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عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، 

بكم يف  واأه���اًل  قبولكم  لكم  اأب���ارك 

اإىل  فيها  تن�سمون  التي  جامعتكم 

اأك��ف��اء  واأ���س��ات��ذة  جامعيني  ط���الب 

ومتار�سون فيها ن�ساطاتكم الأكادميية 

وغري الأكادميية، ولعلك تعلم عزيزي 

هذا  اأن  الطالبة،  عزيزتي  الطالب 

تناف�س  ل��ك  خ�س�س  ال���ذي  املقعد 

عليه مئات الطالب ممن مل يحالفهم 

احلظ يف القبول.

لذلك اأتوجه اإليكم بهذه املقالة قبل 

اأن تختطفكم اأو توؤثر عليكم توجيهات 

املتعرثين واملثبطني، واأهيب بكم بهذه 

املنا�سبة بفتح �سفحة اجلد واملثابرة 

والعزم والطموح والإبداع والإ�سرار.

اآذانكم ببع�س  اأن اأهم�س يف  واأود 

اجلوانب الأك��ادمي��ي��ة، واأوج��زه��ا يف 

الآتي:

و�سعت  ق��د  ال��دول��ة  اأن  اع��ل��م   -

اجل���ام���ع���ة مب��راف��ق��ه��ا واإدارت����ه����ا 

اأنت،  لأجلك  وموظفيها  واأ�ساتذتها 

العملية  ه��و حم���ور  ال��ط��ال��ب  ك���ون 

التعليمية وميثل البذرة التي تزرعها 

ي�سبح  حتى  دخ��ول��ه  منذ  اجلامعة 

ثمرة يانعة عند تخرجه.

- تذكر اأن املواد العلمية التي تطرح 

مبجموعها  الدرا�سية  القاعات  يف 

كنت  فاإن  املعني،  للتخ�س�س  توؤهلك 

ل تندمج مع حمتوى تلك املواد ول 

تروق لك، فتاأكد اأنك يف املكان اخلطاأ 

واأن عليك اإعادة النظر يف اختيارك 

للتخ�س�س اأو اأن اجلامعة لي�ست هي 

البيت املنا�سب لك.

- تذكر اأن النتباه وامل�ساركة اأثناء 

العلمي  ي��ع��زز من���وك  امل��ح��ا���س��رات 

والثقايف واملهاري ويرفع من اأ�سلوب 

ن�سج  العلمية ويجعلك يف  حواراتك 

فكري ومعريف عاٍل، اأما قلة النتباه 

وك��������رثة الأع���������ذار 

وال���ت���م���ل���م���ل اأث���ن���اء 

فيعطي  املحا�سرات 

ان����ط����ب����اع����اً ب���ع���دم 

للقب  ا���س��ت��ح��ق��اق��ك 

»طالب جامعي«. 

بالك  يف  ���س��ع   -

»اأن  اأكادميية  حقيقة 

لي�ست  الخ��ت��ب��ارات 

طالب  لعقاب  و�سيلة 

ط��ال��ب  م��ك��اف��اأة  اأو 

اآخ����ر، واإمن����ا ه��دف 

يكمن  الخ���ت���ب���ارت 

م�ستوى  ق��ي��ا���س  يف 

املعلومات واخلربات«. 

م�سريتك  يف  ت�����س��ادف  ق���د   -

ال��درا���س��ي��ة م���ادة درا���س��ي��ة ت�سعب 

عليك ورمبا تر�سب فيها اأو حتملها، 

املادة ل  وهذا �سيء طبيعي، فحمل 

يعني  بقدر ما  الطالب  يعك�س ف�سل 

عليها  ح�سلت  التي  املعلومات  اأن 

مل ت�سل للم�ستوى الذي تطمح اإليه 

العملية التعليمية.

- حمل املادة ل يعني ف�سلك، واإمنا 

امل��ادة  �سياغة  اإع���ادة  وج��وب  يعني 

على  لتتح�سل  اأخ��رى  م��رة  العلمية 

املعرفة املطلوبة.

يرددها  خاطئة  عبارات  هناك   -

ولالأ�سف  واملدر�سني  الطالب  بع�س 

ال�سائعة »عند  املقولة  ال�سديد، مثل 

المتحان يكرم املرء اأو يهان«، وهذه 

العبارة ترتدد كثرًيا اأيام الختبارات 

و�سعت  الخ��ت��ب��ارات  اأن  ومعناها 

وثواب  املهمل  للطالب  مذل  كعقاب 

جزيل للطالب املجتهد، وهذا املفهوم 

ال��رتب��وي خاطئ وخمل  ال��ع��رف  يف 

باأهداف التعليم.

ولكي ت�سحح العبارة ال�سابقة نقول 

مقيا�س  »الختبارات 

ملا حت�سلت عليه من 

م��ع��ارف وم���ه���ارات، 

املقيا�س  اأعطى  ف��اإن 

مت  منخف�سة  درج��ة 

ع��الج��ه ع��رب اإع���ادة 

ومثل  امل���ادة«،  وحمل 

الختبارات  مقيا�س 

مثل  ال��ت��ح�����س��ي��ل��ي��ة 

مقيا�س درجة حرارة 

اختلت  ف��اإن  اجل�سم 

درج����ة احل������رارة مت 

عالج املري�س. 

عبارات  هناك   -

»ي��ا دكتور  ك��ث��رياً:  ي��ردده��ا الطالب 

راعنا، �ساعدنا، نبغى م�ساعدتك، ل 

تق�سر معنا، اأنت كرمي وحنا ن�ستاهل، 

يا دكتور راعنا يف املعدل، خلنا من�سي 

فزعتك  نبغي  الأم�����ور،  تعقد  ول 

ووقفتك معنا، ارحموا من يف الأر�س 

يرحمكم من يف ال�سماء«.

على  دخيلة  ال��ع��ب��ارات  ه��ذه  ك��ل 

تنتمي  ول  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 

لأبجديات العملية التعليمية، وبع�س 

اأن��ت  »راع���ن���ا،  مثل  ال��ع��ب��ارات  تلك 

يليق  اإلخ« ل   .. كرمي وحنا ن�ستاهل 

البيع  حمالت  عند  اإل  ا�ستخدامها 

وال�سراء التي فيها تخفي�س ومراعاة 

اأو ت�ستخدم عند الدخول للموؤ�س�سات 

ول  الجتماعية،  واملعونات  اخلريية 

ينبغي ذكرها يف املوؤ�س�سات العلمية 

باأي حال من الأح��وال، ومن يقولها 

يجهل ر�سالة اجلامعة.

فعلى الطالب اأن يرتفع عن التلفظ 

فاملوؤ�س�سات  الدخيلة،  التعابري  بتلك 

وامل��ع��رف��ة،  العلم  تعطي  التعليمية 

واملوؤ�س�سات اخلريية هي من تعطي 

امل��ع��ون��ات وال�����س��دق��ات، والأ���س��ت��اذ 

بل  �سدقات  م��وزع  لي�س  اجلامعي 

ر�سالته تقوم على اإعطاء مادة علمية 

تخ�س�سه،  الطالب يف جمال  تخدم 

ومفهوم املراعاة عند اأ�ساتذة اجلامعة 

هو اإعطاء مادة علمية ثرية ومو�سعة 

اأكرث مما هو مقرر. 

التي  الطالب/ة، احلكمة  ليعي   -

تقول »ال�سيف �سيعت اللنب« واملعنى 

اأن كثرياً من الطالب ل يبداأ ن�ساطهم 

عن  في�ساألون  الف�سل،  نهاية  يف  اإل 

الداخلة  واملوا�سيع  املقرر  موا�سيع 

املحذوفة،  واملوا�سيع  الختبار  يف 

ي��ت��اب��ع اخلطة  ال����ذي ل  وال��ط��ال��ب 

الدرا�سية املر�سومة واملراجع العلمية 

�سك  ل  الف�سل  بداية  منذ  املحددة 

اأنه �سيواجه م�سكالت، لذا عليك اأن 

وتو�سيفها  امل��ادة  ت�ساأل عن حمتوى 

اأولً  املطلوب  تتابع  واأن  ومراجعها، 

املثل  عليك  ينطبق  ل  ل��ك��ي  ب����اأول 

»ال�سيف �سيعت اللنب«. 

ي���رت���ك���ب ح��م��اق��ة  ال���ط���ال���ب   -

اخلاطئة  ب��الأف��ك��ار  يعتقد  عندما 

التالية: الدرجات توزع ح�سب ظروف 

التح�سيل،  على  بناًء  ولي�س  الطالب 

الطالب الذي بقي عليه ف�سل واحد 

م��واد  ك��ل  ف���اإن جن��اح��ه يف  للتخرج 

الر�سوب  م�سمونة،  الأخ��ري  الف�سل 

عقاب وف�سل ونق�س يف الطالب، كرثة 

الرتجي وال�ستعطاف لالأ�ساتذة تزيد 

فر�س النجاح واحل�سول على تقادير 

عالية.  ابني الطالب ابنتي الطالبة، 

هنيئاً لك بقبولك يف اجلامعة وهنيئاً 

ممن  ت��ك��ون  ول��ع��ل��ك  ب���ك،  للجامعة 

يرفع م�ستوى التعليم اجلامعي، فدع 

بها،  تفاخر  تفاخر بك ول  اجلامعة 

قبل  بخريجيها  ترتفع  فاجلامعات 

معلميها.

كلية الرتبية - ق�سم علم النف�س

الثقة بالذات لي�ست �سيئا م�ستقرا 

وثابتا، ينجح ويتطور ال�سخ�س عندما 

تكون لديه ثقة جيدة بنف�سه واإمكانياته 

وقدراته العلمية والعملية، وهنا يجب 

الوهمية  الثقة  مفهوم  اإىل  النتباه 

نتيجة  تظهر  اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ى 

املرتبطة  ال�سخ�سية  الع��ت��ق��ادات 

مب�ستوى املعرفة واخلربة لدى بع�س 

الأ�سخا�س  يتميز  حيث  الأ�سخا�س، 

عن بع�سهم بطرق تفكريهم ونوعية 

املعرفة التى ميتلكونها.

يحتاج  ب��ال��ن��ف�����س  ال��ث��ق��ة  ول��ب��ن��اء 

ال�سخ�س لإدراك نقاط قوته و�سعفه 

التي  للم�ساكل  مواجهته  وكيفية 

امل�سكالت  حل  اإن  حيث  ت�سادفه، 

والإمي���ان  الثقة  ال�سخ�س  تك�سب 

ب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه وق����درات����ه، ول��ت��ع��زي��ز 

ال��ث��ق��ة ي��ج��ب احل��ر���س ع��ل��ى زي���ادة 

وتنويعها  املعلومات  ونوعية  م�ستوى 

فى  املطلق  الإمي��ان  اإىل  بالإ�سافة 

واعتباره  الإيجابي  التفكري  اأهمية 

عنوان حياة له.

يحيط  اأن  ال�سخ�س  على  وكذلك 

الأ���س��دق��اء  م��ن  مبجموعة  نف�سة 

التفكري  اأ�سحاب  من  العمل  وزمالء 

دعمه  الكبري يف  لدورهم  الإيجابي، 

مب�سرية تعزيز الثقة الذاتية وتطوير 

يحتاج  التطوير  وه��ذا  ال�سخ�سية، 

اإىل توازن حقيقي بني الثقة الزائدة 

املبنية  الثقة  وب��ني  مدرو�سة  الغري 

للطاقات  ال�سحيح  الإدراك  على 

والإم���ك���ان���ات وط��ب��ي��ع��ة الأه�����داف 

املرغوب حتقيقها.

تطوير  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��رك��ي��زة 

ترتيب  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  �سخ�سيتك 

الأولويات وكيفية حتقيق الأهداف يف 

كفاءة عالية واأي�سا امتالك ح�س قوي 

الإيجابية  الطاقة  وامتالك  بالتفاوؤل 

وحت�سني العالقات مع الآخرين.

وختاماً: »ثق بنف�سك فاأنت تعرف 

اأكرث مما تعتقد«. 

دكتوراه ت�سويق

مفهوم »المراعاة« عند األستاذ الجامعي

تعزيز الثقة وتطوير الشخصية

د. خالد الخميس

أ.د. عالء السرابي 

ي�سرين مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد اأن اأ�سكر اهلل على 

ما مّن به علينا من نعمة الأمن والأمان يف بالدنا الغالية، قبلة 

اأرفع وافر ال�سكر وجميل  اأفئدة املوؤمنني، واأن  امل�سلمني ومهوى 

 – الأمني  �سمو ويل عهده  واإىل  املباركة،  امل�سرية  لقائد  الوفاء 

على ما يبذلونه من جهود مباركة واآراء نرية  يحفظهما اهلل – 

من  جاعلًة  والغايات،  لالأهداف  حمققة  يانعة،  ثمارها  جاءت 

هذا الوطن ح�سناً �ساخماً ينعم باخلري الوفري وبا�ستمرار عجلة 

النماء والتطوير.

زمالئي اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س:

لقيمة  وا�ست�سعار  وعطاء،  جهد  من  بذلتموه  ما  لكم  اأ�سكر 

املواطنة احلقة، ما جعلكم اأهاًل حلمل لواء العلم ور�سالته، فبكم 

ت�ساء �سمعة احلياة يف حما�سن اجلامعة من جديد، حني يتوافد 

باملعارف  بالتزود  الأمل  يحدوهم  الذين  امل�سرق  امل�ستقبل  بناة 

واملهارات، التي تدفع بهم نحو حتقيق ر�سالة الوطن.

ل يخفى عليكم ما تبذله اجلامعة من جهد لنبداأ عاماً حافاًل 

تعليمية جاذبة وحمفزة جعلت من  بيئة  بكل مفيد وجديد، يف 

واأ�ساليب  املتبادلة،  باملناق�سة  التعليمية:  للعملية  حمورا  املتعلم 

التدري�س وطرقه املتنوعة، وبتفعيل املواقع الإلكرتونية، ومنح كل 

طالب فر�سة ملعرفة �سبل التعلم الذاتي، وبتعميق التوا�سل البناء 

مع كل ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�س.

اإنني لأن�سد لكم عاماً تتجلى فيه روح امل�سوؤولية، وترتفع فيه 

م�ستويات الن�سباط واجلدية ممزوجة بالت�سجيع املتوا�سل لبناة 

امل�ستقبل، وحماة الوطن، وكلي ثقة بحكمتكم وتوجيهاتكم التي 

هدفها النجاح والتقدم.

اأبنائي الطالب والطالبات:

عدمت والعود اأحمد اإىل مقاعد العلم والدرا�سة، راجياً من اهلل 

اأن تكونوا حققتم الفائدة واملتعة يف اإجازتكم، واأبارك لكم هذا 

العام الدرا�سي فاأنتم من ي�ست�سرف امل�ستقبل الزاهر بالتطلع اإىل 

طموح ل يحد، و�سعي حثيث يتجدد.

�سركاء  اأنكم  اأبني  اأن  املنا�سبة  هذة  يف  لكم  تدفعني حمبتي 

وبراجمها  اجلامعة  خطط  يف  م�ساركتكم  نن�سد  حقيقيون، 

وم�ساريعها، وهذا ي�ستلزم منكم م�ساعفة اجلهد، والبحث عن 

ابتداًء  ذلك  للعمل على  وال�سعي  املعرفة يف مظانها احلقيقية، 

فيه  الرتاخي  الدرا�سي، وعدم  الف�سل  لهذا  الأول  الأ�سبوع  من 

غريه  على  اخلا�سة  قيمته  له  اأ�سبوع  فهو  اأهميته،  بعدم  ظناً 

بداية  اأقدامكم يف  ت�سعون  اليوم  اإنكم  تليه.  التي  الأ�سابيع  من 

وكالة  هي  وها  اهلل،  مب�سيئة  بالنجاح  احلافل  امل�ستقبل  طريق 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية تطلق عدداً من امل�ساريع 

والربامج التي ترتكز عليكم، وت�سعى لكم ومن اأجلكم، وكلنا اأمل 

يف حر�سكم على جامعتكم بالتفاعل معها وامل�ساركة يف م�سريتها 

وم�سريته،  الوطن  تنمية  يف  ي�سارك  فاجلميع  واجتهاد،  بجد 

ويرقى بطموحه نحو حتقيق ر�سالة الوطن.

اأهنئ اجلميع، واأقدر لكم جهودكم، واأ�سال اهلل اأن يكون عاماً 

درا�سياً حافاًل بالتميز والإبداع.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

عام جديد حافل باالجتهاد



�أن  �إىل  حديثة  در����س��ة  �أ���س��ارت 

�لنوم �أقل من �ست �ساعات يف �ليوم، 

بالزهامير  �لإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  ي��زي��د 

ومر�ض باركن�سون و�لت�سلُّب �ملتعّدد، 

بحدوث  �ل��ن��وم  قلة  تتابع  ويت�سبب 

�لإدر�ك  ع��ل��ى  خ��ط��رة  ت���اأث���ر�ت 

و�لرتكيز و�لوظائف �لد�خلية جل�سم 

�لإن�سان، حيث يتوقف ن�ساط �ملئات 

معدلت  �نخفا�ض  مع  �جلينات  من 

�ساعات  �ست  م��ن  �أق���ل  �إىل  �ل��ن��وم 

يف �ل��ي��وم. وح���ذرت �ل��در����س��ة �لتي 

يوب�سال  جامعة  باحثون يف  �أجر�ها 

�ل�سويدية �لطالب و�لطالبات خا�سة 

يف مو��سم �لختبار�ت من قلة �لنوم 

�أن  ميكن  �لنوم  نق�ض  �أن  ووج��دت 

بالطريقة  ب��ال��دم��اغ  �ل�سرر  يلحق 

نف�سها �لتي يلحقها �لتعّر�ض ل�سربة 

على �لر�أ�ض، وهذ� قد يعني �أن عدم 

�إىل  د  ت�سَدّ قوية  لكمة  ي�سبه  �لنوم 

ر�أ�سك.

�ل�����س��ب��اب  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون  وق����ال 

�لدر��سة،  �سملتهم  �لذين  �لأ�سحاء 

�أظهرو� �رتفاعاً يف �ملو�د �لكيميائية 

يف  ر  ت�سُرّ �إىل  ت�سر  �لتي  نف�سها 

عن  �مل�سوؤول  �لباحث  وقال  �لدماغ، 

بينيديكت،  كري�ستيان  �ل��در����س��ة، 

 »NSE« �لكيميائيتني  �مل��ادت��ني  �إن 

و»S-100B« هما موؤ�سر�ن حيويان 

�أن  وق��د وج��د  �ل��دم��اغ،  ر  ت�سُرّ على 

�رتفعت  �لدم  يف  �ملادتني  م�ستويات 

دون  من  بقيت  �لتي  �ملجموعة  لدى 

نوم طو�ل �لليل، ومع �أن ذلك مل يكن 

�لتعّر�ض  عند  يح�سل  �لذي  باحلد 

جلرح يف �لر�أ�ض، لكن �لرتفاع كان 

ملحوظاً.

وذكر �لباحثون يف �ملجلة �لر�سمية 

�لتي ت�سدر عن �لأكادميية �لوطنية 

قد  �لبحث  ذل��ك  نتائج  �أن  للعلوم 

�لذي  �ل�سرر  �إدر�ك  على  ت�ساعد 

�لإن�سان،  ب�سحة  �لنوم  قلة  تلحقه 

و�ل�سمنة  و�ل�سكري  �لقلب  فاأمر��ض 

كلها  �لدماغ،  وظائف  يف  و�ل�سعف 

�لنوم،  با�سطر�بات  ترتبط  �أمر��ض 

�ساعات  بعد عدد  يعرف  �أنه مل  �إل 

�لنوم �لقليل �لذي قد ي�سبب حدوث 

مثل ذلك �خللل �ل�سحي.

اإلدارة العامة واالقتصاد
د. �أحمد �ل�سيد �لدقن

»�لإد�رة  ك��ت��اب  ���س��م 

�ل���ع���ام���ة و�لق��ت�����س��اد« 

�ل�سيد  �أح��م��د  للدكتور 

�لإد�رة  �أ�ستاذ  �لدقن، 

�ل����ع����ام����ة �مل�������س���ارك  

�لإد�ري��ة  �لعلوم  بكلية 

�ل�ساد�ت  ب��اأك��ادمي��ي��ة 

�لعامة  �لإد�رة  ومعهد 

�ل�سادر  ب��ال��ق��اه��رة، 

�لعربية  �ملنظمة  عن 

�لإد�ري������ة  للتنمية 

�ل��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة 

�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة، 

قدم  ف�سول  �ستة 

ج��دي��دة  م�ساهمة  خ��الل��ه��ا  م��ن 

يف علم �لإد�رة �لعامة، وبالتحديد يف فرع �لإد�رة �لقت�سادية 

دلياًل  يعترب  �أن  ميكن  مبا   –Economic Management
يف  �لبحث  �إىل  �ل�ساعني  و�ملمار�سني  لالأكادمييني  مر�سًد� 

�إىل  �ل�ساعني  �أو  �لليرب�يل،  بالقت�ساد  �لعامة  �لإد�رة  عالقات 

�لقيام بالإد�رة �لقت�سادية و�لإ�سالح �لإد�ري.

�لقت�ساد �لليرب�يل

�لإد�رة  عالقة  يف  و�لتطبيق  �لنظرية  ب��ني  �لكتاب  جمع 

علم  مد�ر�ض  تطور  حلل  حيث  �لليرب�يل؛  بالقت�ساد  �لعامة 

�لإد�رة  ومدر�سة  �لكال�سيكية  �ملدر�سة  م��ن  �لعامة  �لإد�رة 

�جلديدة  �لعامة  �خل��دم��ة  وح��رك��ة   NPM �جل��دي��دة  �لعامة 

NPS و�رتباط هذ� �لتطور بتطور �ملد�ر�ض �لفكرية لالقت�ساد 
 ،Classical Liberalis لليرب�يل من �لليرب�لية �لكال�سيكية�

 ،Conservative Liberalism �ملحافظة   و�لليرب�لية 

 ،Paleo Liberalism �لقدمية  �أو  �لبد�ئية  و�لليرب�لية 

و�لليرب�لية   ،Ordo Liberalism �ملنظمة  و�لليرب�لية 

�جلديدة  و�لليرب�لية   ،Social Liberalism �لجتماعية 

Neo Liberalism كما حلل تطور �لدور �لفعلي لدور �لإد�رة 
بتطور  �لتطور  هذ�  و�رتباط  �لر�أ�سمالية  �لدول  يف  �حلكومية 

و�لتطور�ت  �لليرب�لية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  لتوجهات  �آخر 

�لقت�سادية �لعاملية.

�مل�سوؤولية �لجتماعية

كما قدم �لكتاب حتلياًل علمًيا لن�ساأة وتطور مفهوم �مل�سوؤولية 

و�لقت�ساد،  �لعامة  �لإد�رة  بني   CSR لل�سركات  �لجتماعية 

و�أي�ًسا قدم �إطاًر� عملًيا مقرتًحا لتقومي تطبيق هذه �مل�سوؤولية، 

وكذلك حتلياًل علمًيا ملنطلقات جناح �لإ�سالح �لإد�ري �ملوجه 

لدعم �قت�ساد �ل�سوق، و�أخًر� قدم �لكتاب �إطاًر� مقرتًحا لدور 

�لإد�رة �حلكومية يف �قت�ساد �ل�سوق وهيكلها �لتنظيمي.

تطور �لدور �ملعياري

�لليرب�يل  و�لقت�ساد  �لعامة  �لإد�رة  �أن  �لكتاب  وك�سف 

ل��الإد�رة  �لفعلي  �ل��دور  تطور  �أن  و�أك��د  و�ح��دة؛  لعملة  وجهان 

�حلكومية يف �لقت�ساد �لليرب�يل يعرب عن تطور �لدور �ملعياري 

Normative Role لالإد�رة �حلكومية يف مد�ر�ض �لقت�ساد 
�لليرب�يل، كما بني �أن مد�ر�ض �لقت�ساد �لليرب�يل وممار�سات 

لتدخل  �ملنطقية  �لأ�س�ض  قدمت  �لكربى،  �لر�أ�سمالية  �ل��دول 

�ملناف�سة،  حماية  عرب  �ل�سوق  �قت�ساد  يف  �حلكومية  �لإد�رة 

�إىل  و�ل�سعي  �لعاملني،  حقوق  وحماية  �مل�ستهلك،  وحماية 

�لو�سول �إىل �حلد �لأق�سى لت�سغيل �ملو�رد �لب�سرية، م�سر�ً �إىل 

بالأ�سا�ض  �لفكرية جاء  �لعامة ومد�ر�سه  �لإد�رة  �أن تطور علم 

كما  �لليرب�لية،  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  توجهات  لتطور  نتاجاً 

نتاًجا  �ل�سوق  �قت�ساد  يف  �حلكومية  �لإد�رة  دور  تطور  ج��اء 

للتطور�ت �لعاملية لالقت�ساد �لليرب�يل.

توجه جديد

�مل�سوؤولية  مفهوم  وت��ط��ور  ظ��ه��ور  �أن  �إىل  �لكتاب  و�أ���س��ار 

مد�ر�ض  لتطور�ت  نتاًجا  ك��ان   CSR لل�سركات  �لجتماعية 

�لأ�س�ض  وتطور  �لعامة  �لإد�رة  ومد�ر�ض  �لليرب�يل  �لقت�ساد 

�ملنطقية �لفل�سفية �لتي ي�ستند �إليها؛ مما جعل �لباحث يتو�سل 

تطبيق  لقيا�ض  ولإطار مقرتح  �ملفهوم  لهذ�  �سامل  تعريف  �إىل 

جناح  �رتباط  على  موؤكًد�  لل�سركات،  �لجتماعية  �مل�سوؤولية 

�لإ�سالح �لإد�ري يف دعم �قت�ساد �ل�سوق بانطالق هذ� �لإ�سالح 

لالقت�ساد  فكرية  م��د�ر���ض  ع��ن  تعرب  فل�سفية  توجهات  م��ن 

 Social �لجتماعية  �لليرب�لية  مدر�سة  بالتحديد  �لليرب�يل، 

�لعامة، وهو  �لإد�رة  Liberalism وعن توجه جديد يف علم 
.New Public Service حركة �خلدمة �لعامة �جلديدة

�إطار مقرتح

�لإد�رة  ل��دور  مقرتح  �إط��ار  �إىل  �لتو�سل  �إمكانية  و�أو���س��ح 

�حلكومية وهيكلها �لتنظيمي يف �قت�ساد �ل�سوق، بال�ستناد �إىل 

�فرت��سات �أ�سا�سية و�أ�س�ض منطقية رئي�سة وفرعية قادت �إىل 

تاأطر دور �لإد�رة �حلكومية يف �قت�ساد �ل�سوق و�آليات وهيكل 

تنظيمي مقرتح لهذ� �لدور يحمل موؤ�سر�ت لقيا�ض �أد�ئه؛ مبا 

يوؤدي يف �لنهاية �إىل معادلت �أ�سا�سية ورئي�سة ل�سبط �قت�ساد 

�ل�سوق و�سمان ��ستقر�ره ومنوه من خالل دور �لإد�رة �حلكومية 

يف هذ� �لقت�ساد.

قــــــــــــــــرأت لك..

�أعدتها  بحثية  در����س��ة  ك�سفت 

كلية  عميدة  �لفوز�ن،  هيا  �لدكتورة 

بن  �سعود  �مللك  بجامعة  �لتمري�ض 

عبد�لعزيز للعلوم �ل�سحية، �أن ن�سبة 

�ل�سعودية  �ملمر�سة  �أد�ء  عن  �لر�سا 

لدى �ملر�سى �ملنومني يف �مل�ست�سفيات 

 95 تقارب  �أ�سرهم،  من  ومر�فقيهم 

�سبعة  �لدر��سة  وتناولت  �ملائة،  يف 

ب��اأ���س��ول  �مل��ع��رف��ة  �سملت  حم����اور، 

�ملعلومات،  وتقدمي  �لتمري�ض  مهنة 

و�مل����ه����ار�ت �ل�����س��ري��ري��ة، و�ل��ع��ن��اي��ة 

باملري�ض، ومهار�ت �لتو��سل، و�لقدرة 

لإ�سر�ك  �إ�سافة  �لقر�ر،  �تخاذ  على 

و�ل�سلوك  �ملري�ض،  رعاية  �لأه��ل يف 

�لدر��سة  وتعد  للممر�سة.  �ملهني 

�مللك  م��رك��ز  م��ّول��ه��ا  �ل��ت��ي  �لبحثية 

�لطبية  لالأبحاث  �لعاملي  ع��ب��د�هلل 

يف  �لن�سر  قبول  وح��ازت  باجلامعة 

�لعلوم  لأبحاث  �لأمريكة  �ل��دوري��ة 

على  نوعها  م��ن  �لأوىل  �لطبيعية، 

يف  �أج��ري��ت  حيث  �ململكة،  م�ستوى 

4 م���دن ط��ب��ي��ة ه���ي: م��دي��ن��ة �مللك 
�ل��ري��ا���ض،  يف  �لطبية  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

�لطبية يف  �مللك عبد�لعزيز  ومدينة 

�لعزيز  عبد  �مللك  وم�ست�سفى  جدة، 

يف �لأح�ساء، وم�ست�سفى �لإمام عبد 

�لرحمن بن في�سل يف �لدمام.

در��سة  خل�ست  م��و�ز  �جت��اه  ويف 

�لأطباء  تعامل  تف�سيل  �إىل  م�سابهة 

م��ع �مل��م��ر���س��ة �لأج��ن��ب��ي��ة ب���دل من 

�ل�سعودية، بينما يوؤيد �ملر�سى �لتعامل 

مع �ملمر�سة �ل�سعودية نظر� لتو�فق 

و�ل�سعور  و�ل��ع��اد�ت  و�ل��دي��ن  �للغة 

ن�سبة  �أن  �لدر��سة  وبينت  بالنتماء، 

�ململكة  يف  �ل�سعوديات  �ملمر�سات 

�ملائة فقط من  �إىل 34.4 يف  ت�سل 

�لقطاع،  ه��ذ�  يف  �لعامالت  جممل 

يف ح���ني ي��ف��وق ع���دد �مل��م��ر���س��ات 

�لأجنبيات ثالثة �أ�سعاف �ل�سعوديات 

فيما  وح��ده��ا،  �لريا�ض  منطقة  يف 

من  �ملمر�سات  ت�سرب  ن�سبة  ت�سل 

كليات �لتمري�ض �إىل 25 يف �ملائة من 

جمموع �مللتحقات بهذ� �ملجال.

كما �أ�سارت �لدر��سة �إىل �أن هناك 

�سوء توزيع للممر�سات �ل�سعوديات يف 

�ملر�كز �ل�سحية، �إذ بينت �أن �ملمر�سات 

�ل�سعوديات يعملن يف �ملر�كز �ل�سحية 

�أن تعدد  �أك��ر من �مل�ست�سفيات، كما 

له  تر�بط  دون  �ل�سحية  �لقطاعات 

جو�نب �سلبية ت�سعف �خلربة وبر�مج 

�لتدريب وت���وؤدي �إىل �لزدو�ج��ي��ة يف 

��ستغالل  فر�ض  ي�سيع  مم��ا  �لعمل، 

و�ملعامل  ك��الأج��ه��زة  �ملتاحة  �مل����و�رد 

وو�سائل �لتدريب وكذلك �لكو�در �لعاملية 

�ملدربة �لتي تعمل يف �مل�ست�سفيات عن 

ت�ستغل  ول  �ل��ذ�ت��ي  �لت�سغيل  طريق 

لتدريب �ل�سعوديني.

���س��رورة  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ة  ودع����ت 

يف  �ل�سعوديات  �ملمر�سات  ت��وزي��ع 

�مل�ست�سفيات على �لأق�سام �لن�سائية، 

�إذ �إن �لختالط � بناء على �لدر��سة 

�ملمر�سة  لعمل  �لعو�ئق  �أح��د  يعد   �

تكون  �أن  بد  ل  �أن��ه  كما  �ل�سعودية، 

�ملناوبة �لليلية من ن�سيب �لذكور مع 

�سرورة توفر و�سيلة مو��سالت �آمنة 

�أثناء �حلاجة للمناوبة �لليلية، و�إعطاء 

يوم ر�حة بعد �ملناوبة �لليلية، كما هو 

معمول به يف �لدول �ملتقدمة، وكذلك 

�إىل  �إ�سافة  �لع�سكرية،  �ملناوبات  يف 

للممر�سات،  �ملادية  �حلو�فز  زي��ادة 

�أق�سام  يف  منهن  يعملن  من  خا�سة 

و�أق�سام  �مل��رك��زة  و�لعناية  �ل��ط��و�رئ 

�لعدوى و�جلر�حة.

�أجر�ها  م�سحية  در��سة  ك�سفت 

�لإل��ك��رتوين  لالأمن  �لوطني  �ملركز 

�مل����رور  ك��ل��م��ة  �أن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 

��ستخد�ما  �لأكر  هي   »123456«

�حل�سابات  من  �لكثر  �خ��رت�ق  يف 

�لإلكرتونية، موؤكدة وجود فجو�ت يف 

�لإلكرتونية،  باملخاطر  �لنا�ض  وعي 

�لتي قد جتعل �لنا�ض عر�سة خلطر 

�ل�ستغالل.

لالأمن  �لوطني  �ملركز  حلل  وقد 

ق��و�ع��د  بريطانيا  يف  �لإل���ك���رتوين 

�ل���ب���ي���ان���ات �ل���ع���ام���ة ل��ل��ح�����س��اب��ات 

�ملخرتقة ملعرفة �لكلمات و�لعبار�ت 

و�لت�سل�سالت �لتي ي�ستخدمها �لنا�ض 

حل�ساباتهم  �ل��دخ��ول  ���س��ف��ر�ت  يف 

�لإلكرتونية، وك�سف �مل�سح �أن �لأرقام 

�أكر  »123456« ظهرت  �ملت�سل�سلة 

م��ن 23 م��ل��ي��ون م���رة يف ���س��ف��ر�ت 

وجاءت  �للكرتونية،  �ملو�قع  دخول 

 »123456789« �لثانية  �ملرتبة  يف 

�سعبة  لي�ست  رقمية  متو�لية  وهي 

على �لخ��رت�ق، وج��اءت �سفرة مثل 

»1111111« من بني �لأكر �سيوعا 

يف �ل�ستخد�م.

�ل���دوري  ب��اأن��دي��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 

تخمني  ي�سهل  �ل��ت��ي  �لإجن��ل��ي��زي 

����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف ���س��ف��ر�ت دخ��ول 

�حل�سابات �لإلكرتونية، ك�سف �مل�سح 

عن �أن »ليفربول« كان �لأكر �سيوعا 

ويليه ت�سيل�سي يف �ملركز �لثاين.

�لفني  �مل��دي��ر  ليفي،  �إي���ان  وق��ال 

�لإلكرتوين  لالأمن  �لوطني  للمركز 

�ل��ذي��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا: »�ل���ن���ا����ض  يف 

�أ���س��م��اء  �أو  ك��ل��م��ات  ي�����س��ت��خ��دم��ون 

�مل��رور  كلمات  �سياغة  يف  م�سهورة 

خلطر  ع��ر���س��ة  �أنف�سهم  يجعلون 

�لخرت�ق �لإلكرتوين«.

�أن  لأح���د  و�أ����س���اف: »ل مي��ك��ن 

با�ستخد�م  ح�سا�سة  بيانات  يحمي 

مثل  ب�سهولة،  تخمينه  ميكن  �سيء 

�لأن��دي��ة  �أ�سماء  �لأوىل،  �أ�سمائهم 

�ل��ف��رق  �أو  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �مل��ح��ل��ي��ة 

�ملو�سيقية �لتي يحبونها«.

�مل�سحية  �لدر��سة  نتائج  ونُ�سرت 

لالأمن  �لوطني  �ملركز  موؤمتر  قبيل 

�لذي عقد  �لإلكرتوين يف بريطانيا 

من   25 �إىل   24 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 

�إبريل/ ني�سان يف غال�سكو.

»123456« شفرة الحسابات اإللكترونية 
لماليين البريطانيين

دراسة: تأثيرات خطيرة لقلة النوم على اإلدراك

95٪ نسبة الرضى عن أداء الممرضة السعودية

حذرت الطالب والطالبات ب�شكل خا�ص

رغم اأن الأطباء يف�شلونها »اأجنبية«
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اأبرز كتاب »التفكري النقدي عند 

العرب« ملوؤلفه الدكتور عي�سى علي 

التي  النقدية  الأف��ك��ار  ال��ع��اك��وب، 

العربية  ال��ذه��ن��ي��ات  بها  ان�سغلت 

الناقدة، وطبيعة ت�سوراتها لق�سايا 

الأدبي عند عرب اجلاهلية،  النقد 

واإخ�ساع اجلمايل للديني يف ال�سعر 

اأيام  الأدب��ي  النقد  الإ�سالم ويف  يف 

الأم��وي��ن، م��ن خ��الل درا���س��ة كتب 

طبقات فحول ال�سعراء لبن �سالم، 

والبيان والتبين للجاحظ، وال�سعر 

وال�����س��ع��راء لب���ن ق��ت��ي��ب��ة، وم��ع��ي��ار 

ال�سعر  ونقد  طباطبا،  لبن  ال�سعر 

الطائين  ب��ن  وامل��وازن��ة  ل��ق��دام��ة، 

لالآدمي، والو�ساطة ودلئل الإعجاز 

حلازم  البلغاء  ومنهاج  للجرجاين، 

القرطاجني.

كتابه  م��ق��دم��ة  امل��وؤل��ف  ا�ستهل 

ال��ط��الب  حت�����س��ي��ل  اإن  ب���ال���ق���ول: 

يحر�ص  اأن  ينبغي  م��ا  اأظ��ه��ر  م��ن 

ويقت�سي  وامل��رب��ون،  املعلمون  عليه 

امل��راد  العلمية  امل��ادة  حتديد  ذل��ك 

عنا�سرها  وت�سنيف  اإي�����س��ال��ه��ا، 

م�سكلها،  واإي�����س��اح  وم��ك��ون��ات��ه��ا، 

وتقدميها اإىل الدار�سن وفق منهج 

يف  ي�سهم  معرفياً  زاد  منها  يجعل 

اإعداد �سخ�سية قادرة 

على ارتياد اآفاق العلم 

العليا،  م�ستوياته  يف 

احلياة  غمار  وخو�ص 

العلمية املنتجة.

وق�����د ال����ت����زم مب��ا 

الكتاب  فجاء  ا�ستهل، 

الفكرة  ع��ل��ى  م��رك��زاً 

الرئي�سية  ال��ن��ق��دي��ة 

عند كل ناقد وبلورتها 

وحت��دي��د م��ك��ان��ه��ا يف 

العربي  النقد  ف�ساء 

ال����ق����دمي، ح��ت��ى ب��دا 

تاريخ  كاأنه يف  الكتاب 

الأف����ك����ار ال��ن��ق��دي��ة، 

و���س��رف امل���وؤل���ف كل 

ج��ه��وده وق��درات��ه اإىل 

العربي  النقد  تقدمي 

ال��ذي  النحو  على  العلم  ل��ط��الب 

ي��ج��ع��ل م��ن��ه راف�����داً ف��ك��ري��اً ي��ري 

ثقافتهم النقدية، وميكنهم من متثل 

الن�سو�ص، مما  اأ�سباب اجلمال يف 

واعتزازهم  باأنف�سهم،  ثقتهم  يقوي 

الإ�سالمية،  العربية  ب�سخ�سيتهم 

مناهل  ارت��ي��اد  �سبل  لهم  ويي�سر 

الثقافة الإن�سانية.

العربي  النقد  تاريخ  عن  حتدث 

الع�سر اجلاهلي حتى  القدمي منذ 

وج��اء  امل��ت��اأخ��ر،  العبا�سي  الع�سر 

الف�سل  بداأ  ف�ساًل؛  ع�سر  اثني  يف 

عند  ال��ن��ق��دي��ة  ب��ال��ظ��واه��ر  الأول 

ع���رب اجل��اه��ل��ي��ة وم���ا ق��دم��وه من 

خالل  من  الفطري  النقد  بدايات 

اأحا�سي�سهم اجلمالية، ويف الف�سلن 

املظاهر  اأب��رز  نقل  والثالث  الثاين 

الع�سرين  يف  ال��ن��ق��دي��ة  والأف���ك���ار 

الإ�سالمي والأموي وركز على الآراء 

والفقهاء  والأمراء  للخلفاء  النقدية 

لبع�صٍ  بع�سهم  وال�سعراء  والن�ساء 

يف ذلك الع�سر.

ف�سال  املتبقية  الف�سول  وجعل 

در�سها  م�سهور،  نقدي  كتاب  لكل 

فيه  ع��ر���ص  م�ستفي�سة،  درا���س��ة 

م��ادة كل منها، ورك��ز على ما فيها 

�ساحبها  اأ�سافها  نقدية  اأفكار  من 

اإىل النقد، وما يف كل من تطبيقات 

ن��ق��دي��ة ج���دي���دة، مت��ي��ز ف��ي��ه��ا عن 

وعلى  خاللها  لنا  فقدم  الآخ��ري��ن؛ 

ال��ط��ري��ق��ة امل�����س��ار اإل��ي��ه��ا، ك��ت��اب 

»ط��ب��ق��ات ف��ح��ول ال�����س��ع��راء« لب��ن 

�سالم اجلمحي، و»البيان والتبين« 

و»ال�سعر  للجاحظ،  و»احل���ي���وان« 

و»ع��ي��ار  ُقتيبة،  لب��ن  وال�����س��ع��راء« 

ال�����س��ع��ر« لب���ن ط��ب��اط��ب��ا، و»ن��ق��د 

ال�سعر« لقدامة بن جعفر، و»املوازنة 

بن الطائين« لالآمدي، و»الو�ساطة 

للقا�سي  وخ�سومه«  املتنبي  ب��ن 

اجل���رج���اين، و»اأ����س���رار ال��ب��الغ��ة« 

لعبدالقاهر  الإع���ج���از«  و»دلئ����ل 

اجلرجاين، و»منهاج البلغاء و�سراج 

الأدباء« حلازم القرطاجني.

واأ�سرته  لنف�سه  ال�سعادة  لتحقيق  ي�سعى  كلنا 

وحميطه، لكن قلياًل منا هم من يحققون تلك 

ال�سعادة، اإذا مل ت�سعر باأي اإجناز اأو �سعادة يف 

حياتك، فرمبا يجب عليك اإعادة تقييم هدفك 

منها، ل تقلق، مل يفت الأوان بعد لتعي�ص احلياة 

ذات  �سعيدة  حياة  تريد  بالطبع  تريدها،  التي 

هدف، لكن ما هو الهدف وكيف حتدده؟ اإليك 

معرفة  اإىل  �ستقودك  التي  اخل��ط��وات  بع�ص 

اجلواب.

اأول- قيم اهتماماتك:

اليومية  الأعمال  تدوين  من خالل  ذلك  يتم 

من  الغر�ص  لذلك  خا�ص  بدفرت  والحتفاظ 

تريد،  ما  كل  تدوين  على  ي�ساعدك  اأن  �ساأنه 

باأهدافك  اخلا�سة  اأف��ك��ارك  درا���س��ة  ث��م  وم��ن 

ومواطن  م�ساعرك  درا�سة  وكذلك  احلياة،  يف 

اأن  ماذا حتب  نف�سك  ا�ساأل  ثم  لديك،  ال�سرور 

تقوم به وما تفعله حاليا، وما حتتاج اإىل تغيريه 

من اأجل حياة هادفة.

ثانيا- اجعل لك قدوة اأو �سخ�سية ملهمة:

يف  ر  فكِّ امللهمة،  ال�سخ�سيات  ع��ن  ابحث 

الذين  الأ�سخا�ص 

ي��ل��ه��م��ون��ك، رمب��ا 

ي���ك���ون���ون زع��م��اء 

���س��خ�����س��ي��ات  اأو 

اأو  ت����اري����خ����ي����ة 

ح����ت����ى اأف����������راد 

يف  تعرفهم  مم��ن 

ملاذا  ر  فكِّ حياتك، 

د  يلهمونك، ثم حدِّ

الأفعال وال�سفات 

ال�����ت�����ي ل���دي���ه���م 

تكون  اأن  وتتمنى 

اأي�ساً،  اأنت  لديك 

جانب  بكل  تقتدى  اأن  يجب  ل  اأن��ه  تذكر  لكن 

بال�سفات  تعامل  بل  �سخ�سياتهم،  جوانب  من 

التي حتبها تلك يف حياتك اليومية لتكون جزءاً 

اأ�سا�سياً منها.

ثالثا- انطلق نحو حتقيق اأهدافك

هناك  ب��رتك��ي��ز،  ال�سخ�سية  مهامك  اك��ت��ب 

حياتك،  من  الهدف  يف  للتفكري  اأخرى  طريقة 

هام  بيان  مبثابة  وكاأنه  عليه  الرتكيز  وهي  األ 

مبهامك املطلوبة، رمبا ترغب يف حتويل هدفك 

وهذا  الأهمية،  غاية  يف  ه��دف  اإىل  اخلا�ص 

يجعله مييل اإىل اتخاذ �سكل عملي اأكر ن�ساطاً.

عن  ت��وق��ف  ن��واي��اك،  ع��ل��ى  لتتعرف  ��ل  ت��اأمَّ

حماولة ار�ساء الآخرين، حتى اإذا كان هدفك 

ذا ط��اب��ع اج��ت��م��اع��ي، ف���اإن حم��اول��ة اإر���س��اء 

بالتاأكيد،  يعوقك  �سوف  حولك  من  الآخرين 

تاأكد اأن اأفعالك اليومية هي من اختيارك اأنت 

ل الآخرين.

اأهم �سيء يف خطتك هي تق�سيم قائمة املهام 

اإىل: مهام ق�سرية املدى، مهام متو�سطة املدى، 

مهام طويلة املدى، ومبجرد اأن تنتهي من حتديد 

فوراً  ابداأ  اأهدافك،  لتحقيق  املطلوبة  الأعمال 

يف تنفيذها. ابداأ بتنفيذ الأعمال ق�سرية املدى 

طويلة  الأعمال  قائمة  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع 

التفكري  من  بدلً  للعمل  الجتاه  اأحياناً  املدى. 

ب�سدة يف الأمور ميكنه اأن يجلب لك مزيداً من 

الو�سوح و ال�سعادة.

»التفكير النقدي عند العرب«

فكر خارج 
الصندوق

تحديد األهداف سبيلك لتحقيق السعادة

صورة نقدية

قضية طالبية
الفصول الصيفية بين اإليجابية 

والسلبية
حممد عبداجلليل

يف حوار اأجري مع عدد من الطالب حول الف�سول ال�سيفية، 

بها  اأحدهم  �سارك  وهل  منها،  وا�ستفادتهم  عليها  اإقبالهم  ومدى 

وما تقييمهم لها؛ اأكد اأغلبية امل�ساركن اأهميتها وفائدتها للطالب 

واأنها توفر فر�سة كبرية ل�ستثمار الوقت وتعديل امل�ستوى وحتقيق 

النتائج الإيجابية..

ا�ستثمار الوقت

الآداب،  كلية  معلومات،  علم  تخ�س�ص  اجلبريي،  عبدالرحمن 

الوقت  ا�ستثمار  ناحية  من  جيدة  اأنها  اأرى  قال:  الثاين،  امل�ستوى 

حيث اإنها توفر فر�سة كبرية ملن ل يود ق�ساء اإجازته يف مناطق 

خارج الريا�ص، ويف الأغلب ت�سهم هذه الربامج يف تطوير مهارات 

الطالب وتهيئهم للم�ستقبل، واأنا اأود اأن اأ�سارك يف اأحدها واأطور 

نف�سي من خاللها خالل م�سرية درا�ستي اجلامعية اإن �ساء اهلل.

خربات ومعارف

الثاين:  امل�ستوى  الآداب،  كلية  تاريخ،  العجمي،  فهد  عبداهلل 

مفيدة جداً من ناحية اأن الطالب ي�ستطيع ا�ستغالل وقته وا�ستثمار 

قدراته واكت�ساب خربات ومعارف منها يف جمال التخ�س�ص ب�سكل 

خا�ص وجمال مهارات التعامل مع ال�سعوبات وجتاوز التحديات، 

ورغم اأين مل اأ�سارك بها حتى الآن اإل اأنني اأنوي امل�ساركة بها يف 

ال�سنوات القادمة باإذن اهلل.

اأن�سح اجلميع بها

والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  تدريب،  العمري،  حممد  �سالح 

الدرا�سة  فرتة  ت�سريع  ناحية  من  جيدة  الثالث:  امل�ستوى  البدين، 

ال�ستمتاع  من  الطالب  حت��رم  لكنها  الرتاكمي،  املعدل  وتعديل 

والأ�سحاب،  والأق��ارب  الأه��ل  مع  منا�سبة  فرتة  وق�ساء  باإجازته 

واأرى اأنها منا�سبة للجميع وخا�سة من هم على وجه تخرج.

ل تنا�سبني

�سعيد الديوايل ميكائيل، لغة عربية، كلية الآداب، دكتوراه: اأرى 

من  كبرية  ل�سريحة  ومنا�سبة  اإيجابية  فر�سة  ال�سيفي  الف�سل  اأن 

ل�سريحة  منا�سب  غري  الوقت  ذات  يف  لكنه  والطالبات،  الطالب 

اأخرى وبخا�سة املنهم املرتبطون بارتباطات والتزامات عائلية، اأو 

فرتة  يف  بلدانهم  اإىل  لل�سفر  ي�سطرون  الذين  الوافدون  الطالب 

ال�سيف.

اخت�سار الطريق

الثاين:  امل�ستوى  الآداب،  كلية  معلومات،  علم  ال�سهري،  �سامر 

للطالب  وبخا�سة  الطريق  اخت�سار  يف  وت�سهم  ج���داً  مم��ت��ازة 

وال�ساعات، وهناك  تعار�ص يف اجلداول  لديهم  الذين  والطالبات 

جمال اآخر ميكن ا�ستثمار الإجازة ال�سيفية فيه يتمثل يف ح�سور 

الدورات التدريبية �سواء كانت دورات درا�سية اأو مهنية اأو لغوية، 

�سوق  ملواجهة  امل�ستقبل  ال�سخ�ص يف  تفيد  ال��دورات  تلك  فجميع 

العمل وملء ال�سرية الذاتية جلعل فر�سة احل�سول على الوظيفة 

اأعلى واأقوى له.

شارك في نقد هذه الصورة 
أو التعليق عليها، وأرسل 

مشاركتك على إيميل صحيفة 
رسالة الجامعة، قبل نهاية دوام 

يوم األربعاء، وسوف يتم نشر 
أجمل تعليق.

RESALAH@KSU.EDU.SA
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برعاية معايل مدير اجلامعة �حتت �شعار »كن �رشيكًا يف ر�ؤية الوطن«

بالسنة  والطالبات  للطالب  التعريفي  البرنامج  انطالق 
المشتركة  األولى 

د. الجريوي: نسبة كبيرة أنهوا البرنامج اإللكتروني في مرحلته األولى »online« بكل نجاح

د. العوض: تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات وفي كل فترة تم استقبال ٣٥٠ طالبًا
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 

ال���دك���ت���ور ب������دران ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

الربنامج  فعاليات  انطلقت  العمر 

التعريفي يف مرحلته الثانية الذي 

تنظمة عمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة 

ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات امل��ق��ب��ول��ن يف 

اجلامعة لهذا العام حتت �شعار »ُكن 

�شريكًا يف روؤية الوطن«.

فعاليات متنوعة

عميد  �أو���ض��ح  �ملنا�ضبة  وب��ه��ذه 

�لدكتور  �مل�ضرتكة  �لأوىل  �ل�ضنة 

بن عبد�لعزيز �جلريوي  عبد�ملجيد 

بد�ية كل عام  تنظم مع  �لعمادة  �أن 

در��ضي برناجماً تعريفياً ملدة �أ�ضبوع 

للدر��ضة  �ملقبولني  �لطلبة  جلميع 

تعريفهم  بهدف  وذلك  �جلامعة،  يف 

يف  بها  �ملعمول  و�لأنظمة  باللو�ئح 

وتزويدهم  �ل��ع��م��ادة  ويف  �جلامعة 

�لتي  �ملهمة  �لإر�ضادية  باملعلومات 

ي�ضتطيعون من خاللها �لتعرف �إىل 

لهم  م لهم من خدمات، وما  يُقَدّ ما 

و�جبات،  عليهم من  وما  من حقوق 

بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه �لربنامج 

متنوعة  و�أن�����ض��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

�جلامعية  در��ضتهم  يف  ت�ضاعدهم 

وتكفل لهم �لنتظام يف �ملحا�ضر�ت 

منذ �ليوم �لأول من �لعام �لدر��ضي.

»online«

�لأوىل  �ل�����ض��ن��ة  ع��م��ي��د  و�أك������د 

من  جد�  كبرية  ن�ضبة  �أن  �مل�ضرتكة 

�لربنامج  �أن��ه��و�  �ملقبولني  �لطلبة 

مرحلته  يف  �لإل��ك��رتوين  �لتعريفي 

�لأوىل »online« بكل جناح، و�لذي 

ميثاق  على  �لتوقيع  على  ��ضتمل 

وتعبئة  �مل�����ض��رتك��ة،  �لأوىل  �ل�ضنة 

و����ض��ت��م��ارة  �ل�ضحية،  �ل���ض��ت��م��ارة 

�مل���و�ه���ب، و�ل��ت�����ض��ج��ي��ل ب��الأن��دي��ة 

�ل��ط��الب��ي��ة، و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ربي��د 

فعاليات  موعد  وحجز  �جلامعي، 

�ل��ربن��ام��ج �ل��ت��ع��ري��ف��ي �ل��ت��ف��اع��ل��ي، 

�مل�ضتوى يف  �ختبار حتديد  و�إج��ر�ء 

�للغة �لإجنليزية.

لقاء تفاعلي

�لطلبة  �أن  �جل��ري��وي  و�أ���ض��اف 

�لربنامج  م��ن  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  يف 

من  يتمكنون  �لتفاعلي  �لتعريفي 

وكذلك  �لتفاعلي،  �للقاء  ح�ضور 

�إ�ضد�ر �لبطاقة �جلامعية، و��ضتالم 

�لبطاقة  و��ضتالم  �لدر��ضية،  �لكتب 

�لبنكية.

4 فرتات
�لربنامج  م��دي��ر  ق��ال  جهته  م��ن 

�لعو�ض  ح�ضام  �لدكتور  �لتعريفي 

�إنه مت توزيع �ليوم �لو�حد �إىل �أربع 

 ٨ �ل�ضاعة  من  تبد�أ  يوميا  ف��رت�ت 

�ضباحا �إىل �ل�ضاعة ٥ ع�ضر� وعلى 

مدى �أ�ضبوع كامل، ويف كل فرتة يتم 

ي�ضمل  كما  طالباً،   ٣٥٠ ��ضتقبال 

�لربنامج �لتعريفي معر�ضاً م�ضاحباً 

ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ع��م��ادة و�أق�����ض��ام��ه��ا 

ووح����د�ت����ه����ا و�ل���ت���ع���ري���ف ك��ذل��ك 

بالعماد�ت �مل�ضاندة يف �جلامعة.

املرحلة الأوىل

يبد�أ �لربنامج �لتعريفي بالربنامج 

ول   ،»online« ويكون  �لإلكرتوين، 

وي�ضتمل  باحل�ضور،  �لطلبة  يُ��ل��زم 

على عدد من �لإجر�ء�ت �لتي يجب 

�لتوقيع  وه��ي  �إلكرتونياً،  تنفيذها 

على ميثاق �ل�ضنة �لأوىل �مل�ضرتكة، 

وت��ع��ب��ئ��ة �ل����ض���ت���م���ارة �ل�����ض��ح��ي��ة، 

و�لت�ضجيل  �مل���و�ه���ب،  و����ض��ت��م��ارة 

�إىل  �إ�ضافة  �لطالبية،  �لأن��دي��ة  يف 

وحجز  �جلامعي،  بالربيد  �لتعريف 

�لتعريفي  �لربنامج  فعاليات  موعد 

�مل�ضتوى  حتديد  و�ختبار  �لتفاعلي، 

هذه  وت��ب��د�أ  �لإجن��ل��ي��زي��ة.  �للغة  يف 

�لت�ضجيل،  من  �لنتهاء  بعد  �ملرحلة 

وت�ضتمر حتى 1440/12/22ه�.

املرحلة الثانية

تبد�أ بالربنامج �لتعريفي �لتفاعلي 

�إىل  باحل�ضور  �لطلبة  يُلزم  �ل��ذي 

 /12  /24 م���ن  ب�����دء�ً  �ل���ع���م���ادة، 

2019م   /8  /25 �ملو�فق  1440ه� 
�ملو�فق  1440ه�   /12  /28 حتى 

29/ 8/ 2019م، وي�ضتمل �لربنامج 
على �أول لقاء يُعقد للطلبة �ملقبولني 

�ل�ضنة  ع��م��ادة  يف  �مل�����ض��وؤول��ني  م��ع 

�لأوىل، و�إ�ضد�ر �لبطاقة �جلامعية، 

�لبنكية  و�لبطاقة  �لكتب  وت�ضلُّم 

�خلا�ضة بهم.

اآلية الت�شجيل

بعد  �لربنامج  يف  �لت�ضجيل  يبد�أ 

�جلامعة،  يف  ر�ضمياً  �لطالب  قبول 

وقد حددت �جلامعة طريقة ل�ضمان 

�لنحو  على  �لربنامج  يف  �لت�ضجيل 

�لتايل:

�جلامعة  موقع  �إىل  �ل��دخ��ول   -

�لتعريفي  �ل��ربن��ام��ج  ث��م  �لر�ضمي، 

�لإلكرتوين.

»�لرقم  �مل�ضتخدم  ��ضم  �إدخال   -

�مل���رور، وهي  ث��م كلمة  �جل��ام��ع��ي«، 

»رقم �لهوية �لوطنية �أو �لإقامة«، ثم 

�لنقر على زر »�لدخول«.

- توقيع �لطالب على ميثاق �ل�ضنة 

يت�ضمن  �ل���ذي  �مل�����ض��رتك��ة،  �لأوىل 

على  �جلامعة،  ولو�ئح  �أنظمة  �تباع 

ويتحمل  �ل��ل��و�ئ��ح،  ب��ه��ذه  يلتزم  �أن 

م�ضوؤولية خمالفتها.

�ل�ضحية،  �ل���ض��ت��م��ارة  تعبئة   -

�إىل �لتعرف على حالة  �لتي تهدف 

�ل�ضحية،  �ل��ط��ال��ب��ة  �أو  �ل��ط��ال��ب، 

و�لتعامل معها، ومتابعتها عند وجود 

حالة �ضحية خا�ضة.

- تعبئة ��ضتمارة �ملو�هب، وتهدف 

�أو  �ل��ط��ال��ب،  ل��دى  م��ا  معرفة  �إىل 

للعمل  ومو�هب  ميول  من  �لطالبة 

على تنميتها.

- �لتعرف على �لربيد �لإلكرتوين 

�جلامعي، �لذي يعد و�ضيلة �لتو��ضل 

و�ل��ع��م��ادة  �لطالبة  ب��ني  �لر�ضمية 

و�جلامعة.

ووق���ت ح�ضور  م��وع��د  ح��ج��ز   -

عمادة  �إىل  �لطالبة  �أو  �ل��ط��ال��ب، 

�ل�����ض��ن��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف �ل��ربن��ام��ج 

�لتعريفي �لتفاعلي.

- حت��دي��د �مل�����ض��ت��وى لإ����ض���د�ر 

�جلدول �لدر��ضي.

الدعم الفني
حددت �جلامعة هذه �خلدمة يف حال و�جه �لطالب، �أو �لطالبة �أي 

م�ضكلة �إلكرتونية، وقد خ�ض�ضت عدد�ً من قنو�ت �لتو��ضل، هي:

»مو�عيد   0118060044 �ل��رق��م:  على  �ملوحد  �لت�ضال  مركز   -

�لتو��ضل من 08:00 �ضباحاً �إىل 10:00 م�ضاًء يومياً ما عد� �جلمعة«.

 08:00 من  �لتو��ضل  »مو�عيد   live chat �ملبا�ضرة  �لدرد�ضة   -

�ضباحاً �إىل 10:00 م�ضاًء يومياً ما عد� �جلمعة«.

e.center@cfy. :لربيد �لإلكرتوين �خلا�ض بعمادة �ل�ضنة �لأوىل� -

ksu.edu.sa
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بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر وخالل �ضهر رم�ضان املبارك

60 طالبا وطالبة ساهموا في خدمة 6500 من زوار 
بيت الله الحرام في موسم العمرة

تحجيج 105 من طالب المنح على نفقة الجامعة

�سعود  امللك  جامعة  فريق  اختتم 

التطوعية  مهامه  التطوعي  للعمل 

مبو�سم العمرة لعام ١٤٤٠هـ  يف احلرم 

مع  بالتعاون  وذلــك  ال�سريف،  املكي 

هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي خالل 

�سهر رم�سان املبارك كاماًل، مب�ساركة 

60 طالب وطالبة لتقدمي اخلدمات 
الإ�سعافية والعالجية للمعتمرين  وزوار 

والذين  امل�سابني،  احلــرام  اهلل  بيت 

فاق عددهم ٦٥٠٠ حالة وفقا لتقارير 

الفريق الطبية. وقد اأكد اأ. عبداملجيد 

العنزي امل�سرف على الربنامج اأنه مت 

مبا�سرة العديد من احلالت تنوعت 

وال�سكر  ال�سغط  اأمــرا�ــض  بــني  مــا 

ــات، ومت تقدمي  ــاب ــس والإ� واجلــــروح 

من  الــالزمــة  الإ�سعافية  اخلــدمــات 

واملتطوعات  الذين  املتطوعني  قبل 

عملوا بكل جد واجتهاد رغم الزدحام 

ال�سديد وتقلبات يف الأحوال اجلوية 

�سهدها  �سديدة  ـــاح  وري امــطــار   من 

احلرم املكي ال�سريف. وقدم العنزي 

�سكره ملعايل مدير اجلامعة الدكتور 

الــداظــم  دعــمــه  على  العمر  بــــدران 

للفريق وحر�سه على تطويره وال�سكر 

مو�سول ل�سعادة عميد �سوؤون الطالب 

توا�سله  على  القرينى  فهد  الدكتور 

وتوجيهاته ودعمه الالحمدود للفريق 

وجلــهــود عــمــادة �ــســوؤون الــطــالب  يف 

تقدمي الربامج النوعية التي تعزز دور 

اجلامعة يف خدمة املجتمع من خالل 

عمل تطوعي.

الأحمر  الــهــالل  هيئة  �سكر  كما 

ممثلة يف اإدارة التطوع على تعاونهم 

للفريق  اللوج�ستي  الــدعــم  وتــقــدمي 

فرتة  خــالل  ال�سعوبات  كــل  وتذليل 

العمل، وال�سكر مو�سول لكل اأع�ساء 

تثلج  اأعــمــالً  الــذيــن قــدمــوا  الفريق 

ال�سدر وتبهج النف�ض ومثلوا جامعاتهم 

ووطنهم خري متثيل نحو حتقيق روؤية 

٢٠٣٠، ل نن�سى موؤ�س�سة فهد املقيل 

رعايتهم  على  ال�سكر  اخلريية  فكل 

البالتينية للربامج.

كما  قائاًل:  حديثه  العنزي   وختم 

�سعود  املــلــك  جامعة  فــريــق  �ــســارك 

احلج  مو�سم  يف  التطوعي  للعمل 

لهذا العام بالتعاون مع هيئة الهالل 

الأحمر ال�سعودي ملو�سم احلج كاماًل، 

اخلدمات  تقدمي  يف  �ساهموا  وقــد 

الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام، 

وقد بلغت اإح�سائيات الفريق للحالت 

التي با�سرها يف جميع مواقعه »احلرم 

 - عرفات   - منى   - ال�سريف  املكي 

مزدلفة« خالل مو�سم احلج ١٤٤٠ هـ 

٤٦٦٣ حالة.

�ـــســـريت جــامــعــة املـــلـــك �ــســعــود 

اإدارة طالب املنح بعمادة  ممثلة يف 

ـــطـــالب بــالــتــعــاون مع  �ـــســـوؤون ال

طالب  لرعاية  اخلــريي  ال�سندوق 

الرحلة  باجلامعة،  الدرا�سية  املنح 

لأداء  التوايل  على  ع�سرة  التا�سعة 

1440هـ  العام  لهذا  احلج  منا�سك 

لــطــالب املــنــح بــاجلــامــعــة ممــن مل 

حيث  الفري�سة،  اأداء  لهم  ي�سبق 

 105 امل�ساركني  الطالب  عدد  بلغ 

اجلن�سيات  مــن  عـــدد  مــن  طـــالب 

ــة وبــدعــم من  ــي ــب الــعــربــيــة والأجــن

الراجحي،  عبدالعزيز  اأبناء  اأوقاف 

واأوقاف والدة ه�سام بن عبدالعزيز 

ــى واأبــنــائــهــا، والــ�ــســنــدوق  ــس ــو� امل

اخلـــــريي لـــرعـــايـــة طــــالب املــنــح 

باجلامعة. الدرا�سية 

الأهداف

حتجيج  على  اجلامعة  حتــر�ــض 

جمموعة  لتحقيق  الطالب  هــوؤلء 

من الأهداف اأبرزها:

لدى  العظيمة  الرغبة  حتقيق   -

طالب املنح يف اأداء فري�سة احلج.

عــــال من  ــوى  ــت ــس مــ� اإيــــجــــاد   -

ال�ـــســـتـــقـــرار الــنــفــ�ــســي لــلــطــالــب 

هــذه  اأداء  خـــالل  مـــن  املــ�ــســتــجــد 

العظيمة. ال�سعرية 

الطالب  بــني  ال�سلة  تعميق   -

�سوؤون  وعمادة  عموماً،  واجلامعة 

خ�سو�ساً  املــنــح  واإدارة  الــطــالب 

بقائه  مــدة  الــطــالــب  يحمل  حيث 

جتاه  كبرياً  امتناناً  البلد  هــذا  يف 

اأدائــه فري�سة  لهم دور يف  كان  من 

احلج.

متقدمة  ــدرجــات  ل الــو�ــســول   -

مــن تــعــزيــز الألـــفـــة بــني الــطــالب 

من  ببع�ض  وتعريفهم  امل�ستجدين 

الكثري  تتطلب  طويلة  رحلة  خالل 

من ال�سرب والتعاون.

تقدمه  مبــا  الــطــالب  تعريف   -

خــدمــات  مــن  الــر�ــســيــدة  حكومتنا 

احلـــرام  اهلل  بــيــت  حلــجــاج  جليلة 

احلرمني  عــمــارة  مــن  حققته  ومــا 

مما  املقد�سة،  وامل�ساعر  ال�سريفني 

ي�ساعد على اأداء املنا�سك يف راحة 

وي�سر وطماأنينة.

مهارات  على  الطالب  تعويد   -

املــجــمــوعــات  واإدارة  الإ�ــــســــراف 

اأ�ساتذتهم  مــن  بتوجيه  ال�سغرية 

امل�سرفني على الرحلة.

الــــطــــالب مبــكــونــات  دمـــــج   -

وتعريفهم  ــعــودي،  ــس ــ� ال املــجــتــمــع 

م�ساركتهم  خـــالل  مـــن  بــثــقــافــتــه 

اإخوتهم ال�سعوديني ال�سفر يف حملة 

حج واحدة.

يف  واجلــــودة  التميز  حتقيق   -

الربامج املقدمة للطالب من خالل 

تتفرد  الذي  النوعي  الربنامج  هذا 

اجلامعات  بقية  عــن  اجلامعة  بــه 

الأخرى.

والــقــدرات  املــواهــب  اكت�ساف   -

غالباً  التي  الطالبية  والإبــداعــات 

مـــا يـــكـــون بــرنــامــج احلــــج حمــاًل 

لكت�سافها.

احلج  بــوفــود  الــطــالب  التقاء   -

الــقــادمــة مــن بــلــدانــهــم، ويف ذلــك 

فــر�ــســة لــلــقــاء اأقـــاربـــهـــم وكــذلــك 

لهم من فر�سة  تعريفهم مبا حتقق 

خــالل  مـــن  احلـــج  لأداء  عــظــيــمــة 

ينتمون  التي  التعليمية  املوؤ�س�سة 

اإليها.

املهام والأدوار

ــح من  ــتــوىل بــعــ�ــض طـــالب املــن ي

خالل الربامج التي تقدمها اجلامعة 

ملوؤ�س�سات  تــابــعــة  اأخــــرى  ــج  ــرام وب

حكومية وممثليات عاملة يف اململكة 

املهام اخلدمية يف  من  بعدد  القيام 

فري�سة احلج، ومن ذلك:

من  القادمة  للوفود  الرتجمة   -

بلدانهم.

موؤ�س�سات  الديني يف  الإر�ساد   -

الطوافة باللغات املختلفة.

- الإمامة يف خميمات احلجيج.

احلجيج  خــدمــة  يف  الــتــطــوع   -

املمثليات  مــع  الــتــعــاون  خــالل  مــن 

ومن  اململكة  يف  العاملة  الأجنبية 

خالل حمالت حجاج الداخل.

التوعية مبنا�سك  امل�ساركة يف   -

يف  اململكة  بجهود  والإ�ــســادة  احلج 

خــدمــة احلــرمــني الــ�ــســريــفــني من 

املختلفة  الإعالمية  املن�سات  خالل 

املختلفة. وبلغاتهم 

امل�شرفون على الرحلة

لعام  احلــج  رحــلــة  على  اأ�ــســرف 

1440هـ كل من اأ. د. فهد بن حمد 
الــطــالب،  ــوؤون  �ــس عميد  القريني 

ال�سهلي  دجــني  بــن  عــبــداهلل  د.  اأ. 

ع�سو هيئة التدري�ض بق�سم الثقافة 

الإ�سالمية، اأ. د. تي�سري بن �سعد اأبو 

بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  حيمد 

اأ. عبدالرحمن  الإ�سالمية،  الثقافة 

بن ظافر العمري مدير اإدارة طالب 

الق�سيبي  اأ. حممد بن �سعد  املنح، 

م�ساعد مدير اإدارة طالب املنح، اأ. 

اأ�سامة بن اإبراهيم الزيدان امل�سرف 

برنامج  رئــيــ�ــض  املــنــح  ـــادي  ن عــلــى 

احلج.
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تجاهل وجبة 
اإلفطار يزيد 
الرغبة باألكل 
على مدار اليوم

تقارير مطمئنة بخصوص مياه 
الشرب المعبأة بالبالستيك

»الرمان« يحارب الشيخوخة ويرفع المناعة ويزيد السعادة
اكت�سب الرمان �سعبية وا�سعة نظراً لكونه غذاء وظيفيا 

ب�سبب حمتواه العايل من املكونات الن�سطة البيولوجية 

وامل�ستخل�سات  الع�سري  وك��ذل��ك  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  للثمرة 

حماربة  على  تعمل  عديدة  مكونات  على  حتتوي  التي 

من  الوقاية  اإىل  بالإ�سافة  املناعة  ورف��ع  ال�سيخوخة 

ال�سرطان.

ك�سف الدكتور جمدي بدران، ع�سو اجلمعية امل�سرية 

كم�ساد  تعمل  الرمان  فاكهة  اأن  واملناعة،  للح�سا�سية 

املختلفة  ال�سرطانات  اأن���واع  م��ن  وحت��م��ي  ل���أك�����س��دة، 

على  الرمان  يعمل  كما  الزهامير.  ومر�ض  وال�سيخوخة 

اإىل  بالإ�سافة  املناعة،  ورف��ع  ال��ذاك��رة  على  احل��ف��اظ 

خف�ض الكول�سرتول ال�سار، حيث حتتوي الثمرة الواحدة 

من الرمان على ربع كمية حم�ض الفوليك التي يحتاجها 

الفرد يف اليوم.

كما اأكد ع�سو اجلمعية امل�سرية للح�سا�سية واملناعة 

اأن الرمان من الفواكه الغنية مب�سادات الأك�سدة، وهي 

موجودة حتديداً فى ق�سر الرمان ع�سرة اأ�سعاف ما يف 

ل�ألياف  جيدا  م�سدرا  الرمان  ويعترب  نف�سها،  الثمرة 

من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  الفوليك،  وحم�ض  الغذائية 

الفيتامينات الهامة للج�سم مثل فيتامني »C«، فيتامني 

.»H« فيتامني ،»K«

يحتاجه  م��ا  ثلث  على  يحتوي  ال��رم��ان  اأن  واأو���س��ح 

يف  ي�ساعد  كما  ي��وم��ي��اً.   »C« فيتامني  م��ن  الإن�����س��ان 

ورفع  الأمرا�ض  ملكافحة  مناعية  اأج�سام م�سادة  تكوين 

واملو�س�ت  ال��ك��ولج��ني  تخليق  على  ويعمل  امل��ن��اع��ة، 

فحة ال��ع�����س��ب��ي��ة، وي�������س���اع���د ع��ل��ى  مكا

اللتهابات البكتريية.

:»H« 2( فيتامني
يحتوي الرمان على ن�سبة 

 »H« فيتامني  م��ن  ج��ي��دة 

على  ت�����س��اع��د  وال���ت���ي 

ح��م��اي��ة الأغ�����س��ي��ة 

تتكون  التي  اخللوية 

ع���ادة م��ن ال��ده��ون، 

وي���ع���م���ل ع���ل���ى م��ن��ع 

اأك�����س��دة ال��ده��ون. 

ك���م���ا اأن�������ه ي��ع��ت��رب 

يف  اأ�سا�سيا  ُمكونا 

ت��ك��وي��ن ك���رات ال��دم 

احل���م���راء، وي�����س��اع��د يف 

تو�سيع الأوعية الدموية.

وبخ�سو�ض حم�ض الفوليك وهرمون ال�سعادة؛ حتتوي 

ثمرة واحدة متو�سطة من الرمان على ربع كمية حم�ض 

الفوليك التي يحتاجها الفرد يومياً. كما اأنه يتمتع بفوائد 

مناعية ويعمل على الوقاية من احل�سا�سية، حيث يوؤثر 

نق�ض حم�ض الفوليك يف ج�سم 

الإن�سان بزيادة معدلت اآلم 

ال�سدر، ولذلك يقلل حم�ض 

ال��ف��ول��ي��ك م���ن اأع���را����ض 

ال���رب���و. ك��م��ا ي��زي��د من 

ال�سريوتونني  ه��رم��ون 

هرمون  يعترب  ال���ذي 

والبهجة،  ال�سعادة 

وي���ع���م���ل ح��م�����ض 

ال�����ف�����ول�����ي�����ك 

ع����ل����ى اإن����ت����اج 

ال��ربوت��ي��ن��ات داخ��ل 

اجل�سم وعمليات التمثيل 

من  ل��ستفادة  الغذائي 

الأحما�ض الأمينية.

من  يقلل  الرمان  اأن  بدران  الدكتور جمدي  واأ�ساف 

توابع الإجهاد والتوتر، كما يحتوي الرمان على اأكرث من 

كيميائية  م��واد  وهي  »الفايتو«  مركبات  من  م��ادة   100
من م�سادات الأك�سدة القوية التي حتافظ على �سحة 

على  الرمان  ويحتوي  لل�سرطان،  م�سادة  وتعترب  القلب 

الأك�سدة مقارنة مبعظم  م�ستويات عالية من م�سادات 

ع�سائر الفاكهة الأخرى، وما يعادل 3 اأ�سعاف م�سادات 

الأك�سدة يف ال�ساي الأخ�سر.

كما يعمل الرمان على تقليل اللتهابات ويح�سن عملية 

اله�سم، ويفيد من خ�ل توفريه فيتامينات »B« املعقدة 

للدهون  الغذائي  التمثيل  على  اجل�سم  ت�ساعد  التي 

منها.  الطاقة  واإنتاج  بكفاءة  والكربوهيدرات  والربوتني 

حتريك  على  ت�ساعد  التي  الأل��ي��اف  الرمان  يوفر  كما 

الطعام يف الأمعاء ب�سكل فعال، مما ي�ساعد على اله�سم 

والوقاية من الإم�ساك.

يعمل  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  �سحة  وبخ�سو�ض 

ع�سري الرمان على بطء عملية ت�سلب ال�سرايني وتراكم 

ع�سري  �سرب  وي�ساعد  ال�سرايني.  يف  الكولي�سرتول 

الرمان يومياً على خف�ض �سغط الدم النقبا�سي.

فوائد  الإف��ط��ار  لوجبة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

اأن  اإل  ال�����س��ح��ة،  ع��ل��ى  وع����دي����دة  ك���ب���رية 

اجل�سم  الإف��ط��ار  ومي��د  يتجاهلونها،  كثريين 

لقيامه  ال�زمة  الغذائية  واملواد  بالفيتامينات 

بالوظائف احليوية. فماذا يحدث عند التخلي 

عن هذه الوجبة الأ�سا�سية؟

ك�سفت درا�سات عديدة ومتنوعة اأن التخلي 

عن وجبة الإفطار يزيد من املخاطر ال�سحية. 

الدم  زيادة �سغط  الأمر  يرتتب عن هذا  كما 

والكول�سرتول وخطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب، 

وفق  ال��وراث��ي،  ال�ستعداد  وج��ود  مع  خا�سة 

جمعية القلب الأمريكية.

 17 ع��ل��ى  فح�ض  ب���اإج���راء  قيامهم  وب��ع��د 

باحثون يف جامعة هوهنهامي  اأو�سح  �سخ�ساً، 

تاأثري  ل��ه  الإف��ط��ار  وجبة  ت��ن��اول  اأن  الأمل��ان��ي��ة 

ال�سحي  التوازن  على  احلفاظ  على  اإيجابي 

للج�سم ومعدل ا�سته�ك ال�سعرات احلرارية.

وعلى الرغم من اأن التخلي عن الإفطار قد 

ينتج عنه حرق اجل�سم للمزيد من الدهون، اإل 

اجل�سم  الوجبة حتمي  هذه  على  املواظبة  اأن 

م�ستوى  ت��وازن  على  وت�ساعد  اللتهابات،  من 

الغلوكوز، وهو الأمر ال�سروري للم�ساعدة على 

الوقاية من الإ�سابة بال�سمنة ومر�ض ال�سكري 

من النوع الثاين.

بنتائج  الإف��ط��ار  وجبة  جتاهل  ي��اأت��ي  وق��د 

مدار  على  الأك��ل  يف  الرغبة  فتزيد  عك�سية، 

اليوم.

اأو�سحت منظمة ال�سحة العاملية اأن جزيئات الب��ستيك املوجودة يف مياه 

ال�سرب ت�سكل خطرا حمدودا على �سحة الإن�سان، حيث اأ�سارت املنظمة 

تطمني  اأج��ل  من  الأبحاث  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  لها  تقرير  يف 

امل�ستهلكني، بح�سب ما ن�سره موقع »الأمم املتحدة«.

ال�سنابري  اأثارت درا�سات على جزيئات ر�سدت يف مياه  التفا�سيل،  يف 

تبدو  املتاحة  املحدودة  البيانات  اأن  اإل  امل�ستهلكني،  املعباأة خماوف  واملياه 

ال�سحية  املخاطر  الدولية عن  املنظمة  ت�سدره  تقرير  لأول  وفقا  مطمئنة 

املرتبطة بتناول الطعام وال�سراب.

كما اأ�سارت منظمة ال�سحة اأن الدرا�سات املتاحة حاليا عن مدى �سمية 

من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  مو�سحة  حم��دودة،  الب��ستيك  جزيئات 

الدرا�سات حل�سم بع�ض الق�سايا.

اإنه على الرغم من  التقرير قالوا  الذين و�سعوا هذا  اأن اخلرباء  يذكر 

اأ�سواأ الفر�سيات، ويثقون  اأ�سا�ض  اأنهم عملوا على  اإل  اأوجه الق�سور فيه، 

اإذا تغريت  باأن خطر دخول الب��ستيك اإىل مياه ال�سرب �سيظل حمدودا 

بع�ض البيانات.

نصائح وحلول لشوي اللحوم على الفحم
اأثارت اللحوم امل�سوية، على مدار �سنوات، 

جدلً ب�ساأن ما اإذا كانت ت�سبب ال�سرطان، 

ل �سيما يف ظل ت�ساعد املخاوف بخ�سو�ض 

ظهور  ال�سحية يف  الأغذية غري  م�ساهمة 

املر�ض اخلبيث.

عند  اأن���ه  م��ن  التغذية  خ���رباء  وي��ح��ذر 

طهي اللحوم عند درجة حرارة عالية، فاإن 

الأحما�ض الأمينية وال�سكريات والكرياتني 

عنا�سر  وت�سكل  �سارة،  م��واد  اإىل  تتحول 

م�سرطنة.

بح�سب  اأي�سا،  التحذير  هذا  وين�سحب 

وكذلك  املقلية،  ال��ل��ح��وم  على  اخل����رباء، 

اإذ  عالية،  ح���رارة  درج���ات  يف  املطبوخة 

ت�ساهم يف رفع خطر الإ�سابة بال�سرطان.

وي�سري اخلرباء اأن خطر الإ�سابة مبر�ض 

اللحمة  ك��ان��ت  اإذا  يت�ساعف  ال�سرطان 

الكهربائية  ال�����س��واء  اآلت  على  م�سوية 

»�ستاندرد  موقع  ذك��ر  ما  وف��ق  الفحم،  اأو 

ميديا«.

من  الذائبة  الدهون  تت�ساقط  فعندما 

متطايرا  لهبا  حمدثة  ال��ن��ار  على  اللحم 

ودخانا منبعثا، فاإن ذلك يوؤدي اإىل ت�ساعد 

الهيدروكربونات التي تلت�سق باللحوم، مما 

يزيد من خطر الإ�سابة بال�سرطان.

ن�سائح وحلول 

هذه  لتجنب  طريقة  ه��ن��اك  ه��ل  ل��ك��ن، 

الت�سحية  دون  م��ن  تقليلها  اأو  املخاطر 

مبتعة حف�ت ال�سواء، التي عادة ما جتمع 

للمتعة  وقتا  وتعترب  والعائلة  الأ���س��دق��اء 

واملرح؟

يقول خرباء التغذية اإن ذلك اأمر ممكن 

من خ�ل نقع اللحم قبل �سوية، وطهوه يف 

اأثناء  واحلر�ض  منخف�سة،  حرارة  درجات 

بعيدا  والدخان  اللهب  توجيه  على  ال�سوي 

قدر الإمكان، بحيث ل يتخلل اللحم.

ال�سواء  برفع حامل  ين�سح اخلرباء  كما 

وكذلك  باللهب،  اللحم  اح���رتاق  لتجنب 

يوؤدي  التي  اللحم  يف  الدهون  كمية  تقليل 

ذوبانها عادة اإىل الكثري من الدخان ال�سار 

بال�سحة.
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امل��وج��ودة  التطبيقات  كانت  اإذا 

من  الكثري  ت�ستهلك  هاتفك  على 

مبيزة  اال�ستعانة  فيمكنك  وق��ت��ك، 

 Focus Mode الرتكيز«  »و�سع 

يف  غوغل  توفرها  التي  اجل��دي��دة، 

تتيح  اأندرويد، حيث  الت�سغيل  نظام 

تريد  معينة  تطبيقات  حتديد  لك 

جت��ن��ب ا���س��ت��خ��دام��ه��ا خ���ال ف��رتة 

و�ُسممت  موؤقًتا.  وتعطيلها  زمنية 

مل�ساعدتك   Focus Mode ميزة 

االنتباه،  ت�ستيت  دون  الرتكيز  على 

التطبيقات  اإي��ق��اف  ميكنك  حيث 

موؤقًتا،  اإزع��اًج��ا  اأك��ر  جتدها  التي 

وتطبيق  اإن�ستغرام،  في�سبوك،  مثل: 

 – االأخ��ب��ار  اأو  االإل��ك��رتوين،  الربيد 

تلقائًيا عندما  حتى يوقفها جهازك 

»و�سع  ميزة  وتعترب  الرتكيز.  تريد 

الرتكيز« من اأحدث ميزات الرفاهية 

 ،Digital Wellbeing الرقمية 

التي اأطلقتها غوغل العام املا�سي يف 

نظام اأندرويد 9 باي، بهدف تعزيز 

يف  االآن  وتتوافر  امل�ستخدم،  �سحة 

اأندرويد  من  جتريبي  اإ�سدار  اآخ��ر 

.»Android Q« 10
�سبط  مزايا  »اإن  غوغل:  وتقول 

تلك  مثل  التطبيق،  ا�ستخدام  وقت 

املوجودة يف »و�سع الرتكيز« ت�ساعد 

يف  االإف���راط  منع  على  االأ�سخا�ص 

من  الأك���ر  التطبيقات  ا���س��ت��خ��دام 

ال���وق���ت. ومت��ك��ن��ك من  %90 م��ن 

يف  ترغب  التي  التطبيقات  اختيار 

في�سبوك،  م��ث��ل:  م��وؤق��ًت��ا،  اإي��ق��اف��ه��ا 

التطبيقات  واإن�ستغرام، وغريها من 

باالإ�سعارات،  مبقاطعتك  تقوم  التي 

بع�ص  اإب��ق��اء  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن ميكنك 

املرا�سلة مفتوحة حلاالت  تطبيقات 

ال�����ط�����وارئ«. وي��ت��وف��ر االإ����س���دار 

اأن����دروي����د 10 –  ال��ت��ج��ري��ب��ي م���ن 

 Android« با�سم  �سابًقا  املعروف 

اال�سم  عن  غوغل  اإع��ان  قبل   »Q
عليه  احل�سول  وميكن  له  النهائي 

امل��ي��زة  ب��ه��ذه  لا�ستمتاع  وتثبيته 

ا�ستخدام  تقليل  على  ت�ساعد  التي 

التطبيقات وزيادة الرتكيز.

aitnews :امل�سدر

تحذيرات قوية بشأن اقتراض 
»شاحن الهاتف« من آخرين

داخل  املتنقلني  اأو  امل�سافرين  النا�ص، خ�سو�سا  كثريون من  يواجه 

اإح�سار  ن�سوا  اأو  الذكية  هواتفهم  �سحن  ن�سوا  ممن  الكبرية  امل��دن 

تفرغ  تكاد  عندما  مع�سلة  اآخ��ر،  اأو  ل�سبب  معهم  اأجهزتهم  �سواحن 

بطارية الهاتف.

اإىل اقرتا�ص �ساحن من هذا  ويف هذه احلالة، قد ي�سطر هوؤالء 

ال�سخ�ص اأو ذاك، يف حماولة منهم الإعادة �سحن هواتفهم واال�ستمرار 

يف التوا�سل مع االآخرين، اأو موا�سلة ت�سفح االإنرتنت وو�سائل التوا�سل 

االجتماعي.

اأمرا عاديا  وحتى وقت قريب كان اقرتا�ص ال�ساحن من االآخرين 

بالن�سبة لكثريين، لكن حاليا، ثمة حتذيرات حتوم يف االأجواء حيال 

هذا  االآخ��ري��ن يف  م��ن  ال�ساحن  اق��رتا���ص  اأ�سبح  فقد  االأم���ر،  ه��ذا 

والف�ساء  االإنرتنت  اأمن  خرباء  يحذر  كما  باملخاطر،  حمفوفا  العام 

االإلكرتوين.

فور�ص  اإك�ص  ق�سم  ورئي�ص  العاملي  االإداري  ال�سريك  اإىل  وبالن�سبة 

ريد يف اإدارة اأمن »اآي بي اأم« ت�سارلز هندر�سون هناك اأ�سياء معينة يف 

احلياة ينبغي عدم اقرتا�سها مثل املاب�ص الداخلية، واحلل االأمثل يف 

هذه احلالة التوجه اإىل متجر و�سراء ماب�ص داخلية جديدة، بح�سب 

ما ذكرت جملة فورب�ص.

واأو�سح هندر�سون، الذي يدير فريقا من املت�سللني واملخرتقني اأو 

»الهاكرز« الخرتاق اأنظمة الكمبيوتر اخلا�سة ب�سركته من اأجل ك�سف 

نقاط ال�سعف فيها، اأن هذا االأمر ينطبق متاما على �ساحن الهاتف 

الذكي اأو الكمبيوتر املحمول وغريها من االأجهزة املحمولة.

وياأتي حتذير هندر�سون من مغبة اقرتا�ص ال�ساحن بعد اأن اكت�سف 

بوا�سطتها  ميكن  ال�سحن  كابل  يف  �سارة  برامج  زرع  كيفية  الهاكرز 

اختطاف الهواتف الذكية اأو اأجهزة الكمبيوتر عن بعد.

وقد يلجاأ هندر�سون اإىل خداع العماء لتلقينهم در�سا بعدم الثقة 

لهم  ير�سل  باأن  وذلك  الغرباء،  �سواحن  اأو  ثالث  طرف  من  ب�سواحن 

�سواحن بوا�سطة الربيد »موبوءة« بربجميات وتطبيقات خبيثة ميكنها 

»اختطاف اأجهزتهم«.

لاخرتاق  »دفكون«  موؤمتر  وخال  اأك��ر،  اأو  اأ�سبوعني  نحو  وقبل 

�سيفي  مبع�سكر  اأ�سبه  وه��و  فيغا�ص،  ال���ص  يف  االإل��ك��رتوين  االأم��ن��ي 

للهاكرز، ا�ستعر�ص اأحد املت�سللني، يعرف با�سم »اإم جي«، �ساحن هاتف 

اآيفون معدال.

وبعد ا�ستخدام ال�ساحن املعدل يف �سحن جهاز اآيبود مت ربطه بجهاز 

اخلبيثة  ال��دودة  يقتل  اأن  ي�ستطيع  اإنه  اإم جي  قال  »م��اك«،  كمبيوتر 

وميحي كل دليل على وجودها عن بعد.

ال�سواحن  من  الكثري  يوجد  ال  اإن��ه  هندر�سون  يقول  ذل��ك،  وم��ع 

حتى  كبريا  حقيقيا  تهديدا  ت�سكل  ال  فهي  وبالتايل  حاليا،  امل�سابة 

االآن، لكنها قد تنت�سر قريبا، خ�سو�سا اأن »اختطاف« الهواتف الذكية 

والكمبيوترات ممكن بوا�سطتها.

ويعتقد هندر�سون اأن تطور ال�سواحن املوبوءة قد يكون م�ساألة وقت، 

ال�سحن  حمطات  اأن  اإىل  م�سريا  وا�سع،  نطاق  على  تنت�سر  اأن  قبل 

بوا�سطة ماأخذ »يو اإ�ص بي« يف االأماكن العامة مثل املطارات قد ت�سكل 

التهديد االأكرب.
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جهاز قابل لالرتداء لتحسين الذاكرة

عن   »Humm« �سركة  اأعلنت 

جهاز قابل لارتداء يوفر مل�ستخدمه 

 15 مل��دة  ت��رت��دي��ه  ع�سبيا  حتفيزا 

دقيقة يومًيا لتح�سني ذاكرتك وزيادة 

�سرعة التعلم لديك.

الباحثون  وجد  ال�سركة:  وقالت 

حت�سًنا بن�سبة 20 يف املئة يف حجم 

للم�ساركني  ميكن  التي  املعلومات 

العملية  ذاكرتهم  يف  بها  االحتفاظ 

بامل�ساركني  مقارنًة  �ساعات  لعدة 

الذين مت اإعطاوؤهم العاج البديل.

اأ�سرع  التعليمي  املعدل  كان  كما 

مبقدار 120 مرة من العاج البديل 

15 دقيقة مع  ا�ستمرت  بعد جل�سة 

اجلهاز القابل لارتداء.

وتاأمل »Humm« يف اأن ي�ساعد 

موا�سلة  على  النا�ص  اجلهاز  ه��ذا 

حيث ميكنك  حياتهم،  طوال  التعلم 

على  الع�سبي  التحفيز  جهاز  و�سع 

كهربائياً  حتفيزاً  وي��وف��ر  جبهتك، 

وال��ذي   »tACS« ي�سمى  م��ع��ت��دالً 

جرى التحقيق فيه ملدة 30 عاًما.

تكييف  اإىل  ال�سركة  وع��م��دت 

جديد  ب�سكل  التكنولوجيا  ه��ذه 

وب�سعر  وم���ري���ح،  ال����وزن  خ��ف��ي��ف 

اأي  م��ت��ن��اول  يف  اجل���ه���از  ي��ج��ع��ل 

تقريباً. �سخ�ص 

وب���خ���اف االأج����ه����زة االأخ�����رى 

اأو  ال��ن��وم  اأداء  لتح�سني  امل�سممة 

الريا�سة، والتي قد تكلف ما ي�سل 

بحثي  لنموذج  دوالر  اآالف   10 اإىل 

الإ���س��دار  دوالر   500 اأو  خم���ربي 

 »Humm« جهاز  ف��اإن  امل�ستهلك، 

يتوفر  اال���س��ت��خ��دام  �سهل  اجل��دي��د 

بزهاء 5 دوالرات.

 »Humm« ج��ه��از  وي�ستهدف 

اأعمارهم  تزيد  الذين  االأ�سخا�ص 

اأو  يدر�سون  والذين  عاًما   40 عن 

يقروؤون مواد غري ماألوفة اأو يتعلمون 

مهارات جديدة.

دفعة   »Humm« تقنية  وتوفر 

من  للدماغ  االأمامية  للق�سرة  قوية 

خ���ال اجل��ه��از ال���ذي ي��و���س��ع على 

اجلبهة، بحيث يبعث نب�سة كهربائية 

يف  متتد  بدقة  �سبطها  مت  �سغرية 

جميع اأنحاء الدماغ.

وي�����س��اع��د ذل���ك ع��ل��ى االت�����س��ال 

موؤقًتا وتهيئة اأجزاء اأكر من الدماغ 

مما  اجل��دي��دة،  املعلومات  ملعاجلة 

يح�سن على الفور من ذاكرة العمل، 

حيث يحتفظ الدماغ موؤقًتا باالأرقام 

واالأ���س��م��اء واحل��ق��ائ��ق االأخ����رى – 

وت�ستمر  ال��ت��ع��ل��م،  ع��ل��ى  وال���ق���درة 

ال��ت��اأث��ريات ب��ع��د ذل���ك مل���دة �ساعة 

ون�سف.

لارتداء  القابل  اجلهاز  ويتوفر 

للطلب   »Humm« م��ن  اجل��دي��د 

امل�سبق االآن من خال موقع ال�سركة 

يف  الت�سليم  موعد  مع  الويب،  على 

اأوائل عام 2020.
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ميزة جديدة من غوغل لزيادة التركيز أثناء العمل

»إشعاعات مقلقة« تصدر عن بعض هواتف أبل

اأج��ري��ت  تقنية  جت��رب��ة  ك�سفت 

»اآي��ف��ون«  هواتف  بع�ص  اأن  م��وؤخ��را 

ي�سدر »اإ�سعاعات« مقلقة تزيد عن 

امل�ستوى امل�سموح به، مما دفع هيئة 

االت�ساالت الفيدرالية االأمريكية اإىل 

التحرك والتعهد باإجراء حتقيق.

اأجريت يف  التي  التجربة  وخال 

هاتف  ت�سغيل  مت  معتمد،  خمترب 

كاملة،  ب��ط��اق��ة  وه���و   ،»7 »اآي���ف���ون 

ي�سم  اأن��ب��وب  حت��ت  و�سعه  وج���رى 

�سائا �سفافا يحاكي حركة االأن�سجة 

امل���وج���ودة ل���دى االإن�������س���ان، وب��ع��د 

ن�سبة  قيا�ص  مت  دقيقة،   18 م��رور 

ال�سائل  امت�سها  التي  االإ�سعاعات 

»اآي���ف���ون 7«، وف���ق ما  م��ن ه��ات��ف 

تريبيون«  »�سيكاغو  ك�سفته �سحيفة 

التي مّولت التجربة يف املخترب.

م�ستوى  اأن  ال��ت��ج��رب��ة  ووج����دت 

املن�سوب  يفوق  ال�سائل  يف  االإ�سعاع 

وهو  قانونيا،  به  وامل�سموح  االآم��ن 

ما قد ي�سكل خطرا حمدقا ب�سحة 

االإن�سان. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن 

ي�ساعف  االإ�سعاعات  هذه  م�ستوى 

الرقم الذي �سرحت به �سركة »اأبل« 

لدى هيئة االت�ساالت الفيدرالية.

االأمريكية  ال�سحيفة  تكتف  ومل 

3 طرازات  فاأخ�سعت   ،»7 ب�»اآيفون 

اأنها  اأي�سا  فتبني  للتجربة،  اأخ��رى 

تتجاوز امل�ستوى امل�سموح به.

ويف رد على التجربة، اأكدت الهيئة 

الفيدرالية لات�ساالت اأنها �ستجري 

اختباراتها اخلا�سة للتحقق من دقة 

نتائج التجربة خال االأ�سهر القليلة 

املقبلة.

تاأخذ هذه  اأنها  الهيئة  واأو�سحت 

لذلك  اجل��د،  على حممل  امل��زاع��م 

حتى  االخ��ت��ب��ارات  »جت��ري  ف�سوف 

االإ���س��ع��اع��ات  مطابقة  م��ن  ت��ت��اأك��د 

للموا�سفات املعمول بها«.

ما  االآن  ح��ت��ى  وا���س��ح��ا  ول��ي�����ص 

مرتفع  مل�ستوى  التعر�ص  ك��ان  اإذا 

من  الإ�سابة  كافيا  االإ�سعاعات  من 

يتعر�ص لها باأمرا�ص مثل ال�سرطان، 

اأو اأي ا�سطرابات �سحية اأخرى.

�سركة  ت��ع��ار���ص  ن��اح��ي��ت��ه��ا،  م��ن 

الك�سف  ج��رى  التي  النتائج  »اأب���ل« 

املخترب  اأن  مو�سحة  موؤخرا،  عنها 

نحو  على  التجربة  اأج���رى  العلمي 

خمتلف مقارنة مبا تقوم به ال�سركة 

االأمريكية.

هواتف  كافة  اأن  »اأب��ل«  واأ�سافت 

اآيفون، مبا يف ذلك جهاز »اآيفون 7« 

كامل  ب�سكل  عليها  الت�سديق  جرى 

الفيدرالية،  االت�����س��االت  هيئة  م��ن 

يباع  التي  البلدان  كافة  عن  ف�سا 

فيها اجلهاز.

اأنها  االأمريكية،  ال�سركة  واأوردت 

مل�ستوى  دق��ي��ق��ة  مب��راج��ع��ة  ق��ام��ت 

التي حتدثت  االأجهزة  الرتددات يف 

نهاية  يف  وت��ب��ني  ال�سحافة،  عنها 

امل��ط��اف اأن��ه��ا حت���رتم امل��وا���س��ف��ات 

املطلوبة ب�سكل �سارم.
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التقنية وعودة  الطالب

د. فهد بن عبداهلل الطياش

بالرهبة  حمفوفة  باجلامعات  وااللتحاق  الت�سجيل  رحلة  كانت 

طلب  يقدم  اأن  الطالب  باإمكان  بات  واالآن  املعلومات،  و�سح  والتعب 

االلتحاق باجلامعة دون احل�سور اإليها واأن ينزل جدوله ومواده ويتابع 

الفعاليات دون عناء احل�سور والوقوف يف الطوابري.

جبارة،  تطويرية  خطوات  ت�سجيل  خاللها  مت  جيلني،  بني  رحلة 

االإن�سان  التقنية خلدمة  ا�ستخدام  بني  �سا�سع  بون  ذلك هناك  ومع 

وتوظيفها فيما ي�سر بالفرد واملجتمع.

نقا�ض �سيطول كثريا وخا�سة مع بدء تطبيق بع�ض اجلامعات تقنية 

امل�سح الب�سري للوجه وتطبيقات التعرف على املر�سود ومتابعته.

والتج�س�ض  اخل�سو�سية  باقتحام  يتعلق  فيما  الكثري  تهم  ق�سية 

وغريها من التطبيقات التي تقود يف الكثري من االأحيان اىل �سوء 

اال�ستخدام.

ولكن ما يهمنا يف جامعاتنا وجمتمعنا جند اأن التقنية يتم تطبيقها 

يف خدمة املواطن والوطن ولذا جند اأن لدينا ح�سوراً يف التناف�ض 

واالإبداع الدويل يف جماالت التقنية وتطبيقاتها االت�سالية.

معظم  على  للتقنية  االت�سالية  التطبيقات  ه��ذه  اأث���رت  وق��د 

�ساحات  من  املزيد  خللق  �سبيل  من  فهل  االأكادميية  التخ�س�سات 

على  اأو  التخ�س�ض  خدمة  زاوي��ة  من  اجلامعة  بني طالب  التناف�ض 

االأقل يف امل�سارات التي تبداأ من ال�سنة االأوىل امل�سرتكة!

اجليل القادم لهذه ال�سنة امل�سرتكة جيل تقني بامتياز وبالتايل قد 

تكون اجلامعة يف تناف�ض مع قدرات الطالب؛ فاإما اأن تفجرها اإبداعا 

اأو تقتلها بريوقراطيا، و�سي�سهد لنا التاريخ اأم علينا.

2200 طالب يف الربنامج التعريفي للأوىل امل�شرتكة

السياحة واآلثار تشارك بمعرض 
»العال واحة العجائب«

اختتام برنامج التدريب الصيفي 
بمختبر »علوم الطالبات«

املنيف،  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  واالآث���ار  ال�سياحة  كلية  عميد  زار 

رئي�ض  �سحله  اأحمد  بن  �سامر  الدكتور  يرافقه  باجلامعة  االآث��ار  م�ستودع 

ق�سم االآثار، وذلك بهدف متابعة واالإ�سراف على اأعمال تغليف ونقل القطع 

االأثرية املكت�سفة يف حمافظة العال من موقعي دادان وقرح، التي وقع عليها 

االختيار للم�ساركة يف معر�ض »العال واحة العجائب يف اجلزيرة العربية« 

والذي �سيقام يف معهد العامل العربي يف باري�ض خالل الفرتة من 9 اأكتوبر 

2019م حتى 19 يناير 2020م والذي تنظمه الهيئة امللكية للعال، و�سوف 
ت�سارك اجلامعة ب� 63 قطعة اأثرية لعر�سها يف باري�ض.

كلية  مبخترب  املقام  ال�سيفي  التدريب  برنامج  اختتام  حفل  موؤخراً  اأقيم 

الدكتورة  الكلية  وكيلة  برعاية  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  املركزي  العلوم 

عبري املدلج، والذي يقام الأول مرة يف الكلية لعدد 19 طالبة من عدد من 

االأق�سام العلمية، وا�ستمر ملدة 3 اأ�سابيع متوا�سلة.

وقد �سم برنامج التدريب ال�سيفي 4 دورات تدريبة متخ�س�سة يف العلوم 

االأ�سا�سية واجلزيئية وهي ا�ستخال�ض املواد الفعالة من النبات، ا�ستخال�ض 

واأخ��ريا  النباتية،  االأن�سجة  م��ن   »RNA و   DNA(«النووية االأح��م��ا���ض 

ا�ستخال�ض الربوتني من االأن�سجة النباتية.

ومت تنظيم الربنامج باإ�سراف 8 باحثات متميزات من ق�سم النبات واالأحياء 

الدقيقة باالإ�سافة لالأ�ستاذة يا�سمني الوا�سل، وبقيادة الدكتورة منى الوهيبي 

اأ�ستاذ ت�سنيف النبات اجلزيئي امل�سارك.

وذكرت الطالبة �ساحلة ال�سبوي اأن فرتة التدريب واإن كانت ق�سرية اإال اأنها 

كانت جتربة ممتعة مليئة باملعلومات املفيدة وتعلمت منها الكثري كما اكت�سبت 

ا�ستمتاعها  مدى  عن  عبداهلل  حنان  الطالبة  واأعربت  املهارات.  من  الكثري 

ر�سيدهن  اإىل  مميزة  اإ�سافة  تعترب  التي  اجلميلة  التجربة  بهذه  وزميالتها 

املعريف وذلك الختالطهن بدكتورات واأ�ستاذات وباحثات يف نف�ض املجال.

اأع����ل����ن����ت ع�����م�����ادة �����س����وؤون 

�سرف  اأن  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول 

للطالب  االإعاقة  وبدل  املكافاآت 

بالف�سل  املنتظمني  والطالبات 

لعام  وال�سيفي  الثاين  الدرا�سي 

�سهر  ع���ن  ه����   1440/1439
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مليون ريال.

با�سل بن  الدكتور  �سرح بذلك 

�سوؤون  عميد  ال�سدحان  عبداهلل 

القبول والت�سجيل.

مذكرة تفاهم مع كلية »القيادة واألركان« 
بالحرس الوطني

وق���ع���ت ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 

معهد  يف  مم��ث��ل��ة  ���س��ع��ود 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث 

اال�ست�سارية،  وال��درا���س��ات 

مذكرة تفاهم مع كلية امللك 

ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

باحلر�ض  واالأرك���ان  للقيادة 

الوطني يف جماالت االإر�ساد 

واالإ�سراف البحثي والتعاون 

والبحث  التدري�ض  يف جمال 

العلمي والتدريب.

وم�����ّث�����ل اجل����ام����ع����ة يف 

مدير  معايل  املذكرة  توقيع 

اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر، 

ركن  اللواء  الكلية  مّثل  فيما 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ه��ادي بن 

ظافر ال�سهري.

واأك�����د ال���دك���ت���ور ال��ع��م��ر 

�سعود  امللك  جامعة  حر�ض 

الدعم  بتقدمي  واهتمامها 

ال����الزم ل��ك��ل م��ا ي��ع��ني على 

التعليمي  بامل�ستوى  االرتقاء 

طموح  يُحّقق  وما  للمجتمع 

اعتزاز  عن  معرًبا  اجلميع، 

اجلامعة بالتعاون مع العديد 

م���ن امل��وؤ���س�����س��ات امل��دن��ي��ة 

والع�سكرية مبا فيها احلر�ض 

الوطني، وموؤّكدا العمل على 

اجلامعة  اإمكانيات  ت�سخري 

واالهتمام  املجتمع  خلدمة 

ب��ت��ق��دمي امل��ن��ت��ج��ات ب��ج��ودة 

ع��ال��ي��ة ت��ت��واف��ق م���ع اأع��ل��ى 

املعايري العاملية.

جامعة  اأن  معاليه  وب��نّي 

امللك �سعود ترحب بالتعاون 

بن  ع��ب��داهلل  امللك  كلية  م��ع 

واالأركان  للقيادة  عبدالعزيز 

وتقدمي  ال��وط��ن��ي  ب��احل��ر���ض 

كل ما يلزم ل�سمان جناحها، 

م�����س��ي��دا ب����ق����درات ك��ل��ي��ة 

باحلر�ض  واالأرك���ان  القيادة 

الوطني التي ت�سم نخبة من 

الذين  املميزين  االأكادمييني 

العمل  ثرية يف  لهم جت��ارب 

االأكادميي.

من جانبه اأ�ساد قائد كلية 

باحلر�ض  واالأرك���ان  القيادة 

جامعة  حتققه  مبا  الوطني 

اإجن��ازات،  من  �سعود  امللك 

امل��ل��ك  ك��ل��ي��ة  اأن  م��و���س��ًح��ا 

ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

باحلر�ض  واالأرك���ان  للقيادة 

على  ح��ري�����س��ة  ال���وط���ن���ي 

ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة يف 

الكثري من املجاالت.

امل��ل��ك  ك��ل��ي��ة  اأن  وب�����نّي 

واالأرك���ان  للقيادة  ع��ب��داهلل 

ب��احل��ر���ض ال��وط��ن��ي ت��ويل 

اه��ت��م��اًم��ا ك���ب���رًيا ب��ج��ودة 

التعليم، م�سرًيا اإىل اأن لدى 

الكلية خطًطا وبرامج ت�سعى 

لتحقيها مبا ي�سهم يف تطوير 

والتعليم  ع��م��وم��ا  التعليم 

الع�سكري خ�سو�ساً.

بدوره اأو�سح عميد معهد 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث 

اال�ست�سارية  وال��درا���س��ات 

فايز  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور 

م��ذك��رة  م����ّدة  اأن  ال�����س��ع��ي��د 

تبداأ  �سنوات  ثالث  التفاهم 

م��ن ت��اري��خ ت��وق��ي��ع امل��ذك��رة 

وهي قابلة للتجديد مبوافقة 

اإىل  النظر  الفتا  الطرفني، 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��ع��ه��د  اأن 

ل���ل���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات 

اهتماًما  يويل  اال�ست�سارية 

التعليمية  املوؤ�س�سات  بدعم 

كافة،  والع�سكرية  واملدنية 

التفاهم  م��ذك��رة  اأن  مبّيناً 

ت���اأت���ي دع���ًم���ا ل��ل��ق��ط��اع��ات 

الع�سكرية يف اململكة.

املعهد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ي����ح����ر�����ض ع����ل����ى ت��ن��ف��ي��ذ 

عالية  ب��ج��ودة  م�����س��روع��ات��ه 

تتوافق مع تطلعات اجلهات 

يف  ي�سهم  ومب��ا  امل�ستفيدة 

دعم التنمية امل�ستدامة التي 

ت�سهدها اململكة يف املجاالت 

كافة، مقّدًما �سكره وتقديره 

امللك  جامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل 

ال��الحم��دود  لدعمه  �سعود 

ولقائد  كافة  املعهد  الأعمال 

ك��ل��ي��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 

عبدالعزيز باحلر�ض الوطني 

لثقته يف املعهد.

ي�ضت�ضيفه معهد العامل العربي يف باري�س

صرف مكافآت 
الطالب والطالبات
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