�ساين ،الذي يهتم به اخلرباء يف
معظم التخ�ص�صات العلمية� ،أكادمي ًيا وبحث ًيا،
ي�شكل جز ًءا مه ًما من عوامل الراحة والر�ضا
والفاعلية والكفاءة يف �أعمالنا اليومية املتنوعة،
ريا من جوانب ذلك ال�سلوك تت�أثر
ولذلك ف�إن كث ً
بالبيئة املبنية� ،سواء كان ذلك الت�أثر يف قاعة
ف�صل يف مدر�سة ابتدائية� ،أو يف ملعب �أطفال
يف حي �سكني� ،أو حتى يف الطريق امل�ؤدي �إىل
امل�سجد!
ال ن�سعى لبيئة مثالية ،ب��ل لبيئة واقعية
متوازنة ،حتدد ق��د ًرا معقوالً من االحتياجات

الإن�����س��ان��ي��ة
اليومية التي
رمب�����ا ت��ل��وح
يف ذه���ن كل
واح������د م��ن��ا
ج���وان���ب من
اخللل الذي
رمب����ا ل���و مل
ي��ق��ع ،لكانت
ت��ل��ك البيئة
�أجمل و�أن�سب ،و�أكرث مالءمة لنا نحن الب�شر،
ولطبيعتنا الإن�سانية.
د .حممد بن عبدالعزيز ال�شرمي
�أ�ستاذ العمارة وال�سلوك البيئي امل�شارك
كلية العمارة والتخطيط
mshraim@ksu.edu.sa

غرائب حول العالم

 4أطنان من النقود المعدنية ثمنًا لسيارة
ا�شرتى رجل �صيني �سيارة جديدة
بقيمة � 660أل��ف ي��وان �صيني� ،أي
ما يعادل � 70ألف جنيه �إ�سرتليني،
ول��ك��ن��ه ا���س��ت��خ��دم ال��ق��ط��ع النقدية
امل��ع��دن��ي��ة ب����دالً م��ن ال�����ش��ي��ك��ات �أو
حتى العملة الورقية بالكامل ،وفقاً
لو�سائل �إعالم حملية.
و�أك��دت تقارير �إعالمية �صينية
�أن الرجل ،الذي مل يتم الك�شف عن
هويته ،ا�ستخدم �أك�ثر م��ن 1300
لفافة ،لي�ضع هذا املبلغ الكبري بها.
و�إىل جانب اللفافات التي تزن 4
�أطنان تقريباً ،فقد قام الرجل بدفع
جزء من ثمن ال�سيارة بعمالت ورقية
بقيمة � 20ألف يوان.
واحتاج الرجل ل�سيارة نقل كبرية
ليتمكن م��ن ن��ق��ل الأم������وال ،فيما
اح��ت��اج متجر ال�����س��ي��ارات ل�ساعة
تقريباً ليتمكن  10موظفني من نقل
العمالت املعدنية للخزنة وعدها.

يف ر�ؤي��ة اململكة  2030و�ضعت خطة لتقليل االعتماد على النفط
الذي يعد امل�صدر الوحيد للدخل يف اململكة؛ باالعتماد على �أكرث من
م�صدر والتنوع من حيث املداخيل؛ حيث تت�ضمن الر�ؤية توجه احلكومة
�إىل التعدين ورفع الإنتاج املحلي وزيادة عدد الفر�ص الوظيفية �إىل �أكرث
من � 90ألف فر�صة وظيفية.
يعد التعدين �أحد م�صادر الدخل والتحول االقت�صادي يف ال�سعودية،
كما �أكد على ذلك وزير الطاقة وال�صناعة وال�ثروة املعدنية املهند�س
خالد الفالح ،مب�ضاعفة �إ�سهام قطاع التعدين ورفع الناجت الإجمايل �إىل
�أربع �أ�ضعاف ما هو عليه الآن ،و�أن يكون هذا القطاع الداعم الثالث
لالقت�صاد الوطني ب�إذن اهلل.
وهذا يعني وجود فر�ص ا�ستثمارية يف هذا القطاع الكبري حيث �أعلنت
وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية للرثوة املعدنية يف وقت �سابق
عن عزمها طرح مزيد من الرخ�ص يف قطاع التعدين بهدف تطوير
القطاع يف ظل تنامي طلب امل�ستثمرين الأجانب على ا�ستغالل الفر�ص
املتاحة.
يعود تاريخ التعدين يف اجلزيرة العربية �إىل �أكرث من  900عام قبل
امليالد ،وذلك من خالل وجود مناجم الذهب التي مت ا�ستغاللها �سابقاً،
والتعدين قائم على ا�ستغالل املوارد واخلامات الطبيعية املوجودة يف
الأر���ض وحتويلها �إىل �صناعات عدة مثل �صناعة الأ�سمدة و�صناعة
الكربونات و�صناعة اخلزف وغريها الكثري.
وبف�ضل اهلل يوجد يف اململكة من�ش�آت عدة منها مدينة وعد ال�شمال
لل�صناعات التعدينية ،حيث �إنها مدينة تعدينية متكاملة ،وهي موجودة
�شرق مدينة طريف يف منطقة احلدود ال�شمالية ،وت�ضم عدة م�شاريع
منها م�شروع معادن الفو�سفات والذي تقدر قيمته بنحو  28مليار ريال
�سعودي وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو  16مليون طن �سنوياً.
كما حتتوي اململكة على مواقع كبرية من املعادن ال�صناعية التي ميكن
ا�ستخراجها منها الفو�سفات يف منطقة حزم اجلالميد ورمال ال�سليكا
يف جبل برم وجبل الدغم �شمال �شرق الريا�ض وخام البوك�سايت يف
البعيثة والكاولني يف الزبرية.
ويوجد العديد من املناجم يف اململكة منها منجم مهد الذهب ومنجم
ال�صخيربات ومنجم بلغة ومنجم الأم��ار ومنجم احلجار ويتم فيها
ا�ستخراج الذهب والف�ضة والنحا�س.
فهد �صالح ال�سدي�س
كلية العلوم
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د .فهد بن عبداهلل الطياش

الرياضة تعود للحياة الجامعية
يف �أ�سابيع قليلة �أ�صبحت الريا�ضة ،وخا�صة ملعب
اجلامعة يف قلب �أحاديث املجتمع اجلامعي ،ول�سنوات
طويلة كان الطموح يف احل�صول على مم�شى لوقف زحف
ال�تره��ل على ا لأج�����س��اد ،فقام اجلميع بحيلة ا لأح��ذي��ة
ال��ري��ا���ض��ي��ة �أو امل��ري��ح��ة داخ���ل امل��ك��ات��ب وحت��وي��ل املمر
بني الكليات �إىل مم�شى ريا�ضي ،اليوم نعي�ش مرحلة
جديدة ،لدينا كلية علمية متخ�ص�صة وملعب ي�ست�ضيف
املناف�سات حتى يف البطوالت القارية ،وم�سبح مفتوح
وتناف�س بني ا لأندية اخلا�صة ال�ستقطاب امل�شرتكني من
من�سوبي اجلامعة ،ومع كل هذا التطور والتحول نحو
ا لأف�ضل ال يزال لدى البع�ض رغبة يف املزيد ،وهنا نقول
ماذا نريد؟
�أع��ت��ق��د �أن امل��زي��د ���س��ي��دف��ع اجل��ام��ع��ة ن��ح��ول حتقيق
املزيد من التميز ،ولنبد �أ بعالقة املدينة الطبية والكلية
وامل�لاع��ب و �أق�����س��ام �أخ���رى ب��امل��ي��دان ال��ري��ا���ض��ي و�صحة
املجتمع اجلامعي وفق ر �ؤية م�ؤ�س�سية وتكاملية ،عندها
نكون فع ً
ال قد ب��د �أن��ا اخلطوة التكاملية وو�ضعنا لبنة
لت�أ�صيل ه��ذا التميز للجامعة وقطاعاتها املتكاملة،
وهي خدمة ن�ستطيع تقدميها يف مراكز املدينة املختلفة
الح ًقا.

تفاعل من الأطفال يف فعاليات اليوم العاملي للإ�سعافات الأولية مبجمع حياة مول

altayash@ksu.edu.sa

إنجازات متميزة للطلبة الموهوبين

ق��دم��ت �إدارة ب��رن��ام��ج الطلبة
املتفوقني واملوهوبني بوكالة اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
التهنئة لعدد من الطلبة املوهوبني
باجلامعة ،وذل��ك نظري الإجن��ازات

النوعية التي حققوها خالل العام
اجلامعي 1439/1438هـ.
فقد ح�صل الطالب �سعود الب�شري
على �أول ميدالية ف�ضية عاملية يف
تاريخ االحتاد الريا�ضي للجامعات

ال�سعودية يف وزن حتت � 60ضمن
بطولة اجل��ام��ع��ات العاملية والتي
�أق��ي��م��ت يف ال��ي��اب��ان ،ك��م��ا ح�صل
الطالب فرج النا�شري على ميدالية
برونزية يف نف�س البطولة.

تعقد كلية الرتبية اليوم عند
ال��ع��ا���ش��رة وال��ن�����ص��ف ���ص��ب��اح �اً ،
اللقاء ال��دوري املفتوح للطالب
امل�ستجدين وطالب البكالوريو�س
م��ع عميد الكلية ال��دك��ت��ور فهد
ال�شايع ،يف مدرج كلية الرتبية.
و �أ����ش���ار وك��ي��ل ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة
ل��ل�����ش ��ؤون ا لأك���ادمي���ي���ة ال��دك��ت��ور

�سعيد ال�����ش��م��راين �إىل �أن ه��ذا
ال���ل���ق���اء ي��ع��ق��د ���ض��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة
ا لأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي �أع��دت��ه��ا الكلية
ال����س���ت���ق���ب���ال ال����ط��ل�اب اجل����دد
ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب��ب��ع�����ض اجل���وان���ب
ا لأكادميية ا لأ�سا�سية وللإجابة
على ما لديهم من ا�ستف�سارات
و �أ�سئلة.

ك���م���ا ����ص���رح امل�������ش���رف ع��ل��ى
وح������دة ا لأن�������ش���ط���ة ال��ط�لاب��ي��ة
ال��دك��ت��ور ي��ا���س��ر ال�سحيباين �أن
ً
معر�ضا
ه��ذا ال��ل��ق��اء �سيت�ضمن
ل���ن���وادي ا لأن�����ش��ط��ة يف �أق�����س��ام
الكلية لتعريف الطالب بها ،كما
�سيتم ال�سحب على ثالث جوائز
للطال ب .

ي�ستعد نادي امل�سرح لتنفيذ حزمة
م��ن ال�برام��ج النوعية املتخ�ص�صة
وال���دورات التدريبية والتي تهدف
لتح�سني امل�ستوى الفني على م�ستوى
ع��امل امل�����س��رح ،وتهيئة �أج��ي��ال من

املحرتفني ي��ق��ودون م�سرح جامعة
امللك �سعود ملزيد من التميز والتقدم
املحلي والعربي وحتى العاملي.
كانت �أوىل الربامج لهذا الف�صل
الدرا�سي حزمة من الدورات التدريبية

وح�صلت الطالبة املخرتعة �سارة
خ�ضر عبداحلميد من كلية ال�صيدلة
على امليدالية الربونزية من معر�ض
كيوي ال��دويل  18وج��ائ��زة خا�صة
م��ن احت���اد امل��خ�ترع�ين ال��ت��اي��واين،
يف حني ح�صلت الطالبة املتفوقة
�آي��ة ال�شرقي على املركز الأول يف
البحث الذي �شاركت به يف فعاليات
«املدر�سة ال�صيفية للأبحاث» والتي
ينظمها مركز امللك عبداهلل العاملي
للأبحاث الطبية «كيمارك» للعام
العا�شر على التوايل ،حيث �شارك
يف هذه امل�سابقة  88طالباً وطالبة
من خمتلف جامعات اململكة.
كما ح�صل امل�شروع امل��ق��دم من
الطالب عبداملجيد ال�شهري من
كلية ال��ع��م��ارة على امل��رك��ز الثاين
مب�سابقة ت�صميم املباين التعليمية
والتي نظمتها وزارة التعليم و�شركة
تطوير للمباين.

لقاء «الطلبة المستجدين» بكلية التربية ..اليوم

دورات تدريبية في المسرح

املتخ�ص�صة م��ن��ه��ا دورة حت��ري��ك
الدمى ودورة يف التمثيل امل�سرحي
ودورة املالب�س والإك�س�سوارات ودورة
متخ�ص�صة يف امل��ك��ي��اج امل�سرحي
و�أخرى يف الديكور امل�سرحي.

د .ال�شايع

وملن يرغب بالت�سجيل يف الدورات
ميكن دخول الرابط التايل:
HYPERLINK «https://
goo.gl/7vJSWn» https://
goo.gl/7vJSWn

ً
تعريفيا
لقاء
شؤون الطالب تنظم ً
لذوي اإلعاقة

برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد النمي
د�شنت عمادة �ش�ؤون الطالب اللقاء التعريفي للطالب ذوي الإعاقة للف�صل
الأول من العام الدرا�سي 1440 /1439هــ يوم اخلمي�س 1440/01/03هـ.
بد�أ اللقاء ب�آيات من الذكر احلكيم تالها �أحد الطالب ذوي الإعاقة،
ثم �ألقى عميد �ش�ؤون الطالب كلمة رحب فيها بوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية ،وبجميع احل�ضور ،و�أكد يف كلمته على �أهمية الطالب
ذوي الإعاقة ،و�أنهم يت�صدرون �أولويات اهتمام العمادة ،و�أن العمادة تبذل
جل اهتمامها يف توفري اخلدمات وت�سهيل ال�صعاب �أمام تعلم الطالب ذوي
الإعاقة ،و�أي�ضاً دعم وت�أمني الرعاية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مع جهات
�أُخرى داخل اجلامعة وخارجها ،ويف ختام كلمته دعا الطالب �إىل اال�ستفادة
من جميع اخلدمات املقدمة لهم.
كما �ألقى وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب للخدمات الطالبية الدكتور �سعود
العمري كلمة رحب فيها بوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية،
وجميع احل�ضور و�أو�ضح تف�صي ً
ال اخلدمات التي تقدمها عمادة �ش�ؤون
الطالب ملركز الطالب ذوي الإعاقة ،ومنها :طباعة املناهج ،معاجلة م�شاكل
الطالب ،اخلدمات امل�ساندة ،اال�سرتاحة الطبية ،معمل احلا�سب الآيل،
و�أجهزة خا�صة بالطالب ذوي الإعاقة ،والرحالت الدورية.
وا�ستعر�ض الدكتور حممد القحطاين برنامج الو�صول ال�شامل املخ�ص�ص
خلدمة الطالب ذوي الإعاقة يف �أنحاء اجلامعة ،والذي مت ت�صميمه على
�أ�س�س هند�سية وعلمية عالية ي�ضمن ال�سالمة جلميع الطالب ذوي الإعاقة.
و�ألقى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
النمي كلمة رحب فيها بجميع احل�ضور ،و�أكد دعم �إدارة اجلامعة للطالب
ذوي الإعاقة ،وتذليل ال�صعاب �أمامهم ،وتوفري بيئة علمية وتربوية �صحية
و�سليمة ،و�شكر كل العاملني يف خدمة الطالب.
واختتم اللقاء بزيارة مرافق مركز ذوي الإعاقة ،وتقدمي الورود والهدايا
الرمزية للطالب اجلدد.

