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l

مجـــلة

امل�رشف العام
l أ. د . إبراهيم بن عبد الواحد عارف

      رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة

رئي�س التحرير
l د . سعود بن ليلي الرويلي

هيئة التحرير
l أ. د. أحمد بن راشد الحميدي

l أ. د. سميرة بنت عمر بافيل

l د . هوازن بنت حامد مطاوع

l د . الجوهرة  بنت  عبداهلل  بن  دهيش

l د . وفاء  بنت عبد الرحمن التيسان

امل�شت�شار الإعالمي لهيئة التحرير
l أ. شقران بن سعد الرشيدي

تعد روؤية اململكة 2030 نقلة نوعية وتاريخية ونافذة جديدة يف رقي الوطن، 

ورفعة وتعزيز مكانته التنموية واالقت�سادية وال�سيا�سية، وتكري�ض املفهوم 

امل�ستقبلي لال�ستفادة الق�سوى من ثروات الوطن واأبنائه وفق نظرة �ساملة، 

ت�سع تعاليم الدين االإ�سالمي احلنيف اأ�سا�ض تطور الوطن وا�ستقراره.

حيث  الرئي�سية،  اأهدفها  اأح��د  امل�ستدامة  والتنمية  البيئة  و�سعت  فالروؤية 

ن�ست يف م�سامينها على اأن محافظتنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من 

القادمة،  واإن�سانياً، ومن م�سوؤولياتنا جتاه االأجيال  واجبنا دينّيا واأخالقياً 

ومن املقومات االأ�سا�سية جلودة حياتنا، لذلك �سنعمل على احلد من التلوث 

برفع كفاءة اإدارة املخّلفات واحلّد من التلوث مبختلف اأنواعه، كما �سنقاوم 

عرب  املائية  لرثوتنا  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  على  و�سنعمل  الت�سّحر،  ظ��اه��رة 

متكامل  مل�سروع  و�سنوؤ�س�ض  واملتجدّدة،  املعاجلة  املياه  وا�ستخدام  الرت�سيد 

الإعادة تدوير النفايات، والعمل على حماية ال�سواطئ واملحمّيات واجلزر.

والتنمية  البيئة  باأهمية  ومعرفة  وا���س��ح��اً  حر�ساً  تعد   2030 ال��روؤي��ة  اأن 

امل�����س��ت��دام��ة ك��رك��ي��زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف رق���ي ال�����س��ع��وب وجن���اح اخل��ط��ط التنموية 

لتحقيق  بالغ  باهتمام  كمجتمع  نعمل  �سوف  املنطلق  هذا  ومن  الطموحة، 

اأهداف هذه الروؤية والعمل على اإجناح خططها والتي �ستنعك�ض باإذن اهلل يف 

االرتقاء بالوطن وريادته.

»االن�سان  عنوان  حتت  احلياة  لعلوم  ال�سعودية  للجمعية   32 اللقاء  وياأتي 

امل�ساركني  لي�ستعر�ض يف محاوره، وعرب   ،»2030 روؤي��ة  البيئية يف  والتنمية 

فيه من املتخ�س�سني والباحثني الكثري من النقاط املتعلقة بهذا املو�سوع 

بالعديد من  العدد من جملة »عامل احلياة«  كما يحفل هذا  احليوي، 

امل��وا���س��ي��ع، وال��ت��ق��اري��ر، واال���س��ت��ط��الع��ات ال��ت��ي تلقي ال�����س��وء على 

u 2030 محاور البيئة الطبيعية، واالن�سان، وتطلعات روؤية

التحرير

االإخراج الفني : �سالح الدين  وديدي



شذى الطبيعة

العالج بالنباتات 57
واألعشاب 

الطبية

أخبار

حـــــــوار

6

10

الجمعية السعودية 
لعلوم الحياة تعقد 
لقاءها الـ 32  تحت  عنوان 
»اإلنسان والتنمية البيئية 

في رؤية 2030«

مدير جامعة أم 
القرى:

دعم الملك سلمان للتعليم 
طموح يرتقى بالوطن 

والمواطن

تقرير مصور

روضة العكرشية.. 34
بحيرة في الصحراء

في

داخل العدد

44
اقتصاديات

مناجم الذهب
السعودية ..  االكثر 

انتاجًا منذ 5000 
االف سنة

26
مقال

الجوجوبا »الذهب 
االخضر« 
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الجمعية السعودية لعلوم الحياة تعقد لقاءها الـ 32  تحت  عنوان       »اإلنسان والتنمية البيئية يف رؤية 2030«

ال�����س��ع��ودي��ة لعلوم  ت��ع��ق��د اجل��م��ع��ي��ة 
ال� 32 حتت  ال�سنوي  احلياة لقاءها 

عنوان:
»االإن�سان والتنمية البيئية يف روؤية  
جامعة  مع  بالتعاون  وذلك   ،»2030
�سلطان  االأم��ري  وكر�سي  القرى،  اأم 

للبيئة واحلياة الفطرية.
وت�ست�سيف اللقاء جامعة اأم القرى 
مبنطقة مكة املكرمة  خالل الفرتة 
21 - 23  رجب  1438ه� ، املوافق 18 - 
20  ابريل 2017م، وتهدف اجلمعية 
اإلى  واجلامعة من عقد هذا اللقاء 
الرئي�سة  املحاور  من  عدد  مناق�سة 
املتعلقة باالإن�سان والتنمية والبيئة، 
وما يتعلق بها من جم��االت علمية 

وتنموية واعدة.

املنا�سبة  بهذه  ت�سريح خا�ض  ويف 
ملجلة )ع��امل احل��ي��اة( ذك��ر �سعادة 
االأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم بن عبد 
الواحد عارف، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة، 
ال���ه���دف م���ن ع��ق��د اجل��م��ع��ي��ة  اأن 
مناق�سة   هو  ال�سنوي  اللقاء  لهذا 
امل�����س��ت��ج��دات ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم��ال 
»االإن�������س���ان وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
روؤية  2030« بالتعاون مع جامعة 
االأم��ري  بحث  وكر�سي  ال��ق��رى،  اأم 
�سلطان للبيئة واحلياة الفطرية، 
وبحث واقع دور االإن�سان يف البيئة 
بها،  االأحيائي  والتنوع  والتنمية 
وو�سائل املحافظة عليها وتنميتها 
اإمنائها،  �سبل  مختلف  ومناق�سة 

معايل وزير التعليم

د .أحمد العيىس

معايل مدير جامعة امللك سعود

د. بدر العمران

بمشاركة عدد من العلماء والباحثين المتخصصين

أخــبار
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البحث  وال��ت��ع��ري��ف مب�����س��ت��ج��دات 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف  العلمي 
احل��ي��اة  ع���ل���وم  يف  ال���ع���الق���ة  ذات 
ب�����س��ف��ة ع���ام���ة، وت��ط��وي��ر البحث 
ال��ع��ل��م��ي يف ه�����ذه امل����ج����االت مب��ا 
متخ�س�سة،  مناق�سات  م��ن  ي��ت��م 
للمتخ�س�سني  الفر�سة  واإت��اح��ة 
وال���ب���اح���ث���ني ل���الل���ت���ق���اء وت���ب���ادل 
والتوا�سل  واخل���ربات  املعلومات 
ب��ي��ن��ه��م يف ه����ذا ال���ل���ق���اء ال��ع��ل��م��ي 

عارف  ابراهيم  اأ.د.  واأ���س��ار  املهم. 
اإلى اأن هذا اللقاء �سيكون مبثابة 
ب�سكل خا�ض  يعنى  منتدى علمياً 
التنمية  يف  االإن�سان  دور  بدرا�سة 
البيئية  كاأحد املو�سوعات الهامة 
ال�ساحة  يف  تناق�ض  ت��زال  ما  التي 
العلمية، وتعقد حولها الكثري من 
ال��ل��ق��اءات، وال��ن��دوات وامل��وؤمت��رات 
االأ���س��ع��دة  مختلف  على  العلمية 

u والقطاعات

معايل مدير جامعة  أم القرى 

 د. بكري عساس

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة

اللقاء أ.د. إبراهيم بن عبد الواحد عارف
سيناقش 

دور اإلنسان 
في التنمية 

البيئية
وفق رؤية 

 2030
والمحاور

المتعلقة بها

،،
،،
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لتولى  الثانية  بالذكرى  ال�سعودية  العربية  اململكة  احتفلت 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز، حفظه 
بالعديد من  ذكرى عامرة، وحافلة  اهلل، مقاليد احلكم، وهي 
ت��اأت��ي ام��ت��داًدا  االجن�����ازات، وامل��ع��ط��ي��ات التنموية امل��ه��م��ة ال��ت��ي 
مل�سرية البناء والعطاء املزدهرة التي اأ�س�سها املغفور له باإذن اهلل 
تعالى املوؤ�س�ض امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه اهلل - 
وابناءه امللوك �سعود، وفي�سل، وخالد، وفهد، وعبداهلل، رحمهم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  لعهد خادم احلرمني  و�سواًل  اهلل، 
الوطن  ه��ذا  لعي�ض  ع��م��ره،   اهلل يف  ،اأم���د  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
الغايل، و�سعبه حتت كنف قيادة حكيمة، مب�ساندة �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري محمد بن نايف بن عبد العزيز، ويل العهد وزير 
�سلمان  بن  محمد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب   ، الداخلية، 
بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد وزي��ر الدفاع - حفظهم اهلل - 
ويتمتع بنعمة االأمن، واال�ستقرار بف�سل اهلل �سبحانه وتعالى، 
ثم بتم�سك والة االأمر باملنهج االإ�سالمي امل�ستمد من كتاب اهلل 
والت�سليم  ال�سالة  اأف�سل  عليه  محمد  امل�سطفى  و�سنة  تعالى 
بروؤية  انطلقت  التي  والنماء  التطور  م�سرية  الوطن  ليكمل   ،

2030م يف مختلف م�سارات التنمية، وجماالتها. 
ومواطنة  مواطن  كل  على  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  واالحتفاء 
هو احتفاء بعامني  من االأمن، واالأم��ان، واالإجناز والعطاء مّت 
الدولة،  وموؤ�س�سات  اأجهزة  وحتديث  االأنظمة  تطوير  خاللها 
والتنموية  وال�سحية  التعليمية  امل�����س��اري��ع  تنفيذ  وم��وا���س��ل��ة 
كافة  املجتمع  �سرائح  نفعها  ليعم  اململكة؛  اأن��ح��اء  مختلف  يف 
باإذن   - تتحّقق  حتى  املدينة،  قبل  والقرية  الغني  قبل  املحتاج 
اهلل - تنمية متوازنة و�ساملة، وعلى الرغم من اأن امل�ساريع، وال 
�سيما الكبرية منها، مثل املوانئ واملدن االقت�سادية، وم�ساريع 
الطرقات وال�سكة احلديدية، ت�ستغرق بع�ض الوقت يف ت�سييدها 

 اأ. د. اإبراهيم بن عبد الواحد عارف 
رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة

الملك سلمان رجل المرحلة والتنمية الشاملة

تواصل
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اآثارها  اأن  اإال  ال��وج��ود،  حيز  اإل��ى  وظهورها  وت�سغيلها  وبنائها 
االإيجابية بداأت تنعك�ض على احلياة العامة للمواطن من خالل 
تن�سيط الدور االقت�سادي واحلركة التجارية والعقارية، وتهيئة 

فر�ض اأكرب واأكرث مل�سادر الدخل والعي�ض الكرمي.
اإلى   - - وهلل احلمد  اململكة خ��الل عامني  اأن��ح��اء  لقد حتولت 
ور�سة عمل ومرحلة بناء، وهذه امل�ساريع املتعّددة واملتنّوعة التي 
املواطن  املواطن تر�سخت من خالل  اإلى خري ورفاهية  تهدف 
حول  الرعية  التفاف  وم��ن  لوطنه،  وانتمائه  لقيادته  ووالئ��ه 

الراعي، بحبل من الود واحلب ال�ساكن يف القلوب والنفو�ض.
���س��ل��م��ان بن  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  اإن م��ا ميتلكه خ����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - من روؤية �ساملة، وخربات 
وا�سعة، واإجنازات من خالل ما تقلده من منا�سب، وحتى توليه 
احلكم، يجعلنا نتفاءل مب�ستقبل م�سرق حافل باإجنازات كبرية 

الأبناء وبنات الوطن، 
االأم��ني  و�سمو ويل عهده  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  وف��ق اهلل 
وزير الداخلية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري محمد بن نايف بن 
عبد العزيز، و�سمو ويل ويل العهد وزير الدفاع �ساحب ال�سمو 
امللكي االمري محمد بن �سلمان بن عبد العزيز - حفظهم اهلل - 

u و�سدد خطاهم ملا فيه خري الوطن واملواطن

ما يمتلكه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز  من رؤية 

شاملة، وخبرات واسعة، وإنجازات 
يجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق حافل 

،،بإنجازات كبيرة ألبناء وبنات الوطن

،،
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حـوار

مدير جامعة أم القرى: دعم الملك سلمان 
للتعليم طموح يرتقى بالوطن والمواطن

 و�آخرين من 45 دولة
ً
 �سعوديا

ً
نقدم خدماتنا �لتعليمية لـ 109 �ألف طالبا
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عامل احلياة- خا�ص: 

ال�شريفني  اأن ما توليه حكومة خادم احلرمني  القرى د. بكري ع�شا�ص  اأم  يقول مدير جامعة 

يدعو  امر  احلبيبة  مملكتنا  يف  للتعليم  دعم  من  اهلل  حفظه  العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك 

الدول  م�شاف  يف  وت�شعهما  واملواطن  بالوطن  ترتقي  طموحة  �شيا�شة  على  ويدل  للفخر، 

املتقدمة، وهذا ي�شع على م�شوؤويل التعليم م�شوؤولية م�شاعفة ملواكبة هذا الطموح. 

للدرا�شة  خدماتها  تقدم  القرى  ام  جامعة  اأن  احلياة«  »عامل  جملة  مع  حواره  يف  موؤكدا 

الوافدين  الطالب  اأخر من  �شعودي، وعدد  األف طالب، وطالبة   109 ملا عدده  اجلامعية 

التي  كلياتها  بتنويع  وتتميز  املكرمة،  مكة  منطقة  تخدم  اجلامعة  واأن  دولة،   45 من 

ت�شم كليات �شرعية وقانونية وعلمية وهند�شية وطبية وعلوم تربوية واإن�شانية ولغة 

عربية وعدد من كليات املجتمع التي تخدم �شرائح عديدة من الطالب منت�شرة يف 

كل مقر من مقار اجلامعة ذكوراً واناثًا.

مو�شحا ان جامعه ام القرى من اهم روافد �شوق العمل يف القطاعني 

تاأهياًل مميزاً يف برامج  املوؤهلني  العام واخلا�ص من اخلريجني 

يف  وال��دب��ل��وم  والبكالوريو�ص  واملاج�شتري  ال��دك��ت��وراه 

خمتلف التخ�ش�شات.

اجلامعة  علية  حت�شل  ال��ذي  الدعم  اأن  اإىل  م�شريا 

حتم عليها ان تتحول بخطى ثابته لتحقيق تطلعات 

فبناء  واعد.  م�شتقبل  ال�شت�شراق  احلبيبة  مملكتنا 

جمتمع يقوم على االقت�شاد املعريف م�شوؤولية لي�شت 

الواقع  يفر�شها  حتمية  �شرورة  ولكنها  بال�شهلة 

تكون  الن  تت�شابق  ال��ع��امل  ف��دول  ال���دويل، 

اقت�شادها  بناء  يف  لها  روافداً  والعلم  املعرفة 

ومن  ال��دول،  بهذه  التنمية  عجلة  وت�شيري 

قامت  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  اجلامعة  م�شوؤولية 

باأن�شاء معهد البحوث والدرا�شات اال�شت�شارية 

التي  العلمية  البحوث  تقدمي  اىل  هادفة 

يطلبها �شوق العمل ب�شورة منهجية منا�شبة. 

 ويتناول احلوار عدد من املحاور املهمة.

جامعه ام القرى من أهم روافد 
سوق العمل في القطاعين 

العام والخاص 

�لدعم �لكبري 

F يف ظـــــــل �لدعم �لكبري من حكومة خادم 

�حلرمني �ل�ســـــــريفني �مللك �سلمان بن عبد 

�لعزيـــــــز حفظـــــــه �هلل – لقطـــــــاع �لتعليـــــــم، 

و�هتمام وحر�ص معايل وزير �لتعليم، كيف 

يرى معاليكـــــــم �نعكا�ص ذلك على م�ستقبل 

�لوطن وم�سرية �لتنمية ب�سكل عام؟

 u  �إن م���ا تولي���ة حكوم���ة م���والي خ���ادم 

�حلرم���ني �ل�س���ريفني �مللك �س���لمان بن عبد 

�لعزيز حفظه �هلل وويل عهده �ساحب �ل�سمو 

�مللكي �الأمري حممد بن نايف بن عبد �لعزيز 

وويل ويل عهده �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 

حمم���د بن �سلمان بن عب���د �لعزيز و�ساحب 

�ملع���ايل �لدكت���ور �حمد بن حمم���د �لعي�سى 

وزي���ر �لتعلي���م من دع���م للتعلي���م يف مملكتنا 

�حلبيبة لهو �مر يدعو للفخر. فالدعم �ملقدم 

م���ن حكومة موالي خادم �حلرمني �ل�سريفني 

للتعلي���م ب�سورة عامة و�لتعليم �لعايل ب�سورة 

خا�س���ة يدل عل���ى �سيا�سة طموح���ة من لدن 

ه���ذه �حلكوم���ة �لر�سي���دة لرتق���ى بالوط���ن 

�ل���دول  م�س���اف  يف  وت�سعهم���ا  و�ملو�ط���ن 

�ملتقدم���ة. وهذ� ي�سع عل���ى م�سوؤويل �لتعليم 

م�سوؤولية م�ساعفة ملو�كبة هذ� �لطموح �لذي 

تر�سمه لنا قيادتنا �لر�سيدة.

تطلعات م�ستقبلية

F تقـــــــوم جامعـــــــه �م �لقـــــــرى بـــــــدور هام يف 

خدمه �أبناء �ملنطقة، ماهي �أبرز تطلعاتكم 

�مل�ستقبليـــــــة للجامعـــــــة ال�سيمـــــــا يف جمال 

�لتخ�س�ســـــــات �لتي يحتاجهـــــــا �سوق �لعمل 

يف �ملنطقة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص؟

 u  جامعه �م �لقرى تقدم خدماتها للدر��سة 

�جلامعي���ة ملا عدده 109,000 طالب وطالبة 

�سع���ودي وعدد م���ن �لط���اب �لو�فدين من 

دول يتج���اوز عدده���ا 45 دولة. وتخدم هذه 

�جلامع���ة منطق���ة مكة �ملكرمة م���ن منطقة 

�جلم���وم �سم���ال مك���ة �ىل مدين���ة �لقنفذة 

11 العدد السادس عشر - رجب  1438 هـ - أبريل  2017م  -  مجلة عالم الحياة 



حـوار

جنوب مكة عل���ى بعد حو�يل 380كيلو مرت. 

وتتمي���ز �جلامعة بتنويع كلياته���ا �لتي ت�سم 

كلي���ات �سرعية وقانوني���ة وعلمية وهند�سية 

وطبي���ة وعلوم تربوي���ة و�إن�سانية ولغة عربية 

وعدد من كليات �ملجتمع �لتي تخدم �سر�ئح 

عدي���دة من �لطاب منت�سرة يف كل مقر من 

مق���ار �جلامعة ذك���ور�ً و�ناثاً.وتع���د جامعه 

�م �لق���رى م���ن �ه���م رو�فد �س���وق �لعمل يف 

�لقطاع���ني �لع���ام و�خلا�ص م���ن �خلريجني 

�ملوؤهلني تاأهيًا ممي���ز�ً يف بر�مج �لدكتور�ه 

يف  و�لدبل���وم  و�لبكالوريو����ص  و�ملاج�ست���ري 

خمتلف �لتخ�س�سات.

�ملعرفة

 u  يحظى ميد�ن �لبحث �لعلمي باهتمام 

دويل متز�يـــــــد لتفعيـــــــل جو�نـــــــب �ملعرفة يف 

�الرتقـــــــاء بعطـــــــاء�ت �لدول، ما هـــــــو تقييم 

معاليكم للجهود �لوطنية �ملبذولة من قبل 

موؤ�س�سات �لتعليم �جلامعي �ملحلية الإمناء 

ودعم �لعمل �لبحثـــــــي وتطويره، خا�سة يف 

جامعه �م �لقرى؟

 u  بف�س���ل �هلل فالدع���م �ل���ذي حت�س���ل 

علي���ة جامع���ه �م �لق���رى يحت���م عليه���ا �ن 

تتح���ول بخط���ى ثابت���ه لتحقي���ق تطلع���ات 

مملكتنا �حلبيبة ال�ست�سر�ق م�ستقبل و�عد. 

فبن���اء جمتمع يقوم عل���ى �القت�ساد �ملعريف 

م�سوؤولي���ة لي�س���ت بال�سهل���ة ولكنها�س���رورة 

حتمية يفر�سها �لو�قع �لدويل, فدول �لعامل 

تت�ساب���ق الن تكون �ملعرفة و�لعلم رو�فد�ً لها 

يف بن���اء �قت�ساده���ا وت�سيري عجل���ة �لتنمية 

به���ذه �لدول.وم���ن م�سوؤولي���ة �جلامع���ة يف 

ه���ذ� �جلانب قامت �جلامع���ة باأن�ساء معهد 

�لبح���وث و�لدر��س���ات �ال�ست�ساري���ة هادفة 

�ىل تق���دمي �لبح���وث �لعلمية �لت���ي يطلبها 

�سوق �لعم���ل ب�سورة منهجي���ة منا�سبة. كما 

تق���دم �لدر��سات �ال�ست�ساري���ة �ملطلوبة من 

�س���وق �لعم���ل وكذلك توفر حاج���ه �جلهات 

�حلكومي���ة و�لقط���اع �خلا�ص م���ن �لدور�ت 

�لت���ي يقدمه���ا خ���ر�ء بي���وت �خل���رة لدى 

�جلامع���ة ليتحقق دور خدمه �ملجتمع ب�سكل 

جلي وو��سح.كما �أن جامعه �م �لقرى قامت 

بتاأ�سي����ص معه���د �الب���د�ع وري���اده �الأعمال 

لتبني �الأفكار �لعلمية �لتي توؤدي �إىل �أعمال 

�بتكارية و�خرت�عات قيمة يف كل �ملجاالت.

كذل���ك قامت �جلامعة باأن�س���اء �سركة و�دي 

مك���ة للتقنية و�لذي يهدف �إىل تبني �الأفكار 

�خلاق���ة و�البد�عي���ة وحتويله���ا م���ن منط 

بحثي �إىل منتج جتاري م�سجل ياأخذ �سبيلة 

�إىل طريق �الإنتاج �لتجاري و�لت�سويق. 

و�سائل �لتعليم 

حديثـــــــه  م�ساريـــــــع  موؤخـــــــرً�  د�سنتـــــــم    u  

و�لو�سائـــــــل  �لتقنيـــــــات  مـــــــن  لال�ستفـــــــادة 

�لتعليميـــــــة �حلديثة يف �لبيئـــــــة �لتعليمية، 

فمـــــــا هـــــــي �أهـــــــم �مل�ساريـــــــع �جلديـــــــدة �لتي 

�ستفتحها �جلامعة يف �لفرتة �ملقبلة؟

u ال �س���ك �أن �لتعلي���م �جلامع���ي يعتم���د 

�أ�سا�س���اُ على م�سادر �لتعليم وعلى �لتقنيات 

�لو�سائ���ل  مرك���ز  ويعت���ر  له���ا  �مل�ساحب���ة 

وتقنيات �لتعلي���م باجلامعة من �أقدم مر�كز 

�ململكة �لتابعة للجامعات و�لتي تخدم �لبيئة 

�لتعليمي���ة ب�سورة فعال���ة ويتم دعمه ب�سورة 

م�ستم���رة لتق���دمي �أف�س���ل �خلدم���ات �لتي 

ت�سهل مهم���ة ع�سو هيئ���ة �لتدري�ص.كما مت 

�ن�س���اء عمادة �لتعل���م �الإلك���رتوين و�لتعليم 

ع���ن بعد بحيث تعتني ه���ذه �لعمادة بتقدمي 

�خلدم���ات �مل�ساندة لطال���ب �لعلم يف معظم 

تخ�س�س���ات �لكلي���ة باجلامع���ة. فتقومهذه 

�لعمادة بتق���دمي مقرر�ت �لكرتونية تفاعلية 

ت�ساعد �لط���اب �ملنتظمني و�ملنت�سبني على 

فهم �ملحتوى �لعلم���ي للمقرر بطريقة �سهلة 

ومي�سرة,والت���ز�ل �جلامع���ة ت�سع���ى لتطوير 

ه���ذ� �جلان���ب بالتعاون م���ع �أع�س���اء هيئة 

�لتدري�ص بالكليات و�الأق�سام.

مركز الوسائل وتقنيات
التعليم بالجامعة من افضل المراكز 

التابعة للجامعات السعودية
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�جلمعية �ل�سعودية

u  تقـــــــوم �جلمعية �ل�سعودية لعلوم �حلياة 

بدور يف حتقيق �لتو��سل وتبادل �ملعلومات 

و�خلـــــــر�ت بني �ملخت�ســـــــني يف علوم �حلياة 

و�إثـــــــر�ء �لبحث �لعلمي منـــــــذ تاأ�سي�سها عام 

1395 هجـــــــري كاأوىل �جلمعيـــــــات �لعلميـــــــة 

باململكـــــــة ، كيـــــــف يـــــــرى معاليكـــــــم عطـــــــاء 

�جلمعيات عمومًا و�إجنازتها ودورها �لعلمي 

و�لبحثي مبا فيها جمعية علوم �حلياة ؟

u �إن �جلمعي���ات �لعلمي���ة ق���د �أ�س�س���ت يف 

�الأ�س���ل لعدد م���ن �الأه���د�ف �أهمها تو��سل 

علماء �ململكة �ملنظمني للجمعية من منطلق 

تخ�س�ساته���م وتبادل �ملعلوم���ات فيما بينهم 

و�لتن�سيق لبناء قاع���ة علمية وطنية ر��سخة 

تبنى عليها �لدر��سات �لتي تخدم �ململكة يف 

�لتخ�س�سات �ملختلفة . �أما عطاء �جلمعيات 

فاإن من عدم �الإن�ساف �أن �أقوم �أن بتقييميه 

وتنوعه���ا  �لتخ�س�س���ات  الإخت���اف  نظ���ر�ً 

ولك���ن يكم���ن �لقول باأن �جلمعي���ات �لعلمية 

قدم���ت �أدور�ً �سخمة يف دفع عجلة �لتنمية 

�لفكري���ة و�لبحثية يف وطننا �لغايل كما �أنها 

قدم���ت ��سهامات كثرية يف حلول �ملع�سات 

و�مل�سكات �لتي تهم �لقطاعات �ملختلفة يف 

�ململكة ب�سورة �حرت�فية وباأ�سلوب ومنهجية 

علميتني .�أما م���ا يخ�ص �جلمعية �ل�سعودية 

لعلوم �حلياة وهي �أقدم جمعية على م�ستوى 

�ململك���ة فاالآم���ال عليها كبرية, فم���ا ي�سهده 

�لع���امل من تطور ي بر�مج �لهند�سة �لور�ثية 

و�جلينوم وتطبيقاتها على �حليو�ن و�لنبات 

و�لكائنات �لدقيقة �أ�سبح من �الأهمية مبكان 

بحي���ث يحتاج �إىل �لدر��س���ات �ملختلفة �لتي 

تخ���دم ه���ذه �لتخ�س�سات م���ن منطلق بيئة 

�ململكة من حي���اة فطرية ونباتية وميكروبية 

.وعط���اء�ت ه���ذه �جلمعية عط���اء�ت قيمه 

وم�ستم���رة من���ذ تا�سي�سه���ا و��سهاماته���ا يف 

عل���وم �حلياة �ملختلفة تظ���ل نر��ساً م�سيئاً 

للعلماء �ل�سعوديون لتقدمي در��سات قيمه يف 

هذه �لعلوم .

�للقاء �ل�سنوي

u  تعقد �جلمعية �ل�سعودية لعلوم �حلياة 

بجامعة �مللك �سعود لقاءها �ل�سنوي �لثاين 

و�لثالثـــــــني حتت عنو�ن �الإن�ســـــــان و�لتنمية 

�لبيئة يف روؤية 2030 بالتعاون مع جامعة �أم 

�لقرى وباإ�ست�سافـــــــة منها ما روؤية معاليكم 

حول �أهمية �ختيار عنو�ن هذ� �للقاء ؟

u �ختي���ار �لعنو�ن مه���م الأي بر�مج و�أن يف 

منتهى �ل�سعادة ب���اأن عنو�ن هذ� �للقاء �لتي 

يت���م يف جامع���ة �أم �لقرى ي�س���م بني جنباته 

روؤي���ة 2030  فالع���امل ال يتق���دم م���ن فر�غ 

ب���ل يتقدم من خ���ال روؤى و��سح���ة �ملعامل 

و�الأه���د�ف ت�سعى كل �لقطاع���ات للو�سول 

�ليها كل ح�سب تخ�س�سه وروؤية 2030 روؤية 

طموح���ه تلقي مب�سوؤولية كبرية على كل فرد 

من �أفر�د �ملجتمع �ل�سعودي وم�سوؤولية �أكر 

على جمتمع �لتعليم �لعايل و�ملجتمع �لتقني 

لا�سطاعبم�سوؤوليات���ه يف تكوي���ن جمتمع 

مع���ريف و�قت�ساد مبنى عل���ى �ملعرفة ولي�ص 

مبنياً على ��ستهاك �لرثو�ت فاملعرفة خري 

ثروة وبناء �الإن�سان و�ملكان هما خري ز�د الأي 

u أمه ت�سعى �إىل م�ستقبل ز�هر�
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�سنفـــــــت منظمـــــــة �ل�سحـــــــة �لعاملية 

�أخـــــــريً�، �ل�سعودية �خلام�ســـــــة عامليًا، 

يف �رتفاع معـــــــدالت �لتلوث. يف حني 

�أ�سارت �الإح�ساء�ت �لر�سمية �ملحلية 

�إىل �أن 80 % مـــــــن �ل�سعـــــــاب �ملرجانية 

�ملوجـــــــودة يف �خلليـــــــج �لعربي تاأثرت 

ب�سبـــــــب �لتلوث، ومـــــــن �ملتوقع �ندثار 

�ل�سعاب �ملرجانية خالل 30 عامًا، �إذ� 

��ستمر �لو�سع على ما هو عليه �الآن.

5 ملوثات

ال�سادر عن  االأخري  ال�سنوي  التقرير  وحدد 

البيئة،  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة 

ت�سرب  وه��ي  للمياه،  رئي�سة  ملوثات  خم�سة 

النفط،  ناقالت  ح��وادث  عن  الناجم  الزيت 

التوازن  مياه  تفريغ  من  احلا�سل  والتلوث 

يف ه����ذه ال���ن���اق���الت، مب���ا حت���وي���ه م���ن م���واد 

نباتية  فطرية  ومخلوقات  نفطية  كيماوية 

وحيوانية غريبة عن البيئة املحلية، وكذلك 

امل��خ��ال��ف��ات يف ال���رب���ط م���ع ���س��ب��ك��ة ال�����س��رف 

يف امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة، وت�����س��ري��ف��ه��ا يف م��ي��اة 

ملياه  الكافية  املعاجلة  ت��واف��ر  وع��دم  البحر، 

ال�سرف ال�سحي، قبل اأن ت�سرف يف املنطقة 

ال�ساحلية اإذ ت�سبب املخلفات املن�سرفة خلاًل 

يف التوازن الغذائي يف النظم البيئية البحرية، 

وزي�����ادة م���ع���دالت ال��رت���س��ي��ب ال��ت��ي ت��غ��ري من 

البيئة البحرية.

الرئي�سة  امل�����س��ادر  ف����اإن  ال��ت��ق��ري��ر؛  وب��ح�����س��ب 

امل��رتك��زة  ال�سناعية  التجمعات  ه��ي  للتلوث 

ام��ت��داد  امل��ن��اط��ق احل�����س��ري��ة ع��ل��ى  يف مختلف 

�سواحل البحر االأحمر واخلليج العربي. ولفت 

ال�سناعية  ال��ن��ف��اي��ات  اإل��ق��اء  اأن  اإل���ى  التقرير 

والتجارية وال�سكانية والقمامة على ال�سواحل 

حتمل  اإذ  اخلطر،  اإل��ى  ال�سكان  �سحة  يعر�ض 

البحر  �سواحل  من  واأج��زاء  العربي،  اخلليج  �سواحل  امتداد  على  وتن�سرها  النفايات،  تلك  املياه 

االأحمر، وهو ما يوؤدي اإلى تدهور البيئة الطبيعية.

غر�مة 500 �لف ريال

الالئحة  بح�سب  العقوبات  النظام  ح��دد  اإذ  البيئية،  للمخالفات  رادع���اً  نظاماً  ال��دول��ة  وو�سعت 

ال  مالية  غرامة  اأو  �سنوات،  خم�ض  ال�سجن  البيئة،  وحماية  لالأر�ساد  العامة  للرئا�سة  التنفيذية 

اأو  وال�سامة  النفايات اخلطرة  اإدخ��ال  لثالث مخالفات، وهي:  اأو كالهما  ريال  األف   500 تتجاوز 

تلك  ومعاجلة  تدوير  اأو  وتخزين  ونقل  اإنتاج  على  القائمني  التزام  وعدم  لل�سعودية.  االإ�سعاعية 

املواد باالأنظمة اخلا�سة بذلك، ومخالفة االأنظمة يف حال التخل�ض منها، واإلقاء وت�سريف امللوثات 

ال�سارة والنفايات ال�سامة اأو اخلطرة واالإ�سعاعية من ال�سفن يف مياه ال�سعودية االإقليمية. واأكدت 

املن�ساأة يف املرة االأول��ى للمخالفة،  اإغالق  باإزالة املخالفة بالكامل، وجواز  اإل��زام املخالف  الالئحة 

مدة ال تزيد على 90 يوماً. يف حني اأ�سار اإلى جواز اإغالقها نهائياً يف حال تكرار املخالفة، اإ�سافة 

اإلى ال�سجن مدة م�ساعفة، بحيث ال يزيد احلد االأق�سى للغرامة على ال�سعف، اإ�سافة اإلى زيادة 

الغرامة املالية مبا ال يتجاوز ال�سعف. وحددت الالئحة املخالفات والتجاوزات يف 9 حاالت، ومنها: 

املن�ساأة  التزام  البيئية، وعدم  املقاي�ض واملعايري واالإر���س��ادات  اأو معيار من  اأي مقيا�ض  االإخ��الل يف 

منظمة الصحة العالمية: 
»السعودية« الخامسة عالميًا

في معدالت التلوث

تقرير

م�شادره التجمعات ال�شناعية على �شواحل البحر الأحمر 
واخلليج العربي واإلقاء النفايات التجارية وال�شكانية
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باخلطوات واالإجراءات التي حتددها اجلهات املخت�سة؛ الإيقاف واإزالة املخالفات اأو معاجلة اآثارها 

ومنع تكرارها، اإ�سافة اإلى العبث يف اأجهزة القيا�ض والر�سد واملراقبة والتحكم والتدخل يف طريقة 

عملها وت�سغيلها، وعدم التزام املن�ساآت يف خطط الطوارئ املعدة خ�سي�ساً ملواجهة حوادث التلوث، 

اأو عدم تنفيذ  وعدم توفري االأف��راد واالأجهزة واملعدات الالزمة لت�سغيل وتطبيق خطط الطوارئ 

برامج ال�سيانة الدورية الالزمة لهذه االأجهزة واملعدات.واعتربت الالئحة اأن عدم االلتزام باملدة 

االآثار  واإيقاف  املخت�سة الإزال��ة  بالتن�سيق مع اجلهات  العالقة  ذات  التي حتددها اجلهات  الزمنية 

ال�سلبية على البيئة، من املن�ساأة املخالفة من املخالفات التي حتا�سب عليها املن�ساأة، اإ�سافة اإلى حجب 

املعلومات عن اجلهات املخت�سة اأو تقدمي معلومات غري �سحيحة وغري مطابقة للواقع، واإعاقة اأو 

منع عمل املوظفني الذين ي�سدر قرار بت�سميتهم من اجلهة املخت�سة.

كلفة معاجلة  ن�سب  اأن  اإلى  اأ�سارت  درا�سات متخ�س�سة �سادرة حديثا من منظمات عاملية،  واأك��دت 

التلوث يف دول اخلليج العربي من �سمنها ال�سعودية، ال تقل معدالتها عن 10 % من الناجت القومي 

اأكرث  اإلى  ال�سنوية  الكلفة  اإجمايل  �سنوي. وي�سل  ال�سعودية، وب�سكل  لكل دولة خليجية، مبا فيها 

ال�سحي داخل  انعدام وج��ود �سبكات متكاملة لل�سرف  ذات��ه  الوقت  ري��ال لدينا. ويف  بليون  من 40 

التلوث.  من  النوع  هذا  مبعاجلة  اخلا�سة  الكلفة  معدالت  ارتفاع  من  يزيد  �سعودية،  مدن  بع�ض 

اخل�سائر  م��ن  التقليل  اإل��ى  ا�ستمراري  وب�سكل  ج��اه��دة  ت�سعى  اخلليجي  املجل�ض  دول  اإن  ح��ني  يف 

االق��ت�����س��ادي��ة امل��رتت��ب��ة ع���ن ك��ل��ف��ة ال��ت��ل��وث، 

وك���ذل���ك م��ع��اجل��ت��ه وف����ق خ��ط��ط م�����س��رتك��ة 

للتقليل، هدفها الرئي�ض التقليل من خ�سائر 

عليها  املحافظة  و���س��رورة  الطبيعية،  امل��وارد 

لالأجيال احلالية واملقبلة.

ك��ذل��ك ع��دم وج���ود ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ي�ستطيع 

كونها  البيئة،  اقت�ساديات  تقدير  اخل���رباء 

عالية جداً. بينما تنظر احلكومات اخلليجية 

بجدية اإلى اأن تكون البيئة مورداً بداًل من اأن 

تكون م�ستهلكاً لالقت�ساد، مع �سرورة تفعيل 

اأن ي�ستغل  العلمي، فال بد من  نظام البحث 

على  بتطبيقها  امل��وج��ودة  البحوث  وت�ستغل 

اأر�ض الواقع للحفاظ على املوارد االقت�سادية 

لالأجيال املقبلة، واحلفاظ عليها وتوظيفها 

u ًاقت�سادياً واجتماعيا
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مجلس ال���وزراء يواف���ق على رؤية الس���عودية 2030 
التي قدمها ولي ولي العهد

متابعات

خادم الحرمين الشريفين : نسعى للتنمية 
وتوظيف إمكانات بالدنا وثرواتها  لتحقيق 

مستقبل أفضل للوطن
خ�س����ض جمل�ض الوزراء جل�س���ته التي عقدها 

ي���وم االثن���ني الثام���ن ع�س���ر م���ن �س���هر رج���ب 

لعام 1437ه� املوافق 25 اأبريل 2016م برئا�س���ة 

خ���ادم احلرم���ني ال�س���ريفني امللك �س���لمان بن 

للنظ���ر   � اهلل  � حفظ���ه  �س���عود  اآل  عبدالعزي���ز 

يف م�س���روع روؤي���ة اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية 

2030 ال�س���ادر يف �س���اأنه قرار جمل�ض ال�س���وؤون 

االقت�س���ادية والتنمية رقم ) 3 � 31 / 37 / ق( 

وتاريخ 12 / 7 / 1437ه�، وما ت�س���منه خطاب 

�س���احب ال�س���مو امللكي ويل ويل العهد النائب 

الث���اين لرئي�ض جمل����ض الوزراء وزي���ر الدفاع 

رئي�ض جمل�ض ال�س���وؤون االقت�سادية والتنمية 

رقم )2719( وتاريخ 18 / 7 / 1437ه� يف �س���اأن 

م�س���روع الروؤية، وقد ق���رر املجل�ض حيال ذلك 

ما يلي: 

العربي���ة  اململك���ة  روؤي���ة  عل���ى  :املوافق���ة  اأواًل 

ق���رار  �س���اأنها  يف  ال�س���ادر   ،2030 ال�س���عودية 

جمل�ض ال�سوؤون االقت�س���ادية والتنمية رقم ) 

3 - 31 / 37 / ق ( وتاري���خ 12 / 7 / 1437ه����، 

بح�سب ال�سيغة املرافقة لهذا القرار. 

االقت�س���ادية  ال�س���وؤون  جمل����ض  ثانياً:قي���ام 

والتنمية بو�س���ع االآليات والرتتيبات الالزمة 

لتنفيذ هذه الروؤية ومتابعة ذلك. 

احلكومي���ة  واالأجه���زة  ال���وزارات  ثالثاً:قي���ام 

م���ا  باتخ���اذ   - يخ�س���ه  فيم���ا  كل   - االأخ���رى 

لالآلي���ات  وفق���اً  الروؤي���ة،  ه���ذه  لتنفي���ذ  يل���زم 

والرتتيبات امل�س���ار اإليه���ا يف البند )ثانياً( من 

هذا القرار. 

وق���د وج���ه خ���ادم احلرم���ني ال�س���ريفني امللك 

�س���لمان بن عبدالعزيز اآل �س���عود - حفظه اهلل 

ورعاه - الكلمة التالية: 

هلل  احلم���د  الرحي���م   الرحم���ن  اهلل  )ب�س���م 

وال�سالة وال�سالم على نبينا محمد وعلى اآله 
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و�س���حبه اأجمعني اإخواين واأخواتي املواطنني 

اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�س���الم  واملواطن���ات: 

وبركاته. 

التم�س���ك  اأ�س���ا�ض  عل���ى  دولتك���م  قام���ت  لق���د 

بكتاب اهلل وهدي نبيه محمد �س���لى اهلل عليه 

و�س���لم، وهي مه���د الر�س���الة ومهب���ط الوحي، 

ال�س���ريفني  احلرم���ني  بخدم���ة  اهلل  �س���رفها 

وقا�سديهما. 

اأيها االأخوة واالأخوات : 

لقد و�سعت ن�سب عيني منذ اأن ت�سرفت بتويل 

مقاليد احلكم ال�س���عي نحو التنمية ال�س���املة 

وتوظي���ف  ال�س���رعية  ثوابتن���ا  منطل���ق  م���ن 

اإمكان���ات بالدن���ا وطاقاته���ا واال�س���تفادة م���ن 

موقع بالدنا وما تتميز به من ثروات وميزات 

لتحقيق م�س���تقبل اأف�س���ل للوطن واأبنائه مع 

التم�س���ك بعقيدتن���ا ال�س���افية واملحافظة على 

اأ�س���الة جمتمعنا وثوابته وم���ن هذا املنطلق؛ 

وجهنا جمل�ض ال�س���وؤون االقت�سادية والتنمية 

بر�سم روؤية اململكة لتحقيق ما ناأمله باأن تكون 

بالدن���ا - بع���ون م���ن اهلل وتوفيق���ه - اأمنوذجاً 

للعامل على جميع امل�ستويات. 

العربي���ة  اململك���ة  روؤي���ة  عل���ى  اطلعن���ا  وق���د 

ال�س���وؤون  جمل����ض  قدمه���ا  الت���ي  ال�س���عودية 

االقت�س���ادية والتنمي���ة وواف���ق عليه���ا جمل�ض 

الوزراء �س���اكرين للمجل����ض ما بذله من جهد 

به���ذا اخل�س���و�ض، واآملني من اأبنائن���ا وبناتنا 

املواطنني واملواطنات العمل معاً لتحقيق هذه 

الروؤية الطموحة �سائلني اهلل العون والتوفيق 

وال�س���داد، واأن تك���ون روؤية خ���ري وبركة حتقق 

التق���دم واالزده���ار لوطنن���ا الغايل. وال�س���الم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته(. 

�لروؤية �ل�سعودية

وم���ن جانب���ه ق���دم ويل ويل العه���د �س���احب 

�س���لمان  ب���ن  محم���د  االأم���ري  امللك���ي  ال�س���مو 

ب���ن عب���د العزي���ز، مح���اور الروؤي���ة ال�س���عودية 

التي �س���ملت خططا وا�س���عة م���ن بينها برامج 

ت�س���تهدف  وتنموي���ة  واجتماعي���ة  اقت�س���ادية 

جتهيز ال�سعودية ملرحلة ما بعد النفط.

اأعده���ا  الت���ي  ال�س���عودية«  »روؤي���ة  وت�س���منت 

جمل�ض ال�سوؤون االقت�سادية والتنمية برئا�سة 

االأم���ري محم���د  ال�س���عودي،  العه���د  ويل ويل 

بن �س���لمان، 3 تق�س���يمات رئي�س���ية هي اقت�ساد 

مزدهر، جمتمع حيوي، ووطن طموح.

وذكرت »روؤية ال�س���عودية« اأن »ال�سعودية متتاز 

بوف���رة بدائل الطاقة املتج���ددة، وفيها ثروات 

�س���خية من الذه���ب والفو�س���فات واليورانيوم 

وغريه���ا، واأه���م من ه���ذا كله، ثروتن���ا االأولى 

ث���روة مهم���ا بلغ���ت: �س���عٌب  الت���ي ال تعادله���ا 

طم���وٌح، معظُمه من ال�س���باب، هو فخر بالدنا 

و�سمان م�ستقبلها«.

ولتحقي���ق اقت�س���اد مزده���ر ت�س���تهدف »روؤي���ة 

ال�سعودية« رفع ن�سبة ال�سادرات غري النفطية 

م���ن 16% اإل���ى 50% عل���ى االأق���ل م���ن اإجم���ايل 

الن���اجت املحل���ي غري النفط���ي، وتق���دم ترتيب 

اململكة يف موؤ�س���ر اأداء اخلدمات اللوجي�س���تية 

من املرتبة 49 اإلى 25 عاملياً، ورقم 1 اإقليمياً.

كم���ا ت�س���تهدف »روؤي���ة ال�س���عودية« رفع ن�س���بة 

اال�س���تثمارات االأجنبية املبا�س���رة من اإجمايل 

الن���اجت املحل���ي م���ن 3.8% اإل���ى املع���دل العاملي 

موؤ�س���ر  يف   25 املرك���ز  م���ن  واالنتق���ال   ،%5.7

ال����10  املراك���ز  اأح���د  اإل���ى  العامل���ي  التناف�س���ية 

االأولى.

امل�س���تهدف  ف���اإن  باال�س���تثمار  يتعل���ق  وفيم���ا 

ه���و رفع قيمة اأ�س���ول �س���ندوق اال�س���تثمارات 

العام���ة م���ن 600 ملي���ار اإل���ى م���ا يزي���د على 7 

تريليونات ريال �سعودي، كما ت�سمنت الروؤية 

رف���ع ن�س���بة املحتوى املحل���ي يف قط���اع النفط 

محاور الرؤية السعودية
واجتماعي���ة  اقتصادي���ة  برام���ج  تش���مل 
الس���عودية  تجهي���ز  تس���تهدف  وتنموي���ة 

لمرحلة ما بعد النفط
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 .%75 اإل���ى   %40 م���ن  والغ���از 

وم���ن امل�س���تهدف زي���ادة حج���م 

االقت�س���اد ال�س���عودي وانتقال���ه 

من املرتبة 19 اإلى املراتب ال�15 

االأولى على م�ستوى العامل.

ال�س���عودية  روؤي���ة  وت�س���تهدف 

رف���ع ن�س���بة متلك ال�س���عوديني 

للمنازل من 47% اإلى نحو %52 

بحلول عام 2020.

وت�س���منت الروؤي���ة امل�س���تقبلية 

رف���ع ن�س���بة م�س���اركة امل���راأة يف 

اإل���ى   %22 م���ن  العم���ل  �س���وق 

ال�س���غرية  املن�س���اآت  م�س���اهمة  وزي���ادة   ،%30

واملتو�س���طة يف اإجم���ايل الن���اجت املحل���ي م���ن 

20% اإلى 35%، وتخفي�ض معدل البطالة من 

11.6% اإلى %7.

»روؤي���ة  ت�س���تهدف  باملجتم���ع  يتعل���ق  وفيم���ا 

ال�س���عودية« جمتمع���ا حيوي���ا بنيان���ه مت���ني، 

ع���رب زي���ادة متو�س���ط العم���ر املتوق���ع م���ن 74 

اإل���ى 80 عام���اً، واالرتق���اء مبوؤ�س���ر راأ����ض املال 

االجتماعي من املرتبة 26.

ومن امل�س���تهدف اأي�س���ا ارتفاع ن�سبة ممار�سي 

الريا�س���ة م���رة على االأق���ل اأ�س���بوعياً من %13 

اإل���ى 40%، وزيادرة اإنفاق االأ�س���ر عل���ى الثقافة 

اإل���ى   %2.9 م���ن  اململك���ة  داخ���ل  والرتفي���ه 

6%، ورف���ع ع���دد املواق���ع االأثري���ة امل�س���جلة يف 

اليون�سكو اإلى ال�سعف على االأقل.

كما ت�س���تهدف »روؤية ال�سعودية« زيادة الطاقة 

الرحم���ن  �س���يوف  ال�س���تقبال  اال�س���تيعابية 

ملي���ون   30 اإل���ى  مالي���ني   8 م���ن  املعتمري���ن 

معتمر.

اأم���ا املحور الثالث فه���و »وطن طموح«، والذي 

رف���ع  بينه���ا  م���ن  االأه���داف  بع����ض  يت�س���من 

م�س���اهمة القط���اع غري الربح���ي يف اإجمايل 

الناجت املحلي من اأقل من 1% اإلى 5%، ورفع 

ن�س���بة مدخ���رات االأ�س���ر من اإجم���ايل دخلها 

من 6% اإلى %10.

وفيم���ا يتعل���ق باحلكوم���ة ت�س���تهدف »روؤي���ة 

اإل���ى   36 املرك���ز  م���ن  الو�س���ول  ال�س���عودية« 

ال����5 االأول���ى يف موؤ�س���ر احلكوم���ات  املراك���ز 

االإلكرتوني���ة، والو�س���ول من املرك���ز 80 اإلى 

املركز 20 يف موؤ�سر فاعلية احلكومة، وزيادة 

االإيرادات احلكومية غري النفطية من 163 

u ًملياراً اإلى 1 تريليون ريال �سنويا

تستهدف »رؤية السعودية«
الوص���ول م���ن المرك���ز 36 إلى المراك���ز ال�5 

األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية

متابعات
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عليها؛  واملحافظة  العامل،  حول  بالبيئة  واالهتمام  الوعي،  ن�سر  بهدف 
يحتفل العامل بعدة منا�سبات دولية مهمة ك�«يوم االأر�ض«، الذي اأ�س�سه 
اأبريل 1970م،  ال�سيناتور االأمريكي »غايلورد نيل�سون« يف 22  الأول مره 
رئي�سة لالأمم  بيئية  يونيو من كل عام منا�سبة   5 ال�سياق يعد  ذات  ويف 
كذلك  العاملي،  البيئة  يوم  اأو  للبيئة  العاملي  اليوم  م�سمى  حتت  املتحدة 
حتتفل االأمم املتحدة �سنويا باليوم الدويل للغابات يف 21 مار�ض، ويوم 
املاء العاملي يف 22 مار�ض، وباليوم العاملي ملكافحة الت�سحر، واليوم العاملي 

للتنوع البيولوجي.. وغريها بتنظيم �سنوي م�ستمر.
باأيام  البيئية يحتفل كل عام  العامل، ومنظماته  فاإن  املنطلق  ومن هذا 
ال�ست�سعار  تهدف  توعوية  ور�سائل  م�سامني،  ع��دة  حتمل  مهمة  بيئية 
امل�سوؤولية  ح�ض  وحتفيز  بها،  املحيطة  املخاطر  واإب���راز  البيئة،  اأهمية 
�سيا�سية،  اإج����راءات  ات��خ��اذ  على  واحل��ث  ال���دول،  ب��ني مختلف  امل�سرتكة 
وا�ستقرار،  و�سحة،  الطبيعية،  البيئة  مكونات  على  للحفاظ  و�سعبية 

ورفاهية املجتمع، وروؤية االأمل ينتقل لالأجيال القادمة. 
اإنها دعوة مهمة للتحول الأ�ساليب حياة، وتنمية ب�سرية م�ستدامة، ودعوة 
لنا من مختلف دول العامل الإعادة التفكري يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية 
تدهور  وحماية  تدمري،  لوقف  الكفيلة  ال�سبل  واإي��ج��اد  �سحيح،  ب�سكل 
املوارد الطبيعية، ومكافحة تلوث االأر�ض يف ظل ال�سغوط على مواردنا 

الطبيعية املتوا�سل من اأجل اخلطط والربامج التنموية املختلفة.
 اإنها ر�سالة �سادقة لنا جميعا �سكان هذا الكوكب لتحمل اأعاد امل�سوؤولية 
التنمية  م�سارات  ودع��م  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  وال�سعي  بالكامل، 
البيئة،  ت��ده��ور  ا�ستمرار  دون  واحليلولة  واالجتماعية،  االقت�سادية، 
والعمل ب�سكل متوا�سل مع كافة موؤ�س�سات املجتمع الدويل، والتن�سيق، 
امل�سرتك،  البيئي  والتعاون  البيئية،  اال�ستدامة  ل�سمان  اجلهود  وب��ذل 
وااللتزام باالتفاقيات الدولية للمحافظة على البيئة من التدهور الذي 

u يهددها باإ�ستمرار

المناسبات البيئية العالمية.. المحافظة 
على البيئة واستقرار المجتمعات

بق��لم : 
د. �سعود بن ليلي الرويلي

رئيس تحرير مجلة »عامل الحياة«
عضو مجلس الشورى

مقــال
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الملك سلمان بن عبدالعزيز.. 
اهتمام بالبيئة الطبيعية 

والتنمية المستدامة

هذا أبرز ما قّدمته المملكة للمحافظة على البيئة..
اّتفاقيات ومبادرات متنّوعة

تقرير
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متنامية  بيئية  �لعامل, حتديات  دول  تو�جه 

�لوترية  وت�سارع  �ل�سكاين  للتز�يد  نتيجة 

�ل�����س��ن��اع��ي��ة و�الق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 

و�آث��ار  خملفات  من  تولده  وما  و�لزر�عية, 

�إىل  �إ�سافة  �لبيئية,  �الأو���س��اط  يف  �سلبية 

�الإي��ف��اء  نتيجة  �لطبيعية  �مل���و�رد  تناق�ص 

من  �مل��زي��د  وحت��ق��ي��ق  �لتنمية  مبتطلبات 

�لرفاهية لاإن�سان ل�سمان تنمية م�ستد�مة 

ت�ستمر لاأجيال �لقادمة.

�لنمو �ل�سكاين

و�أدركت �ململكة �لعربية �ل�سعودية, �لتي يعد 

�ملعدالت  من  فيها  �ل�سكاين  �لنمو  معدل 

 %2.55 يبلغ  �لعامل,  م�ستوى  على  �الأعلى 

�لبيئية  للم�سكات  �لت�سدي  �أهمية  �سنوًيا, 

باأهمية �إيجاد تقنيات بيئية وربطها بخطط 

�لوطنية  �خل��ط��ة  يف  و�إدر�ج���ه���ا  �لتنمية 

تنامي  ب�سبب  و�لتقنية,  للعلوم  �ل�ساملة 

�ملجاالت  �إط��ار  وذل��ك يف   , �لنمو  معدالت 

لتحقيق  �حل��ي��وي��ة  �الأه��م��ي��ة  ذ�ت  �لتقنية 

�لتنمية م�ستقبا.

�مللك �سلمان

�مللك  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  و�ه��ت��م 

حفظه   – �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان 

و�لتنمية  �لبيئة  على  باملحافظة   – �هلل 

�مل�ستد�مة, ومتخ�ص عن ذلك �الهتمام � �أن 

�سدرت �أو�مره �لكرمية يف 7 مايو 2016م 

بعد  و�لزر�عة  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  باإن�ساء 

�ملهام  ونقل  �ل��زر�ع��ة,  وز�رة  ��سم  تعديل 

و�مل�سوؤوليات �ملتعلقة بن�ساطي �لبيئة و�ملياه 

روؤية  متطلبات  مع  �ن�سجاًما  وذل��ك  �إليها, 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية 2030.

ويف �إطار �هتمام خادم �حلرمني �ل�سريفني 

علن يف 11 ربيع �الآخر 1437 ه� 
ُ
�أ بالبيئة, 

�ملو�فق 21 يناير 2016 م عن تنفيذ مبادرة 

برنامج �مللك �سلمان للتوعية �لبيئية و�لتنمية 

م�ساركة  تعزيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل�ستد�مة 

�ملجتمع, باالإ�سافة �إىل تنفيذ برنامج وطني 

ر�سد  �حلكومية يف  �جلهات  ق��در�ت  لبناء 

وقيا�ص موؤ�سر�ت هذ� �لتوطني.

�ملجتمع  م�سوؤولية  �إط���ار  يف  ذل��ك  وي��اأت��ي 

بني  ب��ال��ت��و�زن  �مل�ستد�مة  �لتنمية  بتعزيز 

�لتنمية  وحتقيق  �لبيئة  على  �ملحافظة 

من  �سو�ء  كافة,  �ملجتمع  الأف��ر�د  �ل�ساملة 

�حلو�فز  و��ستخد�م  �ل�سوق  �آليات  خ��ال 

من  �أو  �لتطوعي  �لعمل  �أو  �القت�سادية, 

منطلق �مل�سوؤولية �الجتماعية.

�ملنتدى �لعاملي

كما و�فق خادم �حلرمني �ل�سريفني – �أيده 

للمنتدى  �ململكة  ��ست�سافة  على   ,- �هلل 

و�ملعر�ص �لدويل للبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة 

 –  6 من  �لفرتة  خال  �خلام�ص  �خلليجي 

26 مايو  8 �سعبان 1436ه��� �ملو�فق 24 – 

2015 م بالعا�سمة �لريا�ص مب�ساركة �أكرث 

من 200 خبري حملي وعاملي.

منها  ع��دة؛  مو�سوعات  �مل��ن��ت��دى,  وناق�ص 

تعزيز �ال�ستخد�م �مل�ستد�م للمو�د �لطبيعية 

و�إد�رة �لنفايات �لطبية و�ل�سناعية, و�إعادة 

يف  و�ل��ت��ق��دم  �ملفيد  لا�ستخد�م  �ل��ت��دوي��ر 

و�ل�سر�كات  �مل��ي��اه  و�إد�رة  �ملائية  �مل���و�رد 

و�ملبادر�ت �مل�سرتكة و�لتعاون �مل�سرتك بني 

�خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  يف  �لقطاع 

�ملتجددة  �مل��و�رد  و�إد�رة  �لتقليدية  و�لطاقة 

ومر�قبة �النبعاثات و�حلد منها.

�أبحاث �لبيئة

�سلطت  �لدولة,  �أجهزة  يتعلق بجهود  وفيما 

و�لتقنية,  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة 

م�ستقلة,  علمية  وط��ن��ي��ة  هيئة  بو�سفها 

�ل�سوء على �الأبحاث �ملتعلقة بالبيئة خا�سة 

�الأبحاث �ملتقدمة �لتي يعول عليها يف �لعثور 

�لبيئية  للم�سكات  �ملنا�سبة  �حللول  على 

بيئية  تقنية  �سناعة  وتاأ�سي�ص  �لقائمة, 

يف  �لتناف�سية  �ململكة  ق��درة  تعزز  متقدمة 
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�ل�سوق �لعاملي.

�لبيئة  تقنية  �أه��م��ي��ة  وب����رزت 

�لبيئة  على  حتافظ  كونها  من 

�ململكة,  يف  للعي�ص  وماءمتها 

�هتمام  �لتقنية  هذه  و��سرتعت 

جعلها  مم��ا  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة 

ت�سرع يف تاأ�سي�ص تلك �ل�سناعة 

�لتقنية �لبيئية �ملتقدمة, وتعزيز 

للمملكة على  �لتناف�سية  �لقدرة 

و�ل���دويل,  �الإق��ل��ي��م��ي  �مل�ستوى 

و�الن�سمام �إىل م�ساعي �ملجتمع 

وتعزيز  �لبيئة  حلماية  �ل��دويل 

�لتنمية �مل�ستد�مة.

معهد  باإن�ساء  �ملدينة  وق��ام��ت 

�ل��ذي  و�لبيئة  �الأح��ي��اء  بحوث 

�ملتعلقة  �لبحوث  لدعم  يهدف 

بالبيئة وعلوم �حلياة, وتتلخ�ص 

�أن ي��ك��ون ر�ئ����ًد� يف  روؤي��ت��ه يف 

يف  �لبيئية  �لعلمية  �ل��ب��ح��وث 

�ململكة, ونقل عدد من �لتقنيات 

�ملجال  بهذ�  �ملتعلقة  و�ملنتجات 

وتعزيز  وتطويرها,  وتوطينها 

�لباد,  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

�لعلمّية  �ملر�كز  من  �لعديد  �ملعهد  ويتبع 

منها �ملركز �لوطني لتقنية �لبيئة.

�سر�كات ��سرت�تيجية

على  �لبيئة  لتقنية  �لوطني  �ملركز  ويعمل 

�إىل  تهدف  �إ�سرت�تيجية  �سر�كات  عقد 

وتطويرها  �ملتقدمة  �لبيئة  تقنيات  توطني 

من خال �لعمل على تقنيات ر�سد جودة 

�لهو�ء ومتابعته, وتقنيات �حلد من غاز�ت 

معاجلة  وتقنيات  �حل����ر�ري,  �الحتبا�ص 

�إز�لة  وتقنيات  ��ستخد�مها,  و�إع��ادة  �ملياه 

�مللوثات من �ملياه �جلوفية, وتقنيات �حلد 

من �لت�سحر.

�مل�ستقبلية  �ملركز  م�سروعات  وت�ستهدف 

�لبيئية  للم�سكات  �ملنا�سبة  �حللول  �إيجاد 

م�ستد�مة  بيئية  تنمية  لتحقيق  وتطويرها 

عر م�سروعات عدة؛ منها: ت�سميم �لنظام 

�لت�سخي�سي لاإنذ�ر بتلوث �لهو�ء وتطويره, 

�جلغر�فية  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  و����س��ت��خ��د�م 

وتقومي  منه,  و�حل��د  �لت�سحر  مر�قبة  يف 

�الأخطار �لبيئة ومنذجة تلوث �لرتبة �لناجم 

�إىل  �لنفايات  وحتويل  �لوقود,  ت�سرب  عن 

قيمة م�سافة, وحتويل ثاين �أك�سيد �لكربون 

عن  ف�سا  للبيئة,  �سديقة  منتجات  �إىل 

تطوير تطبيقات تقنية �لوقود �لنظيف.

در��سات �ل�سحر�ء

�لبيئة  ب�سوؤون  �ململكة  �هتمام  �إط���ار  ويف 

�إن�ساء  على  �ملو�فقة  �سدرت  وجماالتها, 

و�ملياه  �لبيئة  الأبحاث  �سلطان  �الأمري  معهد 

م�سمى  عمله حتت  ب��د�أ  �ل��ذي  و�ل�سحر�ء, 

“مركز در��سات �ل�سحر�ء”, كاإد�رة م�ستقلة 
عام  �سعود  �مل��ل��ك  جامعة  مب��دي��ر  ترتبط 

�لعلمية  �لبحوث  �إج���ر�ء  بهدف  1406ه����, 

�ملتعلقة بتنمية �ل�سحر�ء ومقاومة �لت�سحر 

يف �سبه �جلزيرة �لعربية, وخا�سة يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.

�هتماماً  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  ووتويل 

وتنميتها  �لبيئة  على  باملحافظة  ك��ب��ري�ً 

م�سرت�سدة  �لتلوث,  عو�مل  من  وحمايتها 

�حلنيف  �الإ�سامي  �لدين  بتعاليم  ذلك  يف 

تقرير
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أدركت المملكة أهمية التصدي للمشكالت البيئية 
بإيجاد تقنيات بيئية وربطها بخطط التنمية وإدراجها 

في الخطة الوطنية الشاملة

�لعناية  على  ويحث  يدعو  �ل��ذي 

ب��ال��ب��ي��ئ��ة وع�����دم �الإ�����س����ر�ر بها 

�إ�سر�ف,  دون  مبو�ردها  و�النتفاع 

�أ�سدرت  ذل��ك  حتقيق  �سبيل  ويف 

�لتي  �الأنظمة  م��ن  ع���دد�ً  �ل��دول��ة 

بعدد  تنفيذها  م�سوؤولية  �أن��اط��ت 

�ل��وز�ر�ت و�الأجهزة �حلكومية  من 

�ململكة  �ت��ب��ع��ت  ك��م��ا  �مل��خ��ت�����س��ة, 

من  ومتكاملة  متو�زنة  �سيا�سات 

ب��ر�م��ج  وت��ن��ف��ي��ذ  تخطيط  خ���ال 

عدم  ل�سمان  �لتنمية  وم�سروعات 

تاأثريها �ل�سلبي على �لبيئة, حيث 

و�إمن���اء  حلماية  جهودها  وج��ه��ت 

وال�سيما  للباد  �لطبيعي  �ل��رت�ث 

�الأنو�ع �لنادرة و�ملهددة باالنقر��ص 

و�لطيور  و�لنباتات  �حليو�نات  من 

�لرية و�لبحرية .

وحققت �ململكة, نقلة نوعية يف جمال حماية 

مو�سوع  و�عتُمد  م��و�رده��ا,  و�سون  �لبيئة 

�الأ�سا�سي  �لنظام  �سمن  وحمايتها  �لبيئة 

تن�ص  �لتي  منه,   (32) للمادة  وفًقا  للحكم 

�لبيئة  على  باملحافظة  �لدولة  �لتز�م  على 

للجهة  �لاحمدود  للدعم  وكان  وحمايتها, 

�مل�سوؤولة عن �لبيئة باململكة, وهي “�لرئا�سة 

�أثر و��سح  �لعامة لاأر�ساد وحماية �لبيئة” 

�لبيئة  باأهمية  �إدر�ك�����اً  وذل���ك  وم��ل��م��و���ص, 

�الهتمام  ت��ز�ي��د  وب��ع��د  عليها,  و�حل��ف��اظ 

�لعاملي بالبيئة ويف �سياق ن�سر �لوعي و�إثر�ء 

�الهتمام بكوكب �الأر�ص, حتتفل دول �لعامل 

كل عام بيوم �الأر�ص �لعاملي وذلك يف حماولة 

جادة للحد من �لتلوث وتدمري �لبيئة �للذين 

يهدد�ن بدورهما م�ستقبل �لب�سرية, وكذلك 

يكت�سب هذ� �ليوم �أهمية بهدف لفت �نتباه 

�سكان �ملعمورة �إىل م�ساكل �لبيئة �لتي تعاين 

�إىل  �لو�سول  �أجل  �الأر�سية من  �لكرة  منها 

�الأر���ص  حماية  يف  ت�سهم  قد  ناجعة  حلول 

كنتاج  �لطبيعي,  �لبيئي  تو�زنها  من  وتعزز 

طبيعي لتطور �لوعي �لبيئي �لعاملي, يف ظل 

ما ت�سهده �لكرة �الأر�سية من تغيري�ت بيئية 

بيئة  ومناخية, حيث جنح �حلري�سون على 

�سحية يف �جتذ�ب �أنظار �لعامل �إىل ق�سية 

يف غاية �الأهمية �إنقاذ�ً للب�سرية جمعاء.

عند  وال يقت�سر �الحتفال ب� “يوم �الأر�ص” 

�ل��دول على يوم و�حد بل ميتد على  بع�ص 

�أهمية  �إىل  �إ���س��ارة  يف  كامل,  �أ�سبوع  م��د�ر 

ال�ستد�مة  مهم  كعامل  �لبيئة  على  �حلفاظ 

للتطور  وقابلة  �سحية  حياة  �سمن  �حلياة 

وفقاً الن�سيابية بيئية طبيعية حتد من تدخل 

تلويثها, �الأمر �لذي دعا �الأمم  �الإن�سان يف 

�ملتحدة �إىل تنظيم �الحتفال �ل�سنوي باليوم 

من  �خلام�ص  ي�سادف  �لذي  للبيئة  �لعاملي 

يونيو يف كل عام, حيث �إنها �ملنا�سبة �لبيئية 

مع  متقاطعة  �لدولية,  للمنظمة  �لرئي�سية 

�أهد�ف يوم �الأر�ص يف �إطار تكاملي ملعاين 

�حل��ف��اظ على ك��ل م��ق��وم��ات �حل��ي��اة على 

�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  �الأر���ص,  كوكب 

مثلها مثل دول �لعامل تبذل جهود�ً كبرية يف 

�ملحافظة على �لبيئة.

�الأمر��ص و�الأوبئة

وتعمل �ململكة على جمابهة �الأوبئة و�الأمر��ص 

من خال �جلهات �لتنفيذية �ملخت�سة, ومبا 

ي�سب يف م�سلحة �ملو�طن و�ملقيم, وي�سمل 

�آفات �ل�سحة �لعامة,  �أعمال مكافحة  ذلك 

�لبيئي, كما  و�لتقييم  �الإ�سحاح  وجمهود�ت 

على  �ملحافظة  على  �ملعنية  �الأجهزة  تعمل 

�لناقلة  �الآفات  بالوقاية من  �لعامة  �ل�سحة 

وحماية  ومكافحتها,  �لوبائية  لاأمر��ص 

عن  �لناجت  �لتلوث  من  �حل�سرية  �لبيئات 

�الإفر�ط يف ��ستخد�م �ملبيد�ت �لكيميائية, 

ذ�ت  �لن�ساطات  عن  �لناجتة  و�النبعاثات 

�حل�سا�سية �لعالية, �ملقلقلة للر�حة.

�ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  “جائزة  �أط��ل��ق��ت  ك��م��ا 

�لتي تُعّد و�حدة  �ل�سعودية لاإد�رة �لبيئية” 

بالبيئة يف  �ملعنية  �جلو�ئز  و�أرف��ع  �أه��م  من 

�لدول �لعربية, ومتنح بالتعاون مع �ملنظمة 

تر�سيخ  بهدف  �الإد�ري����ة  للتنمية  �لعربية 

�لوطن  يف  �لبيئية  ل��اإد�رة  �لو��سع  �ملفهوم 

لاهتمام  �لعربية  �ل��دول  وحتفيز  �لعربي, 

و�لتعريف  �مل�����س��ت��د�م��ة,  �لتنمية  مب��ف��ه��وم 

�لعربية  و�مل��م��ار���س��ات  �مل��ت��م��ي��زة  ب��اجل��ه��ود 

�لبيئية  و�لدولية �لناجحة يف جمال �الإد�رة 

لا�ستفادة  �لعربية  �ل��دول  على  وتعميمها 

يف  �ملهمة  �لدعائم  �إح��دى  متثل  كما  منها, 

ت�سجيع �لعمل �لبيئي ون�سر �لوعي, وحافز�ً 
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نحو  و�الأف���ر�د  �ملوؤ�س�سات  لكافة 

�ملنطقة  �أبنائنا يف  م�ستقبل  تاأمني 

�لعربية ول�سالح �الإن�سانية جمعاء.

�تفاقيات دولية

�إيجابية  بكل  �ململكة  �ساركت  وقد 

وج���دي���ة, يف �جل���ه���ود �ل��دول��ي��ة 

من  وه��ي  �لبيئة,  على  للحفاظ 

�التفاقيات  على  �ملوقعة  �ل���دول 

على  للحفاظ  �ل��ه��ادف��ة  �ل��دول��ي��ة 

�الأمم  �تفاقية  بينها  وم��ن  �لبيئة, 

�ملناخي,  للتغري  �الإطارية  �ملتحدة 

وبروتوكول “كيوتو”.

وم����ن ج���ه���ود �مل��م��ل��ك��ة �ل��دول��ي��ة 

عام  �أوب��ك  قمة  خال  م�ساهمتها 

دوالر  مليون   300 مببلغ  م   2007

الإن�ساء �سندوق لاأبحاث �خلا�سة 

بالطاقة و�لبيئة.

�أكر م�سروع بيئي

كما �أن �ململكة �ساحبة �أكر م�سروع 

�حتفلت  �إذ  �لتاريخ  بيئي يف  �أعمار 

جلنة   2013 �أغ�سط�ص  �سهر  يف 

�الأمم �ملتحدة �مل�سكلة بقر�ري جمل�ص �الأمن 

رقم 692 و786, و�ملعنية بتعوي�سات حرب 

�لرئا�سة  جانب  �إىل  1991م,  لعام  �خلليج 

�لعامة لاأر�ساد وحماية �لبيئة يف �ململكة, 

�ململكة  كلف  �ل��ذي  �مل�سروع  من  باالنتهاء 

�أكرث من 1,1 مليار دوالر.

بيوم  �الح��ت��ف��ال  يف  �ململكة  ���س��ارك��ت  وق��د 

�أقرته جامعة �لدول  �لذي  “�لبيئة �لعربي” 
وزر�ء  �جتماع  �نعقاد  ذك���رى  يف  �لعربية 

�لبيئة �لعرب يف تون�ص , و�أقيم حتت عنو�ن 

�أو�سحت  �إذ  بيئتنا”,  �سامة  يف   ”�سحتنا 

�لعديد  يف  و�مل�ساركة  تنظيمها  عن  �لهيئة 

م��ن �ل��ر�م��ج �ل��ت��وع��وي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 

�ملحافظة  باأهمية  �لعربي  �ملو�طن  توعية 

�أ�سكال  من  وحمايتها  �لطبيعية  بيئته  على 

�الإحيائي,  تنوعها  على  و�ملحافظة  �لتلوث 

�ملتو��سل  و�ل��دع��م  �حلثيثة  �جلهود  وعلى 

�ململكة  حكومة  تكر�سها  �لتي  و�الأول��وي��ات 

وح��ر���ص  �ل��ط��م��وح��ة,  �لتنمية  خ��ط��ط  يف 

�ململكة ممثلة يف �لهيئة يف دعم �مل�سروعات 

�لبيئية على �مل�ستوى �لعربي من خال طرح 

للمحافظة  وعربية  خليجية  �إ�سرت�تيجية 

و�أن�����س��اأت  و�لبيئية  �لفطرية  �حل��ي��اة  على 

�لوطنية  �لكو�در  لتدريب  متخ�س�سا  مركز�ً 

برنامج  مع  و�لتعاون  بالتن�سيق  و�لعربية 

�الأمم �ملتحدة �الإمنائي.

�حلياة  حلماية  �لوطنية  �لهيئة  وح�سلت 

م�سروعني  خ��ال  م��ن  و�إمن��ائ��ه��ا  �لفطرية 

فورد  “جائزة  على  �لبيئية  م�سروعاتها  من 

�مللمو�سة  جلهودها  تقدير�ً  للبيئة”  �لعاملية 

و�لدويل,  و�الإقليمي  �لوطني  �مل�ستوى  على 

لل�سياحة  �لتدريب  بر�مج  هما  و�مل�سروعان 

�لبيئية مبركز �لتدريب للمحافظة وم�سروع 

�لبحر  �مل��اجن��روف يف  �أ���س��ج��ار  ����س��ت��زر�ع 

�الأحمر, مبحمية فر�سان .

�لوطنية  بالهيئة  ممثلة  �ململكة,  ووق��ع��ت 

حلماية �حلياة �لفطرية و�إمنائها, مع �لهيئة 

و�حلد�ئق �مللكية �لريطانية “كيو”, �تفاقية 

�مل�سادر  على  �حل��ف��اظ  جم��ال  يف  ت��ع��اون 

يف  وكذلك   , �ململكة  يف  �لنباتية  �لور�ثية 

جماالت عدة منها �لتدريب وتطوير �أ�ساليب 

�لعمل يف جمال �لدر��سات �لنباتية وكذلك 

للهيئة  �لريطانية  و�خل���رة  �لتقنية  نقل 

�ملحافظة  وكيفية  �لنباتية  �الأن��و�ع  ودر��سة 

u عليها

المملكة صاحبة أكبر مشروع إعمار 
بيئي في التاريخ

تقرير
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�أي �لتنمية �القت�سادية  �ملفهوم �ل�سائد للتنمية هو �لتنمية �القت�سادية �الجتماعية, 

ذ�ت �لبعد �الجتماعي. �أما �ملفهوم �الآخر للتنمية و�لذي بد�أ يفر�ص نف�سه و�ملو�زي 

للمفهوم �ل�سابق فهو �لتنمية �القت�سادية - �لبيئية, �أي �لتنمية �القت�سادية ذ�ت �لبعد 

�لبيئي و�لتي ت�ستند �إىل مفهوم �لتنمية �ملتجددة �أو ما ي�سمى بالتنمية �مل�ستدمية �لتي 

�ملقبلة  �الأجيال  قدرة  على  �مل�ساومة  دون  �حلا�سر  تلبي حاجات  �لتي  �لتنمية  تعني 

على تلبية حاجاتهم, و�لتي حتقق �لتو�زن بني �لنظام �لبيئي و�القت�سادي و�الجتماعي 

وت�ساهم يف حتقيق �أكر قدر ممكن من �الرتقاء يف هذه �الأنظمة �لثاث. 

ومنذ �أن �أدرك �الإن�سان مدى �إ�ساءته ال�ستخد�م عنا�سر �لكون �ملختلفة حوله, كانت �لدعوة �إىل يوم �الأر�ص يف عام 1970. ومنذ 

ذلك �حلني تعالت �سيحات �ملد�فعني عن �لبيئة, وظهرت �أحز�ب �خل�سر يف �لكثري من �لباد, وت�سكل عند �لكثريين وعي بيئي 

ورغبة حقيقية يف وقف نزيف �ملو�رد, وظهر جيل يعرف مفرد�ت جديدة مثل: �لنظام �لبيئي, و�الحتبا�ص �حلر�ري, وثقب �الأوزون, 

و�إعادة تدوير �ملخلفات, وتعلق �لكثريون بهذ� �لتعبري �الأخري رغبة يف �لتكفري عن �لذنب يف حق كوكبنا �مل�سكني.

ويعتر �إعادة تدوير �ملخلفات �أحد �الأركان �الأربعة �لتي تقوم عليها عملية �إد�رة �ملخلفات �أو ما يعرف بالقاعدة �لذهبية 4R و�لتي 

يجب زيادة �لوعي بها وهي:

 1- �لتقليل : و�ملق�سود هنا هو تقليل �ملو�د �خلام �مل�ستخدمة, وبالتايل تقليل �ملخلفات, ويتم ذلك: �إما با�ستخد�م مو�د خام �أقل 

�أو با�ستخد�م مو�د خام تنتج خملفات �أقل �أو عن طريق �حلّد من �ملو�د �مل�ستخدمة يف عمليات �لتعبئة و�لتغليف, مثل: �لبا�ستيك 

و�لورق و�ملعادن, وهذ� ي�ستدعي وعًيا بيئًيّا من كل من �مل�ستثمر و�ملنتج؛ فمثًا يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �لتزم �لكثري من 

منتجي �ل�سابون �ل�سائل برتكيزه؛ حتى يتم تعبئته يف عبّو�ت �أ�سغر, �أو �إنتاج معجون �أ�سنان بدون عبوته �لكرتونية �خلارجية.

2- �إعادة ��ستخد�م �ملخلفات: وهذ� يعني - مثًا - �إعادة ��ستخد�م �لزجاجات �لبا�ستيكية للمياه �ملعدنية مثًا بعد تعقيمها, 

و�إعادة ملء �لزجاجات و�لرطمانات بعد ��ستخد�مها, هذ� �الأ�سلوب يوؤدي �إىل تقليل حجم �ملخلفات, ولكنه ي�ستدعي وعًيا بيئًيّا 

لدى عامة �لنا�ص يف كيفية �لتخل�ص من خملفاتهم, و�لقيام بعملية فرز ب�سيطة لكل من �ملخلفات �لبا�ستيكية و�لورقية و�لزجاجية 

و�ملعدنية قبل �لتخل�ص منها, فنجد يف كل من �ليابان و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية �سناديق قمامة ملونة يف كل منطقة و�سارع؛ 

بحيث يتم �إلقاء �ملخلفات �لورقية يف �ل�سناديق �خل�سر�ء, و�ملخلفات �لبا�ستيكية و�لزجاجية و�ملعدنية يف �ل�سناديق �لزرقاء, 

وخملفات �الأطعمة �أو ما يطلق عليه �ملخلفات �حليوية يف �ل�سناديق �ل�سود�ء.

 3- �إعادة �لتدوير: هو �إعادة ��ستخد�م �ملخلفات؛ الإنتاج منتجات �أخرى �أقل جودة من �ملنتج �الأ�سلي.

 4- �ال�سرتجاع �حلر�ري: وت�ستخدم تكنولوجيا �ال�سرتجاع �حلر�ري يف �لكثري من �لدول, خا�سة �ليابان؛ للتخل�ص �الآمن من 

�ملخلفات �ل�سلبة, و�ملخلفات �خلطرة �سلبة و�سائلة, وخملفات �مل�ست�سفيات, و�حلماأة �لناجتة من �ل�سرف �ل�سحي و�ل�سناعي, 

وذلك عن طريق حرق هذه �ملخلفات حتت ظروف ت�سغيل معينة مثل درجة �حلر�رة ومدة �الحرت�ق, وذلك للتحكم يف �النبعاثات 

ومدى مطابقتها لقو�نني �لبيئة. وتتميز هذه �لطريقة بالتخل�ص من 90% من �ملو�د �ل�سلبة, وحتويلها �إىل طاقة حر�رية ميكن 

��ستغالها يف �لعمليات �ل�سناعية �أو توليد �لبخار �أو �لطاقة �لكهربية.

�أنه يبقى عن�سر�ً هاماً جد� لتفعيل عملية �حلفاظ على   ورغم �الهتمام �لعاملي و�الإقليمي و�لقومي بالبعد �لبيئي للتنمية �إال 

�لبيئة, و�سمان تو��سل عملية �لتنمية؛ هذ� �لعن�سر هو: �لوعي �لبيئي للفرد نف�سه, و�لذي �إذ� توفر فاإنه يكون �أكرث فاعلية من 

�سن �لقو�نني و�لت�سريعات, ويوفر كثرًي� من �جلهد و�ملال, ومن ذلك �إ�ساعة �لتعاليم �الإ�سامية �لتي حتث على �حلفاظ على �لبيئة 

 u ب�سلوكيات حمددة جتلب له كر�مة و�حرت�ًما يف �حلياة و�أجًر� يف وثو�ًبا يف �الآخرة

مفهوم التنمية اإلقتصادية البيئية

بق��لم : 
د. اأحمد ال�سيد كردي

كلية العلوم
جامعة  امللك عبد العزيز

مقــال
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مقال

الجوجوبا »الذهب االخضر« 
عندما  �ل�ستينات  نهاية  يف  �جلوجوبا  ب�سجرة  �الهتمام  بد�أ 

حرم �سيد �حليتان حفاظاً على �سالتها. مما قلل من �إنتاج 

ثاثة  حو�ىل  مالياً  عائد�ً  يدر  كان  و�لذى  كبد �حلوت  زيت 

بايني دوالر �سنويا.

موؤخًر�  زر�عتها  متت  �لتي  �الأ�سجار  �إح��دى  هي  �جلوجوبا 

النخفا�ص  �ل�سحر�وية؛  �ملناطق  يف  جناحها  بعد  م�سر,  يف 

على  �لطلب  حجم  و�رتفاع  و�ل�سمادية  �ملائية  �حتياجاتها 

عن  بديًا  ال�ستخد�مها  عاملًيّا؛  منها  �مل�ستخرجة  �لزيوت 

ن�سبة  الرتفاع  �ل�سيار�ت؛  حمركات  يف  �لتقليدية  �لزيوت 

لزوجتها. 

�نه  لعدم �حتو�ئه على دهون حيث  �سائل  زيت بذرها �سمع 

�حلوت  كبد  ولزيت  �ملعدنية  للزيوت  �لبد�ئل  �أهم  من  يعتر 

و�ل�سيدلة  و�لطب  �لتجميل  جم��االت  فى  حاليا  وي�ستخدم 

حيث �جتاه �لعامل �إىل �لبد�ئل �لطبيعية فى كافة �ملجاالت.

قبل  من  ويلفظ   (Jojoba) بالاتيني  �لنبات  ��سم  يكتب 

باالإ�سبانية  و�ملتحدثي�ن  (ج�وج�وب�ا)  بالفرن�سية  �ملتحدثني 

�ال�سم   (Hohoba) باالإجنليزية  و�ملتحدثني  خ�وخ�وب�ا) 

اإعداد :
د. وف����اء عبدالرحمن التي�س�����ان

استاذ البيئة النباتيه املشارك
قسـم االحيـاء
كليــة العــلوم

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

�لعلم���ي  Simmondsia chinensis ويت�ب���ع �لع�����ائلة 

(Buxaceac) و�طلق عليه �حد �لباحثني “�لذهب �الأخ�سر” 

؛ هذ� �لنبات �ل�سحر�وي يتحمل �لظروف و�الأجو�ء �ملتطرفة 

�حلارة و�لباردة وملوحة �لرتبة �لعالية وتتنا�سب زر�عته  مع 

�لرتبة �لرملية جيدة �ل�سرف , فهو يتحمل �لعي�ص يف درجة 

حر�رة �ملحيط من (-5 �إىل 50) درجة مئوية. كما يتميز هذ� 

�لنبات مبقاومته �لعالية لاأمر��ص و�الآفات و�حتياجه �لقليل 

للماء, لذ� يعتر نبات مثايل لزر�عته وتكثريه يف �ل�سحاري 
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�لكثرية يف �لباد �لعربية لا�ستفادة من �إنتاجه من �لزيوت 

�الأمل يف  فهو  وم�ستدمي.  رخي�ص  نباتي  وقود  �إىل  لتحويلها 

تنمية �ل�سحر�ء.

�لزر�عة: 

تزرع �جلوجوبا يف خطوط تبعد عن بع�سها 3:4 مرت  وتتم 

�لزر�عة �ما عن طريق �لبذور �و �ل�ستات ويف�سل �ل�ستات 

�ل�ستلة  و�سع  ويتم  �لبذور  من  و��سمن  ��سرع  الأنها  وذل��ك 

على  �سفوف  �لنباتات يف  و�سع  ويتم  جافة,  رملية  تربة  يف 

م�ساحة  3-4 مرت, وتنت�سر يف حو�يل 2-1.5 مرت و�ف�سل 

��سجار  ري  ويتم  �كتوبر,  مار�ص حتى  �سهر  من  يكون  �نبات 

�جلوجوبا يف �ل�سنه �الوىل فقط �ما  بالتقطري �و بالر�ص , 

و�ي�سا يحتاج نبات �جلوجوبا �ىل قليل من �الأ�سمدة �لع�سوية 

�لعام  يف  �الأ�سمدة  من  وقليل  �النبات  من  مبكره  �وق��ات  يف 

�لر�بع من �لزر�عة , وال حتتاج �إىل رعاية ومن �ملمكن تخزين 

وقت  �أي  يف  جمعه  �ل�سجرة حلني  على  تركه  �أو  حم�سولها 

وهو قليل �الإ�سابة باالأمر��ص وهذ� �لنبات يعتر من �أف�سل 

�حللول �لعلمية و�لعملية لزر�عة �ل�سحر�ء.

�لو�سف �لنباتي:

هى �سجرة برية معمرة تعي�ص هذه �ل�سجرة �أكرث من 150�سنة 

وتنتج بذورها فى �سهر يونية ويوليه من كل عام.

بذور  بذور� مثل  �سنويا  تنتج  �أو �جلوجوبا  �سجرة �جلوجوبا 

�ل�سيء,  بع�ص  �سميك  بنى  بغاف  ومغطاة  �ل�سود�ين  �لفول 

و�سجرة �جلوجوبا م�ستدمية �خل�سرة, يرت�وح �رتفاعها نحو 

�إىل 4.5 مرت وي�سل قطرها �إىل حو�يل 2.5 مرت  60 �سم 
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�ل�سكل,  ود�ئرية  �لتفريع  وكثرية  رئي�سي  �ساق  �أكرث من  ولها 

و�الأور�ق بي�ساوية متقابلة ذ�ت ن�سل �سميك جلوي تك�سوها 

�إىل حد  �سعري�ت دقيقة �سمعية لتقلل من فقد �ملاء وت�سبه 

كبري �ور�ق �لزيتون, باالإ�سافة �إىل �ن �الأور�ق حتمل ر�أ�سية 

على �الأفرع مما يقلل من تعر�سها الأ�سعة �ل�سم�ص. 

نباتاته  تنتج  �مل�سكن  �ح��ادي  �جلن�ص  ثنائي  �جلوجوبا  نبات 

�ملذكرة �زهار (حبوب �للقاح) و�آخرى موؤنثة حتمل �لثمار بعد 

كيلو  تتجاوز  مل�سافات قد  �لرياح  بو��سطة  يتم  �لذي  �لتلقيح 

مرت�ً.

بذورها ت�سقط علي �الأر�ص بعد �كتمال �لنمو وجتمع يدوياً 

�إذ�  �أو بو��سطة ماكينات خا�سة بال�سفط وبذورها ال تف�سد 

تركت دون جمع على �الأر�ص كما �أنها تخزن ل�سنو�ت طويلة 

دون �أن تفقد �أي من خ�سائ�سها.

�لقيمة �القت�سادية

لقد عرفت منذ عدة �سنو�ت �لقيمة �القت�سادية لهذ� �لنبات 

�لذي حتتوي على (40-60% ) من وزنها زيتا نقيا ي�سابه يف 

مو��سفاته زيت كبد �حلوت وميكن �ن يحل حمله يف كثري من 

�ل�سناعات.

يوؤدى  �ملعاجلة مما  �ل�سحي  �ل�سرف  مبياه  �جلوجوبا  تزرع 

�إىل �ال�ستفادة من مياه �ل�سرف بطريقه �قت�سادية وفى نف�ص 

مقال
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�لوقت حمايه �لبيئة منها وزيادة �لرقعة �خل�سر�ء و�حل�سول 

على حم�سول ذو عائد نقدى جيد.

بدئل �لبرتول

�لبرتول خامة م�سريها �إىل �لزو�ل و �لعامل يتجه حالياً �إىل 

��ستخد�م بد�ئل �لبرتول (وخا�سة �لنباتية)  يف كافة �ملجاالت, 

وزيت �جلوجوبا هو �أحد �أف�سل هذه �لبد�ئل �لنباتية, ي�سلح 

كوقود حيوي ممتاز يف ظل تناق�ص �الحفوري بالعامل .

لذ� فاإن �ملجاالت �مل�ستقبلية ال�ستخد�م زيت �جلوجوبا كوقود 

حدود  ال  �لبرتوكيماويات  جمال  فى  �أو  حمركات  زي��وت  �أو 

�خلامات  ��ستخد�م  �إىل  �لعامل  الجتاه  ونظر�  �هلل,  باإذن  له 

�لطبيعية يف كافة �أوجه �حلياه حتت �سعار »�لعودة للطبيعة« 

فى  ت�ستخدم  �لتي  �خلامات  �أهم  �أحد  �جلوجوبا  زيت  فاإن 

�لطبيعية  و�مل��ب��ي��د�ت  و�الدوي����ة  و�لتجميل  �لطب  جم��االت 

�ملختلفة  لل�سناعات  وخامات  للت�سدير  �لفاكهة  وت�سميع 

كما  و�ل�سابون  و�الحبار  و�لبا�ستك  �ل�سيار�ت  �طار�ت  مثل 

فائقة  وزيوت حمركات  زيوت حمركات  كاإ�سافات  ي�ستخدم 

�جلودة, وخملفات ع�سر �جلوجوبا ت�سكل علفا غنيا ب�� %30 

ق�سور  وت�ستخدم  �لع�سوي,  �ل�سماد  �ىل  باالإ�سافة  بروتني 

بذور �لنبات يف �نتاج خامات دو�ئية جديدة و�سيزيد �لطلب 

�لعاملي على زيت �جلوجوبا �أ�سعاف خال �ل�سنو�ت �لقادمة. 

وعلى هذ� �الأ�سا�ص �أ�سبح ن�سر زر�عة �جلوجوبا �أحد �الآمال 

u ال�سرت�تيجية للتو�سع يف زر�عة �ل�سحر�ء�

زيت الجوجوبا من بدائل البترول 
النباتية .. فالنفط مصيرة للزوال
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يعترب ن�����س��اط االإن�����س��ان م��ن اأه����ّم ال��ع��وام��ل 

احل���ي���وّي���ة ال���ت���ي اأح����دث����ت وحت�����دث ت��غ��ي��رياً 

م��ل��ح��وظ��اً ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، ف��ق��د ت��ع��ام��ل منذ 

القدم مع مكّونات البيئة، وحاول ت�سخريها 

اأك��رث  اأ�سبح  ال�سنني  ت���وايل  وم��ع  خلدمته، 

العلمي  ال��ت��ق��دم  اأّن  �سيما  ال  ف��ي��ه��ا،  حت��ّك��م��اً 

الإح���داث  فر�سة  اأع��ط��اه  ق��د  والتكنولوجي 

املزيد من التغيري.

 وق�����د ك���ان���ت اآث�������ار ه�����ذا ال��ت��غ��ي��ري ب���ّي���ن���ة يف 

ال��ع��دي��د م���ن اجل���وان���ب، ال ���س��ي��م��ا اإح���داث���ه 

اأحدثه  ما  كذلك  اأن��واع��ه،  مبختلف  للتلّوث 

التنّوع  على  اأّث���ر  مّم��ا  للغابات،  ت��دم��ري  م��ن 

احليوّي فيها ب�سكل وا�سح، ومن اأهّم االآثار 

بق�سميها  البيئة  االإن�سان على  اأحدثها  التي 

االإيجابّي وال�سلبّي. 

�الآثار �ل�سلبية

االإن�����س��ان يف كثري من  ال��غ��اب��ات: عمل  قطع 

الغابات من  الكثري من  اإزال��ة  االأماكن على 

ال�سا�سعة  م�ساحاتها  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اأج���ل 

حتويلها  حتى  اأو  امل�ساكن،  اأو  امل�سانع  لبناء 

اأرا���ٍض زراعية لزراعة محا�سيل معّينة  اإلى 

اأم���ث���ال ال��ق��م��ح اأو ال�����س��ع��ري وم���ا اإل���ى ذل��ك، 

الب�سرية  حرمان  عليه  ترّتب  ال��ذي  االأم��ر 

من فوائد الغابات املتعّددة. 

ال���رع���ي اجل����ائ����ر: ب���داي���ة ن���ع���ّرف امل���راع���ي 

يغّطيها  وا�سعة  اأرا���ض  اأّنها  على  الطبيعّية 

غ���ط���اء ن���ب���ات���ّي ي�����س��ت��خ��دم ل��غ��ر���ض ت��غ��ذي��ة 

اإذ توّفر املراعي  احليوانات يف املقام االأول، 

كما  ل��ل��ح��ي��وان��ات،  ال��ث��م��ن  رخي�سة  اأع���الف���اً 

ت�����س��ه��م يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال��رتب��ة 

وحت�سينها، غري اأن توّجه اأعداد كبرية من 

اجلائر  الرعي  بعملية  للقيام  املا�سية  رعاة 

ق��د اأّث����ر ���س��ل��ب��اً ع��ل��ى ه���ذه امل���راع���ي، ونعني 

ب��ال��رع��ي اجل��ائ��ر: رع���ي اأع����داد ك��ب��رية من 

املا�سية يف م�ساحة زراعية �سغرية، وبالتايل 

يف  البيئة  على  �سلباً  اأث��ر  قد  االإن�سان  ف��اإّن 

هذه النقطة على وجه اخل�سو�ض. 

الكيماوية:  واالأ���س��م��دة  املبيدات  ا�ستخدام 

لقد ترتب على ا�ستخدام املبيدات واالأ�سمدة 

الكيماوية العديد من امل�ساكل اأهّمها تدهور 

الرتبة  اأّن تركزها يف  النباتّية، كما  احلياة 

اأن يت�سّبب يف زي��ادة ن�سبة املواد  من املمكن 

اإلنسان والبيئة ..
آثار ايجابية وأخرى 

سلبية مدمرة

تقرير
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الكيماوية يف ثمر النباتات، وبالتايل اإحداث 

�سرر غري مبا�سر على �سّحة االإن�سان. 

�الآثار �الإيجابية

الطبيعية  امل��ح��ّم��ي��ات  اإن�����س��اء  ع��ل��ى  ح��ر���ض 

الطبيعية  النباتات  على  احلفاظ  اأج��ل  من 

واحل�����ي�����وان�����ات ال�����ربي�����ة، وب����ن����ى اجل�������دران 

اال���س��ت��ن��ادي��ة ع��ن��د امل���ن���ح���درات وامل��رت��ف��ع��ات 

اجل��ب��ل��ي��ة م���ن اأج����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��رتب��ة 

ومنعها من االجنراف. 

واأن�������س���اأ ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي تعنى 

ال���ع���امل���ي، فت�سع  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

اأ�سحاب  تلزم  اأن  �ساأنها  من  التي  القوانني 

امل�سانع ب�سكل رئي�ض ب�سرورة القيام ببع�ض 

االإج���������راءات ال���ت���ي ق���د ت��ق��ل��ل م���ن امل��ل��ّوث��ات 

عدم  اإج��ب��اره��ا  مثل  امل�سانع،  ع��ن  ال�����س��ادرة 

رمي مخلفات امل�سانع يف البحار واملحيطات 

وو���س��ع ف��الت��ر على م��داخ��ن امل�����س��ان��ع، كون 

امل�سانع هي اإحدى امل�سّببات الرئي�سة للتلّوث 

u احلادث يف اأيامنا هذه

 حرص اإلنسان على إنشاء 
المحّميات

من أجل الحفاظ على النباتات 
الطبيعية والحيوانات البرية
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�أهم �لق�سايا �مللحة �لتي تاأتي يف �سد�رة  تعد ق�سايا �لبيئة من 

�لبيئية  �لكو�رث  �لعامل وذلك ملحاولة جتنب  �هتمام جميع دول 

و�ملحافظة عليها بكل �ل�سبل من خالل تقدمي بر�مج 

تــوعــويــة وخــطــط مــدرو�ــســة مـــن قــبــل �لــقــطــاع �لــعــام 

�ملحافظة  على  �خلــا�ــص حتــث  �لقطاع  مــن  وم�ساركة 

على �لبيئة قدر �المكان. كما تعد �ل�سعودية من �لدول 

�الوىل يف �لعامل �لتي ت�سعى للحفاظ على �لبيئة ملا 

تقدمه من بر�مج كثرية للمحافظة عليها ب�سكل عام 

و�حلياة �لفطرية ب�سكل خا�ص وقيام موؤ�س�سات قائمة 

بذ�تها خمت�سة بالبيئة. 

ماليين االطنان من المخلفات التي تصنف خطرة على البيئة واالنسان

اقتصاد

وك�����ان ل��ل�����س��ع��ودي��ة ب���وج���ه خ���ا����ض ج��ه��ود 
واأط��ل��ق��ت  البيئية،  ل��اله��ت��م��ام��ات  حثيثة 
العام  القطاعني  م��ن  ج��وائ��ز  ع��دة  لذلك 
معنوية  جوائز  بني  ما  تنوعت  واخل��ا���ض 
واأخ����رى م��ادي��ة الأف�����س��ل ب��رام��ج للتوعية 
وعامة. خا�سة  عديدة  وج��وائ��ز  البيئية، 

اعدت  حديثة  درا�سة  وا�سارت   
يف هذا املجال للحد من حجم 
املخلفات ال�سناعية التي تقدر 

مباليني االطنان �سنويا، منها نحو 231.8 
خطرة  مخلفات  �سمن  ت�سنف  ط��ن  األ���ف 
الدرا�سة  وتطرقت  واالن�سان.  البيئة  على 

المحافظة على البيئة تستحوذ     على اهتمام القطاعات 
المختلفة في السعودية

تقرير

ودعت التخاذ خطوات عملية جادة لتدوير 
ت�سنيعية  عمليات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  امل��خ��ل��ف��ات 
�سناعي  ت��ل��وث  م��ن  املحلية  للبيئة  حماية 

محتمل م�ستقبال. 

السعودية  من الدول األولى التي تسعى 
للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية
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الى اجلهود الكبرية التي تبذلها ال�سعودية 
يف جمال حماية البيئة.

ق��ط��اع��ات �سناعية  ف���ان  ل��ل��درا���س��ة  ووف���ق���ا 
من  مخلفاتها  ان��ت��اج��ي��ة  تختلف  م��ت��ع��ددة 

ح��ي��ث ال��ن��وع��ي��ة وال��ك��م��ي��ة خ��ا���س��ة يف 
يقدر  حيث  اال�سمنت،  �سناعة  جمال 
حجم مخلفات هذه ال�سناعة بنحو 669.1 
يليها قطاع   ،%  65 بن�سبة  اي  �سنويا  طن 
ال�سناعات املعدنية اال�سا�سية بكمية تقدر 

 ،%  21 بن�سبة  �سنويا  طن   213.1 بحوايل 
املنتجات  قطاع  الثالثة  املرتبة  يف  وي��اأت��ي 
ال���ب���رتول خا�سة  ال��ك��ي��م��اوي��ة وم��ن��ت��ج��ات 
عمليات تكرير النفط حيث و�سلت كمية 
املخلفات الى نحو 93.748 طنا �سنويا اأي 

u % 9 بن�سبة

المحافظة على البيئة تستحوذ     على اهتمام القطاعات 
المختلفة في السعودية

33 العدد السادس عشر - رجب  1438 هـ - أبريل  2017م  -  مجلة عالم الحياة 



تقرير مصور

تبعد  التي  العكر�سية  رو�سة  جذبت 
عن العا�سمة الريا�ض 140 كيلو هذا 
العام املتنزهني بعد �سقوط االمطار. 
وكانت التكوينات الطبيعية للرو�سة 
العامل االأ�سا�سي للجذب حيث جتمع 
تاأتي من �سعاب  مياه االأمطار والتي 
ال���ع���ب وال�����س��ب��ي��ات وت��ب��ق��ى امل���ي���اه يف 

الرو�سة فرتة طويلة.
وي����ج����ذب  ج���م���ال امل����ك����ان، ومت���ي���زه، 
وت���ك���ام���ل خ���دم���ات���ه، وق�����رب امل�����س��اف��ة 

u املتنزهني ومحبي ال�سحراء

روضة العكرشية.. بحيرة
في الصحراء
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التكوينات الطبيعية للروضة
العامل األساسي للجذب حيث تجمع مياه األمطار 

وجمال المكان
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ل����م يقتص����ر على االهتم����ام بمعالج����ة األم����راض الوراثية بل 
تعداه إلى غير الوراثية

تقـرير

العالج بالجينات.. مشاكل تقنية 
وقضايا اخالقية واجتماعية

�جليني  �لــعــالج  تعريف  ميكن 

عــلــى �أنـــــه عــــالج �أمــــر��ــــص عن 

طــــــريــــــق ��ــــــســــــتــــــبــــــد�ل �جلـــــني 

 gene( �سليم  باآخر  �ملعطوب 

�إمـــد�د  �أو   )replacement
خــــاليــــا �ملــــريــــ�ــــص بــــعــــدد كـــاف 

مـــــــن �جلــــــيــــــنــــــات �لـــ�ـــســـلـــيـــمـــة 

تــقــوم   )Gene transfer(

�لــالزم  هــذه �جلــيــنــات بالعمل 

�لنق�ص  عــن  �ملري�ص  وتعو�ص 

يف عـــمـــل جــيــنــاتــه �ملــعــطــوبــة، 

�الأمر��ص  تكون هذه  �أن  ميكن 

ور�ثية  �ملــر�د عالجها  �جلينية 

�أي �إن �ملر�ص ينتقل من �الأباء 

�خلــــاليــــا  عـــــر  �الأبـــــــنـــــــاء  �إىل 

�أو  �ملــنــوي  �جلن�سية )�حلــيــو�ن 

للجني  �حلـــامـــلـــة  �لــبــويــ�ــســة( 

�ملعطوب �أو �أمر��ص غري ور�ثية 

وتـــــولـــــدت يف �لــ�ــســخــ�ــص بــعــد 

والدته نتيجة طفر�ت )حدوث 

عطب جيني(.
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�لوحدة �لور�ثية 

ال��وراث��ي��ة يف ج�سم الكائن  ال��وح��دة  واجل���ني ه��و 
احلي ولكل وحدة وراثية اأو جني عمل معني يقوم 
جل�سم  وظيفياً  اأو  تركيباً  العمل  ه��ذا  ويكون  به 
االإن�����س��ان. واأو���س��ح��ت ال��ن��ت��ائ��ج االأخ����رية مل�سروع 
 )  Genome human  ( الب�سري  املجني 
التي اأعلن عنها عام 2001م اأن عدد هذه اجلينات 
يف االإن�سان هو 30.000 جني فيما كان يعتقد اأنه 
حوايل 100.000 مورثة ) جني (، هذه اجلينات 
جمتمعة حتمل املعلومات الكفيلة الإمناء البي�سة 
عن  م�سوؤولة  اأن��ه��ا  كما  بالغ  اإن�سان  اإل��ى  امللقحة 
خ�سائ�سه املظهرية كلون اجللد وال�سعر والعيون 
الوظيفية  اخل�سائ�ض  وك��ذل��ك  ال��ق��ام��ة  وط���ول 
 gene واملورثة  وبقائه،  اجل�سم  لعمل  الالزمة 
ال���ذي يتكون من  ع��ب��ارة ع��ن ج��زء م��ن ال�سبغي 
خيطي حم�ض نووي ) دنا ( DNA على �سكل 
كيميائية  خيوط  عن  عبارة  وه��ي  م��زدوج  لولب 

مكونة من �سل�سة النوويدات.
�ل�سبغات

ال��ن��ووي��دات  لت�سل�سل  ال��دق��ي��ق  ال��رتت��ي��ب  ومي��ث��ل 
وه��ذا  لل�سخ�ض  اجل��ي��ن��ي  ال��ن��م��ط  �سبغي  ك��ل  يف 
ال�سعر  ول���ون  كالطول  املظهرية  �سفاته  ي��ح��دد 
وك��ذل��ك خ��وا���س��ه الرتكيبية  وال��ع��ي��ون  واجل��ل��د 
بعملياته  اجل�سم  لقيام  الالزمة  والف�سيولوجية 
كيف  البع�ض:  يت�ساءل  وق��د  املختلفة.  احليوية 
الأرب���ع اأن����واع فقط م��ن ال��ن��ووي��دات ال��ت��ي يتكون 
الكم  ه��ذا  تعطي  اأن  الب�سر  ك��ل  �سبغيات  منها 
الهائل من التمايز بني النا�ض؟ ولت�سهيل معرفة 
 28  ( العربية  اللغة  بحروف  ذلك ميكن متثيله 
م��ن اجلمل  م��ح��دود  ع��دد ال  ت�سكل منها  التي   )
وب���ال���ت���ايل م��الي��ني ال��ك��ت��ب وك����ل ك��ت��اب يختلف 
تتكون من احل��روف  اأنها جميعاً  االآخ��ر من  عن 
الثمانية والع�سرين فقط، ولكن بت�سل�سل حروف 

ا�ستبدال  واأي  مختلفة  جمل  وبالتايل  مختلف 
اأو اآخر  اإزال��ة حرف  اأو  اإ�سافة  اأو  اأك��رث  اأو  حلرف 
ونف�ض  اأو مختلفة،  ينتج عنه جملة غري مفيدة 
ال�سيء بالن�سب للجني فاإنه ينتج عن هذا التغري 
يف اأحد النوويدات االأربع �سواًء كانت باال�ستبدال 
م��ا يعرف  اأو  االإزال���ة خلل جيني  اأو  االإ���س��اف��ة  اأو 
حتملها  التي  املعلومات  ترجمة  يتم  بالطفرة. 
اأكرث  يف  بروتينات  اإل��ى  معقدة  بعملية  اجلينات 
اأنه يتم فك �سفرة اجلينات من لغة  االأحيان اأي 
النوويدات اإلى لغة االأحما�ض االأمينية ) الوحدة 
اأو  اأو ل��غ��ة ال���ربوت���ني  االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ربوت��ي��ن��ات ( 
الربوتينيات  هذه  اجلني،  يف  النوويدات  ت�سل�سل 
ه���ي امل���ك���ون االأ����س���ا����ض خل��الي��ا اجل�����س��م وك��ذل��ك 
املنظمة  وال���ع���وام���ل  واالأن��ظ��ي��م��ات  ل��ل��ه��رم��ون��ات 

جليمع ن�ساطات اجل�سم احليوية، كما تقدم فاإن 
اأي تغيري ) طفرة يف اجل��ني ينتج عنه تغيري يف 
اإل��ى بروتني  ي��وؤدي  بروتني ه��ذا اجل��ني وبالتايل 
الربوتني  اإنتاج  اإلى عدم  اأو  معطوب وغري فعال 
على االإط����الق، وي��ق��در ع��دد االأم��را���ض املعروفة 
مر�ض   1500 ب���  جينية  ط��ف��رات  ت�سببها  وال��ت��ي 
وت����رتاوح ب��ني م��ر���ض ال�����س��ك��ري وال��رب��و واالأزم����ة 
الذين يعانون  ال�سرطان، يقدر عدد  اإلى  القلبية 
خم�سة  اأمريكا  يف  امليالد  عند  خلقية  عيوب  من 
ع�سر مليون �سخ�ساً 80% من هذه احلاالت �سببها 
ت��غ��ريات وراث���ي���ة، ك��م��ا وج���د اأن 50% م��ن ح��االت 
االإج��ه��ا���ض و 40% م��ن ح���االت وف��ي��ات االأط��ف��ال 
اأن  جميعها م��رده��ا ع��وام��ل وراث��ي��ة. وج��د اأي�����س��اً 
30% من عدد االأ�سرة يف م�ست�سفيات اأمريكا �سغلت 

اعداد:
 د. �سفيان محمد الع�سويل
استاد مساعد علم الوراثة 

كلية  العلوم - جامعة االمام 
محمد بن سعود االسالمية

الترتيب الدقيق لتسلسل النوويدات
في كل صبغي يمثل النمط الجيني للشخص 

ويحدد صفاته المظهرية
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م��ن ذلك  ال��وراث��ي��ة، يت�سح  االأم��را���ض  مبر�سى 
الناجتة  الوراثية  وغ��ري  الوراثية  االأم��را���ض  اأن 
تواجه  التي  امل�ساكل  اأك��رب  اأح��د  جيني  خلل  عن 
االإن�سانية وال يجب اأن نلقى اللوم وحده على ) 
genes فاإن تغريها غالباً ما يكون  املورثات ( 
الأ�سباب بيئية، اإن ال�سحة هي توازن يف التفاعل 
بال�سرورة  لي�ض  وكذلك  والبيئة،  امل��ورث��ات  بني 
اأن كل طفرة وراثية حتدث يف جمني االإن�سان ) 
( ت�سبب مر�ساً حيث   genome human
اأنه يف كثري من االأحيان تتولد طفرات يف اأماكن 
ال��ربوت��ني املنتج  اإل��ى تغيري يف وظيفة  ت��وؤدي  ال 
املنتج  ال��ربوت��ني  اأط���راف  يف  التغري  يكون  حيث 
ت�سبب  اأو قد  الفعال،  الربوتني  ولي�ض يف مركز 
نق�ساً  اأو  املنتج  الروتني  يف كمية  نق�ساً  الطفرة 

يف ن�ساطه.
 �لعالج �جليني

وميكن حتديد االأ�سا�سيات يف العالج على النحو 
التايل:

) 1 ( ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل���وق���ع اجل��ي��ن��ي امل��ع��ط��وب 
وال������ذي ي�����راد ال��ت��ع��وي�����ض ع���ن���ه، ب���االإ����س���اف���ة ) 
 gene  ( باالإحالل  اأو   )  transfer gene

)  replacement
امل�����راد  ال�����س��ل��ي��م  ت���وف���ر اجل�����ني  ) 2 ( �����س����رورة 
اإعطاوؤه للمري�ض، وقد كان هذا متوفراً تقريباً 
ال��ت��ق��دم  بف�سل  االإن�����س��ان  ج��ي��ن��ات  ع���دد  لن�سف 

 DNA  (  ) الدنا  تاأ�سب   ( تقنيات  يف  العلمي 
 )  Technology recombinant
 ( ناقالت  على  محمولة  اجلينات  ه��ذه  وتوجد 

.)  cloned  ( ومن�سله   )  vectors
ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن م�����س��روع اجل��ي��ن��ي��وم الب�سري 

اأ�سبح مي�سوراً احل�سول على اأي جني مطلوب.
) 3 ( ت��وف��ر اآل��ي��ة الإي�����س��ال اجل��ني اإل���ى اخلاليا 
امل�ستهدفة. اأ�سف اإلى ذلك اإمكانية الو�سول اإلى 

اخلاليا امل�ستهدفة.
اأي  يف  ال��ع��الج  ه���ذا  يت�سبب  اأال  ����س���رورة   )  4  (
طفرة  ح�سول  يف  يت�سبب  ك��اأن  للمري�ض  �سرر 
 ( املعطى  اجل��ني  لدخول  نتيجة  جديدة  جينية 
ينتج   )  insertional mutagenesis
لطليعة  تن�سيط  اأو  ف��ع��ال  جل��ني  تعطيل  ع��ن��ه 
 Proto – oncogene ال��ورم��ي )  اجل��ني 
 )  oncogene  ( ورم���ي���اً  ج��ي��ن��ي��اً  لي�سبح   )
 ( ل��ل��ورم  امل��ث��ب��ط  اجل���ني  تعطيل  يف  يت�سبب  اأو 
ليطلق   )  tumor suppressor gene
ع��ق��ال اجل���ني ال���ورم���ي وال�����س��رر االأخ����ري اأك��رث 

احتمااًل من االأول.
يعمل  اأن  اإمكانية  ه��و  االأخ���ر  ال�سرر  واح��ت��م��ال 
اجل���ني امل��ع��ط��ى يف خ��الي��ا اأخ����رى غ��ري اخل��الي��ا 
�سيئة  اآث����ار  ذل���ك  ع��ن  ي�ستبب  امل�����س��ت��ه��دف��ة مم��ا 
اإل��ى  ينقل  ال���ذي  غلوبني  بيتا  ج��ني  يعمل  ك���اأن 
 B-( بيتا   � الثال�سيميا  م��ر���س��ى  ن��خ��اع  خ��الي��ا 

البي�ساء،  الدم  خاليا  يف   )  thalassemia
يف الوقت الذي يجب اأن يعمل فقط يف اخلاليا 

احلمراء.
اأن ينتج عنه حت�سن يف حالة املري�ض واأن   ) 5 (
اإلى عدد كاف من اخلاليا  ي�سل اجلني ال�سليم 
 ( نف�سه  ويعرب عن  فيها  ي�ستقر  واأن  امل�ستهدفة 

نتيجة. يعطي  اأي   )  Expressed
 �جلني �ل�سليم 

العالج  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التقنية  امل�ساكل  اأه���م  م��ن 
اجليني، وتعوق جناحه هو كيفية اإي�سال اجلني 
ال�سليم اإلى اخلاليا امل�ستهدفة، واأن ي�سل باأعداد 
ك��اف��ي��ة واإل����ى ع���دد ك���اف م��ن اخل��الي��ا املري�سة 
ا�ستقرار  حالة  يف  اجلديد  اجلني  يكون  وكذلك 
عن  ال��ت��ع��ب��ري  م��ن  يتمكن  وك��ذل��ك  يتحطم  وال 
ال  ذل��ك  ك��ل  ولتحقيق  ب��روت��ي��ن��اً  ينتج  اأي  نف�سه 
لهذه اجلينات ميكنه من  وج��ود حامل  م��ن  ب��د 
 vehicle ( حتقيق االأهداف املذكورة والناقل
دخول  يف  الطبيعية  اخلا�سية  له  ال��ذي   )  or
وت��ع��ت��رب   )  virus  ( ال���ف���ريو����ض  ه���و  اخل���الي���ا 

الفريو�سات من اأف�سل الناقالت احليوية
) biological < ( والنوع امل�ستخدم منها هو 
 ) Retroviruses ( الفريو�سات الرتاجعية
اإلى  الو�سول  خا�سية  من  الفريو�سات  لهذه  ملا 
خاليا اجل�سم، واالنغرا�ض ) insertion ( يف 
�سبغيات االإن�سان وت�سبح جزءاً جينات ال�سخ�ض 
ه���و  الفريو�سات  لهذه  النووي  احلم�ض  املعالج، 
)رنا ( RNA بداًل من دنا وعندما تدخل هذه 
الفريو�سات اخلالية يتحول ) الرنا ( اإلى )دنا ( 
وينغر�ض يف ) دنا ( �سبغيات ال�سخ�ض امل�ستقبل 
وبالطبع  الطبيعي  تكوينه  م��ن  ج���زءاً  وي�سبح 
للجني  احلاملة  الفريو�سات  هذه  ندخل  عندما 
اأن يتم  اأن يتم ذلك قبل  اإدخاله ال ميكن  امل��راد 
�سلها اأو تعطيلها لت�سبح عاجزة عن اأن ت�سبب اأي 
مر�ض اأو تقتل اخلاليا امل�ستقبلة ويتم ذلك عن 
طريق تقنيات تاأ�سبات الدنا والهند�سة الوراثية 
حيث يزال من الفريو�ض اجلني املمر�ض اأو الذي 
 sequence ي�ساعد على تغليف الفريو�ض ) 
وبذلك  النا�سج،  �سكله  يف   )  Packaging

تقـرير

مجلة عالم الحياة  -   العدد السادس عشر - رجب  1438 هـ - أبريل  2017م38     



اإل����ى خاليا  اأدخ����ل  ال����ذي  ال��ف��ريو���ض  يتمكن  ال 
ف��ريو���ض متكامل،  اإن��ت��اج  يعيد  اأن  م��ن  االإن�����س��ان 
ونا�سج ولكن يظل يحمل هذا الفريو�ض اجلني 
اخللية  �سبغي  يف  انغرا�سه  على  ي�ساعد  ال���ذي 
اجل��ني  ع��ن  ال����الزم  اجل���ني  وك��ذل��ك  امل�ستقبلة، 
اإي�سال  م��ن  العلماء  متكن  وب��ال��ت��ايل  امل��ح��م��ول، 

اجلني ال�سليم محمواًل على فريو�ض معطل. 
وم����ن ع���ي���وب ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة اأن ال��ف��ريو���س��ات 
الرتاجعية ال تدخل اإلى نوع واحد من اخلاليا 
ب��ل اإن��ه��ا تدخل اإل��ى جميع اأن���واع اخل��الي��ا وه��ذا 
اإمكانية  وكذلك  االنتقال  كفاءة  من  يقلل  مما 
اأن يعمل اجلني يف خاليا مختلفة عن اخلاليا 
املق�سودة وبذلك يوؤدي اإلى نتائج غري مرغوبة. 
ال��ع��الج  ا���س��ت��خ��دام��ه يف ط��ري��ق��ة  ل��ذل��ك يف�سل 
 exvivo therapy احل���ي  ال��ك��ائ��ن  خ����ارج 
امل�ستخدمة فقط  اخل��الي��ا  اإل���ى  ي�����س��اف  ح��ي��ث   �
خارج اجل�سم ومن ثم تعاد اخلاليا املعاجلة اإلى 

اجل�سم. 
�أنو�ع �لعالج 

ي��ق�����س��م ال���ع���الج اجل��ي��ن��ي ب����ن����اءاً ع��ل��ى اخل��الي��ا 
ال��ع��الج  ه���و  االأول  ق�����س��م��ني:  اإل�����ى  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
 somatic gene  ( اجل�����س��دي��ة  ل��ل��خ��الي��ا 
اأي خالل جيني على  اإ�سالح  اأي   ) therapy
اخلاليا  ع��دا  م��ا  اجل�سم  خاليا  جميع  م�ستوى 
اجلن�سية ) احليوان املنوي يف الذكر والبي�سة يف 

االأنثى ( وكذلك البي�سة امللقحة ) زيجوث ( .
والنوع الثاين: هو العالج اجليني على م�ستوى 
 germline  ( االنتا�سية  اجلن�سية  اخل��الي��ا 
بي�سة  عالج  يتم  حيث   )  gene therapy
البي�سة  اأو  ل��ل��ذك��ر  امل��ن��وي  احل��ي��وان  اأو  االأن��ث��ى 
االأول��ى  النمو  مراحل  يف   ) الزيحوث   ( امللقحة 
وقبل اأن تتمايز اإلى خاليا متخ�س�سة. ) �سكل3 

.)
بعد  املرتتبة  التبعات  يف  الطريقتان  وتختلف 
اخلاليا  اأو  االنتا�سي  اجليني  فالعالج  ال��ع��الج 
دائ��م��اً  ت��غ��ي��رياً  عنه  ينتج  وال��زي��ج��وت  اجلن�سية، 
يكون  اأن  وم��ع  ال��ذري��ة،  اإل���ى  اجليني  النمط  يف 
اأي  اأن  حيث  محاذير  له  لكن  االإ���س��الح  بغر�ض 

تغيري اإجابي اأو �سلبي يحدث نتيجة هذا العالج 
ي�سعنا  وه���ذا  املتعاقبة  االأج���ي���ال  اإل���ى  �سينتقل 
جيداً  التفكري  يجب  ل��ذا  اأخالقية  م�سكلة  اأم��ام 
قبل االإقدام على مثل هذه الطريقة اأما العالج 
اأو  يتم ل�سالح  اأي تغيري  ف��اأن  اجليني اجل�سدي 
�سد املري�ض ينتهي مع انتهاء حياة املري�ض وال 

يتم اأي تغيري يف خالياه اجلن�سية.
غري �لور�ثية

االه��ت��م��ام  ع��ل��ى  يقت�سر  مل  ب��اجل��ي��ن��ات  ال���ع���الج 
مب��ع��اجل��ة االأم����را�����ض ال���وراث���ي���ة ب���ل ت���ع���داه اإل���ى 
االأم��را���ض غ��ري ال��وراث��ي��ة وال��ت��ي ت��وؤث��ر يف قطاع 
كبري من العامل، ويوجد االآن الكثري من الطرق 
اأمرا�ض غري وراثية،  املعتمدة للتعامل مع عدة 

النهاية  يف  يعترب  ال���ذي  ال�سرطان  اأهمها  وم��ن 
مر�ض مناعي حيث يف�سل جهاز املناعة يف التعرف 
 Transformed  ( امل��ح��ول��ة  اخل��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
ومن  عليها  والق�ساء  ال�سرطانية  اأو   )  cell
ث���م ت��ن��م��و وت��ن��ق�����س��م ه���ذه اخل��ل��ي��ة ل��ت��ول��د ال���ورم 
ال�����س��رط��اين ه��و تن�سيط ج��ه��از امل��ن��اع��ة واإح���دى 
الطرق تعتمد على اإدخال جني م�ست�سد التوافق 
 Histocompatibility( ال��ن�����س��ي��ج��ي 
�سخ�ض  من   )Lymphocyte antigen
غ��ري��ب اإل����ى اخل���الي���ا ال�����س��رط��ان��ي��ة ل��ل��م��ري�����ض، 
م�ست�سد  ال�سرطانية  اخل��الي��ا  تنتج  وب��ال��ت��ايل 
Antigen على �سطحها يتعرف عليه ب�سهولة 
ج���ه���از امل���ن���اع���ة ل��ل��م��ري�����ض وي��ق�����س��ي ع��ل��ى ه��ذه 
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هذه  ا�ستخدمت  وق��د  اخل��الي��ا 
املالنوما  لعالج  الطريقة 
 m a l i g n a n t (
حيث   )  melanoma
 HLA ( يتم اإدخال جني
غ���ري���ب  ����س���خ�������ض  م������ن   )
اإل������ى امل���ري�������ض وك������ان ه���ذا 
م��ح��م��واًل يف ج�سم  اجل���ني 

ذلك  نتيجة  وكانت   )  liposome  ( �سحمي 
اأن انح�سر اأو اأختفى الورم يف ثلث املري�ض، ومن 
اال�سرتاتيجيات االأخرى املعقدة لعالج ال�سرطان 
اأو  لل�سرطان  امل�سبب  اجل��ني  ن�ساط  اإي��ق��اف  ه��و 
اجلني املورم )oncogeme(، وبالتايل اإيقاف 
الربوتني الذي نتيجة هذا اجلني والذي يحول 
اخل��ل��ي��ة ال��ع��ادي��ة اإل����ى خ��ل��ي��ة ���س��رط��ان��ي��ة وت��ع��رف 
 Antiesense( با�سم  اال�سرتاتيجية  ه��ذه 
امل��ع��ني(  )غ���ري  تقنيات  اأو   )technology
والالمعني هنا هو خيط: دنا ق�سري جداً حوايل 
متمم   )  nucleotides  ( ن��ووي��دة   25  �  12
اأن��ه يتحد مع اجلني  ل�سياق يف اجل��ني امل��ورم اأي 
م��زدوج اخليوط، وبالتايل  الدنا  امل��ورم يف لولب 
ي�سبح اجلني املورم ثالثي اخليوط، وهذا يوؤدي 
اإي��ق��اف ن�����س��اط اجل���ني امل����ورم وال ي�سمح له  اإل���ى 

باإنتاج بروتينه امل�سرطن.
ق�سايا �جتماعية و�أخالقية 

عندما يتم تطوير تقنيات جديدة، وفعالة فاإنها 
دائماً تواجه ق�سايا، ومحاذير من املجتمع، وهذا 
�سيء طبيعي لتطوير معايري منا�سبة ال�ستخدام 
هذه التقنية حيث اأن كل تقنية جديدة ميكن اأن 
تو�سع  عظيمة  وا�ستخدامات  ف��وائ��د،  لها  يكون 
منها،  الغر�ض  هو  كما  االإن�سان  خلدمة  وت�سخر 
وال�����س��ب��ب يف وج���وده���ا واإل����ى ج��ان��ب ذل���ك تنبثق 

محاذير من نتائج اال�ستخدام لهذه التقنية. 
وم���ن اأح����د امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي ت��واج��ه امل��ج��ت��م��ع االآن 
ينتج  اأن  احتمال  هي  اجليني  العالج  ال�ستخدام 
التنا�سلية  للخاليا  جيني  تغري  العالج  هذا  عن 
انتقال هذا  ثم  البي�سة ومن  اأو  املنوي  للحيوان 

التغري اإلى االأجيال القادمة وخا�سة عندما يتم 
اجلن�سية  اخلاليا  م�ستوى  على  اجليني  العالج 
م�ستوى  على  اأو  البي�سة(  اأو  امل��ن��وي  )احل��ي��وان 

البي�سة امللقحة )الزيجوت(. 
وب���ال���ت���ايل ف������اإن ال���ت���غ���ري اجل���ي���ن���ي ����س���وف ي��ع��ن��ي 
االأب��د، ومع  اإل��ى  النمط اجليني لالإن�سان  تغيري 
اأو  اأي خطاأ  ولكن  االأف�سل  اإل��ى  اأنها  االف��رتا���ض 
نتائجه  �ستكون  احل�سبان  يف  لي�ض  ه��و  م��ا  وق��وع 
وخيمة وهذا العالج منع يف كثري من دول العامل.
 gene( اجليني  للنقل  بالن�سبة  املحاذير  ومن 
 gene( هو حدوث تعزيز جيني )transfer
النوع  ه��ذا  ي�سبح  واأن   )enhancement
من التح�سني للقدرات يف متناول االأغنياء فقط، 
وبالتايل رمبا يوؤدي ذلك اإلى تغيري التعريف ملا 
التعريف  هذا  من  وي�ستبعد  طبيعي  �سخ�ض  هو 
املتو�سط،  اأو  الطبيعي  ب��ال��ذك��اء  الأن  نعرفه  م��ا 
الن�سل  التقنية مبحث حت�سني  تعيد هذه  ورمبا 
كله  لذلك   )eugenics( االختياري  الب�سري 
الب�سري  للمجني  الكامل  التعريف  ظهور  وم��ع 
وت�سل�سل نوويداته، وما يلي ذلك من م�ساكل على 
االأ�سخا�ض، واالأ�سرة، واملجتمع فقد اأن�ساأت كثري 
من الدول جلان للتعامل مع امل�ساكل االجتماعية 

واالأخالقية والقانونية لهذه املعلومات. 
امل�ساكل  على  التعرف  مهامها  من  ف��اإن  وبالتايل 
الناجمة، وحتليلها والتعامل معها حني ظهورها 
اأو  االأب��ح��اث  ه��ذه  ت�سبح  اأن  قبل  وو�سع احللول 
العالجات اأو املعلومات اجلينية مو�سع التطبيق.

حماذير �لعالج 

ي��وج��د االآن يف ال���ع���امل ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ط��رق 

ال��ع��الج اجل��ي��ن��ي منها ح���وايل 125  امل��ع��ت��م��دة يف 

اأوروب��ا  48 يف  و  االأمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

وواحد يف ال�سني واآخر يف اليابان. ومعظم هذه 

ال���ربام���ج ت��رك��ز ع��ل��ى ع���الج م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان، 

ونق�ض املناعة املكت�سب وهناك 11 برناجماً لعالج 

اأمرا�ض  اأمرا�ض وراثية، وثالث برامج لعالج   9

 peripheral( الطرفية  الدموية  االأوع��ي��ة 

املفا�سل  والتهاب   )bascular diseases
 Rheumatoid arthritis  ( الرثياين 

 restenosis( ال�����س��ري��اين  الت�سيق  وع���ود   )

على  العلماء  ي�سغل  ما  اأهم  ومن   )arterial
لهذا  يكون  اأن  اإمكانية  ه��و  ذك��ره  �سبق  م��ا  �سوء 

عقباها  وال يحمد  م��ت��وق��ع��ة،  غ��ري  اآث����ار  ال��ع��الج 

اأن ينغر�ض  اإم��ك��ان��ي��ة  ه���و  امل���خ���اوف  ه���ذه  واأح�����د 

اجلني اجلديد يف املكان اخلاطئ اأو يف جني �سليم 

في�سبب اإيقافه، وتعطيله عن العمل، ومن اأخطر 

املحاذير هو اأن ينغر�ض اجلني املحمول يف اجلني 

 tumor suppressor ( املثبط لل�سرطان

تنطلق  وب��ذل��ك  العمل  ع��ن  ويوقفه   )  gene
اأن  اأو  �سرطانياً  وتنمو منواً  اخلاليا من عقالها 

طليعة  تن�سيط  اخل��اط��ئ  االإن��غ��را���ض  ه��ذا  ي�سبب 

اجلني امل��ورم ال��ذي يكون على حالة غري ن�سطة 

اإل���ى  وي��ح��ول��ه   )  proto-oncogene  (

اإل��ى جانب ذلك   ) oncogene جني م��ورم ) 

اإلى اخلاليا  املنقول  و�سول اجلني  اإمكانية  فاإن 

مما  قائم  اأم��ر  تغيريات  بذلك  م�سبباً  التنا�سلية 

u يرتتب عليه انعكا�سات اأخالقية واجتماعية

من أهم المشاكل التقنية
ك��ي��ف��ي��ة إي���ص���ال ال��ج��ي��ن ال��س��ل��ي��م إل���ى ال��خ��الي��ا 

المستهدفة
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والكربيت،  والف�سفور،  احل��دي��د،  مثل  املعدنية،  االأم���الح  اأهمها  من  عاليٍة،  غذائيٍة  قيمٍة  اجلرجري على  يحتوي 
والكال�سيوم، واليود، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامني ب 6، والنيا�سني، واالألياف الغذائية، 
والكربوهيدرات، والربوتينات، وال�سعرات احلرارية، والثيامني، والزيوت الطيارة، واالأحما�ض املهمة، مثل حم�ض 

غامالينولينك، باالإ�سافة الحتوائه على كميٍة قليلٍة من الدهون والكولي�سرتول، كما يحتوي على املاء. 
فو�ئد �جلرجري

على  ال��ق��درة  ويزيد  ال��ذاك��رة،  اله�سم.. يقوي  عملية  وال�سموم. ي�سهل  الف�سالت  من  اجل�سم  وينقي  ال��ب��ول،  ي��دّر 
احلفظ واال�ستيعاب. ي�ساعد على تخلي�ض اجل�سم من االآثار ال�سارة للتدخني. ينقي الدم من م�سببات االأمرا�ض، 
وين�سط الدورة الدموية. ينقي الب�سرة من النم�ض، والت�سبغات، وبقع الكلف. ي�ساعد على زيادة الكتلة الع�سلية يف 
اجل�سم. يحافظ على �سحة القولون. ي�ساعد على تخ�سي�ض وزن اجل�سم، وتاأخري ظهور اأعرا�ض ال�سيخوخة. ينظم 
الطاقة واحليوية. يحافظ على  العامة للج�سم، ومينحه  ال�سحة  ارتفاعه. يح�ّسن  الدم، ومينع  ال�سكر يف  م�ستوى 
�سحة اللثة، ومينع نزيفها، ويقويها، وي�سفي من تقرحات الفم. يقوي جذور االأ�سنان ويحافظ على ثباتها. يحمي 
وي�سكن  البلغم،  والتنف�سية. يطرد  ال�سدرية  االأم��را���ض  واالإنفلونزا. يعالج  وال��زك��ام،  والر�سح،  ال��ربد،  ن��زالت  من 
ت�ساقط  الروماتيزمي. مينع  املفا�سل  التهاب  وامليكروبات. يعالج  اجلراثيم  من  وينقيها  امل��ع��دة،  ال�سعال. يقوي 
الفروة ‘ ويزيد عدد احليوانات  الراأ�ض، وذلك بو�سع ع�سري اجلرجري على  ال�سعر، ويقوي اجل��ذور، ويطهر فروة 
املنوية. ي�ساعد يف �سفاء حروق ال�سم�ض ال�سطحية على اجللد. يقلل ن�سبة الدهون يف اجل�سم. يقلل ن�سبة الكول�سرتول 
احتمالية  من  احلامل. يقّلل  للمراأة  بالن�سبة  ال�سباحي  بالغثيان  ال�سعور  ومينع  احلي�ض،  دم  الدم. يدّر  يف  ال�سار 

االإ�سابة بالبوا�سري. مينع االإ�سابة برتقق العظام. يحافظ على �سحة الكبد والكليتني. 
�أ�سر�ر �جلرجري

على الرغم من الفوائد الكثرية للروكا، اإال اأّن االإفراط يف تناوله ي�سبب حرقان يف املثانة، كما مينع تناوله من قبل 
االأ�سخا�ض الذين يعانون من ت�سخم يف الغدة الدرقية، ومينع االإفراط يف تناوله من قبل االأم احلامل، الأنه يت�سبب 

u يف حدوث نزيف، وزيادة احتمالية االإ�سابة باالإجها�ض

د. وف����اء عبدالرحمن التي�س�����ان
استاذ البيئة النباتيه املشارك

قسـم االحيــاء
كليــة العـلوم

حامعةاالمام عبدالرحمن بن فيصل

القيمة الغذائية للجرجير

مقـال
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اقتصاد

االأر�ض  االأماكن على  اأطهر  املكرمة  مكة   

بناء   مّت  و  احلياة  به  دّبت  مكان  اأول  فهي 
بيت اهلل احلرام .

كما   - االأر�ض  مركز  املكرمة  مكة  وتعترب 
يقال -  الأنها اأر�ض م�ستوية، وهي، كما يردد 
بع�ض اجليولوجيني-  اأول مكان ت�ستقبل 
به اأ�سعة ال�سم�ض على وجه االأر�ض، ومكة 

اهلل  �سلى  محمد  الر�سول  به  ولد  الذي 
عليه و �سلم، وبذلك اكت�سبت مكة املكرمة 

مكانة مقد�سة .
من  كغريها  املكرمة  مكة  على  تعاقبت 
الأن  االأمم  من  الكثري  االأخرى  املدن 
فكان  اآمن  ومكان  مقد�ض،  مكان  مكة 
الدعاء  الأن  اإليها  يحجون  قدمياً  النا�ض 

»أم القرى«.. ذكرت في القرآن الكريـــــــــــم .. ولها مكانة تاريخية عند األنبياء
مكان روحاني ومقدس لدى األمة اإلسالمية

تقرير

عند  تاريخية  مبكانة  حظيت  املكرمة 
املكرمة  اأول من نزل مبكة  االأنبياء، وكان 
نزل  عندما  ال�سالم  عليه  اآدم  �سيدنا  هو 
عليه  اإبراهيم  اإليها  وهاجر  االأر�ض،  اإلى 
و�سيدنا  هو  وقام  بها،  و�سكن  ال�سالم، 
ا�سماعيل عليه ال�سالم برفع قواعد الكعبة 
املكان  هي  املكرمة  مكة  واأخرياً   ، امل�سرفة 
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املتو�سط  موقعها  واأي�ساً  م�ستجاب،  فيها 
بالد  اإلى  النا�ض  به  يعرب  الذي  اجلغرايف 

ال�سام.
لها مكانة خا�سة يف نفو�ض  املكرمة  ومكة 
االأ�سماء  من  بالكثري  و�سميت   ، امل�سلمني 
واأم  والعذراء،  االأمني  والبلد  بكة،  مثل 
القرى، ونركز على ت�سميتها با�سم اأم القرى 

اإن  تعالى يف عدة موا�سع  ذكره اهلل  الذي 
اأم القرى، وذلك الأن هو  مكة املكرمة هي 
على  والدليل  قرية،  فيه  اأن�ساأ  مكان  اأول 
واأول  بها،  بناءا  اإن�ساء  مت  مكان  اأول  ذلك 
الب�سر �سكن بها لذلك تعترب بذرة و نواة، 
و�سيدة و اأم القرى على االأر�ض، وتعد مكة 
من  العديد  الإن�ساء  االنطالقة  ذلك  بعد 

القرى لذلك اأم القرى هي مكان روحاين، 
ومكة  االإ�سالمية.  االأمة  لدى  ومقد�ض 
بها  ذات طبيعة �سحراوية حتيط  املكرمة 
احلرام،  اهلل  بيت  وحتت�سن  كثرية،  جبال 
يوميا  زواره  يتوقف  ال  الذي  البيت  وهو 
يف  بروحانية  ال�سلوات  و  املنا�سك  الأداء 

u اأروقة  هذا البيت احلرام

»أم القرى«.. ذكرت في القرآن الكريـــــــــــم .. ولها مكانة تاريخية عند األنبياء
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�أر��سى  تعود مناجم �لذهب فى �ل�سعودية �إىل ما قبل 5000 �سنة، حيث تعتر �ململكة  من �غنى 

�أو د�خــل �جلبال و �له�ساب  �أعماق �الآر��ــســى  �لعامل من حيث �لــرو�ت �لطبيعية �سو�ء كانت فى 

�قــدم مناجم �لذهب على  �نها من   ، �لعربية  �ل�سهول، و قد عرفت مناجم �لذهب فى �جلزيرة  و 

�مل�ستوى �لعامل. و قد و�سل عددها �الأكر �إنتاجًا فى �ل�سعودية �إىل حو�ىل 5 مناجم ذهب، تعمل 

بطرق جتارية ت�سغلها �سركة معادن �لذهب ومعادن �الآ�سا�ص، كما بلغ �إنتاجها �أكر من �أربعة ماليني 

�أوقية منذ عام 1988. 

فيما يلي نتعرف على نبذه خمت�سرة عن هذه �ملناجم و كيفية عملها و معرفة حجم �إنتاجها.

اقتصاديات

مناجم الذهب
السعودية ..  االكثر انتاجًا 

منذ 5000 االف سنة

 تعد من اغنى أراضى العالم 
في الثروات الطبيعية 
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تنق�سم �ملناجم يف �ل�سعودية �إىل: 

منجم (مهد �لذهب) فى �ملدينة �ملنورة وهذ� 

�ملنج���م يعت���ر من �أه���م �ملناج���م و �أقدمها. 

ومنج���م (بلغة) فى منطقة �ملدين���ة �ملنورة , 

و �ل���ذى بد�أ �إنتاجه فى عام 2003. و منجم 

(�ل�سخي���ر�ت ) ف���ى منطق���ة �لق�سيم على 

بعد 250 كم �سمال منجم مهد �لذهب �لذى 

ب���د�أ �نتاجه ع���ام 2005. و منجم (�حلجار) 

و يق���ع فى منطقة ع�سري جنوب �ل�سعودية و 

ب���د�أ �نتاجه عام 2001. و ن�سب �إنتاجه عام 

2006م. و منجم (�الآمار) فى منطقة 

عرفت مناجم الذهب فى الجزيرة العربية
بانها من اقدم مناجم الذهب على المستوى العالم

45 العدد السادس عشر - رجب  1438 هـ - أبريل  2017م  -  مجلة عالم الحياة 



�لريا����ص و ب���د�أ �نتاج���ه فيه ف���ى يناير 

.2009

منجم مهد �لذهب:

يق���ع منجم مه���د �لذهب ف���ى حمافظة 

مه���د �لذهب فى منطق���ة �ملدينة �ملنورة 

فى �ململكة �لعربية �ل�سعودية , حيث يعد 

م���ن �أقدم مناجم �لذهب ف���ى �ل�سعودية 

حيث يحت���وى على خامات من �لذهب و 

�لف�سة و �لنحا�ص و �لزنك و �لر�سا�ص.

�فتت���ح منجم مهد �لذهب عام 1983 , و 

ب���د�أ �الإنتاج �لتجارى عام 1988حيث بلغ 

�حتياطى �لذه���ب به نحو 1.200.000 

ط���ن برتكي���ز ي�سل �إىل 26 ج���ر�م ذهب 

ل���كل طن , و ب���د�أ �الإنتاج �لفعلى للمنجم 

عندم���ا مت بالفع���ل حف���ر �أك���رث من 59 

ك���م م���ن �الأنف���اق و ��ستخ���ر�ج �أكرث من 

3.576.189 طن من خام �لذهب. و فى 

نهاي���ة عام 2007 كانت كمية �الحتياطى 

�ملتبقى به نحو 1.087.764 طنا , حيث 

مت حف���ر ما يزيد عن 232 كم من �حلفر 

�ملا�س���ى , و ذلك لتقييم ع���روق �خلام و 

زيادة �الآحتياطى و ��ستك�ساف �متد�د�ت 

جديدة للتعدن.

منجم بلغة:

يقع منجم بلغة �سمن �ملدينة �ملنورة على 

م�ساف���ة 65 كم نح���و �جلنوب من م�سنع 

�ملعاجل���ة ف���ى �ل�سخ���ري�ت , و ه���و من 

�ح���د �أهم مناجم �لذه���ب فى �ل�سعودية 

, في�سم���ل منجما للتعدي���ن �ملك�سوف. و 

ي�ستخ���رج �ملنجم ح���و�ىل 7 مايني طن 

من �ل�سخور.

و مي���ر منجم بلغة �ل���ذى مت ت�سغيله فى 

�سهر �كتوبر لع���ام 2002. حاليا مبرحلة 

�نتقالية �إذ يتم �إن�ساب �خلام ذو �لرتكيز 

�لع���اىل “�ملوؤك�سد” ليتز�يد فى �مل�ستقبل 

�النتقالي���ة  �لكريتي���د  خام���ات  �إنت���اج 

�الآق���ل تركي���ز و �الآق���ل ف���ى ��س���رتد�د 

�ملع���ادن �لفلزية من �خلام���ات �لقدمية 

�مل�ستخرج���ة. و يعد منجم بلغة من �أحد 

�أهم مناجم �لذهب فى �ل�سعودية , حيث 

يبل���غ �إنتاج �لذهب ب���ه حو�ىل 43.299 

�أون�س���ة و ح���و�ىل 2.297 �ون�س���ة من 

معدن �لف�سة فى عام 2007.

منجم �ل�سخير�ت:

يق���ع منج���م �ل�سخي���ر�ت ف���ى منطقة 

�لق�سي���م و ه���ى تق���ع على بع���د حو�ىل 

750 ك���م �سم���ال �س���رق مدين���ة جدة و 

على بع���د 30 كم جنوب طري���ق �ملدينة 

�ملن���ورة �ل�سري���ع و هو ثال���ث منجم بعد 

مهد �لذه���ب و �المار و من �هم مناجم 

�لذهب فى �ل�سعودية.

حيث ت�سم���ل �ملنطق���ة �ل�سناعية ملنجم 

�ل�سخير�ت للذهب على جممع ملعاجلة 

خ���ام �لذه���ب �ل���ذى يتاألف م���ن وحدة 

�لت�سفي���ة و نظام معاجلة �ملياه و وحدة 

�لتحلي���ل �حلر�رى للذه���ب و خمتر�ت 

�أخ���رى. و تبل���غ كمي���ة �خل���ام �لتى يتم 

معاجلته���ا فى معم���ل �لرت�سيح بالكربون 

نحو 650.000 طناآ �سنوياآ , و يبلغ معدل 

�نتاج �لذهب باملنجم حاليا نحو 1.5 طن 

من �لذهب �خلال�ص �سنوياآ.

منجم �حلجار:

يقع  منجم �حلجار فى جنوب �ل�سعودية 

و   , �لعقي����ق  حمافظ����ة  م����ن  بالق����رب 

يحتوى هذ� �ملنجم عل����ى مرفق للغ�سيل 

و �لرت�سي����ح و ذلك يتم الع����ادة معاجلة 

�ملو�د �ملجمعة و �ملغ�سولة م�سبقاآ و �لتى 

مل ي�ستخل�ص �لذهب منها من قبل.

و يبلغ منجم �حلجار طاقة عالية جعلته 

ين�سم  مبميز�ته الحد مناجم �لذهب فى 

اقتصاديات
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تعتبر المملكة العربية السعودية
من اغنى أراضى العالم من حيث الثروات الطبيعية فى 
أعماق اآلراضى أو داخل الجبال أو الهضاب أو السهول

�ل�سعودية حيث تبلغ طاقته �النتاجية 

نحو 750 �لف طن من �لذهب �خلام 

, و ف����ى عام 2011 بد�أت بالعمل معه 

�سركه مع����ادن عملي����ات �لتعدين فى 

�سري�����ص , و هو يعت����ر موقع يحتوى 

عل����ى �حتياطي����ات �خل����ام �لعالي����ة و 

يتوق����ع �ن ين�سب هذ� �ملنجم فى عام 

.2012

منجم �الإمار:

يقعمنجم �الإمار على بعد 195 كم �إىل 

�جلن���وب �لغربى من مدين���ة �لريا�ص 

, حي���ث يتم في���ه معاجلة خام �لذهب 

مبعدل 200 �لف طن فى �ل�سنة النتاج 

�لذهب فى �س���كل خليط. و كان يعرف 

منجم �الإمار قب���ل �ملياد بحو�ىل 300 

ع���ام �ى منذ 3 �لف عام تقريبا و �ي�ساً 

مت ��ستغاله ف���ى �أيام �لدولة �الآموية و 

�لعبا�سي���ة , و بعد ذلك مت �أهماله حتى 

وقت من �لزم���ن , حيث بد�أ مرة �أخرى 

بالعمل.

كما يعم���ل هذ� �ملنجم بطاق���ة �إنتاجية 

كب���رية و قدرها ح���و�ىل 200 �لف طن 

�سنوياآ و من �ملتوقع �ن ينتج �ملنجم نحو 

385.000 �وقي���ة من �لذهب و حو�ىل 

u 635.000 �أوقية من �لف�سة
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�ملرحلة �الأوىل: مرحلة �لتاأ�سي�ص و�لرت�سيخ:

يف  هذه �ملرحلة  يتم ��ستبعاد م�سببات �الأمر��ص �لنباتية من 

بكترييا وفطريات ويعتر مدى ��ستجابة �جلزء �لنباتي لهذه 

�ملرحلة من �أهم �الأهد�ف لهذه �ملرحلة، لذلك فاإن ��ستخد�م 

»�ملر�ستيمـــــــات �لقميـــــــه« يف �ل�ســـــــاق حتد من وجـــــــود م�سببات 

�الأمر��ص و�لتي قد توؤثـــــــر على حيوية �ل�ساق و�لنمو وكذلك 

معـــــــدل �الإكثار حيث يتـــــــم حتديـــــــد �لبيئة �ملنا�سبة لزر�عـــــــة 

�لن�سيـــــــج علـــــــى ح�سب نـــــــوع �لنبـــــــات �مل�ستخدم ويتـــــــم �إ�سافة 

�ملرحلة. و�ل�سيتوكينينـــــــات  هـــــــذه  يف  �ل�سيتوكينينـــــــات 

�مل�ستخدمـــــــة يف هذه �ملرحلـــــــة تعتر �الأكر �سيوعـــــــا و�ل�سبب 

يعود الأ�سعارها �ملنا�سبة و�لتاأثري �لعايل. ويف بع�ص �حلاالت 

ت�ساف �الأك�سينات.

مرحلة �لتاأ�سي�ص ملعظـــــــم �أنو�ع �لنباتات حتتاج ما بني ثالثة 

�أ�سهـــــــر �ىل �سنه علـــــــى �أن يتـــــــم جتديد �لبيئة �لنباتية خالل 

هذه �لفرتة وذلـــــــك بعد م�سي �أربـــــــع �أو �ست �أ�سابيع من زر�عة 

�لن�سيج �لنباتي يف �لبيئة �ملغذية.

 �ملرحلة �لثانية: مرحة �الإكثار : 

��ستحثـــــــاث  طريـــــــق  عـــــــن  هذه �ملرحلة يتـــــــم  يف  �الإكثـــــــار 

منـــــــو �ل�سيقـــــــان �ســـــــو�ء كانت �أجـــــــز�ء مـــــــن �ل�ســـــــاق حتتـــــــوي 

يف �ل�ساق وتتـــــــم  �لقميـــــــه  �لر�عـــــــم  على بر�عم جانبيـــــــة �أو 

هذه �ملرحلة بو��سطة �إ�سافـــــــة �ل�سيتوكينينات برت�كيز عاليه 

ن�سبيا. وغالبا ما حتتاج هذه �ملرحلة ملدة �أربع �أ�سابيع ويكون 

اإعداد : 
د. اأريج اأحمد الع�سيمي

استاذ فسيولوجيا النبات املساعد
قسم االحياء كلية العلوم 

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل 

مقــال

إنتاج النباتات بطريقة 
زراعة األنسجة)اإلكثار(

و�كثاره  �لنبات  �لطرق �الأ�سا�سية �مل�ستخدمة الإنتاج  زر�عة �الأن�سجة من  تعتر 

بالطرق �ملعملية و�لتي قد ت�ستخدم الأغر��ص جتارية. وزر�عة  �الأن�سجة تعتمد 

على نوع �لنبات �مل�ستخدم حيث يتم �إكثار �لنباتات بالطرق �ملعملية  با�ستخد�م 

�أحد �لطرق �لتالية: 
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عـــــــدد �ل�سيقان �ملتكونة خالل هذه �ملرحلة  3 - 8 �أفرع جديده 

من �أ�سل و�حد ملعظم �لنباتات. مع �لعلم �أن م�سدر �لنبات قد 

يوؤثر على عملية �الإكثار يف هذه �ملرحلة. وميكن �حلفاظ على 

�لنبات يف �لبيئـــــــة �لنباتية لهذه ��ملرحلة ملده ترت�وح ما بني 8 

�ىل 48 �سهـــــــر علـــــــى �أن يتم جتديد �لبيئة خـــــــالل هذه �لفرتة. 

�إ�سافـــــــة �الأك�سينـــــــات يف هـــــــذه �ملرحلـــــــة  قـــــــد توؤثـــــــر على عمل 

�ل�سيتوكينـــــــني وكذلك نـــــــوع �ل�سيتوكينـــــــني �مل�ستخدم يف هذه 

�ملرحلة  يلعب دور� هاما يف عملية �الكثار فمثال ��ستخد�م يف 

هذه �ملرحلة  لبع�ص �النو�ع قد يوؤثر على حيوية �لنبات خالل 

عمليـــــــة �لتاأقلـــــــم و�لتكيف و�لتي تعتر �ملرحلـــــــة  �لر�بعه من 

زر�عـــــــة �الأن�سجه �لنباتيه وقد توؤثر ب�ســـــــكل �سلبي على عملية 

�لتجذير خالل �ملرحلة  �لثالثه لزر�عة �الأن�سجه.

��ستخـــــــد�م �ل�سيتوكينينات قـــــــد تزيد من �الإنتاجيـــــــه و�رتفاع 

معدل حيوية �لنبات �ىل 95% وذلك ح�سب نوع �لنبات.

�ملرحله �لثالثه: مرحلة �لتجذير:

خـــــــالل هـــــــذه  �ملرحلة  يتطلـــــــب �إ�سافـــــــة �الأك�سينـــــــات برت�كيز 

خمتلفهالإ�ستحثاث تكوين �جلـــــــذور. مرحلة �لتجذير للنباتات 

�لع�سبية قـــــــد تتـــــــم دون �إ�سافـــــــة  �أي نوع مـــــــن �الأك�سينات للبيئة 

�لنباتية  ومـــــــع ذلك يعتر �إ�سافة �الأك�سينـــــــات برت�كيز خمتلفة 

يف هـــــــذه �ملرحلة متطلـــــــب للنباتات �خل�سبيـــــــة. و�لرتكيز �الأمثل 

لالأك�ســـــــني �مل�ســـــــاف يعتمـــــــد علـــــــى ن�سبة تكـــــــون �جلـــــــذور وعدد 

�جلذور �ملتكونة وطول �جلذر.

 �ملرحلة �لر�بعة: �لتاأقلم و�لتكيف

يف هـــــــذه �ملرحلة  يتم جتهيز �لنبـــــــات لي�سبح قادر� على �لتاأقلم 

و�لتكيف يف �لظروف �لبيئيـــــــه �لطبيعية  وغالبا مايكون هناك 

�سعوبـــــــات المتـــــــام هذه �ملرحلـــــــة و�لتي تعـــــــود �ىل �سهولة �سبط 

�لعو�مـــــــل �لبيئية للنبات د�خل �ملعمل مقارنه بالظروف �لبيئية 

خارج �ملعمل و�لتي ي�سعب �لتحكم بها.  

ميكن �لتغلـــــــب على هذه �ل�سعوبات بتخفي�ـــــــص درجة �لرطوبه 

تدريجيا للنبات د�خـــــــل �ملعمل قبل نقله �ىل خارج �ملعمل حتت 

u ظروف بيئية طبيعية

زراعة األنسجة
من الطرق األساسية المستخدمة إلنتاج النبات

واكثاره بالطرق المعملية
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�الآونــــــــــة  يف  ــــرت  �نــــتــــ�ــــس

بيع  »ب�سطات«  �الأخـــرية 

�ل�ساي على »�جلمر« يف 

�ملدن  يف  �ل�سو�رع  �غلب 

�لــــ�ــــســــعــــوديــــة. و�نـــتـــ�ـــســـر 

مـــــعـــــهـــــا �ال�ــــســــتــــعــــمــــال 

�جلائر للحطب، و�آليات 

�حــتــطــابــه، ونــقــلــه مما 

�أدى �إىل �رتــفــاع حــاد يف 

ن�سبة �مللوثات �لهو�ئية، 

�جلــو،  �لــغــبــار يف  وذر�ت 

�لنا�ص  �هتمام  و�ن�سب 

�لـــ�ـــســـاي دون  بـــتـــنـــاولـــه 

�أبــــــعــــــاده  �إىل  �لــــنــــظــــر 

�لبيئية، و�لتي قد توؤدي 

�ــســحــيــة  مـــ�ـــســـاكـــل  �إىل 

وبــــيــــئــــيــــة يــــنــــتــــج عــنــهــا 

�أمر��ص خطرية.

تقرير
 متخصص في شئون البيئة واالقتصاد

»شاي الجمر«..استعمال جائر 
للحطب وارتفاع ملوثات الهواء 
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و�ل�سرر من �الأدخنة, و�الأبخرة �ملت�ساعدة 

�أثناء غلي �ل�ساي على �حلطب, يتمثل يف 

�الإن�سان  �سحة  على  �سحية خطرية  �آث��ار 

ن��ظ��ر� ل��ت��اأث��ري ه���ذه »�ل��ب�����س��ط��ات« على 

�ل�سحة �لعامة من خال �الأدخنة �لناجمة 

�الأدو�ت  وتعر�ص  �حل��ط��ب,  �إ�سعال  ع��ن 

وعدم  لل�سد�أ,  �ملياه  غلي  يف  �مل�ستخدمة 

معرفة م�سادر �ملياه �مل�ستخدمة يف �إعد�د 

�سحية  �آث��ار  له  �خل�سب  وح��رق  �ل�ساي, 

�أمر��ص  مثل  �الإن�سان,  �سحة  على  �سلبية 

�لتنف�سي,  �جلهاز  و�لتهاب  و�لربو  �لرئة 

عدم  جر�ء  �لغذ�ئي  �لت�سمم  �إىل  ��سافة 

للهو�ء,  �الأدو�ت  وتعر�ص  �ملكان,  نظافة 

�ل�سم�ص  �أ���س��ع��ة  حت��ت  وجعلها  و�ل��غ��ب��ار 

u با�ستمر�ر

مصادر المياه المستخدمة
في إعداد الشاي وحرق الخشب له آثار

صحية سلبية على صحة اإلنسان
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عامل الحياة- الرياض: تعد  رياضة 
القنص بالصقور من أشــهر أنواع 
أجدادنا  التي عرفهــا  الرياضــات 
التزال يف شــبه الجزيــرة العربية 
منذ األزمنة البعيدة، وقد توارثها 
األبناء عن اآلباء واألجداد، ويعترب 
العــرب أول مــن عرفــوا هــذه 
الرياضــة .. حيــث تعــد رياضة 
الصقور، منوذجاً عىل تفاعل انسان 
شــبه الجزيرة العربية مع البيئية 
الطبيعيــة املحيطة بــه، وترويض 
الطيور والحيوانات ليك تســاعده 
احتياجاتــه  عــىل  الحصــول  يف 

الغذائية واملعيشية.
والصيــد بالصقــور تحولت لعدد 
من أهايل شــبه الجزيــرة العربية 
إىل الهوايــة املفضلــة وبعد ذلك 
انتقلت هــذه الهواية إىل البلدان 

 تفاعل االنسان والبيئة الطبيعية في شـــبه الجزيرة العربية .. الصيد بالصقور »نموذجًا«
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 تفاعل االنسان والبيئة الطبيعية في شـــبه الجزيرة العربية .. الصيد بالصقور »نموذجًا«

األخرى، والصقور لها أسلوب خاص 
يف املعاملــة، وكذلك يف الرتبية كام 
أن لهــا أطعمة خاصة، وقد ذكرت 
الصقور يف كثــر من القصائد عند 
العرب، فهم يرضبــون املثل بعني 
الصقــر لجاملها وحدتهــا، وكذلك 

يرضبون االمثال بقوته الخارقة .
والصقــر يعترب رمز القــوة ودليال 
عىل عــزة النفــس، ودامئا يشــبه 
بــه الرجــال، وقــد بــرع ســكان 
شــبه الجزيرة العربيــة منذ زمن 
بعيــد يف معرفــة أفضل أســاليب 
تربيــة وتدريــب وترويض الصقر 
ومعاملتــه، فتوارثوهــا جيال بعد 
جيــل , وأصبحت لهم وســائلهم 
الخاصة يف التدريب والتي جعلتهم 
يتصــدرون غرهــم يف االهتــامم 

بهذه الرياضة العربية األصيلة.
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با�ستخر�جها من  �لقيام  �الإن�سان  و�ألهم  له,  لاإن�سان, خلقها و�سخرها  �ملعدنية هبة �هلل  �لرثو�ت 

�الأر�ص وتعدينها وحتويلها �إىل ثرو�ت �قت�سادية, يتم ��ستخد�مها الإ�سباع حاجات �الإن�سان وحتقيق 

�لرثو�ت  من  �ملعدنية عن غريها  �ل��رثو�ت  وتختلف  و�حل�سارة.  �لرقي  �سلم  وتقدمه يف  رفاهيته 

�لطبيعية يف �أن توزيعها يقت�سر على مناطق حمدودة من �الأر�ص. وحتتاج �ل�سناعات �إىل �لرثو�ت 

�ملعدنية �لتي ي�ستخل�ص منها �ملو�د �الأولية, مثل �حلديد و�لنحا�ص و�الأملنيوم و�لكروم و�لر�سا�ص 

و�لق�سدير و�لذهب و�لف�سة وغريها.

و�أهم �لرو��سب �ملعدنية �القت�سادية فيها, مع خر�ئط تو�سح توزيع هذه �لرو��سب, و�الإ�سارة �إىل 

�ململكة,  يف  و�ملناجم  �لتعدين  مامح  �أهم  و�إب��ر�ز  عملياته,  يف  �ملوؤثرة  و�لعو�مل  �لتعدين,  �أن��و�ع 

و�لتقومي �لبيئي له, مع تقدمي روؤية م�ستقبلية لهذه �ل�سناعة يف �ململكة.

�أكرث من 900 عام قبل  �إىل  �لعربية  �لتعدين و�لتنقيب عن �ملعادن يف �سبه �جلزيرة  تاريخ  يعود 

ان  �ملياد, هناك تق�سيمات كثرية للرو��سب �أو �خلامات �ملعدنية, ولعل �لتق�سيم �لذي و�سعه �لعاملمِ

�خلو��ص  �تباع  �لتق�سيم  هذ�  يف  ويتم  �لتق�سيمات.  تلك  �أف�سل  من  »1981م«  وبيتمان  جن�سن 

�لكيميائية للخامات �ملعدنية وتر�فقها يف �لبيئات �جليولوجية و�لقيمة �القت�سادية لها.

�أهمية  و�زد�دت  �لبد�ئية,  �سناعاته  بع�سها يف  و��ستعمل  بعيد,  زمن  من  �ملعادن  �الإن�سان  عرف 

�لتعدين و�ملناجم, من حيث ��ستخر�ج �ملعادن وحتويلها و��ستثمارها بعد قيام �لثورة �ل�سناعية يف 

�لقرن �لتا�سع ع�سر, وبعد �لتقدم �لعلمي و�لتقني �لذي �سهده �لعامل يف �لن�سف �لثاين من �لقرن 

�لق�سرة  �سخور  من  �ملختلفة  �ملعدنية  �ملو�رد  ��ستخر�ج  بالتعدين  ويق�سد  �الآن.  وحتى  �لع�سرين 

�الأر�سية, بغ�ص �لنظر عن طبيعة �ملعدن �ملوجود هل هو فلزي �أو ال فلزي. ومن �خل�سائ�ص �لتي متيز حرفة �لتعدين و�ملناجم عن �حلرف �الأخرى 

كرثة نفقاتها وتعدد مفرد�تها, �إذ توجد معظم �ملو�رد �ملعدنية حتت �سطح �الأر�ص بعيد�ً عن متناول يد �الإن�سان.

د�ئماً, ومرحلة  ونتائجها غري م�سمونة  �لتكاليف,  و�لتنقيب, وهي مرحلة كثرية  �لبحث  ت�سمل مرحلة  بعدة مر�حل  �ملعدين  �الإنتاج  لذلك مير 

�ال�ستعد�د لاإنتاج, ومرحلة ��ستخر�ج �ملعادن, ومرحلة �إعد�د �ملعادن وجتهيزها لنقلها �إىل �الأ�سو�ق ثم �إىل �لت�سنيع.

ويتم �لتعدين �أو حفر �ملناجم بو��سطة �حلفر �ملك�سوفة على �سطح �الأر�ص, �أو باحلفر �لعميق د�خل �الأر�ص ال�ستغال معادنها. وتتوقف طرق تنجيم 

�أو تعدين �خلامات �ملعدنية على �لطبيعة �جليولوجية للمنطقة بطريقتني:

• طريقة �لتعدين �ملفتوح »�ملناجم �ل�سطحية«.
• طريقة �لتعدين حتت �ل�سطحي »�ملناجم حتت �ل�سطحية«.

ويف �لعادة يبد�أ �لتعدين بعد �نتهاء �أعمال �لتنقيب �جليولوجي و�جليوكيميائي و�جليوفيزيائي على رو��سب �خلامات �ملعدنية, وذلك بغر�ص ��ستخر�جها 

و��ستثمارها وت�سنيعها.

وتتميز جيولوجية �ململكة بوجود منطقتني من �لناحية �جليولوجية: منطقة �لدرع �لعربي وهي مو�زية للبحر �الأحمر, وتغطي ثلث م�ساحة �ململكة, وتُعد 

�ملنطقة �لرئي�سة �لتي توجد فيها معادن �لذهب و�لف�سة, ومعادن �الأ�سا�ص مثل �لنحا�ص و�لزنك, �إ�سافة �إىل بع�ص �ملعادن �ل�سناعية.

�أما �ملنطقة �لثانية فتوجد يف �سرق �لدرع �لعربي, حيث تظهر فيها �ل�سخور �لر�سوبية ذ�ت �الأعمار �جليولوجية �ملختلفة, وحتتوي على بع�ص �ملعادن 

�ل�سناعية, وخا�سة معادن �لبوك�سايت و�لفو�سفات.

وقد نتج عن �أعمال �مل�سح و�لتنقيب عن �خلامات �ملعدنية �لفلزية يف �سخور �لدرع �لعربي �لتعرف �إىل عدد كبري من �ملو�قع, منها حو�يل 980 موقعاً 

للذهب, و610 مو�قع للف�سة, و856 موقعاً للنحا�ص, و477 موقعاً للزنك, و282 موقعاً للر�سا�ص, و76 موقعاً للنيكل, و117 موقعاً للكروم, و176 موقعاً 

للعنا�سر �لنادرة.

ومن �أجل حتقيق عو�ئد منا�سبة وزيادة دخل �ململكة من �لتعدين, فقد �أقر جمل�ص �لوزر�ء بتاريخ 3/28/ 1433ه� �إن�ساء مدينة �سناعية يف 

منطقة �حلدود �ل�سمالية با�سم »مدينة وعد �ل�سمال لل�سناعات �لتعدينية«, وتخ�سي�ص �أر�ص جماورة لتلك �ملدينة م�ساحتها 150 كم2 مل�سروع 

�سركة معادن لل�سناعات �لفو�سفاتية وم�ساريعها �الأخرى �ملرتبطة بها, وكذلك ربط مدينة »وعد �ل�سمال« لل�سناعات �لتعدينية ب�سكة حديد 

�ل�سمال – �جلنوب وتزويدها باملقطور�ت �ملنا�سبة لنقل حم�ص �لفو�سفوريك و�لكريت �خلام, ومنتجات �مل�سروعات �الأخرى من مدينة »وعد 

  u ل�سمال« لل�سناعات �لتعدينية و�إليها�

التعدين والمناجم في السعودية

بق��لم : 
د. اأحمد عبد القادر املهند�ض

عضو هيئة التدريس بجامعة 
امللك سعود - كلية العلوم

مقــال
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زيوت طبيعية تمنح الوجه النضارة

المرأة وسن األربعين.. جمال من نوع آخر
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أعشاب وزيوت طبيعية تمنح الوجه والشعر النضارة 
�جلمال و�لعناية بالب�سرة و�ل�سعر من �أكرث �الأمور �لتي ت�سغل بال �ل�سيد�ت, وت�سب جل تفكريها فيها, ومن �ملعروف د�ئماً �أن �ملو�د 

�لطبيعية من �أع�ساب وزيوت, هي خري رفيق للمر�أة �لتي تبحث عن �جلمال, و�لظهور ب�سكل الفت وجذ�ب, وميكن ��ستخد�مها بطرق 

خمتلفة وباأ�سكال متنوعة للح�سول على نتائج قد تكون �أف�سل بكثري من تلك �لتي حتققها �ملو�د �مل�سنعة.

ومن �الأع�ساب �لتي قد ت�ستخدم الإ�سفاء �جلمال على �ملر�أة, �لبابوجن �لذي يعد جمما للب�سرة, ويدخل يف عمل �لكثري من �ملا�سكات 

نظر�ً لفاعليته, �إىل جانب �أنه يدخل يف �لكرميات, ويقاوم تهيج �جللد ويزيل �حلبوب, وذلك من خال ��ستخد�م �ملنقوع منه على 

�لوجه, �إىل جانب �أنه ميكن و�سعه على �ل�سعر, حيث ي�سفي عليه لونا ورونقا جميلني.

�أما �لافندر, فيعد ملينا وجمما للب�سرة, باالإ�سافة �إىل ر�ئحته �لعطرة.

�عتمادها كم�ساد لالتهابات,  للب�سرة, وميكن  زيتها كمنظف قوي جد�  �لركة, في�ستخدم  �إىل حبة  بالن�سبة  �أما 

باالإ�سافة �إىل �أنها تقوي �ل�سعر وتنعمه.

ويعد ماء �لورد من �ملو�د �لتي ت�ساعد كثري�ً على نقاء �لب�سرة و�سفائها و�إعطائها 

ملم�سا جميا, وميكن ��ستخد�مه يومياً يف �ل�سباح وقبل �لنوم كغ�سول للوجه.

�أما زيت �للوز, في�ستخدم كذلك ل�سد �لوجه, ومينع �لرتهل, باالإ�سافة �إىل 

�أنه ي�ستخدم لعاج �لهاالت �ل�سود�ء حتت �لعينني, �إىل جانب فاعليته 

u يف تليني وجتميل �لب�سرة

شذى الطبيعة

ت�س���كل �ملر�أة �ل�سعودية ر�ف���د�ً مهما من رو�فد جناح �لروؤي���ة �ل�سعودية 2030. تلك 

�لروؤي���ة �لت���ى تر�سم مامح م�ستقبل  � ململكة خال �ل�سنو�ت �لقادمة ,   و  ال ميكن �ن 

تغفل مكانة �ملر�أة يف  حماور هذ�  �مل�ستقبل .

وق���د   بلورت روؤي���ة 2030 كيفية دعم ومتكني �ملر�أة �ل�سعودي���ة وزيادة متثيل عملها 

بن�سب���ة 30%  يف �سوق �لعمل �ملحلي  و�نطاقا م���ن ذلك �هتمت �الو�ساط �لن�سائية 

ف���ى �ململك���ة بدور �ملر�أة �ملحوري و�حليوي يف روؤي���ة 2030. �ن  �ملتابع لروؤية �ململكة 

2030 يج���د �أن �قت�سادن���ا �سيمنح �لفر�ص للجميع, رجاال ون�س���اء, �سغار� وكبار�, 

لكي ي�سهمو� باأف�سل ما لديهم من قدر�ت, كما تعك�ص روؤية �ململكة 2030 �لتقدير 

�حلقيق���ي للقي���ادة �لر�سيدة للم���ر�أة �ل�سعودية, �لتي تعّد �م���ر�أة ع�سامية بامتياز, 

و�أت���ت ه���ذه �لروؤية لتوؤكد عل���ى �لنظرة �الإيجابي���ة للمر�أة �ل�سعودي���ة �لتي و�سعت 

ب�سمتها �ملميزة يف جماالت عديدة.

فروؤي���ة 2030 تتطل���ب جهود� جب���ارة لتنفيذها, وهذ� يتطلب م�ساركة �ملر�أة مثل �لرجل �آخذين بعني �العتب���ار عاد�ت وتقاليد �ملجتمع وقبل كل ذلك 

وبع���ده تعالي���م دينن���ا �حلني���ف و�لتي ال تتعار����ص  مع �نخر�ط �ملر�أة يف �لعملي���ة �لتنموية مع كل ما يحيط هذ� �النخر�ط م���ن �سو�بط  تدعم  �ملر�أة 

�ل�سعودية كونها �أحد �لعنا�سر �ملهمة لبناء �لوطن, وت�سكل 50% من �إجمايل خمرجات �لتعليم �جلامعي, لذلك �ستقدم لها �لروؤية �لدعم عر تنمية 

u مو�هبها و��ستثمار طاقاتها ومتكينها من �حل�سول على �لفر�ص �ملنا�سبة يف �سوق �لعمل

المرأة  السعودية في    رؤية 2030
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العالج بالنباتات واألعشاب الطبية

�لقرنفل

هو  �مل�سمار  �أو  �لقرنفول  �أو  �لقرنفل      

�لقرنفل,  ل�سجرة  �ملجففة  �الزه��ار  بر�عم 

يتميز بر�ئحة طيبة ونافذة وهو من �لتو�بل 

ك���دو�ء  ع��ال��ي��ة  بقيمة  وي��ح��ظ��ى  �مل�����س��ه��ورة 

�آ�سيا  �سرقي  جنوب  يف  وخا�سة  طبيعي 

و�لهند و ي�ستخدم �لقرنفل كمطهر ومهدئ, 

و�ل��وه��ن,  �ل��ع��ام  �ل�سعف  ح���االت  ول��ع��اج 

ينع�ص �لذ�كرة و�لقلب و�لدماغ وي�سكن �آالم 

�الأ�سنان ويق�سي على �لطفيليات �لفطرية..

ولهذ�  للت�سنج  م�سادة  خ�سائ�ص  وللقرنفل 

و�لغاز�ت  �له�سم  ع�سر  لتفريج  ي�ستخدم 

�ل�سعال,  ويخفف  و�ملغ�ص  �لبطن  و�نتفاخ 

ت�سنج  ل��ع��اج  مو�سعيا  زي��ت��ه  وي�ستخدم 

لعاج  �ل��ق��رن��ف��ل  ي�ستخدم  و  �ل��ع�����س��ات 

فطريات وتقرحات �جللد ويطرد �حل�سر�ت 

�ملحاليل  بع�ص  حت�سري  يف  ي�ستخدم  كما 

معاجني  �سناعة  يف  وي��دخ��ل  �ل��ع��ط��ري��ة, 

�ال�سنان لر�ئحته �لزكية وتاأثريه �ملخدر.

�لكـركـم

    �لكركم �حد ��سهر �لتو�بل على �الإطاق 

�لعامل  م�ستوى  على  ��ستخد�ما  و�أك��رثه��ا 

فاأبحاث  ل��ذ�  ب��ي��ت,  منه  يخلو  ال  وي��ك��اد 

�سحة  ك��ب��ري  ح���د  �إىل  �أث��ب��ت��ت  �ل��ع��ل��م��ي��ة 

�ال�ستخد�م �لقدمي للكركم كعاج مل�سكات 

متنع  �لع�سبة  �أن  تبني  كما  و�لكبد  �له�سم 

م�ستويات  خف�ص  يف  وت�ساعد  �لدم  جتلط 

�ملزمنة,  �اللتهابات  وت��ف��رج  �لكول�سرتول 

لاألتهاب  م�ساد  فهو  �مل��ر�رة  �إف��ر�ز  ين�سط 

ز�ل  وال  �مل��ع��دة   �أمل  يخفف  و  وللجر�ثيم 

وفو�ئده  �لكركم  عن  كلياً  مي��اط  مل  �للثام 

�لعاجية �ملختلفة, فقط يوؤكد �لباحثني �إىل 

�لكثري  لعاج  متكاملة  �سيدلية  �لكركم  �أن 

من �مل�ساكل �ل�سحية.

�حللبة

وقد  �لقدم,  منذ  �حللبة  �لعرب      عرف 

جاء يف (قامو�ص �لغذ�ء و�لتد�وي بالنبات) 

بطبخ  ين�سحون  كانو�  �لعرب  �الأط��ب��اء  �أن 

�حللبة باملاء لتليني �حللق و�ل�سدر و�لبطن 

و�لربو,  �لنف�ص  وع�سر  �ل�سعال  ولت�سكني 

يف  و����س��ع  ن��ط��اق  على  ت�ستعمل  و�حل��ل��ب��ة 

يف  وك���دو�ء  كمغذية  �ل��ع��امل  �ن��ح��اء  جميع 

نف�ص �لوقت, ونظر� لفو�ئدها �لعديدة فقد 

منافعها  �لنا�ص  علم  »لو  �الأطباء  فيها  قال 

�مل�ستنبتة  ذهبا«.�لبذور  بوزنها  ال�سرتوها 
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شذى الطبيعة

يوؤكل  �حللبة  لنبات  �خل�سر�ء  و�الأور�ق 

�أو ي�ساف لل�سلطات نظر�ً الحتو�ئه على 

مهمة  وم��ع��ادن  وفيتامينات  بروتينات 

لتقوية �جل�سم و�لدم. 

لعاج  �حللبة  ب��ذور  مغلي  ي�ستعمل   -

ع�سر �لبول و�لطمث و�الإ�سهال.

�حللبة  بذور  مغلي  م�سروب  ي�ستعمل   -

�لربو  وباالخ�ص  �ل�سدر  �أوج��اع  لعاج 

�لبذور  و�ل�سعال مبعدل ملء ملعقة من 

تغلى ملدة 10دقائق مع ملء كوب  حيث 

ماء وت�سرب مرة و�حدة يف �ليوم.

�حللبة  ب����ذور  م�����س��ح��وق  ي�ستعمل   -

ملعقة  م��لء  مبعدل  �سفوف  هيئة  على 

متو�سطة قبل �الأكل مبعدل ثاث مر�ت 

يوميا لتخفي�ص ن�سبة �سكر �لدم.

- ت��ع��ال��ج �حل��ل��ب��ة وزي��ت��ه��ا �الل��ت��ه��اب��ات 

�ملو�سعية و�حلروق و�لقروح.

�ملريمية

    من �أ�سهر و�أقدم �لنباتات �لتي ت�ستخدم 

يف �ل��ط��ب �ل��ق��دمي و�حل��دي��ث,�مل��ريم��ي��ة 

لالتهابات,  وم�����س��ادة  ومهدئة  مطهرة 

فعالة,  ه��رم��ون��ي��ة  بخ�سائ�ص  وت��ت��م��ت��ع 

من  �لكثري  ع��اج  يف  �ل��ي��وم  وت�ستخدم 

�الأمر��ص و�مل�ساكل �ل�سحية �أبرزها:

- �ال�سطر�بات �له�سمية, وفقد�ن �ل�سهية 

و�أمل �لبطن وزيادة �الإفر�ز�ت يف �ملعدة.

- فعالة �سد ��سطر�بات �لدورة �ل�سهرية 

و�أع��ر����ص  �لفتيات,  عند  �لطمث  و�آالم 

�نقطاع �لطمث مثل �لهبات �ل�ساخنة �لتي 

تعاين منها �لن�ساء يف �سن �لياأ�ص, ومفيدة 

�الإلتهابات,  من  وحتميه  �لرحم  لتنظيف 

وت�ستخدم كمغط�ص لعاج �لتهابات �ملهبل.

- مطهرة وتخل�ص �جل�سم من �ملاء �لز�ئد, 

وتعالج م�سكلة كرثة �لتعرق.

بها  ين�سح  �لدموية,  ل��ل��دورة  من�سطة   -

�لدم  بفقر  وللم�سابني  �المتحانات  �أي��ام 

و�سعف �لذ�كرة, ورجفة �ليدين.

و�الإ�سابات  �لرئتني  �سعف  من  تنفع   -

�ل�سدرية  و�ل��ن��زالت  بالر�سح  �مل��ت��ك��ررة 

و�حل�سا�سية.

و�حتقان  �للثة  ونزيف  اللتهاب  مفيدة   -

�حل��ل��ق و�حل��ن��ج��رة ع��ن��د ����س��ت��خ��د�م��ه��ا 

كغرغرة.

- مهدئة وت�ساعد على �رتخاء �لع�سات 

قبيل  منقوعها  و�سرب  �مل��ز�ج,  وحت�سني 

و�الإره����اق  و�ل��ق��ل��ق  �الأرق  يخفف  �ل��ن��وم 

خ�سو�سا لدى �مل�سنني.

حافظة  م���ادة  على  �مل��ريم��ي��ة  حت��ت��وي   -

�مل��ر�د  �مل���و�د  م��ع  تخلط  ل��ذل��ك  طبيعية 

u حفظها بكمية من �أور�ق �ملريمية
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العمل واألسرة: كيف يمكن التوفيق بينهما؟
�إن �نخر�ط �الأم  يف �حلياة �ملهنية ي�ستتبعه تغيري�ت. فاإذ� كنت �أيتها �ملر�أة قبل ذلك تقومني 

يحتاجون  ذويك ممن  �أو  و�الأطفال  �ملنزلية,  و�ل�سوؤون  �الأ�سرة,  رعاية  من  �الأكر  باجلزء 

للرعاية �أو رمبا كنت تقومني وحدك بكل هذ�, فبدء� من �الآن �سيكون لديك وقت �أقل 

للقيام بكل هذه �الأمور.

�إعلمي �أنه يتعني عليك �إعادة تخطيط يومك ب�سكل جديد وخمتلف عن ذي قبل. 

فاأنت تو�جهني نف�ص �مل�سكلة �لتي تو�جه كل �الأمهات �لعامات وهي حتديد� 

رغبتك يف �أن توؤدي مهامك �الأ�سرية و�لوظيفية ب�سكل جيد.

�أن  �أنه لي�ص من �ملمكن  �أدرك��تمِ بنف�سكمِ  �إذ�  �أي�ساً  �أمر ممكن   وهو 

يكون كل �سيء مثاليا با�ستمر�ر. �سوف تق�سني �ساعات �أقل من 

تق�سيم  كيفية  تفكري مع عائلتكمِ يف  �أن  �ملنزل والبد  �ملعتاد يف 

ليعتادو� جميعا  �لوقت  نف�سك  و�أن متنحي  ب�سكل خمتلف  �لعمل 

على �لو�سع �جلديد. فبع�ص �الأمور �لتي تبدو يف �لبد�ية م�ستحيلة 

u أو �سعبة ت�سبح مبرور �لوقت �أمور� بديهية�

المرأة وسن األربعين.. جمال من نوع آخر
وهذ�  للمر�أة ميثل مرحلة خطرة يف حياتها,  بالن�سبة  �الأربعني  �سن  �إن  يقال 

مفهوم خاطئ.. و�إن كانت هذه �ملرحلة �لعمرية فيما م�سى تَُعُدّ منحنى �سعباً 

يهبط بها من �لقمة �إىل �ل�سفح , وكان يعني لها بد�ية �لنهاية, ومن ثم يزد�د 

�سعورها بالوحدة و�الإكتئاب

و�زد�دت  �حلياة,  �أمور  من  �لعديد  نحو  �مل��ر�أة  مفاهيم  تغريت  �أن  بعد  و�الآن 

�قتناع  عن  ��ستطاعت  �جلمال  ومقاي�ص  �ل�سن  تقدم  نظرتها جتاه  يف  عمقاً 

“حاوته”  �سن  لكل  �إن  لها, بحيث يجد معها  �لرجل  تبدل نظرة  �أن  و�إميان 

وجماله, وبهذ� ي�سبح �سن �الأربعني �سن �الأمل ال �سن �لياأ�ص, ملا يحدث فيها 

من تغري�ت بيولوجية, فاإنها مرحلة طبيعية, ميكن مرورها ب�سام �إذ� �ن�سغلت 

�ملر�أة بتحقيق هدف مهم يف حياتها كزوجة  �أو �أم �أو عاملة, وذلك حتى تتمتع 

بهذه �ملرحلة من حياتها.

عندما تتخطى �ملر�أة �خلم�سة و�الأربعني من عمرها, تكون قد دخلت د�ئرة فقد�ن 

�خل�سوبة, و�لتى قد تتم بني �سنة و�أخري, و�إذ يطلق �لبع�ص على هذه �لفرتة م�سمى 

(�سن �لياأ�ص) فالباحثون , يرون فى تلك �لت�سمية ظلما و�إجحافا بحق �ملر�أة �لتى 

ق�ست ما يزيد عن ثاثة عقود من عمرها فى خ�سوبة مرهقة وحق لها �أن ترتاح 

وتاأمل بق�ساء فرتة خمتلفة من حياتها فى �هتمامات خمتلفة, ولهذ� يف�سلون �أن 

u يطلقو� عليها �سن �الأمل و�جلمال
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منوعات فكرية

حكم ومواعظ

اإال  الواقع  وخيانة  ال�سمري  خيانة  بني  فرق  •  ال 
التنفيذ. 

نقي  الدنيا:�سمري  هذه  يف  ال�سعادة  من  • ح�سبك 
ونف�ض هادئة وقلب �سريف واأن تعمل بيديك. 
الَتّْحِقري. َم�َضّ  َيِجد  مْل  ِمري  ال�سّ َفَقَد  • َمْن 
لالإن�سان  الطريق  هو  الهادىء  • ال�سمري 

الهادىء. 
الذكاء. كمجد  جمد  وال  ال�سمري  كقوة  قوة  • ال 
• للنجاح �سالمل ال ت�ستطيع اأن ترتقيها ويدك يف 

جيبك.
• بع�سنا ينجح بذكائه، وبع�سنا ينجح بغباء 

االأخرين.
• اإذا عرفنا كيف ف�سلنا نفهم كيف ننجح. النجاح 

يجر النجاح، كما يجر املال املال. 
• اأف�سح اخلطباء هو النجاح.

• لل�سعادة هي التقاء الن�سوة والر�سا يف قلب 
اإن�سان.

• الر�سا ي�سيء الوجه.الرف�ض مينحه اجلمال.

• اثنان ال ي�سطحبان اأبداً : القناعة واحل�سد، 
واثنان ال يفرتقان اأبداً احلر�ض واحل�سد.

• يقول املثل الياباين : حياء املراأةاأ�سد جاذبية من 
جمالها

• يقول اأفالطون قمة االأدب اأن ي�ستحي االإن�سان 
من نف�سه

• يقول غاندي : االإختالف يف الراأي ينبغي اأال 
يوؤدي اإلى العداء واإال لكنت اأنا وزوجتي من األد  

االأعداء.
• من اأ�سلَح �سريرَته فاح عبرُي ف�سله...فاهلَل اهلَل 

يف ال�سرائر، فاإنه ما ينفع مع ف�سادها �سالٌح ظاهر. 
) االمام بن اجلوزي(

• اثنني ال تك�سرهما اأبداً يف حياتك:
الثقة و الوعود الأنها اإذا ُك�سرت ال ُت�سدر �سوتاً بل 

الكثري والكثري من االأمل - ت�سارلز ديكينز.
• ال ميكن للمرء اأن يجد ماأوى اأهداأ واأكرث �سكونا 

من روحه
ماركو�ض اأوريليو�ض
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• اأن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�ض 
اجلاذبية على االأر�ض.

• اأنه لي�ض للقمر غالف جوي و اجلبال 
تغطي معظم �سطحه.

تبلغ  العامل  يف  �سحراء  اأكرب  اأن   •
هي  و  مرت  كيلو  ماليني   8 م�ساحتها 

ال�سحراء الكربى.

لق�ض  ت�ستخدم  التي  االآالت  اأن عدد   •
 70 املتحدة  الواليات  يف  احل�سائ�ض 
تلوث  االآالت  هذه  ت�سبب  و  اآلة  مليون 
مليون   30 ت�سببه  ما  يعادل  للبيئة 

�سيارة.

اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن   •
ال�سم�ض باأربع مرات. ) حقائق علمية (

• اأن اجلمل ال ين�سى من يظلمه.
اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن   •

تاأثراً باللغة العربية.

املك�سيك  على  الفرن�سية  احلملة  اأن   •
دامت خ�م��ض �سنوات.

�سواطئ  له  لي�ض  �ساراغا�سو  بحر  اأن   •
املحيط  داخل  بحر  لكونه  وذلك 

االأطل�سي.

احليوانات  اأذكى  هو  الدلفني  اأن   •
الثديية.

• اأنه كان للحمام الزاجل اإدارة خا�سة 
يف الربيد يف العهد العبا�سي.

• اأن العرب قدمياً كانوا يطلقون على 
الذهب ا�سم االأ�سفر الرنان.

• اأن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( 
مرة يف الثانية الواحدة.

على  االإن�سان  رائحة  ي�سم  الفيل  اأن   •
بعد ن�سف كيلو مرت.

هل تعلم؟من طرائف العرب  

بنّي  يا  ، فبكى. وقال: كفالك اهلل  ولده  له قد مات  ابن  ا�ض على  ابن اجل�سّ • دخل 
محنة هاروت وماروت. فقيل له: وما هاروت وماروت ؟ فقال: لعن اهلل الن�سيان ، اإمنا 
اأردت ياأجوج وماأجوج ! قيل: وما ياأجوج وماأجوج ؟ قال: فطالوت وجالوت ! قيل له: 

لعلك تريد منكراً ونكريا ؟ قال: واهلل ما اأردت غريهما.

عياله  فاأكل   . نام  ثم   ! اطبخوه  الأهله:  وقال   .. �سمكاً  يوماً  املغفلني  اأحد  ا�سرتى   •
ال�سمك ولّطخوا يده بزيته. فلما �سحا من نومه .. قال: قّدموا اإيّل ال�سمك. قالوا: قد 

اأكلت. قال: ال. قالوا: �ُسّم يدك. ففعل.. فقال: �سدقتم .. ولكنني ما �سبعت. 

• وقف اأعرابي معوج الفم اأمام اأحد الوالة فاألقى عليه ق�سيدة يف الثناء عليه التما�ساً 
ملكافاأة، ولكن الوايل مل يعطه �سيئاً و�ساأله : ما بال فمك معوجاً، فرد ال�ساعر : لعله 

عقوبة من اهلل لكرثة الثناء بالباطل على بع�ض النا�ض . 

ووجدتها  امراأة  تزوجت  اإين   : – وقال  دعابة  ذو  – وكان  ال�سعبي  اإلى  رجل  جاء   •
عرجاء، فهل يل اأن اأردها ؟ فقال اإن كنت تريد اأن ت�سابق بها فردها ! و�ساأله رجل: اإذا 
اأردت اأن اأ�ستحّم يف نهر فهل اأجعل وجهي جتاه القبلة اأم عك�سها؟ قال: بل باجتاه ثيابك 
حتى ال ت�سرق. و�ساأله حاج: هل يل اأن اأحك جلدي واأنا محرم ؟ قال ال�سعبي: ال حرج. 

فقال اإلى متى اأ�ستطيع حك جلدي ؟ فقال ال�سعبي: حتى يبدو العظم . 

• كان احلجاج بن يو�سف الثقفي ي�ستحم يف النهر فاأ�سرف على الغرق فاأنقذه اأحدهم، 
وعندما حمله اإلى الرب قال له احلجاج : اأطلب ما ت�ساء فطلبك جماب فقال الرجل: 
ومن اأنت حتى جتيب يل اأي طلب؟ قال: اأنا احلجاج الثقفى قال له : طلبي الوحيد 

اأنني �ساألتك باهلل اأن ال تخرب اأحداً اأنني اأنقذتك .

• دخل اأحد النحويني ال�سوق لي�سرتي حمارا فقال للبائع : اأريد حماراً ال بال�سغري 
املحتقر وال بالكبري امل�ستهر ،اإن اأقللت علفه �سرب، واإن اأكرثت علفه �سكر ال يدخل حتت 
اأكرث الزحام ترفق.  واإذا  اإذا خال يف الطريق تدفق،  ال�سواري،  البواري وال يزاحم بي 

فقال له البائع �ساخرا: اإذا م�سخ اهلل القا�سي حماراً بعته لك.
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من املفيد علميا وبحثيا ما عكف عليه موؤخرا جيولوجيون �سعوديون، واأجانب 
اأ�سرار بقايا فيل منقر�ض ُعرث عليها يف �سحراء النفود الكربى  على ك�سف 
»و�سط ال�سعودية« حيث يتوقع اأن تف�سي بحوثهم اإلى ر�سم خريطة وا�سحة 
لهجرة الفيلة، والقردة وحيوانات اأخرى بني اإفريقيا واجلزيرة العربية قبل 

ت�سكل البحر االأحمر، اأي قبل 30 مليون عام.
ملنطقة  اجليولوجي  التاريخ  تفيد  ال�سعودية،  النفود  منطقة  يف  فاالأحافري 
�سبه اجلزيرة العربية، التي عا�ست فيها اأنواع كثرية من الثدييات، وخ�سو�ساً 

الفيلة العمالقة التي يقال اإنها كانت تتنقل بني اإفريقيا واآ�سيا، حيث يعمل حاليا فريق تابع لهيئة 
اجلزء  يف  منها  املزيد  وك�سف  احلقائق،  ه��ذه  وتوثيق  االأر����ض،  تنقيب  على  اجليولوجية  امل�ساحة 
ال��دالالت  من  الكثري  تعني  علميا  االحافري  وه��ذه  الكبري،  النفود  �سحراء  من  والغربي  اجلنوبي 
التاريخية القدمية، وتقدم كم هائال من املعلومات البحثية عن جغرافية املنطقة االأثرية؛ وتاريخها 
القدمي؛ فوجود اأجزاء لغزالن، و�سباع، وغريها من الثدييات يف روا�سب البحريات القدمية، التي 
يقدر عمرها بنحو مليون عام، ك�سف لفريق البحث والتنقيب اأن يف الفرتات ال�سابقة تاأثرت املنطقة 
ب�سكل كبري بكميات كبرية من االأمطار املو�سمية اأو �سبه مو�سمية، على غرار نظام ال�سافانا البيئي 

يف قارة اأفريقيا، ثم تلتها فرتة جفاف اأدت اإلى انقرا�ض هذه احليوانات.
وميكن القول اأن ما ا�ستخرجته وحدة االأحافري - حتى االآن -  من بقايا ثدييات كبرية منقر�سة 
اإلى خيول، وثريان، وغزالن، ومها، و�سباع، وكالب برية، وطيور جارحة،  يف املنطقة نف�سها، تعود 
وبقايا من »فيلة عمالقة« فاق عدد عيناتها املكت�سفة ال�150 عينة، متثلت باأجزاء كاملة من االأطراف 
»فيل  مثل  وكبرية،  �سغرية  واأنياب  ال�سفلى،  والفكوك  والفقرات،  واالأ�سالع  واخللفية،  االأمامية، 
ال  فيه  التنقيب  ما مت  اأن  رغم  باملنطقة  االكت�سافات  م�ستقبل  نقطة حتول يف  ال��ذي ميثل  تيماء« 
اأن جمموع ما مت جمعه من بقايا الفيل بلغ 80%، وتعر�ض حالياً يف  اإال  يتجاوز 40% من الطبقة 

متحف وحدة االأحافري بالهيئة.
وجامعة  الوطني،  وال��رتاث  لل�سياحة  العامة  الهيئة  مع  امل�سرتك  امليداين  العمل  ا�ستكمال  ولعل 
يقدم  واإ�سبانيا،  اأ�سرتاليا  من  وباحثني  االأمل��اين،  بالنك«  »ماك�ض  ومعهد  الربيطانية،  »اإك�سفورد« 
للباحثني، واملهتمني معلومات جيولوجية تاريخية تعود اإلى بيئات املناخ القدمي يف �سبه اجلزيرة 
العربية، ويعزز م�سارات العمل االحفوري يف مختلف مناطق ال�سعودية التي يعود  تاريخ انقرا�ض 
واملخت�سني من  �سنة، بح�سب فريق اخل��رباء  اإل��ى نحو 29 مليون  املكت�سفة فيها  االأح��ف��ورة  حيوان 
جامعة »ميت�سيغن« االأمريكية، الذين �ساركوا يف التنقيب؛ مما يجعلها منطقة حتمل الكثري من 

u املعلومات القيمة للتاريخ االن�ساين، ويتطلب املزيد من الدعم من اجلهات املعنية

مستقبل االكتشافات واألحافير في »النفود«

مسك الختام

بق��لم : 

د.يحيى آل مفرح
رئي�ض وحدة االأحافري

هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية
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تعد الجمعية السعودية لعلوم الحياة أولى 
الجمعيات العلمية في المملكة 
1395هـ  والتي تأسست في عام 
المشاكل  لمعالجة  )1975م( 
عبر  المحلية  االحيائية  و  البيئية 
ما يقدمه الباحثون المتخصصون 
من  الحياة  علوم  مــجــاالت  فــي 
والتي  علمية  ولقاءات  ــدوات  ن
وذلك  سنويًا  الجمعية  تعقدها 
الحياة  بعلوم  االهتمام  ونشر  تشجيع  عبر 
والنهوض بها وتوثيق عرى التآزر بين العاملين 
المحلي  الصعيد  على  الميدان  هــذا  في 

والعربي والعالمي.

الجمعية السعودية لعلوم الحياة

للتواصل
p هـاتف : 4678786 - 4675838  

p فاكس : 4679983
p  موقع الجمعية :

www.saudibiosoc.com



المحافظة على البيئة الطبيعية وإنمائها
أحد األهداف المهمة لرؤية 2030


