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 شقيقان سوريان يخترعان تقنية
 تحدث ضجة في مجال تخزين
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   [اقرأ المزيد]

  
 في مؤتمر صحفي بنادي دبي للصحافة

خبراء عالميون يتحدثون عن التقارير الصحفية المتعلقة بالعلوم 
 في العالم العربي

 
 

 فداء ياسر الجندي -دبي

اس؟ وھل  ة للن اة اليومي ى الحي ة عل ات الحديث أثير التقني ا ھو ت م
 تقوم الصحافة العلمية بواجبھا من 

ي،  الم العرب ي الع ات ف ي المجتمع أثير ودوره ف ذا الت ان ھ ث بي حي
 وأين موقع العالم العربي من النھضة العلمية الحديثة؟

ه ر صحفي نظم اور مؤتم ت مح تي كان الث ال اط الث ي النق ذه ھ  ھ
يد  ن الس ل م ه ك ارك في حافة، وش ي للص ادي دب ار "ن ھولغ

ينمائي، وھي " دوغالس اج الس ام شركة دوغالس لإلنت دير ع م
امج  ة لبرن ركة المتج ب"الش ن كث رة، " ع اة الجزي ه قن ذي تبث ال
سيد  ه أيضا ال اك"وشارك في ذي لمؤسسة "جاي ت دير التنفي ، الم

 .المحدودة" ايرتايم دبي"

 
يد  اك"الس اي ت ة "ج ذي لمؤسس دير التنفي ي"، الم ايم دب  "ايرت

 المحدودة

ر وان المؤتم ان عن داد التقر: "ك ي إع حفية ف ؤولية الص ر المس ي
ي ع العرب العلوم والمجتم ق ب تعراض "الصحفي المتعل دأ باس ، وب

ستھله  ا، وا ھا عليھ وم، وتأثير أھمية العلوم الحديثة في حياتنا الي
إن لإلعالم العلمي أھمية فائقة في أيامنا : "السيد دوغالس بالقول

ه نحو إدراك  ذي يتلمس طريق الم العربي ال ذه، وخاصة في الع ھ
فاس،  الركب العلمي، ذلك ألن العلوم تغير حياتنا بسرعة تقطع األن
من وصول  وال بد للصحافة العلمية في العالم العربي من أن تتأكد 
سب عالم العربي في الوقت المنا في ال  المعلومات العلمية للمتلقي 
ور  ن تط ري م ا يج ة م ن مواكب ن م ورة، ليتمك ل ص ى أفض وعل

 ".علمي حول العالم

 اإلعالم العلمي

خالل " جاي تاك"وتوضيحا لمفھوم اإلعالم العلمي، أوضح السيد 

  استفتاء رأي

ھل تتمنى وجود نطاق باللغه العربية ؟
   

 ال ، وجود نطاق عربى
 سيؤثر سلبا على الموقع
خصوصا بمحركات البحث
 ال ، تعودت على اسماء

النطاق بالالتينيه
ال يحق لنا ھذا الطلب ألننا

مستھلكين للتقنية
 نعم ، إلعتزازى باللغه

العربية
 نعم ، لتكون لنا ھويه فى
 ھذا العالم و أال نغيب عنه

كما غبنا عن غيره
 نعم ، وجود نطاقات عربيه

 سيؤثر إيجابا على
المحتوى العربى

ال أھتم

 
تنفيذ 

 البحــــث 

 
 

 
 بـحـث 

 القـائمـة البـريديـة 

 
 

 
                       

 إلغاء اإلشتراك      إشتراك 

 تنفيذ  

Seite 1 von 3 مجلة عربية تقنية متخصصة.. مجلة التقنية

21.04.2009http://www.tech.nical.ly/index.php?action=viewSections&sectionId=69



أبحاث 10اخر   

 الخواص الميكانيكيه
 والمحاكه لعملية البثق

 المدعمه لسبائك األلمونيوم
 المؤتلفه والمدعمه بحبيات

 السيراميك
 

Design of a pipe-line for 
backfilling in case of 
underground mining 

 
Evaluation and Designing 

an ATM Host Network 
Interface for high speed 

lines (over Giga/bs) 
 

 حل جدید لمسألة
 ليوسينسكي

 
 التعلم النشط واستقراء

 قاعدة المعرفة
 

ASSESSMENT OF 
PRINCIPAL REBAR F 

RETTINGIN REINFORCED 
CONCRETE BARS BY 

VALUE OF CRACK 
OPENING IN 

PROTECTIVE CONCRETE 
LAYER 

 
INFLUENCE OF 

DESCENDING BRANCH 
OF REGIME FORCED 

RESISTANCE OF 
CONCRETE ON THE 

BEARING CAPACITY OF 
REINFORCED CONCRETE 

STRUCTURES 
 

Modeling of stress-
strained state of a thin 

plate on the 
heterogeneous 

viscoelastic basis 
 

Retaining structure and 
soil interaction during a 

pit excavation 
 

 نظام إدارة الجودة المتكامل
(I.Q.M.S) 

 
 |المزيد من االبحاث|

  

ر  ي غي الم العلم وم اإلع ه أن مفھ ام ب ذي ق ديمي ال رض التق الع
ج  ر برام ار آخ ون أن أخب م يظن اس، فھ ن الن ير م د كث واضح عن
ج  تي تنت ركات ال حفية للش رات الص ة، أو النش اب اإللكتروني األلع
ن  ال م الت األعم ض مج ه بع ا تطرح ة، أو م ات إلكتروني منتج
و  ذا ھ ون أن ھ الً، يظن يارت مث وديالت الس ر م ن آخ االت ع مق
اإلعالم العلمي، والحقيقة أن اإلعالم العلمي ھو ما يتناول القضايا 
ايا  ل القض ل، مث و األفض ر نح اة البش ير حي ي تغي ھم ف تي تس ال
كون  ھا، على أن ت لم االتصاالت وغير المتعلقة بالبيئة والطب وع
ا  ي ليست ترويج ديمھا للمتلق م تق تي يت ة ال ادة اإلعالمي ة الم غاي
ا  لمنتج جديد، أو تعليما الستخدام آلة ما، بل يجب أن يكون فيھا م
ي  د عمل و األفضل، وبع ا نح ق يھ ة وينطل ه اليومي ي حيات ر ف يؤث
نال  نه الي كد أ الطويل في مجال اإلعالم العلمي فإني أستطيع أن أؤ

  .االھتمام الكافي من وسائل اإلعالم
 العلم والحياة

يد  اك"وضرب الس اي ت ي " ج م ف أثير العل ول ت ة ح يعض األمثل
ي  دران ف بغ الج ي ص ون ف ن يعمل ا أن م ة، ومنھ اة اليومي الحي

الليزر أوروبا أصبح من أدواتھم األساسية  جھاز مسح آلي يعمل ب
ل درجة  ويقوم بمسح الجدران وتحديد كمية الدھان الالزمة من ك
ھان  طرة د لونية للحصول على اللون المطلوب تماماً دون إھدار ق
ات  ى تقني د عل تي تعتم ة ال ري الحديث زة ال ك أحھ دة، ومن ذل واح
ة  من ناحي ضبط  تة بال لتي تحتاجھا النب اء ا متقدمة تحدد كمية الم
ي  ارعاً ف وم تس ثر العل ى أن أك ار إل قاية، وأش ت الس ة ووق الكمي
دل  ث ت ة، حي وم الطبي ي العل ان ھ اة اإلنس ي حي أثيراً ف دم، وت التق

ى أن  ائيات عل افھا % 92اإلحص م اكتش د ت ة ق وم الطبي ن العل م
 .حالل السنوات العشرين األخيرة

       

 "دوغالس فيلم"لمدير العام لمؤسسة ا" دوغالس"السيد 
قال : ليضيف" دوغالس"وھنا تدخل السيد  ا  ى م ا عل أوافق تمام

زميلي، ومن ھذا المنطلق أرى أن القضايا العلمية ينبغي أن يكون 
لھا الصدارة في وسائل اإلعالم، النھا من أكثر القضايا تأثيراً على 
حياة الناس، فقد تتغير حياة شخص ما أو عاداته الغذائية مثالً، أو 
ة بصحته، أو  له عالق عن أمر  طريقة عمله، بسبب تقرير علمي 

 .بأسلوب عمله وأدواته
 البالد العربية والعلوم

ي،  الم العرب ي الع وم ف ى وضع العل ر الصحفي إل رق المؤتم وتط
يد  ن الس ي " دوغالس"فبي ة ف ي أھمي الم العلم ان لإلع ه إذا ك أن

أوروبا، فإن أھميته أكبر وأخطر في البالد العربية، وذلك ألنه من 
ي  ة ف احة ممكن بر مس ه أك الم وإعطائ ذا اإلع ر ھ وب تطوي المطل
بب  ك بس ة، وذل موعة والمطبوع ة والمس الم المرئي ائل اإلع وس
ية  الد العرب ين الب تي ال زالت موجودة ب بيرة ال ة الك الفجوة العلمي
ائيات  الً أن إحص ا مث ة، منھ ذلك بعض األمثل رب، وضرب ل والغ
م  في العال شخص  لف  األمم المتحدة تبين أن عدد الحواسيب لكل أ

ى  18العربي ھو  عدد إل ذا ال ما يصل ھ ا، وأن  78بين في بريطاني
عدد الذين يحملون شھادة الدكتوراة في فرع من فروع العلوم في 

في  3000فقط بينما يصل ھذا العدد إلى  200العامل العربي ھو 
 .بريطانيا

دوغالس، أنه ال يدخل في عدد الدكاترة "والذي قد ال يعرفه السيد 
خارج، فھؤالء ولألسف يحسبون  اجرة في ال ا المھ العرب طيورن

 .على مكان إقامتھم وال تستفيد منھم بالدھم
جاء  ا  ما، م ل عربي  جدا لك ومن اإلحصائيات األخرى المزعجة 
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تب  من أن عدد الكتب المترجمة في العالم العربي أقل من خمسة ك
ر  ى أكث سبانيا إل ثل إ د م في بل لكل مليون نسمة، بينما يصل العدد 

 .من تسعمائة كتاب لكل مليون نسمة
غي  واستخلص المحاضران من ھذه الحقائق أن اإلعالم العلمي ينب
بأن برنامج  ھا  ي، ونو أن يأخذ المزيد من األھمية في العالم العرب

في " عن كثب" ھو خطوة  الذي يتم إنتاجه لحساب قناة الجزيرة، 
و اه، فھ ذا االتج ن  ال   ھ م م بوعياً يت اعة أس ن نصف س د ع يزي

في  ھا  ة وأثر ات الحديث عن أھم وآخر التقني قارير  قديم ت خاللھا ت
ل  ق طوي ى طري دة عل وة واح د خط ا بالتأكي اس، ولكنھ اة الن حي
مية  الم، الرس ائل اإلع ى وس ائمين عل ل الق ن ك اون م اج التع يحت
ه  ى مكانت ي إل اإلعالم العلم ول ب ة الوص مية، لمحاول ير الرس وغ
م  د دعائ ون أح ي، وليك الم العرب ي الع ا ف ي أن يتبوأھ تي ينبغ ال

 .النھضة العلمية العربية المنشودة

 
 جزء من تصوير برنامج عن كثب 

في " دوغالس"يذكر أن السيد  ى ثالثة عقود  د عل لديه خبرة تزي
ن خالل شركة  ك م ة، وذل برامج العلمي اج ال م"إنت " دوغالس فيل

ات  ات المحط ة لكبري برامج العلمي اج ال وم بإنت تي تق ھيرة وال الش
سباب نجاح  التلفزيونية الغربية، ولقناة الجزيرة في قطر، ومن أ
دة  وم المعق سيط العل فن تب نون  ھذه الشركة أن القائمين عليھا يتق

 .وإعادة تقديمھا للمشاھد بصيغة مفھومة جذابة
 

اتصل بنا|    عن المجلة   |  الرئيسية   
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